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Làng Mai năm qua
 

Đầu năm Kỷ Hợi, với tấm lòng trân quý và biết ơn, bốn chúng Làng Mai xin kính gửi đến quý 
thân hữu khắp nơi trên thế giới lời chúc Năm Mới thật dồi dào sức khỏe, với nhiều an lạc và thảnh 
thơi. Kính chúc quý vị luôn có thể làm mới mình trong từng hơi thở chánh niệm, từng bước chân 
ý thức để có thể hiến tặng sự có mặt đích thực của mình cho những người thương xung quanh, để 
chúng ta cùng nhau xây đắp tình tăng thân và làm lợi lạc cho đời.

Lá thư Làng Mai số 42 - ra ngày 4.2.2019
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Dưới đây, chúng tôi xin được lược thuật những 
gì đã diễn ra tại Làng Mai trong năm vừa qua: 
Bộ phim “Bước chân an lạc” (Walk With 
Me) ra mắt khán giả Việt Nam 
Sau nhiều tháng ngày chờ đợi, bộ phim Walk 
With Me – một bộ phim tài liệu về Sư Ông và 
tăng thân Làng Mai đã được chiếu tại hơn 150 
rạp trên khắp nước Mỹ, Úc, Hồng Kông, Thái 
Lan và một số nước ở Âu châu – đã có cơ hội 
ra mắt khán giả Việt Nam trong dịp đầu năm 
mới. Bộ phim được công chiếu đầu tiên tại Tp. 
Hồ Chí Minh vào ngày 23.2.2018, sau đó tại Đà 
Nẵng (ngày 3.3) và tại Hà Nội (ngày 10.3). Ông 
Nguyễn Trung Trực và bà Trịnh Vĩnh Trinh - 
đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là 
Trưởng ban tổ chức Lễ ra mắt bộ phim tại Việt 
Nam. 
Sư cô Chân Không cùng quý thầy, quý sư cô 
Làng Mai đã có mặt tại các buổi công chiếu 
để giới thiệu về bộ phim cũng như về phương 
pháp thực tập tại Làng Mai. Sự có mặt của tăng 
thân làm cho rạp chiếu phim trở thành một thiền 
đường mà không phải chỉ đơn thuần là một nơi 
xem phim. 
Dưới đây là nhận xét của một số khán giả sau 
buổi công chiếu tại Hà Nội đã được gửi đến cho 
Trang nhà Làng Mai: 
“Cứ mỗi năm đến mùa này thì khắp nơi nô nức 
lễ chùa. Báo mạng truyền thông thì trăn trở với 
những hình ảnh chen lấn xô đẩy nhau để cầu 
lộc cầu phước và môi trường thì bị ô nhiễm 
nặng nề… Thế nhưng tối hôm qua có một hình 

ảnh gần 900 con người quây quần bên nhau 
để chia sẻ kinh nghiệm của sự thực tập quay 
về hải đảo tự thân cho một hạnh phúc đích 
thực mà không cần tìm cầu ở đâu bên ngoài. 
Hình ảnh từng dòng người đi chậm rãi vào rạp 
chiếu phim mà không cần phải xô đẩy chen lấn 
nhau đã cho thấy một dấu hiệu tích cực và ấn 
tượng đẹp của chiều hướng tâm linh... Rất đông 
nhưng rất tĩnh" - N.D. 
-----------
“Bước chân an lạc (Walk With Me) là một bộ 
phim tài liệu và không đem lại cảm giác bùng 
nổ kiểu bom tấn nào cả. Nó chỉ đọng lại ở bạn 
khi bạn thực sự cảm được những tầng lớp chiều 
sâu của nó.
Tôi là cô học trò bỡ ngỡ, ngơ ngác trên con 
đường rất mới mẻ này. Tự nhận rằng mọi sự 
diễn ra là những cơ duyên may mắn của cuộc 
đời… May mắn hiểu rằng toàn bộ quá trình 
phát triển cá nhân là một chuỗi những vật vã 
đấu tranh nội tại, lột xác và trưởng thành. Ý 
thức, tư tưởng, giá trị, niềm tin,… nó không 
đơn thuần tự dưng mà có. Mãi cho đến bây giờ, 
ở một số phương diện nhất định, tôi vẫn còn là 
một mầm xanh cần thêm rất nhiều nội lực để 
thực sự vững vàng trước bão. Và ở đây, qua 
những thước phim, tôi tìm thấy sự uy nghi, trầm 
mặc và vững chãi vô cùng của thân cây in đậm 
dáng hình, trơ cành khẳng khiu trong bão tuyết.
Cái triết lý tĩnh lặng là nốt trầm trong một bản 
nhạc trở nên đậm nét trong suốt chiều dài bộ 
phim. Đó là lý do hầu hết âm thanh trong phim 

đều sử dụng âm thanh thực. Âm thanh cuộc 
sống. Giữa tiếng chim hót ríu rít qua khung 
cửa sổ, tiếng ầm ào của động cơ xe cộ, trong 
tiếng huyên náo của phố phường, thậm chí 
tiếng chửi rủa, lăng mạ của những người không 
tôn trọng sự khác biệt tôn giáo, họ vẫn ngồi 
đó, thâm trầm, vững chãi. Tôi bị cuốn hút bởi 
khuôn mặt của một sư thầy người phương Tây, 
có khóe mắt và nụ cười vui nhộn, hài hước theo 
kiểu các anh cao bồi trong phim Mỹ, lại có chút 
nếp nhăn từng trải nhẹ nhàng sâu sắc. Thầy 
dẫn đầu đoàn người băng qua ngã tư nhộn nhịp 
bằng những bước đi chậm, thật chậm, khoan 
thai với ánh nhìn… vào bên trong. Thần thái 
đó, con người đó, bối cảnh đó, âm thanh đó 
thuyết phục tôi hoàn toàn. Bởi nó rất đời và rất 
thực!...” - Nga Nguyễn
--------------
“Không kịch bản. Không nhân vật chính. Thật 
quá khó để diễn tả bằng ngôn ngữ phim ảnh, 
chỉ trong gần 90 phút, toàn bộ tinh thần Làng 
Mai và cốt tủy Pháp môn của Làng Mai. Do đó, 
những ai mong cầu qua bộ phim này sẽ hiểu về 
cuộc đời và thành tựu của Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh thì sẽ thất vọng. Mọi thứ đan xen nhau 
chậm rãi, thong thả, góp nhặt dưới sự liễu ngộ 
của chính người làm phim.

Phim có nhiều khung hình cận cảnh, thậm chí 
đại cận, như đặc tả nhà sư nhìn những con kiến 
chơi đùa trên các xớ chiếu bông, những con bọ 
cánh cam chạy đâu đó trên sàn gỗ, hai bàn tay 
của một vị sư đang để trên bụng cảm nhận nhịp 
thở, rồi chú rùa, cánh bướm nhiều màu sắc đậu 
trên một đài hoa khô… Xem phim có cảm giác 
như người làm phim chẳng bận tâm công việc, 
cứ rong chơi, kiểu như xách cái máy quay đi 
lang thang, thấy cái gì đẹp thì ghi lại, mà ghi 
lại thật tỉ mẩn và đầy mỹ cảm…
Tất cả những điều này đòi hỏi một trái tim biết 
thấy những điều nhỏ nhặt vốn dễ bị lãng quên 
trong đời sống thường nhật. Tinh thần này 
chính là điểm cốt lõi trong cuốn Nẻo về của ý, 
mà ở đó Thiền sư Thích Nhất Hạnh mô tả chi 
tiết bông hoa, chiếc lá, con châu chấu, cánh 
bướm,… Tinh thần đó là tinh thần của một đời 
sống chánh niệm – làm việc gì biết mình đang 
làm việc đó, biết ta đang rửa chén, biết ta đang 
nấu ăn; nhìn thật sâu, lắng nghe thật kỹ, thấy 
mùa đông là sự chuẩn bị cho mùa xuân, thấy sự 
thay đổi, sự vô thường chính là cuộc sống và 
vui sống với nó”. (Cảm nhận về bộ phim của tác 
giả Bùi Lan Xuân Phượng được đăng tại trang 
Tuổi trẻ online ngày 9.3.2018)
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Sau buổi công chiếu tại ba thành phố lớn, bộ 
phim đã được chiếu rộng rãi tại các rạp chiếu 
trên khắp cả nước và được đón nhận một cách 
nồng nhiệt. Tin tức về bộ phim cũng được lan 
rộng trên báo chí, truyền hình và mạng xã hội 
của Việt Nam. 
Khoảng hai tháng sau đó, vào ngày 3.5, bộ 
phim cũng lần đầu tiên ra mắt khán giả Pháp tại 
rạp chiếu phim Grand Rex, Paris với sự có mặt 
của Sư cô Chân Không và quý thầy, quý sư cô 
Làng Mai. 
Khóa tu Xuất sĩ: Còn nhau ta còn tương 
lai (26.2– 8.3.2018) 
Sau khi đón tết Mậu Tuất, đại chúng ở Làng 
lại háo hức bước vào khóa tu mười ngày dành 
cho xuất sĩ. Cây mimosa gần tháp chuông xóm 
Thượng nở hoa vàng rực chào đón quý sư cô từ 
xóm Hạ, xóm Mới, Thiền đường Hơi Thở Nhẹ 
- Paris, cùng với quý thầy, quý sư cô từ EIAB - 
Đức về xóm Thượng trong không khí sum họp 
đầm ấm của gia đình Áo nâu. 
Ai trong đại chúng cũng được nuôi dưỡng thật 
nhiều từ những buổi thiền tọa, thiền hành, pháp 
đàm, những buổi chia sẻ chân tình của quý 
thầy, quý sư cô giáo thọ, cũng như những sinh 
hoạt ngoại khóa như đi bộ đường dài theo nhóm 
trong ngày làm biếng, học làm bánh mỳ, bánh 
bao, học vẽ, v.v. Năm nay, Ban tổ chức có sáng 

kiến làm một buổi chuyện trò “talk show” với 
sư cô Chân Đức và thầy Giới Đạt, thật vui và 
thân tình. Sự dí dỏm, hài hước của những người 
dẫn chương trình - sư cô Vịnh Nghiêm và thầy 
Trời Phạm Hạnh - đã làm cho buổi “talk show” 
trở nên vô cùng sinh động, hấp dẫn và đầy ắp 
tiếng cười. 
Buổi lễ Truyền đăng cho 27 vị tân giáo thọ đã 
diễn ra trong hai ngày của Khóa tu xuất sĩ năm 
nay. Thầy Pháp Ứng, sư cô Chân Đức, sư cô 
Diệu Nghiêm và sư cô Tuệ Nghiêm đã thay mặt 
Sư Ông làm lễ Truyền đăng. Dưới đây là những 
bài kệ truyền đăng được trao cho các vị tân giáo 
thọ.

Thầy Thích Chân Nguyên Tịnh
Thế danh: Trần Hiếu Quang
Pháp danh: Quảng Huy
Căn nguyên lục giác thể đồng quang
Ngũ uẩn hành thâm tịnh thế gian
Chân vọng tùy tâm y tha khởi
Viên thành thật tánh tự an ban.
Thầy Thích Chân Pháp Diên
Thế danh: Thái Anh Tuấn
Pháp danh: Tâm Đăng Tú
Cổ pháp vang rền hội diên khai
Bến xưa, quê cũ dựng lâu đài
Quân vương hạ chiếu thi lục độ
Cứu hết trần gian, cứu muôn loài.

Thầy Thích Chân Pháp Chất
Thế danh: Lê Văn Khanh
Pháp danh: Tâm Nhuận Dụng
Pháp trong cõi Bụt hằng sa
Siêng năng chất phác cũng là thệ xưa
Sớm hôm tinh tấn hương đưa
Quán sâu một pháp cũng vừa độ sanh.
Thầy Thích Chân Pháp Kính
Thế danh: Bùi Đức Tân
Pháp danh: Tâm Giác Minh
Vạn pháp quay về nương một pháp
Chiếu soi rạng rỡ kính chân như
Trăng khuya vằng vặc trời phương ngoại
Rộng nẻo đi về nguyện hà sa.
Thầy Thích Chân Pháp Ẩn
Thế danh: Phan Viết Khoa
Pháp danh: Tâm Liên Khiêm
Pháp Bụt ẩn sâu lý nhiệm mầu
Văn tư cần sách thật bền lâu
Mỗi đường kim chỉ đều nuôi dưỡng
Ơn thầy nghĩa bạn quả thánh cầu.
Thầy Thích Chân Pháp Đại
Thế danh: Nguyễn Quang Nhật
Pháp danh: Tâm Liên Nhẫn
Pháp hoa phương tiện đại thừa
Rồng dâng châu ngọc trời mưa Mạn thù
Bao năm xuân hạ công phu
Sen vàng đỡ gót vân du độ đời.

Thầy Thích Chân Pháp Côn
Thế danh: Phan Đặng Duy Thuật
Pháp danh: Tâm Liên Thành
Pháp lành soi sáng ngọc côn sơn
Sạch hết bao nhiêu kiếp tủi hờn
Chuyên tâm học hỏi tỳ ni pháp
Chánh kiến nhìn sâu rõ giả chơn.
Thầy Thích Chân Pháp Biểu
Thế danh: Matino Toneri
Pháp danh: Peaceful Artist of the Heart
Pháp là biểu hiện từ tâm
Cảnh kia đẹp đẽ do chăm đúng thời
Uy nghi đĩnh đạc gọi mời
Độ người khắp chốn thảnh thơi độ mình.
Thầy Thích Chân Pháp Lịch
Thế danh: Cao Văn Bình
Pháp danh: Tâm Liên Trung
Rỗng rang giới định nghiêm thân
Pháp sâu hiển lộ trong ngần nước trăng
Công phu trác lịch thâm ân
Bi hoa viên mãn thuyền giăng biển ngoài.
Sư cô Thích Nữ Chân Lưu Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Bích Chi
Pháp danh: Tâm Phước Ngàn
Pháp giới thanh tịnh ngọc lưu ly
Nghiêm hành chân niệm thấy chân tâm
Bài hát bản môn tuôn bất tuyệt
Vườn xưa đào lý gảy cung cầm.
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Sư cô Thích Nữ Chân Lữ Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Duyên
Pháp danh: Tâm Thanh Đạo
Chân thật vun bồi một đức tin
Bạn lữ xây nên đại địa nghiêm
Không gian mở rộng khung trời mới
Lối về soi chiếu mảnh đất thiêng.
Sư cô Thích Nữ Chân Phượng Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thu Hiền
Pháp danh: Tâm Nhật Tưởng
Phượng hoàng tái sinh từ lửa đỏ
Không đến không đi chẳng bận lòng
Nghiêm trang chào đón vầng nhật nguyệt
Từ bi tiếp độ khắp non sông.
Sư cô Thích Nữ Chân Giản Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Mỹ Hòa
Pháp danh: Tâm Duyên Lai
Giản tuyển muôn hạnh thể dung thông
Nhật dụng công phu nghiêm tự lòng
Vườn thiền tuệ giác vừa khởi sắc
Quê cũ sen hồng đã đơm bông.
Sư cô Thích Nữ Chân Chỉnh Nghiêm
Thế danh: Lê Thị Thắm
Pháp danh: Tâm Nhuận Hồng
Chỉnh trang dạo bước trời phương ngoại
Nghiêm trì lĩnh hội ý tăng thân
Nụ cười tỏa chiếu hồn thơ trẻ
Mỗi bước đi về Bụt hiện thân.
Sư cô Thích Nữ Chân Kiên Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Diệu Trang
Pháp danh: Tâm Quảng Nghiêm
Kiên tâm tiến bước đường muôn lối
Tình thương soi rõ hướng đi về
Trang nghiêm cười nói trong hòa ái
Đuốc tuệ rạng ngời thoát bến mê.
Sư cô Thích Nữ Chân Cao Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Thanh
Pháp danh: Tâm Hạnh Ân
Tâm cao tầng thượng giới
Thân nghiêm đại địa an
Một sáng về vô tận
Nguyện tung cánh đại bàng.

Sư cô Thích Nữ Chân Ưu Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Quốc Thái
Pháp danh: Tâm Phước Đạt
Cùng chị em sum họp vui vầy
Mở rộng tấm lòng quyết dựng xây
Tối thắng hạnh chính là ưu hạnh
Chốn tùng lâm một cõi tịnh nghiêm.
Sư cô Thích Nữ Chân Xương Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thương
Pháp danh: Tâm Thanh Đức
Tông môn pháp bảo mãi xương long
Gia nghiệp giữ nghiêm tại cõi lòng
Hải triều vang vọng từng giây phút
Nguyện ước lên đường bước thong dong.
Sư cô Thích Nữ Chân Kiệt Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Pháp danh: Thánh Hiếu Ngộ
Một bước kiệt xuất sen hồng nở
Một lời nghiêm nhẹ thấu sơ tâm
Muôn phương quy tụ bên rừng tía
Tấu khúc vô sinh sáng đạo thiền.
Sư cô Thích Nữ Chân Vượng Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Hiếu
Pháp danh: Tâm Ngọc Hạnh
Trên đỉnh linh sơn còn thịnh vượng
Bước chân chánh niệm vẫn nghiêm soi
Ngày đêm an trú trong địa xúc
Hạt giống trồng gieo hé miệng cười.
Sư cô Thích Nữ Chân Chiêu Nghiêm
Thế danh: Đặng Thị Yến
Pháp danh: Tâm Liên Thanh
Một lòng khiêm hạ thỏa chiêu minh
Nghiêm xây cõi Bụt khắp mọi miền
Một sớm vang ca lời diệu pháp
Tuổi trăng tuổi núi nhập chân nguyên.
Sư cô Thích Nữ Chân Sứ Nghiêm
Thế danh: Cudorge Dupuis Chloé
Pháp danh: L’Amour Vivant du Coeur
Offrir le Dharma véritable est notre mission
Qui embellit les montagnes et les rivières
En foulant l’herbe ornée de rosée, à l’aube
Notre coeur s’épanouit et embrasse le monde entier.

Sư cô Thích Nữ Chân Phú Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Thu Hằng
Pháp danh: Tâm Nghiêm Vĩnh
Đại ý thiền môn thiên phú quý
Rạng rỡ trang nghiêm hợp quần uy
Cất bước dạo chơi hoa đàm nở
Bảo bối cầm tay vượt thịnh suy.
Sư cô Thích Nữ Chân Chuẩn Nghiêm
Thế danh: Phạm Thị Lập
Pháp danh: Tâm Liên Hòa
Nhẹ nhàng và chuẩn mực
Ân cần từng nụ hoa
Nghiêm trang bồi giới đức
Tịnh độ có đâu xa.
Sư cô Thích Nữ Chân Chuyên Nghiêm
Thế danh: Lê Hồng Nguyễn
Pháp danh: Tâm Phước Hải
Chuyên tâm vun xới đức từ hòa
Nếp học nghiêm thông dưỡng khiêm cung
Một sáng trần gian lên tiếng gọi
Lối cũ quay về rạng tổ tông.
Sư cô Thích Nữ Chân Trì Nghiêm
Thế danh: Gabrielle Dyce
Pháp danh: Tâm Vững Tỉnh – Steady Awareness 
of the Heart
Holding the heritage of both ancestral lines
Our Pure Land is already adorned
Firmly rooted, fearlessly embracing our true nature
Freely offering joy and healing without discrimination.

Sư cô Thích Nữ Chân Sinh Nghiêm
Thế danh: Phan Tố Loan
Pháp danh: Tâm Từ Hòa
Tâm bồ đề dũng liệt
Nguồn sinh khí vô biên
Nghiêm thân thủ hộ ý
Tịnh độ chính là đây.
Khóa tu tiếng Pháp (14 - 21.4.2018)
Mỗi năm vào độ xuân về, đại gia đình 
Francophone (cộng đồng Pháp ngữ) lại đoàn tụ 
trong khóa tu dành cho người nói tiếng Pháp. 
Năm nay có hơn 600 thiền sinh về tham dự khóa 
tu. Sư cô Chân Không từ Thái Lan cũng thu xếp 
về có mặt cho khóa tu. Khí trời ấm áp cùng hoa 
cỏ mùa xuân bừng dậy sau những ngày đông 
khiến cho các bạn thiền sinh dễ dàng mở lòng 
ra để tận hưởng niềm vui và những mầu nhiệm 
của sự sống trong phút giây hiện tại. 
Thầy Pháp Liệu cho bài pháp thoại đầu tiên mở 
đầu khóa tu, với chủ đề huân tập thói quen hạnh 
phúc. Sống hạnh phúc cũng là một thói quen 
mà ta cần phải huân tập mới có thể có được. 
Thầy đem lại rất nhiều niềm vui cho thiền sinh 
Pháp khi kết thúc bài pháp thoại bằng những 
chia sẻ về bài viết “Le bonheur d'être français” 
(Hạnh phúc được là một người Pháp) của nhà 
văn Jean d'Ormesson - ông được người Pháp gọi 
một cách trìu mến là “nhà văn của hạnh phúc”. 
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Những bài pháp thoại, những lời chia sẻ từ trái 
tim của quý thầy, quý sư cô giáo thọ: thầy Pháp 
Liệu, thầy Pháp Khí, sư cô Chân Không, sư cô 
Diệu Nghiêm, sư cô Giác Nghiêm, sư cô Đào 
Nghiêm,… đã giúp cho thiền sinh học cách chế 
tác niềm vui trong đời sống hàng ngày, cách 
chọn lựa thức ăn cho thân tâm, đồng thời học 
cách thiết lập lại truyền thông với chính mình 
cũng như với những người thương. 
Cũng trong khóa tu này, các tăng thân 
Francophone lại có thêm 9 vị được thọ giới 
Tiếp hiện. Sư cô Chân Không đã thay mặt Sư 
Ông và tăng thân làm lễ Truyền giới. 
Khóa tu tiếng Ý (29.4 - 5.5.2018)
Một tuần sau khi chia tay với các thiền sinh 
trong cộng đồng Pháp ngữ, đại chúng ở Làng lại 
đón khoảng 400 thiền sinh từ khắp nước Ý về 
Làng tu tập. Nhiều người trong số đó phải đi xe 
bus 20 giờ đồng hồ mới đến được Làng. Nhưng 
may mắn là các bạn đi chung với nhau như một 
tăng thân. Trong đoàn còn có các vị Tiếp hiện 
và giáo thọ cư sĩ nên trên đường về Làng, các 
bạn được thực tập thiền ngồi (có hướng dẫn) và 
thiền buông thư ngay trên xe bus. 
Năng lượng cởi mở, vui tươi và sự ham tu của 
thiền sinh Ý làm cho quý thầy, quý sư cô được 
nuôi dưỡng rất nhiều. Ba bài pháp thoại của 
thầy Pháp Khí, sư cô Chân Không và sư cô 
Chân Đức là những cơn mưa pháp tưới tẩm đất 

tâm của các thiền sinh, trong đó có rất nhiều 
người lần đầu tiên đến Làng. 
Trong bài pháp thoại cuối, Sư cô Chân Đức 
thông báo tin vui với đại chúng là tăng thân Ý 
bày tỏ mong muốn xây dựng một tu viện của 
Làng Mai tại Ý. Các bạn tin rằng chỉ trong một 
vài năm tới tăng thân có thể cúng dường cho 
Làng Mai một trung tâm thực tập ngay giữa 
lòng nước Ý. Sư cô cũng đồng thời nhắn gửi 
một thông điệp quan trọng đến tăng thân Ý: 
“Muốn cho việc thành lập tu viện được thành 
tựu thì cần phải có một sự hòa hợp tương đối 
trong tăng thân, đặc biệt là giữa các vị giáo thọ 
cư sĩ. Các thành viên trong tăng thân cần thực 
tập lắng nghe ý kiến của nhau đồng thời tập 
buông bỏ ý kiến riêng của mình”. 
Trong khóa tu, tăng thân Ý cũng đã tổ chức 
quyên góp để tặng học bổng cho một số người 
trẻ muốn đến Làng thực tập trong vòng một 
năm. Nhờ vào tiền đóng góp này mà trong 
năm 2019, sẽ có ba bạn trẻ có cơ hội tham dự 
Chương trình 1 năm tại xóm Thượng. 
Khóa tu khép lại với một hình ảnh thật đẹp: 
190 thiền sinh cùng quỳ xuống tiếp nhận Năm 
giới quý báu. Phần lớn số thiền sinh còn lại đều 
đã nhận Năm giới rồi. Vì vậy sau khóa tu, gần 
như tất cả thành viên trong tăng thân Ý đều đã 
thọ Năm giới, cùng cam kết đi với nhau trên 
con đường Hiểu và Thương. Điều này tạo nên 

một năng lượng thật hùng hậu 
và nuôi dưỡng! Nhiều thành 
viên trong tăng thân Ý chia 
sẻ rằng họ chưa bao giờ được 
trải nghiệm điều này trước đây. 
Cũng trong khóa tu, tăng thân 
Ý còn có thêm ba thành viên 
Tiếp hiện mới. Ngày cuối khóa 
tu, một số thành viên Tiếp hiện 
đã đại diện tăng thân Ý cúng 
dường rất nhiều quà cho quý 
thầy, quý sư cô các xóm để thể 
hiện lòng biết ơn đối với tăng 
thân Làng Mai. 

Khóa tu 21 ngày với chủ đề “Tri kỷ của 
Bụt” (1 - 21.6.2018)
Đêm 30.5 - một ngày trước khi bước vào khóa 
tu 21 ngày, một cơn bão lớn gây mưa to và làm 
ngập lụt cả vùng Gironde. Xóm Mới bị ảnh 
hưởng nặng nề. Phật đường và nhiều khu vực 
nhà ở của quý sư cô bị ngập nước cả nửa mét. 
Nhà Lưng Đồi dành cho cư sĩ bị thiệt hại nặng 
nhất. Trong cái rủi cũng có cái may là không có 
thiệt hại gì về người, nhưng quý sư cô trong văn 
phòng thì hết sức vất vả để xoay xở thuê chỗ ở 
cho thiền sinh - những người đã đăng ký ở nhà 
Lưng Đồi trong khóa tu. Sức mạnh của tăng 
thân thật là mầu nhiệm! Chỉ trong vòng một 
ngày, quý sư cô xóm Mới, cùng với sự giúp sức 
của quý thầy và các bạn tình nguyện viên - đã 
dọn dẹp, sắp xếp lại xóm để đón các bạn thiền 
sinh đến với khóa tu 21 ngày. Ngày đón khách, 
dường như không ai có thể nhận ra nơi đây vừa 
trải qua một cơn ngập lụt. Đối với một số vị 
tình nguyện viên, đây là lần đầu tiên họ được 
chứng kiến sức mạnh của tăng thân và thái độ 
tích cực, lạc quan của các vị xuất sĩ khi đối diện 
với sự cố bất ngờ xảy ra. 
Khóa tu 21 ngày, diễn ra mỗi hai năm một lần, 
là một pháp hội mà cả tăng thân xuất sĩ lẫn cư sĩ 
đều mong chờ với rất nhiều niềm vui. Năm nay, 
có khoảng hơn 500 thiền sinh, trong đó 24 vị 
giáo thọ cư sĩ, 133 vị Tiếp hiện, gần 100 thành 
viên của các nhóm Wake Up đã về tham dự trọn 
vẹn khóa tu 21 ngày. Một số thành viên từ các 
tăng thân ở ba miền của Việt Nam cũng qua 
Làng tu tập trong dịp này. 
Chủ đề của khóa tu 21 ngày năm nay là “Tri 
kỷ của Bụt”, dựa trên những bài giảng của Sư 
Ông trong khóa An cư kiết đông 2012 - 2013. 
Trong dịp này, đại chúng có cơ hội cùng quán 
chiếu xem mình có thực sự là tri kỷ của Bụt hay 
không, cái hiểu và sự hành trì của mình có đúng 
với những giáo lý cốt tủy mà Bụt trao truyền 
hay không, có giúp mình tiếp xúc với chân đế, 
với tự do chân thật hay không. 

Sư cô Chân Đức đã mở đầu pháp hội bằng bài 
pháp thoại về phương pháp học hỏi và tu tập để 
trở thành tri kỷ của Bụt, đó là Bốn tiêu chuẩn về 
sự thật (Tứ tất đàn) và Bốn sự y cứ (Tứ y). Sau 
đó là những bài pháp thoại của thầy Pháp Ứng, 
thầy Pháp Khâm, thầy Pháp Dung, thầy Pháp 
Lai, sư cô Diệu Nghiêm và sư cô Tuệ Nghiêm. 
Ngoài ra trong khóa tu 21 ngày còn có những 
buổi chia sẻ rất nuôi dưỡng từ các vị giáo thọ cư 
sĩ giàu kinh nghiệm, đến từ các tăng thân trên 
khắp thế giới như: Chân Hòa (Eveline Beumkes 
- Hà Lan), Chân Tuệ Tu (Adriana Rocco - Ý), 
Chân Đại Tập (Murray Corke - Anh), Chân Bảo 
Tâm (Baruch Shalev - Jerusalem),… 
Cũng trong khóa tu 21 ngày đã diễn ra lễ Truyền 
đăng cho 26 vị Tiếp hiện trở thành tân giáo thọ.

Chân Niệm Đức (Denise Ségor)
The source of mindfulness is a seed
Nurtured in mind’s earth by virtue’s rain
Harmonizing different voices
The future Buddha is the sangha.
Chân Phúc Hải (True Ocean of Merit - Bruce Nichols)
Navigating the deep Dharma ocean
The boat of merit, lighthouse of wisdom
Teach the practice with the Dharma-body,
Accept, embrace, listen to suffering.
Chân Giác Dụng (True Function of Awakening 
- Margret de Backere)
How wonderful that the tree is there:
The tree itself is the tree’s function.
We awaken to life’s miracle
Our true home is the present moment.
Chân Bích Trì (True Emerald Lake - Caitlin Bush)
The emerald stream wends its way through life
Reaching the lake of true understanding.
Look at its water! All is reflected.
Inclusiveness dissolves all complexes.
Chân Thường Đức (True Ever-Present Virtue 
- Theresa Payne)
Ever-present the miracle of life.
Indestructible the virtue of love.
Being there with the breath for another
Will reveal the truth of interbeing.
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Chân Nhã Hương (True Graceful Fragrance - 
Tineke Spruytenburg)
Graceful is the practice of the Dharma
The incense of the heart is lit for all
Being able to adapt as needed
Brings all beings to the shore of freedom.
Chân Tăng Lực (True Sangha Power - Valerie 
Brown)
In the true Sangha is the true Buddha.
The power of cutting through afflictions
comes from the power of understanding.
All bow down in the spirit of oneness.
Chân An Sơn (True Mountain of Peace - Vivien 
Ephraimson Abt)
The clouds that gather around the mountain
Are the peace that the Dharma doors offer.
The gentle flow of the breath is music
That ennobles the sangha far and wide.
Chân Trú An (True Abiding Peace - Greg Gallo)
Right mindfulness is the safest abode.
Right view is the source for peace in the world.
Coming back to our true home, mother earth
We care for the future generations.
Chân Linh Giải (True Spiritual Understanding 
- Sheila Canal)
The spiritual path is limitless love;
Understanding that removes division.
Together we advance a global ethics
To lessen the suffering of the world.
Chân Hạnh Bi (True Compassion in Action - 
Ava Avalos) 
Right action goes hand in hand with right view.
The rain of compassion waters good seeds.
Looking into the eyes of suffering,
Self and other dissolve into oneness.
Chân Nguyên An (Vraie Paix Originelle - 
Josselyne Letort-Vanel)
Stopping to look deeply you see the source,
From which comes peace now and for the future.
Spring flowers of the heart can bloom afresh.
The gifts of the Dharma are falling rain.

(French translation)
T'arrêtant pour regarder profondément tu vois 
la source
D’où vient la paix de maintenant et pour le futur.
Les fleurs printanières peuvent à nouveau éclore
Les cadeaux du Dharma sont la pluie qui tombe
Chân Hương Ðạo (Vrai Chemin Parfumé - 
Christiane Terrier) 
Fragrant is the incense of the heart.
It turns the endless path to joy.
Faith always gives rise to inner strength. 
Birth and death are no obstacle.
(French translation)
Parfumé est l’encens du coeur
Le chemin éternel se transforme en joie
De la foi s’élève la force intérieure
Naissance et mort ne font plus obstacle
Chân Nguyên Ngôn (Vraie Parole Originelle 
- Serge Letort
Nguyên thể vốn tĩnh mặc 
Nhất ngôn lạc chúng sanh
Thường nhật ái ngữ tập 
Từ bi tuệ giác hành.
(French translation)
La nature en soi est silencieuse 
Une parole apporte le bonheur à tous les êtres 
Pratiquer la parole aimante au quotidien 
C'est comprendre et aimer en action.
Chân Trí Viên (Vraie Perfection de Sagesse - 
Dominique Le Moine)
Trí tuệ như gương trong 
Viên mãn tựa trăng rằm 
Tâm từ bi trải rộng 
Hỷ lạc luôn hanh thông.
(French translation)
La sagesse est comme un pur miroir
Reflétant la perfection telle la pleine lune 
La compassion est partout présente 
Joie et bonheur se manifestent à chaque moment

Chân Nguyên Lạc (Vraie Joie Originelle - Jack Bertho)
Sur le Chemin où me ramènent mes pas la lune brille
Tout le paysage intérieur et alentour scintille 
d'une joie originelle
La présence de nos frères et de nos sœurs tel 
un sourire
Fait s'épanouir la fleur de cet instant précieux 
Chân Ân Đạo (True Path of Gratitude - Juan 
Gregorio Hidalgo Ruiz)
The path is in the depths of consciousness
Nourishing gratitude since childhood years.
Once the transmission has been received
There is no more need to search for it.
(Spanish translation)
El camino está en las profundidades de la conciencia
Nutriendo la gratitud desde la infancia.
Una vez que la transmisión ha sido recibida
No hay más necesidad de buscarla.
Chân Bảo Giang (True Precious River - Rosa 
María Serrano Salcedo)
Precious is this lifetime on Mother Earth
When the river of the sangha holds us.
Joyfully accepting the gifts of Dharma
Our heart brims to the full with gratitude.
(Spanish translation)
Preciosa es esta vida sobre la Madre Tierra
Cuando el río de la sangha nos sostiene.
Aceptando alegremente los dones del Dharma
Nuestro corazón rebosa de gratitud.
Chân Bảo Sơn (True Precious Mountain - Luis 
Del Val Martinez)
Each moment a precious eternity
The jewelled mountain is always there.
Why wait another day to touch the truth,
Whose message is found in clouds and rain?
(Spanish translation)
Cada momento una preciosa eternidad
La montaña enjoyada siempre está ahí.
¿Por qué esperar otro día para tocar la verdad,
cuyo mensaje se encuentra en las nubes y la 
lluvia?
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Chân Minh Bồ Đề Tâm (True Shining Bodhicitta 
- Scott Schang)
The sun of insight shines in every realm
Indestructible is the seed of bodhicitta 
The sound of the rising tide heals all wounds
Every step restores the life of mother earth.
True Holy Heart (Bill Woodall)
Nature itself is silent and holy
Always clear of ideas of right and wrong.
Living in the world heart undisturbed
A pillar to hold the sangha-body.
True Wondrous Joy (Diane Little Eagle)
Land ancestors are here wonderfully
In the joy of the grass, width of the sky.
Suffering, the mud, awaits compassion.
Strong and solid we grow lotus flowers.
True Spiritual Peace (Michele Tae)
Sacred eyes see that emptiness is form
Drops of peace fall gently on all around
Complexes dissolve where there is true love
The Dharma continues for times to come.
True Precious Eyes (Phil Stein)
Precious is the time spent with young people
Eyes able to look at all with love.
The muni does not need to shun the world
And enters the door of mindful action.
True Silent Faith (Rick Sonnenberg)
Silent the sunrise over the mountain
Giving faith in the miracle of life.
Looking deeply we are able to heal
Conflicts that have arisen, large or small.

True Solid Practice (Angie Searle) 
Solid are the footsteps that cares the earth.
Cultivating our mind is the practice.
Taking care of this ancestral body 
We honour four objects of gratitude.
Khóa tu mùa Hè (6.7 - 3.8.2018)
Mùa hè đến trong hương sen thơm ngát và tiếng 
ếch kêu râm ran ở hồ sen các xóm. Quanh Làng, 
các cánh đồng hoa hướng dương cũng bắt đầu 
nở rộ khoe một màu vàng óng. Đó cũng là lúc 
Làng mở cửa để đón thiền sinh từ khắp nơi về 
tham dự khóa tu mùa Hè, khóa tu gia đình lớn 
nhất trong năm, kéo dài trong bốn tuần. Mỗi 
tuần có khoảng 800 - 1000 thiền sinh về Làng, 
trong đó có gần 250 trẻ em và 50 thiếu niên. Cả 
những em bé còn ẵm ngửa cũng được cha mẹ 
bồng tới. 
Năm nay, xóm Thượng đón trẻ em nói tiếng 
Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý, nam độc 
thân và các cặp vợ chồng. Khi đăng ký ghi danh 
khóa tu vừa được mở thì trong vòng 24 tiếng 
đồng hồ, xóm Thượng đã không còn chỗ nữa. 
Trong khi đó, xóm Mới đón trẻ em nói tiếng 
Anh; xóm Hạ đón trẻ em nói tiếng Đức và Hà 
Lan. Ghi danh xóm Mới cũng phải đóng lại 
trong vòng 2 - 3 tuần. Xóm Mới hơi nhỏ, trong 
khi các gia đình thiền sinh nói tiếng Anh đến 
từ khắp nơi nên nhu cầu rất lớn. Ghi danh xóm 
Thượng đóng cửa quá sớm nên các gia đình 
nói tiếng Pháp và Tây Ban Nha đăng ký ở xóm 
Mới và “ép” con cái của họ nói tiếng Anh, trong 
khi thực tế là các cháu không hề nói được. Các 

sư cô phải thực tập ái ngữ để “phỏng vấn” và 
thuyết phục cho đến khi họ thú thiệt là con họ 
không nói được tiếng Anh và đồng ý chờ đến 
sang năm.
Các email đại loại như: “Thưa quý sư cô, gia 
đình chúng tôi nhất định phải đến Làng năm 
nay bởi vì các cháu đã chờ một năm rồi, năm 
ngoái các cháu đã không được tới vì hết chỗ. 
Điều này rất quan trọng đối với gia đình chúng 
tôi, vậy mà bây giờ không còn một chỗ nào để 
đăng ký hết. Chúng tôi phải làm gì đây? Xin 
quý sư cô giúp dùm”. Hay là: “Chúng tôi nhất 
định cần đưa cháu về Làng năm nay để tham 
gia khóa tu dành cho trẻ em bởi vì cháu đang 
gặp khó khăn, đây là cơ hội rất quan trọng, 
cháu không thể không tham gia được. Chúng 
tôi không thể tin được là mới vài tuần mà đăng 
ký ghi danh đã đầy, bây giờ chúng tôi phải làm 
sao đây?”.
Khi đọc những email tha thiết như thế, các sư 
cô cảm thấy lòng rất áy náy khi không tìm ra 
được chỗ cho các gia đình. Ước gì có một phép 
mầu để cho Làng Mai lớn rộng ra hơn trong 
mùa hè như Bụt đã biến ra các tòa sư tử để đón 
các vị Bồ tát từ các cõi khác đến thăm khi Bụt 
nói kinh Pháp Hoa. Bởi vì niềm hạnh phúc của 
quý thầy, quý sư cô trong mùa hè là được thấy 
trẻ em về Làng. 
Chương trình trẻ em bằng tiếng Anh, dành 
cho các em cả nam lẫn nữ từ 6 đến 12 tuổi, 
thường được tổ chức ở xóm Mới hay xóm Hạ 
- là xóm của quý sư cô. Khi các em trai lên 13 
tuổi, các em sẽ được mời tham gia chương trình 
thiếu niên dành riêng cho các em trai tại xóm 
Thượng. Có năm, ban văn phòng ở xóm các sư 
cô hơi ngờ ngợ nhận ra rằng có vài em trai đăng 
ký 12 tuổi hai năm liền. Thì ra các em về Làng 
từ lúc còn nhỏ cho đến khi lên 12 tuổi nên vẫn 
còn lưu luyến chương trình trẻ em, không muốn 
rời đi. 
Đối với các em thiếu niên (tuổi teen) cũng vậy. 
Có những em đã hết tuổi teen rồi nhưng vẫn 

muốn gắn bó với chương trình teen, nên xin làm 
tình nguyện viên chăm sóc cho chương trình 
này. Những hạt giống của thương yêu, hiểu biết 
mà các em được tưới tẩm ở Làng đã bắt đầu 
đơm hoa, kết trái… 
Nhiều thiền sinh chia sẻ không hiểu vì sao năm 
nào gia đình họ cũng về Làng vào mùa hè. Lúc 
xếp hành lý, họ tự hỏi sao mình không đi nghỉ 
hè ở biển mà lại cứ về Làng mới được. Nhưng 
rồi có một cái gì trong lòng cứ thôi thúc họ phải 
về Làng. Họ nhận ra rằng thay vì tắm mát ở 
biển, họ chọn về Làng để tắm mình trong năng 
lượng bình an và thương yêu của tăng thân. 
Cũng một ngày trước khóa tu mùa Hè, quý sư 
cô xóm Mới lại gặp thử thách một lần nữa khi 
một cơn mưa lớn kèm theo gió lốc đã đi qua 
vùng này và cuốn theo nó những chiếc lều lớn 
đã được dựng sẵn sàng cho khóa tu. Một số cây 
lớn trong khuôn viên của xóm Mới cũng bị bật 
gốc. Nhưng nhờ sự gia hộ của Bụt tổ và năng 
lượng hùng hậu của tăng thân mà mọi chuyện 
rồi cũng ổn và xóm Mới đã đi qua một mùa hè 
trong an vui. 
Khóa tu dành cho người nói tiếng Đức và 
tiếng Hà Lan tại EIAB (6 – 19.8.2018)
Khóa tu mùa Hè ở Làng vừa khép lại vào ngày 
3.8 thì ngay hôm sau, một xe bus chở 60 xuất sĩ 
từ Làng qua Viện Phật học Ứng dụng châu Âu 
(EIAB) - Đức để yểm trợ cho hai khóa tu, dành 
cho người nói tiếng Đức (6 - 11.8) và dành cho 
người nói tiếng Hà Lan (13 - 18.8). Trước đó 
vài ngày đã có ba xe van chở 15 xuất sĩ qua Đức 
để phụ giúp các công việc chuẩn bị cho khóa 
tu. Đây là hai khóa tu lớn nhất trong năm của 
EIAB, đặc biệt năm nay là năm EIAB tròn 10 
tuổi. Vì vậy đại chúng ở Làng rất hoan hỷ qua 
Đức để yểm trợ, dù thời điểm của khóa tu bên 
đó hơi sát với khóa tu mùa Hè ở Làng. Trong số 
quý thầy, quý sư cô lớn từ Làng có sư cô Chân 
Không, sư cô Diệu Nghiêm và thầy Pháp Ứng.
Mọi năm vào tháng 8, thời tiết ở Đức vẫn còn 
mưa và lạnh, nhưng năm nay trời bỗng khô 
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nóng bất thường. Quý thầy, quý sư cô ở Làng 
hy vọng qua Đức sẽ tránh được cái nóng mùa 
hè ở Làng, nhưng không ngờ nhiệt độ ở đây có 
ngày lên đến 34oC. May mắn là EIAB nằm gần 
một cánh rừng, nên những ngày nóng, quý thầy, 
quý sư cô và thiền sinh có thể đi dạo trong rừng 
để tận hưởng sự mát mẻ và không khí trong 
lành của thiên nhiên nơi đây.
Năm nay có khoảng hơn 300 thiền sinh về dự 
khóa tu nói tiếng Đức và hơn 200 thiền sinh dự 
khóa tu nói tiếng Hà Lan. Trong khóa tu, các 
bạn thiền sinh có cơ hội được nghe những câu 
chuyện cảm động về những tấm lòng, những 
bàn tay đã chung sức để xây dựng nên một 
EIAB như ngày hôm nay, như: ông chủ lò bánh 
mì phát tâm cúng dường bánh mì mỗi ngày; 
những người bạn trong tăng thân địa phương 
tình nguyện thường xuyên chăm sóc các khu 
vườn trong khuôn viên Học viện, hỗ trợ các vị 
xuất sĩ về các thủ tục hành chính hoặc trong các 
khóa tu; ông Thị trưởng thành phố với tấm lòng 
cởi mở đã chào đón một cộng đồng Phật giáo tại 
thành phố mình; vị luật sư tìm thấy được niềm 
cảm hứng nơi pháp môn thực tập của Làng Mai 
nên đã dành nhiều thời gian và tâm lực để giúp 
EIAB về mặt pháp lý; nhóm xuất sĩ đầu tiên đã 
góp phần chuyển hóa năng lượng nặng nề của 

tòa nhà này bằng sự thực tập và tấm lòng phụng 
sự của mình,...
Trong buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập EIAB, 
Sư cô Chân Không chia sẻ với đại chúng những 
câu chuyện cảm động về hạnh nguyện dấn thân 
vì hòa bình của Sư Ông, cũng như những năm 
tháng thành lập Trường Thanh Niên Phụng Sự 
Xã Hội. Năm 2018 cũng đánh dấu 50 năm kể 
từ khi Mục sư Martin Luther King bị ám sát tại 
Mỹ. Vì vậy, lá thư Mục sư King đề cử Sư Ông 
cho giải Nobel Hòa bình năm 1967 cũng được 
đọc lên trong dịp này.
Trong mỗi khóa tu đều có lễ Hòa bình kỷ niệm 
10 năm thành lập EIAB. Đặc biệt trong khóa 
tu cho người nói tiếng Đức, lễ Hòa bình được 
tổ chức với sự tham dự của ông Peter Koester - 
Thị trưởng thành phố Waldbröl, ông Alexander 
Puplick - luật sư và cũng đồng thời là cố vấn 
pháp lý cho EIAB, cùng nhiều vị thân hữu đã 
từng gắn bó với sự hình thành và phát triển của 
EIAB. Một đêm hòa nhạc đầy thiền vị đã được 
quý thầy, quý sư cô cùng các cư sĩ chuẩn bị thật 
công phu để mừng sự kiện này. Những bản hòa 
tấu của các nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại như 
Bach, Mozart, Fauré,… đã được trình diễn kết 
hợp với những trích đoạn đọc từ tác phẩm Bây 
giờ mới thấy mang đầy tuệ giác của Sư Ông 

Làng Mai. Sau buổi hòa 
nhạc, thầy Pháp Ấn hướng 
dẫn đại chúng làm lễ rước 
hoa đăng từ tòa nhà Asoka 
ra tháp chuông Bao Dung. 
Dưới bầu trời đầy sao, đại 
chúng cùng lắng nghe tiếng 
chuông đại hồng và thầm 
gửi lời ước nguyện cho thế 
giới thêm bình an và thương 
yêu. 
Để tìm hiểu thêm về hành 
trình 10 năm của EIAB, xin 
đọc bài viết của thầy Pháp 
Ấn - Viện trưởng EIAB tại 
trang 38.

Khóa tu Wake Up Earth (10 – 17.8.2018)
Khóa tu Wake Up ở Làng đã trở thành điểm 
hẹn của các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, đặc 
biệt là các bạn trẻ trong các tăng thân Wake Up. 
Năm nay, khoảng 500 bạn trẻ đã về tham dự 
khóa tu, trong đó nhiều thành viên nòng cốt của 
các tăng thân Wake Up đã về làm tình nguyện 
viên giúp quý thầy, quý sư cô tổ chức khóa tu 
này. 
Về Làng, các bạn trẻ được trở về với khung 
cảnh thiên nhiên, học cách dừng lại những lo 
lắng, suy tư để tiếp xúc với những mầu nhiệm 
của sự sống. “Đất Mẹ đang có mặt đó cho chúng 
ta, còn chúng ta có đang có mặt cho đất Mẹ hay 
không?”, đó là câu hỏi mà thầy Pháp Lưu đã 
gieo vào lòng các bạn trẻ trong bài pháp thoại 
đầu tiên. Thầy cũng mời các bạn cùng quán 
chiếu các loại thức ăn, đặc biệt là xúc thực - 
những thức ăn được tiêu thụ qua các giác quan, 
như những hình ảnh, âm thanh qua Internet v.v., 
xem chúng tác động như thế nào đến cảm xúc 
và suy tư của các bạn. 
Mở đầu bằng lời chia sẻ về nhóm nhạc K-pop 
BTS nổi tiếng của Hàn Quốc với album Love 
Yourself (Thương yêu chính mình), sư cô Lăng 
Nghiêm đã chỉ cho các bạn cách quan sát sự 
vận hành của tâm thức, để 
từ đó có thể hiểu và thương 
mình nhiều hơn. Chủ đề 
này được tiếp tục trong 
bài pháp thoại của thầy 
Pháp Hữu về bốn yếu tố 
của tình thương chân thật: 
Từ, Bi, Hỷ và Xả. Những 
băn khoăn, thao thức của 
các bạn trẻ trong buổi vấn 
đáp đều được thầy Pháp 
Dung trả lời thông qua bài 
pháp thoại cuối. Thầy mời 
các bạn cùng nhìn sâu vào 
ước muốn sâu sắc nhất 
của cuộc đời mình. Phải 
chăng nó chỉ là tiền tài, 

danh vọng và sắc dục? Và thầy cũng nhắc các 
bạn cần chăm sóc nuôi dưỡng tư niệm thực của 
mình mỗi ngày, vì nó cũng như một cái cây cần 
được chăm bón.
Một điểm đặc biệt của khóa tu Wake Up năm 
nay là các bạn có cơ hội nếm được hương vị 
của pháp môn Im lặng hùng tráng trong nửa 
ngày. Một số bạn ban đầu cảm thấy không thoải 
mái, nhưng sau khi thực tập, các bạn chia sẻ 
rằng đây là một trải nghiệm khá thú vị. Chính 
trong sự tĩnh lặng, các bạn lại cảm thấy kết 
nối sâu sắc hơn với chính mình và với những 
người xung quanh. Sự im lặng không làm bế 
tắc truyền thông mà ngược lại làm sự truyền 
thông mở ra.
Nhìn hơn 100 bạn trẻ quỳ xuống tiếp nhận Năm 
giới quý báu, trong đó có những bạn trẻ đến 
từ Bờ Tây sông Jordan - nơi tranh chấp giữa 
Palestine và Israel - quý thầy, quý sư cô thực sự 
xúc động, có thêm năng lượng để tiếp tục đi tới 
trên con đường tu tập và giúp đời. 
Khóa tu khép lại với buổi Be-In thật đẹp ở đồi 
Bụt, xóm Thượng với nhiều tiết mục văn nghệ 
thật sáng tạo.
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An cư kiết thu (14.9 – 12.12.2018)
Năm nay, đại chúng ở Làng quyết định an cư 
vào mùa thu mà không phải là mùa đông, để 
có được ba tháng an cư trọn vẹn, không bị ảnh 
hưởng bởi những dịp lễ mừng Giáng sinh và 
Năm mới như những năm trước. Khí trời nắng 
ấm cùng với sắc màu của mùa thu chín làm cho 
ai trong đại chúng cũng cảm thấy có thật nhiều 
không gian bên trong lẫn bên ngoài.
Trong ba tháng an cư, bốn chúng Làng Mai tại 
xóm Thượng, xóm Hạ và xóm Mới - gồm 198 
xuất sĩ và 106 cư sĩ ở trọn ba tháng - có cơ 
hội nhìn sâu vào Mười bốn giới Tiếp hiện, cùng 
quán chiếu xem tăng thân đã áp dụng những 
giới này như thế nào vào sự chuyển hóa và trị 
liệu của cá nhân, vào việc xây dựng tăng thân 
và quá trình đem đạo Bụt ứng dụng vào các lĩnh 
vực của đời sống xã hội.
Đại chúng rất hạnh phúc khi có Sư cô Chân Đức 
về Làng an cư năm nay. Mỗi thứ Ba hàng tuần, 
quý sư cô xóm Hạ lại lên xóm Mới để tham dự 
lớp Giới Tỳ kheo ni do Sư cô Chân Đức giảng 
dạy. Các vị sa di nữ thì được học giới với Sư cô 
Diệu Nghiêm. Năm nay, Sư cô Diệu Nghiêm về 
an cư ở xóm Mới. Không khí cùng học, cùng 
chơi với nhau giữa xóm Hạ và xóm Mới thật 
vui và nuôi dưỡng, khiến cho mọi người nhớ lại 
những ngày xuất sĩ ở Sơn Cốc vào thứ Ba hàng 
tuần trong những mùa An cư kiết đông 
trước đây. Tại xóm Mới, Sư cô Chân 
Đức còn dạy thêm một lớp kinh, giúp 
các sư em có cảm hứng đào sâu vào 
kinh điển thông qua những bài kinh rất 
thiết thực, liên hệ cụ thể tới đời sống 
tăng thân. Sư cô cũng tạo hứng thú cho 
đại chúng so sánh giữa các bản kinh 
thuộc văn hệ Nikaya (tạng Pali) và văn 
hệ A hàm (tạng Hán), điều mà Sư Ông 
thường làm trong những mùa an cư 
trước đây. Trong khi đó, tại xóm Hạ, 
toàn chúng đã rất hạnh phúc vì có cơ 
hội cùng học Bốn mươi định đề Làng 
Mai qua DVD của Sư Ông. Bên cạnh 

đó là những buổi thuyết trình với nhiều chủ đề 
đa dạng và thú vị, được quý sư cô trình bày 
theo từng nhóm nhỏ. Những buổi thuyết trình 
đầy ắp tiếng cười, sự hứng thú và ấm áp tình 
chị em giúp quý sư cô rèn luyện kỹ năng thuyết 
trình trước đại chúng; đồng thời học hỏi thật 
nhiều kinh nghiệm và kiến thức cần thiết về 
môi trường, sức khỏe, cơ thể học cũng như về 
các pháp môn. Từ đó, quý sư cô có thêm nhiều 
cảm hứng trên con đường thực tập, phụng sự và 
bảo vệ hành tinh xanh. 
Tại xóm Thượng, mỗi thứ Năm và thứ Bảy, 
cùng lúc diễn ra chín lớp học cho quý thầy, quý 
sư chú và các vị thiền sinh. Mùa thu này, quý 
thầy ở Sơn Thượng và Sơn Hạ rất hạnh phúc 
với những buổi chia sẻ toàn chúng để xây dựng 
tình huynh đệ, xây dựng tăng thân, được gọi là 
“Sangha life”. Qua những buổi chia sẻ này, quý 
thầy hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình, về những 
khó khăn cũng như những ước mong của các 
huynh đệ mình. Đây là điều rất quan trọng để 
tạo nên hạnh phúc trong tăng thân, vì vậy thay 
vì gọi là “Buổi họp hạnh phúc” (Happiness 
meeting), quý thầy đã đổi tên thành “Đời sống 
tăng thân” (Sangha life). Năng lượng tu học của 
đại chúng tại Làng rất hùng hậu và vui tươi.
Vào cuối mùa an cư, khi lớp Giới Tỳ kheo ni 
của Sư cô Chân Đức chấm dứt, quý sư cô xóm 

Mới và xóm Hạ đã tổ chức một Lễ mãn khóa 
- Ngày sư chị sư em - thật là hoành tráng. Qua 
các trò chơi rất sáng tạo, quý sư cô đã có cơ 
hội tìm hiểu ước nguyện, tâm tư, và thậm chí 
những băn khoăn của nhau. Nhờ đó mà tinh 
thần tuy hai mà một giữa xóm Hạ và xóm Mới 
càng được vun bồi.
Vì là mùa thu nên đại chúng vẫn được đi hái 
táo, lượm hạt dẻ, hạt phỉ (hazelnut) dù đang an 
cư. Hầu như ai cũng cảm thấy hạnh phúc tròn 
đầy với mùa An cư kiết thu này. 
Ngày 12.10.2018 đánh dấu một sự kiện rất 
quan trọng, quý thầy xóm Thượng đã gửi 12 vị 
xuất sĩ lên Verdelot để tu viện Suối Tuệ bắt đầu 
được chính thức vận hành. Tu viện Suối Tuệ 
tọa lạc tại số 2 đường Pascal Jardin, Verdelot, 
cách Paris từ 80 đến 90 km về hướng đông. 
Đây từng là một tu viện của các sơ dòng Thánh 
Augustino (Saint Augustin). Xưa hơn nữa, từ 
thế kỷ 11 tới thế kỷ 17, nơi này thuộc về các cha 
dòng Biển Đức (Saint-Benoît). Vậy là ước mơ 
có được một trung tâm Làng Mai gần Paris đã 
thành sự thật. Đây là tu viện dành cho quý thầy. 
Trước đó, chúng ta đã có thiền đường Hơi Thở 
Nhẹ tại Paris, là trung tâm dành cho các sư cô.
Ngày 18.11.2018 tu viện Suối Tuệ đã làm lễ 
Đối thú an cư cho khóa An cư kiết đông 3 tháng 
đầu tiên. Có khoảng 100 thiền sinh tham dự.

Viện Tây Tạng học ở Ấn Độ trao bằng Tiến 
sĩ danh dự cho Sư Ông (25.10.2018)
Ngày 25.10.2018, Viện Tây Tạng học (Central 
Institute of Higher Tibetan Studies) ở Sarnath, 
Ấn Độ - một trong những Viện Phật học hàng 
đầu ở vùng Nam Á - đã trao bằng Tiến sĩ danh 
dự cho Sư Ông để ghi nhận những đóng góp lớn 
lao của Sư Ông đối với nền giáo dục Phật giáo. 
Ngài Mahesh Sharma, Bộ trưởng Văn hóa của 
Ấn Độ đã tận tay trao tấm bằng danh dự này tới 
Sư Ông - được đại diện bởi thầy Pháp Hải cùng 
quý thầy đến từ tu viện Lộc Uyển. Thầy Pháp 
Hải được mời mặc lễ phục truyền thống của các 
học giả Nalanda, nặng hơn 3,5kg trong dịp này. 
Được vinh danh trong buổi lễ còn có bà Jetsun 
Pema - em gái của Đức Đạt Lai Lạt Ma, còn 
được gọi là “Bà mẹ của Tây Tạng” (Mother of 
Tibet) vì những công tác nhân đạo của bà đối 
với các trẻ em mồ côi cũng như nỗ lực của bà 
trong việc gìn giữ văn hóa Tây Tạng. 
Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Sư Ông diễn 
ra cùng với lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh 
viên của Viện. Nhân dịp này, thầy Pháp Hải, 
thay mặt Sư Ông và tăng thân, được mời chia 
sẻ và tham gia trao bằng cho các sinh viên tốt 
nghiệp. 
Sư Ông về Việt Nam (26.10.2018):
Xin đọc bài “Thầy đã trở về”, trang 30.

Tham dự Diễn đàn Liên tôn tại Abu Dhabi, 
UAE
Từ ngày 19 đến 20 tháng 11 năm 2018, tại 
Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương 
quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã diễn ra 
Diễn đàn Liên tôn vì một môi trường an 
toàn hơn cho trẻ em trước nạn lạm dụng 
tình dục qua Internet (Interfaith Alliance 
for Safe Communities: Child Dignity 
Online). Thầy Pháp Lưu và thầy Pháp 
Khởi đã thay mặt Sư Ông và tăng thân 
tham dự Diễn đàn theo lời mời của Chính 
phủ nước này. 
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Bốn lễ xuất gia trong năm 
Đại chúng hân hoan đón mừng sự ra đời của 49 vị xuất sĩ trẻ trong bốn gia đình xuất gia tại Pháp, 
Mỹ và Thái Lan. Đặc biệt năm nay tại tu viện Lộc Uyển, lần đầu tiên có lễ xuất gia cho người Mỹ 
trong đó có người Mỹ gốc Việt, gốc Mễ, gốc Phi Châu, gốc Lào, gốc Âu châu. 
Lễ xuất gia của gia đình cây Ngọc Lan - ngày 20.5.2018 tại Làng Mai Thái Lan, gồm 2 sư chú và 
17 sư cô: Chân Trời Nguồn Sáng, Chân Trăng Rừng Tùng, Chân Trăng Rừng Xanh, Chân Trăng 
Thanh Thanh, Chân Trăng Mây Lành, Chân Trăng Thanh Nhã, Chân Trăng Hương Lành, Chân 
Trăng Thanh Minh, Chân Trời Gió Xuân, Chân Trăng Tường Thanh, Chân Trăng Hà Thanh, Chân 
Trăng Sao Mai, Chân Trăng Ý Trong, Chân Trăng Nam Giao, Chân Trăng Vô Vi, Chân Trăng 
Biển Mây, Chân Trăng Diệu Trạm, Chân Trăng Ngàn Hoa, Chân Trăng Giếng Ngọc.
Lễ xuất gia của gia đình cây Xô Thơm (Cleveland Sage) - ngày 9.9.2018 tại tu viện Lộc Uyển, 
gồm 5 sư chú và 4 sư cô: Chân Trăng Thanh Ân, Chân Trời Minh An, Chân Trời Minh Lượng, 
Chân Trăng Thanh Trí, Chân Trăng Thanh Như, Chân Trời Minh Lưu, Chân Trăng Thanh Hương, 
Chân Trời Minh Nhân, Chân Trời Minh Thắng.

 - ngày 25.10.2018 tại Làng Mai, Pháp, gồm 
7 sư chú và 3 sư cô: Chân Trời Thiện Phong, Chân Trời Thiện Chí, Chân Trăng Hiền Đức, Chân 
Trăng Hiền Tâm, Chân Trời Thiện Hòa, Chân Trời Thiện Đức, Chân Trời Thiện Khai, Chân Trời 
Thiện Ý, Chân Trăng Hiền Nhân, Chân Trời Thiện Trì. 
Lễ xuất gia của gia đình cây Sơn Trà - ngày 15.12.2018 tại Làng Mai Thái Lan, gồm 4 sư chú và 
7 sư cô: Chân Trăng Trí Niệm, Chân Trăng Tường Niệm, Chân Trăng Ân Niệm, Chân Trăng Hỷ 
Niệm, Chân Trăng An Niệm, Chân Trời Nắng Mới, Chân Trời Phương Vân, Chân Trời Nhất Vị, 
Chân Trăng Trú Niệm, Chân Trời Nhập Lưu, và Chân Trăng Khánh Niệm.
Khép lại một năm sinh hoạt tại Làng Mai, kính chúc quý thân hữu đón năm mới với lời chúc Một 
nhà sum họp, Khắp chốn yên vui; nguyện cùng nhau thực tập để có thể trở về được với ngôi nhà 
đích thực của mình, về được nơi từng hơi thở, từng bước chân.

Gia đình cây Ngọc Lan

Gia đình cây Xô Thơm

Gia đình cây Dẻ Gai

Gia đình cây Sơn Trà
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Tiếng đại hồng chung
Chuông đại hồng là chuông chúng ta thỉnh vào 
buổi sáng sớm và chiều tối. Đó là truyền thống 
đã có từ ngàn năm ở các thiền viện Việt Nam. 
Trong khi thỉnh chuông đại hồng, người tri 
chung sẽ xướng lên những bài kệ. Tri chung 
là một chức vụ rất quan trọng, và chúng ta 
phải đem hết trái tim để làm chức vụ tri chung. 
Trước khi thỉnh chuông, một vị tri chung giỏi 
luôn xá chuông và thực tập hơi thở theo bài kệ:
Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn.
Sau khi thở vào, thở ra nhiều lần tâm ta trở 
nên khỏe và tĩnh lặng. Lúc ấy ta mới bắt đầu 
thỉnh chuông. Trước hết phải thức chuông rồi 
mới được thỉnh. Buổi sáng khi nghe chuông, 
có thể có người đang làm việc dưới bếp, có 
người đang làm việc trong thiền đường hay 
trong Phật đường, có người đang pha trà cho 
các vị sư trưởng. Vì vậy, chúng ta chỉ thực tập 
đứng yên và sau ba tiếng chuông đầu. Tới tiếng 
chuông thứ tư ta có thể tiếp tục công việc mình 
̣đang làm. Tất cả mọi người trong chùa, dù 
đang chấp tác, đang chuẩn bị đi ngồi thiền hay 
đi tụng kinh, cũng phải thực tập nghe chuông. 
Mỗi tiếng chuông đưa ta về với giây phút hiện 
tại, ta được thở vào, thở ra một cách có chánh 
niệm. Vì ai cũng thực tập như vậy nên không 

khí buổi sáng rất tĩnh lặng, không ai nói chuyện 
với ai.
Tiếng chuông buổi sáng nâng hơi thở của mình 
lên và không để cho hơi thở rơi xuống đất. 
Những giờ phút đó là những giờ phút rất thanh 
tịnh trong chốn thiền môn. Chỉ khi có chuyện 
quá quan trọng, quá cấp bách thì ta mới nói 
với người kia một câu. Còn thường thì tất cả 
đều lặng lẽ, đi tới, đi lui, làm việc một cách 
rất chánh niệm, yên lặng. Tất cả mọi người đều 
được tiếng chuông nâng lên và thường trú trong 
chánh niệm suốt thời gian đại hồng chung được 
thỉnh. Chúng ta không dùng từ “im lặng hùng 
tráng” nhưng quả thật sự im lặng hùng tráng 
đang có mặt trong giờ phút đó.
Tiếng đại hồng chung buổi sáng hơi khác với 
buổi chiều. Buổi sáng, tiếng chuông nhặt hơn, 
tức là khoảng cách giữa hai tiếng chuông gần 
nhau hơn.Thông thường, ta có rất nhiều năng 
lượng vào buổi sáng và tiếng chuông có tính 
cách yểm trợ, đưa ta đi tới. Buổi chiều, tiếng 
chuông thưa hơn, khoảng cách giữa hai tiếng 
chuông dài hơn. Khi tiếng chuông đại hồng 
vọng lên thì không ai được nói chuyện. Chuông 
đại hồng có thể kéo dài nửa giờ đồng hồ với 
tiếng kệ. Nếu ở gần lầu chuông ta có thể nghe 
được tiếng kệ. Mọi người đều phải theo dõi hơi 
thở, tập thở trong chánh niệm. Tuy có những 
công việc đang làm nhưng ta luôn an trú trong 

chánh niệm. Ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, 
an vui trong khi nghe chuông và thở.
Không khí trong thiền viện rất tinh khiết, nhẹ 
nhàng và đầy năng lượng của hùng, của lực 
là nhờ tất cả mọi người đều thực tập thở theo 
tiếng chuông. Tiếng chuông rất linh thiêng. 
Tiếng chuông là sự có mặt đích thực của Đức 
Thế Tôn. Ta vâng kính theo tiếng chuông giống 
như vâng kính theo lời của Đức Bổn Sư. Vì vậy 
buổi sáng nghe chuông, ta phải nghe hết lòng 
và thở theo chuông. Ta nghe chuông và thở theo 
chuông như thế nào để có niệm, có định và có 
hạnh phúc. Hạnh phúc này được chế tác bởi 
toàn chúng chứ không phải bởi một người.
Thỉnh chuông là để cho người sống
Tiếng chuông được chế tác ra cho chúng ta thực 
tập, cho có an lạc. Tiếng chuông không chỉ là 
hiệu lệnh mà là sự nhắc nhở. Tiếng chuông là 
bạn đường nên ta phải cam kết với chuông là 
mỗi khi nghe tiếng chuông ta sẽ thực tập hết 
lòng. Hiện nay, nhiều chùa và nhiều người nghĩ 
thỉnh chuông là để cho tiếng chuông vọng tới 
địa ngục, làm thức tỉnh và xoa dịu bớt khổ đau 
nơi ngục tối. Họ đã thỉnh chuông trong niềm tin 
như thế:
Chuông đại hồng mới vọng
Tiếng kệ xướng đã vang
Trên vọng tới thiên đường
Dưới thông về địa phủ.

Như vậy có nghĩa là chúng ta thỉnh chuông cho 
chư thiên nghe, để cho họ hạnh phúc hơn và để 
những người ở địa ngục nghe cho bớt khổ. Điều 
này có thể có, nhưng trước hết tiếng chuông có 
tác dụng phụng sự những người đang sống. Vì 
vậy người sống trên mặt đất phải nghe tiếng 
chuông, thở theo chuông và có hạnh phúc với 
chuông. Nếu chúng ta không làm được chuyện 
đó thì chẳng lẽ đạo Bụt chỉ để cho chư thiên và 
những âm hồn dưới địa ngục hay sao? Chúng 
ta phải nhớ thỉnh chuông trước hết là cho đại 
chúng - từ các vị sư trưởng cho đến các thầy 
lớn, các sư cô lớn, các thầy trẻ, các sư cô trẻ và 
các sư chú - cùng thực tập. 
Ngôi chùa là ngôi nhà linh thiêng lãnh đạo 
tâm linh trong làng. Vì vậy, tiếng chuông cũng 
có ảnh hưởng đến đời sống dân chúng trong 
làng. Nhiều bà mẹ thức dậy theo tiếng chuông. 
Những người Phật tử chân chính sẽ biết nghe 
chuông và thở theo chuông trong khi nấu cơm, 
làm thức ăn cho chồng con trước khi đi làm 
ruộng. Nếu có nghe chuông, nếu từng đi chùa, 
từng được nghe giảng hay nghe tụng kinh thì 
hạt giống tâm linh đó đã được gieo trồng trong 
tâm thức của ta dù ta là một cô bé, là một chàng 
thanh niên hay một cô thiếu nữ sống trong làng.
Người ăn trộm đang dùng thanh sắt để mở khóa 
một ngôi nhà, đột nhiên nghe tiếng chuông thì 
hạt giống lương thiện trong người đó được tưới 

Sư Ông Làng Mai



24 25

tẩm và người đó có thể dừng lại, không xâm 
nhập vào nhà người khác nữa. Một người cầm 
dao muốn sát hại người khác, đang đưa dao lên, 
bỗng nghe tiếng chuông đại hồng thì giật mình 
nghĩ lại hành động này có thể đưa mình xuống 
địa ngục và buông dao xuống. Những chuyện 
như vậy đã từng xảy ra trong xóm làng, trong 
xã hội. Đó là nhờ ảnh hưởng của tiếng chuông. 
Tiếng chuông có tác dụng thức tỉnh, làm sống 
dậy lương tri của con người để họ đừng nhúng 
tay vào tội ác. Tiếng chuông không chỉ phục vụ 
các thầy, các sư cô mà còn phục vụ cho cả làng 
xóm, khu phố. Vì vậy tiếng chuông rất quan 
trọng!
Vị tri chung phải đem hết trái tim của mình để 
thỉnh chuông. Tiếng chuông là một thông điệp 
của lương tri, của trí tuệ, của lòng từ bi. Thỉnh 
chuông như vậy thì vị tri chung gửi từ bi và trí 
tuệ theo tiếng chuông.
Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông.
Bài kệ này rất đúng! Sau khi đi chơi chùa 
Hương, thi sĩ Chu Mạnh Trinh làm một bài thơ 
khá hay có tựa là “Hương Sơn phong cảnh ca”, 
trong đó có hai câu:
Thoảng bên tai một tiếng chày kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.
Tiếng chày kình là tiếng vồ chuông. Mình đang 
ở trong một giấc mơ, đang đánh mất mình trong 

những lo lắng buồn khổ, vọng tưởng. Nghe một 
tiếng chuông đại hồng, mình tỉnh dậy và ra khỏi 
giấc mơ. Tang hải là sự thay đổi của biển dâu. 
Tang là ruộng dâu và hải là biển cả. Vì cuộc đời 
vô thường nên biển cả hóa thành ruộng dâu và 
ruộng dâu hóa thành biển cả (Thương hải tang 
điền). Khách tang hải là người sống trong cuộc 
sống vô thường.
Tiếng chuông đại hồng là một phần trong nền 
văn hóa tâm linh dân tộc. Vì vậy, chúng ta phải 
bảo vệ tiếng chuông, phải nuôi tiếng chuông, 
phải làm cho tiếng chuông sống mãi về tương 
lai. Nuôi tiếng chuông không có nghĩa là đúc 
nhiều chuông. Đúc nhiều chuông mà nghe 
chuông như bò nghe âm nhạc thì cũng không 
có ích gì. Nuôi được tiếng chuông là do ta biết 
nghe chuông. Hiện nay trong nhiều chùa, khi 
nghe chuông người ta nói chuyện râm ran, coi 
tiếng chuông không ra gì hết. Vì thế, tuy vẫn 
còn người thỉnh chuông nhưng tiếng chuông đã 
mất. Chính một số các thầy, các sư cô khi nghe 
tiếng chuông cũng không dừng lại để thở. Như 
vậy là chúng ta đang đánh mất tiếng chuông, 
chúng ta đang đánh mất hồn thiêng của sông 
núi, của dân tộc, của văn hóa. Tiếng chuông 
còn đó chỉ như một cái xác không hồn. Hồn của 
tiếng chuông là ở chỗ thực tập nghe chuông. 
Tiếng chuông đại hồng buổi sáng, tiếng chuông 
đại hồng buổi chiều là nền văn minh của chúng 
ta, nền văn minh tâm linh mà chúng ta phải bồi 

dưỡng bằng sự thực tập.
Vì tình thương mà thực tập
Có một người khách tới chùa và ở lại một đêm. 
Buổi sáng người đó nghe tiếng chuông đại 
hồng, thức dậy và cảm được năng lượng vĩ đại 
chốn thiền môn. Tất cả các thầy, các sư cô, sư 
chú đều đang im lặng thực tập hơi thở. Trong sự 
im lặng hùng tráng, tự nhiên năng lượng vĩ đại 
đó đi vào trong thân và tâm của người khách 
kia. Chỉ có chuyện này thôi cũng đủ để thay đổi 
con người đó. Người khách kia lần đầu được 
thấm năng lượng tâm linh, sự tĩnh lặng, tinh 
tiến và giải thoát.
Trong khóa tu, chúng ta phải thực tập tiếng 
chuông một cách nghiêm chỉnh để khi về lại 
địa phương, ta có thể cứu được tiếng chuông, 
không để tiếng chuông tiếp tục làm một cái xác 
không hồn. Cái hồn đó, chúng ta biết, là sự thực 
tập của mỗi người trong chúng ta.
Boong... boong...
Tôi là chuông đại hồng, ngôi chùa xưa trên 
đỉnh núi.
Đỉnh núi này là đỉnh núi chót vót của nền văn 
hóa tâm linh.
Tôi khua vang mở đầu cho một bình minh mới
Nghe tiếng tôi, xin người nở nụ cười 
Nghe tiếng tôi, xin người đem mắt thương nhìn 
cuộc đời.
Tiếng chuông nhắc nhở chúng ta thực tập nụ 

cười, hơi thở và cách nhìn với con mắt từ bi. 
Nghe tiếng chuông mình giật mình tỉnh thức 
và trở về với hơi thở chánh niệm. Nghe chuông 
như vậy là thực tập tỉnh thức. Đạo Bụt là đạo 
tỉnh thức, ngay trong khi nghe tiếng chuông thì 
mình là người tỉnh thức. Những lúc đó mình 
gần với Đức Thế Tôn hơn bất cứ lúc nào. Là 
người tỉnh thức, mình biết mình đang làm gì, 
mình đang có tâm hành nào, thiện hay bất thiện. 
Nếu đó là tâm hành thiện thì mình hân hoan, 
nuôi dưỡng. Nếu đó là tâm hành bất thiện thì 
mình ôm ấp, chuyển hóa. Trong cả hai trường 
hợp mình đều đang đi về hướng của giải thoát, 
của giác ngộ.
Mỗi bước chân đi phải tỏa chiếu sự vững chãi, 
thảnh thơi. Mình đi đâu, đi đâu mà vội, đi đâu 
mà vàng? Thiền hành là đi mà không cần phải 
tới. Thiền hành là đi mà mỗi bước chân đều đi 
vào Tịnh độ, vào sự thật. Thiền hành là đi và 
có ý thức là mình đang đi. Mỗi bước chân đi 
vào Tịnh độ, bước trên thực địa. Đi như vậy thì 
mình là sự tiếp nối của Đức Thế Tôn, mình là 
con cháu đích thực của Đức Thế Tôn. Mình đi 
vững chãi, thảnh thơi và có an lạc. Đi từ xóm 
dưới lên xóm trên hay từ xóm trên xuống xóm 
dưới, mình cũng đi với những bước chân có an 
lạc, có thảnh thơi, có hạnh phúc. Những bước 
chân đó nuôi dưỡng mình. Đi như vậy, mình 
không cần phải cố gắng, tại vì mỗi bước chân 
đều có an lạc, thảnh thơi.
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Mình đi cho ai? Mình đi cho chính mình. Mình 
đi để nuôi dưỡng sự vững chãi, thảnh thơi và 
an lạc. Đồng thời mình cũng nuôi dưỡng Đức 
Thế Tôn để Ngài có thể đi về tương lai. Mình 
mang Đức Thế Tôn đi tới tương lai vô cùng. 
Mình đi cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên. Có thể 
ngày xưa cha, mẹ, tổ tiên không có cơ duyên 
được học hỏi, thực tập và đi những bước chân 
như vậy. Bây giờ, mình đi cho mình đã đành rồi 
mà mình còn đi cho Bụt, cho các vị Bồ tát, cho 
tổ tiên huyết thống. Đi như vậy thì hạnh phúc 
sẽ rất lớn.
Sự thực tập nghe chuông cũng như sự thực tập 
thiền đi, không phải là những lao tác mệt nhọc 
mà mình bắt buộc phải làm. Dù sao tiếng chuông 
cũng đang được thỉnh và mình cũng đang nghe 
tiếng chuông. Dù sao mình cũng phải lên xóm 
Thượng, mình cũng phải xuống xóm Hạ. Mình 
chỉ thay đổi cách đi mà thôi. Mình đừng đi như 
bị ma đuổi hay đi như bị bắt phải đi, mà mình 
đi như một người giải thoát, an lạc, hạnh phúc. 
Vì tình thương mà đi. Không ai bắt mình đi, bắt 
mình thở hay nghe chuông. Không phải vì sợ bị 
người ta chê cười mà mình bắt buộc phải làm. 
Mình không tự bắt mình phải làm, mình làm 
bởi vì mình thích làm. 
Khi ăn cơm cũng vậy, mình ngồi ăn cơm cho 
thảnh thơi, ăn như một người vô sự. Mình ăn 
cơm không phải chỉ để nuôi mình. Mình cũng 
đang nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi thầy, nuôi cả tổ 
tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Nếu mình 
không ăn thì cha mẹ không thể tiếp tục đi về 
tương lai, Bụt và các vị thánh tăng cũng không 
thể tiếp tục đi về tương lai. Ăn như vậy là ăn vì 
tình thương. Khi có tình thương thì mình không 
cảm thấy bị ép buộc phải ăn, phải nghe chuông, 
phải đi thiền. Mình đừng nói sở dĩ mình phải 
thực tập vì người ta bắt ép mình thực tập. Mình 
phát tâm muốn thực tập vì mình muốn nuôi 
dưỡng tăng thân, chuyển hóa thân tâm và giúp 
chuyển hóa thân tâm của tổ tiên, ông bà và 
con cháu. Vì thương con cháu nên mình thực 
tập, mình nghe chuông, mình thở, mình đi. Dù 

muốn hay không thì mình cũng đi về tương lai, 
và con cháu là một phần của tương lai. 
Khi ngồi thiền cũng vậy. Đừng nghĩ mình ngồi 
thiền là vì bị bắt buộc. Nếu không ngồi thiền 
hay tụng kinh thì Phật tử cư sĩ sẽ không tới cúng 
chùa. Mình ngồi thiền hay tụng kinh không phải 
là để có cơm, có áo. Mình đi tu không phải là 
vì cơm áo. Mình không ngồi thiền, tụng kinh, 
đi thiền vì kinh tế của chùa, vì thầy hay vì đại 
chúng bắt mình làm. Mình làm vì mình muốn 
làm, mình thấy hạnh phúc trong khi làm. 
Quý vị thử nhớ lại xem. Có hôm mình hơi mệt, 
hơi làm biếng, hơi bị cảm, hay ngủ hơi ít nên 
thay vì đi ngồi thiền, mình nghĩ ngủ nướng 
thêm thì sẽ đỡ cho mình hơn. Nhưng vì một lý 
do nào đó rất nhỏ mà mình choàng dậy, đi tới 
thiền đường. Giữa đường mình nghĩ, nếu hồi 
nãy mình ngủ nướng thêm thì uổng biết mấy. 
Ra ngoài trời không khí quá trong lành, bước 
chân quá thảnh thơi. Ngồi thiền xong mình thấy 
trong lòng khỏe và phơi phới. Nếu nằm nướng 
trong phòng thì chắc giờ này mình vẫn chưa 
khỏe. Mình biết rằng nằm nướng thêm cho tới 
giờ này thì mình cũng không khỏe thêm chút 
nào mà trong lòng còn có mặc cảm tội lỗi và hối 
hận. Chỉ cần một chút xíu quyết định là mình có 
thể chuyển cái tiêu cực thành tích cực và sau đó 
mình rất hân hoan vì đã làm được chuyện đó. 
Con ma làm biếng luôn luôn có đó. Cho nên, 
đôi khi mình phải giúp người bạn tu một chút, 
chỉ cần đưa tay vỗ nhẹ hay kéo người đó lên là 
đủ rồi. Mình nhờ nhau trong những lúc đó, chỉ 
cần một chút xíu là mình có thể giúp cho người 
kia thoát ra khỏi tình trạng tiêu cực và đi vào 
thế giới hân hoan, an lạc của sự thực tập. 
Gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn 
Đi thiền mà không có hạnh phúc thì đó là một 
cực hình. Một nhà báo bên Pháp tới Làng vì 
muốn viết bài về Làng Mai. Được mời đi thiền 
hành với đại chúng, ông đau khổ vô cùng. 
Người ta đi thảnh thơi, an lạc còn ông đi về 
thì mệt nhoài, tại vì ông bắt ép ông làm. Mục 
đích của ông đến Làng Mai không phải để thiền 

hành mà là để viết bài. Nếu bắt ông ngồi thiền 
thì ông cũng sẽ rất đau khổ. 
Mình ngồi thiền không phải để ép xác, để khổ 
đau. Mình ngồi thiền để được thong dong, tự 
tại, vững chãi, thảnh thơi. Ngồi thiền là để được 
nuôi dưỡng. Nếu trong khi ngồi thiền mình cảm 
thấy bị bức xúc, bị đè nén, bị bắt làm cái mà 
mình không muốn làm thì đó không phải là ngồi 
thiền mà là ngồi trong hầm tối, ngồi trong địa 
ngục. Tại sao mình phải ngồi trong địa ngục? 
Ngồi trong Tịnh độ, ngồi trong Thiên đường 
hay ngồi trong địa ngục là tùy theo cách mình 
ngồi. Đúng giờ đi thiền hành với đại chúng, 
đúng giờ thức dậy, đúng giờ đi ngồi thiền, đúng 
giờ đi ăn cơm với đại chúng, để cho năng lượng 
tập thể của đại chúng đưa mình đi. Đi như một 
dòng sông rất dễ. Mình không có cảm tưởng bị 
ép làm những cái mình không muốn làm.
Những khổ đau, những tập khí, những phiền 
não tiếp nhận từ thế hệ trước có thể còn đó. 
Chính vì vậy nên mình mới đến với tăng thân 
để thực tập. Nếu thực tập thành công, đi thiền 
có hạnh phúc, ngồi thiền có hạnh phúc, ăn cơm 
có hạnh phúc, nghe chuông có hạnh phúc thì 
những phiền não, những tập khí, những khổ đau 
đó mới được chuyển hóa. Nếu không có hạnh 
phúc trong khi làm những công việc thường 
ngày gọi là công phu đó thì mình làm gì có cơ 
hội để chuyển hóa những phiền não, khổ đau, 
tập khí tiếp nhận từ cha mẹ, tổ tiên? Sự thực tập 
cũng có công năng tưới tẩm những hạt giống tốt 
lành do cha mẹ và tổ tiên để lại.
Có những người phải dành dụm cả năm trời 
mới có đủ tiền tham dự một khóa tu năm ngày. 
Trong khi đó mình không cần dành dụm, mỗi 
ngày mình đều có cơ duyên để tu, để ngồi thiền, 
để đi thiền, để ăn cơm im lặng, để nghe chuông, 
để thở. Tu viện là một cơ duyên rất lớn để mình 
có thể ở và làm được những điều này. Khi làm 
được thì mình nuôi dưỡng mình và làm chỗ 
nương tựa cho không biết bao nhiêu người.
Chúng ta vừa có một khóa tu cho 800 người 

Mỹ. Nhìn vào nét mặt họ trong ngày cuối của 
khóa tu, mình biết họ đã có rất nhiều chuyển 
hóa và an lạc. Nếu không có tu viện, không có 
tăng thân thì làm sao có được khóa tu? Trong 
khi ở chùa, trong khi thực tập, chúng ta cũng 
đang phục vụ cho xã hội bên ngoài. Đừng nghĩ 
là mình đang bị tách ra khỏi những khổ đau 
của xã hội bên ngoài, mình không giúp gì được 
cho xã hội bên ngoài. Cách hay nhất mình có 
thể giúp cho xã hội bên ngoài là mình nghe 
chuông, mình ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm cho 
đàng hoàng, cho có hạnh phúc. Chính nhờ như 
vậy nên mình mới có thể tiếp đón những người 
có khổ đau, có nội kết, có những vết thương 
trong tâm hồn và giúp cho họ chuyển hóa, trị 
liệu. 
Chúng ta không làm việc trong xã hội như 
những tác viên xã hội nhưng ta thật sự đang làm 
việc cho xã hội, đang giúp cho mọi người chữa 
lành được những thương tích trong tâm, trong 
gia đình và trong cộng đồng của họ. Chúng ta 
ở trong tu viện nhưng đồng thời ta cũng đang 
ở ngoài cuộc đời. Chúng ta như một bông sen 
mọc lên từ bùn hôi nhưng không dính mùi hôi 
của bùn. Gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi 
bùn, đó là hình ảnh của một người xuất gia. 
Nhìn bằng con mắt của chính mình
Chúng ta hãy tập nhìn anh chị em trong đại 
chúng như những tế bào của cùng một cơ 
thể. Trong cơ thể ta có trên 50 ngàn tỷ tế bào. 
Những tế bào đó sinh diệt không ngừng, một tế 
bào mẹ có thể sinh ra bốn tế bào con. Cứ mỗi 
ba ngày thì tất cả tế bào trong đường ruột đều 
trở thành những tế bào mới. Mỗi người được 
sinh ra nhiều lần trong một ngày. Vì vậy, ta phải 
nhìn sư anh, sư chị, sư em của ta bằng con mắt 
trí tuệ. Có những chuyện ta nghe nói về người 
đó nhưng nó đã thuộc về ngày xưa. Người đó 
bây giờ đã khác, nếu ta giữ lại những gì ta đã 
nghe và nhìn người đó qua những hình ảnh cũ 
thì rất tội cho ta và cho người đó. 
Ta phải có con mắt của chính mình, đừng nhìn 
người khác qua những gì mình nghe mà phải có 
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nhận xét của chính mình. Đó là sự thực tập của 
thầy. Mỗi khi nhìn một sư chú, một sư cô hay 
một thầy thì thầy nhìn bằng con mắt của thầy 
chứ không phải bằng con mắt của người khác. 
Thầy luôn thấy sư chú đó mới, sư cô đó mới 
và thầy có niềm tin nơi sư chú, sư cô đó. Mỗi 
ngày chúng ta đều có thay đổi, có chuyển hóa. 
Nhiều khi ngủ một đêm, thức dậy mình đã trở 
thành một người khác rồi. Đó là sự mầu nhiệm 
thường xảy ra. Hôm qua có tâm hành kia nhưng 
hôm nay tâm hành đó không còn nữa. Nó đã 
chuyển hóa. Cho nên khi nhìn một người, mình 
đừng nhìn bằng ký ức ghi lại từ những gì mình 
đã nghe một người khác nói. Mình phải là một 
con người tự do, để khi nhìn huynh đệ, mình 
thấy người nào cũng có cơ hội đi tới. Thầy 
không bao giờ có thành kiến với bất cứ một đệ 
tử nào, vì thầy có khả năng nhìn đệ tử bằng con 
mắt của chính thầy chứ không nghe qua những 
gì người khác nói, nhất là đã nói từ năm ngoái 
hay hai ba năm về trước.
Nếu chúng ta biết nhìn nhau như vậy thì không 
khí trong đại chúng sẽ rất nhẹ, rất trong sáng. 
Nhìn như vậy chúng ta sẽ lạc quan, sẽ đi tới 
và giúp cho huynh đệ đi tới. Chúng ta nâng đỡ 
nhau để đi tới như một dòng sông. Ta đi tới một 
bước thì tăng thân đi tới một bước. Sư anh đi 
tới một bước thì tăng thân cũng đi tới một bước. 
Sư em đi tới một bước thì tăng thân cũng đi 
tới một bước. Bằng mỗi bước chân, ta đưa tăng 

thân đi tới.
Nguyên tắc vô ngã
Sau trận hải chấn có biết bao nhiêu người đã 
chết. Người ta đặt câu hỏi với nhà thần học 
người Thụy Sĩ Hans Küng: 
- Là một nhà thần học lớn, ngài có thể trả lời 
câu hỏi: Tại sao Thượng đế có thể để một tai 
nạn, một khổ đau lớn như thế xảy ra?
Sau khi suy nghĩ, Hans Küng trả lời (tôi nghe 
thuật lại):
- Chỉ có sự im lặng mới có thể trả lời được thôi.
Mới nghe qua, ta có cảm giác như đó là một câu 
trả lời rất “thiền”. Nhưng nhìn lại cho kỹ thì nó 
nói lên một sự bế tắc. Trong tiếng Anh, “thần 
học” là theology. Theology là biện chứng, là 
logic, tức là diễn đạt được bằng lời nói. Nếu 
không nói thì không phải thần học. Thần học 
là phải nói ra, cho dù là nói bằng ngôn ngữ 
“thiền”. 
Khi nghe và tiếp xúc với những khổ đau do trận 
hải chấn gây ra, tôi cũng đã quán chiếu. Tôi 
thấy trong đạo Bụt có câu trả lời rất rõ. Tuệ giác 
của đạo Bụt là tuệ giác vô ngã, mà nguyên tắc 
vô ngã hiện nay đã được khoa học chứng minh. 
Khi nhìn vào trong cơ thể con người, khoa học 
thấy đó là một đoàn thể, một community, một 
sangha (tăng thân) của những tế bào. Hơn năm 
mươi ngàn tỷ tế bào mà trong đó không có tế 

bào nào làm chủ. Đó là một đoàn thể các tế 
bào có sự liên hệ, có sự truyền thông thường 
xuyên với nhau. Có những tế bào chuyên môn 
làm công việc truyền thông. Có những tế bào 
chuyên môn làm công việc lọc máu. Có những 
tế bào chuyên làm công việc đưa những chất 
phế thải ra ngoài. Trong cơ thể của ta, các tế 
bào chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm chuyên 
về một ngành riêng nhưng tất cả đều có mục 
đích là bảo vệ, nuôi dưỡng và giúp cho cơ thể 
lớn lên. Nhìn cho kỹ ta thấy không có tế bào 
nào ra lệnh cho những tế bào khác, kể cả những 
tế bào óc. 
Tế bào óc liên hệ với nhau bằng những chất hóa 
học gọi là neurotransmitter - chất dẫn truyền 
thần kinh. Sự liên hệ giữa các tế bào xảy ra 
thường xuyên. Trong mỗi giây có hàng ngàn 
lần liên lạc như những dòng điện được truyền 
đi hay những chất hóa học được tiết ra từ đầu 
mút của các tế bào. Nếu có một quyết định thì 
đó là kết quả của sự đi tới với nhau giữa các tế 
bào óc và rồi truyền tới các tế bào khác. Đồng 
thời quyết định đó cũng cơ bản dựa trên những 
tin tức nhận được từ các tế bào khác. Các tế bào 
như tế bào gan hay tế bào tim, v.v. cũng đều gởi 
tin tức về cho hệ thần kinh trung ương. Chúng 
ta có một hệ thần kinh trung ương (the central 
nervous system) và một hệ thần kinh ngoại biên 
(the peripheral nervous system). Hai hệ thần 
kinh làm việc với nhau một cách rất chặt chẽ.

Nhìn vào tăng thân, ta thấy tăng thân cũng giống 
như một cơ quan, một sinh vật. Quan sát kỹ ta 
thấy tăng thân Làng Mai làm việc rất giống cơ 
thể của con người. Có sư anh, sư chị chuyên về 
âm thanh. Có sư anh, sư chị chuyên về máy vi 
tính. Có sư anh, sư chị chuyên về việc chăm sóc 
thiếu niên và thiếu nhi. Càng làm việc thì họ 
càng giỏi. Họ càng khám phá ra những sư em 
có khiếu về ngành của mình, mời sư em tham 
dự vào ngành và trao truyền kinh nghiệm, tài 
năng của mình cho sư em, giống như các tế bào 
trong cơ thể sinh ra những tế bào con.
Những nhóm tế bào, khi làm việc trong phạm 
vi chuyên môn của mình cũng thấy được sự 
đóng góp của mình vào sự an bình, sự vươn lên 
của cơ thể mà không có sự cạnh tranh, sự ganh 
tỵ, giận hờn. Bởi vì các tế bào trong cơ thể thật 
sự hoạt động trên tuệ giác vô ngã. Tuệ giác vô 
ngã đem lại sự an bình, hòa điệu và hạnh phúc. 
Nhìn vào cơ thể, ta thấy được tính vô ngã của 
đạo Bụt. Nhìn vào loài người như một cơ thể 
ta cũng thấy như vậy! Trong xã hội có những 
người chuyên môn làm nghề này và có những 
người chuyên môn làm nghề khác. Có người 
đắp đường xây cầu, có người lo cày ruộng, có 
người đi buôn bán. Vì vậy, toàn thể nhân loại 
cũng có thể được coi như một cơ thể.
Nếu một phần của cơ thể bị đau nhức thì tất cả 
cơ thể đều phải gánh chịu. Vì vậy, khi có hàng 
chục ngàn người chết trong trận hải chấn thì 
niềm đau nỗi khổ đó không chỉ dành riêng cho 
người đã chết và thân nhân của họ. Tất cả chúng 
ta trên thế giới đều hứng chịu khổ đau đó, vì đó 
là một phần của cơ thể nhân loại. Chúng ta có 
mặt và khi nhận được tin tức thì chúng ta cũng 
đau niềm đau của những người chết và đau 
niềm đau của những người còn sống có thân 
nhân đã mất trong trận hải chấn. Mình thấy 
rất rõ, người chết tức là mình chết, cũng giống 
như khi tay trái bị thương thì tay phải cũng bị 
thương, tay trái bị đứt thì tay phải cũng bị đứt. 
Tay phải không nói: “May quá! Anh bị đứt chứ 
không phải tôi!”. 
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Và nhờ mình còn sống đây nên 
những người chết vẫn còn sống, 
nhờ tay phải không bị cắt nên tay 
trái vẫn còn. Bây giờ tay phải đang 
làm công việc của tay trái. Khi thấy 
được như vậy thì mình nhận ra 
rằng mình sống đây cũng là sống 
cho những người đã chết trong trận 
hải chấn. Vì họ chết nên mình cũng 
chết theo và vì mình sống nên họ 
cũng được sống theo. Cái thấy đó 
chỉ có thể đạt được với tuệ giác 
vô ngã. Đó là câu trả lời của đạo 
Bụt. Anh chết tức là tôi chết, nhưng 
nếu tôi sống thì anh cũng đang còn 
sống. Thấy được như vậy là nhờ 
ánh sáng của tuệ giác vô ngã. Căn 
cứ trên cái thấy đó thầy đã viết một 
bài có tựa đề: “Ôm lấy niềm đau 
sau trận hải chấn”. Bài viết đã an ủi 
được rất nhiều người.
Không có gì quan trọng hơn 
tình huynh đệ
Trong chuyến về thăm Việt Nam 
ba tháng vừa rồi, có một câu mà 
thầy lặp đi lặp lại: “Không có tôn 
giáo nào, không có ý thức hệ nào 
cao hơn tình huynh đệ”. Đó cũng 
là phương châm của chúng ta. Dù 
đang xây chùa hay tu viện, dù đang 
tổ chức một khóa tu hay một khóa 
lễ nào đó, thì không có công việc 
xây cất hay công việc tổ chức nào 
quan trọng bằng tình huynh đệ. Vì 
vậy sự thực tập căn bản của chúng 
ta là nhìn sư anh, sư chị, sư em 
mình như chính bản thân mình. Dù 
cho người đó còn yếu kém nhưng 
những thắng lợi hàng ngày của 
mình trong sự tu tập không phải 
chỉ để cho mình mà còn là để cho 
người đó. Nếu tay trái không làm 
việc được thì tay phải làm việc gấp 

Lần này Thầy về Việt Nam

Bao người cảm thấy bình an cõi lòng.

Mấy lâu trông được gặp Thầy,

Nay được diện kiến vô cùng hỷ hoan.

Thầy về đem lại bình an,

Đem nguồn hạnh phúc chứa chan tình người.

Dù cho vật đổi sao dời,

Nhưng lòng quý kính với Người khôn phai.

Thầy là Trưởng Tử Như Lai,

Hoằng dương chánh pháp, trải dài Đông Tây.

Ni Trưởng Thích Nữ Chân Như Minh

đôi cho tay trái. Lúc leo lên núi Yên Tử thì 
cánh tay trái của thầy rất yếu nên cánh tay 
phải của thầy phải làm việc cho cả hai.
Nếu có một huynh đệ đang trồi sụt, yếu 
kém thì mình phải tu thêm cho người đó và 
đừng trách móc người đó. Mình phải cho 
người đó cơ hội để đi tới. Nếu nhìn người 
huynh đệ dưới con mắt như vậy thì đỡ khổ 
cho mình và cho người huynh đệ kia rất 
nhiều. Mình không nhìn bằng con mắt trách 
móc, chê bai mà nhìn bằng con mắt hiểu và 
thương. Cái gì người đó chưa làm được thì 
mình làm giùm cho người đó. Người đó sẽ 
không còn mặc cảm vì biết rằng mình là 
một phần của cơ thể, mình đang được các 
phần khác của cơ thể ôm lấy, đưa lên để 
cùng đi một nhịp với cơ thể.
Cũng như một đàn chim bay trên trời, con 
chim đầu đàn có khi mệt, nhường chỗ cho 
con chim thứ hai bay tới. Bất cứ con chim 
nào cũng cần nương vào năng lượng tập thể 
của cả đàn chim. Khoa học đã chứng minh 
rằng khi bay chung thì mỗi con chim sẽ sử 
dụng ít năng lượng hơn khi bay một mình, 
tại vì có năng lượng tập thể chuyên chở. 
Trong đại chúng luôn có sự tu tập, sự chuyển 
hóa, sự đi tới. Năng lượng tập thể đó nâng 
tất cả mọi người đi theo, kể cả những người 
còn yếu kém. Ý thức được như vậy ta sẽ 
không có mặc cảm là mình giỏi hơn hay 
dở hơn người đó. Người kia không còn đau 
khổ và ta cũng nuôi dưỡng được thêm lòng 
từ bi.

(Pháp thoại ngày 3.10.2005 trong khóa tu 
dành cho người xuất gia tại tu viện Lộc 
Uyển)

Tổ đình Từ Hiếu giờ đây,

Thầy về tĩnh dưỡng những ngày bệnh duyên.

Âu là thâm ý Tổ Tiên

Có Thầy ngồi đó, bình yên Tổ đình.

Chúng con tự mừng cho mình,

Thầy là điểm tựa tinh thần chúng con.

Thành tâm khấn nguyện mười phương,

Chư Phật chư Tổ xót thương hộ trì.
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Huế năm nay ít mưa. Dù vậy, vẫn có những ngày bầu trời giăng đầy mây, không một chút nắng 
và những cơn mưa kéo dài từ sáng đến tối.
Từ hôm Thầy trở về Từ Hiếu vào ngày 28 tháng 10 năm 2018, có ba hay bốn ngày trời mưa và 
gió se lạnh. Đó là những ngày Thầy không thể đi dạo quanh khuôn viên Tổ đình. Những ngày còn 
lại, hầu như ngày nào Thầy cũng dạo thăm nhiều không gian khác nhau trong chùa. 
Ngày 2 tháng 11, Thông cáo báo chí của Trung tâm thiền tập Làng Mai Quốc tế đã nhắc đến sự 
kiện Thầy trở về Tổ đình Từ Hiếu và buổi họp mặt gia đình tâm linh với chư Tôn đức và con cháu 
Tổ đình thuộc về hàng đệ tử và hậu duệ của Thiền sư Thanh Quý Chân Thật, vị Bổn sư của Thầy 
như sau:

Tăng thân Làng Mai

Trung tâm Thiền tập Làng Mai Quốc tế
Le Pey, Thénac 24240, Pháp

THÔNG CÁO
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 năm 2018

Tăng thân Làng Mai quốc tế hiện đang sát cánh bên người Thầy thương kính – Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh - một nhà lãnh đạo tinh thần của thế giới, nhà hoạt động vì hòa bình và cũng là một 
nhà thơ, trong chuyến trở về quê hương lần này của Thầy. Sau buổi kỷ niệm Ngày Tiếp nối lần 
thứ 92 vào tháng trước, Thầy đã bày tỏ ước nguyện sâu sắc mong được trở lại ngôi chùa gốc rễ 
tâm linh của mình là Tổ đình Từ Hiếu ở Việt Nam để sống những ngày còn lại trong đời. Thầy 
vẫn đang tiếp tục sống từng phút giây trong thảnh thơi và an lạc, với sự có mặt đích thực và đầy 
ý nghĩa, biến những khó khăn thử thách về sức khỏe sau cơn đột quỵ bốn năm trước thành một 
bài pháp không lời.
Chùa Từ Hiếu là nơi Thầy xuất gia vào năm 1942, lúc mười sáu tuổi. Sau gần sáu mươi năm giảng 
dạy và truyền trao giáo lý ở nhiều nước trên thế giới, sự trở về ngôi chùa tâm linh gốc rễ của Thầy 

mang lại niềm bình an và hạnh phúc lớn cho các học trò, cho chùa Từ Hiếu và cho các thế hệ tiếp 
nối. Lần trở về này của Thầy có ý nghĩa vô cùng quý báu, nó giúp cho những người học trò trong 
tăng thân quốc tế rộng lớn của Thầy có thể duy trì sự kết nối sâu sắc, không gián đoạn với gốc rễ 
tâm linh của mình ở Việt Nam. Khởi xướng phong trào Đạo Bụt dấn thân, Thầy đã cống hiến cả 
cuộc đời mình để làm mới đạo Bụt với mong muốn giúp cho từng cá nhân cũng như toàn xã hội 
giải quyết những khó khăn, thử thách trong thời đại chúng ta. Những giáo lý mà Thầy trao truyền 
luôn bắt nguồn từ gốc rễ tâm linh mang tinh thần nhập thế của các vị Tổ sư đã làm rạng rỡ cho 
đạo Bụt Việt Nam từ thời Lý, Trần.
Mặc dù chưa phục hồi khả năng nói kể từ khi bị đột quỵ, Thầy vẫn luôn hiện diện tỉnh táo và mạnh 
mẽ. Sau khi triệu tập các đệ tử lớn của mình và tổ chức buổi họp vào ngày 24 tháng 10 tại Làng 
Mai Thái Lan, nơi Thầy cư trú từ tháng 12 năm 2016, Thầy truyền đạt rõ ràng mong muốn được 
trở về Việt Nam bằng cử chỉ gật đầu hay lắc đầu khi trả lời các câu hỏi. Những chuẩn bị cần thiết 
cho chuyến đi đã được tiến hành ngay sau đó. Và Thầy đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng vào chiều 
ngày 26 tháng 10 trong sự chào đón của quý Hòa thượng, chư vị Tôn túc Tăng ni và quý thân hữu 
Phật tử cư sĩ.
Sau hai ngày nghỉ ngơi tại Đà Nẵng để hồi phục sức khỏe, Thầy về đến Tổ đình Từ Hiếu vào chiều 
ngày 28 tháng 10, và được chào đón bằng một nghi lễ Phật giáo truyền thống trong tiếng chuông 
trống Bát nhã trầm hùng. Khi vào cổng Tam quan, Thầy dừng lại một lát và đưa tay chạm vào bức 
tường đá cổ như một dấu ấn Đã về đã tới. Mọi người đều giữ yên lặng khi Thầy ngắm nhìn hồ 
Bán Nguyệt, nơi Thầy có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi còn là một sư chú. Sau đó, Thầy vào chánh 
điện, niệm hương cúng dường Bụt và liệt vị Tổ sư.
Từ khi về đến Tổ đình, sức khỏe của Thầy vẫn còn yếu nhưng định tĩnh. Thầy đã cùng Tăng thân 
thiền hành vào lúc bình minh, thăm mọi nơi trong ngôi chùa vốn là nhà của Thầy và là nơi Thầy 
được nuôi dưỡng khi mới bắt đầu con đường tu tập. Trước đó, vào tối ngày 26 tháng 10 tại Đà 
Nẵng, với tư cách trụ trì và là niên trưởng dòng truyền thừa chùa Từ Hiếu, Thầy đã hướng dẫn 
các đệ tử soạn một lá thư mời tất cả Tăng ni dòng Từ Hiếu (đệ tử và hậu duệ của Thiền sư Thanh 
Quý Chân Thật, vị Bổn sư của Thầy) tham dự buổi họp mặt gia đình đầm ấm trong tình huynh đệ 
tại chùa Từ Hiếu vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 11. Như Thầy đã nói trong chuyến về Việt Nam lần 
đầu tiên vào năm 2005, sau bốn mươi năm xa xứ: “Không có tôn giáo nào, học thuyết nào, chủ 
nghĩa nào cao hơn tình huynh đệ”.
Ngay lúc này đây, qua từng hơi thở và hành động của mình, Thầy vẫn kiên định và tràn đầy năng 
lượng trong việc xây dựng tăng thân, thúc đẩy quá trình trị liệu, hòa giải và chuyển hóa trong cộng 
đồng, xã hội và trên thế giới.
________________________
Thông cáo này được trình bày sau khi Thầy chính thức thảo bức thư gửi chư vị Tôn đức và con 
cháu Tổ đình Từ Hiếu vào ngày 26 tháng 10 năm 2018, ngày đầu tiên Thầy trở về lại quê hương 
trong lần này.
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Đạo Tràng Mai Thôn
Village des Pruniers
Le Pey
24240 Thenac, France.
Ngày 26 tháng 10 năm 2018 
Kính gửi chư vị Tôn đức và con cháu Tổ đình Từ Hiếu,
Kính thưa chư vị Tôn đức,
Tôi rất vui mừng ngày hôm nay lại được trở về Việt Nam trước lễ tảo tháp chư liệt vị Tổ sư của Tổ 
đình. Mặc dù sống nơi đất khách quê người, nhưng mỗi mùa thu về, lòng tôi vẫn thường hướng 
đến chư vị Tổ sư và đem tâm thành đảnh lễ quý Ngài. Năm ngoái, tôi đã về để thăm tháp Tổ và 
năm nay tôi cũng trở về để đảnh lễ quý Ngài. Nhân dịp này, tôi kính mời chư vị Tôn đức đến Tổ 
đình để chúng ta cùng hiến tặng sự có mặt cho nhau và cùng nhau hàn huyên trong tình huynh đệ 
ấm áp. Niềm an lạc và hạnh phúc được sống chung hòa hợp với nhau sẽ là món quà quý nhất để 
chúng ta dâng lên chư vị Tổ sư của Tổ đình trong ngày kỵ Tổ năm nay.
Trên 70 năm qua, kể từ khi rời khỏi Phật học đường Báo Quốc, tôi đã chuyên tâm và một lòng 
thực hiện sứ mệnh mà chư Tổ đã tin tưởng và phó thác cho tôi thể hiện qua bài kệ truyền đăng 
của Sư Cố đã trao cho:
Nhất hướng phùng xuân đắc kiện hành
Hành đương vô niệm diệc vô tranh
Tâm đăng nhược chiếu kỳ nguyên thể
Diệu pháp đông tây khả tự thành
Gần đây giáo sư tiến sĩ Phật học, ông John Powers, một học giả Phật học người Úc, chủ biên tập 
tác phẩm Thế giới Phật giáo (The Buddhist World) do nhà xuất bản Routledge Worlds ấn hành, 
trong phần tiểu sử (part IV: Biographies) đã chọn 13 vị thầy đã góp phần vào sự thành hình và 
phát triển của đạo Bụt trên toàn thế giới trong suốt quá trình 2500 năm lịch sử của Phật giáo. Đây 
là một tác phẩm mang tính cách hàn lâm, rất quy mô do các học giả Phật học nổi tiếng trên thế 
giới hiện nay thực hiện.
Bụt là vị thầy đầu tiên và tôi được giáo sư Powers trân trọng chọn là vị thứ 10, sau đó là đến các 
vị thầy khác trong thời hiện đại này, gồm có: 11. Hòa thượng Ấn Thuận (Master Yinshun), 12. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma (Tenzin Gyatso, The Fourteenth Dalai Lama), 13. Buddhadāsa Bhikkhu. Đây 
không những là một vinh dự cho riêng cá nhân tôi mà còn cho cả Tổ đình của chúng ta và cho cả 
Phật giáo Việt Nam.
Tôi rất hân hoan; đó là tôi và chư huynh đệ cùng con cháu Tổ đình, đã làm được một phần nào 
công việc chư Tổ giao phó. Giờ đây dòng pháp nhũ của Tổ đình Từ Hiếu, của Phật giáo Việt Nam 
đã được lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Sứ mệnh hoằng pháp độ sinh cho cả Đông Tây đã phần nào 

được thành tựu. Vòng tròn giờ đây đang được khép lại, tôi thấy rằng đã đến lúc tôi cần trở về Tổ 
đình để chung sống cùng chư huynh đệ trong những năm tháng này. Ao ước được trở về sống nơi 
đất Tổ và xây dựng nề nếp tu học tại Tổ đình là thao thức thâm sâu nhất của tôi trong suốt những 
năm qua.
Do đó, tôi đã quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất Tổ, có mặt cùng chư huynh đệ và 
con cháu của Tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này. Không những thế, giờ đây chúng 
ta đã có hàng triệu con cháu của Tổ đình Từ Hiếu từ những quốc gia khác nhau khắp nơi trên 
thế giới. Vì lòng thương tưởng đàn hậu học, tấm lòng lân mẫn đến những thế hệ tương lai đó, tôi 
muốn nhập diệt tại chốn Tổ để con cháu Tổ đình có gốc rễ và nơi chốn quay về nương tựa. 
Sau chuyến bay từ Thái Lan về lại Việt Nam, hiện nay tôi đang tạm nghỉ ngơi tại Đà Nẵng và sẽ 
trở về Tổ đình trong vài ngày tới. Tôi rất mong được gặp chư huynh đệ và con cháu của Tổ đình 
vào 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2018 để chúng ta cùng có mặt chung vui với nhau.
Xin kính chúc chư vị Tôn đức pháp thể khương an và Phật sự luôn thành tựu viên mãn.
Hòa thượng Niên trưởng và Trụ trì Tổ đình Từ Hiếu,
Nhất Hạnh kính bút.

 
Lá thư đã được quý thầy Từ Đạo, Minh Đức, Mãn Phước, Pháp Ấn, Pháp Khâm, Pháp Hương và 
quý thầy chùa Từ Đức, Cam Ranh trao tận tay cho chư vị Tôn đức tăng ni thuộc chúng đệ tử và 
hậu duệ của Sư Cố Thanh Quý Chân Thật vào sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018 trước 
khi Thầy về đến chùa Tổ vào 15:30 chiều hôm đó, để thông báo cho quý vị rõ mục đích chuyến 
trở về này của Thầy.
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Theo tinh thần bức thư và Thông cáo báo chí, 
vào thứ Bảy ngày 3 tháng 11 năm 2018, tại 
thiền đường Trăng Rằm, Tổ đình Từ Hiếu, chư 
vị Tôn đức tăng ni thuộc chúng đệ tử và hậu 
duệ của Sư Cố Thanh Quý Chân Thật đang 
hành đạo khắp nơi đã trở về đất Tổ để có buổi 
họp mặt rất ấm áp trong tâm niệm xây dựng 
tình huynh đệ và bồi đắp nghĩa đồng môn.
Sư thúc Chí Viên, sư thúc Chí Thắng, sư bà Lưu 
Phương, sư bà Lưu Phong và đệ tử của quý vị; 
thầy Từ Đạo cùng huynh đệ, đệ tử của sư thúc 
Chí Mậu; thầy Pháp Đăng cùng huynh đệ, đệ tử 
của Thầy đã cùng ngồi bên nhau với ý thức liệt 
vị Tổ sư qua các thời đại cũng đang có mặt và 
yểm trợ cho lần trở về sum họp một nhà này.
Thầy Pháp Ấn xin phép chư Tôn đức và đại 
chúng trình bày tâm nguyện của Thầy chúng 
con trong lần về Việt Nam này. Chư Tôn đức 
cùng đại chúng được mời xem một video ngắn 
ghi lại hình ảnh Thầy cho chúng con biết về 
tâm nguyện của Thầy. Đại chúng trong thiền 
đường nhìn thấy được sự tỉnh giác và cẩn trọng 
của Thầy trong lúc truyền thông. Thầy Pháp 
Ấn, trong buổi họp mặt, đã đại diện Tăng thân 
đọc lại nguyên văn lá thư được Thầy chúng 
con - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh - ấn ký trên 
cương vị niên trưởng và trụ trì Tổ đình Từ Hiếu, 
viết vào ngày 26 tháng 10 năm 2018. Lá thư nói 
lên ước nguyện và thao thức sâu sắc nhất của 
Thầy khi trở về an trú tại Từ Hiếu, ngôi chùa Tổ 
nơi Thầy đã xuất gia tu học. 
Trong buổi họp mặt, chư Tôn đức đại diện đã 
có những chia sẻ đầy tình nghĩa và cảm động.
Hôm 12 tháng 11 (6 tháng 10 âm lịch), là ngày 
giỗ Tổ sư Tánh Thiên Nhất Định, khai sơn Tổ 
đình Từ Hiếu. Âm thanh tán tụng trầm hùng 
theo nghi lễ truyền thống Phật giáo Huế trên 
ngôi bảo điện chưa dứt thì Thầy ra tham dự 
buổi giỗ Tổ. Chúng con đưa Thầy đi từ thất 
Lắng Nghe, dọc theo thiền đường Trăng Rằm 
và xuống tịnh thất nhỏ bên hông chánh điện, 
nơi Sư Cố Thanh Quý Chân Thật ngày xưa 

từng ở. Thầy chăm chú nhìn từng góc nhỏ trong 
liêu với ánh mắt tinh tường và cảm động. Thầy 
đến bên cạnh chiếc giường cũ kỹ và đơn sơ 
mà Sư Cố thường nghỉ ngơi, mỗi ánh mắt và 
mỗi cử chỉ nơi bàn tay Thầy khiến cho chúng 
con có cảm giác Thầy đang có mặt và tiếp xúc 
được với nguồn năng lượng tâm linh mà Sư Cố 
đã trao truyền. Mỗi cái gật đầu của Thầy giúp 
chúng con an trú trong dấu ấn đã về đã tới.
Chư Tôn đức và cư sĩ Phật tử tham dự buổi giỗ 
Tổ rất đông. Vẫn trong liêu Sư Cố Thanh Quý, 
Thầy chỉ cho chúng con chân dung của Sư Cố 
được thờ giữa thiền thất. Bức chân dung này, 
mấy mươi năm trước, lúc Thầy còn là một xuất 
sĩ trẻ, có một lần từ Sài Gòn về lại chùa Tổ, 
Thầy đã mang theo cúng dường Sư Cố. Sư Cố 
rất thích. Ngày Sư Cố viên tịch, Thầy đang ở 
nước ngoài, không về được. Sư thúc Chí Viên, 
đệ tử Sư Cố và là sư em của Thầy, trong những 
lúc chúng con ngồi hầu chuyện, vẫn thường kể 
cho chúng con nghe về tình thương Sư Cố dành 
cho Thầy:
"Trước đây, lúc thầy Nhất Hạnh rời chùa Từ 
Hiếu, thầy thưa với Sư Cố rằng con đi rồi con 
sẽ trở về. Nhưng kể từ khi thầy đi cho đến lúc 
được về lại Từ Hiếu, Sư Cố đã đi trước rồi. Năm 
2005, khi thầy Nhất Hạnh về Việt Nam, tôi hy 
vọng thầy sẽ về Tổ đình. Đến bây giờ, thầy thực 
sự đã về rồi, đã thực sự trở về. Lúc thầy Nhất 
Hạnh đi xa, Sư Cố thường hỏi thị giả: “Thầy 
về chưa?”. Có khi Sư Cố chống gậy đứng nhìn 
về khung cảnh trước mắt, và hỏi thị giả đang 
đứng hầu sau lưng mình: “Thầy về chưa?”. Sư 
Cố luôn luôn nhớ đến người học trò mà Sư Cố 
rất thương. Bây giờ thầy trở về, đó là một hạnh 
phúc cho Tổ đình, cho con cháu trong Tổ đình, 
và cũng là một hạnh phúc cho đất nước Việt 
Nam. Thầy đã thưa với Sư Cố khi ra đi: “Con đi 
rồi con sẽ trở về”. Đi vì trách nhiệm phụng sự 
Tam bảo thì không hẹn ngày về được. Thầy về 
Việt Nam, thầy về cội nguồn Tổ đình Từ Hiếu, 
nhưng hình bóng của thầy vẫn còn khắp năm 
châu.

Trước đây, tôi không biết trả lời thế nào mỗi lần 
Sư Cố hỏi: “Thầy về chưa?”. Bây giờ thì Thầy 
đã trở về. Hôm nay chúng ta lạy Tổ, chúng ta 
có thể thưa với liệt vị Tổ sư tiền bối rằng thầy 
Nhất Hạnh đã về".
Sư thúc Chí Thắng, đệ tử Sư Cố và là sư em của 
Thầy, trong lúc đứng chiêm ngưỡng bức chân 
dung đã thưa với Thầy: "Đây là bức ảnh ngày 
xưa Thầy mang từ Sài Gòn ra cúng dường Sư 
Cố. Mấy năm trước bức chân dung có vài chỗ 
hư nên đã thỉnh xuống để chỉnh sửa lại những 
chỗ hư đó". Nghe vậy, Thầy mỉm cười, gật đầu 
nhiều lần rất hoan hỷ. 
Thầy niệm hương trước bàn thờ trong thất Sư 
Cố. Chúng con nhớ Thầy thường dạy bài kệ 
"Năng lễ, sở lễ tánh không tịch" (Người lạy và 
đối tượng được lễ lạy vốn vắng lặng, vốn không 
ngoài nhau). Bên cạnh Thầy, có sư thúc Chí 
Viên và sư thúc Chí Thắng, sư bà Lưu Phong và 
nhiều vị Tôn túc khác. Nhìn Thầy, trong lòng 
chúng con như nghe những lời mà Thầy đã dạy 
không biết bao nhiêu lần: "Không có gì quý hơn 
tình huynh đệ".
Sau đó, Thầy đã đến trước ba án thờ Tổ, niệm 
hương nơi mỗi án thờ. Thầy đến trước chánh 
điện, niệm hương trước bàn thờ Bụt. Thầy niệm 
hương nơi đây lâu nhất. Thầy nhìn Đức Bụt, 
nhìn không gian ngôi chánh điện, nhìn bức chữ 
Hán "Từ Hiếu tự". Đây là nơi Thầy đã có mặt 
trong rất nhiều thời khóa tụng kinh của chùa 
lúc còn là một chú điệu nhỏ. Chư tôn đức Tăng 
ni và Phật tử tại gia có mặt rất đông và rất cảm 
động trước hình ảnh Thầy đã thực sự trở về. 
Nhiều vị đã bật khóc. Tình người là một trong 
những tác phẩm ghi lại nhiều kỷ niệm sâu sắc 
trong khoảng thời gian Thầy có mặt tại Từ Hiếu, 
lúc Sư Cố Thanh Quý còn đó với những lời dạy 
qua thân giáo của Sư Cố mà Thầy đã tiếp nhận 
được và mang theo trong suốt sự nghiệp xuất sĩ 
của mình.
Thầy ra khoảng sân trước chánh điện, để vài 

phút thưởng thức không gian trước mắt, có 
nhiều cây xanh, có nắng ấm, có hồ bán nguyệt 
và cổng tam quan thấp thoáng sau rừng cây. 
Thầy ra dấu cho thị giả quay xe lăn lại để Thầy 
nhìn ngắm toàn bộ ngôi chánh điện từ bên ngoài 
trước khi Thầy trở về thất Lắng Nghe nghỉ ngơi. 
Chư vị Tôn đức Tăng ni và cư sĩ rất hạnh phúc 
được gặp, đảnh lễ và thăm Thầy trực tiếp như 
vậy. Có những ngày mưa Thầy không ra ngoài 
được, chúng con quan sát khu vực cạnh tháp 
chuông, bên ngoài khu vực nội viện, trên những 
con đường trải sỏi nhỏ, bên tháp Tổ, hoặc bên 
hồ Bán Nguyệt, hoặc bên bờ hồ Sao Hôm,... 
từng nhóm nhỏ ngồi bên nhau, chờ đợi trong 
tình thương và niềm trân quý, mong rằng Thầy 
có thể đi dạo để có dịp đảnh lễ hầu thăm và thực 
tập thiền hành cùng Thầy. Chúng con rất cảm 
động và biết ơn sự có mắt và tấm lòng của đại 
chúng.
Trước và sau ngày giỗ Tổ, thời tiết rất đẹp, 
Thầy đã dạo quanh chùa Từ Hiếu nhiều lần 
trong những khoảng thời gian khác nhau. Thầy 
vào thăm liêu Sư Cố nhiều lần, lần nào cũng 
chăm chú, cảm động. Nơi này, Thầy từng kể: 
"Vào giờ trưa, Sư Ông ưa có một bình trà như 
thế trên án thư. Người thường rót và ban cho 
sư chú một chén nhỏ, sau khi đã nhắp một lần 
vào chén của người. Chú kính cẩn đứng bên 
để hầu trà, và cũng được uống trà với Sư Ông. 
Đây là những giờ phút hạnh phúc lớn của cuộc 
đời một người đệ tử". (Trích từ tác phẩm Con 
nghé nhỏ đuổi chạy mặt trời – Thầy Làng Mai).
Thầy thăm căn phòng nơi ngày xưa Thầy đã 
ở, thăm cây khế già trăm tuổi, thăm hồ bán 
nguyệt, thăm tháp chuông, thăm cổng tam 
quan, hoặc ghé thăm ni xá Diệu Trạm, thăm 
Lạc nghĩa đường, thăm Lăng viện, thăm từng 
gốc cây, từng bảo tháp, chiếc giếng cổ hay gốc 
bùi già,... bằng tất cả sự chú tâm và tinh tường. 
Nơi đâu cũng ghi đậm dấu ấn trở về của Thầy 
cho lần trở về này.



38 39

Em mới rồi, em có biết không là tên một bài hát 
của sư cô Uyển Nghiêm và cũng là lời mở đầu 
của bài hát đó. Bài hát rất hay, giúp mình nhớ 
lại lời Sư Ông dạy: “Năm mới, ta cũng mới”. 
Quy Nghiêm hay nhờ các sư em hát bài hát này 
trong những buổi chia sẻ và thực tập pháp môn 
Làm mới.
Mỗi người đều mới trong từng giây phút mà có 
thể không biết. Bây giờ, khoa học não bộ cũng 
giúp cho mình thấy rõ điều đó. Nó không phải 
là lý thuyết, chỉ vì mình chưa hiểu biết đầy đủ 
nên mới nghĩ mình luôn là như vậy, người kia 
luôn là như vậy, sự việc luôn là như vậy, không 
thay đổi được. Vì vậy mà nội kết không tháo gỡ 
được, bế tắc càng thêm bế tắc và xung đột ngày 
thêm trầm trọng, đưa đến những xa cách chia 
lìa rất đáng tiếc giữa cha con, chồng vợ, anh 
em, bạn bè, đồng nghiệp, v.v.
Em mới rồi, chị có biết không,
Ba mới rồi, con có biết không,
Bao buồn lo giận dỗi trong lòng
Đã chuyển hóa đã buông bỏ hết,
Ba mới rồi, con nhớ nghe con.
Người em, người chị, người cha, người con,… 
nhờ có tu tập, nhờ biết dừng lại để thở, để nhìn 
sâu theo lời Bụt dạy, nên đã chuyển hóa được, 
đã buông bỏ được những tri giác sai lầm và sẵn 
sàng làm mới. Nhưng người kia lại không tin 
như vậy, dù có thể họ cũng có cố gắng tu tập, 
hay cho rằng mình có tu tập, nên hai bên vẫn 
không đến với nhau được. Chiến tranh lạnh vẫn 
kéo dài từ năm này sang năm khác, rất khó hiểu 

và đáng tiếc thay.
“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ… (Mưa 
hồng)”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có ý 
nhắn nhủ như vậy. Thật ra đôi khi mình cũng 
quên, rằng cuộc đời rất ngắn ngủi và vô thường, 
chuyện gì cũng có thể bất ngờ xảy ra. Cho nên, 
chỉ cần một vài lời nhắc nhở là mình thức tỉnh. 
Thế nhưng có những người sao mà tỉnh queo, 
lời Bụt dạy cũng không làm họ lay động. Điều 
đáng ngạc nhiên là họ lại rất siêng nghe kinh, 
học kinh, nhưng làm hòa với chị, với cha, với 
người thương thì điều đó hình như chẳng mảy 
may làm họ quan tâm. 
Nếu không hiểu đạo Bụt chắc điều đó sẽ làm 
mình thấy xót xa. Vì cái gì cũng có nguyên nhân 
của nó, không có cái gì tự nhiên xảy ra. Nguyên 
nhân có thể chỉ là hai bên thiếu duyên với nhau. 
Hiểu được như vậy thì đỡ khổ biết bao.
Cho nên Bụt mới dạy không hiểu duyên sinh 
thì không hiểu đạo Bụt. Điều kiện đầy đủ thì 
sự việc có mặt, điều kiện không đầy đủ thì nó 
không có mặt. Ước muốn và sự cố gắng của 
mình chỉ là một trong rất nhiều điều kiện cần 
thiết để cho một cái gì đó được thành tựu. Hiểu 
như vậy và thực tập được như vậy thì mình mới 
có thể đem hết trái tim trong sáng, bình an của 
mình để giúp mình và giúp người mà không 
còn trông chờ hay thất vọng. 
Có một bài thơ của Tô Đông Pha giúp hiểu rõ 
hơn lời Bụt dạy “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm”, đó là:

Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh.
Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh.
Thị cố quân tử sự lai nhi tâm thỉ hiện,
Sự khứ nhi tâm tùy không.
Gió qua lay trúc, gió đi rồi trúc không giữ âm thanh.
Nhạn lướt mặt hồ, nhạn đi rồi hồ không lưu hình ảnh.
Người quân tử cũng vậy, việc xảy ra tâm mới tiếp xử,
Việc qua rồi, tâm lại thảnh thơi.
Sư cô Uyển Nghiêm đang ở Làng Mai nước Đức, 
mình có thể hỏi, và nếu mình muốn hát bài hát đó của 
sư cô, mình có thể đến tận nơi để nhờ sư cô hát và tập 
hát theo. Bài hát còn dài và hay lắm! Hát được bài đó, 
mình sẽ mới liền, rất tự nhiên, như tưới tẩm hạt giống 
tốt nhiều thì hạt sẽ nảy mầm, cây sẽ lớn mạnh và cho 
hoa thơm trái ngọt thôi.

Em mới rồi, thắp sáng đèn tâm,
Đứng lên thôi sau mỗi lỡ lầm.
Đời vẫn đẹp, hoa thơm vẫn nở,
Trong tin yêu chưa vắng tiếng cười.
Em mới rồi, mình sẽ cùng tu,
Lắng nghe nhau, hiểu rõ thương nhiều,
Cùng chia sớt bao muộn phiền đó,
Và cộng thêm bao niềm vui lớn.
Em mới rồi, thật mới thật vui, 
Bước an nhiên, đã về đã tới,
Búp sen tươi xin hiến tặng người,
Tình thương đó đi về muôn đời.
Kính chúc quý thầy, quý sư cô, quý bạn 
thiền sinh lúc nào cũng mới, cũng tươi 
vui, cũng bình an, vững chãi và thảnh 
thơi. Và năm mới, giây phút mình cho là 
đẹp nhất trong năm, sẽ luôn luôn có mặt.

Chân Quy Nghiêm
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Đầu tháng 9 năm 2008, trên hai mươi vị xuất 
gia nam và xuất gia nữ đã được Sư Ông Làng 
Mai gửi đến thành phố Waldbröl thuộc miền 
Trung nước Đức để góp phần xây dựng Viện 
Phật học Ứng dụng châu Âu (European Institute 
of Applied Buddhism-EIAB).
Từ khi còn là một vị xuất gia trẻ, Sư Ông đã 
mang trong lòng tâm nguyện thiết tha đem đạo 
Bụt đi vào cuộc đời; để đạo Bụt không phải chỉ 
là những triết lý cao siêu ngoài tầm tay mà còn 
có thể ứng dụng được vào trong mọi lĩnh vực 
của đời sống, giúp chuyển hóa những khổ đau 
của cá nhân, gia đình và xã hội. Đây cũng là 
ước mơ chung của cả tăng thân Làng Mai trên 
khắp thế giới, của những vị xuất sĩ cũng như 
cư sĩ. Chương trình tu học tại Viện Phật học 
EIAB bao gồm những khóa học dành cho các 
thanh niên và thiếu nữ có ý định thành lập gia 
đình, những khóa học giúp hàn gắn sự truyền 
thông giữa cha mẹ và con cái, những khóa học 
cho các nhân viên cảnh sát, chính trị gia, hay 
cho những nhà tâm lý trị liệu, những nhà giáo 
dục, những thương nhân v.v. (Xin quý vị vào 
thăm trang nhà www.eiab.eu của Viện Phật học 
EIAB để có thêm chi tiết về các khóa học và các 
chương trình tu học khác.)
Viện Phật học EIAB là một tặng phẩm của đạo 
Bụt Việt Nam không những chỉ cho châu Âu, 
mà còn cho cả thế giới. Sư Ông thường nhắc 
nhở chúng ta rằng do nhân duyên của đất nước, 
chúng ta có mặt tại Tây phương. Tuy nhiên, 
chúng ta không phải chỉ là những người tị nạn, 
mà chúng ta còn mang một sứ mạng của chư Tổ 
sư tâm linh Việt Nam giao phó, để trao truyền 
lại những hạt giống đẹp đẽ của đạo Bụt cho 

những ai có duyên tại các đất nước này trong 
thiên niên kỷ mới. Các chương trình tu học tại 
Viện Phật học EIAB có thể giúp cho tất cả mọi 
người tìm thấy niềm hứng khởi và thực hiện một 
nếp sống an vui và hòa ái trên toàn thế giới. Với 
những thực tập cụ thể, đơn giản nhưng sâu sắc 
của đạo Bụt, chúng ta vững tin rằng thế nào đóa 
hoa tuệ giác và từ bi chắc chắn cũng sẽ được nở 
tròn vẹn và viên mãn hơn nữa tại Tây phương. 
Giáo lý hiến tặng tại EIAB không mang tính 
chất bộ phái và sẽ đóng góp vào sự hòa hợp, 
hiểu biết và chấp nhận nhau giữa những truyền 
thống tôn giáo và tâm linh dị biệt.
Để có một cơ sở tương xứng với viễn kiến xây 
dựng một Viện Phật học cho cả châu Âu, Sư 
Ông và các vị phụ tá đã dành nhiều năm để tìm 
ra một cơ sở có tầm vóc quốc tế và hình thức 
của một Học viện. Vào ngày 10 tháng 9 năm 
2008, quý thầy quý sư cô chính thức tiếp nhận 
cơ sở đầu tiên - mà Sư Ông đặt tên là Viện Vô 
Ưu - của Viện Phật học Ứng dụng châu Âu. 
Một năm sau, Viện Phật học may mắn có thêm 
cơ sở thứ hai, ngay bên cạnh Viện Vô Ưu. Để 
kỷ niệm ngôi chùa đầu tiên Sư Ông đã đến sinh 
hoạt và phát tâm xuất gia, cơ sở thứ hai được 
đặt tên là chùa Đại Bi. Với tên thành phố là 
Waldbröl, có nghĩa là rừng và suối, tên đầy đủ 
của chùa là Lâm Tuyền Địa - Đại Bi Tự.
Tòa nhà hiện nay là Viện Vô Ưu, khởi đầu là 
một bệnh viện được xây dựng từ năm 1895 đến 
năm 1897 để chăm sóc các bệnh nhân tâm thần 
và khuyết tật dưới sự quản lý của giáo hội Tin 
Lành. Bệnh viện này được khánh thành vào ngày 
9 tháng 6 năm 1897. Đến năm 1933, do ý thức 
hệ thuần chủng và chính sách thanh lọc giống 

nòi, phần lớn những người bị bệnh tâm thần, 
khuyết tật về tâm lý hay cơ thể, những người ở 
ngoài vòng xã hội (psychisch Kranke, geistig 
Behinderte und gesellschaftliche Randgruppen), 
hay các thai nhi, trẻ em có khả năng bị khuyết 
tật đều bị đối xử bằng những phương pháp bạo 
động như bị triệt sản (Zwangssterilisation von 
Geisteskranken), bị phá thai hoặc giết chết bằng 
thuốc mê (gewaltsamer Geburtenverhütung bis 
zu “Euthanasie”-Aktionen). Từ giữa tháng 11 
năm 1938 đến tháng 1 năm 1939, gần 700 bệnh 
nhân tâm thần, khuyết tật và trên 100 nhân viên 
của bệnh viện bị ép ra khỏi tòa nhà để đi đến 
làng Hausen ở Westerwald. Không ai biết rõ số 
phận của những bệnh nhân này. Nhưng chúng 
ta biết họ đã phải chịu đựng những khổ đau rất 
lớn từ thể xác đến tinh thần. Từ đó trở đi, tòa 
nhà hoàn toàn thuộc về sự kiểm soát của những 
người theo chủ nghĩa phát-xít Đức. Những khổ 
đau to lớn đó, chúng ta không hề biết cho đến 
khi chúng ta dọn vào tòa nhà, và với thời gian, 
qua sự chia sẻ của những người địa phương, 
chúng ta từ từ hiểu ra mọi chuyện.
Tuy vậy đã có những sự việc xảy ra, báo cho 
chúng ta biết sự có mặt của những năng lượng 
này vào những ngày cuối tháng 1 năm 2008, 
trước khi các nhà bán bất động sản giới thiệu 
tòa nhà này cho Sư Ông và tăng thân Làng Mai. 
Chúng ta cũng được báo ngay vào buổi chiều 
của ngày đầu tiên tiếp nhận tòa nhà, sau khi 
quý thầy quý sư cô làm lễ đại thí thực trước mặt 
tiền của Viện Vô Ưu; và hai ngày sau đó trong 
buổi ăn trưa, sau khi Sư Ông có cuộc họp báo 
để tuyên bố về sự thành lập Viện Phật học. Và 
những năng lượng này tiếp tục kêu gọi sự chú 
ý của chúng ta trong những năm tháng sau đó. 
Khi được hỏi vì sao Sư Ông chọn thành phố 
Waldbröl để xây dựng Viện Phật học, Sư Ông 
thường trả lời rằng thành phố Waldbröl chọn Sư 
Ông và tăng thân Làng Mai. Quả thật, những 
năng lượng khổ đau do chiến tranh và hận thù 
tại nơi đây đã nương vào sức mạnh tâm linh của 
Sư Ông và đại chúng Làng Mai để được chuyển 

EIAB - Hành trình 10 năm
Chân Pháp Ấn

Vài nét về Viện Phật học Ứng dụng châu Âu EIAB
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hóa và hòa giải. Đó cũng là hạnh nguyện Bồ tát 
cứu khổ của Sư Ông suốt một đời xây dựng hòa 
bình, chấm dứt chiến tranh và chuyển hóa khổ 
đau, không những cho đất nước Việt Nam mà 
còn cho cả thế giới.
Sau thế chiến thứ 2, tòa nhà lại trở thành bệnh 
viện đa khoa. Kể từ năm 1969, sau khi bệnh 
viện được dời đi nơi khác, tòa nhà này trở nên 
một trung tâm cho các sinh hoạt quân sự về 
biên phòng, và từ năm 1975 cho đến năm 2006 
chính thức thuộc về quân đội liên bang Đức 
(Deutsch Bundeswehr). Tòa nhà có chiều dài 
150m, chiều ngang từ 12 đến 16m, với sáu tầng 
(kể cả tầng hầm) và có tổng diện tích mặt bằng 
khoảng 12.000m2. Tòa nhà có thể cung cấp chỗ 
ở cho khoảng 500 người và các phòng ốc khác 
dùng để tu học. Đại chúng biết rằng mình sẽ 
phải đầu tư rất nhiều tài chánh và năng lực để 
thực hiện công trình xây dựng Viện Phật học. 
Tuy nhiên, những dự tính về thời gian cũng 
như ngân quỹ sửa chữa đã phải bị thay đổi rất 
nhiều vì trong quá trình sửa chữa và xây cất lại 
có phát sinh thêm những đòi hỏi quan trọng và 
thiết yếu khác của cơ quan xây cất chính quyền.
Trước đây, tòa nhà là một trung tâm sinh hoạt 
của quân đội liên bang Đức, do đó những yêu 
cầu về tiêu chuẩn phòng hỏa của tòa nhà được 
xác định dựa trên những quy chế đặc biệt dành 
riêng cho quân đội. Giờ đây, tòa nhà được sử 

lần cho đến khi toàn thể tòa nhà được sửa chữa 
xong. Để quân bình năng lượng cho toàn bộ khu 
đất của Viện Vô Ưu và chùa Đại Bi, chúng ta 
đã xây dựng (2013) một tháp chuông đại hồng 
với chiều cao 21m với những biểu tượng hàm 
chứa giáo lý và con đường thực tập của đạo Bụt 
. Năm vừa qua (2017), sau bốn năm xây dựng, 
nhà bếp và phòng ăn cũng đã được hoàn tất và 
theo yêu cầu của chính quyền địa phương, hệ 
thống phòng hỏa trung ương cho chùa Đại Bi 
cũng đã được thực hiện.
Trên phương diện tu học và hành trì, trong mười 
năm qua, các khóa tu học, các chương trình sinh 
hoạt cho các em học sinh, sinh viên cũng như 
giao lưu tôn giáo, những buổi pháp thoại công 
cộng, sinh hoạt cộng đồng, hòa tấu gây quỹ, v.v. 
được tổ chức ngay tại Viện Phật học, hay tại các 
địa điểm khác trong cũng như ngoài châu Âu 
do Sư Ông, quý thầy quý sư cô của Viện Phật 
học và tăng thân Làng Mai đảm trách đã giúp 
cho hàng vạn lượt người khắp nơi trên thế giới 
biết đến pháp môn, tu tập và chuyển hóa những 
khổ đau của tự thân và hòa giải được với những 
người thân trong gia đình. Số lượng thiền sinh 
đến tu học mỗi ngày một đông hơn. Có những 
khóa học đông, thiền sinh phải mướn phòng trọ 
ở bên ngoài. Có những cuối tuần, quý thầy quý 
sư cô gặp khó khăn trong việc sắp xếp phòng 
sinh hoạt và thuyết giảng cho tất cả các khóa 

học và các sinh hoạt khác của tăng thân. 
Từ khi biết đến những khổ đau của những bệnh 
nhân đã từng sống tại đây, trong suốt bảy năm 
sau khi dọn vào tòa nhà của Viện Vô Ưu, quý 
thầy quý sư cô đã gửi năng lượng từ bi, cúng 
cháo mỗi ngày cho các hương linh. Mỗi tuần, 
toàn thể đại chúng cùng nhau tổ chức cúng thí 
thực cho các vị khuất mặt, cầu nguyện năng 
lượng từ bi và hồng ân của chư Bụt, chư vị Bồ 
tát và chư vị Tổ sư gia hộ cho quý vị đó được 
vãng sanh Tịnh độ. Hằng năm vào trước các 
khóa tu mùa Hè, Sư Ông và đại chúng cũng tổ 
chức trai đàn chẩn tế cho tất cả các nạn nhân 
đã chết oan ức trong mọi hoàn cảnh khổ đau 
của cuộc sống, đặc biệt là cho các nạn nhân tại 
Waldbröl và trong các cuộc chiến tranh. Trong 
những lần chẩn tế đầu, có lúc gió bão nổi lên 
cuồn cuộn rất mạnh. Chư vị tôn đức đến thăm 
viếng Viện Phật học cũng đã tổ chức những 
buổi lễ cầu siêu và chú nguyện rất nhiều cho 
các hương linh.
Nhờ công phu tu tập tinh chuyên và sự tùy 
hỷ hồi hướng công đức của toàn thể tứ chúng 
cho tất cả mọi người và mọi loài, năng lượng 
thương yêu, hiểu biết và bao dung càng ngày 
càng được bồi đắp tại vùng đất mới này. Nhờ 
vậy mà sự hòa giải, tha thứ và chấp nhận cũng 
từ từ được biểu hiện, giúp cho năng lượng khổ 
đau của những nạn nhân trong quá khứ tại nơi 

dụng như một cơ sở dân sự, nên những đòi hỏi 
về xây cất trên khía cạnh phòng hỏa, các hệ 
thống điện và cầu thang thoát hiểm cần phải 
thay đổi rất nhiều và dĩ nhiên khắt khe hơn để 
đáp ứng những yêu cầu theo quy chế dân dụng. 
Ngoài ra, phần lớn hệ thống ống nước đã được 
lắp ráp vào những thập niên 30, nay đã bị rỉ 
nặng và hư hỏng rất nhiều. Thêm vào đó, toàn 
bộ thiết kế của nhà bếp đã quá lỗi thời, không 
còn đáp ứng được những tiêu chuẩn đặt ra hiện 
nay về phương diện vệ sinh và y tế công cộng. 
Hệ thống lò sưởi cần phải được sửa chữa lại 
rất nhiều vì đã bị rỉ chảy. Quan trọng hơn cả là 
hệ thống lò sưởi cần phải được thiết kế lại theo 
tiêu chuẩn mới để có thể tiết kiệm được năng 
lượng và giúp bảo vệ sinh môi. Các nhà vệ sinh 
và phòng tắm công cộng cũng cần phải được 
xây cất thêm để đáp ứng cho nhu cầu mới. Tình 
trạng của tòa nhà hiện nay không hội đủ tiêu 
chuẩn phòng hỏa cần thiết để được phép nhận 
khách thăm viếng, mở các khóa tu, cũng như tổ 
chức những hoạt động công cộng khác.
Trong mười năm qua, nhờ sự thương yêu, yểm 
trợ của quý vị đạo hữu và thân hữu khắp nơi trên 
thế giới, tăng thân chúng ta đã trùng tu được 
tầng trệt (2012) và 1/5 (một phần năm) tòa nhà 
của Viện Vô Ưu (2010). Những phần này quý 
thầy và quý sư cô hiện nay chỉ được giấy phép 
sử dụng tạm thời với sự gia hạn hai năm một 

Tăng thân chính thức tiếp nhận tòa nhà Viện Vô Ưu ngày 10.9.2008
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đây cũng nhẹ đi được một phần nào. Những 
vị khách đã từng đến Viện Phật học từ những 
ngày đầu, giờ đây chia sẻ là họ đã nhận thấy 
rõ rệt sự chuyển hóa lớn trong năng lượng 
tại nơi đây. Năng lượng của Viện Phật học 
giờ đây nhẹ nhàng, tươi vui và sáng đẹp hơn 
xưa rất nhiều.
Chúng tôi ý thức rất rõ những chuyển hóa 
nêu trên vẫn còn rất nhỏ bé so với tâm 
nguyện độ sanh bao la rộng lớn, Đại Từ, Đại 
Bi của Sư Ông, của chư vị Bồ tát và chư vị 
Tổ sư. Đón mừng xuân năm nay, chúng tôi ý 
thức rõ trong mười năm qua công trình xây 
dựng Viện Phật học và những thành quả tu 
học của tăng thân Viện Phật học vẫn còn rất 
khiêm tốn. Những ước nguyện độ sanh mà 
Sư Ông đã giao phó cho tứ chúng Viện Phật 
học, chúng ta chỉ mới thực hiện được một 
phần rất nhỏ. Do vậy năm nay Viện Phật 
học có thêm một cặp đối Học viện mười 
năm hoa kết nụ / Rừng thiền muôn thuở cội 
tùng xanh bên cạnh cặp hồng điều Một nhà 
sum họp / Khắp chốn an vui để mừng Tết 
của tứ chúng Làng Mai.
Chúng tôi hy vọng chỉ trong một vài năm 
tới, công trình xây dựng chánh điện, thiền 
đường và trùng tu Viện Phật học sẽ được 
thực hiện nhanh chóng cùng với sự thương 
yêu, yểm trợ của quý vị đạo hữu và thân 
hữu khắp nơi trên thế giới, để công trình 
xây dựng một trung tâm tu học theo tinh 
thần đạo Bụt Ứng dụng và Nhập thế của Sư 
Ông cho toàn thể châu Âu cũng như trên 
toàn thế giới được thành công viên mãn.
Trân quý, 
Tỳ kheo Thích Chân Pháp Ấn và quý thầy, 
quý sư cô Viện Phật học Ứng dụng châu Âu.

Kính thưa thầy Viện trưởng, kính thưa quý thầy 
quý sư cô và toàn thể quý vị quan khách,
Tối hôm nay là một buổi tối đáng ghi nhớ 
nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Phật 
học Ứng dụng châu Âu (EIAB) tại thành phố 
Waldbröl này.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ 10 năm về trước, lần đầu 
tiên tất cả chúng ta đã gặp gỡ và sinh hoạt với 
nhau như thế nào. Khó khăn nhất cho tôi lúc đó 
là cuộc họp báo với những phần phát biểu bằng 
tiếng Anh. Tuy vậy chúng ta đã cùng nhau đi 
qua cuộc họp báo đó một cách tốt đẹp. Và đó là 
những khoảnh khắc thực sự tuyệt vời.
Nhân dịp này tôi xin chân thành gửi đến Viện 
Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB) những lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất của chúng tôi, đại diện 
cho thành phố Waldbröl cũng như những người 
dân của thành phố này, những người mà quý 
thầy quý sư cô cũng đã biết phần nào, những 
người đang hiện diện tại đây và những người 
chắc chắn tối nay cũng đang có mặt ở đây với 
chúng ta trong tâm tưởng.
Mười năm Viện Phật học EIAB, đó quả thật 
là một khoảng thời gian dài. Chúng ta có thể 
làm phép tính 10 nhân với 365 và tiếp tục như 
thế, đó là một cách, nhưng tôi tin rằng trong 10 
năm qua, tại EIAB đã diễn ra nhiều điều hơn là 
người ta có thể hình dung được.
Khi quý thầy quý sư cô mới đến nơi này, dĩ 
nhiên quý vị có sự phấn khởi rất lớn – một tòa 
nhà tuyệt đẹp, uy nghiêm và to lớn. Nhưng sau 
đó những gì đã đến cho quý vị là những khó 
khăn, những gánh nặng, không chỉ về tài chính 
mà cả về quá khứ nặng nề và phức tạp của tòa 
nhà này trong lịch sử nước Đức, điều mà nhiều 
người trong số quý vị ở đây đã biết.
Tôi chỉ có thể nói rằng lòng tôi tràn đầy sự 

cảm phục và kính nể những việc mà quý thầy 
quý sư cô Viện Phật học EIAB đã làm được: 
từ việc chuyển hóa năng lượng khổ đau trong 
quá khứ của ngôi nhà này đến việc tạo dựng 
tháp chuông cũng như xây dựng và trùng tu các 
cơ sở vật chất khác. Đặc biệt hơn nữa, đó là 
cách tiếp xử, luôn luôn bằng sự trân quý, chánh 
niệm và tình thương mà quý thầy quý sư cô đã 
thể hiện trong tất cả mọi sinh hoạt của quý vị 
trong tương quan với đời sống của thành phố 
Waldbröl này.
Bên cạnh những lời chúc mừng của cộng đồng 
mà tôi đã chuyển tới trong khán phòng này, tôi 
còn muốn bổ túc thêm vào đó những lời chúc 
mừng nồng nhiệt nhất, riêng của cá nhân tôi: 
Tôi xin chân thành chúc mừng Viện Phật học 
EIAB đã có mặt 10 năm ở thành phố Waldbröl! 
Tôi nói điều này hoàn toàn xuất phát từ chính 
trái tim của mình, như là một người bạn thân 
thiết của Viện Phật học EIAB.
Tại EIAB hay tại những nơi khác của thành 
phố, có khi là ngay trong Tòa thị sảnh, tôi đã 
có cơ hội được tiếp xúc với quý thầy quý sư cô. 
Tôi vẫn còn nhớ rất đậm nét hình ảnh quý thầy 
quý sư cô đi lên thang lầu của Tòa thị sảnh rất 
từ tốn và chậm rãi. Ngày hôm đó, tôi vừa họp 
xong và phải đi đến một cuộc họp kế tiếp ở trên 
tầng hai. Theo thói quen thường lệ, tôi đã vượt 
qua quý thầy quý sư cô và đi lên phía trước. Sau 
đó khi đến cuộc họp, tôi mới dần dần cảm nhận 
rõ về hành động vừa qua của mình. Tôi ngẫm 
nghĩ và tự hỏi mình rằng tại sao tôi không thể 
đi chậm lại được. Tại sao tôi không tự cho mình 
cơ hội thưởng thức từng bước chân, từng bậc 
cầu thang? Tôi nhận ra được điều đó và thấy 
mình có thể học được một điều mới. Cũng như 
thế, chúng tôi từ từ đã học được rất nhiều điều 
khác từ các sinh hoạt chung với quý thầy quý 
sư cô.

Phát biểu của Ông Peter Koester, Thị trưởng thành phố Waldbröl
Trong Lễ hội Hòa Bình (Peace Festival) - Ngày 10.08.2018
Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Phật học Ứng dụng châu Âu
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Chúng tôi cũng đã học cách chung sống 
với nhau trong tinh thần hòa hợp. Chung 
sống với nhau đồng nghĩa với sự trân quý 
nhau, thực sự có mặt cho nhau trong tinh 
thần chánh niệm cũng như biểu lộ và hiến 
tặng tình thương cho nhau. Và tôi đã chứng 
kiến được điều đó tại đây, tại thành phố 
Waldbröl, một sự chung sống với nhau thật 
là hòa hợp, thật là tuyệt vời.
Đó cũng là nhờ sự thực tập của quý thầy 
quý sư cô. Quý vị đã tìm mọi cách để có thể 
đi vào được đời sống ở nơi thành phố này, 
để có thể đến với những người Cơ Đốc giáo 
cũng như các tôn giáo khác tại nơi đây và 
cùng sống chung với nhau trong tinh thần 
hòa hợp. Có những lúc, quý thầy quý sư cô 
đã đứng thật yên và chánh niệm trước cửa 
các nhà thờ Tin Lành hoặc nhà thờ Thiên 
Chúa giáo khi tiếng chuông nhà thờ ngân 
vang. Và tôi muốn nói rằng, những phương 
cách tích cực, những con đường mà quý 
vị đã tìm ra để chúng ta có thể đến được 
với nhau và sống chung hòa hợp, thật đáng 
ngưỡng mộ.
Lẽ đương nhiên lúc ban đầu cũng có nhiều 
sự lo âu và nghi ngại. Nhiều người hoàn 
toàn không thể hình dung được chuyện gì 
đang thực sự xảy ra ở bên trong tòa nhà này. 
Tuy nhiên chỉ sau một khoảng thời gian, 
chúng ta có thể nói rằng mọi việc giờ đây 
đã rất rõ ràng. Viện Phật học EIAB tổ chức 
rất nhiều khóa học, mà theo ngôn ngữ hiện 
nay, người ta có thể gọi là các “workshop” 
và những sinh hoạt công cộng và cộng đồng 
khác. Bây giờ đây, chúng ta không chỉ đã 
quen với sự có mặt của nhau mà chúng tôi 
còn vô cùng hạnh phúc, kính thưa thầy Viện 
trưởng, thưa quý thầy quý sư cô, được có 
Viện Phật học EIAB ở đây, tại thành phố 
Waldbröl này. 
Quý thầy quý sư cô đã về, đã tới và chính 
chúng tôi cũng đã về, đã tới. Tôi vẫn còn nhớ 
vào những ngày đầu tiên đó, có một hôm tôi 

đang nói chuyện với một người dân trong 
thành phố về quý thầy quý sư cô vì người 
ấy không biết rõ quý vị đang thực sự làm gì 
ở nơi đây. Ngay lúc đó chúng tôi thấy một 
vị xuất sĩ đang đi ván trượt (skateboard), 
điều mà không ai có thể tin là một vị xuất 
sĩ lại được phép làm. Một lần khác, tôi lại 
gặp một vị xuất sĩ trong siêu thị Aldi, mà 
trước đó tôi vừa gặp trong tiệm thuốc, vì 
những món hàng còn thiếu và không mua 
được tại tiệm thuốc này. Chính nhờ đó mà 
chúng ta đã làm quen với nhau, chúng tôi 
nhận ra rằng quý thầy quý sư cô hóa ra cũng 
không phải quá khác lạ mà rất gần gũi với 
chúng tôi.
Ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng: 
Không những chỉ có quý thầy quý sư cô 
đã về đã tới mà chính chúng tôi cũng đã về 
đã tới. Ấn tượng đẹp nhất là giây phút bản 
thiền ca “Đã về đã tới” cất lên trong Tòa 
thị sảnh. Giờ phút này tôi đang thực sự xúc 
động với những gì tôi vừa chia sẻ với quý 
vị và với tư cách Thị trưởng của một thành 
phố có hai mươi ngàn dân (20.000). Tôi 
chỉ có thể nói với quý vị rằng: Đẹp thay! 
Lành thay! Quý vị đã có mặt tại nơi này 
với chúng tôi, đã nuôi dưỡng và làm tăng 
trưởng chất liệu thương yêu, trân quý, cẩn 
trọng và chánh niệm trong chúng tôi bằng 
những chất liệu ấy trong lòng quý vị. Chúng 
tôi có thể học được rất nhiều điều mà không 
cần phải từ bỏ đức tin và tôn giáo riêng của 
chính mình. Và trân quý biết bao sự chăm 
sóc chu đáo, sự tiếp đón nồng hậu mà sư cô 
Song Nghiêm luôn luôn dành cho chúng tôi 
mỗi khi chúng tôi tiếp cận với sư cô và mỗi 
lần chúng tôi đến viếng thăm Viện Phật học 
EIAB. Điều này làm chúng tôi rất vui, đặc 
biệt là khi tôi nghĩ đến: Không biết tôi còn 
được làm Thị trưởng bao lâu nữa (cười).
Tôi nhớ lại sau khi mua tòa nhà này với giá 
vài trăm ngàn Euro, bao nhiêu khó khăn 
đã đến cho quý thầy quý sư cô với vô số 
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đòi hỏi và yêu cầu, dù hoàn toàn chính 
đáng từ phía Ban giám sát xây dựng, ví 
dụ như những yêu cầu về phòng cháy, 
chữa cháy... Trong năm đầu tiên đó của 
Viện Phật học EIAB, khi mùa đông về, tôi 
đã nghĩ rằng quý thầy quý sư cô sẽ lạnh 
cóng, và không những chỉ lạnh cóng mà 
quý vị sẽ chết cóng mất thôi bởi vì trong 
tòa nhà này hệ thống sưởi đã hoàn toàn 
không còn hoạt động được nữa. Tuy vậy, 
quý thầy quý sư cô đã vượt qua được tất 
cả những thử thách đó, đã chứng tỏ một 
nghị lực phi thường, một đức tin vững 
chãi nơi con đường mình đang đi và một 
sức mạnh tự thân thể hiện qua công phu 
thiền tập và tất cả những gì quý vị đang 
hiến tặng. Điều tôi có thể nói được một 
cách khẳng định là: Sau mười năm, chúng 
tôi ở Waldbröl hoàn toàn hạnh phúc được 
có quý thầy quý sư cô an trú nơi đây và 
chúng tôi không thể nào có thể để quý vị 
rời chúng tôi để đi đến một nơi nào khác 
được.
Đặc biệt vào mỗi dịp cuối năm, những 
người dân Waldbröl rất hạnh phúc với 
những cuộc viếng thăm và quà tặng chả 
giò do quý thầy quý sư cô tự tay làm. Tôi 
không biết quý thầy quý sư cô đã làm đến 
bao nhiêu nghìn chiếc chả giò trước mùa 
lễ Giáng sinh. Tôi chỉ biết là quý thầy quý 
sư cô đã đi đến rất nhiều cơ sở để tặng và 
người ta chưa bao giờ biết no mà chỉ muốn 
ăn thêm. Tôi biết rằng quý thầy quý sư cô 
đã đi đến các bệnh viện, các cơ quan công 
sở, trường học, nhà thờ và đương nhiên là 
cũng đến Tòa thị sảnh và đến chỗ tôi làm 
việc. Thế nên, sau đó chúng tôi có một 
trách nhiệm thật dễ dàng là không những 
chỉ ăn mà còn phải thưởng thức món chả 
giò và đôi khi tôi ăn hơi nhiều, tuy vậy lần 
tới tôi sẽ làm tốt hơn (cười).

Cho nên có rất nhiều điều mà qua đó tôi muốn 
bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi đến 
công trình xây dựng sự sống chung hòa hợp 
của tất cả chúng ta cũng như những công trình 
chuyển hóa không thể tưởng tượng được của 
quý thầy quý sư cô tại nơi đây. Cảm ơn sự có 
mặt của quý thầy quý sư cô, cảm ơn quý vị 
đã vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong 
cuộc sống hàng ngày.
Tôi luôn luôn vui mừng mỗi lần được cùng 
bạn bè và những người thân quen đến thăm 
viếng Viện Phật học EIAB. Trước đây ba 
tuần, chúng tôi cũng đã có mặt ở đây vào ngày 
thứ Bảy cùng với các vị lãnh đạo địa phương 
trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế. Chúng 
tôi đã có một thời gian thật tuyệt vời và tôi 
xin phép được chuyển đến quý thầy quý sư 
cô những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất từ 
quý vị đó.
Chúng tôi thật sự hạnh phúc vì quý thầy quý 
sư cô đã đến đây và tôi tin rằng không có điều 
gì tuyệt vời hơn đối với thành phố Waldbröl 
là Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB) 
đã được thành lập tại thành phố này.
Thành kính tri ân quý vị đã chú tâm lắng nghe 
và xin cầu chúc Viện Phật học EIAB được 
tiếp nối thật đẹp đẽ trong vòng 10 năm tới. 
Mong rằng chúng ta sẽ cùng chung sống với 
nhau trong 10 năm tiếp theo trong tinh thần 
hòa bình thân hữu với lòng thương yêu lẫn 
nhau, trong tinh thần bao dung không có sự 
hiềm khích xung đột và tốt nhất là không có 
sự căng thẳng. 
Xin kính chúc quý vị có mặt ở đây hôm nay 
mọi điều tốt đẹp nhất và xin chân thành cảm 
ơn toàn thể quý vị.
(Xin thành kính tri ân chị Cao Bảo Ngọc, anh 
Vũ Thế Cường, sư cô Song Nghiêm và thầy 
Pháp Ấn đã phiên tả và chuyển ngữ từ tiếng 
Đức.)

Cảm hứng từ hoài bão và tuệ giác của Thầy 
- Tiến sĩ Alexander Puplick
Vào năm 2006, khi Thầy kính thương của chúng ta 
quyết định đã đến lúc thực hiện hoài bão của Thầy 
về việc thành lập một Viện Phật học Ứng dụng ở 
châu Âu, Sư cô Chân Không đã gửi một bức tâm 
thư kêu gọi sự trợ giúp từ các vị thân hữu của Làng 
Mai trên khắp thế giới. TS.Alexander Puplick, 
luật sư và công chứng viên bang Dortmund, cùng 
bà Beate - vợ ông, là hai trong số những người đã 
đáp lại lời kêu gọi này. TS.Alexander Puplick trở 
thành người đại diện pháp lý cho Làng Mai ở Đức 
để thiết lập tư cách pháp nhân cho Viện Phật học 
cũng như lo các thủ tục pháp lý để mua đất đai tại 
đất nước này. Sau đây là những chia sẻ của ông 
về nguồn cảm hứng từ hoài bão và tuệ giác của 
Thầy. 
Trong khóa tu mùa Hè năm 2006, chúng tôi có 
cảm giác là một cái gì đó cụ thể sẽ xảy ra. Sau 
buổi pháp thoại của tuần thứ hai, Sư cô Chân 
Không tới gặp chúng tôi. Sư cô chia sẻ rằng Thầy 
muốn nói chuyện với chúng tôi về dự án này. 
Trong một cái thất nhỏ rất khiêm tốn ở phía đông 
của xóm Thượng, không xa tháp chuông đại hồng 
mới xây, lần đầu tiên chúng tôi được gặp Thầy 
kính thương cùng Sư cô Chân Không. Trà được 
chuyền đi cho từng người trong phòng. Sau vài 
phút yên lặng, Thầy hướng về chúng tôi với cái 
nhìn tràn đầy năng lượng và bình an, khiến chúng 
tôi cảm thấy có một sự kết nối nhẹ nhàng trong 
giây phút ấy. Sư cô Chân Không giới thiệu chúng 
tôi với Thầy. Và Thầy bắt đầu nói, những câu của 
Thầy rất ngắn gọn và súc tích.
Dự án này là nhằm xây dựng môi trường nghiên 
cứu thực nghiệm về đạo Bụt dựa trên những trải 
nghiệm cá nhân - như chính đức Thế Tôn đã giảng 
dạy.
Mục đích là thành lập một cơ sở đào tạo nơi mà 
học viên có thể tự trải nghiệm về những phương 
pháp thực tập đạo Bụt. Đây không phải là một 

Chia sẻ của một số thân hữu về sự hình thành và phát triển của EIAB
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viện triết học hay một nơi chỉ để trao truyền 
kiến thức.
Tâm điểm của dự án là các học viên và việc 
áp dụng những giáo lý đạo Bụt sao cho mỗi cá 
nhân, dù tới học viện vì lý do gì đi nữa, đều có 
thể trải nghiệm trực tiếp những giáo lý đạo Bụt. 
Không phải những bài giảng mà chính sự trải 
nghiệm trực tiếp của người ấy mới đem lại sự 
chuyển hóa.
Chương trình đào tạo của Học viện cần được 
thiết kế như thế nào để những tuệ giác đạt được 
tại đây có thể đem ứng dụng và thực tập được 
trong đời sống hàng ngày.
Học viện sẽ mở rộng cho mọi người thuộc 
mọi tầng lớp, mọi trình độ học vấn, và mọi tín 
ngưỡng, tôn giáo.
Học viện cũng có thể được nhìn nhận như một 
trung tâm nghiên cứu.
Thêm vào đó, những chương trình do Học viện 
đưa ra - đặc biệt liên quan đến lĩnh vực trị liệu, 
khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - một 
ngày nào đó cần được chính phủ và các cơ 
quan chuyên môn công nhận chính thức. Trên 
cơ sở đó, những học viên của EIAB sẽ có thể sử 
dụng những tín chỉ từ các khóa học tại đây cho 
công việc chuyên môn cũng như sự nghiệp học 
hành của họ.
Nghe Thầy chia sẻ xong, chúng tôi tỏ ý rằng 
chúng tôi đã hiểu những gì Thầy muốn nói. Sau 
đó, chúng tôi cùng uống trà với Thầy rồi chào 
Thầy ra về. Chúng tôi “cảm” được ý nghĩa sâu 
sắc của dự án này và có một chút khái niệm về 
nó, dù chưa hoàn toàn ý thức được toàn bộ ý 

tưởng của Thầy. Chúng tôi chỉ cảm thấy mình 
cần có trách nhiệm với dự án này. Những giây 
phút được ở bên Thầy và Sư cô Chân Không đã 
để lại một ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời của 
chúng tôi.
Mang Pháp Bụt vào mọi lĩnh vực của đời 
sống - Annabelle Zinser (Chân Giới Hương)
Trong chuyến thăm EIAB một tuần vừa qua, 
tôi nghĩ: “Có một nơi như chốn này quả là mầu 
nhiệm! Các khóa học thật đa dạng và phong 
phú!”. Nơi đây, tôi được gặp gỡ rất nhiều thành 
viên Tiếp hiện và những vị giáo thọ từ nhiều 
nước cùng về thực tập. Và tôi rất vui với sự có 
mặt của những phụ nữ đang mang thai, một vài 
người tới với chồng của họ để tham dự một khóa 
học về thực tập chánh niệm trong thời kỳ chuẩn 
bị sinh con. Còn sự khởi đầu nào tốt đẹp hơn 
cho cuộc đời của một đứa trẻ khi em được cha 
mẹ chăm sóc trong chánh niệm và tình thương! 
Tôi nhớ rằng Thầy luôn muốn xây dựng những 
chương trình hoặc khóa học cho những người 
muốn lập gia đình. Đối với Thầy, Pháp Bụt cần 
phải được thấm nhuận, luân lưu trong mọi lĩnh 
vực của đời sống, và tôi nghĩ rằng EIAB đã tiến 
được một bước lớn theo hướng này với những 
khóa học đa dạng mà Học viện đã tổ chức được.
EIAB: sự chuyển hóa đáng kinh ngạc - 
Kai Romhardt (Chân Bảo Học)
Mười năm trước đây, câu trả lời của Google 
khi tìm kiếm cụm từ “EIAB” là Europäische 
Institut für Arbeitsbeziehungen hoặc Extra-
Intracranial Arterial Bypass. Ngày nay, khi tra 
cứu trên Google, ta có thể tìm thấy hết trang 

này đến trang khác về Viện Phật học Ứng dụng 
châu Âu (EIAB). Điều này rõ ràng cho thấy 
những hạt giống đã được gieo trồng rộng rãi 
và lớn lên mạnh mẽ đến nhường nào trong suốt 
10 năm qua. Có một cái gì đó đã chuyển hóa, 
và những hoa trái tu học trong suốt những năm 
qua đã biểu hiện.
Cũng giống như tòa nhà khổng lồ của Học 
viện mà trong những năm đầu có vẻ kỳ bí đối 
với nhiều người trong chúng tôi thì giờ đây đã 
có nhiều đổi thay qua năm tháng. Nhờ vào sự 
thực tập bền bỉ của tăng thân, nhờ những buổi 
lễ mang thông điệp từ trái tim và nhờ biết bao 
bước chân trị liệu. Ngày nay, khi tôi đặt bước 
dọc sảnh đá hoa cương lạnh ngắt của tòa nhà, 
tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và bình an. 
Một phép mầu thực sự! Một nguồn sinh khí tươi 
vui đã thấm vào nơi đây. Một tòa nhà đầy góc 
cạnh cùng với những chữ viết tắt cũng góc cạnh 
không kém đang mỉm cười với chúng tôi. Ngày 
càng có nhiều người coi “EIAB” là “EIAB của 
tôi” hay “EIAB của chúng tôi”. Dự án đầy tâm 
huyết của Thầy đã và đang ở trên con đường 
đầy thử thách và khó đoán định của mình. Đằng 
sau nhiều điều tưởng chừng như rất nhẹ nhàng 
và vui tươi lại ẩn chứa một sự kiên nhẫn, bao 
dung và niềm tin sâu sắc; chính những phẩm 
chất này đã làm cho EIAB trở thành hiện thực. 
Tôi vô cùng biết ơn tất cả những ai đã và đang 
cống hiến cho sự phát triển này với lòng kiên 
nhẫn và sự bền bỉ vô bờ.
Mười năm chuyển hóa: từ rác thành hoa - 
Hans Dekens
Tăng thân xuất sĩ tại EIAB đi với nhau như một 
dòng sông luôn trôi chảy, luôn đổi mới, đầy an 
lạc, hòa hợp như một tổng thể được làm bởi 
vô vàn các cá nhân riêng biệt. Trong tăng thân, 
có những công việc dễ được mọi người chú ý, 
có những công việc thầm lặng mà không mấy 
thiền sinh biết đến. Ai là người cống hiến nhiều 
nhất cho hạnh phúc của tôi và các con tôi khi 
đến tham dự những khóa tu tại đây? Tôi không 
biết... Những năm trước, tôi nghĩ chắc hẳn đó 

phải là những vị giáo thọ, hay những vị chăm 
sóc chương trình trẻ em, hay những vị đang nấu 
ăn trong bếp. Nhưng sau nhiều năm, tôi đã có 
cái thấy sâu sắc hơn về tăng thân và cũng có 
cơ hội gặp gỡ rất nhiều những con người tốt 
đẹp, thân thiện và tận tụy đang làm những trách 
vụ không có vẻ gì quan trọng. Tôi thường thấy 
những con người thầm lặng ấy có ảnh hưởng 
to lớn đến tăng thân và sự hòa hợp chung. Mà 
sự ảnh hưởng ấy chẳng liên quan gì đến những 
trách vụ họ đang làm, nhưng lại liên quan mật 
thiết tới cách họ đi đứng, nói năng, cách họ 
sống trong tăng thân. Những phẩm chất này 
cũng lớn lên trong các thiền sinh, trong những 
vị cư sĩ đang thực tập chuyển hóa theo cùng 
một hướng. Thật là phước đức vì còn có một 
nơi như thế này cho tất cả mọi người có thể 
cùng thực tập và tham dự vào dòng chảy của 
tăng thân tứ chúng gồm các vị xuất sĩ, cư sĩ nam 
và nữ (và với trẻ em, có lẽ sẽ thành tăng thân 
ngũ chúng !). 
Chính tăng thân đã chuyển hóa và trị liệu cho 
môi trường của EIAB bằng sự thực tập, bằng 
những ý tưởng sáng tạo và bằng công phu lao 
tác. Dự án khâu những trái tim bằng tay (để 
tưởng nhớ các bệnh nhân đã từng ở đây và đã 
bị thủ tiêu bởi Đức quốc xã), cũng như dự án 
kiến tạo các khu vườn quanh Học viện là những 
ví dụ điển hình. Nhờ đó mà môi trường EIAB 
đã trở nên sinh động và nhẹ nhàng hơn. Tháp 
chuông đại hồng, được làm từ những vật liệu 
xây dựng từ thời Đức quốc xã, trở thành một 
biểu tượng của hòa bình và tương tức. Đây là 
một ví dụ cho ta thấy có thể chuyển rác thành 
hoa, những khổ đau xưa có thể được chuyển 
hóa để không tiếp tục tạo nên những khổ đau 
trong tương lai. 
Tất cả những điều này giúp chúng ta cảm thấy 
bớt lo lắng về những khó khăn khi muốn hành 
động để chuyển hoá môi trường bên ngoài cũng 
như chuyển hóa tự thân. Quá trình chuyển hóa 
có thể trở thành một trò chơi đầy hứng khởi mà 
không phải là lao tác nặng nhọc.
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Tĩnh lặng
ngự giữa rừng tre
Những con chim
còn yên trong giấc ngủ
Hơi thở màn đêm
thâm sâu bao phủ
Mát trong
hương khí đất trời
Con tim tôi
bỏ ngỏ
Đón chào
sự sống muôn nơi.

Chân Từ Nghiêm

(BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Giữa trời đông giá lạnh
Con mang Thầy qua những đóa hoa mai
Nơi chỉ còn duy nhất ánh trăng thắp sáng
Con mang Thầy qua suốt màn đêm
Khi gió bão đến trong cuộc đời
Con mang Thầy nơi mỗi bước chân mềm mại nhuận lưu giữa trái đất
Trong nhịp điệu trái tim con góp mặt
Chẳng bao giờ còn chia cách xa xôi
Thầy trò ta sẽ còn mãi gặp nhau
Giữa không gian vắng lặng nhiệm mầu.

(BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Chân Trăng Chánh Niệm
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BBT: Thưa Sư cô, chúng con rất mong được 
nghe Sư cô chia sẻ về hành trình tâm linh của 
Sư cô. 
Giác Nghiêm (GN) sinh ra trong một gia đình 
Công giáo thuần thành. Ngay từ khi còn nằm 
trong bụng mẹ, GN đã được nuôi dưỡng trong 
chiếc nôi tâm linh Thiên chúa giáo. Tuổi thơ 
của GN bắt đầu ở đất nước Ma-rốc, nơi ba tôn 
giáo lớn - Hồi giáo, Do thái giáo và Công giáo 
- chung sống hài hòa. 
Ngay từ khi còn nhỏ, GN đã có một đời sống 
tâm linh phong phú. Mọi người trong gia đình 
đều cầu nguyện trước khi ăn, trước khi đi ngủ. 
Mỗi khi mắc lỗi, chúng tôi đều xin Chúa tha 
thứ. Khi còn rất nhỏ, mới sáu tuổi, GN đã được 
nhận lễ Ban thánh thể đầu tiên. Ông bà và cha 
mẹ đã dạy anh chị em chúng tôi một cách nhìn 
thật đẹp và sâu sắc rằng gia đình chúng tôi đang 
sống ở nơi không phải là quê hương của mình 
nên bằng mọi cách chúng tôi phải học hỏi, tìm 
hiểu cho thấu đáo từ tôn giáo, văn hóa, nghệ 
thuật cho tới các món ăn của người dân bản xứ 
để có thể chung sống hòa bình với họ. Bố mẹ 
GN học nói tiếng Ma-rốc. GN cũng học nói 
tiếng Ma-rốc ngay từ khi còn nhỏ nhưng vì rời 
khỏi đây lúc 13 tuổi nên GN nói chưa giỏi lắm. 
Mẹ GN có cái nhìn rất cởi mở về các tôn giáo 
khác nhau. Mẹ chỉ dạy cho GN rằng mỗi tôn 

Từng hơi thở nhẹ 
chở yêu thương

Phỏng vấn sư cô Giác Nghiêm

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, Ban biên tập đã có buổi ngồi chơi 
và trò chuyện với Sư cô Giác Nghiêm, người Pháp, Trụ trì Thiền đường Hơi Thở nhẹ. Bài được 
BBT chuyển ngữ từ tiếng Pháp.

giáo có nơi hành đạo riêng, mang những tên gọi 
riêng biệt với những biểu tượng truyền thống 
khác nhau. Nơi nhà thờ Hồi giáo mình sẽ thấy 
hình tượng ngôi sao và trăng lưỡi liềm. Trong 
nhà thờ Do thái giáo luôn có biểu tượng cây 
chúc đài bảy nhánh. Và cây thánh giá sẽ có mặt 
trong khắp các nhà thờ Công giáo. Mẹ cũng dạy 
GN rằng mỗi tôn giáo có sách kinh riêng: Kinh 
Tân ước và Cựu ước của Công Giáo, kinh Cô-
ran cho người Hồi giáo, kinh Torah cho những 
người theo đạo Do Thái. Ở mỗi giáo đường, 
tên gọi của các vị thầy hướng dẫn làm lễ hay 
giảng đạo cũng khác nhau: thầy “imam” trong 
đạo Hồi, thầy “rabbin” trong đạo Do thái và 
các linh mục trong đạo Công giáo. Đối với GN, 
tuy có những nét khác biệt về hình thức nhưng 
sự tương đồng giữa các nền tôn giáo rất hiển 
nhiên.
Mẹ cũng dạy GN rằng những tín hữu của bất cứ 
một truyền thống tôn giáo nào đến cầu nguyện 
ở giáo đường mà giữ giới luật trong truyền 
thống của họ, có lòng thương yêu mọi người, 
biết đón tiếp, giúp đỡ người khác kể cả kẻ thù 
của mình… thì mình đều có thể nói rằng họ 
đang cầu nguyện Chúa.
GN đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong một 
thế giới tâm linh nơi các tôn giáo đều có sự 
gắn kết, không có cách biệt và cũng không có 

mâu thuẫn hay chiến tranh tôn giáo. Mẹ GN tìm 
hiểu kinh Tân ước, Cựu ước, Kinh Cô-ran, kinh 
Torah và thường đàm đạo với những bậc trí giả 
về tôn giáo. GN đã được sinh ra vào thời điểm 
và ở một nơi đặc biệt như vậy đấy!
BBT: Thưa Sư cô, từ khi còn nhỏ, có bao giờ 
Sư cô nghĩ mình sẽ trở thành một tu sĩ không?
Khi GN khoảng tám chín tuổi, cả nhà GN tới 
nhà thờ Thánh Phan-xi-co (Francois d’Assise) 
ở Casablanca. Bên trong nhà thờ, đằng sau 
những chấn song có rèm che, GN nghe thấy 
những giọng hát hay lắm, giống như tiếng ca 
của những thiên thần. GN hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ai 
hát vậy?”. Mẹ trả lời: “Đó là các sơ dòng thánh 
Clara (Claire d’Assise)”. “Các sơ làm gì 
hả mẹ?”, GN hỏi tiếp. Mẹ trả lời: 
“Các sơ hiến tặng cuộc đời 
cho Chúa”.
Thế là GN nói với mẹ: 
“Con cũng muốn hiến 
đời mình cho Chúa, con 
muốn được giống các 
sơ, nhưng con sẽ múa 
để dâng Chúa”. “Không 
được con ạ”, mẹ đã dứt 
khoát trả lời GN như vậy. 
Mới chỉ 8 hay 9 tuổi thì 
không thể đi tu được, hơn nữa ý 
tưởng nhảy múa cho Chúa quả thật 
rất xa lạ với truyền thống Thiên chúa giáo!
Hình ảnh các vị thánh luôn gần gũi trong tuổi 
thơ của GN. GN được nghe kể nhiều về cuộc 
đời các vị thánh: thánh Phan-xi-co, nữ thánh 
Clara và nữ thánh Tê-rê-sa (Thérèse d’Avila). 
Trong trái tim trẻ thơ của mình, GN thấy mình 
giống như được sống cùng Chúa và Đức Mẹ 
Maria. Bà của GN rất ngoan đạo. Vào dịp lễ 
Phục Sinh hay những ngày Thứ năm Tuần 
thánh, bà đưa GN đi dự lễ tưởng niệm những 
“Chặng đường Thánh giá” nơi người ta đã thấy 
Chúa tử đạo. Đời sống tâm linh của GN rất sâu 
và phong phú. Dường như đời sống đó đã có 

mặt trước đó lâu rồi và tiếp tục biểu hiện nơi 
GN. GN tiếp tục mang nó, từ thời thơ ấu cho tới 
bây giờ, nó đã ngấm vào da thịt GN rồi.
Ước mong sâu sắc trở thành một nữ tu trở lại 
trong GN khi GN được sống với các sơ dòng tu 
Thánh Charles ở vùng Charly, gần thành phố 
Lyon nơi gia đình GN sống khi quay lại Pháp. 
Năm đó, GN 14 tuổi. Tiếng chuông nhà thờ 
vang lên mỗi buổi sáng, các sơ bước đi trong 
im lặng dọc theo hành lang trong tu viện… 
Những hình ảnh đó khiến GN say mê. GN thực 
sự ước mong được trở thành một nữ tu sĩ Công 
giáo. Nhưng Mẹ nói với GN: “Con được sinh ra 
để làm mẹ chứ không phải để làm một nữ tu”. 

Khi còn nhỏ, trẻ em rất tin vào những gì cha 
mẹ nói.

Sau này, GN kết hôn với một 
người đàn ông không có 

liên hệ gì nhiều với những 
thực tập tâm linh “chính 
thống”. Anh ấy là một 
người hào phóng, giàu 
có về đời sống tinh thần 
nhưng không bao giờ 

đi lễ nhà thờ hay đọc 
sách về bất cứ một truyền 

thống tôn giáo nào.
Khi làm lễ cưới, GN nói với 

anh: “Anh phải biết rằng trong em 
có hai con người. Anh đang kết hôn với cùng 

một lúc hai người: một nữ tu sĩ đích thực và 
một người phụ nữ bình thường, một người có 
thể làm mẹ, cho anh những đứa con, làm người 
bạn đời của anh và luôn có mặt bên anh”. Và 
để không gây xáo trộn trong gia đình, GN đã 
không đi lễ nhà thờ nữa nhưng vẫn tiếp tục giữ 
đời sống tâm linh rất mạnh mẽ trong nội tâm dù 
không thể hiện nó ra bên ngoài.
Mong ước làm một nữ tu chưa bao giờ hết trong 
GN, đó là một nửa con người của GN. Trước 
khi được thực sự biểu hiện ra, phần này dường 
như không rõ nét nhưng thực ra nó đã luôn luôn 
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có mặt trong GN từ khi còn là cô bé gái tám tuổi 
với ước mong làm tu sĩ dòng Thánh Charles.
BBT: Xin Sư cô kể cho chúng con về cuộc gặp 
mặt đầu tiên của Sư cô với Thầy. Chắc hẳn 
cuộc hội ngộ đó đã để lại những ấn tượng sâu 
đậm trong Sư cô? 
GN có may mắn được biết bác sĩ châm cứu Đỗ 
Trọng Lễ. Bác sĩ cũng là người chăm sóc sức 
khỏe cho Thầy. Một lần GN nói với bác sĩ rằng 
GN đang tìm một người thầy. Bác sĩ trả lời GN: 
Trong hai tuần nữa, thầy của tôi sẽ tới đây giảng 
dạy bằng tiếng Pháp. Thế là GN nhanh chóng 
sắp xếp mọi chuyện trong nhà để có thể tham 
dự khóa tu hai ngày cuối tuần. Lần gặp mặt đầu 
tiên với Thầy diễn ra vào buổi sáng. Bác sĩ Lễ 
gõ cửa phòng GN, mời GN ra dùng bữa điểm 
tâm với Thầy. GN là một phụ nữ Pháp, chưa 
biết một chút gì về đạo Bụt, về thiền tập. Bước 
vào phòng, GN nhìn thấy một thầy tu ngồi trên 
ghế. Với GN, hình ảnh này không có gì xa lạ 
vì GN có dịp tiếp xúc nhiều với các cha xứ. 
Vậy nên, rất tự nhiên, GN bước nhanh về phía 
Thầy. Bác sĩ Lễ muốn cản GN lại, có lẽ bác sĩ 
ngại GN sẽ làm gì đó không phải phép với một 
vị tu sĩ Phật giáo. Thầy đã ra hiệu cho bác sĩ 

dừng lại. Thầy cảm được rằng nên để cho GN 
được tự nhiên lại gần Thầy. Nếu Thầy không 
làm như vậy, chắc chắn cuộc gặp mặt sẽ không 
để lại ấn tượng gì trong GN. GN lại gần Thầy 
và nói: “Xin chào ông! Ông biết không, ông đã 
dạy cho tôi biết quét nhà trong hạnh phúc!”. 
Thầy cười thật đẹp, trả lời GN: “Hay quá! Hay 
quá! Bây giờ chúng ta sẽ cùng dùng sáng”. Rồi 
Thầy giải thích với GN rằng bữa điểm tâm sẽ 
diễn ra trong yên lặng. Đó là lần tiếp xúc đầu 
tiên với Thầy. Nhưng cuộc gặp gỡ thực sự giữa 
thầy và trò diễn ra trong buổi pháp thoại. Thầy 
cầm một tờ giấy lên, nhìn nó hồi lâu rồi nói 
rằng tờ giấy này chứa đựng cả vũ trụ bên trong. 
Khi Thầy bắt đầu kể ra những gì làm nên tờ 
giấy, GN nhìn Thầy chăm chú rồi tự nói với 
mình “Cuối cùng mình đã tìm thấy! Người mà 
mình tìm kiếm khắp nơi đây rồi. Đây chính là 
thầy mình”.
Khi nghe Thầy giảng, GN biết mình đã “phải 
lòng” với Pháp Bụt! GN không thể nào giải 
thích được niềm kính yêu vô bờ này với Pháp. 
Khi nghe những bài pháp thoại của GN, chắc 
đại chúng cũng thấy được niềm tin yêu ấy như 
được rút ra từ ruột gan GN.

GN không biết cảm xúc của mình sẽ như thế 
nào nếu ngày hôm ấy Thầy giảng về một chủ đề 
khác, ví dụ như về Tâm lý học đạo Bụt. Chắc 
hẳn GN sẽ say mê nghe Thầy giảng lắm nhưng 
sẽ không thể có sự chấn động như GN đã trải 
qua khi nghe Thầy giảng về vũ trụ chứa đựng 
trong một tờ giấy. Bởi vì GN đã đi qua một kinh 
nghiệm tâm linh tương tự khi lên 14 tuổi. Lúc 
ấy GN cảm được rất rõ rằng toàn thể vũ trụ có 
trong mình. Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt. 
Sau bài pháp thoại, GN được tận hưởng thêm 
những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời trong 
buổi thiền trà. GN thấy mình được hiệp thông 
với Chúa. Buổi thiền trà trở thành buổi lễ Hiệp 
thông giữa Chúa với các tông đồ của Ngài và 
GN được tham dự vào buổi lễ ấy.
Cũng trong dịp này, GN được gặp Sư cô Chân 
Không khi Sư cô chưa có hình tướng là người 
xuất gia như bây giờ. Lúc ấy, Sư cô còn có mái 
tóc dài rất đẹp.
BBT: Đối với một người tu thì tâm thương 
yêu và phụng sự (hay còn gọi là tâm bồ đề) 
là một yếu tố vô cùng quan trọng. Ở Sư cô, 
chúng con thấy điều này được biểu hiện rất tự 
nhiên mà không cần phải cố gắng... 

Hạt giống đó đã được tưới tẩm nơi GN từ thời 
thơ ấu ở Ma-rốc. Gia đình GN sống ở Marrakech 
khi GN còn nhỏ lắm, chỉ bốn hay năm tuổi. Dù 
là người Pháp chính gốc nhưng gia đình GN 
không sống ở những nơi dành cho người Tây 
phương, mà ở khu phố của người Ả rập có tên 
gọi là Medina, tức là khu phố cổ ở các nước 
Ả-rập. GN thích lắm, nơi ấy rất đẹp. Có một 
ngày, cả gia đình ra ngoài chơi. GN còn nhớ 
như in hôm ấy. Vừa bước ra cửa, GN nhìn thấy 
một em nhỏ mắt dính lại vì đầy ghèn, nước mũi 
chảy dài, lại có ruồi bu xung quanh. Em đang 
khóc. GN nói với mẹ: “Mẹ ơi, mình phải làm gì 
để giúp em ấy chứ, tại sao em ấy lại như vậy?”. 
Ông bà và bố mẹ GN rất hay giúp đỡ người 
khác. Khi bước ra khỏi cửa, GN đã nhận được 
câu trả lời như thế này: “Con thấy không? Con 
đã được sinh ra phía bên này cánh cửa, nếu con 
sinh ra ở phía bên kia cánh cửa, có thể con sẽ 
giống như em bé đó”. GN bị chấn động mạnh 
khi nghe mẹ nói. Phía bên này hay bên kia cánh 
cửa quyết định sự khác biệt giữa GN và em bé 
sao?
Hình ảnh những người ăn xin tàn tật không tay, 
không chân, không thể đứng lên được mà chỉ 
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có thể bò là một phần những gì GN thường 
gặp trong tuổi thơ của mình. Nhìn những 
cảnh tượng dữ dội ấy, GN nói với bà của 
mình: “Bà ơi, mình phải làm cho họ đứng 
dậy được, không thể để họ bò dưới đất như 
thế, mình không thể để như vậy được!”. 
Tâm bồ đề trong GN có lẽ bắt đầu nảy nở từ 
thời điểm đó. Nó cũng phần nào giải thích 
sự lựa chọn nghề nghiệp sau này của GN. 
GN thích làm bác sĩ nhưng cuối cùng lại 
chọn ngành vật lý trị liệu. Công việc này 
đem lại cho GN rất nhiều hạnh phúc, bởi vì 
GN đã giúp người ta đứng lên được. Vậy là 
GN đã thực hiện được ước mơ ngày còn bé. 
GN từng làm việc ở khoa Hồi sức, khoa 
Phẫu thuật ổ bụng ở Lyon trong vòng tám 
chín năm, sau đó chuyển đến sống ở vùng 
St Etienne. Ở đây, GN làm việc trong khoa 
bệnh dành cho người cao tuổi, bên những 
người sắp lìa đời, những người bị liệt hay 
bị bệnh Parkinson. GN đã luôn yêu thích 
những gì mình làm. Mỗi sáng thức dậy, GN 
luôn ý thức rằng mình có gia đình, có công 
việc, có những người bệnh để yêu thương. 
Ngày mới của GN thường bắt đầu trong 
niềm vui với ý nghĩ: “Nào, mình đi thôi!”. 
Khi gặp Thầy, GN đã đem sự thực tập thiền 
hành vào bệnh viện. GN đem thiền tập tới 
giường mỗi bệnh nhân để chia sẻ với họ 
cách làm vơi nỗi buồn, vượt qua cảm giác 
cô đơn, hàn gắn những vết thương trong gia 
đình bằng sự thực tập. Những kinh nghiệm 
đó thật đẹp! Tới một hôm, ông trưởng khoa 
gọi GN đến và nói: “Tôi thực sự không biết 
là cô đã làm những gì nhưng tôi ‘bật đèn 
xanh’ cho cô bởi vì tôi đã nhìn thấy kết quả 
từ những gì cô làm”. Những gì GN đã làm 
giúp cải thiện tình trạng của bệnh nhân nơi 
bệnh viện chính là sự thiền tập. Từ khi ấy, 
GN viết thư báo cáo với Thầy những gì GN 
đã thực tập, cách GN đưa thiền tập vào đời 
sống của mình. GN cũng viết một bản tóm 
tắt những gì GN thực hành cho vị trưởng 

khoa biết, vì ông ấy đã nói rằng ông không 
biết GN đã làm gì mà! 
BBT: Thưa Sư cô, bắt đầu từ khi nào Sư 
cô quyết định trở thành một người tu theo 
truyền thống đạo Bụt?
Khi nhân duyên đầy đủ…, như lời Bụt dạy 
(cười). 
GN và người bạn đời ly hôn. Các con của 
GN đều có đôi lứa và sống tự lập. Lúc ấy, 
GN tới Làng Mai nương náu để chữa lành 
nỗi buồn đau và tuyệt vọng trong mình. Ở 
Làng, những phương pháp thực tập giúp 
GN đối diện với nỗi khổ của mình. Trong 
ba tháng ở đây, những tổn thương trong GN 
không được chữa lành ngay nhưng cũng 
chính trong thời điểm này, GN lắng nghe 
được trong mình tiếng gọi tâm linh tha 
thiết, mãnh liệt thôi thúc GN hướng về nếp 
sống xuất gia. Với GN, nó giống như tiếng 
gọi của Chúa. Ngài cũng đã gọi GN như thế 
vào lúc GN 8 tuổi và 14 tuổi. 
Lúc ấy, GN đang ốm nặng. Nằm im trên 
chiếc giường của mình ở Làng, GN nghe 
trong tim tiếng Người nói với GN: “Cuối 
cùng thì con cũng đã sẵn sàng rồi”. Chồng 
GN đã ra đi, các con cũng đã lớn, cha mẹ 
của GN đều ổn, GN có thể bỏ lại công việc. 
Không có gì cản trở nữa. GN đã không thể 
sẵn sàng lúc 8 tuổi hay 14 tuổi và trong 
nhiều năm tháng sau đó nhưng bây giờ GN 
đã tự do. GN trả lời Người: “Con xin vâng 
lời Người!”. Đó là một nguyện ước vô cùng 
sâu sắc, và thêm vào đó tăng thân đã đáp 
ứng được chính xác những gì GN cần để 
sống cuộc đời phụng sự.
BBT: Điều gì ở Thầy mà Sư cô muốn tiếp 
nối nhất? Nếu được, xin Sư cô chia sẻ cho 
chúng con một kỷ niệm với Thầy. 
Điều mà GN muốn tiếp nối nhất từ Thầy, đó 
là tình thương vô điều kiện và sự thấu hiểu. 
Tiếp đến là lòng kiên nhẫn.
Hôm đó, vào cuối ngày, GN cùng hai sư cô 

lên Sơn Cốc thăm Thầy và giúp dọn dẹp 
Sơn Cốc. GN bước vào phòng ăn, ánh sáng 
mờ nhạt từ chiếc bóng đèn hắt lên chiếc 
bồn rửa chén bát nằm ở góc phòng, phía 
bên trái. Khung cảnh toát lên vẻ gì đó rất 
đỗi giản dị, đơn sơ giống như tinh thần của 
Thánh Phan-xi-co và của Chúa khiến GN 
cảm thấy rất thoải mái khi có mặt ở đây.
Đang lại gần bồn rửa để bắt đầu rửa chén bát, 
bỗng nhiên GN phát hiện ra một ly nước, 
giống như những chiếc ly Thầy hay dùng 
để uống trà, bên trong có nước ấm. Một cái 
thìa dính đầy cơm nếp được ngâm trong đó. 
Hình ảnh này thu hút toàn bộ sự chú ý của 
GN. Nó có vẻ rất bình thường nhưng lại 
đặc biệt cuốn hút GN như thể nó 
chuyên chở một bài học nào đó 
mà Thầy muốn “dành riêng 
cho sư cô Giác Nghiêm!”. 
Đó là suy nghĩ sau này 
của GN, chứ lúc ấy GN 
hoàn toàn bị cuốn vào 
hình ảnh đơn sơ đó, 
trong đầu không hề có 
một suy nghĩ nào hết. 
GN dường như bất động, 
không quét nhà, không rửa 
chén bát, mà chỉ quán chiếu 
“bài học” của Thầy. GN hoàn toàn 
lắng trong sự quán tưởng. Chỉ có sự tiếp 
xúc sâu xa, không lời. 
Tới một lúc, GN cảm thấy mình đã hiểu 
được bài học Thầy đang trao truyền và 
chạm tới được tình thương yêu mà Thầy 
dành cho các học trò của mình. Những đệ 
tử còn ngang bướng, chưa ngoan, còn làm 
khó Thầy giống hệt như những hạt cơm nếp 
đang dính chặt trên chiếc thìa kia. GN nhận 
ra lòng kiên nhẫn của Thầy, nhìn thấy được 
bài học mà Thầy muốn trao gửi: Thương 
yêu và kiên nhẫn chờ đợi. Nước ấm kia, 
giống như tình thương bao la, sẽ thấm từ 
từ vào từng hạt cơm bướng bỉnh làm chúng 

mềm ra và tới một thời điểm nào đó sẽ nhẹ 
nhàng long ra khỏi chiếc thìa. GN khóc và 
tiếp tục nhìn. Lúc này, GN không còn thấy 
chiếc thìa, những hạt cơm hay nước nóng 
nữa. GN chỉ còn thấy tình thương bao la 
của Thầy, thấy tình thương ấy đang bao bọc 
mỗi người trong tăng thân. Lòng yêu thương 
vô hạn, không thể tả bằng lời ấy thấm vào 
mỗi đệ tử của Thầy, làm cho họ mềm hơn, 
hiền ra và dần buông bỏ được những bám 
víu và chấp chặt của mình. Lặng yên, GN 
đứng khóc. Thầy bước từ trên gác xuống, 
đặt tay lên vai GN, Thầy nói: “Sư cô Giác 
Nghiêm, sư cô sẽ trở thành một vị giáo thọ 
thực thụ”. GN cũng sẽ làm một người thầy. 

GN thấy rõ con đường của GN là 
làm “ly nước ấm” cho các học 

trò của mình và tất cả những 
ai quanh mình. GN thực 

sự mong mình sẽ làm 
được như bài học - món 
quà vô giá - mà Thầy 
đã truyền trao cho GN 
ngày hôm ấy: Bằng 
tình thương và lòng 

kiên nhẫn vô hạn, chấp 
nhận người khác đúng như 

họ đang là, bởi vì chỉ duy 
nhất tình thương và sự thấu hiểu 

mới có thể chuyển hóa được những 
khổ đau của người đó.
BBT: Thưa Sư cô, năm nay là năm kỷ 
niệm Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (HTN) 
tròn mười tuổi (2008 - 2018). Kính xin Sư 
cô chia sẻ với chúng con về những ngày 
đầu của HTN và ước mong của Thầy về 
trung tâm này
Năm 1996, khi còn là cư sĩ và sắp trải qua 
một biến động lớn nhiều khổ đau trong 
cuộc đời, GN nhận được điện thoại của Sư 
cô Chân Không. GN được mời tới uống trà 
với Thầy và Sư cô. Thầy nói với GN: Có 
một ước mơ mà Thầy tha thiết muốn thực 
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hiện. Đó là một trung tâm thiền tập tại 
Pháp… Rồi Thầy tả cho GN nghe về 
trung tâm mơ ước của mình! Thầy đã 
tả một cách thật chính xác cuộc sống 
của đại chúng hiện giờ tại HTN mười 
năm trước khi điều đó thành hiện thực! 
GN đã hiểu rằng Thầy muốn yểm trợ 
GN, cho GN thêm lòng can đảm trước 
một biến cố lớn sắp xảy ra. Thầy đã 
cho GN một động lực, một cái đích để 
hướng tới: tìm một địa điểm để biến 
giấc mơ của Thầy thành hiện thực.
Sau đó, ngày 4 tháng 12 năm 1999, 
GN trở thành một xuất sĩ của Làng 
Mai. GN sống ở Làng trong vòng 
mười năm tính từ thời gian GN đến 
Làng với dự định đi tu tới khi được 
nhận truyền đăng. Và rồi, vào một 
ngày của khóa tu mùa Hè năm 2007 
với rất đông thiền sinh tham dự, Thầy 
tuyên bố rằng chúng ta sẽ có một 
trung tâm thực tập mới, ở ngoại ô thủ 
đô Paris, mang tên Thiền đường Hơi 
Thở Nhẹ và GN sẽ là Sư cô trụ trì của 
Thiền đường mới này. 
Sau mùa An cư kiết đông năm 2007-
2008, một xe van chở bảy quý thầy, 
quý sư cô - Pháp Lượng, Pháp Độ, 
Pháp Tự, Pháp Tập, Song Nghiêm, 
Tôn Nghiêm và GN - lên đường đi 
Paris và tới Hơi Thở Nhẹ lúc 1 giờ 
30 sáng ngày 18 tháng 2 năm 2008. 
Sau đó, có thêm thầy Pháp Khí và 
thầy Pháp Liệu lên yểm trợ xây dựng 
trung tâm mới này. Thiền đường HTN 
tọa lạc tại số 7, đường Belles Vues ở 
thành phố Noisy-le-Grand. Cũng tại 
nơi này trước kia có một căn nhà nhỏ, 
xinh xắn mang tên Thiền đường Hoa 
Quỳnh. Rất nhiều gia đình người Việt 
tới đây sinh hoạt để tìm lại gốc rễ văn 
hóa Việt Nam cũng như để nghe Thầy 

giảng pháp. Ban đầu tăng thân chỉ toàn người 
Việt. Trẻ em cũng tới để học tiếng Việt. 
Khi thầy Giác Thanh tới sống tại đây, Hoa 
Quỳnh trở thành một thiền đường yên tĩnh nơi 
nhiều thiền sinh tới tham vấn để được hướng 
dẫn tu tập và để được giãi bày những khó khăn 
của mình. Sau này, vì nhiều lý do khác nhau, 
căn nhà cũ được phá đi và thay vào đó là ngôi 
nhà mới, rộng 240m2 với một tầng hầm và khu 
vườn rộng 3070m2, mang cái tên mới Hơi Thở 
Nhẹ. Chính nhờ vào tiền cúng dường của một 
vị cư sĩ, là người bạn lâu năm của Thầy, và tiền 
bán Phương Vân am - nằm ở ngoại ô Paris nơi 
nương náu bình an của Thầy trong những năm 
tháng Thầy sống, làm việc và chia sẻ giáo pháp 
tại Paris - mà chúng ta đã xây dựng được căn 
nhà mới này.
Ban đầu, căn nhà không có đồ đạc gì cả, ngoài 
những bức tường màu xanh nhạt, giống màu 
hoa tilleul. Ngay từ những ngày đầu, Thầy và 
Sư cô Chân Không không có ý xin tiền cúng 
dường của thiền sinh mà chỉ nhận những gì 
họ tự đóng góp theo tấm lòng của họ. Với 
riêng GN, quyết định này rất gần với gốc rễ 
Thiên chúa giáo trong GN. Thánh Phan-xi-co 
(Francois d'Assise) cũng sống như vậy. Ngài 
cũng xin ăn trên hè phố, cũng chia sẻ thức ăn 
nhận được với những người khác hay với chim 
thú xung quanh. Đôi khi nhận được quá nhiều, 
Ngài đặt một phần thức ăn lên một tảng đá dễ 
thấy để những ai cần có thể lấy dùng. Tất cả 
quý thầy, quý sư cô ở HTN đều đồng lòng với 
quyết định này. 
Lúc ấy trong GN thầm vang lên một khúc hát: 
“Lạy Đức Chúa, Người là mục tử chăn dắt con, 
những nơi Người đưa con đến, con sẽ chẳng 
thiếu thứ gì. Con sẽ được nghỉ ngơi nơi những 
đồng cỏ xanh mát, được thỏa cơn khát nơi 
những nguồn nước trong lành của Người. Chúa 
là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi, 
giữa suối mát, cỏ xanh con sẽ chẳng thiếu gì”. 
Đồng thời, những lời dạy của Bụt cũng vang 

trong GN: Có bình bát trong tay thì con không 
còn sợ đói nữa, nếu con thực tập giới luật đầy 
đủ và giữ nếp sống phạm hạnh. Tín tâm trong 
GN rất lớn nên quyết định này đến với GN thật 
dễ dàng. Ban đầu, các vị cư sĩ muốn đóng góp 
tịnh tài cho Thiền đường mỗi tháng nhưng GN 
không đồng ý. Đại chúng ở đây chỉ nhận những 
khoản cúng dường tùy hỷ mỗi khi thiền sinh 
đến tu học tại HTN. GN không muốn mình có 
bất cứ một sức ép nào từ chuyện cúng dường 
này. Và thực tế là đại chúng ở đây chưa bao 
giờ thiếu thốn một thứ gì. Những đồ đạc, vật 
dụng trong Thiền đường phần lớn được lấy về 
từ những hội chợ buông bỏ đồ dùng của thành 
phố Noisy-le-Grand và từ những đồ còn tốt 
được bỏ đi trên các vỉa hè.
Nhờ vào tâm bồ đề, vào tình thương trong mỗi 
anh chị em xuất sĩ, HTN đã trở thành nơi nương 
tựa bình an cho rất nhiều cư sĩ có hoàn cảnh 
khó khăn.
BBT: Thưa Sư cô, Sư cô có giấc mơ nào cho 
HTN trong mười năm tới không?
Với GN, xoa dịu khổ đau của người dân Paris là 
điều quan trọng nhất. Thành phố Paris sẽ mau 
chóng phát triển rộng ra để trở thành nơi sinh 
sống của 11 triệu người. Khi nhìn thiền sinh 
Paris dồn dập kéo về Thiền đường để có cơ hội 
thở, tìm lại sự cân bằng và khi thấy số người mà 
tăng thân phải từ chối vì không đủ chỗ tiếp đón, 
GN biết rằng mình thực sự phải làm một điều gì 
đó cho họ. Ước mơ của GN là ở đây sẽ có một 
trung tâm thiền tập theo mô thức ở Làng Mai, 
tức là có hai xóm (xóm cho quý thầy và xóm 
cho quý sư cô) gần nhau - như xóm Thượng và 
xóm Hạ ở Làng. Như vậy, mình sẽ có đủ chỗ 
để đón tiếp và chăm sóc các vị thiền sinh đến 
tu tập với mình. Trong lần ghé thăm Hơi Thở 
Nhẹ vào năm 2012, Thầy đã trao cho GN ước 
mơ của Thầy về Hơi Thở Nhẹ trong tương lai. 
Thầy có nói HTN sẽ thành một Viện Phật học 
Ứng dụng châu Âu (EIAB) ở Paris.
Với GN, Thầy là một vị Bụt, có cái nhìn của 

một vị Bụt. GN luôn tin tưởng vào cái thấy 
của Thầy. GN chỉ nghĩ tới HTN trong tương 
lai cũng sẽ “nhỏ xinh như một cái trứng”. 
Nhưng Thầy nói với GN: “Các con phải làm 
như EIAB ở Đức, làm những cuốn sách giới 
thiệu chương trình sinh hoạt hàng năm của 
Thiền đường với thông tin về các khóa tu theo 
chủ đề. HTN sẽ là một Viện Phật học Ứng 
dụng châu Âu tại Paris”. 
Giấc mơ của GN là biến giấc mơ của Thầy 
thành hiện thực. Thầy mong ước HTN trở 
thành một EIAB của vùng Paris, vậy GN sẽ 
cùng tăng thân xuất sĩ và cư sĩ làm cho ước 
mơ đó được thành hình. Tuy nhiên, GN ý thức 
rõ rằng ước mơ này không chỉ phụ thuộc vào 
GN mà vào tất cả mọi người trong tăng thân. 
GN không lo lắng gì về chuyện này. GN nghĩ 
khi nhân duyên chín muồi thì ước mơ này sẽ 
thành hiện thực. 
Hiện nay, cùng với quý thầy quý sư cô, GN 
đang tìm kiếm một địa điểm mới cho HTN, 
nơi có thể đón được 20 sư cô và khoảng 40 
cư sĩ nữ. Trung tâm mới phải đủ rộng rãi, có 
thiền đường lớn, có không gian xung quanh 
đáp ứng được nhu yếu tu tập ngày càng tăng 
của thiền sinh. GN muốn tìm những nơi mang 
nhiều dấu ấn tâm linh. Các sư cô ở HTN 
mong có thể tìm được nơi nào đó gần với tu 
viện mới (Suối Tuệ) ở Verdelot. Không chỉ 
thiền sinh của vùng Paris mà của các vùng 
lân cận như Lille, Strasbourg,… thậm chí là ở 
Bỉ, Thụy Sĩ,… cũng có thể tới. “Chỉ mất hai 
tiếng để tới đây thôi, rất gần, chúng con sẽ tới 
dự khóa tu thường xuyên hơn”, đó là lời chia 
sẻ của một số cư sĩ thân hữu đến từ Bỉ khi 
tới thăm tu viện Suối Tuệ. Mặt khác, ở đây 
mọi sinh hoạt đều bằng tiếng Pháp, các bạn 
thiền sinh người Pháp hoặc nói tiếng Pháp sẽ 
cảm thấy thoải mái hơn so với EIAB (ở Đức) 
nơi ngôn ngữ thường dùng là tiếng Đức hoặc 
tiếng Anh.
BBT: Chúng con vô cùng biết ơn Sư cô đã 
dành thời gian trò chuyện cùng chúng con. 
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Năm mươi năm đã trôi qua kể từ khi Mục sư 
King bị ám sát1, nhưng những nỗ lực vận động 
cho hòa bình cũng như tình tri kỷ thâm sâu giữa 
Sư Ông Làng Mai và Mục sư King đáng để cho 
chúng ta ôn lại, học hỏi và tiếp nối hạnh nguyện 
của chư vị. 
Kẻ thù chúng ta không phải con người
Sư Ông và Mục sư King gặp nhau vào lúc các 
Ngài đang ở vào một thời điểm then chốt trong 
cuộc đời của mỗi người. Hai Ngài đều là những 
nhà trí thức ưu tú, những nhà lãnh đạo tâm linh 
và cũng là những nhà hoạt động xã hội đi đầu 
trong các phong trào bất bạo động, tranh đấu 
cho một sự thay đổi toàn diện giữa bối cảnh bạo 
động đang leo thang tại đất nước của các Ngài. 
Các Ngài đều phải đối diện với những nguy 
cơ đe dọa, đàn áp và những hoàn cảnh hiểm 
nguy. Với lòng nhân bản, tâm từ bi, khả năng 
lãnh đạo và sự tương kính lẫn nhau, các Ngài 
đã dung nhiếp được cả hai phong trào hòa bình 
cho dân tộc Việt Nam và nhân quyền cho đất 
nước Mỹ thành một. Cuộc tao ngộ của hai tâm 
hồn siêu việt này đã góp phần chuyển hướng 
dòng chảy của lịch sử.
Tất cả bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 1965, khi 
Sư Ông đặt vấn đề trực tiếp với Mục sư King 
trong một lá thư ngỏ (open letter) với nhan đề 
“Đi tìm kẻ thù của con người”2. Lá thư được 
gửi đi chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Mỹ 
Lyndon B. Johnson quyết định bước sâu hơn 
vào chiến trường Việt Nam và khẳng định sự 
tham gia toàn diện của Mỹ vào cuộc chiến bằng 
cách tuyên bố rằng “sức mạnh chiến đấu của 

Mỹ” sẽ được tăng cường ngay lập tức từ 75,000 
đến 125,000 nhân lực, và sẽ tiếp tục được gia 
tăng nhiều hơn nữa trong tương lai.3

Trong hoàn cảnh gay go đó, mặc dù đã có sự 
giằng co trong lương tri của Ngài, nhưng trong 
lời tự thuật sau này, Mục sư King - người được 
nhận giải Nobel Hòa bình năm 1964 - nói rằng 
Ngài đã “không xuống đường, không giăng 
biểu ngữ, không vận động những cuộc biểu 
tình”4. Vì Ngài tin rằng, cuộc chiến đẫm máu 
sẽ mau chóng chấm dứt nếu người Mỹ thay vì 
tham gia vào cuộc chiến và kéo dài các sự tranh 
cãi, chuyển sang tham dự các cuộc đàm phán về 
ngưng chiến và hòa bình. Chiến lược của nhà 
lãnh đạo nhân quyền lão thành trong giai đoạn 
đó là “đóng vai im lặng” và âm thầm thúc đẩy, 
vận động cho hòa bình qua các cuộc đàm phán.
Trong bức thư ngỏ gởi Mục sư King, Sư Ông 
muốn giải thích cho các bạn Ki-tô giáo Tây 
phương “hiểu được tường tận ý nghĩa” về sự tự 
thiêu của bốn thầy và một sư cô vào mùa hè năm 
1963, bắt đầu bằng sự hy sinh của Hòa thượng 
Thích Quảng Đức. Sư Ông khẳng định những 
hành động đó không phải là tự tử, cũng không 
phải là một sự tuyệt vọng hay phản kháng, mà 
là những hành động dũng cảm cao tột, đầy chất 
liệu thương yêu của Đại Từ, Đại Bi mang niềm 
tin và hy vọng cho những gì tốt đẹp sẽ đạt được 
trong tương lai. Những vị ấy đã sẵn sàng hy 
sinh sự sống của mình vì lợi ích của cả dân tộc 
trong lúc toàn bộ Phật giáo bị kỳ thị và đàn áp 
dã man do chế độ Ngô Đình Diệm áp đặt tại 
miền Nam Việt Nam.5

“Thưa Mục sư”, Sư Ông viết cho Mục sư King, 
“tôi tin với tất cả tâm hồn tôi rằng trong lúc tự 
thiêu, các vị tăng sĩ Việt Nam không nhắm đến 
cái chết của những kẻ đàn áp tàn bạo mà chỉ 
nhắm đến sự thay đổi của chính sách họ. Kẻ thù 
của các vị tăng sĩ kia không phải là con người. 
Kẻ thù của họ là cuồng tín, là độc tài, là tham 
lam, là giận dữ, là kỳ thị - những thứ này nằm 
sâu trong lòng người.
“Tôi cũng tin chắc rằng cuộc đấu tranh vận động 
cho bình đẳng và tự do mà Mục sư lãnh đạo ở 
Birmingham, Alabama,... không nhắm đến sự 
chống báng người da trắng mà chỉ nhắm đến 
sự chống báng kỳ thị, giận dữ, độc ác. Những 
cái này vốn là những kẻ thù đích thực của con 
người, chứ không phải là 
con người.
“Nơi tổ quốc Việt Nam 
thân yêu của chúng tôi, 
mỗi ngày chúng tôi đều 
gào thét một cách tuyệt 
vọng: Xin đừng giết con 
người, dù là nhân danh 
con người. Hãy giết kẻ 
thù đích thực của con 
người - những kẻ thù 
này hiện hữu khắp nơi, 
trong trái tim và khối óc 
mỗi người”.6

Quý vị không thể giữ im lặng
Sư Ông chia sẻ tiếp cho Mục sư King biết rằng 
vô số những người nông dân và trẻ em Việt 
Nam đã bị tàn sát bi thảm trong cuộc chiến tàn 
khốc kéo dài trên 20 năm. “Tôi biết chắc rằng 
bởi vì Mục sư đã từng dấn thân vào một cuộc 
tranh đấu cam go nhất cho bình đẳng và nhân 
quyền, Ngài là một trong những người có thể 
hiểu thấu và chia sẻ được những đau khổ không 
bờ bến của dân tộc Việt”.
Sư Ông đặt vấn đề cho Mục sư King, đó là “các 
nhà nhân bản lớn trên thế giới” không thể nào 
còn giữ được thái độ im lặng trước cuộc chiến 

(Tưởng niệm 50 năm ngày Mục sư Martin Luther King bị ám sát tại Mỹ)

Chân Pháp Ấn

Việt Nam. Sư Ông tiếp tục: “Chính Ngài không 
thể nào còn giữ được thái độ im lặng như thế. 
Mỹ quốc thường được nhắc nhở tới như một 
quốc gia có căn bản vững chãi về tôn giáo, 
vậy thì các nhà lãnh đạo tinh thần của dân tộc 
Mỹ sẽ không thể nào để cho đường lối chính 
trị và kinh tế Hoa kỳ thiếu mất chất liệu tâm 
linh được. Ngài không thể im lặng được, bởi vì 
Ngài đã từng hành động và Ngài hành động vì 
Thượng đế đang hành động trong Ngài…”.
Tôi đã có mặt trong hào quang của một vị thánh
Để vận động cho hòa bình và kêu gọi sự chấm 
dứt những khổ đau tại Việt Nam, Sư Ông rời 
Việt Nam vào tháng 5 năm 1966 để thực hiện 
những cuộc du thuyết khắp nơi trên đất Mỹ hầu 

loan tải những thông tin 
xác thực nhất cho quần 
chúng của đất nước này 
về “tình trạng hiện thực 
của Việt Nam”7, những 
tin tức mà những người 
đó không thể nào tiếp 
cận được từ các nguồn 
thông tin bản địa. Sư 
Ông và Mục sư King gặp 
nhau lần đầu vào ngày 1 
tháng 6 năm 1966. Trong 
những ký sự về sau, Sư 
Ông đã viết về cuộc gặp 
gỡ ấy như sau: “Ngay từ 

giây phút đầu tiên, tôi biết tôi đang có mặt trong 
hào quang của một vị thánh. Không chỉ những 
hoạt động cao cả Ngài đang thực hiện mà chính 
sự sống, sự hiện hữu của tự thân Ngài là một 
nguồn cảm hứng lớn cho tôi”.8

Sư Ông và Mục sư King đã mở một cuộc họp 
báo chung tại Chicago vào ngày 1 tháng 6 năm 
1966.
Trong một cuộc họp báo chung, Sư Ông yêu 
cầu sử dụng những phương thức bất bạo động 
để xóa bỏ “kẻ thù đích thực của con người”: Đó 
là sự giận dữ, hận thù và kỳ thị. Sư Ông khẳng 
định những hoạt động về nhân quyền và các 
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cuộc đấu tranh cho bình đẳng chủng 
tộc của Mục sư King là hoàn toàn đi 
đôi với những cố gắng chấm dứt mâu 
thuẫn và xung đột tại Việt Nam.
Về phía Mục sư King, ngày hôm đó, 
Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại 
cuộc chiến tại Việt Nam. “Đó là ngày 
chúng tôi cùng hợp sức để vận động 
cho hòa bình tại Việt Nam cũng như 
tranh đấu cho dân quyền, cho sự bình 
đẳng chủng tộc tại Hoa Kỳ”9, Sư Ông 
đã viết như vậy trong những năm 
tháng về sau. Cũng vào khoảng thời 
gian này, Sư Ông bị cấm trở về lại Việt 
Nam và từ đó trở thành một người lưu 
vong trong vòng bốn mươi năm tại hải 
ngoại.
Cuộc tao ngộ với Sư Ông đã để lại một 
ấn tượng sâu đậm trong lòng Mục sư 
King và giúp cho Ngài ý thức một cách 
sâu sắc hơn những thách thức về đạo 
đức và nhân bản mà cuộc chiến tại Việt 
Nam đặt ra cho toàn thể nhân loại. Vào 
ngày 25 tháng 1 năm 1967, Mục sư 
King đã gửi bức thư sau đây đến Viện 
Nobel Na Uy ở Oslo:
“Kính thưa Quý Ngài,
Với tư cách là người được nhận Giải 
Nobel Hòa bình năm 1964, tôi nay rất 
vinh hạnh để đề cử Thầy Nhất Hạnh 
cho giải thưởng này trong năm 1967.
Cá nhân tôi không biết một ai có thể 
xứng đáng để tiếp nhận giải Nobel 
Hòa bình hơn là vị tu sĩ Phật giáo Việt 
Nam đức độ và hòa nhã này.
Năm nay sẽ là một năm đặc biệt đầy 
những triển vọng tốt lành nếu quý Ngài 
trao tặng giải thưởng đến Thầy Nhất 
Hạnh. Đây là một người tiên phong 
trong phong trào hòa bình và bất bạo 
động, một con người đã bị tách ra khỏi 
đồng bào ruột thịt của mình trong khi 

họ đang bị đàn áp bởi một cuộc chiến khốc 
liệt, tàn bạo, có nguy cơ đe dọa lương tri 
của cả nhân loại và sự thanh bình, yên ổn 
trên toàn thế giới.
Vì không có vinh dự nào đáng tôn kính 
hơn là giải Nobel Hòa bình, tôi tin rằng 
ban tặng giải thưởng đó cho Thầy Nhất 
Hạnh tự nó sẽ là một hành động cao 
cả nhất để tôn vinh hòa bình. Điều đó 
sẽ nhắc nhở các quốc gia rằng luôn có 
những con người đầy thiện chí và giàu 
lòng nhân ái sẵn sàng dẫn lối cho những 
phần tử hiếu chiến ra khỏi vực thẳm của 
hận thù, hủy diệt và tàn phá. Nó sẽ một 
lần nữa thức tỉnh con người, giúp họ học 
được bài học về cái đẹp và tình thương 
được nuôi dưỡng trong hòa bình. Nó sẽ 
làm sống dậy niềm hy vọng cho một thế 
giới mới đầy công bằng và hòa hợp.
Tôi biết Thầy Nhất Hạnh, và rất vinh dự 
được xem Thầy là bạn. Cho phép tôi chia 
sẻ với quý Ngài những gì tôi biết về Thầy. 
Quý Ngài sẽ thấy đây là một con người 
đặc biệt với nhiều chí nguyện và tài năng 
đáng kinh ngạc.
Thầy Nhất Hạnh là một người thánh thiện 
vì Ngài khiêm cung và chân thành. Ngài 
là một học giả có trí năng quảng bác. Là 
tác giả của 10 đầu sách, Ngài cũng là 
một nhà thơ đầy lòng nhân ái với trí tuệ 
minh triết siêu việt. Ngài là một học giả 
chuyên nghiên cứu về Triết học Tôn giáo 
và là Giáo sư của Viện Đại học Phật giáo 
Vạn Hạnh, Viện Đại học mà Ngài đã góp 
phần sáng lập. Ngài điều hành Viện Xã 
hội học tại đại học này. Con người siêu 
việt này cũng là chủ bút của Thiện Mỹ, 
một tuần báo Phật giáo có tầm ảnh hưởng 
lớn. Ngài là Hiệu trưởng trường Thanh 
Niên Phụng Sự Xã Hội, một tổ chức huấn 
luyện những người trẻ để tái thiết lập và 
xây dựng những làng quê bị tàn phá bởi 
chiến tranh.

Ngày hôm nay, Thầy Nhất Hạnh có thể 
được coi như là không còn có quê hương 
và đất nước để trở về. Nếu Ngài trở về 
Việt Nam, dĩ nhiên đó là ao ước thâm sâu 
của Ngài, tánh mạng của Ngài sẽ như chỉ 
mành treo chuông. Ngài là nạn nhân của 
một sự đày ải đặc biệt là tàn bạo vì Ngài 
đã dám lên tiếng đề nghị ủng hộ mang 
lại hòa bình cho tất cả đồng bào ruột thịt 
của mình. Đây quả thật là một bi kịch đau 
thương đang xảy ra hiện nay tại Việt Nam 
và thật là bi đát cho những ai vẫn muốn 
kéo dài tình trạng khổ đau này. 
Lịch sử dân tộc Việt Nam có không biết 
bao nhiêu thời kỳ bị bóc lột và khai thác 
bởi ngoại xâm và hạng người bất lương 
giàu có, ngay cả cho đến bây giờ, người 
dân Việt Nam vẫn đang bị cai trị khắc 
nghiệt, đói khát, nghèo khó và phải gánh 
chịu những gay go gian khổ cũng như sự 
khốc liệt của cuộc chiến hiện đại.
Thầy Nhất Hạnh đem đến cho chúng ta 
một lối thoát khỏi cơn ác mộng này, một 
giải pháp có thể chấp nhận được bởi 
những nhà lãnh đạo sáng suốt. Ngài đã 
đi du thuyết khắp thế giới để cầu xin sự 
yểm trợ, nâng đỡ của những chính khách 
lỗi lạc, những nhà lãnh đạo tôn giáo, học 
giả và văn sĩ trí thức. Những tuệ giác của 
Ngài về hòa bình, nếu được thực hiện, sẽ 
là chứng tích cho một thế giới đại đồng, 
đầy tình huynh đệ và tình nhân loại.
Tôi xin trân trọng đề nghị với quý Ngài, 
hãy thúc đẩy và trao thêm sức mạnh 
cho nỗ lực xây dựng hòa bình của Thầy 
Nhất Hạnh thông qua việc trao tặng Giải 
thưởng Nobel Hòa bình năm 1967. Thầy 
Nhất Hạnh chắc hẳn sẽ nhận vinh dự cao 
quý này với tất cả sự khiêm nhường và 
lòng biết ơn.
Trân trọng,
Mục sư Martin Luther King, Jr.”10 
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Tiếp nối giấc mơ của Mục sư King
Vào tháng 5 năm 1967, ngay sau bài diễn văn 
kêu gọi hòa bình cho Việt Nam tại Riverside 
Church của Mục sư King, Sư Ông gặp lại Mục 
sư tại Hội nghị “Hòa bình trên Trái đất” do 
Hội đồng Thế giới của các Giáo hội (World 
Council of Churches) tổ chức tại Geneva, Thụy 
Sĩ. Chính tại hội nghị này, trong một buổi ăn 
sáng chung tại phòng riêng của Mục sư King ở 
khách sạn, Sư Ông và Mục sư đã tiếp tục đàm 
đạo về hòa bình, tự do, về xây dựng tăng thân 
hay cộng đồng yêu quý, cũng như những bước 
đi mà chính quyền Mỹ nên tiến hành để chấm 
dứt cuộc chiến tranh tại Việt Nam. 
Sư Ông đã nói với Mục sư King: “Này Mục sư 
King! Ông có biết rằng ở Việt Nam người ta 
xem ông như là một vị Bồ tát hay không? Một 
người mang hết tất cả sức mình để làm vơi bớt 
những khổ đau của chúng sanh”.11

Sư Ông đã viết rằng Sư Ông rất hạnh phúc vì 
đã có cơ hội nói được điều đó với Mục sư King, 
bởi vì chỉ gần một năm sau đó, Mục sư bị ám 

sát (đúng vào ngày mà một năm trước đó Người 
đã nói bài diễn văn tại Riverside Church). 
“Tôi đang ở New York khi nghe tin Mục sư 
King bị ám sát. Lúc đó tôi cảm thấy suy sụp, 
tôi không thể ăn, không thể ngủ được”, Sư 
Ông nhớ lại. “Tôi phát nguyện là sẽ tiếp tục sự 
nghiệp xây dựng tăng thân, hay Cộng đồng yêu 
quý như cách nói của Mục sư King, không chỉ 
cho tôi mà còn cho Mục sư. Đến bây giờ tôi đã 
làm được điều mà tôi đã hứa với Mục sư King, 
và tôi luôn cảm thấy Ngài đang yểm trợ cho tôi 
trong sự nghiệp này”.12

Giấc mơ của Mục sư King giờ đây đang trở 
thành hiện thực bởi sự biểu hiện của tăng thân 
khắp chốn. Lời nhắn nhủ của Sư Ông năm nào 
luôn khắc ghi trong trái tim các học trò của 
Người: “Thầy muốn tất cả các vị phải biến giấc 
mơ của Martin Luther King thành giấc mơ của 
mình. Mỗi chúng ta phải là một người dựng 
Tăng, như vậy mới xứng đáng với sự trông chờ 
của Bụt. Bụt cũng đã xây dựng một tăng thân 
rất đẹp, Ngài có những người phụ tá giữ vai trò 
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xã hội đi lên, giúp lấy đi những bất công và tệ 
nạn trong xã hội và trong cuộc sống hằng ngày. 
Thầy đã đem hết thì giờ, tâm huyết và năng lực 
ra để xây dựng tăng thân, và thầy muốn trao 
truyền lại cho quý vị ước mơ đó, ước mơ mà 
Mục sư Martin Luther King cũng đã muốn trao 
truyền”.13
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Sự thực tập của Chân Đức (CĐ) là gìn giữ, 
chăm sóc trái đất mỗi ngày: cách mình đi trên 
mặt đất chính là cách tốt nhất để giữ gìn trái 
đất, bởi vì cách đi ấy sẽ thiết lập mối quan hệ 
giữa mình với trái đất. Khi đi, CĐ không thấy 
trái đất là một cái gì nằm bên ngoài mình. Trái 
đất không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần. 
Trái đất chính là một phần của CĐ và CĐ chính 
là một phần của trái đất.
CĐ thấy việc thiết lập mối quan hệ này rất quan 
trọng đối với bất kỳ ai thực sự quan tâm tới 
trái đất. Không có mối quan hệ này thì chúng 
ta không thể bắt đầu việc chữa lành thương 
tích cho trái đất và cho chính chúng ta. Trái đất 
đang cố gắng hết sức mình. Sự sống trên trái 
đất rất mãnh liệt và cái mà chúng ta gọi là trái 
đất chính là sự sống trên trái đất, bởi nếu không 
có sự sống trên trái đất thì trái đất không còn là 

trái đất nữa. Chúng ta nói về dải lụa màu xanh, 
nhưng đó thực sự chính là trái đất. Và dĩ nhiên, 
không khí cũng là trái đất. Loài người chúng 
ta là những đứa con của đất Mẹ, vì vậy tình 
huynh đệ của chúng ta cũng là một yếu tố rất 
quan trọng trong việc bảo hộ trái đất. Chúng ta 
cùng nhau gìn giữ bảo hộ trái đất này như một 
tăng thân, một cộng đồng gồm các anh chị em 
thương mến nhau.
Sư Ông Làng Mai là vị thầy đầu tiên trong 
Phật giáo khởi xướng việc lạy danh hiệu đất 
Mẹ (Gaia) như một vị Bồ tát - Bồ tát Thanh 
Lương Đại Địa - trong các buổi lễ, giống như 
cách chúng ta lạy trước Bồ tát Đại Trí Văn Thù 
Sư Lợi hay Bồ tát Đại Bi Quán Thế Âm, v.v. Kể 
từ đó, chúng ta bắt đầu có một mối liên hệ tâm 
linh với đất Mẹ. Chúng ta không còn liên hệ với 
đất Mẹ giống như trước đây nữa. Giờ đây, trong 

lòng chúng ta đất Mẹ là một vị Bồ tát, và chúng 
ta cũng có một mối quan hệ tình cảm thân thuộc 
với Mẹ. Ta thấy trái đất là Mẹ của ta, người mà 
ta cần chăm sóc và bảo hộ.
Cách nhìn mới mẻ và vô cùng căn bản này trong 
mối quan hệ với trái đất là cách có thể giúp loài 
người chăm sóc trái đất hữu hiệu nhất. Chúng 
ta có thể lên nhiều kế hoạch, đề ra các kỹ thuật 
và có nhiều tranh luận về việc làm sao có thể 
giữ gìn trái đất, nhưng nếu ta không thay đổi 
mối quan hệ căn bản với đất Mẹ, CĐ không cho 
rằng những kế hoạch, kỹ thuật hay những tranh 
luận kia cuối cùng sẽ đem lại kết quả khả quan.
Loài người xưa nay vẫn quen cho rằng mình và 
trái đất là hai thực thể tách rời – trái đất có đó 
cho chúng ta khai thác và sử dụng mà không 
phải để cho chúng ta yêu thương, kính trọng 
như đối với một người mẹ, hay như một vị Bồ 
tát. Đó là lý do tại sao mỗi ngày khi CĐ nhìn 
đất Mẹ, CĐ luôn nói với chính mình và nói với 
đất Mẹ rằng: “Mẹ ơi, Mẹ đang cố gắng hết sức 
mình và con vô cùng mang ơn Mẹ”. Khi những 
thiên tai xảy đến, CĐ cảm thấy đất Mẹ đang 
khổ đau, và CĐ cũng thấy được những nhân 
duyên đưa đến những thiên tai ấy. Sự khổ đau 
của đất Mẹ tương tức với sự khổ đau của những 
đứa con của Mẹ. Khi chúng ta khổ đau thì đất 
Mẹ cũng khổ đau.
Những hành động chữa lành thương tích 
cho đất Mẹ - nền tảng cho những điều tốt 
đẹp 
Khi bạn có một mối quan hệ thương yêu như thế 
với đất Mẹ, bất cứ một hoạt  động, một sự kiện 
nào được bạn tổ chức trong chánh niệm, với 
lòng từ bi và thương yêu cũng đều có ích lợi. 
Cho dù bạn không thấy việc mình làm có chút 
kết quả nào nhưng một khi bạn thực tập thiền 
hành với tâm từ bi và với một cái thấy đúng 
đắn (chánh kiến) thì ngay lúc đó bạn đã gửi đi 
một năng lượng thiện lành. Cái thấy đúng đắn 
tức là thấy rằng loài người và trái đất có trong 
nhau, chúng ta chính là con của đất Mẹ. Cũng 
như nhiệt lượng, năng lượng thiện lành ấy sẽ 

không bao giờ mất đi. Không có một loại năng 
lượng nào mất đi cả, đó là nguyên lý bảo tồn 
năng lượng. Đó cũng chính là nguyên lý của sự 
tương tức và tự tính không sinh không diệt của 
vạn vật.
Bất cứ một hoạt động nào của chúng ta, trên 
bình diện tương đối, dù cho hoạt động đó có 
vẻ như không thành công – thí dụ như ta bị vào 
tù vì hành động đó - miễn là khi hành động, ta 
có tình thương, có sự hòa hợp và có từ bi thì ta 
đã thành công rồi. Và điều ta làm sẽ chế tác ra 
một năng lượng làm nền tảng cho những điều 
tốt đẹp xảy ra.
Duy trì sự tươi mát và vững chãi
Chúng ta có thể đến một trung tâm thiền tập để 
phục hồi sự tươi mát, để thấy xung quanh ta vẫn 
có những người quan tâm tới đất Mẹ và thấy họ 
là một với đất Mẹ. Những người này đang làm 
việc trong chánh niệm vì đất Mẹ. Khi đến thực 
tập trong tu viện hay tham gia một khóa tu như 
thế, chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng kiệt 
sức hay tuyệt vọng.
Chúng ta có thể thực tập địa xúc, một thực tập 
rất tuyệt vời. Ta lạy xuống trong tư thế phủ 
phục, năm vóc sát đất. Ta có thể đứng trước 
một cái cây hay trước một ngọn núi và thực tập 
địa xúc để cảm được sức mạnh và hùng lực của 
thiên nhiên đang đi vào trong ta. Chúng ta có 
thể thực tập theo sách Tâm tình với đất Mẹ mà 
Sư Ông Làng Mai đã biên soạn.
Vô thường 
CĐ muốn nhấn mạnh một điểm về vô thường. 
Đôi khi có những người không vui lắm khi CĐ 
nói đến điều này, nhưng đây là sự thật: Trái đất 
vô thường. Đến một lúc nào đó, trên trái đất sẽ 
không còn sự sống. Đây là một sự thật mà ta 
phải chấp nhận. Nói như thế không có nghĩa là 
điều đó xảy ra ngay lập tức. Chúng ta vẫn còn 
cơ hội, nhưng trong ánh sáng của vô thường, 
chúng ta sẽ dễ chấp nhận hơn.

Giữ gìn đất Mẹ
Sư cô Chân Đức

Trong khóa tu 21 ngày năm 2018 tại Làng Mai, một số thành viên của tăng thân Trì Địa (Earth 
Holder) đã xin Sư cô Chân Đức chia sẻ về cách thực tập với những khó khăn do hậu quả của thay 
đổi khí hậu trên trái đất, để ta có thể trở nên vững chãi và làm chỗ nương tựa cho chính bản thân, 
gia đình và cho xã hội. Dưới đây là những chia sẻ của Sư cô được Ban biên tập chuyển ngữ từ 
tiếng Anh. 
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chính tự thân và cho trái đất.
Có những người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường và bị kẹt vào “trạng thái tranh 
đấu” (‘activist mode’) – rất nguy hiểm. Những người 
này đã tranh đấu suốt cuộc đời, từ lúc còn trẻ tuổi. 
Giờ đây họ đang ở vào tuổi 60 hay 70 và vẫn tiếp tục 
tranh đấu. Một người hoạt động vì môi trường mà 
phải liên tục vật lộn, đấu tranh như thế thật không 
hay. Một mặt, chúng ta rất tri ân những người này vì 
họ đã cắm lều bên ngoài các công trình gây hại cho 
môi trường để phản đối từ năm này qua năm khác. 
Thế nhưng khi làm những việc đó, họ không được 
nuôi dưỡng bởi niềm vui và sự bình an. Họ có thói 
quen lúc nào cũng đấu tranh, chống đối, rồi có cảm 
giác bị chống trả lại và thấy không ai quan tâm đến 
những nỗ lực của họ. Là một nhà hoạt động vì môi 
trường, ta phải thật cẩn thận trong việc chăm sóc 
chính mình. Ta cần một sự thực tập tâm linh để nuôi 
dưỡng tự thân.
Biết cách đối trị với những cảm xúc tuyệt vọng và 
giận dữ là điều rất quan trọng. Bởi vì khi tâm ta bị 
tuyệt vọng và giận dữ trấn ngự, ta không còn sáng 
suốt nữa. Và khi đó ta không thể nào hành động một 
cách đúng đắn, ta không thể thấy cái gì nên làm hoặc 
không nên làm. Tâm ta cũng là một môi trường - môi 
trường bên trong, mà môi trường bên trong và bên 
ngoài đều tương tức với nhau.

Cũng giống như khi ta thiền quán về sự vô thường 
của chính ta: 
Thở vào, tôi ý thức về đôi mắt của tôi
Thở ra, tôi biết rằng đôi mắt của tôi vô thường. 
Ta cũng có thể thiền quán như thế về đất nước của 
chúng ta và về trái đất.
Thở vào, tôi ý thức đến quốc gia tôi đang sống
Thở ra, tôi ý thức quốc gia của tôi vô thường.
Thở vào, tôi ý thức đến trái đất
Thở ra, tôi ý thức trái đất vô thường.
Trái đất rất kiên cường, như nhà sinh học vĩ đại Lynn 
Margulis đã nói. Tuy thế trái đất cũng vô thường. Và 
chúng ta phải thấy được điều đó, chúng ta cần quán 
chiếu:
Thở vào, tôi ý thức đến đất Mẹ
Thở ra, tôi ý thức rằng đất Mẹ vô thường.
Rõ ràng năng lượng do đất Mẹ chế tác ra sẽ không 
bao giờ mất đi. Một mặt thì đất Mẹ vô thường và khi 
chúng ta thấy được điều đó, tâm nguyện bảo hộ đất 
Mẹ của chúng ta lại càng sâu sắc hơn. Mặt khác, ý 
thức đó giúp ta tiếp xúc được với thực tại, nghĩa là ta 
có khả năng chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra. 
Nhờ thế ta sẽ không bị tuyệt vọng, bởi vì vạn vật đều 
vô thường.

Đó là lý do vì sao chúng ta cần cố 
gắng hết sức mình. Và khi bạn giận 
ai đó, bạn nên nhìn người ấy để thấy 
rằng người ấy cũng vô thường. Khi 
đó, cơn giận của bạn sẽ tan đi. Bạn 
đâu muốn phí thời gian cho cơn 
giận khi bạn biết quá rõ rằng bạn và 
người ấy đâu còn có mặt cho nhau 
trong 200 năm tới. Vì vậy, thiền 
quán về vô thường rất quan trọng, 
nó giúp cho ta đối trị với tuyệt vọng 
và làm tất cả những gì ta có thể làm 
trong khi còn có thể.
Khi hiểu được vô thường, ta sẽ có 
động lực làm những gì tốt nhất có 
thể để gìn giữ, chăm sóc. Thí dụ nếu 
bạn có một đóa hoa, bạn biết đóa 
hoa là vô thường. Nếu bạn bỏ mặc 
đóa hoa đó mà không tưới nước, sự 
vô thường của đóa hoa sẽ đến vô 
cùng nhanh chóng. Nếu bạn chăm 
sóc đóa hoa thật hết lòng thì đóa 
hoa sẽ không vô thường quá nhanh. 
Điều này cũng đúng đối với trái đất.
Thiền quán về vô thường sẽ giúp 
chúng ta chăm sóc tốt cho trái đất, 
có động lực và yêu thương trái đất 
nhiều hơn trong giây phút hiện tại. 
Chúng ta có thể thiền hành và tiếp 
xúc với đất Mẹ thường xuyên hơn. 
Những điều kiện cho phép sự sống 
của loài người xuất hiện trên trái đất 
hiện đang bị đe dọa. Đó là một phần 
quan trọng trong sự thực tập quán 
vô thường của chúng ta:
Thở vào, tôi thấy loài người vô 
thường
Thở ra, tôi mỉm cười với sự vô 
thường của loài người.
Đó là sự thật. Chúng ta vô thường và 
nếu chúng ta không chăm sóc chính 
chúng ta và không có một hướng đi 

đúng đắn trong quá trình phát triển 
thì sự vô thường của chúng ta sẽ  
đến rất nhanh.
Thực tập với giận dữ và tuyệt 
vọng
Chúng ta nên ra khỏi cái đầu đầy 
suy tư của mình và trở về với trái 
tim. Điều này rất quan trọng. Những 
thực tập như sám pháp địa xúc, 
thiền hành mỗi ngày và xem đất Mẹ 
là tinh thần mà không chỉ là vật chất 
sẽ giúp ta làm được điều đó.
Nếu nghiên cứu vật lý hạt cơ bản 
(particle physics), bạn sẽ thấy tất cả 
đều là tương đối. Không nhất thiết 
chỉ có một đường thẳng đi trực tiếp 
từ điểm A đến điểm B. Cũng tương 
tự như vậy khi nói về sự khỏe mạnh 
hay ốm yếu của đất Mẹ, chúng ta 
không thể dự đoán được tương lai. 
Dù khoa học có cung cấp cho ta 
nhiều thông tin đến đâu, khoa học 
cũng không thực sự dự đoán được 
tương lai. Vì vậy, việc tiếp xúc với 
đất Mẹ mỗi ngày - với tình trạng 
hiện tại của đất Mẹ - là điều rất quan 
trọng. Những gì chúng ta làm ngay 
thời điểm này chính là chất liệu làm 
nên tương lai. Ngay bây giờ, nếu 
chúng ta có những hành động tích 
cực thì tương lai sẽ khác; còn nếu 
chúng ta có những hành động gây 
tàn hại thì tương lai cũng sẽ khác.
Sự thực tập trở về với trái tim – 
nơi đem lại sự chuyển hóa 
Ta có thể thực tập để làm lớn thêm 
niềm tin trong ta. Năng lượng của 
sự thực tập tâm linh sẽ giữ gìn và 
bảo hộ cho chúng ta và cả cho trái 
đất. Nếu mỗi ngày chúng ta làm phát 
khởi năng lượng của tuyệt vọng, bế 
tắc, giận dữ,… thì đâu có ích gì cho 
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Trong thời khóa tu học, chúng ta có giờ im lặng 
bắt đầu từ sau giờ sinh hoạt buổi tối cho đến sau 
buổi ăn sáng ngày hôm sau. Đôi lúc chúng ta 
còn kéo dài giờ im lặng này cho đến sau buổi ăn 
trưa. Tôi đã gom giữ thời khóa của nhiều khóa 
tu qua nhiều năm và thấy rằng vào năm 1993, 
chúng ta bắt đầu gọi pháp môn này là “Im Lặng 
Hùng Tráng”.
Im lặng hùng tráng không có nghĩa là chúng 
ta không được phép nói chuyện mà chúng ta 
không cần phải nói chuyện, không nhất thiết 
phải nói trong khoảng thời gian ấy. 
Sự im lặng trở nên hùng tráng khi nó là một sự 
im lặng nội tâm. Tâm ta bình thản và nhẹ nhàng. 
Mỗi khi nghe chuông, dù là tiếng chuông báo 
chúng bên ngoài, tiếng chuông điện thoại, hay 
tiếng chuông đồng hồ, tôi đều thực tập Im lặng 
hùng tráng. Tôi trở về với hơi thở, tôi cảm nhận 
không khí đi vào và đi ra khỏi thân. Tôi ý thức 
về nhiệt độ và phẩm chất của không khí qua 

mũi. Với sự thực tập dừng lại và lắng nghe 
tiếng chuông, tâm tôi dần đi về hướng im lặng 
nội tâm.
Tôi nhận ra rằng khi tâm mình đang bận rộn 
nghĩ suy, thân mình cũng bận rộn và hành động 
của mình cũng trở nên ồn ào. Tôi thường xem 
thân là cánh cửa đi vào sự im lặng nội tâm. Vì 
vậy, tôi thực tập ý thức về các âm thanh gây ra 
qua sự cử động của chính tôi. Sự thực tập này 
đã đưa đến một kết quả mầu nhiệm: sự cử động 
của thân tôi trở nên rất yên lặng và tâm tôi trở 
nên lắng dịu. 
Mỗi khi ngồi thiền, tôi thấy sự thực tập ý thức 
về thân giúp tôi thiết lập được sự quân bình và 
vững chãi. Đôi lúc ngồi trên bồ đoàn hoặc ngồi 
trên ghế nhưng ta không thực sự ngồi thiền. 
Tâm ta dường như không có mặt ở đó. Khi ngồi 
trên bồ đoàn, tôi ý thức sự tiếp xúc của thân với 
chiếc bồ đoàn và sự căng thẳng nếu có trong 
thân. Sự căng thẳng này có thể đang hiện diện 

trên trán, trên vai hoặc nơi bụng. Khi thở vào, 
tôi ý thức về thân mình và khi thở ra, tôi buông 
bỏ sự căng thẳng ấy từ thân. Rồi từ từ với mỗi 
hơi thở ra, tôi tiếp xúc sâu thêm với chiếc bồ 
đoàn cho đến khi tôi thực sự ngồi vững vàng 
như một quả núi.
Sự thực tập ý thức toàn thân, từ đỉnh đầu đến 
các ngón chân, và duy trì ý thức này trong suốt 
buổi ngồi thiền đem đến cảm giác hỷ lạc trong 
thân tâm, một sự nuôi dưỡng rất lớn.
Khi thực tập thiền đi chậm (kinh hành) trong 
thiền đường, tôi ý thức thân mình đang di 
chuyển trong không gian. Mỗi khi bước một 
bước, tôi ý thức đến sự tiếp xúc giữa bàn chân 
và mặt đất. Tôi thích đặt hết trọng lượng của 
thân trên mỗi bước chân. Khi đặt chân xuống, 
tôi ngừng một chút để buông thư và cảm được 
sự lắng đọng trong bước chân ấy. Tôi cũng 
thích thực tập như vậy khi đi bên ngoài, tuy ít 
chậm hơn. Đôi lúc sự thực tập buông thư trong 
từng bước chân có thể là một thử thách lớn. Thí 
dụ, khi tiếng chuông báo chúng được thỉnh lên, 
chúng ta có cảm tưởng rằng chúng ta phải vội 
hơn để đi đến điểm sinh hoạt kế tiếp. Khi chúng 
ta bước đi một cách vội vàng, chúng ta không 
buông thư được trong từng bước chân. Thay vì 

vậy, chúng ta đi để cho mau đến một nơi nào 
đó. Trong những lúc như thế, tôi thực tập buông 
bỏ sự vội vàng để có thể nghỉ ngơi trong mỗi 
bước chân. Điều này có thể là một sự thử thách, 
vì trong tôi có tiếng nói rằng nếu không nhanh 
chân tôi sẽ bị trễ. Nhưng thực ra, nếu không vội 
vàng, tôi có thể đến nơi sớm hơn, vì vội vàng 
đến từ lo lắng và năng lượng lo lắng là một 
năng lượng rất nặng nề làm chậm bước chân 
tôi. Nếu buông bỏ được sự vội vàng và lo lắng, 
chúng ta sẽ di chuyển một cách nhẹ nhàng hơn, 
có mặt trong từng bước chân và đến nơi đúng 
giờ. Chúng ta có thể di chuyển nhanh mà không 
cần phải vội vàng. 
Khi các hành động của thân có sự bình an, lắng 
đọng, tâm cũng được lắng đọng và an bình. Sự 
im lặng bên ngoài sẽ trở thành sự im lặng bên 
trong. Sự im lặng bên trong này là nền tảng 
cho pháp môn Lắng nghe. Đây là bản chất của 
sự thực tập Hiện pháp lạc trú và khả năng tiếp 
xúc với những gì đang xảy ra trong thân tâm và 
xung quanh ta. Sự im lặng bên trong cho ta tiếp 
xúc với chính mình, với người thân của mình 
và với những mầu nhiệm của cuộc sống. 

(Bài viết được BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh)

Thưởng thức im lặng nội tâm
Chân Diệu Nghiêm
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Cách đây hơn năm năm vào ngày 8 tháng 12 
năm 2013, con được thọ giới Sa di. Và cũng từ 
thời điểm đó, chương trình Xuất gia 5 năm của 
con bắt đầu. Lúc đó con thông báo cho người 
thân trong gia đình và bè bạn rằng con tham dự 
vào chương trình này "ít nhất là 5 năm" vì con 

muốn xem điều gì sẽ xảy ra sau năm năm. Có 
thể con sẽ trở về đời sống cư sĩ hoặc tiếp tục 
con đường xuất gia suốt đời. Con cũng chưa 
chắc lắm vào lúc ấy. Con chỉ biết rằng con 
muốn thực hiện chương trình 5 năm trước rồi sẽ 
suy nghĩ về tương lai sau vì con nghĩ rằng thời 
gian năm năm sẽ đủ cho con làm quyết định ấy.
Nhìn lại quãng thời gian qua, con có thể nói 
rằng năm năm sống và thực tập như một xuất 
sĩ đã mang đến rất nhiều lợi lạc cho con. Con 
đã có rất nhiều hạnh phúc và cũng đã đi qua 

những khổ đau. Tất cả những điều đó đã mang 
đến cho con cơ hội để thực tập và chuyển hóa 
tự thân. Có những giai đoạn đầy niềm vui, bình 
an, vững chãi và cũng có những giây phút lên 
xuống trong đời sống tu tập. Tuy nhiên nhờ vào 
những kinh nghiệm này, con đã học được rất 
nhiều về chính mình và về mọi người. Con hiểu 
bản thân mình hơn và nhận diện được những 
giới hạn của tự thân. Và quan trọng nhất là tâm 
bồ đề, niềm tin vào pháp môn thực tập trong 
con vẫn còn mạnh mẽ.
Thời điểm bước sang năm 2018, cũng là năm 
cuối của con trong chương trình 5 năm, nhiều 
suy tư và câu hỏi bắt đầu đi lên trong con. Con 
sẽ làm gì sau khi chương trình 5 năm kết thúc? 
Con nên trở lại đời sống cư sĩ hay tiếp tục con 
đường xuất gia? Con có thực sự muốn trở lại 
đời sống cư sĩ không? Con sẽ tìm công việc gì 
để làm? Liệu cuộc sống ấy có giúp con hoàn 
thành được ước nguyện của mình không? Còn 
nếu tiếp tục con đường xuất gia thì sao? Con 
có sẵn sàng cam kết làm một vị xuất sĩ suốt đời 
không? Lỡ các điều kiện thay đổi trong tương 
lai và con không thể giữ được cam kết ấy? Con 
có bị dán nhãn hiệu là đã thất bại nếu con không 
thể giữ được lời hứa của mình không?
Nhiều tuần liên tiếp trôi qua và những suy tư 
kia tiếp tục tăng thêm cường độ. Con bắt đầu 
lo lắng rằng mình phải đi đến một quyết định 
trước ngày 8 tháng 12 năm 2018. Con sẽ trả lời 
ra sao khi đại chúng hỏi về quyết định của con? 

Còn nếu gia đình con hỏi thì sao? Chuyện gì sẽ 
xảy ra khi thời điểm đó đến và con vẫn chưa 
có câu trả lời? Năm năm chưa đủ để biết mình 
muốn hoặc không muốn tiếp tục con đường tu 
tập hay sao? Con phải làm gì? Con phải trả lời 
ra sao? Và nhiều câu hỏi nữa đã đi lên trong 
con.
Một ngày nọ, con nhận ra rằng con đã để cho 
sự suy tư và lo lắng về tương lai chiếm ngự 
tâm mình quá lâu. Những suy tư đó không đưa 
con đến gần với câu trả lời, mà lại kéo con ra 
khỏi những gì đang xảy ra trong giây phút hiện 
tại. Con tự nói với chính mình rằng sao mình 
không buông bỏ những suy tư, lo lắng và trở về 
với hiện tại? Không phải đây là điều mà mình 
thường chia sẻ cho mọi người hay sao? Tại sao 
mình lại không thực tập chính những điều mình 
chia sẻ? Với cái thấy này, con quyết định buông 
hết mọi suy tư và đặt mình vào sự thực tập trở 
về an trú trong giờ phút hiện tại. Nếu con chăm 
sóc tốt giờ phút hiện tại thì tương lai sẽ tự nhiên 
được tốt đẹp. Con muốn để tàng thức cho con 
câu trả lời đối với một quyết định quan trọng 
như vậy thay vì sử dụng ý thức. Vài năm trước, 
quyết định “trở thành một người tu” cũng đến 
với con theo cách này. Con đã đến Làng Mai 
như một cư sĩ, thực tập trong ba tháng An cư 
mùa đông để trải nghiệm cuộc sống ở đây và 
cũng để xem thử con có thực sự muốn trở thành 
một vị xuất sĩ hay không. Đến cuối khóa tu mùa 
Đông, con đã gần 100% chắc chắn, nhưng con 
muốn kiểm chứng rằng con đã không chỉ bị ảnh 
hưởng bởi môi trường ở Làng Mai. Vì vậy con 
đã trở về Thái Lan để sinh hoạt lại trong môi 
trường bình thường tại gia đình và xem mình có 
còn muốn làm người tu nữa hay không. Con để 
câu hỏi ấy lắng sâu vào lòng và tiếp tục thực tập 
có mặt trong giây phút hiện tại, không cố gắng 
tìm câu trả lời bằng lý trí. Rồi một ngày nọ câu 
trả lời đã đến một cách tự nhiên, rằng con muốn 
sống cuộc sống của một người tu. Con cần sống 
cuộc sống của một người tu!
Vì vậy, cuối cùng con đã thực tập đặt niềm tin 

vào tàng thức để làm quyết định cho chương 
trình 5 năm. Con không cần đánh mất mình 
trong sự lo lắng về tương lai. Đâu có ai tạo 
áp lực bắt con phải quyết định sớm, ngay cả 
tăng thân. Người tạo áp lực cho con là chính 
con. Con chỉ cần tiếp tục tưới tẩm hạt giống 
chánh niệm bằng cách sống sâu sắc trong giây 
phút hiện tại. Và đó là giây phút bắt đầu của 
cái mà con gọi là chương trình "Bây giờ" (Now 
program). Đám mây lo lắng bay tới bay lui trên 
đầu con đã biến mất. Những bông hoa nhiều 
màu, thảm cỏ, bầu trời, ánh nắng, cùng vẻ đẹp 
thiên nhiên xung quanh con trở thành hiện thực. 
Con thưởng thức trở lại sự thực tập đơn giản 
của hơi thở và bước chân chánh niệm. Con có 
thể nhận diện nhiều điều kiện hạnh phúc con 
đang có và niềm biết ơn trào dâng trong con.

Một vài thầy hỏi con định sẽ làm gì sau khi 
xong chương trình 5 năm và con đã trả lời rằng 
con sẽ tham gia vào chương trình "Bây giờ". 
Thực sự, chương trình "Bây giờ" đã bắt đầu 
ngay giây phút con giác ngộ ra rằng con nên 
buông bỏ sự suy tư và trở về với cái “bây giờ”. 
Đó là một chương trình ai cũng có thể tham gia 
vào, dù cư sĩ hay xuất sĩ mà không cần phải viết 
một lá thư phát nguyện xin làm tập sự. Chương 
trình này chấm dứt vào giây phút mình bị kéo 
đi bởi quá khứ hay tương lai. Nó bắt đầu trở lại 
khi mình trở về với giây phút hiện tại. Đối với 

Chân Trời Nguyện Lực

Thầy Trời Nguyện Lực người Thái Lan, xuất gia năm 2013 thuộc gia đình Cây Đoàn, tại Làng 
Mai Pháp, trong chương trình Xuất gia 5 năm. Thay vì trở lại nếp sống của người cư sĩ sau khi 
hoàn tất chương trình, thầy phát nguyện tiếp tục tu học và phụng sự với tư cách một người xuất 
sĩ. Dưới đây là những chia sẻ của thầy được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Anh.
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con, chương trình này có nhiều thử thách hơn chương trình 5 
năm hoặc ngay cả chương trình tu suốt đời. Mình có thể là một 
xuất sĩ trọn đời nhưng lười tu tập và ít khi an trú trong hiện tại. 
Mình cũng có thể là một cư sĩ và thực tập siêng năng, thường trở 
về giây phút hiện tại. Con nghĩ điều quan trọng là mình cần phải 
là một người thực tập đích thực, dù trong bất cứ hình tướng nào. 
Đây là bản chất của chương trình "Bây giờ".
Con rất may mắn được có cơ hội sống và thực tập như một vị 
xuất sĩ. Đời sống xuất gia cho con nhiều điều kiện tốt để thực 
tập và con không nên xem thường. Ngược lại con phải tận dụng 
hết những điều kiện này bằng cách thực tập hết lòng. Dù trong 
năm năm qua, con đã trải nghiệm nhiều giây phút rất khó khăn, 
nhưng con vui là con vẫn còn được ở lại trong tăng thân. Niềm 
tin của con với con đường này vẫn vững mạnh vì con biết những 
giây phút khó khăn kia là những cơ hội cho con thực tập hiểu 
mình và chuyển hóa bùn thành sen. Nhiều lúc con tự hỏi Sư Ông 
sẽ làm gì trong những trường hợp khó khăn kia nếu Sư Ông ở 
trong hoàn cảnh của con, ở độ tuổi đời và tuổi đạo này? Sư Ông 
sẽ tiếp xử như thế nào? Sư Ông sẽ làm hoặc không làm những 
gì? Những câu hỏi trên mời gọi sự có mặt của Sư Ông trong con, 
hướng dẫn con trở về với hiện tại, về với chương trình "Bây 
giờ", để chăm sóc cho những cảm thọ và thiết lập lại sự bình an, 
tĩnh lặng. Từ đó con sẽ biết cách tiếp xử với hoàn cảnh như thế 
nào.
Quyết định tham gia và an trú vào chương trình "Bây giờ" giúp 
con buông bỏ mọi đòi hỏi về chính mình và về người khác. Nó 
giúp con ngưng lại chuỗi suy tư, lo lắng về tương lai. Nó cũng 
giúp con làm vơi bớt và trị liệu những khổ đau từ quá khứ hoặc 
trong hiện tại. Nó cũng đem con về giây phút hiện tại để tiếp 
xúc với các yếu tố trị liệu và nuôi dưỡng trong tự thân và chung 
quanh con. Điều quan trọng hơn nữa là nó cho con thêm hiểu 
biết và hạnh phúc.
Con xin mời mọi người cùng con tham dự và cam kết trọn đời 
với chương trình “Bây giờ”!
Kính tặng mọi người một nụ cười với niềm biết ơn.

Bích Nham hữu tuyền, trạc chi tắc dũ
Mấy hôm nay trời mưa nhiều, năm ngoái tháng 
này tuyết đã rơi phủ núi rừng. Thời tiết ấm áp 
đáng lẽ tôi phải mừng chứ, nhưng tôi không 
nghĩ vậy. Tôi đang lo cho đất Mẹ, cho thế giới 
của chúng ta đang sống. Hiện nay bầu khí 
quyển đang bị nóng lên từng ngày. Những tảng 
băng ở vùng Nam và Bắc cực dần tan chảy làm 
mực nước biển dâng cao ảnh hưởng đến dòng 
nước ngọt, chắc chắn trong tương lai con người 
sẽ thiếu nước thôi. Sự lo lắng của tôi dần tan 
biến khi tôi thiền hành vào khu rừng của Bích 
Nham. Nơi đây có con suối chảy từ đỉnh núi 
cao dọc theo con đường thiền hành và trải dài ra 
tận con lộ Pleasant Valley. Mỗi ngày chúng tôi 
đều thiền hành vào rừng và đi dọc theo con suối 
ấy. Chúng tôi thường dừng chân để lắng nghe 
tiếng suối róc rách chảy qua từng khe đá. Nước 
suối trong suốt, tôi chỉ muốn bơi lội cho thỏa 
thích. Nhưng lòng suối cạn và nước thì lạnh 
như đá, bỏ một ngón tay xuống thôi là đã lạnh 
cóng rồi. Ngắm nhìn dòng suối, tôi cảm thấy 

biết ơn Thầy biết bao. Chúng tôi được hưởng 
phúc từ Thầy nên mới được sống ở một tu viện 
có khu rừng rất yên tĩnh để tu tập và có nước 
trong để dùng trong đời sống hàng ngày. Mai 
này dù trái đất có khan hiếm nước thì hy vọng 
nơi này vẫn còn một nguồn nước vô tận.
Thầy có viết hai câu đối treo trong thiền đường 
Đại Đồng: “Nước Bích lắng trong, ngàn sông 
có nước ngàn sông trăng hiện. Non Nham tú lệ, 
mỗi lần nhìn lại mỗi lần mới tinh”. Ngàn sông 
có nước ngàn sông trăng hiện. Nghĩ đến những 
con sông trên thế giới hiện nay đã khô cạn và 
những dòng sông khác sẽ khô cạn, tôi sợ rằng 
sau này con người sẽ không có đủ nước mà 
dùng thì lấy đâu mà trăng hiện đáy sông? Vậy 
mà vẫn có người rất thoải mái mở vòi nước để 
chảy một cách phung phí mà không thấy tiếc. 
Họ không nghĩ đến những nơi không có một 
chút nước ngọt để dùng. Hơn nữa để thỏa mãn 
nhu yếu ăn uống, chúng ta phá rừng xây nông 
trại nuôi súc vật. Đây cũng là nguyên nhân ảnh 

Chân Hoa Nghiêm
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hưởng đến nguồn nước và hành tinh xanh. Một 
cách để cứu hành tinh mà chúng ta đang sống 
là ý thức hơn về sự tiêu thụ của chúng ta trong 
đời sống hàng ngày.
Cô Dangdang người Hồng Kông, hàng năm 
đều xin về ở Bích Nham một thời gian dài. Cô 
nói rằng mỗi khi đi vào rừng ngồi bên con suối, 
cô thấy mình như được trị liệu, không cần phải 
đi thăm bác sĩ tâm lý trị liệu làm gì. Điều này 
làm tôi nhớ đến hai câu đối được treo hai bên 
cầu bắc ngang qua con suối ở Sơn Hạ, Làng 
Mai nước Pháp: “Sơn Hạ hữu tuyền, trạc chi tắc 
dũ”. Nghĩa là dưới chân núi có con suối, nước 
suối có thể dùng để chữa lành các vết thương. 
Con suối trong khu rừng Bích Nham cũng có 
khả năng trị liệu cho rất nhiều người. Tôi nghĩ 
mình có thể đổi thành “Bích Nham hữu tuyền, 
trạc chi tắc dũ”. Được lắm chứ! 
Năm rồi, trước khi sư em Q.N đổi sang tu viện 
Mộc Lan, chúng tôi hẹn nhau cùng ra suối chơi 
và uống trà. Chúng tôi đem bếp ga và nồi nhỏ 
để có thể nấu nước pha trà và chế mì gói. Tôi 
xuống suối lấy nước. Nước suối thật trong và 
lạnh. Sư em hơi lo ngại vì nước chưa được 
khử trùng. Tôi liền trấn an sư em vì chính tôi 
đã uống nhiều lần rồi mà không bị đau bụng. 
Nước đã sôi, sư em có chuẩn bị một ít rau 
thơm, chanh và ớt. Hai chị em chúng tôi yên 
lặng thưởng thức tô mì ngút khói, hương thơm 
phức. Tuy trời lạnh nhưng tôi thấy lòng mình 
thật ấm áp. Tiếng suối róc rách, không khí trong 
lành và sự yên lặng của núi rừng, không từ ngữ 
nào có thể diễn tả được hạnh phúc đang tràn 
ngập trong tôi. Dù chỉ là mì ăn liền nhưng nó 
ngon hơn cả sơn hào hải vị. Tôi thấy mình giàu 
có hơn những người giàu có nhất trên thế giới 
này. Chưa chắc họ đã có được những giây phút 
tự do và bình yên như hai chị em tôi lúc đó. 
Chúng tôi tận hưởng ly trà thơm được nấu bằng 
nước suối rất ngọt và tận hưởng giây phút của 
tình huynh đệ. Không lâu nữa sư em sẽ rời Bích 
Nham để sang Mộc Lan rồi, không biết khi nào 
chị em lại có dịp ở chung một xóm nữa. 

Trong một buổi vấn đáp, có một thiền sinh đã 
hỏi chúng tôi: “Làm sao có thể cân bằng tâm 
lý khi mình sống chung với những người mình 
thương nhưng một mai mình phải chia tay với 
họ?”. Nghĩa là làm sao mình không bị đau khổ 
khi một mai mình phải chia tay người mình 
thương. Câu hỏi rất hay. Câu trả lời của tôi là 
sống hết lòng với người mình đang chung sống. 
Sống hết lòng không có nghĩa là mê đắm, mà có 
nghĩa là mình có mặt cho người kia một cách 
trọn vẹn khi đang sống bên người đó, và nếu có 
chia tay thì mình không có gì phải tiếc nuối. Tôi 
đang có mặt cho em trọn vẹn trong giây phút 
hiện tại. Chúng tôi không nói đến chuyện tương 
lai, cũng không nhắc gì về quá khứ. Chúng tôi 
chỉ tận hưởng giây phút có mặt bên nhau là đủ 
rồi. Không cần phải nói với nhau những lời 
hoa mỹ, thương yêu làm gì. Tình thương chân 
thật là có mặt trọn vẹn cho người mình thương 
trong giây phút hiện tại. Tôi sẽ không hối tiếc 
hay nhớ nhung về em khi em không còn ở đây 
nữa. Mỗi lần nghĩ về em, tôi sẽ nhớ đến một kỷ 
niệm đẹp và được nuôi dưỡng. 
Về nương tựa Tăng thân 
Thời đại càng văn minh tiến bộ thì con người 
càng nhiều khổ đau, trống vắng, cô đơn và xa 
cách. Hiện nay đa số chúng ta ai cũng có một 
thiết bị điện tử để dùng như ipad, iphone, v.v. 
Hàng ngày con người cứ dán mắt vào đó để lên 
mạng. Sự cô đơn trống vắng đã được khỏa lấp 
bởi các thiết bị điện tử ấy. Mạng lưới internet 
giống như là mạng nhện của bảy yêu nữ trong 
chuyện Tề thiên đại thánh. Nếu mình không 
đủ chánh niệm, tức thì mình sẽ bị những sợi 
dây của mạng lưới quấn lấy và siết chặt không 
buông. Đã có người chết vì dùng mạng ngày 
đêm. Những người trẻ cũng vì ham chơi game 
hoặc những thông tin không lành mạnh trên 
mạng mà thân tâm bị tàn hoại. Bản thân tôi đôi 
khi cũng bị quyến rũ bởi những sợi dây nhện 
ấy. Khi vào “search” (tra cứu) rồi, nếu không 
có chánh niệm, tôi cũng sẽ bị quấn bởi sợi dây 
nhện yêu tinh ấy. Nhưng tôi cũng ý thức rằng 

mạng lưới internet là con dao hai lưỡi. Nếu biết 
cách sử dụng thì nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều 
cho sự học hỏi của mình. Thời đại công nghệ 
thông tin, ở tu viện, chúng tôi không ngăn cấm 
quý thầy, quý sư cô hoặc các bạn thiền sinh sử 
dụng mạng. Chúng tôi thiết lập thời khóa và 
nội quy khi dùng mạng. Bao nhiêu lần trong 
một tuần và bao nhiêu tiếng trong một ngày. 
Chúng tôi cũng có một ngày hoàn toàn không 
sử dụng mạng, cũng như một ngày hoàn toàn 
không dùng xe. Không chỉ bảo vệ môi trường 
mà còn bảo vệ thân và tâm của mình nữa.
Thiền sinh và phụ huynh đã ý thức được điều 
ấy. Cho nên những khóa tu hàng năm được tổ 
chức tại Bích Nham, số lượng người tăng thêm. 
Phòng ăn, chỗ ở bắt đầu không đủ đáp ứng 
nhu cầu người về tu học. Khi thiền sinh đến tu 
viện, họ được yêu cầu không dùng những thiết 
bị điện tử, mà dành thời gian để học thiền ca, 
học ăn trong im lặng, thiền hành, pháp thoại, 
pháp đàm. Trẻ em thì được quý thầy, quý sư cô 
hướng dẫn phương pháp thỉnh chuông, thiền ăn 
bánh, và các em có không gian chạy chơi tung 
tăng cùng bạn bè. Sau khi khóa tu chấm dứt, 
các em hẹn gặp lại nhau sang năm. Những thiền 
sinh cũ thì nói rằng mỗi khi về lại Bích Nham 
giống như họ được trở về nhà vậy. Vì nơi đây 
họ thấy an toàn. Ở tu viện, họ không phải tiếp 
xúc với những tin tức từ báo chí, truyền thông, 
truyền hình, internet. Họ có cơ hội được trở về 

với mình nhiều hơn, vì không còn bị chi phối 
bởi công việc và công nghệ thông tin. Họ được 
tiếp xúc với thiên nhiên và với con người nhiều 
hơn.
Tu viện Bích Nham cách thành phố New York 
hai giờ lái xe, cho nên những thiền sinh đến tu 
học thật đa dạng. Điều này không tránh khỏi 
những câu hỏi như: “Khi vào thiền đường chúng 
tôi thấy phái nam ngồi một bên, phái nữ ngồi 
một bên. Vậy những người họ không thấy mình 
là nam hay nữ thì ngồi chỗ nào?”. Đó là một 
trong những câu hỏi thường xảy ra trong những 
buổi vấn đáp. Với trí tuệ của một bậc thầy, Thầy 
đã dạy chúng tôi nhiều lần về cái thấy tương 
tức và duyên sinh. Tương tức là “trong cái một 
có cái tất cả, trong cái tất cả có cái một”. Trong 
nam có nữ, trong nữ có nam. Khoa học cũng 
chứng minh điều này. Duyên sinh là: “Cái này 
có vì cái kia có. Cái này sinh vì cái kia sinh. Cái 
này diệt vì cái kia diệt”. Ngày xưa, thật hiếm 
khi nghe ai đó nói đến chuyện đồng tính hay 
chuyển giới tính, hoặc có khi cho là điều xấu hổ 
khi nhắc đến. Nhưng ngày hôm nay, nó đã trở 
thành chuyện tự nhiên. Vấn đề đó đã xảy ra ở 
nhiều quốc gia trên thế giới, phải nói đó là tâm 
thức cộng đồng, và không ai thấy đó là điều 
lạ hay xấu hổ khi nhắc đến. Chúng tôi ở đây 
đã tôn trọng quan điểm của họ, sắp cho họ chỗ 
ngồi giữa hai bên ở hàng cuối. Và không gọi họ 
theo giới tính nam nữ, mà gọi theo ý muốn của 
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họ là “It” hoặc “They/them” trong tiếng Anh. 
Bụt dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Nếu 
chúng ta thực tập được lời Bụt dạy thì không 
những bản thân mình được hạnh phúc mà gia 
đình của mình cũng được hạnh phúc và bình 
an. Là những vị xuất sĩ trong thời đại này, mình 
cần phải thực tập khế lý và khế cơ thì mới có 
thể giúp người.
Hiện trạng của xã hội đã làm tôi hiểu nhiều hơn 
về lời Thầy nói năm nào. Tu viện của chúng 
tôi không có đầy đủ tiện nghi, nhiều khi thiền 
sinh phải ngủ dưới đất vì đã hết chỗ. Chúng tôi, 
những người xuất sĩ không cần phải nấu những 
món ăn cầu kỳ, không nhất thiết phải cho pháp 
thoại thật hay, chỉ cần sự có mặt của Tăng đoàn 
xuất sĩ, có thực tập uy nghi giới luật đầy đủ, 
cũng đủ giúp cho thiền sinh tìm thấy một nơi để 
nương tựa, để trở về.
Xoa dịu niềm đau
Sáng nay, trên đường đến phòng ăn, tôi gặp 
em - một thiền sinh dài hạn tại Bích Nham. Em 
chào tôi với gương mặt tươi vui. Khi mới đến 
tu viện, gương mặt em lúc nào cũng rầu rĩ. Em 
từng chia sẻ với tôi rằng ngày xưa em là một 
sinh viên du học. Ngày đầu tiên đến nước Mỹ, 
em được người bạn đồng hương hết lòng giúp 
đỡ. Nhưng không ngờ người bạn trai đó đã lợi 
dụng sự ngây thơ và lấy đi sự trong trắng của 
em, và em đã có thai. Vì hận người bạn và muốn 
giấu cha mẹ, em đã quyết định phá thai. Em 

chấm dứt sự liên hệ với người đó, quyết định 
làm lại cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp, em thành 
hôn với một người Mỹ, hai vợ chồng sống hạnh 
phúc bên nhau và em rất muốn có con. Cho đến 
một hôm khi biết mình có thai, hai vợ chồng 
em hạnh phúc vô cùng. Nhưng trớ trêu thay, tin 
vui chưa lâu thì bác sĩ báo cái thai không được 
bình thường. Đứa bé trai được sinh ra khi chưa 
đủ tháng, phải sống bằng dưỡng khí, và trải qua 
nhiều ca mổ. Bác sĩ nói rằng nếu bé sống có thể 
sẽ bị tật nguyền suốt đời. Hai vợ chồng không 
muốn con mình lớn lên trong đau khổ, nên họ 
quyết định rút ống dưỡng khí của bé. Đứa bé tắt 
thở trong khi nụ cười vẫn nở trên môi. Khi thấy 
nụ cười trên môi bé, em liền thay đổi ý định, 
nhưng bác sĩ bảo rằng không còn kịp nữa rồi. 
Sau đó, em bị trầm cảm nặng nề phải nhờ đến 
bác sĩ tâm lý trị liệu và nhờ đến thuốc mới có 
thể ngủ được. Cứ thế hàng năm vào cuối tháng 
10, đầu tháng 11 thì hai vợ chồng em lại nhớ 
đến chuyện xưa, nhớ đến nụ cười của bé. Em 
mang nhiều mặc cảm tội lỗi cho rằng mình đã 
tự tay giết con mình. Đứa con trong quá khứ và 
đứa con trong hiện tại. Em chỉ biết lái xe trong 
vô thức, không biết mình sẽ đi về đâu. Lắng 
nghe em chia sẻ trong tiếng khóc, trên gương 
mặt hằn những nét khổ đau. Tôi không ngờ rằng 
em lại có nhiều đau khổ như thế, nhìn bên ngoài 
nào ai biết được. Tôi nói: “Em ơi, những gì đã 
xảy ra trong quá khứ không còn nữa. Đừng để 
quá khứ giam hãm em trong ngục tù của tuyệt 

vọng. Em định để cho khổ đau, mặc cảm tội lỗi 
giày vò em mãi cho đến bao giờ? Em có biết 
sự khổ đau của em sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ 
em không? Nếu em mặc cảm tội lỗi với những 
đứa con mà em đã từ bỏ, thì hãy xin lỗi chúng 
đi. Chúng đang có mặt ở trong em đó. Em hãy 
tự nói với mình: “Con ơi, vì vô minh mà mẹ 
đã từ bỏ con. Mẹ xin hứa rằng từ nay về sau 
mẹ sẽ sống trong chánh niệm. Mẹ hứa sẽ yêu 
thương những đứa trẻ khác như là thương yêu 
các con vậy”. Em hãy làm mới với các con của 
em, ngay cả đứa bé ban đầu mà em đã phá bỏ. 
Sự sám hối đó sẽ xóa tan mặc cảm tội lỗi trong 
em. Và chính những đứa bé đó cũng sẽ giải tỏa 
được nỗi oán hận trong lòng của chúng đối với 
mẹ. Em đã có Tam bảo che chở và pháp môn 
để tu tập. Em có thể chấm dứt khổ đau bằng sự 
tu tập chánh niệm. Tôi chấm dứt bằng một câu 
rất cứng rắn: “Em không nên đi đâu hết. Hãy ở 
lại thực tập ba tháng mùa đông! Thời gian này 
là cơ hội cho em chuyển hóa những vết thương 
trong lòng. Đừng phụ lòng cha mẹ và thầy tổ”. 
Chắp tay lại, em nhìn tôi bằng đôi mắt biết ơn. 
Trong xã hội hiện nay, đã có nhiều trường hợp 
xảy ra giống như em. Có người thiếu trách 
nhiệm do những hành vi mình đã tạo ra, cũng 
có người vì hoàn cảnh. Tôi không phán xét, 
cũng không trách móc, mà chỉ thương cảm như 
thương cô gái trước mặt tôi, đang bị mặc cảm 
giày vò. Tất cả đều do vô minh mà ra. Không 
có ai trên đời này muốn tạo khổ đau cho mình 
hay cho người khác. Tôi viết ra câu chuyện này 
cũng chỉ muốn nhắc nhở những người trẻ, hãy 
suy nghĩ cho thật chín chắn, đừng vì một phút 
đam mê mà sau này phải hối hận suốt đời.
Thầy là núi mà cũng là sông
Bước vào thiền đường, tôi đã thấy một không 
khí ấm cúng bởi nến và hoa. Những cánh hoa 
hồng phủ đầy mặt sàn trong vòng tròn, xen lẫn 
câu “Happiness is here and now” (Hạnh phúc 
bây giờ và ở đây). Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên 
tăng thêm phần thiền vị. Sư em Trăng Thanh 
Lương là chủ tọa buổi Be-in (Có mặt cho nhau) 

cuối cùng của mùa An cư này, với sự giúp đỡ 
của sư em Trăng Quang Sơn làm trà giả. Vị 
trí chính của vòng tròn là chỗ ngồi dành cho 
Thầy. Bắt đầu buổi Be-in, sư em chủ tọa quay 
sang chỗ ngồi của Thầy và chắp tay thưa bằng 
giọng Huế. Sư em nói rằng: “Hôm nay Sư Ông 
sẽ tặng cho mỗi người trong vòng tròn một đóa 
hoa hồng”. Trên mỗi đóa hoa đều có tấm thiệp 
với hàng chữ Tay Thầy trong tay con. Tất cả 
mọi thứ đều tạo nên sự bất ngờ cho mọi người. 
Sau đó, sư em mời mỗi người chia sẻ một kỷ 
niệm về Thầy. Tôi thấy vui trong lòng vì cách 
sư em làm thật dễ thương và ngộ nghĩnh, tạo 
cho mình cảm giác Thầy đang ngồi đó. Tôi càng 
thấy thương hơn khi em làm như Thầy đang ở 
đây thật vậy. Là thế hệ xuất gia những đợt đầu, 
chúng tôi có cơ hội được gần Thầy nhiều hơn 
thế hệ của các em sau này. Cho nên các em rất 
khao khát được nghe kể những câu chuyện về 
Thầy từ các sư cha, sư mẹ, sư anh và sư chị. 
Những câu chuyện có thể nuôi dưỡng bồ đề tâm 
của các em. Nhất là đối với các em mới xuất gia 
sau này, có em còn chưa từng được gần Thầy 
dù chỉ một lần. Là sư anh, sư chị, chúng tôi thấy 
mình có bổn phận phải thay thế Thầy lo cho các 
sư em. Dù biết rằng để hiểu tâm ý của các sư 
em không phải dễ dàng.
Thầy không những là một người thầy, mà cũng 
là một người cha và một người mẹ. Chim mẹ 
đã già và đã tập cho chim con biết bay. Thầy 
như chim mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi 
bao nhiêu năm tháng qua. Bây giờ, chúng tôi là 
chim con phải tập bay bằng chính đôi cánh của 
mình. Tôi nhớ Thầy luôn nói: “Đừng phụ lòng 
Thầy” hoặc “Đừng làm Thầy lỗ vốn nha con”. 
Thầy đã viết thành thư pháp: “Đừng phụ núi 
sông”. Thầy là núi mà cũng là sông của chúng 
tôi. Hoài bão của Thầy là sự tiếp nối của chúng 
tôi. Là duy trì mạng mạch của chánh pháp. Là 
huynh đệ cùng nắm tay nhau đem Đạo vào Đời.
“Thầy thương kính của chúng con, làm sao 
chúng con phụ lòng Thầy được!”
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Sấm chớp rền trời
Cuồn cuộn âm thanh xuyên lòng đất
Dòng suối trở mình
Những giọt mưa khuya gọi về trên mái lá
Tôi tỉnh giấc
Nghe trong thâm sâu tiềm thức
Tiếng gọi em về từ bản thể uyên nguyên
Tôi nằm yên
Gió mưa còn đó
Cánh cửa lòng tôi đã mở
Sửa soạn đón chào cuộc trở về mầu nhiệm
Rưng rưng
Nơi từng tế bào tâm thức
Em trở về
Năm uẩn đã vô biên
Giọt sáng tóe tung xé toang màn mưa bạc
Ánh mai long lanh đầu lá non gỗ dẻ
Sẻ chia nguyên vẹn hình hài
Rạng ngời rừng thẳm
Biển tâm thức bao la
Tôi gọi tên em
Tôi gọi tên tôi

Năm uẩn trở thành đền đài linh thiêng làm chứng
Quyền năng thương yêu
Tôi hôm nay trao lại hết cho em
Đứa bé con năm nao trở lại
Ngôi nhà xưa còn ấm nồng bếp lửa
Tựa tay bên bậu cửa
Dù gió mưa giông bão
Dù nghiêng ngã tinh cầu
Dù khắc khoải thương đau
Bếp lửa thương yêu vẫn đượm than hồng ngày đêm chờ đợi
Giữ gìn nguyện ước ban sơ
Nó về rồi
Mái quê nghèo tỏa rạng
Ấm lòng dịu nỗi bơ vơ
Nó về rồi
Vần thơ năm xưa cháy thơm lửa đỏ
Vút lên thành dấu trăng sao
Nguyện cầu mười phương minh chứng
Duy nhất một cuộc trở về.

Thích Nguyên Tịnh
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Khi nhân viên xuất nhập cảnh mời con bước 
qua một bên ở sân bay Tân Sơn Nhất, trong một 
tích tắc tim con như ngừng đập. Visa của con có 
một sự khác biệt.
Từ sau sự kiện tu viện Bát Nhã năm 2008, đây 
là lần đầu tiên các vị xuất sĩ Tây phương trở lại 
Việt Nam. Chúng con đã ý thức rằng có thể đây 
sẽ là một chuyến đi không dễ dàng. Mười bảy 
năm trước lần đầu tiên tìm thấy Làng Mai, con 
đã luôn khao khát được về thăm chùa Tổ. Thế 
nhưng, con cũng đã sẵn sàng để chấp nhận rằng 
có lẽ “nhân duyên chưa đầy đủ”.
Con lập tức nhớ lại lần con tiếp xúc với nhân 
viên sở di trú của Mỹ năm 2011. Đó là lần đầu 
tiên con nhập cảnh vào Mỹ dưới hình thức một 
tu sĩ Phật giáo để tham gia chuyến hoằng pháp 
của Thầy và đại chúng. Nhân viên sở di trú đã 
mời con bước qua một bên, giữ con trong một 
cái phòng cùng với “những người di trú bất hợp 
pháp” khác trong vòng một giờ đồng hồ, và sau 
đó thẩm vấn con một cách gay gắt. “Tại sao 
cô.... như thế này?” - một nhân viên tra hỏi con 
trong khi chỉ vào cái đầu cạo trọc và áo người 
tu của con. “Đó không phải là truyền thống của 
cô!” – một người khác la thêm. Con đã trở về 
với hơi thở trước khi trả lời những câu hỏi giận 
dữ của họ. Nhưng thay vì làm cho tình huống 
trở nên lắng dịu, hành động đó của con đã làm 
cho họ giận dữ thêm. 
Lần này, kinh nghiệm ở Việt Nam của con khác 
hơn. Sau một giờ đồng hồ kiên nhẫn chờ, con 

đi tới quầy xuất nhập cảnh và cố gắng sử dụng 
vốn tiếng Việt ít ỏi của con - con xưng “con” và 
gọi người nhân viên đó là “chú”. Con cười. Và 
con thở. Năm phút sau, người nhân viên đó đưa 
lại hộ chiếu cho con, đã được đóng dấu nhập 
cảnh.
Cuối cùng khi ra khỏi sân bay Huế, chúng con 
đã gặp những nụ cười và những bàn tay vẫy 
chào rất vui vẻ của quý sư cô Diệu Trạm và quý 
thầy Từ Hiếu. Thật đặc biệt đối với chúng con 
khi lần đầu tiên có một chuyến đi về chùa Tổ, 
về cội nguồn của truyền thống Làng Mai. Đó 
gần như là một chuyến hành hương. Chúng con 
đi “ngược về nguồn”, nơi đã nuôi dưỡng trái 
tim và tâm linh của Thầy. Về với mảnh đất nơi 
Thầy đã tiếp xúc với sự giản dị, tĩnh mặc, ấm 
áp tình huynh đệ và một liên hệ thầy trò rất thân 
thương. Nơi mà tiếng tụng kinh trầm hùng sáng 
tối đã nuôi dưỡng và tạo cảm hứng cho cuộc 
đời xuất gia của Thầy. 
Phái đoàn Tây phương chúng con gồm có sáu 
vị: sư cô Diệu Nghiêm (người Hà Lan gốc Ái 
Nhĩ Lan), thầy Pháp Hải (người Mỹ gốc Úc), 
sư cô Bi Nghiêm (người Đức), thầy Pháp Xả 
(người Hà Lan), thầy Trời Ngộ Không (người 
Croatia gốc Đức) và sư chú Trời Minh Dung, 
một sa di trẻ người Mỹ - đây cũng là chuyến 
đi đầu tiên của sư chú ra khỏi nước Mỹ. Đi 
cùng đoàn còn có thầy Pháp Hội, sư cô Hương 
Nghiêm, sư cô Đắc Nghiêm từ Lộc Uyển; sư cô 
Thanh Ý từ Làng Mai; và thầy Pháp Khôi, thầy 
Pháp Không từ Bích Nham. Chúng con cùng 

về để đảnh lễ và dâng lên Thầy tấm lòng kính 
thương của chúng con.
Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác 
khi lần đầu tiên chúng con nhìn thấy cổng tam 
quan, cây cối và hồ Bán nguyệt tuyệt đẹp ở 
chùa Tổ. Một sự im lặng thâm sâu, ngập tràn 
khi chúng con trở về với hơi thở yên lắng trong 
mỗi bước chân. Trái tim con tràn đầy niềm biết 
ơn. Con biết ơn mỗi hòn đá xanh rêu, mỗi ngôi 
tháp cổ, mỗi con đường quanh co nơi đây. Thầy 
được làm bởi những yếu tố không phải là Thầy, 
và chùa Tổ là một trong những yếu tố này.
Ngay lập tức rất sâu trong lòng con dâng lên 
một cảm giác được trở về nhà. Nhưng con tự 
hỏi, làm sao mình lại có cảm giác về nhà ở một 
nơi cách nơi mình sinh ra gần nửa vòng trái 
đất? Con nhớ lần đầu tiên đến Làng Mai con 
cũng đã có cảm giác đó và con rất ngạc nhiên 
với chính mình. Cái cảm giác cuối cùng mình 
đã đáp xuống, đã tìm thấy một chỗ để gối đầu, 
và một cộng đồng gồm các bậc thiện tri thức để 
nương tựa và học hỏi.
Con nhớ Thầy từng kể câu chuyện lên núi tìm 
ông đạo khi Thầy còn nhỏ và Thầy đã tìm thấy 
giếng nước thơm trong. Thầy thường hỏi thính 
chúng trong Pháp đường: “Quý vị đã tìm thấy 
ông đạo của quý vị chưa? Quý vị đã tìm thấy 
giếng nước thơm trong của quý vị chưa? Ông 

đạo có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức. Vấn 
đề ở đây là quý vị có nhận diện ra được ông hay 
không?”. 
Về thăm chùa Tổ lần đầu tiên, vậy mà con lại 
có cảm giác thân quen với nơi này quá đỗi, như 
thể con đang bước đi trong một giấc mơ, một 
cái gì đó mà con đã từng cảm nhận nhưng chưa 
bao giờ được gặp. Con vô cùng biết ơn hơi thở 
đã giúp con nhớ rằng giờ phút này rất thật. Ngỡ 
bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt còn ngờ 
chiêm bao. Sư cô Chân Không đã thỉnh chuông 
cho chúng con lạy, trán chúng con tiếp xúc với 
nền đá lạnh: chúng con đã về và đang tiếp xúc 
với chư Tổ. Chúng con được thăm liêu của Sư 
Cố Thanh Quý Chân Thật - Bổn sư của Thầy 
và lạy trước bàn thờ Sư Cố. Bước ra khỏi cánh 
cửa mà ngày xưa Thầy đã được Sư Cố dạy cách 
đóng cửa, chúng con qua Tổ đường để lạy Tổ 
và ngắm nhìn cây khế già đang trĩu quả giữa 
sân. 
Con có cảm giác như con đã được “ăn quả” Từ 
Hiếu từ khi mới đến Làng Mai mười bảy năm 
về trước. Con đã được nuôi dưỡng bởi tất cả 
các pháp thực tập mà Thầy đã tiếp nhận từ nơi 
đây như phép thực tập thiền hành, các bài thi kệ 
nhật dụng, rửa chén và đóng cửa trong chánh 
niệm. Có lẽ chính vì được “ăn quả” của chùa 
Tổ trong một thời gian dài nên con mới có cảm 

Tìm về giếng nước thơm trong

Chân Hiến Nghiêm

Sư cô Hiến Nghiêm, người Anh, xuất gia trong gia đình Cây Lê vào năm 2008 và hiện đang là một 
giáo thọ trẻ của Làng Mai. Dưới đây là những cảm nhận của sư cô về chuyến thăm chùa Tổ lần 
đầu tiên kể từ khi xuất gia. Bài viết được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Anh. 
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giác thân thuộc khi cuối cùng được gặp cái cây 
đã cho những quả ngon ngọt ấy. Đi thiền hành 
dọc các hồ Bán Nguyệt, Sao Mai, Sao Hôm và 
trên những con đường mòn quanh chùa Tổ, con 
có thể cảm nhận được bầu không khí – mặt trời 
trí tuệ và mưa pháp – đã nuôi dưỡng cái cây ấy.
Thầy Trời Ngộ Không và sư chú Trời Minh 
Dung được chia làm việc, quét dọn các tháp 
trước ngày giỗ Tổ. Thầy Ngộ Không nói là thầy 
chưa bao giờ có nhiều niềm vui và hứng thú 
như vậy khi được cầm chổi và quét dọn tháp 
Tổ! Đây là mảnh đất thiêng mà ai cũng có thể 
cảm nhận được. Và tất cả các đệ tử xuất gia 
người Tây phương của Thầy đều mơ ước có cơ 
hội được về và tiếp xúc với mảnh đất này.
Chúng con đã có cơ hội được đảnh lễ và ngồi 
chơi với Thầy trong im lặng. Thầy đưa tay ra 
nắm tay hoặc xoa đầu chúng con. Quý thầy 
dâng quà lên Thầy. Sư cô Bi Nghiêm đã được 
đẩy xe lăn khi Thầy đi dạo ra ngoài; Sư cô Diệu 

Nghiêm thì được mời đọc cho Thầy nghe một 
đoạn trong sách của Thầy.
Nhưng dường như Thầy không chỉ ở đó trong 
thất của Thầy. Thầy có mặt khắp nơi – trong 
tiếng chim hót, trong cỏ cây, trong không khí 
thật đẹp và nhẹ nhàng nơi này. Trong khóa tu 
21 ngày năm 2014, Thầy dạy rằng Thầy có ít 
nhất là tám thân và nhục thân này chỉ là một 
trong những thân của Thầy mà thôi. Thầy chỉ 
vào Thầy và nói: “Khi quý vị nhìn vào đây và 
nói rằng đây là Thầy, điều đó không hoàn toàn 
đúng. Đây chỉ là một phần rất nhỏ của Thầy. 
Quý vị phải có khả năng thấy được thân tiếp nối 
của Thầy ngay bây giờ”.
Vậy là câu “Thầy đang ở đâu?” trở thành câu 
thần chú của con. Con giống như một đứa trẻ 
đang chơi trò chơi trốn tìm. Con cố gắng nhớ 
là nơi chắc chắn nhất để tìm thấy Thầy, thực tế, 
không phải ở trong thất của Thầy ở đằng kia. 
Nhưng thật không dễ để có được con mắt vô 

tướng khi mình ở rất gần, và cũng một phần 
mình biết chắc là Thầy đang ở ngay kia trong 
thất của Thầy. Dù sao đó cũng là một sự rèn 
luyện hữu ích: thực tập để thấy Thầy đang có 
mặt ở khắp mọi nơi. Thầy có đó – bất cứ nơi 
nào có Pháp thân của Thầy – như khi thầy Pháp 
Hải, sư cô Diệu Nghiêm và sư cô Hỷ Nghiêm 
cho vấn đáp trong ngày quán niệm cho hơn 300 
cư sĩ, trong đó có một số người từ Hà Nội vào. 
Thầy có đó ngay trong những câu trả lời sâu 
sắc và sáng tỏ của quý thầy, quý sư cô. Thầy 
có đó trong Tăng thân của Thầy, trong các sư 
em trẻ đang ngồi ngay bên cạnh con, vui tươi 
và đầy cảm hứng như dòng suối mát trong. Và 
Thầy có đó trong thân-ngoại-thân của Thầy, 
trong những cuốn sách và những bức thư pháp 
của Thầy ở Băng Cốc, và trong các gia đình nơi 
mà những cuốn sách và thư pháp này có mặt, 
thậm chí có thể trong các nhà tù, hay nơi mà 
những bài Pháp thoại của Thầy qua YouTube 
đang được lắng nghe. Thầy còn có mặt trong 

thân tiếp nối của Thầy, trong “văn hóa tâm 
linh” mà Thầy đã tạo dựng nên từ gốc rễ tâm 
linh Việt Nam. Thân tiếp nối ấy vẫn đang tiếp 
tục lớn lên, phát triển mỗi ngày khi tăng thân 
ngày càng khám phá ra nhiều cách thức mới để 
những pháp môn thực tập có thể ứng dụng được 
khắp nơi trên thế giới.
Nhưng có lẽ món quà sâu sắc nhất đối với 
chúng con khi ở Huế là cảm nhận về thân vũ 
trụ của Thầy đang hiện diện ở nơi đây, trong cỏ 
cây, sỏi đá, trong những cơn mưa và tiếng chim 
hót, trong tổ tiên đất đai, tổ tiên tâm linh của 
Thầy và trong mảnh đất cố đô xinh đẹp. Con 
cảm thấy vô cùng biết ơn sự can đảm và lòng từ 
bi của Thầy khi quyết định trở về Huế. Nhờ đó 
mà tất cả chúng con - những đệ tử của Thầy - dù 
sinh ra ở đâu trên hành tinh này, cũng có một 
nơi để trở về, để được gần gũi và tiếp xúc sâu 
hơn với cội nguồn tâm linh. 



88 89

Cuối cùng tôi đã đặt chân lên mảnh đất, nơi 
mà đa số người Mỹ xem là thù địch, nơi chứa 
chấp những kẻ khủng bố của thế giới. Những 
bức họa trên báo chí và các thông tin trên mạng 
vẽ ra ý tưởng những người Hồi giáo là những 
người rất bảo thủ, không thân thiện, nhất là với 
những tôn giáo khác. 
Hai em thanh niên tươi cười chạy đến đón: 
“Chào thầy đã đến. Mong chuyến bay của thầy 
không quá mệt nhọc. Mời thầy vào trong uống 
nước. Thầy cứ để vali đó, chúng con sẽ lấy và 
đưa đến phòng”. Nụ cười của hai em rất chân 
thật và thân thiện. Ánh mắt xoe tròn nhìn tôi 
đầy hiếu kỳ. Có thể đây là lần đầu tiên hai em 
gặp tu sĩ Phật giáo. Tôi trò chuyện với hai em, 
biết được hai em rất mê bóng đá và gần như đã 
nhớ hết tên của những cầu thủ trên thế giới. Tuy 
mới quen nhưng hai em không ngần ngại kể về 
bản thân, về gia đình và về ước mơ của mình. 
Một em chia sẻ: “Con không biết gì về thiền, 
nhưng con rất thích đi một mình ra sa mạc, cách 
đây khoảng 50km. Ngồi yên giữa biển cát mịn 
màng, lắng nghe gió thì thào và lắng nghe con”. 
Em ấy vừa kể vừa nhắm mắt như đang tả giấc 
mơ thiên đàng của mình. Rồi bất chợt em mở 
mắt: “Nhưng thầy đừng thử nha. Lỡ như thầy 
đi lạc hướng, dù chỉ một chút thôi thì có thể 
sẽ lạc luôn trong sa mạc, rất nguy hiểm. Nếu 
thầy muốn đi thì để con dẫn thầy đi. Đừng bao 
giờ đi một mình”. Em ấy thật hồn nhiên, thật 
ngây thơ, dễ thương. Tôi thấy mến ngay sự thân 
thiện, cởi mở trong câu chuyện từ trái tim đến 
trái tim như vậy. 
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của hội nghị. 

Sáng sớm ai cũng đứng xếp hàng hướng về 
quầy nước. Tuy thân của tôi cũng đứng đó 
nhưng tâm thì đang an vị ngay tại bình cà phê. 
Vì tôi mới bay tối qua, chưa đuổi kịp múi giờ 
nên không ngủ được. Ngáp một ngáp, nhích lên 
được một bước. Ai cũng thong thả chọn nước 
uống mình thích nhất cho buổi sáng. Có người 
đứng đó đọc từng túi trà, xem trà từ đâu đến, có 
chất caffeine hay không, hương vị gì, muốn thử 
cái gì mới hay chọn loại mình biết, v.v. Bình 
cà phê thì đã pha sẵn, nhưng nếu tôi chen vô 
thì e rằng hơi bất lịch sự, trong khi ai ai cũng 
đứng xếp hàng. Bỗng nhiên mọi người giãn ra 
nhường cho tôi. Tôi thật ngại. Tôi chỉ là một 
thầy tu còn rất nhỏ. Nhưng đã nhường rồi thì 
tôi chỉ biết chắp tay, nhìn xuống, và bước từng 
bước nhẹ nhàng đến bình cà phê với nụ cười 
chào ngày mới và lòng tràn đầy niềm biết ơn. 
Cà phê thật đậm đà, như cà phê đen của Việt 
Nam. Tôi nhắm mắt, định tâm lại để tiếp xúc 
với độ nóng và “vị đắng ngọt ngào” của cà phê. 
Thưởng thức cà phê quen rồi, tôi dễ dàng nhận ra 
vị đắng ngọt ngào này. Cà phê này thật đặc biệt 
vì thấp thoáng trong đó bóng dáng và hương vị 
thanh thoát của một loài hoa. Mỗi ngụm cà phê 
như tiếng chuông đại hồng vang lên, đánh thức 
từng tế bào trong cơ thể tôi. Đứng đó dùng ly cà 
phê thơm ngon, tôi cảm thấy như trên thế gian 
này chỉ còn tôi với ly cà phê thôi. Thật là hạnh 
phúc. Tôi từ từ mở mắt ra thì thật sự chỉ còn tôi 
với ly cà phê đứng đó thôi. Thì ra không phải tôi 
được nhường chỗ mà vì mọi người đã chạy về 
hướng cửa để đón chào Thái tử Mohamed bin 
Zayed bin Sultan Al-Nahyan, em trai của Tổng 
thống, Phó Tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ 

trang của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất (UAE)!
Bất chợt ánh đèn của máy chụp hình chớp lên 
lia lịa. Thái tử giang tay ra ôm vào lòng một 
phụ nữ như con ôm mẹ, và người phụ nữ ấy 
ôm lại Thái tử như người mẹ ôm con với tất cả 
tình thương yêu âu yếm. Người phụ nữ ấy có 
danh hiệu là Amma, nghĩa là Mẹ. Amma lớn 
lên trong vùng nghèo nhất của Ấn Độ, lượm 
từng miếng cơm và trải nghiệm những khổ đau 
do nghèo đói gây ra. Hạnh nguyện của Amma 
là muốn gánh bớt khổ đau của nhân loại. Qua 
mỗi cái ôm, Amma giúp người đang khổ cảm 
nhận được năng lượng từ bi vẫn còn đó trên 
thế gian. Qua lời nói và hành động, Amma giúp 
gây quỹ từ thiện để cung cấp thực phẩm, nhà 
ở, giáo dục và thuốc men cho những nơi nghèo 
nàn và cơ cực ở khắp nơi trên thế giới.
Vị Thái tử này là người cầm quyền lãnh đạo 
và cũng là người đứng ra tổ chức hội nghị này, 
kêu gọi tất cả những tôn giáo cùng nhau bàn 
luận và tìm cách bảo vệ trẻ em khỏi những kẻ 
lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng lưới toàn 
cầu, và ngăn chặn thế giới buôn bán dữ liệu ảnh 

khiêu dâm trẻ em trên mạng. 
Đây là diễn đàn Liên Tôn Vì một môi trường an 
toàn hơn cho trẻ em trước nạn lạm dụng tình 
dục qua Internet, diễn ra tại Abu Dhabi, thủ đô 
của UAE.
Nạn lạm dụng tình dục trẻ em qua Internet đã 
trở thành một vấn nạn toàn cầu hiện nay và cần 
sự quan tâm khẩn cấp của cộng đồng thế giới. 
Từ nghèo khổ sinh tuyệt vọng (hay sinh tệ nạn 
thì đúng hơn). Hơn 80% các em bị chụp hình 
hay quay phim trực tuyến trên mạng trong 
những lúc bị lạm dụng tình dục là từ người thân 
trong gia đình, theo yêu cầu của những người 
xem trực tuyến. Thậm chí có khi là từ ba mẹ, 
để bán kiếm tiền nuôi gia đình. Số tiền ước tính 
cho công nghệ mại dâm trên mạng riêng về trẻ 
em là hơn 3 tỷ đô la vào năm 2003, và bây giờ 
(2018) đã tăng hơn 20 tỷ đô la. Khi có người 
mua thì sẽ có người bán, và tuổi thơ của các em 
sẽ tiếp tục bị chà đạp bởi dục tâm và lòng tham 
không đáy của nhân loại. Vấn đề này lại rất cần 
các tôn giáo nắm tay nhau, cùng nhau bảo vệ 
các em, bất kể các em thuộc dân tộc nào trên 
thế giới. 

Cho tuổi thơ ươm nắng
Chân Pháp Khởi
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Đạo đức là chìa khóa để giúp bảo vệ các em. 
Người có đạo đức sẽ không lên những trang 
mạng khiêu dâm vì biết làm như thế là đang trực 
tiếp tàn hại các em và ủng hộ các trang mạng 
kiếm tiền qua quảng cáo. Người có đạo đức sẽ 
không hành hạ các em để thoát nghèo, hay làm 
giàu trên khổ đau của các em. Nhiệm vụ của 
những vị lãnh đạo tâm linh là nuôi lớn mầm đạo 
đức trong xã hội và nói lên tiếng nói về nhân 
quyền thay cho các em đang sống trong tình 
trạng áp bức và bất công, nhằm mang vấn đề ra 
ánh sáng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần sự 
yểm trợ của luật lệ quốc gia và công nghệ thông 
tin để phát hiện và vô hiệu hoá những máy chủ 
dùng trong việc lan truyền dữ liệu phim ảnh 
khiêu dâm. Thầy cô giáo cũng đóng vai trò rất 
lớn vì thầy cô giáo như là ba và mẹ của các em, 
dạy các em cách làm người, gieo hạt đạo đức 
trong các em ngay từ thuở ban đầu. 
Hội nghị có đề cập đến vấn đề tăng độ trừng phạt 
đối với những tội phạm, nhưng đề nghị này bị 
loại rất nhanh bởi các vị lãnh đạo tôn giáo đang 
có mặt. Hội chúng thấy rất rõ rằng vấn đề trừng 
phạt dù có mạnh bao nhiêu cũng không đủ, và 
cũng không bảo vệ được các em, vì hình phạt 
chỉ sử dụng để xử lý sau khi chuyện thương tâm 
đã xảy ra. Thêm nữa, cho dù những kẻ ấu dâm 
có bị bỏ tù 10 năm hay 20 năm, khi mãn hạn 

tù, những kẻ đó vẫn có khuynh hướng lặp lại 
sai phạm bởi vì họ không biết làm gì khác. Các 
bác sĩ tâm lý trị liệu chia sẻ kinh nghiệm rất rõ 
trong buổi hội nghị rằng nếu không có một chí 
nguyện mạnh, một đường hướng và nề nếp tâm 
linh vững vàng thì những tội phạm sẽ rơi vào 
lối cũ, vì đó là tập khí.
Tập khí rất dễ để nhận ra khi mình có chánh 
niệm. Những pháp môn căn bản của Làng Mai 
là để giúp nâng cao chánh niệm, để ý thức 
những gì đang xảy ra trong mình, để ý thức 
được những gì mình đang tạo ra qua biểu hiện 
của thân, miệng và ý. Khi có chánh niệm, mình 
sẽ ý thức được và không tiêu thụ những sản 
phẩm có độc tố, trong đó có mạng lưới toàn 
cầu, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách 
báo, bài bạc và cả chuyện trò. Một khi tâm tư 
ta đã tiếp thu những độc tố như hình ảnh khiêu 
dâm thì những hình ảnh đó sẽ mãi mãi nằm 
trong tàng thức, và rồi, chúng sẽ tìm cách bén 
rễ vào bản năng sinh tồn nguyên thủy và thúc 
đẩy tâm thức đi tìm kiếm thêm. Mỗi lần xem 
sẽ tạo đường mòn trong tâm thức, trở thành 
tập khí, và đó là căn bệnh hệ trọng mà thời đại 
thông tin đang mắc phải. 
Tôi rất may mắn được sống ở Làng Mai vì đa số 
những sản phẩm độc hại này đã được máy chủ 
sàng lọc. Đây không phải là sự ngăn chặn thông 

tin mà là sự bảo vệ cho tôi. Không ai có thể 
cho rằng mình đã thanh tịnh viên mãn. Khi còn 
thân này thì vẫn còn bản năng sinh tồn nguyên 
thủy của những loài dã thú. Vì vậy, chánh niệm 
rất cần thiết trong đời sống hằng ngày để giúp 
mình có ý thức và lựa chọn những gì tốt cho 
mình, có cơ hội tránh được những gì độc hại và 
mang đến khổ đau. Cũng như vậy, không một 
ai hoàn toàn là ác quỷ. Vì môi trường, vì hoàn 
cảnh mà người đó đã lớn lên như vậy. Mình 
phải tập thương như Mẹ Amma, ôm từng người 
như con, để ác quỷ có thể cảm nhận trên thế 
gian này vẫn còn tình thương chân thật, vẫn còn 
sự tha thứ bao dung. Mình phải thấy được ác 
quỷ trong mình, và cũng phải thấy được thiên 
thần trong mình, thì mình mới có khả năng thấy 
được thiên thần trong ác quỷ, có thể chấp nhận, 
ôm ấp và chuyển hóa được ác quỷ. Đây là một 
quá trình tu tập suốt đời, và ai cũng có khả năng 
làm được. 
Tuổi thơ là lúc đẹp nhất để tiếp xúc với những 
hạt giống thiên thần trong mình. Tuổi thiếu nhi 
là lúc mình tìm hiểu và khám phá thế giới xung 
quanh. Cơ hội học hỏi đó sẽ làm nền tảng cho 
các em khi lớn lên. Trong môi trường tốt lành 
đầy đủ sự thương yêu và đạo đức thì khó để 
em đó trở thành ác quỷ. Môi trường tốt không 
cần giàu sang đầy vật chất. Môi trường tốt chỉ 
cần tình thương chân thật và sự có mặt thật 
sự cho các em. Có mặt thực sự cho nhau, đây 
cũng là một đặc điểm của Làng Mai. Nếu mình 
không sống trong giây phút hiện tại cùng với 
người mình thương, thì thực sự mình không có 
mặt trong cuộc đời của người ấy. Cho nên dù 
thương bao nhiêu, làm bao nhiêu, hy sinh bao 
nhiêu, cũng là ảo thôi vì mình không hiện hữu 
trong thế giới của người ấy. 
Đôi khi chúng ta cảm thấy các em còn nhỏ, nói 
gì cũng được, hay những gì các em nói chỉ là 
chuyện con nít, không cần để tâm đến. Chúng 
ta nghe bằng tai nhưng đầu thì suy tư chuyện 
khác. Đó là sai lầm rất lớn. Tâm của các em 
rất thuần khiết. Các em luôn sống trong giây 

phút hiện tại và không bị chi phối nhiều bởi các 
yếu tố khác, nên các em rất dễ cảm được người 
đang đối thoại có quan tâm các em thực sự hay 
không. Đôi lúc các em muốn nói những gì xảy 
ra, nhưng vì chúng ta không quan tâm nên các 
em không nói nữa, và có thể sẽ mãi mãi không 
muốn nói. Đây cũng là một điều được nêu lên 
trong buổi hội nghị. Một vị giám mục trong hội 
nghị chia sẻ: “Là một người lãnh đạo tâm linh, 
không có nghĩa là đứng đó và rao giảng truyền 
đạo thao thao bất tuyệt. Việc làm đầu tiên của 
một người lãnh đạo tâm linh là phải lắng nghe 
hội chúng. Lắng nghe mà không phán xét. 
Lắng nghe với hết tình thương của người cha 
cho con”. Là người lớn, chúng ta phải tập dừng 
lại để lắng nghe các em, cho các em niềm tin 
để mở lòng nói lên mà không sợ xấu hổ, nghi 
ngại hay cảm giác mình bị tổn thương vì không 
được quan tâm hay tôn trọng đủ. Đôi khi chúng 
ta có thể bắt gặp được những tín hiệu kêu cứu, 
khi ấy ta có thể tìm cách giúp các em nói lên 
những gì các em không dám nói. 
Tôi rất xúc động khi hội trưởng của hội đồng 
trưởng lão Hồi giáo, người lớn nhất trong đạo, 
chia sẻ phần kết thúc: “Tôi được mẹ của tôi 
sinh ra. Tôi nghĩ ai ai trong hội chúng này cũng 
vậy. Các vị cũng từ mẹ sinh ra. Chúng tôi rất 
trân trọng tình mẹ dành cho con, nuôi nấng và 
hy sinh hết tất cả cho con, hy sinh cả tính mạng 
của mình để bảo vệ con”. Và ngài trích một câu 
chuyện trong kinh Cô-ran (Qur’an) của người 
Hồi giáo. Câu chuyện kể về một chú chim con. 
Chú chim đã được bảo vệ, mang về lại tổ ấm, 
về với mẹ, lớn lên trong tự do thay vì bị nuôi 
trong một chiếc lồng vàng. Tâm điểm mà ngài 
muốn nêu lên là phải bảo vệ tuổi thơ của các 
em, đừng để các em lớn lên trong ngục tù của 
thế giới khiêu dâm trên mạng lưới đen tối. 
“Tôi cũng là mẹ của các em. Quý vị cũng là mẹ 
của các em”, Ngài đã kết thúc phần chia sẻ của 
mình như vậy.
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Tên mới của con là Trăng Hiền Tâm, nghĩa là 
vầng trăng của một trái tim hiền. Nhưng thú 
thật cho đến hai tháng trước đây, con chẳng 
thích mặt trăng tí nào. Mặt trăng lúc nào cũng 
cần mặt trời ban cho ánh sáng để phản chiếu lại 
và luôn luôn chỉ ló dạng vào ban đêm. Vì vậy, 
con cảm thấy mặt trăng không phải là một nữ 
anh hùng mà chỉ như một diễn viên đóng vai 
phụ mà thôi. 
Trước đây lúc nào con cũng muốn làm một 
nữ anh hùng, một người đóng vai chính trong 
cuộc đời. Con muốn trở thành một người tỏa 
sáng đến nỗi không ai dám nhìn vào. Con cũng 
thường ở trên sàn diễn, trong ánh đèn sân khấu 
và con hy vọng là ai cũng yêu thích con. Khi 
bạn bè hỏi con: “Mục đích của cuộc đời bạn là 
gì?”, con luôn trả lời: “Quyền lực và danh tiếng, 
chắc chắn là vậy rồi!”. Quyền lực và danh vọng 
chỉ là những hư huyễn, nhưng con đã luôn luôn 
theo đuổi chúng.
2h30 sáng. Con ngồi trước 12 cái màn hình tivi. 
Trên bàn làm việc của con là một máy vi tính 
Macbook đang hiển thị một trang mạng thời sự. 
Cùng lúc đó con vừa kiểm tra các tin nóng trên 
Instagram - một trang mạng đăng tải ảnh và 
video, vừa mở facebook trên iphone, đồng thời 
với việc mở một cái podcast trên ipad. Con phải 

Trăng soi lối về
cuộc hành trình trở thành “trăng sĩ”

Chân Trăng Hiền Tâm

Sư cô Trăng Hiền Tâm, xuất gia trong gia đình cây Dẻ Gai ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại 
Làng Mai - Pháp. Là con một, lớn lên trong một gia đình khá yên ấm tại Hàn Quốc và đang trên 
đường xây dựng sự nghiệp vững vàng, sư cô đã gặp được con đường tâm linh và phát tâm xuất 
gia mạnh mẽ. Hiện nay, sư cô đang tu tập ở xóm Mới và là niềm vui cho tất cả mọi người. Dưới 
đây là những chia sẻ của sư cô về hành trình tâm linh của mình, được Ban biên tập chuyển ngữ 
từ tiếng Anh. 

uống ba ly cà phê Americano để không ngủ 
gục. Gương mặt con đầy lo lắng vì con phải 
tìm những tin tức nóng hổi và hấp dẫn để viết 
kịch bản cho một chương trình truyền hình trực 
tuyến ngày mai. Không có tí chánh niệm nào; 
làm năm, sáu việc cùng một lúc. Đó là cuộc 
sống hàng ngày của con cho đến mùa xuân năm 
2017. 
Con yêu thích nghề cầm bút của mình. Con rất 
thích làm việc cho KBS và SBS - những kênh 
truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Con làm các 
phim tài liệu (về con người, thiên nhiên, chính 
trị), các chương trình thời sự, các chương trình 
trò chuyện trực tuyến (live talk show), cũng như 
các chương trình giải trí. Con là đạo diễn, biên 
tập, viết kịch bản cho phát thanh viên, thậm chí 
có khi còn làm công việc “nhắc tuồng” khi họ 
đứng ngoài sân phát hình. 
Mỗi ngày con là người tính toán cho một bản 
hướng dẫn đạo diễn (cue sheet) hoàn hảo, chính 
xác đến từng phút, từng giây. Và con không 
ngừng tìm kiếm những tin tức nóng nhất để thu 
hút khán giả xem truyền hình. Làm thế nào để 
thu hút một lượng khán giả cao? Làm thế nào 
để có thể làm một chương trình truyền hình 
được đánh giá cao nhất? Làm thế nào để lương 
năm nay cao hơn lương năm ngoái? Làm thế 

nào để trở thành một người viết kịch bản chính 
nổi tiếng hơn? Đó là những điều con luôn suy 
tính trong suốt bảy năm dài.
Con đã ở trên con đường cao tốc của thành công 
và có nhiều danh vọng. Nhưng một ngày kia, 
bỗng dưng con nhận ra hình như đang có một 
cái gì đó không ổn. Lúc nào con cũng tìm kiếm 
những tin nóng nhất để thu hút một lượng khán 
giả cao. Vì vậy, đôi khi con phải sơn đỏ những 
cái màu xanh để làm nó hấp dẫn hơn, hoặc con 
sáng tạo nên những vỏ bọc hào nhoáng cho các 
sản phẩm trở thành hấp dẫn qua quảng cáo. 
Mới đầu con say sưa việc sáng tạo các chương 
trình, nhưng rồi đến một lúc nào đó, con đã bị 
mất phương hướng.
Con đang ở đâu vậy? Thình lình ý nghĩ đó làm 
con giật mình. Sếp giục con làm một phim 
quảng cáo để đẩy những sản phẩm đáng giá chỉ 
1 euro tăng giá trị lên 100 euros. Đó là một sự 
giả dối và lường gạt. “Đây không phải là cái 
mà con muốn”. Con quyết định buông công 
việc, xin nghỉ một thời gian và du lịch sang 
Philippines. Ở đó, trên đại dương xanh thẳm 
và trong trẻo, con có thể bơi lặn thỏa thích mà 
không cần làm gì khác. Khi lặn dưới độ sâu 40 
mét, con không cần phải nghe hoặc nghĩ về bất 
cứ một điều gì.
Rồi đột nhiên ba con đề nghị: “Nếu con muốn 
nghỉ ngơi một thời gian, tại sao con không đi 
Làng Mai, Pháp?”. Lúc ấy con đã mua vé máy 
bay và đặt chỗ ở rồi. Con nói với ba là muộn 
mất rồi. Nhưng ba cứ cố gắng thuyết phục con 
đi Làng Mai. Thậm chí ba còn nói là sẽ trả lại 
cho con tiền bị khấu trừ khi hủy vé máy bay, 
hay chỗ ở và mua một vé mới cho con đi Pháp. 
Con bắt đầu thấy hơi tò mò. “Tại sao ba lại 
muốn mình đi đến chỗ đó? Chỗ đó có gì đặc 
biệt?”. Ba mẹ của con đã từng dự khóa tu do 
Thầy và tăng thân Làng Mai hướng dẫn ở Hàn 
Quốc và thường hay ca ngợi với con về sự tuyệt 
vời của những giáo lý do Thầy dạy, v.v.
Con biết Thầy vì thỉnh thoảng con cũng đọc 

sách của Thầy khi bị cơn giận chi phối. Thôi 
được rồi. Tại sao lại không nhỉ? Con quyết định 
sẽ đi Làng Mai dự khóa tu hai tuần. Con lên kế 
hoạch du lịch một vòng các nước Tây Âu sau 
đó. 
Trước khi con đi, ba nói đùa: “Nếu con thích 
Làng Mai thì con có thể ở lại đó suốt đời cũng 
được. Trở thành sư cô thì sẽ có một việc làm 
vững chắc, lâu dài”. Con cười phá lên và nghĩ 
chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Sau một chuyến hành trình dài, cuối cùng con 
đã tới xóm Hạ, Làng Mai. Và con đã bước tới 
khúc quanh của cuộc đời mình. Ban đầu tất cả 
đều rất khó khăn với con. Ăn chậm, đi chậm, 
làm cũng chậm và phải dừng lại mỗi khi có 
tiếng chuông. Lúc đầu, con tự hỏi: “Tại sao 
mọi người từ khắp nơi lại đến đây, để làm gì?”. 
Nhưng khi bước vào thiền đường lớn ở xóm 
Hạ, con đã bị một cú sốc.
Nơi đây không có tượng Bụt sơn son thếp 
vàng trên bàn thờ. Thay vào đó là rất nhiều hoa 
phong lan, và trên tường là chữ Gratitude (tri 
ân) viết theo lối thư pháp. Con không thể hiểu 
tại sao không có tượng Bụt mà chỉ có thư pháp. 
Lúc ấy, con không hiểu nghĩa vì chữ tri ân được 
viết bằng tiếng Anh. Sau khi tra từ điển, con rất 
ngạc nhiên, “Tại sao lại viết chữ tri ân ở trên 
tường? Phải tri ân cái gì? Tại sao chữ đó lại 
quan trọng đến độ phải viết lên tường như thế, 
thay vì tượng Bụt?”. Rất nhiều câu hỏi đã đi lên 
trong con. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi ăn, khi 
ngủ, những câu hỏi đó cứ hiện diện trong con, 
như là một công án. 
Ở Làng Mai, chúng con được học và thực tập 
các giáo lý tương tức, vô thường, hiện pháp lạc 
trú. Mỗi ngày trôi qua, con dần hiểu ra sự quan 
trọng của một cái cây, một bông hoa. Đó là sự 
hiểu biết từ trái tim chứ không phải bằng trí óc. 
Và con bắt đầu quán chiếu sâu sắc về tự thân 
mình. Con sinh ra trong một gia đình yên ổn. 
Con có cha mẹ hiền lành và là con một. Con chưa 
hề có khó khăn trong chuyện học tập hoặc bạn 
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bè. Con có một nghề nghiệp chuyên 
môn mà con yêu thích. Nhưng có 
một cái mà con không hề có, đó là 
lòng tri ân. Chưa bao giờ con có 
cảm giác tri ân về bất cứ một điều 
gì. Thậm chí đối với ba mẹ, những 
người lúc nào cũng có mặt bên con. 
Con cho rằng bất cứ một thành công 
nào của con cũng do chính mình đạt 
được. Nhưng ở Làng Mai, con thực 
sự thấy được là để có một trái táo 
thì chúng ta cần những yếu tố không 
phải táo. Đó là cú sốc thứ hai của 
con. Cú sốc này đã cho con một đôi 
mắt mới và cái nhìn mới.
Sau trải nghiệm đó, sự hiếu kỳ của 
con về Làng Mai càng tăng lên. 
Hai tuần của con ở xóm Hạ đã kết 
thúc nên con gia hạn thêm một tuần 
nữa, rồi thêm một tuần nữa ở xóm 
Mới cho khóa tu nấu ăn trong chánh 
niệm. Sau đó, con quyết định ở lại 
hẳn một tháng cho khóa tu mùa Hè 
với tư cách tình nguyện viên. Thậm 
chí con đã hủy và đổi vé máy bay về 
Hàn Quốc. Nhưng trước khi khóa tu 
mùa Hè bắt đầu, con phải đi du lịch 
một chuyến bởi vì trong thời gian 
trước khóa tu, Làng Mai không nhận 
thiền sinh. Trong khi con đi du lịch 
từ nước này qua nước khác, con chỉ 
mong được trở lại Làng thật nhanh. 
Thật là một sự thay đổi lớn bởi con 
là người “nghiện du lịch”. Nói chi 
thì nói, mùa hè 2017 ở xóm Mới thật 
là tuyệt vời. Và con quyết định trở 
thành một sư cô càng sớm càng tốt. 
Con trở về Hàn Quốc, báo tin nghỉ 
việc cho đội làm truyền hình và làm 
tiệc chia tay với bạn bè. Con bán căn 
hộ của mình rồi chuyển về ở với ba 
mẹ ba tháng trong thời gian chờ làm 
giấy tờ đi Pháp.

Con đã không có chút nghi ngờ nào về việc ba 
mẹ sẽ yểm trợ quyết định của con. Chính hai vị 
đã nói với con: “Nếu muốn thì con không cần 
phải quay về Hàn Quốc nữa”. Dĩ nhiên đó chỉ 
là những lời nói đùa. Bởi quyết định xuất gia 
của con đã là một cú sốc lớn cho ba mẹ. Như là 
tiếng nổ Big Bang thời khai thiên lập địa vậy. 
Nhưng rồi cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý (và 
bây giờ thì con đang ở Pháp). Gần một năm 
sau, vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, con đã 
được xuống tóc. Ba mẹ con qua Làng sau một 
chuyến bay dài mười sáu tiếng để chúc mừng 
sự khởi đầu mới của con. Ba mẹ cũng đã quyết 
định ở lại trọn ba tháng để tu tập.
Con nghĩ mọi chuyện rồi sẽ dễ dàng thôi. Thế 
nhưng ở chung với ba mẹ một tuần trước khi 
xuất gia thật không dễ chút nào. Nhất là với 
mẹ con. Mẹ để hết tâm lực vào việc thuyết 
phục con quay về trước khi quá muộn. Mẹ đã 
mong đợi quá nhiều ở Làng Mai vì nghĩ rằng 
đây là một trung tâm quốc tế lớn nên tu viện 
phải lớn, sạch sẽ và hiện đại… đại loại là như 
thế. Nhưng khi đến đây lại thấy tu viện rất đơn 
giản và khiêm tốn, thiếu thốn nhiều tiện nghi. 
Mẹ nói: “Con gái tôi không thể nào sống ở đây 
được. Nó không thể nào nấu ăn cho mấy trăm 
người như vậy được. Cả đời nó chưa bao giờ 
sống chung phòng với ai. Làm sao nó có thể 
sống ở đây được?”. Mẹ cứ lặp đi lặp lại: “Về 
Hàn Quốc đi con!”. Thậm chí trong ngày con 
xuất gia mẹ vẫn nói như thế. Dù là một Phật tử 
và tu thiền khá lâu rồi, vậy mà mẹ vẫn tiếp tục 
băn khoăn và nghi ngờ. Vào ngày con xuất gia, 
sáng đó, mẹ hỏi một lần cuối: “Xin con hãy suy 
nghĩ lại. Mẹ sẽ mua vé máy bay cho con về nhà. 
Con có chắc là con muốn xuất gia không?”. Và 
con đã trả lời: “Dạ có, thưa mẹ. Con chắc chắn 
là con muốn xuất gia. Vì vậy xin mẹ đừng hỏi 
con thêm nữa”.
Mẹ khóc suốt thời gian con xuống tóc và nhận 
tấm y vàng, trong khi ba thì cố nén nước mắt. 
Sau đó mẹ nói với con: “Khi con quỳ xuống 
trước Bụt để được xuống tóc thì mẹ cảm thấy 

con không còn là con của mẹ nữa. Mẹ nhận ra 
là con đã thuộc về một đại gia đình tâm linh”. 
Con rất cảm động khi nghe mẹ nói như vậy.
Trong thời gian ba tháng ba mẹ ở Làng Mai, 
mỗi ngày đều đầy kịch tính. Thật không dễ 
dàng chút nào khi ba mẹ phải sống chung với 
một “đứa con mới” mang tên Trăng Hiền Tâm. 
Ba mẹ cần thời gian để làm quen với cuộc sống 
mới của con, và với sự thực tập. Nhất là đối với 
mẹ, mẹ phải trải qua rất nhiều xáo trộn trong 
lòng. Sống chung đông người đối với mẹ rất 
khó khăn. Và mẹ có quá nhiều lo lắng cho con. 
Có nhiều người đến Làng tu tập, điều đó có 
nghĩa là con phải làm việc nhiều hơn nữa để 
phụng sự. Đó là tri giác của mẹ, và tri giác đó 
làm mẹ khổ.
Ba tháng vừa qua là một bài học và sự thực tập 
lớn đối với con. Con đã nhìn lại ý nghĩa của 
thương yêu. Con nhìn sâu vào tình thương của 
con và ba mẹ. Con thấy nếu trong tình thương 
còn có sự đòi hỏi người mình thương phải thay 
đổi, còn nhiều vướng mắc thì đó chưa phải là 

tình thương đích thực. Ý niệm đây là ba “của 
con”, mẹ “của con” khiến cho con có nhiều lo 
lắng và buồn khổ. Con tự dựng lên một tri giác 
về “tôi” và “của tôi” và khổ đau vì hệ lụy ấy. Đó 
không phải là tình thương đích thực mà Thầy 
đã dạy. Vì vậy, con cố gắng bớt đòi hỏi ở ba mẹ 
và ở chính mình. Sự thực tập này giúp con rất 
nhiều.
Ba con đã có những chuyển hóa nhanh chóng 
hơn mẹ. Ba đã quan sát tất cả những gì diễn 
ra và học hỏi như một em bé mới bắt đầu bập 
bẹ những tiếng nói đầu tiên. Ba giống như một 
người đã được sinh ra ở một đất nước chỉ có 
mùa hè, và chưa từng trải qua một mùa đông 
lạnh giá nào trong đời. Người đó cần đến viếng 
một đất nước có mùa đông thì mới hiểu được 
thế nào là mùa đông đích thực. Cho dù người ấy 
có đọc bao nhiêu sách báo về mùa đông cũng 
không thể nào thực sự cảm được cho đến khi 
trải nghiệm nó. Cũng vậy, ba đã từng đọc sách 
Thầy, đã nghe nói đến Làng Mai, nhưng chỉ khi 
đến Làng ba mới biết Làng Mai là như thế nào. 
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Nơi đây ba đã tìm lại được em bé tuổi thơ 
trong ba. Suốt 64 năm cuộc đời, ba chưa 
một lần khóc, thậm chí trong đám tang bà 
nội. Vậy mà ba đã khóc như một đứa trẻ 
trong một buổi pháp đàm. Ba nói ba nhận 
ra là chưa bao giờ ba hỏi bà nội câu “Mẹ có 
khỏe không?”. Trước khi bà nội qua đời, bà 
đã bị bệnh tình hành hạ rất nhiều. Nhưng 
ba lúc nào cũng nói với bà nội: “Không 
sao đâu. Có gì đâu.” Hoặc đại loại những 
câu như vậy. Chưa bao giờ ba hỏi “Mẹ cảm 
thấy như thế nào? Mẹ đau như thế nào? Mẹ 
có ổn không?”. Sau khi ba nghe pháp thoại 
của sư cô Lăng Nghiêm, trong đó sư cô 
có nói đến sự thực tập ái ngữ, ba đã nhận 
ra điều đó. Ba nói là ba muốn thực tập 
ái ngữ với người thân và bạn 
bè trước khi quá muộn. 
Có vẻ như ba đã phá 
vỡ được một rào cản 
vừa to vừa dày trong 
đời. Con rất hạnh 
phúc nhìn thấy sự 
chuyển hóa của ba. 
Nhưng với mẹ, thật 
không dễ chút nào. 
Sau rất nhiều ngày ảm 
đạm và giông tố trong ba 
tháng có ba mẹ bên cạnh - dĩ nhiên 
là cũng có những ngày nắng hồng tươi đẹp, 
con vui mừng chào đón mùa Giáng sinh 
đến. Làng Mai ở châu Âu, Tây phương mà. 
Vì vậy chúng ta ăn mừng ngày Chúa Jesus 
ra đời. Chúng ta là một tu viện Phật giáo 
cho nên nếu nói chúng ta thích Giáng sinh 
thì có vẻ hơi mâu thuẫn. Nhưng chúng ta 
chào mừng tinh thần của lễ Giáng sinh, bởi 
vì nó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho 
các bạn thiền sinh Tây phương. Và tất cả 
mọi người đều cùng chào mừng Giáng sinh 
trong chánh niệm. Nhưng đối với ba mẹ, 
nhất là với mẹ của con, bà không thể hiểu 
được tại sao một tu viện Phật giáo lại trang 

hoàng và chuẩn bị quà cho Giáng sinh. Mẹ 
cứ nói tới nói lui là mẹ thấy không thoải 
mái với mấy cái trang trí Giáng sinh đó. Đối 
với mẹ, học hỏi giáo lý đạo Bụt quan trọng 
hơn nhiều so với việc chuẩn bị cho lễ Giáng 
sinh.
Nhưng thực sự đối với con, ý kiến của mẹ 
không có ảnh hưởng gì mấy. Tại vì con vô 
cùng thích lễ Giáng sinh ở Làng Mai. Và 
chúng ta lại còn có dàn đồng ca của xuất 
sĩ nữa chứ! Dàn đồng ca này thường đi hát 
thánh ca cúng dường các gia đình hàng xóm 
trong dịp Giáng sinh. Năm ngoái vì còn là 
cư sĩ nên con không tham gia dàn đồng ca 
được. Năm nay thì khác rồi. Con cũng là một 

trong những vị xuất sĩ đầu tròn áo vuông 
trong gia đình áo nâu . Con rất 

hào hứng về việc tham gia hát 
thánh ca với quý thầy, quý 

sư cô. Con thực sự rất hy 
vọng ba mẹ sẽ tới xem 
con hát. Hôm đó, mới 
sáng sớm con đã dặn ba 
mẹ buổi tối nhớ đến để 

thưởng thức.
Ngày hôm đó, dàn đồng ca 

đã hiến tặng các bài hát Giáng 
sinh trong vùng Loubès-Bernac, 

Sơn Hạ, xóm Thượng, xóm Hạ, và cuối 
cùng vào khoảng 9 giờ tối chúng con đã về 
tới xóm Mới. Tim con bắt đầu đập nhanh. 
Con tự hỏi không biết ba mẹ có đến không. 
Mặc áo nâu giản dị, tay mỗi người cầm một 
ngọn nến, chúng con bắt đầu hát. Đó là một 
khoảnh khắc yên lắng và tuyệt vời. Trong 
suốt ba bài hát, lòng con rất bình an. Rồi 
đến bài Đêm thánh vô cùng. Bài này ba mẹ 
con rất quen thuộc bằng tiếng Hàn Quốc. 
Chúng con hát không có nhạc cụ nào đặc 
biệt, chỉ có tâm bình an mà thôi. Chúng con 
đã chế tác được những âm thanh chánh niệm 
trong ánh nến ấm áp. Đó thật là một khoảnh 
khắc thật thiêng liêng. Và con là người đầu 

tiên được trị liệu. Con có thể thấy cái vỏ 
cứng của em bé chưa từng biết tri ân và từ 
bi trong con đang bị vỡ ra bởi năng lượng 
tập thể được chế tác ra bởi những người hát 
và người nghe hát. 
Trong khi chúng con hát những bài Giáng 
sinh, con thật lòng cầu mong cho âm thanh 
của những bài hát này đánh động đến trái tim 
của người nghe. Con có một niềm tin vững 
chắc rằng nếu con có thể được chữa lành thì 
những người khác cũng sẽ được chữa lành. 
Con nhìn ba mẹ và mỉm cười trong khi hát. 
Có thể ba mẹ không hiểu được ý nghĩa của 
những bài hát bằng tiếng Anh này, nhưng 
con chắc rằng hai vị có thể cảm được tinh 
thần thực sự của Giáng sinh. Con thấy mặt 
ba mẹ càng lúc càng rạng rỡ như 
ánh trăng rằm. Đó quả là một 
mặt trăng thật đẹp và ấm 
áp.
Ngày hôm sau, mẹ gọi 
con đến cạnh và nói 
mẹ muốn cho con xem 
nhật ký của mẹ. Trước 
đây, con đã khuyên mẹ 
nên viết nhật ký về những 
điều mà mẹ tri ân trong ba 
tháng, nhưng cho đến lúc ấy 
chưa lần nào mẹ cho con xem. Mặt mẹ 
đỏ lên như một cô gái trẻ. Và mẹ đưa cho 
con quyển nhật ký.
“Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc nào đã đưa 
con gái tôi đến Làng Mai? Tôi đã có rất 
nhiều câu hỏi trong thời gian sống ở đây. 
Có rất nhiều người đến đây để tìm hạnh 
phúc, nhưng đối với tôi, tôi chỉ có thể thấy 
những khổ đau của họ mà thôi. Tôi không 
thể hiểu quyết định của Trăng Hiền Tâm. 
Nhưng giờ thì dấu hỏi của tôi đã trở thành 
dấu chấm than. Tôi đã tìm ra câu trả lời từ 
dàn đồng ca Giáng sinh ngày hôm qua. Tôi 
đã lắng nghe hạnh phúc từ dàn đồng ca. Con 
gái của tôi, mà không… hạnh phúc của sư 

cô Trăng Hiền Tâm của tôi là ở đó. Trong 
ánh nến dịu dàng, họ đã hát và lắng nghe 
nhau. Không còn biên giới giữa Phật giáo 
và Thiên chúa giáo nữa. Chỉ có sự hòa điệu 
và chuyển hóa. Tôi nhận ra rằng người 
xuất sĩ là người biết chế tác hạnh phúc đích 
thực. Họ chính là những người biết được 
hạnh phúc là gì. Đó là lý do tại sao họ lại có 
thể hát những bài hát tuyệt vời đến thế. Họ 
đang san sẻ hạnh phúc của họ với chúng ta. 
Cảm ơn sư cô rất nhiều, bây giờ thì mẹ đã 
hiểu”.
Con muốn nhắc lại một lần nữa, tên mới 
của con là Trăng Hiền Tâm. Và bây giờ 
thì con yêu mặt trăng. Con có thể nhớ lại 

khoảnh khắc mà con cùng ba mẹ đi lên 
đồi mận để ngắm trăng lên 

trước hôm con xuống 
tóc. Lần đầu tiên 

trong đời, gia đình 
con đã cùng nhau 
chờ trăng lên như 
thế. Khi mẹ con 
ngắm mặt trăng 

tròn, nỗi buồn của 
mẹ đã bất ngờ được 

chuyển hóa và trở nên 
tươi sáng như ánh trăng 

rằm. Đó là một thời khắc thật 
đẹp. Con xin nguyện với Tam bảo là con 
sẽ cố gắng thực tập để làm được như vầng 
trăng tròn kia, tỏa ánh sáng giúp mọi người 
tìm thấy hướng đi cho cuộc đời. Con quyết 
tâm trở thành một mặt trăng có thể chia 
sẻ hạnh phúc và làm vơi bớt khổ đau cho 
người. Trong thời gian ở cùng ba mẹ, con 
đã có thể thấy niềm hy vọng. Con sẽ bắt 
đầu bước đầu tiên của con để trở thành một 
vị “trăng sĩ”.
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Vào một mùa thu tại tu viện Bích Nham, sư cô 
Trúc Nghiêm và tôi đã mua một vài loại hạt 
dành cho loài chim nhỏ. Chúng tôi hy vọng 
những hạt chứa trong chiếc túi vải thưa có thể 
quyến rũ những con chim nhỏ có bộ lông màu 
vàng mượt mà, xinh xắn. Sư cô cột một cây gậy 
dài lên ban công trước sân ni xá và treo cái túi 
hạt lên đó. Phải mất một vài tuần mới thấy các 
loài chim tìm đến. Chúng vừa gọi nhau vừa ăn 
hạt, trông thật vui nhộn. Nhưng ngay sau đó, 
loài sóc cũng đã kéo nhau đến tìm ăn những 
hạt do chim vung vãi xuống đất. Có vài chú sóc 
rất tinh ranh và can đảm, trèo lên cây gậy hoặc 
nhảy lên để bám vào cái túi đựng hạt. Sau nhiều 
lần như vậy, chúng đã làm rách cái túi và hạt rơi 
tung tóe ra mặt đất!
Sư cô Trúc Nghiêm kiên trì không kém, khâu 
lại cái túi và tìm một ống nhựa dài thay thế cây 
gậy gỗ để treo túi hạt lên đó. Thậm chí sư cô 
còn mua vaseline để bôi lên ống nhựa cho trơn, 
cho chắc ăn. Cái thú ngắm chim xem ra cũng 
khá tốn kém. Nhưng đối với chị em chúng tôi, 
đó là một niềm vui lớn trong những giờ rảnh rỗi 
ở tu viện. Những con sóc tí hon cố gắng hết sức 
bám vào ống nhựa, nhưng vì trơn quá lại bị tụt 
xuống, hoặc có những chú sóc lấy đà nhảy lên 
thật cao để chụp túi hạt, nhưng rồi cũng ngã lăn 
xuống... Ngồi nhìn màn trình diễn nhào lộn này 
chúng tôi cười khan cả cổ. Nhưng cuối cùng 
một chú sóc đã nhanh nhẹn nhảy lên thật cao, 
bám chặt vào túi hạt làm nó vỡ tung, và một lần 
nữa tất cả các hạt đều rơi xuống đất!
Chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Sư cô Trúc 
Nghiêm lại đi tìm một cây gậy gỗ ốm và dài để 

cắm vào trong ống nhựa, rồi dùng một hòn đá 
nhỏ để chẹn cho thật chặt, và như thế là túi hạt 
đã được treo ngất ngưởng trên cao. Nếu đi bộ 
ngang qua ni xá, bạn có thể trông thấy nó liền. 
Lần này, một vài chú sóc tham ăn đã cố gắng 
vượt qua được đoạn đường khó khăn là cái ống 
nhựa trơn, nhưng khi leo lên đến cây gỗ nhỏ thì 
cây gỗ oằn xuống, đong đưa qua lại làm các chú 
sóc sợ hãi, mất đà và rơi xuống như sung rụng. 
Một hôm, sư cô Thăng Nghiêm và tôi ra ngồi 
trước hiên ni xá để nhìn chim và sóc đến ăn hạt. 
Một chú sóc đang bình thản ăn những hạt nằm 
vung vãi dưới đất, còn một chú khác thì vừa ăn 
vừa nhìn lên cái túi hạt có vẻ thèm thuồng lắm. 
Thấy vậy, sư cô Thăng Nghiêm nói với con sóc: 
“Những hạt trên đó và những hạt dưới này đều 
giống nhau thôi mà!”. Tôi cười giòn và nói: “Ồ 
không, nếu những hạt dưới này ngon một, thì 
những hạt trên đó phải ngon gấp mười lần!”. 
Và như đồng ý với tôi, con sóc cứ ngẩng đầu 
nhìn cái túi đựng hạt một cách say mê, quên cả 

cổ và lưng nó đang uốn cong về phía sau và có 
thể làm nó ngã ngửa ra bất cứ lúc nào. Tôi nổi 
hứng lên câu vọng cổ giùm cho chú sóc si tình 
này: “Hạt ơi, tôi yêu hạt vô cùng! Cổ tôi có thể 
gãy chỉ vì em, lưng tôi cũng có thể gãy chỉ vì 
em!”. Chúng tôi lại cười ầm. Cuối cùng sư cô 
Thăng Nghiêm thốt lên: “Có lẽ những con sóc 
này đang nghĩ rằng the nuns are evil! Các sư cô 
thật độc ác, cười trên khổ đau của tụi tui!”.
Chúng ta hãy quán chiếu về hoạt cảnh này. Hãy 
hình dung mình là những con sóc quyết tâm, 
bền chí và nhiều tham vọng đó. Và cái gì là cái 
túi treo lơ lửng, chênh vênh trên cao kia đối 
với bạn? Cái mà bạn ao ước lấy cho bằng được 
dù phải làm bất cứ điều gì và phải hy sinh bất 
cứ cái gì để có thể đạt được nó. Có phải vì bạn 
nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho bạn nhiều hạnh 
phúc? Cái túi tuyệt vời đó của bạn là gì? Một 
ông lão ráo riết tìm kiếm bạn đời. Một phụ nữ 
hăm hở du lịch khắp năm châu. Một thanh niên 
đeo đuổi tham vọng trở thành một bác sĩ nổi 
tiếng, v.v.
Giáo lý của đạo Bụt thường nói về Niết bàn - 
một trạng thái tĩnh lặng, không còn mong cầu, 
không còn nắm bắt. Niết bàn là một từ đã xuất 
hiện trước thời của Bụt. Khi đốt lửa, củi sẽ cháy 
thành than rất nóng. Nhưng nếu để qua đêm, 
đống than sẽ nguội dần và sáng hôm sau người 
chạm tay vào đống tro tàn sẽ thấy nó mát dịu. 
Đó là Niết bàn, trạng thái của sự rỗng lặng, mát 

mẻ và êm dịu. Niết bàn cũng đã được dịch là 
đại lạc như trong kinh Tám điều giác ngộ của 
các bậc đại nhân. Từ “đại” có nghĩa là lớn. Khi 
nói về một cái gì đó vĩ đại như thành công lớn, 
niềm vui lớn, hoặc hạnh phúc lớn, chúng ta 
nghĩ điều đó là một đối tượng bên ngoài chúng 
ta và chúng ta là chủ thể. Trong ngôn ngữ Trung 
Quốc, chữ 大 (đại, lớn) gồm có hai phần. Phần 
chính là 人 (nhân, người) và phần kia là 一 
(nhất, một). Như thế, đại cũng có thể được hiểu 
là người có sự nhất như. Vậy thì cái vĩ đại, to 
lớn đó không phải là một đối tượng bên ngoài, 
mà nó là một với chủ thể. Từ đại 大 này cũng 
trông giống một người đang bước một bước dài 
và hai tay dang ra để giữ cân bằng. Hình ảnh 
này cho thấy sự quan trọng của khả năng giữ 
thăng bằng. Vậy thì thân tâm được thăng bằng 
và nhất như là những điều kiện cần thiết để làm 
việc lớn, để có niềm hạnh phúc lớn, để thành 
một đại nhân. 
Trong đạo Bụt, chúng ta thấy có sự khác biệt 
giữa niềm vui và hạnh phúc. Trong niềm vui 
vẫn còn hàm chứa hương vị của sự phấn khích, 
vẫn còn những cơn sóng trồi sụt. Ví dụ như khi 
bạn vui mừng được gặp lại người yêu sau một 
thời gian dài cách biệt, bạn có sự kích thích nội 
tâm làm tim bạn đập nhanh hơn. Khi bạn vui 
vẻ chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp bạn bè hoặc 
cha mẹ thì đó là sự phấn khích, đó là niềm vui. 
Nhưng hạnh phúc là trạng thái sâu lắng hơn. 

Chân Đẳng Nghiêm
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Hạnh phúc là khi chúng ta im lặng và 
thoải mái ngồi với chính mình hoặc bên 
cạnh một ai đó, không cần nói gì, không 
cần làm gì, chỉ đơn giản có mặt thực sự 
cho nhau, ý thức tràn đầy. Đó là niềm 
hạnh phúc sâu xa và chân thật. 
Trước đây có một nhóm sinh viên đại 
học hỏi chúng tôi: “Quý thầy, quý sư 
cô có hạnh phúc không?”. Tôi đã trả lời 
họ: “Hạnh phúc của chúng tôi không 
phải là trạng thái như khi bạn ăn sô cô 
la, lượng đường cao vào máu làm bạn 
phấn khích nhất thời, nhưng sau đó lại 
cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Hạnh phúc 
của chúng tôi giống như khi ăn cà rốt 
hoặc ăn bông cải xanh. Hương vị của 
loại thức ăn này nhẹ nhàng không làm 
chúng tôi thèm khát. Thức ăn này tốt 
cho chúng tôi. Trong khi ăn chúng tôi 
có bình an và nó sẽ tiếp tục nuôi dưỡng 
cơ thể chúng tôi trong thời gian tới. 
Hạnh phúc của những người tu cũng 
vậy, nó là một trạng thái tĩnh lặng bình 
an luôn hiện diện và nuôi dưỡng chúng 
tôi bây giờ và cả sau này”. 
Giáo lý Tứ diệu đế nói về liên hệ giữa 
khổ đau và hạnh phúc. Để khổ đau hiện 
hữu, phải có một con đường dẫn đến 
khổ đau. Thông thường chúng ta nghĩ 
rằng khổ đau là một cái gì đó được áp 
đặt lên chúng ta và chúng ta luôn thấy 
mình là nạn nhân. Ít khi được nghe ai 
đó nói: “Tôi là thủ phạm đã gây nhiều 
khổ đau, tôi đã bắt nạt, gạt gẫm và làm 
tổn thương nhiều người”. Chúng ta ít 
khi hoặc không bao giờ công nhận phần 
trách nhiệm của mình mà thường than 
vãn: “Tôi đang bị bắt ép, người ta nói 
xấu tôi, tôi bị tổn thương, tôi bị xúc 
phạm, tôi bị thế này và tôi bị thế kia, 
v.v.”. Nhưng khi tu học Pháp của Bụt, 
chúng ta nhận ra rằng chúng ta không 
những là nạn nhân mà còn là thủ phạm, 

là kẻ gây ra khổ đau và kéo dài sự 
khổ đau triền miên. Có thể khổ đau đã 
diễn ra nhiều lần trong thời thơ ấu, khi 
chúng ta phải chịu đựng sự đói nghèo, 
bị phân biệt, bị chửi mắng, hoặc bị lạm 
dụng tình dục. Đáng tiếc thay, hiện giờ 
chúng ta đã thành người lớn nhưng vẫn 
suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như 
xưa, vẫn nghĩ rằng mình là nạn nhân, 
vẫn nói những điều tổn thương, vẫn 
tiếp tục gây thêm nhiều khổ đau cho 
bản thân và cho người khác. Có lần 
một cô gái trẻ đẹp đến xin tham vấn với 
tôi. Cô đã nói rất nhiều về những khổ 
đau của cô, và sau khi nghe tận nguồn 
cơn nỗi lòng của cô ấy, tôi đã thốt lên: 
“Em biết không? Em đang nghiện nỗi 
khổ đau của em!”. Cô rất ngạc nhiên, bị 
khựng lại trong vài giây. Sau khi nghe 
tôi giải thích, cô rất xúc động như bừng 
tỉnh sau một giấc mộng dài. 
Tại sao ta lại có thể nghiện khổ đau? 
Hãy thành thật với chính mình, bỏ một 
chút thì giờ để nhìn sâu vào những ý 
nghĩ, lời nói và hành động của mình, 
thì ta sẽ thấy mình đã nuôi dưỡng khổ 
đau như thế nào. Chánh niệm giúp ta 
khám phá ra rằng ta đã và đang tưới 
tẩm thân tâm với những độc tố qua ý 
nghĩ, lời nói và hành động trong cuộc 
sống hàng ngày. Những loại thực phẩm 
tiêu cực mà chúng ta tiếp nhận qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng có công 
năng làm tăng trưởng khổ đau. Cho nên 
khổ đau của quá khứ không hề thuyên 
giảm với thời gian, mà ngược lại chúng 
ngày càng sâu đậm. 
Ta thường mơ mộng, thổn thức, hoặc 
đau buồn, thương tiếc về những gì thuộc 
về quá khứ. Có lẽ ta không cố ý chọn 
khổ đau nhưng nó hiện hữu một cách 
vô thức bởi vì trên phương diện tâm lý, 
khổ đau là tất cả những gì ta cảm thấy 

thân thuộc, thường sống lại và diễn tập. Trên 
phương diện sinh lý, cơ thể chúng ta đã nghiện 
những kích thích tố của sự buồn phiền, thất 
vọng, tức giận. Và tâm chúng ta cũng đã nghiện 
những cảm thọ và cách suy nghĩ tiêu cực. 
Vì vậy trong bốn sự thật cao quý Tứ diệu đế, 
chúng ta có thể nói rằng sự thật thứ nhất khổ đế 
không những công nhận sự hiện diện của khổ 
đau, mà cũng công nhận sự nghiện ngập đối với 
khổ đau. Sự nghiện ngập đối với khổ đau chính 
là mũi tên thứ hai làm cho khổ đau được duy trì 
hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Sự thật thứ hai khổ tập đế chỉ ra là có một con 
đường, cũng như có những loại thức ăn dẫn đến 
khổ đau và duy trì sự nghiện ngập đó. Nếu Bụt 
dừng lại tại đây thì bạn sẽ nói rằng khổ đau có 
gì là cao quý đâu? Nhưng Bụt đã không dừng 
lại ở đó. Bụt đã khẳng định trong sự thật thứ ba 
khổ tập diệt đế rằng khổ đau và sự nghiện ngập 
khổ đau có thể chấm dứt để hạnh phúc chân 
thật có thể tỏa sáng ngay trong cuộc đời này 
của chúng ta. Sự thật cao quý thứ tư khổ tập 
diệt đạo đế là những sự thực tập cụ thể của Bát 
chánh đạo có công năng chấm dứt các nguyên 
nhân trưởng dưỡng khổ đau. 
Khổ đau chỉ trở thành cao quý khi chúng ta dấn 
thân trên con đường tâm linh để chuyển hóa 
và trị liệu. Chúng ta sẽ có ý thức không nuôi 
sống khổ đau của quá khứ, không gây thêm khổ 
đau trong cuộc sống hàng ngày, mà ngược lại 
chúng ta chọn cách tư duy, nói năng và hành xử 
như những loại thực phẩm lành mạnh dẫn đến 
bình an và hạnh phúc. Như khi lấy bóng tối đi 
thì ánh sáng xuất hiện. Hoặc khi ánh sáng xuất 
hiện thì xua tan bóng tối. Bát chánh đạo, trong 
đó có Chánh niệm, là những sự thực tập rất cụ 
thể để giúp chúng ta có ý thức và có khả năng 
chọn lựa sáng suốt trong từng giây từng phút. 
Chúng ta có thể sống cuộc đời của mình trong 
tĩnh lặng, an hòa mà sẽ không phải như chú sóc 
kia cứ miệt mài ngửa cổ lên để mơ tưởng vài 
hạt đậu trên cao!
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Tháng cuối năm, Huế mưa dai dẳng và lạnh. 
Cây mai ngay trước cửa phòng tôi nở duy nhất 
một bông hoa năm cánh tươi nhuận. Mỗi ngày, 
ngồi uống trà, tôi đều hướng mắt về phía bông 
hoa. Còn hai tuần nữa là Tết. Thầy về đây vậy 
mà cũng gần ba tháng rồi. Nhìn cánh hoa vàng, 
tôi nhớ đến câu thơ của thầy Hoàng Bá: 
Bất thị nhất phiên hàn triệt cốt 
Tranh đắc mai hoa phốc tị hương. 
Không phải một phen lạnh đến tận cùng xương 
thịt, thì dễ gì hoa mai thoát ra được thứ hương 
thơm như vậy. Cội mai già cũng như một đấng 
trượng phu, âm thầm, kiên định, vững chãi, chờ 
đợi, kiên nhẫn và dâng hiến hương thơm cho 
đời.
Rau rịa
Hơn hai năm nay Thầy về thăm Vườn Ươm, 
và mỗi tháng Tư, Thầy đều đi cùng những học 
trò của mình đến Wangree, một resort, nơi tổ 
chức khóa tu gia đình trong mỗi dịp Tết của 
người Thái Lan. Resort rất đẹp, gần núi, có rất 
nhiều hoa, nhiều tán cây cổ thụ, có suối, nhiều 
hồ nước và những con đường quanh co để thiền 
hành.

Một buổi sáng, tôi nhìn thấy trên mâm cơm của 
Thầy có món rau. Hỏi ra mới biết đó là rau rịa, 
được hái từ khu vườn ngay trong khuôn viên 
của resort. Rau rịa. Thứ rau mà chưa bao giờ 
tôi nhìn thấy trực tiếp nhưng đã rất ấn tượng khi 
đọc Nẻo về của ý - quyển sách Thầy viết hơn 
năm mươi năm trước. Nói đến tên, tôi đã cảm 
thấy rất hạnh phúc.
Thế là tôi, thầy Đồng Trí và sư chú Trời Trong 
Sáng quyết định đi tìm rừng rau rịa. Bất ngờ 
quá, rừng rau chỉ cách chỗ chúng tôi ở vài trăm 
mét. Từ đó, những món ăn như rau rịa nấu canh, 
rau rịa xào được anh em chúng tôi thưởng thức 
thường xuyên. Tôi có thưa cho Thầy nghe về 
rừng rau rịa, nhắc lại Nẻo về của ý và thỉnh Thầy 
đi thăm rừng rau. "Thứ cây này có rất nhiều ở 
Phương Bối, nhất là trong khu rừng ở phía Tây 
Nam. Ta chỉ có thể hái được những đọt lá non 
màu hồng tím. Lá rịa mọc song đôi trên đọt cho 
nên Lý đặt tên thứ rau này là song diệp thái. 
Người Thượng có thể bán cho người Kinh bất 
cứ thứ gì họ kiếm được ở rừng: tre, mây, phong 
lan, thịt nai, măng, v.v. nhưng không bao giờ 
bán lại rau rịa”. (trích Nẻo về của ý)

Vào một buổi sáng, trời nắng đẹp, Thầy cùng 
anh chị em thị giả chúng tôi ra thăm rừng rau. 
Con đường rợp bóng cổ thụ. Đến nơi, Thầy 
chăm chú quan sát các con của Thầy ngắt từng 
đọt non, hình ảnh mà hơn năm mươi năm trước 
Thầy đã từng thưởng thức. Thầy nhìn rừng rau, 
nhìn cụm lá non trong tay sư cô Linh Nghiêm 
và sư cô Định Nghiêm, ánh mắt rất hạnh phúc. 
Tôi nhìn thấy cả ánh sáng ban mai trong ánh 
mắt Thầy. Quý sư cô mang những đọt non tới 
dâng lên Thầy. Thầy chắp tay, sau đó đưa nắm 
rau rịa lên mũi thưởng thức. Nắm rau hôm nay 
cũng là nắm rau tại núi rừng Phương Bối Đại 
Lão của ngày xưa. Tôi rất xúc động với cách 
tiếp xúc của Thầy, chú tâm, trang trọng, chánh 
niệm, như gặp lại một người bạn cố tri.
Cả hai lần ghé resort, Thầy đều đến thăm rừng 
rau rịa. Những lần đi hái rau sau này, đoàn 
chúng tôi còn có thêm thầy Pháp Chất và thầy 
Mãn Chí, hay sư chú Trời Kỳ Diệu. Khi nào 
thấy tôi không có trong phòng, thầy Pháp Chất 
thường nói với anh em: "Thầy Nguyên Tịnh lại 
đi thăm rừng rau rịa rồi". Đúng rồi. Những ngày 
sống ở đây thật ngắn ngủi, chúng tôi phải tận 

dụng thời gian để thưởng thức. Thưởng thức 
rau rịa, tôi thưởng thức được cả rừng núi Đại 
Lão và tình anh em mà ngày xưa Thầy đã vun 
bồi trên đồi Phương Bối. Tôi nhớ đến lời thầy 
Lợi, một người cư sĩ lớn tuổi từng nói với tôi: 
"Đọc Bây giờ mới thấy, Tình người hay Nẻo 
về của ý, thầy sẽ thấy tại sao Thầy Nhất Hạnh 
lại có những hoa trái đẹp tươi như vậy. Thầy 
Nhất Hạnh đã biết cách nuôi dưỡng được tình 
huynh đệ đồng môn và chưa bao giờ đánh mất 
sự thương yêu yểm trợ đối với những người em 
trẻ tuổi. Đây là một bài học rất lớn mà Thầy để 
lại cho cuộc đời".
Giữ lửa
Có một buổi chiều, trời mưa, gió và lạnh. Lúc 
đó thầy trò chúng tôi đang ở Sơn Cốc. Ngồi 
nhìn ra cửa kính, Thầy đưa bàn tay trái, bàn 
tay duy nhất Thầy còn cử động được sau lần 
bệnh nặng, áp lên khuôn mặt mình và nhìn từng 
người học trò đang ngồi xung quanh. Đôi mắt 
Thầy muốn nói một điều gì đó. Không khí im 
lặng bao trùm. Đôi mắt Thầy vẫn hướng đến 
từng người. Tôi nhìn Thầy, rồi như một tiếng 
nói trực tiếp đi ra từ sự vận hành của cả năm 

Thích Nguyên Tịnh



104 105

uẩn, tôi đọc lớn đủ để Thầy nghe bài thơ "Ấm 
áp", bài thơ Thầy đã viết trong thời gian Thầy 
đi kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam:
"Tôi bưng mặt trong lòng hai bàn tay
Có phải để khóc đâu anh
Tôi bưng mặt để giữ cho ấm áp sự cô đơn
Hai bàn tay chở che
Hai bàn tay nuôi dưỡng
Hai bàn tay ngăn cản
Sự ra đi hờn dỗi của linh hồn".
Thầy nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng lên, gật 
đầu và đặt bàn tay lên đầu tôi. Tôi lấy giọng, 
đọc thêm lần nữa và lần nữa, lòng rạt rào xúc 
động. Tôi thưa: "Thầy ơi, con biết Thầy nhớ 
rõ bài thơ này lắm. Trái tim của một người trẻ 
đầy nhiệt huyết, đầy hy vọng, đầy tin tưởng và 
bàn tay của người trẻ là để thương yêu, để xây 
dựng, để làm đẹp cuộc đời. Nhưng mà trái tim 
ấy, bàn tay ấy của người trẻ đã lắm lúc mang 
thương tích, lắm lúc rơi vào sự cô đơn, lắm lúc 
đối diện với những bế tắc và thất vọng. Người 
trẻ ấy đã áp bàn tay lên khuôn mặt những lúc 
buồn tủi cô đơn nhất, để sự ấm áp mãi còn, để 
nhắc nhở cho chính mình bầu nhiệt huyết vẫn 
còn tuôn dậy, để cho sự cô đơn không lấn áp 
được niềm tin yêu. Đôi bàn tay của người trẻ 
kia đã làm nhiệm vụ che chở, nuôi dưỡng bếp 
lửa tâm thức và ngăn cản một tâm hồn đang 
hờn dỗi, cô đơn và thất vọng muốn từ bỏ. Con 
biết, Thầy không bao giờ bỏ cuộc, và Thầy luôn 
trao truyền cho chúng con tinh thần đó".

Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại 
"liều lĩnh" nói lên được những điều 
như vậy. Bàn tay Thầy đặt trên trán 
tôi. Mắt tôi nhòe đi trong niềm xúc 
động và biết ơn. Thầy gật đầu, đôi 
mắt vẫn sáng một tia sáng kỳ diệu. 
Mưa gió vẫn kéo về khắp Sơn Cốc. 
Thầy trò tôi ngồi với nhau rất ấm áp.
Được cơ may thân cận Thầy trong 
thời gian làm thị giả, tôi đã học được 
những bài học Thầy trao truyền. Mỗi 
bữa cơm, bằng bàn tay trái, Thầy đưa 
từng muỗng thức ăn lên miệng với 

tất cả sự chú tâm, thận trọng và thưởng thức. 
Chánh niệm đã trở thành sự sống của Thầy. 
Thầy thưởng thức từng ngụm trà một cách trầm 
lặng, ngắm nhìn thiên nhiên, Thầy trở thành 
người vô sự. Bàn tay trái của Thầy vỗ về, chấp 
nhận và làm thay những công việc cho bàn tay 
phải. Tôi thương lắm mỗi khi nhìn thấy bàn tay 
trái của Thầy chăm sóc và đánh thức bàn tay 
phải. Thầy ngồi vào bàn, giấy đã được thị giả 
chuẩn bị sẵn, với bàn tay trái, Thầy cầm bút 
và vẽ từng vòng tròn thư pháp. Thầy nhìn một 
bông hoa hồng vươn cao và uốn mình bên cửa 
kính, rồi vẽ theo. Những vòng tròn cứ thế hình 
thành nơi nét bút, tạo nên một bông hoa hồng. 
Bông hoa nở trên giấy. Bông hoa nở trong lòng 
Thầy. Bông hoa nở trong lòng mỗi anh chị em 
thị giả chúng tôi. Và bông hoa ấy cũng nở trong 
lòng mỗi đứa con của Thầy ở khắp mọi nơi. 
Thầy đọc sách. Thầy tập chân. Thầy tập trở 
người. Thầy tập nói, tập đi,... Bếp lửa cứ thế, 
ngày đêm Thầy âm thầm giữ gìn và trao truyền 
cho mỗi chúng tôi.
Tôi không lớn lên trong chiến tranh. Nhưng tôi 
lớn lên trong thời kỳ mà tuổi trẻ cũng mang 
nhiều buồn tủi, cô đơn, nghi kỵ và thương tích. 
Nói với tuổi hai mươi là tập sách đã giúp tôi 
định hình đời sống của mình rất nhiều. Thầy 
viết tác phẩm đó trong lúc chiến tranh và chết 
chóc có mặt khắp quê hương. Một cuốn sách 
chứa đầy tình thương, bao dung, chấp nhận, tha 

thứ, biết ơn và tin tưởng. Những hạt giống của 
nghi kỵ, thủ tiêu, chống báng, tuyệt vọng trong 
người đọc dần lắng dịu để cho tình thương và 
sự cảm thông có mặt. Tôi hiểu, từ lúc còn rất 
trẻ, Thầy đã là một người giữ lửa và mãi đến 
bây giờ, bếp lửa ấm áp ấy vẫn còn cho ta than 
hồng lửa đỏ.
Tìm tôi trong tận đáy hồn anh
20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Sáng 
hôm đó, thầy Chơn Trí, một người bạn đồng 
học với Thầy tại Phật học đường Báo Quốc lúc 
Thầy còn là một sư chú, bất ngờ lên thăm Thầy. 
Thầy vừa dùng sáng xong. Thấy bóng dáng 
thầy Chơn Trí ngoài cửa sổ, Thầy đã đưa tay 
lên chào, kiểu chào của hai người bạn thân thiết 
lâu năm. Hai anh em nắm tay nhau. Thầy Chơn 
Trí, bằng cái cách hài hước vui vẻ rất trẻ trung, 
đưa tặng Thầy một chai xì dầu Maggi. Thầy gật 
đầu, đôi mắt rất sáng, nhận chai xì dầu và đưa 
lên cao một lúc lâu. Hai anh em cười rất tươi. 
Thầy đưa tay nắm tay thầy Chơn Trí sau khi gởi 
chai xì dầu cho thị giả. Chai xì dầu nhắc nhở lại 
kỷ niệm của thời học tăng. Đó là một báu vật 
mà chỉ có thầy Chơn Trí lúc đó, vốn được mệnh 
danh "giàu có" mới sở hữu được. Trong bữa ăn 
thanh bần của học tăng, lâu lâu sư chú Chơn Trí 
lấy chai xì dầu trong túi áo ra, xịt vài giọt vào 
chén cơm của mình một cách thận trọng, rồi 
chuyền chai xì dầu cho vài anh em trẻ cùng tận 
hưởng hương vị "giàu có" đó trước khi thu lại 
và cho vào túi áo. Hôm sau, thầy 
Pháp Huy kể cho anh em chúng 
tôi nghe, Thầy đã bảo mở chai 
xì dầu và Thầy đã thử ba giọt. 
Chai xì dầu sau đó được mang 
xuống bếp thị giả. Nghe xong câu 
chuyện, tôi liền đi cất chai xì dầu 
để làm kỷ niệm. 
Thầy Chơn Trí là một người đã 
gắn bó với Thầy trong thời kỳ học 
tăng tại Báo Quốc như một đồng 
sự. Tờ báo Tiếng Sóng do Thầy 
phát động đã được thầy Chơn Trí 

giúp đỡ giấy mực rất nhiều. Tờ báo đó, tuy đơn 
sơ, nhưng là tiếng nói của những tăng sinh trẻ 
và là tờ báo mở đầu cho những tờ báo Thầy 
tham gia, cũng như hướng viết sách của Thầy 
sau này. Trong buổi gặp mặt hôm đó, thầy Chơn 
Trí đã nhắc lại một kỷ niệm rất đẹp cho Thầy và 
anh chị em thị giả chúng tôi được nghe.
Đó là lúc Thầy không đồng ý với chương trình 
giảng dạy ở Báo Quốc. Sau một vài lần thưa lên 
Ban giám đốc nhà trường mà không có kết quả, 
Thầy quyết định bỏ học đi vào Nam. Chuyến đi 
đó của Thầy và một vài anh em khác được bí 
mật tổ chức. Xe sắp chạy, thầy Chơn Trí thấy 
có gánh đậu hũ gần đó, liền mua cho Thầy một 
chén, lúc đó Thầy đã ở trên xe. Chén đậu hũ 
vừa đưa lên, bất ngờ xe chuyển bánh. Vậy là 
chén đậu hũ tuột khỏi tay Thầy, đổ đầy áo thầy 
Chơn Trí. Trên xe, Thầy đưa tay vẫy chào bạn 
và khóc rất nhiều. Cho đến lúc chiếc xe khuất 
hẳn, thầy Chơn Trí mới ra về. Một chuyến đi 
của khát khao tìm một con đường mới, nhưng 
vẫn còn rất mơ hồ, chưa biết được gì không 
nhưng đã phải xa thầy tổ, xa bạn bè thân thiết, 
xa người giáo thọ trẻ Trọng Ân hiền lành và 
hiểu được những đứa em tăng sinh. Tôi quỳ 
một bên và nghe giọng kể của thầy Chơn Trí, 
trong chất giọng ấy còn đủ đầy hình bóng của 
người bạn nức nở khóc khi xe lăn bánh và chén 
đậu hũ ướt đẫm cả vạt áo mình… Ngày hôm 
sau, anh chị em chúng tôi về chùa Phước Điền 



106 107

thăm thầy Chơn Trí, lại được nghe nhiều câu 
chuyện vui và hay do thầy Chơn Trí kể, đi kèm 
theo từ "bí mật". Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn 
khi được nghe những câu chuyện dễ thương về 
tình huynh đệ của mấy mươi năm về trước.
Sum họp
26 tháng 10 năm 2018, Thầy về đến Việt Nam. 
28 tháng 10, Thầy về đến Tổ đình Từ Hiếu. 
Chúng tôi thỉnh Thầy xuống xe. Thầy chào đại 
chúng và ra dấu cho thị giả đẩy xe đi tiếp đến 
cổng tam quan chùa Tổ. Thầy chắp tay chào 
chùa Tổ. Tăng ni và Phật tử cư sĩ đứng hai hàng 
dài. Thầy ra hiệu dừng lại, ra hiệu cho mọi người 
dạt ra hai bên để Thầy có thể nhìn thấy toàn bộ 
cổng tam quan. Chúng tôi đứng đó, bên cạnh 
Thầy, và nhận ra hình bóng sư chú Phùng Xuân 
mỗi lần từ Phật học đường 
Báo Quốc hay đi đâu xa 
được về thăm chùa, thăm 
Sư Cố Thanh Quý, thăm 
huynh đệ, thường dừng 
lại một lúc trước cổng tam 
quan, trước hồ bán nguyệt 
để ngắm nhìn khung cảnh 
thanh bình ở đây, để thấm 
sâu hơn cảm giác về nhà 
của một người xuất sĩ trẻ. 
Lúc đó, tôi cảm nghe trong khung cảnh đông 
đảo ấy chỉ còn lại bóng dáng một sư chú trẻ 
với ngôi cổ tự rêu phong mà không thêm bất kỳ 
một âm thanh rộn ràng hay một hình ảnh náo 
nhiệt nào khác nữa. Dừng lại một lúc lâu, Thầy 
ra dấu đi tiếp. Đoàn thị giả đưa Thầy vào cửa 
giữa cổng tam quan. Thầy chạm bàn tay một 
cách cẩn trọng vào bức tường sạm màu theo 
thời gian. Nhìn bàn tay Thầy, chúng tôi nhìn 
thấy dấu ấn linh thiêng của sự trở về.
Chùa Tổ đẹp quá. Thầy dành nhiều thời gian để 
thăm từng ngõ ngách.
Có cây khế hơn trăm tuổi cho trái vàng cam, 
yên lắng giữa sân chùa. Cây khế gắn bó với 
Thầy từ lúc Thầy mới vào chùa và trong lúc 
thị giả cho Sư Cố Thanh Quý. Cây khế ấy đã đi 

vào trong văn thơ của Thầy. "Ở chùa Từ Quang 
có một thầy tên là Trọng Ân, một ông thầy tu 
thật hiền, thật đẹp. Thầy này là thi sĩ, thơ của 
thầy được nhiều cô nhiều chú học thuộc lòng. 
Bút hiệu của thầy là Trúc Diệp, nghĩa là lá tre. 
Tết nào thầy cũng lên chùa Tổ thăm Sư Ông và 
thăm chú Phùng Xuân. Tết nào thầy cũng được 
Sư Ông ban cho một trái khế. Khế được đặt 
trên một cái đĩa trắng. Có cả một con dao con. 
Dao chỉ để gọt khía và cắt hai đầu. Rồi ta xẻ 
khế ra thành từng múi, cầm tay mà ăn. Không 
bao giờ cầm dao cắt khế thành từng lát hình 
ngôi sao. Khi thầy Trúc Diệp ra về, chú Phùng 
Xuân thường hái thêm một trái khế thứ hai để 
thầy ấy mang về Từ Quang, chưng trong phòng 
‘cho đẹp’. Trái khế này thường được hái kèm 
theo vài chiếc lá khế”. (Trích Thơ từng ôm và 

mặt trời từng hạt - Thầy 
Làng Mai).
Thầy rất thích ngồi yên 
ngắm nhìn cây khế nơi 
chiếc bể cạn có hòn non 
bộ xưa rêu phủ ấy. Những 
chiếc lá khế thỉnh thoảng 
chao nghiêng rơi xuống. 
Trái khế vàng cam lủng 
lẳng trên cây. Thầy đưa 

tay chạm vào một vài trái khế thấp và áp vào 
má. Có những hôm trời mưa lất phất, Thầy vẫn 
muốn dạo quanh dưới cội khế già. Thầy đang 
dạo chơi cùng Sư Cố, cũng như chúng tôi đang 
dạo chơi cùng Thầy.
Và rồi thế nào Thầy cũng ra dấu để chúng tôi 
mở cửa đưa Thầy vào thăm liêu Sư Cố. Chiếc 
giường Sư Cố thường nằm nghỉ vẫn còn đó. 
Thầy rất thích thị giả đưa Thầy đến sát chiếc 
giường mộc mạc ấy để Thầy được nhìn thật lâu 
và thật kỹ. Thầy chắp tay chào như Sư Cố vẫn 
ngồi đó mỗi lần Thầy có dịp về thăm. Bức chân 
dung Sư Cố mà Thầy cúng dường mấy mươi 
năm trước được thờ ngay giữa liêu. Thầy dừng 
lại lâu hơn, ngắm nhìn bức chân dung và đưa 
tay ra hiệu cho các học trò của mình cùng chiêm 

ngưỡng. Có những lúc Thầy kính cẩn chắp tay 
thật lâu trước bức chân dung ấy.
Ngày xưa, lúc Thầy ra nước ngoài vận động 
hòa bình cho quê hương, Thầy hứa với Sư Cố 
rằng Thầy đi rồi Thầy sẽ trở về. Sư Cố, sau đó, 
vẫn thường hay chống chiếc gậy nhìn xa xa và 
hỏi thị giả đứng hầu bên cạnh: "Thầy (Nhất 
Hạnh) về chưa?". Một câu hỏi của tình thương 
và tin cậy mà Sư Cố dành cho người học trò của 
mình. Năm Sư Cố tịch, Thầy vẫn còn ở nước 
ngoài, không về được. Thầy buồn lắm. Thầy 
không được gặp Sư Cố bằng xương bằng thịt 
thêm một lần nào nữa cả. Câu hỏi: "Thầy (Nhất 
Hạnh) về chưa?" vẫn còn đó. Và hôm nay, mỗi 
lần nhìn thấy hình bóng Thầy ngồi yên hay 
chắp tay trước chiếc đơn trong liêu hay trước 
chân dung Sư Cố, tôi đã 
nghe trong gió chiều tiếng 
Thầy thưa với Sư Cố: 
"Bạch Thầy, con đã về 
rồi, con đã thực sự trở về 
rồi". Thầy trở về như một 
người đệ tử xứng đáng 
với chư Tổ, với Sư Cố. 
Thầy về chùa Tổ là Thầy 
về nhà, về với nghĩa tình, 
Thầy về với từng bàn tay 
chạm nhẹ vào cổng tam quan, chạm nhẹ vào 
chiếc giường đơn sơ Sư Cố nghỉ, chạm nhẹ vào 
những chiếc đơn xưa từng là chỗ ngồi chơi hay 
chỗ nằm ngủ của sư chú Phùng Xuân và huynh 
đệ một thời, chạm vào từng chiếc lá khế ký ức... 
Cổng tam quan ấy, chiếc giường ấy, chiếc đơn 
ấy, chiếc lá khế ấy, từ xa xưa cho đến hôm nay, 
đã có mặt và chứng kiến cho một tấm lòng thủy 
chung, ân nghĩa. Bài học của sự trở về ấy, Thầy 
đang dạy cho chúng tôi từ những biểu hiện giản 
đơn nhất. 
Tôi nhớ, lúc tôi xin phép Thầy tôi để rời Kim 
Sơn qua Làng Mai thực tập, tôi đã viết cho Thầy 
tôi những bức thư, tôi cũng đã nói: "Con đi rồi 
con sẽ trở về". Lúc viết câu đó, tôi chưa được 
nghe câu chuyện cảm động tình nghĩa thầy trò 

giữa Sư Cố Thanh Quý và Thầy.
Ngày về
Về Huế lần này, tôi dành thời gian để về Kim 
Sơn thăm Thầy tôi, người đã cho tôi xuất gia 
và tác thành đời sống xuất sĩ. Đây là lần đầu 
tiên sau khi đi tu, có mặt tại Huế Huế mà tôi lại 
không ở Kim Sơn. Mỗi lần nghĩ đến điều này, 
tôi biết ơn Thầy tôi lắm. Thầy đã chấp nhận, đã 
âm thầm yểm trợ cho lý tưởng và con đường 
của tôi với tư cách một vị thầy dành cho một 
đệ tử. Núi đồi Kim Sơn bao giờ cũng đẹp, cũng 
an tịnh. Mùa này, hoa nứt nẻ tím nở thành từng 
cụm quanh vườn. Mấy chậu mai trong sân chùa 
đã bắt đầu nở. Tôi thích đứng ở một góc nào đó 
tại Kim Sơn ngắm mưa. Tôi thích đi dạo ra trước 
tháp thầy Trí Thuyên. Đọc Việt Nam Phật giáo 

sử luận hay Bây giờ mới 
thấy, hoặc trong những 
bài pháp thoại, tôi biết 
Thầy và thầy Trí Thuyên 
là bạn thân của nhau.
Năm 2016, tôi may mắn 
được làm thị giả cho 
Thầy. Khi nhận tin, tôi 
khá bất ngờ, lúc đó đang 
trong thời điểm làm biếng 
mười ngày sau khóa tu 

xuất sĩ. Và còn bất ngờ hơn khi tôi khám phá 
ra, ngày tôi bắt đầu làm thị giả cho Thầy, thì ở 
Kim Sơn, đại chúng cũng đang tưởng niệm 69 
năm ngày thầy Trí Thuyên viên tịch. Tôi có viết 
trong sổ công phu rằng: "Kính bạch thầy Trí 
Thuyên, trong thâm sâu tâm linh con biết rằng, 
thầy đã gọi con lên làm thị giả cho Sư Ông. Con 
tin rằng Thầy của con hiện tại ở Kim Sơn cũng 
sẽ cảm thấy rất vui lòng vì điều này". 
Những chậu mai vàng ở Kim Sơn cũng bắt đầu 
nở. Nhìn lại những tháng năm đi qua cuộc đời, 
tôi lại nhớ đến câu thơ của thầy Hoàng Bá: “Bất 
thị nhất phiên hàn triệt cốt. Tranh đắc mai hoa 
phốc tị hương”.
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Con đã đọc truyện “Ngàn lẻ một đêm” chưa?
Đó là câu hỏi Thầy đã hỏi con vào một ngày đẹp 
trời tại Sơn Cốc. Câu nói ấy lại vang lên trong 
những ngày chúng con được tin Thầy về chùa Tổ 
và chúng con nhanh chóng hội tụ về bên Thầy. Về 
bên Thầy để ôn lại những kỷ niệm đẹp bên Thầy, 
bên huynh đệ. Chỉ cần ý thức Thầy đang có mặt 
trên quê hương là con thấy thật mầu nhiệm. Con 
nghĩ đến quẻ Kiều cụ Nguyễn Du cho con năm 
nay:
Những là nấn ná đợi tin
Tỉnh ra mới biết là mình chiêm bao 
Đúng rồi! Đây không phải là chiêm bao mà là sự 
thật! Thầy đang có mặt tại quê hương để nhìn rõ 
từng ngọn cỏ, vườn rau, được nghe tiếng suối Tào 
Khê, tiếng gà gáy sáng quen thuộc,... Giấc mơ 
"Khi mô Thầy về?” ấy đã thành hiện thực thưa 
Thầy. 
Nhân dịp Thầy về, các sư em con lại có dịp hỏi 
thăm đủ chuyện về Thầy và quý sư cha, sư mẹ, sư 
anh, sư chị lớn v.v. Mỗi lần nghe các sư em hỏi, 
con lại thấy lúng túng không biết bắt đầu như thế 
nào vì có quá nhiều chuyện mà Thầy đã kể cho 
chúng con nghe. Có khi là về cuộc đời hành đạo 
của Thầy, có khi là nỗi nhớ quê hương, có khi là 
một tuệ giác hay những cái thấy nho nhỏ trong 
đời sống hàng ngày, có khi là kỷ niệm với quý sư 
cha, sư mẹ trong thời các vị còn là những sa di, sa 
di ni… Thầy đều chia sẻ với chúng con khi chúng 
con có dịp quây quần bên Thầy. Con đã từng kể 
cho các sư bé nghe những câu chuyện rất thật 
trong đời sống tăng thân. Đó là những chuyện cổ 
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tích nuôi dưỡng cho những tháng ngày bé thơ 
trong đời sống tâm linh của con khi được trở về 
cùng sống dưới một gia đình tăng thân lớn có 
nhiều thế hệ như vậy. Đời sống tăng thân như từ 
trang sách bước ra giữa cuộc đời này thật đẹp!
Chuyện cây bàng trước sân 
Đó là khoảnh khắc con đi thiền hành cùng đại 
chúng tại chùa Tổ, khi dừng lại bên hồ Bán 
Nguyệt đưa mắt nhìn ra cổng, con bắt gặp cây 
bàng năm xưa trong câu chuyện của Thầy vẫn 
còn đó với dáng vẻ uy nghi, cổ kính và duyên 
dáng bên cổng chùa Từ Hiếu. Cây bàng phút 
chốc đưa con về với cây bàng tuổi thơ của con 
tại sân trường cấp một. Thầy dạy con viết thư 
kể cho Thầy nghe những kỷ niệm đẹp ở quê nhà 
và con đã kể về chuyện trường lớp. Trong đó có 
chuyện cây bàng trước sân trường đã là người 
bạn nhỏ của con. Thầy đọc xong thư và con nghĩ 
Thầy sẽ không nhớ lá thư ấy. Vậy mà khi có dịp 
gần Thầy, Thầy hỏi: "Con đã đọc Thiên thần 
quét lá chưa?". Con thưa Thầy: "Dạ chưa!".Và 
thế là Thầy kể chuyện Thầy cũng có một người 
bạn là cây bàng trước cổng chùa, mỗi lần quét 
lá xong Thầy nghỉ dưới gốc cây bàng và nghe 
suối chảy róc rách. Thầy nhận ra cây bàng đổi 
màu lá đỏ. Rồi Thầy nói, quê hương mình có 
cây bàng thay lá và đổi màu, còn ở đây cũng có 
cây phong đổi màu rất đẹp. 
Nhờ lời khai thị của Thầy mà giờ đây tâm con 
được trồng thêm cây phong bên cạnh cây bàng 
của quê hương. Cây phong trời Tây đứng bên 
cây bàng quê mình thiệt đẹp!

Đừng phí thời gian với những buồn đau 
vô ích
Đó là lời Thầy dạy khi tu viện Bát Nhã xảy ra 
chuyện. "Đây Bát Nhã thân yêu, có mây giăng 
sớm chiều… (Bát Nhã thân yêu - Thầy Pháp 
Niệm)". Bát Nhã là chiếc nôi tuổi thần tiên 
trong gia đình tâm linh của những người con 
quê hương, đã một thời theo tiếng gọi con tim 
hội tụ về nơi yêu thương gió núi để xây dựng 
ngôi nhà tỉnh thức. Rồi qua câu chuyện Bát 
Nhã, mỗi chúng con mang theo một nỗi nhớ 
thương của cái thuở nằm nôi. Đôi lúc chúng 
con bị vết thương quá khứ trấn ngự mà quên 
đi mình đang có giây phút hiện tại. Bởi những 
cảm thọ cứ như thật, ngay cả những lúc chúng 
con rất an toàn bên Thầy và tăng thân. Những 
lúc này Thầy dạy rất mạnh: "Mỗi chúng ta phải 
tự trở về chăm sóc chính mình. Phải nắm lấy 
hơi thở, bước chân mà đừng chết chỉ vì một 
cảm thọ, đừng phí thời gian với những buồn 
đau vô ích. Chúng ta phải nhận diện và có can 
đảm dừng lại để đưa hiện tại đi về tương lai và 
chúng ta sẽ lại có một quá khứ đẹp". Rồi Thầy 
mở cửa bước ra ngoài đi thiền hành, các sư con 
đi theo Thầy. Những bước chân của Thầy đưa 
chúng con trở lại với giây phút hiện tại trong sự 
bình an và tĩnh lặng.
Quân sư Đào Duy Từ
Lại một lần khác Thầy hỏi: "Con có biết ông 
Đào Duy Từ không?". Con "dạ" rồi lục lại trí 
nhớ coi ông là ai nhỉ? Con không giỏi môn lịch 
sử, chỉ biết ông là một người có công với nước 
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nên tên của ông được đặt cho một con đường ở 
quê nhà. Rồi con cũng quên câu hỏi của Thầy. 
Trước giờ, con chỉ nguyện sẽ đọc những sách 
vở mà Thầy giảng dạy và giới thiệu, chỉ dẫn 
nên con thường hứa là sẽ tìm tài liệu về ông 
Đào Duy Từ nhưng cái tập khí đãng trí của con 
đã lại đưa ông vào quên lãng. Cho đến hôm ra 
Diệu Trạm, tình cờ con bắt gặp lời Thầy trên 
giá sách. Con thường chơi trò thiền hành trong 
thư viện, để sách chọn mình mà mình không 
chọn sách. Cái hay là nhiều khi con cứ sống 
trong tăng thân và bắt gặp những cuốn sách mà 
Thầy giới thiệu một cách rất tình cờ. 
Trường Làng Mai
Khi đọc cuốn Quân sư Đào Duy Từ, những lời 
Thầy tâm sự như vọng về. Thầy dạy: “Mình đã 
có Viện Phật học Ứng dụng châu Âu và Viện 
Phật học Ứng dụng châu Á rồi, nên ở Làng 
Thầy muốn giữ phong cách của một trường 
làng”. Nơi đây không chỉ là Học viện mà là 
một mô hình sống tự nhiên của những người 
chung lý tưởng, chung sở thích làm đẹp cuộc 
đời. Làng có lịch sử, văn hóa, quy định của 
Làng. Làng có nhiều thế hệ cùng chung sống, 
có kiến trúc khác Học viện. Làng không nặng 
về thủ tục hành chánh và kiến thức như Học 
viện. Làng có bãi cỏ, rừng cây, có tuổi thơ, có 
tình thầy trò, tình anh chị em. Có cây đa, có 
tiếng chuông chùa, có bóng trăng, có trung thu, 
có giỗ Tổ,... Làng vừa là gia đình vừa là trường 
học kiến thức và cách sống làm việc hòa hợp…
Tự nhiên lời khai thị của Thầy hôm ấy giúp con 
tìm ra cái khập khiễng trong cách học của con. 
Con thường có khuynh hướng chia hai hay còn 
gọi nôm na là chia năm xẻ bảy cuộc đời mình. 
Con không biết cách hợp nhất thân tâm, hay nói 
đúng hơn là con đã chia việc học và sống làm 
hai, làm ba hay nhiều phần mà có lần con thưa 
với Thầy là con đã chẻ cuộc đời mình ra thành 
nhiều mảnh. Bây giờ con sẽ học cách hợp nhất 
nó lại dưới sự dẫn dắt của Thầy.
Sau những năm ở Làng con nhận ra Làng Mai 
là một Viện Phật học, vì ai đến đây cũng với 

mục đích học cách sống hạnh phúc và chuyển 
hóa khổ đau. Viện Phật học thường có phòng 
thí nghiệm và thực hành. Ở Làng cũng vậy. Mỗi 
khi nhìn về Làng con lại thấy lời Thầy đã được 
mọi người công nhận khi số thiền sinh về tu học 
ngày một đông. Dù bây giờ Thầy đang ở Việt 
Nam, nhưng bước chân thiền hành qua bao năm 
tháng vẫn còn lưu lại nơi ấy năng lượng bình 
an và vững chãi cho các thế hệ học trò. Để mỗi 
lần lên xóm Thượng dự ngày quán niệm sẽ thấy 
một tăng thân Bụt ngồi an nhiên nơi rừng sồi 
hay bàn thờ lộ thiên tại xóm Mới và tượng Bụt 
tại rừng Bạch Dương xóm Hạ. Còn nhiều dấu 
tích khác mà Thầy đã đích thân làm cho Làng 
ngày càng thêm đẹp, vừa rất gần gũi với thiên 
nhiên vừa dung hợp được cả hai nền văn hóa.
Con hãy giúp Thầy một tay
Đó là những bài học không có trong sách vở 
nên nếu không để tâm thì năm tháng ở Làng 
chỉ là một nơi để mà nhớ thương. May thay lời 
Thầy năm ấy: "Thầy còn nhiều việc để làm lắm, 
các con hãy giúp Thầy một tay" là một lời tâm 
sự và cũng là một sự gửi gắm. Chúng con ý 
thức rõ chúng con là sự tiếp nối của Thầy trong 
sứ mạng đưa Thầy đi về tương lai. 
Hôm nay về lại Tổ đình, khi xem video thấy 
Thầy đưa một tay lên rồi nhìn bàn tay mình lật 
qua lật về như thể nói rằng Thầy không còn 
nhiều thời gian nữa. Con nhớ lại những buổi 
ngồi chơi bên Thầy, Thầy thường nói: các con 
là tay của Thầy, các con là tai của Thầy, các con 
là hóa thân của Bồ tát ngàn tay ngàn mắt đó... 
Và mỗi dịp kỵ Tổ, Thầy lại kể cho chúng con 
nghe về những tháng ngày làm điệu ở Huế. Các 
con của Thầy kẻ Bắc, người Nam, có cả các vị 
Tây phương nữa... Vậy mà mỗi lần Thầy kể về 
chùa Tổ bằng tấm chân tình của một người con 
xa quê luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn với 
mong ước được về tắm mát bên dòng suối tâm 
linh, bên công hạnh của Tổ, chúng con ai cũng 
thấy mình có gốc rễ nơi vùng đất thiêng liêng 
ấy. 
Thầy nhìn các con và dạy: “Dù mình có khoảng 

cách về địa lý nhưng thời đại công nghệ hiện 
nay các con có thể sử dụng những kiến thức 
mình học được để hoằng pháp độ sanh. Các 
con có thể thỉnh kinh như ngài Huyền Trang 
dưới hình thức một tăng thân. Ngày xưa, ngài 
Huyền Trang thỉnh kinh dưới sự trợ giúp của 
Ngộ Không, Ngộ Tịnh, Ngộ Năng còn ngày 
nay thầy trò mình thỉnh kinh, biên dịch, in ấn 
và trao truyền dưới hình thức một tăng thân rất 
vui. Các con có tuổi trẻ, có tình huynh đệ, có 
tình yêu quê hương, các con có máy tính, có 
loa, có Internet,... Các con có đông anh chị em, 
mỗi người giúp một tay, làm cho vui, tu cho 
vui... Mình làm như một người vô sự. Con đã 
đọc Người vô sự chưa?”. Và Thầy đưa cho con 
cuốn sách Người vô sự như một món quà.
Con hãy gỡ ra rồi ráp lại
Có một lần con đọc được tài liệu Thầy viết về 
đức Phật của thế kỷ chúng ta. Thầy nói: "Pháp 
mạt không phải là chúng ta không giữ gìn nó 
mà vì chính chúng ta đã giữ gìn nó chặt chẽ 
quá, ôm ấp nó kỹ càng quá. Vì vậy một ngày 
kia trong vòng tay cứng ngắc và siết chặt của 
chúng ta nó chỉ là một cái xác không hồn, một 
cái xác sơn phết bóng lộn”. Thầy còn nói: “Phật 
Di Lặc có thể xuất hiện vào cuối thế kỷ, nếu 

chúng ta biết buông bỏ sự cố chấp và biết gạn 
lọc tâm hồn". Lời dạy đó đã khai mở một cái 
thấy mới về đạo Bụt phù hợp với thời đại và 
đồng hành được với khoa học và tiến trình lành 
mạnh hóa xã hội hiện nay. Trong bối cảnh đó, 
Làng Mai sẽ đóng góp vai trò của mình một 
cách tốt đẹp nhất. 
Rồi có hôm Thầy nghe chúng con hát bài Leo 
đồi thế kỷ. Thầy nói rằng chúng ta không thể 
vừa mang một ngôi nhà Phật giáo đồ sộ mà vừa 
leo đồi được. Là một nhà leo núi giỏi, chúng ta 
phải chọn những vật dụng cần thiết để mang 
theo thôi. Lên trên đó chúng ta ráp lại. Những 
bài pháp mini của Thầy nếu thu gom lại cũng là 
một túi khôn. Trong đó chứa đựng bao tâm sự 
và gửi gắm của Thầy về một đạo Bụt cho người 
trẻ. Thầy luôn có mặt cho chúng con nhưng 
Thầy vẫn không ngừng công việc nghiên cứu, 
biên dịch và giảng dạy suốt bảy mươi năm qua.
Con nhớ trong một pháp thoại nhân ngày kỵ Sư 
Tổ, trong không khí gia đình, Thầy chia sẻ: “Ở 
chùa Từ Hiếu những năm đầu phải tự in kinh mà 
học và tất cả mọi người đều phải tham gia. Mùa 
xuân thì in Kinh Báo phụ mẫu ân và mùa thu thì 
in Kinh Thiền môn nhật tụng, tất cả đều bằng 
tiếng Hán. Năm 1997, Mai Thôn đạo tràng xuất 



112 113

bản Nhật tụng thiền môn năm 2000 bằng 
tiếng Việt, rồi dịch ra tiếng Anh, tiếng Đức, 
tiếng Ý cho tăng thân khắp nơi tụng đọc 
bằng tiếng địa phương cho dễ hiểu”. Vậy 
là một trăm năm sau (1897-1997), Thầy trò 
mình đã có tiếng Việt để tụng đọc thay cho 
tiếng Hán. Thầy dạy: “Nếu có danh lam cổ 
tự mà không có các vị đại đức cao tăng thì 
pháp bảo không được truyền bá. Chính con 
người mới làm cho địa danh nổi tiếng và 
chính con người mới trao truyền được bảo 
vật”. 
Thầy kể tiếp rằng chùa Từ Hiếu có ba gian, 
sau lưng chánh điện có Trung nghĩa đường 
(có ngựa Xích Thố, có Quan Công...); phía 
Đông là Lạc nghĩa đường và phía Tây là 
Báo đức đường. Năm 1894, thời vua Thành 
Thái là năm đại trùng tu chùa Từ Hiếu. Chùa 
có lầu chuông và lầu trống tráng lệ... Nếu 
nói về phương diện kiến trúc thì chùa đã 
trang nghiêm rồi, nhưng đứng về phương 
diện pháp bảo thì chưa theo kịp… Sau đó, 
chùa có in thêm Phổ Hiền hạnh nguyện và 
Pháp Bảo Đàn kinh. Vậy là tại chùa Từ 
Hiếu mình có bốn kinh được khắc bản…
Năm nay, Thầy về đúng dịp chùa Từ Hiếu 
đại trùng tu. Với nét đẹp cổ kính, nguyên 
sơ, chùa là một danh lam trên đất thần kinh 
xưa nay, nhưng nguyện vọng của chư Tổ 
thì Thầy đã âm thầm mang theo qua tận trời 
Tây. Để rồi từ phương trời Tây, Thầy vẫn 
tận tụy một lòng trong công việc bảo trì và 
làm lớn mạnh ngôi nhà pháp bảo dưới sự 
giúp sức của những người tu trẻ đầy nhiệt 
huyết. Cứ mỗi khi xuân về Tết đến, Thầy lại 
hướng về quê hương thắp nén tâm hương 
như thể thưa với chư Tổ rằng dù ở đâu 
Thầy vẫn là sự tiếp nối của chư Tổ. Để rồi 
sau chuyện Bát Nhã, Thầy động viên các 
con: “Thầy trò mình phải đi đường vòng 
thôi. Một ngày nào đó mình lại có mặt trên 
quê hương và các con phải biết rã ra rồi ráp 
lại cho phù hợp với quê nhà”.

Mỗi khi xe đẩy ngang qua kệ sách, Thầy đều 
đưa mắt nhìn “những đứa con tinh thần” của 
Thầy. Lời Thầy vang vọng trong con: "Viết sách 
cũng như một bà mẹ mang thai vậy đó con!"
Thôi chuyện con kể cũng đã dài lắm rồi, con 
xin dừng tại đây. Con kính gửi về Thầy và tăng 
thân mấy vần thơ “Mở cửa sổ” nơi vùng quê 
Trạm Tịch.

Mở cửa nhìn ra ngoài
Thấy đất trời hoan ca
Mở cửa nhìn ra ngoài
Thấy đất trời bao la.
Cây xanh và khí mát
Gió rì rào hát ca
Chị đi trong tĩnh lặng
Em mỉm cười nhận ra
Gửi tặng mẹ chốn này
Bên nhau một tình thương.
Cho nhau một tình yêu
Giữa cuộc đời rất thật
Cho nhau một niềm tin
Giữa cuộc đời tất bật 
Cho nhau một con đường
Giữa muôn ngàn lối rẽ.
Thầy ơi con thấy rõ
Nếp sống và tình Thầy
Là ngọn đèn soi tỏ
Cho tiếng cười vang xa
Dịu êm vầng trán cha
Vơi dần nỗi khổ mẹ.
Bé thơ là bé thơ
Giữ nụ cười của bé
Tuổi trẻ là tuổi trẻ
Thương yêu được chính mình
Bồi đắp được niềm tin
Giúp quê hương thêm đẹp
Tôi yêu cuộc đời này.

Bỏ đi,
Cơn mưa chiều nay vẫn đẹp 

Buồn làm chi?

Bỏ đi, 
Chiếc lá thu rơi vẫn nhẹ nhàng thanh thản, 

Em níu kéo làm gì?

Bỏ đi, 
Những hạt sương vẫn trong suốt như pha lê

Lấp lánh sắc màu khi gặp nắng,
Em đòi hỏi làm gì? 

Bỏ đi,
Mây vẫn thong dong từ bên này bên nớ

Em lo lắng làm chi?

Bỏ đi,
Biển muôn đời vẫn bao la,

Dù muôn trùng sóng vỗ
Em trách móc làm gì?

Bỏ đi, 
Sông vẫn đẹp, 
Núi vẫn hùng,

Đồng nội vẫn thơm lừng hương lúa, 
Em hờn tủi làm chi?

Bỏ đi, 
Tiếng cười trẻ thơ sáng nay vẫn hồn nhiên trong trẻo, 

Em nghĩ suy làm gì? 

Bỏ đi, 
Bỏ mặc gió mưa, bỏ mặc cuộc đời, bỏ mặc tất cả để rong chơi.

Tí nữa mưa sẽ tạnh, 
Mây sẽ tan, 

Nắng sẽ đẹp, 
Chim chóc sẽ bay về góp nhạc thành thơ,

Em sẽ nghe trong không gian niềm yêu thương tràn về. 

Chân Hội Nghiêm
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Thật ra cuộc hành trình của chúng tôi đã bắt 
đầu từ nhiều tháng trước khi chúng tôi đặt 
những bước chân đầu tiên trên đường mòn 
Appalachian huyền thoại của nước Mỹ. Công 
việc chuẩn bị gồm có: vẽ tuyến đường, gây quỹ, 
liên lạc với các tăng thân địa phương, trang bị 
dụng cụ, tham dự khóa học sơ cứu khi sống 
ngoài thiên nhiên, rèn thể lực,... và uống trà. 
Trước khi lên đường, tuần nào chúng tôi cũng 
liên lạc qua skype để trò chuyện với nhau. Thầy 
Pháp Xả gọi từ EIAB, Đức; thầy Pháp Mãn và 
thầy Pháp Lý từ tu viện Bích Nham, Mỹ; thầy 
Pháp Lưu, thầy Pháp Khởi và tôi từ Làng Mai, 

Pháp. Ngoài ra còn có năm bạn tình nguyện 
viên tuyệt vời cùng đi chung, vừa là bạn đường 
vừa yểm trợ chúng tôi. Đến lúc gặp mặt nhau 
lần đầu tiên, ai cũng có cảm tưởng là đã quen 
biết nhau từ lâu lắm rồi. 
Chúng tôi dự định sẽ đi bộ xuyên sáu tiểu bang, 
vượt qua khoảng 750 cây số trong bảy tuần lễ, 
từ tu viện Bích Nham ở New York tới thủ đô 
Washington D.C. Mong muốn của chúng tôi 
là tạo ra một tu viện, một trung tâm tu học di 
động trong khi tiếp xúc sâu sắc với năng lượng 
trị liệu của thiên nhiên qua những bước chân 
chánh niệm. Mỗi tuần, trước khi bắt đầu một 

Đường mòn Appalachian, 
những bước chân trị liệu

Chân Trời Đạo Hành

Sư chú Trời Đạo Hành người Hà Lan, xuất gia năm 2015 trong gia đình cây Đan Mộc. Sư chú 
tham gia khóa tu đi bộ trên đường mòn Appalachian, lần đầu tiên được quý thầy ở Làng Mai tổ 
chức. Dưới đây là chia sẻ của sư chú về trải nghiệm thú vị và đặc biệt này. Bài viết được Ban biên 
tập chuyển ngữ từ tiếng Anh.

chặng đường mới, chúng tôi dự định sẽ tổ chức 
một ngày chánh niệm để kết nối và yểm trợ tăng 
thân địa phương. Chúng tôi sẽ hiến tặng sự thực 
tập của mình, chế tác năng lượng chánh niệm, 
bình an và hạnh phúc. Cuộc hành trình sẽ kết 
thúc bằng một buổi đi bộ cho hòa bình (peace 
walk) tại thủ đô Washington D.C. 
Tháng Tư năm 2018, sau bao ngày chờ đợi, 
cuối cùng thời điểm chúng tôi họp mặt tại tu 
viện Bích Nham cũng đã đến. Với một ba lô 
nặng 15 ký trên lưng bao gồm các vật dụng 
cần thiết và thực phẩm, chúng tôi bắt đầu lên 
đường. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là 
thưởng thức từng bước chân và đi theo dấu chỉ 
đường. Trong những tuần sau đó, chúng tôi trải 
qua đủ loại thời tiết: tuyết, mưa, mưa đá, nắng 
và sấm sét. Chúng tôi hòa mình vào thiên nhiên 
và gặp những sinh vật thật đẹp như bướm, rắn, 
cóc, chuột chũi, rùa, sóc, hươu, kỳ nhông, nhiều 
loại chim và nhiều loài khác nữa. 
Dù ở các lứa tuổi khác nhau, đến từ các nước 
khác nhau nhưng chúng tôi cùng trải nghiệm 
những điều kiện thời tiết, cùng sẻ chia những 
tiện nghi, những bất tiện nghi cũng như tất cả 
những gì xảy đến trên đường. Chính những trải 
nghiệm tập thể đó gắn kết chúng tôi thành một 
tăng thân thực sự. Nếu một người không đủ sức 

để vác ba lô leo lên núi thì chúng tôi chia một 
phần dụng cụ của người đó cho những thành 
viên trong nhóm và chúng tôi cùng vác chung 
với nhau. Nếu chúng tôi đi quá nhanh và có 
người không theo kịp thì chúng tôi điều chỉnh 
tốc độ để ai cũng tận hưởng được bước chân 
của mình. Nếu có ai đó cảm thấy khó có thể đi 
tiếp và cần dừng lại hẳn để nghỉ ngơi (điều này 
xảy ra mỗi tuần), thì mẹ Sue (là mẹ của thầy 
Pháp Lưu, nhưng thực ra cũng là mẹ của tất cả 
chúng tôi) sẽ có mặt ngay với chiếc xe “cứu 
hộ” của bà, và như thế họ vẫn có thể tiếp tục 
khóa tu theo một cách khác. Bị rộp da, lội nước 
trong những ngày mưa, đồ dùng bị ướt sũng, 
phải băng qua những đoạn đường núi hiểm trở, 
ngoằn ngoèo, uốn khúc như những con rắn đuôi 
chuông, hoặc mắt cá bị bong gân,... chúng tôi 
vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Dường như không 
có bất cứ điều gì có thể ngăn cản chúng tôi tiến 
về phía trước và tận hưởng những giờ phút ở 
bên nhau.
“Chúng ta cần một sự thức tỉnh và giác ngộ 
thực sự để thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận 
sự việc của mình. Thở vào, ý thức về cơ thể của 
chúng ta và nhìn sâu vào cơ thể, để thấy rằng ta 
là Trái đất, và tâm thức ta cũng là tâm thức của 
Trái đất” - trích lời Thầy Làng Mai.
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Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã vài tuần như vậy làm cho tôi cảm thấy 
mình thực sự trở thành một phần của thiên nhiên. Lúc đầu thì tôi là người 
đi vào thiên nhiên, nhưng sau vài tuần thì sự phân biệt đó bắt đầu tan biến. 
Một mặt tôi thực sự tận hưởng những tiện nghi thường có trong đời sống 
hàng ngày như rau và thực phẩm tươi, một căn phòng ấm áp và một chiếc 
giường vào cuối tuần, vòi nước hoa sen, quần áo sạch và khô. Sau một ngày 
đi bộ thì mọi thứ bình thường ấy có vẻ như quý giá gấp đôi. Mặt khác, tôi 
cũng thấy những cái đó có vẻ như xa lạ với mình hơn. Khi tới gần một thành 
phố sau nhiều ngày đi trong các vùng hoang dã thật đẹp, tôi có thể ngửi 
được mùi xe cộ hàng dặm trước khi đến đó. 
Trở về lại thành phố sau nhiều ngày sống giữa thiên nhiên, tôi tự hỏi làm thế 
nào mà con người lại xa rời cái đẹp thực sự của thiên nhiên đến vậy? Con 
người chúng ta đang làm gì? Rõ ràng một đời sống giản dị, tự nhiên mang 
lại cho tôi nhiều hạnh phúc và tự do hơn. 

Một trong những khía cạnh hay nhất của việc đi 
bộ trong thiên nhiên là chúng tôi sống rất đơn 
giản. Chúng tôi thức dậy, ăn sáng, tháo võng 
xuống và bắt đầu lên đường. Chiều tối, chúng 
tôi dừng lại, ăn chiều, mắc võng lên và nghỉ qua 
đêm trong rừng. Ngày hôm sau thì sao? Cũng 
giống y như vậy. Tất cả những gì chúng tôi cần 
là một ba lô trên vai và một nụ cười trên môi. 
Không có gì để làm, không có nơi nào để đến, 
chúng tôi chỉ tận hưởng những bước chân trong 
chánh niệm. Nếu điều kiện thời tiết cho phép, 
chúng tôi ngồi thiền buổi sáng, ngồi thiền buổi 
tối và thỉnh thoảng có pháp đàm. Sao tôi thích 
sống hòa nhịp với thiên nhiên đến thế! Chúng 
tôi thức giấc cùng với bình minh, tiếng chim 

hót líu lo là tiếng đồng hồ báo thức, và đi ngủ khi hoàng hôn buông xuống.
Tôi bắt đầu thấy và cảm được sự thay đổi, sự vô thường của thiên nhiên. 
Chúng tôi khởi hành vào đầu tháng Tư trong lạnh lẽo và tuyết giá khi cây 
cối vẫn còn khoác áo mùa đông. Trên đường đi từ Bắc xuống Nam, những 
nụ mầm mới dần xuất hiện trên cành. Lá bung ra và hoa bắt đầu nhô lên 
khỏi mặt đất. Mỗi ngày một chút. Hàng ngày, chúng tôi trải qua phần lớn 
thời gian trong sự im lặng bình an và dễ chịu.
Một trong những giây phút ấn tượng nhất đối với tôi trong suốt chuyến đi là 
lúc tôi thấy một cái cây ngã xuống. Nhìn một cái cây lớn ngã xuống trong 
khu rừng tĩnh lặng thật là một giây phút đặc biệt. Tôi cảm thấy mình thật 
nhỏ bé và không có ý nghĩa gì cả, nhưng đồng thời lại thấy mình thật sống 
động trong không gian mênh mông, hoang dã. Có phải cái cây đó đã chết? 
Nó đã có bao giờ được sinh ra? Khi nào thì tâm thức biểu hiện ra lần đầu 

tiên trong sự sống? Cái cây đó có tâm thức hay không? Tôi cảm thấy một nụ 
cười ấm áp, che chở của thiên nhiên đang nở ra chung quanh tôi và ở trong 
tôi. Những câu hỏi của tôi tự dưng biến mất. Tự ngã, con người, sinh mạng, 
tuổi thọ,… Buông xuống!… Đi tiếp thôi, Đạo Hành!
Tất cả những tiếp xúc trong chuyến đi làm tôi cảm động. Tôi tiếp xúc với 
chính mình sâu sắc hơn, tiếp xúc với đất Mẹ và nhất là với những con người 
tuyệt vời đang đồng hành cùng tôi. Trải qua một thời gian khá dài cùng các 
bạn tham dự khóa tu đi bộ là một điều thật đặc biệt. Chúng tôi đã thực sự 
sống với nhau 24/24 giờ trong suốt năm ngày. Ở Làng, thường thường tôi 
dậy trước giờ thức chúng một tiếng đồng hồ, uống trà trong phòng cho tỉnh 
táo trước khi mọi người nhìn thấy mặt tôi. Nhưng trong chuyến đi, khi tôi 
bước xuống võng thì người khác nhìn thấy ngay gương mặt còn ngái ngủ 
của tôi. Thông thường khi có khổ đau, ta có khuynh hướng tránh mặt người 
khác, thí dụ như trốn trong phòng. Nhưng khi đi bộ với nhau ngày này qua 
ngày khác thì không có chỗ nào để ta trốn cả. 
Nơi trú ẩn duy nhất của ta chỉ có thể là những 
bước chân và tăng thân bao quanh mà thôi. 
Đây là lần đầu tiên tôi đến nước Mỹ và cũng 
là một trải nghiệm khá độc đáo. Thay vì tham 
quan các thị trấn và thành phố lớn, tôi được 
sống với nông thôn và thiên nhiên hoang dã. 
Thỉnh thoảng, con đường mòn dẫn qua một thị 
trấn nhỏ và chúng tôi được gặp người dân địa 
phương. Họ nhìn chúng tôi bằng một cái nhìn 
ngạc nhiên và chào mừng khi thấy một nhóm 
các nhà sư Phật giáo đi bộ trên đường mòn 
Appalachian. Dường như chúng tôi đang đóng 
góp thêm một chiều hướng tâm linh cho con 
đường nổi tiếng này. Chúng tôi gặp các tăng 
thân địa phương ở những thị trấn nhỏ và những thành phố vào những ngày 
chánh niệm cuối tuần. Họ rất vui và tiếp đón tất cả chúng tôi rất nhiệt tình. 
Trải nghiệm này đã cho tôi tiếp xúc với một lối sống khác của người xuất sĩ. 
Chúng tôi có tăng sĩ trong thiền viện, tăng sĩ ẩn dật, nhưng cũng có du tăng. 
Vì luôn phải di chuyển nên tôi nhận ra rằng quê hương đích thực của mình 
là bây giờ và ở đây. Nó nằm trong từng bước chân của tôi trên suốt con 
đường. Vì không biết trước đoạn đường còn lại sẽ như thế nào, hoặc thậm 
chí không biết trước đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu nên chúng tôi dễ dàng an 
trú trong giây phút hiện tại. Tất cả chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời 
cùng nhau và tu viện di động của chúng tôi là một thành công lớn. Tôi rất 
vui khi đặt ba lô lên lưng một lần nữa vào ngày mai để chỉ đơn giản là: bắt 
đầu đi bộ.
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1.
Tôi đi trên mặt đất
Đã bốn mươi năm trời
Mà không hề hay biết
Là mình chưa thật đi
Hôm qua Thầy vừa dạy
Đi cho đẹp nghe con
Thở vào đi một bước
Thở ra đi bước nữa
Môi hé điểm nụ cười
Làm cho đời thêm tươi
Tôi theo Thầy bước tới
Vững chãi và thảnh thơi
Trong phút giây hiện tại
Đời sao đẹp tuyệt vời!

Chân Bảo Nghiêm

2. 
Tôi như em bé nhỏ
Chập chững chưa biết đi
Thầy như bà mẹ trẻ
Dạy bước chân diệu kỳ
Sợ con mình bị té
Nên ân cần bày vẽ
Thở vào bước chân trái
Thở ra bước chân phải
Miệng nở thêm nụ cười
Đời sao thật là vui.
Con đường đất đỏ
Viền cỏ xanh xanh
Nay em thiền hành
Mai em thiền đi.

Năm 1990



120 121

© christian neumeister



122 123

Tôi rời thiền đường Hội Ngàn Sao, xóm Hạ 
bước ra bãi đậu xe có những cây bạch dương 
thẳng tắp. Mặt trăng đang tỏa ánh sáng dịu 
dàng, làm cả khu vườn như dát bạc.
Tôi thấy mình đang trở về một khu vườn khác 
đẫm ánh trăng, đó là một bến tàu với rất nhiều 
con thuyền đang đung đưa nhè nhẹ. Không khí 
ấm nồng mùi muối biển. Các sợi dây xích lặng 
lẽ va vào cột buồm tạo nên một bản hòa tấu êm 
dịu. Trong ánh sáng lờ mờ, hình dạng của chiếc 
thuyền buồm nhỏ - vốn từng là của tôi - dần 
hiện rõ.
Cách đây không lâu, tôi sống ở Hawaii. Là một 
nhà sinh vật học, phần lớn thời gian tôi sống ở 
ngoài trời. Tôi cũng là một người đam mê lái 
thuyền buồm nên hầu như lúc nào tôi cũng ở 
dưới nước, hoặc là ở trên mặt nước trong thời 
gian rảnh rỗi. Từ bờ biển nơi tôi ở nhìn ra là 
Thái Bình Dương mênh mông. Chỉ cần dong 
thuyền ra khơi khoảng mười phút là đã có thể 
thấy mình ở giữa những con sóng cuộn lừng 
lững rất nổi tiếng ở Hawaii.
Tôi đã gặp pháp môn Làng Mai trong khóa tu 
đầu tiên ở San Diego năm 2002, tại trường đại 
học California. Trong khóa tu đó, tôi đã được 
học cách thở trong chánh niệm và thực sự có 
mặt cho những cái đẹp xung quanh. Tôi nhớ 
mình đã từng đứng trên boong tàu, mắt uống 
trọn sắc màu của nắng đang nhảy múa trên mặt 
biển xanh, tôi nghe tiếng nước chảy dưới thân 

Chân Trăng Giác Ân

Sư cô Trăng Giác Ân người Singapore, xuất gia ngày 14 tháng 12 năm 2017, trong gia đình cây 
Bạch Dương tại Làng Mai, Pháp. Sư cô đang sống và tu học bình yên, hạnh phúc ở xóm Hạ. Trước 
đây, sư cô sống và làm việc tại Hawaii. Bài viết được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Anh.

tàu, cảm được gió mát trên da và nắng ấm trên 
mặt. Bất kể tôi đi biển bao nhiêu lần, vẻ đẹp ấy 
không bao giờ suy giảm. Đó là nhờ khả năng 
có mặt trọn vẹn trong phút giây hiện tại. Phải 
chăng đó chính là hương vị của tâm ban đầu mà 
lần đầu tiên tôi được nếm?
Lướt thuyền buồm trên biển là một thú tiêu 
khiển đòi hỏi người chơi phải hoàn toàn có mặt. 
Gió, sóng và thuyền hòa với nhau trong một vũ 
điệu sôi động, không ngừng thay đổi. Một người 
lái thuyền giỏi là một người luôn biết những gì 
đang xảy ra. Rất nhiều người lái thuyền buồm 
và những người trượt sóng mà tôi quen biết hay 
đùa rằng có mặt trên biển trong những ngày 
Chủ nhật cũng giống như đi nhà thờ vậy. Đó 
là cách chúng tôi kết nối với đại dương, kết nối 
với một cái gì đó lớn hơn mình rất nhiều. Dần 
dần tôi học được rằng nếu lắng nghe sâu thì ta 
có thể nghe được tiếng đại dương trò chuyện. 
Đại dương dạy ta, cũng như nó đã từng dạy 
những người Hawaii cổ xưa cách vượt biển và 
theo hướng các vì sao để đi từ Polynesia đến 
Hawaii. Cách tôi lèo lái chiếc thuyền buồm của 
mình chẳng khác gì mấy với cách người xưa đã 
làm khi giương chiếc buồm đầu tiên trên biển. 
Biết bao thế hệ người lái thuyền buồm trước 
tôi đã quan sát độ cong và sự rập rờn của các 
cánh buồm trong khi họ điều khiển nó. Bài học 
quan trọng nhất không phải từ sách vở mà chỉ 
từ sự quan sát, lắng nghe rồi sau đó thử nghiệm 
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những điều mà mình cảm thấy thích hợp.
Một cách để ta có thể nhìn cuộc sống từ góc độ 
mới là lướt buồm đi rất xa trên biển cho đến khi 
không còn thấy được đất liền. Một chiếc tàu dù 
có lớn đến đâu, với tất cả các hành khách trên 
tàu, cũng trở thành một chấm nhỏ ở chân trời. 
Ta là ai? Ta thực sự là cái gì? Những câu hỏi 
này sẽ trở thành vô nghĩa khi tất cả những gì 
bạn cần làm là vượt qua từng con sóng một.
Chỉ một vài tuần trước khi xuất gia, tôi đã phải 
vượt qua một con sóng nghi ngờ rất lớn. Quyết 
định của tôi có đúng không? Tôi đang thực tập 
ở một nơi có thích hợp không? Truyền thống 
này có đúng cho tôi không? Tôi như đang bước 
vào một nơi vô định. Tôi đã bỏ nghề nghiệp, 
bỏ chiếc thuyền buồm yêu quý và ngôi nhà của 
mình lại phía sau để đi tìm kiếm một cái gì đó 
quý giá hơn, bền lâu hơn là những hạnh phúc 
đời thường ở một nơi tuyệt đẹp mà tôi từng 
sống. Có lẽ một lực kéo vô hình đã chi phối, 
thúc đẩy tôi đi tìm một thiên đường nội tâm đẹp 
tương đương như vậy. Trong khi cố gắng quyết 
định có nên xuất gia hay không, tôi đã cân nhắc 
thật rốt ráo bằng cách sử dụng tất cả trí năng 
của mình, thế nhưng tôi vẫn không thể quyết 
định được. Đang ở Làng Mai nhưng tôi cũng rất 
sẵn sàng khăn gói để ra đi bất cứ lúc nào.
Một sư cô biết tôi bị kẹt trong cái vòng luẩn 

quẩn nên trước khi đi hướng dẫn khóa tu dài 
một tháng, sư cô đã từ bi nói với tôi: “Hứa với 
chị là em sẽ vẫn còn ở đây khi chị trở lại”. Tất 
cả những gì tôi có thể đáp lại là im lặng lắc 
đầu. Quả thật tôi rất ngạc nhiên khi tăng thân 
vẫn chấp thuận cho tôi xuất gia. Có thể chính vì 
niềm tin này của tăng thân mà có một lúc nào 
đó, đột nhiên tôi nhận ra rằng ngọn gió cuộc 
đời đang thuận chiều đưa tôi về hướng xuất gia. 
Đó là một ngọn gió huyền bí đang thổi tôi vào 
một nơi vô định. Nhưng là một người lái thuyền 
buồm, tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi trở về 
có mặt cho chiếc thuyền của mình, tôi biết gió 
đang thổi về hướng nào. Bất chợt tôi nhận thấy 
rõ nơi mình phải đến. Bỏ ra đi có nghĩa là tôi 
phải đi ngược gió, đó là lý do tại sao tâm tôi trở 
nên kiệt quệ. Tôi đã đi ngược lại dòng chảy của 
sự sống. Và tôi đã làm một quyết định. Kết cục 
thật đơn giản.
Tôi cùng một người bạn đã từng tham gia vào 
các cuộc đua của câu lạc bộ thuyền buồm trên 
chiếc thuyền của anh ấy, chiếc thuyền mà cả hai 
chúng tôi đều rất quen thuộc. Sau nhiều năm 
lướt sóng cùng với đội thuyền của câu lạc bộ, 
chúng tôi đã đạt được một kỹ năng cho phép 
chúng tôi đua thuyền hai, ba tiếng đồng hồ, và 
chỉ thua người về nhất một vài giây. Người bạn 
và tôi thường hỏi nhau: “Ở chỗ nào trong cuộc 
đua mình có thể làm ra hai giây đó nhỉ?”. Câu 

hỏi này đã khích lệ chúng tôi điều khiển chiếc 
thuyền buồm với sự chính xác tối đa có thể, 
luôn luôn tỉnh táo. Tôi, trong vai trò người cầm 
lái, phải chú ý đến từng sự thay đổi dù là nhỏ 
nhất của hướng gió. Trong khi đó, bạn tôi là 
người điều khiển buồm và giữ cho chiếc thuyền 
đi đúng hướng. Đại dương, gió, chiếc thuyền 
buồm và tôi đã hòa thành một, niềm vui thích 
tuyệt đỉnh của sự tập trung cao độ trong giây 
phút hiện tại! Khi chiếc thuyền buồm được điều 
khiển một cách khéo léo nhất, nó thực sự lướt 
đi trong một vũ điệu trên mặt nước. Chúng tôi 
đã thực sự tiết kiệm từng giây phút trong cuộc 
đua thuyền bằng cách có mặt đích thực trong 
từng khoảnh khắc. 
Giờ đây tôi sống ở Làng Mai, quanh tôi là nông 
trại, cây ăn trái và những vườn nho. Đôi khi có 
ai đó hỏi tôi có nhớ lái thuyền buồm không. Tôi 
có thể trả lời một cách trung thực là tôi nhớ đại 
dương da diết, nhớ mùi biển mặn, không khí 
ẩm nồng, nhớ mặt biển, một không gian mênh 
mông lúc nào cũng chuyển động. Tuy nhiên, 
tôi không cảm thấy nhớ lái thuyền buồm. Tại 
sao? Tôi nghĩ là vì lúc ở trên thuyền tôi đã hoàn 
toàn có mặt (ngay cả khi tôi bị say sóng!). Vì 
đã hoàn toàn có mặt, nên có lẽ tôi không có gì 
để nhớ. Tôi có thể nhớ lại thật rõ ràng cái cảm 
giác và âm thanh của chiếc thuyền khi nó lướt 
đi trên mặt nước. Đối với tôi lúc này, như vậy 

là đã đủ đầy rồi. 
Hồi đó, tôi thường nằm trên chiếc giường trong 
buồng lái và đi vào giấc ngủ trong khi vẫn nghe 
tiếng tôm quẫy nhẹ ngoài mạn thuyền. Còn bây 
giờ thì tôi lắng nghe tiếng cú kêu trong đêm, 
đôi khi tôi chạy ra khỏi giường với hy vọng 
nhìn thấy một con cú. Tháng 11 báo hiệu bọn cá 
voi di cư từ Alaska sẽ về đến Hawaii. Nhìn thấy 
con cá voi đầu tiên là một sự kiện mà ai cũng 
chờ đợi. Ở Làng, tôi mong ngóng những đàn 
ngỗng trời di cư vào mùa thu và mùa xuân, biết 
rằng chúng phải bay một hành trình dài để đến 
hoặc trở về từ những vùng nóng bức của châu 
Phi. Chừng nào những con cá voi và những con 
ngỗng trời còn di cư theo mùa thì tôi vẫn thấy 
thế giới còn vận hành một cách bình thường. 
Là một nhà sinh vật học, tôi biết thiên nhiên 
thường biểu hiện một cách rất kỳ thú, khó đoán 
định. Tôi rất thích khi nhớ lại có lần tôi đang 
đi dọc theo bến tàu đến chỗ tắm công cộng, lần 
đầu tiên tôi nhìn thấy một con cá ngựa ở dưới 
nước. Khi tôi kể cho một người bạn, một người 
đam mê môn lặn, bạn ấy nói: “Mình đã lặn dưới 
biển không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa bao 
giờ mình nhìn thấy một con cá ngựa. Còn cậu, 
cậu chỉ cần đi đến nhà tắm thôi mà đã nhìn thấy 
được!”. Tuệ giác có vẻ hơi tương tự với việc bắt 
gặp một con cá ngựa, bạn sẽ không bao giờ biết 
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được khi nào thì nó xuất hiện. Vì vậy sự thực 
tập của tôi là luôn sẵn sàng để có mặt bất cứ khi 
nào nó đến.
Tôi đã thiết lập nên một mối liên hệ với đại 
dương, mối liên hệ này cũng rất thật như bất 
cứ mối liên hệ nào khác của tôi đối với một 
con người. Bởi vì đại dương trò chuyện với ta 
nếu ta lắng nghe thật sâu, và dạy cho ta nếu ta 
sẵn sàng học hỏi. Tôi chưa bao giờ thấy mình 
cô đơn khi ở trên biển. Tôi nhớ lại khóa tu mùa 
Hè vừa qua ở Làng Mai, có lần tôi mơ thấy núi 
và biển ở Hawaii. Tôi có thể nghe tiếng gọi của 
núi và biển nhưng lại thấy hơi sợ khi nghe tiếng 
gọi ấy bởi vì tôi không muốn mình có cảm giác 
nhớ nhà. Tuy vậy, một buổi chiều nọ, tôi đã 
dừng lại và lắng nghe. Tôi có thể nghe tiếng 
gọi dịu dàng của núi và biển, và tôi định trả lời: 
“Tôi chưa thể trở về đâu…”, nhưng rồi tôi lại 
nghe: “Chúng tôi vẫn đang có mặt với bạn đây, 
không có gì mất đi hết”.
Chín mươi ngày an cư năm 2018 vừa mới đi qua. 
Trong 90 ngày đó, tôi đã quyết định thực tập 
với Bốn tâm vô lượng là từ, bi, hỷ, xả (Brahma 
Vihara). Brahma Vihara còn được gọi là phạm 
trú. Trú là trú ngụ. Tôi muốn trú ngụ trong tình 
thương, từ bi, hỷ, xả càng nhiều càng tốt, muốn 
hành xử của tôi đến từ tấm lòng thương yêu. 
Trong lớp học dành cho sa di ni, chúng tôi được 
khuyến khích không chỉ nhận diện và chấp nhận 
những gì đang xảy ra trong tâm mà còn thực tập 
như lý tác ý (để ý tới những đối tượng có thể 
giúp ta đi về hướng chánh niệm, đi về hướng 
hiểu biết và thương yêu). Phần lớn sự thực tập 
của tôi là quán sát tâm mình, nhưng đây là lần 
đầu tiên tôi nhận ra rằng ta có thể đóng một vai 
trò chủ động hơn trong việc điều khiển suy nghĩ 
và cảm xúc của mình. Tôi không cần phải chờ 
đợi chúng tự phát khởi. Vì vậy, tôi đã tập mời 
những hạt giống thương yêu và từ bi đi lên khi 
thực tập địa xúc hàng ngày. Còn nếu tâm tôi 
trống rỗng trong khi thiền hành thì tôi tập an trú 
trong thương yêu và từ ái. Tôi viết cách thực tập 
bốn tâm vô lượng ra rồi để trên bàn học để nhắc 

nhở mình mỗi tối trước khi đi ngủ. Bốn tâm này 
là những cái giếng chứa nước thương yêu và từ 
bi cung cấp nước uống cho tâm tôi. Tôi phát 
hiện ra rằng mình đang khát! Khu vườn tâm 
của tôi đang khô cằn và bụi bặm, vì vậy tôi đã 
uống thật thỏa lòng. Thực tập bốn tâm vô lượng 
còn có nghĩa là hiến tặng cho chính mình chất 
liệu của từ, bi, hỷ và xả, rồi sau đó dần mở rộng 
ra cho người khác ở chung quanh và cho cả thế 
giới. Những tâm này có thể mở rộng ra không 
giới hạn.
Tôi quyết định chỉ thực tập tâm vô lượng kế 
tiếp khi nào tôi thấy thật là “no đủ” và “mãn 
ý”, cũng như tôi chỉ nới rộng vòng tay kết nối 
thương yêu của mình khi nào cái vòng tay mà 
tôi đang kết nối đã “đầy đủ” và “mãn ý”. Vì 
vậy, tôi phải thú thật là trong 90 ngày an cư, 
tôi chỉ thực tập từ và bi - hai trong Bốn tâm vô 
lượng và chỉ mới thực tập cho chính bản thân 
mình, thỉnh thoảng mới mở rộng ra cho một vài 
người khác. Tôi cảm thấy mình chỉ vừa mới bắt 
đầu khởi hành cho một cuộc hải trình rất dài, và 
tôi vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy 
trên bờ biển. Giờ đây tôi phát hiện ra rằng tuy 
những ngọn gió trong tâm đang có đó, nhưng 
tôi là một người lèo lái chiếc thuyền tâm, tôi có 
thể đóng một vai trò chủ động trong suy nghĩ và 
cảm xúc của mình. Tôi cũng có thể quyết định 
mình sẽ đi theo ngôi sao định hướng nào.
Giờ đây tôi vẫn còn đang căng buồm lướt sóng. 
Biển vẫn còn tối, nhưng tôi có thể cảm được 
những chiếc thuyền của các sư anh, sư chị, sư 
em trong tăng thân đang ở gần bên. Chúng tôi 
là một đoàn thuyền buồm đang được cùng một 
ngọn gió đưa đi. Đây không phải là một cuộc 
đua thuyền, mà là một hành trình cùng nhau 
khám phá. Tôi cũng biết là nếu thuyền tôi bị 
rò rỉ, tôi luôn có thể kêu gọi sự trợ giúp từ các 
huynh đệ của mình. Hồn thiêng của đất đai và 
biển Hawaii vẫn cùng tôi lướt sóng. Cả ba mẹ, 
những người thân của tôi và vạn vật cũng vậy.

Mười ba tuổi, lần đầu tôi đến với pháp môn. 
Hồi đó, tôi chẳng nhớ gì mấy về Làng, bởi tôi 
chưa nói được tiếng Anh và thường ngủ gục lúc 
Thầy cho pháp thoại. Tuy nhiên phong thái đi 
đứng khoan thai, vui vẻ của quý thầy, quý sư cô 
đã ghi sâu vào lòng tôi từ ngày đó. 
Về lại Ý, ở nhà, tôi thường mơ mộng thấy mình 
làm người tu. Nằm trên giường mà tưởng tượng 
cảnh mình trong chiếc áo nâu ngồi dưới gốc cây 
thiền định. Chao ôi, hình ảnh thật đẹp! Có lần 
tắm xong, tôi quấn chiếc khăn tắm quanh mình 
làm bộ như đó là áo cà sa, rồi ngắm mình thật 
lâu trong gương, nét mặt ra vẻ trang nghiêm và 
thông tuệ. Tôi đã nghĩ nếu một ngày nào đó khi 
tôi đi tu thì mọi rắc rối sẽ không còn nữa. Với 
tôi, cuộc sống đó xem chừng thật lý tưởng.
Nhiều năm trôi qua, khi đã thực sự xuất gia rồi, 
tôi nhanh chóng nhận ra "cuộc đời không như 
là mơ", nghĩ vậy mà không phải vậy. Tôi thử 
sống nếp sống lý tưởng của người tu mà tôi đã 
vẽ trong đầu, nhưng nhanh chóng phát hiện mọi 

chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Tôi thích làm 
"ẩn sĩ" chốn núi mù sương, nhưng thay vào đó, 
tôi lại thấy mình đang sống chung phòng với 
bốn người khác trong một cộng đồng khá năng 
động. Tôi rất hăng hái học hỏi và làm theo lời 
Thầy dạy, nhưng không hiểu sao cuộc sống của 
mình trong tu viện xem ra chẳng khác gì mấy 
so với cuộc sống của mình lúc còn ở nhà.
Đương nhiên là tôi có dậy sớm ngồi thiền với 
đại chúng, rồi đi học lớp sa di, tham dự ngày 
quán niệm, ấy vậy mà tất cả vẫn dường như 
quá đỗi tầm thường, quá "đời thường" không 
thể gọi là cuộc sống đích thực của người xuất 
sĩ. Nhưng trên hết, tôi thấy cách sống ở Làng 
không hợp với lý tưởng về một pháp môn tu 
tập nghiêm túc trong tôi. Ở Làng hay hát những 
bài hát của trẻ em, ở Làng có thiền ôm, tượng 
Bụt trong thiền đường mà người ta lại sơn màu 
hồng nhạt! Tôi chẳng dám than thở, nhưng rõ 
ràng chật vật lắm tôi mới có thể hóa giải những 
điều đó cho hài hòa với tư tưởng của mình.

Bảo châu trong vạt áo
Chân Pháp Biểu

Thầy Chân Pháp Biểu, người Ý, là một vị giáo thọ trẻ tu tập và phụng sự có nhiều hạnh phúc ở 
xóm Thượng. Bài viết được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Anh.
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Tôi mất nhiều năm mới có thể thưởng thức 
mọi việc như nó đang là, và thay vì tìm kiếm 
lý tưởng cao siêu mầu nhiệm, tôi tìm hạnh phúc 
trong nét đơn giản của thực tại trước mặt. Tôi 
thường nghe trong những giờ pháp đàm thiền 
sinh chia sẻ rằng họ hoàn toàn không ngờ được 
một tuần của họ ở Làng sẽ như thế nào. Nếu 
biết trước chắc họ sẽ chẳng muốn đến. Khi đăng 
ký khóa tu, họ nghĩ họ sẽ có cả tuần thiền tập 
yên lặng trong bầu không khí yên tĩnh của miền 
quê nước Pháp. Hóa ra, đến nơi mới thấy mình 
đang ở chỗ quy tụ hơn cả nghìn người, trẻ em 
chạy nhảy lung tung, người trẻ chơi đá bóng, 
người lớn chơi đàn. Thế mà sau năm ngày thực 
tập, họ có cảm giác cuộc đời đã thay đổi và họ 
sẽ không bao giờ quên cảm giác đó. 
Có lần vào đêm Giao thừa trong khóa tu cuối 
năm, một anh chàng kể cho tôi nghe, hai ngày 
đầu anh ta cứ nghĩ đến chuyện bỏ khóa tu để 
về nhà. Rốt cuộc, đến ngày thứ tư, anh mới mở 
miệng chia sẻ trong pháp đàm, nói được năm ba 
câu là bắt đầu khóc. Vì ngại người ta thấy mình 
có cảm xúc nên anh nói không nhiều. Ngày 
cuối khóa tu, anh cho biết đó là lần đầu tiên anh 
khóc trong đời. Khi nghe vậy, tôi không tránh 
khỏi cảm giác vừa vui vừa biết ơn anh. Giống 
như mình đang chứng kiến một khoảnh khắc 
lịch sử, bởi vì có thể cả cuộc đời anh sẽ thay đổi 
từ giây phút đó. 
Loài người chúng ta có khả năng trừu tượng 
hóa vấn đề rất tài tình. Chúng ta tạo các cảnh 
giới, và tự thuyết phục chính mình rằng chúng 
là thật. Thế nhưng, cái đẹp và sự thâm sâu mà 
tự thân ta tìm kiếm chỉ biểu hiện khi nào ta có 
thể hòa giải được với những mớ bòng bong 
trong cuộc đời bằng cách an trú trong giây phút 
hiện tại. Tuy thực tại không tuyệt hảo và trong 
sạch như những gì chúng ta suy tưởng, nhưng 
sự trở về với giây phút hiện tại giúp ta cảm thấy 
kết nối, đủ đầy.
Có một ngày, tôi ngồi trong rừng đọc kinh A Di 
Đà. Tâm trí tôi chan chứa hình ảnh về những 
hàng cây bảo châu, hoa sen bằng vàng và một 

mặt trời chưa từng lặn xuống phía chân trời. 
Khi ấy, có một chú chim nhỏ đậu trên cành cây 
cách chỗ tôi ngồi chừng vài mét, và ngay lập tức 
tôi liền thấy sao mình thương chú chim bé nhỏ 
quá đỗi. Tôi nghĩ nếu cái gì cũng đều được làm 
bằng vàng bạc và châu báu thì tôi sẽ nhớ lắm 
những nét sinh động và mùi hương của rừng, 
nhớ những lớp rêu phong và cả những thảm lá 
mục. Tôi chợt nhận ra một điều là không có gì 
đẹp hơn những gì ta đang trải nghiệm và đang 
sống ngay trong giờ phút hiện tại. Bạn có thể 
cho rằng tôi nói ngược với ý kinh, nhưng tôi 
tin đó mới chính là điểm mà kinh muốn nêu ra. 
Khi bạn thực sự có mặt để ôm ấp và chấp nhận 
những gì đang xảy ra thì đến cái nhỏ nhất, đơn 
giản nhất cũng trở thành châu ngọc.
Qua năm tháng, cách nhìn này đã giúp chuyển 
hóa sâu sắc cái hiểu của tôi về đời sống xuất sĩ. 
Tôi bắt đầu thấy vui khi hát các bài hát trẻ em 
và tôi cũng nhận thấy thực ra chính người lớn 
mới là người cần hát những bài hát trẻ em, vì 
người lớn quen nghiêm nghị quá rồi. Tôi quý 
cái nét năng động và khó lường của đời sống 
tăng thân, vì nó luôn làm tôi ngạc nhiên, giúp 
tôi thoát ra khỏi ngục tù của mong chờ và kỳ 
vọng. Có lúc nhìn tăng thân thấy đúng là thiếu 
tổ chức thật, nhưng nhìn xem, có ai tổ chức, 
sắp xếp cho khu rừng hay những đám mây trên 
trời đâu nào? Thiên nhiên đẹp vì không có ý 
niệm thế nào là trật tự hay hoàn chỉnh, ấy vậy 
mà thiên nhiên lại hài hòa với nhau trong dòng 
chảy liên tục, luôn tươi vui và mới lạ. Đôi khi 
gió bắt đầu thổi, rồi mây đen vần vũ như chực 
nuốt cả mặt trời. Cảnh tượng có vẻ bi thảm, 
nhưng chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Mặt trời 
không sớm thì muộn cũng sẽ xóa tan mây, đưa 
sự sống trở về với núi rừng 
Vậy thì cớ chi tôi phải tìm kiếm thêm điều gì 
khác nữa? Tôi không cho là mấy con chim, con 
sóc sẽ thích thú khi phải sống trong khu rừng 
cẩm thạch “lý tưởng” mà tôi dựng nên.

… Gom lại những vệt nắng vàng của mùa hè 
Buổi sáng, đang ươm mầm cho những con chữ 
viết về xóm Trung. Mời hết những kỷ niệm 
đẹp đẽ, vui tươi, xúc động nhất trong ký ức của 
mình lên để viết về xóm Trung như một lời tri 
ân. Tri ân một giai đoạn đẹp đẽ trong những 
ngày nắng hè. Tri ân những người bạn xuất sĩ 
cũng như cư sĩ, những người đã có mặt, sẻ chia 
với mình những khoảnh khắc đó. 
… Vệt nắng thương yêu
Cún
Cún đến từ nước Ba Lan, mới bốn tuổi thôi, 
Cún cùng đi với bố mẹ, đến xóm Trung vào một 
buổi chiều nắng vàng và cả nhà Cún cắm lều. 
Đôi mắt Cún đẹp mà cũng có nét trầm tư. Lúc 
nào cũng nắm tay, khép nép bên cạnh bố mẹ, ít 
chơi với quý thầy, quý sư cô.
Vậy mà ngày Cún về, các thầy, các sư cô đang 
ngồi ăn sáng ngoài sân, Cún đến ôm từng thầy, 
từng sư cô. Lúc đó, con đang ở ngoài lều, vội 
vàng chạy vào tiễn Cún. Cún đã lên xe. May mà 
xe chưa lăn bánh, con chạy ra xe và kêu Cún 
ơi! Đang ngồi trong lòng mẹ, không đợi nhắc, 

Cún bước ra và ôm con. Ôm Cún trong tay mà 
cảm thấy niềm xúc động, ấm áp dâng lên trong 
lòng. Sống chung với nhau có một tuần, ít nói 
chuyện, nhưng một đứa nhỏ như Cún cũng cảm 
được tình thương yêu và bày tỏ tình thương yêu 
một cách dịu dàng. 
Con nít hay người lớn, cảm được tình thương 
yêu chân thành đều nở ra như một đóa hoa gặp 
nắng.
Trẻ em thích nhất là êm
Người lớn cũng vậy cần thêm dịu dàng
Yêu thương là đốm nắng vàng
Trên lưng chú chó lang thang chiều hè.
(Ra vườn nhặt nắng - thơ Nguyễn Thế Hoàng 
Linh)
Mẹ
“Sao mẹ thấy quý thầy, quý sư cô ai cũng hay 
cười, ai cũng dễ thương, chỉ có một mình con 
là lúc nào cũng nhăn?”. Trước lời “tuyên ngôn” 
của mẹ, con chỉ biết ngậm ngùi. Chẳng lẽ nói: 
“Ba mẹ của các thầy, các sư cô đó chắc cũng 
nói y chang như mẹ khi họ gặp con của họ”. 
Bụt nhà không thiêng mà!

Chân Sắc Nghiêm
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Kết quả của chuyến mẹ thăm Làng là con nhận 
được hai lá “thư soi sáng” từ mẹ!
Con biết trong lòng của mẹ, con lúc nào cũng là 
đặc biệt nhất. Mẹ nhìn con, lúc nào cũng thấy 
con dở nhất… vì con biết mẹ lúc nào cũng mong 
con hoàn thiện bản thân mình, để trở thành một 
sư cô tốt và đẹp nhất… hành tinh! 
Những ngày ở xóm Trung là những ngày vui 
của mẹ, được sống gần con, được sống gần quý 
thầy, quý sư cô và sống trong không khí tu tập 
của toàn những người nói tiếng Việt. Hai mẹ 
con mình đã có những khoảnh khắc dễ thương, 
nhất là lúc mẹ được ra lều chơi, nằm ngoài lều 
đọc sách, nghe mưa. Chắc đây cũng là lần đầu 
tiên mẹ được sống gần với thiên nhiên như vậy.
Thời gian ở Làng của mẹ là một món quà mà 
con và các em đã dành tặng cho mẹ. Thương mẹ 
vất vả và khổ tâm nhiều rồi! Con rất vui khi mẹ 
về đến Việt Nam, mẹ nhắn tin cho con, nói rằng 
thời gian ở Làng là thời gian hạnh phúc nhất 
của mẹ. Mẹ về sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, tu 
tập và nghĩ đến con, nghĩ đến quý thầy, quý sư 
cô mỗi khi thấy lòng không vui!
Lần đầu
Tham vấn
“Thầy ơi, cho bạn này tham vấn nha. Câu hỏi 
cũng khá là… phức tạp… phù hợp với một 
người khá là… đơn giản như thầy”.
Thầy đang ngồi vót tre, chuẩn bị làm lồng đèn 
trung thu, mỉm cười, nói: “Đâu đưa coi coi”. 
Coi xong, thầy trả lại, nói: “Thôi! Khó quá, 

mình làm không được đâu, không có kinh 
nghiệm đâu”.
Con năn nỉ không được, thôi, cầm về, nghĩ bụng: 
“Chắc mình lại phải tự cho các em tham vấn hết 
quá. Ở Làng Mai có điểm đặc biệt đó mà, ai đưa 
ra ý gì thì cũng đồng nghĩa với chuyện tự thực 
thi ý tưởng đó luôn”. 
Tới chiều chiều, gặp lại thầy, thầy hỏi: “Đâu, 
đưa câu hỏi coi lại coi”.
Con quay mặt, giấu đi nụ cười. Vậy là thầy đã 
trải qua quá trình suy nghĩ và quyết định: Lần 
đầu cho tham vấn.
Kết quả của buổi tham vấn, con không kể ra 
đây đâu, nhưng con có thể bật mí là: mầu nhiệm 
lắm!
Dâng hương
Ngày truyền Năm giới cuối khóa tu, buổi lễ bắt 
đầu từ tờ mờ sáng, đại chúng đã ngồi yên, y áo 
chỉnh tề. Thầy tri chung thỉnh hai tiếng chuông 
xả thiền để bắt đầu đứng lên dâng hương làm lễ. 
Khi tiếng khánh vừa dứt để đại chúng xá nhau 
và xoay về bàn thờ Bụt, con tò mò nhìn sang 
coi ai là người dâng hương cho buổi lễ hôm 
nay. Những buổi lễ, đối với con là những lần 
khám phá tài năng của anh chị em, những giọng 
tụng kinh, xướng tán,… lúc nào cũng đưa con 
đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
Rồi con thấy một thầy bước ra… uy nghi đĩnh 
đạc, đường bệ… thầy là người to lớn nhất xóm 
Trung trong mùa hè này. Theo quán tính, con 
nhìn về phía dàn âm thanh, loay hoay tính 

nhắn tín hiệu cho ai đó đang đứng gần giảm 
âm lượng xuống một chút. Vì con nghĩ, chắc 
giọng dâng hương của thầy sẽ rất to, nếu cộng 
thêm sự khuếch đại của dàn âm thanh chắc 
“banh” cái chánh điện. Đang lo lắng thì thầy 
cất giọng lên… mèn đét ơi… có ai ngờ giọng 
của người khổng lồ mà lại nhỏ xíu như “tiếng 
tơ đồng”. Đúng là tri giác vẫn thường hay sai 
lầm mà: tưởng là tiếng hổ gầm ai ngờ là tiếng 
mèo meo… Hỏi ra thì mới biết: lần đầu, thầy 
hồi hộp!
Lam
Không biết cái tin từ đâu mà rất nhiều người 
nghĩ rằng Làng Mai là trung tâm chuyển hóa. 
Ba mẹ không hài lòng về con cái, không biết 
làm sao, mang nó đến Làng Mai tham dự khóa 
tu. Vợ thấy khó khăn với chồng, không biết làm 
sao, mang ổng đến Làng Mai. Hình như Làng 
Mai như một cái máy, vô đầu này nhăn nhó, ra 
đầu kia sẽ tươi tắn hay sao đó! Kỳ lạ thiệt!
Tuần thứ hai của khóa tu mùa Hè, có một trường 
hợp khác. Anh Lam xuất hiện từ Hà Lan, mang 
bố mẹ theo, đến Làng tham dự khóa tu. Cả ba 
người đều lần đầu tiên đến xóm Trung. Sau 
những ngày sinh hoạt, câu chuyện dần được mở 
ra. Trong những buổi pháp đàm, Lam rất ít nói 
và khi nói thì cùng một nội dung: “Con muốn 
đi tu, xin quý thầy, quý sư cô hướng dẫn thêm 
cho con. Lần này, con mang bố mẹ của con đến 
xóm Trung. Con muốn bố mẹ con biết, thấy và 
hiểu thêm chút nào về con đường mà con sắp 
chọn, về môi trường mà con sắp tham dự vào”.

Còn bố mẹ của Lam thì: “Chẳng biết cháu nó 
nghĩ ra sao? Nhà cửa, công việc,… tất cả đều 
có cả rồi. Giờ lại muốn đi tu. Thôi thì cháu nó 
chọn con đường của nó!”.
Trước ngày Lam tiếp nhận Năm giới, đọc phần 
tâm nguyện, con cảm được hết sự chân thành 
trong một dòng Lam viết: con cảm thấy cách 
sống này phù hợp với ước nguyện sống của con. 
Những ngày cuối của khóa tu, bố mẹ Lam trong 
ánh mắt đã có thêm niềm tin tưởng. Còn Lam, 
trong nụ cười đã có phần yên tâm hơn.
Vui
Niềm vui của con trong một tháng ở xóm Trung 
không sao viết xuống cho hết được trong 2500 
chữ tối đa theo quy định của báo Lá Thư Làng 
Mai. Chỉ có thể nói rằng ở xóm Trung ngày 
nào cũng có tiếng cười, có chuyện để cười và 
tối nào trước khi đi ngủ con cũng mỉm một nụ 
cười.
Tiếng cười đã bắt đầu từ những hôm đầu tiên 
anh chị em xuất sĩ gặp nhau để chuẩn bị mở 
cửa đón bà con về tu tập. Những cách sắp xếp 
công việc, tổ chức thời khóa tu học, chọn các 
trách nhiệm hướng dẫn đều rất vui. Vui vì con 
từ từ khám phá ra những anh chị em xuất sĩ 
sống xung quanh con có nhiều khả năng, chỉ 
cần có đúng môi trường là những tài năng đó 
biểu hiện. Vui vì anh chị em xuất sĩ đến từ bốn 
xóm khác nhau: quý thầy đến từ xóm Thượng, 
Sơn Hạ, quý sư cô đến từ xóm Mới, xóm Hạ. 
Mà mỗi xóm dù có những điểm chung nhưng 
cách vận hành của mỗi nơi thì quá nhiều khác 
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biệt. Ngồi lại với nhau để thống nhất và hài hòa 
quan điểm, cách làm việc,… là cả một vấn đề. 
Có vài giây phút không khí trở nên căng thẳng 
vì người thì thích có thiền hướng dẫn, người thì 
muốn có sinh hoạt này, bỏ thời khóa kia; xóm 
con không làm như vậy, xóm con làm kiểu khác 
kia, v.v. Nhưng tự nhiên ai đó nói vui một câu 
không liên quan gì đến vấn đề đang họp là anh 
chị em hiểu ý, thở và học cách buông bỏ, hài 
hòa ý kiến, trở về với ý thức: tình huynh đệ và 
sự hòa hợp là điều quan trọng nhất! 
Rồi những buổi ăn chung ngoài sân, uống trà, 
nói chuyện, làm việc, dọn dẹp,… là tiếng cười 
tiếp tục…
Rồi những ngày ngồi thiền, tụng kinh… tiếng 
cười lại được tiếp tục vì khám phá ra giọng hô 
canh, tụng kinh, dâng hương “đặc biệt” của các 
anh chị em. Nhiều lần con nghĩ bụng: sao cái 
giọng của người hô canh với người hô canh 

không thấy dính líu gì với nhau hết vậy kìa!
Rồi những buổi tối, sau khi ngồi thiền tụng 
kinh, đại chúng lên dốc cao ngắm mặt trời 
lặn… có những khoảnh khắc không khí cũng 
đầy ắp tiếng cười.
Quy tắc mình có niềm vui thì mới có thể hiến 
tặng niềm vui, mình có bình an thì mới hiến 
tặng được bình an, mình có tình thương thì mới 
hiến tặng được tình thương… có bao giờ sai! 
Mỗi ngày tu tập, con luôn nhắc mình gom lại 
chút nắng vàng tươi tắn từ những hơi thở bình 
an, từ những bước chân ý thức, từ những tác ý 
thương yêu để mỗi buổi tối về tới lều, kết thúc 
một ngày trong niềm biết ơn sự sống và luôn 
biết rằng sáng mai thức dậy là một ngày để hiến 
tặng những gì tươi đẹp nhất!
… gom những giọt nắng vàng thành một bông 
hoa.

Một cành mai vừa nở

Từng cánh hé tròn xinh

Trắng ngần và tinh khiết

Chúm chím nụ lung linh

Một cành mai vừa nở
Chân Xướng Nghiêm

Một cành mai thuở ấy

Sống lại buổi sớm nay

Diệu kỳ và tươi thắm

Thật mầu nhiệm lắm thay!

Buổi sớm hoa bung nụ

Thấy lòng an, bình an

Từng cánh mai tươi sáng

Từng phút giây nhẹ nhàng

Xóm Hạ, xuân 2017
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Thương gửi bạn hiền!
Tháng Mười: “Nguyệt vô sự chiếu nhân 
vô sự” (Thơ Trần Thánh Tông)
Tháng Mười, hàng tre lá vẫn xanh. Vườn Ươm 
kết thúc mùa yên. Tôi ngồi xuống vào một 
buổi sớm làm biếng, thắp nến, đốt trầm, pha 
trà (cái thú vui muôn thuở đây mà) và làm mới 
lại mình. Lời phát nguyện chạm tay vào thực 
tại cho tôi nhiều hạnh phúc. Thường 
khi có một mục tiêu, tôi hay 
đòi hỏi mình phải làm 
được và làm cho đẹp, 
nhưng khi đạt được 
rồi thì lại buông nó 
xuống không duy 
trì nữa. Nếu tập 
khí tốt đã nảy mầm 
mà không tưới tẩm 
thì sẽ héo khô, chết 
dần trong im lặng mà 
chính mình cũng không hề 
hay biết. Thế nên thỉnh thoảng tôi 
vẫn thường hay tự hỏi mình đã có thêm điều 
gì và đánh mất điều gì trong nếp sống của một 
người xuất sĩ trẻ. Tôi viết cho mình một lá thư 
dài. Đôi lúc cũng phải tự ôm mình vào lòng, ôm 
những hạnh phúc để biết ơn, ôm những khổ đau 
để hoa ngàn biết nở, phải không bạn?
Ba năm quả không dài để có nhiều kinh nghiệm 
cho một người xuất sĩ áo nâu, để thấm thía 
những cuốn sách tinh hoa của Thầy. Tôi vẫn 
giữ gìn một cách trân trọng những uy nghi nho 
nhỏ, những bài thi kệ tưởng là giản đơn. Học 
cách đối xử với người khác như một đứa trẻ 

lên ba. Và mỗi phút giây tôi học làm người yêu 
chân thật (thơ Thầy) bằng sự có mặt của mình. 
Trong đời sống làm sao mình không sai trái 
được, nhất là khi chánh niệm của mình còn non 
nớt, mình có thể làm việc giỏi, có thể đọc nhiều 

cuốn sách, có thể có tài năng, nhưng 
một phút bực tức, mình đốt tất 

cả ra tro bụi. Mình đánh 
mất liên hệ với một, 

hai, ba,... người là 
mình mất hết. Nếu 
không có khả năng 
dừng lại để nhìn 
kỹ, mình sẽ càng 

ngày càng lún sâu 
vào những buồn bực 

và cứ thế trôi đi mất lúc 
nào, mình cũng không hay 

biết. Thế nên mới cần ngồi lại để 
làm mới bản thân, cách nhìn nhận vấn đề, cách 
hành xử nói năng, đi đứng nằm ngồi,... Chạm 
tay vào thực tại tức là có mặt hết khả năng của 
mình cho những gì đang hiện diện, tận hưởng, 
không trốn chạy, không cầm nắm...
Cuối tháng Mười, tôi đóng vài ba bộ đồ, y áo, 
chút ít tinh thần để xa Vườn Ươm hai mươi 
ngày. Tôi mang luôn Vườn Ươm theo mình. 
Nếp sống của một người xuất sĩ áo nâu rất đẹp, 
và khi “xuống núi” mình được mang theo nếp 
sống đó.

Tôi về Hải Phòng, Hải Phòng nho nhỏ, nhiều 
hoa phượng với niềm tự hào của người Hải 
Phòng. Xe đi qua phố xá, nhìn người trên ô tô 
lộng lẫy xa hoa, kẻ cuốc bộ với đôi gánh trên 
vai, cái lưng còng xuống cong như chiếc đòn 
gánh, tôi cứ nhắc mình hai chữ may mắn. May 
mắn khi là một sư cô có thời gian và không gian 
chăm sóc tâm mình. Thấy những điều đó là để 
mình xót thương hay để biết ơn, để có thêm 
tình thương và năng lượng cho đời tu của mình. 
Nhờ những bó rau trên chiếc đòn gánh đó mà 
mình được tồn tại trong hình tướng xuất gia. 
Nhờ những cảnh trần nhộn nhịp đó mà tôi nhận 
ra mình thảnh thơi, đến nỗi không cần chạy 
trốn hay tìm cầu điều gì. Và mình phải tu, thực 
tập, sống cuộc sống của một người tu cho thật 
tu, cho thật xứng đáng, có nhiều hạnh phúc để 
đem hiến tặng lại cho đời.
Tôi cũng được ngắm cảnh Việt 
Nam. Đất nước mình đẹp 
lắm. Núi non trùng 
điệp và sông nước 
mênh mông. Phải 
tự mình đứng chờ 
ánh bình minh lên 
hay hoàng hôn 
tắt nắng giữa biển 
nước bao la, trên 
non ngàn mây phủ, 
bạn mới hiểu tại sao con 
người cứ dành bao nhiêu là 
giấy bút để vẽ, để tả mà chẳng thể nào 
diễn bày hết vẻ đẹp của thiên nhiên.
Những ngày cuối cùng của tháng Mười, cả 
đoàn tham dự vài ngày quán niệm cùng tăng 
thân Hải Phòng. Nhìn những anh chị trong tăng 
thân hết lòng tổ chức, tôi thấy vui và chắc chắn 
cả đoàn ai cũng vui. Nếp sống bình yên, nếu 
được thấm nhuần vào văn hóa Việt Nam, chúng 
ta sẽ có một đất nước mà trong đó con người 
biết sống hết lòng với nhau, hòa nhã, nâng 
đỡ cho nhau. Người trẻ không phải bỏ cả tuổi 
thanh xuân để đi tìm hạnh phúc ở phía trước xa 

vời. Thầy gọi là giấc mơ Việt Nam. Tôi thấy nó 
đang trở thành hiện thực qua những người trẻ 
mà tôi được gặp trên đất nước mình. Thực tế 
là bát phở ngon đầy tình thương mà đoàn được 
thưởng thức từ tăng thân Hải Phòng, chan chứa 
những tiếng cười đùa cũng như giọt nước mắt 
hạnh phúc trong các buổi sinh hoạt. Sau này, 
bạn chắc sẽ không quên giờ phút được ngồi yên 
cùng tăng thân, nhắp một ít trà thơm, nhìn nhau 
thật sâu và cười.
Tháng Mười một: “Thủy hữu thu hàm 
thiên hữu thu” (Thơ Trần Thánh Tông)
Bạn hiền, tôi đến Yên Tử vào buổi chiều. Ấn 
tượng đầu tiên về con người ở đó là những bàn 
tay búp sen xá chào quý thầy, quý sư cô rất đẹp. 
Tôi cười, chắp tay đáp lại “Sen búp xin tặng 
người, một vị Bụt tương lai”.

Sáng hôm sau, trên đường lên đỉnh 
Yên Tử chúng tôi được chia 

sẻ cách Thầy đã leo lên 
Yên Tử, mỗi bước 

một hơi thở, mệt 
thì nghỉ, ngồi 
chơi uống trà. Và 
chúng tôi đã đi 
như thế, như Thầy 

đã từng đi. Nhờ có 
sư cha Pháp Niệm 

dẫn đầu, hơi thở tôi dần 
lắng dịu, tôi tập thở thật 

sâu, thích ý leo lên Yên Tử trong 
niềm vui. Chúng tôi qua đường Tùng, mấy 
gốc tùng rợp bóng cổ kính. Tôi ý thức có gì đó 
thiêng liêng nơi đây, nơi Phật hoàng Trần Nhân 
Tông đã đặt chân đến, nơi những dấu chân 
Thầy mang đầy chất liệu chánh niệm. Nắng lên, 
cả đoàn dừng lại uống trà, hát thiền ca, ai cũng 
thấy hạnh phúc. Bảy tiếng sau, đoàn chính thức 
chạm tay vào chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử, gió 
lạnh và mây phủ khắp nơi. Trên đường đi, tôi 
ghé qua nhiều nơi mà Thầy đã viết trong Am 
mây ngủ. Thời đi học không mấy thích môn Sử, 
nhưng ngoại sử Am mây ngủ làm tôi chấn động 

Trước cuộc đời rộng lớn
Chân Trăng Thiên Hà
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không ít. Sau này, tôi muốn tìm hiểu nhiều về 
lịch sử đất nước, để hiểu rõ gốc tích Việt Nam, 
những gì người Việt mình đã từng sống với, đã 
xây dựng và gìn giữ. Khí thiêng ở Yên Tử lưu 
đậm giữa không gian trùng điệp, trong tiếng gió 
đưa cây và nơi cây đại già nghìn tuổi. Còn lưu 
dấu nơi những con người như chú Tuấn, chú 
Long, chú Thanh,... những người muốn gìn giữ 
nét đẹp tâm linh của đất nước. Buổi sáng mây 
ngàn yên lắm bạn hiền à. Bạn có thể nghe hơi 
thở mình âm ấm trong khí lạnh, giọt sương nhỏ 
cạnh mỏm đá và gió lồng vào người lành lạnh.
Khóa tu bắt đầu vào hôm sau, chủ yếu là chia 
sẻ của sư cha Pháp Niệm với giới doanh nhân. 
Cùng sự có mặt bình yên của quý thầy, quý 
sư cô trong đoàn, tôi có niềm tin vào những 
gì mình cống hiến. Tôi được học thêm thế nào 
là quyền lực đích thực của người lãnh đạo, thế 
nào là sức mạnh tâm linh. Mở rộng cái thấy của 
mình về hiện thực cuộc sống bên ngoài. Sống 
chung cùng tăng thân ở tu viện, tôi được bảo 
bọc, được có quyền làm một sư út nhỏ, được 
hướng dẫn và thực tập chung cùng đại chúng. 
Bao nhiêu năng lượng lành đẹp bao quanh mình 
nên chính mình cũng được hòa điệu trong đó. 
Nhưng khi bước ra với cuộc đời thế tục, tự mình 
phải biết giữ gìn uy nghi giới luật cho mình, 
đồng thời phải biết cách tiếp xúc mà không 
bị lay chuyển bởi những hào nhoáng lộng lẫy. 
Chuyến đi này cho tôi nhiều thứ, cho tôi biết 

thương khí thiêng Yên Tử, thương những con 
người giàu chí hướng bảo vệ văn hóa. Cho tôi 
hiểu thêm sư cha, sư mẹ, sư anh, sư chị đi cùng. 
Đặc biệt cho tôi thấy rõ cách mình hành xử có 
thực sự mang chất liệu của người tu hay không, 
cho tôi hiểu rõ sự thực tập của mình có thảnh 
thơi và bình an hay không. Để khi về nhìn lại, 
hóa ra bất cứ điều gì cũng có thể nuôi mình lớn 
hơn mỗi ngày, để học hỏi với tinh thần sâu mà 
không thiếu, rộng mà không dư.
Ngày cuối ở Yên Tử, thấy sao thương quá. Ở 
đây cũng giống Vườn Ươm, đủ niềm vui, hạnh 
phúc để nuôi nhau. Tôi rời Yên Tử vào buổi 
chiều, hoàng hôn nhẹ phủ băng qua sương 
mù và khí núi, đọng lại trong hơi thở tôi một 
chút, để thỉnh thoảng nhớ về ngọn Yên Tử linh 
thiêng...
Bạn hiền, tháng Mười một tôi trở về Huế. Chẳng 
hiểu sao tôi thương Huế đến vậy. Cũng có thể 
Huế có những cơn mưa bay cuối năm làm lòng 
tôi nhẹ hẫng sau mỗi buổi học, lại thích đạp 
xe lang thang khắp nơi. Hay những con đường 
vắng yên bạt ngàn đồng lúa. Hoặc chỉ vì có 
Diệu Trạm, Tây Linh, có đồi Dương Xuân, có 
hương vị của cái gì cũng quen nên chẳng phải 
bắt đầu. Và có Thầy đang ở đó. Ngày tôi về, 
mưa lớn ngập các con đường. Kẻ hoài niệm 
như tôi làm sao mà không nhớ những ngày đã 
cũ, lãng đãng lá rơi vào thu, nắng đổ vào hè, rét 
buốt mùa đông và hoa cúc vàng ở Đại Nội mỗi 

dịp Tết. Nơi tôi băng qua có khi buồn như mưa 
Huế, có khi vui như lá khô giòn rụm. Nếu có 
bạn chắc bạn cũng thế, ước chi có một chiếc xe 
đạp, lang thang đây đó giữa lòng bình yên của 
Huế, bạn nhỉ!
Tôi đến chào Thầy vào giữa trưa, người đông 
mà chùa Tổ cũng lạ. Nên sau khi được thấy 
Thầy, xá chào Thầy, tôi rút lui ra phía xa nhìn 
Thầy. Nhìn chỉ nhìn thôi, nhìn Thầy thật lâu 
thật sâu rồi đi. Để về lại Vườn Ươm, thả bước 
lên cốc Thầy, tôi vẫn nhớ chiếc xe lăn Thầy dạo 
qua con đường đầy hoa sứ trắng nở. Hay những 
ngày khỏe Thầy dạy thị giả đưa Thầy đi thăm 
các con ở tăng xá, ni xá. Những giờ quỳ bên 
Thầy hát cho Thầy nghe hay lúc im lặng ngồi 
nhìn Thầy múc từng muỗng thức ăn đưa lên 
miệng,... Kỷ niệm với Thầy là vô tận, thậm chí 
những lúc nhìn Thầy từ xa trong im lặng, tôi 
cũng chẳng có đủ ngôn ngữ để diễn tả khoảnh 
khắc đó.
Tôi về Vườn Ươm giữa tháng Mười một, tre 
đổi màu lá. Gió bay và lạnh. Năm tháng không 
ngoảnh lại với ai bao giờ, vì thế mà mỗi giây 
phút cần mình trân trọng. Cần mình có mặt cho 
trọn vẹn mà không nắm giữ, không nuối tiếc. 
Như ngắm trăng để ngắm trăng thôi. Chính 
mình cũng là ánh trăng rồi...
Tháng Mười hai: Ngàn cánh sen hiền
Tháng Mười hai, tre ở Vườn Ươm rụng lá, 

những thảm lá vàng xào xạc dưới chân. Mặc dù 
có đường dẫn lên thiền đường rất gần, nhưng 
tôi vẫn thích đi thời khóa bằng con đường có 
hai hàng tre lá bay trong gió. Tôi chẳng làm thơ 
được, nhưng biết gió làm lá lơ lửng giữa không 
gian, tôi tận hưởng cái đẹp bằng cách hòa mình 
vào, rung cho lá bay và nhìn chị em mình tung 
tăng dưới những khóm tre vàng rợp. Tiếng cười 
ríu rít khôn nguôi.
Tháng Mười hai đó bạn hiền, có vài ngày tôi ở 
một mình trong phòng, không đủ hơi ấm nên 
phòng tôi lạnh căm. Cũng nhờ lạnh như vậy 
tôi bỗng thích chơi Noel. Tự mình trang trí bàn 
học, kệ sách, gói quà, đem những tượng thiên 
thần nhỏ ra trang trí rồi pha trà, đốt nến tận 
hưởng không gian đó. Đi đâu cũng chỉ muốn 
về phòng, ngồi vào bàn học, thấy sao mà mình 
có đủ thứ niềm vui, chẳng qua mình lười biếng 
không tạo dựng thôi, mình cứ phó mặc và chờ 
đợi thứ gì ở đâu đâu. Trong khi đó, vẫn sẽ ấm 
cúng lắm nếu để ra vài phút biến tấu góc nhỏ 
của mình thành thiên đường cho tâm hồn. Bắt 
đầu bằng những gì mình muốn mà có thể làm 
mình vui, bạn nhé.
Tháng Mười hai, tôi cùng vài anh chị em sa 
di, sa di ni rối rít lên ý tưởng cho ngày Truyền 
thống Sa di. Chỉ còn nửa tháng, thế nên trưa 
không ngủ và tối thức khuya, mọi thứ được 
diễn ra trong niềm vui, làm việc với nhau rất 
hòa hợp và đầy tiếng cười. Nhờ những đồng sự 
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tươi mát nên chúng tôi thấy mình có đủ năng 
lượng và háo hức hơn ai hết để tổ chức sự kiện 
mỗi năm chỉ có một lần ấy.
Ngày Truyền thống Sa di diễn ra giữa tháng. 
Buổi sáng, chúng tôi đi thiền hành ra sân 
Tượng Bụt Trắng. Đốt lửa quây quần bên nhau, 
hô canh, ngồi thiền, uống trà trong im lặng 
rồi thưởng thức những tiết mục văn nghệ nhẹ 
nhàng. Cả ngày, toàn bộ sa di sinh hoạt chung 
với nhau, có niềm vui, có những kinh nghiệm 
trong sự thực tập được chia sẻ cùng nhau. Bạn 
hiền, có khi mình định nghĩa niềm vui lúc mọi 
thứ nhộn nhịp, nhưng nếu niềm vui đến thật yên 
sẽ đọng lại rất sâu. Tôi ý thức mỗi một người trẻ 
chúng tôi là một cánh trong đóa sen sa di. Nở ra 

tinh khôi và tươi mát để dâng hương lành. Thế 
nên phải lớn lên từ bùn sâu, giữ gìn mình vững 
bền để được cùng nhau đi tiếp giữa dòng chảy 
áo nâu hiền hòa. Lòng tôi ấm áp lắm sau một 
ngày có mặt cho nhau thật đầy như thế.
Bây giờ là cuối năm, tôi cùng đại chúng chuẩn 
bị khóa tu lớn Holiday. Đón một mùa đông đầy 
nắng ấm. Cỏ lau ở Vườn Ươm nở rộ màu nâu 
đỏ. Vườn Ươm vẫn thế nhưng lòng tôi nhiều thứ 
mới mẻ sau mỗi giây phút của đời sống xuất sĩ. 
Viết xuống đây để bạn cùng vui và tận hưởng. 
Giữa cuộc đời rộng lớn, nhưng mình không nhỏ 
bé, bởi vì có cả Vườn Ươm nhiều niềm vui đến 
thế, bởi vì có tăng thân, bạn nhỉ!

Chân Trăng Ngàn Hoa

Sư cô Trăng Ngàn Hoa, năm nay 18 tuổi. Sư cô xuất gia vào tháng 05 năm 2018, thuộc gia đình 
cây Ngọc Lan. Sư cô đang tu tập tại Ni xá Diệu Trạm - Việt Nam
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Thầy kính thương, 
Mấy hôm nay, con dành thời gian để quán chiếu 
lời tâm sự từ một bạn trẻ người Ý, thuộc gia 
đình Wake Up mà con vừa chăm sóc trong khóa 
tu đầu năm mới. Trong buổi thiền trà chia tay, 
bạn ấy cảm động đến rơi lệ, nghẹn ngào chia sẻ: 
“Ngày mai tôi phải quay trở lại cuộc sống của 
thế giới ngoài kia, tôi chưa sẵn sàng và không 
muốn rời khỏi thế giới trong thiền viện này. Tôi 
đã sống ở đây một tuần, như sống ở một thế 
giới khác, nơi mà tôi được chấp nhận là chính 
tôi, nơi không có sự kỳ 
thị, không cần trang bị bất 
cứ rào chắn nào giữa con 
người với con người, nơi 
tôi cảm nhận bình an, tự tin, 
nhẹ nhàng và dễ dàng. Tôi 
tiếp xúc với sự sống sâu sắc 
trong từng ngày, từng giờ, 
từng bước chân và hơi thở. 
Nhưng thật lạ kỳ, chính tất 
cả chúng tôi đều bước vào 
đây từ thế giới đầy gai góc ngoài kia cơ mà! 
Chính chúng ta cùng nhau xây dựng thế giới 
lý tưởng trong tuần này, vậy điều gì tạo nên sự 
khác biệt giữa hai thế giới?”.
Con đã thỉnh một tiếng chuông chánh niệm cho 
cả gia đình pháp đàm cùng thở, để câu hỏi ấy 
được gieo sâu vào tàng thức của chúng con, của 
hai mươi người trẻ, tuổi từ 18 đến 35, đến từ 
nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, cùng 
đang đi tìm tương lai và sự nghiệp cho cuộc 
đời. Mỗi người sẽ tự tìm câu trả lời cho chính 
mình. 
Trong tuần ấy, chúng con đã thiết lập các 
chương trình thiền tập làm mới tự thân, ngồi 

thiền và quán chiếu về ước muốn sâu sắc cho sự 
khởi đầu mới, lắng nghe nỗi lòng thầm kín bên 
trong, ôm ấp đứa trẻ tổn thương nội tâm bằng 
nhiều hình thức thực tập như thiền hành, thiền 
buông thư, thiền ăn, thiền viết thư và cả thiền ca 
cùng nhau bên ánh lửa. 
Công trình quán chiếu cho con thấy rằng, sự 
khác biệt đó chính là ở phương pháp sống, cách 
sống hay có thể gọi là pháp môn tu học. 
“Mười năm vườn xưa xanh tốt” 

Mười năm trước, bước vào 
tuổi 28, thời điểm mùa xuân 
của tuổi trẻ, thời khắc cần 
khẳng định hướng đi vững 
chãi cho tương lai, con đã 
cho mình một cơ hội dừng 
lại, nhìn lại, tìm lại quá khứ, 
hiểu rõ hiện tại. Cũng như 
các bạn trẻ gia đình Wake 
Up hôm nay, con tặng mình 

một chuyến đi về nguồn tâm linh, trở lại bản 
tâm thanh tịnh để đặt cột mốc cho cuộc đời. 
Sau hơn một năm thực hành phương pháp sống 
mà Thầy và tăng thân đã hướng dẫn, con chính 
thức bước vào thế giới tự do từng ngày.
Mười năm thiền tập là mười năm tiếp nhận gia 
tài Thầy trao. Thứ quý giá nhất chính là sự tự 
do. Con giàu có về thời gian, về cơ hội để bắt 
đầu, để tiếp tục, để lớn lên trong bản lĩnh nhận 
thức về chính mình, về gia đình và về thế giới. 
Con cũng như bao người trẻ khác, dưới sự 
hướng dẫn của cha mẹ, gia đình huyết thống, 
trường học,… đã nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục đi 
con đường mà cha mẹ đã đi qua. Mười chín 

tuổi, con theo học chuyên ngành Xã hội học, 
hăng hái bước vào thế giới tri thức và thích thú 
góp tay vào công trình xây dựng phát triển xã 
hội. 
Cùng lúc đó, con đang có một tình cảm trong 
sáng, sâu đậm suốt tám năm với mối tình đầu 
tuổi học trò. Ra trường, đi làm, khám phá sự 
thật cuộc sống và các mối quan hệ xã hội được 
xây dựng, con từ từ nghi ngờ giá trị đích thực 
của con đường mà cha mẹ, anh chị, thầy cô giáo 
và bạn bè đang đi. Dần dần, những hiện thực 
mà con được thấy, được nghe, được sống cùng, 
đã không thuyết phục được con. Con thấy trái 
tim mình muốn vươn tới một nếp sống thanh 
cao, đẹp đẽ và lý tưởng hơn.
Chia tay bạn trai, viết thư xin nghỉ việc, xếp lại 
tất cả các mối quan hệ, đóng cửa nhà, trả lại tất 
cả danh phận và địa vị, con đã lên đường đi tìm 
cuộc sống mà mình mong 
muốn. 
Thầy ơi, trăng cuối tháng 
vẫn còn sáng rực rỡ cho tới 
giờ thiền tọa sớm. Con bước 
từng bước thảnh thơi trên 
con đường ngang qua cụm 
bạch dương đến thiền đường 
Hội Ngàn Sao. Con đã làm 
ước hẹn mỗi ngày với ngôi 
sao Bắc Đẩu, ngôi sao Người 
Thợ Săn, sao Mai, sao Hỏa,… và cả bầu trời sao 
lung linh lấp lánh đang soi tỏ từng bước chân ý 
thức của con. Vì con có mặt đây, đích thực và 
vững chãi nên trăng sao cũng có mặt đó, rõ ràng 
và trong sáng cho con. Hàng tùng xanh mát, 
dãy đồi nhấp nhô tỏ lộ các đường cong chạy dài 
dưới ánh trăng, cánh đồng lúa mạch, ruộng nho 
thẳng tắp cùng núi rừng thiêng liêng hùng vĩ. 
Tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại 
một cách sâu sắc, con thấy mình có cơ hội hiểu 
thêm tâm ý mình cũng như sự vận hành của tâm 
thức trong hiện tại và quá khứ đã qua. 

Đạo Bụt cho gia đình
Hạt giống muốn sống cuộc đời tập thể vốn 
dĩ con được thừa hưởng mạnh mẽ từ cha mẹ, 
người đã từng dùng nhiều thời gian của tuổi trẻ 
mình xây dựng đoàn thể. Trong ba người con 
của cha mẹ, con tiếp nhận hạt giống này mạnh 
hơn cả. 
Hạt giống sẵn có ấy được gieo trồng trong môi 
trường thuận lợi của tăng thân, gặp được pháp 
môn chuyển hóa khổ đau và chế tác hạnh phúc 
đích thực. Con như cây non được ươm trồng 
trong mảnh vườn tốt, đủ nắng, đủ nước, đủ 
dưỡng chất cùng tiếng chim, cánh bướm và bầy 
ong siêng năng mỗi ngày. 
Theo thông lệ gia đình huyết thống, Tết ta là 
thời gian con cháu đến thăm hoặc gọi điện, hỏi 
han và chúc sức khỏe ông bà, cô chú bác trong 
dòng họ. Điện thoại thăm họ hàng bên nội, chú 

Tư của con hỏi: “Dạo này 
cháu làm công việc gì? Sống 
thế nào đấy cháu?”. Gia đình 
con vốn chưa biết nhiều về 
đạo Bụt và đời sống xuất gia 
nên con phải dùng phương 
tiện câu chữ để chia sẻ về đời 
sống của một sư cô. 
Cười rất tươi trong điện 
thoại, con thưa: “Con giống 
như là một cô giáo dạy kỹ 

năng sống cho các em bé tuổi từ 6 đến 12, giống 
như là chuyên gia tâm lý cho các em thiếu niên 
tuổi từ 13 đến 19, hoặc giống như là trợ lý ứng 
dụng giảng dạy về mặt tinh thần, giá trị sống 
cho thanh niên từ 18 đến 35 tuổi, là người hỗ 
trợ trong các chương trình đào tạo hạnh phúc 
đích thực, sức mạnh nội tâm cho người lớn từ 
35 tuổi trở lên. Mỗi tuần, con nấu ăn một ngày, 
tuy nhiên có khi nấu cho cả mấy trăm người, 
nhà bếp được thiết kế với máy nướng, lò hấp 
và nồi rất to, chuyên dụng. Có ngày con được 
ra cuốc đất làm vườn, gieo hạt ở nông trại hữu 
cơ rộng lớn, thu hoạch cả xe rùa khoai tây, rau 
sạch,… Con được ăn chay, thức ăn hiền lành, 

Chân Trăng Chùa Xưa
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tươi mới, sống hòa đồng với thiên nhiên cây 
cối, núi rừng, được thở không khí trong lành, 
sảng khoái mỗi ngày ạ!”. Mô tả đến như vậy thì 
các chú và các cô cười giòn tan, vui vẻ và bảo: 
“Thế là tốt lắm, cứ tiếp tục thế nhé cháu!”.
Thầy ơi, con giới thiệu đạo Bụt cho gia đình 
con bằng cách như thế đó. Nếu nói rằng bây 
giờ con đã cạo sạch tóc, mặc áo nâu, làm sư cô, 
ở trong chùa mỗi ngày hai thời ngồi thiền tụng 
kinh gõ mõ, hoặc cúng bái… thì gia đình con sẽ 
không hiểu, sẽ khổ đau lắm. Bởi những tri giác 
sai lầm của người đời đã gắn nhãn không mấy 
đẹp đẽ lên cho những điều đó. Nếu không có cơ 
hội tự mình mắt thấy, tai nghe, chứng thực cuộc 
sống của con hiện tại vui vẻ, tự do như thế nào 
thì gia đình con sẽ không thể tin tưởng được. 
Không, con không hề muốn!
Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, có khi trong tâm 
con biểu hiện lên những cảnh cũ người xưa, kỷ 
niệm hồng thời vướng mắc với anh chàng tuổi 
19. Đầu mùa an cư này, con quyết tâm chinh 
phục, tìm hiểu và quán chiếu để buông bỏ mối 
ràng buộc tâm ý này. 
Con đến sư cô trụ trì để mượn sách Giải phẫu 
cơ thể học. Một mặt con học hỏi về sự vận hành 
sinh lý trong cơ thể con người để đủ hiểu biết 
mà thiết lập những bài thiền tập cho tự thân vào 
từng thời điểm thích hợp. Đó là về thân.
Mặt khác, về tâm, con tìm nghe các bài pháp 
thoại của Thầy trong Duy biểu học, pháp thoại 
dành riêng cho người xuất gia, phương pháp 
thay chốt, nhận diện đơn thuần,… Con viết tất 
cả những biểu hiện của tâm vướng mắc vào sổ 
công phu, thỉnh y chỉ sư đọc và chứng minh, 
hỗ trợ cho con. Con muốn đối diện với chính 
mình, con muốn bước lên một bước trong kinh 
nghiệm tu học để thực sự có tự do. 
Con đặt câu hỏi cho chính mình: hạnh phúc của 
sự vướng mắc đó có bền vững không? Không, 
vì nó được xây dựng trên những đòi hỏi và 
điều kiện. Rồi con lại tự hỏi, nếu đánh đổi cuộc 
sống tự do của một sư cô với cuộc sống của 

một người vợ, suốt ngày trong nhà, nấu ăn, giặt 
giũ, nuôi dạy con cái và sống trong nhà cao cửa 
rộng đầy đủ tiện nghi thì mình có muốn không? 
Câu trả lời là không, không hề muốn. 
Vậy đã rõ ràng rồi, hiện tại là cái mình thích, 
tâm ý vướng mắc chỉ là cái tập khí thất niệm 
và xao lãng mà thôi, là rác. Mỗi lần kỷ niệm 
cũ biểu hiện, con mỉm cười tự nhủ: “Thấy rồi, 
biết rồi, không làm được gì đâu nhé! Cùng nhau 
đi làm chuyện có ích cho tăng thân thôi, bạn 
vướng mắc à!” 
Và con thực tập phương pháp thay chốt, để tâm 
ý được mở rộng và hướng thượng. 
Con dùng thời gian để học nhiều điều mới và 
đóng góp cho tăng thân sức trẻ của mình. Con 
mời các bạn thiền sinh cùng làm bánh mì có 
nhiều loại hạt và nướng bằng lò củi. Con cũng 
tập làm đậu nành lên men cung cấp B12, thêm 
cho thực đơn ăn chay, thiết kế thời khóa học 
thêm tiếng Anh, học nấu món ăn mới, chơi với 
các bạn trẻ đến từ nhiều nước khác nhau để hiểu 
về văn hóa, lối sống châu Âu.
Tăng thân và đời sống xuất sĩ đã cho con cơ hội 
để quán chiếu và có được cái thấy nuôi dưỡng 
đời sống tự do của hiện tại. Tuệ giác và tập khí 
đều chịu luật vô thường, hiểu được điều đó, con 
càng trân quý những điều kiện hiện tại mà con 
được thừa hưởng từ Thầy, từ tăng thân và từ 
pháp môn tu học. Con thấy mình vừa nhỏ bé, 
vừa lớn lao khi ở trong lòng của đại chúng. Và 
chúng con khao khát nương tựa vào tăng thân. 
Khi đặt được anh chàng 19 tuổi ấy vào vị trí 
của sự buông bỏ và vô thường, tâm ý con được 
cởi trói và tuệ giác về tình thương không vướng 
mắc bắt đầu có mặt. Người ấy như là một vị Bồ 
tát đã đi qua cuộc đời con trong vòng tám năm, 
đã hiến tặng cho con một trải nghiệm của tình 
thương có điều kiện và tự do trong khuôn khổ. 
Sáng tỏ nẻo về đường đi
Bài tập mà Thầy giao cho từ ngày còn là sa di 
ni, đến bây giờ con vẫn làm đều đặn, đó là bài 
tập tìm hiểu về cha, về mẹ, về ông bà tổ tiên 

huyết thống qua thiền viết thư. Ngày làm biếng 
là ngày con dành cho gia đình huyết thống. Từ 
khi xuất gia, con mới có nhiều thời gian để lắng 
nghe tâm sự của bà nội, để hiểu về tuổi trẻ của 
ông nội, về nghề nghiệp mà ông ngoại đã làm, 
về cách nuôi dạy con cháu của bà ngoại, v.v. 
Trong cuộc chiến tranh chống Pháp, vì lo bảo 
vệ vợ con, trong lúc chạy vào hầm trú ẩn không 
kịp mà ông ngoại của con đã qua đời ngay trước 
mắt của bà ngoại, mẹ và các dì, cậu. Người 
Việt Nam vừa thoát khỏi chiến tranh không lâu 
nên thường có xu hướng che đậy quá khứ đau 
thương lại và dạy dỗ con cháu cố gắng vươn 
lên, tiến về phía trước… Gia đình con cũng vậy. 
Cho đến khi cuộc sống yên ổn, ngày tháng đủ 
lắng xuống thì con mới rủ rỉ xin mẹ kể chuyện 
về ông bà ngoại. Ông ngoại mất năm mẹ chỉ 
vừa tròn mười tuổi, mồ côi cha nên cuộc sống 
của mẹ đói kém, khó khăn. Khi mẹ nhắc lại 
chuyện đau buồn, con đã hết sức chánh niệm, 
đã thở thật yên để ôm ấp niềm đau cho mẹ, cho 
con, cho gia đình. Và cuối mỗi cuộc điện thoại 
về nhà, con thường tưới tẩm trở lại cái hiện tại 
hạnh phúc gia đình con đang có: cha mẹ con 
cái khỏe mạnh, vui tươi và sống hòa thuận bên 
nhau. 
Có một bạn trẻ người Pháp hỏi con: “Vô ngã là 
gì?”. Con đã dùng kỷ niệm này để trả lời: “Ông 
ngoại của tôi đã chết dưới bom đạn từ thế hệ 
cha ông của bạn, và tôi đang ở đây cùng với 
bạn tu, học, chơi và làm việc trong tình huynh 
đệ, xây dựng tương lai tươi sáng và hiền lành 

chung với bạn. Nhờ vô thường mà chúng ta 
đang giúp tổ tiên của chúng ta xây dựng hiện 
tại và tương lai tốt hơn. Vì thiếu hiểu biết nên 
thiếu thương yêu. Bây giờ, chúng ta có phương 
pháp để hành trì thì tổ tiên của chúng ta ngày 
xưa chính là chúng ta bây giờ, sẽ không cần 
phải giết hại nhau để sống, mà có thể nắm tay 
nhau cùng tạo dựng sự sống bình an”. 
Thầy ơi, con đang thai nghén cho bài kinh Chìu 
tập 2. Con đã có tư tưởng chủ đạo cho bài kinh 
rồi, khi nào chín, nó sẽ biểu hiện như bài kinh 
Chìu tập 1 mà con đã viết từ mấy năm trước. 
Kinh Chìu tập 2 này sẽ là công trình quán chiếu 
của nhiều năm mà con trải nghiệm trong đời 
sống xuất gia giữa các sư cô. Con rất thích thú 
với ý tưởng về kinh Chìu trong pháp thoại Trái 
tim của Bụt mà Thầy đã dạy. 
Thầy ơi, còn nhiều điều con muốn viết cho 
Thầy, kể cho Thầy nghe lắm. Nhu yếu được 
viết thư cho Thầy như là điều gì rất hiển nhiên. 
Cũng như nhu yếu của các chị em con, sáng nào 
cũng thức dậy, thắp lên một ngọn nến, pha ấm 
trà nóng, thở thật yên và lắng lòng nghe pháp 
thoại của Thầy. Mỗi khi con để thân tâm mình 
được tiếp xúc với tuệ giác của Thầy là mỗi giây 
phút con thấy sáng tỏ đường đi nẻo về cho một 
cuộc sống tự do và hạnh phúc... 
Kính thương và biết ơn Thầy.
Sư con của Thầy 
Cổ Tự Nguyệt
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Con nhớ đó là ngày 30 tháng 4 của ba năm về 
trước, lúc đó con là một cư sĩ chẳng biết gì về 
Phật pháp, chẳng biết Sư Ông là ai. Vô tình con 
được giới thiệu đi tham dự một khóa tu mang 
tên “Trở về đất Tổ”. Và con đã trở về thật!
Bây giờ con là một sư bé, sau ba năm ở chùa, 
lần đầu tiên “ra trận” trong hình thức một sư 
cô. Một sự thật con chưa bao giờ dám mơ tới 
trong đời. Mình là một sư cô? Trước đây con 
cứ nghĩ sư cô là ai kia ở tít trên cao chẳng bao 
giờ với tay tới được so với con là một người tà 
tà dưới mặt đất. Bây giờ thì con đã là một sư cô 
rồi và còn được tham dự vào khóa tu với vai trò 
hoàn toàn mới nữa. Con là sư bé lần đầu tiên 
“ra trận”!

Sư bé làm “thiền sư”
Cảm giác đầu tiên đến với con khi nghe tên 
mình được đi khóa tu là vừa vui mừng vừa lo 
sợ. Mình sẽ nói gì đây, mình sẽ làm gì đây? 
Với bản tính nhát gan, sợ hãi, con biết mình sẽ 
run cầm cập trước đám đông. Bình thường, con 
chỉ giỏi mở miệng “ăn hiếp” các sư chị, sư em 
trong chùa thôi. Rồi con chợt nhận ra là mình 
chẳng cần phải làm gì cả, mọi chuyện đã có 
các sư cha, sư mẹ lo rồi. Con là sư bé mà, chỉ 
cần thở và cười, bước cho vững chãi, giữ tâm 
cho an là được rồi. Khi thấy được như vậy lòng 
con nhẹ nhàng lắm, cảm giác run sợ đi chơi đâu 
mất. Tuy nhiên, có những chuyện đến bất ngờ 
mà con không thể nào chạy đi cầu cứu các sư 
cha, sư mẹ được. Và con phải tự giải quyết lấy.
Chuyện là con được chăm sóc cho các em tuổi 
thiếu niên - từ 10 đến 16 tuổi. Đêm thứ ba của 
khóa tu và cũng là đêm cuối cùng, thời khóa 

quan tâm. Ông như người đi lạc bắt gặp 
bảng chỉ đường vậy. Con vừa cho ông một 
niềm tin mà lúc đó con đâu biết, con chỉ 
làm với những gì rất thật trong mình thôi. 
Nhưng con biết những điều con làm đó 
không phải của con đâu mà nhờ con được 
tưới tẩm mỗi ngày từ tăng thân. Rồi ông 
rút tiền đưa cho con. Ban đầu con không 
nhận vì con nghĩ mình chia sẻ đâu phải để 
được cúng dường. Nhưng ông nài nỉ mãi, 
biết làm sao đây? Và bỗng 
dưng lời dạy của Sư Ông đi 
lên trong con: “Mình đang 
đại diện cho một tăng thân, 
khi họ lễ mình thì đó là 
họ đang lễ tăng thân trong 
mình...”. Đúng rồi, ông 
đang cúng dường cho tăng 
thân trong con, mà không 
phải cúng dường cho riêng 
con. Vì vậy, con chắp tay và 
nói: “Con xin đại diện quý 
thầy, quý sư cô nhận tấm 
lòng của ông”. Tự nhiên 
con thấy khỏe và nhẹ nhàng 
quá chừng luôn. Cuối cùng 
ông hứa ngày mai sẽ cho hai 
cháu đến tham dự nốt ngày 
còn lại của khóa tu. 
Lạ thiệt, nghĩ lại mà con 
chẳng hiểu ra làm sao cả. Bình thường con 
sợ nói lắm, và với những trường hợp trên 
là con đã bỏ chạy mất tiêu rồi. Chắc lúc đó 
Bụt hay Bồ tát nói hộ con chứ không phải 
là con rồi. Nhìn lại chuyện xảy ra hôm đó, 
tự nhiên con thấy mình thật “phi thường”. 
Con đã làm một việc mà con nghĩ mình 
không bao giờ có thể làm được.
Rồi đến mẹ các em nữa. Khi mẹ các em 
lên đón các em về, con mời mẹ các em ra 
trước ghế ngồi chơi. Con nói đến tính cách 
của các em, tài năng của các em và chia sẻ 
với ba mẹ cách con tưới tẩm năng khiếu 

mà các em đang có. Có bà mẹ nắm tay con và 
nói: “Sư cô ơi, con chăm cháu mười mấy năm 
nay mà không bằng sư cô chăm cháu có mấy 
ngày. Lần này, con thấy cháu nó thay đổi nhiều 
lắm”. Nghe vậy con chỉ biết cười và nói rằng 
vì con được chơi với các em, có mặt đó và lắng 
nghe các em chia sẻ nên con được hiểu thêm về 
các em đôi chút. Những gì con chia sẻ với các 
em cũng chỉ là những chuyện đơn giản trong 
cuộc sống hằng ngày mà thôi. Chỉ trong một 

buổi tối mà con tiếp bốn 
phụ huynh. Con lấy đâu 
ra nhiều can đảm vậy ta, 
chắc chắn đó không phải là 
riêng con mà nhờ con được 
tưới tẩm từ Sư Ông và tăng 
thân. Chắc chắn là Sư Ông 
và quý sư cô nói giùm con 
trong những buổi gặp mặt 
nói chuyện đó rồi!
Năm quán
Con hiểu được đôi chút 
tinh thần của khóa tu là 
luôn “sẵn sàng chiến đấu” 
khi cần thiết và “pháp khí” 
luôn để sẵn bên mình. Pháp 
khí của con chưa được tốt 
lắm nên khi “ra trận” gặp 
sự cố và nó đã trở thành kỷ 
niệm rất vui.

Giờ cơm trưa trong vòng tròn, đại chúng đã vào 
rất đông nhưng chỗ của vị ngồi chuông vẫn còn 
trống. Bình thường sẽ có người phụ trách phần 
mời người ngồi chuông cho các thời khóa. Vậy 
mà trưa nay chỗ quan trọng ấy lại để trống. Con 
lại ngồi ngay phía sau chỗ trống ấy, con thở 
nhưng vẫn thấy thắc mắc quá chừng, con đưa 
mắt nhìn quanh thì thấy quý thầy, quý sư cô đã 
an tọa cả rồi. Mắt con chạm phải ánh mắt của 
sư em và sư em nháy mắt với con rồi nhìn lên 
cái chuông. Hiểu ý, con lấy hết can đảm còn 
lại bước vào chỗ trống, “an nhiên” ngồi xuống 
nhưng bên trong thì nhịp tim đập không còn 

Chân Trăng Thuận Hóa

Khóa tu đầu tiên của sư bé

của các em là tập văn nghệ. Hôm đó, sư cô 
Trăng Tịnh Thường - người phụ trách hướng 
dẫn cho nhóm đi tham dự sinh hoạt Làm mới 
với đại chúng. Nhóm chỉ còn con và sư em 
Trăng Hải Chiếu ở lại sinh hoạt với các em. 
Trong lúc đang sinh hoạt thì có hai bác đùng 
đùng kéo vào. Thấy thái độ hai bác rất lạ lại 
thêm có mùi rượu nên con biết không phải là 
thiền sinh tham dự khóa tu trong mấy ngày qua. 
Con run lắm và chưa biết làm sao cả! Quý sư cô 
lớn đi hết rồi nên con lớn nhất trong nhóm xuất 
sĩ. Con lấy hết can đảm đến chào và hỏi thăm, 
mặc dù con cảm nhận được hai chân con sắp 
khuỵu xuống. Hóa ra một trong hai bác là ông 
của hai em trong nhóm con chăm sóc. Ông vào 

tìm để đưa hai cháu về vì bà hai cháu bị xuất 
huyết dạ dày phải nhập viện và nhà không còn 
ai. Ông đang rất lo lắng và mất bình tĩnh, nhất 
quyết phải đưa hai cháu về. Ông làm rất dữ và 
chính con cũng thấy sợ nhưng chưa biết phải 
làm sao. Nếu có quý sư cô ở đây thì mọi chuyện 
đỡ hơn cho con biết mấy. Sư em con vẫn tiếp 
tục chơi với các em, chỉ còn lại mình con. Con 
nhớ lời dạy của quý sư mẹ nên thở thật sâu và 
bình tĩnh trước mọi tình huống. Lúc đó, trong 
đầu con chỉ có một ý thức là bà của hai em đang 
bệnh và mình phải hỏi thăm bà. Vậy là con hỏi 
ông về bà bằng tất cả sự quan tâm của con. Con 
xin ông tên của bà để nhờ đại chúng cầu an cho 
bà. Sau một hồi con nói chuyện và hướng dẫn 
cho ông cách trở về để chăm sóc sự lo lắng, sợ 
hãi và gửi năng lượng an lành cho bà, ông từ từ 
dịu lại. Con cảm được ông rất cảm động, chắc 
vì đã được san sẻ về nỗi lo, được hiểu và được 
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được bình thường nữa. Thở đi con, 
thở đi tôi ơi! Theo thói quen tự nhiên 
con ngồi nhẩm lại Năm quán. Rồi thì 
giờ cũng đến, con đọc rõ to, suôn sẻ 
và rất bình tĩnh. Có lẽ mọi người nhìn 
thấy con rất vững chãi nhưng thực sự 
thì tim con đã bị... rớt xuống đất từ 
lúc nào rồi. Có ai biết tay con run khi 
cầm dùi chuông, nhưng vì trước mặt 
con toàn các vị cư sĩ nên con phải... 
đóng mặt tỉnh thôi. Con tự hỏi mình 
như vậy có phải bán hàng giả không 
nhỉ? Sau vài hơi thở con bắt đầu cầm 
bát cơm lên và sự bình an thực sự đã 
trở về với con. Con biết, đây là lần 
đầu con ngồi chuông trước đại chúng 
đông nên con run, lần sau con sẽ bớt 
run hơn và lần tiếp nữa con sẽ khá 
hơn, cứ thế mà đi tới thôi.
Được sống trong tăng thân là một 
quá trình để con rèn luyện mình, tập 
cho mình tự tin hơn. Nói là một nghệ 
thuật và con biết khả năng nói của 
con chưa giỏi, cách diễn đạt cũng 

còn hạn chế nhưng con nghĩ chỉ cần con có 
mặt đó, mỉm cười, thở cho bình an là đủ. Lời 
nói từ trái tim sẽ đến với trái tim dễ dàng 
hơn. Chuyến đi này cho con bài học ấy. Mỗi 
lần con làm một việc gì với tinh thần giúp đỡ 
thì con nhận lại được rất nhiều. Vì không đòi 
hỏi mình nên con thấy bình an và nhẹ nhàng. 
Con biết mình có cả một tăng thân bên cạnh 
nên con chẳng có gì phải lo sợ hay mặc cảm. 
Và cũng bởi vì con là sư bé, sư bé lần đầu 
tiên ra trận.
Sức mạnh của niềm tin
“Con mầu nhiệm lắm con biết không, Thầy 
tin con làm được”.
Đó là câu thư pháp một sư cô tặng con hồi con 
còn tập sự. Con được nuôi dưỡng bởi câu thư 
pháp ấy rất nhiều. Một người tu hạnh phúc 
khi được thầy đặt niềm tin nơi mình, mà có 
niềm tin là có tất cả. Niềm tin có sức mạnh lạ 
kỳ và vượt thắng mọi chông gai. Một trong 
những sứ mệnh của người tu là gieo niềm tin 
vào lòng người áo trắng (người cư sĩ). Nhờ 
niềm tin mà cuộc sống trở nên tươi vui hơn, 

có ý nghĩa hơn. Đó là trường hợp bà 
nội của em nhỏ mà con đã chăm sóc 
trong khóa tu. Có ai ngờ rằng từ một 
người bệnh nằm liệt giường, bác sĩ 
trả về, dặn gia đình chuẩn bị tâm lý 
mà bây giờ bà có thể đi lại được và 
nói chuyện cười đùa với mọi người. 
Ba của em đã đến Diệu Trạm để báo 
tin cho chị em con biết là bà đã khỏe 
trở lại. Đó là một kỳ tích đối với gia 
đình. Trong nhà ai cũng mừng, nhất 
là ông nội của em. Nhớ lại ngày bà 
bệnh, ông lo lắng, bất an, sợ hãi đến 
mất bình tĩnh và lên đòi cháu về giữa 
khóa tu. Con biết lúc đó ông cảm 
thấy hụt hẫng và bơ vơ khi nghĩ đến 
sự vắng mặt của bà có thể xảy ra. 
Ông cần một nơi để nương tựa, để 
được an ủi và ông cần có người bên 
cạnh cho bớt trống trải - đó là đứa 
cháu của ông. Ông đã được gặp quý 
sư cô, những người đã cho ông niềm 
tin và ông đã đặt niềm tin nơi tăng 
thân với tất cả tấm lòng. Niềm tin đã 
giúp ông và gia đình vượt qua sự sợ 
hãi mất người thân.
Ba em kể rằng trong đêm bà đang 
cấp cứu ấy, nhờ tăng thân gửi năng 
lượng cầu an cho bà nên bà đã vượt 
qua được cơn nguy hiểm và phục hồi 
mau chóng. Con nghĩ chính nhờ ông 
và gia đình đã đặt hết niềm tin, giữ 
sự bình an và tha thiết cầu nguyện 
cùng tăng thân nên phép mầu đã hiển 
hiện. Con từng có lúc hoang mang, 
thấy mình bấp bênh. Những lúc ấy, 
con trở về hướng đến niềm tin. Con 
tin vào con đường mình đi và con sẽ 
tiếp tục như vậy. Em nhỏ đó có viết 
thư cho con và nhờ ba mang vào. Em 
kể từ ngày ấy đến nay ba hay ngồi 
yên hơn, còn nhiệt tình tham dự thiền 
trà với em và có khi hai cha con cùng 

pháp đàm với nhau. Được tặng một túi 
sỏi ba rất hạnh phúc, đi đâu ba cũng 
mang theo bên mình để thực tập. Ba nói 
rằng ba sẽ thọ Năm giới và hành trì theo 
vì Năm giới mang lại cho ba sự bình an 
trong tâm hồn. Ba cũng muốn được học 
thêm Mười bốn giới Tiếp hiện nữa. Sau 
đó, trong một lần vào Diệu Trạm ba đã 
tiếp nhận Năm giới. Con nghĩ ba không 
chỉ đơn giản mang theo túi sỏi, ba em 
đang mang theo cả một niềm tin lớn vào 
cuộc sống của mình. Và ba em cũng 
đang gieo niềm tin vào những người 
xung quanh.
Ngày Thầy trao cho con niềm tin, niềm 
tin vào sự chuyển hóa nơi bản thân mình 
và cho cả tổ tiên mình, con thấy rằng sứ 
mệnh của con không hề đơn giản. Con 
đang mang cả tổ tiên tâm linh và huyết 
thống trong con. Tổ tiên đặt niềm tin nơi 
con, tổ tiên đã chọn con để trao lại trọng 
trách ấy thì con làm sao có thể quên được. 
Như một người chiến sĩ giữ ấn tín trong 
tay, nhiệm vụ của người ấy là đưa được 
nó đến nơi an toàn. Sứ mệnh của người 
ấy được đặt trên cả một quốc gia, một 
dân tộc. Cả đất nước đang nằm trong tay 
người ấy vì vậy dù gặp khó khăn, nguy 
hiểm người ấy vẫn luôn hướng về phía 
trước. Người chiến sĩ cần biết sứ mệnh 
mình đang làm và cần có dũng khí để đối 
mặt với những cạm bẫy và hiểm nguy 
luôn có mặt trên đường.
Con luôn tin rằng chỉ cần tu thôi thì con 
sẽ chiến thắng mọi chướng ngại, khó 
khăn. Mà tu thì phải có niềm tin. Niềm 
tin với con là thần dược có khả năng chữa 
trị được tất cả mọi chứng bệnh. Con có 
niềm tin nơi niềm tin, có niềm tin nơi 
sự thực tập và con có niềm tin nơi con 
người, nơi tương lai đạo pháp. Chỉ cần 
có niềm tin thôi là con có bình an rồi.
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Tôi đã từng nghe ai đó hát về một nỗi nhớ, nỗi 
nhớ quê hương, nhớ hương vị quê nhà, nhớ 
những gì quen thuộc khi mà ở nơi xa đó không 
có những gì quen thuộc, thân thương đã xa rồi 
không còn tìm thấy. Ngày xưa khi nghe thì tôi 
chỉ nghe cho vui mà thôi, nhưng giờ đây tâm 
thức tôi đang gợi lại một cái gì đó để nhớ về, 
cũng như câu hát: rồi đi xa thấy nhớ...
Đã ba tháng trôi qua, kể từ ngày huynh đệ 
chúng tôi rời xóm Thượng chuyển đến trung 
tâm Suối Tuệ. Suối Tuệ là tên mà chúng tôi đã 
đặt cho tu viện mới của Làng Mai vùng ngoại ô 
Paris. Tiền thân Suối Tuệ là một tu viện thuộc 
dòng thánh Saint Augustin của các nữ tu Công 
giáo (ma sơ) ngày xưa. Sau hơn một trăm năm 
sinh hoạt, các sơ vì già yếu và không có người 
tiếp nối nên đã sang nhượng lại. Người chủ mới 
đã sửa sang một phần của các tòa nhà trong tu 
viện để làm nhà nghỉ mát với dịch vụ bán bánh 

crêpes vào cuối tuần. Như thế là từ ba tháng 
nay chúng tôi được diễm phúc khôi phục lại 
năng lượng tu tập và cầu nguyện với sự ra đời 
của tu viện Suối Tuệ - Làng Mai.
Xa xóm Thượng, mọi thứ giờ đây đều rất mới 
mẻ và lạ lẫm với huynh đệ chúng tôi. Tu viện 
mới không có đông quý thầy, quý sư cô như ở 
Làng, mà chỉ có 12 quý thầy và sư chú. Không 
còn được là “baby” và chăm sóc như xưa, 
giờ đây mỗi huynh đệ chúng tôi phải tự đứng 
trên đôi chân của mình, tập đi và tập gánh vác 
những công việc mà xưa giờ mình chưa từng 
đụng tới,... Rất nhiều và rất nhiều thứ mà chúng 
tôi phải trải nghiệm, từ khó khăn đến hạnh phúc 
kể từ ngày xa chúng lớn.
Nhớ ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân đến đây, 
ai ai cũng háo hức, chờ đón để được nhìn thấy 
trực tiếp. Vì trước đó anh em chúng tôi chỉ được 
xem tu viện qua các tấm ảnh, cho nên trong tâm 

trí mọi người ai cũng có một hình dung riêng về 
tu viện Suối Tuệ. 
Riêng tôi, vì được biết Suối Tuệ trước kia có 
nhà hàng bán bánh crêpes, nên tôi hình dung 
hẳn tu viện phải rất sang trọng và lộng lẫy giống 
với những nhà hàng mà khi xưa tôi đã từng đến. 
Sau hơn một tiếng từ lúc rời khỏi Thiền đường 
Hơi Thở Nhẹ (chỗ ngủ tạm một đêm trước khi 
đến Suối Tuệ), chúng tôi đã đến được tu viện 
hằng mơ ước. Bề ngoài tu viện không quá sang 
trọng như tôi nghĩ, không màu mè, bóng loáng 
mà mang một nét đơn sơ, mộc mạc. Tôi tự nghĩ 
có lẽ người ta muốn giữ lại hình bóng của tu 
viện cũ. Vậy cũng hay!
Sau giây phút chào hỏi nhau, chúng tôi được 
người chủ nhà mời vào bên trong. Tôi càng 
ngạc nhiên hơn khi mọi thứ dường như khác 
với những gì tôi tưởng tượng. Tôi chợt nhớ đến 
lời Sư Ông dạy: “Tưởng là một tri giác sai lầm”. 
À ha, ra là vậy, tôi hơi buồn cười vì những gì 
mình đã tưởng tượng về hình ảnh của tu viện 
trước đó... “Không sao, đơn sơ dễ tu tập”, tôi 
nghĩ.
Và rồi, chúng tôi có thời gian chút chút để chuẩn 
bị cơm trưa và ăn cùng chủ nhà. Sau bữa trưa 
đầy hạnh phúc nơi không gian đẹp và gần gũi 
với thiên nhiên, tôi được nghe sơ qua về lịch sử 
của tu viện, của phố Verdelot. Đó là những mẩu 
chuyện có thực và rất mầu nhiệm.
Sát na này rồi đến sát na khác, thời gian thay 
đổi và không gian cũng đổi thay, lại thêm một 
thông tin nữa là chúng tôi phải đợi vài hôm, khi 
đã xong phần ký kết giấy tờ thì chúng tôi mới 
được nhận tu viện. Còn bây giờ chúng tôi phải 
ở tạm chờ đến ngày ký giấy. Khi nghe thông 
tin này anh em chúng tôi có cùng cảm giác như 
mình đang bị thất thủ trước một trận chiến mà 
mình đang sẵn sàng vào cuộc! Tôi lại tự nhủ 
với lòng, không sao, chờ vài ngày thôi thì mọi 
thứ sẽ ổn định.
Dãy nhà có nhiều phòng và anh em chúng tôi 
bắt đầu chọn phòng để ở cùng nhau. Sau một 

đêm dài, ngày hôm sau, anh em vẫn tươi cười, 
tay bắt mặt mừng. Chuyện gì xảy ra? Không gì 
cả, chỉ là giây phút trân quý nhau. Buổi sáng 
ngồi chơi, tôi nghe kể đêm qua có một sư em 
phải cố chạy tìm tấm tọa cụ để xếp làm giường 
ngủ, vì phòng của sư em không có giường, mà 
nền nhà thì bằng gỗ nên về đêm hơi lạnh. Và 
đêm đó sư em đã nằm co lại như một đứa bé 
còn trong bụng mẹ. Tôi hỏi sao không bật sưởi, 
sư em bảo là phòng không có sưởi. Ra là vậy. 
May mắn cho tôi, phòng tôi có giường và có 
một cái sưởi di động sẵn trong phòng, chỉ có 
điều tiếng quạt sưởi kêu hơi to. Nhưng chắc vì 
khá mệt sau một quãng đường dài nên vừa nằm 
xuống là tôi đi vào giấc ngủ ngay.
Sau đó, cũng còn thời gian trước khi ký xong 
giấy tờ nên chúng tôi quyết định đi gom góp 
thêm đồ đạc cho nhu cầu sinh hoạt, vì lúc đó 
mọi thứ đều thiếu thốn đối với chúng tôi. Ngày 
chuyển lên đây chúng tôi chỉ mang đúng bảy 
cái tô, thêm vài cái muỗng, và chút vật dụng 
khác cho sinh hoạt hằng ngày. Ngồi ngẫm lại, 
tôi thấy vui vì nếp sống thiểu dục tri túc của 
huynh đệ.
Buổi sáng hôm ấy, huynh đệ chúng tôi khởi 
hành đến nhà anh Sơn (anh ruột của thầy Pháp 
Liệu). Chúng tôi đi hai xe và chia làm hai nhóm.
Nhóm một gồm thầy Quảng Tuấn và tôi có 
nhiệm vụ trèo lên mái nhà của anh Sơn để hạ 
ống khói và “tịch thu” cái lò sưởi đốt củi nặng 
gần 100 kg mang về cho thiền đường Suối Tuệ. 
Nhóm hai gồm thầy Pháp Liệu, thầy Đại Giác, 
thầy Kiệt Thành, sư chú Đạo Phương lên xe 
thẳng tiến trung tâm Paris để nhận những vật 
phẩm bà con Phật tử cúng dường.
Đến tối, chúng tôi gặp lại nhau và cười hí hửng, 
vì giờ mình không lo nữa rồi, bà con cho mình 
nào là nệm, ly, chén,... và thêm nửa xe củi của 
anh Sơn để đốt lò sưởi.
Cứ thế, lâu lâu các cô chú cư sĩ vì biết mình còn 
thiếu thốn nên mỗi người mang tới một ít vật 
dụng để tặng cho tu viện.

Thầy Trời Đại Nguyện, xuất gia trong gia đình cây Cúc Đại Đóa, là một người luôn mang tiếng 
cười vào trong từng câu chuyện đơn sơ, đậm chất của người miền Tây sông nước. Mùa thu vừa 
qua, thầy đã cùng các huynh đệ lên đường đến trung tâm Suối Tuệ, một tu viện mới của Làng Mai 
tại Verdelot ở ngoại ô thành phố Paris. Dưới đây là những cảm nhận của thầy về những ngày đầu 
đặt chân tới tu viện mới.

Chân Trời Đại Nguyện

Nhà mới yên vui
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Thế là cũng đến ngày chúng tôi nói lời chia 
tay với chủ nhà. Anh em lại bắt đầu vào công 
việc cần làm, từ sơn nhà, sửa cửa, lót thảm cho 
phòng, đến dọn sạch nhà hàng cũ để chuẩn bị 
sửa chữa thành thiền đường. Anh em chúng tôi 
sơn lại từng căn phòng để dành làm phòng ở 
cho quý thầy, nhà bếp cũng phải bố trí lại cho 
phù hợp với nếp sống tu viện.
Dù làm việc cả ngày, nhưng huynh đệ chúng 
tôi rất tinh tấn trong những giờ công phu. Mỗi 
ngày chúng tôi có hai thời công phu sáng tối, 
ăn cơm chung với nhau và thiền hành vào buổi 
trưa. Chúng tôi ý thức rất rõ là trong thời gian 
khó khăn này, thức ăn nuôi dưỡng huynh đệ 
nhất chính là thời gian cùng nhau tham dự thời 
khóa. Có thể vì ý thức rõ ràng đó, cùng với sự 
tinh tấn hết lòng mà chúng tôi đã vượt qua được 
những giai đoạn khó khăn.
Ngày qua ngày, mọi thứ đã đổi mới, đã dần đi 
vào quỹ đạo. Những ngày gian khổ, thiếu thốn 
cũng đã vơi bớt. Những ngày làm tất bật từ 
sáng sớm đến giờ cơm chiều cũng đã trôi qua. 
Những bữa cơm cũng đã đầy đủ hơn với nhiều 
nguồn thực phẩm đa dạng.
Nhớ những ngày đầu, trước khi rời xóm 
Thượng, Happy Farm và xóm Mới có tặng cho 
tu viện rất nhiều quả bầu và bí ngô. Tôi còn 
nhớ, anh em chúng tôi đã hội ý có nên mang 

theo nhiều bầu, bí như vậy không? Một phần 
vì chuyển xóm nên anh em đã mang theo nhiều 
đồ, mặt khác mình vẫn có thể mua thêm thực 
phẩm từ chợ, nên không nhất thiết phải mang 
nhiều như thế. Sau cùng, chúng tôi quyết định 
mang được bao nhiêu thì mang, dư thì để lại. 
May cho anh em đã mang theo một số lượng 
khá nhiều vì khi lên tới nơi mới biết là mua 
thực phẩm tươi khó như thế nào. Vì còn mới và 
chưa quen khu vực, nên thực phẩm mà chúng 
tôi cần để chế biến thức ăn không đủ, chủ yếu 
là chả và đậu hũ được cung cấp từ Thiền đường 
Hơi Thở Nhẹ và các vị cư sĩ. Nhưng rau củ tươi 
thì thiếu, cho nên cuối cùng những quả bầu và 
bí ấy đã trở thành nguồn thực phẩm tươi chính 
thức và quan trọng của chúng tôi. Tôi dám chắc 
không ai quên được, trong một tháng đầu tiên 
tại tu viện, món ăn chính không thể thiếu trong 
mỗi bữa cơm của huynh đệ chúng tôi: một là 
canh bầu, hai là canh bí mà thôi!
Giờ đây, tu viện Suối Tuệ đã và đang vững 
chãi trên con đường hoằng pháp. Chúng tôi có 
những người bạn cư sĩ đến ở trong tuần và đến 
sinh hoạt trong ngày quán niệm cuối tuần. Dù 
không nhiều như những trung tâm khác nhưng 
đó cũng là một niềm động viên và khích lệ 
cho huynh đệ chúng tôi. Tu viện mới mở cửa, 
nhưng cũng đã có các bạn thiền sinh quan tâm 
và biết đến.

Một lần, có một em trai người Úc đi du lịch 
châu Âu, trước khi bay về lại Úc, em có tìm 
cách đến ở và sinh hoạt với tu viện trong vài 
ngày cuối. Em chia sẻ là em chỉ mới biết Làng 
Mai qua bộ phim Walk With Me. Em tìm trên 
mạng và được biết Làng Mai mới mở một trung 
tâm gần Paris nên đã dành những ngày cuối đến 
với chúng tôi và cùng vui Giáng sinh.
Hình bóng xóm Thượng đã in sâu đậm nơi tâm 
trí anh em chúng tôi. Những ngày được thả mình 
trong vòng tay đại chúng, chỉ cần trôi theo dòng 
chảy trong những ngày quán niệm, trong những 
buổi pháp đàm, ngày tụng giới, giờ thiền hành, 
hay chỉ đơn giản là những buổi ăn cơm chung 
với đại chúng. Tất cả đều tự nhiên và dễ dàng.
Quả thật đi xa rồi mới thấy nhớ, mới thấy trân 
quý những giây phút đó. Huynh đệ chúng tôi 

giờ cũng thực tập, cũng sinh hoạt như những 
sinh hoạt tại xóm Thượng nhưng không đông 
như ngày ấy. Điều đó là lẽ đương nhiên, vì Suối 
Tuệ như một đứa con vừa mới chào đời, vẫn 
còn rất non trẻ.
Nhưng trong tự thân của huynh đệ chúng tôi, 
mỗi người đang thực sự cảm nhận rằng mình 
đang lớn lên. Dù chưa quen với những điều mới 
lạ, nhưng ý thức về trách nhiệm và mục đích 
của con đường dấn thân đang thể hiện rõ rệt 
trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi đang cùng nhau 
mỉm cười để cùng lớn lên, chấp nhận nhau và 
lắng nghe nhau, cùng chia sẻ những khó khăn. 
Điều đó đã và đang là những thực tập, là động 
lực để chúng tôi tiếp bước trên con đường xây 
dựng và phụng sự của tự thân nói riêng và của 
cả tăng thân nói chung.

Tôi còn nhớ, cách đây sáu tháng, khi tôi báo với 
má là tăng thân đã quyết định chọn tu viện dòng 
thánh Biển Đức (Benedict) ở Verdelot làm nơi 
xây dựng trung tâm thực tập mới cho quý thầy. 
Má đã thở phào nhẹ nhõm và thốt lên mừng rỡ: 
“Lạy Chúa, ước mong tha thiết nhất của con từ 
bao lâu nay đã thành hiện thực”.
Má tôi là một tín hữu Công giáo rất thuần thành. 
Từ khi thành hôn với ba tôi, má đã luôn mong 
ba cải đạo nhưng ba không chấp thuận vì ba 
muốn giữ truyền thống thờ ông bà tổ tiên của 
người Việt. Thế là các anh em chúng tôi đều 
được rửa tội và nhận tên thánh. Nhưng lớn lên, 
chúng tôi “xa dần” nhà thờ. Việc tôi trở thành tu 
sĩ Phật giáo theo truyền thống Làng Mai là một 
cú sốc lớn cho má. Má đã coi quyết định này 

của tôi như một sự chống đối ra mặt, thậm chí 
là một sự phản bội! Thực chất má nghĩ như vậy 
cũng không sai gì mấy vì lúc ấy tôi cũng khá 
gàn! Những năm gần đây, dù rất hài lòng tới 
thăm tôi ở Làng Mai, nhưng sâu xa trong lòng, 
má vẫn muốn tôi làm một thầy tu Công giáo. 
Bây giờ đây, huynh đệ chúng tôi gồm 12 người 
(trong đó một nửa là người Việt Nam, nửa còn 
lại là người Pháp, người châu Âu hoặc châu Á), 
đến xây dựng tăng thân tại tu viện mới mang 
tên Suối Tuệ ở Verdelot. Việc này đã làm tan 
biến hết nỗi muộn phiền sâu kín trong lòng má: 
cuối cùng thì con trai má cũng được sống và 
thiền tập dưới mái nhà của Chúa! Thậm chí má 
tôi còn có ý định tới ở lâu dài tại Verdelot. 

Chân Pháp Liệu

Mẹ, suối nguồn tâm linh
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Vào thời Trung cổ, làng Verdelot đã từng là địa 
điểm hành hương nổi tiếng vì có đền thờ tượng 
“Đức Mẹ Đen” (The Black Virgin-La Vierge 
Noire). Tượng làm bằng gỗ và thường có màu 
đen mun. Nhưng ở Verdelot, tượng Đức Mẹ Đen 
lại bằng gỗ màu nâu sòng, cùng màu với màu 
áo tu của quý thầy thuộc truyền thống Phật giáo 
Việt Nam. Phải chăng đây cũng là một điềm 
lành tiền định? Các tín hữu Kitô giáo ngoan 
đạo rất tin tưởng vào hiệu lực cầu nguyện và 
linh ứng của Đức Mẹ Đen. Ngày nay, hằng năm 
truyền thống hành hương và rước kiệu Đức Mẹ 
Đen này vẫn còn được lưu giữ ở Verdelot. Tiền 
thân của Suối Tuệ là tu viện của các sơ dòng 
Thánh Augustino (Saint Augustin) trong suốt 
một trăm năm của thế kỷ 20. Xưa hơn nữa, từ 
thế kỷ 11 tới thế kỷ 17, nơi này là thánh địa của 
các cha dòng thánh Benedict. 
Với tôi, dù mang chiếc áo dài nâu của một thầy 
tu trong truyền thống đạo Bụt Việt Nam, tôi 
luôn thấy thoải mái mỗi khi có dịp đưa má đi 
lễ nhà thờ hay đi thăm các linh mục, bạn của 
má. Giờ đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, xen 
lẫn tự hào, khi được treo cây thánh giá ở ngay 
trên đầu giường tôi, gần bàn thờ Bụt. Cây thánh 

giá này được sư cô Giác Nghiêm - trụ trì Thiền 
đường Hơi Thở Nhẹ - tìm thấy chính tại đây, 
dưới tầng hầm, trong lần đi thăm để mua lại tu 
viện này. 
Từ lúc chúng tôi bắt đầu chương trình gây quỹ 
cũng như trong quá trình mua lại tu viện cho tới 
bây giờ, khi anh em chúng tôi đang dần ổn định 
đời sống mới ở đây, tôi thấy huynh đệ chúng tôi 
như được ban phúc lành từ chư vị tổ tiên của 
chốn này. Chúng tôi cảm nhận rất nhiều bình an 
và tình thương từ các vị tiền bối đã từng tu tập 
và cầu nguyện ở chính nơi đây trong nhiều thế 
kỷ qua. Đặc biệt là năng lượng thương yêu, bảo 
bọc của Đức Mẹ Maria mà chúng tôi cảm được 
qua bức tượng của Người. Tượng rất đẹp, cao 
1m20, được đặt trong một hốc tường trên mặt 
tiền chính của tu viện. Không bao lâu nữa, Suối 
Tuệ sẽ được đón nhận tượng Bồ tát Đại bi Quan 
Thế Âm do một tăng thân cư sĩ ở Việt Nam 
cúng dường. Chúng tôi dự định sẽ đặt tượng 
trong khuôn viên tu viện cạnh hồ sen. Và như 
thế, mỗi ngày, những bước chân thiền hành của 
huynh đệ chúng tôi ở tu viện Suối Tuệ sẽ luôn 
được cả hai đức Mẹ cùng dẫn dắt.

Viết để luôn nhớ về anh Chân Linh Nhĩ,
 người bạn đạo tri kỷ đã đi xa

Một nhân duyên lớn đã cho chúng tôi cơ hội 
sống nơi chốn già lam yên tịnh gần khu rừng 
rậm trong những ngày cuối năm 2018. Chỉ vỏn 
vẹn có bốn ngày và thêm ngày đầu của năm 
2019 nhưng đã cho chúng tôi biết bao niềm an 
lạc, hạnh phúc không gì có thể diễn tả hết!
Vâng, mời bạn dừng chân nơi tu viện Suối Tuệ 
ở Verdelot. Bạn sẽ được cảm nhận những giây 
phút tuyệt vời thanh thoát với cảnh vật và con 
người nơi đây.
Mỗi buổi sớm mai, khi đất trời còn mờ tối, bình 
minh chưa ló dạng, tiếng gà gáy vang vọng 
quanh đây cho ta cảm giác đang ở vùng quê xa 
thành phố. Từng bước chân nhẹ nhàng đi vào 
thiền đường với những chiếc bồ đoàn, tọa cụ 
đã được sắp sẵn dọc theo hai bên thiền đường. 
Quý thầy đã chu đáo dậy sớm đốt củi trong hai 
lò sưởi để khi đại chúng vào thì không gian đã 
ấm áp, thanh tịnh.
Rồi tiếng chuông thong thả ngân nga, giọng hô 
canh trầm ấm vang vọng, thức tỉnh mọi người 
lắng lòng quán chiếu:
Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai
Tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười
Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức
Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi.
Ngưỡng mong đại chúng tinh tấn nhiếp tâm thiền tập 
Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni
Năng lượng thiền tập hùng hậu của quý thầy tỏa 
ra nguồn an lạc, vững mạnh trong đại chúng. 
Chúng tôi ngồi thiền mà như uống từng giọt 
bình an vào lòng, hạnh phúc và ấm áp vô cùng!

Nhìn ngọn lửa đang bừng cháy trong lò sưởi, 
tôi nhớ đến sức mạnh lửa từ bi của Hòa thượng 
Thích Quảng Đức và chị Nhất Chi Mai - hai vị 
Bồ tát đã hy sinh thân mình bởi đại nguyện cho 
đạo pháp và quê hương. Chị Nhất Chi Mai là 
người chị cả của dòng tu Tiếp hiện mà chúng 
tôi may mắn được quen biết, tiếp xúc gần gũi 
và học hỏi về nhân cách và tình thương bao la 
mà chị đã dấn thân phụng sự cho tha nhân.
Trong những buổi thiền tọa, chúng tôi đã quán 
chiếu thật sâu về vô thường, về thành trụ hoại 
không của sự vật để khi bước ra ngoài thì lòng 
nhẹ nhàng, khinh an đến lạ!
Những buổi điểm tâm, ăn trưa và chiều trong 
im lặng cũng đem đến cho đại chúng niềm hạnh 
phúc khôn tả. Mặc dù tu viện Suối Tuệ mới mở 
cửa chỉ hai tháng thôi mà thiền sinh từ khắp nơi 
đã ghi danh về tu tập khá đông. Tất cả đều là 
người nước ngoài: một thiền sinh người Hồng 
Kông còn rất trẻ, đi du học ở Anh quốc cũng 
tìm đến đây để tập tu trong mười ngày; một 
cặp vợ chồng trẻ ở Bruxelles, hai cặp vợ chồng 
khác ở Pháp và rất nhiều thiền sinh đều cùng về 
trải nghiệm nếp sống chánh niệm. Niềm hạnh 
phúc, an lạc hiện rõ trên nét mặt và nụ cười tươi 
vui của mọi người.
Những buổi pháp thoại hoặc pháp đàm thật ấm 
cúng trong không khí gia đình đã đem nhiều 
niềm vui lợi lạc đến cho các thiền sinh tham dự. 
Có lẽ điều thú vị tuyệt vời nhất là được đi những 
bước chân bình an ngang qua khu rừng rậm bên 
cạnh tu viện trong những giờ thiền hành. Bắt 

Chân Bảo Nguyện - Hoàng Thị Hiệp
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đầu từ con đường nhỏ tráng nhựa dài hun hút 
lên cao trông rất nên thơ, lại thêm một ít sương 
mù phảng phất làm tăng vẻ bí ẩn cho buổi đầu 
khám phá thiên nhiên và cảnh vật nơi đây. Đẹp 
ngỡ ngàng khiến đại chúng lặng người chiêm 
ngưỡng!
Con hãy in những dấu ấn bình an lên đất Mẹ 
bằng những bước chân thiền hành thật thảnh 
thơi, an lạc - lời Thầy chỉ dạy như văng vẳng 
bên tai. Ý thức chánh niệm rõ ràng cho chúng 
tôi biết mình đã có quá nhiều phước báu để 
được cùng tăng thân sống và tu tập nơi chốn 
già lam tĩnh mặc này. Chúng tôi thưởng thức 
từng bước chân đi nhẹ nhàng, uống từng giọt 
thời gian đang chầm chậm trôi qua trong không 
gian mờ ảo giữa sương mù bao phủ.
Đi hết con đường nhỏ tráng nhựa là đến khu 
rừng rậm với những cây cao sừng sững vừa nên 
thơ vừa hùng vĩ. Tất cả lá cây đều đã rơi xuống 
trên mặt đất, song vì có nhiều nước mưa cùng 
sương thấm ướt nên không còn xào xạc khi có 
người bước qua. Có lẽ đây là mùa đông, rừng 
cây trơ lá nên vắng tiếng chim líu lo. Thỉnh 
thoảng một con sóc nhỏ dễ thương chạy băng 
qua đường rồi mất hút vào một hốc, rãnh đâu 
đó.
Dường như cái không gian tĩnh mặc, an bình 

này chỉ dành riêng cho tăng đoàn và các thiền 
sinh về đây tu tập mà thôi. Suốt quãng đường 
thiền hành không một bóng người lạ đi qua, 
càng đi sâu lại rẽ vào một ngõ ngách nhỏ hẹp 
chỉ vừa hai người đi, đôi khi gập ghềnh, trơn 
trượt nên càng phải cẩn thận chánh niệm trong 
từng bước chân.
Thỉnh thoảng tiếng chuông nhà thờ từ xa vang 
vọng ngân nga trong thinh không yên vắng. 
Mọi người dừng bước im lặng thở, ngắm nhìn 
vẻ đẹp hùng tráng của thiên nhiên nơi đây. Cuối 
buổi thiền hành, khi bước vào cánh cửa phía 
sau tu viện, đại chúng bất chợt gặp hai chú dê 
trắng toát rất đẹp của nhà hàng xóm đang đến 
sát hàng rào xin ăn lá cây. Mọi người dừng 
lại ngắm nhìn và hái lá cây trên cành tặng hai 
chú bạn hàng xóm mới quen. Hạnh phúc dâng 
tràn trong ánh mắt mọi người. Đại chúng vừa 
thưởng thức một buổi thiền hành thật tuyệt vời 
thú vị!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt đã ba ngày 
trôi qua chúng tôi được may mắn trải nghiệm 
cuộc sống thanh tịnh chốn thiền môn! Ngày 
cuối của năm dương lịch 2018, sinh hoạt buổi 
sáng vẫn bình thường như mọi ngày, song sau 
bữa ăn trưa thời khóa có thay đổi để chuẩn bị 
đón năm mới vào tối Giao thừa.

Ngay từ buổi ăn trưa đã có lác đác vài khuôn 
mặt thiền sinh mới khiến chúng tôi tự hỏi tu 
viện Suối Tuệ chỉ mới mở cửa có hai tháng thôi 
mà mọi người đã biết tìm về hay sao? Nhưng 
đến 6 giờ chiều thì sự ngạc nhiên đã lên đến cực 
độ vì thiền sinh đến đông quá! Họ còn chu đáo 
mang đến thức ăn, bánh, trái, hoa quả để đóng 
góp cho buổi ăn chiều và tối nay.
Sau buổi ăn chiều là chương trình văn nghệ 
đột xuất cuối năm do chính các thiền sinh Tây 
phương và quý thầy đóng góp. Chúng tôi hơi 
mệt nên nghỉ dưỡng sức trong phòng đợi đến 
giờ làm lễ đón năm mới.
Tuy đến trước giờ quy định 15 phút, song thiền 
đường đã chật kín và mọi người đang thực tập 
Năm cái lạy. Đại chúng nghỉ năm phút để chuẩn 
bị cho lễ Đón giao thừa.
Quý thầy, quý sư cô đã y áo chỉnh tề ngồi hai 
hàng đầu tiên, tiếp theo là thiền sinh. Không 
khí buổi lễ thật trang nghiêm, thanh tịnh và cảm 
động. Ba tiếng chuông thong thả ngân nga để 
rồi giọng hô canh trầm hùng, ấm áp truyền cảm 
như len vào từng tế bào của cơ thể mỗi người. 
Chúng tôi ngồi yên, khép nhẹ đôi mắt để lắng 
lòng theo từng lời kệ và tận hưởng niềm an lạc 
thâm sâu. Sau phần nghi lễ cho đêm giao thừa, 
chúng tôi đến với nhau chúc mừng năm mới và 

cùng nhau thực tập thiền ôm thật xúc động chân 
tình, biết bao ánh mắt thương yêu, trìu mến trao 
nhau.
Chúng tôi về phòng nghỉ ngơi lúc 1 giờ 30 phút 
sáng của ngày đầu năm 2019 với cảm giác ngập 
tràn khinh an, hạnh phúc. Dư âm buổi lễ khiến 
cho lòng lâng lâng nhẹ nhàng, thanh thoát...
Vừa trải qua một biến cố nghiệt ngã trong đời, 
tưởng phải đắm chìm trong khổ đau phiền 
muộn lâu dài, chúng tôi may mắn vượt thoát 
khá nhanh nhờ biết nương tựa tăng thân và kiên 
trì thực tập chánh pháp.
Lời tâm nguyện lành thiện với bậc thầy khả kính 
đã khắc sâu vào tâm trí, nhè nhẹ đưa chúng tôi 
vào giấc ngủ êm ngon: “Lạy Bụt! Con xin chịu 
trách nhiệm về cuộc đời con và con nguyện sẽ 
không sợ hãi khổ đau khi biết rằng chính những 
khổ đau ấy làm cho con trưởng thành, vững 
chãi. Cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống luôn 
ý thức được rằng khổ đau của nhân loại là một 
hiện thực. Chẳng bao giờ con dám quên hiện 
thực ấy bằng cách đắm chìm trong nỗi khổ đau 
nhỏ bé của riêng con...”.
Sáng mai thức dậy sẽ lại thấy cuộc sống luôn an 
bình, hạnh phúc nơi chốn già lam!

Một ngày đông năm Mậu Tuất
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Hạnh phúc của sự hiến tặng
Tôi lại viết lách chút gì đó nơi góc nhỏ của 
mình cho bạn sáng nay. Cái cảm giác lành lạnh 
khiến cho nến và trà thêm ấm, thêm vui. Không 
khí những ngày cuối năm thật ý nghĩa cho việc 
nhìn lại chuỗi thời gian đã đi qua và cũng là cơ 
hội chị em tôi sum vầy bên nhau, gửi tặng nhau 
niềm thương yêu, trân quý. Nhìn những món 
quà trước mặt, tôi lại càng hạnh phúc. Tôi đã 
chuẩn bị những món quà này hơn một tháng 
nay. Tôi đã xem việc gói quà là sự thực tập và 
là niềm vui rất sâu trong lòng. Những tờ giấy 
cũ được tái sử dụng là tình thương tôi gửi tới 
đất Mẹ. Và giây phút ngồi gói những món quà, 
tôi đặt trọn lòng mình vào từng hành động tỉ mỉ 
để tiếp xúc sâu sắc hơn với từng chị, từng em - 
những người đang cùng tôi sẻ chia không gian 
và niềm vui chốn này.
Tôi ngồi đây gói tặng chị em của mình thông 
điệp của tình thương, biết ơn và trân quý. Trạm 
Tịch là chúng nhỏ nên thật dễ để tôi nghĩ đến 
từng người. Những món quà ấy, đúng hơn là 
dành cho tôi vì tôi là người trước tiên tận hưởng 
tròn đầy những hạnh phúc ấy - hạnh phúc của 
sự hiến tặng.
Lặng lẽ chuyển mình
Tuệ Uyển, nơi lưu lại không ít ký ức đẹp, tôi 
thấy mình đã nhẹ bước khi ra đi. Về Trạm Tịch, 
tôi như đã thuộc về nơi này từ lâu rồi. Đi qua 
một năm cùng Trạm Tịch, tôi luôn ý thức đến 
những thay đổi liên hồi nhưng rất lặng lẽ, khiêm 
nhường. Như dòng sông chỉ có nó mới nhận 
ra những con nước mới và những con nước cũ 

Chân Tuyết Nghiêm

chuyển mình. Trạm Tịch đã tiễn chân thật nhiều 
sư em và đón vào các sư em mới. Các sư chị ở 
đây trở thành hai bờ của con sông để giữ dòng 
nước luôn lưu chuyển.
Tôi thấy hạnh phúc khi được sống nơi này bạn 
ạ. Mọi điều đến với tôi không quá lớn lao, mà 
vừa vặn. Đời sống tu học luôn là điều được 
quan tâm nhất. Các lớp học dành cho các em 
đều đặn, những buổi công phu hùng tráng giữa 
rừng khuya. Tôi được chăm sóc các sư em và 
các sư em tương lai - những cây trong vườn 
ươm, mai này có khi sẽ trở thành cổ thụ. Niềm 
vui nuôi dưỡng tôi là khi thấy các sư em lớn 
lên mỗi ngày như những cây con, luôn thấy rõ 
sự vươn mình đổi khác. Các sư em trở thành 
niềm tin, hạnh phúc và ý nghĩa sự sống của tôi. 
Càng gần gũi, chăm sóc và hướng dẫn các em 
tôi lại càng hiểu Thầy hơn - vì sao Thầy luôn 
luôn thương và chăm lo cho người trẻ. Thầy 
luôn dạy: “Thầy tuy tuổi hơn 80, nhưng Thầy 
chưa bao giờ thấy mình xa cách với tuổi trẻ”. 
Tôi muốn nuôi dưỡng nhận thức ấy để có thêm 
động lực trên con đường tiếp nhận và trao 
truyền. Tôi cảm nhận sâu sắc hơn hạnh phúc 
của sự trao truyền và tiếp xúc lại với niềm hạnh 
phúc khi tôi là người được tiếp nhận. Những 
bài pháp thoại, những lời chia sẻ mà tôi đã từng 
được nghe bằng trái tim trong sáng năm nào đã 
âm thầm lưu lại một cách sâu sắc trong tôi. Để 
giờ đây tôi thực sự có thật nhiều tình thương khi 
muốn gửi lại cho các em của mình tất cả những 
thông điệp quý giá ấy. Tuy tôi không giàu có 
nhiều trong vốn liếng học hỏi cũng như thực 

tập nhưng tôi có tấm lòng san sẻ, hiến tặng.
“Hiến tặng niềm an vui, mình sẽ được an vui”. 
Lẽ sống này giúp tôi mạnh dạn trong việc hiến 
tặng, chăm sóc, hướng dẫn, trao truyền cho các 
sư em bằng tất cả tấm lòng và khả năng của 
mình. 
Gốc rễ đắp bồi
Ở đây tôi cũng được chăm sóc các tăng thân cư 
sĩ để niệm ơn và thực hiện phần nào chí nguyện 
của mình. Những ngày tu học, những khóa thực 
tập không quá quy mô và rầm rộ, nhưng cũng tỏ 
lộ được tấm lòng dành cho quê hương và đồng 
bào mình. Nhìn và tiếp xúc với trái tim luôn 
mong mỏi được tu học và phụng sự của những 
người cư sĩ miền Nam, tôi luôn cảm kích, trân 
trọng và biết ơn họ. Họ là nguồn cảm hứng mà 
cũng là động lực cho tôi luôn muốn đi tới trong 
sự tu học của chính mình. Càng muốn hiến tặng 
bình an và những sự thực tập cho họ, tôi lại càng 
phải luôn nhắc mình phải thực tập hết lòng để 
không phải là người bán hàng giả. Tôi luôn nhớ 
một kỷ niệm về lời dạy của Thầy khi tôi còn là 
một sư cô sa di nhỏ. Ngồi đưa võng cho Thầy 
trong không gian tĩnh lặng và bình yên, thầy 
dạy chị em thị giả chúng tôi thật nhiều điều. 
Trong đó có bài học sâu sắc là: “Các con phải 
thực tập làm sao để không bị rơi vào chiếc bẫy 
hình thức, giả trang thiền tướng hay làm người 
bán hàng giả”. Tôi giật mình về điều Thầy dạy 
vì điều đó rất dễ xảy ra cho người mới thực tập 
như tôi. Và bài học đó đã trở thành tấm “mê 
ngộ cảnh” của chàng dũng sĩ trong Cửa tùng 
đôi cánh gài để tôi luôn nhìn lại, sách tấn mình 
trong việc thực tập và trải nghiệm sự sống. 
Khóa tu “Bồi đắp gốc rễ” vừa chấm dứt, lưu lại 
trong tôi hình ảnh của các em tuổi thiếu niên 
mà tôi có dịp chăm sóc trong bốn ngày. Tôi đã 
tâm sự với các em rằng tôi đã từng chọn tuổi 
thiếu niên là lứa tuổi mình sẽ chăm sóc, nhưng 
đến hôm nay khi chăm sóc các em tôi thấy cái 
tuổi 33 của mình và cái tuổi 13 của các em thật 
xa cách. Tôi không hiểu và biết nhiều về thế 
giới các em hôm nay. Tình thương vẫn còn đó, 

nhưng tôi thấy mình không giúp được các em 
nhiều. Làm sao tôi giúp được các em khi môi 
trường sống của các em bị bủa vây bởi những 
nguồn thức ăn độc hại và quá nhiều những vấn 
đề nan giải: ba mẹ ly dị, bạo lực gia đình, áp lực 
học hành, khó khăn trong truyền thông, v.v. Các 
em đang sống trong môi trường ít lành mạnh, 
thường bị cuốn vào sự tiêu thụ internet không 
chừng mực như chơi game quá nhiều, hay 
tìm kiếm những nguồn thông tin không nuôi 
dưỡng sự trong sáng và thánh thiện. Rất nhiều 
em không tìm thấy hạnh phúc ấm áp trong gia 
đình, học đường và cả xã hội. Tôi nhìn các em 
mà thấy mình nhỏ nhoi, bất lực vì không giúp 
được các em bao nhiêu. Khóa tu kết thúc, tôi 
lắng nghe những chia sẻ mộc mạc của các em: 
“Con thích khóa tu này vì ở đây con có được 
tình bạn, con không sử dụng máy móc nhiều, 
con được gần gũi với thiên nhiên, con được thư 



158 159

giãn sau áp lực học hành, con học được cách 
thở để lắng yên,...” Và rồi tất cả những cánh tay 
đưa lên sau câu hỏi: “Em nào muốn trở lại khóa 
tu sau?”. Tôi nhìn cánh tay em trai bị tự kỷ và 
hỏi: “Vì sao em muốn trở lại?”. Em trả lời tôi: 
“Con không biết”. Nhìn em, tôi cảm nhận được 
sự ấm áp và hạnh phúc. Câu trả lời ấy mang 
theo niềm hân hoan của sự chuyển hóa. Từ một 
cậu bé không muốn tiếp xúc, không muốn chơi 
chung với ai trong ngày đầu của khóa tu, em đã 
hòa vào tiếng cười và những trò tinh nghịch với 
các bạn đồng trang lứa. Tôi thầm biết ơn em, sự 
có mặt của em đã cho tôi niềm khích lệ. 
Nhiều lúc các em không ngoan khiến tôi mệt 
mỏi và buồn lòng, nhưng rồi những câu nói của 
các em như: “Sư cô đừng bỏ tụi con nhe”, hay 
những lời xin lỗi của các em giúp tôi nhìn lại ý 
niệm mình đã già cỗi, không còn chơi được với 
các em của mình. Tôi nhìn lại lời tôi nói với các 
em mà thấy mình cần học theo Thầy để có tư 
duy đẹp hơn: “Tình thương không bao giờ nói 
rằng đây là lần cuối”, “Đừng bao giờ từ bỏ ước 
mơ”. Tôi thiết nghĩ mình sẽ tiếp tục tình thương 
ấy bằng những hình thức khác phù hợp hơn để 

thực hiện lý tưởng phụng sự. Tôi nhận ra mình 
có thể tiếp tục làm bạn với các em mà không xa 
cách như tôi nghĩ. Tôi sẽ học bài học của Thầy: 
“Thầy chưa bao giờ thấy mình xa cách với tuổi 
trẻ”.
Những ngày sau khóa tu, tôi được nghỉ ngơi, 
trở về chơi với tự thân. Tôi có cơ hội nhìn lại 
những tư duy của mình, tìm hướng đi đúng đắn 
và những thức ăn nuôi dưỡng cho tâm thức. Tôi 
nhận ra mình thật may mắn khi được theo các 
sư chị, sư em ngày ngày xây dựng tăng thân, 
hiến tặng hiểu thương cho mọi người. Tôi thấy 
cuộc đời mình mang nhiều ý nghĩa. Mỗi ngày 
đi qua tôi vẫn muốn mình khỏe mạnh để luôn 
luôn đi tới, thực hiện những ước mơ đẹp trên 
con đường thực tập.
Về Trạm Tịch, tôi có cảm giác đang ẩn mình 
trong rừng sâu để trở về lắng nghe tâm tư tỏ rõ. 
Trạm Tịch đã lặng lẽ chuyển mình, và tôi cũng 
thế. Nếu bạn về thăm lại hẳn sẽ ngạc nhiên. 
Từng con đường quanh co, từng con suối với 
hai dòng trong đục, hương rừng vẫn vậy, đến 
và đi, nhưng tất cả luôn là dòng yên ả êm trôi.

Lắng nghe trong gió mùa xuân đến. 
Mát cả khung trời đất dậy hương. 
Sương đêm choàng ngủ còn say giấc. 
Chim đã trên cành vui líu lo. 
Đâu cành lộc mới vươn song cửa. 
Lay giấc mai hồng ai đó quên. 
Vũ trụ xôn xao bừng nắng dậy. 
Mai nở vườn ai trắng cả trời. 

Chân Trăng Hương Tích

Ai đi trong gió mùa xuân ấy. 
Mới cả tình xuân mới cả lòng. 
Bàn tay ai đặt lên cung ấy. 
Nghe tiếng mùa xuân vươn lộc non. 
Nghe cả lòng ai đương mở cửa. 
Nghe cả đất trời sức sống vươn. 
Nghe trên nét bút người thi sĩ. 
Họa bức xuân tươi giữa nắng hồng.

(Thương tặng quý sư cô xóm Hạ
xuân 2017)
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Con đường tâm linh
Cha mẹ con đột ngột ra đi khi con mới mười 
tuổi. Mẹ qua đời trong một tai nạn, cha tự kết 
thúc đời mình vì quá tuyệt vọng trước sự ra đi 
của mẹ chỉ vài tháng sau đó. Chuyện này đã 
gây ra một chấn thương tâm lý lớn, để lại một 
vết thương rất sâu trong con. Môi trường xung 
quanh con hồi đó đã không thể có một chút 
hướng dẫn hay nâng đỡ nào về mặt tâm lý cũng 
như tinh thần cho con. 
Trong vòng 19 năm tiếp theo, con đã làm mọi 
cách để trốn chạy khổ đau của mình. Tràn đầy 
năng lượng của tuổi trẻ nên con có thể “chạy” 
nhanh hơn những niềm đau trong con. Con vội 
vàng khỏa lấp đời mình bằng những mối tình, 
bằng công việc, những trò giải trí, những cuộc 
du hí đó đây hoặc bằng tất cả những gì có thể 
khiến con lấp đầy được cảm giác trống trải sâu 
thẳm trong mình. Những cuộc trốn chạy có tính 
toán này chỉ nhằm giúp con tồn tại. Đôi khi, 
nó cũng ít nhiều mang lại cho con sự dễ chịu 
nhưng nó luôn quá đà và làm con kiệt sức.
Năm con 29 tuổi, đang rất thăng hoa trên con 
đường sự nghiệp với vai trò bác sĩ tâm lý trong 
doanh nghiệp, mọi thứ trong con bỗng sụp đổ. 
Cơ thể con lần lượt bộc lộ những dấu hiệu suy 
yếu và không ngừng gửi tín hiệu báo động đỏ. 
Con liên tục bị những cơn đau bụng dữ dội và 

Chân tâm 

Chân Trời Đức Hiền

Sư chú Trời Đức Hiền là người Pháp, xuất gia năm 2016 trong gia đình cây Mai vàng tại Làng 
Mai - Pháp. Với tâm nguyện trở thành một vị đại sứ của niềm vui và tình thương, sư chú đang hết 
lòng tu tập và phụng sự tại xóm Thượng, Làng Mai - Pháp. Dưới đây là những chia sẻ của sư chú 
được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Pháp.

một quyết lên đường

chóng mặt hành hạ. Vậy mà con vẫn tiếp tục 
làm như trước, vẫn cố kéo căng sợi dây thêm 
nữa cho tới khi nó đứt hẳn! Cơ thể con không 
còn có thể đáp ứng được nữa. Con phải dừng 
làm việc hoàn toàn và thực sự không thể làm 
ngơ trước tình trạng trầm cảm ngày càng tăng 
trong con.
Trong giai đoạn bão táp này, nhờ vào sự lắng 
nghe sâu và sự khéo léo của người bạn đời, con 
đã dần vượt qua những nỗi sợ hãi, bất an và 
bắt đầu tiếp xúc được với những khổ đau trong 
mình. Trong con có một đứa trẻ đã bị mất mát 
và tổn thương quá nhiều nhưng nó muốn được 
sống vui. Nó không muốn bị thiếu không khí, 
bị chết ngạt vì đã phải lớn quá nhanh. Nó khao 
khát được hít thở sự sống một cách trọn vẹn 
hơn, thoáng đạt hơn.
Con quyết định dừng lại tất cả để dành thời 
gian cho riêng mình, đi du lịch để khám phá 
bản thân, nhìn ngắm thế giới xung quanh mà 
cũng chính là nhìn vào tấm gương phản chiếu 
thế giới nội tâm của chính mình.
Những điều kiện thuận lợi mau chóng hội tụ 
giúp con thực hiện chuyến du lịch dài ngày này. 
Con đã thực sự đến gần và dần tiếp xúc được 
với chính mình. Tiếng gọi trở về với nội tâm 
luôn có mặt trong chuyến ngao du kéo dài một 

năm ở Nam Mỹ, và năm tiếp theo nữa ở châu 
Á. Ở đây, con khám phá những cách tiếp cận sự 
sống và cái chết vô cùng khác biệt với những 
gì con đã từng biết. Sự khác biệt lớn đến mức 
những gì con tin chắc, những tín ngưỡng trong 
con tan chảy ra như tuyết dưới ánh mặt trời. Sau 
cái chết của cha mẹ, con đã chối bỏ hết những 
gì thuộc về tôn giáo. Nỗi đau trong con quá lớn 
khiến con chẳng thể tin vào bất cứ điều gì. Con 
nghĩ mình chỉ có thể trông cậy vào chính bản 
thân mình thôi.
Nền tâm linh Đông phương đã giúp con chạm 
tới một cái gì đó lớn lao hơn trong con. Tiếp 
xúc với những tư tưởng về “Trí tuệ siêu việt” 
(Supramental) của Sri Aurobindo, Mẹ Mirra 
Alfassa và Satprem đã mở ra trước mắt con 
cách tiếp cận và thấu hiểu sự sống rất mới 
mẻ, mang lại nhiều cảm hứng cho con - người 
không ngừng tìm kiếm lạc thú trong nhiều năm 
dù chưa bao giờ có được cảm giác mãn nguyện 
thực sự.
Năm 1995, tại Himalaya, lần đầu tiên con tham 
gia vào một khóa tu do các đệ tử của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma hướng dẫn. Con vẫn còn nhớ rõ 
cảm nhận của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy 
các thầy tu ở Dharamshala (miền bắc Ấn Độ). 
Một cảm giác rất thật đi lên mách bảo con rằng 
có những khía cạnh đặc biệt quan trọng của nội 

tâm mà con không biết tới và nó có thể giúp con 
đạt được sự thăng hoa trong đời sống. Được ở 
bên những vị thầy tu đầy bình an này đem lại 
cho con rất nhiều cảm hứng. Con vẫn còn như 
thấy ánh mắt, nụ cười và sự có mặt đầy thương 
yêu của các thầy. Chính các thầy đã đóng góp 
một phần không nhỏ vào nguyện ước trở thành 
tu sĩ của con sau này.
Hai năm du lịch đã chữa lành nhiều vết thương 
trong con. Con đã dành thời gian để sống, đi 
theo nhịp điệu của cơ thể mình và tiếp xúc với 
những tổn thương nội tâm.
Rồi con trở lại nước Pháp. Con và người bạn 
đời hạnh phúc chào đón sự ra đời của hai bé 
gái Eléa và Lucia. Sau đó, con làm việc trở lại 
với tư cách một nhà tâm lý trị liệu. Quyết định 
này đến với con không mấy khó khăn. Con đã 
không chọn lựa công việc này mà dường như 
chính nó đã chọn con. Con thấy mình đã có 
thể lại gần thêm chút nữa với “em bé bị tổn 
thương” trong con. Đây là một hành trình dài vì 
em bé ấy bị thương tổn sâu sắc, đầy sợ hãi và 
không còn tin tưởng ở người lớn. Con đã cảm 
hóa em từ từ bằng cách làm em yên lòng mỗi 
ngày qua những buổi ngồi thiền. Sau khóa tu 
ở Himalaya, thiền tọa trở thành thực tập hằng 
ngày của con. Đó là những giờ phút quý báu, 
“buổi hẹn hò” yêu thương với chính bản thân 
con mỗi sáng. Phải có một lý do gì cấp bách 
lắm mới có thể khiến con bỏ ngồi thiền. Ngồi 
yên, mỉm cười, hai bàn tay đặt nhẹ lên nhau, 
con trò chuyện với mình, lắng nghe mình và 
quan sát những gì xảy ra. Sự thực tập này mang 
lại cho con những niềm vui rất sâu. Kết hợp với 
các phương pháp tâm lý trị liệu khác, thiền tập 
đã nâng đỡ, dẫn dắt con trên con đường chữa 
trị và khám phá bản thân trong một thời gian 
khá dài.
Gặp gỡ Làng Mai
Sau mười năm, con nhận ra rằng sự chuyển hóa 
nội tâm trong con không tiến triển nữa, con đã 
“bị lờn” với sự thực tập. Con thấy con đang 
làm “người đi vòng quanh”, luẩn quẩn trong cái 
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vòng tròn an toàn, tiện nghi do mình tạo ra.
Con bắt đầu tìm kiếm một trung tâm thực tập 
nơi con có thể được hướng dẫn tu học và được 
yểm trợ từ năng lượng tập thể. Cuộc sống đã 
dẫn lối cho con đến với Làng Mai. Giáng sinh 
năm 2017, con có mặt ở Làng. Lần tiếp xúc đầu 
tiên này ghi dấu ấn sâu đậm trong con, khiến 
con cảm động vô cùng. Cuộc gặp mặt với tăng 
thân, cả xuất sĩ và cư sĩ, thật ấm áp, sống động, 
còn với Thầy thì an lạc, đầy tình thương. Điều 
làm con xúc động nhất ở Làng Mai chính là 
năng lượng nhẹ nhàng, thanh thoát mà rất sâu 
lắng của tăng thân. Với con, khả năng chế tác 
được sự cân bằng này là một điều kỳ diệu. Con 
có mặt ở đây để chăm sóc những khổ đau trong 
con, đồng thời để học cách tiếp xúc với những 
mầu nhiệm của sự sống. Nếu con không thể 
nuôi dưỡng được niềm vui, nụ cười, tình huynh 
đệ trong con thì con sẽ không thể có năng lượng 
để tiến bước trên con đường chuyển hóa khổ 
đau. Trong tuần lễ Giáng sinh đó ở Làng, những 
buổi thực tập “chính thống” không nhiều, chỉ 
có vài buổi ngồi thiền, nhưng niềm hạnh phúc 
được có mặt bên nhau thì rất lớn. Con bị thuyết 
phục hoàn toàn trước khả năng có mặt cho 
nhau, cùng ăn mừng sự sống và vượt qua mọi 
rào cản để gắn kết với nhau một cách bình dị 
của tăng thân.

Con vui mừng khôn xiết, con đã tìm ra được một 
cộng đồng nơi con có thể nương tựa để tiếp tục 
thực tập, để được hướng dẫn và đồng thời được 
góp sức mình. Ở Làng Mai, bạn có thể đóng 
góp khả năng của mình ngay lần đầu bạn đến, 
chẳng cần phải đợi tới khi bạn là một thiền sinh 
có nhiều kinh nghiệm, đã từng tọa thiền nhiều 
giờ hay đã đọc rất nhiều kinh sách. Trở về nhà, 
tham gia sinh hoạt với tăng thân vùng Nantes, 
con mau chóng tìm được chỗ đứng của mình và 
trở thành một thành viên tích cực. Trong những 
năm tiếp theo, con tới tham dự nhiều khóa tu ở 
Làng. Con khám phá ra rằng tình thương và sức 
mạnh của năng lượng chánh niệm tập thể chính 
là yếu tố kích hoạt những biến chuyển nội tâm. 
Con hiểu ra vì sao Thầy luôn nhấn mạnh tới 
tầm quan trọng của sự thực tập với tăng thân. 
Con nhận ra sự khác biệt rõ rệt khi con thực tập 
một mình và khi thực tập với năng lượng tập 
thể của tăng thân.
Tăng thân trở thành nơi nương tựa của con, nơi 
con thấy mình được đón chào, được thương 
yêu, được chia sẻ. Khi tìm được tăng thân, con 
thấy mình giống như được ban phước lành. 
Trước đó, con khổ đau nhiều vì luôn thấy mình 
không có gia đình. Tăng thân là một gia đình 
lớn vô cùng kỳ diệu, gia đình ấy thường xuyên 
có những thành viên mới nhưng khả năng ôm 

ấp, nâng đỡ mọi người thì không hề thay đổi.
Trong những năm tháng thực tập với tăng thân, 
con được chứng kiến sự chuyển hóa lớn ở rất 
nhiều thiền sinh. Một trong những nguồn hạnh 
phúc của con là được nhìn thấy các bạn ấy rời 
Làng vào mỗi cuối tuần với khuôn mặt thư giãn, 
buông bỏ được nhiều sợ hãi, lo lắng.
Trở thành thành viên của dòng tu Tiếp hiện 
năm 2012, con có thêm cơ hội để hiến tặng sự 
có mặt của mình cho tăng thân, đặc biệt là vào 
những khóa tu mùa Hè với chương trình chăm 
sóc trẻ em. Dần dần, con nhìn thấy trong mình 
ước mong được tham dự nhiều hơn nữa vào đời 
sống tăng thân. Nguyện ước được làm một vị 
xuất sĩ lớn dần theo năm tháng. Con âm thầm 
đợi các con gái của con lớn lên và sẵn sàng cho 
một cuộc sống tự lập.
Tháng Hai năm 2015, nhân duyên đầy đủ cho 
phép con bày tỏ ước mong này trước mặt hai 
con gái con và toàn thể đại chúng.
Con đường nào chân chính cũng sẽ là con 
đường lành
Giờ đây, khi nhìn lại những gì đã xảy ra vào dịp 
Tết năm 2015 ấy, con thấy mình như đang được 
uống nước ở dòng suối hỷ lạc và thương yêu 
mà con đã được uống ngày hôm ấy.

Cùng hai con gái, chúng con đến Làng vào 
tuần lễ Tết Nguyên đán để được sống trong 
không khí lễ hội tươi vui của Làng. Hạt giống 
làm người xuất sĩ trong con đã nhiều lần biểu 
hiện trong những năm trước đó nhưng lúc này, 
nó ngủ yên. Con rất thích pháp môn bói Kiều 
(hoặc thơ của Shakespeare/Victor Hugo). Đây 
là cơ hội cho cư sĩ được tiếp xúc và hưởng được 
những cái thấy sáng suốt của quý thầy, quý sư 
cô đối với sự thực tập.
Vào đầu tuần, khi mới tới Làng, trong con đi 
lên câu hỏi: “Mình sẽ lựa chọn con đường nào 
cho cuộc đời mình đây?”. Tuy không thực sự rõ 
ràng nhưng câu hỏi này của con lại mang một 
chút dấu ấn về mong ước trở thành tu sĩ. Con 
xin cụ Victor Hugo một quẻ. Cụ dạy con:
David chante et voit Dieu de près,
Quand le chemin est droit jamais il n'est mauvais.
Tạm dịch:
David hát ca và thấy Chúa rất gần mình
Con đường nào chân chính cũng là con đường lành.
Quả thật, con rất thích hát và muốn nuôi dưỡng 
những rung động tâm linh đẹp trong mình khi 
hát. Câu thứ hai kích thích sự tò mò trong con. 
Con quyết định nhờ các thầy, các sư cô giải 
giúp. Con nghĩ, chính những chia sẻ này đã thổi 
bùng lên những biến chuyển mạnh mẽ trong 
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tâm con. Sau những buổi tham vấn, con đã có 
một giấc mơ kỳ lạ. Con nghĩ chiều sâu tâm thức 
con muốn được thể hiện, muốn con hiểu nó. 
Trong giấc mơ, con thấy mình đang đi lên một 
cầu thang xoáy trôn ốc. Con gặp một phụ nữ đã 
có tuổi, rất đáng kính, mặc quần áo màu tím. Bà 
mỉm cười thân thiện với con. Con tiếp tục leo 
lên cầu thang. Tới điểm dừng chân ở giữa cầu 
thang, con thấy một người đàn ông, cũng mặc 
đồ tím, ngồi trong chiếc xe lăn. Khuôn mặt ông 
cúi gằm, mang vẻ ủ rũ, chán nản. Con tránh 
không làm phiền tới ông và tiếp tục leo thêm 
vài nấc thang nữa. Bỗng con nghe một tiếng 
động mạnh, khi quay lại, con thấy người đàn 
ông đó đã ngã lăn trên những bậc thang. Con 
sửng sốt, chết lặng vì nghĩ rằng chính mình đã 
làm ông ấy ngã khi bước qua. Con định chạy 
xuống đỡ ông lên nhưng không hiểu sao, có gì 
đó mách bảo con cần tiếp tục đi lên. Con tỉnh 
dậy và thấy trong lòng nhẹ nhõm vì đã đi tiếp 
mà không dừng lại.
Con cảm nhận sự có mặt của người phụ nữ nhân 
hậu như biểu tượng của sự nâng đỡ, tình thương 
và niềm tin của tăng thân, khích lệ con tiếp tục 
tiến lên trên con đường tu tập chuyển hóa thân 
tâm. Người đàn ông thể hiện một phần nào đó 
trong con mà con cần phải vượt qua, phải để 
cho nó “rơi rụng” xuống, giống như phải tự 
thoát mình khỏi lớp da cũ sau khi đã lột xác thì 
mới có thể được hồi sinh trở lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hạt giống tu sĩ 
trong con đã thức dậy.
Ngày cuối cùng của tuần lễ Tết, trên đường đi 
bộ tới xóm Hạ, con đã hỏi hai con gái: “Thế nào, 
các con gái, các con nghĩ sao nếu cha xin một 
quẻ bói về chuyện xuất gia của cha? Các con 
có đồng ý để cha đi con đường này không?”. 
Cả hai trả lời: “Chúng con đồng ý. Cha đi theo 
con đường mà cha chọn đi. Cha đã cho chúng 
con đủ rồi. Chúng con ủng hộ cha!”. “Nhưng 
cha cũng đừng đi sớm quá nhé!”, đứa em gái 
nói thêm.

Tới xóm Hạ, trong buổi bói Kiều, con đặt lại câu 
hỏi của mình hôm trước rồi xin quẻ cụ Nguyễn 
Du. Đại chúng cười rộ lên khi nghe câu hỏi của 
con và câu trả lời của cụ. Con chưa kịp hiểu gì 
hết nhưng thấy lòng rất hân hoan với tiếng cười 
của đại chúng. Quẻ con nhận được nói thế này:
Nỗi mừng biết lấy chi cân
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.
Vị thầy ngồi chuông hỏi con:
- Chú muốn xuất gia nhưng chú còn có các con 
phải không?
- Vâng, thưa thầy.
- Các con của chú có đồng ý để chú xuất gia 
không?
- Thưa thầy, hai đứa con gái con đều đang ở 
đây, xin thầy hỏi các cháu.
- Thế nào, các cháu có đồng ý không?
- Dạ thưa có, chúng con đồng ý.
Đại chúng cười lên trong niềm hạnh phúc và 
xúc động. Với con, đây là một ân sủng. Dường 
như cả vũ trụ đã quy tụ lại trong giờ phút mầu 
nhiệm ấy để xác nhận điều tất yếu sẽ xảy ra.
Từ khi đó, những gì cần làm để chuẩn bị cho 
cuộc đời mới của con tự động diễn ra một cách 
êm thấm. Cảm được nhu yếu trong mình, con 
đã dành cả thời gian, không gian để chuẩn bị 
thân và tâm trước khi bắt đầu hành trình trở về. 
Con quyết định hành hương về Làng, chặng 
đường đi bộ dài 500km, bắt đầu từ thành phố 
Nantes nơi con sống. Sau ba tuần lễ, vào một 
ngày cuối tháng 10 năm 2015, con đã về tới 
Làng Mai.
Con rồng “hộ mệnh”
Thời gian ngay sau khi được xuống tóc, trong 
lòng con tràn đầy niềm biết ơn. Con đã rất hạnh 
phúc. Nhưng sau đó, vào mùa đông đầu tiên 
của cuộc đời xuất sĩ, khó khăn bắt đầu đến với 
con. Những thói quen cũ cần thay đổi, những 
thói quen mới cần tạo dựng.Việc ở chung trong 
một phòng với bảy huynh đệ khác thực sự rất 

thử thách với con. Chưa hết, những yếu tố mới 
mẻ, khác biệt của đời sống tăng thân càng làm 
con thêm bối rối. Với những khó khăn nội tâm 
có sẵn, sau một lần va chạm với một thầy khác, 
Làng Mai trong con - cái góc nhỏ thiên đường - 
bỗng chốc biến thành một nơi khủng khiếp, làm 
con sợ hãi và thấy bị đe dọa. Trong tích tắc, con 
thấy mình như đang ở địa ngục. Trong ba ngày 
liên tiếp, trong con chỉ có những suy nghĩ và 
cảm xúc tiêu cực - chỉ toàn bóng tối. Tâm ý con 
dường như đã bị một thế lực nào đó chiếm hữu.
May mắn thay, trong một giây phút sáng suốt, 
con đã “ngộ” ra rằng những cảm xúc của mình 
đóng một vai trò quan trọng, thậm chí quyết 
định cách mình nhìn thế giới xung quanh. Con 
thầm nhủ: “Chỉ có một lối thoát: Bám vào sự 
thực tập”. Con quyết tâm ngồi thật vững trên bồ 
đoàn, tập trung vào mỗi hơi thở. Con thực tập 
thiền hành, nhận diện, ôm ấp những cảm thọ đi 
lên và chia sẻ tâm trạng của mình trong những 
buổi pháp đàm. Không bao lâu, trong một buổi 
tọa thiền, con đã cảm được sự giận dữ xen lẫn 
với niềm cay đắng trong con bùng phát lên dữ 
dội và hiện lên trong hình tướng của một con 
rồng! Giây phút đó thật ấn tượng! Con rồng 
hiện lên oai vệ. Nó tuyệt đẹp nhưng có uy lực 
và ẩn chứa đầy sự nguy hiểm! Con run lên và 

cảm nhận rõ rằng con không thể “lại gần” nó.
Sau đó, một chuyện rất cảm động đã xảy ra với 
con. Trong bữa điểm tâm, một bạn thiền sinh 
đặt trước mặt con một bức tượng nhỏ bằng đất 
mà bạn đã làm suốt đêm hôm trước. Bức tượng 
thể hiện con đang ngồi thiền, một con rồng 
nhỏ nằm cuộn xung quanh con, đầu rồng gối 
trên đùi con và bàn tay con đặt trên đầu rồng 
như đang vuốt ve nó. Thì ra, bạn thiền sinh này 
có mặt trong buổi pháp đàm ngày hôm trước. 
Sau khi nghe con chia sẻ, bạn đã cảm được 
tâm trạng của con và muốn giúp con thuần hóa 
được sức mạnh của con rồng đang hiện diện 
trong tâm con. Quá bất ngờ, mắt con nhòa lệ, 
trái tim mềm ra, thổn thức trước lòng tốt của 
người bạn mới quen. Con xúc động ôm người 
bạn trong tay, miệng ấp úng những lời cảm ơn.
Những câu chuyện về tinh thần nâng đỡ lẫn 
nhau giữa các bạn đồng tu như thế này thường 
xảy ra ở Làng.
Sau đó, kiên trì thực tập, con đã thực sự đến 
gần, tiếp xúc và thuần hóa được con rồng. Con 
đã “chơi” được với nó. Con hiểu ra rằng, con 
rồng ấy cũng là một người bảo hộ cho con. Nó 
xuất hiện để “bảo vệ”, thực chất là để che giấu 
những gì rất riêng, nhạy cảm, dễ bị tổn thương 
trong con mà con chưa dám bộc lộ ra vì sợ sẽ lại 
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Ngoại thương,
Có những ngày đông mang nắng về, nhuộm đất 
trời và vũ trụ một màu áo vàng tươi, con thích 
lắm.Thường thì đông mặc áo bạc, chỉ thỉnh 
thoảng mới thay áo vàng cho thêm phần mới 
mẻ, tươi trong và ấm áp. Thế nên con đã nhận 
món quà ấy của thiên nhiên mà tận hưởng, bước 
ra ngoài với một lòng hân hoan, như là để tiếp 
thêm năng lượng cho một ngày mới. Mỗi mùa 
đông tới, con lại có cơ hội được làm “người 
nước ngoài” đó ngoại. Con mặc thật nhiều lớp 
áo, choàng khăn thật dày, mang vớ thật ấm, đội 
mũ, đeo bao tay vào và đi giày chống nước, như 
những người tóc vàng trên tivi mà hồi nhỏ con 
thường thấy và thường nói với ngoại là ước chi 
con được đi nước ngoài, chắc con sung sướng 
lắm! Nào ngờ đâu ước mơ đó đã trở thành sự 
thật. 
Con đã ngắm nhìn năm mùa đông đi qua ở 
nơi đây với một niềm thích thú. Và mùa đông 
đã hóa thành niềm thương của con từ lúc nào 
không hay. Tuy nhiều khi phải co rúm người lại 
vì cái lạnh thấu xương, phải bắt buộc dùng kem 
dưỡng ẩm để da khỏi nứt nẻ, nhưng không khi 
nào là con không hạnh phúc với màn sương bạc 
của những buổi sớm, với những hàng mận trơ 
xương, với “thánh đường” Bạch Dương ẩn hiện 
hiên ngang giữa khung trời lam xám, hay với 
những thửa ruộng mới cày tươi màu đất nâu, 
và cảm nghe những giọt sương khuya rơi rụng 
thành tiếng trên lá khô… Con biết vì sao mình 
cứ thích mùa đông rồi ngoại ạ. Có nhiều khi 
như là “thú đau thương” vậy, lạnh rứa mà có lúc 
con còn ăn cả hộp kem giữa khung trời băng giá 
ấy một cách ngon lành nữa. Cũng bởi quê mình 

nhiều nắng quá, thời tiết có lúc khô đến nỗi 
nghẹt thở, mở bao nhiêu máy quạt cũng không 
mát. Có khi càng mở nhiều quạt bao nhiêu thì 
lại càng nóng bức bấy nhiêu! Nhưng không vì 
thế mà con muốn ở châu Âu hoài đâu ngoại 
nhé, con cũng nhớ mưa nắng quê mình lắm!
Con nhớ hồi nhỏ, con rất thích ở với ngoại, 
xa ba mẹ cả ngày từ sáng đến tối, vậy mà con 
không thấy một nỗi nhớ nhung nào xuất hiện 
cả. Con không nhớ những lúc ấy ngoại chơi 
trò gì với con để làm con vui và không thấy 
nhàm chán. Càng lớn con lại càng thắc mắc khi 
thấy hình ảnh của những đứa con nít dễ bị chán 
nản. Con vẫn chưa hỏi ngoại về điều này nhưng 
lý do sâu sắc nhất in vào tâm con khiến con 
cứ muốn “nhập hộ khẩu” ở nhà ngoại là được 
ngoại dắt đi chùa. Nhưng cả ngày lận mà, đâu 
phải đi chùa từ sáng đến tối, đi nhiều nhất là có 
một lần thôi, vậy mà cứ mỗi tối nghe tiếng xe 
máy của ba mẹ từ xa qua đón là con cứ tìm một 
góc nào đó để trốn hay chạy vòng vòng trong 
nhà ngoại vì không muốn phải về nhà. Con đã 
biết làm ba mẹ con buồn từ hồi con mới lên ba!
Những hôm trời mưa ở nhà ngoại, con sợ hãi 
thiệt nhiều. Cứ đi theo hỏi ngoại: “Mưa này có 
đi chùa không ngoại?”. Rồi lại hồi hộp với chính 
câu hỏi ấy của mình. Ngoại thường im lặng 
một lúc, chắc là để nghe mưa. Không biết cách 
phân định âm lượng của ngoại thế nào để mưa 
được xếp vào cấp độ nhỏ, cấp độ vừa hoặc cấp 
độ lớn. Ngoại thường nói với giọng thật hiền: 
“Mưa to, thôi ở nhà”. Con lại bảo: “Mưa to thì 
che dù, mặc áo mưa đi”. Ngoại lại nói: “Mưa 

Cháu đuổi bắt mưa
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bị tổn thương. Con rồng ấy cũng giống như một 
người bạn che chở, bảo vệ con nhưng đồng thời 
có thể gây cho con nhiều thương tích. Khi nhận 
thấy có sự đe dọa, nó trở nên rất khó lường. Nó 
có thể chiếm lĩnh tâm trí con, khạc ra ngọn lửa 
chứa đầy năng lượng bạo động và tuyệt vọng 
giống như những gì nó đã làm trong những 
ngày đen tối trước đây.
Con hiểu ra rằng, nếu con có thể tiếp xúc sâu 
sắc hơn và chấp nhận được những gì yếu đuối, 
dễ bị tổn thương trong con và đặc biệt không 
sợ bị tổn thương thì “con rồng hộ mệnh” ấy sẽ 
không còn làm con sợ hãi.
Một lần nữa, con thấy rõ rằng bằng tình thương 
yêu, sự quan tâm và tấm lòng bao dung được chế 
tác mỗi ngày qua sự thực tập, tăng thân đã hiến 
tặng cho con cơ hội tiếp xúc với những niềm 
đau, nỗi khổ sâu kín trong con – những miền 
cấm địa - mà cho tới lúc này con không dám và 
cũng không thể chạm tới. Đã từ nhiều năm, con 
ý thức để chăm sóc nó bằng nhiều cách khác 
nhau nhưng cánh cửa đi vào những vùng tổn 
thương ấy vẫn còn đóng chặt. Cần phải có một 
không gian đủ an toàn, có nhiều tình thương và 
sự nâng đỡ mới có thể làm cánh cửa ấy mở ra. 
Mỗi khi đi vào vùng tổn thương nhạy cảm đó, 
cả cơ thể con run lên, nóng như đang bị sốt, mọi 
sức lực biến đâu hết, con không còn một chút 

năng lượng nào, cũng không thể nói hay làm 
bất cứ chuyện gì. Con chỉ có thể ngồi thở, có 
mặt đó và đón nhận những gì đang diễn ra bên 
trong. Khi cơ thể bắt đầu run lên như vậy, con 
biết là có một biến chuyển nào đó đang diễn ra 
trong chiều sâu tâm thức con. Con có cảm giác 
là không chỉ cả thân thể cần phải run lên như 
vậy mà mỗi tế bào trong cơ thể con cũng phải 
run lên như thế để nó được mềm ra, lỏng hơn. 
Có như vậy, năng lượng chuyển hóa, giống như 
một luồng gió mát, mới có thể đi vào làm lắng 
dịu căng thẳng, hóa giải được những uẩn ức sâu 
kín. Con thấy đây là những giây phút rất nhạy 
cảm, mình cần được ở trong một môi trường 
an toàn, có tình thương và sự cảm thông. Nếu 
không thì cả thân và tâm sẽ “rút lại”, chuyển 
sang thế “phòng thủ”, tạo thành mâu thuẫn bên 
trong - nguồn gốc của mọi căng thẳng.
Khi được làm một sư chú, con có ước nguyện 
rằng trái tim con sẽ rộng mở hơn, con sẽ là 
một vị đại sứ của niềm vui và tình thương, tạo 
được cảm hứng cho những người xung quanh. 
Sau một thời gian sống trong tăng thân, con 
thấy lòng mình vẫn còn nhỏ bé lắm so với khả 
năng cởi mở rộng lớn của nó. Nhưng thật mầu 
nhiệm, chính trong những lúc khó khăn, nó lại 
dễ dàng mở ra nếu con có thể cảm được tình 
thương mà tăng thân đang dành cho con. Chính 

tình thương này sẽ khiến 
cho mọi phản kháng, mọi 
sự che chắn, lo lắng, sợ hãi 
trong con rơi rụng hết. Lúc 
ấy, con trải nghiệm sâu sắc 
sự buông bỏ và chạm được 
vào một thực tại rộng lớn 
hơn mình rất nhiều - tính 
tương tức.
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to vậy chắc quý thầy và các bác không 
công phu đâu con”. Con thường túm áo 
ngoại khi nghe những thông báo ấy với 
sự cầu khẩn thiết tha và với đôi mắt đầy 
ánh sao hy vọng, lòng con luôn mong 
ngoại sẽ đổi ý. Con không bao giờ chấp 
nhận việc chùa có nghỉ công phu, thay 
vào đó, con chỉ ngậm ngùi ở nhà, ngó ra 
hiên mưa và trách mưa quá chừng. Hồi 
đó, mưa giống như một người bạn của 
con vậy. Khi thì thương mưa lắm, khi 
thì giận và trách mưa không ít! 
Nhà ngoại có một cái gác nhỏ, trên gác 
có một cái sân thượng không lớn lắm, 
chỉ cỡ chừng mười mấy tấm gạch nền 
vuông nhỏ thôi. Cứ mỗi lần 
trời cho mưa, dù to hay 
nhỏ, chỉ cần nước dâng 
lên ngập đủ một bàn 
chân ở mặt nền sân 
thượng là con cùng 
mấy đứa em xúm 
lại í ới, xin ngoại 
cho trèo lên đó, để 
tập bơi! Ui cha, hồ bơi 
của ngoại không bao giờ 
sợ chìm cả, cũng không sợ 
nước vào mũi. Cả lũ cứ dang tay xòe 
chân vẫy vùng tập bơi trên ấy. Một bể 
bơi với năm đứa con nít dưới một vòm 
trời rộng đầy những hạt mưa… Không 
bao giờ biết chán! Cứ mỗi khi mưa, con 
chỉ thích được như thế. Tắm gội, bơi lội, 
nô đùa, chạy giỡn với những hạt ngọc 
trong suốt trời ban. Ấy vậy mà có nhiều 
lần con không thấy thương mưa nữa. 
Khi mưa, con không được ngoại cho đi 
chùa. Con đuổi mưa đi, không làm bạn 
với mưa nữa. Con bắt mưa ngưng để 
ngoại còn dắt con đi chùa. Hồi đó, con 
cứ đuổi bắt mưa như là trò chơi quen 
thuộc của mình vậy. 
Ngoại ơi, nhiều lần con tự hỏi vì sao 

con đi tu? Lý tưởng của con là gì? Câu trả lời 
của con thường thay đổi. Vô thường lắm! Từng 
chặng đường mà con đi qua, mỗi cách con đón 
nhận và tiếp xử, những gì xảy đến với con, tất 
cả đều khác nhau. Khác nhau, hay phải chăng 
vì chính tâm con khác nên con nhìn sự việc 
khác, chứ có thể nội dung đều mang những 
phẩm chất tương tự? Nhưng có hay không thì lý 
tưởng của con, dù mạnh mẽ hay ốm yếu, dù cao 
siêu hay giản đơn, hoặc chỉ lặng yên như mặt 
hồ đứng gió… cũng đều quay về sự tu tập để 
chuyển hóa tự thân. Hình như chỉ khi con thực 
sự biết mình, hiểu mình và tin mình thì con mới 
có thể gọi đó là tu, phải không ngoại? Quý sư 
cô hay bảo con là người có phước đức từ ông 

bà tổ tiên. Con thường thắc mắc 
với câu nói đó lắm. Có một 

lần con còn ngây ngô 
chắp tay xin quý sư 

cô hoan hỷ chỉ dạy 
cho con biết vì sao 
gọi con là người có 
phước đức như rứa 

nữa. Con thấy con 
đâu có gì đâu, tu tập 

còn nhiều vụng về, thói 
quen tốt còn ít và thất niệm 

thì liên tục. Những tập khí, tính 
tình của con còn khô cứng, không mấy dễ 
thương ngoại à. Thế nhưng con cũng để câu nói 
ấy của quý sư cô ngự trị trong tàng thức của 
con. Cho tới một hôm, nhìn thấy gương mặt 
phúc hậu cùng nụ cười hiền từ của ngoại hiện 
về trong tâm tưởng, con mới hay mình khờ dại, 
đã ngủ quên bên núi châu vàng. 
Bao đức hạnh, bao cách sống hài hòa, bao công 
việc mang tính Bụt của ngoại và nhiều điều tốt 
đẹp khác nữa đã đi vào nuôi dưỡng tâm hồn bé 
thơ của con. Ngoại đã truyền trao tất cả những 
điều đó cho con từ ngày con mới lọt lòng, thậm 
chí từ khi con còn trong bụng mẹ. Vậy mà 
có lúc con chẳng hay là mình đã được mang 
những “châu báu” ấy từ hồi còn nhỏ. Để khi 

con khôn lớn, được ngoại dạy dỗ, được 
đến chùa và bây giờ con được khoác 
lên mình chiếc áo nâu bình dị. Và con 
cũng đã thấy ngoại nơi Sư Ông, thầy của 
con, người tiếp tục trao truyền cho con 
những đức tính đẹp lành. Con được sinh 
ra thêm một lần nữa, nghĩa là thêm một 
lần con được khoác những “châu báu” 
mới trên mình. Một thứ trang sức khó 
tìm và thật là vô giá. 
Mỗi ngày, con đều có cơ hội thức dậy với 
một hình hài đầy đủ, sáu giác quan còn 
khỏe mạnh và những người con thương 
yêu còn có đó cho con, con thấy mình 
may mắn quá chừng! Mùa này vì lạnh 
nên con hay thích ngồi yên ở 
một góc nhỏ, cảm nhận 
hơi ấm từ ánh nến tỏa 
ra, giữ ly trà thơm 
ngát, tỏa khói mây 
giữa hai lòng bàn 
tay còn đương lạnh 
và nghe … sáng 
nay sau giấc ngủ 
của trăng sao. Vũ trụ 
làm rơi những giọt nước 
mắt trong như pha lê, êm dịu 
sương khuya… (Thơ từng ôm và mặt 
trời từng hạt - thơ Sư Ông). Con chất 
thêm không gian vào “túi trăng sao” của 
mình. Có khi con chỉ để lòng lặng yên, 
nghe tiếng thiên nhiên ngoài kia cùng 
thở với hơi thở của mình. Không gian 
và thời gian như chỉ dành riêng cho con 
thôi vậy. Những lúc ấy, con thấy mình 
lớn hẳn ra, như một người đứng tuổi! 
Nhờ đi tu mà con học cách làm bạn với 
thiên nhiên, biết tận hưởng thiên nhiên 
và đôi khi thấy thiên nhiên là tâm hồn 
của mình, thật gần gũi thân thương sao 
đó. Không thể diễn tả được. Mọi ngôn 
từ ý niệm tự dung thông. (Nơi bình yên 
- Chân Thuần Khánh). Mỗi ngày con 

lại được ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm, chấp tác, 
học tập, vui chơi và tham gia thời khóa của 
đại chúng cùng với quý sư cô, sư chị, sư em 
của con. Ngoại biết không, những ngày thân 
tâm con khỏe khoắn an ổn, con như một đứa 
bé lên ba, hạnh phúc vì mình ngồi thiền đàng 
hoàng, có bình an, đi được những bước chân 
nhẹ nhàng, nhai một muỗng cơm chậm rãi tận 
tám mươi lần, hay truyền thông vui vẻ với sư 
cô này, sư chị kia. Hạnh phúc của con có thể 
tăng lên thêm một cấp bậc nữa, tiếng cười tiếng 
nói của con ngập tràn đến độ không dừng lại 
được. Bên cạnh đó cũng có những ngày thân 
tâm con không ổn định, mệt mỏi hay có điều 
gì không vui xảy đến, con chỉ muốn thu tôi bé 

lại… làm mưa tan giữa trời... 
(Biết đâu nguồn cội - Trịnh 

Công Sơn). Con trầm 
ngâm không muốn 

cười nói chi cả, bao 
nhiêu tâm hành 
không dễ thương 
như lạc lõng, bơ 
vơ, bâng khuâng, 

lo lắng,… cứ đi lên. 
Con chỉ muốn lặng tìm 

một góc nào đó để trốn vì 
không muốn ai thấy khuôn mặt 

rầu rầu của mình. Sư Ông dạy phải học cách 
cân bằng và điều độ trong tất cả mọi sinh hoạt, 
đặc biệt là “tu, học, chơi và làm việc”. Phải 
tìm cho mình con đường trung đạo để đi mà 
đừng nghiêng về một thái cực nào cả. Con cũng 
thực tập theo, nhận diện và mỉm cười được với 
những tâm hành của mình, tuy nhiên con cũng 
cần tưới thêm hạt giống kiên trì và bền bỉ trong 
con nữa phải không ngoại? 
Ngoại ơi, nơi làng quê nước Pháp yên bình 
này, nhiều lúc con có cảm tưởng như con đang 
sống trên quê hương mình vậy. Lâu lâu gió trời 
thoáng qua làm lúa cỏ có dịp nhả hương đồng 
nội, con lại thấy thân quen hơn. Mỗi dịp làm 
biếng, con tạm thời rời xa nó vài hôm, để được 
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đi chơi “nước ngoài”, lên núi tuyết Thụy Sĩ, 
hay ghé đồng hoa tulip Hà Lan, hay đi ăn kem 
ở Đức,… Những lúc đó, lòng biết ơn trong con 
dâng trào đối với Sư Ông, với quý sư cô và cả 
với ngoại nữa. Con được nạp thêm nhiều thức 
ăn nuôi dưỡng tâm con, được nghỉ ngơi sau một 
khóa tu dài, được chơi đùa cùng thiên nhiên, 
được tạm không theo thời khóa của đại chúng 
và được thắt chặt thêm tình huynh đệ. Để rồi 
sau những chuyến đi đầy hạnh phúc mầu nhiệm 
ấy, con lại trở về chào đón những con đường 
nhỏ uốn lượn quanh xóm, những cánh đồng 
nhấp nhô chạy dài hai bên đường. Con trân quý 
đời sống giản đơn mà mình đang có, để thực sự 
thêm một lần chăm lại khu vườn tâm của mình 
cho đàng hoàng kỹ lưỡng, cho mát mẻ tốt tươi. 
Thỉnh thoảng, con mở tung cánh cửa lòng mình 
ra, khám phá mọi người. Mỗi người là một bài 
thơ - (Vui giấc đại đồng - Chân Uyển Nghiêm). 
Con thấy được nuôi dưỡng và học hỏi rất nhiều 
trên con đường con đang đi, từ mảnh đất tâm 
của những sư cô, sư chị xung quanh con, mà có 
khi những bài học ấy con không cần phải kiếm 
tìm từ sách vở, từ internet hay từ một phương 
tiện nào khác. Chỉ cần con chịu mở lòng ra để 
quán sát, để ý thức, để nhìn sâu, để nghe rõ là 
con có thể nhặt được vô vàn kim cương mà 

không ai biết ai hay. 
Con vẫn còn nhớ lời nhắn nhủ của ngoại giữa 
bao lời chúc của mọi người trong gia đình khi 
tiễn con ra sân bay qua Làng tu học. Ngoại bảo: 
“Đi tu nhớ sống sao cho sâu sắc nghe con”. Con 
luôn mang theo câu nói ấy làm hành trang và 
cũng là công án mà con thường tự hỏi mình: 
“Mình đã sống sâu sắc chưa?”, hay: “Hôm nay 
mình có thực sự sống sâu sắc không?”. Con 
không biết phải dùng ngôn từ nào để nói hộ 
lòng con niềm biết ơn sâu dày mỗi khi nghĩ về 
Sư Ông, về tăng thân, về ngoại, về ba mẹ và về 
những người con thương. Con có phước đức 
lắm mới có được cả một kho báu như thế! Con 
nguyện sẽ đi vui và hạnh phúc trên con đường 
sáng đẹp mà Sư Ông và ngoại đã truyền trao 
cho con. Con nguyện trân quý tất cả những gì 
mình đang có để làm chất liệu nuôi dưỡng tâm 
bồ đề của con, dù đường đi có gập ghềnh muôn 
dặm. Con biết ơn ngoại thật nhiều về những gì 
ngoại đã và đang dành cho con với một tình 
thương và niềm tin không bờ bến.
Ngoài kia, những cơn mưa đã nhẹ nhàng đi qua, 
để lại những hạt sương trời lác đác, rơi rụng 
giữa không trung và quy tụ về hồn đất. Con biết 
ơn cơn mưa tuổi thơ của ngoại cho con, để hôm 
nay con đã đến đây - “ngồi yên dưới mái chùa”!

Vừa rồi trong một bài pháp thoại, thầy Pháp 
Dung có kể rằng sống trong đại chúng, thầy hay 
"mượn tạm" kim cương của người khác, theo 
kiểu "năng nhặt chặt bị". “Mượn tạm” ở đây 
nghĩa là nếu người khác có kim cương thì mình 
chỉ việc copy nó rồi tha hồ sử dụng. Vấn đề là 
mình có khả năng tìm ra kim cương ở người 
khác hay không. Kim cương này đặc biệt lắm vì 
người ta không đo bằng cara và nó cũng giống 
như xá lợi của Bụt, càng ngày càng sinh sôi nảy 
nở. Kim cương ở đây chính là những cái đẹp, 
cái hay có thể tìm thấy trong tất cả mọi người 
mà đôi khi chính người đó cũng không biết là 
mình đang sở hữu. 
Ngay sau khi nghe thầy Pháp Dung chia sẻ, tôi 
hỏi ý kiến một sư chú thì được cho biết tìm 
được kim cương không phải dễ. Câu nói của 
sư chú làm tôi suy nghĩ. Nó 
vương vấn trong đầu tôi đến 
mấy ngày. Tôi nghĩ, thay vì 
tìm kim cương, mình thử 
tìm vụn, hoặc bụi kim cương 
xem sao. 
Ngày hôm kia, một sư cô cho 
thiền hướng dẫn bằng hai 
thứ tiếng Anh, Pháp thật trôi 
chảy và nhẹ nhàng. Tôi lắng 
nghe, thực tập theo trong 
hạnh phúc và kinh ngạc. Tôi 
nhớ chỉ vài năm trước đây, 
sư cô vừa từ Việt Nam sang, 
nói giọng Huế đặc sệt. Một 
lần nọ, khi hai chị em ngồi 

làm cỏ ngoài vườn, sư cô nói tôi bày tiếng Anh 
rồi lặp lại một số câu đơn giản với giọng rất 
nặng và ngượng nghịu. Vậy mà bây giờ sư cô 
đã có thể cho thiền sinh tham vấn, hướng dẫn 
pháp đàm bằng tiếng Anh và thông dịch cho các 
buổi họp tỳ kheo ni, các buổi làm mới, Soi sáng 
hay bất kỳ một buổi họp nào trong đại chúng. 
Sư cô còn... tấn công qua tiếng Pháp và đã lấy 
được bằng lái xe ở Pháp, đã có thể đọc sách 
của Sư Ông bằng nguyên bản tiếng Pháp. Sư 
cô đi tu lúc mới mười lăm, mười sáu tuổi, chưa 
có dịp học hết phổ thông trung học. Tôi thầm 
nghĩ nếu sư cô có điều kiện để học hành và tiến 
thân như bên ngoài, không biết về mặt này sư 
cô sẽ còn đi xa đến đâu. Ngoài sư cô ra, trong 
đại chúng còn có nhiều sư cô cũng làm được 
điều đó. 

Chân Trăng Mai Thôn
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Điều này khiến tôi phải nghiêng mình nể phục 
và nhận ra những gì tôi biết và làm được thật 
vô cùng khiêm tốn. Câu chuyện này đã gây 
hứng khởi cho tôi đầu tư thêm vào tiếng Pháp. 
Nếu bỏ qua viên kim cương lóng lánh của tâm 
hiếu học, chí vượt lên chính mình này thì thật 
là đáng tiếc.
Hai ba năm nay, lúc giáp Tết, tôi hay có dịp 
cùng một số quý sư cô lên xóm Thượng để làm 
báo Lá Thư Làng Mai. Tôi thấy có một thầy 
thường âm thầm dọn dẹp, lau chùi sắp xếp nhà 
bếp, nhà kho, nhà ăn. Thường là thầy bỏ giờ 
riêng ra làm để cho đại chúng thảnh thơi đi thời 
khoá. Thầy chăm sóc, tìm hiểu để mua thức ăn 
sạch và lành cho đại chúng. Một thầy khác cần 
mẫn lắp ráp, đóng tủ đóng kệ cho dàn âm thanh 
của ba xóm được ngăn nắp, tu bổ lại các dụng 
cụ máy móc cần thiết để cho ban âm thanh của 
Làng Mai đáp ứng được nhu cầu phụng sự trong 
các khóa tu lớn nhỏ. Thầy cũng bỏ công ra huấn 
luyện các sư cô trong ban âm thanh (liên tục đổi 
thay người) để các xóm có thể độc lập, nhưng 
thầy sẵn sàng có mặt để yểm trợ lúc cần. 
Làng Mai quanh năm khoá tu nối tiếp khóa tu. 
Vì vậy ai cũng phải thực tập sao để có thể học, 
chơi, làm việc và nghỉ ngơi cùng một lúc. Nếu 
không thì làm sao có thể vừa nằm trong các ban 

tổ chức khóa tu, vừa âm thầm làm những công 
việc không tên “phía sau hậu trường” mà ta 
không thể nào biết hết được? Làm sao vừa giúp 
tổ chức một buổi lễ Truyền đăng vừa phải liên 
lạc với các tăng thân địa phương ở khắp nơi để 
những chuyến hoằng pháp vào mùa xuân, mùa 
thu diễn ra suôn sẻ? Làm sao vừa ngồi gõ máy 
tính để thiền sinh ở xa có thể đặt vé về Làng 
cho kịp khóa tu Doanh nhân hay khóa tu tiếng 
Pháp, vừa chuẩn bị cho bài thuyết trình Làm 
mới hay Hướng dẫn tổng quát? Đó là chưa kể 
còn tham gia thời khóa hàng ngày và có mặt 
trong các đội luân phiên nấu ăn, rửa nồi, dọn 
dẹp, v.v.
Các thầy, các sư cô tri khố, tri kho, tri sự, tri 
may, tri vườn, tri website, tri kế toán, thủ quỹ,... 
trong các xóm, phần lớn đều dành giờ riêng của 
mình để làm việc cho tăng thân. Có sư cô năm 
này qua năm nọ âm thầm yểm trợ, lo lắng cho 
thiền sinh trong thời gian họ tu tập ngắn hạn ở 
Làng. Có vị ngày làm biếng bỏ thì giờ ra chăm 
sóc sức khỏe cho các chị em, cho cả thiền sinh. 
Vốc kim cương này sáng chói tinh thần phụng 
sự quên mình.
Đôi khi ngồi nhìn quý thầy, quý sư cô mà tôi 
thấy trong lòng dâng lên một niềm biết ơn chi 
lạ. Sống ở Làng Mai, điều kiện vật chất khá 

khiêm tốn, nhất là về mặt nhà ở. Cả ba xóm đều 
được cải thiện từ các trang trại chăn nuôi cho 
nên phòng ốc vừa nhỏ, vừa cũ. Nhất là ở xóm 
Hạ và xóm Mới, chỗ ở chật chội nhưng tình chị 
em thì bao giờ cũng rộng rãi. Lâu lâu có thiền 
sinh, Phật tử người Việt, thậm chí ngay cả các 
sư cô từ các trung tâm khác của Làng Mai tới 
thăm, nhất là vào dịp Tết được đi thăm phòng 
của quý sư cô, họ rất thương. Họ nói: “Không 
ngờ trung tâm quốc tế Làng Mai mà lại như ri!”. 
Đôi khi có người nghĩ là Làng Mai giàu. Ừ, thì 
Làng Mai giàu thật đó, có cả mỏ kim cương làm 
sao mà không giàu cho được. Kim cương mà 
tôi góp nhặt đầy cả ra đó còn gì!
Sư Ông nhận đệ tử xuất gia hơi trễ nên quý 
thầy, quý sư cô đệ tử lớn nhất của Sư Ông tính 
đến năm nay chỉ mới được 30 hạ lạp. Nhưng 
như vậy cũng là những cây cổ thụ so với một 
cây non như tôi. Trong đại chúng, sự có mặt 
của quý thầy quý sư cô có 20, 30 tuổi hạ rất 
quý, nhất là những người không nói tiếng Việt. 
Trong bao nhiêu năm đó, các vị đã vừa tu tập, 
vừa sát cánh bên Sư Ông để xây dựng Chúng, 
chăm lo hướng dẫn các sư em, tổ chức và hướng 
dẫn khóa tu, cho pháp thoại,... Và luôn có mặt 
vào các thời thiền tọa, thiền hành, ăn cơm im 
lặng,... với đại chúng. Người đời có nói đến 

“hạt gạo cội”, tôi thấy đích thực đây là những 
hạt kim cương… cội.
Mấy năm nay, Sư Ông không khỏe nên một 
số quý sư cô lớn cần có mặt bên cạnh Người. 
Xóm tôi ở chỉ còn lại rất ít quý sư mẹ lớn. Ở 
trong chùa, sự có mặt của người lớn rất cần 
thiết. Thiếu người lớn, các sư chị của tôi phải 
trưởng thành thật nhanh để chăm em. Nhiều sư 
chị của tôi còn ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà 
bây giờ nào là đứng ra cáng đáng các công việc 
thường ngày trong Chúng, lại còn phải tập nhìn 
xa trông rộng để làm sao cho Chúng đi lên, rồi 
lúc nào cũng có các em muốn vào tu nên phải 
trở thành nơi nương tựa cho các em. Vừa chăm 
em mới, vừa phải duy trì chăm sóc, nâng đỡ 
các em cũ, sách tấn, khuyến khích, làm gương, 
đồng thời phải tiếp tay với người lớn tổ chức 
khóa tu, hướng dẫn thiền sinh đến Làng tu học, 
ra ngoài hướng dẫn các khóa tu ở ngoài. Quanh 
năm ít khi có thời gian rảnh rỗi. Đây là viên 
kim cương của hy sinh và phụng sự, của tinh 
thần “lượng cả bao dung”.
Trong nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, bảo 
trì, quý sư cô còn rất trẻ tuổi đời đã thật dũng 
cảm đứng ra đảm nhiệm dù là vừa phải học 
thêm tiếng Pháp vừa dùng ngôn ngữ tay chân để 
truyền thông với kỹ sư hay mấy ông thợ Pháp.
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Mùa an cư vừa qua, có nhiều thiền sinh đến 
cùng thực tập an cư ba tháng. Hai sư cô giáo 
thọ rất trẻ đã nhận lời làm y chỉ sư của khoảng 
12 thiền sinh trong nhóm nói tiếng Anh. Khi 
mới gặp, các thiền sinh đã hơi lo lắng vì các 
sư cô trông quá trẻ, làm sao có đủ kinh nghiệm 
và năng lực để hướng dẫn họ. Ba tháng ở cùng 
nhau, cùng tu tập một chỗ, không đi ra ngoài là 
thời gian mà ai cũng phải đối diện với những 
khó khăn của riêng mình. Những tập khí chỉ 
khi ở chung mới có dịp bộc lộ làm các bạn thiền 
sinh này lên xuống không ít. Làm y chỉ sư cho 
các bạn nghĩa là phải cho tham vấn, hướng dẫn 
họ cách thực tập khi họ lên xuống. Có lúc cần 
phải nhu, lúc khác lại phải cương, phải sử dụng 
rất nhiều phương pháp thích ứng với tuổi tác 
của họ (các vị này tuổi từ 21 đến 71). Cuối an 
cư, sáu trong số mười hai người đã đăng ký để 
trở lại tu tập từ 6 đến 12 tháng. Họ nói rằng 
không ngờ y chỉ sư nhỏ tuổi như vậy mà có thể 
thấy và biết rất nhiều. Tôi rất hãnh diện về các 
sư chị của mình. Suốt ba tháng an cư, các sư chị 
đã phải bỏ ra rất nhiều tâm lực và thực tập miên 
mật để có thể duy trì sự vững chãi, tạo không 
gian trong lòng mình để có mặt cho thiền sinh. 
Có thể nói là các sư chị đã thực tập được điều 
mà Sư Ông luôn căn dặn: thực tập, làm việc, 
chơi và nghỉ ngơi – bốn trong một. 
Lâu lâu các sư chị của tôi cũng có khóc một 
chút vì... tủi thân, thấy sao mình còn nhỏ mà 
phải cáng đáng đủ thứ, y như người lớn. Nhưng 
như Sư Ông Làng Mai có lần đã nói: "Thương 
mà ra hết". Thương Sư Ông, thương đại chúng, 
thương con đường đẹp mà mình đang đi nên 
khóc một tí cho khỏe rồi lau nước mắt và làm 
tiếp. Những giọt nước mắt đó đã biến thành 
những viên kim cương sáng chói, đưa đường 
cho sư chị sư em bước tới thảnh thơi.
Sư Ông lại không cho bán hàng giả. Có nghĩa 
là nói sao thì làm vậy. Hay ít ra thì cũng cố gắng 
nói sao làm vậy! Lòng biết ơn của tôi đối với 
quý thầy quý sư cô tràn dâng bởi tôi biết khi 
có tài năng, một người trẻ có thể lập thân theo 

cách rất thông thường mà mọi người trẻ trên 
đời này vẫn đang làm. Tài năng đi đôi với danh 
vọng, tài lợi, quyền hành. Thay vào đó, những 
người trẻ này đang đi ngược dòng, đang làm 
nên hiểu nên thương để thế giới này trở thành 
một nơi đẹp đẽ hơn. Làm sao mà tôi không biết 
ơn cho được. Đây là một viên kim cương của 
sự buông bỏ, xả ly. Nó làm tôi thấy rất thương 
mỗi khi nghĩ về quý sư anh sư chị sư em của 
tôi. Và thương thì tự nhiên mình cũng rảo chân 
chạy lúp xúp theo để coi có phụ giúp gì được 
hay không.
Chiều nay nói chuyện với một sư em, tôi thấy 
mình thật sự đã phát hiện ra được một viên kim 
cương nữa. Sư em nói rằng khi phát tâm xuất 
gia, sư em đã làm một cái nguyện là dù gì đi nữa 
sư em quyết tâm đến đây và ở lại đây, không đi 
đâu nữa hết. Có nghĩa là sư em đã tìm ra pháp 
môn, sư em sẽ quyết tâm thực tập dù cho có khó 
khăn đến đâu cũng nhất quyết không tìm cầu 
một cái gì khác. Đây không phải là một việc dễ 
làm. Khi được khuyến khích chia sẻ điều này ra 
để nuôi dưỡng huynh đệ, sư em nói rằng đây là 
một điều mà phần lớn ai cũng sẽ tiếp nhận bằng 
trí năng. Còn thực tế thì lại khác. Tôi mừng vì 
sư em này là một người không nói tiếng Việt. 
Tôi thấy tràn đầy hy vọng và biết ơn sư em rất 
nhiều bởi sư em có một viên kim cương rất quý: 
viên kim cương đã về đã tới.
Nhìn tới nhìn lui, tôi bỗng giật mình nhận ra 
mình đang có cả một... mỏ kim cương. Tuy 
là vụn, hay bụi kim cương, nhưng vẫn là kim 
cương, có phải không?
Mỏ kim cương này tôi đang mới bắt đầu khai 
thác. Điều kỳ diệu là mới ban đầu tôi chỉ có ý 
định “mượn tạm kim cương” thôi. Nhưng rồi 
tôi thấy mình đang đứng trên cả mỏ kim cương, 
giống như Alibaba đã mở được cánh cửa kho 
tàng nhờ câu thần chú “Vừng ơi, mở ra!” vậy. 
Câu thần chú để mở cửa quặng kim cương của 
tôi chính là câu: “Ngày nào con còn biết ơn, 
ngày đó con còn hạnh phúc”.

Từ hồi còn nhỏ, tôi vẫn thường có tư tưởng làm 
con trai thì phải cứng rắn, không thể để cảm 
xúc chi phối mình. Mỗi khi có chuyện buồn, 
xem đoạn phim hoặc đọc một mẩu chuyện cảm 
động, tôi cố gắng không để cảm xúc biểu hiện 
ra bên ngoài. Tôi chẳng bao giờ khóc trước mặt 
người khác. Tôi thường nói vui: Con trai chỉ 
khóc khi thái hành! 
Tôi tới Làng Mai lần đầu tiên trong một khóa tu 
mùa Hè. Ngay từ khi mới bước chân tới Làng, 
khung cảnh yên bình cùng hình ảnh quý thầy, 
quý sư cô rất nhẹ nhàng tươi vui đã để lại một 
ấn tượng sâu đậm trong lòng. Bỏ lại thành phố 
nhộn nhịp và hối hả sau lưng, gác lại công việc 
và những lo toan thường ngày, tôi về Làng để 
thực tập làm cho thân và tâm mình lắng dịu 
xuống. Cũng như bao thiền sinh khác, tôi được 
hướng dẫn thực tập thiền ngồi, thiền đi, thực 
tập trở về lắng nghe và chăm sóc thân thể mình; 
nhận diện, ôm ấp những cảm thọ và cảm xúc 
trong tâm.
Trên giá sách nơi phòng đọc có cuốn hồi ký của 
Sư cô Chân Không kể về những năm tháng theo 
Thầy, tôi mượn đọc với một niềm hứng thú. 
Khi đọc đến đoạn kể về sự hy sinh của cô Nhất 
Chi Mai, dù trước đó nhiều lần tôi đã đọc được 
chuyện này trong sách của Thầy, nhưng lần này 

thật lạ, lòng tôi dâng lên một niềm xúc động 
khó tả. Tự dưng tôi trào nước mắt, rồi khóc 
ngon lành như một đứa trẻ. Cũng "may" lúc đó 
tôi đang ở ngoài vườn một mình và là giờ nghỉ 
trưa nên xung quanh không có ai. Tôi đặt cuốn 
sách xuống, bước chầm chậm vào phòng, vừa 
đi vừa lắng nghe cảm xúc của mình.
Tôi lấy khăn lau nước mắt, uống một ly nước 
rồi ra vườn đọc sách tiếp. Mới đọc thêm được 
vài dòng, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi buông 
sách xuống. Cảm nhận những làn gió nhẹ đến 
xoa dịu mình. Một lúc sau tôi cầm sách lên, đọc 
được một đoạn nước mắt lại tiếp tục tuôn trào, 
và lần này thì tôi dừng không đọc thêm nữa.
Suốt buổi chiều hôm đó, tôi đã rất ngạc nhiên về 
bản thân mình. Tôi nhận thấy sau những ngày 
ở Làng, trái tim tôi đã mở ra rất nhiều. Chính 
khi sống cùng những người xuất gia và các bạn 
thiền sinh, tôi đã tiếp nhận được năng lượng an 
lành từ sự thực tập chung của mọi người. Năng 
lượng đó đã giúp tôi chuyển hóa. Tôi có cơ hội 
được tiếp xúc với những mầu nhiệm của cuộc 
sống, những điều tưởng chừng đơn giản mà bấy 
lâu vì những bận rộn hối hả, tôi đã quên đi. Buổi 
sáng sớm, tôi được thong thả hít thở bầu không 
khí trong lành, ngắm nhìn những tia nắng đầu 
ngày chiếu xuyên qua tán cây làm lung linh 
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những giọt sương đêm còn vương trên lá. Tôi được tha hồ 
dạo bước trên cỏ non, thưởng thức những bông hoa nhỏ xíu 
mà nhìn kỹ mới thấy bao nét khéo léo của tạo hóa.
Bên cạnh đó, những người xung quanh lại đều là những 
người tuy đến từ nhiều vùng đất khác nhau, nhưng cùng 
về đây để sống, thực tập những điều thiện và lành. Tất cả 
những thứ đó đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, làm lớn thêm 
những niềm vui và hạnh phúc, đồng thời cũng chạm tới 
những điều rất sâu kín trong lòng tôi. Rồi đến lúc đó, một 
câu chuyện cảm động, dù là chuyện tôi đã đọc nhiều lần từ 
trước, cũng có khả năng làm rung động trái tim tôi. Và tôi 
bật khóc, khóc với những giọt nước mắt của một trái tim đã 
biết cảm và biết hiểu nhiều hơn.
Sau đó tôi quyết định đi xuất gia, hòa chung nhịp sống của 
gia đình Áo nâu. Ở Làng Mai, mỗi dịp Tết đến, có một 
truyền thống là quý thầy và quý sư cô thực tập lạy nhau 
ngày đầu năm. Hai năm đầu tiên của đời xuất sĩ, tôi đều 
“bận” nấu ăn cho đại chúng đúng ngày đầu năm mới, nên 
chỉ biết đến sự thực tập ấy qua sách vở mà chưa được tham 
dự trực tiếp. Đến năm thứ ba, khi được theo Thầy về Thái 
Lan, tôi mới có cơ hội thực tập. Trong không khí trang 
nghiêm của buổi sáng ngày mồng một Tết, khi các vị cư 
sĩ đã được mời ra khỏi thiền đường, quý thầy đứng chắp 
tay, cùng nhau quán tưởng quý sư cô đang ngồi trước mặt 
mình, có vị như mẹ của mình, có vị như chị của mình, có vị 
như em gái của mình, cũng có vị như con gái của mình. Tôi 
bỗng xúc động và nước mắt tuôn trào. Lần này tôi ý thức rõ 
ràng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nên tôi cứ cho 
mình khóc thật thoải mái mà không cần phải ngăn lại.
Một sự thực tập thật đẹp và mầu nhiệm. Tôi để nước mắt 
mình rơi, dù lúc đó có ai trông thấy tôi đang khóc thì tôi 

cũng không hề xấu hổ. Ở nhà, tôi 
có mẹ và em gái, cho đến thời 
điểm ấy, đó là những người phụ 
nữ thân thương nhất trong cuộc 
đời tôi. Tôi thấy rất rõ những sư cô 
đang ngồi trước mặt mình, cũng 
thân thương như mẹ và em gái tôi 
vậy. Tôi lạy xuống, đầu sát đất và 
nguyện rằng từ giờ phút này trở đi, 
tôi sẽ luôn luôn coi những sư cô ấy 
như những người thân ruột thịt của 
mình, chỉ có sự thương yêu chăm 
sóc mà không để bất kỳ thứ tình 
cảm vướng mắc nào xen vào.
Sau khi quý thầy thực tập lạy xong 
đến lượt quý sư cô. Tôi ngồi xuống 
chắp tay để nhận sự lễ lạy của quý 
sư cô. Nước mắt tôi vẫn không 
ngừng chảy khi nghe đọc lời quán 
tưởng của quý sư cô, nguyện cũng 
coi những người xuất gia nam 
chúng tôi như những người thân 
yêu ruột thịt. Hơn ba mươi năm 
trong cuộc đời, chắc hẳn đây là 
ngày Tết hạnh phúc nhất đối với 
tôi.

Cuối mùa an cư năm trước, chúng tôi gồm một nhóm 
quý thầy, quý sư cô người miền Bắc được tăng thân cho 
phép cùng nhau về thăm nhà. Chúng tôi thuê một chiếc 
xe lớn chở cả đoàn lần lượt về thăm nhà mỗi người. Dù 
trước khi xuất gia, chúng tôi hầu như không ai biết ai, 
đến khi về sống chung dưới mái nhà tăng thân, chúng tôi 
coi nhau như anh chị em ruột thịt. Nay trở về thăm quê, 
tới mỗi gia đình, chúng tôi coi đó như gia đình của mình, 
coi bố mẹ của người đó như bố mẹ của mình. Qua mỗi 
chặng của hành trình, chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui 
và hạnh phúc.
Những giây phút xúc động nhất trong chuyến đi là những 
khi chúng tôi được cùng với toàn thể gia đình ngồi quây 
quần bên nhau, có hoa, có trà, có bánh. Trong không khí 
đoàn tụ đầm ấm của đại gia đình, những người con xuất 
gia nay trở về kết nối lại với người thân. Hầu hết anh chị 
em chúng tôi khi từ giã gia đình đi tu đều để lại sự hụt 
hẫng rất lớn trong lòng những người thân nên đó là cơ hội 
để chúng tôi chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc của 
đời sống xuất gia. Những người con bày tỏ tình thương 
và lòng biết ơn đối với bậc sinh thành, những lời từ sâu 
thẳm trong tim:
- Thưa bố mẹ, con rất biết ơn công lao bố mẹ đã sinh 
ra và nuôi dưỡng con nên người. Con biết những ngày 
trước, khi con còn ở nhà với bố mẹ, vì mải mê chuyện nọ 
chuyện kia mà nhiều lúc con đã quên đi sự có mặt của bố 
mẹ. Nhưng con luôn luôn thương yêu và kính trọng bố 
mẹ. Con rất hạnh phúc vì bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh bên 
con. Dù con đã gây ra rất nhiều điều khiến bố mẹ phiền 
lòng nhưng con biết bố mẹ vẫn luôn luôn thương yêu 
con. Con rất tự hào khi được làm con của bố mẹ.

Sau đó bố và con, mẹ và con, cùng 
chắp tay xá nhau, nhìn nhau thật kỹ 
rồi ôm nhau vào lòng.
Những người xung quanh đều xúc 
động. Tất cả đều lắng xuống trong 
bầu không khí đầy sự cảm thông và 
thương yêu. Nhiều người mắt đỏ 
hoe, đưa tay áo lên thấm giọt lệ. Tôi 
cũng ngồi đó, nước mắt rưng rưng. 
Trong giây phút ấy, những giọt 
nước mắt thật đã nuôi dưỡng tâm 
hồn tôi rất nhiều. 
Trong đời sống xuất gia, tôi đã nhiều 
lần xúc động đến... trào nước mắt 
như vậy. Tôi đã tìm được một con 
đường thật đẹp cho cuộc đời mình, 
lại càng thấy may mắn hơn vì được 
đi chung với một tăng thân thật lành 
và thật đẹp. Cùng với mỗi người 
trong tăng thân, bằng sự thương yêu 
và nâng đỡ lẫn nhau, tôi có cơ hội 
được thực tập những pháp môn thật 
mầu nhiệm, giúp chuyển hóa những 
điều sâu kín trong tâm và đem lại 
hạnh phúc cho bản thân, mà nhiều 
khi hạnh phúc lại được biểu hiện 
bằng... những giọt nước mắt!
Tôi nhận ra một điều, mình vẫn là 
một người con trai "mạnh mẽ" và 
"cứng rắn", nhưng không phải qua 
cái sự "không thèm khóc". Ngược 
lại, chính những giọt nước mắt của 
niềm vui, của hạnh phúc lại là chất 
liệu nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Nhờ sự 
nuôi dưỡng đó mà trái tim tôi được 
mở ra, để tôi có thêm sức mạnh tinh 
thần mà vượt qua những khó khăn 
trong cuộc sống; cũng để tôi có thể 
cảm thông, thương yêu nhiều hơn 
mà dâng tặng niềm vui và hạnh 
phúc cho cuộc đời.
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Cách đây đúng 60 năm, tôi gặp mối tình đầu 
trong một kỳ thi vấn đáp. Đó là một mối lương 
duyên của đời tôi. “Nhất kiến chung tình”, một 
lần gặp gỡ thành tình trăm năm. Anh chàng trán 
cao mắt sáng ấy sau trở thành người yêu dấu 
nhất đời của tôi trong bảy năm. Rồi chúng tôi 
thành lập nên một gia đình, nay có tới mười lăm 
người lớn nhỏ.
Tôi luôn thầm cảm ơn trời Phật và tổ tiên đã gia 
hộ cho gia đình do hai chúng tôi tạo dựng vẫn 
được bình thường, yên vui, 
và đầm ấm. Nhưng lâu lâu, 
thiệt tình, trong tôi vẫn có 
cảm giác cô đơn, trống vắng 
một thứ chi đó. Nó len lỏi 
vào tâm tư, đôi khi còn xâm 
lấn cả thân tâm tôi một cách 
“hung hãn” nữa. Sống bên 
người thân yêu mà tôi vẫn 
cảm, vẫn thích nghe những 
bản nhạc đứt ruột, thất tình. Lâu lâu cũng mở 
máy ra nghe mấy ca sĩ nổi tiếng trong youtube 
như một tình cờ (hay nhu cầu?!) tự nhiên… 
Nghe mà thấy hay và đôi khi còn hát theo nữa 
mới lạ! Hình như ai cũng có những phút cô đơn 
đó trong đời sống dù cho gia đình và bè bạn vẫn 
ở kế ngay bên. 
Thời còn trẻ, khi có tình yêu, mình thấy đất 
trời đảo ngược. Chúng ta thường nghĩ đã tìm 
được nửa kia của mình - ráp với nhau sẽ là một 
cặp vừa khít như cái nồi kiếm được cái vung. 
Nhưng sự thật thì có khác. Vung và nồi phải 
xoay qua xoay lại để tìm ra vị trí vừa vặn nhất, 
chứ không tự nhiên mà có thể hoàn hảo gắn vào 
nhau, để khi nấu khoai thì khoai chín. 

Tình yêu đầu đời của tuổi thanh xuân vẫn còn 
dư hương để tôi làm vợ, làm mẹ rồi làm bà nội, 
bà ngoại một cách tự nguyện và vui vẻ. Cớ sao 
đôi lúc tôi vẫn cảm thấy cô đơn một cách vô cớ? 
Khi hữu sự, có chuyện không vui, cảm giác tiêu 
cực đó không xuất hiện, mà nó chỉ tới với tôi 
những khi biển êm sóng lặng. Hình như ngoài 
tình thương của mẹ, ai cũng cần một người tri 
kỷ, một bạn tâm giao. Người mà lúc nào cũng 
thương mình vô điều kiện, không đòi hỏi chi 

hết mà chỉ thương yêu và hết 
lòng nâng đỡ, gánh vác giúp 
mình khi có chuyện gì nặng 
nề!
Tôi rất may mắn, có cả hơn 
một tá bạn thân, hiểu và 
thương mình trong các tăng 
thân tu học chung. Nhưng 
thật sự, anh bạn tri kỷ tri âm 
mà tôi mới được gặp đây mới 

là mối tình đẹp nhất vào lúc cuối đời tôi. Tôi 
nhận ra anh ấy buổi sớm hôm đó, tình cờ nhưng 
thật vô cùng xúc động. Sự xuất hiện của anh 
ấy khiến cho tôi hầu như biến thành một con 
người mới, có cái nhìn và cái nghe khác hẳn 
mọi ngày! Hình như mắt tôi tinh hơn, tai tôi 
thính hơn và chân tay khéo léo, mềm dẻo hơn 
khi tập luyện các động tác quen thuộc.
Bữa đó, sau khi hai người bạn cùng tập khí 
công hàng ngày đều đi xa, tôi không muốn bỏ 
thói quen tập tành nên ra phòng tập một mình. 
Bỗng nhiên anh ấy hiện ra, tươi tỉnh, đẹp đẽ 
với nụ cười tinh khôi. Anh ấy xuất hiện nguyên 
hình, rất đột ngột khiến tôi thật sung sướng. 
Anh cùng tập với tôi những động tác thường 
ngày, nhưng có anh, tôi như cảm nhận được 

từng cử động của cái tay đang dơ lên, cái chân 
đang xoay vòng quanh đầu gối, cái thân uốn lên 
gập xuống v.v. Chưa bao giờ tôi lại có sự chú 
tâm vào các động tác khí công nhiều như vậy. 
Suốt buổi tập, tôi thưởng thức từng phút giây 
hạnh phúc, không còn nhớ hai người bạn như 
vài ba ngày đầu vắng họ.
Hóa ra anh bạn tri kỷ này tuy ít khi lộ diện 
nhưng anh luôn có mặt cho tôi, như bóng với 
hình, suốt ngày đêm, mà trước nay tôi vẫn cứ 
nghĩ anh chỉ là một thứ năng lượng, hay như 
một luồng gió. Khi nào có sức ép trong không 
gian thì gió mới thổi qua – khi nào tôi yêu cầu 
thì anh mới ra mặt. Đâu ngờ bữa đó anh tới bất 
ngờ, đứng ngay trước mặt tôi, tươi cười. Chân 
tướng của anh thật đẹp đẽ và sáng láng! Cuộc 
trùng phùng bất ngờ này làm cho tôi choáng 
váng, không tin ở ngũ quan 
của mình nữa. Tôi tưởng như 
mình mơ ngủ. Buổi tập khí 
công bữa đó tràn đầy hỷ lạc, 
cả thân lẫn tâm tôi đều được 
tưới tẩm, nuôi dưỡng toàn 
thứ năng lượng tốt lành, kỳ 
diệu của người bạn tâm giao. 
Cuối tuần đó, tôi đi xem vở 
nhạc kịch La Traviata, của 
nhạc sĩ Verdi, ở Bella Terra, trong một rạp xi-
nê. Chúng tôi được coi tuồng đang diễn cùng 
thời gian với các khán giả trong thính đường 
Metropolitan Theatre, New York. Tôi biết mình 
được coi chung với hàng trăm ngàn khán giả 
khắp thế giới, khi họ cũng tham dự các buổi 
truyền hình trực tiếp từ MET (Metropolitan 
Museum of Art) - New York qua các rạp xi-nê. 
Anh bạn mà tôi đã nhận diện ra hồi đầu tuần 
chắc cũng ham nghe hát nên chúng tôi suốt 
buổi ngồi bên nhau, cùng nghe từng tiếng hát, 
từng tiếng đàn của các nghệ sĩ. Chưa bao giờ 
tôi theo dõi được suốt một buổi nhạc kịch như 
bữa đó. Tai, mắt đều tỉnh táo, thưởng thức trọn 
vẹn các diễn tiến trên sân khấu. Thật lạ lùng, 
vì xưa rày cứ nghe mấy câu hát loại nhạc này 

là tôi đã muốn tắt máy truyền thanh hay truyền 
hình đi! Có lẽ nhờ cái tai thính âm cao cấp của 
anh bạn đó nên tôi mới biết ưa thích dàn nhạc 
và các giọng hát cao vút, khác hẳn trước đây, 
khi tôi chỉ nghe bằng cái tai của chính mình. 
Từ nhiều năm qua, tôi cũng biết nghe nhạc cổ 
điển nhưng chỉ thưởng thức được tới các bản 
concertos - có một loại nhạc cụ như dương cầm 
hay vĩ cầm… chơi phần chính. Loại nhạc giao 
hưởng (Symphony) do các dàn nhạc lớn hòa tấu 
đã là thứ đã khó nghe rồi, nói gì tới loại nhạc 
opera. Vậy mà với anh bạn mới, tôi thưởng thức 
trọn vẹn buổi nhạc kịch La Traviata! 
Anh bạn tôi cũng xuất hiện sau đó, liên tiếp 
trong vài buổi tôi thực tập thiền tọa trực tuyến 
do tăng thân Xóm Dừa tổ chức. Tôi ngồi thở mà 
không cần mời gọi, anh tự tới ngay, khiến tôi 

có thể chú tâm hoàn toàn vào 
hơi thở một cách dễ dàng và 
hòa nhập vào hơi thở như thể 
chỉ có hơi thở mà không có ai 
đang thở hết. Tâm tĩnh lặng 
và hỷ lạc tràn đầy ngay sau 
khi ngồi dăm ba phút. Nửa 
giờ thiền tọa trôi qua thật 
mau. Tôi sung sướng như thể 
mình lại gặp được một tình 

yêu rất mới, rất đẹp, rất tinh khôi. 
“Người tình” này tàng hình rất giỏi nên tôi 
cũng chỉ nhìn thấy anh chốc lát, trong những 
tình huống đặc biệt mà thôi. Nếu tôi không cẩn 
trọng, sống buông thả theo các thói quen, tập 
khí không hay của đời sống thường nhật, thì 
anh ta rời xa tôi chẳng chút tiếc thương! 
Khi xuất hiện, anh cho tôi tất cả những hạnh 
phúc mà tôi mơ ước từ bao năm qua, thứ hạnh 
phúc lớn lao mà các thú vui thế tục không thể 
nào so sánh. Nhờ anh, tôi biết thưởng thức vẻ 
đẹp diệu kỳ của từng nụ hoa đang chớm nở 
trong vườn, của từng tàng cây lớn nhỏ trong 
công viên, tiếng chim hót và bầu trời xanh. Nhờ 
anh mà tôi biết bước đi thảnh thơi, hết lo âu 
vội vã. Nhờ anh mà tôi có kiên nhẫn và bao 

Chân Huyền - Hà Dương Đỗ Quyên
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dung với những hành xử ít nhiều bất thiện của 
con người. Nhờ anh mà tôi biết tri ân những gì 
vũ trụ và nhân loại đã cung hiến: từ hạt cơm, 
miếng đậu cho tới các phát minh lớn lao vĩ đại 
của các khoa học gia, âm nhạc, thi ca của các 
nghệ sĩ v.v. Cũng nhờ người này mà tôi biết 
thưởng thức bài thơ tôi đọc từ lâu, nay có lẽ 
mới hiểu đúng ý tác giả:
Sáng hôm nay 
Tới đây
Chén trà nóng
Bãi cỏ xanh 
Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước 
Bàn tay gió 
Dáng vẫy gọi 
Một chồi non xanh mướt 
Nụ hoa nào
Hạt sỏi nào
Ngọn lá nào 
Cũng thuyết Pháp Hoa kinh
(Tiếng gọi – Sư Ông Làng Mai)
Nhờ “người tình” đặc biệt này mà tôi yêu đời 
và yêu người vô cùng. Các cảm nghĩ cô đơn lạc 
lõng tự động đi ra nơi khác. Với anh, tôi biết 
sống một mình. Sư Ông đã viết: “Mỗi phút đất 
trời đều đổi khác. Và tôi cũng đổi khác. Phút 
nào cũng đẹp, phút nào cũng nhiệm mầu” (Con 
nghé nhỏ đuổi chạy mặt trời).
Cũng nhờ “mối tình” đẹp không hệ lụy, không 
vướng bận này mà đôi lúc tôi trải qua những 
giây phút tuyệt vời, như thơ của Sư Ông Làng 
Mai:
Tin vui nhất vừa mới đến 
Là bạn có tính Bụt trong lòng
Hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi 
Là những gì bạn và tôi 
Đều có thể làm ra được
(Tin vui)
Các bạn ơi, người bạn tâm giao mới, mối tình 
đẹp lúc cuối đời của tôi, cũng như của các bạn 
đồng tu, chính là anh chánh niệm, là “ tính Bụt 
trong lòng” mà sau bao năm công phu, nay tôi 
mới nhìn thấy được anh! 

Một ngày nào, cũng không xa hôm nay lắm 
đâu, tôi sẽ trở về với đất Mẹ, như một nắm tro 
nhẹ hẫng. Tôi biết mình sẽ bỏ lại hết thế giới 
này, tất cả mọi người thân và mọi sự vật mà tôi 
đang sở hữu, nhưng tôi sẽ được đất Mẹ đón chờ 
và ôm ấp. 
Đất đã chở che cho anh hàng triệu kiếp 
Thì mãi mãi bao lâu đất cũng sẽ bền lòng 
Đất biết rằng anh sẽ trở về 
Đất sẽ chào đón anh 
Bao giờ cũng tươi mát như lần đầu 
Tình thương không bao giờ nói rằng đây là lần 
cuối 
Đất là mẹ thương yêu 
Thì có bao giờ hết kiên nhẫn chờ trông? 
(Địa Xúc - Sư Ông Làng Mai)
Tôi cũng rất thích Bài kinh ca tụng Đất Mẹ của 
Sư Ông trong cuốn Kinh kệ tiếng Việt cho Phật 
tử tại gia, do tăng thân Xóm Dừa ấn tống năm 
2017 tại California, nhân kỷ niệm 20 năm sinh 
hoạt của họ:
Nam mô Bồ tát Thanh Lương Địa
Mẹ của trần gian của mọi loài
Chúng con xin hướng về chiêm ngưỡng
Ngôi sao xanh biếc giữa lưng trời
Mẹ đã sinh ra bao chủng loại
Tạo bao mầu nhiệm ở trên đời
Thương yêu hết mực, không kỳ thị
Ôm lấy muôn loài chẳng sót ai
Thuần hậu, bao dung và vững chãi
Mẹ đang chuyên chở cả muôn loài
…
Mẹ là Tịnh độ trong hiện tại
Trong cả tương lai của mọi loài
Chúng con quay về nương tựa Mẹ
Không còn tìm kiếm, không ngược xuôi
Thấy được trong con luôn có Mẹ
Thấy con trong Mẹ cả muôn đời
Xin nguyện noi gương lành của Mẹ
Sống từng giây phút thật an vui.
Tôi hy vọng sẽ trở về đất cùng người bạn tri 
kỷ kia, trở về đất cùng mối tình đặc biệt và đẹp 
nhất của đời tôi.

Bông tuyết trắng
Vương trên cành thông xanh
Nắng vàng buông hơi ấm đôi tay
Chén trà thơm bỗng ngàn năm quý giá
Em đứng hỏi những cành khô trắng xoá
Sao giữa mùa đông đá cuội lại nở hoa?

Màu sắc mùa đông tráng lệ lung linh
Nhìn thảm tuyết mênh mông em mới hiểu thế nào là tinh trắng nhất!
Ôi mùa đông tuyệt vời!
Không quạnh hiu như ai kia từng ngần ngại
Xin cho cuộc đời được những lần về tắm gội giữa thanh tao.

Anh tôi đùa chơi, bạn tôi đùa chơi
Có lẽ đời ai cũng cần thêm những ngây ngô cùng tuyết trắng
Con mắt kẻ lớn khôn nhìn tuyết rơi đẹp lắm
Không hững hờ, không gì đó hiển nhiên!

Sự sống này đây là mầu nhiệm có bao nhiêu?
Để tuyết cùng sánh vai với lá vàng rơi hay nắng sớm
Với tinh tú đêm đêm, nụ trà mi vừa chớm
Hay khuôn mặt trẻ thơ đang ngủ với môi cười
Em thả mình vào đường hoa tuyết phủ
Thấy lòng thơm và trắng muốt giữa trần gian.

Em nhìn thật lâu,
Những bông tuyết nở kiêu sa lên từng viên đá cuội
Nâng niu nét long lanh
Vì mong manh quá đỗi
Khi ngày kia nắng đượm dần, mùa thay đổi
Hễ nhận được một tấm lòng, thì sẽ hoá thiên thu.

Bông tuyết bay lên trời cao không hối tiếc
Em tìm được tình em là kẻ sĩ thích rong chơi.

Chân Pháp Khả
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Chia sẻ của sư chú Chân Trời Minh Lượng
Tu viện Lộc Uyển nằm ở vùng Nam Cali nắng 
ấm nên vào tháng Giêng đã thấy hoa bắt đầu 
bung cánh. Chúng con, chín sư chú và sư cô 
trẻ, cũng như những đóa hồng, tulip và hoa cúc 
dại, còn rất tươi và tràn đầy sức sống sau ngày 
hé nụ. Tất cả là nhờ vào sự thương yêu và che 
chở của gia đình xuất sĩ Áo nâu. Bản thân con 
đang có nhiều cảm hứng và được khích lệ trên 
con đường tu tập và phụng sự - con đường của 
các vị Bồ tát. Dù còn là một sư chú trẻ, con vẫn 
có rất nhiều cơ hội được góp phần giúp người 
bớt khổ, phụng sự đại chúng và chia sẻ pháp 
môn với thiền sinh. Con biết chỉ cần mặc chiếc 
áo của người xuất sĩ, con đã có cơ hội để hiến 
tặng sự vững chãi và giúp đỡ cho người khác 
bằng công phu tu tập hàng ngày của mình qua 
những bước chân thiền hành, hơi thở chánh 
niệm và sự thực tập lắng nghe. Con thấy mình 
thật may mắn được đi trên con đường này trong 
khi rất nhiều người trên thế giới đang đau khổ. 
Họ không có một người thầy tâm linh hướng 
dẫn, hay được một tăng thân nâng đỡ như con 
đang có.
Hiện tại, những người thân thiết nhất của con 
trong đại chúng là gia đình cây Xô Thơm, gồm 
những sư anh, sư em đang đồng hành cùng con 

trong hành trình khám phá này. Con rất hạnh 
phúc được thưa với đại chúng là gia đình chúng 
con rất thương yêu, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. 
Chúng con đang cùng bước trên một con đường 
mới trong cuộc đời, và con nghĩ rằng với một 
gia đình như vậy, chúng con sẽ dễ lớn lên, sống 
thuận hòa trong tăng thân hơn. Đa số chúng con 
là người Mỹ, sinh ra và lớn lên ở đây. Vì vậy, 
nếp sống tâm linh mà chúng con đã chọn thực 
ra cũng rất mới mẻ với tổ tiên của chúng con. 
Khi chúng con tìm ra những gốc rễ mới của 
mình: Việt Nam và Thiền tông, chúng con bắt 
đầu con đường chuyển hóa, không những cho 
chính mình, mà còn cho không biết bao thế hệ 
tổ tiên với những giá trị và niềm tin của liệt vị. 
Khi đang học hỏi một cái gì mới, không thể nào 
tránh khỏi cái thấy của ta không đủ sáng tỏ và 
lòng tin của ta chưa đủ mạnh. Nhưng nhờ vào 
sự kiên nhẫn và năng lượng tỉnh thức tập thể, 
cái hiểu và cái thấy của chúng con sẽ càng lúc 
càng lớn lên để rồi chúng con có thể hiến tặng 
cho tăng thân. 
Được đi trên con đường vui này cùng với đại 
chúng, con và các anh chị em trong gia đình cây 
Xô Thơm vô cùng biết ơn. Con xin kính chúc 
tất cả mọi người có nhiều sức khỏe và hạnh 

phúc trên con đường tu tập. Con mong ước sẽ 
có cơ hội kết nối nhiều hơn với mọi người trong 
tăng thân. 
Chia sẻ của sư chú Chân Trời Minh An
Thức dậy sáng nay, con mỉm cười. Sự sống quả 
là một món quà quý giá! Ngày hôm nay con xin 
phát đại nguyện sống cuộc đời của người xuất 
sĩ, không chỉ trong kiếp này mà trong muôn 
ngàn kiếp về sau. Để con có thể làm lợi lạc cho 
tất cả mọi người, mọi loài và để con có thể có 
được niềm hạnh phúc chân thực.
Thật đẹp sao chiếc áo của người tu! Tiện lợi, 
thoải mái và thanh thoát! Mỗi buổi sáng khi 
khoác lên mình chiếc áo nhật bình, con thấy 
trân quý vô cùng. Như một chiến sĩ trung kiên, 
con mặc áo với tâm khiêm cung và kính trọng. 
Thật may mắn biết bao được làm một giọt nước 
trong dòng chảy bình an này.
Đi lên thiền đường trước bình minh, mỗi bước 
chân là một phép lạ! Con đi chậm rãi, thảnh thơi 
và đến thiền đường khá sớm. Con tận hưởng sự 
tĩnh lặng và cảm nhận không khí mát lạnh trên 
khuôn mặt mình. Mảnh trăng lưỡi liềm đang 
êm ả khuất dần sau triền núi phía tây.
Vào thiền đường, thấy chân tâm
Một ngồi xuống dứt trầm luân. 

Gia đình cây Xô Thơm

Ngày 9 tháng 9 năm 2018, tại tu viện Lộc Uyển có chín vị xuất sĩ trẻ đã biểu hiện trong tăng thân 
Làng Mai. Các sư chú, sư cô thuộc gia đình xuất gia cây Xô Thơm, loài cây bụi rất phổ biến ở 
vùng núi đồi quanh Lộc Uyển. Đây là gia đình đông nhất - và cũng là lần đầu tiên có các sư cô - 
được làm lễ xuất gia tại tu viện Lộc Uyển từ trước đến nay. Sau đây là chia sẻ của một số thành 
viên trong gia đình cây Xô Thơm về niềm hạnh phúc được đi trên đường vui cùng tăng thân. Bài 
viết được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Anh.
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Ngồi xuống bồ đoàn, con để sự chú tâm của con 
nơi hơi thở vào ra, và an trú trong sự tỉnh thức 
toàn vẹn. Con chưa là một vị Bụt toàn phần 
(full-time Buddha) nên tâm con thỉnh thoảng bị 
tán loạn. Mỗi lần như vậy, con đều trở về với 
giây phút hiện tại, mỉm cười với từng bước tiến 
của mình trên con đường tự do này.
Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức.
Con chỉ là một sư chú mới xuất gia, đang còn 
trong buổi bình minh của cuộc đời xuất sĩ. 
Những ngày sắp tới đang trải dài trước mắt con 
với tất cả những dễ dàng và thử thách, những 
thành công và lầm lỗi. Ngày hôm nay, con xin 
phát nguyện rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, 
con nguyện sẽ nương theo hơi thở, nuôi lớn tâm 
hành xả (upeksha) trong con mỗi phút giây. Noi 
theo gương sáng của Bụt, bước trên con đường 
của hiểu và thương, con tin rằng mỗi ngày của 
con sẽ thật tuyệt vời với sự nâng đỡ của tăng 
thân yêu quý. 
Con xin cảm ơn tăng thân đã nâng đỡ cho chúng 
con - những sư em nhỏ của gia đình Áo nâu. 
Chúng con biết không có tăng thân thì cũng 
không có chúng con. 
Con gửi tặng đại chúng những nụ cười và lời 
chúc an vui trên từng bước đường thực tập.
Chia sẻ của sư chú Chân Trời Minh Thắng
Con ý thức rằng những người Tây phương tiếp 
xúc với pháp Bụt và phát tâm xuất gia vẫn còn 
là chuyện hiếm có. Con không bao giờ dám 
nghĩ Tam bảo có đó cho chúng con nương tựa 
là chuyện đương nhiên, và con không bao giờ 
dám quên cả một dòng chảy của những thế hệ 
tổ tiên đi trước đã gìn giữ và tiếp nối nếp sống 
tuyệt vời này. Là một xuất sĩ, con biết con có 
một phần trách nhiệm và vinh dự trong việc 
giúp cho đạo Bụt lan rộng ở Tây phương. Con 
cũng biết là con chỉ có thể đóng trọn vai trò này 
khi nào con có thể thực tập hài hòa với tổ tiên 
tâm linh của mình.
Cũng như phần lớn các anh chị em trong cây 
Xô Thơm, con chưa có cơ duyên được trực tiếp 

gặp Thầy. Tuy vậy, khi nhìn sâu vào tự thân và 
vào gia đình xuất gia của mình, con dễ dàng 
thấy được sự có mặt của Thầy và của cả tăng 
thân. Con biết nếu không có Thầy và tăng thân 
thì không ai trong chúng con có phước báu 
được đi trên con đường này. Với mỗi bước 
chân, mỗi hơi thở, con thấy Thầy là một phần 
hiện hữu của con và Thầy đang mỉm cười. Mỗi 
khi con thấy các anh chị em cây Xô Thơm đi 
đứng hoặc chấp tác trong chánh niệm, con đồng 
thời cũng thấy Thầy. Dù Thầy không hiện diện 
ở Lộc Uyển bằng hình tướng thân thuộc, Thầy 
vẫn đang có mặt và sẽ tiếp tục có mặt trong rất 
nhiều thế hệ xuất sĩ tiếp nối trong tương lai, như 
gia đình chúng con. 
Con rất vui khi thấy nhiều thanh niên, thiếu nữ 
hiện đang thực tập tại Lộc Uyển có mong muốn 
trở thành thế hệ xuất sĩ trẻ kế tiếp. Con hạnh 
phúc và sẽ không ngạc nhiên nếu có nhiều hạt 
giống lành đã, đang, sẽ tiếp tục được tưới tẩm 
và nảy lộc đơm hoa như chín hạt giống trong 
gia đình cây Xô Thơm của chúng con.
Con cảm thấy mình may mắn và có phước đức 
khi được là thành viên của một tăng thân có 
nhiều tình thương và sự nâng đỡ. Con cảm ơn 
đại chúng đã đón gia đình cây Xô Thơm vào 
lòng.
Chia sẻ của sư chú Chân Trời Minh Nhân
Trước đây con sống một cuộc sống vật chất 
tương đối thoải mái, dễ chịu. Nhưng rồi con 
nhận ra con cần phải tìm ý nghĩa cho cuộc đời 
mình. 
Con thấy mình may mắn vì có nhiều người 
thân ở bên cạnh trong ngày lễ xuất gia của con. 
Dù không phải là Phật tử và có cuộc sống đầy 
bận rộn nhưng gia đình và bạn bè của con vẫn 
sắp xếp thời gian để đến dự buổi lễ xuất gia và 
chứng kiến ngày ra đời của chín vị tân xuất sĩ.
Buổi lễ xuất gia diễn ra thật đẹp, không thể nào 
diễn bày bằng ngôn ngữ được. Sau lễ xuất gia, 
chúng con - những sư chú, sư cô mới - có cơ hội 
được chia sẻ với toàn thể đại chúng về niềm tri 

ân vô bờ bến của chúng con. Con nhớ lại, trong 
khi chia sẻ, một cái thấy đã đi lên trong con và 
cái thấy này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. 
Con thấy rằng giây phút được xuống tóc chính 
là sự hội tụ của tất cả những gì mà con đã trải 
nghiệm trong đời. Mỗi một người, mỗi sự tiếp 
xúc, mỗi niềm vui hoặc nỗi đau, tất cả những 
gì con được trao truyền và tiếp nhận cũng như 
những gì con tiêu thụ, tốt hay không tốt, chính 
là nhân duyên cho con có mặt nơi đây, tiếp 
nhận mười giới, chiếc y vàng và bình bát của 
người xuất sĩ. Nếu mọi việc chỉ khác đi một 
chút trong quãng đời 23 năm của con trước khi 
xuất gia thì có thể câu chuyện của con sẽ hoàn 
toàn đổi khác. 
Con chia sẻ điều đó với đại chúng và nói thêm 
rằng đây chính là sự biểu hiện của tất cả những 
hoàn cảnh trong đời đã gây cảm hứng và giúp 

con trưởng thành, nhất là sự ấm áp và lòng tốt 
không bờ bến mà con nhận được từ biết bao 
nhiêu người. Đây không chỉ là lễ xuất gia của 
con, mà hơn thế nữa, đó chính là ngày mà tình 
thương yêu và sự hiểu biết của tất cả mọi người 
được “xuất gia”. Con chỉ đơn giản là một con 
thuyền chuyên chở, để những món quà ấy của 
vũ trụ được tiếp tục nuôi dưỡng và hiến tặng 
khắp muôn phương, từ ngày này qua ngày khác. 
Hay ít nhất là con sẽ cố gắng làm như vậy.
Con thật lòng mong mỏi mình sẽ nhớ mãi và 
nuôi dưỡng cái thấy này, để con có thể bước 
trên con đường tu tập với sự khinh an. Biết rằng 
mình thật may mắn nhận được sự nâng đỡ hiếm 
có này. Mong rằng con sẽ luôn thực tập hết lòng 
để góp phần giảm bớt những khổ đau mà chúng 
ta đang phải đương đầu trong thời đại có nhiều 
thử thách này.
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Bật ON máy vi tính
Tiếp xúc với tăng thân
Niềm vui nào nuôi dưỡng
Lời nguyện nào lên đường. 

Chân Thuần Khánh

Dàn trang có vui không?
Chú đại đồng, nhẹ thở
Mỗi thao tác giản đơn
Thoắt, núi sông rộng mở!

Đã thông, cần chi dịch
Ngôn ngữ thoát không gian
Mọi nẻo đường tam giới
Đi về trong thênh thang.

Mở ra trang hình ảnh
Này là bạn là tôi
Nụ cười ai lấp lánh
Chở niềm vui muôn nơi.

Trang hình ảnh mở ra
Nơi thời gian dừng lại
Xưa nay chơi trốn tìm
Ta có nhau mãi mãi.

Nhuận văn trong tích môn
Chơi từng chữ từng câu
Trán ơi, đừng nhăn nữa
Tiếng Việt vốn đẹp giàu!

Nhuận văn trong bản môn
Bài nào cũng hay rồi
Thôi cần chi chỉnh sửa
Ngoài trời tuyết đang rơi...

Làm báo trong tích môn
Con làm dùm cho Thầy
Chén trà thơm trong tay
Nguyện trao truyền tiếp nối.

Làm báo trong bản môn
Chú Phùng Xuân mỉm cười
Tiếng Sóng còn vang vọng
Sen Đầu Mùa còn tươi.

Thương tặng Ban biên tập Lá thư Làng Mai
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Bạn hiền thương,
Không bao giờ tôi lại nghĩ mình sẽ viết những 
dòng chữ này trên chiếc đơn nhỏ ở ni xá Diệu 
Trạm, Huế. Năm ngoái tôi đã viết: “Thầy đi thì 
trò cũng đi thôi”. Năm nay, Thầy quyết định 
về ở luôn Việt Nam thì tôi lại được theo Thầy 
đón Tết ở Việt Nam. Gần mười năm trôi qua 
từ lần cuối tôi ra Huế. Huế đã thay đổi nhiều. 
Tôi cũng thay đổi. Lật lại những ghi chép trong 
năm mà chợt thấy có nhiều chuyện mình thậm 
chí đã quên luôn khi cuộc sống như một bức 
tranh đầy biến đổi kỳ ảo. Bạn hiền có cảm giác 
đó không? Có phải vì mình quá chú tâm đến 
hiện tại nên không còn nhớ tới quá khứ, hay tại 
mình vô tâm nên cái gì cũng hời hợt trong quên 
lãng? Ha, con đường khám phá chính mình đôi 
khi cũng còn quá nhiều dấu hỏi?!
Nhập Lưu
Đón năm mới ở Úc mà tới ngày 8 mới khai 
bút. Lúc này lơ là chuyện viết lách quá. Có một 
ngày có thân hữu từ Sydney đến, sư cô Thuần 
Tiến rủ cả nhà đi Phillip Island. Phillip Island 
là một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch 
đến Melbourne để ngắm loại chim cánh cụt nhỏ 
nhất thế giới trong môi trường sống tự nhiên. Ở 
đây mình có thể ngắm từng đoàn chim cánh cụt 
từ dưới biển theo sóng tràn lên bờ, leo lên đồi 
cát để về tổ. Mấy con chim cánh cụt này nhỏ 
xíu, bằng con mèo con, chạy le te, chạy lạch 
bạch, chạy ngả nghiêng như té lên té xuống rất 
dễ thương. Mà mấy chú chim này rất có tình 
huynh đệ, mỗi lần chú nào lên được bờ là chờ 
nhau, đến khi đủ cả nhóm rồi mới ì ạch rủ nhau 
leo đồi cát. Xong thì nhà ai nấy vào, có chú 

chạy băng ngang con đường mình đang đi luôn 
nên được ngắm rất gần. Xem xong cả đoàn ra 
bãi đậu xe hâm đồ ăn (đem cả bếp ga đi theo 
mới tuyệt chứ), mở luôn... quán phở. Quá sức 
là hâm mộ các sư em vì thường thường chỉ là 
mì gói hay bánh mì thôi, có đâu mà 9 giờ 30 tối 
còn được một tô phở nóng... vỉa hè.
Hai hôm sau là bảo vệ... môi trường. Chúng tôi 
cắt lưới đi rào các cây thông cho wallaby (loài 
chuột túi wallaby) khỏi phá chết cây. Đất Nhập 
Lưu trồng thông rất nhiều nhưng không bảo vệ 
thì sẽ chẳng còn cây nào. Chỉ cần con wallaby 
cạ lưng, tuốt vỏ là cây thông sẽ bị thương, chảy 
nhựa và chết héo. Đã có mấy cây thông cao đến 
2 mét mà bị chết rồi. Trời lạnh và mưa mà ai 
cũng đội nón mặc áo mưa ra làm vì chúng ít quá 
mà, trừ sư cô Trí Duyên lo nấu ăn thì chỉ còn 
có sư cô Thuần Tiến, các sư em Phát Nghiêm, 
Trăng Sông Hồng và tôi. Tôi vừa băng bó cho 

cái cây vừa nghĩ tới việc thực tập của người 
xuất sĩ: nếu không hộ trì sáu căn thì cũng như 
cây thông bị wallaby tuốt vỏ, sẽ khô nhựa dần 
dần và chết. Người xuất sĩ không được che chở, 
không biết cách tự bảo vệ mình thì cũng sẽ bị 
dục lạc làm cho bị tổn thương, rồi khô héo tâm 
bồ đề và rồi cũng sẽ chết như vậy trong đời 
sống một người xuất gia. 
Tháng hai
Tôi trở về Thái giữa tháng một, đầu tháng hai 
có anh Pritam từ Mỹ qua thăm Thầy. Thầy 
trò ngồi xem cái clip chú Hương làm có cảnh 
Phương Bối am, có hình ảnh Thầy ở nhà chú 
trong chuyến đi lên toà đại sứ Pháp năm 1998, 
và có cả hình ảnh Pritam trong chuyến đi đó. 
Tôi ngồi kế Thầy dưới đất, được Thầy để tay 
lên đầu một chút, sướng quá. Thầy nắm tay 
Pritam, nghịch nghịch lọn tóc của anh, ai cũng 
cười. Pritam hạnh phúc cực kỳ. 
Khuya đó nghe tin Thầy muốn đi Việt Nam. 
Năm hết Tết đến, Thầy muốn về lại quê hương 
sao?
Thầy khoẻ, đi thăm ni xá hai, rồi ni xá một, đi 
từng phòng, kể cả thư viện và văn phòng. Khi 
lên thiền đường, thấy hình sư thúc Chí Mãn trên 
bàn thờ Thầy ngạc nhiên nhìn thật kỹ. Tin sư 
thúc tịch khi Thầy vừa rời Việt Nam năm ngoái 
đại chúng giấu Thầy mà. Hôm nay có thêm tin 
sư bà Bồ Đề cũng vừa viên tịch.
30 Tết, đội tôi nấu ăn cho Thầy. Nhưng Thầy 
mệt, bị cảm, tết này không ra dự lễ Giao thừa. 
Mồng một Tết dậy sớm lên thiền đường lạy Bụt, 
lạy Tổ, xong lên cốc chào Thầy. Thầy vẫn còn 
đang nghỉ. Tôi theo đại chúng dùng sáng rồi 
làm lễ đầu năm. Lân múa xuất sắc luôn, đúng 
là người trẻ. Hai chúng xuất sĩ lạy nhau rồi đi 
chúc tết Thầy nhưng Thầy vẫn còn nghỉ. Tôi 
đi theo các sư em thăm phòng ở tăng xá, thăm 
đủ, ăn dư, chỗ nào cũng mời mọc và tôi ráng đi 
không thiếu phòng nào nên tới 9g30 tối mới về 
lại phòng mình. Chắc cũng phải thêm vài kí rồi. 
Thầy bị cảm nên không dự buổi lễ nào hết. 

Thầy vẫn bữa khoẻ bữa không đến gần cuối 
tháng thì tới hẹn đi Bangkok tái khám. Khóa 
tu cho người Việt bắt đầu hôm sau nhưng đành 
thôi, tôi hứa giúp mà không giúp được. Phải đi 
chung với đội nấu ăn lên Bangkok. Sư cô ở có 
một đêm, mai về lại Pakchong vì có buổi giảng 
và sau đó đi Việt Nam để dự buổi ra mắt phim 
Walk With Me luôn. 
Tháng ba
Thầy đi qua giai đoạn sức khỏe không ổn định. 
Hết cảm tới mỏi chân, đau đầu, bệnh người già 
là không tránh khỏi. Tôi đọc cho Thầy nghe 
mấy bài báo ở Việt Nam nói về phim Walk With 
Me mà tránh đọc tên Sư cô. Giấu Thầy chuyện 
Sư cô Chân Không đi Việt Nam, vì Sư cô đi 
mà không xin phép Thầy, ai dè thị giả lại chiếu 
những bài báo đó và hình ảnh cho Thầy xem, 
thấy Sư cô Chân Không đang đứng trên sân 
khấu với ban tổ chức. Thầy nhướng mày. Tôi 
hồi hộp, may sao Thầy không “nói” gì. 
Khỏe lại, Thầy lại đi chơi thăm tăng xá, rồi 
lại bệnh, bỏ ăn. Biểu đồ tim của thị giả nấu ăn 
cũng lên lên xuống xuống theo với sức khoẻ 
của Thầy. Thầy ăn được cháo nhưng sợ kéo dài 
thì Thầy sẽ bị suy dinh dưỡng mất. Tôi cũng bị 
cảm mấy bữa. Nằm nghỉ trong phòng và nghĩ 
tới Thầy, mình còn bệnh thì người lớn tuổi gặp 
lúc giao mùa này làm sao mà khoẻ được chứ.
13/3 Thầy lại làm tôi đau tim khi hôm nay tỏ ý 
muốn đi Việt Nam ở luôn. Vậy là cả tháng nay 
Thầy vẫn giữ ý định đó. Nhưng sau hôm muốn 
đi Việt Nam thì Thầy yếu trở lại, chỉ ăn cháo và 
nằm nghỉ suốt ngày. May quá, có bác Ánh qua 
trị liệu cho Thầy mỗi ngày. Có lẽ hợp thầy hợp 
thuốc nên một tuần sau Thầy khoẻ lại từ từ, ai 
cũng mừng quá. Thầy ăn lại được đủ ba bữa, ăn 
nhiều nên không chỉ đội thị giả nấu ăn mà tất cả 
mọi người đều vui. Sắc diện Thầy cũng khá ra.
Tháng tư 
Sư cô Chân Không và tôi về lại Pháp. Sư cô 
hướng dẫn khoá tu cho người nói tiếng Pháp 
còn tôi đi gia hạn visa. Hai cô trò đến Paris và 

Mây bạc thong dong
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đi thăm nơi sẽ thành lập trung tâm Suối Tuệ 
cho các thầy hoằng pháp ở Paris sau này. Trung 
tâm Suối Tuệ được thành lập do nhu cầu của 
thiền sinh ở Paris vì thiền đường Hơi Thở Nhẹ 
quá nhỏ và chỉ có các sư cô điều hành. Vì vậy 
chuyến này về chúng tôi cùng các thầy cô lớn 
bên Làng còn phải thành lập một hội bất vụ lợi 
để gây quỹ mua Suối Tuệ, để lo cho xây cất ở 
Làng vì gần 40 năm rồi, nhà cửa ở Làng đều hư 
hỏng nên cả xóm Mới và xóm Hạ đều có nhu 
yếu xây lại ni xá, xóm Thượng và Sơn Hạ thì 
phải tu sửa toàn bộ.
Về lại Làng thì tôi không nhìn ra xóm Mới 
nữa vì ngăn nắp quá. Phải làm theo điều kiện 
của chính quyền đòi hỏi cho người đi xe lăn 
nên những con đường đều được lát đá, có đèn 
đường, nên tự dưng khoảng sân sau bỗng rộng 
rãi và khang trang như công viên. Tôi thu dọn 
những hồ sơ còn đang làm dở dang để đem đi 
làm tiếp, và khi mở cái Acer bé tí mà tôi dùng 
trước kia thì ký ức thoắt về là khi tôi đang sử 
dụng máy này thì Thầy còn điều trị ở bệnh viện 
Bordeaux, rồi đổi qua cái Macintosh hiện nay. 
Tôi không chép hết để đem đi theo, chỉ sử dụng 
máy táo cho việc tài chánh nên còn nhiều bài 
viết đang lở dở, nhiều dự án đang phác họa 
trong cái Acer đó. Vậy mà bốn năm đã đi qua, 
phần ký ức đó như đã bị mất đâu đó, bị quên 
lãng hoàn toàn đến khi mở máy ra thì chuyện 
cũ mới lò dò trở lại, dễ sợ thiệt. Có một đoạn 
nhật ký viết dở dang về lúc Thầy mới bắt đầu 
mở mắt, tôi xoa bóp bàn tay không cảm giác 
của Thầy, cười vui vì Thầy tỉnh mà đứt ruột khi 
thấy Thầy phải cố gắng hết sức mới nhướng 
được mắt. Bây giờ Thầy ngồi đó, ánh mắt còn 
tinh nhanh, làm sao tôi không hạnh phúc cho 
được?
Tháng năm
Sư cô giảng xong buổi giảng cho khóa tu tiếng 
Ý là lên đường đi Paris cho buổi ra mắt trình 
chiếu phim Walk With Me. Tôi dọn dẹp sơn 
cốc, kho sách, phòng thư pháp, nhà bếp. Thầy 
xem ra không về lại Pháp nữa rồi nên cái gì còn 

dở dang tôi dọn sạch. Xóm Mới cho các sư em 
qua giúp nên sơn cốc và Phương Khê gọn gàng 
trở lại vì lúc đi Thái đột ngột, đồ dùng của thị 
giả còn rải rác khắp nơi chưa kịp thu dọn.
Giữa tháng, về lại Thái, và bệnh một trận. Ai 
cũng tưởng tôi khoẻ lắm, tôi cũng nghĩ vậy, 
nhưng viết tới đây mới thấy mình cũng bệnh ra 
trò, gần nửa tháng chứ ít sao.
Tháng sáu
Thầy đi khám định kỳ ở Bangkok. Mọi sự bình 
thường. Chỉ có thức ăn Thầy phải thay đổi chút 
chút để cơ thể không phản ứng.
Tháng bảy 
Thầy khoẻ nên ra đi thiền hành ngay hôm đầu 
tiên của khoá tu Việt Nam làm mọi người hạnh 
phúc quá chừng. Tôi đi cũng yên tâm, về Việt 
Nam để chữa răng rồi lên thăm Trạm Nhiên cho 
biết vì nghe mọi người khen quá. Nhà có cây 
bơ sai trái nên đem về cho chúng cả thùng. Các 
loại cây ăn trái còn non. Những vườn bắp đúng 
lúc có quả nên ăn bắp hái ngay ngoài vườn thật 
là ngon. Đi xe đò có 300,000đ mà hiện đại quá: 
màn hình riêng như trên máy bay và tai nghe, 
giường nằm thẳng lại là nệm có thể massage 
bằng điện, chỗ nằm có màn kéo lại thành ra rất 
riêng tư. Có wifi, có nước uống, có mền sạch 
đắp ngủ. Không có chỗ nào chê hết. Nghe nói 
xe này mới “ra lò” có một tuần nên sạch sẽ lắm. 
Tôi ngủ cả đêm là về tới Sài gòn mà không mệt 
mỏi gì cả. Hôm sau là giỗ bà ngoại, tôi có dịp 
được gặp lại họ hàng vui quá.
Về lại Làng Mai Thái mấy ngày thì Thầy vẫn 
ăn ngon, nhưng một tối sốt nên đưa đi nhà 
thương. Ban thị giả lo quá, may sao họ chẩn 
đoán là phổi bị nhiễm trùng nhẹ nên chỉ nằm 
nhà thương có hai ngày. Thầy mệt, nhưng từ 
từ lại hồi phục. Và tiếp tục lên cân. Mừng quá 
chừng, làm chúng tôi “lên ruột”.
Cuối tháng, tôi đi Bangkok cùng với đệ nhị thân 
để họp chung với thầy Pháp Nguyện về việc tổ 
chức một buổi triển lãm thư pháp và sách của 
Thầy cho năm sau. Lúc đó nếu Thầy khoẻ, sẵn 

đi tái khám sẽ mời Thầy ra cắt băng khai mạc 
cho vui luôn. Ngày được chọn sẽ là ngày cuối 
của khóa tu người Việt năm sau, bà con dự khoá 
tu xong sẽ đi xem triển lãm luôn trước khi về 
Việt Nam. 
Tháng tám
Ban thị giả nấu ăn bắt đầu chia phiên đem cơm 
vì sư cô Tú Nghiêm đổi việc khác. Các sư em 
học lái xe golf. Tôi dọn dẹp chỗ để bàn ăn thị 
giả cho gọn gàng, kéo cái ống nước quá nặng 
nên tự dưng cơ lưng bị nhói lên. Biết là có vấn 
đề nên tôi bỏ việc, đi liền về phòng nằm. Nhờ có 
sư chú Trời Thinh Không biết về chỉnh xương 
khám giùm, sư chú châm cho mấy cây kim để 
đỡ đau, rồi kiểm tra một số tư thế để xác định 
và bảo phải đi chụp hình lưng liền. Thế là năm 
ngoái ra bệnh viện vì bị ong chích, năm nay ra 
bệnh viện vì đau lưng. Tôi phải ngồi xe lăn thiệt 
chứ không phải trèo lên xe Thầy... ngồi thử như 
trước. May là không có gãy xương, nhưng do 
tai nạn lần trước nên đốt sống ở lưng trên bị 
yếu đi. Vì vậy bắp thịt co cứng lại khi tôi làm 
nặng để bảo vệ cho cái xương đó. Thế là tôi 
ngồi thì được nhưng đứng để đi không được, 
lòm khòm mới đỡ đau. Tối ngủ phải chườm túi 
nước nóng cho cơ giãn ra. Sư chú Thinh Không 
bảo trong một tháng tôi không được làm việc 
nặng và khiêng quá 5kg thì mới lành. Nhưng 
tôi vẫn tiếp tục làm vườn, dọn dẹp, nấu ăn, chỉ 
có điều phải nhớ không được khiêng nặng thôi. 
Tiếng chuông chánh niệm đấy bạn hiền ạ.
Thầy ăn ngon, ăn hết lòng nên các đội nấu ăn 
đều quá hạnh phúc. Có một hôm tôi lên thăm, 
Thầy còn giơ tay chào nữa chứ. Tôi thưa Thầy 
là sắc diện Thầy ngày càng khá, Thầy mím 
miệng cười, gật đầu. Thầy cũng lên cân lại từ 
từ. Chắc Sư cô Chân Không đi Pháp về thấy 
Thầy khoẻ như vậy sẽ mừng lắm.
Một hôm Thầy trúng gió, mệt. Tôi lên thì Thầy 
đang nằm bình yên trên giường cho thị giả xoa 
bóp chân. Tôi đọc bài trong Lá Thư Làng Mai 
cho Thầy nghe. Tôi thở than Thầy hơi ốm lại 
rồi, Sư cô về tưởng con khoe xạo, Thầy phải ăn 

nhiều ngủ nhiều để mặt tròn lại. Thầy cười. Bạn 
hiền thấy Thầy dễ thương ghê chưa.
Tháng chín
4/9 Hôm nay Thầy khoẻ lại rồi. Sáng nay, lên 
thăm thấy Thầy tinh thần rất minh mẫn, xoa 
má, ôm đầu thị giả làm ai cũng hạnh phúc. Bác 
sĩ Wang châm cứu trên đầu, chú Khánh làm 
chân, sau đó Thầy được cổ vũ đứng dậy tập đi 
được vài bước. Thầy đứng thẳng tắp, miệng hơi 
cười. Thầy cũng vui quá. Sau bao nhiêu tháng 
chỉ nằm và ngồi bây giờ đứng được, di chuyển 
được, dù chỉ một chút, cũng là... phút giây lịch 
sử.
26/9 Thầy bắt đầu ăn đủ, nhiều, ngon miệng. 
Hôm nay nắng tốt còn đi ra ngoài và ngồi ăn 
sáng với đại chúng ở phòng ăn. Ai cũng quá 
hạnh phúc. 
Tháng mười
11/10 Ngày Tiếp nối của Thầy được tổ chức sớm 
mấy hôm, trúng vào cuối tuần để dân Bangkok 
cũng xuống dự được. Thầy xuống sân, ngồi rất 
đẹp để cho mọi người đảnh lễ. Thầy khỏe được 
hai hôm thì bị đau tai phải vào nhà thương ở 
PakChong. Trị xong Thầy rất vui, nhưng rồi lại 
bị đau ngực nên sư cô Linh Nghiêm lấy hẹn bác 
sĩ cho Thầy đi tiếp lên bệnh viện ở Bangkok. 
Thế là ngày Tiếp nối “thiệt” của Thầy diễn ra ở 
nhà thương. Cả ban thị giả kéo vào phòng Thầy 
trong nhà thương ăn sáng chung, chụp hình. 
Thầy vui lắm. 
Sau đó khi mọi người đi về, Thầy ngoắc tôi 
lại gần. Lúc đó còn có các sư cô Chân Không, 
Định Nghiêm, Linh Nghiêm, Trăng Thảnh Thơi 
và hai thị giả nam vây quanh Thầy. Thầy ra dấu 
Thầy muốn về Việt Nam ở luôn. Surprise but 
not surprise (ngạc nhiên nhưng mà chẳng ngạc 
nhiên gì lắm), nhưng mọi người cứ nhao nhao 
lên là Thầy làm tụi con đau tim, tăng huyết áp, 
v.v. Thầy chỉ ngồi cười. Và trả lời rất to “Không” 
khi nghe hết người này tới người kia đề nghị đi 
về Làng, đi qua Mỹ. Chỉ một chữ, nhưng đủ để 
chúng tôi biết là ý Thầy đã quyết rồi. Thế là tôi 
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liên lạc sư cô Hỷ Nghiêm xin visa năm năm cho 
mọi người. Nhắn tin cho các vị lớn bay về Thái 
gặp Thầy để cùng tổ chức chuyến đi.
22/10 Vậy đó, nhưng tới hôm nay Thầy nhìn 
tôi, xác nhận lại một lần nữa thì tôi mới bắt đầu 
khởi sự. Thầy Pháp Ấn, thầy Pháp Khâm, sư cô 
Hỷ Nghiêm sẽ bay về Thái ngày 24. Tôi cũng 
nhờ sư cô Nhẫn Nghiêm về trước để làm tiền 
trạm lo đón tiếp, lo chỗ ăn, ở cho phái đoàn. 
Tôi dự định xong lễ Tự tứ ngày 25 thì mới đi 
cho khỏi động chúng. Kiểu này là bỏ chuyến 
bay về Pháp cuối tháng rồi. Chắc cô kế toán sẽ 
bực mình lắm đây nhưng tôi không cách nào đi 
được. Email về năn nỉ sư em Tông Nghiêm đi 
giúp. Dù gì thì cả năm qua sư em cũng làm hết 
rồi khi tôi ở xa. 
Chiều ngày 24, thầy Pháp Ấn đến chào và hỏi 
Thầy về chuyện đi Việt Nam lần này. Không 
khí rất cảm động. Thầy nắm tay thầy Pháp Ấn 
và gật đầu hài lòng khi thầy Pháp Ấn thưa rằng 
có phải Thầy muốn con làm việc với nhà nước, 
với giáo hội về việc Thầy về Việt Nam và muốn 
viên tịch tại Việt Nam không. Nói chung, đó là 
phút giây… lịch sử với quyết định của Thầy. 
Sau đó, tôi bận túi bụi để lo vé cho nhóm thị 
giả bay đi ngày 25, đặt chuyên cơ ngày 26 cho 
Thầy (giao cho sư cô Linh Nghiêm làm nhưng 
cũng phải cung cấp thông tin hộ chiếu), và đặt 
vé bay ngày 26 cho nhóm thị giả còn lại.
26/10 Tới Đà Nẵng, tôi vừa vào resort chưa kịp 
nghỉ ngơi thì Thầy tới, và chư Tôn đức thân cận 
cũng tới thăm. Thế là thầy Pháp Ấn thưa với 
Thầy để thỉnh ý về chuyện Thầy muốn ở luôn 
Việt Nam. Thầy đi nghỉ còn quý ngài họp tới 
giờ ăn chiều rồi mới về. Tôi vừa họp vừa phụ 
“hành đường”. Buổi tối đi ăn về gặp thầy Pháp 
Ấn nói là đang dự thảo lá thư mời Tổ đình họp. 
Vừa kể cho Thầy nghe là Thầy cho gọi quý thầy 
qua liền để làm việc cùng với Thầy. Tôi cũng 
ra giúp đánh máy đến nửa đêm mới xong. Tội 
thầy Pháp Ấn, cả đêm thức đến sáng để thảo 
xong thư mời, rồi đọc lại cho Thầy nghe. Thầy 
đồng ý rồi, thầy mới giao usb cho tôi đi in thư 

và đóng dấu. Xong buổi trưa thầy Pháp Ấn và 
thầy Pháp Khâm vào Huế liền. 
Sư cô Định Nghiêm và tôi tấm tắc là mới về tới 
Việt Nam, Thầy đã ra thư mời cùng ngày, nghĩa 
là vào việc ngay không nghỉ ngơi tới một chút, 
hết sức là “Thầy”. Ngủ có một đêm, trưa hôm 
sau Thầy muốn đi Huế ngay. Nói nhỏ với bạn 
hiền nghe, Thầy không mệt mà đệ tử chạy theo 
“ngất ngư”. Phần thì ngoài Huế chưa chuẩn bị 
kịp, phần thì chúng tôi cũng muốn để Thầy nghỉ 
ngơi thêm đôi chút nên ban thị giả mời Thầy đi 
ở một chỗ khác có không gian hơn. Ở resort tuy 
rộng rãi nhưng Phật tử kéo đến đông quá. Tôi đi 
từ căn nhà Thầy ở đến căn nhà thị giả nấu ăn mà 
tưởng mình ở trong khóa tu vì gặp toàn người 
quen, đi mấy bước lại phải xá chào. 
Ngày 28, Thầy lại muốn đi ra Huế liền. Sợ sắp 
xếp không kịp nên thầy Pháp Ấn bảo ráng câu 
giờ để đến nơi đúng lúc có chư Tôn đức tụ họp 
đón Thầy. Thế là thị giả cứ loay hoay “làm vali”: 
bỏ đồ vào lại lấy đồ ra, xong thì kéo vali này ra 
khỏi phòng một lúc lại kéo cái khác vào sắp xếp 
tiếp. Tôi nghĩ chắc Thầy biết nhưng không nói, 
ngồi yên để xem con cháu bày trò tới đâu. Đem 
cơm qua Thầy khoác tay không muốn dùng. 
Thấy chủ nhà và bà con có đông cháu nhỏ, tôi 
lại xin cho các cháu được vào chơi với Thầy... 
Nghĩa là tìm đủ lý do để trì hoãn việc khởi hành. 
Loay hoay suốt tới 12 giờ 40 rồi Thầy cũng đi. 
Xe chạy với tốc độ để ngắm cảnh, lại còn dừng 
lại để đổ xăng và nghỉ ngơi, nên tới nơi thì đã 
thấy tàng lọng nhấp nhô. Kỳ này tiếp đón có 
nhiều sự chuẩn bị hơn nên hoành tráng và đông 
người lắm. Thầy ra dấu mọi người tránh ra để 
Thầy nhìn kỹ cái cổng tam quan. Khi xe đẩy tới 
cổng, Thầy dừng lại, và chạm tay rất lâu vào 
bức tường đá như năm 2005 đã từng làm, khi 
trở về lại đất Tổ lần đầu tiên sau gần 40 năm. 
Và tôi, cũng đáp thầm trong lòng như đã từng 
đáp lời cho câu hỏi của Thầy lần trước: “Đây là 
mộng hay thực hả con?”. 
Lần này thất Lắng Nghe và chỗ ở của Thầy 
gọn gàng, có sự sống nhờ sự chăm sóc của thầy 

Mãn Thành trong cả năm qua. Phòng hơi lạnh 
và ẩm nhưng không có mùi mốc. Vườn cây 
quanh thất cũng xanh mát. Mấy cây tiểu trúc 
mới được trồng ở cửa sổ phòng Thầy, nhìn ra 
rất có duyên. Có bữa Thầy đi quanh, chỉ hàng 
tiểu trúc và gật đầu. Thầy khỏe, nên ngày nào 
cũng ra ngoài đi thiền hành. Chư Tôn túc đến 
thăm, Phật tử đến đảnh lễ rất đông. Không khí 
chùa Tổ cứ như ngày hội lớn.
Tháng mười một
8/11 Mưa to hai ngày nay. Không phải liên tục 
nhưng cũng khá nhiều, cứ nghe ầm ầm rồi hết 
rồi lại ầm ầm. Hôm nay, lễ tảo tháp và họp con 
cháu Tổ đình. Nhưng Thầy bệnh nên không ra, 
các Sư thúc và Sư o chia sẻ về nguyện vọng và 
về Thầy. Hôm sau là lễ giỗ Tổ khai sơn, người 
tới thật đông. Tôi lạy Tổ xong thì Thầy ra, đi 
thăm phòng Sư Cố, lễ Sư Cố, rồi ra niêm hương 
ở ba bàn thờ Tổ và lễ Phật. Phật tử đông đến 
ngàn người xúm xít quanh xe của Thầy nên 
Thầy chỉ tay đi về liêu. Khí hậu nóng và người 
đông làm tôi cũng mệt, huống chi là Thầy. Nên 
bác sĩ Wang đang đứng chung với quý thầy cô 
thị giả bị Thầy nhìn một cái, hôm sau mặc bộ 
đồ hò và cạo đầu luôn, nhập vào ban thị giả đẩy 

xe cho Thầy đi dạo. Chúng tôi cười quá chừng, 
nhưng ông ta rất hạnh phúc với hình tướng mới 
này, nhất là khi sư Như Minh cho ông một bộ 
hò nâu và ông cảm thấy thoải mái hơn khi vào 
chăm sóc cho Thầy. 
Tháng này mà ngày nào nắng cũng đẹp. Đã lác 
đác có những đóa hoa nở trái mùa. Mùa này 
mọi năm là mùa lũ lụt mưa bão mà từ ngày tôi 
về Việt Nam tới giờ mới gặp có một trận mưa 
dầm dề ba ngày, thỉnh thoảng lai rai mưa còn lại 
là nắng tốt. Còn bão thì thoát rồi. Ai cũng ngạc 
nhiên. Tôi cười. Ai cũng nói hình như Thầy đi 
tới đâu là khí hậu ở đó thay đổi. Nên năm nay 
lụt kéo vào Cam Ranh còn Huế được một mùa 
đông êm ả. Nghe nói bên Thái thì bị hạn hán trở 
lại rồi sau hai năm mưa nhiều. 
Lúc này sức khỏe Thầy khá ổn định, ăn ba bữa 
đúng giờ và đi dạo nhiều lần. Có ngày tôi hên, 
qua bên Từ Hiếu đúng lúc nên được đi thiền 
hành với Thầy một lần rất đầy đủ: thăm phòng 
Sư Cố, thăm phòng Sư Thúc, thăm phòng ngày 
xưa Thầy ở, đi ngang phòng tiếp khách và về 
lại liêu. 
Cuối tháng 11 tôi về Thái để chuẩn bị đi Pháp vì 
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vé đã mua từ trước. Về Làng kỳ này cũng ngắn 
ngày, kể chuyện sức khoẻ Thầy để đại chúng 
yên tâm, họp về tài chánh, về xây cất, may là 
không phải đi gặp cô kế toán vì sư em Tông 
Nghiêm đã họp với cô ta rồi. Nghe nói cô cằn 
nhằn tôi quá vì dời ngày họp ra sau an cư để tôi 
có thể tới được, ai ngờ tôi cũng không thể tới. 
Cuộc đời vô thường mà, không phải tính toán 
cái gì cũng có thể làm được.
Tháng mười hai
Tôi về thăm nhà ba tuần. Ngày nào cũng nấu 
ăn, chở mẹ và dì đi chợ. Mẹ tôi sau lần bị gãy 
tay thì cũng không bị bệnh vặt vãnh gì, chỉ có 
yếu hơn chút xíu. Ba tôi thì rất là chịu chơi, 90 
tuổi rồi mà còn chịu khó học luật lái xe để thi 
lại lấy bằng lái xe mới, mà lại thi đậu nữa mới 
dễ nể. Hai ông bà chỉ yếu hơn, đi ban đêm phải 
cầm theo cây gậy kẻo sợ té. Tôi hạnh phúc là 
ba mẹ mình còn đủ sức khoẻ, nhưng cũng rất ý 
thức sẽ có một ngày phải về nhà chăm nom hai 
người vì người già mà, ai biết được chuyện gì 
xảy ra ngày mai. Dì tôi ở cùng nhưng cũng lớn 
tuổi rồi, lại chưa rành ngôn ngữ và đời sống dân 

bản xứ. Nên tôi anh dũng tuyên bố cho ba mẹ 
tôi yên tâm: “Có gì là con bay về nhà ngay, ba 
mẹ đừng lo”. Vậy còn hơn là bao nhiêu lời chúc 
phải không bạn hiền? Sống ba tuần thật đầy, 
thật bận rộn và thật vui. Ngày cuối trúng vào 
ngày giỗ ông ngoại, tôi xuống bếp giúp nấu, 
xong lên mặc áo dài làm chủ lễ, rồi thay áo dài 
đi dọn dẹp. Thấy mình cũng khá là bị đa năng. 
Biết tính mẹ tôi quyến luyến, tôi cười: “Mẹ để 
dành tiền mua vé máy bay cho con đi, con sẽ về 
hai lần trong năm cho mẹ vui”. 
Ngày lên máy bay về lại Việt Nam là ngày cuối 
năm, nên “đón năm mới” ở trên không. Chấm 
dứt một năm đi đi về về giữa các nước. Đầu 
năm ở trên máy bay không biết cả năm tới này 
tôi sẽ còn đi những đâu nữa. Nhưng đi đâu thì 
cũng trong vòng tay tăng thân, đi đâu thì cũng 
“at home in the world”, và đi đâu thì cũng có ra 
ngoài sự thực tập “một nhà sum họp, khắp chốn 
yên vui” phải không bạn hiền?
Thương quý,
Chân Thoại Nghiêm

(Cảm niệm từ bài thơ Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai của Sư Ông Nhất Hạnh)
Con đi tìm Thầy
Từ lúc rừng khuya còn toả hương thơm ngát
Con đi tìm Thầy
Khi dải ngân hà còn lấp lánh giữa trời đêm
Con đi tìm Thầy
Khi sương mù còn lãng đãng chốn cổ lâm
Khi những loài chim chỉ vừa chiêm chiếp gọi nhau thức giấc
Và tiếng chuông đại hồng vừa ngân trên đỉnh núi xa xăm
Con miệt mài tìm Thầy qua một thời niên thiếu
Khi thấy cuộc đời quá nhiều nỗi khổ đau
Quê hương khói lửa lan tràn trên mọi nẻo
Bởi huynh đệ tương tàn không biết thương nhau
Thầy ở nơi đâu, con chưa từng được biết
Nhưng trong tiềm thức, con thấy Thầy ẩn hiện khắp nơi nơi
Nên dù phải dấn thân trên vạn nẻo phương trời
Con quyết tâm vẫn phải lên đường

Trên đỉnh trời 
vẫn sáng một vầng trăng

Chân Minh Lộ - Đặng Văn Thành
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Trong tĩnh lặng con đốt nén trầm hương
Qua Thế Tôn con biết Thầy đang chờ đợi con một lần hạnh ngộ
Thầy đang ở đâu?
Có phải Thầy đang gọi con trong từng giây từng phút
Qua tiếng chuông chùa ngân lên từ thung lũng xanh lam
Hay qua tiếng nhạc vi vu giữa rừng thông cao vút
Dường như bóng Thầy đang ẩn hiện trong rừng mai khóm trúc
Con đã miệt mài trên từng trang kinh tụng
Mong tìm bóng hình Thầy trong huyền nghĩa sắc không
Nhưng những lời Bụt dạy dường như con chưa hiểu đúng
Nên chỉ thấy mình thêm tâm thức mông lung
   *
Trong những phút giây diệu kỳ
Con đã từng nằm mơ, một kiếp xưa làm thị giả của Thầy
Trên bước đường hành hương
Đem diệu pháp gieo rắc khắp nẻo đường
Qua những vùng đất khô cằn sỏi đá
Vượt đại dương u trầm giữa trời mênh mông biển lạ
Thiền hành qua chốn kinh thành nhộn nhịp xa hoa
Vân du đến những ngôi cổ am trên núi cao hiểm trở
Có lúc thầy trò ta dừng chân bên gốc thông già
Ngồi vui chơi với thú rừng hoang dã
Và dõi mắt theo những cánh hạc trắng bay
Tự do thảnh thơi giữa bầu trời xanh rộng
Thầy đã dắt con qua cánh rừng thu khi gió trời lồng lộng
Dạy con bài học vô ngã vô thường bằng những chiếc lá thu muôn sắc màu đỏ thắm
Đưa con đến những dãy núi xa tít chân mây, khuất chốn bụi trần
Ngồi tĩnh tọa trong hang sâu giữa trời đông tuyết lạnh
Qua bếp lửa sưởi ấm đêm thâu và những ngọn nến lụi tàn
Thầy khai mở cho con tuệ giác không sinh không diệt của chân không diệu hữu
Con đã theo Thầy trở về lại cố hương chốn cũ
Qua những vùng ruộng nâu thơm mùi lúa chín
Ngắm Trường Sơn hùng vĩ một màu lam 
Leo lên núi Yên Tử
Thăm thiền thất xưa giữa Am mây ngủ1

Ngồi yên nghe tiếng chuông đại hồng
Thấy lòng mình thật mênh mông như biển rộng
Con đã ngồi tĩnh tâm ngắm mặt trời đang lặn
Đợi đêm về thưởng thức ánh trăng lên.

    *
Rồi nhân duyên đưa con rong ruổi trời viễn xứ
Một buổi mai tình cờ lang thang trên phố sáng
Con bắt gặp cổ thư “Ý thức em mặt trời tỏ rạng”2

Trong tĩnh lặng giữa đất trời
Con chợt phát hiện ra
Hơi thở mình kỳ diệu
Sâu thẳm trong tâm thức mình con chợt hiểu
Hiện Pháp này sẽ mang lại hạnh phúc an vui
Trong một thoáng con chợt bừng tỉnh thức
Thấy Thầy hiển hiện trên từng dòng chữ, từng trang kinh ngọc
Và con tìm lại được mình, thấy diện mục chính con
Cuối cùng con đã gặp Thầy trên đỉnh Kim Sơn
Thầy ngồi đó nhìn con hai mắt sáng
Với nét cười mừng hạnh ngộ thoáng trên môi
Bài pháp đầu tiên, giờ phút tuyệt vời
Con đã mở hết lòng tiếp nhận diệu âm
Đưa cao cánh sen vàng, Thầy khai mở sơ tâm
Soi sáng cho con lối trở về chân như tuyệt hảo
Lời Tâm Kinh xưa con từng tụng, nhưng chỉ hiểu mông lung 
Chợt một phút oà vỡ tung nghĩa kinh uyên áo
Hạnh phúc dâng trào làm mắt con ngấn lệ
Con đã cùng Thầy thiền hành giữa rừng thông vi vu trong gió nhẹ
Ngồi thiền trên đỉnh núi như Bụt ngồi trên Linh Thứu thuở xưa
Đối diện Thái Bình Dương xanh biếc u trầm xa thẳm 
Giữa biển sương mù huyền ảo sáng tinh mơ
Không nói một lời nhưng Thầy đã ban bao pháp thoại
Đời chợt diệu kỳ trong phút giây hiện tại
Khi não phiền rơi ta tìm lại được tâm an
Con đã hân hoan trở về dưới chân Thầy
Nơi chốn núi rừng, xa hẳn kinh thành ánh sáng
Gặp con về, Thầy dang hai tay chào đón
Với nụ cười tỏa chiếu ánh từ bi
Thầy trò ta đã ôm nhau thật lâu cho thời gian dừng lại
Con đã cùng Thầy công phu khuya sớm
Và thưởng thức những cội mai vàng bên mé rừng nở rộ mỗi mùa xuân
Thầy nhắc con nhớ lại mối túc duyên xưa
Và ước nguyện sẽ theo Thầy trên vạn nẻo đường
Dù gặp phải gian nan trong băng tuyết gió sương
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Hay phải rong ruổi vạn dặm trường xa nơi phương trời lạ
Vẫn tinh tấn giúp mọi người lên đường chuyển hóa
Cho cuộc đời nhẹ bớt những nỗi khổ niềm đau
Diệu âm Thầy đã vang vọng khắp năm châu
Thư pháp của Thầy
Những nét chữ tỉnh thức trăng sao tuyệt vời trên dòng thơ mầu nhiệm3

Giúp mọi người tỉnh giấc ngủ thiên thu
Những đứa con Thầy với những chiếc áo nâu
Đã có mặt trên khắp quả địa cầu
Từ vùng đất đầy ánh sáng Paris, London, Rome, Berlin, Amsterdam
Đến thành phố của những Thiên Thần hay kinh đô New York tráng lệ
Qua Tokyo, Seoul, Sydney, Taipei hay Hương Cảng
Thầy đã trở về bên Tổ đình xưa Từ Hiếu
Đem diệu pháp gieo trồng nơi quê hương Việt Nam yêu dấu
Con của Thầy dù nói nhiều ngôn ngữ
Nhưng tất cả đều biết tìm về Hiện pháp nhiệm mầu
   *
Hạnh phúc bên Thầy con tưởng sẽ dài lâu
Nhưng hạt giống lãng tử trong con bừng thức giấc
Lôi kéo con về nơi cát bụi trần gian
Con lại bỏ Thầy rong ruổi chốn mây ngàn
Lại lang thang làm thân cùng tử
Thầy lắc đầu ôm con với những lời nhắn nhủ
Biết rằng con phải phủi sạch bụi hồng, trả hết nghiệp kiếp xa xưa
Ra đi rồi con mới thấy bơ vơ
Khi ràng buộc mỗi ngày thêm thắt chặt
Và khổ đau hiển bày nhiều khuôn mặt
Có khi con tưởng mình đang nằm trên sa mạc nóng
Hoặc cô đơn trong mưa lạnh vô tình
Bị nhấn chìm trong vực tối vô minh
Tưởng chừng như sẽ không bao giờ tìm ra ánh sáng
Trong những phút giây tuyệt cùng hoạn nạn
Con nghe pháp âm Thầy qua nhịp đập con tim
Và cảm nhận năng lượng tình thương Thầy vỗ về an ủi
Con nhận ra Thầy trong vầng mây bạc thảnh thơi
Hiển hiện giữa bầu trời xanh bao la bát ngát
Trên giọt sương huyền diệu long lanh trong nắng
Và nụ hoa vàng bên sườn núi cheo leo
Trong tiếng chim hót chào bình minh buổi sớm

   *
Theo hơi thở con tìm đường về cõi sáng
Nghe diệu âm Thầy qua những lời kinh
Con lại thấy tâm hồn mình dịu mát bình yên
Biết gần Thầy mới tìm được hạnh phúc uyên nguyên
Con lần mò theo lối cũ, trở về chốn non xưa
Nằm lặng lẽ bên cửa tùng đôi cánh khép4

Giữa đêm khuya tĩnh lặng đầy ngập ánh trăng sao
Những vì sao, con biết, đã có mặt từ muôn kiếp 
Như ngàn hoa đăng lấp lánh vang lên bài hợp tấu, thức tỉnh vạn tinh cầu
Sáng nay nắng xuân rực rỡ muôn màu cho ngàn hoa khoe sắc thắm
Với tràn ngập tình thương, Thầy đưa con về thiền thất
Lại được ở bên Thầy, con trân quý từng phút giây miên mật
Nhân duyên đến, Thầy trang trọng trao ngọn đèn chánh pháp
Nhắc nhở con giữ gìn chí nguyện truyền đạt Hiện pháp đến mọi loài
Cho ánh đèn tuệ giác vẫn tiếp tục sáng hoài
Trong thiếu nhi, tuổi trẻ và màu lam Gia đình Phật tử
Để Phật pháp mãi còn lưu chuyển cho thế hệ ngày mai
Trong niềm hạnh phúc tràn đầy
Con chợt nhận ra Bụt, Thầy và tăng thân đã có mặt trong con từ vô thỉ
Thầy thật chưa từng rời con nửa bước
Con chưa từng xa Thầy dù trong một khoảnh khắc của nhịp đập con tim
   *
Đêm lắng sâu con ngồi đây nơi chốn cổ am
Trên mặt hồ bóng trăng hiện tròn đầy lung linh tuyệt đẹp
Giọt sương nào chợt rơi xuống làm tan đi bóng nguyệt
Nhưng trên đỉnh trời vẫn sáng một vầng trăng.

Kính dâng Sư Ông tâm sự của con

Ghi chú:
1. Am mây ngủ là tựa của một tác phẩm Sư Ông viết truyện ngoại sử về Ngài Trúc Lâm Đại Sĩ và Huyền Trân Công chúa
2. Tựa đề hiện nay của quyển sách này là “Phép lạ của sự tỉnh thức”. Con được đọc vào năm 1976. Quyển sách 
này đã soi sáng tâm thức con và đưa con đến với pháp môn của Sư Ông để con bắt đầu “đi tìm Thầy” từ ngày đó.
3. Có một điều khá kỳ diệu: Khi diễn tả về thư pháp của Sư Ông con đã viết câu thơ này: “Nét chữ trăng sao trên 
tờ thơ mầu nhiệm”. Sau khi con đọc lại để nhuận sắc thì con thêm vào chữ “tỉnh thức”, “tuyệt vời” và đổi chữ “tờ 
thơ” thành “dòng thơ”, nghĩ rằng sẽ diễn tả thư pháp của Sư Ông đúng hơn. Không ngờ có một ngày con tình cờ 
mở tập thơ: “Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt” đúng vào một trang sách và câu thơ “Nét chữ trăng sao trên tờ 
thơ mầu nhiệm” chợt hiện sáng trước mắt con. Câu thơ này nằm trong bài Chân dung mà con chưa từng đọc qua. 
Con đã ngồi lặng yên trong suy tư rất lâu về sự trùng hợp rất ngộ nghĩnh này.
4. Tựa đề một truyện ngắn của Sư Ông là Cửa tùng đôi cánh gài. Truyện này con đọc lúc tuổi còn niên thiếu (1973) 
và đã tác động rất sâu sắc lên tâm thức con.
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Sư chị thương ơi,
Nghĩ đến Huế em đã nghĩ đến chị như bậc đi 
trước đã hết lòng xả thân đến với người khốn 
khó. Các em tác viên xã hội ở Quảng Trị báo 
tin với em là ở A Ngo đồng bào dân tộc thiểu 
số nghèo dễ sợ. Con cái họ đi học, họ bới theo 
cho hai bữa ăn mà chỉ có vài nhúm cơm và vài 
ba đùi nhái và chuột. Họ chụp hình em thấy 
thương quá và rùng mình không dám nhìn lâu. 
Thương mấy con nhái con nhỏ xíu, đùi nhái 
mong manh như chân tay khẳng khiu của các 
cháu 2 tuổi đến 5 tuổi ở Tà Rụt, Húc Nghi hay 
Ba Nang quá và cũng thương đồng bào thiểu 
số quá! 404 cháu từ 3 đến 5 tuổi. Họ cũng có 
chứng minh nhân dân là người Việt phải không 
chị? Nhưng sao họ tội thế? Sống không giống 
trẻ em ở các miền khác. Em đồng ý hứa với các 
cô giáo sẽ tặng thêm tiền ăn cho các cô bảo mẫu 
để nấu cơm trưa đàng hoàng cho các cháu. Em 
đòi đi thăm, đi phát thêm mền, bánh kẹo, bút và 
sơn màu cho các cháu thì các chú tác viên xã 
hội Hiểu và Thương ở Quảng Trị do dự nhưng 
cuối cùng đồng ý cho em cùng đi nhưng các 
chú tác viên báo trước là nếu đi xin quý sư cô 
chuẩn bị sẽ bị vắt cắn. Cái khiếp là mình không 
thấy vắt, nó đeo trên các cành lá rừng và mình 
đi ngang quẹt trên áo rồi lặng lẽ chun vào mà 
mình không hay. Tới khi về nhà, dũ áo thì thấy 
rơi rụng ra năm, bảy chú vắt đã hút mình và 

máu me tùm lum. Chú Viễn nói: “Sư cô năn nỉ 
vài thầy, vài sư cô đi phát quà thay sư cô thì 
được chứ sư cô đi mà vượt suối, nước trơn trợt 
sư cô mà té thì... kẹt cho tụi con lắm. Làm sao 
đưa sư cô về lại chùa? Đường rừng mùa này có 
nhiều con vắt lắm. Đó là một loại đỉa lẩn khuất 
giữa cành lá, dễ bị chúng chun lẻn vào áo hay 
quần. Về nhà cởi áo mới phát hiện”. 
Chị thương ơi, nghe tả đường đi cứu trợ mà 
khó như vậy em nghẹn ngào thương chị, thương 
các chú, các em Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội 
(TNPSXH) của Thầy chúng ta. Các vị phụng sự 
từ năm 17, 18 tuổi, nay người nào cũng gần 70 
tuổi rồi mà mỗi ba tháng còn đi lội suối bị các 
con đỉa, vắt đeo, có thể trượt té. Đường đi cứu 
trợ nào cũng ngồi xe gắn máy lổm chổm đầy 
đá, xe máy mà nhảy như “cỡi ngựa”. Có nhiều 
đoạn núi mới bị sạt lở, một bên là hố sâu, nếu 
xe cán lên cục đá to trật bánh xe ngã ra là lăn 
luôn xuống khe! Ui chao ơi em phục chị quá 
khi nghe chị báo cáo đã từng đi như thế giùm 
chúng em trong chương trình Hiểu và Thương 
khi đi cứu trợ ở nhiều huyện miền núi Yên Bái, 
rồi nhiều xã ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Có khi 
chúng em cũng nhờ thầy Từ Hải cùng đi cứu 
trợ ở Trà My - Quảng Nam với các sư em của 
em ở Tổ đình Từ Hiếu và Diệu Trạm.

Sư cô Chân Không

Tết ở A Ngo, Tà Rụt, Húc Nghi và Ba Nang, Quảng Trị

Ấm áp tình người
Kính thưa quý cô bác anh chị,
Bên trên là trích thư của Chân Không gửi 
cho Ni trưởng Như Minh ở Huế, cho thấy 
chương trình giúp bữa cơm trưa cho các 
cháu thiếu ăn vẫn đang tiếp tục ở nhiều 
nơi. 
Chương trình Hiểu và Thương của chúng 
ta đã gửi 20.000 mỹ kim (460 triệu VN) 
để Ni trưởng thay chương trình đi chia sẻ 
với đồng bào từ Quảng Bình trở ra Bắc. 
Đi đâu Ni trưởng cũng đọc lá thư rút ngắn 
của Chân Không viết cho đồng bào. Thư 
nói rằng: quà của mình tặng họ ít ỏi như 
những giọt nước nhỏ trên cánh con chim, 
vì thương rừng đang cháy muốn dập tắt 
lửa rừng mà chỉ có vài chục giọt nước 
trên hai cánh chim bé nhỏ của mình. Tình 
thương của chúng ta với đồng bào cơ cực 
thì không ngằn mé mà tiền và quà tặng thì 
lại không thấm chi. Mỗi gia đình chỉ có 
500 ngàn và một thùng mì ăn liền (30 gói).
Sau đó, bức thư tự giới thiệu: chúng tôi 
chỉ là những sư cô, các thầy tu Phật giáo 
sống độc thân, không ăn thịt các loài động 
vật và chia sẻ cho bạn bè sự thực tập Năm 
điều em nhớ… với hy vọng, quà vật chất 
thì đi rất nhanh nhưng mình cũng muốn 
tặng món quà tinh thần bằng cách mình 
chia quà, cách mình sống, mong là nó 
đánh động Phật tánh nơi họ để họ có thể 
thực tập chút nào về Năm giới. 
Chương trình Hiểu và Thương với sự cộng 
tác của quỹ Từ Thị, quỹ cứu trợ H&T ở Ý 
Đại Lợi, quỹ H&T của chị Chân Ý - Hoa 
Kỳ; giúp cho riêng Quảng Trị 5088 trẻ em 
mẫu giáo thiếu ăn, ở Thừa Thiên 480 em, 
ở Bình Thuận 667 bé, Đồng Nai 135 bé… 
phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số. 
Nếu mình không giúp các em, lớn lên các 
em sẽ khó hội nhập vào dòng sống Việt 
Nam.
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Năm điều em nhớ: 
Thứ nhất
Em tập nhìn sâu để hiểu và thương được các 
sinh vật bé bỏng. Nên sẽ tập không giết chúng, 
mà còn thả chúng ra cho chúng trở về với gia 
đình. Em tôn trọng sự sống của các loài: con 
chó, con mèo, con chim, con cá, con giun, con 
chuột, con ếch, con nhái, con rắn,… 
Thứ hai
Em rất buồn mỗi khi mất đồ đạc, vì thế em phát 
nguyện không lấy của ai bất cứ một vật lớn nhỏ 
nào dù là quyển tập, cây bút chì, hay sợi chỉ, cây 
kim,... Trái lại, em nguyện chia sẻ cho những 
người thiếu thốn những gì em có thể chia bớt.
Thứ ba
Cho trẻ em: Em không bạo động bắt ép, đánh 
bạn (dù người ta đánh mình thì mình chạy đi 
thưa người lớn), không chọi phá, không rủ bạn 
đánh nhau.
Cho người lớn: Tôi nguyện không đụng chạm, 
không ăn nằm ép bức người khác làm chuyện 
dâm dục. 

Thứ tư
Em thấy chửi mắng nhau, nói lời dữ dằn không 
giúp được ai mà còn gây đau buồn chia rẽ. Em 
phát nguyện dừng lại, không nói khi em đang 
giận và chỉ nói khi em khỏe nhẹ, biết dùng lời lễ 
phép dễ thương để nói với người kia, để người 
đó sửa đổi những gì không đẹp.
Em không nói láo, không nói lời thô tục. Em 
tập nói lời dễ thương với bố mẹ, với người lớn 
và với các bạn dù nhỏ hơn mình. 
Thứ năm
Em thấy ai khi say thường làm những chuyện 
không đẹp. Em quyết định không uống rượu dù 
là rượu bia, rượu chát; không chơi bài, đánh 
bạc, cá ngựa; không thử hút thuốc. Không chơi 
game, không xem các phim bạo động đánh đá 
nhau.
Chiều nay khi đi học về em sẽ đến ôm mẹ và nói: 
“Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ biết không?” 
Rồi em tới ôm bố và cũng nói: “Con may mắn 
quá, con còn có bố sống bên con, che chở cho 
con. Con cảm ơn bố”.

Chung tay tiếp sức:
Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý cô bác, anh chị trong năm qua, đã chung tay tiếp sức, 
để qua hai cánh chim bé nhỏ của chương trình Hiểu và Thương, đem những giọt nước từ bi thanh 
lương đến với đồng bào còn nhiều thiếu thốn của chúng ta. Kính chúc quý cô bác, anh chị và gia 
quyến một năm mới an lành và hạnh phúc.
Mọi đóng góp cho chương trình Hiểu và Thương, xin gửi về các địa chỉ hoặc tại các ngân hàng 
như sau: 

Tại Việt Nam
Tài khoản dưới tên: Đỗ Thị Hồng Vân
Số tài khoản: 0421000419439, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ, Tp Hồ Chí Minh
E-mail: cxcaonguyen2013@gmail.com

Tại Mỹ
Địa chỉ: Thich Nhat Hanh Foundation
(Chương trình Giọt Nước Cánh Chim - Love and Understanding), Deer Park Monastery
2944 Melru Lane, Escondido CA 92026 USA

Tại châu Âu
Địa chỉ: CBZ Village des Pruniers,
Banque CREDIT AGRICOLE - IBAN FR76 1330 6003 4242 9011 9901 196 - BIC AGRIFRPP833

Tại Đức
Maitreya Fonds e.V. - Spenden-Konto: Munchner Bank e. G.
Konto-Nr.: 2520010 - BLZ: 701 900 00 - I BAN: DE 92701900000002520010 - BIC: GENODEF 
1M01
E-mail: hilfe@maitreya-fonds.de

Tại Hoà Lan
Stichting Leven in Aandacht p/a Dorpsstraat 25, 7221 BN Steenderen. HOLLAND
E-mail: administratie@aandacht.net

Kính mến và tri ân,
Sư cô Chân Không 
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Kính thưa quý thân hữu,
Lại thêm một mùa hoa mai vàng nhẹ bước quay về giữa đất trời bao la. Cùng với ánh nắng xuân 
đón chào năm mới, Thích Nhất Hạnh Foundation xin kính chúc quý đạo hữu một mùa xuân Kỷ 
Hợi thân yên tâm định, “một nhà sum họp, khắp chốn yên vui”.
Chúng tôi vô cùng tri ân tấm lòng từ bi của quý vị trong bao năm qua đã bảo trợ cho các trung tâm 
Làng Mai, các chương trình từ thiện, các khóa tu và rất nhiều chương trình khác của Foundation. 
Chúng tôi cũng xin thành tâm tri ân bàn tay hạnh nguyện Quan Âm của quý vị trong chương trình 
Hiểu Và Thương. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” lưu truyền từ cha ông, quý vị đã làm vơi 
bớt những nỗi khổ niềm đau cho đồng bào ruột thịt nơi quê nhà, góp phần xoa dịu đi những lầm 
than trên vùng đất Việt thân thương. Chỉ bằng một tấm lòng nhưng quý vị đã hỗ trợ chúng tôi rất 
nhiều trong việc tiếp nối và phát huy con đường huyết thống và tâm linh của Thiền Sư Nhất Hạnh.
Giữa không gian lắng trầm của mùa xuân thanh khiết, chúng ta hãy cùng về với nhau trong dòng 
máu được truyền lại từ Tổ Tiên, cùng ngồi bên nhau trong ngôi nhà đích thực, cùng uống chén trà 
tỏa ngát hương sen, cùng nhìn ngắm hoa đào hé nở. Trong giây phút hiện tiền bây giờ và ở đây, 
chúng ta hãy cùng nhìn lại năm cũ và định hướng cho năm mới, định hướng cho con đường đang 
trải ra trước mặt. Để chúng ta có thể đi cuồn cuộn như dòng sông, đứng sừng sững như ngọn núi, 
ngồi lặng im như đất bằng và nằm bất động như nền biển. Để cho hoa xuân trong đạo biến thành 
sự sống mầu nhiệm thực sự luân lưu trong từng tế bào huyết quản.
Mùa đông héo hắt khô cằn chợt chuyển mình tỉnh giấc. Ánh dương quang rạng chiếu trên non Yên 
núi Thứu để cho cuối chân trời xanh biếc, núi sông hoa lá bỗng hiện nguyên hình. Tiếng chim ca 
quyện hòa vào diệu khúc xuân bất tận đồng vọng khắp thái hư. Để cho dù dòng vô thường có đến 
đi, niềm vui xuân có còn mất thì không gian tịch nhiên kia vẫn còn âm vang lời thơ của Thiền Sư 
Mãn Giác đời Lý: “Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết/ Đêm qua sân trước một cành mai”. 
Đêm qua, “Mây trắng về đây gặp cội nguồn” (Thiền Sư Nhất Hạnh). 
Một cành mai xin tặng người,
Chân Bảo Thành Hồ Mộng Lan
Thành viên Ban Điều Hành Thích Nhất Hạnh Foundation

Tại Làng Mai
01.02 – 09.02  Đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi
21.02 – 25.02  Đại giới đàn Bây giờ ở đây
02.03 - 09.03  Khóa tu xuất sĩ
13.04 – 20.04  Khóa tu tiếng Pháp
26.04 - 03.05  Tuần lễ cho người Việt
01.06 – 08.06  Khóa tu dành cho doanh nhân tại xóm Thượng và xóm Hạ
01.06 – 08.06  Khóa tu “Nấu ăn trong chánh niệm” tại xóm Mới
05.07 – 02.09  Khóa tu mùa Hè
10.09 – 17.09  Khóa tu quốc tế dành cho người trẻ tại xóm Thượng và xóm Hạ
10.09 – 17.09  Khóa tu sức khỏe tại xóm Mới
14.09 - 12.12  Khóa tu An cư kiết thu
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.langmai.org
 
Tại Pháp và các nước khác
09.01 – 31.01  Hoằng pháp tại Uganda
15.02 – 17.02  Khóa tu cuối tuần tại Đức
09.03 – 10.03  Ngày quán niệm tại Lyon- Pháp
19.03 – 24.03  Khóa tu trượt tuyết tại Andorra
29.03 – 05.04  Khóa tu im lặng tại Hà Lan
01.04 – 15.04  Hoằng pháp tại Hy Lạp  
26.04 – 05.05  Hoằng pháp tại Tây Ban Nha
02.05 – 19.05  Hoằng pháp tại Bỉ và Hà Lan
02.05 – 19.05  Hoằng pháp tại Ireland
05.05 – 06.06  Khóa tu đi bộ tại Ý
10.05 – 17.05  Khóa tu im lặng tại Pháp
16.05 – 01.06  Khóa tu dành cho gia đình, dành cho Tiếp hiện tại Stourbridge – Anh và New Zealand
30.05 – 02.06  Khóa tu cuối tuần tại Treminis – Pháp
10.06 – 30.06  Khóa tu tại trung tâm Intersein (nước Đức) và trung tâm Avalokita (nước Ý)
15.06 – 22.06  Khóa tu dành cho người trẻ tại Ardèche – Pháp
20.06 – 23.06  Khóa tu dành cho Gia Đình Phật Tử tại tu viện Magnolia – Mỹ

Lịch sinh hoạt năm 2019 
của Tăng thân Làng Mai
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Tại EIAB – Đức
03.04 - 09.04  Khóa tu Wake Up dành cho người trẻ (16 - 35 tuổi) 
   Các khóa tu dành cho thầy cô giáo
12.04 - 14.04  Chánh niệm trong việc truyền thông với trẻ em
03.05 - 05.05  Chánh niệm trong trường học 
18.06 - 23.06  Khóa tu “Thầy cô giáo hạnh phúc”
25.10 - 27.10  Chánh niệm trong trường học 
18.04 - 22.04  Khóa tu Lễ phục sinh
19.05   Lễ Phật đản
05.08 - 10.08  Khóa tu gia đình dành cho người nói tiếng Đức và Anh
12.08 - 17.08  Khóa tu gia đình dành cho người nói tiếng Hà Lan và Anh
11.08   Ngày quán niệm dành cho người Đức
19.08   Ngày quán niệm dành cho người Việt
04.09 - 08.09  Khóa tu dành cho người Việt
08.09   Ngày Mở cửa - Kỷ niệm 11 năm thành lập EIAB
10.10 - 13.10  Khóa tu Tiếp hiện (tiếng Đức)
27.12 - 02.01.2020  Khóa tu cuối năm
Xin vào trang nhà của Học viện để xem chi tiết: www.eiab.eu
 
Tại AIAB – chùa Trúc Lâm, Liên Trì, Ngnong Ping, HongKong
10.01 - 13.01  Khóa tu Wake Up dành cho người trẻ
04.02 - 07.02  Chương trình tết Nguyên đán
19.03 - 21.03  Khóa tu dành cho Bác sĩ
12.05    Lễ Phật đản
02.06 - 01.09  Khóa tu 3 tháng An cư kiết hạ
17.07 - 21.07  Khóa tu mùa Hè (dành cho gia đình)
07.07 - 11.08  Khóa tu dành cho thầy cô giáo
25.08    Lễ Bông hồng cài áo
16.10 - 20.10  Khóa tu sức khỏe 
31.10 - 03.11  Khóa tu dành cho Tiếp hiện ở khu vực Đông Nam Á
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Tại các nước châu Á – Thái Bình Dương (ngày có thể thay đổi)
28.04 - 11.05  Hoằng pháp tại Nhật Bản
21.05 - 28.05  Hoằng pháp tại Indonesia
14.09 - 30.09  Hoằng pháp tại Úc
01.10 - 14.10  Hoằng pháp tại Trung Quốc

14.11 - 26.11  Hoằng pháp tại Philippines
19.11 - 10.11   Hoằng pháp tại Malaysia
30.11 - 14.12  Hoằng pháp tại Đài Loan
 
Tại Làng Mai Thái Lan
19.01   Ngày quán niệm tại BIA (Bangkok)
27.01 - 17.02  Triển lãm thư pháp Sư Ông tại Bangkok
04.02 - 07.02  Tết Nguyên đán
21.02 - 25.02  Đại giới đàn Bây giờ ở đây
12.04 - 16.04  Khóa tu gia đình cho người Thái
16.05 - 20.05  Khóa tu Wake Up quốc tế
01.06 - 05.06  Khóa tu gia đình ở Singapore
29.06 - 04.07  Khóa tu tiếng Việt
17.07 - 13.10  Khóa an cư (và chương trình xuất gia 3 tháng)
25.10 - 29.10  Khóa tu dành cho thanh thiếu niên người Thái
09.11 - 10.11  Lễ cúng dường y Kathina
06.12 - 10.12  Khóa tu dành cho bác sĩ và chuyên viên y tế người Thái
25.12 - 01.01.2020  Khóa tu tết Dương lịch
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org
 
Tại Tu viện Lộc Uyển
27.03 - 31.03  Khóa tu Wake Up
19.06 - 23.06  Khóa tu gia đình lần 1
27.06 - 01.07  Khóa tu gia đình lần 2
16.07 - 21.07  Trại hè dành cho thiếu niên
15.09 - 15.12  Khóa tu An cư kiết thu
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Tại Tu viện Bích Nham
26.03   Buổi chia sẻ pháp môn tại trường đại học Yale
29.02 – 31.03  Khóa tu cuối tuần cho sinh viên đại học trường Delaware County Community College
05.04 – 07.04  Quán niệm tại chùa Hoa Nghiêm, thủ đô Washington
12.04 – 14.04  Khóa tu cuối tuần cho sinh viên và giáo sư trường luật City University of New York
24.04 – 28.04  Khóa tu Tiếp hiện
17.05 – 19.05  Lễ Bụt Đản sanh
19.06 – 23.06  Khóa tu Wake Up
10.07 – 14.07  Khóa tu mùa Hè (dành cho gia đình)



210 211

14.08 – 18.08  Mini Tour - Khóa tu tiếng Anh
21.08 – 25.08  Mini Tour - Khóa tu tiếng Việt
16.11 – 16.02  Khóa An cư kiết đông
28.12 – 01.01  Khóa tu cuối năm
***Mùa hè sẽ có một buổi chia sẻ pháp môn tại bệnh viện Johns Hopkins, Massachussetts và mỗi 
tháng sẽ có ngày quán niệm tại ABC Homes, New York.
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org hoặc tuvienbichnham.org
 
Tại Tu viện Mộc Lan
04.02 – 10.02   Chương trình đón tết Nguyên đán
07.03 – 10.03   Khóa tu “Nấu ăn trong chánh niệm”
17.04 – 21.04   Khóa tu im lặng
16.05 – 19.05   Tuần lễ đón mừng Vesak
06.06 – 09.06  Khóa tu dành cho Tiếp hiện
20.06 – 23.06   Khóa tu dành cho Gia Đình Phật Tử
20.07 – 23.07   Khóa tu dành cho các vị cư sĩ gốc An Bằng
07.08 – 11.08   Khóa tu tiếng Anh
15.09 – 15.12   Khóa tu 3 tháng An cư kiết thu
28.12 – 02.01   Khóa tu cuối năm
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Tại Tu viện Nhập Lưu – Úc
05.02 - 10.02  Tết Nguyên đán
25.04 - 28.04  Khóa tu Wake Up tại Sydney
26.05   Lễ Phật đản
01.06 - 01.09  Khóa an cư 3 tháng
20.09 - 25.09  Khóa tu mùa xuân tại Cave Hill Creek
27.09   Pháp thoại công cộng tại Melbourne
29.09   Ngày quán niệm tại Melbourne
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.org
 

Liên lạc với Làng Mai ở châu Âu:
Chùa Pháp Vân
Sơn Thượng
Le Pey 24240 Thenac, France
Tel.: +(33) 5.53.58.48.58
Fax.: +(33) 5.53.58.49.17
E-mail: uh-office@plumvillage.org

Sơn Hạ
Fontagnane 24240 Puyguilhem, France
Tel.: +(33) 5.53.22.88.89
Fax.: +(33) 5.53.22.88.90
E-mail: sonha@plumvillage.org

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France
Tel.: +(33) 5.56.61.66.88
Fax.: +(33) 5.56.61.61.51
Email: nh-office@plumvillage.org

Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ 
Meyrac 47120 Loubes-Bernac, France
Tel.: +(33) 5.53.94.75.40
Fax.: +(33) 5.53.94.75.90
Email: lh-office@plumvillage.org

Địa chỉ liên lạc của Làng Mai 
và các trung tâm

Trang thông tin điện tử của Làng Mai:
Tiếng Anh: www.plumvillage.org
Tiếng Việt: www.langmai.org
Tiếng Pháp: www.villagedespruniers.net

 

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ
(Maison de l’Inspir)
7 allée des Belles Vues
93160 Noisy le Grand, Paris
Tel: 09 51 35 46 34
Email: maisondelinspir@yahoo.fr
Trang web: www.maisondelinspir.over-blog.com

Tu viện Suối Tuệ
(Healing Spring Monastery)
2 Rue Pascal Jardin
77510 Verdelot
Trang nhà: www.healingspringmonastery.org

Viện Phật học Ứng dụng châu Âu
(European Institute of Applied Buddhism - EIAB)
Schaumburgweg 3, D-51545 Waldbröl, Germany 
Tel: +49 (0) 2291 907 1373
Email: info@eiab.eu, registrar@eiab.eu
Trang nhà: www.eiab.eu

Liên lạc với Làng Mai ở Mỹ
Tu viện Bích Nham
(Blue Cliff Monastery)
03 Mindfulness Road, Pine Bush, NY 12566, USA
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Tel: +(1) (845) 213-1785
Fax: + (1) (845) 733-6368
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
Trang nhà: www.magnoliagrovemonastery.org/

Liên lạc với Làng Mai ở châu Á: 
Tại Việt Nam:
Chùa Từ Hiếu 
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Từ Hiếu: 054 3 886 991
Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org

Ni Xá Diệu Trạm - Tổ Đình Từ Hiếu
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Diệu Trạm: 054 3 931 556 – 054 3 931 558
Email: dieutram.dtc@plumvillage.org

Tại Hồng Kông:
Viện Phật học Ứng dụng châu Á
(Asian Institute of Applied Buddhism - AIAB)

Chùa Trúc Lâm
(Chu Lam Ching Yun) (quý thầy)
House No 41 Ngnong Ping Village,
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5033

Chùa Liên Trì
(Lotus Pond Temple) (quý sư cô)
Ngnong Ping Village, Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5281
Fax: +(852) 3012-9832
Email: aiab@pvfhk.org
Trang nhà: www.pvfhk.org

Tại Thái Lan:
Làng Mai Thái Lan
(Thai Plum Village International Practice Center)
174/176 Moo 7, Ban Sanamsai,
Tambon Phongtalong, PakChong,
Nakhonratchasima 30130 Thailand
Xóm Trời Quang (Clear Sky Hamlet)
Email: clearsky.office@plumvillageasia.org
Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon Hamlet)
Email: brightmoon.office@plumvillageasia.org
Email văn phòng: visitus@thaiplumvillage.org
Tel: (+66) 943830443

Liên lạc với Làng Mai ở châu Úc:
Thiền viện Nhập Lưu
221 Maria’s Lane, Beaufort, Victoria
Postal address: PO Box 10, Beaufort
VIC 3373 Australia
Email: nhapluu@gmail.com
Tel: (03) 5349 2678 or 0402 924 800
Trang nhà: www.nhapluu.org
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