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Lá thơ Làng Mai số 44 - ra ngày 10.02.2021

Năm 2020 đã khép lại với những sự kiện 
không thể nào quên cho cả thế giới: thiên tai, 
dịch bệnh, thảm họa, xung đột, bạo động xảy 
ra hầu như khắp nơi. Đặc biệt đại dịch Covid-19 
đã làm đảo lộn cuộc sống của không biết bao 
nhiêu người trên hành tinh này. Trong bối 
cảnh đó, các trung tâm thiền tập Làng Mai trên 
thế giới vẫn cố gắng tinh tấn thực tập, duy trì 
sự bình an nội tại, đóng góp hoa trái tu học của 

mình nhằm giảm thiểu những khổ đau, giúp trị liệu và chế tác niềm vui cho cuộc đời. Xin mời quý 
vị cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường Làng Mai đã đi qua trong năm 2020 đầy biến động này.
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“Giữ lửa trong tim” – khóa tu xuất sĩ tại EIAB 
(15-29.2.2020)
Sau những ngày vui đón tết Nguyên đán, đại 
chúng ở Làng cũng như ở Paris (tu viện Suối 
Tuệ và Thiền đường Hơi Thở Nhẹ) háo hức 
chuẩn bị hành lý để lên đường sang Đức, tham 
dự khóa tu xuất sĩ được tổ chức tại Viện Phật 
học Ứng dụng châu Âu (EIAB). Đây là một sự 
kiện rất đặc biệt, vì kể từ năm 2011 đến nay, đại 
chúng ở Làng mới được tham dự khoá tu xuất 
sĩ tại Đức. Mọi năm khóa tu này được tổ chức 
tại xóm Thượng.

Trước đây, thường thường sau khóa tu dành 
cho người nói tiếng Đức và tiếng Hà Lan vào 
tháng Tám, Sư Ông đề nghị có thêm vài ngày để 
chúng xuất sĩ sinh hoạt chung với nhau, nhưng 
nhiều nhất là năm ngày mà thôi. Còn lần này, 
đại chúng có đến mười ngày để tu tập và xây 
dựng tình huynh đệ. Năng lượng của hơn 200 
xuất sĩ làm cho EIAB thật ấm áp và vui tươi, đi 
đâu cũng thấy bóng dáng áo nâu.

Đại sảnh của EIAB trở thành thiền đường có 
tên là Kiện Hành (Heroic March), nơi diễn ra 
các buổi pháp thoại. Ba phòng lớn ở tầng một 
của Viện Vô Ưu được biến thành thiền đường 
cho đại chúng ngồi thiền, tụng kinh vào buổi 
sáng và buổi tối. Điều kiện phòng ốc ở EIAB 
khá đầy đủ, thuận lợi hơn so với xóm Thượng, 
thành ra dù bên ngoài thời tiết khá lạnh nhưng 
đại chúng vẫn rất hạnh phúc với các sinh hoạt 
ở trong nhà.

Chủ đề của khóa tu năm nay là Giữ lửa trong tim 
(Nourishing the Fire Within). Những bài pháp 
thoại của thầy Pháp Hữu, sư cô Đoan Nghiêm, 
sư cô Thuận Nghiêm, những chia sẻ của thầy 
Pháp Liệu, thầy Pháp Xả, sư cô Đào Nghiêm 
làm cho ngọn lửa của niềm tin, của bồ đề tâm, 
ngọn lửa tu học và phụng sự trong mỗi vị xuất 
sĩ càng thêm cháy sáng.

Đại chúng cùng chia sẻ kinh nghiệm giữ lửa 
qua các buổi pháp đàm. Ngoài ra, năm nay ban 
tổ chức còn sắp xếp để đại chúng có thể chia 
sẻ theo các nhóm có cùng mối quan tâm, cùng 
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sở thích (affinity groups). Một trong những 
sinh hoạt đặc biệt ấn tượng của khóa tu là đêm 
thơ nhạc được dàn dựng khá công phu với đủ 
loại nhạc cụ (violin, cello, piano, sáo, guitar). 
Những trích đoạn trong tác phẩm Bây giờ mới 
thấy của Sư Ông được đọc xen kẽ với các bản 
nhạc, tạo nên không khí thiền quán rất sâu 
lắng.

Trong khóa tu xuất sĩ năm nay, 21 thầy và sư 
cô đã được truyền đăng làm giáo thọ. Thầy 
Pháp Ấn, thầy Pháp Ứng, sư cô Đoan Nghiêm 
thay mặt Sư Ông và tăng thân truyền đăng cho 
các sư em của mình. Dưới đây là những bài kệ 
truyền đăng đã được trao cho 21 vị tân giáo thọ:

Thầy Thích Chân Pháp Lý
(Mickaël Beaugé 
Pháp danh: Solide Refuge du Coeur) 
Nương tựa tăng thân pháp nhiệm mầu 
Gốc rễ vun bồi lý nghĩa sâu 
Bồ tát dũng xuất nơi mỗi bước 
An tịnh thân tâm sáng địa cầu.

Thầy Thích Chân Pháp Trình
(Lê Đức Hiền 
Pháp danh: Tâm Nguyên Thiện)

Trú dạ pháp xương hinh 
Tứ nghi niệm diễn trình 
Hồng liên khai Phật độ 
Gia lí đắc quy ninh

Thầy Thích Chân Trời Độ Lượng
(Trịnh Anh Tùng 
Pháp danh: Tâm Chân Lạc) 
Cảm ân thế độ tròn sau trước 
Lượng cả từ dung vẹn nghĩa tình 
Dựa lưng gốc đại rừng Yên Tử 
Sơ tâm sống dậy khí hùng linh.

Thầy Thích Chân Trời Bảo Tạng
(Sugianto 
Pháp danh: Supporting Practice Of the Heart) 
Cùng tử lang thang vạn dặm trường 
Dừng chân nhận rõ mặt quê hương 
Bảo tạng báu xưa còn tiếp hiện 
Đèn tổ truyền trao đã tỏ tường.

 

Thầy Thích Chân Trời Bảo Tích
(Bagaria Anshuman 
Pháp danh: Deep Looking of the Heart) 
Bồ đề cội cũ truyền gia bảo 
Hương tích lưu thơm mỗi trăng sao 
Ngày xuân thấy được hoa đào nở 
Buông xuống, cười vang đấng anh hào.

Sư cô Thích Nữ Chân Chiếu Nghiêm
(Hồ Thị Cẩm Hà 
Pháp danh: Tâm Thanh Trần) 
Tâm thể hằng minh chiếu 
Tổ tổ tự trang nghiêm 
Tông đăng viên bổn nguyện 
Bi hỏa mãn Sa-bà.

Sư cô Thích Nữ Chân Chứng Nghiêm
(Phan Thị Hồng Loan 
Pháp danh: Tâm Quảng Tuệ) 
Hiếu ân chứng đạt đã từ lâu 
Công phu tu tập quả nhiệm mầu 
Trang nghiêm cõi tịnh từng hơi thở 
Trần gian cứu độ trả ơn sâu.

晝夜法昌馨 

四儀念演呈 

紅蓮開佛土 

家里得歸寧 
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Sư cô Thích Nữ Chân Diễm Nghiêm
(Nguyễn Giác Nguyên 
Pháp danh: Tâm Phước Trí) 
Hiện pháp huyền diễm trang nghiêm 
Bước chân địa xúc phược triền tháo tung 
Lắng nghe ái ngữ thu đông 
Càn khôn ngời rạng ánh hồng vừa lên.

Sư cô Thích Nữ Chân Năng Nghiêm
(Cao Thị Từ Bi 
Pháp danh: Tâm Nguyên Ái) 
Rừng bi biển trí năng khai ngộ 
Tam học trau dồi nếp giữ nghiêm 
Một sớm hừng đông lên tiếng gọi 
Bến cũ xuôi về nối tổ tông.

Sư cô Thích Nữ Chân Trượng Nghiêm
(Lê Thị Phi Kiều Ái Linh 
Pháp danh: Tâm Bổn Lan) 
Tích trượng cầm tay lòng nghiêm giữ 
Dưới đèn cần mẫn đọc kinh thư 
Xuân về đơm lộc hoa tuệ giác 
Thức tỉnh nghìn xưa đến bây chừ.

Sư cô Thích Nữ Chân Tại Nghiêm
(Trần Thị Thúy Vy 
Pháp danh: Tâm Khánh Duyên) 
Tự tại đi qua những bể dâu 
Chuyên tâm phụng sự đáp ân sâu 
Trái tim thuần khiết trang nghiêm ấy 
Hồng liên tung nở cánh nhiệm mầu.

Sư cô Thích Nữ Chân Sáng Nghiêm
(Patricia Victoria Bergink 
Pháp danh: Awakening Source of the Heart) 
From the deep well of Store, the Mind creates 
A painting adorned with beauty and truth 
Listening deeply not pulled here and there 
We’re a light for our self and for others.

Sư cô Thích Nữ Chân Trai Nghiêm
(Uchida Akemi 
Pháp danh: Peaceful Lotus of The Heart) 
Purification by abstinence adorns the sky 
As the north star shows the way across the ocean 
The music of the breathing is the deep harmony 
Of the stars and the planets and rising tide.

Sư cô Thích Nữ Chân Tảo Nghiêm
(Trầm Thị Việt Thanh 
Pháp danh: Tâm Tịnh Thủy) 
Tảo giác xin nguyện bước đi 
Nghiêm thân hành đạo từ bi giúp đời 
Tịnh thủy rưới mát khắp nơi 
Lối về quê mẹ rạng ngời chơn tâm.

Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Rằm
(Nguyễn Thị Ngọc Bích 
Pháp danh: Tâm Phương Châu) 
Tánh giác trong lành nghiêm giới định 
Trăng rằm viên mãn ước nguyền xưa 
Sáng soi an tịnh thân tuệ pháp 
Đuốc thiêng tổ tổ chân truyền thừa.
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Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Chùa Xưa
(Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Pháp danh: Tâm Thanh Tịnh) 
Vằng vặc trời trong trăng dọi bóng 
Chùa xưa vang vọng pháp âm không 
Chuyển gieo bi trí về muôn hướng 
Che mát địa cầu mãn ước mong.

Sư cô Thích Nữ Chân Trăng An Vui
(Thạch Thị Liêng 
Pháp danh: Tâm Trí Hoa) 
Trăng sáng nẻo về nơi xứ lạ 
An vui mở rộng một con đường 
Trúc tím hoa vàng luôn hiển lộ 
Công phu sen nở tỏa sắc hương.

Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Tuyết Hoa
(Nguyễn Thị Hồng Anh 
Pháp danh: Tâm Nhuệ Chí) 
Trái tim thuần khiết tợ tuyết hoa 
Tình huynh tỉ muội ấm một nhà 
Không ràng không buộc vầng trăng tỏ 
Chiếu sáng đời nghệ thuật thanh cao.

Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Một Phương
(Nguyễn Thị Phương Chi 
Pháp danh: Tâm Thanh Trì) 
Trăng về một hướng rạng mười phương 
Đại địa thanh lương khắp nẻo đường 
Ngàn hoa tung cánh rền âm pháp 
Diễn xướng lời kinh hiểu với thương.

Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Tùng Hạc
(Trương Thị Ca Dao 
Pháp danh: Tâm Hạnh Luận) 
Trăng hôm ấy là trăng muôn thuở 
Tùng xanh vách núi hạc ngang trời 
Lưng gió túi trăng đem phân phát 
Nụ cười hạnh phúc sáng muôn nơi.

Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Mai Thôn
(Hà Lan 
Pháp danh: Tâm Trì Địa) 
Trăng sáng vườn mai lòng đã nhẹ 
Đường về thôn cũ bước thong dong 
Gươm báu trao tay người nghệ sĩ 
Bừng lên đầu núi ánh mây hồng.

Kể từ khi thành lập vào năm 2008, đây là lần 
đầu tiên tại EIAB có lễ truyền đăng, vì vậy báo 
chí và truyền hình địa phương đã đưa tin về sự 
kiện này. Trong thời gian diễn ra khóa tu, ông 
thị trưởng thành phố Waldbröl cùng phu nhân 
đã ghé thăm đại chúng và chia sẻ rằng ông rất 
hạnh phúc với sự có mặt của EIAB tại thành 
phố này.

Ngày cuối trước khi đại chúng về lại Làng thì 
tuyết rơi! Vậy là đại chúng được “đãi” một ngày 
chơi tuyết thật khó quên. Đại chúng cùng lên 
đồi táo, vào rừng chơi… Đã lâu lắm rồi "cư dân" 
ở Làng mới được chơi tuyết vui đến như vậy.

Đại dịch Covid - Mùa “an cư” không chủ định
Trong thời gian diễn ra khóa tu xuất sĩ tại EIAB, 
đại chúng đã nghe tin về sự xuất hiện của virus 
Corona (Covid-19), khởi nguồn tại thành phố 
Vũ Hán của Trung Quốc. Cuối tháng Hai, đại 
dịch đã bắt đầu bùng phát tại châu Âu, đầu tiên 
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là tại Ý. Không ai ngờ rằng virus này lại lây lan 
nhanh chóng đến vậy. Đến tháng Ba, Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 là "đại 
dịch toàn cầu".

Sau khi đại chúng từ EIAB về lại Làng, quý 
thầy, quý sư cô trong Hội đồng Giáo thọ ba xóm 
đã họp và thảo luận với nhau, cuối cùng đi đến 
quyết định tạm thời không nhận thiền sinh về 
Làng cho tới đầu tháng Năm. Một quyết định 
không dễ dàng nhưng rất cần thiết để bảo vệ 
tăng thân trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khá 
nhanh.

Ban đầu, việc ghi danh cho các khóa tu trong 
tháng Năm, khóa tu 21 ngày, khóa tu mùa Hè 
ở Làng dự tính vẫn được tiếp tục, với hy vọng 
là đại dịch sẽ sớm được khống chế. Thế nhưng, 
đến đầu tháng Năm tình hình dịch bệnh ngày 
càng diễn biến phức tạp trên khắp các châu 
lục, với châu Âu là tâm dịch. Trước tình hình 
đó, tăng thân phải thông báo chính thức hủy 
các khóa tu này.

Gần bốn mươi năm qua, chưa bao giờ Làng 
đóng cửa, không tiếp nhận thiền sinh về thực 
tập trong một thời gian dài như vậy. Cả ba xóm 
của Làng như đang trong một thời kỳ “an cư” 
không chủ định. Các hoạt động bên ngoài đều 
giới hạn, chỉ có tri khố (phụ trách đi chợ cho 
đại chúng) là mỗi hai tuần ra khỏi nhà một 
lần. Tuy thế, mỗi xóm đều có không gian đủ 
rộng, có rừng cây hoặc đồi mận nên các thầy, 
các sư cô vẫn có thể thiền hành trong xóm của 
mình và tiếp xúc với thiên nhiên xung quanh. 
Khi nhà nhà “đóng cửa tránh dịch” thì dường 
như thiên nhiên lại trở nên yên bình hơn. Bầu 

trời trong xanh hơn, không có những vệt khói 
trắng do máy bay để lại. Nhiều loài chim lạ từ 
đâu kéo về hót líu lo trên những cành cây đang 
cho lộc non. Hoa cỏ ở Làng vẫn đến hẹn lại lên, 
đua nhau khoe sắc. Giữa mùa dịch bệnh, đại 
chúng cố gắng giữ gìn sự thực tập để nuôi nhau 
bằng năng lượng tích cực, ý thức rằng sức khỏe 
thân tâm không phải chỉ của mình mà còn của 
tất cả mọi người.

Các khóa tu ở Làng cũng như mọi chuyến hoằng 
pháp đều bị hủy bỏ, vì thế thời khóa được sắp 
xếp lại để các lớp học có thêm giờ và thêm 
nhiều môn như các lớp về ngôn ngữ, kỹ năng, 
nội điển, v.v. Lớp học hầu như diễn ra mỗi ngày. 
Nhờ vậy mọi người đều được học hỏi và thực 
tập sâu sắc hơn. Ba xóm không còn gặp nhau 
vào ngày quán niệm như trước nữa, nhưng vẫn 
có chương trình quán niệm đều đặn mỗi thứ 
Năm và Chủ nhật tại mỗi xóm, pháp thoại thì 
online (trực tuyến): ngày thứ Năm xem DVD 
của Sư Ông; ngày Chủ nhật quý thầy, quý sư cô 
giáo thọ ba xóm chia nhau giảng dạy. Tới phiên 
xóm nào giảng thì hai xóm kia học online. 
Đại chúng chỉ được gặp nhau qua màn hình. 
Những buổi ngồi thiền sáng tối, đại chúng đều 
gởi năng lượng an lành cầu nguyện cho các nạn 
nhân nhiễm bệnh cũng như các y bác sĩ và cho 
cả thế giới.

Mời tăng thân về nhà: ngôi chùa điện tử và 
các khóa tu trực tuyến
Nghĩ đến những thiền sinh không được tới tu 
viện tu tập giữa cơn đại dịch trong khi phải đối 
mặt với biết bao bất an và sợ hãi, quý thầy, quý 
sư cô đã cố gắng kết nối với mọi người thông 
qua các sinh hoạt trực tuyến. Các sinh hoạt 
này bao gồm pháp thoại, pháp đàm, ngày quán 
niệm và khóa tu. Tổ chức khóa tu trên mạng 
liên quan rất nhiều đến vấn đề kỹ thuật và đòi 
hỏi khâu chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng. Đây là 
một lãnh vực quá mới mẻ cho phần lớn quý 
thầy, quý sư cô Làng Mai. Ý thức rằng trong 
thời đại dịch khó khăn, Làng Mai lại càng nên 
có mặt để chia sẻ sự thực tập cho mọi người, 
quý thầy, quý sư cô đã “can đảm” tham gia các 
đội Teachable, Curating, Technical, và ban tổ 
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chức khóa tu. Những thuật ngữ công việc này 
trước đây quá xa lạ, dần trở nên quen thuộc 
hơn. Các thầy, các sư cô có người vừa làm vừa 
học. Người biết cách làm bỏ thời gian, công 
sức và tấm lòng tiên phong mở đường và huấn 
luyện những vị khác.

Từ năm 2009, Sư Ông đã dạy quý thầy, quý sư 
cô xây dựng “ngôi chùa điện tử” để mọi người 
dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào đều có thể 
đến chùa tu học. Nhưng có lẽ phải đủ nhân 
duyên như bây giờ, khi cửa chùa bên ngoài bị 
đóng lại thì cổng chùa trên mạng mới được mở 
rộng hơn. Sư Ông hẳn rất hạnh phúc khi biết 
ước muốn xây dựng “ngôi chùa điện tử” của 
mình đang được thành hình, cho dù do những 
“nghịch tăng thượng duyên” dẫn dắt.

Khóa tu trực tuyến dành cho các nhà hoạt 
động xã hội (Mindful Action Retreat for 
Activists) (11 – 15.3.2020)
Ban đầu khóa tu dự kiến được tổ chức tại EIAB, 
nhưng khi đại dịch bùng phát, EIAB phải tạm 
thời đóng cửa. Không đành lòng nhìn 115 thiền 
sinh đăng ký tham dự khoá tu thất vọng, Ban 
tổ chức gồm có bốn xuất sĩ và một thiền sinh 
tình nguyện viên đã tìm cách để duy trì khóa 
tu. Cuối cùng ban tổ chức đã quyết định thử 
nghiệm hình thức khóa tu online. Trong gần 
bốn mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Làng 
Mai tổ chức và hướng dẫn khóa tu qua mạng. 

Nhờ vào ứng dụng Zoom, thiền sinh vẫn có thể 
thấy được nhau và thấy được sự có mặt của các 
xuất sĩ trong những buổi thiền tọa, thiền hành, 
pháp thoại, pháp đàm, chia sẻ theo chuyên đề 
(workshops),… Có lẽ pháp môn khó làm trực 
tuyến nhất là pháp môn thiền hành. Ban tổ chức 
đã sáng tạo một cách thức “thiền hành online”, 
đó là mời thiền sinh cầm điện thoại theo trong 
khi đi thiền hành. Các bạn có thể nhìn thấy 
qua màn hình điện thoại hoặc sử dụng một tai 
nghe để có thể nghe được tiếng bước chân của 
tăng thân khắp chốn đang thiền hành cùng với 
mình. (Tuy nhiên vì khâu kỹ thuật khá phức 
tạp nên trong các khóa tu online sau này, thiền 
sinh được mời tự đi thiền hành và ý thức là quý 

thầy, quý sư cô cũng đang cùng đi với mình 
cùng một lúc.)

Sư cô Chân Đức và thầy Pháp Dung, qua những 
bài pháp thoại, đã chia sẻ với các nhà hoạt động 
xã hội những thực tập để nuôi dưỡng hạt giống 
của niềm tin, hy vọng, tình thương và lòng 
biết ơn trong chính mình, cũng như chuyển 
hóa các cảm xúc mạnh như giận dữ, lo lắng, 
sợ hãi,… Sư cô Chân Đức đặc biệt nhấn mạnh 
đến sự thực tập chăm sóc và thương yêu chính 
mình. Chúng ta cần dành thời gian để ngồi yên 
và nhìn lại chính mình. Nếu chúng ta không 
biết chăm sóc chính mình thì chúng ta không 
thể nào chăm sóc cho trái đất. “Đừng ép buộc 
mình phải tiếp tục dấn thân nếu thấy tình 
thương trong lòng mình bắt đầu khô cạn”, sư 
cô chia sẻ.

Khóa tu thực sự là không gian để các nhà hoạt 
động xã hội ở nhiều lứa tuổi, từ dưới 30 cho 
đến trên 70 tuổi, đến với nhau, cùng sẻ chia, 
nuôi dưỡng, tiếp thêm cho nhau năng lượng và 
niềm vui để bước tiếp trên con đường phụng 
sự. Đặc biệt trong những buổi pháp đàm, dù 
chỉ nhìn thấy mặt nhau trên màn hình nhưng 
mọi người đều cảm nhận được sự có mặt và 
lắng nghe sâu của các thành viên trong gia 
đình pháp đàm. Nhiều thiền sinh bày tỏ mong 
muốn được duy trì những buổi pháp đàm trực 
tuyến như vậy sau khóa tu.

Năm ngày quán niệm và hội thảo trực tuyến 
“Theo dấu chân Thầy” (In the Footsteps of 
Thich Nhat Hanh) (25 – 29.3.2020)
Năm ngày quán niệm và hội thảo (Summit) trực 
tuyến này do tạp chí Lion’s Roar & Quỹ Thích 
Nhất Hạnh (Thich Nhat Hanh Foundation) 
đồng tổ chức tại Mỹ với hơn 90 ngàn người 
đăng ký tham dự. Summit này do chín vị giáo 
thọ xuất sĩ và cư sĩ của Làng Mai từ nhiều quốc 
gia khác nhau hướng dẫn. Đó là quý thầy Pháp 
Hải, Pháp Dung, Pháp Lưu, quý sư cô Chân Đức, 
Đẳng Nghiêm và chị Chân Ý (Anh Hương), chị 
Chân Bản Nguyên (Peggy Rowe Ward), anh 
Chân Đại Âm (Larry Ward) và anh Chân Thật 
Đạo (Shantum Seth). Ngoài ra, còn có một số vị 
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khách mời, trong đó có ông Jack Kornfield và 
chị Chân Tiếp (Joan Halifax).

Trong bài pháp thoại của mình, thầy Pháp Dung 
chia sẻ: “Đây là thời khắc quý báu để chúng ta 
dừng lại và nhìn sâu. Thời điểm này chứa đựng 
cả khổ đau lẫn sự quý giá. Khổ đau đem đến 
cho chúng ta một bài học nào đó. Khổ đau dạy 
cho ta biết trân quý những mầu nhiệm của sự 
sống, sự mầu nhiệm của vô thường, của đổi 
thay”. Thầy cũng tặng cho mọi người hai “lăng 
kính” để quán chiếu, đó là lăng kính vô thường 
và tương tức. Thầy nói: “Ý thức về sự tương tức, 
phụ thuộc lẫn nhau có thể giúp chúng ta được 
giải thoát, tự do và làm cho chúng ta cảm thấy 
bớt xa cách, biệt lập”.

Thầy kêu gọi mọi người thay đổi cách sống của 
mình để bảo vệ đất Mẹ: “Lewis Thomas, tác giả 
của tác phẩm The lives of a cell (Sự sống của một 
tế bào), giúp ta nhìn hành tinh này như một 
cơ thể sống. Trong hai thế kỷ qua, loài người 
chúng ta đã trở thành một loại ung thư trên 
cơ thể của trái đất. Đó là điều mà nhiều người 
trong chúng ta không muốn thừa nhận. Nhưng 
sự thật là chúng ta đã gây cho đất Mẹ nhiều 
thương tích. Vì vậy mà trái đất đang tự điều 
chỉnh và tìm cách tự chữa lành thương tích. 
Hy vọng là chúng ta sẽ ra khỏi đại dịch này với 
nhiều tỉnh thức hơn về những gì đang xảy ra 
cho trái đất, cho loài người chúng ta”.

Dù các sinh hoạt diễn ra online nhưng các 
thiền sinh vẫn thấy có sự gắn kết rất rõ ràng. 
Một thiền sinh đã chia sẻ: “Trong một tháng 
qua kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tôi 
gần như bị tê liệt vì lo lắng và sợ hãi. Nhưng 
sau khi tham gia những buổi thiền tọa, thiền 
hành và pháp thoại trực tuyến, hạt giống định 
tĩnh, không sợ hãi và từ bi trong tôi được tưới 
tẩm. Giờ thì tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi 
đang viết báo, viết truyện tranh để giúp cho 
những người khác cũng vượt qua lo lắng và sợ 
hãi như tôi. Từ tận đáy lòng mình, tôi vô cùng 
biết ơn quý thầy, quý sư cô Làng Mai”.
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Khóa tu trực tuyến dành cho các Đại 
sứ của tăng thân Wake Up (Wake Up 
Ambassadors) (07-10.5.2020)
Với thành công của khóa tu dành cho các nhà 
hoạt động xã hội, quý thầy, quý sư cô có thêm 
kinh nghiệm để tổ chức tiếp khóa tu trực tuyến 
dành cho thành viên nòng cốt (hay đại diện) 
của các tăng thân trẻ, còn được gọi là Wake Up 
Ambassadors. Hơn 140 bạn trẻ đại diện cho các 
tăng thân Wake Up trên khắp thế giới đã tham 
dự khóa tu này, trong đó khoảng 14% đã thọ 14 
Giới Tiếp hiện.

Ngay trong bài pháp thoại đầu tiên của khóa 
tu, sư cô Chân Đức đã kêu gọi các bạn trẻ cùng 
quán chiếu về vai trò “Đại sứ” của mình. Phải 
chăng các bạn chỉ đại diện cho tăng thân Wake 
Up tại địa phương của mình mà thôi? Hay các 
bạn có thể đại diện cho một cái gì đó lớn hơn 
thế? Sư cô đã chỉ ra rằng tất cả chúng ta đều 
là những đứa con của đất Mẹ, hay nói cách 
khác, chúng ta là những vị Đại sứ của đất Mẹ. 
Và đất Mẹ đang kêu cứu! Đất Mẹ đang gửi đi 
tín hiệu SOS (Stop! Oh, Stop!), nghĩa là: dừng 
lại, xin hãy dừng lại. Sau khi đại dịch đi qua, 
chúng ta không thể nào quay trở lại cuộc sống 
“bình thường” như thể chưa từng có chuyện gì 
xảy ra. Chúng ta sẽ gánh chịu nhiều thảm họa 
và khổ đau nếu như ta không học được cách 
sống hài hòa với đất Mẹ, với cỏ cây, cầm thú và 
đất đá. Cần có một sự tỉnh thức tập thể nếu ta 
muốn tiếp tục sống trên hành tinh này.

Ngoài pháp thoại trực tuyến, các bạn còn được 
tham dự gần như tất cả các sinh hoạt thường 
có trong một khóa tu Wake Up được tổ chức 
tại Làng như: ngồi thiền có hướng dẫn, thiền 
hành, ăn cơm chánh niệm, thiền buông thư, 
pháp đàm, thảo luận chuyên đề (workshops), 
thuyết trình theo nhóm (panel sharing), vấn 
đáp, cũng như các thời khóa tập khí công, 
yoga, chơi trò chơi và hát với nhau thông qua 
Zoom. Dù ở cách xa nhau và mỗi người ở nhà 
của mình nhưng các bạn đều cảm thấy gần gũi, 
thân thương như thể tăng thân đang có mặt 
ngay trong chính ngôi nhà của mình vậy.

Khóa tu trực tuyến dành cho người trẻ 
và Tiếp hiện Indonesia (Wake Up and OI 
Indonesia) (21-24.5.2020)
Khóa tu này do quý thầy, quý sư cô từ Làng 
Mai, Pháp (trong đó có các vị xuất sĩ người 
Indonesia), và từ Viện Phật học Ứng dụng châu 
Á (AIAB) kết hợp tổ chức.

(Xin xem thêm chi tiết trong bài Không gian 
truyền tải tình thương, trang 105)

Khóa tu trực tuyến “Tìm hiểu sự vận hành 
của tâm” (Understanding Our Mind) 
(23- 28.6.2020)
Tháng Sáu năm 2019, lần đầu tiên tăng thân 
tổ chức khóa tu về thần kinh não bộ mà không 
có Sư Ông trực tiếp hướng dẫn. Khóa tu đã 
rất thành công và tạo cảm hứng để quý thầy, 
quý sư cô tiếp tục tổ chức một khóa tu tương 
tự trong năm 2020. Ban đầu, khóa tu dự kiến 
được tổ chức tại EIAB vào tháng Năm, nhưng vì 
dịch bệnh, khóa tu buộc phải hoãn lại.

Đến cuối tháng Tư, sau thành công của hai 
khóa tu “thử nghiệm” (khóa tu dành cho các 
nhà hoạt động xã hội và khóa tu Wake Up 
Ambassador), quý thầy, quý sư cô quyết định 
dời khóa tu này sang tháng Sáu và tổ chức dưới 
hình thức trực tuyến. Điều bất ngờ là mặc dù 
có sự thay đổi ngoài dự kiến nhưng khóa tu vẫn 
thu hút khoảng 420 người tham dự, gấp đôi số 
thiền sinh của khóa tu năm ngoái.

Ngoài những bài pháp thoại của quý thầy, 
quý sư cô giáo thọ (sư cô Chân Đức, thầy Pháp 
Dung, thầy Pháp Xả, sư cô Đào Nghiêm, thầy 
Pháp Lưu và thầy Pháp Khởi), thầy Pháp Linh 
và Tiến sĩ Liam Kavanagh còn tổ chức những 
buổi đối thoại giữa các vị xuất sĩ và một số 
nhà khoa học như Elena Antonova từ trường 
đại học King’s College London, Antoine Lutz 
từ Trung tâm Khoa học Thần kinh Lyon (Lyon 
Center for Neuroscience), Iain McGilchrist – 
tác giả của cuốn sách nổi tiếng về não bộ có tựa 
đề The Master and his Emissary (Người thầy và 
Sứ thần), cùng với Sebastjan Vörös của đại học 
Ljubljana, Slovenia.
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Trong khóa tu này, qua các buổi thiền tọa, 
thiền hành, pháp thoại, ăn cơm chánh niệm, 
pháp đàm cũng như chia sẻ chuyên đề của các 
chuyên gia về thần kinh học, đại chúng có cơ 
hội tìm hiểu về sự vận hành của tâm từ góc 
nhìn khoa học và Phật học. Khi hiểu được sự 
vận hành của tâm, chúng ta sẽ biết cách chuyển 
hóa khổ đau và chế tác hạnh phúc trong đời 
sống hàng ngày của mình; cũng như biết cách 
buông bỏ những tri kiến, những phân biệt giữa 
tâm và vật, chủ thể và đối tượng, để có thể đi 
xa hơn trên con đường khám phá chân lý. Nuôi 
dưỡng tuệ giác vô phân biệt, chúng ta sẽ biết 
cách giữ gìn, chăm sóc các mối liên hệ giữa 
mình và mọi người, từ đó có một cuộc sống hòa 
hợp và hạnh phúc hơn.

Khóa tu khép lại với khoảnh khắc thật xúc 
động khi trên màn hình hiện lên hàng trăm 
khuôn mặt của thiền sinh đến từ các quốc gia 
khác nhau (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, 
Hồng Kông, Indonesia, Việt Nam, Uganda, Mỹ, 
Canada…) cùng mỉm cười và hát chung với 
nhau trong tình tăng thân ấm áp, gần gũi.

Khóa tu mùa Hè thời Covid
Khóa tu mùa Hè hàng năm tại Làng là khoá tu 
đông vui nhất trong năm, với khoảng 800 – 
1000 thiền sinh tham dự mỗi tuần, trong đó có 
hàng trăm trẻ em và các thanh thiếu niên đến 
từ nhiều quốc gia trên thế giới. Mùa hè năm 
nay, Làng đóng cửa vì đại dịch nên không khí 
ở Làng yên ắng lạ thường, vắng tiếng cười đùa 
của các thiên thần nhỏ.

Dù vậy, quý thầy, quý sư cô ở Làng vẫn quyết 
định tổ chức ba khóa tu trong mùa hè, nhưng 

dưới hình thức trực tuyến (mỗi khóa tu kéo dài 
ba ngày, từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật): khóa 
tu Cooling the flame (Dập tắt ngọn lửa phiền não, 
từ ngày 10 – 12.7); khóa tu The art of awakened 
living (Nghệ thuật sống chánh niệm, từ ngày 24 
– 26.7) và khóa tu Love is the way (Con đường 
thương yêu, từ ngày 07 – 09.8).

Việc tổ chức khóa tu trực tuyến vẫn còn mới 
mẻ và có nhiều điều cần hoàn thiện về mặt 
kỹ thuật nên quý thầy, quý sư cô chưa thể tổ 
chức chương trình trực tuyến cho thiếu nhi và 
thiếu niên song song với chương trình dành 
cho người lớn. Vì vậy, các khóa tu trong mùa 
hè này chỉ dành cho người lớn mà thôi. Ngôn 
ngữ chính của khóa tu là tiếng Anh.

Ngay từ đầu mùa dịch, quý thầy, quý sư cô 
đến từ các quốc gia khác nhau như Pháp, Ý, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam,… đã chủ 
động tổ chức những sinh hoạt trực tuyến để 
yểm trợ tinh thần cho người dân nước mình. 
Thế nhưng, để cùng nhau tổ chức một khóa 
tu trực tuyến cho 400 – 1000 người với nhiều 
kênh ngôn ngữ khác nhau thực sự không hề dễ 
dàng. Quý thầy, quý sư cô chỉ có khoảng một 
tháng rưỡi để chuẩn bị, từ việc mua thêm trang 
thiết bị, huấn luyện thêm các “kỹ thuật viên” 
về quay phim, âm thanh, cho đến việc làm các 
video hướng dẫn cho thiền sinh trước khi bước 
vào khóa tu trực tuyến, rồi đến đăng tải nội 
dung của khóa tu trên ứng dụng Teachable, v.v. 
Cái gì cũng mới mẻ, cũng cần phải tìm tòi, học 
hỏi.

Nhưng với tinh thần vừa làm vừa học, quý thầy, 
quý sư cô đã cùng nhau vượt qua những giây 
phút khó khăn để tổ chức thành công ba khóa 
tu lớn. Sư Ông hẳn rất hạnh phúc khi thấy các 
con của mình đang có mặt bên nhau và cùng 
chung tay hiến tặng niềm vui đến mọi người 
trong sự hòa điệu như vậy. Sư cô Chân Không, 
sư cô Định Nghiêm dù đang ở Tổ đình Từ Hiếu 
cũng tham gia hướng dẫn khoá tu.

Khóa tu đầu tiên có 409 thiền sinh, khóa tu 
thứ hai có 519 thiền sinh, và khóa tu thứ ba có 
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1316 thiền sinh tham dự. Riêng khoá tu thứ ba, 
quý thầy, quý sư cô trong ban tổ chức có mở ghi 
danh cho người Việt. Trong một thời gian rất 
ngắn, 513 người Việt đã đăng ký tham dự.

Nhờ có khóa tu trực tuyến mà rất đông thiền 
sinh đã “mời” được tăng thân về nhà. Một 
thiền sinh chia sẻ: “Con chưa bao giờ nghĩ rằng 
mình có thể cảm nhận được năng lượng của 
Làng Mai ngay trong phòng khách nhà mình, 
nhưng điều đó đã thực sự xảy ra. Nhìn những 
nụ cười của quý thầy, quý sư cô qua Zoom làm 
cho con cảm giác như mình đang có mặt ở Làng 
vậy” - Gijs (Hà Lan).

Nhiều chuyển hóa mầu nhiệm đã xảy ra trong 
khóa tu:

“Lâu lắm rồi con mới có lại cảm giác là mình 
đang sống. Tháng Hai vừa qua, con gần như 
muốn kết liễu cuộc đời mình. Con không biết 
mình sống để làm gì nữa. Nhưng giờ đây, sự 
thực tập chánh niệm đã giúp con thay đổi một 
cách sâu sắc. Con có thể cười được rồi! Từ tận 
đáy lòng mình, con muốn nói với quý thầy, quý 
sư cô rằng con đang sống và con muốn sống 
cuộc đời này một cách ý nghĩa hơn. Đó là nhờ 
quý thầy, quý sư cô!” – Patricia (Mỹ).

“Khóa tu đã đánh thức một cái gì đó trong con. 
Trước đây, con sống rất ích kỷ và tự hủy hoại 
chính mình. Con đã quay lưng với cuộc đời và 
với mọi người. Nhưng giờ đây con đã có can 
đảm đối diện với chính mình, chịu trách nhiệm 
về hành động của mình và cố gắng không trốn 
chạy khổ đau. Con nghĩ là mình đã tìm thấy 
được sự bình an trong nội tâm để có thể làm 
được những điều đó. Con thực sự muốn thay 
đổi, muốn trở thành một con người đầy thương 
yêu và hòa hợp. Điều con học được qua khóa tu 
là nhờ biết chăm sóc khổ đau của chính mình 
mà ta có thể thương yêu và chăm sóc những ai 
đang khổ đau và chúng ta có thể chuyển hoá để 
trở nên tốt đẹp hơn” – Mark (Anh).

Nhiều thiền sinh mong muốn quý thầy, quý sư 
cô tiếp tục tổ chức nhiều khóa tu trực tuyến 

hơn nữa, ngay cả khi đại dịch đã chấm dứt. Đối 
với nhiều người, việc sắp xếp một tuần đến 
Làng tu học không phải là dễ, nhưng nay nhờ 
có khóa tu trực tuyến, họ có thể tham dự dễ 
dàng hơn.

Những trục trặc kỹ thuật trong khi tổ chức 
khóa tu là điều không thể tránh khỏi, nhưng 
may mắn là đa số thiền sinh đều rất cảm thông 
với những khó khăn của quý thầy, quý sư cô. 
Có người còn nói rằng: “Những trục trặc kỹ 
thuật trong khóa tu là điều dễ hiểu, nó khiến 
cho con càng thương quý thầy, quý sư cô nhiều 
hơn. Cảm ơn quý thầy, quý sư cô đã can đảm 
dấn thân vào lĩnh vực công nghệ này”.

Con đường thương yêu là khóa tu cuối của mùa 
hè. Trong dịp này, đại chúng được nghe thầy 
Pháp Lưu, thầy Pháp Linh cùng một số cư 
sĩ phỏng vấn trực tuyến ông Bill McKibben 
về cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Bill 
McKibben là một nhà hoạt động xã hội đã dành 
cả cuộc đời mình cho vấn đề môi trường. Ông 
là nhà sáng lập phong trào chống biến đổi khí 
hậu toàn cầu mang tên 350.org. Ông chia sẻ 
rằng có nhiều lúc ông có cảm giác tuyệt vọng 
trước thực trạng về biến đổi khí hậu đang diễn 
ra với tốc độ quá nhanh trong khi chúng ta còn 
rất ít thời gian để hành động. Và thật trớ trêu, 
những người nghèo vốn chỉ chịu trách nhiệm 
về một phần nhỏ lượng khí phát thải lại phải 
hứng chịu gánh nặng từ biến đổi khí hậu và 
ít có khả năng bảo vệ chính mình trước tình 
trạng này.

Sở dĩ ông có thể vượt qua những giây phút tuyệt 
vọng đó và tiếp tục hoạt động là vì ông nhận 
ra rằng mình không hề đơn độc. Phong trào 
chống biến đổi khí hậu ngày càng được đông 
đảo quần chúng tham gia. Sự xuất hiện của 
phong trào Extinction Rebellion (Nổi dậy chống 
nguy cơ tuyệt chủng), phong trào School Strike 
for Climate (Bãi khóa vì khí hậu) của Greta 
Thunberg,… đem lại cho ông niềm hy vọng vào 
thế hệ trẻ. Theo ông, điều quan trọng nhất mà 
mỗi cá nhân cần làm lúc này là bớt tính cá nhân 
của mình để có thể đến với nhau trong những 
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phong trào hành động. Lịch sử cho thấy rằng 
chỉ khi nào chúng ta xây dựng được những 
phong trào với sự tham gia của đông đảo quần 
chúng, chúng ta mới có thể tạo ra sự thay đổi.

Khóa tu mùa Hè được khép lại bằng một đêm 
hòa nhạc trực tuyến đầy ấn tượng. Tất cả thiền 
sinh đã từng tham dự các khóa tu trực tuyến 
của Làng đều được mời tham dự. Năng lượng 
bình an, sâu lắng và đầy thiền vị của đêm hòa 
nhạc đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm 
thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm biết ơn. 
Truyện ngắn Câu chuyện dòng sông của Sư Ông 
đã được sử dụng để làm đề tài thiền quán cho 
buổi hòa nhạc này.

(Quý vị có thể đọc thêm những cảm nhận của quý 
thầy, quý sư cô cũng như của thiền sinh về các 
khóa tu trực tuyến trong bài Không gian truyền 
tải tình thương, trang 105)

Khóa tu trực tuyến đầu tiên dành cho các 
gia đình (28.7 - 02.8.2020)
Với mong muốn thử nghiệm việc tổ chức một 
khóa tu gia đình trực tuyến cho cả cha mẹ, các 
em thiếu nhi và thiếu niên (teen), quý thầy, 
quý sư cô ở Làng Mai, Pháp đã phối hợp với 
quý thầy, quý sư cô ở các tu viện tại Mỹ là Lộc 
Uyển, Bích Nham và Mộc Lan để tổ chức một 
khóa tu sáu ngày dành cho các gia đình. Hành 
trình tổ chức “thử nghiệm” khóa tu này có rất 
nhiều điều thú vị. (Xin đọc thêm bài chia sẻ của 
sư chú Trời Thiện Khai ở trang 100)

Khóa tu trực tuyến dành cho người Ý
Khóa tu này diễn ra từ ngày 04 - 06.9.2020, đã 
hiến tặng rất nhiều niềm vui cho một số thiền 

sinh và gia đình người Ý thường xuyên đến 
Làng trong những khoá tu mùa hè hàng năm.

Công nhận tác giả của vở kịch phóng tác 
Cậu Đồng
Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2020, NSƯT Thành 
Lộc đã công bố tác giả chính thức của vở kịch 
phóng tác Cậu Đồng được diễn tại Sân khấu 
IDECAF (Institut d'Echanges Culturels avec la 
France - Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp) là của 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Từ lúc còn trẻ, Sư Ông đã luôn tìm cách để giữ 
gìn những nét trong sáng và lành thiện cho 
văn hoá Việt Nam cũng như văn hoá Phật giáo. 
Công việc của Sư Ông có khi gặp phải rất nhiều 
khó khăn, nhưng chưa bao giờ Người bỏ cuộc. 
Sư Ông từng nói: “Sự vùng dậy để thoát xác 
của một nền văn hóa không phải là một cái gì 
có thể thực hiện một cách dễ dàng và êm đềm. 
Sự dễ dàng và êm đềm đó chỉ có thể đi đôi với 
tinh thần nô dịch. Mà đã là nô dịch thì văn hóa 
không còn là văn hóa nữa, mà chỉ còn là một 
dụng cụ. Những mâu thuẫn và khổ đau gây 
nên do sự va chạm giữa cái cũ và cái mới vốn 
là những gì không tránh được. Chỉ có một con 
đường phải đi - con đường của sự tranh đấu 
bền bỉ và gian khổ”. (Trích Nẻo về của ý - Sư Ông 
Làng Mai)

Cậu Đồng, một phóng tác kịch của Sư Ông từ 
vở hài kịch Le Tartuffe của Molière, do nhà in 
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Sen Vàng xuất bản năm 1958, là một tác phẩm 
như vậy. Vở kịch này đã được Sư Ông trực tiếp 
hướng dẫn cho Gia đình Phật tử Cầu Đất trình 
diễn lần đầu tiên vào mùa xuân năm 1952.

Được nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Ngọc dàn 
dựng và công diễn từ năm 1998, vở kịch Cậu 
Đồng đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo 
khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, người đóng 
vai chính trong Cậu Đồng, cho biết: “Kịch bản 
Cậu Đồng là một trường hợp đặc biệt. Chúng tôi 
đã sưu tầm được kịch bản này từ một bản đánh 
máy đã cũ nên tên của người viết cũng chỉ đề là 
khuyết danh, nội dung hoàn toàn có gốc từ một 
vở hài kịch cổ điển Pháp.

Cậu Đồng cũng đã góp phần tạo dựng thêm cho 
thành tựu và uy tín nghệ thuật của các nghệ sĩ 
trình diễn cũng như cho thương hiệu sân khấu 
kịch IDECAF đến nay. Cho đến lần tái diễn này, 
như một hạnh duyên lớn, chúng tôi đã tìm ra 
được tư liệu vô cùng quý giá, đó là bản in sách 
Việt ngữ kịch bản Cậu Đồng được xuất bản vào 
năm 1958 tại Sài Gòn, do vậy mà may mắn biết 
được người đã phóng tác vở kịch này là Thiền 
sư Thích Nhất Hạnh”.

Ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Thái 
Dương - chủ quản Sân khấu kịch IDECAF chia 
sẻ: “Đó là hạnh duyên mà những người làm 
nghệ thuật như chúng tôi trân quý, mang ơn 
công đức của Thiền sư đã viết nên những tác 
phẩm đẹp đời, đẹp đạo, gieo vào lòng khán 
thính giả thiện tâm sống tốt đẹp vì đời sống 
cộng đồng”.

(Nguồn: https:/nld.com.vn/van-nghe/nsut-
thanh-loc-cong-bo-kich-cau-dong-cua-thien-su-
thich-nhat-hanh-20200906155736292.htm)

An cư kiết thu (17.9 – 15.12.2020)
Từ đầu năm, vì quý thầy, quý sư cô đã dành 
rất nhiều thời gian và tâm sức vào việc tổ chức 
các khóa tu cũng như sinh hoạt online nên ba 
tháng an cư là một món quà rất quý, một khóa 
tu offline (không qua mạng) dành cho chúng 
xuất sĩ của Làng.

Ba tháng an cư là cơ hội để các xuất sĩ làm mới 
lại sức mạnh tâm linh cũng như sức khỏe thể 
chất, và có thời gian để xây dựng tình huynh 
đệ, xây dựng tăng thân. Chúng tôi ý thức rằng 
sự bình an và vững chãi của tăng thân có liên 
hệ mật thiết đến sự bình an của mọi người và 
của thế giới.

Có 173 xuất sĩ và 51 cư sĩ dài hạn cùng kiết giới 
an cư với nhau tại Làng Mai. Năm nay, đại 
chúng quyết định chỉ truyền trực tuyến các 
bài pháp thoại vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, 
và mỗi hai tuần thì có pháp đàm qua Zoom cho 
những thiền sinh đang ở tại nhà mình và cùng 
thực tập an cư.

Mỗi thứ Năm, toàn chúng xuất sĩ của Làng 
được nghe những bài pháp thoại của sư cô 
Chân Đức; ngoài ra đại chúng còn được nghe 
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một số băng giảng về khóa Dị bộ tông luân luận 
của Sư Ông. Những bài giảng này của Sư Ông 
đều có phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, do 
một nhóm quý thầy, quý sư cô dành nhiều tâm 
sức để thực hiện.

Trong suốt mùa an cư, đại chúng có cơ hội 
cùng nhau quán chiếu về chủ đề tâm phân biệt. 
Những lo lắng, sợ hãi của người dân trên thế 
giới trước đại dịch Covid-19 đã khiến cho sự 
phân biệt, kỳ thị chủng tộc có xu hướng lây lan 
mạnh và nguy hiểm chẳng kém gì virus SARS-
CoV-2. Qua những buổi pháp đàm, đại chúng 
đã cùng nhau chia sẻ những cái thấy, những 
trải nghiệm của tự thân về sự phân biệt chủng 
tộc và những thực tập để chăm sóc cảm thọ, tri 
giác của mình, để nuôi lớn trí tuệ vô phân biệt 
nơi mình.

An cư được hơn một tháng thì chính phủ Pháp 
lại có lệnh phong tỏa (lockdown) lần hai. Các 
xóm tự tổ chức ngày quán niệm tại xóm của 
mình, các chương trình chung cho ngày xuất sĩ 
vào mỗi thứ Năm phải tạm dừng. Mặc dù vậy, 
quý sư cô xóm Hạ và xóm Mới mỗi tuần đều có 
hai buổi sinh hoạt chung qua Zoom: một buổi 
học về các pháp môn căn bản do sư cô Chân Đức 
chia sẻ từ xóm Hạ và một buổi khác, với chủ 
đề về đời sống xuất sĩ, do sư cô Thoại Nghiêm 
đứng lớp, từ xóm Mới.

Đến cuối mùa an cư, quý sư cô xóm Hạ mở một 
ngày quán niệm cho đại chúng thường trú của 
ba xóm. Gặp nhau ai cũng mừng, cũng hạnh 
phúc. Hoa trái trong ba tháng an cư được mọi 
người gom lại chia sẻ với nhau trong ngày quán 
niệm chung này.

Bốn lễ xuất gia trong năm
Đi qua một năm đầy “giông bão” nhưng khu 
vườn tăng thân vẫn có thêm nhiều cây trái 

xanh tươi: 1 cây Me, 3 cây Xô thơm trắng 
(White Sage), 9 cây Hạt dẻ (Chestnut) và 18 cây 
Hoa mộc.
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Cây Me xuất gia ngày 22.3.2020 tại tu viện 
Vườn Ươm, Thái Lan: Sư chú Chân Trời Trí Độ.

Cây Xô thơm trắng xuất gia ngày 6.9.2020 tại 
tu viện Lộc Uyển, Mỹ, gồm 3 sư chú: Chân Trời 
Minh Niệm, Chân Trời Minh Định và Chân 
Trời Minh Lực

Cây Hạt dẻ xuất gia ngày 3.10.2020 tại Làng 
Mai, Pháp, gồm 6 sư chú: Chân Trời Niệm Xả, 
Chân Trời Niệm Lưu, Chân Trời Niệm Hòa, 
Chân Trời Niệm Khiêm, Chân Trời Niệm 
Thuần, Chân Trời Niệm Tấn và 3 sư cô: Chân 
Trăng Hiếu Thuận, Chân Trăng Hiếu Khai, 
Chân Trăng Hiếu Đức.

Cây Hoa mộc xuất gia ngày 18.11.2020 tại Tổ 
đình Từ Hiếu, Việt Nam, gồm 4 sư chú: Chân 
Trời Phương Ngoại, Chân Trời Biển Đức, Chân 
Trời Vắng Lặng, Chân Trời Thênh Thang và 14 

sư cô: Chân Trăng Hương Thiền, Chân Trăng 
Yên Hòa, Chân Trăng Yên Thảo, Chân Trăng 
Biển Tuệ, Chân Trăng Khai Hội, Chân Trăng 
Yên Hiếu, Chân Trăng Yên Phương, Chân 
Trăng Yên Thuần, Chân Trăng Bảo Tích, Chân 
Trăng Phương Ân, Chân Trăng Yên Thư, Chân 
Trăng Thanh Khê, Chân Trăng Yên Thanh, 
Chân Trăng Yên Nhã.

Thành lập tu viện Sơn Tuyền ở Bilpin, vùng 
ngoại ô phía tây Sydney
Trong chuyến đi Úc năm 1986, Sư Ông có dạy 
tăng thân Sydney thiết lập một trung tâm tu 
học tại đó. Tăng thân Sydney đã mua một 
miếng đất ở Howey Valley cách Sydney khoảng 
180 cây số nằm ở vùng ít dân cư. Miếng đất này 
cách thị trấn gần nhất - Singleton - khoảng 70 
cây số nên thường được gọi là đất Singleton, 
hay còn gọi là Làng Sen Búp. Những năm đầu, 
tăng thân có lên đó sinh hoạt. Tuy nhiên, 
những năm về sau vì các thành viên đã lớn tuổi 
lại ở xa nên sinh hoạt ở đó cũng từ từ ít đi. Các 
sư cô Tú Nghiêm, Lương Nghiêm, Hảo Nghiêm 
cũng nhờ sinh hoạt ở Singleton mà phát tâm 
xuất gia. 

Tháng 9 năm 2018, một thành viên tăng thân 
Sydney cho mượn cơ sở để Làng Mai thiết lập 
trung tâm tu học tại Canoelands, một vùng 
ngoại ô Sydney. Tuy nhiên, do không được 
phép tổ chức sinh hoạt tôn giáo nên hoạt động 
ở đây cũng bị hạn chế. Các sư cô Trung Chính, 
Đoan Nghiêm, Trí Duyên và Cần Nghiêm đã 
giúp cho các sinh hoạt tại Canoelands. Nhờ 
đến tu tập ở đây mà đến tháng 2 năm 2020, 
gia đình một Phật tử tại Sydney đã cúng dường 
một cơ sở rộng 5.5 héc-ta, trong đó có một ngôi 
nhà và các phần phụ có thể sửa chữa được để 
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tổ chức tu học cho khoảng 50 người. Cơ sở nằm 
ở Bilpin, một vùng nổi tiếng về trồng táo nên 
có biệt danh là vùng đất của táo núi (Land of 
the Mountain Apple). Tuy nhiên ở đây lại thiếu 
chỗ đậu xe, đường đi vào rất hẹp, ngôi nhà lại 
nhỏ. May sao ngôi nhà bên cạnh, rộng 0.8 héc-
ta, được rao bán. Tháng 7 năm 2020, tăng thân 
Sydney gây quỹ và mượn tiền mua ngôi nhà này, 
biến nó thành xóm Nước Tĩnh (hay Tịnh Thuỷ, 
浄水, Still Water Hamlet) dành cho các sư cô. 
Ngôi nhà nhỏ thuộc cơ sở được cúng dường trở 
thành xóm Thanh Quang (Clear View Hamlet, 
清光), dành cho các thầy. Tu viện được đặt tên 
là Sơn Tuyền vì vùng đất ở trên núi và có một 
mạch suối ngầm cung cấp nước cho một cái hồ 
ở đó.

Như vậy là sau 34 năm chờ đợi, một trung tâm 
Làng Mai đã được thành lập tại vùng ngoại ô 
Sydney. Thầy Pháp Hải có mặt tại Úc vào tháng 
2 năm 2020 như được “Bụt Tổ gọi về” để lo 
cho trung tâm ở Sydney. Các thầy Pháp Hải 
và Tenzin (một khách tăng), các sư cô Trung 
Chính, Trí Duyên và Cần Nghiêm đã trải qua 
mùa an cư kết hạ đầu tiên tại đây từ tháng 7 
đến tháng 10 năm 2020.

(Mời quý vị đọc bài viết Suối mát nuôi mầm xanh 
của thầy Pháp Hải trang 92 để hiểu thêm về sự ra 
đời của tu viện mới này).

Khóa tu Nghị lực, Thương yêu và Hy vọng 
cho năm 2021 (Courage, Love and Hope for 
2021) (28.12.2020 – 1.1.2021)
Khép lại một năm 2020 đầy biến động, tăng 
thân Làng Mai đã tổ chức khóa tu trực tuyến 

vào dịp cuối năm với chủ đề Nghị lực, Thương 
yêu và Hy vọng cho năm 2021. Khóa tu có 1015 
thiền sinh đăng ký tham dự với hai kênh ngôn 
ngữ Anh và Pháp. Các vị giáo thọ lớn như sư 
cô Chân Đức, sư cô Thoại Nghiêm, thầy Pháp 
Lai đã đánh động mạnh mẽ đến hạt giống 
chánh niệm, tình thương cũng như ý chí làm 
mới cuộc sống bằng những thực tập cụ thể qua 
các bài pháp thoại của quý vị. Đặc biệt khóa 
tu còn có một buổi vấn đáp sâu sắc với các vị 
giáo thọ: thầy Pháp Hữu, thầy Pháp Linh, sư 
cô Thuận Nghiêm và sư cô Lực Nghiêm. Trong 
vòng hơn một ngày, ban tổ chức đã nhận được 
gần 90 câu hỏi từ thiền sinh khắp nơi. Các buổi 
thuyết trình Làm mới và Năm giới cũng rất 
thành công, đem lại niềm tin và cảm hứng cho 
thiền sinh thực tập. Sư cô Chân Không và sư 
cô Định Nghiêm, từ chùa Tổ, cũng đã hết lòng 
giúp hướng dẫn trong khóa tu. Đại chúng ba 
xóm đã cùng nhau thực tập và yểm trợ khóa tu 
hết lòng, nhất là các buổi pháp đàm và ăn cơm 
chung với gia đình.

Có thật nhiều sự trị liệu và chuyển hóa xảy 
ra trong suốt năm ngày của khóa tu. Những 
khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi trong mắt 
và ước nguyện trong lòng, nguyện nuôi dưỡng 
tình thương và hy vọng cho bản thân, cho gia 
đình và xã hội trong năm mới này. Rất nhiều 
thiền sinh đã phát nguyện duy trì sự thực tập 
ngồi thiền, thiền hành, buông thư, v.v. mỗi 
ngày, cũng như thực tập hòa giải và chấp nhận 
người thương nhiều hơn trong năm mới. Quả 
là một sự hiến tặng quý báu và cũng là một 
nguồn thức ăn nuôi dưỡng cho cả thế giới 
trong những ngày cuối của năm 2020 và ngày 
đầu tiên của năm 2021. Thật hạnh phúc và xúc 
động khi ngày cuối khóa tu, 239 thiền sinh 
cùng quỳ xuống tiếp nhận, Năm giới quý báu 
để hành trì. Đây là lần đầu tiên tăng thân Làng 
Mai truyền Năm giới trong khóa tu trực tuyến 
cho thiền sinh. Buổi lễ truyền giới trực tuyến là 
một kinh nghiệm tâm linh mạnh mẽ cho tất cả 
mọi người. Hình ảnh đó đã thắp lên ánh sáng 
của niềm tin và hy vọng cho một thế giới bình 
an và tỉnh thức trong năm mới 2021.
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Một thiền sinh từ Vương quốc Anh chia sẻ: 
“Chương trình tu học phong phú giúp tưới 
tẩm những hạt giống tốt, cho mọi người đủ 
không gian để thấm nhuần những gì được học 
và cho sự trị liệu xảy ra. Pháp đàm trong các 
gia đình là một cách rất hữu hiệu để kết hợp 
nhuần nhuyễn giáo lý với thực hành, và giúp 
cho mọi người kết nối với nhau nhiều hơn, 
nhất là trong thời gian bị cô lập tại nhà. Quay 
về hơi thở có nghĩa là quay về với sự sống. Sự sống 
là tình thương. Mà tình thương là bản môn - ngôi 
nhà đích thực của chúng ta. Cái thấy này đã đến 
với con sau khi nghe bài pháp thoại đầu tiên 
Quay về hải đảo tự thân. Được ngồi thiền cùng 
với quý thầy, quý sư cô vào sáng sớm giúp con 
có cảm giác mình thật sự đang có mặt tại Làng 
Mai. Con cảm thấy rất gần gũi với gia đình 
pháp đàm của mình và sự thực tập của con đã 
được làm mới lại”.

Một cô thiền sinh người Đức chia sẻ: “Con rất 
biết ơn khóa tu này vì nó đã làm thay đổi cuộc 
đời con. Nó giúp con và con gái làm lành với 
nhau, hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn trong 
sự tôn trọng và thương yêu. Gia đình và bạn bè 
của con cũng rất thích khóa tu này. Ai cũng nói 
hai mẹ con nhìn hạnh phúc hơn, trẻ ra và có sự 
định tĩnh. Cám ơn, cám ơn, cám ơn Làng Mai. 
Quý thầy, quý sư cô là một món quà thật tuyệt 
vời!”.

Khóa tu Thương như Bụt thương 
(28.12.2020 - 01.1.2021)
Song song với khóa tu Nghị lực, Thương yêu và 
Hy vọng cho năm 2021, lần đầu tiên Làng Mai 
đã thử nghiệm một khóa tu dành cho đồng bào 
người Việt, đặc biệt có các sinh hoạt theo giờ 
Việt Nam. Khóa tu đã có 203 người Việt tham 
dự. Ngoài những thiền sinh từ các miền đất 
nước Việt Nam, khóa tu còn có sự tham gia 
của đồng bào người Việt ở hải ngoại như Đức, 
Pháp, Mỹ, Úc. Thiền sinh rất hạnh phúc được 
nghe các bài pháp thoại của quý thầy, quý sư 

cô lớn từ khắp các nơi như thầy Pháp Ấn, thầy 
Pháp Ứng, Sư cô Chân Không. Ban tổ chức cũng 
đã mời được quý thầy, quý sư cô từ các trung 
tâm khác của Làng Mai như Việt Nam, Hồng 
Kông, Thái Lan, Đức cùng chia sẻ các pháp môn 
tu học. Không khí của các buổi sinh hoạt, các 
buổi pháp đàm rất vui và nuôi dưỡng không 
chỉ cho tăng thân cư sĩ mà còn cho tăng thân 
xuất sĩ người Việt tại các trung tâm Làng Mai 
khắp nơi. Cuối khóa tu, đồng bào người Việt 
đã có cơ hội tham dự buổi lễ truyền giới trực 
tuyến cùng với các vị thiền sinh nói tiếng Anh 
và tiếng Pháp (Việt Nam có 22 vị phát nguyện 
tiếp nhận 5 giới). Giây phút được chứng kiến 
thiền sinh khắp năm châu tham dự và tiếp 
nhận năm giới trực tuyến là một giây phút lịch 
sử cho tất cả mọi người trong khóa tu. Trong 
buổi pháp đàm sau đó, nhiều thiền sinh Việt 
Nam đã chia sẻ niềm xúc động của mình khi 
lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bạn thiền sinh 
Tây phương quỳ xuống phát nguyện tiếp nhận, 
giữ gìn và thực tập Năm giới quý báu.

Làng phải đóng cửa vì đại dịch trong suốt một 
năm qua. Nhờ vào sự yểm trợ hết lòng của quý 
thân hữu, cả về vật chất lẫn tinh thần, tăng 
thân mới có thể tiếp tục đem pháp môn chánh 
niệm đến với mọi người thông qua những khóa 
tu trực tuyến. Chúng tôi vô cùng biết ơn và xin 
nguyện tiếp tục duy trì “ngôi chùa điện tử” để 
quý vị dù ở bất kỳ nơi đâu và bất cứ khi nào đều 
có thể ghé thăm và tu tập cùng tăng thân.

Một mùa xuân mới đang về ! Với lòng trân quý 
và biết ơn, chúng tôi xin kính chúc quý thân 
hữu cùng gia đình một năm mới sum vầy, đầy 
sức khỏe, an vui và thảnh thơi. Xin gửi tới quý 
vị câu đối Tết cho năm Tân Sửu 2021 để cùng 
nhau thưởng thức và thực tập :

Đất thiêng ngồi tự tại 
Khắp chốn bước kiện an.
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Sư Ông Làng Mai

Kính thưa đại chúng, 
Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2001, chúng 
ta đang ở chùa Cam Lộ, xóm Hạ thuộc đạo tràng 
Mai Thôn.

Cách đây chừng sáu năm, trong chuyến đi 
giảng dạy ở Ý, thầy có đi ngang qua một vùng 
đất trồng toàn cây ô liu. Ở Pháp hình như 
không có cây ô liu, hoặc có thể chỉ có một vài 
cây ở miền Nam, nhưng bên Ý thì có rất nhiều. 
Thầy nhận thấy những cây ô liu trong đám 
ruộng đó mọc rất ngộ nghĩnh, thay vì mọc từng 
cây riêng rẽ thì nó mọc một khóm ba bốn cây 
chụm lại với nhau. Những cây ô liu đó cũng 
còn trẻ thôi, khoảng chừng bảy đến tám tuổi. 
Khi hỏi lại, người ta cho biết trước đó bảy tám 
năm có một trận lạnh rất lớn và tất cả các cây ô 
liu trong vùng đó chết hết, người ta phải cắt sát 
gốc. Nhưng những cây ô liu đó chỉ chết phần 
trên thôi, phần gốc vẫn còn sống. Khi cây ô liu 
bị cắt sát gốc rồi thì từ một cây ô liu mẹ sanh ra 
ba đến bốn cây ô liu con. Cho nên, chín mười 
năm sau mình thấy những cây ô liu mọc lên 
từng khóm. Mình lầm tưởng, cứ nghĩ rằng có 
ba hay bốn cây ô liu riêng biệt, nhưng khi nhìn 
sâu thì mình thấy kỳ thực chúng cũng chỉ là 
một cây thôi, từ một gốc mà đi lên. 

Giả dụ cây ô liu thứ nhất ganh tỵ với cây ô liu 
thứ hai. Cây ô liu thứ hai đánh lộn với cây ô liu 
thứ ba thì rất buồn cười. Như vậy là có sự phân 
biệt: “Tôi là cây ô liu khác, còn anh là cây ô liu 
khác”. Không biết các cây ô liu có ganh tỵ, có 
giận hờn nhau hay không. Nhưng có những em 
bé hay những người lớn, tuy phát xuất từ một 
gốc mà thỉnh thoảng họ vẫn ganh tỵ, giận hờn 
nhau. Họ làm giống như họ là những con người 
khác nhau, không dính líu gì tới nhau hết. Họ 
không biết rằng họ từ một gốc mà đi lên, họ bị 
sự phân biệt, kỳ thị làm cho chia rẽ. Chính sự 
phân biệt, kỳ thị đó làm cho chúng ta coi nhau 
như kẻ thù, không thương yêu nhau được dù 
là anh chị em trong một nhà. Cho nên, tu tập 
là nhìn sâu để thấy được rằng chúng ta từ một 
nguồn gốc mà phát hiện. Khi thấy được sự thật 
đó thì mình sẽ lấy đi được sự phân biệt kỳ thị, 
và sẽ đạt tới một loại trí tuệ rất đặc biệt gọi là 
vô phân biệt trí.

Trí vô phân biệt hay vô phân biệt trí, cụm từ 
này mình nên học thuộc vì trong trường học 
có thể không được học chữ này, tiếng Phạn 
là Nirvikalpa-jñāna. Chúng ta có cái trí giúp 
phân biệt được đây là bông hoa hướng dương, 
đây là cuốn sách. Bông hoa hướng dương khác 
cuốn sách. Chúng ta có thể phân biệt được đây 
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là củ cà rốt, đây là trái cà chua. Cái phân biệt 
đó đôi khi cũng có ích, và trong sự phân biệt đó 
không có sự kỳ thị, theo phe. Đó gọi là trí phân 
biệt, nhiều khi rất cần. Nhưng nằm dưới tầng 
sâu hơn có một loại trí khác, đó là trí không 
phân biệt, không kỳ thị. Trí này rất quan trọng. 
Ở trường học, chúng ta chỉ được học nhiều về 
trí phân biệt thôi, nhưng là người thực tập, 
mình phải học thêm về trí không phân biệt. Trí 
không phân biệt tức là trí không có kỳ thị nhau. 
Mình không thể nói rằng mình không phải là 
người kia, người kia là da trắng, mình là da 
đen. Mình không thương người da trắng, mình 
chỉ thương người da đen thôi, hoặc là người kia 
là da đen mình là da trắng, mình chỉ thương 
người da trắng thôi, mình không thương người 
da đen. Cái đó gọi là phân biệt, kỳ thị. Mình nói 
người kia là Do Thái, mình không phải là người 
Do Thái, mình là người Palestine. Người Do Thái 
thì nói mình không phải là người Palestine, rồi 
hai bên kỳ thị và làm khổ cho nhau. Kỳ thực 
mình từ một nguồn gốc mà ra hết.

Trong Hồi giáo cũng như trong Do Thái giáo, 
chúng ta được học rằng tất cả đều do một gốc 
mà sinh ra. Tất cả đều do Allah, đều do Thượng 
đế mà phát sinh ra. Vậy mà mình coi nhau như 
kẻ thù, rồi có sự kỳ thị phân biệt, chống đối 

nhau và quyết một mất một còn với nhau. Sự kỳ 
thị phân biệt đó cần được lấy ra khỏi tâm mình 
bằng sự thực tập thiền quán để thấy được cái 
gọi là trí không phân biệt (The wisdom of non-
discrimination).

Vô phân biệt trí là gì, mình có thể hiểu được, 
biết được, nó cũng dễ thôi. Ví dụ, nhìn vào 
bàn tay phải ta thấy có vô phân biệt trí ở trong 
bàn tay. Bàn tay này đã làm được rất nhiều 
việc, nó rất khéo léo tuy đôi khi cũng có một 
vài cái vụng về. Bàn tay này đã làm được hàng 
trăm, hàng ngàn bài thơ. Tất cả những bài thơ 
mà thầy viết xuống đều do bàn tay phải viết 
xuống hết, bàn tay trái này thì chưa bao giờ 
làm thơ. Chỉ có một lần, bữa đó thầy không có 
giấy, không có mực, không có viết nên phải bỏ 
cái bì thư vào trong máy đánh chữ và đánh máy 
bài thơ. Đó là bài Con nghé nhỏ đuổi chạy mặt 
trời. Chỉ có bài đó là hai bàn tay làm chung mà 
thôi, còn các bài khác thì thầy làm bằng bàn tay 
phải hết.

Bàn tay phải này còn làm được nhiều chuyện 
khác nữa. Ví dụ như mỗi khi muốn cầm cái 
búa thì nó cầm rất giỏi, bàn tay kia cầm dở lắm, 
đóng không được mạnh, đôi khi còn đóng trật. 
Bàn tay này đôi khi cũng có trật nhưng nó đóng 
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khá hơn. Bàn tay này đã từng viết chữ, làm thơ, 
viết thư pháp và làm nhiều chuyện khác nữa 
nhưng bàn tay này không bao giờ kỳ thị, phân 
biệt hay chê trách bàn tay kia. Nó không nói 
rằng: “Này, bàn tay trái ơi, anh là đồ vô tích sự, 
anh chẳng làm được gì hết, không làm thơ được, 
không viết thư pháp được”. Bàn tay phải không 
bao giờ nghĩ như vậy. Trong bàn tay phải không 
có cái gọi là kỳ thị, phân biệt, không có cái mạn, 
là tôi hơn anh, tôi bằng anh hay tôi thua anh. 
Trong bàn tay này có trí tuệ gọi là vô phân biệt 
trí. Cho nên nó sống một cách rất hài hòa và an 
lạc với bàn tay trái. Bàn tay trái cũng không có 
mặc cảm, nó không nói: “Trời đất ơi, anh làm 
hết tất cả mọi cái, còn tôi chẳng làm được gì 
hết”. Hai bàn tay không mặc cảm, vì chúng nó 
biết rằng cả hai đều từ một gốc mà ra. Chúng là 
hai anh em, giữa hai anh em không có sự kỳ thị, 
phân biệt nên không có vấn đề với nhau.

Bây giờ chị gái mình với mình có cư xử được 
như hai bàn tay không? Em trai mình với mình 
có cư xử được như hai bàn tay không? Đôi khi 
còn đánh lộn nữa, đôi khi còn giận hờn, ganh 
tỵ, đủ thứ hết. Thành ra mình chưa có vô phân 
biệt trí nhiều như hai bàn tay của mình. Chúng 
ta thấy sự  phân biệt tạo ra biết bao nhiêu khổ 
đau: người da trắng kỳ thị người da đen, người 
Hồi giáo kỳ thị người Ấn Độ giáo, người Ấn 
Độ giáo kỳ thị người Hồi giáo, người Do Thái 
kỳ thị người Palestine, người Palestine kỳ thị 
người Do Thái. Chúng ta không cư xử được với 
nhau như hai bàn tay của cùng một cơ thể tại vì 
trong chúng ta chưa có cái thấy sâu sắc của vô 
phân biệt trí. Ta nên biết rằng khi bàn tay này 
đau thì mình cũng đau, phải có cái thấy như 
vậy thì mới được.

Có một lần thầy dùng tay phải cầm cái búa, tay 
trái cầm cái đinh tính treo một bức thư pháp 
trên tường cho đẹp, ai dè thầy đóng làm sao 
mà đã không đóng trên cái đinh, lại đóng trên 
ngón tay khiến nó đau quá chừng. Lập tức tay 
phải bỏ cái búa xuống, nắm lấy cái tay đang 
bị đau và đi kiếm thuốc, kiếm băng để băng 
bó. Bàn tay phải của thầy làm một cách rất tự 
nhiên, không nói rằng ta là bàn tay phải, ta 

đang băng bó cho ngươi, ta đang chăm sóc cho 
ngươi, ngươi phải nhớ điều đó mà đừng vô ơn 
bạc nghĩa. Bàn tay phải không bao giờ suy nghĩ 
như vậy. Nó không có sự kỳ thị, phân biệt giữa 
ta và người vì trong nó có cái vô phân biệt trí 
rất hay. Cho nên hai bàn tay sống với nhau rất 
hài hòa. Khi hai bàn tay chắp lại thành búp sen 
thì rất đẹp. Khi ăn cơm, bàn tay trái cầm cái 
chén, bàn tay phải cầm đôi đũa. Tay trái không 
nói là tôi nâng cái chén mệt mỏi quá, còn tay 
phải cũng không nói là tôi phải và cơm vào 
miệng mệt quá. Không bao giờ chúng có sự kỳ 
thị, phân biệt hay than phiền như vậy. Cho nên, 
chúng ta biết rằng trí vô phân biệt là cái có thật 
mà mình có thể thấy được. Khi mình tu học 
thành Phật, thành Bồ tát hay La hán thì hoàn 
toàn mình được như vậy. Mình không còn có 
sự kỳ thị, phân biệt nữa.

Khi tới Làng Mai chúng ta thấy các thầy, các sư 
cô cũng đang cố gắng để làm như vậy. Ở xóm 
Hạ, mỗi sư cô đều giống như là ngón tay của 
một bàn tay, người thì làm việc này, người thì 
làm việc khác, làm một cách lặng lẽ, làm một 
cách âm thầm, không nói là tôi làm việc này 
quan trọng hơn sư chị, hoặc công việc của sư 
chị làm không quan trọng bằng công việc tôi 
đang làm. Không bao giờ quý sư cô có suy nghĩ 
như vậy. Tất cả đều cùng làm việc: người thì 
nấu ăn, người thì rửa chén, người thì đi chợ, 
người thì lái xe đi đón thiền sinh ở nhà ga, 
người thì quét dọn, người thì chùi cầu tiêu,... 
Không có người nào trách móc, than van, nói 
rằng những người kia không chịu làm, chỉ có 
một mình mình làm thôi. Vì sao? Vì trong họ 
đã có một ít trí tuệ gọi là trí tuệ vô phân biệt, 
tuy chưa hoàn toàn như Bụt, như các vị Bồ tát. 

Các thầy trên xóm Thượng cũng vậy, công việc 
nhiều lắm, nhất là trong mùa hè thiền sinh tới 
rất đông. Nhiều người có niềm đau nỗi khổ 
và mình phải lắng nghe họ, chỉ cho họ cách 
đi thiền hành, cách thở, cách tu tập để cho họ 
bớt khổ, làm sao để cho họ có hạnh phúc. Đó 
là niềm vui của mình khi đi tu. Có người thì 
nói pháp thoại, có người thì hướng dẫn pháp 
đàm, có người chỉ đi chợ thôi, có người chỉ lái 
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xe thôi nhưng người nào cũng hoan hỷ hết. 
Tại vì đi chợ cũng rất quan trọng. Người ta 
không có cơm ăn thì nghe pháp thoại đâu có 
nổi, đói quá làm sao nghe pháp thoại. Thành ra 
đi chợ, nấu cơm cũng quan trọng như hướng 
dẫn pháp đàm hay nói pháp thoại. Cho nên, 
người nào cũng rất vui khi được làm công việc 
của mình, không có sự kỳ thị. Đi chợ hay chùi 
cầu tiêu cũng thiêng liêng, cũng đẹp đẽ giống 
như hướng dẫn pháp đàm hay nói pháp thoại. 
Không ai có mặc cảm là mình hơn người khác, 
thua hay bằng người khác. Tất cả đều làm việc 
chung như năm ngón tay của một bàn tay, một 
cách rất hòa hợp, không có sự xô xát, giận hờn 
hay kỳ thị. Tại vì trong đó đã có chứa đựng 
phần nào cái thấy của vô phân biệt trí.

Có một bữa thầy Pháp Độ đi lên xóm Thượng 
hái rau. Ở xóm Trung mọi người thích ăn rau, 
nhất là rau Việt Nam, nên thầy Pháp Độ đã đi 
hết cả một buổi sáng hái rau ở xóm Thượng, 
buổi chiều còn đi xóm khác tiếp tục hái rau. 
Rồi có tin đồn rằng xóm Trung hết đồ ăn, sẽ 
nhịn đói ngày mai, ngày mốt. Khi nghe tin 
như vậy, xóm Thượng, xóm Hạ và xóm Mới 
liền đem đồ ăn xuống để viện trợ. Vì sao vậy? 
Vì xóm Thượng, xóm Hạ và xóm Mới đều thấy 
mình như là những ngón tay của một bàn tay. 
Khi thấy có một xóm thiếu thức ăn thì mình 
phải lo thôi, mình không thể nói tôi là xóm này 
nè, tôi đem thức ăn xuống cho quý vị đó, quý 
vị phải biết ơn tôi. Các xóm không bao giờ nghĩ 
như vậy. Trong thành ngữ Việt Nam có câu "chị 
ngã em nâng". Khi người chị té xuống thì người 
em phải đỡ dậy và người em té xuống thì người 
chị đỡ dậy. Mình biết là mình từ một gốc mà ra 
nên mình chăm sóc nhau và không có sự kỳ thị 
lẫn nhau.

Trong Tâm kinh Bát nhã có câu: “Này Xá Lợi 
Phất, sắc chính thực là không, không chính thực 
là sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác 
gì sắc”. Bây giờ mình đem cái đó áp dụng vào 
trong đời sống gia đình. Mình nói: “Này chị ơi, 
chị chẳng khác gì em, em chẳng khác gì chị, chị 
chính thực là em, em chính thực là chị, và còn 

ba còn má và ông nội, bà ngoại, tất cả đều như 
vậy hết”. "Sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục 
như thị". Tức là chúng ta từ một gốc mà đi ra, 
chúng ta phải thấy rằng chúng ta đều là những 
ngón tay của một bàn tay. Vậy cho nên ngón tay 
cái là ngón tay trỏ, ngón tay trỏ là ngón tay cái, 
ngón tay cái chẳng khác ngón tay trỏ, ngón tay 
trỏ chẳng khác ngón tay cái. Ngoài ra ngón tay 
giữa, ngón tay áp út và ngón tay út cũng đều 
như vậy cả. Như vậy là tinh thần không kỳ thị. 

Các cháu nhỏ cũng có thể hiểu được Tâm kinh 
Bát nhã rất sâu. Các cháu có thể đóng một vở 
kịch. Trong kịch có ba má, ông bà nội, ông bà 
ngoại và mấy đứa con. Ban đầu mấy đứa con 
không có trí vô phân biệt nên cãi lộn nhau, 
giành nhau. Bà ngoại kêu lại và nói: “Các con 
có biết rằng con chị tức là thằng em, thằng em 
tức là con chị, con chị chẳng khác gì thằng em, 
thằng em chẳng khác gì con chị, ngoài ra bà 
nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, ba má cũng 
đều như vậy cả”. Tức là nói Tâm kinh Bát nhã 
đó, thành ra hai đứa nó cười hề hề, nó ôm nhau 
và không giận nhau nữa. Rồi ngày mai tự nhiên 
ba má hơi cãi lộn nhau, mình nói: “Này ba, ba 
chính là má, má chính là ba, ba chẳng khác gì 
má, má chẳng khác gì ba, ngoài ra ông nội, ông 
ngoại, bà nội, bà ngoại và tụi con cũng đều như 
vậy cả”. Đó là Tâm kinh mà mình có thể áp dụng 
được liền. Mỗi khi có sự kỳ thị, có sự giận hờn 
là phải đọc câu linh chú đó: "Thị đại thần chú, 
thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng 
đẳng chú, năng trừ tất cả những sự kỳ thị và 
phân biệt".



24

Khi chúng ta đi vào những ngôi chùa như 
chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh, chúng ta thấy có 
một tượng đức Bồ tát Quan Thế Âm. Tượng đó 
không phải chỉ có hai cánh tay mà có cả ngàn 
cánh tay. Chúng ta rất ngạc nhiên tại sao một 
người mà có thể có nhiều cánh tay như vậy. 
Đức Bồ tát Quan Thế Âm có tình thương rất 
lớn, Ngài có thể làm nhiều chuyện một lần. 
Khi nào mình có tình thương lớn, mình muốn 
làm nhiều chuyện một lần: rót nước cho người 
thương uống, dạy cho em học, đem sách ra 
đọc cho bà ngoại nghe, viết thư cho người bạn, 
đem cái hoa tặng ba hay má nhân ngày sinh 
nhật; mình muốn đúng giờ giấc để người khác 
cũng đi học đúng giờ, muốn đọc lá thư để chia 
sẻ cho những người bạn của mình, thu âm bài 
pháp thoại của Sư Ông cho người khác được 
nghe, muốn gởi cuốn sách này về cho má, đem 
sách này về dạy các em, hay đem sách kia đọc 
để ghi âm lại,... Khi mình có tình thương, mình 
muốn làm rất nhiều việc, nhưng mình chỉ có 
hai cánh tay thôi thì làm sao làm được. Cho nên 
đức Bồ tát có đến một ngàn cánh tay.

Bây giờ mình cứ tưởng tượng xóm Hạ, chùa 
Cam Lộ là một vị Bồ tát gọi là Bồ tát Xóm Hạ. 
Bồ tát Xóm Hạ có bao nhiêu tay? Có bao nhiêu 
sư cô, bao nhiêu cư sĩ thì có bấy nhiêu tay. Một 
tay thì làm phận sự trụ trì, một tay làm phận 
sự ban điều hành, một tay lo văn phòng, một 

tay làm tri xa, lo chở thiền sinh, và có biết bao 
nhiêu là tay. Mình cứ tưởng tượng Bồ tát Xóm 
Hạ có cả trăm cái tay. Chúng ta đừng coi xóm 
Hạ là nhiều người mà coi xóm Hạ chỉ như là 
một người. Khi chúng ta tới xóm Hạ, chúng ta 
thấy vị Bồ tát Xóm Hạ đưa ra cả trăm cánh tay 
để đón chào ta... Mỗi sư cô đóng vai trò là một 
cánh tay của Bồ tát. Tuy có nhiều cánh tay như 
vậy nhưng những cánh tay đó hoạt động một 
cách rất nhịp nhàng, không va chạm, không 
gây ra sự xích mích đổ vỡ. Cho nên chúng ta 
phải tập nhìn xóm Hạ như một vị Bồ tát có 
nhiều tay. 

Chúng ta cũng phải tập nhìn xóm Thượng như 
một vị Bồ tát có nhiều tay. Mỗi thầy là một 
cánh tay của vị Bồ tát. Mình có thấy các thầy 
cãi lộn nhau và đánh nhau chưa? Mình có 
thấy các thầy kỳ thị nhau, làm khổ nhau chưa? 
Xóm Mới cũng vậy, cũng là một vị Bồ tát có rất 
nhiều tay. Mỗi sư cô, mỗi đạo hữu thường trú 
là một cánh tay. Mình có thấy các sư cô giận 
hờn, kỳ thị, chửi mắng nhau hay không? Tại vì 

các sư cô đang thực tập vô 
phân biệt trí. Tuy chưa hay 
bằng các vị Bồ tát lớn, tuy 
chưa hay bằng các đức Thế 
Tôn, nhưng trong mỗi sư cô, 
trong mỗi thầy đều có một 
ít cái thấy về vô phân biệt. 
Cho nên, họ có thể sống với 
nhau một cách hài hòa và 
hạnh phúc. Vì vậy, họ có 
thể tạo dựng hạnh phúc cho 
những người tới với họ. Tất 
cả đều đang làm công việc 
của Bồ tát để chăm sóc cho 
thiền sinh, làm cho thiền 
sinh lớn cũng như nhỏ đều 
được hạnh phúc trong thời 
gian sống ở Làng Mai. Nếu 

tinh thần hòa hợp, không kỳ thị đó càng lớn 
chừng nào thì hạnh phúc của thiền sinh càng 
lớn chừng đó. 

Cách đây năm sáu năm, thầy có đi giảng dạy 
tại Hàn Quốc. Thầy được trường Đại học Phật 
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giáo Đông Quốc ở Hán Thành mời giảng. Thầy 
đã giảng rằng trường Đại học phải là một vị Bồ 
tát, và mỗi giáo sư của trường Đại học là một 
cánh tay của vị Bồ tát, nếu không thì đâu phải 
là trường Đại học Phật giáo. Một trường Đại 
học Phật giáo phải được tổ chức như là một 
cơ thể của Bồ tát. Từ viện trưởng cho đến giáo 
sư, cho đến nhân viên đều phải làm những 
cánh tay của vị đại Bồ tát. Trường Đại học của 
mình sau này phải là trường của một vị Bồ 
tát, ai muốn làm trường Đại học Phật giáo thì 
phải nghĩ tới chuyện này. Trường Đại học mà 
chỉ cống hiến kiến thức thôi thì chưa đủ mà 
phải cống hiến cho sinh viên hai chất liệu trí 
tuệ và tình thương. Và trí tuệ này cần có chất 
liệu của trí vô phân biệt. Trí tuệ phân biệt thì 
nhiều trường Đại học cống hiến lắm nhưng 
ít trường cống hiến trí không phân biệt. Một 
Phật học viện, một tu viện hay một trường Đại 
học Phật giáo nếu nó đích thực là trong truyền 
thống Phật giáo thì nó phải cống hiến cái trí 
không phân biệt, chứ cống hiến trí phân biệt 
không thì chưa đủ. Kiến thức ngoài đời để làm 
bác sĩ, làm kỹ sư, làm tiến sĩ về khoa học, về 
văn chương thì chưa đủ. Phải có cách đào tạo 
phần này vì chính cái phần này là phần làm 
phát sinh ra hiểu biết và thương yêu, tức là 
lòng từ bi. Không có trí không phân biệt thì sẽ 
không có phần gọi là chấp nhận và thương yêu. 
Trường học ngoài đời người ta chỉ cung cấp cái 
kia thôi, trong trường học của đạo Bụt và của 
tu viện thì mình phải ráng để cung cấp cái này 
nữa. Khi cung cấp cái thứ hai rồi mới có cái thứ 
ba, thì lúc đó mới có hòa bình và an lạc, mới có 
hài hòa với nhau.

Vậy thì mình chỉ cần đưa bàn tay của mình lên 
nhìn cho kỹ là mình có thể học được rất nhiều 
từ bàn tay này. Bàn tay này chứa đựng trí không 
phân biệt. Bàn tay kia cũng vậy, nó hoàn toàn 
không có mặc cảm là tôi thua, tôi hơn hay tôi 
bằng. Cho nên chúng nó là hai anh em gương 
mẫu, hai chị em gương mẫu. Chúng ta có thể  
đưa hai bàn tay lên, nắm lấy nhau để cảm thấy 
đây là hai anh em rất hòa thuận, rất hạnh phúc. 
Tại vì trong mỗi bàn tay đều có trí vô phân biệt. 
Chúng ta, dù lớn hay nhỏ đều được mời lấy bàn 

tay phải nắm lấy bàn tay trái để cảm thấy rằng 
đây là hai anh em đích thực, hai chị em đích 
thực, sống với nhau hài hòa được là nhờ có cái 
trí vô phân biệt ở trong đó. Làm xong rồi thì 
thở ba hơi. Quý vị có thấy được cái trí vô phân 
biệt trong bàn tay mình không?

Bây giờ đưa bàn tay ra cầm bàn tay của người 
ngồi bên để coi thử có trí vô phân biệt trong 
cả hai bàn tay hay không? Người Pháp cầm tay 
của người Anh, người Anh cầm tay của người 
Đức, người Palestine cầm tay của người Do Thái, 
người Do Thái cầm tay của người Palestine. 
Chúng ta hãy cầm tay nhau để học bài học của 
trí vô phân biệt. Tôi chính là anh, anh chính là 
tôi, tôi chẳng khác gì anh, anh chẳng khác gì 
tôi. Đó là tinh thần của Bát nhã, đó là tinh thần 
của vô phân biệt trí. Đây là một bài giảng có 
ý nghĩa rất thâm thúy mà các cháu thiếu nhi 
cũng có thể hiểu được. Nếu các cháu tiếp tục 
học theo hướng này thì khi lớn lên sẽ có kiến 
thức và sự thực tập sâu sắc vững vàng về đạo 
Bụt.
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Thầy Chân Pháp Niệm

Áo nâu, nón lá và guốc mộc
Tháng 6 năm 1994, khi đặt chân đến xóm 
Thượng, chùa Pháp Vân, Làng Mai, Pháp, hình 
ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ trong tôi là được 
tiếp xúc với Sư Ông trong chiếc áo tràng nâu 
cũ giản dị, phai phai màu. Và tôi càng ấn tượng 
hơn khi thấy Sư Ông đi đôi guốc, không phải 
guốc mộc mà guốc màu đen, quai nâu, một sản 
phẩm được sản xuất từ Hà Lan hay Đan Mạch. 
Tôi hơi tò mò rồi tìm hiểu nơi quý thầy tại sao ở 
đây Sư Ông và quý thầy đa số đều đi guốc. Sau 

đó, tôi được biết là mặc áo tràng, nhật bình nâu 
và đi guốc mộc là hình ảnh của một ông thầy tu 
truyền thống. Ở Việt Nam, ngày xưa các thầy 
đều đi guốc mộc trong tu viện. Tôi rất ấn tượng 
và hạnh phúc vì biết mình sẽ được mặc chiếc 
áo nâu và đi guốc mộc sau khi được xuất gia.

Khoảng tầm năm 1998 – 1999, Sư Ông đã cho 
đặt mua guốc mộc từ Việt Nam sang để cho 
các thầy, các sư cô mang. Ở Làng vào các khóa 
tu mùa Hè, Sư Ông và tăng thân vẫn đắp y ăn 
cơm quá đường. Mỗi thầy, sư chú, sư cô đều 
được phát cho một đôi guốc mộc làm bằng loại 
gỗ cây thị hoặc gỗ cây sầu đông và quai nhựa 
trong suốt. Thú thật, các thầy, các sư cô, nhất là 
các vị xuất gia người phương Tây khi thấy guốc 
mộc đó là nhăn mặt, không thích mang. Mang 
vào rất khó đi và trông nó yểu điệu thế nào ấy. 
Nhưng dù không thích cũng phải mang, ít nhất 
là vào những buổi ăn cơm quá đường. Tôi nhớ 
trong tu viện có sư anh cả Giác Thanh, nhất 
quyết không mang. Nhưng vì thương kính Sư 
Ông nên cuối cùng thầy cũng mang.

Sau đó không lâu, Sư Ông dạy lược phần đắp 
y khi ăn cơm quá đường. Mặc chiếc áo tràng 
nâu, đi guốc mộc, mang nón lá là đẹp lắm rồi 
và cũng rất trang nghiêm. Một trong những lý 
do mà càng về sau Sư Ông càng lược bớt những 
yếu tố lễ nghi là vì thiền sinh đến tu học càng 
ngày càng đông. Và để cho họ không cảm thấy 
quá đầy bởi các lễ nghi do đa phần họ đến từ 
các truyền thống khác như Thiên Chúa giáo, 
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Do Thái giáo,… Một số người có thể sẽ bị dị ứng 
với những yếu tố tôn giáo khiến họ không có 
cơ hội tiếp xúc được với nguồn tuệ giác thâm 
sâu của đạo Bụt. Đó cũng là lý do mà Làng Mai 
không xây chùa có mái cong theo kiểu truyền 
thống, không thờ tự theo kiểu truyền thống 
mà chỉ tạo dựng tu viện theo mô hình một ngôi 
Làng (Village), một cộng đồng sống hài hòa với 
thiên nhiên.

Cũng từ năm đó, tăng thân bắt đầu mặc áo 
tràng nâu, đi guốc mộc, mang nón lá trong các 
buổi ăn cơm quá đường. Sau này vì đi lại khó 
khăn, nhất là đối với các thầy, đặc biệt các thầy, 
sư chú người phương Tây nên guốc mộc kiểu 
Việt Nam đã bị mai một, nhưng tăng thân vẫn 
đi loại guốc Hà Lan hay Đan Mạch. Qua thời 
gian, áo tràng hay nhật bình nâu và chiếc nón 
lá đã trở thành biểu tượng và trang phục của 
văn hóa xuất sĩ Làng Mai. Thiền sinh khắp nơi 
trên thế giới khi nhìn thấy một vị xuất sĩ trong 
chiếc áo tràng nâu và nón lá thì họ nhận diện 
ra được ngay đó là quý thầy, quý sư cô Làng 
Mai. Ở Làng Mai, các thầy và các sư cô được 
phép sử dụng ba màu cho y phục: màu vàng 
cháy là màu y (sanghati), màu nâu và màu lam. 
Năm 2018, trước khi Sư Ông về lại Việt Nam, 
trong một buổi họp mặt giáo thọ châu Á tại 
Làng Mai Thái Lan, chúng tôi bàn về chuyện y 
phục và đặt vấn đề có nên dừng sử dụng màu 
lam không. Đang lúc có nhiều ý trái chiều thì 
Sư Ông đến, chúng tôi trình lên sự việc và xin 
Sư Ông chỉ dạy. Sư Ông lập tức chỉ tay vào màu 
nâu. Thế là từ đó, ở Thái Lan các thầy, các sư 
chú, sư cô chỉ dùng màu nâu cho y phục.

Gìn giữ văn hóa
Tôi nhớ có lần Sư Ông rầy la hai thầy khách 
Việt Nam đến tham dự khóa tu dành cho người 
xuất gia tại tu viện Kim Sơn, California, Mỹ. Đó 
là vào năm 2001. Hai thầy khách đã đến tham 
dự khóa tu trong trang phục áo tu của truyền 
thống Đài Loan. Tất nhiên là áo tu và giày dép 
theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc. Nhìn 
từ trên xuống dưới không tìm đâu ra dấu vết 
của nét văn hóa y phục của người xuất gia Việt 
Nam. Sư Ông đang đi dạo, thấy hai thầy ăn mặc 

như thế, Sư Ông gọi lại và nghiêm dạy. Tôi nhớ 
từng câu rõ mồn một:

- “Quý thầy làm cái gì vậy? Tại sao quý thầy lại 
ăn mặc cái kiểu như thế? Dân tộc mình đã bị 
đô hộ một ngàn năm chưa đủ sao? Quý thầy 
muốn làm nô lệ tiếp nữa hay sao? Tại sao quý 
thầy không biết tự hào mặc chiếc áo tràng 
nâu thuần Việt, không mặc những bộ vạt hò 
thuần Việt mà lại đi mặc mấy bộ y phục như 
thế? Quý thầy là những người đi tiên phong 
trong trách nhiệm gìn giữ văn hóa. Nếu quý 
thầy không làm, không gìn giữ thì làm sao 
mà khích lệ người dân gìn giữ được?”.

Hai thầy nghe Sư Ông rầy một trận thất kinh, 
choáng váng. Lời nhắc nhở ấy như tiếng hét 
của một vị thiền sư nhằm thức tỉnh thế hệ xuất 
gia trẻ đang chạy theo xu hướng mất gốc, đang 
hướng ngoại mà quên rằng mình là người xuất 
gia Việt Nam, mình có truyền thống, bản sắc 
văn hóa xuất sĩ của mình. Sư Ông là người thầy 
đặc biệt tôn trọng và quan tâm đến vấn đề văn 
hóa, thấy các thế hệ xuất gia trẻ hướng ngoại, 
Sư Ông không ngần ngại nhắc nhở để họ biết 
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tự hào khi mặc y áo truyền thống xuất sĩ Phật 
giáo Việt Nam. Đó là màu nâu sồng giản dị mà 
bao thế hệ thầy tổ đã mặc và giữ gìn. Người 
xuất gia phải là người luôn đi tiên phong trong 
trách nhiệm gìn giữ văn hóa, đặc biệt là trong 
nếp sống và công việc hành đạo của mình!

Trong những chuyến hoằng pháp tại Trung 
Quốc năm 1999, 2001, 2002, Sư Ông và tăng 
thân được tiếp đón tới các tu viện, chùa chiền 
để diễn thuyết, pháp thoại, hay hướng dẫn 
khóa tu… Sư Ông luôn xuất hiện trong chiếc 
áo tràng nâu, đôi guốc mộc và chiếc nón lá. 
Hiếm khi Sư Ông đắp y trong các buổi lễ cung 
nghênh, tiếp đón. Phật giáo Trung Quốc đa 
phần rất nặng về lễ nghi long trọng. Và có vẻ 
như trước cái hình thức lễ nghi long trọng như 
thế, Sư Ông có dụng ý muốn giới thiệu cho họ 
thấy lại cái đơn giản, mộc mạc của một người 
xuất sĩ, phong thái của một thiền giả, vốn là 
nét đặc thù trong nhà thiền mà họ đã từng biết 
đến từ các bậc thiền sư trong truyền thống 
thiền của họ. Trong những sự kiện như vậy, có 
hai màu tương phản rõ ràng: hình thức trang 
nghiêm long trọng của y giáo phục rực rỡ màu 
vàng, đỏ (một số chư tăng ở Trung Quốc đắp y 
màu đỏ, áo hậu màu vàng, thường phục màu 
lam) và sự giản dị, mộc mạc, chân chất của 
màu nâu từ tăng thân Làng Mai. Người Trung 
Hoa luôn tự hào họ là người anh cả, Phật giáo 
ở Việt Nam là du nhập từ Trung Hoa. Nhưng 
theo sử sách thì không hẳn như vậy. Qua tác 
phẩm Thiền sư Khương Tăng Hội, chúng ta thấy 
có thể Phật giáo ở Trung Hoa do ngài Khương 
Tăng Hội truyền qua vào cuối thế kỷ thứ II và 
đầu thế kỷ thứ III. Qua thời gian, cũng ít thấy 
có vị tăng nào tiếp tục công việc hoằng pháp 
qua Trung Hoa từ Việt Nam. Mãi đến thế kỷ 
20 - 21 mới có Thiền sư Thích Nhất Hạnh sang 
Trung Hoa hoằng pháp trong chiếc nón lá và áo 
tràng nâu giản dị của một tu sĩ Việt Nam.

Các thầy, các sư cô, sư chú thuộc tăng thân Làng 
Mai chỉ mặc y phục như áo vạt hò, áo nhật bình, 
áo tràng thuần truyền thống Phật giáo Việt 
Nam mà không mặc những mẫu y phục kiểu 
các sư tăng Trung Quốc hay Đài Loan. Như các 

kiểu áo cổ La hán hay áo tràng có sợi dây thòng 
xuống bên hông phải và có những đường chỉ 
chạy sít nhau ở cổ áo. Nói tới đây tôi nhớ năm 
2008, tôi rời tu viện Bát Nhã ra Hà Nội gấp để 
làm một số việc, nghĩ là đi một hai hôm rồi vào 
lại nên không mang theo đồ đạc gì nhiều, chỉ 
mang trên mình một chiếc áo tràng. Ở Hà Nội, 
tôi bị mất giấy tờ, không đi đâu được và cuối 
cùng phải rời Việt Nam. Trước khi đi, tôi ghé 
mua một cái áo tràng ở tiệm bán y áo gần chùa 
Quán Sứ, nhưng ở đó họ chỉ bán áo tràng của 
người xuất sĩ kiểu Trung Quốc. Tôi đã mua một 
cái để mặc. Về tới xóm Thượng, Pháp, tôi mặc 
cái áo tràng đó vào hầu Sư Ông tại thất Ngồi 
Yên. Sư cô Định Nghiêm thấy tôi mặc cái áo đó 
bèn la lên:“A! Thầy Pháp Niệm mặc áo sư Tàu”. 
Sư Ông nhìn với ánh nhìn “thông điệp”, và tôi 
hiểu rằng Sư Ông không muốn tôi mặc cái áo 
đó. Thời đó, để có một chiếc áo tràng hay nhật 
bình nâu tại Làng Mai là khá hiếm và tôi biết 
tôi cần tạm sử dụng chiếc áo tràng này. Thế là 
sau khi về phòng, tôi đã cắt bỏ hết các sợi chỉ 
trên cổ áo và hai sợi dây lòng thòng đó đi. Thế 
là ổn.

“Phật tánh không phân chia Nam Bắc” nhưng mỗi 
dân tộc đều có văn hóa Phật giáo thấm nhuần 
những nét văn hóa mang bản sắc riêng của dân 
tộc đó. Văn hóa thì rất đa dạng và phong phú. 
Người ta nói rằng văn hóa còn thì đất nước còn. 
Điều này luôn đúng ở mọi thời đại. Theo Sư 
Ông Làng Mai, người xuất gia là những người 
luôn tiên phong cho việc gìn giữ văn hóa. Văn 
hóa chúng ta đang nói đến ở đây là văn hóa y 
phục của người xuất sĩ trong truyền thống đạo 
Bụt Việt Nam. Là người tiên phong trong công 
cuộc làm mới đạo Bụt, để cho đạo Bụt thích ứng 
được với những nhu cầu của thời đại, nhưng Sư 
Ông Làng Mai đồng thời cũng là một người có 
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thể nói là vô cùng bảo thủ, nhất là trong việc 
khôi phục và giữ gìn những giá trị hay, đẹp của 
truyền thống dù với những chi tiết rất nhỏ như 
đôi guốc mộc, chiếc nón lá và y phục màu nâu: 
áo tràng, nhật bình và vạt hò. 

Hình ảnh ông thầy tu Việt Nam trong chiếc áo 
tràng hay nhật bình nâu và chiếc nón lá đã trở 
nên một hình ảnh thân quen đối với cộng đồng 
quốc tế, cũng giống như hình ảnh một người 
phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài và nón lá 
bài thơ. Người phương Tây khi thấy một ông 
thầy tu mang áo tràng nâu và đội nón lá thì biết 
ngay đó là ông thầy tu truyền thống Việt Nam. 
Mỗi dân tộc, truyền thống Phật giáo đều có y 
phục đặc trưng của họ, nhìn vào họ là biết họ 
thuộc dân tộc nào, truyền thống Phật giáo nào.

Chân chất màu thiền
Áo tràng nâu, đôi guốc mộc và chiếc nón lá 
không chỉ là vấn đề văn hóa trang phục mà 
nó còn nói lên tinh thần giản dị, chân chất và 
thanh thoát của một ông thầy tu. Ngày xưa, các 
ngài đều chỉ mặc áo tràng nâu, đi guốc mộc và 
đội nón lá. Sư Cố Thanh Quý cũng thường hay 
chống gậy, đội nón lá đi chơi khắp vườn chùa 
hoặc khi xuống đường tham gia cuộc vận động 
bất bạo động năm 1963. Hình ảnh đó trong 
lòng Phật giáo, nhất là Phật giáo miền Trung, 

đã trở thành bất diệt. Là một cảm hứng để thế 
hệ sau noi theo mà tập sống một đời sống giản 
dị, chân chất và thanh thoát của một người tu. 
Hình ảnh này hiện nay vẫn còn được một số 
các vị xuất sĩ gìn giữ, còn phần nhiều đã mai 
một đi. Màu y áo của chư tăng bây giờ đã biến 
dạng khá nhiều, cái màu đất nâu, giản dị, chân 
chất, thanh thoát của Nâu sồng từ trở màu thiền 
đang dần bị thay thế. Tôi luôn cảm thấy ấm áp 
và biết ơn khi nhìn thấy những vị vẫn còn giữ 
được nét “sồng” tâm linh ấy.

Tôi luôn cảm thấy ấn tượng mỗi khi nhìn thấy 
bóng dáng người xuất sĩ, dù họ xuất hiện một 
mình hay với một đoàn thể có khi lên tới hàng 
trăm người. Họ đi từng bước thong dong trên 
các đường phố náo nhiệt, đông người để hóa 
duyên, khất thực, độ người, giúp đời như ở 
thành phố New York, London, Los Angeles, Hà 
Nội hay Sài Gòn… Ấn tượng trong tôi thật sâu 
đậm khi tận hưởng những giây phút cùng Sư 
Ông và tăng thân đi trên các vùng cao nguyên 
núi đồi của tu viện, đặc biệt trong các buổi ăn 
cơm quá đường. Tôi biết dù Sư Ông và tăng 
thân xuất hiện ở đâu, hình ảnh áo nâu và nón 
lá trong bước đi thong dong, thầm lặng, tĩnh 
tại luôn gây ấn tượng mạnh trong lòng người 
và tạo cảm hứng cho tất cả nhớ quay về với nếp 
sống giản dị, tri túc và thảnh thơi.



30

Sư cô Chân Đức

Mùa an cư năm nay (17.9.2020-15.12.2020), đại 
chúng đã có cơ hội nhìn sâu vào chủ đề “không 
phân biệt” dưới góc nhìn tâm phân biệt biểu 
hiện nơi cá nhân mình và sự biểu hiện của nó 
trên thế giới. Đây cũng là một cơ hội để tìm 
cách làm lớn mạnh hạt giống không phân biệt 
trong mỗi người chúng ta. Chân Đức xin chia 
sẻ dưới đây một chút những gì mình đã học hỏi 
được.

Trong bài pháp thoại của thầy Pháp Lai, thầy 
có nhắc đến cuộc thí nghiệm do một cô giáo 
người Mỹ thực hiện trong lớp học với học sinh 
người da trắng thuộc các gia đình trung lưu. Cô 
giáo đã chia lớp học ra làm hai nhóm: nhóm thứ 
nhất gồm các em mắt xanh, và nhóm thứ hai 
gồm các em mắt nâu. Trước tiên cô bảo các học 
sinh mắt xanh rằng vì có mắt xanh nên các em 
thông minh, và bảo các em học sinh mắt nâu 
là vì mắt nâu nên các em không thông minh. 
Khi Chân Đức nghe nói về cuộc thí nghiệm này, 
Chân Đức nghĩ thầm: “Một nhà giáo sao lại có 
thể làm như vậy?”. Cô giáo cũng có nói rằng cô 
cảm thấy không thoải mái chút nào trong suốt 
cuộc thí nghiệm, nhưng cô nghĩ rằng nó rất 
đáng công để thử. Các em học sinh sẽ có thể 
học được một bài học thực tế từ đời sống thật.

Sau khi các em học sinh mắt xanh nghe nói 
tính thông minh có thể được căn cứ theo màu 
mắt, sự tự tin của các em gia tăng và các em học 
khá hẳn lên. Trong khi đó, các em học sinh mắt 
nâu mất hết tự tin và học kém đi. Ngày hôm 
sau, cô giáo lại nói với các em điều ngược lại 
làm sự tự tin của các em học sinh mắt nâu tăng 
lên, và các em mắt xanh thì mất hết tự tin. Cuối 
cùng, cô cho cả lớp biết đó chỉ là một cuộc thí 
nghiệm. Sau đó, cả lớp đều học khá hẳn lên vì 
các em đều nhận ra rằng khả năng học tốt là 
một khả năng bẩm sinh, có sẵn trong mỗi cá 
nhân. Một điều quan trọng khác nữa mà các 
em học được là không nên kỳ thị người khác vì 
vẻ ngoài của họ.

Cô giáo theo dõi học sinh trong lớp cho đến khi 
các em trưởng thành. Sau khi các em đã ra đời 
đi làm, các thành viên trong lớp vẫn tiếp tục 
gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm về sự thực tập 
không kỳ thị theo cách thức mà người da trắng 
tầng lớp trung lưu thường không làm.

Sau khi nghe chia sẻ về cuộc thí nghiệm này, 
Chân Đức có dịp nhìn vào tâm phân biệt của 
chính mình và tự hỏi: “Mình có đánh giá người 
khác dựa vào bề ngoài của họ không?”. Chân 
Đức bắt đầu thấy mình phân biệt như thế nào 
khi nhìn vào vẻ bề ngoài. Khi thấy một sư cô hay 
một thầy mà Chân Đức có ấn tượng tốt, trong 
lòng Chân Đức ghi nhận “mình thích người 
này”, trong trường hợp ngược lại thì “mình 
không thích người này”. Chân Đức không thấy 
người ấy trong hiện tại như chính họ. Đây là 
một tập khí sâu dày mà Chân Đức có thể sửa đổi 
bằng cách dùng chánh niệm quán chiếu về cảm 
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thọ và tri giác. Trong những buổi pháp đàm 
sau bài pháp thoại của thầy Pháp Lai, quý 
thầy, quý sư cô và nhiều vị thiền sinh đến 
từ các quốc gia khác nhau đã chia sẻ về tâm 
phân biệt biểu hiện dưới kinh nghiệm cá 
nhân của họ về vấn đề phân biệt chủng tộc. 
Thí dụ như ở Việt Nam, người miền Nam 
phân biệt người miền Bắc; tại Guatemala, 
người gốc Latinh phân biệt người bản địa.

Trong một đoạn video ngắn do thầy Pháp 
Linh chia sẻ, chúng ta nhận thấy trẻ con có 
thể kỳ thị chính mình dựa trên vẻ bề ngoài. 
Một em bé da màu có thể nói rằng con búp bê 
da màu là không đẹp, con búp bê da trắng mới 
đẹp. Người ta có thể mất tự tin vì những thông 
điệp nhận được từ xung quanh. Một sư cô sang 
Úc tị nạn nói với Chân Đức rằng trở ngại lớn 
nhất của sư cô là mặc cảm sâu dày mình là một 
người tị nạn. Sư cô đã nhận ra việc chuyển hóa 
mặc cảm tự ti ấy có ý nghĩa đến mức nào. Chân 
Đức cũng nhận ra rằng việc làm người khác 
tự tin hơn quan trọng đến thế nào. Có những 
người vì vẻ bên ngoài hay vị trí xã hội (thí dụ 
người tị nạn) bằng cách này hay cách khác đã 
nhận được thông điệp rằng họ là thấp kém. Họ 
đã nhận thông điệp ấy từ khi còn thơ ấu, hay có 
khi trước đó nữa, do tổ tiên trao truyền lại. Bởi 
vì tổ tiên của họ có thể cũng đã nhận cùng một 
thông điệp ấy.

Thầy Pháp Linh cũng chia sẻ một đoạn video với 
một thí nghiệm khác được tiến hành ở Ba Lan. 
Ở đó, người tị nạn từ Trung Đông, Syria được 
sắp xếp thành cặp với người Ba Lan. Một người 
Ba Lan bản xứ ngồi đối diện với một người tị 
nạn, và họ chỉ ngồi nhìn vào mắt nhau, không 
nói năng hoặc suy nghĩ gì cả. Đã có một sự cảm 
thông vượt thoát ngôn từ được thiết lập giữa 
hai người, một sự thấu hiểu lẫn nhau vượt lên 
trên giới hạn của kiến thức và tâm phân biệt. 
Chúng ta học từ Bồ tát Quán Thế Âm cách nhìn 
bằng con mắt từ bi, và đây là khả năng mà tất 
cả loài người chúng ta đều có sẵn. Tuy nhiên, 
chúng ta cần phải tập luyện qua những tương 
tác hàng ngày, để có thể nhận ra khi nào chúng 
ta đang không nhìn bằng mắt thương.

Chân Đức cũng có dịp lắng nghe vài cô thiền 
sinh da đen, thành viên của tăng thân, qua 
Zoom. Nhóm có bốn người, hai người da trắng 
và hai người Mỹ da đen. Sau một lần họp mặt, 
Chân Đức mời một thầy người Tây phương 
hướng dẫn lần gặp kế tiếp vì nghĩ rằng thầy 
làm khá tốt. Thầy ấy từ chối và bảo rằng tại sao 
chúng ta không mời một người khác? Vì thế 
Chân Đức đã mời một cô người da đen và thấy 
cô đã hạnh phúc như thế nào khi được mời làm 
chủ tọa buổi lắng nghe sâu sau đó.

Năm 2016, khi Chân Đức đến Hội Chủng viện 
Thần học ở New York đại diện Sư Ông nhận 
Huân chương Liên hiệp, tại đó có lễ khánh 
thành một phân khoa mới với ba giảng viên là 
người da đen. Chúng tôi được cho biết là Hội 
dự định sẽ có 50% người da màu trong phân 
khoa. Ở đây, người ta muốn gửi đi một thông 
điệp mới thay thế cho thông điệp cũ mà mọi 
người đã tiếp nhận từ lâu nay là một người da 
đen không học giỏi bằng một người da trắng. 
Chúng ta có thể cho rằng hướng đi này là phù 
hợp với đạo đức. Nó không phải là việc sửa sai 
quá khứ mà hơn thế nữa, nó cung cấp cho xã 
hội một cái nhìn mới.

Một số thành viên tăng thân người da đen và 
da màu đặt câu hỏi là tăng thân của chúng ta 
góp phần như thế nào trong thông điệp này? Ai 
trong chúng ta cũng muốn đem giáo pháp chia 
sẻ cho đồng bào của mình. Các thầy, các sư cô 
người Việt muốn đem pháp môn Làng Mai về 
chia sẻ ở Việt Nam; các thầy, các sư cô người 
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Trung hoa muốn đem pháp môn Làng Mai về 
Trung quốc, vậy thì lẽ đương nhiên người Mỹ 
da đen cũng muốn chia sẻ pháp môn với đồng 
bào người Mỹ da đen của họ. Ở Baltimore, tăng 
thân người da màu đã sở hữu được một nhà 
thờ cũ, đủ rộng rãi cho vài trăm người, biến 
nó thành một nơi mà người da đen và người da 
màu có thể đến với nhau như một tăng thân, 
cùng chia sẻ và tham gia các sinh hoạt văn 
hóa. Họ nói rằng các pháp môn cần được chia 
sẻ trong một bối cảnh hoàn toàn không mang 
tính tôn giáo.

Ngôn ngữ sử dụng để chia sẻ giáo pháp phải 
phù hợp với người tiếp nhận. Do đó, khi giới 
thiệu sự thực tập cho người da màu, tiếng Mỹ 
được sử dụng có thể sẽ rất khác với tiếng Mỹ 
dùng giới thiệu pháp môn cho người da trắng, 
là nhóm của đa số. Người sử dụng ngôn ngữ 
phù hợp nhất cho người da màu chính là người 
da màu. Giáo pháp luôn luôn nhu nhuyến như 
thế. Cũng như ở Việt Nam, giáo pháp đã tiếp 
thu các yếu tố của văn hóa Việt thời trước đạo 
Bụt, như bàn thờ Tổ tiên chẳng hạn. Ở Tây Tạng 
và Nhật, đạo Bụt cũng tiếp thu văn hóa của các 
nước này. Ở Tây phương đạo Bụt cũng cần phải 
như vậy. Có nghĩa là người Mỹ da đen, người 
Mỹ bản xứ… cần một đạo Bụt thấm nhuần văn 
hóa Mỹ. Bạn có thể thắc mắc là: chúng ta không 
thể chỉ có một đạo Bụt Bắc Mỹ duy nhất cho 
tất cả mọi người tới từ bất cứ nguồn gốc nào 
hay sao? Không ai muốn có sự chia rẽ, càng có 
nhiều điểm chung càng tốt. Tuy nhiên, chúng 
ta cũng vẫn cần chăm sóc những nhu cầu riêng 
của mình. Nhưng nếu thực sự muốn làm lớn 
lên tâm không phân biệt của mình, chúng ta 
cần chăm sóc những nhu cầu riêng này trong 
tinh thần tương tức “hạnh phúc của bạn là 
hạnh phúc của tôi, và khổ đau của bạn cũng là 
khổ đau của chính tôi”.

Chúng ta công nhận nhu cầu của người Mỹ da 
đen trong việc phát triển một ngôn ngữ mà họ 
thấy phù hợp cho chính đồng bào của họ. Thế 
nhưng sau cùng, chúng ta cũng vẫn cần đến 
với nhau. Thí dụ như trường hợp những khóa 
tu cho nhiều lứa tuổi đã được tổ chức. Chúng 

ta cần phong trào Wake Up của người trẻ bởi vì 
những người trẻ có những nhu cầu riêng biệt, 
nhưng điều đó không ngăn ta tổ chức các khóa 
tu cho mọi lứa tuổi để tất cả mọi người có thể 
cùng chia sẻ kinh nghiệm và sự thực tập với 
nhau. Ai thực tập niệm, định, tuệ cũng sẽ có 
sự giác ngộ. Sự giác ngộ ấy vượt thoát màu da, 
chủng tộc và, một cách rất tự nhiên, sẽ mang 
mọi người đến với nhau.

Trong bài pháp thoại về lập trường đạo đức 
kiên định (moral courage), sư cô Lăng Nghiêm 
chia sẻ về khuynh hướng thủ thế tiềm ẩn trong 
ta, về bản năng bảo tồn bản sắc nằm sâu trong 
mỗi chúng ta. Thật khó để chúng ta đôi khi 
nhìn sự vật bằng cặp mắt của người khác nếu 
như ta không có tuệ giác tương tức. Lập trường 
đạo đức kiên định là khả năng buông bỏ tự tánh 
riêng biệt của ta. Sư cô Giác Nghiêm cũng nói 
về ao ước nguyên thủy và cái sợ nguyên thủy 
làm ta không có khả năng hiểu và chấp nhận 
người khác.

Sư cô Thuận Nghiêm nói về việc ta sinh ra trong 
những đặc quyền hoặc trong sự thua thiệt như 
thế nào. Tương lai của một em bé sơ sinh da 
trắng trên phương diện giáo dục, vị trí xã hội, 
chăm sóc y tế hơn hẳn so với những gì mà một 
em bé sơ sinh da đen sinh ra trong cùng một 
thời điểm tại nước Mỹ nhận được.

Trong khóa an cư năm nay, Chân Đức có ý thức 
hơn về những khổ đau do sự phân biệt chủng 
tộc gây ra trong thời đại của chúng ta. Chân 
Đức bắt đầu thấy, trong tư cách là một người 
thực tập, mình có thể làm gì để gửi một thông 
điệp khác ra thế giới. Chân Đức có thể có chánh 
niệm hơn về tâm phân biệt của mình. Đôi khi 
sự phân biệt cần thiết và hữu ích, nhưng có lúc 
nó lại dẫn đến những tri giác sai lầm và khổ 
đau. Trong một buổi vấn đáp, thầy Pháp Biểu 
có nói rằng ngôn ngữ tự nó đã có tính phân 
biệt. Vì vậy khi sử dụng ngôn ngữ để phân biệt 
ta nên để ý một chút. Thí dụ như khi nói: “Các 
sư cô là như thế này…” hay “Các thầy là như 
thế kia…”, có thể sẽ có một ít sự thật trong câu 
nói mang tính khái quát hóa đó. Nhưng chúng 
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ta đừng nên bị kẹt và nên biết là ta đang nói 
một câu có tính cách phân biệt. Ta cũng hay 
nói những câu như “các thầy, các sư cô người 
Việt” trong nghĩa đối đãi với “các thầy, các sư 
cô người Tây phương”. Có khi nói như vậy cũng 
có vẻ thích hợp, nhưng điều quan trọng là khi 
sự phân biệt ấy đi lên trong tâm thì ta phải tự 
hỏi chính mình về giá trị của nó và biết rằng 
ta đang khái quát hóa một điều chưa chắc đã 
100% chính xác.

Trong khóa an cư này, Chân Đức cùng một thầy 
nữa có cơ hội thực tập lắng nghe sâu với một 
vài thành viên người da đen trong tăng thân. 
Lắng nghe sâu là một trong những pháp môn 
quý báu nhất mà Sư Ông đã trao truyền cho 
chúng ta. Và thật may mắn, trước khi đại dịch 
Covid xảy ra chúng ta đã có phương tiện truyền 
thông trực tuyến để có thể chia sẻ và lắng nghe 
nhau mà không cần phải di chuyển. Việc lắng 
nghe sâu là một yếu tố căn bản trong công tác 

xây dựng tăng thân. Nó cũng là bước thứ nhất 
và quan trọng nhất trong sự thực tập bao dung. 
Ta có thể hỏi người kia: “Bạn có thể nói cho tôi 
nghe tôi đã hành xử như thế nào làm cho bạn 
khổ?”. Chỉ cần lắng nghe sâu thôi chúng ta đã 
có thể biết mình cần phải làm gì cho tình trạng 
khá hơn. Chúng ta có thời gian. Nếu ta cần có 
ba buổi lắng nghe sâu thì ta không nên cố gắng 
dồn tất cả vào một buổi.

Loài người chúng ta có vẻ dẫn đầu tất cả các 
loài trong vấn đề kỳ thị. Việc ông George Floyd 
bị sát hại là một tiếng chuông cảnh tỉnh cả thế 
giới về thực trạng này. Chỉ có một con đường 
duy nhất để đi tới mà thôi: ta phải có một tâm 
thức và trái tim tương tức. Thực tập chánh 
niệm, nói năng nhẹ nhàng, nhìn và lắng nghe 
sâu như một tăng thân sẽ giúp chúng ta đạt tới 
vô phân biệt trí.

Chùa Cam Lộ, xóm Hạ, ngày 20.12.2020
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Thầy Chân Pháp Khả

Nhóm chúng mình kỳ lạ lắm, phải không anh? 
Tôi sửa soạn ra đây, là một dòng tâm đẹp 
Một góc an lành, một lời xin phép 
Chép thành câu, thành chữ, để nuôi nhau.

Nhóm chúng mình, thiên lý rộng đến đâu? 
Quen nhau mười năm, hoặc chỉ vài ba tháng  
Có cốc nước gừng, chia nhau mỗi sáng 
Có chén trà thơm, ngưng đọng những mùa yên.

Mỗi người là một bức tranh riêng  
Đâu phải đi chung là hiểu tận tường mong ước 
Cái muốn nơi anh, tôi dễ gì thấu được 
Cả vũ trụ muôn màu, tâm thức ấy anh mang.

Vậy mà cùng nhau đi một quãng thiệt là xa 
Dáng vẻ đôi vai đã trở thành quen mắt lắm 
Dung dị giữa đời, hết lòng cùng mưa nắng 
Cõi tâm hiền, đâu ngần ngại lúc cho đi.

Nhóm chúng mình, đơn giản có vậy thôi 
Tự nhiên thấy thân nhau hơn như năm tháng 
Đời giàu có, những buổi trời hửng sáng 
Đồi xanh cao sương sớm đợi bình minh.

Ngày vui đó, ngày ưu tư cũng đó 
Lạ lùng như trang gió thổi lời kinh 
Như mắt theo mây, để sông núi nghiêng mình 
Mà cúi xuống trước vòng quay nhận thức.

Nhóm chúng mình, bắt buông từng dấu hỏi 
Em có nhớ không, ta đã trả lời chưa? 
Chờ đến khi nao, lòng dạ ấy yên vừa 
Tâm thức tự vẽ một đường đi thoát lối.

Có những dáng hình, tưởng nhiều nhưng là một 
Họ trở thành nhau ngày nào đó chẳng hay 
Cách nói, cách đi, cách nhìn nhận thế gian này 
Chung một niệm thương yêu, đầy hy vọng.

Anh đã biết, lời ai từng mở lối 
Chạm đáy linh hồn, nơi sâu nhất nguồn tâm 
Dù nhớ hay quên qua ngần ấy những thăng trầm 
Chẳng lẽ cứ lòng vòng trong đại thể!

Nhóm chúng mình, tìm cho ra thế giới 
Mà anh, tôi, sông, núi,... chẳng ngoài nhau 
Cuộc sống này vơi bớt những thương đau 
Một khối lớn sẽ chữa lành thương tích lớn.

Anh ngồi lại, tìm dòng tâm nguyên thủy 
Tôi thấy bên đời, vạn chất sáng nuôi nhau 
Vũ trụ chan hòa, không trước không sau 
Cách sự thật đây còn bao nhiêu hơi thở nữa.

Nhóm chúng mình, giữa tuổi hoa lối ngõ 
Nơi dòng sông chia hai nửa hoàng hôn 
Còn nhau đây, can đảm những tâm hồn 
Thầy được thấy các con mình, là tri kỷ.
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Thầy Chân Pháp Biểu

Tôi chờ đợi giây phút này từ mấy tháng nay rồi. 
Từ tối mai, tôi sẽ có cơ hội nhập thất trong bốn 
tuần. Tôi bắt đầu thấy mình cần dành thời gian 
cho bản thân khi nhận ra không gian dành cho 
những tương tác thường ngày với mọi người 
xung quanh đang dần co rút lại trong tôi. Tôi 
trở nên dễ bực bội và hay phán xét hơn. Có 
những điều, chỉ mấy tháng trước đây, không hề 
là chuyện gì to tát, bây giờ đòi hỏi nhiều không 
gian hơn trong tâm tôi. Tôi cũng nhìn ra mình 
bắt đầu cảm thấy tách biệt và xa cách hơn với 
những người xung quanh.

Cách đây vài năm, chuyện này có lẽ sẽ làm tôi 
lo lắng. Tôi sẽ tự chất vấn xem mình đã làm gì 
sai hay mình có cần phải cố gắng ra khỏi cái vỏ 
của mình nhiều hơn không. Nhưng tôi đã học 
để mỉm cười với cái tập khí cố hữu này. Mỗi khi 
cảm thấy “đầy”, thay vì dành cho mình thời 
gian và không gian để nhìn ra vấn đề và để tự 
chữa trị, tôi sẽ dẹp hết những cảm xúc, tình 
cảm của mình sang một bên và tham gia vào 
các hoạt động, chuyện trò với người khác thậm 
chí còn nhiều hơn bình thường. May thay, chỉ 
chút ít trải nghiệm đã có thể đem lại một sự 
khác biệt lớn. Tôi mỉm cười với mình. Chỉ bấy 
nhiêu thôi đã đủ để nhắc cho tôi rằng tôi cần 
dừng lại, nhìn sâu vào nội tâm mình.

Một kỳ nhập thất không hẳn là thời gian nghỉ 
ngơi. Tuy vậy, khi nó kết thúc, tôi luôn có cảm 
giác rất sâu là mình đã tìm lại được sức mạnh, 
và một nguồn năng lượng mới hùng hậu trào 
dâng trong tôi. Nhưng nghỉ ngơi không phải 
là thứ làm tôi thích thú nhất trong những đợt 
nhập thất như thế này. Luôn khám phá ra một 
điều gì đó của tự thân mà tôi không hề ngờ 

tới mới là điều thú vị nhất. Đôi khi đó là một 
cảm xúc sâu sắc về lòng biết ơn và niềm vui. 
Trong những khoảnh khắc ấy tôi có thể tận 
hưởng được phần nào những hoa trái của sự 
tu tập. Nhưng nhiều khi, đó có thể là một vết 
thương tôi đang mang trong mình hay tâm 
trạng buồn chán, cô đơn. Những giây phút ấy, 
tôi thấy mình chạm tới một cái gì đó bấy lâu 
nay đã được nuôi dưỡng trong chiều sâu tâm 
thức của mình. Và khi tôi bắt đầu mở lòng ra để 
thừa nhận sự có mặt của nó, của cả lớp khổ đau 
này, tôi luôn cảm thấy bị cuốn hút và kinh ngạc 
nhận ra rằng hình như nó luôn thường trực có 
mặt đó thông qua mỗi hành động của tôi trong 
đời sống hàng ngày. Nó giống như một bức 
toan, trên đó tôi không ngừng vẽ lên mỗi ngày 
mọi trải nghiệm buồn vui của mình.

Khi chia sẻ với bạn như vậy, tôi có thể cho bạn 
cảm tưởng các khóa nhập thất của tôi không 
dễ chịu chút nào, giống như khi phải làm các 
việc vặt, nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại. 
Ngay từ lần đầu tiên tôi đã nhận ra rằng chạm 
vào được gốc rễ của khổ đau là một trải nghiệm 
vô cùng bổ ích, rất đáng làm. Mỗi kinh nghiệm 
đi qua đem tới cho tôi thật nhiều năng lượng, 
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đầy hy vọng và cảm hứng để tiếp tục thực tập. 
Có vẻ hơi lạ khi nói điều này, nhưng đây thực 
sự là những gì tôi thấy. Tôi có cảm giác là trong 
cuộc sống hàng ngày, tôi thường rời xa trái tim 
mình. Và những giây phút im lặng của kỳ nhập 
thất đã giúp tôi về yên lại chính nơi tâm mình.

Tôi đã luôn là một người phức tạp. Từ khi là 
một đứa trẻ tôi đã rất hiếu động, ít khi hài lòng 
với những điều mà đa số những đứa trẻ khác 
đều có thể chấp nhận bằng một thái độ vui vẻ 
và trân trọng. Ở tuổi thiếu niên, tôi có cảm giác 
mình không có chỗ đứng trong thế giới này và 
mọi thứ trong xã hội dường như đều đi ngược 
lại với những nguyên tắc của tôi.

Là một tu sĩ trẻ, tôi cũng cảm thấy có gì đó 
còn thiếu trong cuộc sống của mình, nhưng 
rồi giáo pháp đã từ từ thấm vào trái tim tôi. 
Kể từ đó, mặc dù tôi nhận thấy thân tâm mình 
không có sự thay đổi nào rõ nét - tôi thấy tôi 
chẳng khác gì nhiều so với chàng thanh niên 
đầy hoang mang của 10 năm về trước khi 
đến tu viện lần đầu, nhưng vì một lý do nào 
đó, tôi không còn tin vào lý lẽ của anh chàng 
lãng tử trong tôi nữa. Đôi khi, anh chàng hiện 
hình và tìm cách sáng tạo ra một câu chuyện 
gì đó, khi ấy tôi nhìn chàng rồi thong thả hỏi: 
"Này, anh từ đâu đến vậy?". Có đôi khi, tôi nói: 
"Trông anh mệt rồi đấy, sao anh không đặt vali 
xuống, nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục 
cuộc hành trình bất tận của mình?". Thời gian 
trôi qua, dần dần anh chàng trở thành bạn với 
tôi. Tôi vui mừng chào đón sự trở lại của anh 
dù anh có khuynh hướng xuất hiện tuy chẳng 
được mời, lại đúng vào những thời điểm không 
mong đợi. Thực sự là ngay bây giờ, anh chàng 
đang ngồi đây cùng tôi, khi tôi đang viết những 
dòng này và đang tự hỏi chuyện gì sẽ diễn ra 
trong những tuần tới.

Ban đầu, tôi đi tu với ý định “quay lưng lại với 
xã hội”. Đời sống xuất sĩ kỳ thú cuốn hút tôi 
đến độ tôi nghĩ mình có thể quên hết mọi nhu 
cầu, mọi ước vọng về tình yêu, sự thừa nhận 
xã hội cũng như mọi tiện nghi về tình cảm. 
Nhưng bây giờ, kể cả khi đã là một tu sĩ rồi, tôi 

biết rằng rất khó để vượt qua những nhu yếu 
này. Đương nhiên, chúng không còn thô như 
khi chúng ta theo đuổi cuộc sống ở bên ngoài 
nhưng hương vị của chúng thì vẫn dễ dàng 
nhận ra được trong đời sống hàng ngày.

Đôi khi, tôi chăm sóc một sư em trong đại 
chúng, đây là việc một vị giáo thọ thường làm. 
Tuy vậy, nếu tôi thật sự trung thực với mình, 
tôi cần thừa nhận là tôi không chỉ quan tâm 
tới những tiến bộ trong thực tập và hạnh phúc 
của các sư em. Một phần trong tôi tìm kiếm sự 
công nhận trong mắt các sư em. Tôi luôn cần 
được thương và được hiểu. Tôi không thể ngăn 
mình mong ước những điều này. Lần đầu tiên 
nhìn ra chuyện đó, tôi đã rất choáng váng, tôi 
phản ứng lại chính mình bằng một năng lượng 
vừa căm ghét vừa xấu hổ. Không cần nói hẳn 
bạn cũng biết là những phản ứng này không hề 
giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn và cũng không 
đem thêm chút nào cảm thông và chấp nhận 
trong đời sống của tôi.

Thật may mắn, tiếng gọi “Hãy thương chính 
mình”, như gàu nước lạnh, đã được dội xuống 
tôi hết lần này tới lần khác. Và rồi một ngày 
kia, tôi đã có can đảm lắng nghe tiếng nói ấy. 
Tôi không nhớ giây phút này đã diễn ra lần đầu 
tiên vào lúc nào nhưng, theo dòng thời gian, có 
gì đó đã thay đổi rõ nét trong tôi. Bây giờ mỗi 
khi tôi giật mình nhận ra mình đang đi theo “lối 
cũ” - đang đi vào lối mòn của căm ghét và mặc 
cảm hay đang đòi hỏi tình thương và sự công 
nhận, tôi thường nghĩ tới hình ảnh một cái thất 
nhỏ nằm giữa những đỉnh núi đầy tuyết phủ. 
Tôi chưa bao giờ tới đó nhưng tôi biết nơi ấy 
gìn giữ Tâm ban đầu của tôi. Đó là biểu tượng 
của niềm mong ước sâu xa về tự do tuyệt đối, về 
sự vượt thoát nhu yếu rất con người trong tôi là 
được chấp nhận, được thương yêu và chăm sóc.

Đó là một căn nhà đơn sơ bằng đá có cửa ra 
vào bằng gỗ và cửa sổ nhìn xuống thung lũng. 
Bước vào trong, sẽ chỉ có một lò củi nhỏ, một 
bục gỗ làm giường, một cái bàn và kệ gỗ để ngồi 
đặt ngay trước cửa sổ, nơi mỗi ngày tôi có thể 
ngắm mây trời đến đi trên thung lũng.
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Nơi ấy, cuối cùng, tôi có thể bình thản khóc cười 
với buồn vui của chính mình mỗi ngày. Tôi đã 
tiếp xúc và nuôi dưỡng những tâm nguyện của 
mình như thế. Đó là nơi tôi trở về nương náu 
khi lo lắng, cô đơn và bất an có mặt trong tôi.

Một vị thiền sư Trung Hoa đã viết bài thơ này 
vào một ngày hè, khi ngài đang sống ở một 
tu viện nằm trong lòng một thành phố đông 
người:

三面僧鄰一面牆 

更無風路可吹涼 

他年捨此歸何處 

青壁紅霞裹石房

Tam diện tăng lân nhất diện tường 
Cánh vô phong lộ khả xuy lương 
Tha niên xả thử quy hà xứ 
Thanh bích hồng hà khoả thạch phòng

(Thiền sư Tề Kỷ)

Ba hướng tăng nhân, một bức tường 
Nẻo nào cho gió thoảng thanh lương 
Bỏ hết, mai ta về đâu nhỉ 
Thạch thất đồi xanh quyện ráng hồng

(Bản dịch của thầy Nguyên Tịnh)

Khi đọc bài thơ này tôi đã mỉm cười! Tôi nghĩ tới 
tác giả và tự nói với mình: "Không lạ lùng sao? 
Hơn một ngàn năm trôi qua rồi vậy mà cuộc 
sống của tôi và của Ngài thật giống nhau quá!". 
Niềm vui của tôi, trong một thoáng bất ngờ, đã 
biến thành tình bằng hữu, thành sự tương giao 
vượt thoát không gian và thời gian. Tôi nghe 
lòng mình mở ra. Thoáng chốc, dòng chảy sự 
sống cuồn cuộn trôi trong cả châu thân.

Mỗi khi có thể tiếp xúc với không gian nội tâm 
này, tôi thấy thật lạ là tôi thường muốn được 

chia sẻ với ai đó. Nó giống như một hành động 
hiến tặng sự tử tế và tình thương. Khi trẻ tuổi 
hơn bây giờ, tôi đã từng làm như thế nhưng khi 
đó tôi thấy điều mầu nhiệm này đã xẹp xuống 
như một quả bóng bị châm kim. Tôi nhận ra 
rằng có những điều không thể nói bằng lời. 
Trong cuộc sống, được gặp gỡ hai hay ba người 
bạn có thể hiểu chúng ta chỉ sau một thoáng 
nhìn, ta có thể coi như mình là một trong số 
những người may mắn. Không phải lúc nào tôi 
cũng có mặt trong số này nhưng tôi biết chừng 
nào tôi còn giữ được sự ấm áp cho thạch thất 
của mình thì chừng đó tôi còn có đủ năng lượng 
để đi tới, để tiếp tục thử nghiệm.

Tôi hy vọng là bạn sẽ tạo dựng cho mình một 
thiền thất như thế, nằm bên một hồ nước 
trong xanh hay bên một thác nước cuộn chảy 
đêm ngày. Biết đâu, một ngày, tôi sẽ tới thăm 
bạn. Ban đầu, có thể bạn sẽ không biết tôi tới 
nhưng nếu bạn để cửa ngỏ, tôi sẽ nhẹ nhàng 
bước vào. Tôi sẽ nhìn bạn viết sổ công phu hay 
đọc kinh cho tới khi bạn nhận ra sự có mặt của 
tôi và mỉm cười với tôi. Có thể chúng ta sẽ giữ 
im lặng, có thể chúng ta sẽ vui vẻ nói với nhau 
về chuyện này chuyện kia. Thực ra,  điều đó 
không có gì quan trọng bởi hai chúng ta đều 
biết rằng chẳng có điều gì thực sự cần phải nói. 
Có thể tôi đã quen biết bạn từ trước. Chúng ta 
đã cười với nhau mà không cần biết mỗi chúng 
ta đang mang điều gì trong lòng. Cũng có thể là 
bạn còn chưa ra đời và còn cần cả nghìn năm 
nữa để cho cha mẹ bạn gặp nhau. Thêm một lần 
nữa, điều ấy cũng không thực sự quan trọng. 
Khi tôi viết ra thế này, tôi có cảm giác rất thật 
là tôi đang nắm tay bạn. Sau cùng, khuôn mặt 
và nụ cười bạn soi bóng xuống mặt hồ, in dấu 
trong những hàng cây, đồng cỏ bên ngoài cửa 
sổ và trong cả ánh mặt trời vừa hiện ra sưởi ấm 
ngày đầu tiên trong kỳ nhập thất của tôi.
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1 Triêng gióng: Gióng là chiếc quang nhỏ bằng tre hay mây. Gióng là quang, triêng là đòn gánh thường được làm bằng tre. 

Triêng gióng (quang gánh) là dụng cụ thường dùng của dân tộc Việt Nam, nhất là nông thôn. 

Cụ Phan Bội Châu có câu thơ: Một triêng đủng đỉnh hai đầu thúng.

2 Bỏ buông: câu đối ở mộ mẹ 1988:  Trông xác vữa mẹ già chết để lại 

      Nhắc thân hèn trẻ mọn sống cho đi.

Thầy Thủ tọa Thích Giác Viên

1 Con nhặt đòn gánh cũ 
 Nơi để rác bên đường 
 Do chợt nhớ về mẹ 
 Lòng thương cảm kính thương

5 Ngày con còn lớp sáu 
 Chiến tranh ngập máu xương 
 Chết sau lưng trước mặt 
 Say ngủ thở bình yên 
 Pháo đâu xuyên thủng mái 
10 Nổ già trẻ chịu chung 
 Đớn đau khô suối lệ 
 Kêu trời ngoài hay trong?

 Nguồn lực nào xui khiến 
 Con may áo nông dân 
15 Bao mì đà hết bột 
 Tự thêu một chữ thương 
 Mỗi lần mặc áo ấy 
 Lòng nhẹ nhõm lạ thường

 Muốn xuất gia xin mẹ 
20 Không do dự vấn vương 
 Ngàn lần con chẳng muốn 
 Khoác súng ra chiến trường

 Mẹ nhìn con lâu lắm 
 Với đôi mắt tỏ tường 
25 Một cái nhìn sâu thẳm 
 Sâu hơn lòng đại dương 
 Không hề lộ dấu hiệu 
 Lệ đang nhỏ vào tim

 Ở chùa con nhớ mẹ 
30 Xin mẹ chớ vào thăm 
 Con hình dung nỗi khổ 
 Đôi quang gánh trĩu vai 
 Quãng đường dài sỏi đỏ 
 Lửa lựu đẫm nắng nung 
35 Mắt con thành suối lệ 
 Lệ mẹ đã tuôn dòng

 Năm (mươi) hai năm tu tập 
 Sóng cồn lắng tâm trong 
 Mẹ hiền con quá vãng (1988) 
40 Đã trên ba mươi năm

 Con tiếp tuệ tương tức 
 Đường hiếu vẫn mở tung 
 Con lắng là mẹ lắng 
 Mạch tiên tổ gia phong

45 Nay nhìn đòn gánh cũ 
 Con mẹ lớn sơ tâm 
 Nguyện chí thành phụng hiến 
 Sống nếp sống bỏ buông.2

Ân thầy hôm sớm đệ huynh 
Càn khôn tỏa rạng suối nguồn khai thông

Hiện pháp đắc an tịnh cư 
An Bằng, ngày 16 tháng 05 năm 2019

1
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Giải thích buông dần triêng gióng

Thanh khí tương ứng tương cầu

Thương yêu sâu thẳm trong tâm
Sau 52 năm tu học, từ năm 1966 em Chung vào 
chùa, 1969 được thọ giới Sadi, 1973 thọ giới 
Tỳ kheo, pháp tự là Giác Viên, con đã có một 
năng lượng thúc đẩy làm sao để biết áp dụng 
giáo pháp qua các sinh hoạt. Mãi đến 1994, con 
qua Làng mới được tu với tăng thân nhiều xóm, 
nhất là nhờ Thầy (Làng Mai) khéo léo, nhẹ 
nhàng đầy kiên nhẫn và lời lẽ sâu sắc rõ ràng, 
biểu hiện sự sống của tuệ giác chân thực nơi 
Thầy, đã in sâu nhiều ấn tượng vào thân tâm, 
giúp con cảm nhận được rằng, con đang nhờ 
ân đức của Tổ tiên huyết thống tâm linh, khí 
thiêng của non nước Lạc Hồng đã un đúc cho 
con thêm, cái chất “Thương” đã có từ lúc học 
lớp 6 và lớn theo năm tháng.

Thương yêu trải khắp không thời
Ân đức đó cho con, lúc ở nhà nhờ tình thương 
bao la, phẩm chất tháo vát của mẹ, nhờ quý 
thầy dạy cho học từ lớp bình dân nơi thôn xóm, 
thầy cô cấp 1, cấp 2, lại nhờ bạn bè đầy ắp tình 
nghĩa chân quê un đúc. Lúc mới vào chùa, con 
nhờ nương náu quý Thầy, nhất là sư ôn Trú trì, 
nhờ các điệu tác động, nhờ đạo hữu mến Thầy 
giúp điệu hết lòng mà tạo dựng, tác thành cho 
con.

Sau Mậu Thân (1968) con đã có cơ may rất lớn 
là sư ôn Trú trì đã ân cần căn dặn rằng: thầy 
mà sắp ra đây làm chánh đại diện là đệ tử của 
ôn, điệu mặc áo lên xin thầy nương tựa. Thế 
là Thầy mới ra hôm trước, ngày sau con liền 
mặc áo, lên xin như lời sư ôn dạy. Thầy hoan 
hỷ chấp nhận. Thầy có lối giáo dục bằng sự 
sống hằng ngày của Thầy. Con cảm nhận Thầy 
có tâm bao dung độ lượng, sống nghiêm túc, 
tận tụy về mọi lĩnh vực. Thầy đã chu đáo lo cho 

tăng chúng, cho đệ tử, đến đạo hữu, và khéo 
léo kiện toàn từng bước về tổ chức giáo hội tỉnh 
nhà, đến các khuôn hội, nhất là ở những vùng 
xa xôi, những nơi đời sống dân chúng thường 
gánh chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt, nghèo 
đói, thiếu cơm áo quanh năm, song rất giàu 
tình đạo, nghĩa Thầy. Lâu ngày, người Quảng 
Trị gọi Thầy là “Cha”.

Thương yêu bảo hộ quê hương
Thầy chăm sóc chu đáo đoàn tác viên của 
Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội như chú 
Phúc, chú Đính, chú Hà, anh Tuấn và một sư cô 
người miền Nam.

Các tác viên trẻ này đang cùng dân chúng xây 
dựng các làng kiểu mẫu về các mặt giáo dục, 
y tế, kinh tế. Nội dung xây dựng là đánh thức 
và nuôi lớn tâm chủ động vươn lên để thoát 
sự trông chờ, ỷ lại vào trợ cấp, hay buông xuôi 
bất lực giữa xu thế vọng ngoại, cùng lúc ấy 
chiến tranh mỗi ngày mỗi tàn phá khốc liệt 
khắp nơi. Thầy đang tiếp sức với trường Thanh 
Niên Phụng Sự Xã Hội để cùng nhau xây dựng 
hướng đi độc lập tự chủ cho quê hương, một 
hướng đi nhân bản, đậm đà văn hóa Văn Lang. 
Đây là nền tảng của đạo Phật ở giữa cuộc đời và 
đó cũng là sự vận hành đổi thay tất yếu, song 
rất bền vững chất sống của dân tộc Việt Nam.

Thương yêu con cháu trưởng thành
Thầy sống rất tình nghĩa mà hết lòng. Con học 
nhìn, nghe, cảm, thấm năng lượng thân giáo 
đầy kiên nhẫn, sâu sắc bền bỉ quý hiếm ấy nơi 
Thầy qua năm tháng. Thầy chú trọng sự hành 
trì tu tập, gìn giữ thời khóa công phu nghiêm 
mật, nhưng đời sống thì rất nông thôn chất 
phác, từ y phục, lời nói,… cái chất quê ấy là vốn 
liếng lâu đời của Quảng Trị quanh năm thiếu 
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áo thiếu cơm ai cũng phải “khéo ăn mới no, 
khéo co mới ấm”.

Nhờ thế có lúc việc chùa, việc học ở trường 
Bồ Đề, khiến con có một thời gian đau đầu 
đến mức không nói chuyện tiếp xúc với ai, và 
không thể học hành bình thường được nữa, 
con lại may mắn có bác sĩ Hoán, cũng là hiệu 
trưởng trường Bồ Đề Quảng Trị cho thuốc 
uống. Cái thâm tình của Thầy, của cuộc sống đã 
tiếp sức cho con vượt qua một cách tự nhiên dễ 
dàng hơn.

Những nơi đào tạo tăng tài
Sau khi cho con thọ giới Sadi ở Tổ đình Tây 
Thiên, Huế vào năm 1969 với pháp tự Giác 
Viên. Cuối năm đó, Thầy cho con vào Báo Quốc 
Huế tiếp tục tu học. Con học lớp 11 ở Tư thục Bồ 
Đề, và học Di Đà sớ sao với Hòa thượng Thiện 
Hạnh, luật Sadi trường hàng với Hòa thượng 
Đức Phương. Con thu xếp để có thời gian làm 
sạch cỏ gấu (cỏ cú) ở vườn cam cạnh nhà bếp 
của chùa Báo Quốc. Con dần dần bớt bệnh. Dịp 
này, con thỉnh thoảng lên hầu thăm Sư ông 
Kim Tiên.

Cuối năm 1970 Thầy gởi con vào Phật Học viện 
Hải Đức Nha trang học Trung đẳng chuyên 
khoa II. Con phải dự thính một năm mới đỗ vào 
chính thức, vì chưa học sơ đẳng Phật học. Năm 
1973 con còn được Phật Học viện cho thọ giới 
Tỳ kheo và Bồ tát xuất gia. Cuối năm 1974, tốt 
nghiệp Trung đẳng chuyên khoa, con được dự 
lễ khai giảng lớp cao đẳng do Hòa thượng Từ 
Đàm làm hiệu trưởng. Đầu năm 1975, lớp cao 
đẳng gián đoạn, chỉ học gia giáo tại Phật Học 
viện với chư Tôn đức. Con lại được tham dự 
lớp dịch Trung A hàm, gồm có 10 huynh đệ, do 
thầy Tuệ Sỹ trực tiếp cố vấn.

Vào Cam Ranh
Cũng trong thời gian này, với sự chấp thuận 
của Giáo hội tỉnh Khánh Hòa do Hòa thượng 
Thiện Bình làm chánh đại diện, con được Phật 
Học viện cử vào trông coi chùa Từ Đức, thôn 
Quảng Đức. Nơi đây có 300 hộ dân Quảng Trị 
vào định cư tránh bom đạn đã mấy năm rồi.

Mẹ con bán nhà, đất, rồi vào chùa ăn chay 
niệm Phật, thỉnh chuông đại hồng và chăm sóc 
bữa ăn cho con, đứa con duy nhất còn lại nhờ 
nương náu thiền môn mới còn tồn tại. Anh con 
đã chết năm 1974 tại bệnh viện Mang Cá Huế. 
Thay mặt gia đình, con chủ động mai táng anh 
con. Ra ở Mang Cá con bị cảm, sư Như Minh 
cho đệ tử giúp đem thức ăn thức uống, thuốc 
men. Con nhớ ân ấy thường thăm hỏi Sư qua 
những lá thư, nên đó là dịp con được Sư xin cho 
qua Làng tu học.

Ở chùa Từ Đức, con và mẹ hôm sớm có nhau rất 
đầm ấm như khoảng 30 năm trước ở trọ nhà 
bác ngoài quê. Hai mẹ con cùng xay lúa làm 
gạo đem bán ở chợ Chùa làng Lưỡng Kim.

Ở Chùa Từ Đức

Phẩm chất của một ngôi chùa
Đất chùa rộng hơn 2 héc-ta. Đạo hữu phát tâm 
công quả trồng khoai mì, khoai lang, bắp, lúa 
gieo… Nhờ thế, kinh tế chùa đầy đủ sung túc 
hơn bất cứ hộ gia đình nào nơi này. Lúc ấy, 
đạo hữu rất bận việc mưu sinh, tối còn đi họp 
để nghe cán bộ phổ biến nhiều tin cần thiết, 
nhưng đạo hữu đi chùa đều đặn, đông đúc, nhờ 
cái tâm tín mộ Phật sâu sắc ở ngoài quê Quảng 
Trị lâu đời. Con thương đạo hữu nên đêm đêm 
con trao đổi một vài nét giáo pháp thuộc chánh 
tín, duyên khởi, nhân quả, vô ngã, vô thường. 
Kinh Pháp cú trong tạng Nikaya là kinh con 
thường sử dụng vào các buổi chia sẻ ấy. Con 
viết Pháp cú lên vách ván của chùa cho mọi 
người học. Con dùng Pháp cú để lạy sám hối 
thay nghi lạy Hồng danh. Con lại sử dụng Pháp 
cú và Nikaya tóm tắt vào cả thời khóa ở chùa, 
thay vì trì tụng Lăng nghiêm, Thập chú, Mông 
sơn,... chùa chỉ tụng Tâm kinh Bát nhã. Những 
lúc cầu an, cầu siêu, đám tang… con đều vận 
dụng lối hành trì như thế.

Thời gian này, những giáo lý đã học bốn năm 
ở Phật Học viện Nha Trang trước đây giúp con 
rất nhiều. Con triển khai rộng hơn tinh thần 
ấy vào các ngày 30, 14, và lễ lớn tại chánh điện.
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Tu là yêu nước thương nòi
Những lúc dự họp ở ủy ban xã hay hội trường 
Mặt trận tổ quốc huyện, khi nào được gọi phát 
biểu trước các cán bộ, quý thầy, quý linh mục, 
mục sư, chức sắc Cao đài, Phật giáo Hòa 
hảo, các nữ tu Thiên chúa và các trưởng 
ban hộ tự nơi chưa có trú trì, thì con 
cũng vận dụng tinh thần nội dung giáo 
pháp ấy vào. Con dùng cách chia sẻ sao 
cho thích ứng với những gì cán bộ vừa 
phổ biến. Con diễn đạt không mang tính 
tôn giáo, chỉ mang tính xã hội có lợi ích 
chung mà mọi người trong hội trường 
dù địa vị rất khác nhau vẫn có thể chấp 
nhận một cách tự nhiên. Phát biểu về 
luật pháp, kinh tế, văn hóa, an ninh, từ 
thiện hay mê tín và không mê tín tùy 
theo yêu cầu... Mỗi lần phát biểu như 
thế con thấy có an lạc, thêm niềm tin chánh 
pháp, rằng chánh pháp đã cho con cảm nhận 
sao đó mà có thể góp một phần dù rất nhỏ, để 
xây dựng cuộc sống chung. Tuệ giác là chánh 
pháp rất thiết thực, rất sung mãn.

Mỗi lần cần tiếp xúc riêng với cán bộ, công an, 
con cũng nhờ tinh thần ấy mà dần dần tạo được 
sự thân tình, cởi mở, như là sự đàm đạo đậm 
sắc tình bạn cùng chung xây dựng quê hương 
đất Việt. Sự xây dựng thích ứng với tình hình 
trong xã, trong huyện sao cho ngày càng tốt 
đẹp hơn. Con thấy rất vui khi sống với nhau, 
dù ở đâu cũng thắm thiết tình người, tình đồng 
bào ruột thịt.

Biết mình phát khởi ưu tâm
Tuy có hạnh phúc nhiều mặt như vậy ngay 
sau 1975, nhưng trong sâu thẳm, con vẫn tự 
thấy mình chưa thực sự có cái thấy rõ ràng 
về phương cách thực tập hằng ngày. Con luôn 
nuôi khát vọng và lưu tâm học hỏi để tìm ra và 
hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy được.

Ngày mẹ qua đời
Mười ba năm sau, mẹ mất ngày 28 tháng 9 năm 
Mậu Thìn (1988). Năm giờ chiều mẹ không ăn, 
người thở rất yên, không thấy có gì là đau đớn, 
như người nằm ngủ. Thở mũi rồi thở miệng và 

hết thở lúc tám giờ tối. Con ở bên mẹ, giữ yên 
lặng. Có bác Cát, chị Tâm ở Tân Thành, người 
phát tâm giúp mẹ việc ăn uống, tắm rửa vào 
thời gian cuối đời và vài đạo hữu địa phương.

Đám tang lợi lạc cho nhau
Một đám tang hướng về sự yên tĩnh tối đa. 
Không chiêng trống nhạc theo tập quán. Chỉ 
trang trí các câu Pháp cú về vô thường, vô ngã, 
duyên khởi. Không thỉnh mời, báo tin. Mọi 
người đến là Phật tử, bà con tại địa phương 
rỉ tai nhau. Có 17 chư Tôn đức tăng ni ở trong 
tỉnh, Phật tử Nha Trang như chị Sáu, chị Kỳ 
vào tham dự một xe ca. Có hai linh mục Bình 
và Dụ là người bà con trong họ. Niệm Phật 
được yểm trợ bằng loa và điện là bình ắc quy 
đặt trên xe quan tài đẩy đi. Mỗi người cầm một 
nén hương. Một đoàn người lặng lẽ từ chùa ra 
nghĩa trang khoảng một cây số, chỉ có tiếng 
loa niệm Phật rõ ràng vang xa trong không 
khí yên tĩnh của buổi sáng miền quê. Tối 30 
con chia sẻ, sáng ngày mồng Một di quan. Nội 
dung chia sẻ về hiếu qua giáo lý Phật dạy. Con 
lưu tâm rất nhiều là trong tang lễ làm sao đem 
được an lạc đến cho người còn sống, người 
tham dự đều biết rõ giáo lý ấy để linh động áp 
dụng vào cuộc sống hằng ngày. Mọi người còn 
được hướng dẫn lưu ý tối đa về việc bảo vệ môi 
trường: không xả rác, thức ăn uống trong tang 
lễ hoàn toàn chay tịnh, đạm bạc, thiên nhiên 
và đầy đủ, trang trí giản đơn từ chánh điện đến 
bàn linh... Như vậy tang lễ không chỉ thuần 
túy là đau buồn ủ rũ, mà cần biến niềm đau ấy 
thành chất liệu nuôi dưỡng cả người chết lẫn 
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người còn sống và cuộc đời hiện tại. Từ ấy, các 
tuần thất, giỗ, nhất là sau năm 1996 thì cúng 
giỗ hàng năm trở thành ngày quán niệm đều 
mang tinh thần ấy. Các vị tham dự ngày quán 
niệm đều là do lòng thương tưởng và muốn 
tu mà đến. Số người tham dự càng ngày càng 
đông, càng ngày càng đi vào nội dung thực tập 
chánh niệm, như con hằng ngày mong ước. Mộ 
mẹ thật đơn giản, có câu đối:

Trông xác vữa mẹ già chết để lại 
Nhắc thân hèn trẻ mọn sống cho đi

Anh Tuấn cùng xóm giúp khắc chữ lên tấm xi 
măng cốt thép đính vào vách mộ bằng đá chẻ 
hình chữ nhật, được xây xong vài ngày sau đó.

Tiền phúng điếu quý bác ban hộ tự tiếp nhận 
và chi tiêu. Số vàng mẹ bán đất và nhà còn 
nguyên, con trao lại cho ban hộ tự sửa chánh 
điện, con chỉ xin một chỉ mua năng lượng mặt 
trời sạc bình ắc quy do hợp tác xã thanh lý.

Năng lượng duyên khởi, năng lượng “thương” 
hồi bé đã cho con cái hướng để hành xử qua sự 
tiếp nhận những thực tế bấy lâu trong chùa 
cũng như ở xã hội. Con đã học hỏi và chắt lọc 
để hình thành.

Biết ơn là được bảo hộ
Năm 1994 con được qua Làng tu học với Thầy 
Làng Mai và tăng thân, một phần nhờ vào 
những bức thư thăm viếng vì nhớ ơn sư Tây 
Linh qua đám tang anh con năm 1974 góp phần 
vào. Quả là còn biết ơn là còn hạnh phúc mà con 
được học sau này ở Làng.

Có được tuổi thơ

Nguồn mạch thiêng liêng
Giờ đây, từ lúc vào chùa cho đến 2019, trải qua 
52 năm tu học, con mới cảm nhận được rằng, 
chúng ta có thể có tuổi thơ bất cứ lúc nào trước 
mọi thăng trầm của cuộc sống. Tuổi thơ rất 
đẹp này chưa hẳn chỉ thuần túy nhờ vào sự tu 
học của bản thân, mà còn rất cần nhờ vào năng 
lượng chở che của mạch sống huyết thống và 

tâm linh vô thỉ vô chung. Mạch sống này trôi 
chảy qua mọi ngõ ngách sinh tồn và tiếp nối 
không ngừng.

Trôi chảy mãi là sự vắng mặt ý niệm vĩnh hằng 
và đoạn diệt, ý niệm có và không. Chính năng 
lượng ấy giúp con hình thành cái nhìn tươi 
sáng trong mọi biểu hiện và ẩn tàng của sự 
sống giữa trần gian. Cho nên mỗi lần con chợt 
nhớ đến chiếc áo chữ “Thương” là như có mẹ, 
có Thầy…, có nguồn mạch của hồn thiêng sông 
núi đã qua mấy ngàn năm lịch sử. Trên đây là 
cái nhìn tương tức, chính là cái nhìn của tuổi 
thơ có được từ lúc còn chú bé cho tới bây giờ. 
Bây giờ mà rõ nhất là tháng 8 năm 2018 tại Pak 
Chong, Thái Lan.

Hồi tưởng làm giàu hiện tại
Nay hồi tưởng lại các cơ duyên may mắn có 
được thì sự may mắn ấy con đã nhận từ vô 
lượng ân nghĩa, song ở đây con chỉ xin điểm 
lại những mốc chính mà thôi. Con có một gia 
đình nhà quê, đầy tình làng nghĩa xóm. Con 
có mẹ là người giàu năng lượng kiên trì tháo 
vát giữa những cuộc chiến thảm khốc, trong 
lúc gia đình chẳng có nhà cửa vốn liếng gì cả 
mà mẹ vẫn nuôi hai anh em con ăn học đầy đủ. 
Cho đến lúc vào chùa Tỉnh Hội Quảng Trị, con 
được sống với quý thầy và tám điệu. Rồi lại gặp 
được Bổn sư, Thầy đã ân cần giáo huấn từ thuở 
ban đầu. Sau đó được Thầy cho phép vào sống 
ở Phật Học viện Báo Quốc, rồi vào Nha Trang. 
Tại Phật Học viện này bốn năm, với sự giáo dục 
tận tụy của chư Tôn đức. Đặt biệt ở Nha Trang, 
Hòa thượng Từ Đàm làm Giáo thọ trưởng, thầy 
Đổng Minh làm giám học, lại được sự yểm trợ 
hết lòng của ôn Giám viện Già Lam và Hải Đức 
nên sự học hành của huynh đệ chúng con về 
mặt tổ chức rất nghiêm túc và có căn bản ý 
niệm giáo pháp. Vốn liếng bốn năm học giáo lý 
ấy giúp con sống vững hơn trong môi trường Từ 
Đức vào năm 1975. Ở Từ Đức, đạo hữu ban đầu 
phần lớn người quê Quảng Trị giàu tâm đạo, 
đã yểm trợ hộ trì đúng mức. Nhờ thế, con đã 
linh động ứng dụng giáo pháp trong nghi lễ và 
trong hành trì. Con đã chuyên tâm đi về hướng 
cùng đạo hữu nắm tay nhau trao đổi ứng dụng 
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giáo pháp vào 
cuộc sống, lúc ấy 
tuy đang còn thiếu 
thốn mọi bề, song 
mọi người vẫn 
thực hiện được và 
chưa bao giờ gián 
đoạn suốt hơn 45 
năm qua.

Đó là sự lưu nhuận 
đổi thay đi lên của 
tuổi thơ tươi sáng 
dần dần đầy ân 
nghĩa thâm sâu 
của vô lượng nhân 
duyên đã nuôi 
dưỡng thân tâm 
con.

Nỗi khổ dưỡng nuôi
Tuy vậy, do chưa biết thở, biết đi chánh niệm 
từng giây phút, nên khổ đau vẫn trỗi dậy, có 
lúc âm ỉ, có lúc bùng phát đến mức như thiêu 
đốt tâm can của con.

Nỗi đau này lưu lại bao vết thương sâu nặng 
trong con, nhưng lại là động cơ thúc đẩy con tu 
học như một chú điệu nhà quê mới vào chùa từ 
khi được qua Làng năm 1994.

Qua Làng tu học
Ở Làng, cũng học duyên khởi, tứ niệm xứ, quán 
niệm hơi thở, vô ngã, vô thường, tương tức như 
ở Việt Nam. Song Thầy Mai Thôn dạy rất kỹ, rất 
nhiều lần. Thầy có cách trình bày khéo léo, với 
ngôn ngữ tươi mới, nhẹ nhàng, sâu lắng. Thầy 
nhấn mạnh nội dung tương tức ở nhiều lãnh 
vực: giáo pháp, thân và tâm, con người với con 
người, con người với sinh môi. Thầy trình bày 
rõ ràng, khúc chiết cách áp dụng nội dung ấy 
vào mọi sinh hoạt hằng ngày: “Giác ngộ không 
rời khỏi rửa bát, lặt rau”.

Nhờ cách giáo dục ấy, lại nhờ tuổi thơ quá khứ 
giúp con nhận ra, biết cách thực tập từ từ, 
khiến thân tâm con thanh thản, mỗi ngày mỗi 

sáng tỏ điều mơ ước lưu tâm trước đây. Đây là 
tuổi thơ trong sáng lành đẹp nơi con nhờ thừa 
tự chánh pháp chân truyền.

Về lại Việt Nam
Sau hơn 2 năm 3 tháng (27 tháng ở Pháp) con 
trở lại quê hương vào năm 1996. Đến Tân Sơn 
Nhất, con được mời vào trạm an ninh, lập biên 
bản, an ninh tạm giữ hộ chiếu.

Trong lúc làm việc, con thấy an tĩnh, có niềm 
vui tự nhiên phát khởi. Hai ngày sau đúng hẹn, 
con đem hồ sơ được ký ở Việt Nam cho phép đi 
Pháp và bản tường thuật đã làm gì, đi đâu ở bên 
đó, nộp cho an ninh.

Sau khi nghiên cứu, vị công an hỏi con rằng tại 
sao đi trễ quá lâu? Tại sao cho qua Pháp mà đi 
Đức, Hoà Lan, Thuỵ Sĩ?

Con trả lời tự nhiên. Có sao nói vậy. Rất thật 
lòng, nên thấy người con rất thanh thản.

Anh công an mới nói “tôi làm việc này là để bảo 
vệ người dân trong nước cũng như đi ra nước 
ngoài”. Nghe vậy, con càng vui hơn, con liền kể 
cho anh ấy nghe về sự chia sẻ của con ở Làng với 
nội dung cái lạy làm phát khởi lòng biết ơn tổ 
tiên đất nước đã bao đời ra sức lập quốc và xây 
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dựng nếp sống ngày một tươi đẹp. Nghe xong, 
anh ấy nói rằng tôi mong có những người đi ra 
nước ngoài có tâm như thầy. Anh trao cho con 
giấy bút, gợi ý cho con viết cảm tưởng sau mấy 
ngày làm việc. Con đã viết: “Cách làm việc trao 
đổi của anh đã khích lệ tôi rất nhiều cho việc tu 
học và xây dựng cuộc sống chung ở quê nhà”.

Con đi xe hơi về Từ Đức, đến chùa đã chiều tối. 
Đạo hữu đã đông đủ đón chờ. Ai cũng vui. Con 
chào hỏi tất cả, con cũng rất vui. Vào lễ Phật 
xong, con xin phép đi tắm rồi ra tiếp xúc với 
mọi người. Con chia sẻ tổng quát việc tu học 
trong thời gian ở Pháp và nói một ví dụ chi 
tiết, đó là thiền hành, giúp cho thân tâm nhẹ 
nhàng an lạc, lại lưu thông khí huyết, dễ chịu 
mà tránh được buồn ngủ. Rồi cùng đạo hữu đi 
thiền quanh chùa, yên tĩnh, mát mẻ.

Từ đó, đêm nào đạo hữu cũng đến làm lễ, đi 
thiền hành và nghe chia sẻ từ từ về thiền ngồi, 
thiền lạy, tụng kinh, ăn cơm, làm việc kết hợp 
với hơi thở có ý thức.

Con rất vui, vì được sống ở miền quê thôn dã 
cùng với bà con chất phác, chăm làm chăm tu. 
Hoa trái từ Tân Sơn Nhất theo đó mà lớn lên, vì 
việc làm lời nói đều hướng về sự thật, rất thực 
tế, chuyển hoá và trị liệu thân tâm và cộng 
đồng. Cho đến hôm nay sự chia sẻ thực tập có 
niềm vui ấy mỗi ngày mỗi phát triển, và lan 
rộng nhiều nơi vì nhờ có tăng thân khắp chốn.

An Bằng Việt Nam
Bây giờ đi tắm biển, bất chợt thấy đòn gánh mà 
con liền chấn động. Đó là sự biểu hiện của tuổi 
thơ mang hướng tương nhiếp tương dung ấy. 
Từ lâu, sự lưu nhuận của năng lượng mọi cái 
là nhau, biểu hiện qua chất thương trên chiếc 
áo nông dân thuở bé, con lại có thêm nhiều cơ 
may được tưới tẩm liên tục từ thuở vào chùa 
cho đến lúc qua Làng, mà thời điểm rõ nhất là 
vào tháng 8 năm 2018, con đã trình bày điều 
ấy ở bài pháp thoại tổng kết 52 năm tu học vào 
mùa an cư năm 2018. Câu 41 đến câu 44 ở bài 
Buông dần triêng gióng con đã viết:

Con tiếp tuệ tương tức 
Đường hiếu vẫn mở tung 
Con lắng là mẹ lắng 
Mạch tiên tổ gia phong

Cái nhìn tương tức là sinh khí biến đòn gánh 
cũ trở thành một pháp ngữ, nuôi lớn sơ tâm 
đứa con của mẹ mỗi ngày. Sinh khí ấy là cái 
tâm thiết tha xây dựng cuộc sống bây giờ ở đây 
nơi tự thân, nơi huynh đệ, nơi tăng thân, nơi 
gia đình huyết thống, nơi đất nước và sinh môi 
theo hướng vô ngã, vô thường, niết bàn.

Hiện Pháp giúp mẹ nuôi con
Hồi tưởng về mẹ là con tiếp xúc với niềm 
thương ấy lúc mẹ còn sống cũng như lúc mẹ 
qua đời, trong giây phút hiện tại ở thân tâm 
con, đứa con của mẹ và ở cuộc sống này. Cuộc 
sống này cũng là mẹ và con:

Trông xác vữa mẹ già chết để lại 
Nhắc thân hèn trẻ mọn sống cho đi

Nhờ thế mà sự đầu tư của con thường dồn về 
giáo pháp dấn thân ngay tại đây. Năng lượng 
ấy phát khởi nuôi dưỡng con và lớn dần theo 
năm tháng. Chân trời mầu nhiệm của sự sống 
hé mở, giúp con ý thức rằng con đang mãi mãi 
chỉ mới bước được một bước đầu tiên rất khiêm 
tốn trước sự thật vô ngã vô thường vô lượng vô 
biên. Ý thức như vậy, giúp con càng cẩn trọng 
trong từng bước khám phá qua bước chân hơi 
thở mỗi ngày:

Hơi thở đơn thuần đường thoát khổ 
Bước chân địa xúc nẻo giáng trần

Trân quý hai cõi âm dương
Đời con bao phen chìm nổi do sự u mê sâu dày 
của bản thân, nay một bước khiêm tốn này đã 
là vô cùng quý báu, con cần hết lòng trân quý 
mới có sự tiếp tục đi tới.

Có thêm duyên để sống mà tiếp tục thì rất tốt, 
nếu duyên đến phải chết, thì bước đi hôm nay 
sẽ che chở bảo hộ cho con. Đó là niềm tin của 
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con đối với Bụt, Tổ, Thầy và huynh đệ gần xa 
mãi mãi giúp con khám phá không ngừng.

Do vậy, có được 52 năm tu học là một may mắn 
cho con thừa hưởng thâm ân của Tam Bảo.

Tương tức thực tại nhiệm mầu
Trong mạch sống huyết thống, tâm linh vô 
lượng, mọi hiện hữu đều là mẹ, là Thầy, là 
huynh đệ của con.

Ân Thầy hôm sớm đệ huynh 
Càn khôn tỏa rạng khai thông suối nguồn.

Quả thực như Thầy đã dạy:

“Cuộc đời như một ảo ảnh, một giấc mộng hay 
một thực tại nhiệm mầu, điều đó hoàn toàn 
tùy thuộc nơi bạn, tùy thuộc nơi sự tỉnh thức 
của bạn”.

(Trích Trái tim mặt trời- Sư Ông Làng Mai)

Hiện pháp đắc an tịnh cư 
Ngày 08 tháng 8 năm 2019 (Kỷ Hợi)

Đừng Lỗi Hẹn Với Sự Sống

Sư cô Chân Hoa Nghiêm

“Cái này có vì cái kia có”
Tu viện Bích Nham đóng cửa từ khi đại dịch 
Covid-19 bắt đầu lan tràn khắp nước Mỹ cho 
đến hôm nay. Cơn đại dịch này đã và đang tiếp 
tục làm cho cả thế giới khủng hoảng. “Cô vi” 
chia cách tình thân. Vì sợ hãi lây nhiễm, con 
người không dám đến gần nhau. Hiện nay trên 
thế giới có bao nhiêu người đang sống cô đơn? 
Hàng triệu người mắc bệnh Covid bị cách ly 
một mình trong căn phòng của bệnh viện. 

 
Không phải chỉ sống trong cô đơn mà cũng chết 
đi trong cô đơn. Ngay cả người thân yêu nhất 
là cha mẹ, con cái, vợ chồng cũng không được 
kề cận một bên trước khi lìa đời. Covid đã lấy 
đi mạng sống hơn cả triệu người trên thế giới, 
trong đó có người em trai duy nhất còn lại của 
gia đình tôi. Em tôi đã ra đi trong tình trạng 
như thế. Có thể đây là tình trạng thê thảm nhất 
của thế giới hiện nay.
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Có rất nhiều người oán hận và thù ghét 
Covid-19. Vì nó đã lấy đi mạng sống của những 
người thân yêu. Vì nó đã gieo rắc những sợ hãi 
và chia cách. Vì nó đã gây khủng hoảng cho thế 
giới, v.v... Nhưng khi nhìn sâu vào Covid-19, tôi 
thấy rằng chúng không phải tự nhiên mà có. 
Theo kinh Trung đạo nhân duyên thì không có 
gì tự nhiên mà sinh ra. “Cái này có vì cái kia có. 
Cái này không vì cái kia không. Cái này sinh vì cái 
kia sinh. Cái này diệt vì cái kia diệt”. Chúng ta đã 
làm gì khiến nó xuất hiện?

Tuy vậy, vì nó mà thế giới bỗng trở nên im 
lặng. Trong một thời gian, phố xá vắng tanh. 
Bầu trời bỗng nhiên trong xanh vì không một 
chiếc máy bay nào bay qua. Mọi người hầu như 
tập trung ở nhà, gia đình quây quần bên nhau. 
Cha mẹ được gần gũi con cái, những người 
thương yêu được gần gũi nhau và thiết lập lại 
tình thâm. Con người tạm thời dừng lại sự rong 
ruổi, dừng lại sự bận rộn, dừng lại những âu lo 
toan tính. Mọi người có thời gian để trở về với 
chính mình, có thời gian nhìn rõ những người 
thân yêu hơn.

Đừng lỗi hẹn với sự sống
Nghĩ về em, tôi vẫn thấy nhói đau trong lòng. 
Bốn năm qua tôi chưa về thăm gia đình. Dự 
định sẽ về thăm để chị em lại đoàn tụ bên nhau. 
Chưa về thì Covid-19 đã lấy đi mạng sống của 
em rồi. Thời gian em mới nhiễm bệnh, gia đình 
chúng tôi đã sách tấn em cố gắng chống chọi 
cơn bệnh. Chị em tôi liên lạc nhau mỗi ngày 
qua điện thoại. Tôi nhắn tin: “Ráng lên em ơi! 
Chị sẽ về thăm nhà, và sẽ nấu nhiều món chay 

ngon cho em ăn. Chị thương em lắm!”. Chúng 
tôi cầu nguyện và cầu nguyện... cuối cùng em 
cũng không qua khỏi. Gia đình tôi rất đau lòng 
khi nghĩ đến việc em đã đi trong tình trạng 
thật cô đơn, không một người thân bên cạnh.

Vẫn biết đời là huyễn  
Ly biệt vẫn thương tâm. 

Tôi khóc thật nhiều trong ngày em mất. Tôi đau 
khổ vì em tôi đã mất. Trong kinh Hoa Nghiêm, 
Bụt dạy các vị Bồ tát rằng: “Hãy quán sắc như bọt 
nước, quán thọ như bóng trên nước, quán tưởng 
như nắng gắt, quán hành như cây chuối và quán 
thức như huyễn”.

Đã biết cuộc đời thật ngắn ngủi, mạng sống 
thật mong manh, tại sao tôi vẫn buồn đau khi 
em tôi mất? Những vần thơ bỗng hiện lên trong 
đầu tôi:

Cuộc đời như bóng nổi mây trôi 
Sáng còn tối mất mãi không thôi 
Thương yêu cho lắm rồi ly biệt 
Ghét nhau đến mấy cũng chia lìa. 
Thương ghét, ghét thương vòng luẩn quẩn 
Hơn thua được mất cứ xoay vần 
Luân hồi sáu cõi đường sinh tử 
Biển khổ đong đầy mối thương tâm. 
Chiều nay lữ khách dừng chân lại 
Cảm thấy mệt nhoài kiếp tha phương 
Quay thuyền ngược hướng dòng thác lũ 
Buông hết trần tâm, lặng sóng cồn.

Tôi tự cho mình là một lữ khách. Vì thấy tâm 
mình vẫn còn lang thang trong những chuỗi 
buồn vui nhân thế, cho nên cái chết của em 
trai đã làm tôi khổ. Chiều nay, chợt nhận ra 
điều ấy. Cuộc đời vốn là như vậy. “This is it”. Khi 
điều kiện còn thì em biểu hiện, khi điều kiện 
không còn thì em sẽ ẩn tàng trong một hình 
thức khác thôi. Phải nhìn thẳng vào thực tại, 
phải chấp nhận sự thật. Tôi phải buông bỏ nỗi 
sầu thương, tiếc nuối.

Nhìn những cụm mây đang dần tan trên bầu 
trời trong, tôi tự nhủ lòng: “Mai kia rồi cũng 
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sẽ đến phiên mình, không sớm thì muộn thôi”. 
Tôi bỗng nhớ những lời Thầy đã dạy: 

Hãy trân quý những tháng ngày còn lại  
Hạnh phúc cười trên mỗi bước con đi.

Hãy lau khô nước mắt đi, hãy trân quý những 
tháng ngày còn lại đi. Tôi phải sống cho thật 
có ý nghĩa trong từng giây từng phút. Tôi còn 
bao nhiêu tháng ngày còn lại? Đừng để những 
buồn đau chiếm ngự. Dù có Covid hay không 
có Covid, hãy tận hưởng những mầu nhiệm 
đang dàn trải trước mặt, mà đừng để những lo 
âu, sợ hãi che lấp. Tôi phải trân quý mỗi bước 
chân đang đi trên mặt đất. Tôi phải trân quý 
từng hơi thở vào ra. Tôi ý thức rằng mình đang 
sống. Tôi đang đi cho em tôi. Cho những ai đã 
không vượt qua được sự tấn công của Covid. 
Tôi phải trân quý sự có mặt của những người 
thương đang còn sống. Những người đang ở 
quanh tôi, những người tôi còn có thể nghe, có 
thể thấy, có thể tiếp xúc được. Tôi muốn chia 
sẻ với bạn rằng hãy nói ngay những lời thương 
yêu với người mình thương. Đừng hà tiện lời 
nói thương yêu với ba mẹ, con cái hay vợ chồng 
mình. Nếu không sau này mình sẽ hối tiếc. Khi 
người thương mất rồi, thì mình lại hối hận, 
tại sao khi họ còn sống lại không nói một lời 
thương yêu với họ. Thật may mắn, tôi đã kịp 
thời nói lời thương em trước khi em mất. Tôi 
cảm thấy không có một hối tiếc nào cả. Khi tôi 
đã bắt đầu chấp nhận cái chết của em tôi, thì 
nỗi đau trong lòng tôi cũng đang dần chuyển 
hoá.

Em tôi có hai người con trai. Cháu lớn 21 tuổi 
đang là giáo viên dạy trung học. Cháu nhỏ năm 
nay 17 tuổi đang học lớp 11. Cái tuổi mới lớn 
với bao mơ ước về tương lai. Em tôi là tài xế xe 
buýt. Rời nhà từ sáng sớm, không nề cực nhọc 
mong ước rằng sẽ cho con mình một đời sống 
đầy đủ và hạnh phúc. Em tôi luôn dạy dỗ con 
đừng uống rượu hút thuốc, đừng ham chơi, 
nên chăm học để sau này ba sẽ thưởng, sẽ dẫn 
con đi chơi. Hai đứa cháu trai tôi nghe lời ba, 
chăm học lắm. Có lần tôi về thăm gia đình em, 

thấy hai cháu không đi đâu chơi cả. Tôi khuyên 
em nên tổ chức cho gia đình đi du lịch cho 
khuây khỏa, đừng làm việc nhiều quá, và nhân 
tiện gia đình cũng có mặt cho nhau. Đồng thời 
cho hai cháu được học hỏi thêm văn hóa nước 
ngoài. Nhưng em lắc đầu, nói: “Em muốn đợi 
thêm vài năm nữa”.

Có bao nhiêu người trong chúng ta chờ đợi một 
thời cơ tốt đẹp để làm một cái gì đó cho bản 
thân mình và cho những người mình thương 
yêu? Nhưng tử thần thì chắc chắn sẽ không bao 
giờ chờ đợi một ai cả. Dù đó là một vị vua, và 
ngay cả một bậc toàn giác cũng không tránh 
khỏi vô thường. Khi nó đến thì mình không thể 
nào mặc cả. Tôi cảm thấy thấm thía câu: “Đừng 
lỗi hẹn với sự sống”. Sự sống đang dàn trải trước 
mắt ta, nếu mình không nắm lấy ngay trong 
giây phút hiện tại, nếu mình lần lữa thì mình 
sẽ đánh mất cơ hội thôi.

Ngày đứa cháu trai của tôi thi O Level (bằng 
trung học lớp 11 bên Anh) và đậu hạng A, cầm 
mảnh bằng khen trong tay về đưa cho mẹ, cháu 
ôm mẹ khóc nức nở. Cháu nói không có ba ở 
đây để vui mừng khi cháu thi đậu giỏi. Và chắc 
rằng ba sẽ hãnh diện khi thấy thằng út học 
giỏi. Ba mất vì bệnh Covid đã khiến cháu tôi 
quyết định học ngành Y. Cháu muốn sau này 
sẽ giúp cho nhiều người thoát khỏi bệnh tật. 
Sự tiếp nối của em tôi đang được tiếp tục biểu 
hiện trong hình thức của hai đứa con mình.

Mặc kệ Cô vi
Con đường thiền hành mới được quý thầy khai 
phá có những hàng cây cao giao nhau, đầy 
những cành lá chín đỏ, vàng xen nhau thật bắt 
mắt. Màu sắc của mùa thu đẹp quá! Một cơn 
gió chợt đến làm những chiếc lá tung bay khắp 
trời. Tôi dừng chân và ngẩn ngơ nhìn khung 
cảnh trước mặt. Ôi đẹp quá! Những chiếc lá 
tung bay khắp cả khu rừng như hoa trời Đâu 
la miên được rải xuống trần gian. Thật ra tôi 
chưa từng thấy hoa trời Đâu la miên, chỉ tưởng 
tượng và nghĩ rằng chắc cũng đẹp đến như vậy 
thôi.
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Tôi chợt thấy đời mình không khác gì chiếc lá. 
Lá đã đi qua những giai đoạn chuyển tiếp, lúc 
xanh non mơn mởn, lúc sậm màu và khi bắt 
đầu chấm dứt cuộc đời thì nó bừng lên màu sắc 
thật rạng rỡ để rồi trở về với màu sậm tối, héo 
khô. Trở về với hiện thực, tôi tiếp tục dẫm lên 
những chiếc lá vàng khô và nghĩ rằng: trước 
khi về với đất Mẹ, chúng có cơ hội được bay 
nhảy tự do trong không gian, đẹp biết bao! Bất 
chợt tôi tự hỏi: "Mình có được như chiếc lá mùa 
thu không? Mình có tự do, không vướng bận 
như những chiếc lá trước khi về với đất Mẹ?".

Vào mùa thu, khi những cơn bão đến các vùng 
phía Nam, thì ở phía Đông của nước Mỹ cũng 
bị ảnh hưởng không ít. Cơn gió mạnh đã làm 
gãy đổ một cây táo lâu năm trên con đường về 
ni xá. Hình như cây táo biết nó sẽ ra đi trước 
mùa đông nên mùa xuân nó ra rất nhiều hoa 
rất đẹp. Và mùa thu này những đóa hoa đã trở 
thành nhiều trái đẹp thơm ngon. Cây mà cũng 
biết hiến tặng tất cả những gì đẹp và ngon 
trước khi ra đi, huống hồ là một con người. 
Mỗi khi đi ngang cây táo đường trên về ni xá, 
tôi thường đứng dưới những nhánh cây thấp và 
với lấy một trái đỏ chín, cắn vào một miếng táo 
để thấy nước táo ngọt ngọt chua chua thấm qua 
cổ họng. Tôi thưởng thức trái táo với lòng biết 
ơn cây táo đã cho hoa quả đẹp.

Chư hạnh vô thường
Năm 2020 vì đại dịch, chúng tôi chỉ có một 
khoá tu duy nhất là khóa tu nấu ăn online (trên 
mạng). Tuy khoá tu có năm ngày, nhưng thiền 

sinh cũng rất hạnh phúc khi tham dự. Thiền 
sinh người Mỹ cũng như người Việt đều rất 
nhớ Bích Nham. Quý thầy, quý sư cô tổ chức 
khóa tu online có nhiều hạnh phúc lắm. Hàng 
năm chúng tôi thường có khóa tu cuối năm. 
Nhưng năm nay quý thầy qua tu viện Lộc Uyển 
an cư, chỉ còn lại quý sư cô, không đủ nhân 
lực để lo khóa tu online cuối năm. Chúng tôi 
chỉ tổ chức những buổi quán niệm qua mạng 
trong những ngày lễ đặc biệt như lễ Tạ ơn, lễ 
Giáng sinh, tết Tây và tết Ta mà thôi. Vậy mà 
chúng tôi đã nhận những lá thư từ khắp nơi, 
từ Canada đến Bắc California gửi đến hỏi thăm 
cuộc sống chúng tôi có thiếu thốn gì không? Có 
cần gì không? Những tăng thân vùng lân cận 
cũng luôn gửi thư cúng dường và hỏi thăm. 
Nhìn những lá thư thăm hỏi, chúng tôi cảm 
động lắm. Khi chính phủ bắt đầu cho các tiểu 
bang thông thương với nhau thì có hai em Kỳ 
và Hà là người Việt ở vùng Delaware thường 
tham dự khóa tu người Việt. Hai em không 
ngại đường xa, cứ mỗi tháng là chở một xe đầy 
thực phẩm Á châu đến. Cũng có khi chúng tôi 
nghe tiếng xe thắng trước cửa phòng ăn, bước 
ra thì thấy một thùng cải xoăn (kale), hai bịch 
quýt nhỏ, mấy hộp sữa hạnh nhân (almond), 
và một chú người Mỹ ngồi trên xe nhìn chúng 
tôi vẫy tay cười rồi lái xe đi. Khi chắp tay quán 
tưởng trước mỗi bữa ăn, tôi thấy lòng biết ơn vô 
hạn. Với mỗi bước chân, mỗi hơi thở, tôi không 
những cầu nguyện cho thế giới được bình an, 
mà cũng cầu nguyện cho các vị mạnh thường 
quân được yên ổn và hạnh phúc.

Vì cách ly nên các thầy cô giáo dạy Anh văn cho 
các sư cô đều qua Zoom. Quý thầy cô giáo là 
những vị Tiếp hiện, hay thiền sinh tình nguyện 
dạy Anh văn cho các sư cô qua sự giới thiệu của 
tăng thân. Họ là những vị đã về hưu, hoặc còn 
làm việc tại nhà hay công xưởng. Tuy không có 
khóa tu, nhưng các sư cô cũng bận rộn với các 
lớp học. Những thầy cô giáo cũng được nuôi 
dưỡng nhiều qua sự tươi mát và khao khát học 
hỏi của các sư cô. Tôi rất vui khi thấy các sư em 
chăm chỉ học hành và thực tập. Sự tinh tấn của 
các sư em nuôi dưỡng tôi nhiều lắm. Tôi nhớ có 
lần Thầy nói với tôi: “Con là sư chị lớn thì nên 
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làm gương cho các sư em, đừng bỏ thời khóa”. 
Tôi chắp tay dạ nhỏ.

Tôi không bao giờ muốn bỏ thời khóa, dù đôi 
khi trời lạnh, hoặc có những lúc cảm thấy khá 
mệt mỏi vì công việc của chúng. Nhưng đối với 
tôi, những buổi ngồi thiền, những buổi thiền 
hành hay sinh hoạt với đại chúng là thời gian 
quý báu, tôi phải tận hưởng từng phút giây của 
những buổi công phu ấy. Thời gian như bóng 
câu qua cửa, vô thường có chờ đợi một ai. Đừng 
để tháng ngày trôi qua oan uổng.

Chỉ còn 16 ngày nữa thì qua một năm mới. Win 
Grace, cô giáo dạy Anh văn qua Zoom của tôi 
nói: “Thưa sư cô, con nghĩ rằng năm 2020 đúng 
là một năm bùn lầy. Tất cả mọi thứ đều bị sa 
lầy và đi xuống. Con hy vọng rằng năm 2021 sẽ 
được khai thông và tươi sáng, như hoa sen mọc 
lên từ bùn vậy”.

Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời cô chia sẻ. 
Đúng thật! Năm 2020 là năm nhiều sợ hãi và 
ngăn cách. Bao nhiêu người đã chết vì bệnh 
dịch! Niềm đau mất người thương đầy như 
nước ở đại dương. Còn nhiều thứ nữa… nhưng 

nếu mình ngồi đó để kể lể, để hoài tưởng đến 
những nỗi khổ niềm đau thì mình sẽ bị nhấn 
chìm trong biển khổ mà thôi. 

Chư hạnh vô thường  
Thị sinh diệt pháp  
Sinh diệt diệt dĩ  
Tịch diệt vi lạc.  
(Kinh Đại Niết bàn)

Nhớ lời Bụt dạy để thấy rằng mọi hiện tượng 
đang xảy ra trên thế giới là vô thường, để mình 
không còn sợ hãi và chấp nhận sự thật. Chấp 
nhận sự thật không phải là buông xuôi, mà là 
để mình rũ bỏ quá khứ và trở về với hiện tại để 
làm cho hiện tại tốt đẹp hơn từ kinh nghiệm 
quá khứ. Vẫn còn kịp để con người sống tỉnh 
thức hơn qua cách suy nghĩ, hành động và tiêu 
thụ của mình.

Sáng nay nhận được tin Thầy đã bắt đầu ăn lại 
được, tôi mừng quá. Tôi đang chờ đợi để được 
về thăm Thầy. Tôi biết rằng Thầy rất thương 
Tổ đình, thương học trò và Thầy sẽ đợi. Cầu 
nguyện cho Thầy có mặt với chúng ta dài lâu.
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Mưa tình thương nảy mầm sự sống

Sư cô Chân Quy Nghiêm

Hôm đó sau buổi thiền hành trên xóm quý 
thầy, sư em đang lững thững đi sau lưng một 
sư anh thì đột nhiên sư anh quay lại nhìn sư em 
và nói: "Mây mù che đỉnh núi", rồi sư anh tiếp 
tục bước đi.

Sư em giật mình, rõ ràng sư em đang suy nghĩ 
vẩn vơ không để ý đến bước chân hơi thở nên 
không thấy được quang cảnh trước mắt. Sư 
anh đi trước mà vẫn thấy được sư em đi sau 
đang làm gì nghĩ gì để mà nhắc nhở. Đúng là 
con của Bụt, không lơ là chút nào. Sư em mỉm 
cười thầm cảm ơn sư anh.

Hôm đó đúng là trời không có nắng, rặng núi 
Khao Yai hùng vĩ bị mây mù che, quang cảnh 
núi mây mờ ảo như trong tranh rất đẹp. Núi bị 
mây che có vẻ mơ màng nhưng sư em vẫn thấy 
được sự vững vàng của núi. Dù núi cao hùng 

vĩ bao nhiêu vẫn có lúc bị mây mù che phủ, 
núi biết điều đó, và núi cũng biết rằng rồi mây 
mù sẽ tan, nên núi không để mất sự vững chãi. 
Núi cũng thấy được rằng nhờ có mây mù mà có 
mưa, mưa làm lòng đất trở nên mềm mại, xanh 
tươi và nở đầy hoa.

Mấy hôm nay sau buổi thiền hành, đi qua mấy 
lối cỏ về lại xóm mình, sư em để ý thấy có mấy 
cánh hoa trắng như tuyết nằm khiêm tốn đây 
đó trên mặt đất. Cỏ mới được phát sạch, hoa 
mới biểu hiện ra, mong manh và tinh khiết. 
Chắc chắn khi nằm trong lòng cỏ rậm, hoa vẫn 
nở thật tươi thắm, dù không ai trông thấy, hoa 
vẫn hiến tặng hết lòng sự có mặt tươi mát của 
mình. Đóa hoa nhỏ nhắn mà mầu nhiệm thay, 
giúp cho sư em khám phá lại chính mình, cũng 
như lời nhắc nhở của sư anh, ngắn gọn mà đầy 
đủ, giúp cho sư em nhìn lại sâu hơn.

Sư em rất trân quý sự có mặt của quý sư cha, sư 
mẹ, sư anh, sư chị, sư em trong đại chúng. Một 
đại gia đình có đủ mọi người đủ mọi lứa tuổi 
và trình độ khác nhau, cho nên sự thực tập có 
nhiều màu sắc rất phong phú. Sư em thấy ai 
cũng đóng góp yểm trợ cho nhau trong sự tu 
tập bằng nhiều phương cách. Đôi khi sự đóng 
góp yểm trợ không qua lời nói mà rất thầm 
lặng, kín đáo và sâu.

Cho nên qua thời gian, sư em thấy ai cũng trở 
nên dịu dàng và chín chắn. Cái gì cũng cần 
thời gian để chuyển hóa, để phát triển. Chỉ cần 
mình có đủ kiên nhẫn, đủ niềm tin và sự tinh 
tấn, thì rác sẽ nở ra hoa và kết trái mà thôi.
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Đất mới bây giờ xanh mát và đầy hoa tươi thắm, 
một vùng cỏ cây chen đá, lá chen hoa1 rất là ngoạn 
mục. Không gian thênh thang, trời mây lãng 
đãng, về đây tự nhiên ai cũng trở thành thi sĩ 
và nhạc sĩ mà không cần cố gắng. Thiên nhiên 
đất trời tự nó đã là thơ là nhạc, mình chỉ cần có 
mặt ở đó để thưởng thức và được nuôi dưỡng.

Sống được những gì Bụt dạy trong đời sống 
hàng ngày, sư em thấy tình thương tức thì 
được biểu hiện một cách tự nhiên, và mình 
thấy được tình thương luôn có mặt trong mỗi 
người mỗi vật chung quanh. Mình tu tập là để 
tiếp tục chăm sóc tưới tẩm cho tình thương đó 
luôn được bồi đắp và phát triển, không để nó 
trở nên héo hắt khô cằn.

1 Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan

Mưa pháp mưa tình thương luôn làm cho sự 
sống nảy mầm tươi tốt.

Sư em thật hạnh phúc và tràn đầy biết ơn.

Thầy Chân Trời Văn Lang

Thầy kính thương,
Khi con viết những dòng này thì tháng ngày cũ 
trở về chiếm lấy tâm con. Ngày ấy, mẹ con mất 
sớm, con tìm mẹ qua những bài thơ, bài nhạc 
bên ngoài để “sống nhờ” và vẽ lại chân dung 
của mẹ. Nhưng đa số tác phẩm con tiếp nhận 
được thường buồn, con bị xông ướp trong âm 
hưởng đó, dù con có ý hướng đến một cái gì 
trong sáng, nhẹ nhàng, sâu thẳm và có lối đi. 
Rồi một buổi chiều nơi nhà người quen, con 
tình cờ đọc được đoản văn Bông hồng cài áo của 
Thầy do ai đó chép tay trong một cuốn sổ đã cũ 
màu, để những mong ước kia cựa mình lớn dậy.

Khi đọc, con có cảm tưởng như Thầy đặt tay 
trên trái tim con mà viết, dù lúc đó con chưa 
biết Thầy là ai, đoản văn được chép tay ấy đã 
không đề tên tác giả. Sau này, con mới biết sách 
Thầy ít được xuất bản ở Việt Nam sau những 
năm Thầy ra nước ngoài kêu gọi hòa bình. Con 
tự hỏi làm thế nào Thầy diễn bày và đưa mẹ về 
trong con bằng tình thương với tuệ giác chân 
thường đến vậy? Chính sức mạnh của thương 
yêu, lòng biết ơn và tuệ giác nơi Thầy, một cách 
tự nhiên, đã làm nên mối túc duyên cho con 
được gặp Thầy, về lại suối nguồn thiêng liêng 
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bởi ai cũng là con của Mẹ. Từ đó, con có cơ hội 
trở về để tự cài lại đóa hoa trong con thật trang 
nghiêm, đúng nghĩa của một người con thương 
mẹ. Lòng biết ơn và tình thương đã trồng một 
căn lành dẫn con về bên Thầy, về với những sâu 
lắng, nhẹ nhàng, thảnh thơi.

Con được gặp Thầy và tăng thân qua những 
trang sách hay pháp thoại của Thầy, qua thư gửi 
Thầy của những người con áo nâu… Những cái 
đẹp, thật và lành ấy đã nuôi dưỡng con. Con đã 
có đường đi giữa bao chùng chình, do dự. Con 
đi theo Bụt, theo bước chân Thầy, đi theo tiếng 
gọi âm thầm nơi trái tim khi thấy con cần phải 
làm gì đó cho cuộc đời này đẹp ra, để không phí 
hoài một kiếp người. Hơi ấm tình thương, tuệ 
giác và con đường mở rộng của Thầy là bàn tay 
đưa con ra khỏi cô đơn, buồn khổ và lay dậy 
những ước vọng trong con.

Trước khi gặp Thầy, con từng chạy theo sự thần 
hóa để tìm mẹ hay đi tìm trong tự ngã một linh 
hồn bất diệt. Điều ấy làm con chao đảo. Thầy đã 
nghiêng ngọn đuốc và đôi mắt hiền cúi xuống 
để khơi lại ngọn lửa ấm cho con, ngọn lửa vốn 
sẵn trong con mà con không biết. Sau này con 
mới rõ đó chính là tâm bồ đề, tâm hiểu biết 
và thương yêu. Mẹ về sống trọn trong con từ 
nguồn tâm ấy, con dừng được trò chơi cút bắt 
với chính mình. Mỗi sáng trước khi đi dạy học, 
con đều ngồi yên để nghe tiếng thơ của Thầy: 

Mười năm vườn xưa xanh tốt,  
hai mươi năm nắng dọi lều tranh. 
... Em về, đưa mẹ về cho tôi thăm.  
Cho tôi hát em nghe, để tóc em sẽ dài xanh 
như tóc mẹ.

(Bướm bay vườn cải hoa vàng- Sư Ông Làng Mai)

Giọt nắng ấy rơi vào tâm con, con hồi sinh từng 
ngày. Khi ấy, con chưa từng được gặp Thầy, 
nhưng con gặp con người trọn vẹn của Thầy 
qua những con chữ giản dị mà thẳm sâu tựa hồ 
như chuyên chở cả ánh mắt, bàn tay để vỗ về 
khi tuyệt vọng, an ủi khi khổ đau, chỉ đường 
khi bế tắc và khích lệ con tìm lại chính mình. 
Sự sống tuôn dậy nơi mỗi con chữ của Thầy, êm 

dịu và chữa lành nhờ chất liệu từ bi và trí tuệ. 
Đôi khi con tự hỏi: "Thầy làm thơ hay chính 
cuộc đời Thầy là thơ?". Nếu chỉ đón nhận lời 
Thầy trên phương diện chữ nghĩa thì thật uổng 
cho con bởi điều Thầy nhắn gửi tràn ra ngoài 
con chữ. Vì tuệ giác chẳng thể nào nắm bắt 
mà chỉ có thể trải nghiệm. Con đã lắng nghe 
rất nhiều lần lời dạy mới mẻ, thâm sâu như lời 
kinh từ Thầy: 

Anh nuôi dưỡng đóa hoa trong tim anh  
Để cho tôi xinh đẹp  
Tôi chuyển hóa rác phiền não trong tôi 
Để cho anh không phải nhọc nhằn…

(Tương tức- Sư Ông Làng Mai)

Con bắt đầu làm những việc thiện nhỏ mà con 
có thể, biết gieo trồng những niềm vui cho 
mình và cho người. Kỷ niệm khi về dự lễ hiệp 
kỵ nơi chùa lá Pháp Vân khiến con nhớ mãi. Có 
những cô chú may mắn được gặp và nhận được 
sự chỉ dạy của Thầy đã khóc rưng rức khi ngồi 
kể lại những câu chuyện về Thầy. Tấm lòng 
hiến tặng niềm vui, làm vơi nỗi khổ của các 
cô, các chú làm cho ngọn lửa bồ đề tâm trong 
con được dưỡng nuôi. Trong đêm hoa đăng 
linh thiêng ấy, con phát nguyện xin về làm con 
của Bụt, của Thầy! Chùa Tổ Từ Hiếu, chùa Từ 
Đức, những khóa tu ở Long Thành, Thái Lan,… 
đã dẫn con về với gia đình áo nâu. Con về như 
hạnh ngộ nguyện xưa, con cúi đầu viết xuống:

Về thôi! Ngồi yên lại 
Nghe sóng vỗ từ tâm 
Đầu gối trên kinh sáng 
Nuôi lớn những nguyện thầm.

Gia đình Cây Sồi Đỏ chúng con ra đời khi Thầy 
đang thị hiện bệnh. Đại chúng ôm ấp, thương 
yêu, dưỡng nuôi chúng con hết lòng. Thầy đã 
có mặt thật đầy nơi đại chúng và trong công 
trình chuyển hóa của chúng con. Con vui với 
những điều thiện nhỏ đang lớn dần trong tâm, 
biết chắp tay và cúi đầu khi thực tập tuệ giác 
vô ngã mà Bụt và Thầy trao. Thầy giúp con bào 
mòn được bản ngã, cởi bỏ tập khí sâu dày để 
về với giây phút hiện tại qua những pháp môn 
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tu học và môi trường đầy ắp tình người. Con 
càng thấm thía ơn sâu của Bụt, của Thầy trong 
mỗi bát cơm, mỗi bước chân, hơi thở, nụ cười… 
Mỗi khi trở về được với tự thân, con thấy lòng 
tin cắm rễ sâu hơn vì giáo pháp Thầy trao giúp 
con chuyển hóa những tập khí sâu dày, bồi đắp 
thêm niềm tin, làm lớn lên hạnh phúc. Trong 
đoản văn Bông hồng cài áo, Thầy đã viết: “Con 
thương mẹ thì không phải ‘làm thế nào’ gì hết. Cứ 
thương mẹ, thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi 
phải hỏi ‘làm thế nào’ nữa!”. Con gói hết tâm tư 
dành cho Thầy vào trong sự tu tập hằng ngày 
của con, và con dần tiếp xúc được với Thầy. Đã 
đôi lần trong lúc thực tập thiền lạy, khi không 
còn một niệm lao xao, Thầy đã hiện hữu trong 
con thực sự. Con gọi thầm: “Thầy là sự bình an 
của con”. Con biết, nếu con có niệm, định, tuệ 
vững vàng thì con gặp được Thầy và dâng tặng 
niềm vui đến Thầy. Thật là cơ hội lớn, phước 
đức lớn khi được làm một người tu, nhất là 
một người tu có hạnh phúc. Món quà của hạnh 
phúc và bình an là món quà quý giá. Bởi nó 
được gói ghém từ nội lực công phu, là vật trao 
tặng không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Nơi 
Vườn Ươm (Làng Mai Thái), những vết thương 
của con dần được chữa lành, những chồi non 
biểu hiện cho sự hồi sinh. Cuộc đời có những 
vết thương nhưng nếu nhìn đúng, khéo tu, tất 
cả đều trở nên cần thiết. Rác và hoa không nằm 
bên ngoài mà ở ngay nơi thân tâm con. Viết 
những dòng nhỏ này gửi đến Thầy, con hiểu 
rằng có những đóa hoa được người khác cài 
cho con, nhưng đóa hoa của chân hạnh phúc 
chỉ có thể được cài lên bằng chính sự tu tập của 
mình. Ngày xưa, Thầy đã trang nghiêm lại đóa 
hoa nơi tâm con. Hôm nay, con có thể tự cài cho 
con bông hoa hạnh phúc.

Lau lách mở lời
Thời ấu thơ của đời sống tâm linh con gắn liền 
với cuốn sách Tình người của Thầy. Con thấy 
chú điệu ngày ấy gần con trong mỗi mỗi công 
phu, chỉ khác là bây giờ con may mắn có điều 
kiện hơn. Tình người cho con thấy sẽ thiệt thòi 
biết bao nếu thiếu những người bạn tu với tâm 
ban đầu đẹp lành để nuôi dưỡng và nâng đỡ 
nhau. Cảm ơn Thầy đã dựng xây môi trường 

này để huynh đệ chúng con có con đường sáng, 
có tương lai, biết nghe đại ngàn hát ca và lau 
lách mở lời. Nếu viết tiếp Tình người, con sẽ 
viết thêm chương Đại lão Hòa thượng hồi hương. 
Truyện kể về sư chú ngày xưa nay đã là Hòa 
thượng nhưng chí nguyện không đổi dời, tâm 
ban sơ là tâm vĩnh cửu. Chương đó sẽ có bao 
nhiêu câu chuyện từ trái tim của đệ tử Thầy. 
Thầy về lại Tổ đình Từ Hiếu, chúng con tiếp tục 
những bước chân và chí nguyện của Thầy. Viết 
đến đây, con thấy ánh mắt Thầy trìu mến, nâng 
ly trà lên, hiền từ bảo: “Uống trà đi!”, và hiển 
nhiên, Thầy không quên trồng nơi con một nụ 
cười!

Trong khi Thầy cười, con xin kể Thầy nghe 
những buổi trưa ở nơi đây. Thời điểm đó thật 
đặc biệt, tất cả đều im vắng, trời xanh bình 
lặng, nắng vàng tươi, chỉ có bước chân và tiếng 
lá là xao động. Sau giờ cơm trưa, chúng con đi 
thiền hành theo đường sỏi nhỏ từ phòng học Lá 
Bối. Từ tượng Bụt trắng, đi thẳng rồi rẽ phải là 
đã đặt chân đến đường vòng cung ôm lấy đồi An 
Ban, thong thả xuống dốc với hoa chuông vàng 
bên hai cây đề là lối đưa lên thất Thầy. Chúng 
con ngồi trên xích đu, nghe gió núi, ngắm hồ 
sen và núi Khao Yai hùng vĩ với muôn ngàn 
mây trắng bay. Rồi chúng con thay nhau chia 
sẻ sự thực tập, đặt câu hỏi từ đời sống tu học để 
các huynh đệ trả lời, lúc nào cũng mới và nhiều 
đạo vị. Giáo pháp của Bụt nhiệm mầu, các con 
may mắn được Thầy trao lại. Chúng con biết 
cách về với tự tâm, hiểu mình và thương được 
người. Đôi khi, tiếng cười hòa theo gió núi vì 
những tương cảm được tìm thấy trong thực tập 
hay từ những niềm vui bình dị. Bụt, Tổ và Thầy 
đã trao gia tài để chúng con thực sự có cơ hội 
tìm lại mình. Niềm vui của người tu đơn giản 
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mà sâu sắc. Có cơ hội tu học, con thấy tất cả sự 
sống xuyên thấm vào trong con. Niềm vui âm 
thầm đó dạy chúng con biết thương nếp sống 
này một cách tự nguyện, chân thành.

Đường trúc cạnh các bậc đá đưa chúng con 
đến vườn Bụt. Một khi trong tâm có Bụt thì 
muôn vị Bụt cùng về họp mặt. Chúng con vỡ ra 
nhiều điều kì diệu khi cùng đi như một dòng 
sông. Đôi khi ngôn ngữ không thể diễn bày, 
cũng như người chưa có cơ hội trải nghiệm sẽ 
chẳng thể đo được niềm vui ấy. Các vị Bụt ẩn 
sâu trong rừng núi nơi đây, phải dụng công tìm 
mới thấy, cũng như chúng con dụng tâm để 
thấy Bụt trong mình. Chỉ có công trình tu học, 
chuyển hóa khỏi lầm mê mới đưa chúng con 
đến chỗ hiểu thương, cảm thông, trân trọng 
thực sự. Bên cạnh các sư anh, sư chị lớn, con 
còn may mắn được học từ những sư em nhiều 
phẩm chất đẹp. Con thích cách gọi đó vì thấy 
họ vừa là anh chị em của con, cũng vừa là thầy 
con ngay trong đại gia đình. Dòng sông tăng 
thân hòa điệu chảy khi chúng con biết thương 
kính, lắng nghe nhau để cùng xuôi về biển lớn.

Giờ đây, chúng con mời Thầy đi qua cốc của Hòa 
thượng Thủ tọa và men theo vườn xoài về xóm 
quý thầy. Con đường thơm hoa nguyệt quế sẽ 

đưa Thầy vào cổng xóm Trời Quang. Xóm bây 
giờ rất đẹp, gọn gàng, thiền vị với hoa lá xanh 
tươi, sen hồng sen trắng, bầu bí và cả những 
đọt chuối đang lên. Mỗi đêm, ánh đèn vàng tỏa 
chiếu ấm một vùng nơi tôn tượng Thế Tôn, lẫn 
trong lời kinh sám pháp có mái đầu tín thành 
cúi lạy. Mỗi bước chân vì thế được nâng đỡ bởi 
năng lượng từ bi, thanh thản, tròn đầy ý thức. 
Khi tâm bồ đề được dưỡng nuôi, nơi nào cũng 
trở nên thánh địa. Nhớ về Thầy, chúng con 
hướng tâm về sự phụng trì, học hỏi và thực tập 
hết lòng trên con đường này.

Ở chùa Tổ hẳn là Thầy nhớ về cội cây Anh Cả 
trên mảnh đất này - nơi Thầy ban pháp gieo 
duyên trong ngày lập Làng trên đất Thái. Bóng 
cây ấy đã che mát cho Thầy và chúng con. Dưới 
bóng cây này gia đình cây Hoa Gạo đã ra đời, 
khuôn mặt ai cũng rạng ngời. Những kỉ niệm 
được gặp Thầy như mới hôm qua. Cây Anh 
Cả đã gãy đổ trong một cơn giông lớn, nhưng 
những gì mát lành Thầy gửi gắm cho chúng 
con đã thành lẽ sống. Quang cảnh Làng sau cơn 
giông ngày hôm đó có chút đổi thay: Bụt đã về 
an tọa dưới cội bồ đề cách cây Anh Cả không 
xa, mắt Ngài hướng về phía mặt trời rạng rỡ. 
Điểm kết thúc giờ thiền hành sáng của chúng 
con thường là ở đó. Sau khi xá chào nhau, có 
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những người anh em vòng lại thăm vườn rau 
sau đêm sương, có người tập thể dục, có người 
dừng lại trước con đường thơm hoa nguyệt quế 
như để nhìn thấy trăng và mưa còn in dấu nơi 
xác hoa vừa rơi xuống. Không gian bình an, 
thênh thang, len lỏi những niềm vui đầu ngày 
sâu trong mỗi hơi thở, bước chân. Trong ngôi 
nhà chung này, mỗi đứa con của Thầy là cái 
kèo, cái cột, phiến ngói… Ngày nào còn đi bên 
nhau là chúng con đã được về nhà, về đến nơi 
trái tim Thầy mong ước.

Mỗi ngày nơi đây con đều bắt gặp những ảnh 
hình thân thương của Thầy, và con nhẩm lời 
Thầy: Con trân quý những tháng ngày còn lại, 
hạnh phúc cười trên nẻo đường con đi… Con sẽ 
tiếp tục đi, không phải để đến, mà để thảnh 
thơi, biết là tay con đang được trong tay Thầy!

Thầy về lại chốn Tổ, chúng con tiếp tục theo 
dấu chân Thầy để thấy dấu chân con. Con gặp 
Thầy khi ánh sáng chánh niệm đong đầy nơi 
thân tâm con. Con thấy pháp thân Thầy tỏa 
sáng trong từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng 
chén trà… dù sắc thân Thầy đang dần theo gió 
vô thường trả về vô tận. Niềm tin cho sự thực 
tập bền chắc thêm khi con thấy Thầy dù thân 
bệnh nhưng tâm không bệnh. Nhìn lại mình, 
con thấy đã đôi lần con mệt mỏi trước bệnh tật, 
nhưng bàn tay và ánh mắt Thầy vẫn có đó cho 
con một cách sống động và bình an. Thầy đã 
cho con đứng dậy, nhắn nhủ rằng con có nhiều 
điều kiện để hạnh phúc hơn con nghĩ. 

Cũng vừa sáng nay, con thấy mưa về giăng 
khắp núi đồi Pak Chong. Bất chợt con nghĩ 
người tu phải biết vén mây mù để luôn được 
quang minh dù ngoài trời xám xịt. Nghĩ đến 
đây, con thấy Thầy mỉm cười, xoa đầu con. Tất 
cả đều tự nhiên, ấm áp như mối duyên đầu con 
gặp. Và Thầy mãi là bàn tay vén mây kỳ diệu, 
dẫn lối cho con trong cuộc đời.

Con của Thầy
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1 Thơ Chế Lan Viên

Thầy Chân Trời Văn Lang

Giấc mơ đêm qua, 
Mẹ về. 
Tiếng chim bên cửa sổ, 
Hót cho vầng trăng nghiêng nỗi nhớ, 
Ú ớ cơn mơ, 
Con chẳng kịp lời... 
Giếng nước vẫn đầy... cổ tích... à ơi! 
Có hoa lau,  
Cuối đồng, 
Vẫn trắng. 
Mẹ! 
Dầm mưa dãi nắng, 
Mang lời ru, 
Dịu ngọt, 
Phía lưng trời... 
Vầng trán nhăn còn in dấu... à ơi! 
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ”1 
Vầng trăng trên đầu lặng lẽ 
Phía con ngồi, 
Mồ côi những lời ru! 
Vườn cải hoa vàng, 
Năm ấy, 
Mùa thu.... 
Phù sa trên sông, 
Thơm trong từng gân bưởi, 
Khăn tang gửi trên đồng, 
Hoang vu từng mùa gặt thơ con. 
Có những chiều mưa non nớt, 
Câu hỏi sinh thành bất chợt, 
Mộ mẹ ướt bên nào? 
Nghiêng hơi ấm, 
Về hong! 
Mưa ướp cõi lòng, 
Dọn dẹp tâm mình, 
Đợi mặt trời lên, 
Reo với nắng vàng, 
Sau ngày bão lớn. 

Bát canh hẹ rối lòng, 
Tiếng gà gáy sớm, 
Tình thương riêng gửi góc trời. 
Bàn chân quen con đường lặn lội... 
Có những điều chưa nói, 
Mượn hương đêm trả lại nắng chiều 
Như bông lúa vàng, 
Cắm trong bình nhỏ, 
Nhớ cánh đồng cô liêu! 
Chập chờn những bông hoa 
Nụ mang giọt sương đêm 
Long lanh sáng mặt trời trên mắt Bụt... 
Đôi dép mòn lây lất, 
Nghe mồ hôi, 
Mặn dưới ánh mặt trời... 
Trong xanh như trùng khơi, 
Mẹ! 
Ánh sao rơi. 
Cho con, 
ngơ ngác, 
Dừng tháng ngày phiêu bạt... 
Con về, 
Lặng im! 
Mẹ là hạt sỏi... 
Dặn con: 
Đường xa chớ vội! 
Hóa giải ngàn câu hỏi 
Bằng nụ cười 
Nước mắt thành mưa 
Mây trời 
Tóc mẹ... 
Và con, 
Áo nâu, 
Nón lá, 
Lắng lòng nghe, 
Tiếng mẹ gọi trên đường…
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Sư cô Chân Duyệt Nghiêm

Bây giờ là một buổi chiều “vô sự” của ngày lễ 
Tạ ơn ở đây. Một buổi chiều có thể “ngồi hát ca 
rất tự do” hay một mình yên lặng như thế cả 
buổi chiều nếu muốn, vì không có gì cần nói 
và cần làm cả. Đôi khi tôi yêu cái sang trọng của 
sự xa xỉ về thời gian. Có người nói: “Trong sự 
sang trọng có sự tĩnh lặng!”. Có lẽ điều này khá 
đúng đối với thời gian. Khi đó, mình không cần 
tất tả chạy đi làm cái này cái nọ, tính toán bàn 
chuyện cho cái kia hay là tiếp chuyện ai. Mình 
có thể “ngồi không”, “ngồi chơi”, để thở, để 
cảm nhận và để đôi khi chợt nhận ra có những 
thứ mình đã để quá lâu ở trong lòng… 

Trước mặt tôi lại là một khung cửa sổ rộng 
nhìn ra cánh rừng cuối thu, đất trời vẽ thành 
một bức tranh trầm mặc. Bên ngoài bây giờ là 
nắng vàng thật đầy, cái nắng chiều cuối thu 
này thường vàng lên rực rỡ rồi cũng vụt tắt 
thật nhanh vì ngày trở nên càng lúc càng ngắn, 
bầu trời cao xanh bên trên những hàng cây 
xám bạc, và dưới đất, xung quanh, lá vàng khô 
ngập đầy không gian. 

Cuối cùng tôi đã trở lại Bích Nham. Thời gian 
trôi thật nhanh, mới đó mà đã gần bốn năm kể 
từ lần đến trước. Giữa hai đầu thời gian đó, trí 
nhớ tôi đã nhiều lần quay về, thấy mình đi vào 
rừng, đi dọc theo con suối, ngồi trên băng ghế 
để nghe ngắm dòng suối, đi từ nhà ăn lên ni 
xá, đi đến thiền đường, thấy mình đứng yên 
để ngắm đàn nai đang dạo chơi hoặc chạy theo 
dậm chân vờ hù dọa những chú sóc béo mập… 
trong những ngày cỏ xanh hay những ngày 
tuyết phủ. Tôi đã không chắc là mình có thể 
quay lại nơi đây trong thời buổi dịch bệnh rối 

ren này, nhưng có lẽ vì đã nhiều lần nghĩ đến 
nên cuối cùng tôi cũng đã quay trở lại.

Sáng nay sau buổi ngồi thiền, khi đi từ thiền 
đường về lại nhà ăn, tôi lại nghe tiếng suối đổ 
ầm ào trong rừng và từ chỗ tôi đứng nhìn qua, 
cánh rừng đang mờ ảo dưới làn mưa bụi. Có lẽ 
con suối nhỏ ẩn nấp trong rừng không len lỏi, 
róc rách nữa mà đang lớn mạnh và ào ạt tuôn 
tràn. Tôi đứng lại một hồi lâu, nhìn về phía 
cánh rừng, lắng nghe tiếng suối rừng trầm 
hùng ấy và có cảm giác, lại thêm một lần, giấc 
mơ và hiện thực gặp được nhau. Thật đẹp!

Tái sinh trần tạ ơn Người từ bi…
Pháp thoại sáng nay nói về niềm biết ơn, chánh 
niệm và hạnh phúc. Nên tôi cũng ngồi yên và 
để cho những niềm biết ơn dâng lên trong lòng 
mình. 

Trong những nỗi nhớ về Thầy, tôi cứ nhớ ngày 
Thầy đọc xong bài viết của tôi về chuyện tôi 
đã khó khăn với gia đình như thế nào khi rời 
nhà đi tu. Sáng đó, ngày quán niệm ở xóm Hạ, 
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Thầy vừa đến là cho thị giả đi tìm tôi. Tôi vào 
phòng Thầy, ngồi xuống bên võng Thầy đang 
ngồi, Thầy đưa bàn tay mềm, ấm của Thầy bảo 
tôi nắm lấy, để ủ bàn tay tôi vào hai bàn tay 
Thầy, Thầy nói: “Thầy vừa đọc bài viết của con”. 
Rồi từ ngày đó cho đến ngày tôi về Việt Nam 
thăm nhà, không có chuyện gì nghĩ là có thể 
giúp ích cho tôi mà Thầy và Sư cô không làm. 
Tôi nhớ hình ảnh Thầy dẫn tôi vào thư viện ở 
Sơn Cốc, trải xuống sàn những tấm thư pháp 
mà Thầy đã viết để tặng cho tôi mang về nhà. 
Hai thầy trò ngồi xem những tấm thư pháp, 
Thầy hỏi: “Con thích tấm nào?”. Tôi thưa: “Dạ, 
thưa Thầy, con thấy… tấm nào cũng đẹp hết!”. 
Rồi Thầy nói: “Thôi vậy cho con hết đó!”. Thầy 
gọi tôi lên Sơn Cốc và xóm Mới ăn cơm nhiều 
lần để dạy tôi cách về thăm nhà sẽ làm gì, nói gì 
với ba mẹ… Thầy còn dạy tôi nhớ chít khăn cho 
đẹp. Thầy nói: “Một mảnh khăn vuông đó mà là 
truyền thống của cả ngàn năm rồi đó con!”. Sư 
cô Chân Không thì tặng tôi bộ sách của Sư cô 
lúc đó mới xuất bản. Sư cô viết lời đề tặng tôi 
kín hết cả trang đầu tiên, mà thực ra là tưới hoa 
tôi để cho… ba má tôi đọc. Rồi ngày tôi về, Sư cô 
còn gọi điện về Long Thành nhắn các sư chị, sư 
em ra sân bay đón tôi và về nhà tôi chơi. Thành 
ra, có một số chị em trước đó tôi chưa từng biết 
mặt và chỉ gặp nhau những ngày đó nhưng tôi 
thấy thương quý và biết ơn các chị em rất nhiều 
cho đến bây giờ. Thế nhưng, lần đó tôi "làm ăn" 
thất bại quá. Cái nút thắt đó tôi gỡ không ra. 
Cho đến khi tôi qua lại, Thầy hiểu ra sự việc, 
không khuyên tôi cố gắng làm gì với gia đình 
nữa, mà chỉ “ráng tu” thôi và “những gì mà con 
muốn ba con làm cho con thì bây giờ con làm 
điều đó với các sư em mình!”. Thầy tinh tế và 
bao dung quá, nên từ đó tôi thấy lòng mình 
cũng nhẹ nhàng và có nhiều không gian hơn. 
Cho nên, đôi khi sau này tôi cũng làm chuyện 
này, chuyện kia với gia đình, nhưng tôi không 
còn quá cố gắng và trông đợi gì cả. Để cho đến 
một ngày đột nhiên nhận ra, mọi người ai cũng 
đã bình tâm trở lại và chấp nhận nhau, thương 
yêu nhau như ngày nào. 

Từ ngày Thầy bệnh đến nay, tôi không gặp 
được Thầy nữa. Đôi khi tôi thấy thiếu Thầy và 

nhớ Thầy nhiều lắm! Thầy như một bếp lửa để 
mọi người có thể đến ngồi quây quần hơ tay, 
sưởi ấm vào mùa đông và như một mặt hồ rộng 
mát để cho ai cũng có thể nhảy xuống mặc tình 
tắm gội mùa hè. Đặc biệt là khi trong chúng có 
chuyện lộn xộn, tôi cứ ước ao có Thầy, chỉ để đưa 
một ánh nhìn, nói một câu nói, mà làm thông 
thương và giải tỏa hết những buồn phiền, mâu 
thuẫn, ấm ức. Còn bây giờ nếu có giây phút nào 
tôi có Thầy, tôi sẽ chỉ ngồi yên thôi, ủ chén trà 
nóng của Thầy cho trong tay và cảm nhận sự có 
mặt quý báu của Thầy…

Tôi gặp Làng, gặp đất trời của Làng, gặp quý 
thầy, quý sư cô, rồi mới gặp Sư cô Chân Không 
và gặp Thầy… Mỗi sự gặp gỡ đó đều là một điều 
kiện cần và đủ trên con đường tôi đi, mà nếu 
thiếu một điều kiện nào cũng sẽ không có tôi 
trong phút giây này.

Cũng như tôi nhớ ngày đó, lần đầu đến gặp sư 
cô Chân Không, xin Sư cô giúp tôi làm giấy tờ 
để tôi có thể ở lại Làng an cư ba tháng. Đó là 
mùa đông năm 2006. Tôi đã kết thúc những 
việc học hành, thay vì về Việt Nam thì tôi 
đến Làng. Và vì tôi có ý định ở lại Làng an cư 
ba tháng “thử” cho biết nên tôi thưa điều này 
với sư cô Song Nghiêm. Sư cô nói sẽ thưa sư cô 
Chân Không dùm tôi. Vậy nên ngày tôi vào gặp 
sư cô Chân Không để nói chuyện làm giấy tờ, 
tôi nghĩ Sư cô chỉ làm giấy cho tôi ở ba tháng, 
vậy đã là quý lắm rồi. Nhưng khi tôi mới mở 
miệng tính giải thích chuyện học hành đi ở của 
mình thì Sư cô chỉ nói: “Con đưa passport cho 
sư cô. Sư cô làm giấy cho con một năm luôn”. 
Rồi Sư cô còn nhìn tôi - một cái nhìn “sấm 
sét” và nói thêm: “Sư cô tin con!”. Có lẽ ngày 
đó, Sư cô không biết là Sư cô đã… điểm trúng 
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huyệt của tôi. Nên sau này, lúc nào có… chạm 
dây chạm mạch, tâm tư bất thường hay manh 
động muốn “lên núi”, thì tôi cũng “đành” nắm 
lấy cái niềm tin, niềm thương năm nào của Sư 
cô đã dành cho mình để đi tiếp, để “làm mới”, 
để sống tốt hơn và nguyện tiếp tục những gì 
mà Sư Ông và Sư cô đang làm và muốn các con 
làm… Vì rằng, ngày đó, Sư cô đâu biết tôi là ai, 
có muốn tu học gì không mà Sư cô vẫn tin, vẫn 
thương và gia hạn giấy tờ cho tôi; nếu không thì 
lấy đâu mà tôi ở lại Làng an cư, rồi làm tập sự, 
rồi xuất gia tu học đến bây giờ! Còn những câu 
chuyện về “thương người, giúp người” của Sư 
cô có lẽ phải làm thành sách nhiều tập, và mọi 
người trong chúng hay ngoài chúng, đều có thể 
viết cho quyển sách ấy. Sư cô ơi, cầu nguyện 
Bụt Tổ gia hộ cho Sư cô khỏe mạnh để sống lâu 
với chúng con, để thương chúng con, thương 
Đời và để chúng con được thương Sư cô ạ! 

Khi ngồi nghe bài pháp thoại sáng nay, trong 
tôi còn đi lên một hình ảnh là tôi ngồi viết 
xuống những điều mà mình biết ơn với một sư 
chị. Mỗi điều đó tôi viết vào một tấm giấy nhỏ 
hình tròn, tổng cộng là ba mươi mấy tấm, bằng 
với số tuổi sư chị. Rồi tôi cột tất cả lại để tặng 
cho sư chị nhân dịp sinh nhật.

Nhân duyên gặp gỡ sư chị thật lạ và tương đối 
dài lâu. Đó là khi tôi mới chân ướt chân ráo 
đến Làng, ở xóm Hạ làm cư sĩ dài hạn trong ba 
tháng an cư, còn sư chị làm giáo thọ tập sự. Sư 
chị đã nhận tôi làm y chỉ muội. Và cho đến tận 
ngày tôi rời Làng, sau hơn mười năm, cũng là 
sư chị ra đứng tươi cười vẫy chào cho đến khi 
xe tôi đi khuất, khi biết trong lòng tôi đang có 
bao nhiêu cảm xúc rối bời…

Nhớ những ngày đầu tiên ấy, tôi ngáo ngơ lắm, 
chưa có chút mùi vị tương chao gì, từ nhỏ đến 
lớn chỉ biết học hành nên đâu có biết cách sống 
trong chùa như thế nào cho phải phép. Sư chị 
phải “dạy dỗ” tôi từ đầu, từ cách ăn, cách đứng, 
cách ngồi cho đến việc nấu ăn, thưa hỏi quý 
sư cô… Mà tôi cũng đâu phải là người dễ dạy! 
Vì “trót” học hành nhiều quá nên người khác 
nói gì mình cũng hay lý luận, chất vấn. Sư chị 
đã phải nhiều phen “vất vả”. Thậm chí tôi còn 
nhất định không chịu viết thư lúc quý sư cô 
họp để xét tập sự và xét cho xuất gia vì cái thói 
tật “không thích hình thức” lẫn “ám ảnh” về 
những thủ tục hành chính từ thuở còn đi học ở 
Pháp, làm sư chị phải khuyên nhủ, giải thích, 
thuyết phục, lẫn năn nỉ và “đe dọa”… Để rồi 
cuối cùng tôi viết thư cho quý sư cô, mà nghĩ 
lại là vì thương sư chị đã phải vất vả với mình 
nên mới viết(!) Ngày tôi xuất gia, mấy cô trò 
ai cũng vui, sau buổi lễ, sư chị là người cạo tóc 
cho tôi, cho tôi bộ đồ vạt hò và cái áo nhật bình 
mà tôi mặc lần đầu trong cuộc đời xuất sĩ. Nhìn 
lại đoạn đường của mười mấy năm ấy, biết 
bao nhiêu chuyện buồn vui, lên xuống, thất 
thường của tôi đã xảy ra, như cái buổi đầu lơ 
ngơ đó. Tôi may mắn luôn có sư chị kiên nhẫn, 
thầm lặng, bao dung để sẻ chia, cho dù ở gần 
hay xa. Và tôi biết trong những tháng ngày sắp 
tới, sư chị sẽ vẫn luôn ở đâu đó để động viên, 
an ủi và khích lệ tôi những khi tôi buồn vui hay 
có những bất an, dao động. Tôi vẫn nhớ năm 
đầu tiên ấy, sau buổi lễ đối thú an cư của ba 
xóm, còn có thêm nghi thức các y chỉ sư và y 
chỉ muội đối thú với nhau tại mỗi xóm. Lúc đó, 
sư chị làm y chỉ sư cho một mình tôi và theo 
đúng nghi thức, các y chỉ muội sẽ thưa thỉnh 
và lạy y chỉ sư ba lạy trước khi vị y chỉ sư nói 
lời hoan hỷ nhận những vị đó làm y chỉ muội 
của mình! Tôi vẫn còn nhớ mãi buổi tối hôm 
đó. Không phải tình cờ là như vậy!

Và cũng vì niềm tin yêu đó mà bây giờ tôi mới 
thấy thương quý và mến phục các sư em của 
mình. Như mình ngày đó còn khờ dại, chẳng 
biết phép tắc gì mà rồi cũng “ráng tu”, đến một 
lúc thấy lòng tha thiết và trân quý biết bao 
nhiêu việc được làm một người tu, thì mới thấy 
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các em mình bây giờ mới dễ thương, mới “chùa” 
làm sao và hẳn là… có tương lai! Nhìn các sư 
em ngoan hiền, siêng năng làm việc và đi công 
phu, hồn nhiên vui buồn… tôi luôn thầm cầu 
mong cho các em giữ hoài được cái tâm trong 
sáng, hiền lành ấy của mình, dù có thể đôi khi 
các em sẽ phải chịu ít nhiều thiệt thòi nào đó… 
Tôi gửi niềm tin và niềm thương ấy vào vũ trụ 
rồi đó, các em có nhận được chưa? 

Tôi nhớ tôi viết một bài thơ sinh nhật có câu:

Sinh nhật mùa thu… 
Cúi tạ đất trời vô cùng 
Bao nhiêu nghĩa tình làm sao nói hết 
Bao nhiêu thâm sâu làm sao thấy được…

Và: 

Tạ ơn đời sống đã cho ta có mặt 
Tạ ơn đời sống đã vì ta có mặt 
Để ta biết yêu thêm, yêu hoài những nỗi đời 
riêng… 

Thật lòng, đó là một hình ảnh mà tôi luôn cố 
gắng tỏ bày, dù không thể. Bao nhiêu niềm biết 
ơn sâu xa tự trong đáy lòng, đối với đất trời, với 
Thầy, với đại chúng, với mọi người và với tất cả 
những nhân duyên đẹp đẽ cho những cuộc hội 
ngộ vẫn luôn còn đó trong tôi! 

Xin đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau 
Xin đi từ thơ ấu, đi vui và bên nhau…

(Kỷ niệm- Phạm Duy)

Tôi nhớ ngày tôi lên Sơn Cốc để chào sư cô 
Chân Đức trước khi sang Mỹ. Sư cô dạy tôi và 
một sư em: “Mình nhớ đi đâu thì cũng ‘mang’ 
Thầy theo – cách mình thở, cách mình đi, cách 
mình nói năng, tiếp xử… - mình làm như Thầy 
đang làm”. Chỉ có vậy thôi đó. Đủ để tôi làm 
hành trang mang theo với mình. Tôi nghĩ, sẽ có 
những công trình xây dựng và những chương 
trình hoằng hóa càng ngày càng quy mô để 
theo kịp thời đại, nhưng có lẽ cũng sẽ không 
lớn hơn hay cần thiết hơn những điều mà sư cô 
Chân Đức đã thay Thầy dạy tôi ngày ấy. 

Mùa thu đông này, là một mùa đẹp cho tôi 
“quay về”, đúng nơi chốn và thời điểm. Những 
ngày về đây, tôi đã thỏa lòng đi vào rừng, bước 
những bước chân không thành tiếng trên lối đi 
đầy rêu mềm hay lá mục, đưa tay khẽ sờ vào 
những thân cây to lớn xù xì hay tựa người vào 
đó, cảm nhận năng lượng trầm hùng, bao dung 
của cánh rừng và đất Mẹ. Tôi muốn đi nhẹ 
nhàng cho trái đất yên bình trở lại. Và không 
cần khua động, tôi chỉ muốn có mặt tròn đầy 
để cảm nhận sự có mặt của tất cả sự sống quanh 
mình. Thiên nhiên không yêu mình theo kiểu 
quan tâm, chăm sóc; thiên nhiên chỉ cho mình 
không gian, vẻ đẹp, sự trong lành và tĩnh lặng 
đầy cảm thấu để mình có thể an lòng mà vui 
tươi và độ lượng. 

Lúc này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Một trang 
sách mới mở ra, tôi tự nhủ lòng sẽ cẩn trọng để 
đọc và viết lên đó, cho hôm nay và cả những 
ngày sau. Tôi đang có tất cả những gì mình cần 
- để nghỉ ngơi, để bắt đầu lại và đi tiếp. Có thiền 
đường, có những con đường thiền hành, thư 
viện, nhà ăn… Có những người có thể cùng tôi 
bước đi những bước chân thảnh thơi và chánh 
niệm. Có vạt nắng, có cánh rừng, có con suối 
nhỏ hát ca, có những chú sóc hồn nhiên, có đàn 
nai bình yên ăn lá cỏ. Có những giây phút lặng 
lẽ “ngồi nghĩ lại mình” và buông xuống tất cả 
để lòng nhẹ nhõm… Chợt nhận ra đôi khi lòng 
mình chỉ khát khao những điều bình thường, 
giản dị như thế này thôi. Bây giờ là tháng Mười 
hai. Trời nhiều khi rất lạnh, nhưng tôi luôn yêu 
những buổi khuya đi từ phòng ngủ đến phòng 
học hoặc đến thiền đường; bước ra cùng trăng 
sao và chìm đắm vào cái tịch lặng không cùng 
của đất trời. Như những ngày tháng đầu tiên 
năm nào mới đến Làng, được thức dậy sớm để 
đi ngồi thiền cũng như thế. Đi như được trở về. 

Những đợt tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt 
đầu rơi. Và với tuyết ai cũng có thể trở thành 
em bé, hồn nhiên để trông đợi, đón nhận và 
chơi đùa. Mùa lạnh đang đến rồi, nhưng tôi sẽ 
gắng giữ cho hồn mình ấm áp…
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Sư chú Chân Trời Đức Định

Nước đi ra biển lại mưa về nguồn 
(Thề non nước - Tản Đà)

Sư chú Trời Đức Định là người Pháp, xuất gia năm 2016, tại Làng Mai, Pháp, trong gia đình cây Mai 
Vàng. Hiện sư chú đang sống và thực tập tại trung tâm Suối Tuệ, Paris. Bài viết được BBT chuyển ngữ 
từ tiếng Anh.

Dưới đây là bức thư con gửi đến các huynh đệ 
trong gia đình xuất gia cây Mai Vàng sau thời 
gian con về nhà chăm sóc cho cha. Từ lúc gia 
đình con biết cha bị ung thư cho đến khi cha 
qua đời chỉ có hai tháng rưỡi. Trong suốt thời 
gian ấy, con đã có mặt với gia đình. Ngày nào 
con và chị gái cũng dành thời gian kề cận, chăm 
sóc cho cha. Khi con trở lại tăng thân để tham 
gia khóa tu xuất sĩ tại Đức, các huynh đệ trong 
gia đình xuất gia đã rất ân cần và hết lòng yểm 
trợ con.

Bức thư này ghi lại một vài trải nghiệm rất 
riêng tư của con. Con mong rằng nó có thể phản 
ánh tinh thần tôn trọng sâu sắc sự sống, nhất là 
khi con vẫn còn đang đi qua quá trình trị liệu, 
hòa giải, học hỏi và chế tác bình an trên tất cả 
mọi phương diện.

Gia đình cây Mai Vàng thương quý,
Cho phép con được cảm ơn các sư anh, sư 
chị, sư em đã thương yêu và ôm ấp con, nhất 
là trong khóa tu xuất sĩ vừa qua. Con đã được 
nâng đỡ rất nhiều. Lúc thì một huynh đệ lắng 
nghe con, lúc khác thì cả gia đình có mặt, lắng 
nghe nhau, rất dễ thương. Có khi các sư chú 
đến phòng con, ngồi chờ con về cùng uống trà. 
Các sư cô cũng có mặt cho con hết lòng. Con 
cảm được sự quan tâm thầm lặng của huynh 

đệ, thấy mình thật sự được hiểu và yểm trợ. 
Nghĩ về những giây phút ấy, con rất cảm động. 
Con thấy mình thật may mắn và giàu có.

Từ khi con rời Làng lên trung tâm Suối Tuệ, 
mỗi lần huynh đệ có dịp gặp nhau, con cảm 
nhận sự hiểu biết và kết nối trở nên sâu sắc, 
tự nhiên hơn. Lần gặp nào cũng có phẩm chất. 
Con rất vui khi thấy sự trưởng thành của từng 
sư anh, sư chị, sư em trong gia đình; thấy chất 
liệu của tự do và vững chãi có mặt trong mỗi 
người.

Con sẽ tiếp tục học hỏi để chấp nhận chính 
mình và mở lòng hơn để có thể thật sự có mặt 
cho gia đình, có cơ hội kết nối tốt hơn với mọi 
người và có thể yểm trợ các huynh đệ khi cần 
thiết.

Con muốn chia sẻ một chút những trải nghiệm 
của con khi được chăm sóc cha. Với con, điều 
này giống như một bó hoa nhỏ gồm những 
bông hoa và những cành lá đủ kiểu đủ màu mà 
con đã góp nhặt trên chặng đường đồng hành 
với cha khi cha ra đi.

Thiên nhiên quả là một phước lành. Thực tập 
với thiên nhiên đã giúp con rất nhiều. Những 
khi khổ đau đi lên, con ra ngoài đi dạo, nhìn 
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ngắm cây cối, sông nước và những bờ cát. Rồi 
đột nhiên con có thể chạm được đến sự bình an 
và thấy khỏe hẳn ra. Có lần con nhìn thấy một 
thân cây có vẻ là thân cây chết. Nó lớn nhưng 
chỉ có một vài chồi xanh dưới gốc, cứ như một 
cố gắng sau cùng để níu lấy sự sống. Nó như nói 
với con rằng dù sự sống mang hình tướng cái 
cây đang đi đến hồi kết thúc thì sự sống mang 
những hình tướng khác đã bắt đầu rồi. Trong 
thân cây chết chứa đầy những hình thức khác 
của sự sống. Sự tiếc nuối khi thấy gốc cây chết 
chỉ là một ý niệm mà thôi. Tâm ý thông thoáng 
một chút là con đã có thể thấy được bao nhiêu 
nhiệm mầu ở xung quanh. Ngay cả chính nỗi 
buồn về cái cây cũng là một phần của sự mầu 
nhiệm. Bởi nó không chỉ được ôm ấp bởi tình 
thương của con, của cái cây mà còn của một cái 
gì đó lớn lao hơn.

Một ngày nọ con cùng với sư chú Đức Trí - đệ 
nhị thân đến để yểm trợ cho con - dắt con chó 
của cha đi dạo trên một bãi biển tuyệt đẹp. 
Một làn “gió trời” thổi tung lớp cát mỏng xung 
quanh lên cao khoảng 10cm. Thật là một cảnh 
tượng tuyệt vời! Một cảm giác mầu nhiệm, đầy 
ấn tượng đi lên trong con. Ngọn gió ấy đã chữa 
lành một cái gì đó sâu xa hơn những gì ý thức 
con có thể nắm bắt được.

Con quan sát gió thổi tung và đẩy cát đi dọc 
theo bãi biển, tạo thành những đụn cát mới. 
Có lúc nó đi qua những vùng cát ướt, nhìn 
giống như những thung lũng hoang vu hay sa 
mạc khô cằn nằm giữa những vách đá nhọn do 
gió khắc chạm. Trong khi quan sát, con thấy 

những khó khăn và khổ đau mà cha con và con 
đã đi qua. Con thấy cát phải rời khỏi nơi trú 
ngụ, bỏ lại sau lưng hình dạng cũ, đi qua những 
khó khăn để tạo nên những đụn cát mới, tròn, 
láng. Những mầu nhiệm mới - sự sống mới đã 
ra đời. Lòng con dâng lên một nỗi dịu dàng sâu 
lắng, giúp con nhìn vào hoàn cảnh gia đình và 
sự sống bằng con mắt không phân biệt. Trong 
khoảnh khắc ấy, bên trong và bên ngoài con 
giao hòa, dung thông. Niềm tin tưởng, sự cảm 
nhận ý nghĩa đời sống và tình thương cũng 
đồng thời có mặt .

Quá trình chữa lành tổn thương từ tận gốc rễ 
này đã diễn ra không theo sự điều khiển của ý 
chí, nhưng với sự hậu thuẫn rất lớn của thiên 
nhiên. Con đã có thể tiếp xúc và thấy rõ ràng 
hơn mặt mũi của những nỗi khổ niềm đau sâu 
kín trong con. Con biết điều này rất lợi lạc cho 
con và con cũng ước mong nó sẽ giúp con tập 
trung vào những gì thực sự quan trọng, giúp 
con chạm vào được sự quyết tâm, lòng can đảm 
và nuôi lớn năng lượng chánh niệm và hạnh 
phúc trong con.

Trong quá trình cha con từ giã sự sống, con đã 
có một vài cái thấy mà con muốn chia sẻ với 
huynh đệ, mong rằng mọi người có chút lợi lạc 
từ trải nghiệm của con. Khi thấy cha phải chịu 
khổ đau cả về thân lẫn tâm, con không chấp 
nhận được. Thật khó quá! Nó có vẻ bất bình 
thường và không thể chấp nhận được. Sau này 
nhìn lại, con thấy đó chỉ là một phần của sự 
sống mà ta phải trải qua, nó không phải là cái gì 
mà ta không thể chấp nhận. Hình hài của tất cả 
chúng ta, kể cả của con, đều có cùng bản chất, 
đều phải đi qua bệnh tật, tất cả các bộ phận 
trong cơ thể đều phải đi qua sự tàn hoại. Tâm 
của con cũng là đối tượng của những sự thay 
đổi. Hạnh phúc và khổ đau cũng vậy. Đó không 
phải là việc bất bình thường. Một khía cạnh 
quan trọng là ý niệm của ta làm trầm trọng 
thêm sự đau khổ, trong khi thực tế những khổ 
đau và khó khăn chính là nguồn gốc của tình 
yêu và lòng từ bi một khi chúng ta có thể nhìn 
rõ được mặt mũi của chúng.
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Chấp nhận thực tại đã khơi nguồn cho tình 
thương và từ bi hiển lộ, giúp con thay đổi cách 
mình đối diện với hoàn cảnh. Nếu trong những 
khoảnh khắc ấy con không bị lạc trong các ý 
tưởng đúng sai, có lẽ con đã có thể ôm ấp nỗi 
khổ của cha con như là người mẹ ôm ấp đứa 
con sơ sinh của mình. Cũng giống như khi con 
không đủ hiểu nhu cầu của cha khi người không 
còn khả năng diễn đạt nữa, thay vì dằn vặt bản 
thân, lẽ ra con nên ôm ấp và gửi lòng từ bi đến 
cho chính mình. Dù đã không có khả năng làm 
như vậy ngay thời điểm đó, con vẫn còn cơ hội 
để làm ngay bây giờ. Con có thể chữa lành vết 
thương quá khứ qua hiện tại. Hiện giờ, con đã 
sẵn sàng hơn để học cách làm bạn với những 
đau đớn trong thân, có lẽ do con nghĩ mình cần 
chuẩn bị đối diện với những khó khăn lớn hơn. 
Con học nhìn những cơn đau nhỏ như là cơ hội 
để huấn luyện tâm mình, giữ bình an để không 
bắn vào mình mũi tên thứ hai. Nhờ đi qua quá 
trình đó với cha mà con biết mình có khả năng 
đi qua nó. Kinh nghiệm này mang lại cho con 
một sức mạnh nội tâm mới để có thể đối diện 
với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Đôi khi trong lòng con không an ổn chút nào 
khi nghĩ rằng cha chưa làm xong một vài điều 
trước khi ra đi. Thí dụ như hòa giải với người 
này, người kia, hay làm lành lại mối quan hệ 
giữa hai cha con ở một khía cạnh nào đó… Sâu 
kín trong lòng, con có cảm giác “dở dang”. Con 
nghĩ là vòng đời của cha chưa hoàn tất. Ý nghĩ 
này làm cho con đau khổ. Nhưng có những lúc 
con thấy không có cái gì được gọi là một cuộc 
đời hoàn tất, một vòng tròn khép kín như tâm 
con đã vẽ ra. Cây cỏ, thú vật và con người là 
những minh chứng cho điều đó. Có những cái 
phát triển thật to lớn, đến một mức độ trưởng 
thành tương đối, rồi chết đi sau một vòng đời. 
Con có khuynh hướng tiếp nhận tri giác này 
như là một tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế, 
trong cuộc sống, có những chúng sanh hoại 
diệt rất sớm, có loại khá nhỏ bé hoặc có hình 
dáng lạ lùng, một số bị tàn tật, thiên hình vạn 
trạng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao giờ 
cũng có những cái không hoàn hảo, không 
hoàn tất, cũng có cái “không bình thường”. 

Thậm chí trong những trường hợp được coi là 
bình thường, hoàn chỉnh, con nghĩ là bao giờ 
cũng có cái chưa được làm, chưa được nói. Bao 
giờ cũng có những trường hợp người ta đinh 
ninh rằng nếu như họ có thể sống thêm vài 
ngày, vài tháng thì họ đã có thể làm lành, chữa 
lành thương tích trước khi ra đi. Trên thực tế, 
cuộc sống vẫn tiếp diễn và có sự tiếp nối. Vậy 
thì tại sao con lại muốn hoàn tất cái này hay cái 
khác? Bởi vì mọi cái phải dựa vào nhau để biểu 
hiện và tồn tại, và vì mọi cái trở thành cái khác 
khi chúng tàn hoại. Tại sao con lại muốn cuộc 
đời của cha, của con, hay bất cứ cái gì khác phải 
hoàn hảo?

Đôi khi con cũng nhận ra những cái mà con cho 
là cha chưa hoàn thành đang nằm trong tay con 
ở hiện tại. Con có cơ hội để tiếp tục những gì mà 
cha đã nỗ lực hoàn thiện, bằng chính con người 
và tâm tư của con. Ngay từ nơi con đang đứng, 
con có thể tiếp tục làm cho cha. Con hiểu rằng, 
tại thời điểm này, ngoài tình thương yêu và sự 
hiểu biết, tất cả những gì hời hợt mà chúng ta 
đang đầu tư vào: những đề án, ước muốn được 
công nhận, những vẻ bề ngoài của phẩm cách, 
tất cả những giá trị và ý tưởng về cuộc sống mà 
ta bám víu vào,...Tất cả những cái đó chúng ta 
cần phải buông bỏ hết.

Cha con đã thương yêu, chăm sóc người khác 
bằng những cách rất cụ thể. Và cha cũng nhận 
lại những tình cảm đó qua sự có mặt và chăm 
sóc từ hai chị em con cũng như từ bạn bè, đồng 
nghiệp khi họ bày tỏ sự cảm kích đối với cha. 
Cha con là người khó bày tỏ suy nghĩ của mình, 
ít khi công nhận những cái đẹp của bản thân 
và của con cái. Khó khăn này đã đi lên trong 
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những giây phút cha ra đi. May mắn thay hai 
chị em con đã sẵn sàng chào đón nó, đã bày tỏ 
tình thương yêu với cha cũng như nói cho cha 
nghe những điều tốt đẹp.

Nhờ ơn Tam Bảo mà con đã thấy rằng sự tiếp 
nối của tất cả mọi thứ đang xảy ra ngay bây 
giờ. Con là sự tiếp nối của tất cả các phẩm chất 
tốt đẹp và cả những khó khăn mà con đang 
học hỏi để chuyển hóa. Con làm việc này, ngay 
trong giây phút hiện tại, với tư cách của một 
người đại diện, một đại sứ của dòng chảy tâm 
linh và huyết thống không gián đoạn. Con làm 
cho chính con, cho cha, và cho tất cả. Như vậy 
đó, thưa cha. Cha con mình hãy để cho điều 
đó diễn ra nhé! Con dừng lại, thở một chút 
cho tâm lắng dịu, cho những ý niệm được giải 
phóng, cho bức tường ngăn cách giữa mọi thứ 
trở nên trong suốt, thông thoáng. Lúc ấy sự 
truyền thông đích thực có thể xảy ra.

Con thường đi dạo dọc theo dòng suối bắt nguồn 
từ một ngọn núi nhỏ. Dòng nước mát trong này 
đã luôn chảy ngang qua khung cảnh tuổi thơ 
con. Đây là vùng đất nơi con lớn lên. Con thích 
đi dạo ở đó và có thể buông xuống nhiều cảm 
xúc tiêu cực. Con có cảm giác mình được gột 
sạch và chữa trị. Trong những lần con đến đó, 
bài thơ nhỏ này đi lên trong con. Đó không hẳn 
là một bài thơ mà là một trải nghiệm. Con cảm 
được nước, ý thức được dòng chảy của nó, của 
sự đồng nhất trong dòng nước đang chảy tới, 
như một cuộn băng vô tận liên tục mở ra.

Cá từng đàn bơi lội 
Không một bóng trên sông 
Ta thưởng thức trọn lòng

Con biết có những chú cá dưới sông dù con 
chưa nhìn thấy chúng. Nhưng con có thể thấy 
cách chúng cùng bơi với nhau, ngược dòng, 
trong một điệu múa tự do nhưng có thứ tự, như 
những cá nhân, nhưng đồng thời cũng như một 
gia đình. Con biết đó là những con cá, nhưng 
chúng cũng là dòng sông, liên tục tương tác với 
môi trường xung quanh. Ý niệm của con về sự 
tách biệt giữa con cá này với những con cá khác 
và với chính dòng sông đã được hóa giải bởi ý 
thức về sự tương duyên miên mật này.

Trải nghiệm của con về những con cá và dòng 
sông thật rõ ràng, sống động. Một niềm hạnh 
phúc lớn lao dâng lên trong lòng con. Sau đó 
từng chữ của bài thơ nhỏ này đã đi lên trong 
con. Khi câu thơ thứ ba ngân lên, con tiếp xúc 
được với sự có mặt của mình trong tăng thân. 
Tương tự như một đàn cá, chúng ta hạnh phúc 
được là chính mình, đồng thời chúng ta cũng là 
một cơ thể đồng nhất, là một dòng sông không 
ngừng trôi chảy.

Xin cảm ơn các sư anh, sư chị, sư em đã lắng 
nghe con.

Con rất hạnh phúc có tăng thân và có tất cả các 
đệ huynh.
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Sư cô Chân Trăng Thanh Khê

Sư cô Trăng Thanh Khê xuất gia ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Tổ đình Từ Hiếu, trong gia đình cây 
Hoa Mộc. Hiện nay sư cô đang sống và tu học tại ni xá Diệu Trạm, Huế.

Con có một niềm vui!
Con đã làm xong bìa của quyển sổ có tên là 
Nhật ký hạnh phúc. Bìa chỉ có một chữ Smile 
(Mỉm cười), không có chữ gì mang ý nghĩa là 
hạnh phúc cả. Xung quanh con trang trí bằng 
một “nùi” những chấm tròn đủ màu sắc giống 
hình cầu vồng vậy. Smile là một trong những 
câu thư pháp của Sư Ông mà con thích nhất. 
Đặt bút xuống trang trí bìa quyển sổ, con liền 
nghĩ ngay tới chữ Smile.

Con cũng có một bức thư pháp với chữ Smile 
trong vòng tròn. Tết năm 2017, khi con xin một 
thầy viết cho con bức thư pháp, thầy hỏi con 
thích chữ gì, con trả lời là chữ gì cũng được, và 
con nhận được bức thư pháp này. Hồi đó con 
thích chữ gì mà nghe có vẻ “đao to búa lớn” một 
chút, chứ chữ “Mỉm cười” thì ai cũng mỉm cười 
mà. Con cũng chưa nhìn lại bản thân mình để 
tìm hiểu xem vì sao thầy lại tặng chữ Smile cho 
con thay vì một chữ nào khác. Con chưng câu 
thư pháp trên bàn học từ tháng này qua năm 
nọ.

Vào một ngày, con đến chùa xin làm tập sự 
xuất gia. Con bắt đầu tập sống chung trong 
một cộng đồng lớn. Suốt quãng thời gian đó, 
câu mà con được nghe quý sư cô nhắc mỗi ngày 
là “cười lên em!”. Có khi con được nhắc một 
ngày đến mấy lần. Sáng, trưa, chiều mọi người 
cứ thấy con trầm trầm, cúi đầu mà đi, nhìn có 
vẻ buồn buồn là... “cười đi em!”. Con không 
biết là khuôn mặt con nhìn buồn nên nghĩ 
thầm “mình bình thường mà”. Chuyện không 
bình thường nhất với con là việc tập mỉm cười 
mỗi ngày. Lúc đó, sự thực tập quan trọng nhất 
của con là “cười”. Phải cười cả ngày ư? Làm sao 
mình có thể vui vẻ để cười cả ngày cho được? 
Thôi thì không sao, mình cứ nhe răng ra cười 
cái đã, còn chuyện vui vẻ gì gì đó tính sau vậy. 
Nghĩ rồi con bắt đầu thực tập cười.

Chưa hết, ngay ngày đầu tiên con chuyển vào 
phòng mới với quý sư cô, con lượm được một 
cái quạt tay trên đó ghi chữ Smile. Nhìn cái 
quạt, con cảm thấy sao mà Smile nó đeo đuổi 
con quá chừng vậy nè! Con kể với sư chị về sự 
nghiệp thực tập smile của con. Sư chị nói có lần 
bạn của sư chị tới chùa chơi, khi qua cổng gặp 
một vị cư sĩ chào người bạn đó với một nụ cười, 
bạn sư chị rất vui và thấy trong lòng rất ấm 
áp. Đến chùa, ai cũng có thể mỉm cười vui vẻ, 
gần gũi với nhau dù không phải người quen, ở 
ngoài hiếm khi được như vậy. Đó là ấn tượng 
của bạn sư chị khi đến chùa. Con nghe mà thấy 
ốt dột quá. Mình ở chùa nè, sao mình thực tập 
dở quá vậy.
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Trời đang mưa. Con đang ngồi bên bàn học của 
mình, uống một ly trà gừng và... mỉm cười. 
Bây giờ con đã có thể mỉm cười được với chính 
mình. Khi hạnh phúc, mình mỉm cười và khi 
mỉm cười, mình có hạnh phúc. Con không tin 
là con đã có thể thay đổi được như vậy. Con 
đã từng là một cô bé không biết cười, chỉ biết 
sống một mình, nhìn mọi người, mọi vật xung 

quanh bằng sự xa cách như 
không dính líu gì đến mình. 
Con không biết hòa vào 
năng lượng chung, niềm vui 
chung của mọi người. Con 
phớt lờ đi vẻ đẹp của bông 
hoa tim tím đang dành cho 
con. Vườn cây xanh mát, 
tiếng mưa tí tách... con cũng 
bỏ quên.

Sự chuyển hóa của con 
không phải chỉ tự riêng con 
làm ra. Nó còn đến từ những 

gì con nhận được từ xung quanh: tình thương, 
sự kiên nhẫn... đã cho con được như bây giờ, 
cho con biết mỉm cười, biết hạnh phúc với cuộc 
sống mà con đang sống. Tình thương của quý 
sư cô quá lớn và con không thể nào không hạnh 
phúc cho được. Mỗi lần sờ lên cái đầu trọc của 
mình, con không hề bớt hạnh phúc một chút 
nào!

Thầy Chân Trời Tuệ Chiếu

Thầy Trời Tuệ Chiếu thuộc gia đình xuất gia cây Trúc Xanh, thọ giới lớn năm 2016 trong đại giới đàn 
Ân Nghĩa tại tu viện Vườn Ươm. Hiện nay thầy đang tu học tại viện Vô Ưu, Đức.

Viện Vô Ưu, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Thầy kính thương,
Sau khi tốt nghiệp Đại học, con có ý muốn vào 
Bát Nhã tập sự, nhưng Bát Nhã không còn nữa 
nên con xuất gia tại một ngôi chùa ở quê nhà. 
Một năm sau, con được thầy Pháp Hội cho tham 
dự khóa tu đầu xuân tại chùa Tổ Từ Hiếu. Sau 
năm ngày có mặt tại khóa tu, con đã thương 

nơi này rồi. Con thỉnh rất nhiều băng đĩa cũng 
như sách của Thầy về đọc và thực tập tại chùa 
cùng với nhóm các bạn trẻ sinh viên. Con đã 
tập hướng dẫn cho các bạn nghe chuông, thiền 
hành, pháp đàm, hát thiền ca như trong khóa 
tu. Suốt thời gian đó, con dành nhiều thời gian 
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để đọc sách, nghe pháp thoại của Thầy, thực tập 
và chia sẻ. Trong con, một nguồn năng lượng 
tươi mới đã phát sinh từ khi nào con không 
biết. Trước đó, con chỉ biết làm theo những 
gì người khác chỉ bảo, nhưng lần này con cảm 
thấy yêu thích những gì mình làm. Sau này con 
đã sang Thái Lan tập sự và xuất gia lại. Nhưng 
tăng thân người trẻ vẫn được duy trì và phát 
triển gần mười năm bởi người sư em của con 
ở đó. Mỗi lần về thăm nhà, con đều ghé thăm 
chùa, thăm thầy con và ngồi chơi với các em. 
Tuy con không còn ở đó nữa nhưng sư em của 
con vẫn giữ vững niềm tin vào pháp môn tu 
học của Thầy để xây dựng tăng thân qua những 
buổi thiền trà, thiền ca, ngồi thiền, sám pháp 
địa xúc, thiền hành,...

Sau đại lễ Vesak 2008, con ngỡ sẽ không còn 
cơ hội gặp lại Thầy nữa, nhưng trong sâu thẳm, 
con có một niềm tin sẽ được gặp lại Thầy. 

Thầy kính thương! Người thanh niên Thái Bình 
năm nào đã thất vọng vì không gặp được thần 
tượng của mình trong ngày lễ Vesak 2008 vẫn 
tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin, ý chí để hy vọng 
một ngày nào đó được gặp lại người thầy mình 
yêu quý. Dù chưa gặp được Thầy, người thanh 
niên đã bắt đầu chập chững học theo cách sống 
của Thầy, đã biết áp dụng những lời dạy của 
Thầy về hơi thở ý thức, đi chánh niệm, ái ngữ lắng 
nghe. Con đã gieo hy vọng và cầu nguyện hàng 
ngày. Rồi một ngày điều đó cũng đến.“Sư chú 
lên Đình Quán gặp Pháp Hội”. Tin nhắn đó đã 
đưa con đến bên Thầy và trở thành đệ tử của 
Thầy - sự kiện quan trọng nhất thay đổi cuộc 
đời của con. Những giờ phút được Thầy xuống 
tóc, được ngồi ăn cơm chung với Thầy, được 
chụp hình với Thầy, được theo Thầy đi hoằng 
pháp là những giờ phút tuyệt vời nhất. Sau lễ 
xuất gia, chúng con được ngồi chơi riêng bên 
Thầy, Thầy ngồi võng uống trà và nói: “Sự sống 
rất nhiệm mầu, các con hãy trân quý, đừng đánh 
mất sự sống trong sự buồn giận, lo lắng”. Thầy còn 
nói thêm: “Lên trên đó (trường MCU) các con hãy 
đi thảnh thơi an lạc để ai nhìn vào cũng nhận ra 
được các con là con của thầy”. Lời Thầy dạy ngắn 
gọn nhưng đủ cho con thực tập cả đời.

Ngày con về lại thăm chùa Tổ đầu năm 2019, 
có ngờ đâu con được gặp lại Thầy. Sự trở về đã 
làm con vui mừng khôn tả, nhưng vui hơn là 
thầy trò được gặp lại nhau trên mảnh đất thân 
thương đầy kỷ niệm này, nơi mà con cũng đã 
từng sống hồi còn là chú sadi. Con nhớ, về đến 
nơi, con mệt quá nhưng vẫn muốn lên thăm 
Thầy. Con lên thất đúng lúc Thầy đang dùng 
cơm. Sư mẹ Định Nghiêm gọi con lại ngồi gần 
trước Thầy ở phía bên ngoài cửa sổ. Sau khi xá 
Thầy xong, một lúc sau con mệt quá và gục đầu 
ngủ bên cửa sổ trước mắt Thầy lúc nào không 
hay. Khi tỉnh lại, con nghe thầy thị giả kể là 
Thầy đã lấy tay chỉ vào con và lắc đầu. Chắc lúc 
đó trông con mắc cười lắm, nhưng con thích 
cảm giác của người con lâu ngày mới về lại 
thăm gia đình. Ngày hôm sau, con chuẩn bị về 
Thái Lan thì sư mẹ Định Nghiêm gọi con lên ăn 
sáng với Thầy. Lần này, con được phép vào bên 
trong thất Lắng Nghe. Chúng con mỉm cười 
nhìn Thầy thưởng thức bữa sáng thong thả, 
khoan thai. Bất ngờ Thầy đưa ly sữa Thầy đang 
dùng sang cho con. Con đã đưa hai tay ra tiếp 
nhận tình thương của Thầy. Con hạnh phúc và 
hiểu được rằng Thầy muốn con lớn mau, vững 
vàng đi trên đôi chân của mình khi không có 
Thầy.
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Sau hơn bảy năm ở Thái, con đã viết thư tình 
nguyện qua Viện Phật học Ứng dụng châu Âu 
(EIAB) để trải nghiệm và phụng sự nơi đây. Con 
đã ở đây được hơn ba tháng rồi. Mọi thứ vẫn 
còn tươi mới, quý huynh đệ ai cũng dễ mến, 
dễ gần. Con cũng được ghé và ở lại Làng, được 
sống những ngày thảnh thơi trong tình thương 
huynh đệ. Một buổi sáng, sư cha Pháp Ứng 
dẫn con đi thăm vườn: “Sư em, đây là cây wild 
chicory (diếp xoăn dại), đây là red oak (sồi đỏ), 
đây là mimosa, đây là magnolia (mộc lan)”. Sư 
cha còn chỉ cho con cây tùng Thầy trồng hồi 
Làng mới thành lập, và cả nơi quý thầy ở hồi 
chưa xây tăng xá. Bên cạnh sư cha, còn có thầy 
Minh Hy, thầy Pháp Hữu, thầy Pháp Biểu, thầy 
Pháp Khả đã đón chào, yêu thương chăm sóc 
chúng con như anh em một nhà.

Về Làng chúng con còn được đi hái bắp, hái 
mận, lượm hạt dẻ cùng quý thầy, quý sư cô. 
Những lúc đó tâm tư con đầy ắp niềm vui và 
rộn tiếng cười tình huynh đệ. Năm nay chúng 
con lượm được nhiều bắp lắm và chế biến thành 
nhiều món ăn khác nhau một cách khéo léo 
và lạ miệng. Con cũng được về thăm Sơn Cốc, 
được đi thiền hành, được đốt lửa, được thăm 
nơi ở của Thầy. Có về tận đây con mới thấy được 
đời sống của Thầy giản dị và khiêm cung đến 
chừng nào.

Nhìn lại hành trình con đã đi qua không có 
dấu chân nào mà không có bàn tay của Thầy, 
của tăng thân, của huynh đệ nâng đỡ. Nếu 
không có Thầy và tăng thân, con không thể nào 
có được hình hài như ngày hôm nay. Con còn 
nhiều vụng về trong cách nâng đỡ, chăm sóc 
các sư em của mình, nhưng con đang cố gắng 

mỗi ngày. Con biết, huynh đệ chăm sóc và nâng 
đỡ nhau là điều mà Thầy luôn luôn mong đợi. 
Nhìn lên, con có nhiều sư anh, sư chị vững chãi 
chăm sóc, nâng đỡ các sư em như thầy Minh 
Hy, sư anh Pháp Tri, sư anh Pháp Kính, sư chị 
Phổ Nghiêm, sư chị Chuẩn Nghiêm,v.v. những 
sư anh, sư chị là điểm tựa và nguồn cảm hứng 
cho con đi tới.

Trong suốt 10 năm qua con đã ít nhiều thấm lời 
Thầy và tăng thân chỉ dạy, con đã khôn lớn hơn 
trước, đã biết trở về tự thân nhiều hơn, đã biết 
tư duy tích cực hơn, không để sự lo lắng, buồn 
phiền chi phối. Con đã biết sống chung hòa hợp 
với những khó khăn trong con và bên ngoài. 
Giáo lý có bùn mới có sen đã cho con cái thấy mới 
về sự tương tức khổ đau và hạnh phúc, thiện 
ác, chính tà. Những tuần gần đây con thực tập 
làm mới mình trong từng sinh hoạt, thực tập 
căn bản và con tự nhắc nhở là mỗi ngày mình 
phải mới, mới trong cách tu, cách học, cách 
làm việc, cách chơi, cách đối diện khổ đau và 
chế tác hạnh phúc.

Thầy kính thương, đến bây giờ, tinh thần, ý chí 
và nhiệt huyết của người thanh niên năm nào 
vẫn còn cháy, vẫn cùng tăng thân tiếp nối hạnh 
nguyện của Thầy.

Thầy như lá rụng về cội 
Con là hạt mầm vươn lên 
Mai này không còn Thầy nữa 
Thầy vẫn còn mãi trong con.

Thương và nhớ Thầy

Con của Thầy
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Thầy Chân Pháp Hội

Thầy Pháp Hội, một vị giáo thọ lớn của Làng Mai, hiện đang tu học và đóng góp hoa trái thực tập của 
mình cho tăng thân tứ chúng tại tu viện Lộc Uyển, Mỹ. Bài viết dưới đây được biên tập từ bài pháp 
thoại của thầy ngày 24 tháng 05 năm 2020 tại Lộc Uyển.

Hoàn cảnh mới
Đại dịch Covid-19 mang đến một thay đổi rất 
lớn trong đời sống của chúng ta, trong tu viện 
cũng như ngoài xã hội. Sự thay đổi này có bình 
diện rộng, tác động của nó lớn và có thể kéo 
dài. Hiện tại vẫn chưa biết đại dịch này sẽ kéo 
dài bao lâu và tất nhiên chúng ta sẽ phải tự thay 
đổi để có thể thích ứng với tình trạng đó. Đây 
là một cơ hội tốt cho chúng ta thực tập, nhưng 
bên cạnh đó cũng có những tác dụng phụ, có 
thể trở thành vấn đề nếu như ta không nhận 
diện được chúng.

Ta đang tiếp nhận loại hạt giống nào?
Là người có tu tập, ta sẽ thấy sự thay đổi do đại 
dịch Covid có tác động rất sâu sắc không những 
vào đời sống mà còn vào tâm thức của mình. 
Theo dõi tin tức về những sự kiện đang xảy ra 
xung quanh ta hoặc trong xã hội cũng chính 
là quá trình gieo trồng một loại hạt giống vào 
tâm thức mình. Người thực tập thường được ví 
như một người làm vườn. Một người làm vườn 
thông minh sẽ biết cách chọn lựa những hạt 
giống tốt nhất và chăm sóc chúng chu đáo. Dù 
ở nhà hay ở trong tu viện, những thứ chúng ta 
tiếp nhận từ xung quanh vẫn rất nhiều. Có bao 
giờ chúng ta ý thức những hạt giống nào đang 
đi vào trong tâm thức, trong khu vườn của 
mình hay không?

Cái gì ở phía sau?
Khi đọc một bài viết trên Internet, xem một 
chương trình truyền hình, nói một câu chuyện, 
hay tiếp nhận một thông tin gì mới, có thể 
chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang 
mong muốn một cái gì đó. Và chính cái mong 
muốn ấy làm thay đổi cách chúng ta tiếp nhận 
thông tin.

Thí dụ như chúng ta muốn biết thông tin về 
thời tiết của ngày hôm nay. Nếu như đó là một 
thông tin đích thực, chân thật và không bị thêm 
thắt gì thì xem ở đài này hay đài khác, về mặt 
bản chất, những thông tin ấy tương đối giống 
nhau, chỉ khác nhau ở trình tự và cách nói.

Khi nghe các thông tin về Covid-19, có thể 
chúng ta không ý thức rằng mình đang mong 
muốn một điều gì khác chứ không phải là cái 
lặp lại và giống 
nhau như thông 
tin về thời tiết. 
Tâm ta đi về hướng 
nào là do điểm mấu 
chốt này.

Chúng ta muốn 
nghe một cái khác 
lạ hay muốn một 
thông tin lặp lại, 
nhàm chán mặc 
dù nó là thật? Nếu 
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không phải là tin giả hay tin đồn thì nó sẽ mang 
bản chất giống như thông tin về thời tiết, nó sẽ 
giống nhau từ chỗ này qua chỗ khác. Trong quá 
trình muốn một cái gì mới, một cái gì khác, có 
thể ta đang mở cửa cho những thông tin không 
đúng hoặc tin đồn đi vào trong tâm. Vì thế nếu 
là một người thực tập, chúng ta sẽ nhận ra năng 
lượng nào của tâm ta đang tác động vào loại tin 
tức mà mình tiếp nhận.

Nếu muốn biết những tin mới, những tin khác 
lạ thì chúng ta sẽ phải đọc rất nhiều tin tức. 
Thế nhưng làm sao phân biệt được đó là một tin 
thật mà không phải là tin đồn hay tin giả? Khi 
đọc tin mới mà thấy nó khác lạ quá thì Pháp 
Hội sẽ dành cho nó một khoảng thời gian, một 
khoảng đệm để suy nghĩ về nó, hoặc để cho 
những thông tin đó được kiểm chứng rồi mới 
tiếp nhận, như vậy sẽ an toàn cho mình hơn. 
Khi có một người hỏi về một tin mới nào đó mà 
Pháp Hội không chắc thì Pháp Hội xin phép để 
vài ngày rồi mới trả lời. Có thể sau đó phát hiện 
ra đó là tin đồn. Như vậy hạt giống kia không 
rơi thẳng vào tâm thức của mình mà nó được 
kèm theo một ý thức cảnh giác. Đó là thực tập 
tưới tẩm có chọn lọc. Sự thực tập này rất hữu 
ích cho chúng ta trong bối cảnh hiện nay.

Hạt giống được bao bọc
Ngày trước, thầy Pháp Dung có chia sẻ với Pháp 
Hội một cách trồng sồi rất thú vị. Thường mình 
đi nhặt những hạt sồi rồi vùi nó xuống đất với 
hy vọng sẽ có một cây sồi xuất hiện ở chỗ nào 
mình muốn. Nhưng trước khi vùi hạt giống đó 
xuống đất, thầy bọc nó trong một nắm đất có 

nhiều chất dinh dưỡng. Khi hạt giống ấy thò 
cái rễ ra, nó tiếp xúc được ngay với nắm đất có 
nhiều dinh dưỡng và sẽ được nuôi dưỡng, được 
lớn lên một cách tốt hơn.

Chúng ta cũng có thể thực tập như vậy với 
những hạt giống đang rơi vào trong tâm thức 
mình. Chúng ta có nhu cầu tìm hiểu những 
tin tức đang làm thay đổi đời sống của mình. 
Chúng ta không thể nào trốn chạy khỏi những 
thông tin đang bủa vây xung quanh. Ở đây ta 
không nói đến tính chất tốt hay xấu của thông 
tin tiếp nhận, mà nói đến cách ta nhận diện tâm 
thức của mình khi tiếp xúc với những thông 
tin đó. Nếu như chúng ta cứ thả cho nó rơi tự 
do vào trong tâm thức thì cũng giống như một 
hạt giống gieo xuống đất mà không được bọc 
trong một nắm đất có nhiều dinh dưỡng.

Thực ra, ta có thể bọc những hạt giống bằng bất 
cứ loại năng lượng nào mà ta muốn. Nếu ta bọc 
hạt giống đó bằng năng lượng của sợ hãi, lo lắng 
thì khi hạt giống lớn lên, trong bản chất của 
nó sẽ có một phần của lo lắng, sợ hãi. Nhưng 
nếu ta bọc nó bằng sự vững chãi, hy vọng, bằng 
một cái nhìn theo hướng tích cực thì khi biểu 
hiện trở lại, nó cũng sẽ mang theo những năng 
lượng này. Loại dinh dưỡng ta dùng để bao bọc 
những hạt giống rơi vào tâm chúng ta thực sự 
có tác động lên hạt giống.

Ta cũng là người tạo ra hạt giống
Hơn thế nữa, chúng ta không phải chỉ là người 
tiếp nhận hạt giống mà còn là người sản xuất, 
chế tạo ra những hạt giống mà chúng ta muốn, 
bất kể điểm xuất phát ban đầu của nó như thế 
nào. Là một người có chủ quyền trong sự thực 
tập, chúng ta có thể làm được điều đó.

Khi ta muốn bỏ một tin tức gì lên trang facebook, 
ta muốn nó phải thực sự đặc biệt. Nếu không 
nó sẽ giống nhau, nhàm chán giống như những 
tin về thời tiết được lặp lại từ chỗ này qua chỗ 
khác. Chúng ta muốn “xào nấu” nó để thu hút 
nhiều người đi theo. Chúng ta muốn tiếp nhận 
một tin tức “đặc biệt” và cũng muốn đưa ra tin 
tức “đặc biệt”. Chúng ta có nhận thấy tâm tư 
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đó trong hành động của mình hay không? Nếu 
nhận ra được, ít nhất, chúng ta cũng là người 
có thực tập. Nếu không thì chúng ta đã bỏ sót 
một phần nào đó trong sự thực tập của mình. 
Nếu ta muốn chạy theo số đông, muốn trang 
nhà của ta vượt trội hơn những trang khác thì 
ta phải viết tin theo kiểu giật gân. Đó là cách 
nhiều tờ báo đang làm. Họ không quan tâm đến 
cách đưa ra thông tin. Có những người chăm 
sóc trang facebook của mình mỗi nửa tiếng, 
bỏ nhiều năng lượng cho nó. Ở đây, chúng ta 
không nói về đúng sai mà chỉ muốn nói đến 
những mong muốn đằng sau hành động này. 
Nếu như tin tức không mới, không giật gân, 
không theo hướng “câu like”, “câu view” thì rất 
có thể nó chỉ bình bình và cũng có thể nó làm 
giảm lượng người đọc tin tức trong trang của 
chúng ta, nhưng về mặt bản chất nó đã được 
nuôi dưỡng theo hướng tốt.

Tuy vậy, cũng có rất nhiều người đang ra sức 
làm cho tin tức trở nên thực hơn, để những 
năng lượng lạc quan trở nên nhiều hơn, giàu 
có hơn. Đó chính là một hành động thực tập 
tốt. Không cần phải để cho tâm trí tò mò, khó 
chịu, hay tức giận của mình phát tiết ra bên 
ngoài. Chúng ta bình tĩnh, chuyển hóa nó, cho 
nó một cơ hội để tiếp nhận những năng lượng 
nuôi dưỡng.

Khi chế tạo một món ăn cho tâm thức mình 
hay cho những người khác, phải ý thức rằng 
nó luôn chuyên chở theo năng lượng của mình. 
Nếu đó là năng lượng tốt lành, trong tương 
lai, khi biểu hiện trở lại nó sẽ mang theo năng 
lượng ấy.

Một bộ lọc cho tâm thức
Tâm thức của chúng ta không phải chỉ là của 
riêng cá nhân, mà là của cả cộng đồng, hay 
nói rộng hơn là của cả quốc gia, cả thế giới nơi 
chúng ta đang sống. Vì thế, chúng ta hiểu được 
trách nhiệm của mình và ý thức được những 
tác động của mỗi tâm thức chúng ta. Mặc dù 
nó không biểu hiện theo một hướng cụ thể nào 
đó nhưng thực sự nó đang tác động. Chúng ta 
không để cơ hội cho những tin đồn đi quá xa. 

Chúng ta không quá tò mò về những tin giật 
gân.

Đọc một tin giật gân, sở dĩ nó đi vào được 
trong ta bởi vì ta mở cửa cho nó ngay từ lúc 
đầu. Chúng ta hoàn toàn có khả năng mở cửa, 
nhưng đồng thời tạo thêm bộ lọc để cho những 
tin tức tốt, nuôi dưỡng đi vào bên trong mình. 
Và đó là sự thực tập của một thiền giả.

Nếu chúng ta dành một khoảng thời gian để 
xem tin tức đó có đáng tiêu thụ hay không thì 
nó sẽ trở nên rất khác trong tâm thức ta. Chúng 
ta xây dựng cho mình một thói quen, tạo một 
bộ lọc cho tâm thức. Nghĩa là ta vẫn có thể làm 
mọi thứ như trước kia, nhưng bỏ vào trong đó 
một chút tâm hành thiện của người có thực 
tập, thế là đủ rồi. Khi biểu hiện lại trong tâm 
thức, nó thực sự đã mang theo những thành 
quả ngọt ngào. Chỉ cần hành động nho nhỏ như 
vậy cũng đủ để làm thay đổi tâm thức của cá 
nhân và tâm thức của cả thế giới.

Nhận diện những mầu nhiệm
Những thông tin quanh ta có thể tác động và 
làm thay đổi chất lượng đời sống hằng ngày 
của chúng ta, theo chiều hướng tốt hay theo 
chiều hướng xấu. Nó có thể làm cho chúng ta 
chìm trong sợ hãi, không có khả năng nhận ra 
những điều tốt đẹp vẫn đang có mặt.

Giống như các bác sĩ nói, thông tin về dịch 
bệnh Covid này luôn chứa đựng sự tiêu cực vì 
số người bệnh và số người chết sẽ tăng lên theo 
thời gian. Thế nhưng, nếu chúng ta bi quan 
khi tiếp nhận thông tin thì năng lượng bi quan 
cũng đi vào trong ta, và rất có thể, sẽ làm che 
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mờ tâm trí khiến chúng ta không nhận ra được 
những may mắn hay những điều tốt lành đồng 
thời đang xảy ra bên cạnh.

Vài tháng trước, người ta dự đoán rằng, có thể, 
50% dân số nước Mỹ sẽ bị nhiễm bệnh, nhưng 
cho đến nay, may mắn là điều này đã không 
xảy ra theo hướng đó. Ở đây chúng ta không 
trách móc là họ đã nói dối hay nói không đúng 
sự thật, mà nhận ra sự may mắn là nó đã không 
xảy ra như vậy. Có nghĩa là bên cạnh những 
tin tức xấu, ít nhất chúng ta phải tự tìm những 
tin tức theo hướng tốt lành để nuôi dưỡng tâm 
thức mình, để không chìm trong bi quan hay 
trong năng lượng xấu của những sự việc đang 
xảy ra. Đó là điều mà Pháp Hội muốn nhắc nhở 
mọi người. Dù trong hoàn cảnh không được tốt 
như mong muốn, nhưng chúng ta vẫn hoàn 
toàn có thể sử dụng nó như một cơ hội thực tập 
đặc biệt trong đời sống hằng ngày.

Có chủ quyền, không chạy theo đám đông
Một số thông tin về bệnh dịch Covid mang rất 
nhiều màu sắc tiêu cực. Nó mang theo sự sợ 
hãi của rất nhiều người vì những sự kiện giống 
như vậy chưa từng xảy ra trong thời hiện đại. 
Ở đây, chúng ta không nói về mức độ thực sự 
nguy hiểm của dịch bệnh. Thế nhưng, năng 
lượng của mỗi người khi suy nghĩ, khi tiếp 
nhận thông tin cộng hưởng lại, tạo nên một 
năng lượng cộng đồng, không phải chỉ ở một 
quốc gia mà trên cả thế giới. Sư Ông gọi đó là 
tâm thức cộng đồng. Nhiều năm trước, có một 
thầy hỏi Sư Ông: “Khi một việc không phải là 
sự thật mà nhiều người cùng suy nghĩ theo 

hướng đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?”. Sư Ông trả 
lời là khi có rất nhiều người cùng suy nghĩ theo 
một hướng thì sự việc có thể sẽ không xảy ra 

theo hướng tự nhiên như bản chất của 
nó nữa. Tại vì có năng lượng của nhiều 
người được kèm theo trong đó.

Các nhà khoa học cũng công nhận điều 
này. Khi một nhà khoa học quan sát bản 
chất của một sự vật, sự việc - thuần túy là 
sự vật, sự việc bên ngoài - sự vật, sự việc 
ấy sẽ bị tâm thức của nhà khoa học làm 
cho thay đổi. Năng lượng của rất nhiều 
người, tạo nên một tâm thức cộng đồng, 
có thể làm thay đổi bản chất của sự việc. 
Hiện giờ, trên thế giới năng lượng sợ hãi 

rất lớn, gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, làm 
cho nó không còn sáng suốt. Năng lượng phát 
ra từ số đông có thể tạo ra tác hại rất lớn nếu 
như nó không phải là sự thật. Hiện nay, có rất 
nhiều người nghe tin đồn về dịch bệnh Covid, 
rồi chuyển thành những hành động để xả nỗi 
bực dọc, sợ hãi trong tâm thức mình lên người 
khác. Khi chúng ta không có khả năng chuyển 
hóa những cảm xúc tiêu cực này, nó sẽ tác động 
ngược lại, trở thành một loại rác đổ lên người 
khác.

Chúng ta là những người có thực tập, được 
hướng dẫn những phương pháp rất hiệu quả 
để áp dụng khi phải đối diện với những gì đi 
vào trong tâm thức mình. Chúng ta hoàn toàn 
có quyền để chọn lựa. Nếu ta theo đám đông 
kia, chạy theo tiêu thụ những năng lượng sợ 
hãi và để cho chúng có cơ hội bùng phát với 
người khác thì đó không phải là cách của một 
người thực tập.

Tất nhiên, chúng ta không làm theo kiểu tìm 
cách chống lại số đông, nhưng chúng ta có thể 
tác động theo chiều hướng tích cực, ít nhất 
là xuất phát từ chính bản thân ta. Khi không 
nuôi dưỡng những tin đồn, tin giả, những tâm 
hành xấu, những cái làm ta sợ hãi, bực bội hay 
tức giận thì ta có thể thực tập theo cách được 
hướng dẫn từ trước đến nay. Ta không trốn 
chạy. Đương nhiên nó đang ở xung quanh ta 
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trong đời sống hằng ngày, dù là trong tu viện 
hay trong gia đình. Thế nhưng nếu bỏ một 
chút năng lượng thực tập vào đó, nó sẽ như 
một hạt giống được chăm sóc, được bảo vệ bởi 
năng lượng tốt và khi lớn lên nó mạnh hơn rất 
nhiều. Nó tạo thành tâm thức vững chãi của 
một người có thực tập, không dễ dàng bị lung 
lay bởi những tin đồn hoặc tin giả.

Người làm vườn
Mỗi người chúng ta hiện đang là một người 
làm vườn cho chính mình và cho cả thế giới, dù 
đang tiếp nhận hay cho ra. Là một cộng đồng 
sống theo phương thức lành mạnh, nuôi dưỡng 
và có trách nhiệm đối với xã hội, chúng ta cũng 
đang làm công việc của người làm vườn. Ngày 
xưa khi làm báo, Sư Ông cũng đi theo hướng 
đưa những tin tức nuôi dưỡng, không đưa tin 
đồn hay những tin giật gân. Khi đọc những tin 
không vui lắm, hơi tiêu cực thì ít nhất chúng 
ta phải đọc thêm một tin tức lạc quan, tốt đẹp 
để nó trung hòa năng lượng kia, và để nó trở 
thành một loại đất có dinh dưỡng bao bọc cho 
hạt giống như thầy Pháp Dung nói đến. Một 
người làm vườn có hiệu quả sẽ chọn cho mình 
những cách thức phù hợp. Thầy Trời Niệm Lực 
có một cách thức gieo hạt giống kiểu khác: 
thầy gieo hạt trong một cái chậu có đầy đủ chất 
dinh dưỡng mà không bọc đất cho hạt. Sống 
trong tăng thân, chúng ta rất may mắn có cơ 
hội chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thực 
tập và chúng tác động qua lại. Không nhất thiết 
mọi người sẽ đồng ý với nhau về tất cả những 
cách thức thực tập đó, nhưng khi chúng ta cảm 
nhận được hiệu quả theo hướng của mình hay 
của người khác thì nó trở thành một loại tâm 
thức cộng đồng. Đó là lý do vì sao chúng ta vẫn 
tiếp tục sống chung với nhau.

Không là nạn nhân
Đại dịch có thể tiếp tục kéo dài, không ai khẳng 
định được sẽ kéo dài bao lâu. Thế nhưng, nếu 
chúng ta thụ động để cho nó tác động tiêu cực 
vào đời sống của mình thì quả thực không hay 
tí nào. Chúng ta không chờ đợi đến khi hết cách 

ly và quay lại đời sống như trước kia thì chúng 
ta mới có hạnh phúc. Trông chờ như vậy không 
thực tế lắm.

Pháp Hội cũng trải qua thời gian đầu bối rối 
khi không biết làm thế nào để thích ứng với 
tình trạng thay đổi rất lớn trong tu viện và 
trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng 
rồi, Pháp Hội cũng nhanh chóng tìm ra được 
cách thức quan sát tâm tư mình, thấy nó thay 
đổi như thế nào khi mình phải thích ứng với 
tình trạng hiện tại. Rất thú vị! Tâm thức chúng 
ta không cần là nạn nhân chịu trận với tình 
trạng xấu. Ta có thể biến nó thành một người 
tiên phong, thành một cái gì đó rất tích cực. Nó 
có thể tự thay đổi để thích ứng và tạo ra những 
năng lượng tốt cho chính mình và cho những 
người xung quanh. Ta không để cho tâm mình 
bị sụp đổ bởi những năng lượng của sợ hãi, 
tức giận và ý muốn xả ra bên ngoài. Pháp Hội 
thấy nhiều người khác cũng đang thực tập theo 
hướng đó. Thật may mắn!

Chúng ta cũng không cần mở được khóa tu 
mới gọi là đóng góp cho xã hội. Chúng ta nuôi 
dưỡng, bảo vệ chính mình cũng đã là một hành 
động thiết thực đóng góp cho xã hội rồi, huống 
chi chúng ta còn có khả năng chia sẻ năng lượng 
tích cực, những cái thấy sáng tỏ của mình cho 
những người khác.

Sự thay đổi bắt đầu từ chính tâm thức của 
mình. Nó không cần biểu hiện ra thành một 
hành động cụ thể nào, chỉ cần nó đang chứa 
một loại năng lượng tích cực, đó có thể gọi là 
thực tập rồi. Và từng chút một của nhiều người 
góp lại sẽ tạo thành một năng lượng thay đổi 
theo hướng mà chúng ta mong muốn và chúng 
ta sẽ cùng nhau tận hưởng năng lượng tốt lành 
đó.

Làm được như vậy chúng ta mới xứng đáng để 
hiện hữu như một người hữu ích trong hoàn 
cảnh này, tức là người biết nhìn theo hướng 
tích cực.
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Sư cô Chân Bảo Nghiêm

Một thương cắt tóc đi tu 
Khăn nâu chít chéo làm duyên cho cả làng 
Hai thương chiếc áo nhật bình 
Mặc vào ngay ngắn thấy mình là người tu 
Ba thương đôi guốc gỗ vuông 
Bước đi từng bước nhẹ nhàng an nhiên 
Bốn thương nón lá quai nâu 
Đong đưa trước gió làm say ông trời 
Năm thương bình bát trên tay 
Theo Thầy khất thực vững vàng thảnh thơi 
Sáu thương biết thở biết cười 
Nói lời ái ngữ dịu dàng dễ thương 
Bảy thương biết lắng nghe sâu 
Tưới hoa, hoa nở từ trong tâm người 
Tám thương đi, đứng, nằm, ngồi 
Đoan trang mẫu mực rõ ràng oai nghi 
Chín thương chuyển hóa thân tâm 
Khơi nguồn cam lộ tình thương ngọt ngào 
Mười thương trên kính dưới nhường 
Thầy thương bạn mến một nhà an vui.

Tôi rất sợ tình thương 
Nó chỉ làm tôi mất nhiều năng lượng 
Tôi gọi tên tình thương 
Để nhìn thấy rõ mặt nó. 
Tôi gọi tên tình thương Cha, thương Mẹ 
để rõ mặt nó trong tâm tôi. 
Tôi gọi tên tình thương Tổ tiên tôi, 
để nhìn rõ mặt nó trong tâm tôi. 
Tôi gọi tên tình thương sư anh, sư chị, sư em, 
để thấy rõ mặt nó trong tâm tôi 
để thấy rõ mặt nó đang đứng đâu trong tôi 
là chân tôi, là tay tôi 
hay nó là cái đầu của tôi. 
Tôi gọi tên Tình thương Tổ tiên tâm linh tôi 
để thấy rõ mặt nó trong tâm tôi 
và để thấy mặt nó trong tôi, 
để thấy nó luôn luôn có mặt đó cho tôi, 
hiểu biết cho tôi, và 
làm cho đầy tràn sự chấp nhận niềm vui, yên ổn. 
Tôi hết sợ tình thương, vì tình thương thật 
tuyệt vời, đích thực…
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Sư cô Chân Đẳng Nghiêm

Bây giờ và ở đây
Một nhóm người Đại Hàn đến thăm tu viện 
Bích Nham trong vài giờ đồng hồ. Họ được 
hướng dẫn tổng quát, đi thiền hành với đại 
chúng và thực tập thiền buông thư. Sau đó, họ 
có một buổi vấn đáp với quý sư cô, trong đó có 
tôi.

Trước khi rời phòng để đến tham dự sinh hoạt 
này, tôi đã bị tiêu chảy rất nặng. Trong quá khứ 
tôi đã phải uống thuốc trụ sinh cả ba tháng để 
trị bệnh Lyme và đã một năm trôi qua nhưng 
tôi vẫn còn bị tiêu chảy mỗi ngày, khiến cho 
phần hậu môn bị rát và đau đớn. Tôi phải ngồi 
yên trên bồn cầu thật lâu để thở và buông thư 
toàn thân. “Cảm ơn em chịu đựng nỗi đau này”, 
tôi thì thầm với hình hài của mình. Lòng biết 
ơn giúp tôi chịu đựng cơn đau mà không cảm 
thấy buồn phiền hay sợ hãi.

Trên đường đi đến thiền đường Đại Đồng, tôi 
đi mỗi bước với mỗi hơi thở vì sự co thắt và cơn 
đau vẫn còn. Đi trong chánh niệm, tôi để ý thấy 
nắng chiều rất nhẹ; những bông hoa vàng, tím 
trang điểm hai bên đường; một phụ nữ hối hả 
đi trước tôi. Thật là một ngày tuyệt đẹp!

Tôi đến thiền đường và thầm đọc câu kệ ở 
ngưỡng cửa trước khi bước vào:

Vào thiền đường thấy chân tâm, 
Một ngồi xuống dứt trầm luân.

Mọi người đang ngồi yên trong hai vòng tròn 
lớn. Tôi đi thật chậm đến chiếc bồ đoàn trống 
dành cho tôi ngay kế bên chuông gia trì. Tôi 
đứng yên sau bồ đoàn, xá và đọc câu kệ:

Ngồi đây ngồi cội Bồ đề 
Vững thân chánh niệm không hề lãng xao.

Ngồi xuống, lưng thẳng, tôi lập tức điều thân 
với hơi thở chánh niệm để toàn thân được thư 
giãn. Ánh mắt tôi nhìn xuống và nụ cười nhẹ 
nở trên môi.

Ngoài tôi, còn có ba sư cô khác. Quý sư cô đã 
bắt đầu buổi sinh hoạt, nên tôi ngồi im lặng để 
không làm động năng lượng của đại chúng vì 
sự đến trễ của mình. Sau vài câu hỏi, một ông 
lớn tuổi giơ tay xin phép hỏi tôi một câu. Ông 
ấy nói bằng tiếng Anh: “Thưa sư cô, con cảm 
nhận được rất nhiều bình an trong năng lượng 
của sư cô, và sư cô xinh đẹp như tài tử. Xin cho 
con hỏi sư cô đã có sự chứng đắc nào? Nếu sư 
cô đã đạt được thì xin chia sẻ với chúng con”.
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Có những tiếng cười khúc khích trong khi câu 
hỏi của ông được dịch ra tiếng Đại Hàn. Tôi 
mỉm cười và chỉ có thể nghĩ đến cơn tiêu chảy 
vừa mới xảy ra. Chắc chắn mặt tôi tái xanh, 
làm sao tôi có thể tin rằng tôi xinh đẹp trong 
giây phút này!

Tôi thong thả trả lời: “Cả đời tôi không hề cảm 
thấy mình thuộc về bất cứ nơi nào. Ngay cả 
trong gia đình với mẹ và với bà con họ hàng của 
tôi. Ngay cả tại quê hương Việt Nam của tôi. Tôi 
có nhiều mặc cảm tự ti vì tôi là con lai Mỹ nên 
nhìn khác biệt với bọn trẻ, vì tôi mồ côi, vì tôi 
xuất thân từ một gia đình nghèo. Ở Hoa Kỳ, tôi 
cũng khác biệt như một loài hoa kiêu sa trong 
cái nhìn của người Mỹ. Tuy tôi rất cố gắng hội 
nhập vào văn hóa và nếp sống của người Mỹ, tôi 
vẫn biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể được 
nhìn nhận là người Mỹ hoàn toàn vì màu da và 
nét mặt Á châu của tôi tức khắc phản bội tôi.

Sau khi xuất gia một thời gian, tôi phát hiện 
rằng tôi thường có những giấc mơ được lặp lại, 
tuy bối cảnh thay đổi nhưng vẫn cùng một chủ 
đề. Trong các giấc mơ, tôi bỗng nhận ra mình 
đang bị lạc rất xa nhà và cần phải tìm cách trở 
về nhà. Mỗi lần thức dậy, tim tôi đập nhanh và 
cả người co cứng hoặc run rẩy. Những giấc mơ 
này tiếp tục xảy ra sau khi tôi xuất gia nhưng 
dần dần, nhận thức và phản ứng của tôi bắt đầu 
thay đổi. Khi phát hiện là mình đang bị lạc, tôi 
biết tự nói với mình: “Không sao đâu! Nếu cứ đi 
thẳng thì mình sẽ về đến nhà”. Sự định hướng 
giúp tôi cảm thấy tự tin và nhẹ nhõm hơn.

Trong một giấc mơ khác, tôi thấy mình đang 
cố gắng bắt kịp một nhóm quý thầy, quý sư 
cô đang trên đường đến một nơi để thọ trai. 
Khung cảnh chung quanh đông nghịt người và 
thật huyên náo khiến tôi bị mất dấu tích của 
quý thầy, quý sư cô. Tôi cảm thấy hoảng hốt, lo 
sợ bị bỏ rơi đằng sau. Rồi bỗng dưng tôi thầm 
nhủ: “Mình không thật sự cần phải đến nơi 
đó hay phải dự bữa ăn đó”. Ngay lập tức toàn 
thân tôi nhẹ tênh, mọi người đều biến mất, 
mọi tiếng ồn ào đều im bặt, chung quanh tôi và 
trong tôi tuyệt đối tĩnh lặng, an bình!

Trong giấc mơ gần đây nhất, tôi lại thấy mình 
bị lạc trong một khu siêu thị khổng lồ, nhưng 
tôi ý thức rằng mẹ đang đứng đợi tôi đâu đó, 
chỉ cần tìm ra cổng chính là tôi gặp mẹ .

U buồn và sợ hãi của đứa bé trong tôi biểu 
hiện qua những giấc mơ cứ lặp lại này nhiều 
năm qua dù tôi đã lớn lên và trưởng thành. 
Khi chưa biết tu tập, tôi đã không biết cách để 
nuôi dưỡng chánh niệm và sự trị liệu trong 
cuộc sống hàng ngày. Vậy nên khi sự sợ hãi và 
những vết thương biểu hiện trong giấc mơ, đứa 
bé trong tôi lại thêm một lần đi qua cơn khủng 
hoảng. Thức dậy, tâm trí tôi tràn ngập lo âu và 
tuyệt vọng.

Qua nhiều năm tu tập, năng lượng chánh niệm 
giờ đây có thể biểu hiện trong giấc ngủ của 
tôi, soi sáng để tôi không tư duy và hành xử 
mù quáng như một nạn nhân nữa. Ánh sáng 
chánh niệm giúp tôi có khả năng phân tích 
tình huống một cách rõ ràng, giúp tôi thay đổi 
sự phản ứng của mình để có thể tìm hướng đi 
ra. Đây là thành quả của sự tu học, được gọi là 
chuyển y, sự chuyển hóa tận gốc trong tâm lý 
học Phật giáo.

Tôi đã nhận ra rằng nhà của tôi không phải là 
một nơi bằng gạch, hay xi măng, hay có mái 
ngói trên đầu. Nhà của tôi là giây phút hiện 
tại, là nơi này và ở đây. Bất cứ nơi nào tôi đến 
hay đi, tôi đều có thể tiếp xúc với ngôi nhà đích 
thực của mình trong hơi thở và trong bước 
chân. Tôi cũng thực tập về nhà với đất Mẹ. Điều 
này giúp tôi an trú sâu sắc hơn trong giây phút 
hiện tại và chữa lành những ám ảnh bị bỏ rơi, 
bị lạc lõng, hoang mang, chao đảo từ thời ấu 
thơ. Sự thực tập miên mật trong khi thức đã 
và đang giúp tôi chuyển hóa những tri giác và 
tập khí ngay cả trong giấc mơ. Vậy nên nếu tôi 
có chứng ngộ được điều gì thì đó là quê hương 
luôn có trong tôi, bây giờ và nơi đây”.

Nụ cười vô úy
Một người đàn ông Đại Hàn khác phát biểu: 
“Tôi thấy quý sư cô thường hay mỉm cười và 
xin phép được hỏi về ý nghĩa của nụ cười này”.
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Nhiều người cũng đã từng hỏi tôi: “Có phải sư 
cô lúc nào cũng hạnh phúc nên cười tươi như 
vậy?”. Tôi trả lời rằng có những lúc tôi hạnh 
phúc, nhưng phần nhiều tôi mỉm cười với 
những suy nghĩ không ngừng khởi lên trong 
tâm. Tư duy của tôi có thể tích cực và vui vẻ, 
cũng có thể vớ vẩn, hỗn loạn, tiêu cực, xấu 
ác. Thay vì ghét bỏ chính mình hay chối từ sự 
khiếm nhã đó, tôi học mỉm cười với nó, một nụ 
cười vô úy – không sợ hãi.

Trên con đường tâm linh, ta học không sợ hãi 
bất cứ điều gì, nhất là khi nó phát sinh từ trong 
tự thân. Có thể ta ao ước mình được thánh 
thiện và toàn mỹ nhưng ta phải thực tâm công 
nhận ta không thánh thiện cũng không toàn 
mỹ. Bất cứ điều gì khởi lên từ ta – thánh thiện 
hay không thánh thiện, toàn mỹ hay không 
toàn mỹ – đều là một phần của ta, một phần 
của tâm thức tự muôn đời. Ta chỉ cần mỉm cười 
với ý nghĩ ganh tị, giận dữ, buồn bã, thèm khát, 
sợ hãi thì chúng sẽ lắng xuống, mất dần đi sức 
hút và quyền lực của chúng.

Khi các vị thiền sư nhập diệt, các ngài khác 
với người thường như thế nào? Họ có thể mỉm 
cười an nhiên để xả bỏ hình hài! Là những 
người có tu có học, ta cũng có thể thực tập mỉm 
cười với tất cả những gì đến đi trong cuộc sống 
hàng ngày để trong những giây phút cuối cùng 

của cuộc đời, ta có thể buông xả hình hài mà 
không nuối tiếc hay hoảng sợ. Ra đi với nụ cười 
hàm tiếu và tiếp nối trong những hình thái 
khác. Vấn đề chính là ta có đủ thời gian và tình 
thương cho tự thân để luyện tập nụ cười vô úy 
này hay không?

Có những người nhìn khá căng thẳng trong khi 
ngồi thiền, trán nhăn thành nhiều lằn ngang, 
môi mím lại hoặc trễ xuống. Sư Ông Làng Mai 
có câu thư pháp Thở và Cười. Hãy ý thức các cơ 
mặt và thư giãn với một nụ cười nhẹ và bền để 
toàn thân cũng như các cảm thọ, tri giác, tư duy 
cũng được lắng dịu trong các buổi ngồi thiền.

Thông thường chúng ta cười khi có niềm vui 
hoặc khi cần phải cười xã giao, cười gượng gạo. 
Đó không hẳn là chức năng duy nhất của nụ 
cười. Ta có thể học cười trong khi nước mắt 
tuôn trào. Ta có thể học cười trong khi con sóng 
giận trồi lên hoặc một ý nghĩ bất thiện sôi sục 
bên trong. Chỉ cần ta nhớ để mỉm cười thì nó 
sẽ mất đà và lặn xuống chiều sâu tâm thức. Nụ 
cười cũng giúp ta không trở nên quá nghiêm 
trọng, không bị đắm chìm trong những tri giác 
và cảm thọ mà có sự sáng suốt, quảng đại để có 
thể thấy và chăm sóc tình huống một cách hữu 
hiệu, công bình. Nụ cười trượng phu đem đến 
tự do và hạnh phúc chân thật.
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Sự ra đời của gia đình cây Hạt dẻ gồm 9 thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau (Tây Ban Nha, Ý, 
Ireland, Bỉ, Pháp, Guatemala, Mỹ, Hồng Kông) tại Làng Mai-Pháp, đúng một tuần trước ngày tiếp nối 
của Thầy, là món quà đẹp dâng lên Thầy. Thật xúc động khi được chứng kiến quý sư cha, sư mẹ đang 
tiếp tục làm những gì Thầy đã làm. Ngay sau buổi lễ xuất gia, các sư chú, sư cô đã được BBT Trang nhà 
Làng Mai tiếng Anh (plumvillage.org) phỏng vấn. Bài chia sẻ được BBT Lá thư Làng Mai chuyển ngữ từ 
tiếng Anh.

Tại sao sư em chọn Làng Mai để xin xuất gia? 
Điều gì từ tăng thân đã khiến sư em quyết định 
dành trọn cuộc sống, thời gian, năng lượng và 
tài năng của mình cho tăng thân?

Sư chú Trời Niệm Lưu: Thực ra, trước khi tới 
Làng Mai, con đã muốn trở thành thầy tu rồi. 
Con nhận ra những giá trị của Phật và Pháp, 
nhưng đối với Tăng, cái nhìn của con còn chưa 
tỏ tường. Con không thấy được ích lợi của tăng 
thân. Trước khi đến với Làng Mai, con đã từng 
thực tập với một tăng thân của một truyền 
thống khác nhưng con chưa bao giờ tham dự 
khóa tu vì, thực sự, con không cảm thấy có nhu 
yếu đó. Thế nhưng chỉ sau một tuần ở Làng Mai, 
con đã bắt đầu tiếp xúc được với tăng thân. Với 
con, thật không dễ dàng để bày tỏ những cảm 
nghĩ trong lòng và nói chúng thành lời. Con 
còn nhớ rõ cảm giác của mình ra sao khi nhìn 
thấy quý thầy, quý sư cô làm việc cùng nhau 

và truyền thông với nhau mà không cần bằng 
lời nói. Trong một vài gia đình mình có thể bắt 
gặp điều này. Nhưng đây là giữa những người 
không cùng một gia đình huyết thống. Khi con 
thấy mình có thể ngồi được với những người 
đến từ các quốc gia hoàn toàn khác nhau, từ 
các gia đình huyết thống hoàn toàn khác nhau, 
con nhận ra trọn vẹn giá trị của điều này.

Có một điều gì đó từ tăng thân mà con có thể 
cảm nhận được. Con thấy rõ mình muốn đóng 
góp thêm, bằng cách nào đó, vào việc nuôi 
dưỡng cảm giác này - cảm giác về sự kết nối, đôi 
khi không cần lời. Con cũng bắt đầu cảm được 
những nỗi đau trong mình và nhận ra là con có 
thể chuyển hóa chúng. Nơi đây thật tuyệt vời. 
Điều này quá hiển nhiên rồi. Tại sao con cần 
phải đi đâu khác? Con chỉ cần tận hưởng nơi 
này, tận hưởng quý thầy, quý sư cô ở đây thôi. 
Nghĩ rằng có một nơi nào đó tốt hơn nơi đây chỉ 
là một ảo tưởng. Nếu con đã cảm thấy ổn, thậm 
chí là rất ổn, và nếu như con đã có thể chạm tới 
điều gì đó thì như vậy đã là đủ cho con yên tâm 
ở lại đây với tăng thân rồi.

Sư cô Trăng Hiếu Thuận: Khi sống gần 
Melbourne ở Australia, con đã quyết định lấy 
sự thực tập tâm linh làm trọng tâm đời sống 
của mình. Con biết tới chánh niệm qua một 
khóa sinh hoạt dành cho các doanh nhân. Họ 
đã nói tới chánh niệm như một công cụ để đối 

http://www.plumvillage.org
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trị chứng căng thẳng. Con cũng được giới thiệu 
một danh sách những cuốn sách nên đọc của 
nhiều tác giả trong đó có Jon Kabat-Zinn và 
Thầy. Con hoàn toàn bị đánh động bởi những 
thông điệp của Thầy, từ lúc đó con ước ao được 
tới Làng Mai.

Tuy nhiên, trước khi tới Làng, con cũng đến 
thăm nhiều tu viện và một vài tăng thân cư sĩ 
có hoạt động khá mạnh. Điều con cảm nhận 
được là dường như trong các tu viện có nhiều 
tôn tượng và nhiều nghi lễ này, tinh thần tín 
mộ rất rõ. Qua sách vở con cũng đã ít nhiều 
biết tới đạo Bụt và có nhiều điều 
thực sự đánh động con nhưng, lạ 
thay, khi tới những tu viện này 
con không hề cảm thấy có sự liên 
hệ nào hết. Con nhận ra Thầy đã 
khéo léo như thế nào trong cách 
kết nối đạo Bụt với văn hóa Tây 
phương.

Con thấy mình đã bắt đầu “phải 
lòng” với truyền thống thực tập 
Làng Mai. Con quyết định rời 
khỏi Úc, thực hiện một chuyến 
đi tới Ấn Độ và Thái Lan để tiếp 
tục khám phá những truyền 
thống khác, đồng thời tham dự một khóa tu 
thiền Minh sát (Vipassana). Nhưng con cảm 
thấy một phần nào đó trong con không muốn 
ở lại. Thế rồi, một hôm khi đọc cuốn Bước tới 
thảnh thơi của Thầy, con bắt gặp câu: Đừng 
đứng núi này trông núi nọ. Và thế là con mua 
vé tới Làng Mai! Tới Làng, con thực sự rất bất 
ngờ khi cảm thấy mình đã kết nối hoàn toàn 
với gốc rễ Thiên chúa giáo trong mình theo 
cách mà con không hề cảm nhận được trong 
30 năm qua. Mà điều này xảy ra chỉ sau có một 
tuần ở Làng. Chẳng có một mâu thuẫn nào ở 
đây hết! Chỉ đơn giản là con đã về lại được với 
niềm tin, với những giá trị và con đường vẫn 
luôn có mặt đó trong con.

Sau khi đọc cuốn Bụt ngàn đời, Chúa ngàn đời 
của Thầy, con thấy mình tỉnh ngộ ra nhiều 
điều. Con quyết định ở lại tham dự khóa an 

cư ba tháng. Tăng thân thật đẹp! Cái thấy này 
rất sáng tỏ trong con. Con đã nghĩ rằng mình 
sẽ phải học rất nhiều kinh kệ, học tiếng Phạn, 
tiếng Pali để có thể thực sự hiểu giáo Pháp. 
Nhưng khi con ở đây, được thực tập những 
pháp môn căn bản, con thấy được sự giản dị mà 
sâu sắc trong những lời dạy của Thầy. Chỉ sang 
ngày thứ hai của khóa tu, con đã thấy mình 
yên hơn khi quay về với hơi thở. Con nhận ra là 
mình có thể làm điều này cho cả cuộc đời mình. 
Sự thực tập rất đơn giản nhưng kết quả thấy 
được ngay nơi tự thân. Chính vì điều này mà 
con đã quyết định ở lại với tăng thân.

Những thay đổi hay chuyển hóa nào trong tự 
thân đã trở thành một cú hích lớn, đem đến 
niềm tin và động lực cho sư em buông bỏ những 
gì đã biết tới trước đó và đến với đời sống xuất 
sĩ?

Sư chú Trời Niệm Thuần: Một trong những lí 
do khiến con thực sự muốn cam kết và muốn bỏ 
lại mọi thứ sau lưng là vì con thấy rất dễ chịu 
khi thực tập. Trước khi xuất gia, con không 
biết tới giáo pháp an trú trong giây phút hiện 
tại. Con sống với cái nhìn rằng phải đạt được 
gì đó trong tương lai thì mới có hạnh phúc. Khi 
đạt được điều đó rồi, con sẽ thấy hạnh phúc 
trong một thời gian. Và rồi, sau đó nữa thì sao 
đây? Câu hỏi kiểu này lặp đi lặp lại trong con 
mà không có lời giải đáp nào thỏa đáng.
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Con còn nhớ lần đầu tiên sau khi đọc một bài 
thơ của Thầy về an trú trong giây phút hiện 
tại, con đã có thể, lần đầu tiên, nhìn ngắm cây 
cối và trời xanh giữa lòng thành phố. Với con, 
điều giản dị ấy thực sự là một trải nghiệm. Bởi 
vì đó là những điều mà trước đây con chẳng 
bao giờ biết tới trong đời sống hàng ngày của 
mình. Con nhận ra rằng có gì đó rất thú vị 
trong chuyện này. Vào thời điểm ấy, trong đầu 
con thường có rất nhiều suy nghĩ. Những giây 
phút an trú như vậy khiến con cảm thấy mình 
thoát ra khỏi những suy tư không ngừng đó 
và tiếp xúc được với sự sống dù chỉ trong chốc 
lát. Những trải nghiệm này đem đến cho con 
nhiều hy vọng và niềm tin vào sự thực tập. Con 
bắt đầu thực tập nhiều hơn nữa và con nhận ra 
rằng: Ồ, đúng thật, con có cả đời để tận hưởng 
những gì đang diễn ra ngay ở đây, trong giây 
phút hiện tại. Điều này làm con thích thú vô 
cùng.

Một khía cạnh khác của sự thực tập mang tới 
cho con nhiều cảm hứng là sự cải thiện đáng 
kể trong liên hệ giữa con với cha mẹ. Trước 
đây con hay tranh cãi với cha mẹ, khiến họ có 
những khoảng thời gian chẳng mấy dễ chịu. 
Bây giờ, con lắng nghe cha mẹ nhiều hơn và ít 
phản ứng hơn. Con thấy cha mẹ cũng thay đổi 
rất nhiều. Điều này làm con thật hạnh phúc. Ở 
Làng, sau mỗi lần thực tập pháp đàm con dần 
dần thấy mình hiểu được các anh chị em xung 
quanh nhiều hơn. Thỉnh thoảng, con cũng có 
những va chạm với người này, người kia nhưng 
sau khi cùng nhau chia sẻ những khúc mắc đó, 
con ít bị kẹt hơn vào những suy tư hay những 

tri giác sai lầm của mình. Thực tập này thực sự 
giúp con hiểu người khác nhiều hơn. Con rất 
thích cảm giác đó. Nó đem lại cho con rất nhiều 
hy vọng vào sự thực tập.

Sư cô Trăng Hiếu Khai: Con đã sống ở xóm 
Hạ được hai năm rồi. Và con thấy trong mình 
đã có khá nhiều chuyển hóa. Thật khó để gọi 
tên tất cả những điều này vì có rất nhiều điều 
đã diễn ra trong thời gian qua. Điều mà sự thực 
tập đem lại cho con nhiều niềm tin nhất là 
chuyện đối diện với những cảm xúc khó chịu 
mà con đã có trong suốt cuộc đời mình. Trong 
con, chồng chất rất nhiều nỗi buồn khổ. Con 
luôn sợ rằng quá khứ khổ đau sẽ trồi lên, nhấn 
chìm con và làm con mất phương hướng trong 
một thời gian.

Trong hai năm vừa qua, những cảm xúc mạnh 
này ít xảy ra hơn. Khi nó đi lên con cũng đã có 
thể có mặt và thở cùng nó. Lần gần đây nhất, 
có một tình huống diễn ra làm cho một cảm 
xúc rất mạnh trong con đi lên nhưng con đã 
đi thiền hành và thực tập này thực sự giúp con 
bình tâm trở lại. Con đã có thể nhìn lại tình 
huống tạo thành chất xúc tác khiến cho cảm 
xúc ấy bùng phát. Trong quá khứ con không 
bao giờ có thể làm được chuyện nhìn lại này. Và 
con đã thấy rõ kinh nghiệm cụ thể ấy đem lại 
cho con nhiều niềm tin vào sự thực tập như thế 
nào.

Sự thực tập ở Làng Mai những năm qua cũng 
giúp con tiếp xúc với tổ tiên trong con. Con đã 
có thể thấy ông bà, cha mẹ và cả những người 
bạn có mặt trong con. Con thấy mình gần hơn 
nhiều với tất cả những người đã là một phần 
trong cuộc sống của con dù họ đang không có 
mặt ở đây với con. Trước đây, con chỉ nhìn thấy 
mình, con sống vị kỷ. Bây giờ con bắt đầu nhìn 
thấy sự tương tức giữa con với mọi người. Nhìn 
ra điều này thật sự rất quý giá với con. Con nghĩ 
đó có thể được coi là một sự chuyển hóa lớn. So 
với trước kia con bớt tự hào về mình hơn. Con 
đã nhận ra được một số những phẩm chất, mà 
con nghĩ là của mình, thực chất đã được trao 
truyền từ cha mẹ con.
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Sư chú Trời Niệm Hòa: Con làm tại một viện 
nghiên cứu trong sáu, bảy năm. Con đã có hai 
bằng Cao học ngành Kỹ thuật Y sinh học trong 
lĩnh vực chế tạo máy móc thử bệnh. Con chọn 
ngành ấy là vì con nghĩ đó là nơi con có thể thể 
hiện được khả năng sáng tạo của mình và đồng 
thời làm điều gì đó mà con thấy lành, thiện. 
Con không muốn chỉ làm việc vì tiền, nhất là 
trong lĩnh vực mà con chưa biết rõ. Con quyết 
định tới với lĩnh vực nghiên cứu để tìm cho 
mình một lối sống gần hơn với con người thật 
của mình. Nhưng khi đã biết đến lĩnh vực này 
rồi con mới nhận ra là nó không làm con hài 
lòng như con tưởng tượng. Công việc này gây 
nhiều căng thẳng và, theo con thấy, người ta 
có một cái nhìn không được tôn trọng lắm đối 
với các vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần.

Con rơi vào một tình trạng rối rắm. Trong 
trạng thái tinh thần tệ như vậy, con đẩy hết mọi 
người xung quanh ra. Con lại tìm kiếm hướng 
đi mới, phù hợp hơn với mọi khía cạnh của con 
người mình. Từ việc nhìn nhận bản thân và 
cuộc sống của mình thông qua công việc, con 
bắt đầu học để hiểu chính mình. Điều này dẫn 
dắt con đến với chánh niệm và tới với những lời 
dạy của Thầy. Con cũng đến sinh hoạt với tăng 
thân và nhóm Wake Up ở Dublin. Từ cuối năm 
2017, con tham gia xây dựng những tăng thân 
này. Cuối cùng, con nghĩ mình đã tìm ra cách 
để có thể sống hạnh phúc hơn và thật hơn với 
chính bản thân mình. Dù đây mới chỉ là những 
cảm nhận nhưng như vậy đã là đủ để giữ cho 
con tiếp tục đi theo hướng này.

Con thấy mình chưa cống hiến hết những gì có 
thể cho chính mình, cho mọi người cũng như 
cho tăng thân. Thế nên năm ngoái con đã quyết 
định tới Làng để tham dự khóa an cư ba tháng 
và sau đó xin được tập sự xuất gia. Con quyết 
định ở đây vì con rất thích những gì tăng thân 
đem tới cho con cũng như những gì con có thể 
hiến tặng cho tăng thân. Với những ai đã từng 
phải chật vật để tìm ra một chỗ đứng cho mình 
trong cuộc đời thì như vậy đã là đủ để cảm thấy 
hài lòng. Con chưa tìm ra chỗ đứng của mình 
nhưng con đã có thể thấy rất nhiều những điều 

tốt đẹp xung quanh con và chính trong bản 
thân con.

Chúng ta thường hay nghĩ rằng mình cần phải 
có một vị thầy hướng dẫn cho mình trên con 
đường tâm linh. Thầy là một vị thầy lớn cho 
rất nhiều người, nhưng vì lý do sức khỏe Thầy 
không thể có mặt hướng dẫn cho mình như 
trước kia. Sư em nghĩ gì về điều này? Sư em 
thực tập nương tựa như thế nào? Nương tựa 
vào cái gì và vào ai?

Sư chú Trời Niệm Tấn: Ồ, đây là một trong 
những nỗi khổ của con. Lần đầu đến Làng, con 
cảm giác giống như mình đã bỏ lỡ một điều 
gì đó khi không được trực tiếp gặp Thầy. Con 
nghĩ giá mà con đến đây năm năm về trước thì 
con đã được gặp Thầy rồi. Được gặp Thầy trực 
tiếp thì sẽ tốt hơn biết bao. Con đã thấy rất khổ 
sở. Quý thầy nhận ra điều này nơi con và đã 
giúp con hướng sự chú tâm của mình để nhìn 
ra được rằng tăng thân đã thực sự chuyên chở 
được giáo pháp của Thầy, đã làm cho Thầy hiện 
diện sinh động như thế nào thông qua những 
thực tập hàng ngày.

Lần đầu đọc sách của Thầy hay nhìn Thầy trên 
Youtube, con cảm thấy lòng tràn đầy niềm tin 
và thấy rất được khích lệ. Cảm giác này, đã từ 
lâu, con không có được. Bây giờ, con nhận ra 
gốc rễ của điều này đến từ chính tăng thân. Thế 
nên con không còn nhiều cảm giác đã bỏ lỡ cơ 
hội như trước kia nữa, dù rằng được trực tiếp 
gặp Thầy chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Hiện giờ con 
thấy mình được nâng đỡ, con kết nối với xung 
quanh nhiều hơn, ít thấy cô đơn hơn trước đây 
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một năm rất nhiều. Quả thật, tăng thân chính 
là một phần lớn trong gia tài của Thầy.

Sư cô Trăng Hiếu Đức: Con có may mắn được 
nhận những lời dạy trực tiếp từ Thầy từ khi 
con còn là một đứa trẻ, bởi vì con đã lớn lên 
mỗi năm cùng với những khóa tu mùa hè. Tuy 
vậy, hồi đó, con không hiểu hết pháp thoại của 
Thầy. Con thường hay ngủ gật hoặc chỉ nghĩ 
đến chuyện khi nào thì hết pháp thoại, hay khi 
nào con có thể ra ngoài chơi. Lớn thêm lên, con 
học cách để biết trân quý Thầy như một vị thầy, 
nhưng ngay từ đầu điều thực sự khiến con 
luôn trở lại chính là tăng thân. Con không nói 
là Thầy không quan trọng. Chính nhờ những 
lời dạy của Thầy, chính nhờ vào việc Thầy luôn 
nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng thân mà 
con đã thấy được Thầy luôn hiện diện trong 
tăng thân.

Luôn được gần gũi với tăng thân nên con có 
nhiều cơ hội được gặp Thầy trực tiếp, nhưng 
thực sự con không thấy có sự khác biệt giữa 
nghe pháp thoại của Thầy hay của một sư cô 
hoặc một thầy lớn khác, như sư cô Chân Đức 
chẳng hạn. Con được nuôi dưỡng nhiều khi 
nghe pháp thoại của Thầy nhưng con cũng 
thấy thật đẹp khi những lời dạy của Thầy được 
các thầy, các sư cô chia sẻ từ những góc độ khác 
nhau.

Từ khi còn nhỏ, những người con gần gũi, chơi 
cùng và chia sẻ lòng mình là quý thầy, quý sư 

cô. Con chẳng thể nào trò chuyện hay chơi 
cùng Thầy như cách con làm với các thầy, các 
sư cô. Con có thể cảm nhận tình thương, nhận 
được những lời chỉ dạy từ quý sư cô và quý thầy. 
Con thấy chính quý thầy, quý sư cô là sự tiếp 
nối đích thực của Thầy, là giáo pháp đích thực 
của Thầy. Con đã học để nương tựa vào quý 
thầy, quý sư cô.

Con thấy mình thật may mắn đã được trải 
nghiệm nhiều khoảnh khắc với Thầy, và bây 
giờ, dù Thầy đang ở Việt Nam, nhưng con 
không thấy có sự khác biệt lắm. Dù Thầy có 
đang ở Làng Mai hay không con cũng thương 
kính Thầy và thương kính tăng thân như vậy.

Sư chú tham gia chương trình xuất gia 5 năm. 
Sư chú có kế hoạch gì cho sự thực tập của mình 
trong 5 năm này không?

Sư chú Trời Niệm Tấn: Trước khi xuất gia 
con nghĩ con có rất nhiều khổ đau. Con muốn 
lập gia đình, nhưng con cũng đồng thời không 
muốn trao truyền lại những khổ đau này cho 
những đứa con của mình. Con thấy Làng Mai 
giống như một cái hộp nơi con có thể đến và để 
lại hết những khổ đau của mình vào đó rồi đi 
ra với mọi thứ mới tinh, tốt đẹp! Con đã nghĩ 
chương trình 5 năm có lẽ cũng như vậy. Mẹ con 
cũng nhắc tới điều này, mẹ nói rằng đó giống 
như là được học thêm một khóa đào tạo để làm 
một người tốt hơn. 

Ban đầu con cũng đã nghĩ như vậy nhưng bây 
giờ con đã thấy khác. Dù con có lập gia đình 
hay không, dù con có sống với tăng thân trong 
5 năm hay 50 năm, con vẫn luôn cần chế tác 
bình an. Nếu không, con sẽ tiếp tục khổ đau và 
làm người khác đau khổ.

Vậy nên con không có dự định gì nhiều, con chỉ 
cần thực tập thôi.



83

Sư cô Chân Hội Nghiêm

(Họa lại bài thơ Một vốc niềm vui của thầy Trung Hải, Lá thư Làng Mai số 40, 2017)

Sớm nay mình đã cười 
Dù vắng ánh sao rơi 
Đất trời thanh tịnh quá 
Tiếc chi một nụ cười

Sáng nay mình đã cười 
Dù hiên nhà không hoa 
Trà sen mình không có 
Nhưng cõi lòng bao la

Trưa nay mình đã cười 
Dù rừng đông rụng lá 
Giữa bạt ngàn băng giá 
Thơ thắp sáng tình người

Chiều nay mình đã cười 
Dù núi phủ nhiều mây 
Hoàng hôn không hiện rõ 
Chỉ thấy rõ bóng mình

Tối nay mình đã cười 
Dù hôm nay làm biếng 
Chuông chùa không ngân rơi 
Nhưng tiếng cười ròn rã

Khuya nay mình đã cười 
Ngoài hiên mưa tí tách 
Buồn vui thì cũng mặc 
Riêng còn ta với ta.
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Sư cô Chân Trăng Cẩm Tú

Thầy kính thương!
Cứ mỗi lần đến mùa Lá thư Làng Mai, trong 
con có nhiều cảm hứng, nhiều đề tài để viết 
xuống. Tuy vậy nó chỉ nảy nở vài giờ rồi vụt tắt. 
Con thử lấy giấy bút ra vài lần nhưng không 
khi nào con viết được một bài trọn vẹn. Hình 
như con thích "ngâm dưa muối" Thầy nhỉ? Việc 
ngâm dưa muối ấy cũng thú vị lắm ạ. Con thấy 
mình có thời gian nhìn sâu sắc hơn vào những 
đề tài ấy. Chính thời gian và sự thực tập đã 
làm hương vị dưa muối thêm đậm đà, mặn mà 
hương vị bình an, hiểu biết và thương yêu.

Mùa an cư này, xóm Mới chúng con có thời 
khóa cầu an vào mỗi buổi công phu tối. Đại 
chúng đắp y, ngồi thiền, tụng kinh, lạy Bụt ở 
Phật đường. Không khí thật trang nghiêm và 
ấm cúng. Chúng con luôn ý thức rằng Thầy còn 
có mặt đó và chúng con rất hạnh phúc. Con 
biết tu học có niềm vui, làm một người xuất sĩ 
hạnh phúc, đó là những gì Thầy đang trông đợi 
nơi con. Ba tháng an cư là cơ hội cho con thực 
sự trở về. Trở về ngôi nhà tâm linh để chăm sóc 
lại khu vườn tâm và cũng để tiếp xúc với Thầy 
trong con sâu sắc hơn. Con phát nguyện rằng, 
mỗi ngày con sẽ thở cho Thầy một hơi thở, đi 
cho Thầy một bước chân và lạy cho Thầy một 
lạy. Sư em con cười vì nghĩ rằng con tiết kiệm 
quá, thực tập cho Thầy mà cũng tiết kiệm nữa 
à!

Con nhớ trong một bài pháp thoại, Thầy dạy 
rằng: "Bước một bước thứ nhất có hạnh phúc 
thì bước thứ hai sẽ có hạnh phúc, và bước thứ 
ba, thứ tư.... cũng vậy. Quan trọng là bước thứ 
nhất phải có hạnh phúc".  Con đã thực tập như 
thế, con chỉ bước một bước cho Thầy nhưng 

thật mầu nhiệm thay, bước thứ hai, thứ ba,... 
Thầy vẫn có mặt trong giây phút con bước đi, 
khi con thở hoặc lạy Bụt. Thầy đã có mặt đó 
nhiều hơn cái con đang thực tập cho Thầy. Số 
"một" tuy nhỏ nhưng không nhỏ, Thầy nhỉ? Con 
thật sự có nhiều niềm vui, an lạc khi thực tập 
cho Thầy. Những bước chân cho Thầy thật sự có 
bình an, đầy tình thương và đầy sự có mặt.

Với những bước chân và hơi thở ấy, con tiếp 
xúc sâu sắc hơn với những ngày nắng cuối thu. 
Hơi ấm của mặt trời vẫn còn để sưởi ấm cho 
vạn vật. Những tia nắng soi chiếu từng chiếc lá 
trong những ngày đầu đông. Thật đẹp làm sao, 
những màu sắc của vũ trụ hiển bày ra trước 
mắt con. Con quá đỗi ngạc nhiên trước vẻ đẹp 
ấy. Có lần sau khi dùng sáng xong, con nhìn qua 
khung cửa sổ của nhà ăn: Ôi, trời đông đá rồi! 
Cỏ cây đều được phủ một lớp “đá” trắng tinh, 
thật đẹp. Con nhẹ nhàng mở cửa rồi đi dạo. Vừa 
lúc đó, ánh nắng đầu ngày tỏa chiếu trên những 
ngọn cỏ đang phủ đầy đá. Những viên đá lấp 
lánh như pha lê, như những vì sao. Con thấy 
mình thực sự đang ở cõi Tịnh độ hiện tiền như 
trong kinh A Di Đà. ''Này Xá Lợi Phất! Ở nước Cực 
lạc, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp 
hàng cây, tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu 
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báu, bao quanh giáp vòng". Con đứng ngắm cảnh 
tượng đó trong niềm hân hoan mà dường như 
quên cái lạnh 0°C. Ánh nắng chiếu dần chiếu 
dần, cho đến khi hơi ấm của vầng thái dương 
làm đá biểu hiện thành những giọt sương đọng 
lại trên những ngọn cỏ.

Nhậm vận thịnh suy vô bố uý  
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

(Thị đệ tử - Thiền sư Vạn Hạnh)

Hai câu thơ của thiền sư Vạn Hạnh tự nhiên 
ùa về trong con, con mỉm cười rồi cất bước 
đi trong niềm vui mới đầu ngày. Giữa những 
lên xuống của cuộc đời, con cũng như bao anh 
chị em xuất sĩ khác, đang thực tập để giữ gìn 
sự bình an, vượt thoát những sợ hãi. Con biết 
rằng, sự lên xuống kia cũng vô thường, và cũng 
đẹp như những chấm đá li ti đã hóa thành hạt 
sương treo trên đầu ngọn cỏ.

Thưa Thầy! Thầy đã dạy chúng con rằng những 
điều kiện hạnh phúc luôn có mặt đó trong giây 
phút hiện tại. Điều này nhiều lần con đã cảm 
nhận được rồi thưa Thầy. Con chỉ cần xòe tay ra 
là có thể hứng lấy bao nhiêu điều mầu nhiệm 
của sự sống. Con chỉ cần mở mắt ra để thấy 
rõ những điều kiện hạnh phúc trước mặt con: 
không khí thật trong lành, tiếng chim hót líu lo 
bên khung trời, lá phổi của con vẫn khỏe mạnh, 
đôi bàn chân con vẫn còn lành lặn. Con bước, 
bước những bước chân bình an. Con thở, thở 
những hơi thở nhiệm mầu. Con cảm ơn Thầy 
đã cho chúng con pháp môn thiền hành mầu 
nhiệm này. Con thấy mình đang đi cho Thầy, 
cho gia đình, cho cả những người thân của 

huynh đệ đang gặp tình cảnh khốn đốn. Và con 
nhận ra rằng, con cũng đang đi cho quê hương, 
cho những người dân đang đối diện với những 
thiên tai, đói kém. Sự bình an trong mỗi bước 
chân, sự an tĩnh trong mỗi hơi thở là những gì 
con có thể gửi về Thầy và quê hương trong giờ 
phút này.

Con cũng thấy quê hương của con đang ở nơi 
này, Thầy đang ở ngay đây. Con không cần phải 
chờ hơn một năm nữa mới được về thăm quê 
hương, mới được về thăm Thầy.

Quê hương đi cùng con, quê hương thở cùng con. 
Thầy đang đi cùng con, Thầy đang thở cùng 
con.

Thầy ơi! Con đường con đang đi đẹp làm sao! 
Trước mắt con là quý sư chị, sư em đang đi 
những bước chân vững vàng, rất bình an. Con 
nhận ra rằng trong mỗi sư chị, sư em đều mang 
một lý tưởng rất đẹp. Tại sao con nỡ lòng nào 
lại giận, lại buồn sư chị, sư em của con với 
những chuyện nhỏ nhặt! Bỗng chốc, những tri 
giác, những buồn phiền với chị em trong con 
tiêu tan hết.

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những 
người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

Một niềm hạnh phúc lớn trong con dâng trào 
khi con chỉ cần bước một bước cho Thầy thôi, 
thưa Thầy. Một bước chân nhỏ cho Thầy, một 
niềm vui lớn cho con!

Con của Thầy
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Nắng lên rực rỡ ngày khai hội

Sư cô Chân Trăng Khai Hội

Sư cô Trăng Khai Hội xuất gia ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Tổ đình Từ Hiếu, trong gia đình cây Hoa 
Mộc. Hiện nay sư cô đang sống và tu học tại ni xá Diệu Trạm, Huế.

Diệu Trạm, mùa đông 2020

“Con kính bạch Sư Ông, con là Chân Trăng 
Khai Hội. Con chính thức là đệ tử, là con của 
Sư Ông trong gia đình xuất gia cây Hoa Mộc 
ạ!”. Đã nhiều lần con muốn hô thật to câu ấy 
để khoe với Sư Ông và cho núi đồi Dương Xuân 
biết. Nhưng nếu Sư Ông khỏe, chắc Sư Ông sẽ 
nhắc y chỉ sư của con: “Con nhà thiền sao có 
người tăng động như thế”, hoặc sẽ dạy con: 
“Ngồi xuống thở đi con!”. Nghĩ vậy nên con 
không hô to câu ấy nữa mà làm một việc khác 
thiền vị và có sự thực tập hơn: viết thư. Con 
viết thư cảm ơn mọi người thân của con khắp 
Bắc, Trung, Nam, tiện thể khoe với mọi người 
về cái tên mới của mình. Sự kiện sinh ra trong 
gia đình cây Hoa Mộc với 18 anh chị em, được 
làm con của Sư Ông và tăng thân là một niềm 
hạnh phúc lớn đối với con.

Những kỷ niệm, những lần được đảnh lễ Sư 
Ông, thiền hành cùng Sư Ông là liều thuốc bổ 
nuôi dưỡng con mỗi ngày. Lúc đầu, con nghĩ 
niềm vui đó con muốn giữ cho riêng con, vì với 
ngòi bút vụng về của mình, con chẳng thể diễn 
tả hết những cảm xúc trong lòng lúc được gặp 
Sư Ông.

Ngày con tới ni xá Diệu Trạm, cũng là lần đầu 
tiên con tiếp xúc trực tiếp với Làng Mai. Nhìn 
quý sư cô với tà áo nâu, thong dong nơi từng 
bước chân, con đã “phải lòng” pháp môn. Ngay 
khi ấy ý muốn xuất gia của con từ lâu được 
nuôi dưỡng trở lại nên con về nhà thu xếp mọi 

thứ. Sau hai tháng, con có mặt tại Diệu Trạm 
để xin tập sự xuất gia. Từ giây phút đó con đã 
có con đường để đi, có Sư Ông và tăng thân là 
nơi con nương tựa tu học.

Con rất thích pháp môn thiền hành. Vào một 
buổi sáng cuối xuân đẹp trời ngày 28 tháng 
3 năm 2020, đại chúng Diệu Trạm vừa thiền 
hành về thì nghe tin Sư Ông đang thiền hành. 
Tất cả mọi người từ cổng phụ quay đầu hướng 
về thất Lắng Nghe. Tuy vẫn bước đi nhẹ nhàng 
nhưng trong đại chúng có một niềm hân hoan 
lớn. Con cũng bước đi nhưng quả thực trong 
lòng có chút vội vàng. Không vội sao được khi 
chúng con rất ít được trực tiếp gặp Sư Ông và 
thiền hành cùng Người. Con nhận ra ngay tâm 
vội vàng của con lúc ấy, cười với chính con và 
trở về theo dõi hơi thở. Đấy là sự thực tập của 
con. Chúng con được đi thiền với Sư Ông từ thất 
ra tới hồ bán nguyệt. Năng lượng bình an của 
Sư Ông rất lớn, con cảm nhận được khi thiền 
hành cùng Người. Con thấy trong con không 
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có những lao xao, thấy 
lòng thật êm ái và nhẹ 
nhàng. Khi đại chúng 
dừng lại nghỉ trước hồ 
bán nguyệt, sư cô Định 
Nghiêm giới thiệu mọi 
người với Sư Ông, trong 
đó có các chị em tập sự 
chúng con. Lần đầu 
tiên được chính thức 
đảnh lễ Sư Ông, con 
hạnh phúc vô cùng! 
Sư Ông nhìn con thật 
kỹ, yên lặng và đưa tay trái lên xá chào. Con 
thấy thật bình an và hạnh phúc. Năng lượng 
bình an, tĩnh tại của Sư Ông bao trùm tất cả 
từ không gian, mặt trời, tới gió mây. Nắng hôm 
đó thật đẹp, mặt trời xuyên qua những tán cây 
bàng, cây thông tạo ra những tia sáng lấp lánh 
nhiều màu sắc như hào quang tỏa sáng vậy. Gió 
thoảng, mây trắng nhẹ nhàng bay như vui với 
niềm vui của đại chúng.

Một lần khác, đó là ngày an cư thứ 12 trong 
năm 2020, Sư Ông qua thăm Diệu Trạm. Hôm 
đó chỉ có các sư bé ở nhà, quý sư cô lớn đã đi 
Bố tát tại chùa Diệu Hỷ. Sư Ông thăm phòng 
và sau đó quyết định ở lại dùng sáng. Thị giả 
dọn bàn ăn của Sư Ông trên hành lang phòng 
khách. Chị em con trải chiếu và xếp ghế ngồi 
ngoài sân, cạnh cây nguyệt quế, hướng về phía 
Sư Ông. Mọi người ngồi yên theo dõi hơi thở 
và ngắm Sư Ông. Khi Sư Ông đưa tay lên quán 
nguyện, chúng con cũng làm theo. Rồi Sư Ông 
đưa tay mời mọi người. Con ngồi nhìn cách Sư 
Ông đưa muỗng lên bằng tay trái rất gọn và từ 
tốn. Đã lâu lắm rồi đại chúng mới được ngồi 
gần và thưởng thức bữa sáng cùng Sư Ông nên 
mọi người cứ mải ngắm mà không chịu ăn. Thế 
là Sư Ông đưa tay ra hiệu bảo chúng con ăn đi. 
Cả đại chúng cười vui vẻ và tiếp tục ăn cùng 
Sư Ông. Ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu sáng, 
hòa cùng niềm vui của mọi người tạo thành 
một khung cảnh thật đẹp, thật ấm áp. Thỉnh 
thoảng Sư Ông lại nhìn kỹ từng người, khoảnh 
khắc đó cũng làm mọi người vui sướng. Lâu lâu 

Sư Ông lại ra hiệu cho chúng con ăn đi và thế 
là chúng con ăn hết thức ăn của bữa sáng, ăn 
tới món chè đậu đen mà tri khố chuẩn bị cho 
bữa trưa luôn. Bữa sáng vừa được ngồi ăn, vừa 
được ngồi chơi với Sư Ông thật hạnh phúc. Lúc 
đó, con đã tự nhắc mình “đây là giây phút hạnh 
phúc”. Với tất cả sự tôn kính, con thấy Sư Ông 
là một người ngồi ăn “dễ thương” nhất. Từng 
muỗng thức ăn đưa lên, Sư Ông dùng rất cẩn 
trọng. Con có cảm giác việc quan trọng nhất 
của Sư Ông lúc đó là nâng muỗng thức ăn và 
nhai rất kỹ, kể cả sữa. Điều này rất nuôi dưỡng 
con. Sau đó là tiết mục hát cúng dường. Sư Ông 
lắng nghe chăm chú và khi bài hát kết thúc, Sư 
Ông đưa tay lên động viên tinh thần các sư con 
của mình. Khung cảnh đó đã đi vào trong con, 
nuôi dưỡng tình thầy trò. Con thật biết ơn giây 
phút nhiệm mầu ấy!

Còn có những niềm vui nho nhỏ khác bên Sư 
Ông, nhưng con xin giữ lại để nuôi dưỡng con. 
Giờ phút này đây trong con dâng lên lòng biết 
ơn rất lớn. Nếu không có Sư Ông, nếu không 
có pháp môn thì con đâu có được niềm hạnh 
phúc lớn lao như ngày hôm nay. Ngày xuất gia, 
con đã hạnh phúc biết bao, con được gọi Sư 
Ông là Thầy. Tiếng gọi ấy thiêng liêng và khó 
diễn tả lắm! Con không biết tả thế nào nhưng 
nó không giống như con gọi một vị thầy khác. 
Nó thân thương, gần gũi mà cũng đầy tôn kính. 
Con biết ơn Thầy và tăng thân đã sinh ra con 
trong gia đình tâm linh.
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Huyền Thoại Một Chuyến Đi

Thầy Chân Pháp Nguyện

Ngày được thông tin về tình hình sức khỏe của 
Thầy đang trên đà xuống dốc, anh em tôi tranh 
thủ sắp xếp công việc để về có mặt bên Thầy.

Chuyến bay hồi hương
Tất cả các chuyến bay dân sự và thương mại 
quốc tế không được phép hoạt động trong thời 
gian đại dịch Covid-19, nên bốn anh em tôi từ 
tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan được 
Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok sắp xếp cho đi 
chuyến bay ‘hồi hương’ giải cứu đồng bào Việt 
Nam đang bị kẹt tại Thái Lan. Chúng tôi được 
thông báo chuyến bay sẽ hạ cánh tại phi trường 
Tân Sơn Nhất và sau đó sẽ được xe chuyển về 
cách ly tại trại quân đội ở Cần Thơ.

Tại cổng bay, nhân viên hàng không phát cho 
mỗi hành khách một bộ dụng cụ phòng chống 
dịch Covid-19. Họ bảo: “Quý thầy mặc đồ này 
vào trước khi lên máy bay”. Tôi mở bao dụng cụ 
ra thì thấy trong đó gồm có: một bộ đồ phòng 
chống dịch màu xanh, một cái khẩu trang, một 
đôi găng tay và một cặp mắt kính bảo hộ. Tôi 
nhìn quanh thì thấy ai cũng tháo ra mặc vào. 
Thấy thế anh em tôi cũng làm theo. Mặc bộ đồ 
này cho tôi một cảm giác như là một phi hành 
gia và tôi đang chuẩn bị đi qua một hành tinh 
khác. Tiếp theo đó là những cảm giác nóng 
nực, khó chịu, v.v... Nghĩ đến những người phi 
hành gia phải mặc những bộ đồ còn cồng kềnh 
khủng khiếp hơn, thì tự nhiên bao nhiêu nóng 
nực, khó chịu trở nên lắng dịu.

Chuyến bay VN 604 của hãng hàng không 
Vietnam Airlines bắt đầu khởi hành từ sân 
bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái 
Lan) vào lúc 12:20 chiều, ngày 01 tháng 10 năm 

2020. Chuyến bay gồm có 290 hành khách và 
tất cả đều mặc đồ đồng phục màu xanh bao 
phủ từ đầu cho đến chân, kể cả cặp mắt và cái 
miệng. Những người tiếp viên hàng không 
cũng không ngoại lệ. Không ai nói chuyện với 
ai. Tất cả đều chìm trong im lặng. Tôi thầm 
nghĩ đây là chuyến bay đầu tiên thực tập im 
lặng hùng tráng tuyệt đỉnh. Đúng 2 giờ 5 phút 
chiều, máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân 
Sơn Nhất.

Chuyến xe ân tình
Xuống tới lầu dưới, có một vài người vì quá 
nóng nên đã tháo bộ đồ phòng chống dịch ra. 
Thấy thế một anh nhân viên tiến tới nhắc nhở 
mọi người không được cởi đồ và khẩu trang ra 
cho đến khi về tới trại cách ly. Nhìn ra, tôi thấy 
sáu chiếc xe buýt lớn đang chờ sẵn ở phía ngoài 
cửa hông của phi trường quốc nội. Có một anh 
hài hước nói rằng: “Ôi! Có một chiếc xe buýt 
nhìn giống như xe buýt ‘Bến Thành – Chợ Lớn’ 
của thập niên 70”. Chúng tôi xếp hàng từng 
nhóm lên xe buýt. Tới phiên anh em chúng tôi 
là đúng chiếc xe buýt ‘Bến Thành – Chợ Lớn’. 
Anh em tôi cười ríu rít! Tôi vui miệng nói đùa: 
“Đây là duyên của mình”. Đặc điểm của chiếc 
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xe buýt này là không có máy lạnh và tất cả các 
cửa sổ đều được đóng lại và dán kín băng keo. 
Tôi thầm nghĩ bụng: “Nếu có một con Covid-19 
nào trên xe thì cũng đừng mong mà tẩu thoát”. 
Tôi hỏi chú tài xế từ đây về trại cách ly ở Cần 
Thơ khoảng bao lâu. Chú bảo: “Mình về Đồng 
Nai”. Lúc này tôi mới biết Đồng Nai là nơi mà 
chúng tôi sẽ được cách ly.

Trước đoàn xe buýt là một chiếc xe gíp do hai 
chú cảnh sát giao thông dẫn đường và phía 
hông là một chiếc xe mô tô do hai chú cảnh sát 
giao thông khác thổi kèn hộ tống. Đoàn xe vừa 
chạy vừa thổi kèn báo động, nên xe nào cũng 
phải tránh ra. Không khí tưng bừng nhộn nhịp 
như đưa đón tổng thống! Có một người hành 
khách bảo rằng: “Le quá! Mình được hộ tống 
như tổng thống Obama”. Một người khác nghe 
vậy rồi hài hước đáp rằng: “Không đâu, hộ tống 
Covid đó!”. Tôi ngồi im lặng mà thầm biết ơn 
chú tài xế và chiếc xe buýt rất nhiều. Chú tài 
xế lái xe rất chuyên nghiệp với nhiều bình an. 
Tôi nghĩ việc lái xe thì không khó, nhưng để 
làm một người tài xế bình an đưa những người 
có khả năng bị nhiễm Covid-19 đòi hỏi tình 
thương và sự can đảm. Một công việc ít ai muốn 
làm vì nó mang nhiều mạo hiểm. Trong khi đó 
thì chiếc xe buýt tuy trông  rất cũ kỹ nhưng 
lại rất chung tình. Tôi thầm niệm đây là chiếc 
xe ân tình chứa đầy tình thương đưa người về 
chốn bình an, trong đó có sự giãn cách bất an 
và lo lắng.

Tình người trong trại cách ly
Chúng tôi may mắn được xếp ở chung với nhau 
cùng tám người khác. Trong đó có ba thầy từ 
truyền thống khác và năm người cư sĩ nam. Trại 
cách ly được chia ra thành hai khu vực, một 
bên nam một bên nữ. Mỗi phòng có khoảng từ 
10 đến 12 người ở chung. Đây là Trường Trung 
cấp Cảnh sát Nhân dân VI, nên hạ tầng cơ sở 
được thiết kế theo kiểu quân đội. Trại gồm có 
bốn tòa nhà tập thể thiết kế theo mô hình chữ 
nhật, ở giữa là sân thể thao. Phòng ốc thì đơn 
giản chỉ có giường tầng, nhà vệ sinh tập thể, 
còn phần ăn uống thì có cơm hộp được đặt ở 
ngoài đưa vào mỗi ngày ba buổi.

Hiện tại, miền Trung đang bị bão lụt, nên thời 
tiết ở Đồng Nai cũng bị ảnh hưởng. Phần nhiều 
là ngày nào cũng mưa. Để sống sót được 14 
ngày cách ly mà không bị trầm cảm thì phải có 
một biện pháp nuôi dưỡng chung. Nếu không 
thì suốt ngày chỉ biết nằm ngồi trên giường. Để 
cho căn phòng được ấm cúng hơn, anh em tôi 
quyết định sắp xếp lại căn phòng. Chúng tôi 
dời vài cái giường tầng lại gần với nhau để tạo 
thêm không gian ở khoảng giữa làm nơi ngồi 
chơi uống trà. May mắn cho chúng tôi là trại 
cách ly không xa ni xá Trạm Tịch, nên quý sư 
cô đã thương tình gửi vào cho một chiếc chiếu, 
năm cái tọa cụ, vài cây nến và một cây đàn ghi-
ta. Phía sau nhà có một cái hàng rào với nhiều 
hoa dại mọc xen lẫn với nhau, thầy Pháp Niệm 
nhẹ tay hái một bó đem vào cắm trong bình 
nước và đặt giữa phòng trà. Thế là chúng tôi 
có được một phòng trà dã chiến ấm cúng hạnh 
phúc. Đây không chỉ đơn thuần là một phòng 
trà mà còn là thiền đường, phòng ăn và chỗ 
giao lưu kết nối nuôi dưỡng anh em tôi trong 
thời gian ở đây.

Sau khi vào trại cách ly, chúng tôi mới biết các 
em thanh niên mà chúng tôi nhìn thấy ở phi 
trường Bangkok sáng nay là các em đi làm bất 
hợp pháp ở Thái Lan, nên đã bị giam giữ trong 
thời gian dịch bệnh. Tổng cộng có hơn 70 em 
được phép hồi hương kỳ này. Chúng tôi có cơ 
hội ngồi chơi và trò chuyện cùng các em. Có 
những em hoàn cảnh gia đình rất đáng thương, 
phần lớn từ Quảng Bình và Thanh Hóa. Vì kinh 
tế gia đình nên buộc phải đi qua Thái Lan kiếm 
sống. Có một em trai chia sẻ: “Ở Quảng Bình 
không có việc làm, nếu cứ ngồi không thì chết 
đói cả nhà, nên con qua Thái Lan tìm việc làm 
để giúp gia đình. Một tháng nếu con gói ghém, 
không xài, ít nhất con có thể dành dụm gửi 
về phụ giúp gia đình từ 7 đến 10 triệu đồng”. 
Tôi hỏi: “Em làm công việc gì ở Thái Lan?”. 
Em đáp: “Dạ, con giúp việc ở nhà hàng”. Phần 
lớn các em đến từ gia đình nghèo, ít học, nên 
công việc chỉ là lao động chân tay. Có em làm 
thợ hồ, có em phụ vựa rau, nhà hàng, hay bán 
hàng rong. Một em trai khác chia sẻ: “Cách ly ở 
đây quá sướng. Ở đây được cho ăn một ngày ba 
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bữa đàng hoàng và có giường ngủ riêng”. Nghe 
những mảnh đời gian nan vất vả của các em, 
tôi cảm thấy chạnh lòng thương xót.

Ngày nào chúng tôi cũng có cơ hội uống trà và 
ăn cơm chung với nhau ba buổi. Cứ vài hôm thì 
quý sư cô gửi thức ăn vô tiếp tế, nhờ thế mà 
chúng tôi có cơ hội san sẻ với các em. Một hộp 
mì gói hay một vài trái quýt, có lẽ không đáng 
giá là bao nhưng nó chứa đựng tình người. Có 
một em quê ở Sóc Trăng nói: “Đây là lần đầu 
tiên con được ở chung phòng với quý thầy. Con 
thấy năng lượng rất khác. Thật là một phước 
đức lớn cho con”. Trước khi rời trại, em cúng 
dường một chút tịnh tài để tiếp tục gieo duyên 
với quý thầy. Tôi cảm được lòng quý kính Tam 
bảo và âm thầm hồi hướng công đức cho em.

Mỗi ngày trong trại tôi tự nuôi mình bằng 
những pháp môn căn bản như thiền tọa, thiền 
hành, uống trà, tập thể dục, v.v. Tôi không xem 
đó là thời khóa mà thấy nó là lẽ sống rất tự 
nhiên, là thức ăn nuôi dưỡng hàng ngày không 
thể thiếu. Tuy không gian trong trại nhỏ bé, 
nhưng tôi cảm thấy đủ thoải mái và hạnh 
phúc. Tôi tự nhắc mình hai tuần cách ly này là 
món quà vô giá để nghỉ ngơi. Nhờ thế mà tôi 
tìm được niềm vui, lấy được sự quân bình, và 
thấy được nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.

Về bên Thầy
Trước cửa thất Lắng Nghe có để vài chai khử 
trùng, một hộp khẩu trang y tế, và một hộp 

bao giầy. Vào thời điểm này, đó là quy định 
trước khi vào thất, mọi người phải khử trùng 
và mang khẩu trang. Tôi thở ba hơi dài trước 
khi bước vào thất. Cảnh tượng và không khí 
trong thất rất thân thương và sống động như 
ngày nào. Nó cho tôi một cảm giác quen thuộc 
lạ thường. Tôi rất hạnh phúc vì Thầy vẫn còn 
đó. Tôi im lặng bước đến, nắm lấy tay Thầy rồi 
ngồi yên thưởng thức sự hiện hữu của nhau.

Lần sau tôi trở lại thăm Thầy vào buổi tối. Tôi 
bước đến xá Thầy, rồi nhấc cái ghế ngồi bên 
tay trái Thầy, vì Thầy thuận nhìn bên trái. Tôi 
chắp tay nhìn Thầy, thưa: “Thưa Thầy! Con 
là Pháp Nguyện. Con đã tới và con đã về bên 
Thầy đây!”. Tôi quan sát và thấy rằng tuy Thầy 
yếu nhưng vẫn tỉnh táo, đặc biệt là đôi mắt rất 
trong. Sau thời gian ngồi thở trong im lặng với 
Thầy vài phút, tôi nắm lấy tay Thầy rồi bắt đầu 
chia sẻ: “Thưa Thầy! Chúng con rất biết ơn sự 
hiện hữu của Thầy. Hôm nay là ngày 11 tháng 
11, đúng sáu năm từ khi Thầy bị đột quỵ. Trong 
sáu năm qua, Thầy đã từ bi thị hiện để tiếp tục 
làm chỗ nương tựa tinh thần cho chúng con. 
Thầy đã cho chúng con rất nhiều thời gian 
cũng như không gian để trưởng thành, để lớn 
lên, và để củng cố sự tu học. Nhờ vào lòng từ bi 
và đức độ của Thầy, tăng thân của mình bây giờ 
khá vững mạnh, tứ chúng tu học hết lòng. Con 
biết lúc nào Thầy cũng thong dong tự tại. Việc 
cần làm đã làm. Chúng con nguyện đặt hết tâm 
sức để tiếp tục sự nghiệp của Thầy. Xin Thầy 
hãy yên lòng!”. Trong khi trò chuyện với Thầy, 
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tôi cảm được hơi ấm từ bàn tay của Thầy như 
một nguồn năng lượng dâng trào. Thầy nhìn tôi 
chăm chú với khuôn mặt đầy sức sống và thấm 
nhuần lòng từ bi như đang gửi gắm một niềm 
tin trọn vẹn.

Nhờ Bụt Tổ gia hộ, sức khỏe của Thầy trở nên 
khá hơn mỗi ngày. Đến lúc này thì tay và chân 
trái của Thầy đã cử động được khá nhiều mà 
Thầy thường dùng để biểu lộ cảm giác. Bên 
cạnh đó, Thầy cũng dùng cặp mắt tinh anh 
để truyền đạt ý nghĩ của Thầy. Hơn ba tháng 
qua, có thể nói Thầy đã đủ khỏe để lấy lại chủ 
quyền của một vị thiền sư. Vì thế, trong mấy 
ngày này các anh chị em thị giả cũng phải cẩn 
thận lắm. Nếu không thì sẽ bị “quất một gậy”. 
Cây gậy của Thầy rất từ bi, nhưng rất hữu hiệu, 
đó chính là đôi mắt. Chỉ cần nhìn anh em thị 
giả chúng tôi một cái thôi thì cũng đủ làm cho 
chúng tôi “hú hồn”.

Chuyến về Việt Nam thăm Thầy kỳ này, đối với 
tôi là một chuyến đi huyền thoại, có một không 
hai. Nó không thể nào có được nếu không có 
những tấm lòng Bồ tát đứng phía sau giúp đỡ, 

cũng như những tấm lòng bền sắt tươi son 
luôn có mặt đó để chăm lo cho Thầy. Tôi xin 
tri ân đại chúng cũng như những người hảo 
tâm đã yểm trợ và giúp đỡ chúng tôi có được 
visa. Chúng tôi nghĩ rằng chuyến này về là để 
chuẩn bị hậu sự cho Thầy. May mắn thay, con 
cháu về đông vui nên sức khỏe của Thầy khá 
lên. Chúng tôi biết tất cả đại chúng khắp nơi 
trên thế giới cũng đã và đang tiếp tục đồng 
hành cùng chúng tôi cầu nguyện cho sức khỏe 
của Thầy. Chúng tôi rất biết ơn đại chúng. Theo 
kinh nghiệm trong thời gian qua cho thấy năng 
lượng tập thể rất quan trọng. Nếu chúng ta đều 
suy nghĩ tích cực, hướng về cái thật, cái thiện 
và cái đẹp thì năng lượng tập thể đó có thể thay 
đổi được tình hình.

Tôi đã trải nghiệm và học hỏi được rất nhiều 
điều trong chuyến đi này từ lúc khởi hành. Ý 
chí mạnh mẽ của Thầy đã dạy cho tôi một bài 
học vô giá: dù cuộc đời có bão táp phong ba ra 
sao cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Hãy can đảm 
đứng lên sau khi vấp ngã, hãy can đảm sống 
thực với lòng mình, và hãy can đảm làm một 
con người vô sự.
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Suối mát nuôi mầm xanh

Thầy Chân Pháp Hải

Đã nhiều lần, tôi nghĩ về chính mình hồi còn 
là một người trẻ ở Úc với chí nguyện được trở 
thành tu sĩ. Lúc ấy, tôi đã đi khắp nơi để tìm 
kiếm một môi trường tu tập thích hợp – một 
nơi có phương pháp thực tập cụ thể và phù hợp 
với một người Úc như tôi. Vào thời đó chưa có 
một nơi như vậy. Tôi đã phải bay một chặng 
đường dài đến tận Làng Mai, Pháp để được tiếp 
xúc với những bài giảng có công năng chuyển 
hóa của Thầy và một tăng thân xuất sĩ thường 
trú. Nhờ phước đức của ông bà tổ tiên và sự dễ 
thương, tử tế của rất nhiều người mà tôi mới 
gặp được giáo pháp của Thầy, được xuất gia 
thành một người tu và sống cuộc đời đẹp đẽ 
này cho đến hôm nay.

Tháng Hai năm 2020, có một người ở Sydney 
đã liên lạc với Hội đồng quản trị Làng Mai Úc 
để xin được cúng dường một mảnh đất trên 
vùng cao nguyên Blue Mountains nằm ngoài 
Sydney để làm tu viện. Tình cờ lúc đó, tôi đang 
ở Sydney để thăm gia đình trong ít ngày. Thấy 
vậy, thầy Pháp Khâm đã thu xếp để từ Hồng 
Kông bay sang và cuối tháng Hai, chúng tôi 
cùng đi tham quan mảnh đất đó ở làng Bilpin.

Đến nơi, cả hai chúng tôi đều sửng sốt bởi vẻ 
đẹp thiên nhiên của mảnh đất này. Có đất dành 
cho trồng trọt, có những hồ nhỏ, thác nước, có 
các con suối tự nhiên và rừng cây. Mảnh đất 
này nối liền với một trong những công viên 

quốc gia lớn nhất ở Úc – Blue Mountains. Khi 
đại chúng quyết định tiếp nhận sự cúng dường 
này, mảnh đất đã được đặt tên là Sơn Tuyền - 
Mountain Spring, để thể hiện sự trân trọng đối 
với những con suối tự nhiên ở đây.

Chúng tôi bắt tay vào việc xây dựng trung 
tâm này với những điều kiện hiện có rất đơn 
giản nhưng cũng rất vui. Có nhiều thứ để làm, 
nhưng chúng tôi đặt trọng tâm vào sự thực tập 
vì cảm thấy điều quan trọng nhất có thể làm 
ngay lúc này là tạo ra một năng lượng thực tập 
trên mảnh đất này, để rồi từ nguồn năng lượng 
đó, mọi thứ sẽ được biểu hiện.

Tôi không thể không nhớ đến lá thư mà Thầy 
đã viết cho các tăng thân địa phương vào thời 
tu viện Lộc Uyển được thành lập. Nhân đây, tôi 
cũng xin phỏng theo để viết lại những lời này, 
bởi vì tôi tin Thầy cũng sẽ gửi đến chúng tôi 
những lời động viên tương tự trong thời điểm 
khởi đầu tạo dựng nơi nương náu này:

“Kính thưa quý vị! 
Dường như Tổ tiên mong muốn chúng ta 
thành lập một tu viện nơi đây. Chúng ta có 
thực hiện được điều đó hay không là tùy thuộc 
vào Tổ tiên và phước đức của tất cả mọi người, 
dù Phật tử hay không Phật tử, người Việt hay 
không là người Việt.
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Tu viện Sơn Tuyền sẽ là một trung tâm chú 
trọng vào sự tu học chứ không phải là nơi 
gửi người đi tụng kinh cầu an, cầu siêu cùng 
những hoạt động khác tương tự như thế. Đại 
chúng cư trú ở đây sẽ là những người đến từ 
nhiều quốc gia khác nhau, chứ không phải chỉ 
là những xuất sĩ gốc Việt. Mỗi năm, tu viện sẽ 
tổ chức một số khóa tu chánh niệm cho những 
Phật tử gốc Úc châu và gốc Việt trong môi 
trường lành mạnh này. Các bạn có thể xem 
nơi đây giống như một trường đại học của trái 
tim (University of the Heart) vậy.

Sự có mặt của chúng thường trú chuyên tâm 
tu học sẽ là niềm vui rất lớn cho các tăng thân 
trong nước.

Tu viện Sơn Tuyền sẽ tiếp nhận những người 
trẻ gốc Việt và Úc nào có mong muốn xuất gia 
tu học. Tu viện sẵn sàng góp phần vào việc 
đào tạo, hướng dẫn các thế hệ tiếp theo, để 
trong tương lai những người trẻ đó sẽ tiếp tục 
chia sẻ giáo pháp và hướng dẫn thiền tập cho 
những cư sĩ Phật tử ở Úc.

Tôi rất mong quý vị sẽ hết lòng giúp đỡ những 
vị xuất sĩ có mặt ở đây, để ngay từ đầu, chúng 
ta có thể cùng nhau vượt qua những thử thách 
mà chúng ta sẽ phải đối diện và tạo nên một 
nền tảng vững chắc cho tu viện. Bởi vì tu viện 
thuộc về mỗi người trong quý vị”.

Trong Nhật tụng Thiền môn có một bài tụng rất 
hay, trong đó có câu:

Chúng con được ngồi đây 
Trong phút giây hiện tại 
Bao bọc bởi tăng thân 
Thấy mình thật may mắn.

Ngồi đây trong ánh nắng sớm, tôi thấy thật vui 
được là một phần trong dòng chảy vô tận này, 
và được góp phần xây dựng một nơi nương tựa 
vững chắc, tươi mát cho những thế hệ hiện tại 
và tương lai. Những hạt giống chúng ta đang 
cùng nhau gieo trồng lúc này, thực ra đã mang 
về những hoa thơm trái lành.

Một trong ba nguyên tắc của tu viện Sơn Tuyền 
là: “Chúng ta sẽ hoan hỷ sử dụng những gì 
chúng ta đang có, mà không nghĩ rằng chúng 
ta phải có thêm cái này hay cái kia, rồi mới có 
thể phụng sự”. Đây là một sự thực tập rất sâu. 
Thường thì người ta hay hướng tâm vào những 
điều kiện hay những cái mà mình không có, 
và nghĩ rằng vì điều kiện còn thiếu thốn nên 
không thể thực hiện được những ước nguyện 
của mình. Ở tu viện Sơn Tuyền, thay vì chú ý 
đến những gì chưa có, chúng tôi tập trung vào 
việc hết lòng hiến tặng những gì mà chúng tôi 
đang có. Có nghĩa là hướng tâm vào những cơ 
hội thay vì vào những hạn chế.

Ví dụ như trong thời điểm này, hầu hết những 
tiện nghi của chúng tôi đều chưa biểu hiện 
mà chỉ mới tồn tại dưới dạng hạt giống. Thay 
vì thấy đó là một trở ngại và nghĩ rằng mình 
cần đợi cho đến khi có một thiền đường hoặc 
một nhà ăn để tổ chức ngày quán niệm, chúng 
tôi lại thấy đây là một cơ hội để tổ chức những 
ngày quán niệm của mình theo cách đơn giản, 
thân tình giữa thiên nhiên. Giống như quay về 
với những ngày quán niệm nguyên sơ trong 
thời gian đầu của dòng tu Tiếp hiện.

Vì chúng tôi buộc phải giới hạn số lượng người 
đến dự ngày quán niệm nên đã tạo ra được 
một năng lượng rất riêng và thân mật. Mỗi 
ngày Chủ nhật đều khác nhau tùy theo nhóm 
người tham dự. Nhưng bao giờ chúng tôi cũng 
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bắt đầu bằng một vài phút uống trà chào đón 
và làm quen với những người mới đến. Sau đó 
là một pháp thoại ngắn, nêu rõ trọng tâm của 
những thực tập trong ngày. Tiếp theo, chúng 
tôi bắt đầu buổi thiền hành yên lặng ngoài trời. 
Chúng tôi đi vào rừng, giữa những cây xanh, 
ngắm nhìn thác nước và tận hưởng không khí 
trong lành.

Kế đó, chúng tôi thưởng thức ngồi thiền một 
lúc giữa thiên nhiên, rồi ghé thăm một trong 
những nơi linh thiêng ở Sơn Tuyền là Deva 
Springs. Sau cùng, chúng tôi quay về một tảng 
đá to bằng phẳng để dùng bữa trưa trong chánh 
niệm giữa thiên nhiên.

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi lại tiếp tục đi 
bộ một vòng về lại những khu nhà nhỏ của tu 
viện và kết thúc bằng một buổi pháp đàm, tụng 
giới hoặc thực tập sám pháp địa xúc.

Có một điều chúng tôi ghi nhận là hầu như khi 
nào thiền sinh đến đây, họ đều khá mỏi mệt, 
nhưng chỉ sau vài giờ, họ đã trở nên nhẹ nhàng 
và vui vẻ hơn nhiều. Đó thực sự là một điều 
kỳ diệu của tu viện Sơn Tuyền. Mảnh đất này 
nhắc cho chúng tôi nhớ mình thực sự là ai.

Khi chúng ta chú ý đến những gì mình chưa có, 
thì rốt cuộc chúng ta cũng chỉ thấy những thứ 
đó mà thôi. Còn khi chúng ta nhìn vào những 
cơ hội, để được phụng sự và mở lòng ra, thì 
chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn, cho dù chúng 
còn nằm dưới những hình thức mà ta không 
ngờ tới.

Tu viện Sơn Tuyền đã được chào đón nồng 
hậu bởi cộng đồng địa phương Bilpin. Gần đây, 
trong bản tin của Bilpin, tu viện Sơn Tuyền 
được giới thiệu trong phần tin chính với những 
lời bình luận như: “Chúng ta cảm nhận được sự 
hiện diện của quý thầy ở Bilpin và quý thầy đã 
tạo ra một sự khác biệt lớn. Cảm ơn quý thầy đã 
có mặt ở đây.”, hoặc “Trước khi quý thầy đến 
Bilpin, chúng tôi không nghĩ là ở đây cần có 
một tu viện, thế nhưng, giờ đây chúng tôi nhận 
ra là chúng tôi đang mong chờ quý vị”. Đó thực 
sự là tinh thần và nguồn năng lượng mà chúng 
tôi cảm nhận được ở đây. Chúng tôi thấy như 
được trở về nhà, trên tất cả mọi phương diện. 
Chúng tôi đang cắm rễ sâu vào đất đai và con 
người nơi đây. Đó là một cộng đồng thật tuyệt 
vời. Và chúng tôi mong muốn có thể hiến tặng 
lại cho họ điều gì đó.

Cộng đồng địa phương đã đề nghị chúng tôi 
dạy những lớp về chánh niệm mỗi tuần trong 
làng. Mỗi sáng Chủ nhật, thầy Tenzin và tôi 
dành một giờ để hướng dẫn về cách thực tập 
chánh niệm ở hội trường Bilpin hoặc ở ngay tại 
tu viện Sơn Tuyền trước khi bắt đầu ngày quán 
niệm. Học viên tham dự lớp một cách hào hứng, 
chân thành và vui vẻ với khoảng 30 người ở đủ 
mọi độ tuổi, từ 13 đến 85. Họ tạo thành nhóm 
thiền sinh chủ chốt của tu viện. Họ rất thích 
pháp môn thiền hành, đến nỗi đã tự lập ra một 
nhóm tăng thân địa phương tập trung lại mỗi 
tuần một lần để cùng thực tập thiền hành.

Những người dân thường ghé qua tu viện để 
tặng cho chúng tôi khi thì nước táo, một ít rau 
củ quả, khi thì lại là một thứ đồ đạc gì đó, hoặc 
giúp chúng tôi làm một vài công việc. Có nhiều 
khi họ ghé đến chỉ để uống một tách trà và nói 
chuyện chốc lát.

Vào ngày thứ Bảy, trong vùng có tổ chức buổi 
ăn sáng và chợ phiên cho dân làng. Họ đề nghị 
chúng tôi mở một gian hàng ở đó. Khi tôi nói 
chúng tôi không có gì để bán cả thì những 
người dân nói rằng chuyện đó không quan 
trọng, chỉ cần sự có mặt của mấy ông thầy tu ở 
Bilpin là đủ. Vì thế, tuần trước chúng tôi đã bắt 
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đầu gian hàng của mình với một vài tấm thư 
pháp, vài quyển sách cho mọi người mượn và 
một ít chả giò. Quả là một dịp dễ thương để làm 
quen với những người địa phương và chuyện 
trò với họ.

Một nét đặc biệt khác của Bilpin là vào mỗi tuần, 
tùy theo giới hạn cho phép, có một bữa ăn của 
cả cộng đồng ở hội trường địa phương. Theo 
đó, các nhóm và các gia đình trong làng sẽ thay 
phiên nhau nấu cho tất cả mọi người. Chúng 
tôi đã nấu một bữa ăn chay theo lời đề nghị của 
họ và bữa ăn đó đã trở thành rất nổi tiếng. Thực 
ra, chúng tôi đã đoạt được giải thưởng cho bữa 
ăn được ưa thích nhất trong năm!

Bên cạnh đó, quý thầy, một số bạn trong nhóm 
Wake Up và các bạn trẻ trong vùng đang cùng 
nhau làm việc tái tạo lại rừng và xây dựng một 
nông trại hạnh phúc cho tu viện. Đây là một 
công việc rất vui; dễ thương nhất là thấy được 

bao nhiêu người dân trong làng cùng đến đóng 
góp thời gian, công sức, hạt giống và dụng cụ 
để cùng làm. Khu vườn trở nên rất đẹp và là 
một nơi nương tựa cho nhiều người.

Cuối cùng, mỗi buổi tối, chúng tôi còn 
hướng dẫn tu học qua mạng với tăng thân 
Compassionate Ocean, với số người tham dự 
hiện tại là 493 người trên toàn thế giới. Trong 
bất kỳ thời khóa nào được đưa ra, cũng có 
khoảng 100 người cùng ngồi thiền, đi thiền, 
cùng tập thở và thực tập chia sẻ với chúng tôi. 
Quả là một việc quá tuyệt vời khi xây dựng một 
tăng thân không mang tính cục bộ (non-local) 
như thế!

Dường như những gốc rễ của giáo pháp đang 
được cắm sâu xuống đất này và bắt đầu nở hoa, 
một bông hoa nhỏ bé trong khu vườn tăng thân 
trên toàn thế giới.
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Sư cô Chân Trăng Sao Mai

Sư cô Trăng Sao Mai xuất gia ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại tu viện Vườn Ươm, Thái Lan trong gia đình 
cây Ngọc Lan. Bài viết là những trải nghiệm của sư cô khi lần đầu tiên được tháp tùng chuyến hoằng 
pháp của tăng thân. Hiện nay sư cô đang sống và tu học tại ni xá Diệu Trạm, Huế.

Diệu Trạm – Góc nhỏ ấm áp

Tám ngày đi khoá tu, con may mắn được làm 
sư út của đoàn. Con hạnh phúc lắm vì có quý sư 
cha, sư mẹ, sư chị vững chãi, thương yêu chăm 
sóc con hết mực.

Khóa tu Thương Yêu Đất Mẹ
Đoàn đi đến địa điểm diễn ra khóa tu vào chiều 
tối, được đãi món lẩu. Ai cũng bảo đây là bữa 
ăn ngon nhất, thoải mái nhất trong mấy ngày 
qua vì có rau nhiều, ăn nóng và mọi người được 
quây quần bên nhau. Con ăn rất “thiệt bụng”, 
quá hạnh phúc. Khóa tu chỉ diễn ra trong ba 
ngày nhưng mọi người đều muốn đưa vào 
nhiều pháp môn đặc sản của Làng Mai nên sau 
một hồi chia sẻ đã cho ra một thời khóa hợp lý, 
ai cũng hoan hỷ. Tuệ giác của tăng thân là nhất, 
Sư Ông nói không sai một tí nào cả.

Pháp môn Làm mới được sư cô Trình Nghiêm 
hướng dẫn rất cảm động và sâu sắc, cư sĩ chia 
sẻ hết lòng. Các thời khóa vấn đáp, tham vấn 
riêng của các sư cha, sư mẹ luôn bị quá giờ cơm 
chiều, và các sư bé luôn là người giải vây. Sự 
có mặt của các sư cha, sư mẹ đã đem đến hạnh 
phúc cho bao nhiêu người. Khi nghe quý sư 
cha, sư mẹ kể lại những buổi trên, chúng con 
được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. 

Gia đình Mai Vàng của hai sư chị con rất nuôi 
dưỡng đại chúng khi làm những công việc 

nặng nhọc nhất trong thời khóa chấp tác, như 
bưng bê đồ ăn từ tầng ba xuống tầng một, rửa 
dọn hết các bàn khất thực. Các bạn Wake Up 
– Mai Vàng, tuổi từ 18 đến 25, độ tuổi của con, 
đầy nhiệt huyết phụng sự, và chơi cũng hết 
lòng. Các bạn pháp đàm, đốt lửa trại, hát hò, 
chia sẻ làm con cũng hạnh phúc theo. Thế mới 
biết, chăm sóc các công việc như sắp xếp thiền 
đường, nấu ăn, pháp thoại, làm nhà vệ sinh, 
rửa dọn... tất cả đã được làm như một tăng 
thân, không ai quan trọng hơn ai.

Thời pháp thoại của sư cha Pháp Ứng rất hay 
và cảm động. Sau đó, cư sĩ lên chụp hình với 
sư cha như diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Trong 
buổi Be-in, mọi người chia sẻ rằng sư cô Trình 
Nghiêm như một người mẹ dẫn dắt mọi người 
thực tập, sư cô Cẩn Nghiêm như một người chị 
thương yêu, vỗ về, chăm sóc. Khóa tu mang 
lại rất nhiều niềm vui và chuyển hóa. Các bạn 
tuổi thiếu niên rất đông, được hai sư chị của 
con chăm sóc và hướng dẫn. Các em đã lớn, 
xinh đẹp và tài năng nhưng rất cá tính và 
rất ngầu. Các em cần tình thương và sự lắng 
nghe, thấu hiểu. Con biết hai sư chị đã dành 
rất nhiều thương yêu, hiểu biết và kiên nhẫn 
để lắng nghe và giúp đỡ các em. Tối về sau thời 
khóa, chị em con trao đổi cho nhau những 
câu chuyện đáng nhớ của một ngày qua. Con 
cũng có cơ hội tranh thủ buổi trưa không ngủ 
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bói Kiều cho hai em thiếu niên, vì con không 
có nhiều cơ hội có mặt cho các em. Cuộc nói 
chuyện rất vui. Con thấy nơi các em khát khao 
được sống hết lòng, học tập và phát triển bản 
thân với bản lĩnh của tuổi trẻ, cũng như tình 
thương hai em dành cho bố mẹ. Lúc đó, con 
thấy như con đang nói chuyện với em gái của 
mình, thương lắm. Em gái con đang học 
Đại học. Em cũng có mặt chơi với con khi 
con ra Hà Nội lần này, tuy không được 
nhiều vì em phải thi và về nhà. Cho nên 
được gặp các em trong khóa tu con tâm 
niệm các em cũng giống như em gái của 
con vậy.

Sự thực tập của mọi người có thể bắt 
gặp ở bất cứ nơi đâu: sư cha Pháp Ứng 
thiền hành chậm rãi, chánh niệm, các 
cô chú thiền hành quanh hồ, đại chúng 
ăn trong chánh niệm, rửa chén im lặng, 
xếp hàng từ tốn. Buổi ngồi thiền, tụng 
kinh đã khiến cho nhiều người hạnh 
phúc, chấn động vì năng lượng hùng hậu của 
đại chúng. Tuy trời rất lạnh nhưng thời khóa 
vẫn diễn ra đúng giờ và đầy đủ. Khi con lên 
thiền đường thấy các bà, các mẹ lên đông đủ, 
con hạnh phúc và biết ơn vô cùng. Ai cũng tinh 
tấn tu học hết lòng.

Khu vườn thiên thần
Khóa tu này con được đại chúng cho chăm sóc 
các em từ 4 đến 11 tuổi. Con rất sẵn sàng vì con 
rất thích trẻ con. Từ lúc ở nhà con đã chơi với 
em con, ru em ngủ và chơi với cả trẻ em hàng 
xóm nữa. Trong khóa tu, có các em nhỏ xíu nói 
chưa rõ và con thấy như mình sắp trở thành 
bảo mẫu. Có các em nhỏ nhìn mặt ngầu ngầu 
lại bướng bỉnh, các baby răng sún, có em sún 
tới bốn cái răng trông đáng yêu lắm. Các em 
dạy cho con rất nhiều điều. Các thời khóa ăn 
cơm, các em tự thỉnh chuông, đọc thuộc lòng 
Năm quán dành cho trẻ em. Các em học thuộc 
rất nhanh, đọc rất to và thỉnh chuông rất dễ 
thương. Các em ăn cơm im lặng từ đầu cho tới 
cuối bữa, nhờ vậy con cũng có thời gian yên 
tĩnh, ăn từ từ và tận hưởng không gian nơi ấy. 
Có ba em mười một tuổi nhưng lớn và cao hơn 

cả con. Vậy là các em trở thành cánh tay đắc 
lực của con, cùng con chăm sóc các em nhỏ, 
cùng chơi, cùng trải nghiệm. Các em ăn chay 
rất ngon miệng. Món các em thích là sườn non 
chay chiên, đậu hũ chiên, xì dầu và canh. Món 
rau thì không! Con toàn phải “nịnh” và bảo với 
các em rằng các bạn rau sẽ buồn nếu các con 

không lấy bạn ấy vào tô. Thế là các em chỉ lấy 
có một miếng súp lơ, con phải lấy thêm một 
miếng và bảo hai miếng thì mới có bạn có bè 
chứ. Vậy là tô cơm chỉ vỏn vẹn hai miếng súp 
lơ. May mà không có em nào đòi ăn KFC (gà 
chiên) hay uống coca.

Có em viết thư kể rằng tuy ba ngày khóa tu 
ăn chay nhưng đồ ăn rất ngon. Cảm ơn bố mẹ 
đã cho em tới khóa tu, em rất hạnh phúc. Đọc 
thư các em con vui trong lòng và cảm ơn các cô 
hậu cần đã nấu ăn hết lòng, vừa ngon vừa có 
năng lượng hạnh phúc của người nấu. Trong 
góc chơi ở phòng lễ tân sẵn có piano và guitar, 
thế là các em tha hồ biểu diễn. Có một em bảy 
tuổi đeo kính cận rất dễ thương, chơi piano 
thật hay. Con ngồi nghe các em đàn, sướng ơi là 
sướng. Một em khác chơi guitar rất giỏi. Trong 
lúc đó thì có em bốn tuổi cứ nói: “Sư cô ơi, con 
muốn ăn kẹo, con muốn ăn cam, uống sữa...”. 
Bên kia thì vài bạn nhỏ đuổi nhau, đúng là một 
bản giao hưởng tuổi thơ.

Chúng con thỉnh được sư cha Pháp Ứng có 
mặt trong buổi lễ truyền Hai lời hứa cho các 
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em. Buổi lễ diễn ra lúc 8 giờ tối ngày thứ hai 
của khóa tu. Có bàn thờ Bụt, trái cây, hai chậu 
kiểng mini với sự có mặt của sư cha, hai chị em 
con, hai bạn trẻ Hải và Ylan tháp tùng đoàn đi 
từ Huế, cùng một vài phụ huynh của các em 
tham dự. Các em đã thọ Hai lời hứa rồi thì vào 
ngồi hàng “chứng minh” hai bên, rất nghiêm 
túc. Đại chúng ngồi yên 15 phút, các em ngồi 
thật giỏi, yên lặng và không đùa nghịch. Sau 
đó, sư cha khai kinh và cho các em niệm danh 
hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, các em niệm rất to, 
hết lòng. Con nghĩ Bồ tát đã cảm được và cũng 
thấy hạnh phúc khi có nhiều bạn nhỏ đang 
niệm danh hiệu của Ngài. Cuối cùng các em 
lên nhận tên mới của mình. Tên các em bắt đầu 
bằng từ Thiên Thần, Thiên Thần Trong Sáng, 
Thiên Thần Hồn Nhiên, Thiên Thần Biết Ơn... 
Mỗi khi có một tên được đọc lên là các em nở 
hoa, ồ lên, cười tươi và khen tên hay. Có em út 
trong nhóm mới bốn tuổi, hỏi thích tên gì, em 
chỉ đòi tờ điệp ấy thôi làm ai cũng cười. Khi 
nhận tên Thiên Thần Baby em cười khúc khích 
và đòi là: “Thiên Thần Baby Dễ Thương cơ”, nên 
phải thêm vào em mới chịu. Con hỏi: "Thế em 
muốn phát nguyện gì để sư cô thêm vào điệp 
cho?". Em bảo là em muốn chăm sóc bố mẹ, ông 
bà và muốn tưới cây mỗi ngày. Ôi, các em dễ 
thương và ngoan quá! Các em đã được gieo vào 
trong tâm rất nhiều hạt giống lành thiện với 
các con vật và cây cỏ. Có nhiều lời phát nguyện 
của các em khi được đọc lên đã làm quý thầy 
quý sư cô và các mẹ có mặt ở đó rất xúc động, 
thấy thương các con vô cùng.

Khi chăm sóc các em, con cũng cố gắng để đưa 
ra các pháp môn giúp các em dễ dàng thực tập 
như thiền sỏi, thiền ôm cây, thiền ăn, ngồi yên, 
lắng nghe nhau và viết thư cho bố mẹ. Có em 
thực tập thiền ôm cây và kể lại với con rằng: 
“Cái cây nó nói với con là cảm ơn bạn vì bạn đã 
ôm tớ, có mặt cho tớ và biết ơn tớ”. Nghe xong 
con vui ơi là vui! Các em có sự cảm nhận rất sâu 
lắng và cho ra những gì đáng yêu trong mình 
tới mọi người và mọi loài. Ngày cuối cùng của 
khóa tu, con cùng các em tập kịch cho buổi văn 
nghệ.

Con ngồi ăn yên lặng ngắm các em, ý thức là 
buổi chiều đã phải chia tay các em rồi. Con 
thiền ôm trước với từng em vì sợ chiều không 
kịp, còn phải thu dọn phòng ốc, đóng hành lý.

Ba ngày có mặt với các em, con được hưởng bao 
nhiêu năng lượng tươi mát, trong sáng và đáng 
yêu. Bây giờ ngồi viết lại, từng gương mặt của 
các em đi lên trong con. Các em sẽ mãi ở trong 
góc nhỏ trái tim con, ấm áp và dễ thương. Con 
biết ơn các em thật nhiều, thương các em quá!

Bạn đồng hành
Cùng chăm sóc các em với con trong suốt ba 
ngày khóa tu là sư chị Trăng Tao Ngộ, bạn Hải 
và bạn Ylan. Con biết nếu không có ba người 
bạn ấy có lẽ con đã không thể chăm sóc, có mặt 
và quan tâm các em được. Bạn Hải là thầy giáo, 
có rất nhiều kinh nghiệm. Bạn có nhiều tuyệt 
chiêu lắm. Bạn cứ nói với các em bạn là người 
đẹp trai nhất thế giới, thế là các em cứ bu vào 
chọc rồi phá lên cười. Bạn sẵn sàng có mặt với 
bất cứ em nào khi có vấn đề xảy ra. Ylan thì 
như một người chị, người bạn, cùng các em tô 
đá, vẽ tranh, nhảy dây, trượt cỏ... không hề mệt 
mỏi. Với năng lượng tươi vui, hai bạn yểm trợ 
và có mặt đúng giờ với bất cứ thời khóa nào hai 
chị em con đưa ra. Còn sư chị con thì đúng là 
sư chị, luôn bao dung, vững chãi và rất thẳng 
thắn. Dù con có gây ra lỗi lầm đi nữa sư chị 
cũng sẵn sàng chấp nhận, chỉ ra lỗi và mong 
muốn con nhìn lại và thực tập chuyển hóa. Lúc 
đó, con lắng nghe, buông thư và ngắm nhìn sư 
chị của con. Con biết ơn lắm khi sư chị không 
bỏ mặc những yếu kém của con. Trong chuyến 
đi hai chị em cứ chọc ghẹo nhau suốt. Nếu 
bên con không có những người bạn tốt, có lẽ 
con chẳng làm được nhiều điều đem lại hạnh 
phúc cho các em và đại chúng như vậy. Cảm ơn 
những người bạn của con.

Con ý thức rằng đi như một tăng thân, làm việc 
như một tăng thân và sự có mặt của tăng thân 
đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người và cho 
chính bản thân con. Khóa tu Thương Yêu Đất Mẹ 
này đem lại biết bao nụ cười, nước mắt và sự 
chuyển hóa nơi mỗi cá nhân.
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Không đơn giản là “đi chơi”
Trước và sau khóa tu, đoàn được mời đi thăm 
nhiều nơi. Cảm động nhất là tới chùa Hang, 
nơi tổ sư Tăng Bần mang đạo Phật đầu tiên tới 
Việt Nam. Sư cha Pháp Ứng đã hướng dẫn mọi 
người tụng kinh ngay trước bàn thờ Tổ, ai cũng 
xúc động. Năng lượng linh thiêng vẫn còn đó, 
những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má 
mọi người. Khi ra bờ biển trước hang, con cùng 
sư cha Pháp Ứng thiền hành từng bước thật 
chậm và ý thức thân tâm của mình. Con ý thức 
như đang thiền hành cùng Sư Ông và đang đi 
cho sư chị sư em ở nhà. Con luôn có tăng thân 

bên cạnh. Tuy đi chơi nhưng không phải là đi 
chơi: cả đoàn đã đem những lời kinh, sự thực 
tập bước chân, hơi thở chia sẻ tới những nơi 
mình có mặt.

Đại chúng cũng tổ chức lễ phóng sanh ở đảo 
Cát Bà cho các bạn tôm cá và sò. Dù chỉ tụng 
một thời kinh ngắn và niệm danh hiệu Bồ tát 
nhưng đem lại rất nhiều bình an. Trong khi 
tụng, con tâm niệm lời kinh sẽ đi khắp vùng 
biển đảo này để mọi người, mọi loài đều nghe 
được và hưởng năng lượng từ bi - giọt nước 
cam lồ - của Bồ tát.
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Đưa gia đình cùng tu học trực tuyến

Sư chú Chân Trời Thiện Khai

Chia sẻ kinh nghiệm từ khóa tu online dành cho gia đình (International Family Retreat Online), từ 
28.7 đến 02.8.2020. Bài viết do thầy Pháp Lưu biên tập, và được BBT Lá thư Làng Mai chuyển ngữ từ 
nguyên bản tiếng Anh.

Kính dâng lên Thầy
Kính gửi Tăng thân yêu quý

Sức mạnh của tầm nhìn
Lần đầu khi hay tin mùa hè năm nay Làng Mai 
sẽ không thể có khóa tu gia đình vì đại dịch, con 
buồn cho thiền sinh đã đành, mà cũng buồn 
cho chúng xuất sĩ - những người nguyện sống 
vui đời phụng sự. Chương trình Trẻ em năm 
ngoái đã để lại trong con bao nhiêu kỷ niệm ấm 
áp, nên con muốn sẽ được tiếp tục. Nhưng chỉ 
ước mơ thôi thì không đủ. Con biết mình cần 
có thêm quyết tâm nữa. Nhờ quyết tâm mạnh 
mẽ mà Thầy đã thành tựu được những nguyện 
ước sâu xa. Tấm gương Thầy nêu rất sáng rõ. 
Ý thức điều này đã giúp con quay về tập trung 
tâm ý trở lại.

Con vẫn nhớ như in niềm vui sướng trào dâng 
trong lòng khi chia sẻ với các sư anh, sư chị về 
mong muốn chung là làm sao đưa các gia đình 
đến với nhau, và giúp thực hiện chương trình 
Trẻ em qua con đường trực tuyến. Con được 
biết trong các khóa tu gia đình tổ chức ở Làng 
Mai, luôn luôn không thể nào thiếu chương 
trình Trẻ em. Và từ năm 2010, Thầy cũng đã 
có tầm nhìn về việc lập một ngôi chùa điện tử: 
“Chỉ cần mở máy tính lên là ngay lập tức bạn 
thấy mình đang có mặt ở Làng Mai rồi”. Tinh 
thần như vậy đã rõ. Vâng, chúng ta hãy cùng 
đem phép lạ Làng Mai đi vào cuộc đời nào!

Với con, nơi khóa tu bắt đầu là từ chỗ đó.

Tranh vẽ trong Chương trình Trẻ em

Giữ cho đơn giản
Đối với chúng con, việc tổ chức khóa tu online 
hãy còn mới mẻ lắm. Đại chúng học kinh 
nghiệm từ những khóa tu online khác vừa mới 
diễn ra, chắc cũng được vài tuần trước khi bắt 
tay vào tổ chức khóa online này cho gia đình. 
Trong khóa tu về Duy biểu học - Tìm hiểu sự vận 
hành của tâm (Understanding Our Mind), khi 
bài pháp thoại cuối khóa tu kết thúc, ban quay 
phim vẫn để máy video phát trực tiếp cảnh đại 
chúng lao xao trong thiền đường, giống như 
không khí thường thấy ở Làng sau giờ pháp 
thoại, thời trước mùa dịch. Nhiều thiền sinh 
ngồi nán lại nên được tiếp tục thấy “cảnh hậu 
trường” tâm tình rằng trong hoàn cảnh phải cô 
lập ở nhà, chỉ cần được nhìn, nghe phần nào 
những biểu hiện của đời sống tăng thân không 
thôi, họ cũng thấy được an ủi. Người ta không 
cần trông mong người tu mình phải làm chi 
cho tuyệt hảo; họ chỉ mong tiếp xúc với những 



101

gì đơn giản, sát thực tế. Và ban tổ chức khóa tu 
chúng con cũng chỉ muốn tạo không gian cho 
khóa tu gia đình giống y như thế mà thôi.

Khóa tu dài sáu ngày mà chúng con chỉ có 
ba tuần để chuẩn bị. Chúng con cộng tác với 
nhau, mạo hiểm làm trong quỹ thời gian eo 
hẹp. Chúng con cũng chia sẻ với mọi người 
đây là công trình thử nghiệm. Nghĩ như thế 
mà hay, vì nó giúp huynh đệ thấy nhẹ nhàng, 
uyển chuyển, và thoải mái cảm nhận những 
điều… không thoải mái. Sau khóa tu, sư cô Thệ 
Nghiêm cảm kích nói: “Con thực sự được nuôi 
dưỡng nhiều lắm khi nhìn cách các sư em tổ 
chức khóa tu thật tự nhiên và tự tin với những 
sáng kiến của mình, với tinh thần ‘mình cứ thử 
xem sao’”.

Nhóm Sân chơi Trẻ em (Children’s Zone) với 
sư cô Thân Nghiêm & Mặc Nghiêm (Tu viện Bích 
Nham, Mỹ)

Bước đều cùng đồng sự
Ban tổ chức khóa tu gồm các thành viên chính 
là thầy Pháp Lưu và chị Orlaith O'Sullivan 
(Orla), người điều phối các chương trình Wake 
Up trong trường học ở Ireland (Ai-len). Bên 
cạnh đó còn có con và sư chú Trời Đức Niệm. 
Con may mắn được mời vào học hỏi và phụ giúp 
suốt quá trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. 
Con nguyện với lòng phải làm việc cùng nhau 
sao cho càng hài hòa càng tốt. Thắp sáng được 
ý thức này đã giúp con rất nhiều. Mong ước 
hàng đầu của con là tập buông bỏ ý riêng, cho 
phép mình được người khác hướng dẫn. Nghĩa 
là con khởi tâm để đặt niềm tin vào những câu 

đáp “Dạ, vâng” vốn rất khó thực tập! Phép thực 
tập này soi sáng vào nhu yếu muốn được công 
nhận, cảm giác muốn mình là nhân vật quan 
trọng - những cái muốn như vậy ngăn cản, 
không cho con sẵn sàng cống hiến. Kỳ lạ thay, 
buông bỏ được những nhu yếu này lại giúp 
làm lớn mạnh tinh thần phấn đấu vì tập thể, 
nên cuối cùng rất xứng đáng được công nhận! 
Bây giờ con đã tâm phục khẩu phục rồi. Con 
thấy đâu cần có ban tổ chức cho đông, chỉ cần 
có niềm tin và sự nâng đỡ lẫn nhau. Theo tinh 
thần đó, ngay cả những thành viên rất trẻ và 
không có kinh nghiệm gì trong đại chúng cũng 
có thể đóng góp được. Cái thấy này động viên 
con đặt mình vào sự trải nghiệm mới mẻ đó 
xem sao. Tăng thân thật đúng là viên ngọc quý!

Cái nhìn tổng thể
Khóa tu online cho mình cơ hội mời quý thầy, 
quý sư cô từ các trung tâm ở Mỹ tham dự. 
Thầy Pháp Lưu, sư cô Đẳng Nghiêm, sư cô Bội 
Nghiêm, sư cô Kính Nghiêm, sư cô Thệ Nghiêm 
và thầy Pháp Dung cho pháp thoại từ năm địa 
điểm khác nhau. Hết thảy có 54 gia đình ghi 
danh, tổng số trẻ em là 91. Để cho đơn giản, 
ban tổ chức chỉ muốn khóa tu nói tiếng Anh và 
không hỗ trợ thông dịch. Có bảy gia đình đến 
từ Quần đảo Anh, 47 gia đình ở Bắc Hoa Kỳ, và 
một gia đình từ Brazil. Quý sư cô Thần Nghiêm, 
Ân Nghiêm, Hiển Nghiêm và quý thầy Mãn 
Tuệ, Trời Đại Đạo hướng dẫn bốn gia đình pháp 
đàm. Các em nhỏ được chia thành ba nhóm 
theo ba độ tuổi, mỗi nhóm có bốn vị xuất sĩ 
chăm sóc. Gần như một nửa số thiền sinh - 25 
gia đình - chưa từng dự khóa tu theo pháp môn 
Làng Mai. Một điều rõ ràng là, nhờ không phải 
di chuyển mà nhiều gia đình có cơ hội được 
tham dự. Sư cô Đẳng Nghiêm, trong buổi họp 
sau khi khóa tu kết thúc, đã đề nghị mình nên 
tiếp tục hình thức tổ chức này cho dù sau này 
nạn dịch có hết để giúp những người không có 
đủ điều kiện và phương tiện đến các trung tâm 
của Làng.

Liệu khóa tu online có đem lại thành công?
Câu hỏi cấp thiết nhất có lẽ là: “Liệu mình có 
thể thổi hồn vào một khóa tu online không? Có 
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tạo được sự kết nối thực sự không?”. Câu trả 
lời “Có” tràn ngập trong những ý kiến phản 
hồi nhận được từ các gia đình và thiền sinh 
tham dự khóa tu cũng như từ quý thầy, quý sư 
cô. Một thiền sinh nhận xét: “Khóa tu vô cùng 
thân thiện, giống như dành cho riêng mình. 
Tôi thấy rất được yểm trợ, và pháp môn thực 
sự đi được vào đời”. Một vị khác nói: “Con cũng 
khó mà tin làm sao mình có thể cảm nhận sự 
nâng đỡ sâu xa đến vậy dù chỉ kết nối qua ứng 
dụng Zoom”. Một cô thiền sinh khác lại viết: 
“Với con, tu học online mà tạo được tình liên 
kết không phải dễ. Vậy mà, trong khóa tu, con 
thấy mình đã làm được; thấy mình kết nối được 
với người khác, và cũng chia sẻ được nhiều. 
Trong lòng con vẫn còn giữ những kỷ niệm sâu 
sắc về gia đình pháp đàm online của mình”.

Vì muốn yểm trợ tinh thần cùng có mặt cho 
nhau, ban tổ chức sắp xếp phát trực tiếp các 
chương trình sinh hoạt càng nhiều càng tốt. 
Chúng con chỉ ghi hình, thu âm trước một số 
sinh hoạt, đưa ra lời giới thiệu, thông báo về các 
sinh hoạt thời khóa tiếp theo để giúp thiền sinh 
theo suốt được khóa tu. Các buổi lễ cũng được 
truyền qua mạng. Nói cách khác, chúng con đã 
cố gắng thiết kế và hỗ trợ sao cho giữ được càng 
nhiều càng tốt những gì cốt yếu nhất của một 
khóa tu thông thường, đồng thời trân trọng 
giữ gìn những gì thiền sinh trải nghiệm. Sư cô 
Đẳng Nghiêm đóng góp: “Có thể một số người 
thấy không thoải mái lắm với mô hình mới này, 
nhưng quan trọng là mình đã làm cho nó suôn 
sẻ và dễ dàng cho người tham dự”. Làm được 
điều này đòi hỏi phải có đội kỹ thuật tận tụy và 
phải có các thiết bị đàng hoàng. Kinh nghiệm 
cho thấy nếu ai đã giúp hướng dẫn tu học thì 
vị đó không nên lo thêm chuyện kỹ thuật máy 
móc. Chúng con cũng chia sẻ với nhau trong 
ban tổ chức, trong nhóm nhỏ chăm sóc chương 
trình thiếu niên và trẻ em là anh em phải đến 
với nhau bất cứ khi nào mình có thể. Ở xóm 
Thượng, anh em chúng con quây quần quanh 
cái phòng mới được đặt tên là “phòng hội thảo 
trên mạng” (webinar room). Thầy Pháp Lưu 
thậm chí còn treo cái võng trong đó, còn con 
thì cài đặt máy tính để làm chương trình Sân 

chơi Trẻ em ở ngoài trời, ngay cạnh phòng hội 
thảo, như thế mấy anh em có thể cảm nhận 
được sự có mặt cho nhau.

Nhóm Thế giới Teen với sư chú Chơn Tạng, Thiện 
Chí & Thiện Đức (Làng Mai, Pháp)

Chìa khóa chính là sự chuẩn bị
Những phần mềm công nghệ mà chúng con 
dùng để tổ chức khóa tu online là Zoom cho 
những thời khóa cần hình ảnh và âm thanh 
như video, Teachable để đăng tải và lưu trữ 
nội dung các thời khóa đã được thâu video 
cho thiền sinh có thể xem lại khi cần, và phần 
mềm BaseCamp là công cụ để quản lý dự án. Sư 
cô Thệ Nghiêm nhận xét: “Con rất thích hình 
thức quản lý do Basecamp cung cấp. Nhờ tính 
cởi mở, dễ sử dụng của phần mềm này, việc tổ 
chức, quản lý trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Con cho 
rằng đây là lần đầu tiên trong truyền thống 
Làng Mai, chúng ta có thể nhìn thấy được 
những diễn tiến căn bản của quá trình tổ chức. 
Cực nhưng vui! Đó cũng là cách vừa làm vừa 
học”.

Tổ chức từ Pháp, chúng con yểm trợ các trung 
tâm Làng Mai ở Mỹ như Bích Nham, Lộc Uyển 
và Mộc Lan tham dự trong vai trò chính là 
hướng dẫn giảng dạy. Theo cách này, chúng 
con giúp các trung tâm đỡ vất vả, nhờ ở xóm 
Thượng có đặt các bộ phận kỹ thuật, bây giờ 
chỉ lo thêm phần thâu video, chuẩn bị tài liệu, 
và sử dụng lại những tài liệu đã có sẵn, nên 
công việc cũng dễ dàng hơn. Ban tổ chức cho 
ghi hình lại hết những thời khóa không cần 
bảo mật rồi đưa lên trang thông tin chính của 
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khóa tu để thiền sinh có dịp xem lại sau khóa 
tu. Tuy thiền sinh có thể tìm học pháp môn 
Làng Mai qua rất nhiều sách của Thầy, nhưng 
có được phần thâu những bài giảng sinh động 
từ quý thầy, quý sư cô chẳng phải là điều đáng 
quý lắm sao!

Đưa pháp môn về nhà
Nhiều gia đình, sau khi dự khóa tu, phải chật 
vật lắm mới có thể tiếp tục tự thực tập. Trong 
khóa tu online này, chúng con gợi ý cho thiền 
sinh qua những câu hỏi như nếu Làng Mai đến 
thẳng phòng khách nhà bạn thì sẽ như thế nào 
nhỉ? Chúng con cũng đưa vào nội dung chương 
trình khóa tu những đề nghị giúp thiền sinh 
chuẩn bị không gian tu học ngay tại nhà: làm 
sao chuẩn bị thức ăn và thu xếp các sinh hoạt 
cá nhân xong trước khi dự khóa tu, làm sao 
truyền thông với người thân trong gia đình 
không dự khóa tu để họ thông cảm, và giúp 
tạo điều kiện cho mình được an tâm tu học. 
Chị Orla cẩn thận và khéo léo thiết kế đồ họa 
cho chủ đề khóa tu. Mẫu thiết kế của chị vừa 
tươi sáng vừa thân thiện, thể hiện thật hợp 
lý hợp tình tính cách của trẻ em: đơn giản và 
thích chơi đùa. Tình cảm chân thành của các 
gia đình làm con cảm động. Họ niềm nở và trân 
trọng “mời” mình vào nhà. Khóa tu thành công 
phần lớn là nhờ vào sự tham dự hết lòng của 
thiền sinh. Trong con tràn đầy niềm biết ơn 
khi được họ chia sẻ về đời sống gia đình vốn là 
điều họ thương quý nhất.

Chị Orla nhớ lại: “Sự khác biệt lớn nhất giữa 
khóa tu online và khóa tu ở tu viện là trẻ em 
không thể tự mình ứng phó khi dùng mạng 
nếu các cháu chỉ năm, sáu hay bảy tuổi. Thành 
ra, các cháu cần người lớn ở bên cạnh giúp tạo 
không gian để có thể tham dự chương trình của 
mình, chuẩn bị vật liệu như giấy, bút màu… 
cho các cháu. Thường thì ba mẹ hay khuyến 
khích con mình chia sẻ hoặc là hát”. Sau khóa 
tu, có dịp nhìn lại, chị còn thấy “có nhiều cảm 
tình với chương trình Trẻ em, cảm giác có một 
tình cảm gì đó vừa sâu vừa rất thực. Việc các 
cháu được tu học ngay ở nhà của mình thực sự 
mở ra nhiều khả năng và cơ hội mới”.

Sư cô Trăng Hoàng Yên, giúp chương trình 
Thiếu niên, cũng chia sẻ: “Con cho là các em 
thiếu niên vui vẻ cởi mở hơn bởi vì các em được 
ở trong môi trường của mình. Nhóm chúng 
con bắt đầu và kết thúc chương trình khá dễ 
dàng qua các sinh hoạt như: Hãy cho xem thú 
cưng của bạn nào! Hay hãy cho xem nhạc cụ 
ở nhà bạn (đàn ukulele hay tù và v.v.). Thật dễ 
thương!”.

Sư chú Trời Minh Dung lại nhận thấy “mấy 
ông bố bà mẹ phải chịu thử thách khi ráng 
động viên mấy cô cậu tuổi teen nhà mình tham 
dự chương trình trong khi các em đang ở tại 
nhà - một môi trường quá quen thuộc”. Ấy vậy 
mà phép lạ cũng xảy ra! Một em nói: “Con thấy 
cực kỳ hữu ích khi người ta chịu cởi mở để chia 
sẻ dù là nói trước màn hình. Và con nghĩ đó 
là nhờ quý thầy, quý sư cô hướng dẫn chương 
trình qua Zoom đã biết tạo được bầu không khí 
giúp chúng con mở lòng”.

Hiến tặng điều gì?
Thầy đã rèn luyện cho chúng ta cách giảng dạy 
tu tập chánh niệm sao cho sinh động, nhưng 
con thường quá bận lòng khi nghĩ đến phần 
trình bày nên cứ tự hỏi: “Mình muốn hiến 
tặng cái gì đây?”. Vì lo nên quên mất cái nhìn 
rộng lớn hơn. Những phản hồi tích cực về thời 
khóa ăn tối trên mạng với gia đình giúp con 
nhớ sức mạnh của phép thực tập căn bản. Thầy 
Mãn Tuệ cho rằng: “Mỗi ngày đều được ăn tối 
online cùng gia đình, hay lắm đó! Như thế, 
trong ngày mình có ít nhất một lần được ăn với 
nhau. Con có cảm giác, hình như, các gia đình 
chẳng bao giờ tạo cơ hội cho cả nhà cùng ngồi 
yên, ăn trong im lặng. Có gia đình còn kể họ 
thường xuyên cãi nhau trong bữa ăn. Ấy vậy 
mà trong thời khóa ăn tối chánh niệm, họ biết 
ngồi yên chờ đọc Năm lời quán niệm trước khi 
ăn. Điểm này thật đặc biệt”. Chỉ việc ngồi ăn 
cho có chánh niệm và yên lặng cùng nhau vậy 
cũng đủ rồi! Từ điều này con đã rút ra bài học 
không nên quá cố gắng, thay vào đó cần biết trân 
quý những gì bình thường, giản dị. Một thiền 
sinh viết: “Những bữa ăn thật tuyệt vời! Gia 
đình pháp đàm của mình được ăn tối với nhau 
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trên mạng, có cảm giác như mọi người cùng 
ăn chung bàn và ăn cùng món. Thời gian sau 
bữa ăn là cơ hội rất quý để có mặt với nhau như 
những thành viên trong gia đình mà không 
phải đi theo thời khóa”.

Ý kiến phản hồi
Thầy Mãn Tuệ có cảm giác “khóa tu này cho 
mình năng lượng như thể các huynh đệ mình 
đi chuyến hoằng pháp US Tour chung với nhau 
vậy”. Có một vị thiền sinh nói: “Cảm giác thật 
tuyệt vời khi đem Làng Mai về nhà mình. Khóa 
tu được tổ chức khéo quá, các buổi pháp đàm 
cho mình cảm giác thân thiện thậm chí còn 
hơn cả khi mình ngồi đối diện với người khác. 
Xin quý thầy, quý sư cô tổ chức thêm nữa!”.

Sư cô Đẳng Nghiêm nhìn nhận: “Với riêng con, 
khi cho pháp thoại online, con đặt câu hỏi 

không biết mình có cảm nhận được sự kết nối 
giữa mình với người khác không, hay chỉ thấy 
toàn hình với ảnh trên màn hình thôi. Vậy mà 
dần dần, đặc biệt trong khóa tu này, con cảm 
nhận có tình nối kết. Thật sự là như thế! Con 
cảm nhận rõ sức sống tinh thần của khóa tu. 
Con chạm vào được tình thương, tâm phụng sự 
và tâm bồ đề - những lí do khiến anh chị em 
mình đi tu. Chúng ta đang đưa tăng thân đi vào 
một cuộc phiêu lưu rất kỳ thú, và con tin chắc 
Thầy trong mỗi chúng ta rất hạnh phúc”.

Một thiền sinh khác chia sẻ: “Cả đời con chưa 
từng gặp Thầy. Nhưng trong khóa tu con thường 
thấy Thầy. Con thấy Thầy qua những nụ cười dễ 
thương, qua ánh mắt thương yêu của quý thầy, 
quý sư cô. Con nhìn thấy tăng thân đang biểu 
hiện Thầy. Xin ghi nhận nơi con lòng biết ơn 
cho tất cả những gì con đã được trải nghiệm”.

Thiền trà với các gia đình bên châu Âu (nhóm Những Cây Sồi Lạc Quan “Optimistic Oaks”)
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Lộc Uyển 20 năm...
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Không gian truyền tải tình thương

Dưới đây là những chia sẻ của quý thầy, quý sư cô chăm sóc chương trình sinh hoạt cho các tăng thân 
Pháp, Trung Quốc, Indonesia và của thiền sinh khắp nơi khi tham dự những khóa tu trực tuyến được tổ 
chức từ Làng Mai - Pháp trong năm 2020. Bài viết được BBT tập hợp và chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Giáo pháp khế cơ
Cuộc đời của Thầy là cuộc đời của một người 
thắp lửa, truyền lửa. Ngọn lửa của tình thương 
và hy vọng chưa bao giờ tắt nơi Thầy. Qua 
những thăng trầm lịch sử, Thầy luôn tìm cách 
làm mới đạo Bụt để giá trị của hiểu biết và từ bi 
đến được với con người, làm xoa dịu những khổ 
đau, bế tắc. Những pháp môn tu học được diễn 
bày dưới nhiều ngôn ngữ, nhiều cách tiếp cận 
khác nhau tùy vào những điều kiện biến động 
của xã hội, đều truyền tải một ánh sáng chung: 
ánh sáng của thương yêu và hiểu biết.

Năm 2020, một năm thử thách cho tất cả mọi 
người. Tâm thức bất an của cộng đồng trước 
nạn dịch Covid-19 chắc chắn cũng ảnh hưởng 
đến đời sống của tăng thân khắp nơi. Tại Làng 
Mai, Pháp, trong thời gian áp dụng “giãn cách 
xã hội” (social distancing), thiền sinh không 
đến Làng tu tập được và các xóm cũng không 
thể tập trung sinh hoạt cùng nhau vào những 
ngày quán niệm.

“Thầy sẽ làm gì để có thể tiếp tục mang sự thực 
tập đến san sẻ, giúp đỡ, làm vơi bớt khổ đau 
của mọi người ngoài kia trong tình trạng dịch 
bệnh toàn cầu này?”. Đó là một câu hỏi được 
nhắc đến rất nhiều lần trong những buổi họp 
giáo thọ ba xóm, trong những câu chuyện của 
quý thầy, quý sư cô suốt thời gian đầu của giãn 
cách xã hội. Tầm nhìn của Thầy từ nhiều năm 
trước về tu viện online - chùa điện tử - dường 
như đã có đủ nhân duyên để thực sự mang 
giáo pháp linh hoạt và sống động vào những 
ngõ ngách của đời sống hàng ngày. Mang Làng 
Mai về nhà, thiết lập không gian sinh hoạt của 

mình thành một thiền đường mini là những gì 
tăng thân đang hiến tặng cho thiền sinh khắp 
nơi qua mạng.

Năm 2010, Thầy đã dạy: “Ngôi chùa điện tử là 
ngôi chùa mà mỗi ngày có hàng ngàn, hàng 
chục ngàn người tới viếng. Bất cứ khi nào họ 
đi vào ngôi chùa đó cũng có người tiếp đón và 
hướng dẫn cho họ tu học”. Thầy cũng đã “đặt 
từng viên gạch” để xây dựng cho ngôi chùa 
điện tử này bằng một cái thấy rõ ràng: “Xin 
chào mừng quý vị đã tới chùa điện tử. Chúng 
tôi mong ước là sau nửa giờ hay một giờ đồng 
hồ thăm viếng và thực tập quý vị sẽ cảm thấy 
thân tâm nhẹ nhàng và an lạc hơn. Đó là 
nguyện ước và cũng là niềm vui của chúng tôi. 
Chúng tôi mong rằng quý vị đến với tu viện 
điện tử không phải chỉ để tìm nghe tin tức mà 
chủ yếu là để tu tập với chúng tôi, để có thêm 
nhiều bình an, thảnh thơi, nuôi dưỡng và trị 
liệu”. Thầy cũng đã hình dung khung cảnh 
thực tập trực tuyến: "Cũng như khi họ đi vào 
ngũ quán đường, thực đường, nếu họ muốn ăn 
cơm với đại chúng trong chùa thì chỉ cần đem 
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theo cơm của họ thôi. Mình yêu cầu họ tới chùa 
chỉ nên đem đồ chay. Đem cái bát có cơm chay. 
Mặc áo tràng đàng hoàng vì đây là mình vào 
ăn cơm với chúng, với thầy. Đi vô ngồi xuống 
đàng hoàng, bấm nút thì ngũ quán đường hiện 
ra. Mình ngồi xuống và mình sẽ nghe tiếng 
chuông, nghe năm quán rồi cùng ăn. Mình 
cũng nghe tiếng muỗng, nĩa lách tách và cuối 
buổi ăn mình cũng nghe hồi hướng".

Thầy kính thương, chúng con thấy những gì 
Thầy dạy, Thầy ước mong cũng là nguyện ước 
và niềm vui của tất cả chúng con. Anh chị em 
xuất sĩ trong suốt thời gian vừa qua đã được 
nuôi dưỡng và hạnh phúc nhiều khi có khả 
năng tổ chức các khóa tu trực tuyến cho hàng 
ngàn người tham dự. Thầy trò mình đang tiếp 
tục mang giáo pháp nhiệm mầu này đến cho 
mọi người để ai cũng tiếp nhận được ánh sáng 
của tình thương. Đó cũng là ánh sáng nuôi 
dưỡng chí nguyện phụng sự của mỗi người 
trong chúng con.

Ghi chép lại những sinh hoạt vừa qua của các 
anh chị em cũng là một cơ hội để tưới tẩm, làm 
lớn lên niềm vui và cũng là một món quà chúng 
con dâng lên Thầy.

Niềm vui hiến tặng

Cho tăng thân người Pháp
Trong thời gian có lệnh đóng cửa ở nhà, từ 
tháng Tư đến tháng Sáu, mỗi thứ Bảy đều có 
vấn đáp hoặc pháp đàm trực tuyến do cộng 
đồng xuất sĩ nói tiếng Pháp gồm quý thầy, quý 

sư cô từ Làng Mai, Suối Tuệ, Hơi Thở Nhẹ và 
Sư cô Chân Không cống hiến. Chúng con cùng 
nhau chia sẻ trách nhiệm giữa phần theo dõi 
và kiểm tra kỹ thuật (sử dụng ứng dụng Zoom), 
trong khi đó thì quý thầy, quý sư cô, cùng các 
huynh đệ khác lo mảng trả lời câu hỏi và hướng 
dẫn chủ tọa các sinh hoạt tu học.

Nhờ vậy, mình có thể giúp nhiều người lắm, 
điều này cho các anh chị em chúng con nhiều 
niềm vui và ý nghĩa khi mà trong thời gian 
cách ly gắt gao, hầu như không có cách gì khác 
hơn để giúp người bớt khổ. Đó là khoảnh khắc 
tuyệt vời khi được cống hiến, học hỏi và xây 
dựng tình huynh đệ. Thỉnh thoảng chúng con 
cũng bị căng thẳng vì, bất thình lình, có những 
trục trặc xảy ra ngay trước khi mình bắt đầu 
chương trình. Dù chuẩn bị kỹ cách mấy đi nữa, 
bao giờ cũng có một vấn đề không ngờ tới xảy ra 
(thường là về kỹ thuật) làm cho công việc mang 
nhiều thử thách hơn nhưng, trên phương diện 
nào đó, lại làm mình thấy vui hơn bởi chúng 
con phải tùy cơ ứng biến vào giờ chót. Thí dụ 
như khi mạng ở Thiền đường Hơi Thở Nhẹ quá 
yếu, không nghe được sư cô Giác Nghiêm trả 
lời thì hai thầy Pháp Thệ và Pháp Lý, từ Xóm 
Thượng, đã rất linh hoạt, thay thế sư cô trả lời 
hết tất cả các câu hỏi.

Cộng đồng xuất sĩ nói tiếng Pháp rất được nuôi 
dưỡng khi có cơ hội được hỏi thăm nhau trên 
Zoom trước và sau các buổi sinh hoạt, chia sẻ 
niềm vui được làm việc cùng nhau trong tinh 
thần giúp ôm ấp khổ đau của thế giới. Chúng 
con đã nhận được những phản hồi rất tích cực: 



111

các sinh hoạt tu tập hàng tuần đã yểm trợ rất 
nhiều người, là thời gian quan trọng để tất cả 
có cơ hội được thực tập và xây dựng tình thâm, 
giúp cho các thành viên trong gia đình có thể 
gặp nhau mỗi thứ Bảy trên Zoom, cùng chia sẻ 
khoảnh khắc quý giá ấy trong hoàn cảnh cách 
ly không thể thăm viếng nhau. Có thể thấy rất 
rõ việc cùng thực tập với các thầy, các sư cô, dù 
chỉ qua internet, rất có ý nghĩa đối với cư sĩ. 
Chính chúng con cũng rất ngạc nhiên và bất 
ngờ khi cảm được sự kết nối tâm linh sâu sắc 
này qua mạng.

Năng lượng chánh niệm thật sự đang có mặt 
“trong không gian”. Và ta có thể cảm được thật 
rõ ràng sức mạnh của tăng thân - đoàn thể 
của những người cùng chung pháp môn thực 
tập- nhất là trong các buổi pháp đàm dành cho 
những nhóm nhỏ không quá 20 người. Pháp 
môn thực tập lắng nghe sâu tạo nên không khí 
thương yêu và an toàn giúp mọi người chia sẻ 
thật lòng những khó khăn, những khám phá, 
những cảm xúc, sự chuyển hóa và lòng biết ơn 
của mình. Đối với một số người, đây là lần đầu 
tiên họ được gặp gỡ và tu tập với xuất sĩ Làng 
Mai và chúng con có thể thấy họ rất vui. Đối 
với một số người khác đang bị bệnh thì “buổi 
hẹn hò” hàng tuần này với cộng đồng tu tập 
trên mạng quả là một diễm phúc.

Đây không những là cơ hội cho chúng con phát 
triển khả năng chia sẻ giáo pháp, nhất là trong 
những bối cảnh mới lạ khi chúng ta không làm 
chủ được điều gì, mà còn là một cơ hội tốt để 
buông bỏ những kỳ vọng hoặc ý tưởng của 
mình, để nương tựa vào tuệ giác tập thể và 
phép lạ tương tức của sự sống. Chúng con đã 
nhận được sự yểm trợ kỹ thuật quan trọng từ 
quý thầy, quý sư cô giỏi vi tính. Nếu không có 
sự yểm trợ về mặt thời gian, năng lượng và tâm 
hoan hỷ phụng sự của các anh chị em, chúng 
con không thể nào thành công được. Đây là sức 
mạnh đích thực của nhân lực, sức mạnh của 
con người từ muôn hướng biết nắm tay nhau 
đi trong sự nghiệp dấn thân. Chúng con cũng 
nhận ra sâu sắc hơn một điều là được sống ở 
Làng Mai (nhất là trong thời gian đại dịch), 

giữa thiên nhiên, tình huynh đệ và được tiếp 
nhận năng lượng trao truyền từ tổ tiên tâm 
linh chính là một món quà vô giá mà chúng 
con nguyện hết lòng trân quý và giữ gìn cho 
các thế hệ tương lai.

(Trích chia sẻ từ thầy Pháp Lý 
và sư chú Trời Đức Hiền)

Cho tăng thân nói tiếng Hoa
“Xin hỏi thăm các bạn từ cộng đồng Hoa ngữ. 
Chúng tôi có thể giúp được gì, một chút gì đó 
như thể dầu cù là giảm đau, giúp xoa dịu cho 
các bạn trong giai đoạn khó khăn này?”

Với những thắc mắc này trong lòng, trước tiên 
chúng con liên lạc với các bạn đã đăng ký các 
khóa tu bị hủy ở Đài Loan. Pháp thoại về sự 
thực tập nương tựa hải đảo tự thân và phần trả 
lời câu hỏi của quý thầy, quý sư cô giáo thọ lớn 
đã được thu hình để hiến tặng cho các bạn.

Đại chúng chuyển hướng sang tổ chức khóa 
tu trên mạng nên chúng con cùng đi theo và 
quyết định khi khóa tu trên mạng thứ hai được 
tổ chức, chúng con sẽ kết hợp để các bạn trong 
tăng thân nói tiếng Hoa cũng có thể tham dự 
được.

Trong suốt khóa tu, tất cả chúng con ai cũng 
ngạc nhiên thấy các bạn thiền sinh sẵn sàng 
cởi mở chia sẻ về cuộc đời mình. Chúng con kết 
nối được sự cảm thông dù đang ở rất xa nhau. 
Có lẽ các bạn thấy thoải mái hơn vì đang ở tại 
nhà mình mà lại được hưởng thêm lợi lạc của 
sự thực tập. Nhìn thấy thiền sinh trong môi 
trường gia đình của họ, chúng con có thể hiểu 
họ sâu sắc hơn. Qua những ô nhỏ trên màn 
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hình, chúng con thấy trong nhà họ có sách 
và thư pháp của Sư Ông giúp yểm trợ sự thực 
tập, thấy cây xanh trong nhà giúp họ cùng thở, 
thấy ánh sáng mà họ hướng về để xá chào. Có 
một cô thiền sinh nói là cô đã đem con trai, còn 
đi lẫm chẫm, và mấy con gà con ra khu vườn 
của căn hộ cô đang ở để đi thiền hành. Trong 
buổi pháp đàm cuối, bé đã thò đầu ra trước 
màn hình mỉm cười và để cho mọi người thấy 
mấy chú gà con - là thú cưng của bé!

Nhiều bạn càng lúc càng bình an hơn. Có một 
số là chuyên gia tư vấn đã lắng nghe những khổ 
đau mất mát của các gia đình ở Vũ Hán, trung 
tâm khởi nguồn của đại dịch. Số khác là giáo 
viên, dạy học sinh qua mạng cách buông thư và 
chăm sóc những cảm xúc mạnh. Một bạn làm 
việc điều phối nhân viên cảnh sát tại một đô 
thị lớn, nhờ thực tập nên có thể mang bình an 
giúp cho các cảnh sát viên cũng được bình tĩnh.

Một sư cô trẻ trong nhóm chúng con thấy mình 
thật may mắn được là thành viên trong đại gia 
đình của những người nói tiếng Hoa này: “Con 
nhận ra là chúng ta thật sự nối kết được với 
nhau. Nhìn thấy những nụ cười, những giọt 
nước mắt, và lắng nghe những khó khăn mà 
người khác phải đối diện là động lực để con 
thực tập, để con đối diện với những khó khăn 
của chính mình”. Khóa tu cũng giúp mẹ của sư 
cô đến với pháp môn. Sư cô nói: “Thay vì chỉ 
biết nhớ con, giờ thì mẹ đã hiểu hơn tại sao con 
lại chọn cuộc sống này và chính mẹ cũng bắt 
đầu thích thực tập”.

Sau khóa tu nhiều bạn vẫn tiếp tục kết nối với 
các tăng thân qua mạng và tham gia các buổi 

pháp thoại từ Làng Mai bất cứ khi nào có thông 
dịch tiếng Hoa.

Cuối năm 2020, chúng con đã gửi một câu hỏi 
đến cho vài bạn trong tăng thân: “Sự thay đổi 
nào đã xảy ra trong cuộc đời của bạn trong 
năm nay mà bạn muốn tiếp tục?”. Nhiều bạn 
người Hoa đã gửi các câu trả lời qua video với 
rất nhiều phấn khởi, cho thấy “dầu cù là giảm 
đau” đã giúp như thế nào trong giai đoạn nhiễu 
nhương này:

“Nơi nào cũng thấy như là nhà. Ngồi với ai 
đang có mặt cũng thấy như là gia đình”. 
“Gần gũi hơn với ba mẹ. Con có thể cảm được 
tình thương và sức mạnh của ba mẹ”. 
“Con có khả năng quay về với hơi thở hơn và 
thưởng thức hơi thở”. 
“Giận dữ ít hơn một chút. Hạnh phúc có nhiều 
hơn”. 
“Cảm xúc dịu hơn, trái tim rộng mở hơn”. 
“Nếm được hạnh phúc của sự giản đơn”. 

(Trích chia sẻ từ sư cô Trăng Linh Dị)

Khóa tu dành cho các đại sứ Wake Up và 
khóa tu Wake Up Indonesia
Trước khóa tu, các thầy, các sư cô trong nhóm 
Oomph (viết tắt của Organism for Optimizing 
Many People’s Happiness, tạm dịch là Nhóm 
chăm sóc tối ưu cho hạnh phúc của nhiều 
người) cùng với một vài cư sĩ trong tăng thân 
Indonesia đã có những buổi họp qua mạng. 
Con đang ở tại Indonesia, chưa thể về lại Làng 
Mai được, nhưng rồi thấy nhẹ cả người khi có 
thể kết nối với tăng thân qua những sinh hoạt 
trực tuyến. Giờ thì con đã thấy sự có mặt của 
một tu viện điện tử quan trọng đến dường nào. 
Nuôi dưỡng mình bằng những bài pháp thoại, 
những sinh hoạt pháp đàm, v.v. rất quan trọng.

Khi thiền sinh không đến Làng Mai được, họ 
có thể xem pháp thoại và tham gia tụng giới 
qua mạng. Khi còn làm trang nhà Làng Mai 
tiếng Anh, con đã không nhận ra điều này. Giờ 
đây, rất nhiều thầy và sư cô đang giúp xây dựng 
và mở rộng Tu viện điện tử. Để các khóa tu qua 
mạng được diễn ra, rất nhiều bàn tay đã góp 
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sức: từ ban tổ chức, ban kỹ thuật, ban ghi danh 
cho tới các thầy, các sư cô làm các công việc 
thầm lặng ở “hậu trường". Nhờ vậy, chúng ta 
có thể hiến tặng được một chốn bình an cho biết 
bao nhiêu người tìm đến nương tựa.

Nhóm Oomph quyết định tổ chức khóa tu quốc 
tế qua mạng dành cho các bạn đại sứ Wake Up 
ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ (Đại sứ Wake 
Up là các bạn trẻ hướng dẫn các tăng thân 
Wake Up địa phương). Vì con đang có mặt tại 
Indonesia nên con có thể giúp tổ chức khóa 
tu cho các bạn ở khu vực châu Á. Các bạn ở 
khu vực này (Indonesia, Việt Nam, Singapore, 
Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ) có thể theo 
dõi pháp thoại trực tuyến vào buổi chiều, sau 
đó tham gia pháp đàm vào buổi tối.

Dù Làng Mai đã đóng cửa gần trọn một năm, 
chúng ta vẫn là nơi nương tựa cho rất nhiều 
người. Trong khóa an cư vừa qua, chúng ta đã 
cống hiến các thời pháp thoại, pháp đàm và 
tụng giới qua mạng. Chúng ta tiếp tục cống 
hiến bằng nhiều phương thức khác nhau và 
tìm cách để đến với nhiều người hơn nữa.

Trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, bom 
đạn đã nổ ngoài cổng chùa và cũng từ chỗ đó 
mà những hạt giống của đạo Bụt dấn thân đã 
được nảy mầm: các thầy, các sư cô không chỉ 
ngồi trong chùa để tu tập. Trong thời đại dịch 
này, tất cả mọi người, kể cả các thầy, các sư cô, 
đều bắt buộc phải ở trong nhà, mọi hoạt động 
bị giới hạn. “Bom đạn” bây giờ không chỉ biểu 
hiện như là bom đạn thật như xưa nữa mà còn 
là bom đạn gây “chiến tranh” trong gia đình. 
Trong khóa tu trên mạng, chúng con đã giúp 

mọi người nhận diện những “quả bom” và 
cách đối trị với chúng. Rất nhiều người đã bị 
bạo hành trong gia đình vì họ không biết cách 
chăm sóc những “quả bom” trong chính tự 
thân và trong những người thương của họ. Tuy 
chỉ ở trong chùa, nhưng nhờ công nghệ thông 
tin, quý thầy, quý sư cô vẫn có thể cống hiến 
pháp môn giúp mọi người tu tập.

Thời điểm này, chúng ta đang thực chứng tuệ 
giác của Thầy về ngôi chùa điện tử: dù không 
thể thay thế được hoàn toàn các khóa tu tổ 
chức ở tu viện hay các trung tâm tu học, chúng 
ta vẫn có thể đến với nhau trên tu viện điện tử 
để cùng tu tập, gặp gỡ và thưởng thức sự có mặt 
của nhau.

Con nhớ có ai đó nói rằng họ thấy “kỳ kỳ” khi 
dự khóa tu trên mạng, cảm giác như mình 
đang nói chuyện với một bức tường bởi vì mình 
không trực tiếp gặp nhau. Thế nhưng con lại 
có những trải nghiệm rất sâu sắc khi được dự 
pháp đàm trên mạng. Khi thực tập chia sẻ và 
lắng nghe mọi người về những thử thách họ 
phải đối diện trong mùa đại dịch này và cách họ 
thực tập để vượt qua, con cảm được năng lượng 
của sự thực tập pháp đàm trên mạng hùng 
mạnh và mầu nhiệm không kém gì những buổi 
pháp đàm mình đã từng dự ở tu viện hay ở các 
đạo tràng tu học.

Khóa tu online cho chúng con cơ hội đến với 
nhau và chế tác ra một năng lượng cộng đồng 
tích cực, vô cùng cần thiết cho rất nhiều người 
và cho cả hành tinh của chúng ta. Cũng như 
Thầy thường nói, khi chúng ta đến với nhau 
để cùng tu tập, năng lượng tập thể là cái quan 
trọng nhất mà người ta có thể thưởng thức tại 
một khóa tu.
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Chúng ta gieo hạt giống cho những tăng thân 
mới ra đời 
Tỉnh dậy đi thôi, giờ đã đến rồi! 
Nếu ta mong thế giới thay đổi, chính ta hãy là 
sự thay đổi 
Lòng người ơi xin hãy mở ra, giờ đã đến rồi! 
Cho chúng ta nhìn nhận lại xã hội 
Mà không nên, và đừng nên bỏ cuộc. 
(Bài hát của tăng thân Wake Up)

(Trích chia sẻ từ thầy Trời Đạo Bi)

Đem Làng Mai về nhà
Niềm vui tu học do các bạn thiền sinh tham dự các 
khóa tu trực tuyến chia sẻ:

“Buổi sáng ngồi thiền đầu tiên, thấy hàng trăm 
người trên khắp thế giới, ai ở nhà người ấy, 
nhưng ý thức rằng tất cả đều đang cùng ngồi 
thiền với nhau”.

“Tôi rất cảm động khi tham dự buổi lễ truyền 
năm giới, và ấn tượng về buổi lễ sẽ còn lưu lại 
trong tôi lâu dài”.

“Tôi ý thức là mình đang thực tập cùng với hàng 
trăm người từ nhiều vùng khác biệt về không 
gian địa lý và múi thời gian. Tôi đã cảm nhận 
được năng lượng tập thể hùng hậu, thực tập 
được những bài thiền hướng dẫn thật bổ ích, 
cảm nhận được sự nhẹ nhàng, bình an tỏa ra 
từ quý thầy, quý sư cô, và nhiều thứ khác nữa 
rất tuyệt vời”.

“Tôi cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với tăng 
thân, tưởng chừng như tăng thân đang đến 
thăm nhà tôi và chúng ta đang cùng ngồi trong 
phòng khách”.

“Từ những bài pháp thoại, tôi học được nhiều 
điều rất quan trọng: Tại sao và làm thế nào tôi 
có thể chăm sóc được cho tự thân? Làm sao để 
có thể nuôi dưỡng và tưới tẩm những hạt giống 
tốt trong tôi? Tôi đã có một khoảng thời gian 
rất khó khăn trong năm 2020 vì một chứng 
bệnh tâm lý và kiệt sức. Tôi đã tìm kiếm và băn 
khoăn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian 
đó để tìm cách chăm sóc cho mình. Nhưng tôi 
thiếu động lực và không biết phải làm cách nào. 
Những điều đã được học trong tuần lễ này cho 
tôi nhiều cảm hứng, giúp tôi được trị liệu và tôi 
cảm thấy trong mình như có một nguồn sinh 
lực mới, cho tôi thêm niềm vui và hy vọng”.

“Tôi đã có thể tiếp xúc được với những cảm xúc 
khó chịu, những chấn thương tâm lý, với năng 
lượng của tổ tiên trong tôi và sẵn sàng thực 
tập buông bỏ trong suốt khóa tu. Đó là hành 
trình của một sự chuyển hóa sâu sắc trong tôi. 
Mặc dù chỉ một mình ngồi trước màn hình máy 
tính, nhưng tôi biết mình không thể đi qua tất 
cả những trải nghiệm của sự chuyển hóa vừa 
qua nếu không có năng lượng chánh niệm tập 
thể từ tất cả mọi người đang tham dự khóa tu”.

“Những buổi pháp đàm nhìn chung vô cùng 
bổ ích. Tôi có cảm giác giống như gánh nặng 
ngàn cân rơi khỏi tim mình và niềm cô đơn đã 
được xua tan. Tôi thực sự rất thích không gian 
chung mà nhóm pháp đàm đã tạo ra, giúp tôi 
bộc bạch được nỗi lòng mình. Tôi cũng thưởng 
thức được thời gian thực tập lắng nghe. Sự 
trị liệu xảy ra khi tôi có thể ngồi yên để lắng 
nghe tất cả vui, buồn, bực bội và có thể nói về 
nó với một thái độ cởi mở, an hòa. Tôi quý nét 
văn hoá của buổi uống trà với nhau: mỗi người 
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với một ly trà trên tay, thực sự có mặt để có thể 
lắng nghe những gì đang biểu hiện sống động 
trong giây phút hiện tại. Điều này thực sự giúp 
tôi chấp nhận chính mình (dù cho đó là những 
cơn buồn, giận) và cũng chấp nhận người khác 
vì tôi đã có cơ hội biết lắng nghe sâu và hiểu 
thấu”.

“Những buổi pháp thoại rất nuôi dưỡng. Tôi 
thực sự ngạc nhiên thấy mình có thể cảm nhận 
năng lượng tu tập của Làng Mai hùng hậu đến 
vậy dù chỉ qua chiếc máy tính”.

“Ba khóa tu vừa qua là những món quà rất ý 
nghĩa đối với tôi. Tôi hoàn toàn không có gì để 
phàn nàn! Việc tổ chức rất hay: thời khóa mỗi 
ngày đều rõ ràng, những khuôn mặt dễ thương 
dần dần trở nên quen thuộc, mỗi bài pháp 
thoại đều mang lại những điều sâu sắc, mới 
lạ. Tôi đã không hình dung được là khóa tu lại 
có thể nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa như vậy. Tôi 
hầu như phải nằm liệt giường (vì chứng bệnh 
mệt mỏi kinh niên) và mặc dù có cuộc sống đầy 
đủ nhưng chỉ cần những gắng sức rất nhỏ như 
lắng nghe trong chốc lát, kể cả lắng nghe một 
người thương, cũng làm tôi kiệt sức. Vậy nên 
tôi đã nghĩ mình cần chuẩn bị tinh thần để có 
thể tham dự thời khóa. Nhưng không phải vậy! 
Chương trình rất khoan hòa nên tôi không hề 
cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Tôi biết là phải 
mất bao công sức và suy tư để có được những 
khóa tu này, nên tôi xin gửi lòng biết ơn sâu 
sắc của mình tới quý thầy, quý sư cô. Thật tuyệt 
diệu là tôi có thể sống lại tất cả những khóa tu 
ấy, khi cần, vì tất cả các sinh hoạt đều được giữ 
lại trên mạng trong vòng sáu tháng sau khóa 
tu".

“Nhìn chung, trong cả hai khóa tu, tôi cảm nhận 
rằng tôi đã trở về được ngôi nhà trong tôi, cũng 

như thấy được mối liên hệ không thể tách rời 
của tôi với đất Mẹ. Tôi đã khám phá ra sự sống 
trọn vẹn này. Tôi không biết nói thế nào nhưng 
tôi đã được chuyển hóa trong tháng qua, khi 
đọc những tác phẩm của Thầy, khi tham dự hai 
khóa tu. Bằng trái tim mình, tôi đã viết nhạc để 
truyền tải sự chuyển hóa này. Nó đã mang lại 
chiều sâu mới và sự bình an trong mối quan hệ 
với người thương của tôi, giúp chúng tôi thấy 
được con đường dẫn đến một mối quan hệ đầy 
thương yêu, đẹp đẽ, sâu sắc và không sợ hãi”.

… Dệt mùa yêu thương
Được hòa mình vào các khóa tu trực tuyến, 
lắng nghe được tấm lòng, chí nguyện phụng sự 
của tăng thân xuất sĩ, nhìn thấy được nét lắng 
dịu trên gương mặt, nét an vui trên những nụ 
cười của các vị cư sĩ tham dự khóa tu, chúng 
con thấy đời sống đang được giáo pháp dưỡng 
nuôi và chữa lành để cho niềm tin và hy vọng 
luôn được chuyên chở trên những thăng trầm 
cuộc sống.

Này em ơi những hóa thân tuyệt vời 
Đã lên đường, đã lên đường dệt mùa yêu thương 
Và tương lai sẽ không còn mờ mịt 
Vì hôm nay chúng ta đã sống trọn vẹn, 
trọn vẹn một ngày yêu thương.

(Trượng Phu - Thầy Pháp Thiên)
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Gọi niềm tin thức dậy

Sư chú Chân Trời Đức Hiền

Tôi gặp Thầy lần đầu tiên khi đến xóm Mới vào 
năm 2007 nhân dịp Giáng sinh. Sau này, mỗi 
khi có thể đến Làng, tôi đều chọn thời điểm ấy.

Tôi thấy Thầy trong những nụ cười rạng rỡ, 
trong sự tử tế, sẵn lòng và sự nhẹ nhàng của 
quý sư cô người Việt khi đón tiếp chúng tôi.

Tôi cũng thấy Thầy trong sự hòa hợp, trong bầu 
không khí nhẹ nhàng, êm dịu. Sự yên lặng ngọt 
ngào, dễ cảm nhận này thu phục mọi trái tim.

Tôi lại thấy Thầy qua những cử chỉ thanh thoát 
trong bài múa hòa điệu của những bóng áo nâu, 
đang khởi hoạt và tương tác với nhau một cách 
thật tinh tế và đầy sự kính trọng. Đó chính là 
Thầy trong hành động.

Tiếng chim vút cao, tiếng tre xào xạc vui đùa 
trong gió cùng tiếng chuông vang lên trong 
yên lặng, gõ nhịp cho một thời khắc vượt ra 
ngoài không gian và thời gian. Đó là tiếng Thầy 
đang thì thầm bên tai chúng ta: “Con đã về, con 
đã tới!”.

Những nét văn hóa và ngôn ngữ giao thoa, hòa 
quyện nhau, hân hoan tạo nên một bảng màu 
lung linh, không ngừng đổi mới. Đó cũng là 
Thầy trong công cuộc dựng xây hòa bình cho 
thế giới.

Trong tôi, tăng thân Làng Mai chính là một 
biểu hiện của Thầy. Đó là tăng thân yêu quý 
mà Thầy đã nhẫn nại ấp ủ trong trái tim, để rồi 
tổ chức, thương yêu và nuôi dưỡng bằng nghệ 
thuật sống của mình.

Niềm vui lớn của tôi là được đi thiền hành, được 
ngồi thiền, được ăn cơm, được thở, được quán 
chiếu và hoàn toàn thả mình trong sự hiện 
diện của Thầy. Những giây phút im lặng thân 
tình, chan chứa sự thấu cảm, được ôm ấp trọn 
vẹn bởi con người Thầy. Khi ấy, mọi thứ trở nên 
trong trẻo đến mức mọi suy tư đều biến mất, 
chỉ còn lại sự sáng suốt và bình an nội tâm.

Tình thương thuần tịnh của Thầy bao trùm và 
đón nhận tất cả như chúng là, không một mảy 
may phân biệt.

Đặc biệt, tôi nhớ những giây phút trọn vẹn, 
thực sự an trú, lòng đầy mãn nguyện không 
vì một đối tượng nào, khi mọi người ngồi 
trên cỏ thành những vòng tròn xung quanh 
Thầy, giống như một mạn đà la. Sự vui thích 
được ở bên cạnh Thầy thật không thể diễn tả 
được! Tựa như ta đang được bao bọc trong một 
trường năng lượng đầy ý thức, trong đó vườn 
hoa nhân loại đang bừng nở niềm tin và niềm 
vui sống tròn đầy.



117

Trong một ngày quán niệm ở xóm Hạ, Thầy 
lại đến đánh thức trái tim tôi, khi tôi thấy 
lòng mình tràn ngập niềm biết ơn, giống như 
một cơn rùng mình tuyệt diệu, một con sóng 
dịu dàng vỗ về khắp châu thân không thể nào 
chống cự lại.

Tôi biết ơn đã được lắng nghe và thấy được 
hình hài tiếp nối của Thầy, một cách sống động 
và đầy cảm hứng qua bài chia sẻ của thầy Pháp 
Hữu, vị trụ trì trẻ tuổi.

Tôi biết ơn được thưởng thức đậu hũ do chính 
quý thầy, quý sư cô làm và các loại rau củ quả 
từ “nông trại hạnh phúc” trong bữa ăn quá 
đường nơi thiền đường rộng lớn; được tắm 
mình trong bầu không khí của tình huynh đệ 
mộc mạc, bình dị, trong năng lượng định tâm 
và buông thư.

Tôi biết ơn buổi pháp đàm của gia đình nói 
tiếng Pháp, nơi tôi cảm nhận được nguồn năng 
lượng tập thể, rung lên bởi lòng từ bi và sự lắng 
nghe sâu, đang hiến tặng một cơ hội quý giá để 
ta có thể dùng lời nói mà làm lắng dịu và vén 
lên tấm màn ảo tưởng về một cái ta riêng biệt.

Và sau cùng, tuệ giác của Thầy về tương tức 
và từ bi trong hành động là những cọc tiêu 
tỏa sáng, dẫn dắt tôi và mang tôi về lại với con 
đường tâm linh mỗi khi tâm trí tôi bị sự nghi 
ngờ và rối loạn xâm chiếm.

Những gì sống động và cụ thể nhất mà Thầy đã 
trao truyền cho tôi, chính là kiệt tác về cuộc 
đời Thầy.

Xin tạ ơn Thầy

Sơn Hạ, 20.9.2020
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Nơi đó tôi thấy tôi

Cây Xô Thơm Trắng

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2020, ba thanh niên người Mỹ đã xuống tóc tại tu viện Lộc Uyển, trở thành ba 
sư chú Trời Minh Niệm, Trời Minh Định và Trời Minh Lực trong gia đình cây Xô Thơm Trắng (White 
Sage). Sau đây là những chia sẻ về hành trình tâm linh tìm lại chính mình của ba sư chú, được BBT 
chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Con muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho 
cuộc đời

Sư chú Chân Trời Minh Niệm
Năm 2003, 16 tuổi, con đến tu viện Lộc Uyển 
lần đầu tiên. Ba mẹ muốn đưa hai chị em con 
đến nghe Sư Ông thuyết pháp. Khi đó thiền 
đường Thái Bình Dương của tu viện Lộc Uyển 
vừa mới hoàn thành. Thực tình, con chẳng nhớ 
gì nhiều về bài pháp thoại của Sư Ông. Nhưng 
sự hiện diện của Sư Ông đã gây một ấn tượng 
đặc biệt trong con.

Không khí của tu viện Lộc Uyển thật là thích, vì 
vậy mà hầu như ngày quán niệm nào con cũng 
đến đây cùng gia đình. Có những lúc ý muốn 
xuất gia đi lên trong con nhưng con không 
nghĩ là điều này sẽ thành sự thật. Lúc đó, con 
vẫn đang đi làm. Nhưng rồi một vài năm gần 
đây, dường như nhân duyên bắt đầu hội tụ đầy 
đủ. Con có cơ hội được về tu viện và nhìn sâu 
vào ước nguyện của mình. Con ở đây một tuần, 
sau đó đăng ký làm tình nguyện viên cho khóa 
tu gia đình năm 2019. Và con nhận ra là mình 
thực sự muốn xuất gia. Con yêu thích sự tu tập 
ở đây và một lý do nữa là con thực sự muốn làm 
một điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời, cho thế 
giới.

Con tập sự xuất gia trong lúc đại dịch Covid 
bùng phát và tu viện phải đóng cửa. Đời sống 
trong tu viện trở nên rất yên lắng, hơi khác với 

những gì con trông đợi. Trước đó, con nghĩ là 
sẽ có nhiều khóa tu và con sẽ có cơ hội tiếp xúc 
với rất nhiều người. Nhưng thực ra, sự yên lắng 
đó lại tốt cho con. Con có nhiều thời gian hơn 
để thực tập và quan sát tâm mình. Con nhận 
ra rất nhiều điều về bản thân, những điều mà 
nếu không phải trong bối cảnh đại dịch thì có 
thể con không nhận thấy. Con học được cách 
thực tập để trở nên vững chãi hơn và biết chăm 
sóc sự thực tập của chính mình. Đó là một trải 
nghiệm khá đặc biệt.

Ngày lễ xuất gia đến, con thấy mình thực sự đã 
sẵn sàng. Có tăng thân yểm trợ nên con chỉ cần 
có mặt hoàn toàn cho giờ phút thiêng liêng này. 
Dù trong hoàn cảnh đại dịch nhưng đại chúng 
vẫn sắp xếp để buổi lễ xuất gia được tổ chức 
tại thiền đường Thái Bình Dương, và quý sư cô 
cũng có mặt để yểm trợ cho buổi lễ. Khi Hòa 
thượng Phước Tịnh rưới nước cam lộ lên đầu 
con thì nước mắt con bắt đầu tuôn trào. Con 
thực sự hạnh phúc! Con cảm thấy nhẹ nhàng 
hơn, tự do hơn. Con được tất cả quý thầy ở Lộc 
Uyển cạo tóc cho, điều này khiến con cảm thấy 
rất đặc biệt. Cạo tóc xong, soi mình vào gương, 
con thấy sao hình ảnh này thân thương quá 
đỗi. Nó giống như một cái gì hiển nhiên vậy. 
Thật tuyệt vời!

Được sống trong tu viện và được tu tập cùng 
tăng thân mỗi ngày, con chạm được niềm bình 
an và tĩnh lặng trong nội tâm. Cuộc sống bên 
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ngoài quá bận rộn khiến cho con thường bị 
cuốn đi bởi những thói quen và cảm xúc của 
mình. Khi được tu tập đều đặn, con thấy hạnh 
phúc hơn và có khả năng chăm sóc mình tốt 
hơn trước. Sống ở bên ngoài, con thấy khó có 
thể duy trì được mức độ thực tập như vậy. Ở 
trong tăng thân, con được hưởng năng lượng tu 
tập hùng hậu và sự yểm trợ của cả đại chúng. 
Thời khóa tu tập thì đều đặn. Điều đó giúp con 
có khả năng sống chậm lại và dễ buông bỏ hơn. 
Trong thời gian ở tu viện, con đã bắt đầu học 
được cách thực tập như thế nào để có được sự 
nhẹ nhàng, an lạc. Con không còn cảm thấy 
mình cần phải làm cái này, cái kia thì mới hạnh 
phúc. Chỉ cần có mặt với cơ thể, với hơi thở và 
ý thức là mình đang sống cũng đủ để con thấy 
hạnh phúc rồi.

Tìm lại chính mình

Sư chú Chân Trời Minh Định
Con tìm thấy tu viện Lộc Uyển qua Internet. 
Lúc đó, con đang chuẩn bị đi học để trở thành 
một nhà tâm lý trị liệu. Trước khi tiếp tục 
con đường học hành, con quyết định dành 
một khoảng thời gian cho chính mình. Thế là 
con lên mạng, thử tìm một thiền viện. Trang 
nhà của tu viện Lộc Uyển xuất hiện đầu tiên 
trong mục tìm kiếm của con. Tu viện nằm ở 
California, lại chuyên về thiền tập, hay quá! 
Lúc đó, con cũng đã bắt đầu thực tập thiền. Vậy 
là con quyết định đi ngay. Con muốn thay đổi 
nhịp sống, muốn tìm đến một nơi yên tĩnh để 
có thể suy nghĩ về cuộc đời mình và trị liệu cho 
chính mình.

Ngay khi mới đặt chân đến tu viện Lộc Uyển, 
con đã nhận ra đây là nơi con có thể buông 
bỏ được những buồn phiền, những cảm xúc 
không dễ chịu mà con đã chất chứa từ lâu. Lộc 
Uyển cho con một không gian bao la. Dường 
như nơi đây được thiết kế cho mục đích đó thì 
phải! Không gian chính là cái mà con đang rất 
cần. Con thực sự cần không gian và thời gian 
để xử lý những cảm xúc trong lòng. Lúc đó con 
chưa biết phải làm gì. Nhưng chính tại Lộc 

Uyển, con đã học được cách chăm sóc những 
cảm xúc của mình.

Dần dần con đã trút bỏ được những hành trang 
nặng nề mà con mang theo bấy lâu nay. Con 
không còn thường xuyên bị nhấn chìm bởi 
buồn phiền, sợ hãi, xấu hổ hay những cảm 
xúc tiêu cực như trước đây nữa. Mỗi ngày con 
buông bỏ từng chút, từng chút một, và đó là 
điều con thực sự mong muốn. Lộc Uyển đã cho 
con không gian để chuyển hóa và tìm lại chính 
mình.

Khi đến tu viện, con không hề có ý định đi 
tu. Nhưng rồi, ngày tháng trôi qua, con thấy 
mình bắt đầu đến gần hơn với con đường xuất 
gia. Con muốn hiểu chính mình và sống hạnh 
phúc. Đó là lý do thôi thúc con xuất gia. Sư Ông, 
vị thầy kính thương, đã chỉ ra những phương 
pháp thật cụ thể để con có thể chấp nhận chính 
mình, chuyển hóa khổ đau và nuôi lớn hạnh 
phúc. Con thực sự yêu thích những pháp môn 
tu học ở đây.

Nếp sống của tu viện rất mới mẻ đối với con. 
Nhưng may mắn là con có những huynh đệ 
cùng tập sự chung nên quá trình thực tập cũng 
dễ dàng hơn. Chúng con cùng nhau đi qua 
những giây phút khó khăn, như trong bất kỳ 
một mối quan hệ nào, nhưng nhìn chung mọi 
chuyện đều suôn sẻ. Đó là giai đoạn mà con 
nhận ra được nhiều điều về chính mình. Con 
cũng có cơ hội học sâu hơn về giáo lý đạo Bụt, 
đây là điều mà con rất thích. Những giáo lý đó 
chỉ cho con con đường thoát khỏi khổ đau.
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Gia đình đã đến yểm trợ con trong buổi lễ xuất 
gia. Mọi nghi thức trong buổi lễ đều mới mẻ 
đối với con. Được xuống tóc và mặc chiếc áo 
nhật bình lần đầu tiên, con có cảm giác cuộc 
đời mình đang bước sang một chương mới. Ước 
nguyện của con là sống tỉnh thức hơn, hạnh 
phúc hơn và hiểu mình nhiều hơn.

Ta có là ta, ta mới đẹp

Sư chú Chân Trời Minh Lực
Con biết tới thiền tập vào năm thứ nhất đại học 
và thích ngay lập tức. Trong suốt bốn năm đại 
học, thiền tập đã giúp con bớt lo lắng, hồi hộp 
trong khi tiếp xúc, khi chơi bóng chày và nói 
chung là trong mọi chuyện khác. Con đã thực 
tập thiền hướng dẫn suốt bốn năm nên con 
nghĩ mình đã biết rõ về thiền. Cho nên sau khi 
tốt nghiệp, con dự định sẽ lập ra một trung tâm 
thiền tập ở Milwaukee. Khi đó, trường đại học 
của con có tổ chức một cuộc thi về dự án kinh 
doanh, và người thắng giải sẽ được nhận một 
số tiền lớn để lập một doanh nghiệp thực hiện 
dự án này. Con và đứa bạn thân tham gia cuộc 
thi đó và chúng con đã đoạt giải với dự án về 
thành lập trung tâm thiền tập. Con nói với bạn: 
“Chắc tớ cần đến một tu viện để tìm hiểu thêm 
về thiền coi nó như thế nào cậu ạ”. Bạn con nói 
với con trước khi con đi: “Cậu mà đi tới đó, tớ 
chắc là cậu sẽ đi tu”. Có lẽ bạn ấy thấy trong 
con có chất của người tu nên mới nói như thế.

Vậy là con lên mạng để tìm một tu viện nhận 
người ở thường trú, và chọn lựa đầu tiên mà 
“chú Google” đã chỉ cho con là tu viện Lộc Uyển. 
Con vào trang nhà Lộc Uyển, thấy câu giới 
thiệu: “Chúng tôi thực tập chánh niệm” và đây 

là một tu viện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. 
Trước đây có lần con đã nghe nói đến tên của vị 
thầy này. Tu viện ở California, mà con thì đang 
ở Wisconsin, con bèn nói: “Okay, được, con sẽ 
được sống ba tháng ở thiên đường”. Lúc đó đang 
là mùa đông. Con đã tận dụng cơ hội ấy và đến 
Lộc Uyển. Chỉ sang ngày thứ hai sau khi đến 
đây, con đã biết là con thích nơi này rồi. Con 
thích tất cả những người đến đây tu học và tất 
cả quý thầy. Năng lượng ở đây sao mà bình an 
và đầy sự nâng đỡ.

Chỉ trong vòng một, hai tuần, con đã biết là 
con muốn ở lại sống nơi đây. Con biết mình cần 
thời gian để hiểu thiền tập và con đường đạo 
có thể cống hiến điều gì. Sau khi gặp gỡ, hỏi 
thăm và nói chuyện thêm với tất cả các thầy, 
con tìm ra nơi quý thầy rất nhiều những tấm 
gương mà con muốn học hỏi. Vì vậy mới ở được 
một tháng (của kế hoạch ba tháng) con đã gọi 
điện thoại cho bạn và nói: “Này, tớ nghĩ là tớ 
muốn đi tu!”.Bạn con nói: “Ồ, vậy thì tuyệt quá. 
Tớ biết trước là cậu sẽ đi tu mà”. Vậy là con đã ở 
lại đây tu học từ đó đến nay.

Hầu như trong suốt cuộc đời mình, con đã cố 
gắng khoác chiếc mặt nạ của một người rất 
hạnh phúc và thành công. Phải một thời gian 
rất lâu con mới khám phá ra là chuyện đó 
không làm cho con hạnh phúc. Thật ra nó cũng 
không giúp người khác thấy điều mà con muốn 
chứng tỏ: con là một người hạnh phúc. Người 
ta biết ngay là mình không có hạnh phúc khi 
mình không hạnh phúc, và khi nào thì mình 
đang khoác mặt nạ. Họ muốn nói chuyện với 
một người không mang mặt nạ. Cho nên con 
đã phát hiện ra rất nhanh, nhất là trong thời 
gian làm tập sự, hay có thể là trong ba tháng an 
cư, là con có tập khí làm ra vẻ như mình đang 
rất vui và lờ đi những cái không dễ chịu. Con 
nghĩ điều mà con đã chuyển hóa được trong 
thời gian qua là trở lại làm con người thật của 
mình, trung thực hơn với chính mình và quan 
sát chuyện gì đang xảy ra trong tự thân. Con 
cho mình không gian để các cảm thọ được hiện 
hình từng chút từng chút một, và học cách làm 
việc với chúng. Đó là cả một quá trình và con 
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chỉ mới bắt đầu nên không phải lúc nào con 
cũng là chính mình được, nhưng con đang học 
hỏi dần dần.

Khi làm tập sự, con đã có rất nhiều kỳ vọng. 
Con nghĩ mình sẽ ngồi thiền bốn tiếng một 
ngày, con sẽ có nhiều bình an và trở nên một 
người có nhiều tuệ giác. Ấy vậy mà con lại thấy 
mình chỉ làm có mỗi một việc là học cách có 
mặt với bất cứ điều gì đi lên trong tâm. Mà cái 
điều đi lên đó không phải là sự bình an và tuệ 
giác mà con đã tưởng tượng. Xin đừng hiểu lầm 
bởi vì cũng có rất nhiều niềm vui đi lên trong 
con. Chúng con sống ở đây rất hạnh phúc và có 
một cuộc sống tương đối bình an. Môi trường 
Lộc Uyển giúp cho những cái khác trong con 
đi lên, thí dụ như là sự lo lắng mà lâu nay con 
đã chạy trốn, không muốn đối diện. Cuối cùng, 
con đã có thể nhận ra nó cần mình chăm sóc 
chứ không phải để mình tiêu diệt. Ở đây chúng 
con cũng chơi chung rất vui. Con có hai huynh 
đệ rất tuyệt vời cùng tập sự. Con có cảm giác 
mình trở về thời đại học. Giống như con chưa 
bao giờ rời khỏi ghế trường đại học, nhưng ở 
đây là một trường đại học lành hơn.

Ngày con xuất gia, mới đầu hơi trục trặc. Gia 
đình con trước đó chưa bao giờ đến Lộc Uyển 
nên con phải giải thích trước về buổi lễ. Trong 
khi đó thì vẫn phải giữ giãn cách xã hội (social 
distancing). Con muốn gia đình có ấn tượng 
thật tốt về Lộc Uyển cho nên đã cố gắng trấn an 
mọi người nhưng rốt cuộc mọi người lại không 
được chuẩn bị gì nhiều. Lần đầu tiên gia đình 
con nhìn thấy một thầy tu là trong buổi lễ xuất 
gia, có tụng kinh và lạy Bụt. Nhưng khoảng 10 
phút sau khi chúng con đi lên trình diện trước 
đại chúng thì con đã có thể để cho mọi người 

được tự nhiên, và để cho mình thưởng thức 
buổi lễ.

Là sư em nhỏ nhất cũng có nhiều cái lợi! Trong 
khi làm lễ, con không cần lo mình phải làm gì 
bởi vì con chỉ cần quan sát và làm theo hai anh 
phía trước. Con cũng cảm thấy như mình trở 
nên nhẹ nhàng hơn, nhất là khi lạy xuống. Với 
mỗi cái lạy, con thấy mình đứng lên dễ dàng 
hơn, không cần cố gắng. Con rất xúc động, 
nhất là sau khi được xuống tóc và được nhận 
pháp tự. Con nhớ là con đã khóc trong khi mọi 
người cạo tóc cho con, và mẹ con là người giúp 
hoàn tất việc cạo tóc. Đó là một ngày rất xúc 
động, rất đẹp, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh 
này mà lại có được một ngày như vậy. Con cảm 
thấy thật hạnh phúc được làm một thành viên 
trong gia đình của quý thầy, những người mà 
con đã thân cận trong thời gian một năm rưỡi 
qua. Thật tuyệt khi được trở thành một phần 
của gia đình Áo nâu!

Nguyện ước dài lâu của con là giúp người 
thực tập chuyển hóa khổ đau. Con thấy rằng 
để làm được việc đó, con cần phải thực sự trải 
nghiệm khổ đau và biết làm gì cho chính mình 
bớt khổ. Điều này đòi hỏi con phải trung thực 
với bản thân và phải đối diện với những gì mà 
con không muốn thấy nơi mình. Học cách chấp 
nhận và cho chúng không gian để chuyển hóa 
mà không tìm cách tiêu diệt chúng. Con muốn 
tiếp tục học hỏi thêm về đạo Bụt và thiền tập, 
đồng thời cũng tìm hiểu thêm về chính tự thân 
mình. Con nghĩ Lộc Uyển chính là nơi cho con 
môi trường tốt nhất để thực hiện những điều 
này. Con thấy con rất may mắn đã tìm ra Lộc 
Uyển!
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Tôi đã về, có tiếng hát ca

Thầy Chân Trời Đại Giác

Tôi đã về 
Có tiếng hát ca, 
bàn tay trên liếp cửa. 
Hỏi rằng: “Có tôi hôm nay đây, tôi giúp được gì ?”

(Bướm bay vườn cải hoa vàng - Thơ Sư Ông Làng Mai)

Thầy Chân Trời Đại Giác, người Bỉ, xuất gia trong gia đình cây Cúc Đại Đóa năm 2012 tại Làng Mai, 
Pháp. Sau khi xuất gia, thầy tu tập tại xóm Thượng và Sơn Hạ (khoảng 9 tháng) trước khi chuyển lên 
trung tâm Verdelot ở gần Paris vào tháng 10 năm 2018. Bài viết được BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Bắt đầu cuộc hành trình
Khi được mời đi Verdelot giúp thành lập tu 
viện Suối Tuệ cùng với một số quý thầy, con 
đã không nghĩ ngợi gì nhiều. Con cũng không 
hỏi xem có ai biết cách thành lập một trung 
tâm mới hay không và điều đó có nghĩa là gì. 
Chuyện ấy rồi sẽ ra sao? Ai đã chọn người để 
lập ra một nhóm? Những gì con biết thật ít ỏi, 
và thật may mắn khi không ai kể với con những 
chuyện “đáng sợ” nhất khi xây dựng một trung 
tâm mới. Thế rồi, ý thức rằng đến một ngày khi 
đủ lông đủ cánh, chim non phải rời tổ, con đã 
nhận lời mời và đặt niềm tin vào quyết định 
của đại chúng.

Trước khi rời Làng, chúng con đã thành lập 
một ban điều hành (Care Taking Council, viết 
tắt là CTC) và phân công một số việc khác. 
Chúng con thuê một chiếc xe thật to. Con hơi lo 
cái “ghế lười” của con sẽ không có chỗ. Nhưng 
cuối cùng tất cả đều ổn thỏa. Ở Làng Mai, con 
ít làm các việc về tổ chức mà lại thiên về pháp 
đàm, lớp học hay các buổi họp. Vậy nên, khi 
lên chỗ mới, con trở thành người chủ tọa phần 
lớn các cuộc họp tăng thân và lại tham gia rất 
nhiều công việc tổ chức với các thầy và các sư 
cô. Con đã làm việc trong ban điều hành từ lúc 
mới bắt đầu cho đến khi con về lại xóm Thượng 
để tham gia khóa An cư kiết đông năm 2020.

Sử dụng yếu tố bất ngờ
Trong chúng con, ai cũng có những cái biết 
làm và những cái chưa có kinh nghiệm. Vì 
thế, các thầy cần phải được phân công một 
cách hợp lý để hoàn thành những công việc 
cần thiết thì tu viện mới vận hành tốt được. Ở 
xóm Thượng luôn có đủ người làm việc khi cần, 
còn ở đây, có ít người hơn nên chúng con phải 
chấp nhận không thể tìm người phụ trách các 
nhiệm vụ một cách thích đáng. Chúng con đã 
được huấn luyện rất cặn kẽ và quen thuộc với 
diễn tiến của đời sống tại xóm Thượng. Khi lên 
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chỗ mới, chúng con cố gắng làm giống như ở 
xóm Thượng đến từng chi tiết vì thấy rất hiệu 
quả. Đối với phần lớn chúng con, Làng Mai là 
nơi chúng con biết rành rẽ cách chăm sóc phần 
việc của mình.

Chúng con làm một kệ để giày thật to, rồi đóng 
một tấm bảng trắng ở phần tường bên trên kệ. 
Tấm bảng này dùng để viết thời khóa hàng 
ngày và các tin tức khác. Một tấm bảng không 
đủ nên cuối cùng, dù chỉ có 12 thầy và vài bạn 
thiền sinh, chúng con đã có nhiều bảng hơn cả 
ở xóm Thượng! Chỉ trong một thời gian ngắn, 
với sự giúp sức của nhiều bàn tay tuyệt diệu, 
chúng con đã tổ chức một “khóa tu tiệc đứng” 
với đủ loại thức ăn vô cùng hấp dẫn và lạ mắt, 
thu hút rất nhiều người. Vào ngày mở cửa tu 
viện, chúng con dán bảng làm dấu những nơi 
ai cũng có thể vào và những nơi chỉ dành riêng 
cho xuất sĩ nhưng một làn sóng người đã tuôn 
vào nhà qua tất cả các cửa để vào tất cả các 
phòng có trong nhà!

Sẵn lòng thêm một dặm đường
Ở một trung tâm nhỏ nên con có cơ hội làm việc 
gần gũi với một số thầy. Đôi khi con thấy mình 
khó nói chuyện một cách khéo léo với quý thầy. 
Thí dụ, với vị thầy đó, ngay cả khi con có thiện 
chí, khi nói chuyện, con cũng đánh mất sự bình 
tĩnh và lòng tôn kính trong lời nói vì bị kẹt vào 
những suy nghĩ có tính phán xét. Con đã bỏ ra 
rất nhiều thì giờ để quán chiếu điều này. Và 
thật may mắn, con đã nghĩ ra phương pháp 
viết thư chuẩn bị trước khi đến thưa chuyện 
với thầy về một điều gì đó.

Là một người hướng nội nên viết ý nghĩ xuống 
giấy là một cách rèn luyện, giúp con sắp xếp tư 
duy, quán chiếu để nói một cách rõ ràng khúc 
chiết và có từ bi. Sau khi viết thư xong, con để 
mình lắng xuống một đêm rồi đưa thư cho thầy. 
Viết cũng là cách giúp con có cái nhìn khái quát 
và hiểu thêm về hoàn cảnh. Con có thể buông 
bỏ rất nhiều bực bội, và nhận ra rằng con cần 
thêm thời gian để làm lành mà không thể đòi 
hỏi người khác và cả chính con phải thay đổi 
một cách chóng vánh. Con cần học hỏi để khéo 

léo hơn khi làm việc với thầy và chấp nhận 
chính mình. Sau một thời gian, con biết thời 
điểm nào tiềm ẩn sự bất đồng nên có thể chuẩn 
bị và tránh không gây ra xích mích. Thực tập 
như vậy rất vui! Là một phần trong cuộc đời 
ai đó, được chứng kiến và thấu cảm được diễn 
biến của ba nghiệp là một sự trị liệu và đánh 
động cho con. Đó là một cách để chế tác lòng 
tri ân và kính trọng sâu sắc đối với một người.

Thưởng thức tàu lượn cao tốc
Sau khi tu viện mở cửa không lâu, chúng con 
đã có hai nhóm nói tiếng Pháp, một nhóm nói 
tiếng Việt và một nhóm nói tiếng Anh trong 
những ngày quán niệm. Đó quả thật là một sự 
thành công rất đáng phấn khởi. Chúng con đã 
tổ chức được hai chuyến ra ngoài chia sẻ pháp 
môn: một ở Ý và một ở Việt Nam. Chuyến đi 
Việt Nam đã kết thúc một cách thật đáng tiếc 
vì đại dịch Covid. Trải nghiệm của chúng con 
nơi trung tâm mới có thể được diễn tả như là 
một chuyến đi tàu lượn cao tốc (on a roller 
coaster), nghĩa là có rất nhiều sự kiện và sự 
thay đổi diễn ra đột ngột. Con không hề phàn 
nàn về điều này. Trái lại, đó là một vinh hạnh 
cho con. Tại sao? Tại vì hệ thống xã hội ở bên 
ngoài không cho phép và không yểm trợ con 
làm những việc mà con không có chuyên môn. 
Cách sống của Làng Mai cho phép chúng ta tìm 
những cách thức mới để khám phá và vun bồi 
những tiềm năng còn đang nằm ngủ. Những 
điều kiện ấy giúp con chấp nhận người khác, 
chấp nhận những sai sót của mình, của người, 
và thấy rằng luôn có rất nhiều điều ta cần học 
hỏi. Đó là một kinh nghiệm về sự khiêm cung. 
Con rất tri ân đã có được một cơ hội như vậy.

Cẩm nang hướng dẫn của Bụt
Có những lúc con ước gì mình có một quyển 
cẩm nang hướng dẫn hoặc ai đó có thể chỉ cho 
chúng con cái gì cần làm, cần nhớ, cái gì không 
nên làm, không cần nhớ. Cái nhìn còn khiếm 
khuyết làm ta thấy nhiều điều không hoàn 
hảo. Hơn nữa, quá nhiều thử thách, quá nhiều 
cuộc họp làm cho tâm phán xét dễ đi lên, dẫn 
đến nhiều tiêu cực, buộc tội lẫn nhau, làm khổ 
nhau. Điều khó khăn là thậm chí khi chúng con 
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đã lắng nghe và ôm ấp nhau, trở ngại kế tiếp 
lại chóng vánh xuất hiện. Cứ như là chúng con 
không có thời gian để chăm sóc chính mình và 
người khác.

Là một thành viên của ban điều hành, có cơ hội 
liên hệ với tất cả mọi người nên con có cái nhìn 
và cái hiểu tổng quát hơn về tình hình trong 
chúng. Nhờ vậy, con có thể tìm thấy được bình 
an và chấp nhận. Hiểu rõ những thử thách mà 
mình đang đối diện là một điều quan trọng. 
Mặt khác, chúng ta cũng cần phải nhận ra 
được những điều nuôi dưỡng để nương tựa.

Con thích làm những việc đơn giản như cắt cỏ, 
dọn dẹp nhà cửa hay sắp xếp lại đồ đạc. Con có 
thể làm việc rất chú tâm, điều này đem lại cho 
con sự định tĩnh trong thân tâm. Làm việc tay 
chân cũng giúp cơ thể được vận động đầy đủ, 
khiến con cảm thấy kết nối hơn và thấy thật 
thoải mái. Con liên tục nhắc nhở mình rằng 
chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời 
để xây dựng một trung tâm mới, và nhiều cơ hội 
quý để học hỏi và thực tập. Thầy và đại chúng 
đã đầu tư rất nhiều trong việc đào tạo con như 
một vị xuất sĩ. Con cũng thường tự nhắc mình 
rằng đây là cơ hội để con đền đáp công ơn ấy, 
đồng thời cũng tạo duyên để tăng thân cư sĩ ở 
ngoại ô thành phố Paris có nơi nương tựa.

Đến nay chúng con vẫn còn nhiều điều cần sắp 
xếp và nhiều việc để làm ở nhiều cấp độ khác 
nhau, nhưng vì tình hình thế giới hiện nay nên 
chúng con vẫn phần nào chưa biết phải làm gì 
và không thể áp dụng mô hình mà chúng con 
đã được học tại Làng. Hiện tại, việc cách ly và 
giữ giãn cách xã hội vẫn còn tiếp tục nên cuộc 
sống của tăng thân xuất sĩ cũng có nhiều thay 
đổi. Đối với con một trong những điều kiện cốt 
lõi đã bị thiếu: cho tới nay, tu viện vẫn chưa thể 
mở cửa đón mọi người tới để cùng tu tập và học 
hỏi các pháp môn trong một khung cảnh gia 
đình như các thầy, các sư cô mong muốn.

Con rất biết ơn là mình vẫn có thể tiếp tục lối 
sống của người xuất gia. Con ý thức rằng đó là 
nhờ ơn đức của Thầy và sự hỗ trợ của các thân 

hữu dành cho đại chúng trong giai đoạn khó 
khăn, từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay. Điều đó 
cho con rất nhiều năng lượng và can đảm để 
tiếp tục thực tập ở bất cứ nơi đâu, dù cho bất cứ 
điều gì xảy ra và vì bất cứ lý do gì.

Xã hội phức tạp
Vì chúng con tập trung sức để xây dựng tăng 
thân và trung tâm mới này nên con đã tiếp xúc 
với những hoàn cảnh phức tạp hơn nhiều so 
với trước đây. Con thấy đây là một bước quan 
trọng trong sự thực tập của mình. Con thấy lối 
tư duy có tính phân tích, toàn diện và việc lên 
kế hoạch không nhất thiết làm trở ngại cho sự 
thực tập. Quá trình tư duy chỉ trở thành trở 
ngại khi nó bị chi phối bởi những cảm xúc. Khi 
đó năng lượng sẽ bị tiêu hao nhiều hơn, làm 
cho ta trở nên dễ phản ứng, tập khí nổi lên và 
cuối cùng là bị kiệt lực.

Phương tiện quyền xảo
Đối với con, học tập và giữ gìn giới luật, đi theo 
thời khóa và sinh hoạt của đại chúng, bằng lòng 
với một lối sống bình dị giúp cho thân được 
tĩnh lặng, ngôn ngữ an hòa và tâm được thanh 
tịnh hóa. Sự tu tập, khi được hành trì thường 
xuyên, sẽ trở nên sâu sắc và trở thành một tập 
khí tốt. Đó là một bước căn bản trước khi chúng 
ta có thể làm những công tác có nhiều trách 
nhiệm hơn trong tăng thân. Thí dụ như việc 
tổ chức các khóa tu trên mạng. Rất nhiều các 
thầy, các sư cô cần phải học cách sử dụng máy 
móc và làm quen với những kỹ thuật mới. Khi 
bắt đầu sẽ khá thử thách, nhưng với thời gian, 
bằng cách lặp đi lặp lại quy trình, có những cái 
sẽ trở nên tự động và đơn giản hơn. Tuy nhiên, 
khi xảy ra sự cố, lo lắng và căng thẳng dễ đi lên, 
lúc đó chúng ta cần yểm trợ nhau, tìm cách đi 
ra khó khăn và nhanh chóng lấy lại sự bình an 
trong tâm.

Nhu cầu nhanh chóng thích nghi
Thầy và tăng thân đã có một bước tiến lớn trong 
việc tiếp cận và làm cho đạo Bụt Ứng dụng trở 
nên thích hợp để giới thiệu cho thế giới trên 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó quả là một phước 
lành. Trong thế giới toàn cầu hóa này, vì tất cả 
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đều phụ thuộc lẫn nhau, có cái nhìn tổng thể 
và biết được cách vận hành của xã hội là điều 
rất trọng yếu. Quy trình kỹ thuật đang tiến bộ 
rất nhanh chóng và chúng ta cũng phải cố gắng 
đi theo. Chúng ta cũng có thể thử cưỡng lại nó, 
nhưng không tránh khỏi sức ảnh hưởng của 
nó. Con thấy lối sống của Làng Mai có thể là 
một mô hình và giải pháp cho các vấn đề này.

Khi cộng đồng của chúng ta càng tăng về số 
lượng, chúng ta có thể sẽ dễ mất đi khả năng 
ôm ấp, lắng nghe và vận hành với sự hòa hợp. 

Làm thế nào để hệ thống (xã hội) cung cấp cho 
chúng ta một bình diện tâm linh và cơ hội để 
chữa lành cho nhau? Chúng ta cần trở về với 
những tập thể nhỏ, độc lập với các tập đoàn đa 
quốc gia khổng lồ, không phải để chống lại, mà 
để chủ động lấy lại chủ quyền. Đó là một trong 
những cố gắng tự thử thách mình của con, để 
hiểu hơn, để phát triển những phương tiện 
quyền xảo nhằm cung cấp các phương thuốc 
thích hợp cho những người đang hoạt động 
trong các lĩnh vực khác nhau.
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Sư cô Chân Chuẩn Nghiêm

Nhớ ngày đầu tiên cầm trên tay cuốn Bước tới 
thảnh thơi, con đã đọc say mê. Con đọc hết cả 
cuốn trong vòng một vài ngày. Tâm con lúc ấy 
như mảnh đất khô cằn được gặp nước cam lồ. 
Ban đầu, con nghe quý sư cô nói rằng ai mới vô 
mà muốn xin tập sự xuất gia thì cũng phải đọc, 
học cuốn này trước. Mới nghe vậy con cũng sợ, 
cứ nghĩ là một cái gì đó khó lắm, không biết 
con có học được không. Nhưng khi đọc sách 
rồi, con mới thấy rằng điều mình tưởng chỉ là 
tri giác, mà tri giác thường hay sai lầm. Sư Ông 
cũng đã dạy như thế.

Phần mà con rất thích là những bài thi kệ dùng 
để thực tập. Thi kệ là những vần thơ, nhờ vậy 
mà con dễ nhớ. Con không 
ngờ rằng đi tu mà lại được 
học thuộc thơ nhiều đến 
thế. Con nhớ hồi còn nhỏ, 
khi ấy chưa có điện nên anh 
chị em chúng con phải học 
bằng đèn dầu. Mỗi buổi tối, 
trước giờ ăn chiều, con phải 
nhớ lau bóng đèn để sau ăn 
chiều thắp đèn lên học thì 
đèn sẽ rất sáng, không bị 
mờ. Nhưng hồi đó con chỉ 
biết thắp đèn lên thôi mà 
chưa biết đọc thơ hay tự 
sáng tác thơ trong khi làm. 
Bây giờ, có thi kệ rồi, con 
rất hạnh phúc vì trong khi 
làm việc mà lại còn được 

đọc thơ. Mỗi khi thắp lên một ngọn nến, dù ở 
đâu, trong phòng học hay trên bàn thờ Bụt con 
đã có bài kệ Đốt nến:

Thắp lên một ngọn đèn 
Cúng dường vô lượng Bụt 
Một tâm niệm an lành 
Làm rạng ngời mặt đất.

Từng từ, từng chữ trong bài thi kệ sao mà hay 
quá. Câu Một tâm niệm an lành nhắc nhở con 
rất nhiều. Con dừng lại được những suy nghĩ 
không dễ thương, những tâm niệm đang đưa 
con đi về hướng tiêu cực. Con gửi năng lượng 
thương yêu, tha thứ cho những huynh đệ 

xung quanh con đang gặp 
khó khăn, đang không hạnh 
phúc. Con không biết là suy 
nghĩ đó của con có giúp Làm 
rạng ngời mặt đất hay không 
nhưng trước hết thì đã giúp 
làm nhẹ nhàng thân tâm con 
rất nhiều rồi.

Mùa an cư này, vì Học viện 
tiến hành sửa chữa Đại Bi 
tự (ni xá) nên chị em chúng 
con phải chuyển sang ở tận 
lầu ba của tòa nhà lớn, tức là 
Viện Vô Ưu (xóm quý thầy 
- nếu tính cả đại sảnh thì là 
lầu bốn). Ban đầu chưa quen, 
mỗi khi nghĩ đến chuyện đi 
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lại con đã thấy mỏi chân. Từ phòng 
ở xuống đến nhà ăn, con có cơ hội 
được thực tập rất sâu sắc bài kệ Lên 
xuống cầu thang vì có tổng cộng 82 
bậc cấp. Mỗi khi về phòng con đi rất 
thong thả, nếu thấy mệt thì dừng 
lại để thở và nghĩ đến Thầy. Con ý 
thức rằng nếu thở cho giỏi, cho sâu 
sắc con sẽ thấy Thầy ngay. Năng 
lượng của Thầy đã giúp con rất 
nhiều. Con đi thong thả vì đúng là 
không có gì cần gấp gáp, vội vàng. 
Bài thi kệ đã nhắc nhở con rằng nếu 
bước chân của con mà còn nghe tiếng lộp cộp 
thì biết là lòng con chưa có an. Vậy thì cái gì 
khiến lòng con chưa an khi con không có gì cần 
phải lo lắng? Con chỉ cần làm tròn bổn phận 
của con thôi là con đã giúp đại chúng rất nhiều 
rồi. Nghĩ và thấy như thế lòng con nhẹ nhõm lạ 
thường. Con thưởng thức từng bước chân khi 
lên xuống cầu thang:

Lên hay xuống cầu thang 
Bước chân thường nhẹ nhàng 
Nếu nghe tiếng lộp cộp 
Là biết lòng chưa an.

Con nhớ hồi còn nhỏ, con cũng thường hay tị 
nạnh với chị gái hay em trai về việc rửa bát sau 
mỗi bữa cơm. Chị em nạnh nhau, nhất định 
không làm hơn, phải công bằng. Chính vì phải 
công bằng nên nhiều khi hai chị em đuổi nhau 
chạy dọc cánh đồng. Rồi cũng có khi lấy gậy 
đập nhau sứt đầu mẻ trán. Giờ nghĩ lại thấy 
mình hồi đó sao mà con nít thế. Dù có đánh 
nhau như vậy nhưng mà thấy bố hay mẹ về là 
hai chị em làm như không có chuyện gì xảy ra, 
chỉ còn nguýt nhau thôi. Đúng là tuổi thơ, “hồn 
nhiên vô số tội”. Bây giờ, nếu có phải rửa bát 
thì con rửa bao nhiêu cũng được vì đã có ba bài 
thi kệ Rửa bát:

Ngày về thăm nhà, sau bữa ăn, em trai con đã 
giành rửa bát. Em con nói: "Chị để em rửa cho 
vì nhà ăn mặn, chị ăn chay". Lúc ấy, thực sự hai 
hàng nước mắt con đã tuôn trào nhưng con đã 
đi chỗ khác để không cho em trai thấy con đã 
khóc.

Cũng nhờ như thế mà bây giờ đây, trong gia 
đình tâm linh, con thương được các sư em, sư 
anh, sư chị. Con thương sư em như thương em 
trai, em gái của mình; thương sư anh, sư chị 
như thương anh trai, chị gái của mình. Con gọi 
hai tiếng sư cha rất dễ dàng vì con thấy hình 
ảnh bố con trong sư cha - một người cha tận tụy 
lo cho các con. Tuổi thơ con đã đi qua, chẳng 
bao giờ trở lại nhưng nhờ tuổi thơ với những 
giận hờn con nít mà con thương được những 
vụng về của các sư em.

Sư Ông đã dạy rằng con là sự tiếp nối của bố 
mẹ. Và con thấy con tiếp nối bố con 100%. Bố 
con nóng tính sao là con y như thế. Nhưng nhờ 
sống trong đại chúng, một đoàn thể mà ai cũng 
hiền, ai cũng có thực tập nên tính nóng nảy 
của con từ từ được chuyển hóa. Con bình tĩnh 
được trước mọi vấn đề. Mỗi khi có chuyện gì 
đó không ổn, con từ từ tìm hiểu nguyên nhân. 

Rửa Bát (1) 
Rửa bát trong tích môn 
Ta rửa bát ngàn đời 
Bát dơ rồi bát sạch 
Đều trên đường rong chơi.

Rửa Bát (2) 
Rửa bát trong tích môn 
Ta nhìn ta mỉm cười 
Ta làm chi đó vậy 
Kìa nụ hồng đang tươi.

Rửa Bát (3) 
Rửa bát nơi tích môn 
Chồng lên ba vạn cái 
Nhìn qua cửa bản môn 
Bát rửa hoài không ngại.
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Ba bài thi kệ Giận giúp con ngay từ những ngày đầu mới vô tu viện:

Dòng chảy của tăng thân vẫn trôi đều đều. Có 
người đi vô thì cũng có người đi ra, như sông 
nước cứ vơi rồi lại đầy. Ngẫm lại mình, con thấy 
con như một hạt nước nhỏ trong tăng thân. Nếu 
con có vì giận đại chúng, hay giận một ai đó mà 
bỏ đại chúng ra đi thì phần thiệt vẫn là con, còn 
dòng sông tăng thân vẫn chảy. Đại chúng đông 
và trung tâm của Làng Mai có mặt ở nhiều nơi 
trên thế giới nên có khi người đó đang ở đây với 
mình nhưng khi vị đó đổi chúng thì chẳng biết 
đến khi nào con mới được gặp lại. Nghĩ và thấy 
như thế, tự nhiên con hết giận và thương được 
người anh chị em của mình, mặc dù người đó 
có khi còn những vụng về, thiếu sót.

Truyện Chiếc áo mà Sư Ông viết trong cuốn 
Tình người, bất cứ khi nào đọc lại, trong con 
cũng dâng lên một cảm xúc thật thiêng liêng. 
Con cảm ơn Sư Ông đã cho chúng con được tắm 
mát trong biển tình thương của tình thầy trò 
của Sư Ông. Con nguyện sẽ tu học tinh chuyên, 
để đền đáp được phần nào công ơn của Sư 
Ông, của tăng thân. Sự nghiệp mà Sư Ông để 
lại cùng đường đi đã rất rõ ràng, con chỉ cần đi 
cùng tăng thân thôi. Vẫn biết rằng sự thực tập 
của con còn nhiều yếu kém nhưng con sẽ cố 
gắng từng chút một. Con nguyện góp một phần 
nhỏ vào sự nghiệp của tăng thân, để giúp làm 

cho cuộc đời lành lặn lại, như bài thi kệ Khâu áo 
đã nói lên rất rõ:

Khâu áo chốn tích môn 
Cho đời lành lặn lại 
Mũi kim sợi chỉ này 
Là công phu gặt hái.

Những bài thi kệ còn rất nhiều mà lời nào cũng 
quý, cũng đẹp như những viên ngọc quý. Nhờ 
có thi kệ mà con dễ thắp sáng ý thức chánh 
niệm trong đời sống hàng ngày, như khi mở 
đèn, quơ dép, mở cửa sổ, nâng bát cơm đầy, 
đánh răng, rửa mặt, vặn nước,... Con thành 
kính tri ân các thế hệ đi trước đã để lại cho thế 
hệ hậu lai chúng con một kho tàng vô cùng quý 
giá. Con sẽ cố gắng thực tập để gửi lòng biết ơn 
đến tất cả.

Và con cũng đã tự sáng tác ra một bài thi kệ 
Cầm máy chụp hình, nhắc con cẩn trọng và có 
nhiều niềm vui mỗi khi cầm đến máy.

Cầm lên máy chụp hình 
Con thấy vui chi lạ 
Nụ cười của đệ huynh 
Thắp sáng cả gian nhà.

Giận (1) 
Cái giận làm tôi xấu 
Biết vậy tôi mỉm cười 
Quay về thủ hộ ý 
Từ quán không buông lơi.

Giận (2) 
Giận nhau trong tích môn 
Thở nhìn bản môn cười 
Trò ghét thương đắp đổi 
Sông nước cứ đầy vơi.

Giận (3) 
Giận nhau trong tích môn 
Nhắm mắt nhìn mai sau 
Trong ba trăm năm nữa 
Người đâu và ta đâu?
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Không đề
Sư cô Chân Trăng Tùng Hạc

Thương những ngày nắng ấm 
Thương những khi mưa rơi 
Mùa đông bên song vắng 
Thương cả gió trở trời

Thương người ngày đông rét 
Thương người lúc gió mưa 
Thương người khi trời hạ 
Giọt nắng ghé thềm xưa

Và những lúc hát ca, 
Trong ngày hè rộn rã 
Hay những khi thầm lặng 
Đi qua mùa bão giông

Tình ta vẫn chan hòa 
Tình ta còn thắm thiết 
Có bao giờ cách biệt 
Với lòng người bao la 
Với hương Trời tình Đất

Nắng cũng vẫn đong đầy 
Mưa còn rơi ngoài ngõ 
Một bông hoa vừa nở 
Trong bình minh hát ca.

Tháng 3.2015
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Đồi Mận ơi!

Sư cô Chân Trăng Hiền Nhân

Kính bạch Thầy,
Kính thưa tăng thân yêu quý,
Con là Trăng Hiền Nhân, thuộc gia đình xuất 
gia cây Dẻ Gai, là một trong số các cây hãy còn 
non trẻ trong rừng cây tăng thân. Con đang 
ngồi viết từ xóm Hạ, Làng Mai, Pháp. Bây giờ là 
tháng Tám, đại chúng đang tận hưởng những 
ngày làm biếng trước khi vào mùa an cư. Cách 
đây mấy hôm, con được biết tin là tất cả quý sư 
cô phải dời khỏi cư xá Đồi Mận trong thời gian 
ít nhất cũng hai năm để đập bỏ xây cư xá mới.

Đồi Mận đã mang đến cho con rất nhiều niềm 
vui, và con thực sự hạnh phúc được ở đây trong 
hai năm xuất gia đầu tiên. Lá thư này con xin 
viết cho cư xá Đồi Mận.

Đồi Mận thương ơi,
Mình vẫn còn nhớ ngày dọn vào cư xá, ngày 
mình đang tập sự xuất gia. May mắn cho mình 
là ngày đó quý sư cô cũng chuyển phòng, nên 
mình được hòa vào dòng. Ngày đó nuôi dưỡng 
mình nhiều lắm. Quý sư cô ai cũng như ai, 
chuyển phòng với tâm trạng vui tươi, năng 
động, nhộn nhịp và tích cực. Tự nhiên mình 
cảm nhận một điều gì đó cao cả hơn con người 
của mình, và thấy em bé trong mình đang vui 
sướng ăn mừng sự kiện là cô bé đang có một 
gia đình.

Mình giúp một sư cô ở cùng phòng đem đồ đạc 
từ phòng cũ qua phòng mới. Trong khi bước đi 
với hai tay ôm đầy nào túi nào thùng, mình có 
cảm giác hãnh diện và sung sướng của một đứa 
trẻ biết đỡ đần việc nhà cho ba mẹ. Chúng mình 
dọn dẹp phòng, sắp xếp lại đơn. Năm ấy, nhiều 
đồ đạc được buông bỏ. Quý sư cô đi tới đi lui, 

vừa chơi, vừa đem đồ của mình ra chỗ buông 
bỏ, hoặc tìm xem có thứ gì phù hợp dùng được 
để đem về phòng không. Mình thấy vui lắm, 
cảm giác y như hồi bé được theo ba đi chợ trời 
chơi vậy đó.

Ăn trưa với quý sư cô ở nhà ăn xong, trên đường 
về phòng, mình thấy quý sư cô ở Đồi Mận đang 
sơn phòng nên vào phụ giúp. Mình chưa bao 
giờ sơn phòng mà cũng chưa hề tưởng tượng 
một ngày nào đó mình sẽ phải đụng vào những 
chuyện sơn phết này. Thì đây, mình bắt tay vào 
sơn phòng của mình, bước những bước đầu 
tiên học trở thành một sư em.

Sơn phòng xong thì trời cũng tối, quý sư cô 
phần nhiều đã đi nghỉ, còn mình tuy vui 
nhưng cũng hơi mệt. Sư cô cùng phòng mình 
thấy sư cô Thuần Khánh ở phòng kế bên nhổ cỏ 
phía trước nên rủ mình làm theo. Dù đang mệt 
nhưng mình vẫn đến hỏi sư cô Thuần Khánh: 
“Vậy là mình sẽ nhổ hết cỏ mọc trong mấy hòn 
đá đúng không thưa sư cô?” (trước giờ mình 
hiếm khi nào làm vườn lắm). Sư cô nhìn mình, 
mỉm cười, nói: “Ừ, thì ý chị là như vậy”. Thế 
là lần đầu tiên mình bắt đầu chăm sóc vườn. 
Quý sư cô đi ngang qua nhìn mình cười khích 
lệ. Cuối cùng thì sư cô cùng phòng cũng kêu 
mình đi nghỉ. Sơn còn ướt, sư cô phải ở tạm 
trong phòng khác thêm hai ngày nữa nên đề 
nghị mình dọn vào thứ hai tuần sau, nhờ vậy 
mình có thêm giờ để dọn dẹp đồ đạc và dọn lều.

Một hạt giống bé xíu đã nảy mầm nơi vườn 
tâm của mình trong ngày chuyển phòng hôm 
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đó. Năng lượng tập thể và sự thúc đẩy của quý 
sư cô cho mình cơ hội lần đầu tiên được hòa 
nhập vào dòng chảy của không khí vui tươi 
khi làm việc cùng nhau. Chỉ cần ngày đó biết 
thực tập đi như một dòng sông, tính phản kháng 
trong mình đã rơi rớt, mình trở nên dễ uốn nắn 
hơn, và sẵn sàng trở thành sư em, sẵn sàng làm 
những việc ngày xưa mình chẳng bao giờ làm, 
biết hiến tặng thời gian và năng lượng cho gia 
đình mới của mình. Mình biết sẵn sàng buông 
bỏ ý kiến sẵn có về bản thân, cởi mở hơn để 
thấy cách mình biểu hiện ra sao trong hình 
tướng mới của một người xuất sĩ, chắc là rất 
khác với cách của mình hồi xưa. Đây là món 
quà Đồi Mận đã tặng cho mình đó. Nhiều sư 
cô nhận thấy từ khi dọn xuống cư xá Đồi Mận, 
mình cởi mở hơn trong cách ứng xử, giao tiếp 
và sống chung cùng quý sư cô.

Vào thứ Hai, mình đã chuyển hết đồ đạc và 
cũng đã dỡ lều. Sau thời khóa buổi tối, mình 
đi xuống Đồi Mận ngủ đêm đầu tiên. Mình vẫn 
còn cảm thấy vui. Hôm ấy mát và trời cũng đã 
tối. Mình nghe được tiếng chuông đại hồng. 
Đèn nơi cư xá dịu và ấm. Mình tưởng như đang 
đi vào trung tâm của xóm Hạ. Năng lượng tu 
tập thấm vào thân tâm. Mình thích đi chậm lại 
cho năng lượng ấy ấp ôm, che chở.

Sự thật là đêm đầu tiên ấy, cũng như nhiều 
đêm khác nữa trong năm đầu ở Đồi Mận, mình 
không ngủ được, hoặc nếu có cũng rất ít. Thân 
tâm mình nhạy quá, mà mình có phải là người 
dễ ngủ đâu. Trước giường mình có cái cửa sổ 
nhỏ, và ngay trước cửa sổ có ngọn đèn sáng 
cả đêm. Rồi nào là những âm thanh như tiếng 
ngáy, tiếng chuột rúc buổi tối trong phòng, 
tiếng sưởi kêu… làm mình thức suốt. Nằm trên 
giường, mình cố hết sức tập an tịnh tâm hành, 
để ý hơi thở, buông thư toàn thân. Đêm đầu 
tiên ấy, dù không ngủ được tí nào, mình cũng 
thấy vui. Mình ý thức là đang được ở chung 
phòng với hai sư cô, có năng lượng của sự tu 
tập và có thể không bao lâu sau mình cũng sẽ 
trở thành một sư cô. Sáng hôm sau, mình dậy 
sớm và sẵn sàng để đi ngồi thiền.

Chỉ vài ngày sau, sư cô lớn trong phòng biết 
là mình ngủ không được nên gắng đi tìm một 
phòng khác cho mình dù là mình không kể lể 
gì cả. Tuy nhiên, khi sư cô kể chuyện này cho 
y chỉ sư của mình nghe, y chỉ sư nói nếu mình 
ngủ không được, đó không phải là lý do để 
mình đổi phòng. Mình cần nương tựa vào công 
phu thực tập hàng ngày để lấy đó làm nguồn 
năng lượng, nguồn nuôi dưỡng và tập chấp 
nhận việc ngủ không được. Mình rất biết ơn 
y chỉ sư đã có niềm tin nơi khả năng thực tập 
và nương tựa Pháp thân của mình. Đó là điều 
mình cố gắng hết sức để làm. Dù ngủ được hay 
không ngủ được, mình vẫn đi ngồi thiền buổi 
sáng và vẫn theo hết các thời khóa. Giữa sư cô 
cùng phòng và mình cũng có những phút giây 
hạnh phúc. Mình nhớ có một buổi tối nọ, mình 
ngồi quỳ gối bên giường của sư cô, còn sư cô 
thì ngồi trên giường, cả hai xin lỗi nhau, đồng 
thời bày tỏ sự cảm kích lẫn nhau. Mình thích 
thực tập điểm uy nghi này, không ngồi cao 
hơn sư chị mình, bởi vì điều đó giúp mình giữ 
gìn chánh niệm và khiêm cung khi mình thưa 
chuyện với sư cô. Đó là hình ảnh đẹp trong ký 
ức của mình.

Sống chung với quý sư cô, mình cũng phải học 
tiếp nhận những lời nhắc nhở. Lúc đầu, mình 
dại không thể tả. Mình luôn luôn phản ứng, 
giải thích, phân bua, đặt câu hỏi, so sánh, thậm 
chí còn cười hoặc thực sự không để tâm vào lời 
nhắc nhở. Mỗi lần có ai nhắc nhở, mình hay 
phản ứng nên dẫn tới cảnh hai bên giận nhau. 
Giờ đây khi nhìn lại, mình biết ơn quý sư cô 
vì mỗi lần như vậy, mình buộc phải nhìn vào 
tâm của mình. Mình biết ơn vì quý sư cô bảo 
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mình nên quét nhà, giữ cho phòng sạch sẽ, giữ 
im lặng và nhẹ nhàng hơn, và nhiều điều nhắc 
nhở khác. Mình biết ơn vì nhờ bị thúc đẩy theo 
cách đó, trong mình như có chút gì phải rơi 
rụng xuống và mình mở lòng ra để trở thành 
một con người mới.

Mình phát hiện ra là mình thích tôi luyện bản 
thân để làm vai trò của một sư em, rằng mình 
cần được đào luyện như vậy để có thể cảm thấy 
tăng thân là gia đình của mình. Quét phòng, 
nhổ cỏ, chắp tay, rửa bát cho quý sư cô đều 
mang hương vị của tự do. Những công việc 
hàng ngày đơn giản như vậy đã tưới tẩm bồ 
đề tâm, niềm hạnh phúc và đã giúp mình thấy 
gần gũi với quý sư cô.

Cũng ở Đồi Mận, mình học áp dụng thi kệ vào 
đời sống hàng ngày cũng như trong khi thực 
tập hơi thở và thiền hành. Tất nhiên mình đã 
biết pháp môn từ trước rồi, nhưng ở Đồi Mận 
sự thực tập bắt đầu đi vào đời sống. Đoạn đường 
từ phòng qua nhà tắm trở thành đoạn đường 
thiền hành. Chính trong lúc sử dụng nhà tắm ở 
Đồi Mận, mình học cách dừng lại và thở trong 
nhà vệ sinh, bật đèn, soi gương, đánh răng, rửa 
mặt… Không khí trong nhà tắm Đồi Mận vào 
sáng sớm do vậy mà thành thiêng liêng.

Gần đến lễ xuất gia, mình cảm nhận giữa Đồi 
Mận, con đường đến tự do của đời sống xuất sĩ 
và sư cô dạy lớp Uy nghi cho mình có một mối 
liên hệ mật thiết với nhau. Sư cô thực sự có mặt 
và thưởng thức thật trọn vẹn những nét đẹp 
và giá trị quý báu ở Đồi Mận. Nhìn sư cô nhẹ 

nhàng đi từ phòng qua nhà tắm, hay từ phòng 
học trở về phòng lúc nào cũng làm mình vui. 
Sư cô thường ngắm nhìn hoa trước phòng, mỉm 
cười, rồi chính sư cô cũng trở thành một bông 
hoa. Có khi mình có cảm tưởng như sư cô đang 
nói chuyện với hoa. Là một sư chị lớn nhưng sư 
cô vẫn còn mang trái tim hồn nhiên của một 
cô điệu nhỏ. Sư cô lúc nào cũng quét dọn lau 
chùi phòng ốc và chăm sóc mảnh vườn. Mình 
thương kính sư cô nhiều lắm khi nhìn thấy sư 
cô làm những công việc như thế. Có ngày, thấy 
sư cô đang cặm cụi chà một chiếc ghế nhựa 
trắng cũ kỹ, mình nhẹ nhàng nói: “Thưa sư cô, 
sư cô vẫn mãi mãi là một sadi trưởng lão”. Sư cô 
dịu dàng cười với mình. Sư cô cũng yêu thương, 
ôm ấp hết các sư chị, sư em, chẳng phân biệt ai. 
Sư cô thích mời các chị em ngồi trước phòng 
ăn trái cây, hay thậm chí khi trời lạnh mà mọi 
người hơi mệt mệt, sư cô mời ăn chocolate nữa.

Ngồi chơi chung với nhau như thế, các chị em 
nhìn thấy được quang cảnh rộng đẹp bao la, 
làm tâm hồn con người cũng hân hoan. Trong 
lớp Uy nghi, sư cô dựa trên những khó khăn 
đại chúng đang đối diện để dạy lớp. Với tình 
thương, sư cô luôn giúp hướng mọi người quay 
về công phu thực tập hàng ngày.

Sư cô cho các sư em nhiều bài tập nho nhỏ áp 
dụng trong đời sống ở Đồi Mận, trong phòng 
ngủ, phòng tắm, phòng học, đường vào ni xá, 
hay trong những tình huống xảy ra ở Đồi Mận. 
Nhờ đó trong tim mình đã nảy sinh tình cảm 
gắn bó với Đồi Mận. Mình cũng thấy an toàn 
bởi mình biết dù có làm gì sai hay tạo khó khăn 
rắc rối gì chăng nữa, mình cũng sẽ nhận được 
chiếc chìa khóa bí mật giúp mở lối cho mình 
trong lớp học giới lần sau.

Có một ngày, mình đi vào phòng sư cô lớp Uy 
nghi, mình thưa rằng mình cần xin lỗi và xin 
làm mới. Thời gian đầu mình chưa đủ khéo, 
nên có nhiều chuyện mình thường phải xin 
lỗi lắm. Nhưng thật ra nói lời xin lỗi cũng dễ 
thôi. Như trường hợp với sư cô chẳng hạn, chỉ 
cần mất một phút để xin lỗi, rồi sau đó sư cô 
sẽ dịu dàng mỉm cười, thế là em bé trong mình 
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cảm thấy được thương yêu. Ngày đó, chắc là 
sư cô biết điều này, bởi vì khi mình xin lỗi, sư 
cô trả lời đại khái như nói: “Hiền Nhân không 
cần sám hối, chuộc lỗi đi!”. Mình bèn hỏi sư cô 
“chuộc lỗi” nghĩa là gì. Sư cô bảo mình đi nhổ 
cỏ vườn cho sư cô.

Đồi Mận thương ơi, suốt thời gian mình sống 
trong ngôi nhà yêu thương này, Đồi Mận 
cho mình nhiều cơ hội yêu tha thiết đất Mẹ. 
Thường vào buổi tối, sau khi chải răng hay tắm 
xong, bước ra khỏi nhà tắm, mình ngây người 
trước quang cảnh bầu trời thênh thang, thấy 
vừa thật gần mà vừa thật bao la rộng lớn. Nền 
trời chuyển dần qua nhiều sắc màu, trên trời 
như có nhiều viên bảo châu màu hồng, rồi màu 
cam, cũng có những dải lụa dài màu vàng và 
trắng. Sau lưng Đồi Mận, cánh đồng hoa hướng 
dương vẫn nằm yên. Hàng cây bạch dương cũng 
đứng lặng yên hùng vĩ. Mấy hàng cây mận nhẹ 
nhàng mỉm cười thu nhận hết những vẻ đẹp 
này. Đây quả là món quà vô tận mở ra khung 
trời mới cho tâm hồn được tắm mát! Vào mùa 
thu, bầu trời đôi khi toàn màu hồng và sáng, 
cứ như là giấc mơ. Mùa xuân, chỉ cần mở cửa 
hay cửa sổ là mình sẽ chứng kiến cả một lễ hội 
hoa mai trắng. Vào mùa đông, có những ngày 
nắng trong, bầu trời rộng bao la và hàng cây 
lặng yên cho mình bài học trở về nội tâm.

Đồi Mận thương mến, sống trong vòng tay 
của Đồi Mận, chúng mình được gần với thiên 

nhiên. Đi qua phòng tắm, đến phòng học, 
phòng sinh hoạt chung, hay bất cứ phòng nào, 
mọi người cũng cần đi ra ngoài trời, và vì thế 
có nhiều cơ hội thưởng thức đất Mẹ. Bài thi 
kệ Mở cửa sổ đã cho mình niềm hạnh phúc lớn 
như thế suốt hai năm nay. Không ngày nào qua 
đi mà mình không thực tập dừng lại sau khi 
thức dậy để nhìn sự mầu nhiệm của Pháp thân. 
Mình sẽ nhớ lắm cách bài trí đơn giản ở đây khi 
mình chuyển vào ở những cư xá mới. Trong 
trái tim mình, sự đơn giản này là nếp sống giản 
dị của đời người xuất sĩ. Mình luôn luôn thích 
ngắm nhìn quý sư chị giặt đồ bằng tay, được 
bao quanh bằng đất trời muôn vẻ đẹp.

Đồi Mận thương mến, trong ánh sáng của vô 
thường, Đồi Mận mãi luôn còn đó trong tim 
mình. Chẳng bao lâu nữa, Đồi Mận sẽ thành 
huyền thoại, và mình rất biết ơn vì đã có cơ 
hội được tham dự vào huyền thoại này. Bây 
giờ chỉ còn vài tuần nữa thôi để ở đây, mình 
sống ý thức hơn để thưởng thức kho báu ở Đồi 
Mận. Đồi Mận cho mình nếm hương vị của nếp 
sống thảnh thơi, giữ được nó hay không là tùy 
ở mình, và rồi sau đó, truyền đạt lại. Có một 
điều chắc chắn là, dù cuộc đời đưa mình đến 
đâu chăng nữa, Đồi Mận trong trái tim mình 
vẫn luôn là nguồn nuôi dưỡng, nguồn hạnh 
phúc, vẻ đẹp, nguồn tự do và hy vọng. Đồi Mận 
đã dạy mình rằng chuyện gì cũng có thể được, 
nếu nguyện ước bắt nguồn từ sự thành tâm.



134

Sư cô Chân Trăng Tĩnh Mặc

Con là sư cô Trăng Tĩnh Mặc, người Indonesia. 
Con đang sống và tu tập ở xóm Mới. Con đã 
xuất gia ở Làng Mai, Pháp vào ngày 1 tháng 
12 năm 2015 trong gia đình cây Đan Mộc. Gia 
đình xuất gia chúng con có tất cả 19 vị, ở Pháp 
có mười sư chú và sư cô, ở Thái Lan có chín sư 
chú và sư cô. Đây là lần đầu tiên con có cảm 
hứng để viết một điều gì đó, vì con chưa bao giờ 
nghĩ rằng mình có điều gì thú vị để chia sẻ. Con 
cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Đôi khi con 
không thể tin được là con đã xuất gia và ở đây 
được gần sáu năm với rất nhiều kỷ niệm. Con 
nhớ lần đầu đến đây, Thầy đang bệnh và con 
không biết là con có được xuất gia hay không. 
Nhưng con rất hạnh phúc là đến hôm nay con 
vẫn còn là một sư cô ở đây.

Đối diện
Ở xóm Mới, mỗi sư cô ít nhất phải đảm nhiệm 
một tri (công việc) và tri của con là làm bảo trì 
xóm cùng với một sư cô khác. Từ mùa thu năm 
2018, con đã ở trong nhóm phụ trách công việc 
bảo trì. Tại sao con lại muốn chia sẻ về điều 
này? Đó là vì con thực sự biết ơn công việc này, 
nó đã cho con cơ hội học hỏi được rất nhiều 
điều. Đặc biệt là vào thời gian đầu, khi con 
vừa mới nhận việc. Lúc đó, con cũng đang đối 
mặt với khổ đau lớn nhất của mình là cảm giác 
không được chấp nhận. Quý sư chú trong gia 
đình xuất gia của con được thọ giới lớn nhưng 
con thì không được vì đại chúng chưa cho 
phép. Con rất buồn và xuống tinh thần, nhưng 
may mắn là con đang được làm chung tri bảo 
trì với một sư cô mà con khá thân. Con nghĩ 
công việc bảo trì có liên hệ với nhiều công việc 
khác trong đại chúng nên con cảm thấy phải có 

trách nhiệm. Tuy thời gian đó con có nhiều nỗi 
buồn giận nhưng sâu trong lòng, con vẫn cảm 
thấy rất thương và biết ơn đại chúng.

Tại sao con lại nói đây là khổ đau lớn nhất của 
con? Thật ra, mỗi khi nhìn lại, có thể nói trong 
cuộc sống, con là người rất may mắn bởi vì 
mọi thứ luôn dễ dàng đối với con. Vì vậy mà 
con chưa bao giờ gặp phải bất kỳ khổ đau nào 
như thế. Trước đây, cha mẹ con luôn bảo vệ con, 
cho nên con chưa bao giờ đối mặt với bất kỳ 
khổ đau nào và đây là lần đầu tiên mà con phải 
đối mặt với nó một mình. Cần phải nói thêm 
rằng con cũng là một phần nguyên nhân để tạo 
nên khổ đau này nên con không thể trách móc 
những người khác dù muốn. Con nhớ lần đó 
chúng con phải dọn dẹp lại kho chứa đồ bảo trì, 
con đang buồn và khóc rất nhiều, nhưng vẫn 
tiếp tục nhặt những cây đinh để bỏ vào những 
hộp khác nhau. Do vậy mà con có rất nhiều kỷ 
niệm trong công việc này. Giữa tình trạng khó 
khăn, con vẫn tham gia thời khóa và mọi sinh 
hoạt khác cùng đại chúng. Đồng thời, con cũng 
phải thực tập với những gì bên trong và bên 
ngoài mình để học và hiểu thêm về chính mình 
và về đại chúng.

Ai hạnh phúc?
Năm đầu tiên làm tri bảo trì, con nhận ra rằng, 
con không thích những gì không chắc chắn. 
Do đó mà con đã nhiều lần tranh luận với sư 
cô làm chung tri với con. Ví dụ như thỉnh 
thoảng chúng con phải đổi kế hoạch, thay vì 
làm những việc theo dự tính thì chúng con 
phải chuyển qua làm những việc gấp hơn. Lần 
đầu tiên khi con đi sửa đồ đạc hư hỏng, con 
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luôn có sự phán xét như: “Tại sao những thứ 
đồ như thế này lại có thể bị hư được? Các sư cô 
sử dụng kiểu gì vậy? Tại sao các sư cô lại mạnh 
tay và thiếu chánh niệm như thế?”. Rất nhiều 
tâm hành tiêu cực nổi lên trong con. Nhưng 
dần dần, con học được cách để sửa chữa mọi 
thứ đồ đạc. Con nhớ lại chính con, khi mới 
biết dùng đồ, cũng không thật sự cẩn thận cho 
đến khi nó hư hại, bởi vì con nghĩ sẽ có người 
chăm sóc, bảo dưỡng nó. Nhưng khi con học 
được cách sửa đồ hư hỏng và biết việc đó khó 
như thế nào, phải mất nhiều thời gian và công 
sức của người sửa như thế nào, con trở nên cẩn 
thận hơn. Vì vậy, khi con thấy bản thân mình 
cũng đã từng bất cẩn, thì cái tâm phán xét của 
con dịu lại. Con cũng thấy đó là bản chất của 
chúng ta, khi chúng ta không biết các đồ đạc 
từ đâu đến, chúng ta chỉ biết dùng nó, cho đến 
ngày nó không còn dùng được nữa, thì khi đó 
chúng ta mới thấy thiếu. Thỉnh thoảng chúng 
ta bị lờn nhiều thứ, giống như Thầy từng nói: 
“Khi chúng ta không đau răng thì không biết 
trân quý những cái răng của mình”.

Làm việc bảo trì, con cũng học được cách liên 
hệ với quý sư cô lớn và những sư em của con, 
bởi vì thường con không giỏi lắm trong lĩnh 
vực này. Con thường không thích nói và giải 
thích chuyện gì với ai, nhưng bây giờ con rất 
vui là con đã làm được chuyện này. Cố nhiên 
là lúc đầu cũng không suôn sẻ lắm, nhưng con 
đã học hỏi từ những lỗi lầm của mình. Con nhớ 
một lần, con đã làm một việc mà con nghĩ đại 
chúng sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, con lại nhận 
được một lời than phiền. Cũng do sự thiếu 
truyền thông của con mà con bị hiểu lầm. Sau 
đó, con luôn cố gắng cẩn thận hơn, để quan sát 
cũng như tự hỏi mình: “Mình có chắc là việc 
này sẽ làm cho mọi người hạnh phúc không, 
hay mình làm là vì mình thích?”. Từ những 
kinh nghiệm và hiểu lầm nho nhỏ đó, con có 
thể liên hệ tới những lời dạy của Bụt, của Thầy 
và áp dụng những điều mà con đã học hỏi vào 
sự tu tập.

Một trong những pháp môn của Làng mà đầu 
tiên con rất không thích là pháp môn Làm mới. 

Nhưng do công việc trong tri, con cần thực tập 
làm mới với các sư chị, sư em của mình. Và bởi 
vì sống trong một tập thể với rất nhiều người, 
con nhận thấy đây là một sự thực tập rất cần 
thiết. Trong thực tập Làm mới, đầu tiên chúng 
ta cần tưới hoa cho người kia, trước khi chia sẻ 
những khó khăn mình đang có với họ. Lúc đầu, 
con thấy thật khó làm việc đó, bởi vì trước đây, 
con ít khi làm, đặc biệt là tưới hoa. Con cũng 
nhận ra rằng, thực ra con có khuynh hướng 
nhìn ra lỗi của người khác hơn là thấy được 
những điểm tốt mà họ đã làm cho con. Do đó, 
con nhìn kỹ các sư chị, sư em của con hơn để có 
thể thấy được cái đẹp trong mỗi người, để con 
tưới hoa với một niềm cảm kích thật sự trong 
lòng.

Trước đây, con thường giữ những khó khăn 
lại trong lòng mình. Điều này ảnh hưởng lên 
cách con nhìn và tiếp xử với những người khác. 
Những khó khăn không được chia sẻ ra dần 
dần trở thành khối nội kết. Nhưng từ từ con 
tập chia sẻ những khó khăn của con với quý sư 
cô. Con cũng cảm nhận được sự thay đổi trong 
con và trong các chị em, bởi vì qua thời gian 
mối liên hệ của mọi người trở nên vững chắc 
hơn bằng nhiều cách khác nhau. Cái cảm giác 
không ai hiểu mình và không được chấp nhận 
dần dần ít đi so với trước kia bởi vì con có thể 
thấy được cái đẹp cũng như những khó khăn 
của những người khác. Con có thể hiểu họ hơn 
cũng như hiểu chính mình hơn.

Ngoài ra, có một điều quan trọng khác nữa mà 
con học được là cần giữ mối liên hệ tốt với mọi 
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người, bởi vì chúng ta không bao giờ biết được 
điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khi chúng ta 
lớn tuổi hơn và bị bệnh, con nghĩ đó sẽ là lúc 
mà chúng ta thực sự cần được mọi người yểm 
trợ.

Trước đây, con chưa bao giờ nói “xin lỗi”, cho 
dù khi đó con biết mình sai. Con chọn cách 
không liên hệ với người bạn đó nữa, và chỉ việc 
tìm một người bạn mới, hay thậm chí một công 
việc mới. Con đã quá ngang bướng và không 
bao giờ chịu chấp nhận là mình sai. Nhưng 
giờ đây, khi sống trong đại chúng, có thể nói là 
chúng ta sẽ gặp người mà mình có vấn đề hầu 
như mỗi ngày. Không thể trốn chạy nữa, con 
cần phải xử lý, học cách làm mới, nhún nhường 
hơn và không kẹt quá nhiều vào ý của mình.

Con là tăng thân và tăng thân là con
Từ kinh nghiệm này, con cũng học được cách 
nhìn đại chúng bằng một cái nhìn rộng lớn 
hơn. Khi đủ loại rác dồn cục lại thành khối 
trong hầm chứa chất thải và bị nghẹt, thì cả hệ 
thống sẽ không hoạt động được. Từ sự quan sát 
này con có thể hiểu được tại sao Thầy luôn nói 
rằng chỉ cần một người trong đại chúng không 
ổn thì cả đại chúng đều khổ theo. Do đó mà con 
đã cố gắng thực tập để chuyển hóa và trị liệu 

những vết thương trong con, để không làm con 
và đại chúng đều khổ. Thật ra, khi con thấy bế 
tắc, thì con chỉ cần thực tập buông bỏ - buông 
bỏ ý của mình, buông bỏ sự tự hào của mình 
và buông bỏ cả chính mình. Cho dù con đã biết 
hết những điều này, nhưng thực tế không hề 
dễ làm. Con cần phải cố gắng làm đi làm lại để 
cho đến một ngày, vào thời điểm mà con phải 
buông bỏ hình hài này, con sẽ có thể ra đi như 
một người tự do. Con cũng biết rằng “không có 
bùn thì không có sen”, nên con cũng không quá 
hy vọng là con sẽ chẳng phải gặp thêm những 
khó khăn trong tương lai. Thay vào đó, con 
mong là với sự tu tập và yểm trợ của tăng thân, 
con sẽ luôn luôn có thể đi qua những lúc khó 
khăn, cũng như giữ sự cân bằng cả những khi 
hạnh phúc.

Con rất biết ơn quý sư cô xóm Mới cũng như 
đại chúng của Làng đã luôn luôn yểm trợ và 
cho con cơ hội để lớn lên. Đại chúng đã không 
bao giờ từ bỏ con, vì thế con cũng học để không 
bao giờ từ bỏ chính mình. Giờ đây, đã gần ba 
năm trôi qua, con vẫn luôn hạnh phúc được 
làm một sư cô và góp phần mình vào nhóm bảo 
trì xóm Mới. Bởi vì càng làm, con càng cảm 
thấy thương quý sư cô hơn và thấy xóm Mới 
chính là nhà của mình.
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Vẫn một con đường vẫn một niềm tin

Thầy Chân Trời Tiêu Dao

Thầy Trời Tiêu Dao xuất gia trong gia đình cây Đan Mộc, thọ giới lớn năm 2019 tại đại giới đàn Bây giờ 
Ở đây. Hiện nay thầy đang sống và tu học tại Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB), Đức.

Đã năm năm đi qua kể từ khi tôi được gia nhập 
tăng đoàn xuất gia. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc 
đó, một ngày trong tháng 12 năm 2015, tôi được 
đại chúng Làng Mai Thái Lan cho xuất gia trong 
gia đình cây Đan Mộc.

Đó là một buổi sáng rất hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ 
như in cảm giác khi giọt nước cam lồ từ trên 
tay thầy Thủ tọa thấm mát lên đầu tôi và chúng 
tôi đọc theo thầy bài kệ Cạo tóc:

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

Có lẽ lúc đó tôi đã khóc, nước mắt hòa vào giọt 
nước cam lồ chảy từ trên đầu xuống. Ngay từ 
giây phút thầy cắt những sợi tóc đầu tiên cho 
tôi thì tôi đã cảm nhận sự nhẹ nhàng trong tâm 
và buông bỏ được cái gì đó mà tôi chưa thể gọi 
tên.

Tôi nhớ khi phát nguyện xuất gia, tôi chẳng có 
ý niệm gì về chuyện mình sẽ đi tu như thế nào 
và để làm gì cả. Nghĩ lại mà thấy thật mắc cười. 
Nhưng tôi biết có một cái gì bên trong muốn 
tôi phải đi. Và có lẽ tôi đã đi vì trái tim mách 
bảo chứ không phải vì một lý do nào khác.

Những ngày tháng tập sự thật khó khăn đối với 
tôi khi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. 
Tôi tập thức dậy vào lúc bốn giờ sáng để công 
phu trong khi là một người ưa ngủ nướng. Tôi 

phải thực tập đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên trong 
khi tôi lại là một người rất hiếu động, không 
muốn theo một khuôn khổ nào cả. Thật khó 
khăn và thật tình tôi không nghĩ đi tu lại khó 
như vậy. Cũng vì lẽ đó, có lúc tôi đã muốn bỏ 
cuộc. Nhưng không hiểu sao luôn có một điều 
gì đó mách bảo rằng tôi phải tiếp tục, đừng bỏ 
cuộc. Và tôi đã đi tiếp. Ở chùa lâu tôi cũng đã 
học được ít nhiều. Tôi dần thích nghi với cuộc 
sống mới. Môi trường ở đây, từ cảnh vật đến 
con người của vùng đất Từ Đức, Khánh Hòa đã 
níu chân tôi với tình thương từ quý thầy và các 
bác Phật tử. Họ thật hiền hòa giản dị, đầy tình 
thương.

Tôi ở chùa Từ Đức tập sự một năm thì được 
chuyển qua xóm Trời Quang, Làng Mai Thái 
Lan để xuất gia và ở lại đó để nương tựa đại 
chúng thực tập. Sau lễ xuất gia, tôi có những 
sư em trai và sư em gái mới trong gia đình 
xuất gia cây Đan Mộc. Các sư em của tôi đến từ 
nhiều nơi khác nhau: Quảng Trị, Huế, Đà Lạt, 
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Sài Gòn,… Một điều đặc biệt trong gia đình tôi 
là các sư em đều rất nhỏ tuổi. Trong chúng, có 
những sư chú và sư cô mới chỉ 15 hay 16 tuổi, 
nhưng tuổi tu lại hơn tôi nhiều lần. Đó là một 
trong những khó khăn ban đầu của tôi. Thêm 
nữa, ngoài văn hoá xuất sĩ, tôi phải hòa nhập 
với văn hóa vùng miền khác nhau. Rồi chuyện 
hoàn cảnh, xã hội, gia đình,… Thật khó khăn 
biết nhường nào! Trong gia đình huyết thống, 
tôi là con thứ hai trong số ba anh em trai. Thế 
mà bây giờ, trong gia đình xuất gia cây Đan 
Mộc, tôi phải chăm sóc và chơi với tám sư em: 
ba sư em trai và năm sư em gái. Đó là một điều 
tuyệt vời nhưng cũng vô cùng thử thách bởi 
chúng tôi khác nhau rất nhiều mặt. Nhưng rồi 
mọi chuyện cũng ổn vì ai cũng thực tập, cũng 
có những chí nguyện đẹp và cùng đi trên một 
con đường. Tôi thấy được tuệ giác của Thầy khi 
cho chúng tôi xuất gia trong một gia đình có 
đủ anh chị em để chăm sóc lẫn nhau. Chăm 
sóc được cho nhau, nâng đỡ nhau tu học là đã 
chăm sóc hạnh phúc cho cả đại chúng rồi.

Có lẽ khó khăn hơn cả là sau khi xuất gia, tôi 
phải thực tập buông bỏ rất nhiều thứ và đặc 
biệt phải học lại từ đầu như một đứa bé mới 
sinh ra. Tôi xuất gia khi đã 28 tuổi, và tôi phải 
bắt đầu học lại mọi thứ, từ cách đi, cách chào, 
cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở, đến cách 
hành xử sao cho đẹp. Tôi đã học và cố gắng học 
từng ngày để thay đổi. Và rất may, tôi không 
phải đi một mình, không phải học một mình vì 
tôi luôn có tăng thân, có các anh chị em cùng 
đi, cùng học và yểm trợ cho tôi. Khi tôi vấp ngã 
hay phải đối diện với những khó khăn thì luôn 

có mọi người ở đó để cho tôi có động lực đứng 
lên bằng chính đôi chân của mình. May là tôi 
đã chọn được cho mình một người thầy. Khi đi 
xuất gia, tôi không có một ý niệm nào về thầy 
của tôi cả, cũng không biết thầy mình là ai nữa. 
Nhưng có lẽ nhờ phước đức của tổ tiên mà tôi 
may mắn được nương tựa một người thầy vĩ 
đại, có nhiều tuệ giác và có tầm ảnh hưởng đến 
thế, cũng như được nương tựa một tăng thân 
lớn như vậy.

Rồi mọi thứ cũng đi qua. Năm năm, tôi thấy 
mình đã thay đổi rất nhiều. Người ta nói ở 
chùa mãi cũng thấm tương chao. Từ một con 
người có thể gọi là hoang dã, nay tôi đã được 
thuần phục một phần nào đó về cách đi, cách 
ăn, cách làm, cách nói và đến giờ tôi vẫn còn 
thích để tâm học hỏi những điều đó. Năm năm, 
tôi thấy mình vẫn đang tập bước những bước 
đầu tiên. Tôi được nuôi dưỡng trong dòng 
sữa của tăng thân và của tình huynh đệ. Tôi 
nuôi dưỡng hạnh phúc từng ngày. Hạnh phúc 
trong lối sống đơn giản, trong những bữa ăn, 
trong khi đi thiền hành hay đôi khi trong lúc 
tôi chạm được những điều đẹp nhất của tình 
huynh đệ… Tôi thấy mình không có những gì 
người ta thường mong muốn như tiền tài, danh 
vọng, địa vị,… nhưng tôi đang có tất cả. Tôi có 
cả một bầu trời tự do và tôi đang tận hưởng nó. 
Thầy đã cho tôi cái tên của một con người tự do 
(Trời Tiêu Dao) và tôi đang sống với nó, đang 
nuôi dưỡng nó từng ngày.

Tôi thấy mình cũng thật may mắn khi có tăng 
thân ở khắp nơi. Năm nay, tôi đã chuyển tới 
EIAB để nương tựa đại chúng nơi đây tiếp tục 
tu học. Ước mơ đi Tây của tôi đã thành sự thật 
(một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn ước mơ nơi 
trời Tây của tôi). Và ở đây, cũng như những 
ngày đầu tập sự ở Từ Đức hay khi làm một sư 
chú ở Trời Quang, tôi sẽ học hỏi những điều 
mới để thích nghi và lớn lên. Tôi biết, ở đây, 
mình sẽ phải tự lực nhiều hơn so với thời gian 
ở Thái Lan.

Năm năm, tôi vẫn đang tiếp tục con đường, vẫn 
tiếp tục niềm tin mà trong sâu thẳm trái tim 
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của tôi luôn mách bảo, như hai câu kết trong 
bài hát của gia đình cây Đan Mộc:

Dẫu sương mù giăng lối 
Gió trăng vẫn đong đầy.

Tôi xin được gửi niềm tin của mình tới Thầy, tới 
tăng thân đã luôn ở bên, nâng đỡ tôi đến ngày 
hôm nay, giúp tôi chân cứng đá mềm. Dù biết 
rằng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn 
nhưng tôi tin mình sẽ đứng vững.

Có một nẻo về

Sư cô Chân Trăng Thành Tựu

Ánh trăng nghiêng soi vào tâm trí nhỏ 
Để hỏi thầm bạn nhỏ đã tỉnh chưa

Những ngôn từ thật thân thiện làm sao, làm 
mình tưởng như đang trong một giấc mơ. 
Mình cứ ngỡ rằng bạn đã quên mình rồi chứ. 
Bạn biết không? Mình đang tập sống như một 
người tự do, đang được hòa mình trong một 
căn phòng thật yên tĩnh. Mình đang hồi tưởng 
về những ngày mới bước chân đến Viện Phật 
học, một không gian thật trong lành đầy bình 
an, thiền vị.

Bạn biết không, điều khiến mình sợ nhất khi 
nghe đến Học viện là ma. Mình rất sợ ma, chỉ 
nghe thôi cũng đã rùng mình rồi. Từ nhỏ mình 
hay xem phim ma nên mỗi lần nhắc đến ma là 
những hình ảnh ghê rợn ngày xưa lại hiện lên. 
Vì vậy, khi nghe ai kể chuyện ma là mình liền 
tránh ngay, không muốn nghe, không muốn 
tưới tẩm thêm nữa. Thời gian trôi qua làm cho 
mình quen thuộc hơn với không gian và cảnh 
vật ở đây. Mình không còn sợ ma khi đi một 
mình nữa. Trước đây, đi đâu mình đều không 

dám đi một mình, dù là đi nhà vệ sinh. Mình 
thật nhát gan phải không? Nhưng không sao, 
bất cứ điều gì cũng đều để lại cho mình những 
bài học giá trị cả.

Thấm thoát mình đã ở Học viện bốn năm, tập 
sống tự lập, tự giác và thảnh thơi. Mình cũng 
học cách hòa nhập với cuộc sống của người Tây 
phương. Ở Học viện, mỗi người luôn tự sách 
tấn, tự ý thức và giúp đỡ nhau trong sự thực 
tập. Nếu bạn đến Học viện chắc bạn sẽ rất thích 
vì ở đây có rất nhiều điều thú vị và đầy bình 
an. Mỗi ngày mình được đi thiền hành trên con 
đường tên là “Con đường vui”, con đường có 
bài kệ của Sư Ông khắc trên tấm gỗ:

Đường lên chùa cổ Đại Bi 
Trong veo dòng suối xanh rì ngàn thông 
Đến đây nước nhược non bồng 
Bụi trần rũ sạch chân tâm rạng ngời.

Mình đã rất hạnh phúc mỗi khi đọc bài kệ này. 
Không những thế, cảnh ở đây còn gợi cho mình 
một cảm giác thật giản dị và quen thuộc:
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Sáng trưa gió thổi hiu hiu 
Ngàn thông ríu rít chim ca hội về 
Hoa vui đua nở một giàn 
Đường thì hồng đỏ đường thì xanh nâu.

Học viện cũng có một cái tháp chuông rất lớn, 
có tên là Tháp Bao Dung. Ở đây cái gì cũng to 
lớn hết, từ cửa ngõ, phòng ốc cho đến cây cối, 
mọi thứ. Nhưng có một cái hơi nhỏ là gì bạn 
biết không, đó là con người. Quý thầy, quý sư 
cô rất nhỏ và hơi gầy. Nhưng không sao! Mình 
thấy mọi người có hình hài tuy nhỏ nhưng toàn 
làm việc lớn không thôi. Mình rất ngưỡng mộ 
quý thầy, quý sư cô. Ai cũng mang trong trái 
tim một lý tưởng lớn, cũng đều đóng góp và 
cống hiến hết lòng trong công việc cũng như 
trong sự thực tập. Mỗi thầy, mỗi sư cô có thể 
đảm nhiệm nhiều việc trong cùng một thời 
gian, không biết sao họ lại giỏi như vậy. Có 
lẽ trong mỗi người luôn mang tâm phụng sự 
rất sâu bền. Có khi các vị quên cả chuyện ăn 
chuyện uống.

Ở đây khóa học do quý thầy, quý sư cô lớn và 
giáo thọ cư sĩ phụ trách diễn ra mỗi tuần. Có 
khoảng 40 đến hơn 100 thiền sinh tham dự 
tu học. Nhờ vậy nên mình có cơ hội học thêm 
tiếng Đức với các bạn thiền sinh. Đây cũng là 
cơ hội cho mình kết nối, chia sẻ kinh nghiệm 
tu học và trao đổi văn hóa Đông Tây. Nếu bạn 
là mình thì bạn cũng thực tập như vậy đó. Vì 
con người ở đây rất dễ thương, họ luôn mở lòng 
để học hỏi cách thực tập và nét đẹp của những 
nền văn hóa khác. Mình cũng vậy. Mình cũng 
mở lòng học hỏi nên tiếng Đức đối với mình 
cũng trở nên không còn khó lắm. Nó giống như 
toán học, cứ theo công thức mà ráp vào là nói 
được thôi. Mình nghe nhiều người sợ đến Đức 
vì phải học tiếng Đức. Thực chất nó không khó 
như mọi người tưởng tượng đâu. Chỉ cần có sự 
đam mê và lòng kiên trì thì mình học rất dễ. 
Mình muốn chia sẻ như vậy để bạn không cần 
phải sợ. Bạn có thể đến một lần để thực chứng 
cuộc sống bình yên nơi này.

Và còn một thứ rất tuyệt vời ở đây nữa mà mình 
không thể bỏ qua. Một màu ngập kín đường đi. 
Ai qua lại cũng đều thích khung cảnh ấy. Đó là 
tuyết trắng. Cứ mỗi mùa đông đến là tuyết phủ 
khắp lối đi quanh Học viện. Thỉnh thoảng quý 
thầy, quý sư cô phải cào tuyết để mọi người đi 
không bị trượt té. Và trong lúc cào tuyết, mọi 
người lại chơi trò ném tuyết. Không khí thật 
vui nhộn làm sao!

Mình rất hạnh phúc và được nuôi dưỡng mỗi 
khi nghĩ về những chuyện vui đó. Học viện 
mang đến cho mình rất nhiều niềm vui, nhiều 
kỷ niệm, nhiều sự hồn nhiên, vô tư. Tuy thỉnh 
thoảng cũng có chút khó khăn, nhưng rồi mọi 
người đều nắm tay nhau đi qua và cùng nhau 
xây dựng nơi đây thành một nơi chứa đầy tình 
thương, ôm ấp tất cả những ai có khó khăn, 
khốn đốn:

Nơi đây thanh tịnh cảnh thiền 
Chở che ôm ấp những người trầm luân 
Bạn ơi xin hãy ghé thăm 
Ngôi chùa Học viện bình yên cảnh thiền.

Mình chắc bạn cũng rất hạnh phúc khi thấy 
mình hạnh phúc phải không? Mình biết dù 
ở đâu đi nữa, trong chúng ta vẫn luôn chứa 
đầy ba chữ tình huynh đệ. Nó chỉ tồn tại lâu 
dài khi chúng ta hiểu được nhau, thông cảm, 
chấp nhận nhau và cùng đi qua khó khăn, 
phải không bạn? Nhóm của mình đã từng làm 
chung một cái lồng đèn mang tên Tình huynh 
đệ. Mình rất vui vì thông điệp mình viết này 
sẽ đến với tất cả các bạn, dù bạn đang ở bất cứ 
phương trời nào, để chúng ta hiểu nhau hơn và 
cùng đi trên những chặng đường kế tiếp.

Bất cứ khi nào bạn muốn đến thăm và trở về 
ngôi nhà bình yên này thì bạn hãy trở về nhé! 
Cánh cửa thiền luôn luôn chờ đón bạn.
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Sư cô Chân Huệ Tri

Ta về qua những vui buồn cũ 
Thăm nỗi cô đơn tự thuở nào 
Trăng chiếu niềm riêng trăng lặng lẽ 
Nghe đời quằn quại những niềm đau.

Ta về thăm cõi hoang sơ ấy 
Bếp lửa nhà ai còn ấm nồng 
Xin chút niềm vui dù nhàu nhũ 
Gom về cho tươi lại ngày đông.

Về đây thăm những ngày thơ dại 
Bờ đê xanh cỏ gió mênh mông 
Cô bé hồn nhiên nơi xóm nhỏ 
Nhìn đời lấp lánh ánh mắt trong.

Ta yêu những tháng năm lam lũ 
Giản dị mà vui với ruộng đồng 
Tiếng nghé ậm ờ tìm gọi mẹ 
Đường làng êm ả bước thong dong.

Nay đã xa xôi ước trở về 
Đường làng, đồng ruộng với con đê 
Đời nghèo nhưng nghĩa tình gắn bó 
Mẹ ơi! Ở đó đợi con về.

Danh lợi phù hoa nơi thành thị 
Hơn thua, đố kỵ lẫn thị phi 
Quay cuồng cuộc sống không ngừng nghỉ 
Nghe đời dòng lệ chảy râm ri.

Ta về tóc không còn màu cũ 
Nếp trán nhăn vì tháng năm phai 
Ta thấy thương cho đời lữ thứ 
Đường đời bụi phủ mờ mắt cay.

Thôi về gác lại ngày rong ruổi 
Dừng chân xóm nhỏ cạnh bờ đê 
Nghe trong nắng sớm mùi hương lúa 
Chim chóc khắp nơi rủ nhau về.

Ta về cho thỏa lòng mong nhớ 
Làm khách tha hương đã bao ngày 
Vui chén trà thơm cùng hơi thở 
Đời ta từ đó tỉnh giấc say.
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Lòng đất nở hoa trời

Sư cô Chân Trăng Giác Ân

Sư cô Trăng Giác Ân xuất gia năm 2017 trong gia đình cây Bạch Dương tại Làng Mai, Pháp. Sư cô người 
Singapore, trước đây sống và làm việc tại Hawaii. Hiện nay sư cô đang tu học ở xóm Hạ. Bài viết được 
BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Mùa thu là mùa con thích nhất trong năm. Đó 
là thời gian con có thể vào rừng hái nấm dại 
và khám phá ra biết bao mầu nhiệm trong lòng 
đất Mẹ. Con luôn luôn tâm đắc với câu “Tuệ 
giác chân thật chỉ có thể đạt được do sự thực tập 
quán chiếu và lắng nghe… Con nguyện suốt đời 
là một người đi tìm học và thường trực sử dụng 
chánh niệm để quán chiếu sự sống trong con và 
xung quanh con trong từng giây phút” trong giới 
thứ hai của mười bốn giới Tiếp hiện. Con tin 
rằng khi làm bất cứ điều gì, dù đó là khoa học, 
nấu ăn hay làm vườn,… nếu ta thật sự khám 
phá đến tận cùng của nó, ta sẽ tìm ra bản chất 
đích thực của sự sống đang tiềm ẩn bên trong. 
Dưới đây, con xin chia sẻ một vài điều mà con 
đã học được từ rừng cây và những tai nấm.

Cái gì thế?
Khi con gặp một con thú trong rừng, thí dụ 
như một con chim hay một con nai, cách hay 
nhất để ngắm nó là đứng thật yên, thư giãn và 
nhìn vẩn vơ đâu đó. Cuối cùng thì con thú sẽ 
thư giãn ra, yên tâm tiếp tục những gì mà nó 
đang làm. Khi đó con có thể ngắm nó một cách 
thật tận tường.

Con khám phá ra nguyên tắc này 
không chỉ có hiệu 

lực với 

những loài thú hoang, nó cũng có hiệu lực với 
những khổ đau đi lên khá thường xuyên trong 
con nữa. Những lúc như vậy, con không thấy 
vui, trong lòng phiền muộn mà không biết 
nguyên do, tâm ám ảnh bởi cái gì không thể 
gọi tên. Con chỉ có thể nói đó là một cái gì cũ kĩ, 
quen thuộc và có mùi không dễ chịu.

Khi ấy, con chơi trò chơi kiên nhẫn chờ đợi và 
giữ ý thức là mình đang khổ. Con tìm cách để 
lắng yên, thư giãn và đồng thời vẫn để ý dõi 
theo nỗi khổ của mình. Tương tự như cách con 
quan sát một con thú trong rừng. Con không 
khơi gợi, cũng không đào bới nó mà cứ sống 
cuộc sống hàng ngày của mình một cách bình 
thường, cho đến khi nó nhúc nhích trong tâm 
thức và đột nhiên con thấy rõ ràng mặt mũi 
của nó. Thường thường chỉ cần biết nó là cái 
gì thì đã thấy khỏe hơn rồi. Bởi vì đi cùng với 
cái biết ấy là tình thương yêu hay sự ưu ái con 
dành cho chính bản thân mình. Và thường thì 
con cũng biết là mình cần phải làm gì tiếp sau 
đó.

Muốn tìm ra điều gì, bạn cần phải dừng suy nghĩ
Khi chúng con đang đứng trong rừng, bạn 
con đã hỏi cách tìm nấm dại. “Thường thường 
khi nhìn những cái khác thì mình hay tìm ra 
chúng”, con trả lời. “Ở trên đời, phần lớn các 
chuyện khác cũng đều tương tự như vậy, không 
đúng sao?”, bạn con đáp.
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Câu trả lời này của người bạn làm con kinh 
ngạc. Trước đây, là một nhà sinh vật học, phần 
lớn cuộc đời con đã được huấn luyện trong việc 
tìm kiếm các tiêu bản động thực vật. Hồi đó, 
con đã đi lùng trong thiên nhiên các loài dơi, 
chim, cá, bạch tuộc, cây cỏ, thậm chí đến cả 
lông chim nữa. Con đã phát hiện ra rằng cách 
tốt nhất để tìm ra mẫu vật là biết mình đang 
tìm cái gì, đặt ý định sẽ tìm ra nó, rồi chỉ đơn 
thuần bắt đầu bước đi và dừng lại mọi suy tư. 
Thế rồi đâu đó, từ nơi sâu thẳm trong tâm thức, 
khi có một cái gì đó giống như nấm xuất hiện, 
dường như có một tiếng chuông đang ngân lên 
trong tâm, bộ não của con thức tỉnh, và ngay 
khi ấy con nhìn thấy.

Như thế con có thể giữ cho đầu óc thư giãn 
trong khi tìm kiếm, và vẫn có thể thưởng thức 
sắc màu của thiên nhiên. Mỗi lần tìm ra một 
loại nấm ăn được cũng giống như tìm ra một 
kho tàng, thật là thích! Trong khi đó, nếu phải 
cố gắng quá nhiều, đầu óc căng thẳng, mắt tìm 
kiếm ngược xuôi, con rất dễ bị mệt và dễ cảm 
thấy thất vọng. Đến khi tìm ra được cái muốn 
tìm thì không hiểu sao con không còn thấy 
mừng vui gì nữa cả. “Không suy nghĩ” là một 
cách tìm kiếm “vô nguyện”. Cách này thật sự 
hay hơn nhiều so với cách cố công tìm kiếm.

“Không suy nghĩ” cũng là một phương cách 
giúp con rất nhiều trong các buổi họp. Nhất 
là khi chúng ta cần bàn thảo hay giải thích 
những điều phức tạp. Trước đây, con hay tính 
trước xem mình nên nói cái gì trước, cái gì 
sau để điều con muốn nói được rõ ràng. Con 
cũng muốn có ái ngữ nên cố gắng chuẩn bị 
trước những lời muốn nói và vì vậy nó dễ trở 
thành sáo ngữ. Ngoài ra cũng khó giữ những gì 
mình muốn nói trong đầu nếu đó là một chia 
sẻ dài. Cuối cùng, con khám phá ra mình chỉ 
cần tác ý là muốn dùng ái ngữ trong khi nói, 
muốn dễ thương với mọi người và biết rõ điều 
mình muốn truyền thông. Rồi con dừng lại tất 
cả mọi suy nghĩ và giao từ ngữ cho tàng thức 
làm việc. Cho đến bây giờ thì phần lớn các cuộc 
thảo luận đều diễn ra khá suôn sẻ và con không 
tự làm tâm mình căng thẳng nữa.

Bình thường là thiêng liêng
“Chỉ cần đi một vòng trong rừng là đã tìm được 
nhiều thứ để ăn. Điều đó chẳng phi thường hay 
sao?”. Trên đường về với một rổ đầy nấm trong 
tay, con chia sẻ điều này với bạn mình.

“Đó có phải là thấy được sự thiêng liêng trong 
những khoảnh khắc bình thường không?”, 
người bạn thông thái của con trả lời.

Thật vậy sao? Câu trả lời của người bạn làm 
con kinh ngạc. Tìm nấm không khác gì mấy so 
với việc đi ngang qua một cánh rừng từ tuần 
này sang tuần khác. Đó là một việc thật bình 
thường. Tuy nhiên, nhờ sự bình thường đó mà 
con đã có cơ hội thấy rằng khi một loại nấm 
ngưng mọc, nó được thay thế bởi những loại 
nấm khác. Có những loại mọc đầu mùa và có 
những loại mọc cuối mùa. Loại nào cũng rất 
ngon.

Đi ngang qua một khu rừng từ tuần này sang 
tuần khác, con bắt đầu cảm được “đây là chỗ tốt 
cho nấm mọc” và “đây là một chỗ không thuận 
lợi để nấm mọc”. Con không thể giải thích được 
sự khác biệt giữa một nơi rất tốt cho nấm mọc 
và một chỗ chưa tốt. Nhưng con biết là cái cảm 
ấy đến từ sự kết nối thật sâu của con với rừng 
và đất đai. Cứ như là đất đai bắt đầu trò chuyện 
thì thầm với mình, và một mối liên hệ riêng 
giữa mình với đất, với cây đã nảy sinh. Đồng 
thời, con cũng cảm thấy gần gũi và được hiểu.

Đột nhiên con cũng cảm nghe như mình có 
một liên hệ họ hàng thân thuộc với người Pháp 



144

qua nhiều thế hệ. Những người đã từng qua lại 
trong cánh rừng này, xách giỏ đi hái nấm. Khi 
con nhìn thấy một cặp vợ chồng người Pháp 
lớn tuổi, chống gậy và xách giỏ vào rừng, con 
có cảm giác như mình đã từng quen biết họ. 
Khi nghe các sư cô người Pháp kể lại là ba mươi, 
bốn mươi năm trước, lúc còn nhỏ, các sư cô đã 
theo cha mẹ vào rừng hái nấm, con thấy mình 
có thể dễ dàng hình dung ra được cảnh tượng 
đó. Con rất biết ơn tổ tiên đất đai và đất nước 
này đã cho phép con được sống ở đây.

Có chắc không?
Một bài viết về nấm không thể hoàn tất nếu 
không nhắc đến vô số các loại nấm không ăn 
được, nấm độc và những loại nấm đẹp trong 
rừng. Những loại này nhiều hơn loại nấm ăn 
được rất nhiều. Có những loại nhìn như có 
vẻ ăn được (nghĩa là chúng phù hợp với quan 
điểm của chúng ta về hình dáng của các loại 
nấm ăn được), trong khi những loại khác thì 

rất thơm, hoặc rất đẹp, nhưng phần lớn chúng 
là các loại nấm không ăn được.

Ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng hoặc 
hầu như chắc chắn rằng “nấm này có thể ăn 
được”, nhất là khi ta gặp một ổ nấm lớn. Nhưng 
trước sự nguy hiểm của việc ngộ độc nấm (đôi 
khi có thể làm mất mạng), sự thực tập “Bạn có 
chắc không?” rất quan trọng. Nếu con không 
thể tự nói với mình một cách chắc chắn là: “Tôi 
biết rất rõ về loại nấm này”, thì con phải bước 
đi. Con không muốn chính mình hoặc các sư 
cô bị ngộ độc. Đôi khi con thu nhặt một vài tai 
nấm mẫu và nhờ những người có kinh nghiệm 
hơn xem xét giúp. Phần lớn câu trả lời con nhận 
được đều giống nhau: “Chúng là nấm không ăn 
được” hoặc “Chúng tôi không chắc lắm, nên tốt 
nhất là đừng nên ăn!”. Là những người đi tìm 
nấm, chúng ta cũng phải là những người thực 
tập giỏi câu “Bạn có chắc không?”.

Bài viết này dành tặng cho những người bạn kiên nhẫn của con, những người cùng phòng học, cùng 
làm việc trong văn phòng - là những người phải “chịu đựng” các tiêu bản nấm xuất hiện khắp nơi trên 
bàn làm việc hoặc bên ngoài phòng làm việc của con. Đồng thời cũng dành tặng cho những người bạn 
dũng cảm và đội luân phiên của con vì đã đủ can đảm ăn thử nấm cùng với con trong mùa thu này.
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Lặng lẽ vầng trăng khuya

Sư cô Chân Tuyết Nghiêm

Ánh trăng ghé qua thềm 
Đưa tiễn một màn đêm 
Cho ban mai tìm đến 
Gặp gỡ ngày bình yên

Một ngày nữa lại mở ra nhiệm mầu, tôi thấy 
lòng mình nhẹ nhàng và hân hoan. Ở Trạm 
Tịch, tôi vẫn còn thói quen thưởng thức buổi 
sáng lặng yên nơi góc nhỏ của mình. Ngày nào 
cũng vậy, sau khi thức dậy tôi thắp nến, đốt 
trầm và ngồi nơi góc nhỏ, pha và thưởng cho 
mình những ly trà nóng. Nó đã trở thành một 
thói quen rất nuôi dưỡng tôi. Cũng bởi thói 
quen ấy nên đã rất lâu rồi tôi không bước ra 
với thiên nhiên những phút yên đầu ngày như 
thế này.

Sáng nay ngày làm biếng, tiếng chuông đại 
hồng trầm hùng đã thức tôi dậy sớm để thưởng 
thức một ngày của riêng mình dài hơn. Tôi 
thức dậy, cũng như mọi ngày, định sẽ ngồi 
vào góc nhỏ, nhưng rồi có gì đó âm thầm đưa 
tôi đi ra hướng cửa lớn nhà Lưng Đồi. Nhìn ra 
bồn hoa hồng trước sân, ánh sáng rõ ràng như 
chiếc đèn pha chiếu rõ cả sân. Tôi nhận ra hiện 
hữu của một vầng trăng qua luồng ánh sáng 
đó. Chân tôi bỗng tìm đôi dép và bước ra ngoài 
trời như không kịp suy nghĩ gì, chỉ thoáng thấy 
lòng bình an lắm. Bước ra sân, ngước nhìn lên 
bầu trời, quả là một tặng phẩm tuyệt vời của 
thiên nhiên! Một vầng trăng nhỏ nhắn, tròn 
trịa và trong vắt. Thoáng lên trong tâm một 
suy nghĩ: “Ôi! Lâu quá không thưởng thức một 
ánh trăng đúng nghĩa”. Nghĩ rồi, tôi vào lại góc 
nhỏ lấy trà, nến và nước gọn trên hai tay rồi ra 
trước sân để hội ngộ với vầng trăng khuya.

Trăng sáng quá, tôi không cần thắp nến mà 
vẫn pha trà một cách dễ dàng. Ly trà nóng tôi 
nâng trên tay, mỉm cười với chính mình, với 
người bạn quen cũ, với phút giây nhiệm mầu 
sâu lắng, với mối tình lặng lẽ giữa mình và 
thiên nhiên.

Tôi ngồi đó, thở những hơi thở bình an “vững 
như trái núi, lặng dòng tâm trong”. Nụ cười 
cũng tự nhiên đến trầm mặc, có lẽ không ai 
biết, nhưng rất ý nghĩa với riêng tôi. Khung 
cảnh trời khuya làm cho tâm tư tôi lắng yên, 
thênh thang. Tôi ngồi yên và có dịp để quan sát 
những đến đi trong tâm tư mình, quan sát mọi 
sự vận hành xung quanh. Một mình nhưng tôi 
không thấy mình đơn độc như đã từng, mà trái 
lại, tôi thấy trong lòng ngập tràn sự ấm áp. Tôi 
bắt gặp sự sống mầu nhiệm nơi mình và thiên 
nhiên, là bức tranh tôi tự vẽ và thấy vừa lòng.

Càng có mặt để thưởng thức, tôi lại càng cảm 
thấy ánh trăng thật đẹp và thật gần gũi. Hình 
ảnh ánh trăng lại giúp tôi tiếp xúc với tình 
thương lớn rộng của Bụt, của Thầy và của tự 
thân nó. Vầng trăng thảnh thơi, vầng trăng tự 
do...

Có một bài hát tiếng Anh đơn giản mà tôi rất 
thích lại cũng đến góp vui trong buổi sáng này.

“The Sun, it shines for everyone 
Non discrimination 
The rain, it falls for everyone 
Non discrimination...”

Tôi tạm dịch là:
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“Mặt trời soi chiếu cho tất cả mọi người không 
phân biệt 
Cơn mưa tắm mát cho tất cả mọi người không 
phân biệt...”

Lời bài hát chỉ vậy thôi, nhưng nó là sự thật rõ 
ràng, hiển nhiên đã đi vào tôi sâu sắc. Nhìn 
vầng trăng sáng nay, tôi cũng thầm hát bài hát 
đó:

“The moon, it shines for everyone, 
Non discrimination“

“Vầng trăng tỏa chiếu cho tất cả mọi người, 
không có sự phân biệt”.

Tôi cảm nhận được cái tự nhiên thanh cao và 
giải thoát ấy. Và tôi cũng muốn mình là mặt 
trời, là cơn mưa, là vầng trăng, để tình thương 
tôi tiếp tục lớn rộng, trang trải không phân 
biệt. Tôi cảm nhận mối tình của tôi và trăng 
thật sâu sắc trong giờ phút này. Trăng không 
nói, nhưng tôi cảm nhận được sự có mặt và tình 
thương lặng lẽ ấy. Tôi không nói, nhưng cũng 
âm thầm hiến tặng trăng tình thương thanh 
cao, đẹp đẽ và lặng lẽ bằng sự có mặt, sự trân 
quý. Tôi biết trăng là của mọi người nên không 
cố tâm giữ cho riêng mình và hẳn trăng cũng 
thế. Mối tình ấy tự do thật, không bao giờ mất, 
mà có ẩn tàng cũng không làm mình đau khổ.

Tôi nhớ đến ba, nhớ đến bài thơ tôi viết trên 
biển Kim Hải tháng Chín vừa rồi cũng là những 
cái thấy bao la ấy. Những cái thấy đã giúp tôi 
mạnh mẽ buông đi nỗi niềm của sự mất mát, 
để chấp nhận sâu hơn sự thật ẩn tàng của ba 
một cách bình an nhất. Rõ ràng chỉ có ánh sáng 

tuệ giác mới có đủ sức mạnh để dẫn đường cho 
tâm hồn thoát khổ. Tôi biết ơn sự tu tập của 15 
năm qua đã cho tôi một hành trang đủ để chấp 
nhận sự ra đi của ba, để thấy được ba vẫn còn 
trong tôi sâu sắc, trong hơi thở bình an, trong 
sự tiếp nối thiêng liêng. Lời bài hát Mặt trời có 
lặn bao giờ là tự sự lòng tôi, một tấm lòng đã 
được ánh sáng con đường tâm linh làm cho dịu 
nhẹ, làm cho thanh thoát,…

Ba đã đi rồi như mặt trời đi ngủ 
Con có buồn khi vắng bóng ba không? 
Con mỉm cười với hoàng hôn buông xuống 
Ánh sáng đỏ hồng phủ biển sóng mênh mông

Mặt trời đâu rồi, bầu trời vẫn rực rỡ 
Biển xanh cát vàng cũng đã nhuốm màu thơ 
Ba ở đâu rồi, phải chăng là con sóng 
Vỗ vào chân con khoảnh khắc lặng như tờ

Chào mặt trời, từng phút giây buông xả 
Thật huy hoàng, hùng dũng lẫn thiêng liêng 
Chạm sự thật không đến đi còn mất 
Gặp lại ba nắng trong biển cười hiền

Tôi hứng đầy hạt nắng còn vương lại 
Dẫu mặt trời đã khuất núi xa xa 
Tôi nhận ra trong mình đã tiếp nhận 
Một kho tàng nắng ấm của tình cha

Xin cất nắng để ngày mai dâng tặng 
Cho cuộc đời những buổi sáng bình minh 
Để cánh đồng được thơm mùa lúa chín 
Cho yêu thương vẫn cứ mãi bên mình.

Là giây phút trên biển vắng ngắm mặt trời lặn 
và hoàng hôn buông xuống, là bàn chân xúc 
chạm với từng con sóng nhỏ, là giây phút hùng 
dũng, huy hoàng,... Và là phút giây tôi gặp lại 
và sống với mối tình thiêng liêng, sâu sắc với 
ba tôi. Tôi kết nối được với chính mình, với 
biển cả và với ba trong cùng một giây phút.

Những cái thấy đến rất sâu trong tâm thức rất 
đỗi tự nhiên. Tôi thấy những yêu thương của ba 
vẫn còn đây cùng tôi trên con đường này. Mỗi 
lần tôi làm được một điều gì đó hay ho cho mọi 
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người, cho cuộc đời, tôi gặp được ba ở đó. Ba tôi 
vẫn tấm lòng rộng rãi muốn cho đi không ngần 
ngại, ba tôi luôn hướng sống vì mọi người, ba 
tôi rất kiên định với những ước mơ... Tôi biết 
tôi đã được tiếp nhận cả một kho gia tài tình ba 
rất lớn, tôi sẽ cùng ba đi tới hạnh phúc trên con 
đường hiến tặng thương yêu của mình. Vì tôi 
luôn có ba nên tôi luôn được cùng ba thỏa lòng 
thực hiện ước muốn hiểu sâu, thương lớn, là 
con đường mà ba đã từng trợ duyên đồng hành 
cùng tôi trong những bước chân đầu tiên.

Tôi thấy ánh trăng khuya nay cũng là ba đang 
hiện hữu. Thời gian cứ chậm trôi, và vầng 
trăng khuya cũng đã mờ dần khi bình minh tỏ 

rõ. Khu vườn đã sáng hơn, tôi và trăng lại tạm 
xa nhau, nhưng tôi biết trăng vẫn có đó nuôi 
tôi và tất cả mọi người. Hẳn cũng sẽ có nhiều 
người như tôi, cùng một giây phút tận hưởng 
được món quà thanh cao này. Tôi nhận ra lòng 
càng lớn rộng, lòng càng hạnh phúc.

Nhìn khu sân vườn vẫn lặng yên nhưng tỏ 
tường, đã luôn tự do đón nhận tình của nắng, 
của mưa, của mặt trời, của ánh trăng, vì tất cả 
đều là tình thương lớn rộng, cao quý và luôn 
mãi còn. Tôi sẽ mãi lên đường với tình thương 
của Bụt, của Thầy, của ba và của cả bao la đất 
trời.
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Sư cô Chân Trăng Mai Điền

Sư cô Trăng Mai Điền, người Nhật Bản, xuất gia ngày 14 tháng 12 năm 2016 tại Làng Mai, Pháp, trong 
gia đình cây Mai Vàng. Sư cô hiện đang sống và tu học tại xóm Mới. Bài viết được BBT chuyển ngữ từ 
tiếng Anh.

Mẹ kính thương,
Năm đó, vào Ngày của Mẹ, em gái con tự làm 
một cái ly bằng gốm để tặng mẹ. Trên ly, em 
con viết chữ Arigato (cảm ơn) mà em mới được 
học khi vào tiểu học. Bên cạnh hai chữ ấy, em 
vẽ hình ba đứa trẻ con và một người mẹ tươi 
cười với đôi tay dang rộng, xung quanh là các 
bông hoa đang xòe cánh dưới ánh nắng của 
một mặt trời thật to và sáng rực.

Mẹ quý cái ly đó lắm và mỗi ngày mẹ dùng nó 
để uống cà phê. Giờ thì cái ly đó không còn nữa 
nhưng kỷ niệm đó vẫn còn rất rõ ràng trong ký 
ức của con.

Con xa nhà để vào đại học và sau khi tốt nghiệp, 
con dọn đến Tokyo làm việc. Ngày Chủ nhật 
thứ nhì của tháng Năm là Ngày của Mẹ. Mẹ 
rất thích trồng hoa nên một vài năm đầu khi 
sống xa nhà, con thường hay gửi hạt giống hoa 
về làm quà cho mẹ trong Ngày của Mẹ. Nhưng 
dần dần vì bận việc nên con trở nên xao lãng, 
không còn nhớ Ngày của Mẹ nữa.

Con bắt đầu có thói quen uống cà phê. Đó là 
chuyện rất bình thường khi phải làm việc tới 
nửa đêm. Nhiều bạn đồng nghiệp của con cũng 
có thói quen đó. Sau này, khi con sang Làng 
Mai, các sư cô khuyên con không nên uống quá 
nhiều cà phê để giữ gìn sức khỏe. Con đã quán 
chiếu và nhận ra rằng con thích uống cà phê 
vì hương cà phê làm con nhớ lại cà phê mà mẹ 
đã từng uống trong mấy mươi năm, và nó cũng 
đem con trở về với một tuổi thơ hạnh phúc.

Con nhớ khi còn nhỏ, lúc thức dậy đưa tay dụi 
mắt, con đã thấy mẹ lúi húi làm thức ăn sáng 
và chuẩn bị các hộp thức ăn trưa cho cả nhà. 
Mùi bánh mì mới nướng sực nức trong nhà bếp 
thật mời gọi.

Vừa chăm sóc mấy đứa con nghịch ngợm, vừa 
chuẩn bị thức ăn trưa nên buổi sáng của mẹ 
thật tất bật. Không biết mẹ đã bỏ ăn sáng vì 
bận rộn chăm sóc chúng con trong bao nhiêu 
năm nữa. Hồi đó, chưa bao giờ con để tâm đến 
chuyện ấy.

Có những lần mẹ chỉ ngồi nhìn chúng con ăn 
sáng với một nụ cười trên môi và ly cà phê trên 
tay. Khoảnh khắc của kỷ niệm ngập tràn sự 
bình an và tình thương ấy đã bị chôn vùi thật 
sâu trong ký ức con. Rồi thật bất ngờ, kỷ niệm 
ấy trở lại với con vào một buổi sáng khi con 
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nhận ra mình đang nhìn 
một sư cô cùng phòng với 
ánh mắt thật nhẹ nhàng.

Mẹ đã phải rất vất vả khi 
sinh con ra vì con vốn là 
một thai nhi trong tư thế 
thai ngược. Âu yếm ôm con 
trong tay, niềm vui của mẹ 
lúc ấy trộn lẫn với nỗi ân hận sâu xa, và lòng 
tiếc thương đối với bé trai đầu lòng bị sảy thai 
của mẹ. Mẹ đã làm một bàn thờ để cúng nước 
và thắp hương mỗi ngày cho đứa con trai nhỏ 
chưa bao giờ được ra đời đó. Hàng năm, trong 
những ngày kỷ niệm đặc biệt đều có các vị sư 
đến tụng kinh. Đó là ký ức đầu tiên của con khi 
còn là một cô bé mới chập chững biết đi.

Khi con đủ lớn để có thể hiểu được chuyện gì 
đang xảy ra chung quanh, mỗi lần thấy mẹ 
khóc trước bàn thờ, con hay trách: sao trời 
không để cho anh con sống mà lại để cho con 
sống. Con ước gì con không được sinh ra. Con 
ước gì con là con trai. Đó là những suy nghĩ rất 
tự nhiên của một đứa trẻ trong hoàn cảnh đó.

Con không thể nói cho mẹ biết là con đã phải 
cần bao nhiêu thời gian để chữa lành những 
vết thương thật sâu trong thân tâm con. Những 
vết thương mà con đã tiếp nhận được khi nằm 
trong bụng mẹ: đó là nỗi đau và sự sợ hãi của 
một thai nhi con trai khi không được sống, sự 
ân hận sâu sắc của một người mẹ không thể bảo 
vệ được mạng sống của đứa con yêu quý trong 
bụng của mình. Niềm đau nỗi khổ của thai nhi 
và của mẹ đã được truyền sang cho con.

Từ khi còn nhỏ, con đã luôn thắc mắc về mối 
liên hệ giữa sự sống không được biểu hiện của 
anh trai và sự sống được biểu hiện của con, về 
lý nhân duyên của vũ trụ. Câu hỏi lúc ban sơ 
này đã trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc 
hành trình kéo dài suốt cuộc đời con trong việc 
tìm hiểu về bản chất của sinh diệt.

Con tiếp nhận từ mẹ một tình yêu thương sâu 
sắc dành cho con và cho cả bé trai đầu lòng của 

mẹ. Thế nhưng để cả mẹ và con đều được tự do, 
con đã cố gắng thực tập để có thể vượt ra khỏi 
khái niệm thông thường về quan hệ mẹ - con, 
bởi con không muốn quan hệ của mẹ con mình 
bị giới hạn bởi quan niệm hạn hẹp ấy. Dần dần 
con có thể thấy rất rõ ràng là mẹ và con liên hệ 
với nhau vì cuộc đời của mẹ và con là một. Bởi 
vì, chúng ta đều có một sự kết nối thật thâm 
sâu với đất Mẹ.

Mong rằng mẹ có thể buông bỏ tất cả các hối 
tiếc và khổ đau để tâm mẹ được bình an và 
thảnh thơi. Từ nơi xa, con sẽ tiếp tục thực tập 
con đường thương yêu và trị liệu này cho mẹ.

Con tin rằng sẽ có một ngày trên cuộc hành 
trình của chính mình, mẹ sẽ nhận ra rằng lúc 
nào mẹ cũng được Bồ tát Đại Bi ôm ấp, rằng mẹ 
chưa hề bị mất mát bất cứ một cái gì, thậm chí 
ngay cả lúc mẹ bị sảy thai.

Bài viết này con dâng lên mẹ, người bạn tâm linh 
vĩ đại nhất của con trên con đường của cuộc hành 
trình bất tận.

Xin gửi đến vô vàn những người mẹ và các bé, 
những người đi qua những trải nghiệm tương tự 
về nỗi đau của sự mất mát. Mong tất cả được ôm 
ấp bởi ánh sáng của trị liệu và từ bi.

Và đến tất cả những người cha, người mẹ đã tạo 
ra và nuôi dưỡng sự sống. Đến công trình vô lượng 
của vũ trụ.

Với lòng biết ơn và kính phục 
Con gái của mẹ
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Con gái của biển cả
Sư cô Chân Trăng Biển Tuệ

Sư cô Trăng Biển Tuệ xuất gia ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Tổ đình Từ Hiếu, trong gia đình cây Hoa 
Mộc. Hiện nay sư cô đang sống và tu học tại ni xá Diệu Trạm, Huế.

Diệu Trạm, ngày 18.12.2020

Mùa đặc sản của Huế đã đến! 
Một tháng chỉ mưa hai lần, 
Một lần chỉ mưa nửa tháng.

Ba kính thương!
Diệu Trạm chỉ cách nhà mình tầm 45km nhưng 
thời tiết mưa lạnh vẫn làm con nhớ nhà, nhớ 
về phá Tam Giang và nhớ bếp củi của mạ. Mạ 
thường nhen lửa vào mỗi tối trời mưa lạnh và 
mỗi buổi sáng sớm khoảng ba đến bốn giờ, lúc 
ba mạ vừa đi thả lưới trở về. Bên bếp lửa, ba mạ 
cùng hơ tay và đôi chân thô ráp cho ấm lên rồi 
mới đi ngủ. Ngoại trừ những ngày giông bão, 
dù cho trời mưa lạnh cách mấy ba mạ cũng 
gắng ra phá Tam Giang đánh bắt để có tiền 
nuôi ba anh em chúng con ăn học.

Bây chừ con gái của ba đã xuất gia tròn một 
tháng rồi. Khi con nhận được tên mới Chân 
Trăng Biển Tuệ, con vui lắm. Cái tên mới của 
con là biển, là nước, là quê hương nơi ba và con 
lớn lên. Mới ngày nào đó ba đã khóc và ngăn 
cản không cho con đi tu, cái không khí trầm 
lặng thiếu tiếng cười ấy con vẫn chưa quên. 
Con ở bên này nghe được bên kia cửa sổ cuộc 
nói chuyện của ba mạ và anh Minh khá căng 
thẳng. Ba nói: “Không cho đứa mô đi hết, một 
đứa đi đã đứt ruột đứt gan rồi, bây chừ mà 
đi nữa là tao chết cho bây coi”. Nói rồi ba bỏ 
vào nhà lớn, lên giường nằm im không ăn tối, 
cho đến sáng hôm sau ba mới dậy. Còn mạ và 
anh đều cứng rắn cố thuyết phục ba, dù buồn 
nhưng mạ đã sẵn sàng tinh thần trong một 

năm qua. Trước đó một năm, khi sư chú Trời 
Nắng Mới (em trai con) vừa mới xuất gia, con 
xin đi tu nhưng không được. Nhà mới sửa lại 
nên con cần phải đi làm để trả tiền ngân hàng. 
Thấy tình hình trong nhà căng thẳng nên con 
rất lo. Chỉ ít ngày nữa là quý thầy, quý sư cô 
và các anh chị trong tăng thân Tự Do - Huế về 
sinh hoạt quán niệm ở nhà mình và trên phá 
Tam Giang. Lỡ ba giận ba làm gì đó không hay 
thì con phải làm răng đây? Lúc đó con chỉ biết 
cầu nguyện và thầm gọi Sư Ông: “Sư Ông ơi! Sư 
Ông yểm trợ năng lượng cho con và gia đình 
con Sư Ông nhé!”.

Có Bụt, Tổ và Sư Ông lo rồi
Ngày nớ rồi cũng tới, tăng thân đã về nhà. Thiệt 
bất ngờ khi con thấy ba chào đón quý thầy, quý 
sư cô và các anh chị nhiệt tình. Ba còn tham 
dự thời khóa trọn ngày cùng tăng thân. Trong 
buổi pháp đàm, ba chia sẻ là ba đã chấp nhận 
cho con đi tu rồi. Ôi, con nghe chị kể lại mà vui 
quá chừng. Ba đã cảm nhận được năng lượng 
từ tăng thân và tình huynh đệ dành cho nhau 
trong một ngày qua. Ba đã yên tâm! Con thật sự 
biết ơn tăng thân nhiều lắm.

Những ngày con sắp vào chùa làm tập sự là 
khoảng thời gian hạnh phúc đối với con. Ba rủ 
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con với bọn trẻ trong xóm chạy ghe ra phá tắm, 
chơi ngụp lặn coi ai lặn lâu hơn, ai bơi nhanh 
hơn và trồng cây chuối dưới nước nữa... Ba 
cũng trồng hoa mười giờ và làm chong chóng 
cùng bọn trẻ. Ba thật sự trở về làm một em bé 
mười tuổi, là bạn của con và bọn trẻ.

Buổi tối cuối cùng ở nhà, ba, mạ, dì, chị Khỏe 
và con cùng ngồi thiền tụng kinh gởi năng 
lượng bình an cho con. Sau đó ba ngồi lại dặn 
dò: “Đã không chịu lấy chồng rồi thì chừ gắng 
mờ tu răng cho có hạnh phúc, tu thì phải tu cho 
trọn đời...”

Vào chùa ba biết điều đầu tiên con hạnh phúc 
là chi không? Đó là con không còn ăn những 
bạn cá, bạn cua nữa. Con biết ba cũng thương 
các bạn cá, bạn cua lắm, nhưng vì mưu sinh, 
là cái nghề từ tổ tiên ông bà truyền lại cho ba 
và con cháu, ba đã gắn bó từ thuở niên thiếu 
cho đến năm hơn 60 tuổi. Ba đã kiên trì tập 
bỏ thuốc lá, là thứ giúp cho người ngư dân ấm 
lên trong những đêm khuya lạnh cóng. Trong 
suốt thời gian hơn năm năm mạ bệnh, ba đi 
làm một mình trên đầm phá, sáng sớm vào 
bờ, có cá ngon là ba để dành nấu cho mạ dù có 
những đêm ba làm được chừng bốn đến năm 
mươi ngàn, hay nhiều hơn nữa là chỉ một trăm 
ngàn đồng. Có lần con đi thả lưới với ba, con 
đã làm cho ba bực bội vì cái tội làm rối lưới. Ba 
phải dừng lại để gỡ ra rồi mới tiếp tục chống 
đò đi. Ba phải dùng sức nhiều mới đi lại được, 
rứa mà con lại giận và trách móc ba vì khi mô 
ba cũng la lối. Năm phút sau ba bắt chuyện vui 

vẻ với con nhưng con vẫn im lặng không cười. 
Bỗng dưng một cơn mưa đá rơi xuống, hai ba 
con chạy vào mui đò để núp, ngồi ngắm mưa đá 
rơi... và con đã cười lại với ba.

Sau ngày sư chú Trời Nắng Mới xuất gia, cả 
nhà đã quyết định chuyển nghề, không để ba đi 
đánh bắt cá nữa. Ba đã suy nghĩ một thời gian 
rồi chấp nhận buông cái nghề đã gắn bó với ba 
từ rất lâu. Mạ cũng bắt đầu ăn chay trường. Đó 
là một sự thay đổi lớn của nhà mình. Con thấy 
con rất may mắn khi được sinh ra trong ngôi 
nhà có đầy đủ tình thương của ba mạ, anh chị 
em và bạn bè.

Con biết ơn tổ tiên ông bà, ba mạ đã trao truyền 
cho con những hạt giống lành thiện, chân quê, 
biết thương người. Dù còn những hạt giống 
chưa dễ thương như bực bội, so sánh,... con xin 
chuyển hóa và tiếp nối những gì tổ tiên đang 
gửi gắm cho hai chị em chúng con.

Con kính tri ân Bụt, Tổ, Sư Ông và tăng thân đã 
cho con có cơ hội sống trong môi trường lành 
thiện, dạy cho con cách sống với lòng biết ơn, 
làm một người đẹp hơn - đẹp từ tâm.

Ba mạ, anh chị ơi, tu cùng hai chị em con cho 
vui nhé! À, khi mô có dịp ba nhớ hát “Vè cá” cho 
con nghe với nhé!

Thương ba nhiều 
Con gái của ba và biển cả



Sư cô Chân Hội Nghiêm

Tôi muốn kể cho em nghe những câu chuyện 
về biển cả. Biển đẹp và bao la quá nên tôi 
không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, 
nhưng cứ mỗi lần nghĩ về biển là tôi thấy thích 
thú, thấy lòng tràn đầy không gian. Tôi cũng 
không biết mình thích biển từ lúc nào. Chỉ nhớ 
khi còn đi học, thỉnh thoảng chúng tôi được 
thầy cô giáo cho đi biển vào những dịp hè, để 
được tung tăng nhảy sóng và bơi lội. Lúc còn 
học ở Nha Trang, mỗi sáng Chủ nhật, tôi và 
một người em họ thường rủ nhau đi tắm biển, 
ai cũng thích ngắm biển từ sớm nhưng lúc nào 
đến nơi thì mặt trời cũng đã lên cao. Rồi có 
lần tôi đi biển vào một buổi chiều, ngồi ngắm 
những hòn đảo xa xa đang từ từ chìm vào bóng 
đêm yên tĩnh. Hình ảnh đối lập của những ánh 
đèn đang sáng rực của phố xá nhộn nhịp sau 
lưng và những hòn đảo im lìm đang từ từ chìm 
vào bóng đêm yên tĩnh với ánh trăng tròn treo 
lơ lửng trước mặt làm tôi ấn tượng và nhớ hoài.

Đứng trước cái bao la của biển cả, tự nhiên hai 
cánh tay của mình cũng muốn dang rộng ra 

để ôm lấy tất cả mọi người, mọi loài và vũ 
trụ. Tôi nhớ trong chuyến đi hoằng hóa ở 

Mỹ năm 2001, đại chúng có tổ chức một 
khóa tu ở gần biển. Hôm ấy, Thầy rủ 

vài anh chị em đi biển cùng Thầy. 
Được đi biển với Thầy tôi hạnh 

phúc như một đứa trẻ mới lên 
ba và lòng rộn ràng những 

niềm vui không sao giấu 
giếm được. Có lẽ vì vui 

quá nên tôi nói hơi 
nhiều, Thầy bảo: 

“Lắng nghe âm 

ba của biển đi con”. Tôi im lặng lắng nghe. 
Lắng nghe biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ. Từ 
đó tôi biết ngắm biển và thích nghe biển. Tôi có 
thể ngồi trước biển hàng giờ không chán. Càng 
ngồi càng thấy thích, càng thấy yên bình và 
hạnh phúc. Đôi khi tôi thích ngồi thật lâu, hít 
thở thật sâu, để cho tất cả những tế bào trong 
cơ thể mình ướp đầy không gian bao la, đầy 
lòng bao dung độ lượng, đầy vẻ uy hùng tĩnh 
lặng, đầy nét đẹp đẽ thanh cao, đầy màu xanh 
trong vắt và đầy vị mặn của biển. Để rồi, sau 
đó, dù có đang ngồi ở đâu, chỉ cần nhắm mắt lại 
và nghĩ về biển là tôi cũng cảm nhận được nét 
trong xanh xinh đẹp và sự tĩnh lặng bao la của 
biển đang từ từ đi vào lòng mình. Cảm nghe 
như mình đang ngồi trước biển thực sự vậy.

Tôi thích ngồi uống trà trên biển, ngắm bình 
minh đang lên hay hoàng hôn buông xuống, 
đặc biệt là những khi biển vắng người, không 
có những tiếng cười nói ồn ào, mà chỉ có tiếng 
thầm thì của biển và tiếng ầm ào của sóng. Trời, 
mây và biển cả biến hiện đủ sắc màu kỳ ảo. 
Những đàn chim bay lượn, những tàu thuyền 
đánh cá ngoài khơi, tất cả đều sinh động và đẹp 
đến tuyệt hảo. “Không có buổi sáng nào giống 
buổi sáng nào”, không có bờ biển nào giống bờ 
biển nào, mà biển nào cũng xinh, sáng nào 
cũng đẹp. Những buổi sáng như thế làm tâm 
hồn mình yên lắng. Thiên nhiên mới thật kỳ vĩ 
làm sao! Ở Pháp không khí lạnh hơn quê hương 
mình nhiều lắm, tháng Hai, tháng Ba khí trời 
vẫn còn khá lạnh mà mấy chị em vẫn rủ nhau 
đi biển. Ngồi yên ngắm biển, ngắm mình, sưởi 
ấm lòng bàn tay bằng ly trà nóng, hương thơm 
và hơi ấm bốc lên nghi ngút, thật là thi vị.
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Những lần có cơ hội về thăm nhà vào dịp hè, 
sáng nào mấy anh chị em tôi cũng rủ nhau đi 
biển. Bốn giờ sáng mọi người đã thức dậy nấu 
nước rồi mang trà ra biển ngồi uống với nhau, 
cùng ngắm mặt trời lên. Thật là thanh bình. 
Sau những giây phút uống trà mọi người chơi 
thể thao, đi bộ hay chạy ào xuống biển, nhảy 
sóng, bơi lội hoặc nằm buông thư trên mặt 
nước, ngắm nhìn trời xanh mây trắng và nghe 
những lao xao của biển. Bao nhiêu mệt mỏi 
căng thẳng đều tan biến hết. Sau một chuyến 
đi biển, tâm hồn ai cũng sảng khoái, vui tươi. 
Biển là một bệnh viện xanh thiên nhiên dành 
cho tất cả mọi người. Có nhiều người ra biển 
để ngồi yên, ngắm cảnh, để vui chơi, để ngâm 
mình và cũng có những người ra biển để được 
thiên nhiên trị liệu. Ở Việt Nam người ta thân 
thiện và thoải mái, nên nhiều khi có những 
câu chuyện được bắt đầu trên biển. Mọi người 
có thể dễ dàng nhìn nhau mỉm cười, rồi bắt 
chuyện với nhau rất cởi mở, chân tình, vừa 
ngâm mình trong nước vừa chuyện trò. Quê 
hương mình thật dễ thương làm sao!

Có những nơi, nước biển xanh trong vắt, ngồi 
trên những ghềnh đá ngắm nhìn những dòng 
nước trong xanh ấy, tự nhiên tôi thấy lòng 
mình cũng trong và đẹp ra. Cái đẹp đi vào 
lòng mình làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, 
thanh thoát, khoáng đạt và bao dung. Những 
lao xao, lo lắng, bận rộn, rối ren nhờ thế mà 
lắng xuống, lòng mình theo đó cũng sâu lắng 
và tĩnh lặng hơn. Giữa đời sống hối hả bận rộn, 
sự yên tĩnh và cái đẹp làm cho cuộc sống quân 
bình.

Tôi cũng thích những lần được đi tàu trên biển, 
ra tít ngoài khơi, được ngắm nhìn cái mênh 
mông và sâu thẳm của đại dương, ngắm nhìn 
những con sóng vỗ vào mạn thuyền, đưa tay 
khoát nước, đùa sóng hay ngồi yên đón gió. Tôi 
nhớ có lần, từ biển Nha Trang, mấy anh chị em 
có dịp đi tàu ra thăm các hòn đảo lân cận. Đến 
đảo San Hô, mọi người được lặn xuống đáy biển 
xem san hô và cá. Ở đảo có rất nhiều loại san hô 
và nhiều loại cá, chúng sống thành những quần 
thể, đầy màu sắc, phong phú và sinh động. Đôi 

khi tôi cũng mơ mình làm một người thủy thủ 
lái thuyền rất uy hùng, an nhiên tự tại giữa 
không gian mênh mông bát ngát của biển, trời. 
Mỗi giây phút trên biển là một giây phút hạnh 
phúc, có khi yên lắng, có khi vui nhộn nhưng 
tất cả đều lưu lại trong tôi những kỷ niệm đẹp 
mà mỗi lần nghĩ về tôi như được đi biển, được 
sống với biển thêm một lần nữa.

Lại có những bãi biển trải dài với bờ cát trắng 
mịn màng, phẳng lặng. Tôi thường thích đi dạo 
trên những bờ biển ấy và cứ muốn đi hoài như 
thế, không cần phải dừng lại. Bình an lạ! Những 
lúc trong lòng có tâm sự, tôi sẽ thả những bước 
chân dọc theo bãi biển, dần dần những nỗi 
buồn cũng được thả xuống theo. Thật lắng dịu 
và an yên. Có những bãi biển có rất nhiều sỏi 
đẹp, có biển lại có những vỏ sò rất xinh. Đi nhặt 
những viên sỏi, những chiếc vỏ sò trên bãi biển 
cũng là một điều thú vị. Tôi nhớ có lần đi biển 
Bretagne ở Pháp, mấy chị em rủ nhau đi nhặt 
rong biển về nấu canh chua, chế mì gói và phơi 
khô để đem về Làng ăn dần. Ở đây có nhiều loại 
rong biển, trong đó có một loại rất giòn mà ai 
cũng thích. Biển là một bà mẹ đầy tình thương 
yêu, có khả năng dung chứa được tất cả các loài 
sinh vật biển và cũng có khả năng dung chứa 
được mọi tâm hồn. Tôi về với biển như người 
con trở về với mẹ, tận hưởng tình thương, tận 
hưởng vẻ đẹp và lòng bao dung của mẹ. Có khi 
đứng trước biển tôi lại hát cho biển nghe, hay 
cất giọng xướng lên một bài kệ. Có khi tôi ngồi 
tâm sự với biển. Và có khi là gửi vào lòng biển 
một lời cầu nguyện. Ngắm biển, ngồi yên với 
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biển, nghe biển, chơi với biển, để đến một lúc 
nào đó thấy mình cũng là biển cả bao la.

Nói đến biển là phải nói đến những con sóng. 
Tôi thích biển, thích ngắm nhìn màu xanh, 
thích sự tĩnh lặng, bao la, uy hùng của biển 
mà cũng thích nghe và ngắm nhìn những con 
sóng, có khi êm đềm có khi dữ dội. Có những 
con sóng tung mình lên cao rồi rơi xuống thành 
những bọt sóng trắng xóa rất đẹp. Tôi thích 
chơi với sóng, nhảy cùng con sóng và thích 
ngắm nhìn những người lướt sóng. Họ có thể 
đứng yên và giữ thăng bằng trên những con 
sóng lớn. Con sóng càng lớn càng đưa họ lên 
cao và con sóng càng cao thì lại càng đẹp. Cũng 
có khi con sóng đánh úp họ, nhưng họ không 
hề sợ hãi, vẫn tiếp tục lên ván và lướt sóng. Tôi 
thích nhìn hình ảnh những em bé Tây phương 
mới sáu, bảy tuổi, trong bộ đồ nhái, trên tay 
cầm một tấm ván lướt sóng ra biển, được các 
huấn luyện viên chỉ dạy kỹ càng. Dễ thương 
làm sao! Các em được học kỹ lưỡng từ bé, thảo 
nào khi lớn lên các em rất bình thản, tự tin vui 
chơi với sóng, không hề biết sợ là gì.

Trong cuộc đời, có khi mình cũng phải đi qua 
nhiều con sóng, như ganh tỵ, thị phi, thương 
ghét, giận hờn, vui buồn, khen chê... Tôi cũng 
tập học hỏi để đón nhận, xử lý và vui chơi với 
tất cả những con sóng ấy. Có những con sóng 
lao xao, mình chỉ cần ngồi yên ngắm nhìn nó, 
thì nó cũng nhìn mình mỉm cười và lắng xuống. 
Nhưng cũng có những con sóng lớn đến bất 
ngờ làm mình trở tay không kịp. Đôi khi chúng 
lại đến như những con sóng ngầm, có thể cuốn 
trôi mình hồi nào không hay. Những lúc như 
thế tôi phải trở về an trú thật vững vàng nơi hải 
đảo tự thân, tự neo thuyền thật chặt bằng hơi 
thở ý thức để giữ cho chiếc thuyền của mình 
được yên ổn.

Cuộc đời không thể tránh khỏi những con sóng. 
Vấn đề là mình phải học hỏi, rèn luyện như thế 
nào để có thể ngắm nhìn nó, bình thản đi qua 
nó mà không hề sợ hãi. Làm sao để vẫn có thể 
lướt sóng, nắm tay nhau nhảy sóng và tiếp tục 

làm một chàng thủy thủ lái thuyền rất uy hùng 
giữa đại dương mênh mông. Đôi khi tôi thấy 
mình cũng là một chàng thủy thủ, đang tận 
hưởng không gian bao la của biển cả, lúc nào 
có sóng thì lướt qua, còn lúc có bão, gặp sóng to 
gió lớn thì tạm trú vào một hòn đảo nào đó để 
tránh bão, tránh sóng. Có lúc chỉ cần ngồi yên 
để giữ vững cho con thuyền của mình không bị 
lật là quý lắm rồi, bởi vì đôi khi càng cố gắng 
thì lại càng làm cho chiếc thuyền chông chênh. 
Cố nhiên, con sóng nào lên cao rồi thì cũng 
phải có lúc hạ xuống, và sau cùng, sóng sẽ yên, 
biển sẽ lặng. Nhưng cũng chính nhờ những 
con sóng ấy mà một phần tập khí trong mình 
được bào mòn và giúp mình cẩn trọng hơn.

Tăng thân mình cũng đã từng đi qua những 
con sóng lớn như những con sóng thần. Mọi 
người phải đối diện với những bất an, lo lắng. 
Tôi nhớ, lúc mình bị đánh văng ra khỏi Bát 
Nhã, không ít anh chị em đã rất hoang mang 
và sợ hãi. Có em đã đặt ra nhiều câu hỏi: Không 
biết mình có tương lai không? Tương lai mình 
sẽ như thế nào và sẽ đi về đâu? Lúc đó, tôi trả 
lời với các sư em rằng: Bây giờ là tương lai của 
mình bốn năm về trước. Sao lúc trước mình 
thấy tương lai mình xán lạn, còn bây giờ thì lại 
thấy bấp bênh và không có tương lai? Tương lai 
của mình nằm nơi ý chí tu học và bồ đề tâm của 
mình. Nếu mỗi ngày chúng ta đều chế tác niệm 
và định, nuôi lớn bồ đề tâm thì chúng ta sẽ có 
bình an, vững chãi. Còn con đường, còn bồ đề 
tâm, còn tăng thân là còn tất cả. Chúng ta hãy 
nương vào hơi thở ý thức, vào bước chân chánh 
niệm, vào những pháp môn căn bản và vào tăng 
thân. Đó là tương lai của mình. “Tương lai đã có 
rồi chỉ vì mình không thấy đó thôi”. Chúng ta đã 
đối diện với con sóng lớn ấy, học được rất nhiều 
bài học từ đó, một trong những bài học quý giá 
mà tôi học được là bài học của tình huynh đệ, bài 
học nhẫn nhịn và biết chế tác niềm vui trong mọi 
hoàn cảnh. Con sóng ấy đã đánh mình văng ra 
khỏi Bát Nhã nhưng lại đưa anh chị em mình 
lên cao và đi rất xa. Bây giờ ngồi kể lại là cả một 
kho tàng, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, bao 
nhiêu niềm vui được cất giữ từ trong ấy.
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Thầy bệnh cũng là một con sóng lớn khác. Con 
sóng này làm cho nhiều người chao đảo bất an, 
sợ mất đi người thương yêu nhất của mình. 
Nhiều người bàng hoàng, lo lắng và sợ hãi. Bao 
nhiêu câu hỏi được đặt ra: Thầy mất đi rồi tăng 
thân Làng Mai còn tồn tại không? Ai là người 
thay Thầy lãnh đạo tăng đoàn? v.v và v.v. Trong 
khi đó, Thầy bệnh thì bao nhiêu tuệ giác của các 
sư anh, sư chị từ từ có cơ hội biểu hiện. Khóa tu 
mùa hè đầu tiên sau khi Thầy bệnh, thiền sinh 
về rất đông, quý sư anh, sư chị cho pháp thoại 
rất hay, rất phong phú và đa dạng. Đại chúng ai 
cũng hết lòng thực tập để cầu nguyện cho Thầy. 
Mọi người đều mang theo Thầy trong lòng và 
nguyện thực tập vì Thầy. Mỗi người đều là một 
tiếp nối đẹp của Thầy bằng cách này hay cách 
khác. Và cho đến lúc này, tăng thân vẫn tiếp 
tục lớn mạnh.

Mặc dù khi đi qua những con sóng lớn ấy, chiếc 
thuyền tăng thân có lúc cũng tròng trành, và cá 
nhân ít nhiều cũng bị suy sút, hao gầy. Nhưng 
rồi con sóng ấy đã rèn luyện nên những chiến 
sĩ dạn dày sương gió và học được những bài 
học kinh nghiệm quý giá. Tôi thấy được tấm 
lòng nhẫn nại bao dung của quý thầy, quý sư 
cô đang thương yêu chăm sóc Thầy hết mực; 
tấm lòng của những người anh, người chị chịu 
thương chịu khó vì đại chúng; tấm lòng của 
những người em hết lòng tin tưởng vào tăng 
thân và vào con đường của mình. Qua những 
biến cố ấy ta thấy rõ một điều là cùng với tăng 
thân, ta có thể nắm tay nhau nhảy qua được tất 
cả những con sóng lớn.

Rồi con sóng dịch bệnh Covid-19 đã cuốn mất 
nhiều mạng sống của con người. Ở châu Âu 
và châu Mỹ số người chết tăng lên rất nhanh. 
Nhiều người đã không nhìn được mặt người 
thân của mình trước lúc ra đi. Ba, mẹ, người 
thân mất cũng không về được. Những bất an, 
lo lắng, căng thẳng của xã hội cũng ảnh hưởng 
đến đời sống tăng thân. Tôi nhớ lúc có một thầy 
được bác sĩ chẩn đoán là bị covid, đại chúng 
cũng đã căng thẳng lên rất nhiều. Em nào mới 
bị sốt một tí là phải đi cách ly ngay để bảo vệ an 
toàn cho đại chúng. Tuy nhiên, chưa bao giờ 

chúng ta lại thấy trân quý người thân, trân quý 
hơi thở của mình như giai đoạn đó. Đại chúng 
đêm nào cũng ngồi thiền cầu nguyện và gửi 
năng lượng lành đến cho thầy ấy và cho tất cả 
mọi người.

Những lúc có sóng lớn lại là những lúc mình tu 
tập nhiều và miên mật nhất. Tôi nhớ hồi ở Bát 
Nhã khi sự kiện xảy ra, các chị em cũng ngồi 
thiền cầu nguyện và gửi năng lượng thương 
yêu đến những người đã hại mình, có khi ngồi 
một lần đến sáu, bảy tiếng đồng hồ. Ngồi quên 
cả ăn. Tôi không hiểu năng lượng đâu để cho 
mình làm được điều ấy, mặc dù đại chúng lúc 
đó còn rất trẻ, có em chỉ mới tu một vài năm 
thôi. Lúc Thầy mới bệnh cũng vậy, mọi người 
ai cũng thực tập miên mật, hết lòng và nguyện 
chuyển hóa một tập khí cụ thể nào đó của mình 
để gửi năng lượng thương yêu, hòa thuận đến 
cho Thầy.

Giáng sinh năm nay tôi không gói quà tặng cho 
mọi người mà dành phần đó tặng cho đồng bào 
bão lụt. Bên cạnh đó, tôi đọc kinh và thu thanh 
lại, để gửi tặng cho ba mẹ, người thân và cho 
tất cả những ai cần đến. Hễ rảnh mười lăm, hai 
mươi phút hay nửa giờ là tôi đi thu thanh. Thật 
kỳ lạ, tôi thấy mình khỏe khoắn ra, trong lòng 
thì vui tươi và tràn đầy năng lượng. Tôi thấy 
mình có nhiều không gian hơn, thảnh thơi và 
thư thái hơn. Mặc dù những công việc, dự án 
vẫn còn đó mà lòng thì thấy nhẹ nhàng, rỗng 
lặng. Không hiểu vì sao tinh thần tôi lại phấn 
chấn như thế. Tôi thấy rõ là không phải vì lời 
kinh đánh động tôi, mà có lẽ là có một nguồn 
năng lượng tâm linh nào đó của Bụt, Tổ yểm 
trợ tôi, cho tôi nguồn năng lượng tinh thần 
này. Một món quà cho đi là được nhận lại ngay, 
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xứng đáng và giá trị hơn cả món quà mình hiến 
tặng. Mùa Noel qua rồi mà tôi vẫn còn tiếp tục 
đọc kinh và thu thanh. Có lẽ không phải để 
tặng cho ai khác mà là để tặng cho chính mình.

Mặc dù con sóng dịch bệnh bây giờ vẫn còn 
đang dâng cao ở các nước châu Âu nhưng anh 
chị em có thể mỉm cười đón nhận mà không còn 
sợ hãi nữa. Đi cùng với con sóng dịch bệnh, nhu 
yếu được đến với nhau, được tu học cùng nhau 
của mọi người cũng lên cao vì Làng đóng cửa 
không nhận khách gần cả năm nay. Để đáp ứng 
những nhu yếu đó, đại chúng cũng đã tổ chức 
những khóa tu online cho thiền sinh. Ban đầu 
cũng khá căng thẳng vì đây là một lĩnh vực mới 
mà mọi người chưa có nhiều kinh nghiệm, đặc 
biệt là về vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, ai cũng 
hết lòng dấn thân, cùng nhau học hỏi, xử lý 
căng thẳng, xử lý lo lắng, để rồi sau nhiều khóa 
tu online suốt năm qua, cuối năm 2020 và đầu 
năm 2021 này, đại chúng đã tổ chức thêm được 
một khóa tu online trong năm ngày cho hơn 
1200 thiền sinh. Thiền sinh khắp nơi ai cũng 
an vui và hạnh phúc, không kém gì khóa tu xảy 

ra tại Làng. Điều này cũng làm cho quý thầy, 
quý sư cô phấn chấn vì thấy rằng mình có khả 
năng đem đến hạnh phúc cho rất nhiều người. 
Niềm vui và lòng biết ơn lại thêm một lần nữa 
tràn dâng. Nếu chúng ta không biết ngồi yên 
trên những con sóng ấy thì chắc chắn cũng sẽ 
không tổ chức được một khóa tu như thế. Các 
anh chị em bây giờ lại có thêm nhiều niềm vui 
và tự tin hơn để mở những khóa tu online khác. 
Tuy đi qua những con sóng đó, có khi thật vất 
vả, khó khăn và hao gầy, nhưng trong lòng mỗi 
người, ai cũng có được những kinh nghiệm quý 
giá, những kỷ niệm và thành quả tốt đẹp cho 
mình. Những con sóng lớn ấy đã lưu lại những 
dấu ấn lịch sử rất đẹp cho tăng thân.

Tuy nhiên, cuộc đời không phải chỉ là những 
con sóng. Cuộc đời còn là biển cả bao la. Sau 
những đợt sóng cuồn cuộn, biển lúc nào cũng 
trở lại bình yên để hiến tặng những tinh hoa 
cho cuộc đời, để cho những chàng thủy thủ tiếp 
tục lái thuyền ra khơi và tận hưởng sự mênh 
mông của biển cả. Biển muôn đời vẫn thế, luôn 
dạt dào yêu thương.
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Sư cô Chân Bội Nghiêm

Khi gõ từ “tự nhiên" trên trang Google Image, 
chúng ta thấy những hình ảnh tuyệt đẹp từ 
thiên nhiên. Thiên nhiên tuy đôi lúc có xấu đi, 
thậm chí có lúc giận dữ, nhưng vẫn luôn có đức 
tính đẹp, đó là sự tự nhiên.

Trong bài hát Và tôi cũng yêu em, nhạc sĩ Đức 
Huy có câu:

Tôi yêu những gì đến tự nhiên 
Những câu nói thành thật 
Và yêu ngày nắng

Sự tự nhiên có mặt không có nghĩa hiển nhiên 
là như thế. Sự tự nhiên cần thời gian, kiên 
nhẫn và những điều kiện thuận duyên khác 
để biểu hiện, cũng như bao “sự” khác trên thế 
giới. Tự nhiên không có nghĩa là sống cô lập 
hay không cần chăm sóc, không cần để ý đến. 
Trong sự tự nhiên vắng đi sự cố gắng hay cưỡng 
ép. Khi nhắc đến tự nhiên thì hầu như thiên 
nhiên là người bạn gần nhất, như hình với 
bóng. Mà thiên nhiên thì đâu cần phải cố gắng. 
Thiên nhiên rất chậm nhưng việc gì cũng xong 
(Nature is slow, but everything is accomplished). 
Cũng như thế, tự nhiên cần sự nâng niu, hiểu 
biết và nương tựa.

Lời nói thành thật hay ngày nắng hiện hữu vì 
trước đó đã đi qua những giai đoạn, những 
chặng đường và những khổ đau. Tôi cũng 
thích và quý những gì đến tự nhiên. Những 
lúc cầm máy chụp hình, tôi thường muốn chụp 
những khoảnh khắc người kia đang làm một 
hành động tự nhiên. Tôi luôn thích thú quan 

sát những em bé tập làm quen với bạn bè cùng 
trang lứa.

Thời đại này, ai cũng muốn dùng những thực 
phẩm tự nhiên và từ thiên nhiên. Không ai 
muốn đem vào trong mình nhiều hóa chất. Khi 
đi chợ, siêu thị để mua thức ăn hoặc đồ dùng 
trong nhà, chúng ta thường tìm những sản 
phẩm thiên nhiên (green, organic, natural) vì 
biết nó đem đến sự an toàn và không có sự tàn 
phá. Có những loại trái cây, rau củ quả nhìn 
bên ngoài rất lớn và xanh tươi nhưng nhiều 
chất hóa học đã được bơm vào. Sau một thời 
gian sử dụng, sức khỏe của chúng ta sẽ bị suy 
giảm và sinh ra nhiều bệnh trong cơ thể.

Thức ăn tự nhiên đem lại nhiều lợi lạc, con 
người tự nhiên đem lợi lạc đến gấp bội phần. 
Khi ngồi bên cạnh một em bé, một bác sĩ, một 
giám đốc điều hành, một nông dân hay một cái 
cây, hãy dùng ánh mắt thiện cảm, thân thiện và 
đầy từ bi để người bạn “tự nhiên" xuất hiện. Tự 
nhiên không có nghĩa là tự tiện hay vô duyên. 
Trong tự nhiên có sự ý tứ, khiêm cung, quan 
tâm và tôn trọng từ con người đến cây cỏ. Tự 
nhiên đem con người lại gần với nhau, tự tiện 
sẽ làm ta xa nhau. Tôi nhớ vào tháng Hai năm 
2020, tôi được sự cho phép và yểm trợ của quý 
sư cô tại tu viện Mộc Lan để đến San Francisco 
cùng với sư cô Học Nghiêm hướng dẫn thiền 
tập và chánh niệm cho những vị quản lý của 
công ty Salesforce. Chúng tôi được nghỉ ngơi 
hai ngày trước khi chương trình bắt đầu. Chẳng 
may sư cô Học Nghiêm không được khỏe nên 
tôi đi chia sẻ cũng như đi dùng tối một mình.
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Những buổi dùng cơm tối, tôi ngồi cùng bàn 
với những vị khách mời đặc biệt của ông chủ 
Marc Benioff. Tôi nghĩ đến Sư Ông và để ý mỗi 
khi Sư Ông ngồi bên cạnh một ai, Sư Ông vẫn 
là Sư Ông, vẫn giữ sự chánh niệm, bình an và 
tràn đầy tình thương. Tôi tự nhủ mình cũng 
muốn được như Sư Ông. Tôi ngồi thẳng lưng, 
nhìn vào ánh mắt người kia mỗi khi nói chuyện 
hoặc khi lắng nghe vị ấy chia sẻ, và quan trọng 
là theo dõi hơi thở. Sự tự nhiên của ông Marc 
Benioff giúp tôi thoải mái hơn. Tôi xem ông 
như bao nhiêu thiền sinh khác tôi đã tiếp xúc, 
không để địa vị hoặc quyền lực của ông làm 
cản trở sự truyền thông và sự tự nhiên của tôi. 
Ngồi bên cạnh ông Marc, mỗi khi ông chuyền 
bánh mì thì tôi nhận một cách hoan hỷ, và tôi 
chuyển đến ông dĩa salad.

Trong sự tự nhiên vắng đi sự sợ hãi nhưng đầy 
sự tôn trọng. Những năm đầu khi mới vào tu, 
tôi có cơ hội được làm thị giả cho Sư Ông. Rất 
nhiều quý thầy, quý sư cô trẻ được trao cơ hội 
này. Tôi để ý những vị thị giả trước của Sư Ông 
và thấy rằng có những vị rất tự nhiên và thoải 
mái. Trong đời sống hàng ngày như thế nào thì 
khi làm thị giả vẫn như vậy. Tôi muốn được như 
thế và thường xuyên nhắc mình thực tập điều 
đó khi làm thị giả. Nhưng thực sự không phải 
dễ, và tôi thấy tôi làm chưa hay lắm. Đôi khi tôi 
lại hơi tự nhiên quá, nên có lúc ngồi nghe Sư 
Ông cho pháp thoại, tôi đã ngủ gục một cách 
rất “tự nhiên”. Rồi một ngày tôi tiễn Sư Ông lên 
xe để trở về Sơn Cốc, Sư Ông nhìn tôi và nói 
nhỏ nhẹ: “Bội Nghiêm, con nhớ đi ngủ cho sớm 
nhé”. Tuy Sư Ông nói rất tự nhiên nhưng trong 
tôi cảm nhận được một chút buồn từ Người vì 
sự “tự nhiên” của mình.

Chị Linh, cô giáo tiếng Việt của tôi, chia sẻ 
rằng: “Khi xem sư cô giới thiệu các thời khóa, 
các hoạt động trong khóa tu online dịp năm 
mới vừa rồi, con cảm thấy mình rất kết nối và 
gần gũi với sư cô”. Tôi ngạc nhiên khi nghe điều 
này nên hỏi lại: “Em có điều gì làm cho chị cảm 
nhận như thế?”. Chị trả lời: “Dạ, sư cô có sự tự 
nhiên”. Nhìn lại, tôi nghĩ mình không phải là 
người thông minh, trí nhớ cũng chưa tốt như 
mong muốn, nhưng chính nhờ tấm lòng và sự 
tự nhiên đã giúp tôi làm được những công việc 
người khác cho là khó.

Chắc ai cũng đã từng chiêm nghiệm rằng trong 
những mối “tình” mình có, sự tự nhiên đóng 
vai trò quan trọng như thế nào. Mối tình này 
gồm có tình gia đình, tình bạn, tình yêu đôi lứa, 
tình thầy trò, tình huynh đệ và tình thương với 
chính mình. Khi sự tự nhiên vắng mặt trong 
các mối “tình", mình và những người đó cảm 
thấy ngột ngạt, mệt mỏi, trái tim đóng lại và 
sự truyền thông không còn. Thậm chí đôi lúc 
có ngày không nói với nhau, cũng không muốn 
nhìn thấy mặt (Sám nguyện - Nhật tụng Thiền 
môn). Tuy có cố gắng cách mấy để tự nhiên trở 
lại nhưng trên khuôn mặt vẫn sẽ lộ vẻ sượng 
sùng, như thức ăn chưa chín mà mình muốn 
dọn ra. Ăn vào rồi lại đầy bụng, khó tiêu. Sự 
tự nhiên của mình giúp những người ngồi bên 
cạnh cảm thấy dễ chịu, thoải mái, bình an, tươi 
mát và chắc chắn là tự nhiên nữa.

Tôi rất may mắn đã có những giây phút dễ chịu, 
ngồi bên cạnh những người rất tự nhiên như 
ba mẹ, anh chị, các cháu, quý sư anh, sư chị, 
sư em hay các bạn thiền sinh. Những giây phút 
như thế vẫn còn đọng lại trong trái tim của tôi. 
Từ đó, tình thương và sự truyền thông giữa tôi 
và những người thương mỗi ngày mỗi lớn mà 
không cần phải dùng một chất liệu “nhân tạo" 
nào.

Tôi cũng thấy mình may mắn khi có thể tự 
cho phép mình hãy là chính mình và tôi cũng 
rất biết ơn khi có những người bạn và những 
người thân cho phép tôi được là chính bản thân 
tôi. Những liên hệ đó rất vững bền, vắng đi 
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những hiểu lầm. Tôi có thể chia sẻ những 
khó khăn hay những băn khoăn đang có 
trong lòng. Hoặc hỏi những câu hỏi tế nhị 
với mục đích muốn hiểu thêm về “con 
người” vì con người không đơn giản chút 
nào. Những lúc đó, tôi chia sẻ và ngồi lắng 
nghe với lòng biết ơn. Nhiều lúc chỉ ngồi 
bên cạnh nhau uống trà hoặc uống trà qua 
viber hay qua zoom, tôi thấy mình trân 
quý những người bạn tự nhiên của mình quá!

Nhưng không phải cái gì đến tự nhiên cũng 
tốt. Có những cái đến một cách tự nhiên nhưng 
nếu cứ tiếp tục thì sau một thời gian sẽ không 
mang lại lợi lạc cho mình. Như những khổ đau, 
vết thương trong quá khứ hay hiện tại đi lên 
trong tâm thức mình một cách tự nhiên, không 
cần mời mọc. Còn hạnh phúc thì sao? Hạnh 
phúc có đến một cách tự nhiên không? Hay 
mình phải tìm nhiều cách để nhắc nhở mình 
hạnh phúc.

Và phải chăng trong sự tự nhiên sẽ cần có việc 
“biết quên”?

Với sự hỗ trợ của công nghệ, có thể tự tin nói 
rằng, giờ đây con người nhớ được tất cả những 
gì cần nhớ. Chỉ cần một chiếc máy điện thoại 
kết nối mạng, ký ức của chúng ta có thể được 
lưu giữ, được khơi lại sống động bất cứ lúc nào. 
Quá khứ có thể trở thành hiện tại thậm chí 
ngoài tầm kiểm soát của chính chúng ta.

Nhưng liệu chúng ta đã nhận ra được tầm quan 
trọng của việc quên và biết quên?

Có người nghĩ rằng nhớ nhiều sẽ giúp mình có 
thêm trí thông minh và đi qua chướng ngại một 
cách dễ dàng. Điều đó có thể đúng với trường 
học, sở làm nhưng những lúc nói chuyện với 
người thân hay những giây phút đối diện với 
chính mình thì việc quên và biết quên không 
thiếu tầm quan trọng.

Nếu đứng trước một người quen, mình chỉ 
nhớ đến những câu nói đầy sân hận và thái độ 
thiếu thanh lịch của người đó thì mình có thể 

mất đi sự bình tĩnh và tình thương. Những gì 
đẹp nhất trong hiện tại ở xung quanh đều tan 
biến, trở thành vô vị, im lặng trong sự ồn ào 
của tâm ý. Mình có muốn điều đó trở nên tự 
nhiên không?

Có thể Trịnh Công Sơn đã quá mệt mỏi với những 
cái nhớ “tự nhiên" của ông nên ông đã viết 
câu: Biết quên nên đời bỗng nhiên biết cất tiếng 
hát. Biết thương, biết tôn trọng là việc phải 
làm, nhưng mình cũng cần biết quên. Quên đi 
những việc tốt mình đã làm để cho ước muốn 
được công nhận có thể tan biến. Quên đi những 
câu nói nặng lời bởi có thể chính người này sẽ 
giúp mình ra khỏi hiểm nguy trong tương lai, 
hoặc chính họ không cố ý làm mình đau lòng. 
Quên đi những gì đẹp của ngày hôm qua để biết 
rằng ngày hôm nay đẹp không kém. Càng quên 
thì mình lại càng biết. Đôi khi nhớ lại trở thành 
một chướng ngại vì mình cho rằng mọi thứ hẳn 
nhiên là thường, luôn luôn là như thế. Cuộc đời 
đẹp hơn khi con người biết quên đi những hận 
thù, trách móc, sợ hãi và âu lo.

Tự nhiên có thể như con dao hai lưỡi. Cái tự 
nhiên mình muốn vươn tới, nếm được, thẩm 
thấu được là cái tự nhiên không dẫn đến sầu 
đau, tức giận, ganh ghét, trách móc hay chỉ lợi 
cho mình mà hại người.

Những lúc mình làm một cử chỉ chứa đựng 
tình thương và tình người rồi có một ai đó 
khen ngợi cử chỉ ấy, mình hãy vui mừng, biết 
đó là bản chất của mình, một điều tự nhiên mà 
không cần sự cố gắng. Tâm hồn mình sẽ rộng 
mở để lắng nghe tiếng chim hót, tiếng thông 
reo. Cất giọng, và tình thương trong mình sẽ 
được hát ca.
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Sư cô Chân Trăng Mai Phương

Sư cô Trăng Mai Phương xuất gia ngày 14 tháng 12 năm 2016 tại Làng Mai, Pháp trong gia đình cây 
Mai Vàng. Sư cô hiện đang tu học và phụng sự với nhiều hạnh phúc ở xóm Mới, Làng Mai, Pháp.

Bật máy lên mà gõ là khẩu hiệu thay cho Cầm 
bút lên mà viết tôi đã tự đặt ra cho mình lần này. 
Bốn năm rồi hứa nộp bài cho Lá thư Làng Mai 
mà cuối cùng cũng ngậm hột thị cho tới tận 
năm nay. Tôi thích viết nhưng cũng dễ tụt cảm 
hứng, và dù có làm cách nào đi nữa thì cũng 
chẳng thể nặn ra được một chữ, nhất là để 
nộp thì lại càng khó cho tôi. Nhưng lần này là 
trường hợp ngoại lệ. Ừ, thì thử làm trái lại với 
cái mà tôi gọi là “tính tôi thế”, xem tình hình 
nó đi đến đâu. Mà nếu không được đăng thì ít 
ra tôi cũng đã thử để chơi với chính mình… cho 
bõ những ngày làm biếng đầu năm cũng như 
để sau này chẳng có gì phải tiếc!

Bắt đầu… lạch cạch… lạch cạch…

Năm ấy, tôi, một người trẻ, vào độ tuổi đứng 
trước nhiều ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. 
Sống cá tính, với nhiều hoài bão, lý tưởng, tôi 
đã quyết định rời xa quê hương đất nước, vác 
trên vai một cái bị nặng mang tên 
chán chường, và suýt nữa tự dán 
cho mình cái mác mất gốc. Hai 
mươi tư tuổi, thẳng tay vứt đi 
cái kính màu hồng đã mang 
theo nhiều năm về đời sống gia 
đình, xã hội và đất nước. 
Tôi đã quyết định cho 
mình cơ hội để thấy 
cho tỏ tường những 
thứ tưởng chừng 

như còn hết sức hình tượng trong đầu về đời 
sống Tây phương, và hơn cả là về đời sống tâm 
linh. Tôi vẫn muốn vỗ vai và tung ra vài câu 
khen ngợi cho chính mình vì đã dám quyết 
định mạo hiểm. Và rồi lại tự ngoan ngoãn tháo 
ra cái kính màu hồng khác trong lòng, trước 
khi toàn tâm toàn ý bước tới con đường này - 
con đường của những người tự do.

Để tôi kể rõ thêm về kế hoạch hết sức mạo hiểm 
năm đó, mà tôi tin ông bà tổ tiên chắc cũng hài 
lòng lắm khi thấy tôi dám làm liều. Tôi nuôi 
mộng đi tu từ những năm đầu ngồi trên ghế 
giảng đường, nhưng mộng ấy chắc nhỏ xíu như 
hạt đỗ xanh, nếu không có cô bạn tưới tẩm cho 
mỗi lần cùng nhau đi công quả xây tháp trên 
núi Tây Thiên. Dù bây giờ chúng tôi mỗi đứa 
tu một pháp môn khác nhau, nhưng khi nghĩ 
về, tôi luôn thấy ấm lòng. May phước là nhân 
duyên thế nào, sau khi tốt nghiệp đại học tôi 
tìm thấy một chương trình giao lưu văn hóa với 
một số nước như Mỹ, Pháp, Đức… Cuối cùng tôi 

chọn Pháp với suy nghĩ đi kiểu đó bố mẹ 
không tốn tiền như cho tôi đi du 

học. Sau đó nếu tôi có quyết 
định đi tu mà không đi học 
tiếp thì chắc cũng sẽ thấy 

bớt áy náy hơn. Và hơn 
cả là tôi sẽ có tất cả 
điều kiện thuận lợi 
để tới xem Làng 
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Mai là sao, liệu tôi có thể gửi gắm cả cuộc đời 
mình lại nơi đó!

Vậy là tôi tới Pháp vào một ngày đầu thu. Đặt 
chân tới Pháp, cái cảm giác xa lạ hình như 
không có nhiều, chỉ có khoảng cách về ngôn 
ngữ có lẽ là lớn nhất với tôi lúc đó. Tiếng Anh 
thì không, tiếng Pháp thì chỉ oui, non, gật lắc 
dù đã đi qua bao trường lớp, chứng chỉ. Thế tôi 
mới nói là liều. Thời gian ở cùng gia đình Pháp 
không lâu, cũng chỉ mười tháng nhưng có lẽ 
trong tôi nó dài đến chục năm. Theo đúng quy 
định thì tôi phải đi học tiếng Pháp ở trường, 
được hưởng mọi thứ như con trong nhà, giúp 
chăm sóc và đưa các em tới trường khi bố mẹ 
các em bận công việc. Tôi cũng được có tiền bỏ 
túi mỗi tháng, đủ để đi du lịch hay mua sắm 
nếu tôi cần. Tình thương, sự cảm thông, sự tôn 
trọng, nâng đỡ và cả những khác biệt về văn 
hóa, ngôn ngữ, đời sống, về cách chăm sóc trẻ 
em mà tôi trải qua cùng gia đình đã làm tôi 
khôn lớn và để thấy mình rõ hơn rất nhiều. Vì 
hai nhóc có chút vấn đề về tâm lý, tình trạng 
phổ biến cho trẻ em hiện nay ở các nước Tây 
phương, nên tôi cũng có nhiều động lực để học 
ngôn ngữ hơn và học cách chăm sóc với nhiều 
sự kiên nhẫn mặc dù gặp nhiều khó khăn.

Nhờ sống chung trong gia đình Pháp và chăm 
sóc các em, tôi mới thấy mình thật rất Việt. 
Không chỉ vì dòng máu, màu da hay mái tóc 
đen mà cả cái cách tôi dạy hay muốn các em làm 
theo. Tôi biết mình không thể áp dụng cái mà 
mình được dạy và cho là đúng lên đời sống các 
em được. Bố mẹ các em và các em cũng dạy cho 
tôi một bài học về sự sẻ chia khi có khó khăn 
trong lòng mà không cắn răng chịu đựng, rồi 
cho đó là khó khăn và trách nhiệm của riêng 
mình. Tình thương, sự tôn trọng từ cả hai phía 
và mong muốn từ lúc đầu mà tôi luôn giữ khi 
sống chung là để hiểu thêm văn hóa, đời sống ở 
Pháp, đồng thời để họ thấy được văn hóa Việt, 
thấy được một phần của con người Việt đã giúp 
tôi thấy rõ thêm cả hai bên, để học hỏi và để 
buông đi nhiều điều trong lòng. Nhờ thế mà tôi 
đã đi qua được rất nhiều khó khăn trong quá 
trình chăm sóc và dạy dỗ các em sau đó. Hơn 

cả, nếu không có sự động viên và thực tập với 
quý sư cô ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ, tăng thân 
Paris và đặc biệt là các bạn trong Vườn Bông, 
tôi đã không thể sống trọn vẹn như thế trong 
khoảng thời gian ấy. Sau khi chương trình giao 
lưu văn hóa kết thúc, bố mẹ và các em tìm đủ 
cách giữ tôi lại, bởi một phần thấy tôi giúp 
được cho em bé nhất có chút tiến bộ về mặt tâm 
lý. Nhưng có lẽ vì tôi cũng đã có được gần hết 
những câu trả lời cho những câu hỏi còn sót lại 
sau khi rời Việt Nam nên tôi quyết tâm đầu đội 
trời chân đạp đất, kéo vali rời gia đình và các 
em để đi. Đi về con đường mà tôi tin, một niềm 
tin to lớn trong lòng là sẽ giúp được cho nhiều 
người và cho chính tôi nữa.

Rồi trở thành sư cô, ý thức về những bức xúc, 
chán chường về đời sống gia đình, về đất nước 
quê hương vẫn đọng lại, tắc nghẽn đâu đó 
trong lòng. Rồi tiếc vì vào chùa rồi mới đọc 
được cuốn Nói với tuổi hai mươi và Tuổi trẻ, tình 
yêu, lý tưởng. Tôi quyết định làm lại, bắt đầu lại 
trong chính mình. Hàn gắn lại những rạn nứt 
với gia đình huyết thống, với quê hương bằng 
ý thức. Chỉ có vậy tôi mới có khả năng cắm rễ 
trong gia đình mới - gia đình tâm linh. Thực 
tập như một Sa di ni trong những năm đầu, 
tôi thích lắm pháp môn Ba cái lạy hay Năm cái 
lạy mà Sư Ông viết trong nhiều cuốn sách. Tôi 
dùng đủ mọi cách để tưới những lời Sư Ông 
viết trong từng cái lạy vào ý thức mình. Đọc hết 
bằng tiếng Việt rồi đến tiếng Pháp, bằng cách 
thu âm rồi thực tập lạy. Lúc mới bắt đầu thực 
tập thì chưa, nhưng khi đã bắt đầu ngấm và 
yên hơn trong lòng, thì mười lần thực tập tám 
lần tôi khóc, nước mắt cũng đủ làm đầy mấy 
cái hồ sen xóm Mới.

Lạy thứ Tư và thứ Năm là hai cái lạy mà tôi phải 
dành nhiều thời gian để nhìn sâu hơn cả. Càng 
đọc tôi càng thấy những góc sâu khuất, tưởng 
chừng như đã bị phủ một lớp bụi dày đặc được 
chạm tới, được lau chùi bằng cái thấy với sự 
bình tĩnh, sáng suốt và nhiều chấp nhận hơn. 
Tôi hiểu ra và nhìn ra được những người mà tôi 
đã giận, đã từng nói là ghét cay ghét đắng cũng 
đang mang rất nhiều tổn thương, khổ đau để 
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bắt đầu thấy thương và buông dần đi những vết 
thắt đã kết lại nhiều năm. Để rồi lại thấy thêm 
nhiều điều vỡ òa trong lòng, những điều tôi 
đã trách cứ, khổ đau, đã không hiểu về những 
người tôi thương. Tôi đã từng rất buồn về cách 
bố hành xử trước đây trong gia đình. Nhưng khi 
nhận ra chính mình đang lặp lại y hệt những gì 
bố đã làm trong đời sống hiện tại, tôi mới hiểu 
ra có lẽ cũng như tôi, dù không muốn nhưng 
bố cũng đã tiếp nhận nó từ thế hệ trước, từ đời 
sống, từ những khó khăn bố đã từng đi qua mà 
không ý thức những gì mình tiếp nhận và sẽ 
trao truyền lại. Và có lẽ bố cũng đã từng muốn 
thay đổi, làm gì đó để chính mình bớt khổ mà 
không biết phải làm sao. Thấy được đến đó tôi 
thương bố quá. Tôi biết bố cũng rất thương tôi, 
một sự thật mà vì giận hờn tôi đã từng gạt sang 
một bên. Bao nhiêu trách cứ, tủi hờn theo từng 
giọt lăn dài trên má. Tôi tự hứa với chính mình 
là với tất cả những điều kiện thuận lợi mình 
đang có trong đời sống tu học, tôi quyết tập lại, 
tập để chấp nhận và thương những vụng dại 
mà tôi đã gây ra cho bản thân và những người 
mình thương. Làm mới lại đời sống với những 
cái đẹp mà tôi đã được trao truyền. Và tôi biết 
tôi không chỉ làm nó cho riêng mình mà cho cả 
bố nữa.

Nhìn lại những năm tháng sống đời sống xuất 
gia tại Làng Mai, tôi cũng thấy mình thật may 
mắn không chỉ có Việt Nam là quê hương mà 
tôi còn có đất nước, con người Pháp - nơi đã 
cho tôi bao nhiêu điều kiện để tìm lại chính 

mình, để thấy mình có khả năng khai thông lại 
dòng suối mát lành của gia đình huyết thống 
mà cũng để tôi dần dần cắm rễ hơn, chấp nhận 
để hiểu và thương hơn gia đình tâm linh. Tập 
thương lại, ngâm nga làn điệu dân ca để tiếng 
hô canh sáng tối cũng mềm và thấm hơn. Tôi 
cũng tập thương lại, nhìn lại những cái đẹp của 
người Việt, của văn hóa Việt để ông bà tổ tiên 
lại được cười, được thở và cùng bước trên từng 
bước chân tôi đi về tương lai.

Một ngày, tự nhiên trong tôi đi lên một câu hỏi: 
“Nếu tôi không quyết định bỏ đất nước để lên 
đường, không bỏ gia đình để lên đường, liệu 
tôi có cơ hội để nhìn lại, để hiểu, để chấp nhận 
những đổ vỡ trong gia đình hay trong đời sống, 
trong xã hội, đất nước hay không?”. Câu hỏi 
ấy đã mở ra cho tôi những cái nhìn mới và tự 
do hơn về chuyện đến - đi đã xảy ra với những 
người thương trong cuộc đời mình. Tôi chợt 
mỉm cười… qua khung cửa nắng vàng đầy sân, 
những chiếc lá khô còn sót lại cũng theo gió trở 
về…

lạch cạch lạch cạch…

… dừng tay nhấp miếng trà bancha mẹ mới gửi

và cười thầm: “Hóa ra chữ nghĩa cũng chịu trào 
ra đấy chứ nhỉ!”.

Ly trà nóng và tiếng ai thì thầm: “Đâu là cái 
tính tôi?”.
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Sư cô Chân Trăng Lộc Uyển

Sư cô 
Trăng Lộc Uyển, xuất gia năm 2010 trong gia đình cây Trúc Vàng, hiện đang là một vị giáo thọ tập 
sự trẻ năng động của xóm Hạ, Làng Mai, Pháp. Sư cô phát nguyện cùng những sư cô khác làm thị giả 
chăm sóc sư cô Lan Nghiêm (người Hà Lan) trong thời gian sư cô Lan Nghiêm bệnh nặng cho tới lúc xả 
báo thân. Bài viết này là những trải nghiệm tâm linh trong thời gian thị giả.

Nhân duyên
Đó là một buổi chiều tháng Bảy khi con mới tới 
xóm Hạ. Sư chị trong cây dẫn con đi chào quý 
sư cô. Có một sư cô chào con rất thân mật, hỏi 
con có biết nói tiếng Anh không. Con thì thầm 
trong bụng: “Trời đất ơi, sao trên đời lại có 
người to cao thế nhỉ?”. Đó là sư cô Lan Nghiêm.

Nhân duyên đưa đẩy, con được ở chung phòng 
với sư cô nhiều lần - phòng của những người, 
vốn rất ít ỏi ở xóm Hạ, thích không khí mát 
lạnh và mở cửa vào mùa đông.

Ngày sư cô về lại chúng sau sáu tháng nghỉ 
ngơi và phát hiện bị ung thư, con đang làm văn 
phòng cho các khóa tu online. Dù rất muốn, 

nhưng công việc liên tục, thật khó tìm ra giờ để 
đến chơi với sư cô. Con áy náy lắm. Quyết định 
làm thị giả cho sư cô là cách hay nhất để bộc lộ 
tình thương đến người bạn “trẻ” của con mấy 
năm nay. Chuyến hành trình bắt đầu.

Làm quen
Lúc mới hóa trị lần một, sư cô còn khoẻ và kể 
đủ thứ chuyện cho con nghe. Nào là chuyện hồi 
sư cô còn nhỏ, đi thuyền với ba, cho tới chuyện 
sư cô mua nhà mới ở Amsterdam (Hà Lan) rồi 
bỏ hết mọi thứ để qua Pháp, sống với cộng đồng 
nuôi bò làm cheese (phô mai)…

Bao nhiêu năm ở với sư cô, con cứ ngỡ khả 
năng lắng nghe những câu chuyện không hồi 
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kết của sư cô trong con đã rất vững chãi. Vậy 
mà sau một, hai tuần làm thị giả, con trở nên 
sợ hãi. Sợ hãi vì bất cứ lúc nào con cũng nghe 
thấy giọng nói của sư cô. Khi con nhắm mắt 
ngồi thiền hay trước khi ngủ con cũng chỉ thấy 
sư cô với những hành động và cử chỉ. Sợ hãi vì 
trong con mang nhiều năng lượng của sư cô và 
con có cảm giác như con không còn là mình. 
Con là bản sao của sư cô.

Cho đến khi, trong một buổi ngồi thiền, con 
thấy rõ: đúng rồi, làm sao con không giống sư 
cô được. Bất cứ ai, khi gần gũi như thế cũng 
bị ảnh hưởng lẫn nhau. Tất cả đều đi vào tâm 
thức hết cho dù mình muốn hay không. Tự 
dưng, những tâm trạng sợ hãi khi thấy mình 
đón nhận rất nhiều năng lượng từ người mình 
chăm sóc làm con nghĩ tới các y tá ở bệnh viện 
hay những người chăm sóc người già. Con 
chăm sư cô nhưng con được ở trong chúng, môi 
trường rất tốt, được ngồi thiền và thiền hành… 
mà còn có những khó khăn này thì những y tá, 
điều dưỡng ở bệnh viện sẽ ra sao? Ý thức này 
giúp con có động lực để nhìn sâu vào phương 
pháp thực tập và chăm sóc mình trong khi thị 
giả. Vào một buổi sáng, con thấy rất rõ sự liên 
hệ mật thiết giữa mình và mọi thứ xung quanh. 
Con thấy mình còn khỏe và là người gián tiếp 
đón nhận sự sợ hãi, khó chịu từ sư cô mà còn 

bị lên xuống như vậy, huống hồ là sư cô, người 
đang phải đối diện trực tiếp với những cơn 
đau nhức từng giờ, cộng thêm sự sợ hãi hoang 
mang khó tránh khỏi khi phải đối diện với dấu 
hiệu của cái chết đang đến gần, một sự thật mà 
phải công phu dày dặn mới vượt thoát được. 
Cái thấy này giúp con có thêm động lực thực 
tập. Con nói thầm trong tâm: "Sư cô chịu đau 
cho con và con thực tập cho sư cô". Con tiếp 
nhận sự thật về tương tức. Thay vì sợ hãi và 
chối từ những năng lượng đó, con chấp nhận 
nó như một loại bùn quý hiếm để tạo động lực 
nhìn sâu vào nỗi sợ chết vẫn thường âm ỉ trong 
chiều sâu tâm thức con.

Mỗi buổi ngồi thiền, nhất là trước khi ngủ con 
đều đặt mình vào hoàn cảnh là người đang hấp 
hối và thực tập bài Thân này không phải là tôi…

Mỗi khi gần gũi chăm sóc sư cô, con luôn nhắc 
nhở mình cảnh tỉnh: Tôi thế nào cũng phải như 
thế, thế nào cũng già, cũng bệnh, cũng sợ hãi 
cái chết, sợ hãi không biết sẽ đi về đâu.

Thực tập như vậy, con thấy niềm biết ơn tràn 
dâng. Với con, sư cô là một vị Bồ tát hiện thân, 
chấp nhận sự đau nhức, khổ sở của thân thể 
trước mặt con để giúp con tỉnh giấc: đừng nghĩ 
là mình còn trẻ. Cái bệnh, cái chết có thể tới 
bất cứ lúc nào và không trừ một ai. Phải tinh 
chuyên tu học để nếm được tuệ giác vô sinh bất 
diệt. Con nói với mạt na: "Em không đủ sức để 
đánh lừa ta nữa đâu. Cái chết có thể tới bất cứ 
lúc nào. Ta có thể chết bất cứ lúc nào".

Con đã trực tiếp cảm ơn sư cô vì sư cô chấp nhận 
về chúng để được chúng chăm sóc. Điều này ý 
nghĩa vô cùng với đại chúng: Thật yên lòng khi 
được bệnh trong chúng. Có rất nhiều người, 
khi biết mình bị bệnh thì không dám ở trong 
chúng vì sợ làm phiền chúng. Sư cô là sư cô Tây 
phương đầu tiên bị bệnh nặng và ở lại trong 
chúng để đại chúng chăm sóc suốt thời gian 
điều trị cho đến khi qua đời. Con biết chăm sóc 
sư cô cũng là chăm sóc cho tương lai của con và 
của đại chúng. Những biểu hiện bệnh của sư 
cô như tiếng chuông cho đại chúng xóm Hạ trở 
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về tự thân để thực tập quán già, bệnh, chết và 
trân quý lẫn nhau.

Trong khu rừng của sợ hãi, hoang mang
Đó là buổi sáng trước khi sư cô đi hóa trị lần 
hai. Bốn giờ sáng, một sư em thức con dậy, báo 
là sư cô đang rên la trong phòng và gọi con. Khi 
con đến, sư cô khóc và nói: “Lộc Uyển, giúp sư 
chị. Sư chị không biết sư chị đang ở đâu. Tại 
sao cái giường lại di chuyển thế này?”. Sư cô 
khóc sướt mướt như một em bé đầy sợ hãi, 
hoang mang. Sư cô không hiểu tại sao lại thấy 
mình đang ở trên tàu lửa để đi tới Ý. Nhờ kinh 
nghiệm làm thị giả trước đây nên con biết cách 
mát xa để đưa máu về tim và làm mềm các cơ 
bắp ở cổ, đầu. Con tiếp tục một tay xoa tai để 
sư cô được buông thư, tay còn lại đặt trực tiếp 
lên bụng để truyền hơi ấm cho sư cô. Con bắt 
đầu làm thiền hướng dẫn. Con hỏi sư cô có cảm 
nhận được bàn tay con đang đặt lên bụng sư cô 
không? Sư cô trả lời có. Rồi sư cô lại hỏi con, tại 
sao sư cô ở trên tàu lửa và tàu lại đi tới Ý. Con 
không trả lời mà tiếp tục hướng tâm sư cô tới 
bàn tay ấm của con bằng cách vừa hướng dẫn 
vừa hỏi sư cô về cảm nhận bàn tay ấm và sự 
phồng lên, xẹp xuống của bụng.

Được vài phút, sư cô hỏi, tại sao sư chị lại bị 
như vậy? Câu hỏi được lặp lại nhiều lần. Con 
tiếp tục giữ sự hướng dẫn. Gần hai tiếng đồng 
hồ như vậy. Trong thời gian đó, sư cô rất sợ ở 
một mình và không cho con đi đâu hết. Con còn 
nhớ, sư cô nói rất mạnh: "Xin đừng để sư chị ở 
một mình, xin đừng để sư chị ở một mình".

Con tiếp tục làm thiền hướng dẫn. Sư cô từ từ 
trở về với hơi thở rồi ngủ lúc nào không hay. 
Con cũng vậy, một tay vẫn đặt lên bụng sư cô, 
tay kia vịn vào cái giường rồi vừa ngồi vừa ngủ 
lúc nào không hay.

Nửa tiếng sau sư cô tỉnh dậy. Sư cô nhìn con: 
"Hơ, bây giờ sư chị về rồi". Bây giờ sư cô đã trở 
lại bình thường, sư cô biết mình đang ở đâu.

Ngồi yên nhìn lại, con nghĩ là sư cô đã rất hoang 
mang trước khi đi hóa trị lần hai. Vì thế các cơ 

bắp co cứng lại, máu không về được tim và lên 
não nên sư cô rơi vào sự hoảng loạn. Chuyến 
tàu đi Ý đó là chuyến tàu tới gặp bác sĩ hóa trị 
vì cô bác sĩ ấy là người Ý.

Một thời gian sau đó, sư cô phải nhập viện một 
tuần để truyền máu và potassium. Về xóm, sư 
cô trở nên khó tính đến kỳ lạ, dễ cáu gắt và 
muốn làm chủ tất cả mọi thứ, nhưng lại hay 
quên. Chúng con hơi cảm thấy bất lực. Con 
quyết định thử nghiệm một cách khác. Con 
cũng biết tính sư cô nên mới dám làm như vậy. 
Sư cô cáu gắt với con sau khi con chuẩn bị thuốc 
(lần đầu tiên sư cô khó chịu với con vậy), con 
thở sâu một lúc rồi tâm sự: “Thưa sư cô, chúng 
con rất thương và tình nguyện chăm sóc sư cô 
với tất cả tấm lòng. Nhưng chúng con cũng có 
những yếu kém và hạn chế, nhất là kiến thức 
về thuốc ở xứ Tây này. Nếu sư cô thấy chúng 
con không giúp được gì, sư cô cứ nói với sư cô 
Thủy Nghiêm để thay thị giả. Chúng con không 
muốn làm cho sư cô mệt”. Nói xong, con chuẩn 
bị tâm lý để đón nhận hậu quả. Nhưng sư cô 
yên lại hẳn, giọng nói trở nên mềm hơn, nhưng 
buồn hơn. Con cũng lo lắm. Con hỏi sư cô cần 
gì thêm không trước khi con rời đi. Sư cô nói 
sư cô làm được với giọng hơi buồn. Sáng hôm 
sau, một sư em thị giả cho con biết là sư cô đã 
trở nên ngọt ngào hẳn, làm gì sư cô cũng cảm 
ơn hết. Ôi, hú hồn! Vậy là thành công. Từ đó, sư 
cô hoàn toàn tin tưởng chúng con, và tin tưởng 
sư cô Đào Nghiêm, người giúp về thuốc thang 
và liên lạc bác sĩ.

Ung thư bắt đầu di căn lên não. Sư cô từ từ 
không hiểu nhiều vấn đề và không biết mình 
đang ở đâu. Có nhiều khi sư cô hỏi mấy câu hỏi 
mà con nửa muốn khóc, nửa muốn cười: "Tại 
sao người ta lại làm đồng hồ? Tại sao sư chị lại 
ở đây? Làm sao mà người ta phát hiện ra chị bị 
ung thư?".

Cơ thể yếu dần, nhưng tâm thức thì có thể chưa 
thực sự chấp nhận sự thật ung thư, nói gì là cái 
chết. Nếu sư cô ra đi trong trạng thái như vậy 
thì không hay một chút nào. Cả chúng ai cũng 
biết như thế nhưng chưa biết tìm cách nào để 
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giúp. Con còn nhớ, thời gian đó, hôm nào con 
cũng niệm Bồ tát Quán Thế Âm, mong sao năng 
lượng từ bi trong con cũng được thức tỉnh để 
con có thể làm gì đó giúp sư cô.

Sức mạnh của tăng thân
Một thời gian sau, cả đại chúng mới biết là sư 
cô bị ung thư giai đoạn cuối. Hai lần hóa trị sau, 
người ta chỉ bơm hóa chất vào để sư cô không 
bị lở loét thôi chứ không thể cho đúng liều như 
người thường được. Không thể giúp sư cô phục 
hồi. Bây giờ là giai đoạn giúp sư cô đi qua được 
sự trầm cảm và chấp nhận sự thật rằng mình 
sẽ chết trong một thời gian ngắn nữa. Chị em 
thị giả bắt đầu hát nhiều bài về tuệ giác không 
sinh, không diệt. Đại chúng cũng bắt đầu có lễ 
cầu an hai lần mỗi tuần.

Có một buổi tối, sư cô trở mình thức dậy, con 
hỏi: "Cơ thể của sư cô thế nào?".

Sư cô trả lời: "Ờ, sư chị cảm thấy vui và dễ chịu".

Nghe được câu nói đó con vui quá chừng. 
Không biết đã bao lâu rồi cơ thể của sư cô mới 
cho sư cô được một sự bình an, dễ chịu như vậy. 
Con nói: "Sư cô có biết tại sao sư cô lại thấy vui 
không? Bởi vì đại chúng đang gửi năng lượng 
bình an cho sư cô đó".

Nghe vậy sư cô nói: "Ồ! Vậy hả, cảm ơn đại 
chúng".

Có một hôm, sau buổi thiền tọa, con thấy để sư 
cô có thể chấp nhận sự thật sống chết phải nhờ 
tới sư cô Chân Đức. Sáng đó sư cô Chân Đức 
sang thăm, con đã chia sẻ với sư cô về tình trạng 
hiện tại của sư cô Lan Nghiêm. Sư cô Chân Đức 
đến ngồi bên cạnh sư cô Lan Nghiêm. Sau khi 
hát một hai bài, sư cô bắt đầu bỏ mũ ra và con 
biết, bài pháp thoại bắt đầu. Sư cô chia sẻ hạnh 
phúc khi được làm đệ tử của Sư Ông, được biết 
tới sự thực tập chánh niệm và được sống với 
quý sư chị, sư em dễ thương. Rồi sư cô hỏi sư cô 
Lan Nghiêm có biết bài pháp thoại mà ngài Xá 
Lợi Phất chia sẻ với ngài Cấp Cô Độc trước khi 

ông ấy lâm chung không? Không đợi trả lời, sư 
cô tiếp tục:

Con mắt này không phải là tôi, tôi không bị 
kẹt vào con mắt này. 
Cái tai này không phải là tôi, tôi không bị kẹt 
vào cái tai này. 
Thân thể này không phải là tôi, tôi không bị 
kẹt vào thân thể này.
(Kinh Độ người hấp hối - Nhật tụng Thiền môn)

Càng lúc, giọng nói của sư cô càng mạnh và 
càng đầy định lực. Con còn nhớ như in ánh mắt 
của sư cô Lan Nghiêm khi nằm yên lắng nghe, 
không nhúc nhích như một em bé đang được 
bố mẹ chỉ dạy những điều quan trọng nhất.

Sau khi khai thị xong, sư cô Chân Đức hát thêm 
mấy bài nữa rồi chào ra về. Cơn đau kéo tới dồn 
dập nơi sư cô Lan Nghiêm ngay sau đó. Chúng 
con xoa bóp cho sư cô cả giờ vẫn không thuyên 
giảm. Con ý thức rằng đây là một cơn đau giá 
trị. Sư cô đã bắt đầu tỉnh thức trước sự thật mà 
không tránh né nữa. Mạt na đã phải quay đầu 
nhìn lại.

Chấp nhận được bùn thì sen nở
Mười ngày trước khi buông bỏ cơ thể, sư cô đau 
hơn mọi hôm. Con thưa: “Sư cô ơi, sư cô biết 
chúng con thương và không ngại khi chăm sư 
cô. Nhưng con thấy ung thư đang lan nhanh. 
Nếu lúc nào đó sư cô chịu không nổi thì sư cô 
cứ buông bỏ cái thân này đi nhé. Đại chúng 
luôn có mặt để hộ niệm cho sư cô”.

Sư cô trả lời: “Sư chị đang nghĩ tới chuyện đó. 
Tình hình càng trở nên khó khăn hơn”.

Con vui quá khi nghe vậy. Những câu nói đó 
chứng tỏ dấu hiệu của sự chấp nhận nơi sư cô - 
chấp nhận sự thật.

Tự tin hơn, con hỏi: “Thế sư cô nghĩ sư cô có thể 
tiếp tục như vậy trong bao lâu?”. Sư cô chưa 
chịu trả lời. Biết tính sư cô, con mở lời: “Vài 
tháng, vài tuần hay vài ngày?”. Sư cô nói: “Sư 
chị nghĩ có thể tiếp tục khoảng hai tuần”.
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Không tin chắc vào những gì mình nghe, con 
hỏi lại: “Ý sư cô là hai ngày hay hai tuần ạ?”. 
Sư cô nói: “Sư chị nghĩ có thể tiếp tục khoảng 
hai tuần”.

“Sư cô có muốn con làm gì cho sư cô không? Có 
điều gì sư cô còn hối hận hay hối tiếc không?”. 
“Không!”, sư cô trả lời.

Con tiếp tục: “Vậy sư cô có muốn quý thầy, quý 
sư cô tới hát cho sư cô nghe không?”. Sư cô gật 
đầu.

Từ hôm đó, căn phòng lại tràn đầy tiếng ca 
hát và lời chia sẻ về những kỷ niệm đẹp từ các 
thiên thần áo nâu.

Hai ngày sau đó là phiên trực đêm của con. 
Trước khi ngủ, con hát bài Đã về đã tới. Ngạc 
nhiên thay, sư cô hát cùng con. Lúc này, lưỡi 
của sư cô đã thụt vào rồi nên giọng không còn 
nghe rõ. Tuy nhiên tới đoạn cửa vô sinh mở rồi 
thì sư cô hát với rất nhiều quyết tâm. Con cảm 
nhận là sư cô đang có một quyết tâm lớn muốn 
thấy tuệ giác không sinh không diệt. Con thưa: 
“Con được biết mục đích cao nhất của người tu 
là thấy được tuệ giác không sinh, không diệt. 
Tuy còn trẻ nhưng con cũng muốn thấy được 
tuệ giác này”. Sư cô liền trả lời: “Sư chị cũng 
vậy”.

Nghe được câu này, con sung sướng vô cùng. 
Lấy lại mấy hơi thở sâu, con tiếp tục: “Hiện tại, 
sư cô đang thực chứng già, bệnh và có thể cả 
cái chết trước con, nên có thể sư cô sẽ thấy tuệ 
giác này trước con. Nếu sư cô thấy, sư cô chia sẻ 
cho con với nhé”. Lúc đó, sư cô nói giọng ngọng 
ngọng mà cho tới giờ phút này, mỗi lần nghĩ tới 
là con không cầm được nước mắt và sẽ không 
bao giờ quên: “Sư chị nhất định sẽ nói cho sư 
em biết trước khi sư chị lên đường. Sư chị nhất 
định sẽ nói cho sư em biết trước khi sư chị lên 
đường”. Sau đó, con mở bài pháp thoại Sư Ông 
giảng về tuệ giác vượt thoát sinh diệt, đến đi. 
Nụ cười nở trên môi sư cô. Nụ cười đó còn mãi 
cho tới sáng hôm sau, và cho tới giờ phút sư cô 
buông bỏ thân thể.

Hai người em gái của sư cô cho biết, ngay sau 
ngày sư cô nghe pháp thoại, đang nằm, tự dưng 
sư cô nói lên hai lần: “Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi”.

Con vui quá. Từ hôm đó trở đi, năng lượng của 
sư cô khác hẳn. Từ sự sợ hãi lo lắng và nằm 
ngủ để quên sự thật thì sư cô trở nên bình an 
lạ thường và nghỉ ngơi rất sâu. Cơn đau thì 
càng ngày càng tăng nhưng tâm thức càng lúc 
càng nhẹ nhàng. Những hôm đó trở đi, mỗi tối 
con ngồi thiền ở phòng sư cô với một sự bình 
an đến lạ kỳ. Có khi con có cảm giác đang được 
ngồi với Sư Ông như trước đây con được thị giả 
Sư Ông.

Rồi sư cô không chịu để y tá lấy máu hay truyền 
thức ăn nữa. Cơ thể sư cô càng ngày càng yếu, 
nhưng năng lượng tỏa ra thì bình an vô cùng. 
Con để ý, nếu như trước đây mỗi khi đau đầu, 
bàn tay trái của sư cô sẽ ôm và bóp đầu thì sau 
này, sư cô chỉ bắt ấn cát tường và để trên đầu 
thôi.

Tối Chủ nhật ngày 29 tháng 11, sư cô trở nên 
khó thở. Nhớ lại lời hứa cách đây một tuần, con 
thưa: “Sư cô thương, tuy sư cô không chia sẻ 
bằng lời với con nhưng qua biểu hiện, con biết 
sư cô đã nếm được tuệ giác không sinh, không 
diệt. Con cảm nhận rất rõ rằng sư cô đã thấy, đã 
biết sư cô sẽ đi về đâu và không còn sợ hãi nữa”. 
Sư cô Đào Nghiêm thấy và cho con biết là sư cô 
đã nhíu mày để trả lời con.
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Hôm sau, hơi thở sư cô yếu lắm, nhẹ lắm, phải 
nhìn bụng mới biết sư cô còn thở. Tối thứ Hai, 
ba chị em thị giả, sư cô Đào Nghiêm và hai 
người em gái của sư cô ngủ lại phòng sư cô. 
Năm giờ sáng, cả nhà ngồi lại uống trà. Con 
pha trà đen, loại sư cô thích, để mọi người cùng 
uống. Chúng con chia sẻ bao nhiêu kỉ niệm đẹp 
về sư cô. Buổi sáng đó thật huyền thoại và linh 
thiêng đối với con.

Hai tiếng sau đó, con đi rửa bình trà trở vào, 
thấy sư cô Đào Nghiêm ngồi sát giường, tay đặt 
trên bụng sư cô. Sư cô đã đi rồi. Con đặt tay lên 
bụng sư cô. Cơ thể đã yên nghỉ. Một sự bình 
yên vô tận của cơ thể và tâm thức. Tất cả trở 
nên tĩnh lặng.

Con tới thiền đường Hội Ngàn Sao báo tin. Lúc 
đó, đại chúng vừa kết thúc buổi lễ. Sư cô đã chờ 
đại chúng tụng giới xong mới ra đi. Sư cô đi lúc 
7 giờ 15 phút sáng ngày 1 tháng 12 năm 2020.

Người đã đi, thế còn người ở lại?
Đã 49 ngày từ lúc sư cô buông bỏ sắc thân, 
nhưng lâu lâu, câu nói mà sư cô đã nói khi có 
một nhóm quý thầy tới thăm, cứ vang vọng 
trong con: “Tôi nghĩ tôi thông minh nhưng bây 
giờ nó không có ích gì nữa”.

Đúng vậy, chứng kiến những gì xảy ra cho sư 
cô, con thấy rõ ràng rằng tài năng, trí thông 
minh không giúp ích gì khi mình nằm trên 
giường bệnh và khi mình sắp chết. Chính tình 
thương yêu, săn sóc của những người sư chị, sư 
em xung quanh, chính sự nương tựa hết lòng 
nơi tăng thân của mình mới giúp mình đi qua 
giai đoạn khó khăn đó. Con tự hỏi, vậy mình 
phải tu học như thế nào, phụng sự ra sao để 
mình không bị kéo đi bởi công việc, bởi thích 
thú phát triển tài năng mà quên đi giá trị của 
tình huynh đệ và mục đích cao cả của người 
xuất gia?
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Tôi sẽ chọn thương yêu

Sư chú Chân Trời Khiết Minh

Sư chú Trời Khiết Minh xuất gia năm 2017 trong gia đình cây Bạch Dương. Những hạnh phúc, niềm vui 
và chuyển hóa trong thời gian sống và tu tập tại xóm Thượng được sư chú chia sẻ rất thật và hóm hỉnh 
trong bài viết sau đây. 

“Ai thương?”, “Thương ai?”, hoặc “Thương 
điều gì?”, mà “Thương là gì?”, “Tại sao lại phải 
thương?” và “Như thế nào mới là tình thương 
đích thực?”. Đây là những câu hỏi, hay cũng có 
thể gọi là công án thiền tập của con trong năm 
2020, và chắc hẳn sẽ là một công trình tu tập 
“đồ sộ, đại bự và siêu to”, chỉ chấm dứt khi và 
chỉ khi các nhà khoa học chứng minh vô cực 
có điểm bắt đầu và kết thúc! Phán một câu thế 
này, con thấy có gì đó không ổn lắm. Lỡ người 
ta chứng minh được thì sao? Mà thôi kệ, lúc 
đó hẵng đính chính. Độc giả ắt hẳn là những 
người rất bao dung và rộng lượng phải không?

Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm 2020, khi 
con đang “thăng hoa và bay cao” trong sự thực 
tập. Nhìn đâu cũng thấy hoa thấy hẹ. Diễn tả 
cho chính xác trạng thái tâm trong chuỗi thời 
gian ấy là đang cưỡi mây đi ngắm trăng, ngắm 
chị Hằng Nga cùng các thánh, các tiên không 
cần đợi họ giáng trần. Tuy nhiên, những bước 
tiến này cũng khá dài và khá nguy hiểm. Nguy 
hiểm ở đây là con bị kẹt vào những cảm thọ 
êm ái, siêu việt kia và cho nó là chuẩn mực 
của cuộc sống. Vì thế trong tâm lúc nào cũng 
có sự đòi hỏi, phải chánh niệm sáng trưa chiều 
tối và ngay cả lúc ngủ cũng thế! Con còn nhớ 
những lúc con đối trị với thất niệm bằng cách 
ép thân, ép xác, ép tâm như một sự trừng phạt. 
Đi từng bước thì gồng mình cứ như đi diễu 
binh chuẩn bị ra mặt trận kháng chiến giành 
giật hòa bình thế giới. Ngồi thiền thì bặm môi, 
cắn răng, nheo mày cứ như vừa bị ai huých cùi 

chỏ vào hông. Lúc ấy con thường rất khổ sở. 
Từ trạng thái đi ngắm tiên, và, vèo, trong một 
nốt nhạc rưỡi, hai bạn đầu trâu mặt ngựa tiễn 
thẳng xuống địa ngục. Thi kệ cùng những câu 
tác ý quay về và có mặt cho những mầu nhiệm 
trong giây phút hiện tại là những thần chú góp 
phần rất lớn trong việc ngắm tiên của con. Thế 
nhưng trong những lúc như vậy, đọc bao nhiêu 
thần chú, gọi mây hô bão, cũng không ra em 
nào. Biệt tăm cả. Mong cho có một chiếc xe 
bò xốc xếch để leo ra khỏi động địa ngục này 
cũng không có. Khổ quá, không biết làm sao! 
Kho tàng pháp thoại của Sư Ông thì lớn, tìm 
cho đúng chìa khóa trong lúc này quả không 
hề dễ. Thực chất, con đã nhận được chiếc chìa 
khóa này qua những bài pháp thoại về 16 Hơi 
thở chánh niệm và Bốn lĩnh vực quán niệm nhưng 
con không nhận thức được điều đó vì công phu 
và kinh nghiệm thực tập còn rất non nớt.

Con đã xin phép tham vấn một vị thầy lớn. 
Sau khi nghe con trình bày sự việc, vị ấy bảo: 
“Sở dĩ như thế là vì sư em còn kỳ thị chính bản 
thân mình, kỳ thị những hạt giống bất thiện 
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trong sư em. Hãy thương tất cả những gì trong 
mình và hãy để tình thương theo thời gian ôm 
ấp chuyển hóa những hạt giống ấy”. Thoạt 
đầu con có một hoài nghi hoặc nói đúng hơn 
là không hiểu. Nói ra thì thật thất lễ. Con rất 
tôn trọng và trân quý sư anh nhưng trong tâm 
lúc ấy con thật sự nghĩ: “Sao mà ‘sến’ quá vậy!”. 
Từ ngày đến Làng, con đã nhiều phen choáng 
váng với “độ sến” của những câu nói, văn và 
thơ của quý thầy, quý sư cô. Thoạt nghe qua, 
con không thể nào chấp nhận được. Có lẽ vì ở 
ngoài đời con không được nhận những lời ái 
ngữ như vậy và chưa hiểu tác dụng của chúng. 
Mà, sao tình thương lại là mấu chốt cho việc gỡ 
cái nút thắt đại bự này? Kỳ thị ư? Thì đúng là 
con có cảm nhận được, đâu đó, nó là một trong 
những lý do chính. Nhưng tình thương và kỳ 
thị thì liên quan gì, có họ hàng gì với nhau đâu 
chứ? Nhất là câu “để tình thương theo thời gian 
ôm ấp và chuyển hóa hạt giống bất thiện”. Nội 
dung siêu tưởng của các phim khoa học viễn 
tưởng tầm cỡ thế giới còn thua xa cái khái niệm 
này - một phạm trù mà con khó lòng không nói 
từ: chối bỏ.

Cái hiểu khá nông cạn của con về các tâm hành 
là chúng hiện hữu riêng biệt và cứng ngắc như 
những khối đá nhấp nhô xù xì. Có sự phân biệt 
rạch ròi và rõ ràng. Tình thương và các tâm 
hành bất thiện như hai cục đá vô tri, vô cảm, 
vô thức mà bảo chúng ôm nhau và chuyển hóa 
nhau thì đúng là không tưởng. Không! Không 
tưởng tượng được, dù cho con có đặt hai đứa 
ngay trước mặt mà sôi nổi chứng minh, chứng 
tỏ cho chúng! Mặc dù vậy, nhờ phước đức ông 
bà, thay vì chê bai, bác bỏ dựa trên những cái 
hiểu đó, cái cục tò mò trong con lại đi lên. Một 

phần lớn là vì không điều khiển được rồi khổ 
đến tận cùng với mấy bạn đầu trâu mặt ngựa 
kia, nên con chẳng còn lựa chọn nào hơn là thử 
áp dụng phương pháp thực tập và tư duy đó.

Giai đoạn đầu thiệt như là tẩy não, y hệt như 
lúc con thực tập uy nghi vào năm trước. Thêm 
một may mắn nữa là hạt giống lỳ lợm trong con 
khá to và cũng rút kinh nghiệm từ sự thực tập 
uy nghi nên dù có nhiều phen không thành 
công, con vẫn cố gắng hết mình. Con luôn để 
ý những gì mình làm và quay trở về để quán 
chiếu. Như là một nhà nghiên cứu hóa học 
nhiệt thành, hôm nay thì đổ chất A vào chất 
B xem nó phản ứng thế nào, có đúng như giả 
thuyết hay kết quả mà vị đi trước đã tuyên bố 
hay không. Không đúng thì, hôm sau, đổ A 
vào C, và tiếp tục B vào C, v.v. Bên cạnh đó, con 
thực tập đặt những câu hỏi có tính cách khai 
mở, đi vào tâm điểm của tâm thức và thực tại. 
Quan trọng nhất là để cho những trải nghiệm 
của sự thực tập lên tiếng, những phản ứng của 
thân và tâm chứng minh hay trực giác tự trả 
lời, hạn chế tư duy tới mức tối đa. Điều này con 
được một vị thầy lớn khác chỉ bảo. Đây chính 
là cột mốc quan trọng thứ hai, yểm trợ cho con 
đường thực tập và cho phép con gặt hái những 
cái thấy về bản thân cũng như thực tại trong 
năm qua.

Ví dụ dùng hình ảnh lấy chất này đổ vào chất 
kia, nếu không đúng thì mang đi đổ bỏ nghe 
dễ nuốt nhưng làm thì ôi thôi, trầy vi tróc vảy. 
À không! Tróc móng chứ, người chứ có phải cá 
phải bọ đâu, dân gian mình sao lại truyền nhau 
thế nhỉ? Sự thật là ngay sau khi được chỉ điểm, 
con đã cảm giác có một cái gì đó rất lớn mở ra 
trong lòng. Cái mà vị ấy dạy đánh động tâm 
con nhất là con đang có sự kỳ thị với những 
biểu hiện tâm hành mà lúc đó con cho là kẻ thù 
của mình, kẻ thù không bao giờ ngồi chung 
trong một buổi tiệc tất niên, nói gì đến chuyện 
chấp nhận đội chung trời, đạp chung đất. Thất 
niệm, tán loạn, sợ hãi, lo lắng, đánh giá, vướng 
mắc v.v. được liệt vào cái mà con gọi là danh 
sách tội phạm truy nã hạng nặng. Khi chúng 
xuất hiện là liền lập tức bật còi hú báo động đỏ, 
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khởi trống, thổi kèn, dựng cờ và khai triển tất 
cả thiên binh, thiên tướng toàn vũ trụ mà trấn 
áp. Phải dùng “tiệt chiêu” để giải quyết chúng! 
Tại sao lại là “tiệt chiêu” mà không phải tuyệt 
chiêu? Đơn giản thôi, tuyệt chiêu là những 
chiêu thức hay và mang lại kết quả tuyệt vời. 
Tuy thế vẫn chưa đủ vì chúng vẫn còn quay 
lại. Còn “tiệt chiêu” là chiêu thức với tối chủ 
trương “tiệt chủng hóa” chúng, không cho 
chúng một cơ hội thoi thóp nào hết! “Ta là chủ 
nhân của hiện hữu tên là Khiết Minh này, mi là 
cái gì mà dám làm mưa làm gió ở đây! Ta sẽ xóa 
sổ đen lẫn đỏ của chúng mi khỏi vũ trụ này!”. 
Và cứ thế, “hạt giống Hít Le” lên ngôi. Giờ nghĩ 
lại thật là rùng mình với những tư tưởng ấy.

Cho nên sau đó, khi con nhận thức được những 
gì mình đang có, thí dụ như tâm hành thất 
niệm, thì con sẽ thực tập. Con thử phát khởi 
tư duy như: “Tôi đang thất niệm, buông và 
thương NÓ”. Thế nhưng lại xuất hiện tư duy 
khác: “NÓ xấu xí thế này thì thương như thế 
nào hả trời! Thôi cứ làm vài ngày xem thế nào”. 
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong thân tâm con có 
một sự gượng ép và gồng gánh không hề nhẹ. 
Lúc trước, khi con bắt đầu thực tập uy nghi thì 
kết quả đến liền sau ba, bốn ngày, nhưng thực 
tập thương mình và những tâm hành bất thiện 
của mình thì con phải thật sự kiên nhẫn vì mãi 
đến hơn một tuần mới có dấu hiệu của chút ít 
thay đổi. Với con, để có những diễn tiến của sự 
buông bỏ và tình thương thật sự đối với một 
tâm hành bất thiện, phải mất từ ba tháng đến 
sáu tháng, mà con cảm nhận đó chỉ là phần nổi 
của vấn đề, đủ để gãi cho đỡ ngứa thôi. Như đối 
với tâm kỳ thị, để con nhìn rõ được nàng thì, 
chỉ cách cái ngày con ngồi viết bài này chừng 
một tuần đổ lại, con còn cảm giác là mình chỉ 
thấy rõ được cấu trúc trên bình diện tổng thể 
của gương mặt nàng – trái xoan, trái xoài hay 
mận mít gì đó. Còn trán nàng thế nào, nhăn hay 
láng; mắt nàng thế nào, trong hay đục; da mặt 
nàng thế nào, hồng hào, trắng tinh hay sô cô la 
và có bao nhiêu vết nám v.v. thì chắc phải mất 
thêm vài chục năm nữa. Nhưng ít ra, con thấy 
nó có dấu hiệu thay đổi dù chỉ là như một hạt 
bụi. Trên một phương diện nó là hạt bụi nhưng 

đối với con nó là viên ngọc quý, là tia sáng của 
hy vọng. Và, hạt bụi này, với sự kiên trì góp nhặt 
từng ngày của mình, đến một lúc nào đó, sẽ đủ 
cho con nung thành một viên gạch lót trên con 
đường đi đến sự tự do đích thực. Nhiều khi chỉ 
góp được một nắm cát trên tay thôi mà mình đã 
cảm thấy tự do và hạnh phúc vô cùng. Những 
phút giây này con thường thấm thía cái câu 
“Không có con đường đến hạnh phúc, hạnh phúc 
chính là con đường”. Thậm chí với con, chưa cần 
tính đến chuyện nhận thức con đường và cái 
tên của nó, từng hạt bụi, hạt cát mình góp nhặt 
trên tay để lót cho con đường này đã là tự do và 
hạnh phúc rồi!

Sau khi nhận được dấu hiệu đó, con bắt đầu có 
sự thay đổi nhận thức về cái chữ thương mà vị 
thầy kia dạy, cũng như về tất cả những biểu 
hiện của những tâm hành trong con. Dần dần 
con tập mỉm cười với tất cả trạng thái thân tâm 
của mình. Con cũng thay đổi ngôn ngữ dùng 
để nói với tâm. Thay vì dùng từ “nó” thì con 
dùng từ “em” hoặc “nàng”. Và cứ thế “Hít Le” 
chấm dứt nhiệm kỳ, nhường lại ghế nóng cho 
bạn “Sến Súa”. Câu nói của con cũng thay đổi 
rất nhiều “Em (sợ hãi, thất niệm, vướng mắc 
v.v.) đây rồi, em hãy ngồi đây trong vòng tay 
tôi. Tôi xin lỗi em thật nhiều vì bấy lâu nay tôi 
đã kỳ thị em, tôi đã dám gọi em là nó này nó nọ, 
em xứng đáng với tất cả niềm thương yêu tôi 
đã dành cho bao nhiêu tâm hành thiện khác”.

Nhiều lúc con chỉ cảm nhận được sự bứt rứt 
khó chịu từ thân. Con thực tập bốn hơi thở đầu 
trong 16 hơi thở chánh niệm, quay về theo dõi 
hơi thở, buông thư thân thể. Rồi sau đó con tác 
ý: “Tôi đang khổ, tôi đang có tâm hành khổ, tôi 
chưa biết tên em là gì, nhưng không sao, em là 
một phần hiện hữu của tôi. Tôi có mặt cho em 
đây và tôi thương em như tất cả”. Cái thương 
này khởi đầu xuất hiện từ điều kiện là mình 
vẫn có ý định ngầm đâu đó trong chiều sâu 
tâm thức là muốn vứt bỏ các em, nhưng càng 
về sau này thì nó là một tình thương vô điều 
kiện. Mà yếu tố vô điều kiện này bắt đầu đến 
từ một sự kiện rất quan trọng trong đời con. 
Hôm ấy, giữa khóa tu xuất sĩ tại EIAB, con có 



172

một nội kết và khổ thọ rất lớn. Tối đó, lúc con 
ngồi thiền với đại chúng, con thật sự hết cách 
vì đã dùng nhiều “công cụ” để “đối trị” phiền 
não: nào là phép quán tưởng về vô thường, vô 
ngã (Xin chú thích, ở đây con vẫn còn thực tập 
trên phương diện tư duy chứ chưa phải là trải 
nghiệm hai thực tại ấy), nào là theo dõi hơi thở, 
nào là chế tác hỷ lạc... thế nhưng càng làm thì 
em càng “nặng ký” ra. Gần như là tuyệt vọng, 
con đành buông hết sự chống trả và đầu hàng. 
Trong tâm chỉ phát khởi lên một ý nghĩ: “Thôi! 
Tôi không cần chuyển hóa em nữa. Bây giờ tôi 
chỉ muốn nhìn rõ mặt em, và hiểu em thôi!”, 
rồi con ngồi theo dõi hơi thở và “nhìn” tâm của 
mình. Tự dưng lúc đó cảm xúc nặng nề bứt rứt 
ngay chính giữa ngực con dần dần được buông 
lỏng; tiếp theo cảm giác dễ chịu, ấm áp và êm 
ái lớn dần ra. Trong một khoảng thời gian ngắn 
sau đó, con không còn cảm nhận khổ thọ nữa. 
Thay vào đó là một cảm giác nhẹ tênh, lâng 
lâng, hạnh phúc lạ kỳ. Cũng ngay trong lúc này, 
lời Thầy nói trong một bài pháp thoại nào đó 
được lập lại trong ý thức con: “Hạnh phúc và 
khổ đau là một, không phải là hai”. Và nó dần 
trở thành một niềm tin rất lớn trong con sau 
những lần trải nghiệm tương tự như vậy.

Cũng từ đó, con thương yêu và chấp nhận tất 
cả biểu hiện trong con và sự khác biệt của mọi 
người xung quanh một cách tự nhiên và dễ 
dàng hơn rất nhiều. Con có thêm một niềm tin 
nữa là khi mình có hiểu và thương đích thực 
thì mình sẽ được tự do!

Để kết thúc bài viết này, con xin được cúng 
dường độc giả bài thơ ghi lại những cảm nhận 
của con trong thời gian thực tập tại Làng:

Cười với tôi đi, 
bằng ánh mắt bao dung và thương mến.  
Để cho tôi vơi bớt nỗi cô đơn

Cười với tôi đi, 
bằng đôi tai lắng dịu.  
Để bao nhiêu nỗi niềm được vỗ về và trái tim 
tôi rộng mở

Cười với tôi đi, 
bằng vòng tay vị tha âu yếm.  
Để bao nhiêu lỗi lầm được ôm ấp trong tình 
thương và lòng nhân ái 
Vì...

Tôi nào muốn như thế 
Tổ tiên tôi dạy tôi thế 
Người ta dạy tôi thế 
Xã hội dạy tôi thế

Nếu như có sự lựa chọn...  
Tôi sẽ chọn thương yêu mọi người và mọi loài 
bằng tất cả hiện hữu tôi

Cười với tôi đi, 
bằng đôi bàn tay ấm áp và rắn chắc, 
dắt tôi qua những cánh đồng thơm mùi cỏ non 
và vạn loài hoa dại, 
để được lắng nghe tiếng chim reo và bản giao 
hưởng của gió và rừng xanh 
để tôi được xúc chạm sự sống thiêng liêng và 
tự do tôi dần tỉnh giấc

Cười với tôi đi, 
bằng những bước chân vững chãi cùng hơi thở 
bình an 
để mỗi khi cuồng phong ùa về tôi còn có nơi 
nương náu

Cười với tôi đi... cười với tôi đi, 
dù không còn gì để cười,  
nhưng chí ít nụ cười ấy cho tôi một tia sáng 
soi lối trong đêm tối tuyệt vọng đảo điên 
Và nếu một mai tôi qua đời, 
hãy cứ cười bằng những nụ cười xinh tươi nhất 
Để nhắc cho tôi biết rằng tôi không đi đâu cả!
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Sư chú Chân Trời Ruộng Đức

Sư chú Trời Ruộng Đức, người Malaysia, xuất gia ngày 19 tháng 10 năm 2019 trong gia đình cây Bạch 
Quả tại Làng Mai, Pháp. Hiện nay sư chú đang tu học ở xóm Thượng. Bài viết chia sẻ niềm vui tu học và 
sự thực tập chuyển hóa của sư chú, do BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Xóm Thượng năm nay khá yên tĩnh. Vì dịch 
bệnh nên Làng phải đóng cửa trong thời gian 
này. Mọi người không còn được nghe tiếng 
nô đùa, cười giỡn của trẻ em và cha mẹ chúng 
nữa. Tuy nhiên, dù đóng cửa, Làng vẫn tổ chức 
những khóa tu qua mạng để kết nối và tiếp tục 
hỗ trợ nhau trong thời điểm này. Dù thiền sinh 
không được đến Làng tham dự khóa tu trực tiếp 
nhưng sự liên hệ vẫn còn đó một khi chúng ta 
còn cùng nhau thực tập.

Năm nay là năm thứ hai con sống đời sống của 
một vị sadi. Với sự thực tập, con thấy đời sống 
xuất gia của mình đã có nhiều hạnh phúc hơn. 
Đây là một trong những bước đột phá trong 
cuộc sống mới này của con.

Con cảm ơn tất cả những điều kiện đã đến với 
nhau, cho con có được những gì mà con đang 
có hôm nay để tiếp tục sống cuộc đời của mình 
một cách đẹp đẽ hơn. Con muốn chia sẻ về năm 
đầu tiên làm sadi của con ở Làng. Viết tiếng 
Anh không dễ dàng lắm cho con, nhưng con sẽ 
cố gắng.

Con vẫn nhớ, mỗi buổi sáng khi thức dậy, từ từ 
mở mắt ra, con đọc bài kệ Thức dậy. Trong khi 
đọc kệ, con thưởng thức và theo dõi từng hơi 
thở của mình. Thỉnh thoảng, vì còn chưa thực 
sự tỉnh ngủ nên con cảm thấy mình không được 
tươi mát cho lắm. Có nhiều khi con cần lặp lại 
hai lần hoặc hơn nữa để thở với bài kệ và từ từ 

mang thân và tâm lại với nhau. Khi đó, con mới 
có thể bắt đầu cảm thấy tươi tỉnh hơn. Đôi khi 
sau buổi ngồi thiền tối, con mang theo sự bình 
an và niềm vui vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi 
thức giấc, con vẫn còn có thể cảm nhận được 
niềm vui và sự bình an đó nơi tự thân. Buổi 
sáng sớm, sau khi thức dậy cũng là thời gian 
tuyệt vời nhất để thưởng trăng. Ánh trăng sáng 
chiếu soi qua rừng cây bàng bạc làm tôn lên vẻ 
đẹp của thiên nhiên xung quanh. Nhìn lên bầu 
trời, thấy trăng sao đang cười với mình, con 
cũng mỉm cười đáp lại.

Năm nay đối với con là một năm khá đặc biệt vì 
con có cơ hội được ở chung phòng với một thầy 
và một sư em cùng gia đình xuất gia với con. 
Con rất biết ơn điều đó. Nhiều khi, lắng nghe 
tiếng ngáy của anh em cùng phòng cũng là 
một niềm vui và nó đã trở thành thói quen của 
con. Buổi sáng con thực tập sám pháp địa xúc. 
Để cho thân tâm tiếp xúc với đất Mẹ, con cảm 
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nhận được một năng lượng trầm tĩnh, dễ chịu. 
Nguồn năng lượng đó yểm trợ cho sự thực tập 
của con suốt cả ngày.

Trước khi đi ngồi thiền, con thích pha trà cho 
các sư anh, sư em trong phòng. Giây phút ngồi 
uống trà với nhau thực sự rất nuôi dưỡng tình 
huynh đệ, rất thú vị dù chỉ với một ly trà sáng.

Trong thời gian làm biếng, khi ngồi uống trà 
một mình, con thường mời ba mẹ cùng uống 
trà với con, nhất là ba con. Dù ba đã qua đời 
cách đây vài tháng, con luôn mời ba ngồi cạnh 
con, thưởng thức với con một ly trà. Con có thể 
thấy ba cười, thấy cách ba nâng ly trà và uống 
trà. Con có thể cảm thấy ba trong con, rất thật. 
Con vô cùng biết ơn tổ tiên mình. Họ đã phải 
trải qua rất nhiều khó khăn và nhờ có họ mà 
bây giờ con mới có thể ngồi đây. Không có tổ 
tiên, không biết bây giờ con đang ở đâu trong 
cuộc đời này. Cuộc sống thật là quý giá! Con 
không muốn lãng phí cuộc sống của mình. Con 
đang trân quý cuộc sống với những gì con đang 
có hiện nay. Qua ba con, con chạm đến được sự 
sống của tổ tiên và nhờ đó cũng có thể chạm 
đến được tương lai. Sau khi xuất gia, con đã 
nhận được những lời dạy từ tổ tiên tâm linh. 
Với sự tu tập, con bắt đầu cảm nhận được khổ 
đau của bản thân và khổ đau của tổ tiên huyết 
thống. Con biết rằng những khổ đau của mình 
đã được trao truyền từ tổ tiên huyết thống và 
chúng liên hệ rất mật thiết với những khổ đau 
của họ. Lúc còn sống, ắt hẳn họ đã rất khó khăn 
bởi vì chưa biết đến sự thực tập. Nhưng hôm 
nay, có một tin vui mà con đang thưa với tổ tiên 

là: “Khi con tu tập thì tổ tiên cũng đang cùng tu 
tập với con. Những sợ hãi và giận dữ nhờ vậy 
mà được chăm sóc, được chuyển hóa. Vì con 
và tổ tiên đang được ôm ấp bởi lòng từ bi và 
tình thương nên chúng ta không còn khổ nữa. 
Chúng ta cùng tu tập chánh niệm với nhau".

Trong quá khứ, khi ta khổ mà không biết mình 
khổ, ta luôn luôn kháng cự và muốn xua đuổi 
chúng đi. Điều đó khiến ta tiếp tục khổ đau. Bây 
giờ con biết nỗi khổ có đó, nên con có mặt đây. 
Con sẽ không xua đuổi nỗi khổ đi nữa. Nó cần 
tình thương và sự quan tâm của con. Con sẽ cư 
xử với những nỗi khổ niềm đau bằng sự không 
phân biệt, không bạo động, chỉ có mặt đó và 
học cách lắng nghe chúng. Từng thời khắc, bất 
kể ngày đêm, con sẽ có mặt đó và thực sự chăm 
sóc chúng. Với sự điềm tĩnh, nhìn sâu vào khổ 
đau và cố gắng hiểu được gốc rễ của chúng, 
con biết có một con đường đã dẫn đến khổ đau. 
Chánh niệm, định và tuệ giúp chúng ta thực 
tập giới luật và uy nghi. Tất cả đã giúp con có 
một hướng đi về chánh đạo, một lối sống mới. 
Nhờ tiếp xúc được với khổ đau, con dần dần 
hiểu được chúng từng chút một và có thể vun 
trồng những yếu tố thiện lành trong con. Vun 
trồng từ bi, hiểu biết và tình thương sẽ có công 
năng trị liệu và nuôi dưỡng, nhờ đó chúng ta 
được an toàn. Sự thực tập này luôn làm con xúc 
động đến rơi nước mắt.

Sau khi uống trà, con tận hưởng từng bước 
chân đến thiền đường lớn cho buổi công phu. 
Ngồi thiền trở thành một nguồn an lạc cho 
con mỗi sáng. Khi con có một nỗi khổ sâu sắc, 
con mời năng lượng của Sư Ông và đại chúng 
yểm trợ và cùng thở với con. Khi mở bàn tay 
ra, đặt lên đùi và quán chiếu Sư Ông cùng đại 
chúng đang ngồi và yểm trợ mình với năng 
lượng tích cực, con nhận được năng lượng đó 
để nuôi dưỡng và trị liệu cho những giây phút 
khó khăn của mình.

Vào năm đầu của thời sadi, gia đình cây Bạch 
Quả chúng con đã rất may mắn được thầy Pháp 
Ứng dạy lớp sadi và thầy cũng là y chỉ sư của 
con. Thông thường, chúng con có lớp trong cốc 
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Ngồi Yên của Sư Ông. Trước khi bắt đầu lớp, 
chúng con thắp hương lên bàn thờ, chuẩn bị trà 
để mời Sư Ông và thầy. Mỗi người đều có một 
cái ly riêng và chúng con cùng thưởng thức trà 
trong im lặng. Con nhớ bài học đầu tiên mà 
chúng con học là về cách thỉnh chuông và nghe 
chuông. Thầy Pháp Ứng đã dạy chúng con cách 
lắng nghe tiếng chuông và thỉnh chuông giống 
như thả một con chim từ trong lồng bay ra. Kể 
từ ngày đó, việc thưởng thức tiếng chuông của 
con đã có chất lượng hơn nhiều. Con cảm thấy 
rất hạnh phúc.

Lớp đầu tiên của chúng con là Trái tim của Bụt. 
Ở lớp này, chúng con học cách để học, để nghe, 
ghi chú, chia sẻ, quán chiếu và biết phương 
pháp cắm rễ vào sự thực tập. Vì vốn tiếng Anh 
của con không nhiều, con phải học bằng bản 
tiếng Hoa và dò theo bản tiếng Anh để có thể 
hiểu được những gì thầy dạy.

Để giúp chúng con hiểu được bài giảng và cách 
thực tập, thầy luôn cố gắng hết sức và liên tục 
thay đổi cách giảng. Theo con, điều này rất 
thực tế, giúp con hiểu thêm các pháp môn và 
sự thực tập. Lúc đầu thì không dễ, nhưng khi 
con gắng học và áp dụng các pháp môn vào sự 
thực tập thì càng lúc con càng hiểu bài giảng 
sâu hơn và nó không còn quá khó nữa. Mỗi 
lớp học đều có phần chia sẻ. Đây là phần con 
thường gặp khó khăn vì mỗi khi bắt đầu chia 
sẻ, con cảm thấy căng thẳng, tim đập thình 
thịch, và càng căng thẳng thì con lại càng thấy 
khó chia sẻ. Con nhận ra mình có khuynh 
hướng muốn chia sẻ như thế nào để sự chia 
sẻ của mình hay hơn những người khác. Vì tri 
giác và cái ngã đó, con không thể chia sẻ trọn 
vẹn từ trái tim. Khi y chỉ sư của con biết điều 
này, thầy đã hướng dẫn và dạy con cách chia sẻ 
khéo léo và cụ thể hơn. Cùng lúc, con cũng học 
được từ cách chia sẻ của các sư anh, sư em của 
mình. Trong lớp, thầy cho chúng con đặt câu 
hỏi và trả lời những câu hỏi đó một cách thật 
tinh tế, khéo léo bằng những kinh nghiệm và 
cái thấy của thầy. Với con, sự hướng dẫn, dạy 
dỗ của thầy rất quý giá, rất nuôi dưỡng và lợi 

lạc. Con có nhiều hứng thú với lớp học này và 
con sẽ không quên những điều thầy dạy.

Có một chuyện để lại trong con nhiều ấn 
tượng. Đó là một ngày, trong giờ y chỉ sư - y chỉ 
đệ, chúng con cùng nhau đi bộ. Trên đường đi, 
có một chú mèo đã theo chúng con suốt đoạn 
đường. Khi quay về, chú mèo nhìn chúng con 
kêu như xin giúp đỡ. Có lẽ, đoạn đường quá 
xa đã làm nó mệt. Bạn biết chuyện gì xảy ra 
không? Khi thầy y chỉ sư của con hiểu được sự 
việc, thầy đã bồng nó cả đoạn đường về đến 
tăng xá. Thật ấn tượng và cảm động! Con thấy 
thầy không chỉ hiến tặng tình thương cho con 
người mà cả những loài khác thầy cũng làm 
vậy. Nhìn cách thầy chăm sóc những con vật 
trong hồ nước, trong vườn; cách thầy chơi với 
những con ếch, con cá… con có thể cảm được 
lòng từ bi của thầy đối với tất cả những loài 
hữu tình. Với con, thầy xứng đáng với cái tên 
Pháp Ứng của mình.

Thầy thật sự muốn chúng con có thể cắm rễ vào 
giáo pháp của Sư Ông. Khi biết được điều này, 
lòng con tràn ngập lòng biết ơn. Con cần cắm 
rễ sâu hơn bằng cách đầu tư tất cả năng lượng 
của mình sao cho đúng cách nhất vào những 
lời dạy con nhận được. Con cần để 100% thân 
tâm mình vào mỗi sự thực tập: thở chánh niệm, 
đi thiền hành, thỉnh chuông, nấu ăn trong đội 
luân phiên, làm việc, thậm chí tập thể dục. Hơi 
thở chánh niệm là nền tảng của mọi sự thực 
tập.
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Con cũng rất thích nghe pháp thoại từ quý thầy, 
quý sư cô lớn, nhất là các chia sẻ về sự thực 
tập, những kinh nghiệm cá nhân và những gì 
các vị đã học được từ Sư Ông. Khi nhận được 
những lời khích lệ quý báu từ quý thầy, quý sư 
cô, tâm con tràn đầy niềm an lạc. Đó là lý do vì 
sao con thích và có nhiều cảm hứng để nghe 
pháp thoại.

Có lần khi con đang nghỉ trưa trong phòng 
thì một sư anh cố tình có những cử chỉ gây 
ra nhiều tiếng động... Lúc đó, con cảm thấy 
rất sợ và giận dữ. Nhưng con ôm ấp cảm thọ 
của mình bằng hơi thở và tiếp tục nhắm mắt 
như không có chuyện gì xảy ra. Con biết lúc 
đó sư anh con đang có rất nhiều khổ đau. Và 
con nhận ra rằng có thể con cũng đã gây ra 
đau khổ nào đó cho sư anh nên sư anh đã hành 
xử như vậy. Con bắt đầu hiểu ra rằng khổ đau 
của con và của sư anh không hề tách biệt, cả 
hai chúng con liên hệ mật thiết với nhau. Vài 
ngày sau, con mời sư anh một ly trà và chia sẻ 
với sư anh những quán chiếu của con. Con bắt 
đầu hiểu thêm một chút về giáo lý khổ đau và 
hạnh phúc không tách rời nhau; chúng không 
phải là những thực thể riêng biệt, chúng liên 
hệ mật thiết với nhau. Khi có khổ đau, ta mới 
biết thế nào là hạnh phúc. Chúng ta có thể trị 
liệu những vết thương và những cảm thọ đau 
buồn trong quá khứ bằng chất liệu hạnh phúc. 
Đó là bản chất của tương tức. Tất cả các pháp 
đều cũng như vậy, chúng không có một cái ngã 
riêng biệt. Chúng liên hệ lẫn nhau. Không có gì 
có thể tồn tại độc lập một mình. Khổ đau của sư 
anh là khổ đau của con. Hạnh phúc của sư anh 
cũng là hạnh phúc của con. Con phải biết cách 
nuôi dưỡng và vun trồng những yếu tố tích cực 
vốn sẵn có trong con, để có thể tưới tẩm những 
hạt giống hiền thiện trong những người khác. 
Khi con nhìn những sư anh, sư chị của mình, 
con tự hỏi làm sao mà họ có nhiều năng lượng 
tích cực đến thế? Năng lượng đó có thể mang 
lại hạnh phúc cho thế giới. Con muốn học hỏi 
từ họ.

Con thật may mắn gặp được một tăng thân 
đẹp và lành trên con đường tâm linh của 

mình. Tăng thân là gia đình thứ hai của con. 
Với năng lượng của tăng thân, con có thể phát 
triển những cái thấy của con theo hướng đúng 
đắn. Con có một cảm giác rất rõ rằng chúng 
ta là người trong cùng một gia đình. Chúng ta 
không có một cái ngã riêng biệt, cũng như liên 
hệ giữa đất Mẹ, thiên nhiên, cây cối, hoa, cỏ,… 
và con. Tất cả đều không có một cái ngã riêng, 
chúng ta cùng tồn tại với nhau. Chúng ta phải 
chăm sóc nhau, và có thể lớn mạnh cùng nhau. 
Con nghĩ đó là lý do Sư Ông luôn nhấn mạnh: 
“Chúng ta cần xây dựng tình huynh đệ”. Nhờ 
có tuệ giác của Sư Ông, nhờ có tăng thân, nhờ 
có sự thực tập, bài hát của gia đình xuất gia cây 
Bạch Quả đã ra đời:

Sư anh yêu quý 
Sư chị yêu quý 
Sư em yêu quý 
Ngôi nhà của gia đình tâm linh

Từ khi chúng ta cùng tu tập với nhau 
Đó là hạnh phúc lớn nhất

Tưới tẩm một hạt giống tốt  
Trong mỗi người 
Là nuôi dưỡng nhau

Cười với em và nhìn thấy em cười 
Là món quà tôi dành cho em

Khi anh khổ 
Thì tôi cũng khổ  
Chúng ta không phải là những cái ta riêng lẻ

Khi chị vui 
Thì tôi cũng vui 
Chúng ta là nhau

Có khổ đau 
Có hạnh phúc 
Tình thương và hiểu biết cũng luôn có đó.

Tôi biết em ở đó 
Tôi rất hạnh phúc 
Tôi cũng có mặt đây cho em
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Trở về nhà 
Đầy hạnh phúc 
Đây là giây phút hạnh phúc

Chỉ một ly trà 
Thưởng thức cùng nhau 
Hoàn toàn có mặt cho nhau.

Sư anh hạnh phúc ơi, 
Sư chị vui tươi ơi, 
Thật tuyệt vời giây phút chúng ta có nhau

Những mầu nhiệm của cuộc sống đang có mặt 
bây giờ và ở đây, 
Chúng ta bước đi trên cõi Tịnh độ của Bụt.

Sư cô Chân Trăng Vô Ưu

Nội kính thương,
Đêm đã buông xuống, mọi âm thanh thường 
nhật dường như cũng lắng vào không gian, chỉ 
còn lại tiếng côn trùng gần xa hòa cùng nhịp 
thở của đất trời. Trong nhịp sống ở tu viện, cứ 
đến những khoảng giờ thực tập im lặng hùng 
tráng là con có cảm hứng và thấy thích thú lắm. 
Sự vắng mặt của bao thanh âm sinh hoạt hằng 
ngày, của tiếng nói cười giúp cho con dễ dàng 
trở về và ý thức rõ hơn mình đang là một người 
tu, là một sư cô được may mắn sống trong một 
nếp chùa bình an, bao dung và đầy hiểu biết. 
Im lặng là một sự có mặt đàng hoàng cho chính 
tự thân, giúp con khám phá thêm những ngõ 
ngách bên trong mình hay chuyển hóa những 
thiếu sót trong sự thực tập, hoặc đơn giản chỉ 
là lúc con buông mình trên chiếc đơn cho cơ 
thể được thư giãn với từng hơi thở vào ra rồi 
tâm tư con nhờ đó mà trở nên nhẹ nhàng bình 
lặng. Cái yên đang về nơi góc nhỏ ấm cúng của 
con, con chợt nhớ đến nội lạ. Khi nhớ nghĩ đến 
một ai đó hay một điều gì đó, con có thói quen 
lấy giấy bút ra rồi tâm sự hết nỗi lòng vào từng 
câu chữ. Con thích chia sẻ bằng ngôn ngữ hơn 
nhưng sao con vẫn còn tính hay mắc cỡ nên 
con cũng ít thực hiện được điều này. Nội thấy 
con có tếu không? Chỉ có nói nhớ nội thôi mà 

con cũng làm không được nữa. Không biết dạo 
này nội ra sao rồi? Sức khỏe của nội vẫn tốt chứ 
ạ? Mỗi lần nghĩ tới nội không hiểu sao con lại 
thấy nhớ ba con. Mà khi nói chuyện điện thoại 
với ba, con lại thấy hình ảnh của nội. Từ ngày 
con đi tu, con ít có cơ hội truyền thông với nội 
hơn.

Nội không xài điện thoại, lại không sống cùng 
nhà với ba con nên nhiều lúc con chỉ hỏi thăm 
được nội qua ba con mà thôi. Thế nhưng con 
chưa một lần cảm thấy tình bà cháu xa cách, 
sợi dây gắn kết tình nội vẫn luôn có đó trong 
con. Con nhớ hồi con còn nhỏ, con thường ở 



178

với ông bà ngoại, phần nhiều vì ba mẹ con bận 
đi dạy không tiện chăm sóc con. Ông bà ngoại 
lúc nào cũng thương con cả, có của ngon hay áo 
quần đẹp cũng đều để dành cho con vì con là 
đứa cháu đầu tiên của ông bà ngoại mà. Nhưng 
cũng không phải vì đứa cháu đầu mà ông bà 
ngoại cưng chiều con đâu. Tuy còn bé và được 
nhận bao nhiêu là tình thương nhưng mỗi lần 
con làm gì chưa hay, hoặc không vâng lời, ông 
bà ngoại vẫn thường dạy bảo con rất nghiêm 
khắc. Có khi con bướng bỉnh, tỏ ra thái độ không 
chấp nhận mình hư, thế là con càng bị la thêm 
nữa. Mỗi lần bị la rầy, con đều nghĩ đến nội và 
thường nói với ông bà ngoại rằng: “Con không 
ở với ông bà ngoại nữa. Bà nội thương con hơn, 
cho con đi chơi mà không cần ngủ trưa, không 
bao giờ la con. Con thương bà nội hơn ông bà 
ngoại”. Những lời nói vô tư ấy của con phát ra 
một cách ngây ngô, không sợ làm ông bà ngoại 
buồn. Nhưng không phải chỉ vì giận mà con lại 
nói thế. Thật sự con thấy nội như một trận mưa 
rào xuất hiện khi trời đang nóng bức, có khả 
năng tưới mát và xoa dịu những cơn khó chịu 
trong lòng. Con nít dường như chỉ thích những 
gì ngọt ngào và được dỗ dành thì phải? Con nhớ 
hoài những kỉ niệm hồi nhỏ ấy của con. Mỗi 
lần được ba chở lên nhà nội chơi, lúc nào con 
cũng gọi nội từ ngoài ngõ: “Nội ơi, nội mô rồi? 
Có xoài ngoéo chưa nội?”. Con thích xoài ngoéo 
nhà nội lắm, trái vừa xanh vừa giòn lại vừa 
ngọt nữa. Có thêm chén muối ớt được giã thật 
cay với bột ngọt là ăn ngon tuyệt vời luôn. Nội 
hay nhìn con ăn rồi cười và bảo: “Coi cái miệng 
hắn ăn ngon chưa tề”. Nội thích nghe con kể 
chuyện lắm, con không nhớ rõ mình kể chuyện 
gì vì hồi bé thì có bao nhiêu là thứ để huyên 
thuyên, duy chỉ có một điều con luôn nhớ mãi 
đó là nụ cười hiền từ và ánh mắt thương yêu vô 
bờ mà nội dành cho con.

Nội biết không, những ngày qua thời tiết ở Thái 
có nhiều thay đổi bất thường lắm. Lúc thì trời 
trở lạnh nửa đêm, lạnh đến thấu xương nhưng 
kéo dài đến trưa hôm sau, khi mặt trời lên hết 
mực chiếu soi muôn triệu tia nắng, thì lại hanh 
nóng. Đang bắt nhịp lại với khí hậu nóng rồi thì 
cái lạnh ở đâu từ từ lan về khiến ai cũng phải 

xuýt xoa: “Ui, lạnh nữa rồi!”. Vậy mà thoáng 
đâu đó, lòng con nghĩ đến nội giữa những phút 
chốc giao thời ấy. Tính cách của nội như có nét 
gì hao hao với sự bền bỉ thầm lặng mà vô cùng 
mạnh mẽ của thiên nhiên. Con thấy không 
phải là thiên nhiên biến chuyển mau chóng 
mà dường như nó còn đang phải xoay sở mong 
tìm cho được một bến đỗ yên ổn, định tĩnh nào 
đó để dừng lại nhưng nhất quyết sẽ luôn kiên 
trì và không bao giờ từ bỏ. Thường thì tâm lý 
con người sẽ ít thấy hạnh phúc bởi những thay 
đổi mau chóng xung quanh hoặc đôi lúc sẽ có 
cảm giác chán chường, mệt mỏi khi những khó 
khăn này chưa xong thì cái khác lại tới. Nếu 
nhìn cho kỹ và nhìn thật sâu mình sẽ tìm thấy 
được những cái đẹp, cái giá trị mầu nhiệm chứa 
trong đó. Nhờ đi tu mà nhiều lúc ngắm nhìn 
thiên nhiên, con học được rất nhiều bài học và 
có khi lại liên tưởng đến hình ảnh những người 
thân thương của mình.

Nội của con một đời vất vả, dù nắng hay mưa 
lúc nào cũng tảo tần gánh hai rổ rau đi bán ở 
chợ mỗi ngày để nuôi sáu người con trong khi 
ông nội mất rất sớm trong thời chiến tranh. Nội 
dồn hết tình thương, hy vọng và sức sống của 
mình vào tâm hồn của những người con. Trái 
tim nội chứa đầy ý chí dũng mãnh và bền bỉ để 
vượt qua bao nhiêu khổ cực của cuộc đời mà 
bước tiếp chặng đường phía trước. Nội không 
cần đến ai hay nương vào ai khác cả. Nội rất 
tự chủ trong đời sống của mình. Ngay cả khi 
các con của nội lớn lên, có nghề nghiệp và lập 
gia đình, nội vẫn có thể tự chăm sóc bản thân 
mình dù tuổi nội ngày càng pha màu sương 
khói. Con như muốn khóc mỗi khi nhìn thấy 
nội đạp xe đạp lên nhà con chơi rồi kể là nội 
mới đạp xe đi khám bệnh từ thị trấn về. Con 
hỏi: “Sao nội không nhờ ba con hay chú bác nào 
chở nội đi, nội đã bệnh mà còn tự đạp xe đi nữa, 
lỡ có chuyện gì thì sao?”. Nội trả lời con sao mà 
nghe khỏe nhẹ như không có chuyện gì cả: 
“Thôi nội đạp xe còn được, nội tự lo được chớ 
không lại phiền hà ba con hay các chú”. Đoạn 
đường từ nhà nội lên bệnh viện thị trấn không 
phải là ngắn, gần hai mươi cây số lận. Nội con 
lúc nào cũng vậy đó, lớn tuổi rồi vậy mà vẫn 
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còn thương con, sợ làm liên lụy tới công việc 
của con mình mà không dám nhờ ai giúp cả. 
Nội vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ chịu đựng như 
vậy dù con có khuyên nội bao nhiêu thì nội vẫn 
không bao giờ thay đổi ý chí trong nội cả. Đó là 
nội còn khỏe đủ để đạp xe, dần dà thân nội trở 
nên yếu đi, nội vẫn kiên quyết không nhờ đến 
con cái. Nội chỉ cần một cái mũ bảo hiểm thôi, 
rồi đứng sẵn ở một góc đường và chờ quá giang 
khi thấy ai đó lái xe máy đi về hướng thị trấn.

Nội trong con lúc nào cũng như người nữ anh 
hùng vậy. Con muốn giống như nội lắm. Sau 
này con lớn, đi học xa nhà, tuổi của nội thêm 
cao, những lần về thăm nội, con thường mua 
một món quà nào đó để tặng nội. Làm điều gì 
khiến nội vui là con thấy hạnh phúc lắm. Nội 
thường thích những thứ con mua về cho nội 
và thường hay cất chúng vào tủ để dành, chờ 
dịp đặc biệt nào đó mới đem ra xài. Nhìn cách 
nội trân quý cái kẹp tóc, túi xách, áo quần hay 
dây chuỗi, dây cườm con tặng, lòng con rất đỗi 
hạnh phúc và xúc động. Ở nhà, con thương ba 
con lắm. Khi nào con cũng thấy hình ảnh mưa 
nắng lấm lem trên vai nội trong ba con, mỗi 
khi ba làm điều gì cho con với một tình thương 
dịu dàng, chở che. Ba không biết là con gái ba 
cũng biết xúc động đến thế nào vì con giỏi giấu 
cảm xúc lắm nên ba chỉ thấy mỗi nụ cười hạnh 
phúc của con thôi. Con thương ba nên con cũng 

thương nội nhiều, con có ba hôm nay tất cả đều 
nhờ tình thương yêu sâu rộng vô bờ của nội. 
Mỗi lần nghĩ đến đó thôi là con thấy biết ơn và 
hạnh phúc nhiều lắm.

Trên bước đường tu học của con, khi khó khăn 
hay những nhân duyên bất như ý xuất hiện, 
nhiều lần con muốn buông xuôi vì quá mệt, 
vì cố gắng hoài mà không thấy mình tiến bộ 
gì cả. Con thường nhớ đến lời Thầy con dạy: 
“Ngồi yên đi, mọi chuyện cũng sẽ qua”. Nhưng 
có phải nghĩ qua là qua được đâu, tính con thì 
cứ vội vàng, cái gì cũng muốn làm cho xong 
cho mau, nên có lúc con dùng phương pháp 
thay chốt. Con tìm về gia đình huyết thống 
của mình để nương thêm nguồn lực từ tổ tiên. 
Thầy con dạy cách trở về tiếp xúc với dòng chảy 
huyết thống đang lưu nhuận bên trong để giúp 
mình thêm niềm tin và động lực mà đi qua khó 
khăn. Nghe lời Thầy nên con cũng thực tập 
theo. Gặp khó khăn ở đâu thì con tiếp xúc với 
mỗi người thương trong gia đình mình ở đó. Có 
khi con mời ông ngoại trong con đi lên với một 
tâm trí đầy hiểu biết xuất phát từ một trái tim 
dung chứa nhiều tình thương, kiên nhẫn và 
độ lượng, để làm niềm tin cho con tiếp tục xây 
dựng những phẩm chất thiện lành mà mình 
cần vun bồi. Có lúc con mời bà ngoại với những 
đức hạnh vị tha, rộng lượng và hiền từ trong 
con biểu hiện để ôm ấp và nâng đỡ những vụng 
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về của con. Nhưng khi con đối diện với những 
gập ghềnh sóng gió, đòi hỏi con phải nhẫn 
nại, bền bỉ, quyết tâm không từ bỏ thì con liền 
nghĩ đến nội với những đức tính kiên trì, chịu 
thương chịu khó. Dù khó khăn đã vội ập đến 
bên dáng dấp gầy gò của người phụ nữ tuổi 
còn thanh xuân ấy nhưng chẳng gì có thể ngăn 
được ý chí sống của nội cả. Con thấy lòng mình 
được an ủi, được hiểu và được nội đặt kỳ vọng 
nơi con. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là mắt con đã 
nghe cay cay mà lòng lại chạnh đi vì hổ thẹn về 
bản thân mình.

Nhờ ơn Thầy sinh con ra trong một ngôi nhà 
tâm linh mà con biết trân quý dòng máu tổ tiên 
huyết thống vẫn còn đang luân chuyển trong 
con. Không những con nương vào những đức 
hạnh và lối sống của ông bà để chuyển hóa nỗi 
khổ mình đang mang mà còn tưới tẩm những 
hạt giống thiện lành cho vườn tâm của con 
nữa. Những gì con được trao truyền hôm nay 
đều là những phước phần mà con được thừa 
hưởng từ những thế hệ tổ tiên nhiều đời nhiều 
kiếp trước. “Làm ăn” có đàng hoàng hay không 
là tùy thuộc nơi lòng biết ơn dày sâu hay vơi 
cạn trong con. Con thấy sự sống của con trở 
nên có ý nghĩa hơn chính là khi con tìm ra đâu 
là mình, mình là ai và mình không phải được 
ba mẹ sinh ra, nuôi nấng nên người để rồi tồn 
tại một cách riêng biệt như vậy. Những cái hay 
cái đẹp của ông bà, ba mẹ tự lúc nào đi vào con 
và làm thành những khả năng mà con có thể 
đóng góp và cống hiến cho đại chúng. Mỗi khi 
con được quý sư cô khen ngợi làm cái gì đó giỏi, 
hay được ai đó tưới hoa con có đôi bàn tay khéo, 
hoặc khi quý sư cô mời con vào tổ chức chung 
một hoạt động nào đó,… con thấy lòng biết ơn 
trong con đối với tổ tiên tràn dâng. Tâm con 
không mang một niềm tự hào nào ngoài việc 
nhớ nghĩ đến ông bà, ba mẹ, Thầy và cả tăng 
thân của con nữa. Điều đó làm con cảm thấy 
hạnh phúc nhiều lắm. Nó nuôi từng tế bào cơ 
thể con trở nên khỏe mạnh lạ kỳ và con cũng 
tận hưởng được những bông hoa đang nở rộ 
một cách rực rỡ, xinh tươi nơi mảnh vườn tâm 
của mình. Hạnh phúc có tác dụng kì diệu như 
linh dược vậy đó nội à!

Nội thương, nhờ đi tu mà con chạm được những 
giá trị sâu sắc nằm ẩn mình trong tàng thức 
của con. Có lẽ vì tuổi trẻ, vì còn ưa thích những 
thứ bên ngoài mình, và vì sợ đối diện với khổ 
đau mà con vô tình bị chúng dẫn lối. Cho đến 
khi con nếm trải được vị mặn của gian nan, con 
đường về nhà, về với nguồn năng lượng của tổ 
tiên, lúc nào cũng có mặt đó, thủy chung chờ 
đợi mà không bao giờ đòi hỏi, trách than con 
cả. Con nuôi lại tình thương của gia đình huyết 
thống, con làm ấm lại niềm tin của Thầy và con 
vững vàng đứng vững trên đôi chân mình hơn. 
Cứ vậy, mỗi giây phút hiện tại đang mài dũa và 
điêu khắc nên con bằng những niềm vui giản 
đơn hằng ngày như: đi thiền hành có phẩm 
chất, ngồi thiền lắng yên được tâm ý hay được 
học hỏi kinh nghiệm quý báu của các sư cha, 
sư mẹ qua đời sống tu học và tiếp nối lý tưởng 
của Thầy, hoặc nhìn thấy nụ cười của sư em tỏa 
sáng trong đôi mắt khi sư em thực tập có niềm 
vui,… Những niềm vui tưởng chừng đơn sơ và 
dung dị ấy có khi cũng không thể nào tìm thấy 
được nếu mình vẫn chưa thật sự sống hết lòng.

Con tìm thấy một trái tim đã đập và đã sống 
hết lòng một cuộc đời đáng sống từ nội của con. 
Trái tim ấy tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng lại 
giàu có tình thương và “kiên nhẫn là dấu ấn 
của tình thương” đó. Viết đến đây tự dưng con 
nghe mình xúc động nội ạ, tự dưng hình ảnh 
mộc mạc của nội đi lên trong con. Mà tại sao lại 
tự dưng được nội nhỉ? Con không biết phải lý 
giải như thế nào nữa. Tự dưng con nhớ nội, thế 
thôi! Có người nói: “Tức cảnh sinh tình”, có lẽ 
mấy hôm nay nhân duyên bên ngoài biểu hiện 
nên làm con nghĩ đến nội nhiều. Mưa nắng 
làm nên cái khắc nghiệt nhưng mưa nắng cũng 
mang đầy mầu nhiệm lung linh. Con biết ơn 
nội thật nhiều. Nội đã biểu hiện tròn đầy nơi sự 
sống của nội. Nghĩ về nội con nguyện bước đi 
thật hạnh phúc và an vui trên con đường này, 
để mãi là món quà xứng đáng với tình thương 
mà nội dành cho con.

Cháu của nội
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Tết chùa

Sư cô Chân Trăng Thuận Hóa

Chỉ còn độ non một tháng nữa là đến Tết, mau 
thật.

Trời vẫn còn đang rét lắm. Nhưng hôm nay cái 
nắng đầu tiên sau những ngày mưa lạnh đã về. 
Cây hoa trinh nữ khẽ khàng mở từng chiếc lá 
nhỏ, ngơ ngác nhìn đoàn người đang đi từng 
bước thảnh thơi. Chắc do lâu quá không thấy 
đoàn người đông như vậy. Đại chúng hôm nay 
được dùng trưa ngoài trời, ai cũng chọn một 
góc có nắng để ngồi chơi và phơi mình cho “đỡ 
mốc”. Mọi người nói đùa với nhau như thế. Ở 
Huế mưa lạnh, độ ẩm lúc nào cũng trên 90%. 
Mọi thứ dường như đều có thể mốc được cả. 
Gói trà vừa mới mở hôm kia, hôm nay đã lên 
mốc rồi. Cái ghế trắng ngày hè, giờ như được 
sơn đen. Cả đến bức tường xi măng mà nước 
cũng rịn ra ẩm ướt. Thế nên tranh thủ hôm nay 
có nắng, mọi người đem tất cả ra phơi. Không 
khí thật rộn rã. Mọi người ai cũng hoan hỷ, tươi 
vui. Tết chưa đến nhưng ở chùa không khí tết 
đã về rồi. Đó đã là Tết rồi.

Tết chùa không xúm xít áo mới, giày mới, 
không sắm sửa trang hoàng, cho dù cũng gắng 
có được cây mai, cây lộc cho đồng sự cùng khí 
xuân. Áo quần cũng chỉ là những bộ vạt hò cả 
năm vẫn mặc, cũng chiếc áo nhật bình đã bạc 
màu. Thế nhưng lòng ai cũng mới, ai cũng lo 
dọn dẹp thân tâm để đón năm mới. Mà ở chùa 
thì ngày nào cũng mới, cũng tết cả. Đến những 
buổi chấp tác toàn chúng như kéo cây, quét lá 
quanh hồ, chà rêu hay cắt cỏ… thì cũng y như 
tết thật, mọi người đang dọn dẹp nhà cửa để 
đón tết đấy. Chùa nhỏ nên đi đâu cũng thấy có 
sư cô đang làm việc một cách thảnh thơi. Như 
một đàn kiến chăm chỉ, ai cũng có phận sự và 

công việc của mình. Công việc không nhiều mà 
cái tình lại nhiều hơn. Những ngày gió đông 
lạnh, nhóm lên chậu than hồng và chị em cùng 
ngồi quanh, hơ tay sưởi ấm, nướng khoai ăn. 
Dù ngoài trời gió rét nhưng trong lòng ai ai 
mùa xuân đều đã về rồi. Có hôm mấy bao gạo 
nếp bị mọt ăn, phải đem ra sàng sảy. Sư cô dạy 
gói bánh chưng đi. Thế là giữa mùa thu lá vàng 
rơi, trong chùa gói bánh chưng, bánh tét. Cũng 
người căng bạt, người rửa nồi, người vút nếp, 
người nhóm bếp, người nấu bánh, cũng thức 
khuya châm nồi nước đang sôi ùng ục và đón 
những cái bánh đầu tiên ra lò. Tết về giữa mùa 
thu! Các sư cô xa quê, mỗi người đến từ mỗi 
miền, cùng ngồi quanh bếp lửa kể chuyện tết 
quê mình. Trên gương mặt hây hây nở một nụ 
cười ấm áp.

Đêm giao thừa, đại chúng đắp y thong thả lên 
thiền đường, tiếng chuông trống Bát nhã trầm 
hùng vang vọng khắp cả núi đồi Dương Xuân. 
Từng tiếng chuông thúc giục, nhịp nhàng như 
gọi ai trở về. Về với chiếc bàn thờ tổ tiên cúng 
đêm giao thừa. Để con cháu được lạy tạ, được 
chúc tết, tưởng nhớ đến gốc rễ. Những lời tâm 
sự, phát nguyện sẽ được đốt lên theo hàng 
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muôn ngọn lửa. Bay lên, bay lên mãi và ngọn 
lửa ấy sẽ đi suốt chặng đường của người con 
Bụt.

Ngày tết trong chùa, lúc nào trong bếp cũng 
có một nồi măng kho, một nồi cơm nóng. Ngày 
đầu năm không phải nấu ăn. Mọi người đi chúc 
tết quý sư cô, đi thăm tết từng phòng. Mặc dù 
cả năm ngày nào cũng gặp nhau nhưng ngày 
tết không khí lại khác hẳn. Có gì đó tươi vui, 
rạng rỡ nơi từng cái khăn, từng ly nước, từng 
góc nhỏ trong phòng.

Nhưng tết chùa thật sự vẫn là ngày lễ Tự tứ. 
Ngày tết này không rộn rã, không nô nức 
nhưng tươi vui và hoan hỷ - ngày quý thầy, quý 
sư cô được thêm một tuổi đạo sau chín mươi 
ngày công phu trong mùa an cư. Mọi người sẽ 
ngồi xuống, cùng uống chén trà, đốt nén trầm 
thơm và thưởng thức sự có mặt của nhau. Ngày 
ấy, dù có làm gì cũng thấy một niềm hân hoan 
mà thôi.

Bao nhiêu năm rồi, thời thế cũng đổi thay 
nhiều, nhưng nếp chùa vẫn vậy. Vẫn cái tết 
với lá chuối, dây lạt. Vẫn tết với lời chúc thân 
thương, thầy trò, huynh đệ chấp tác cùng nhau, 
và ngồi quanh bếp lửa hát cho nhau nghe, 
tiếng cười, tiếng nói, mang mùa xuân về một 
cõi. Tết mỗi ngày vẫn được nuôi trong tiếng 
chuông chùa sớm khuya. Áo chấp tác cũng như 
áo mặc đi chơi tết, cũng một màu nâu huyền 
dân dã. Cùng nhau về thưởng thức không khí 
tết chùa, ta sẽ cùng nghe những giản đơn thâm 
sâu trong lòng lên tiếng gọi.
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Thầy cô giáo BCOOL

Chân Xuân Tản Viên - Mỹ Hằng

Chị Chân Xuân Tản Viên - Mỹ Hằng, thọ giới Tiếp hiện năm 2013 tại Làng Mai Thái Lan. Chị là một 
tác viên xã hội năng động, một giáo viên có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết trong chương trình đem 
chánh niệm vào học đường. 

1 Cô Kaira Jewel Lingo là một vị giáo thọ cư sĩ người Mỹ, chuyên viên huấn luyện chánh niệm (Mindfulness) và 
đồng thời cũng là một trong những thành viên sáng lập Wake Up Schools.

Thời đại này, mấy bạn teen luôn thích kiểu 
"Cool ngầu" . Có hôm cuối tuần cả nhà đi xem 
phim, nhóc ồ lên kinh ngạc thích thú: "Mom 
mặc áo hoodie nhìn cool ghê!". Nhớ lại hồi 
năm kia trong buổi kết thúc môn Kỹ năng học 
tập ở trường, tụi nhỏ mắt tròn xoe nhìn cô 
biểu diễn cup song rất ư là cool ngầu với bài 
hát Happiness is here and now (Ta hạnh phúc 
liền giây phút này). Cool ngầu còn có cả kiểu 
hát ráp lồng ghép vào môn học, làm thơ và 
tranh luận xã hội, điện ảnh, âm nhạc và thể 
thao. Hay là kiểu trà sữa, bánh tráng trộn, 
các thể loại ăn hàng. Cool ngầu nhất vẫn là 
ngồi hàng giờ lắng nghe tụi nó trút bầu tâm 
sự chuyện crush (mến mộ, để ý ai đó mà chưa 
dám thổ lộ cho người đó biết), kiểu nghe bằng 
cả trái tim mà đừng bảo vớ vẩn hay đại loại 
chen vào các kiểu bài học đạo đức...

Nhưng cuộc đời không như là mơ khi có những 
áp lực vật chất lẫn tinh thần khiến cho chúng 
ta có những ngày vội vã, trở nên khó chịu, 
căng thẳng và bất an. Đặc biệt là sau mấy đợt 

covid và thiên tai bão lụt, rồi những biểu hiện 
tiêu cực trong đạo đức xã hội học đường, cũng 
như những thay đổi chương trình giáo dục với 
nhiều áp lực từ nhiều phía cũng là thách thức 
cho các thầy cô giáo. Và như thế việc "chạm" 
vào khoảng không gian yên bình trong bản 
thân của mỗi người sau một ngày ở trường 
nghe có vẻ khá xa xỉ. Lắm lúc còn trở nên kiệt 
sức trong một tâm trạng rối bời và cực kỳ mệt 
mỏi với dạy dỗ, quản lý thì làm gì còn nữa cái 
chất "Cool ngầu"?

Trong mùa Tri ân thầy cô giáo 20 tháng 11 năm 
nay, chúng tôi chọn phương pháp BCOOL của 
cô Jewel1 làm chủ đề cho sự học hỏi, thực hành 
và lan tỏa trong cộng đồng. Làm cách nào để 
có được một lớp học bình an, một ngôi trường 
hạnh phúc cùng với cộng đồng thầy cô giáo 
"Cool ngầu"? Cool ngầu tối thượng vẫn là kiểu 
"tươi như hoa, vững như núi, tĩnh lặng và tự 
do thênh thang" trước mọi tình huống, mọi 
thử thách và mọi cơn bão cảm xúc đi qua trong 
cuộc đời.

Breath (Thở) 
Calm (Bình tĩnh lại) 
Okay (Hiểu rằng tình trạng này là bình 
thường) 
Observe (Quan sát những gì đang diễn ra bên 
trong mình) 
Love (Và theo dõi nó bằng tình yêu)
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Khi có một cảm xúc tiêu cực đi lên, chúng tôi 
hít thở thật sâu để có thể lắng dịu và bình tĩnh 
lại. Giống như hình ảnh của cái cây trong cơn 
bão, cành và lá có thể bị đổ ngã nhưng rễ cây 
vẫn có thể bám chặt vào lòng đất. Hãy mang 
sự chú ý đến vùng bụng và áp dụng bài phồng 
xẹp "thở vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp 
xuống". Hoặc có thể đi bộ chậm rãi và mang sự 
chú ý đến bước chân, để tâm vào lúc nhấc chân 
lên hay đặt chân xuống, cảm được khi bàn 
chân đặt lên mặt đất như trút bỏ mọi ưu phiền, 
chuyển tâm trạng để vào lớp với cảm xúc tích 
cực và cởi mở hơn. Ngay khi bình tĩnh rồi thì tự 
khắc mình sẽ thấy okay và cảm nhận được mọi 
thứ có thể giải quyết được. Sau một hồi khi đã 
cảm thấy tốt hơn thì mình có khả năng quan 
sát nhận biết được những gì đang xảy ra bên 
trong, có thể gọi tên được cảm xúc và nhìn sâu 
để thấy rõ nguyên nhân gốc rễ của chúng. Tập 
dừng lại và nhìn sâu như thế cũng có nghĩa là 
chúng ta đang gửi tình yêu thương cho chính 
mình. Đó chính là "sự tử tế với chính mình" khi 
biết cách xử lý và chuyển hóa những cảm xúc 
mạnh mẽ bên trong, tưới tẩm những hạt giống 
tích cực.

Thở vào thở ra 
Là hoa tươi mát 
Là núi vững vàng 
Nước tĩnh lặng chiếu 
Không gian thênh thang

Trong buổi sinh hoạt The Calm Café của nhóm 
thầy cô giáo hạnh phúc, một cô giáo chủ nhiệm 
khối cơ sở trường công lập ở Sài Gòn đã chia sẻ 
niềm vui khi áp dụng vào lớp mình chủ nhiệm 
hoạt động dừng lại lắng nghe một đoạn nhạc 
ngắn sau mỗi 15 phút của tiết học. Cô chia sẻ 

rằng mình đã hướng dẫn và cùng thực tập với 
các em khi nghe tiếng nhạc vang lên thì dừng 
lại mọi hoạt động và bắt đầu theo dõi hơi thở 
để nhận diện rồi sau đó làm lắng dịu cảm xúc 
của mình. Kết quả là lớp học của cô hay các 
tiết chủ nhiệm đã không còn căng thẳng và 
áp lực, dần có nhiều niềm vui hơn, tràn ngập 
tiếng cười bởi lẽ cả cô lẫn trò sau một thời gian 
thực tập cùng nhau như thế dường như đều 
trở nên dễ truyền thông với nhau hơn, hiểu và 
thương nhau hơn. Riêng bản thân cô, với mỗi 
lần được thực hành nhận diện và lắng dịu cảm 
xúc bằng hơi thở chánh niệm như thế, cô cảm 
thấy giảm bớt đi những lần đối mặt với những 
cảm xúc tiêu cực, không còn những lời kêu la 
hay những lời nói làm tổn thương đến học trò, 
trái lại, còn tươi hơn, cười nhiều hơn và đôi lúc 
thấy mình “cool” hơn ngày xưa rất nhiều. Với 
phương pháp BCOOL, cô nhận ra rằng đây còn 
là một sự thực tập yêu thương bản thân vì đã 
giúp tưới tẩm hạt giống tốt cho chính mình và 
từ đó mang lại hạnh phúc cho lớp học. Chia sẻ 
của cô ngày hôm đó đã tạo cảm hứng cho rất 
nhiều thầy cô giáo lựa chọn cho mình nhiều 
cách khác nhau để thực hành và ứng dụng 
BCOOL một cách chủ động trong các bộ môn 
hay tiết học chủ nhiệm của mình.

Mỗi người trong chúng ta đều có thể học được 
cách nuôi dưỡng sự bình an và hạnh phúc. Cho 
dù bạn là ai – thầy cô giáo hay những nhà quản 
lý, nhân viên làm giáo dục, các bậc phụ huynh 
hay bất cứ ai có quan tâm, xin mời đồng hành 
cùng chúng tôi, học hỏi - thực tập - lan tỏa Ứng 
dụng chánh niệm (Mindfulness) để có thể là 
những cá nhân BCOOL trong một cộng đồng 
BCOOL nhé.
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Đóa Vô ưu nở thắm mùa xuân

Sư cô Chân Thoại Nghiêm

Bạn hiền,
Lâu lắm rồi tôi mới có một ngày ngồi yên, đốt 
trầm, ngắm hoa khi viết bài cho Lá thư Làng 
Mai. Cành hoa lan trắng bên cửa sổ đang mơ 
màng với tia khói mỏng manh tỏa ra bên cạnh. 
Cuộc đời đầy những ngẫu nhiên không tính 
trước được. Tôi đã gật đầu với lời mời về tu viện 
Lộc Uyển ở Mỹ cho khóa tu kỷ niệm 20 năm 
thành lập, với tu viện Nhập Lưu ở Úc để đón 
Giao thừa và bói Kiều, với dự tính sẽ về Pháp 
như thường lệ vào mùa xuân để gia hạn thẻ 
sinh hoạt tạm trú, và cũng đã nghĩ tới những 
chuyến bay ra vào Hà Nội cho triển lãm mùa 
xuân. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một năm 
đầy những di chuyển bận rộn nữa, nhất là khi 
nhận ra trong ngày đầu năm 2020 thì đang 
ngồi trên xe buýt từ Bangkok đi Pakchong 
(mình vẫn đùa với nhau rằng đầu năm làm gì 
là cả năm làm chuyện đó mà). Ấy vậy đó, mà 
mười tháng nay tôi ở yên một chỗ, di chuyển 
xa nhất là đi Bordeaux làm giấy tờ và hình như 
bước chân ra khỏi tu viện không quá mươi lần. 
Năm nay dịch bệnh lan tràn, thay đổi hết mọi 
kế hoạch và đời sống của mọi người. Tôi nghĩ 
bụng, viết lại ít hàng để nhớ đến một năm đặc 
biệt cũng tốt, bởi vì nào ai biết được tương lai 
sẽ như thế nào. Mình biết rằng hiện tại làm 
nên tương lai, nhưng một thay đổi nhỏ nào 
cũng ảnh hưởng đến tất cả và hiệu ứng cánh 
bướm (the butterfly effect) càng minh chứng 
cho định luật vô thường. Vậy nên cứ sống hết 
lòng, và mỉm cười với những gì xảy tới.

Vì vậy, kể cho bạn hiền nghe những gì đã qua 
trong năm đặc biệt này nghe.

Tháng Giêng
Thầy từ Thái về lại Việt Nam, sức khỏe ổn định. 
Tôi đưa hai cô bác sĩ từ nước ngoài và các sư 
cô Từ Nghiêm, Đào Nghiêm, Khuê Nghiêm từ 
Làng về đi quanh quanh nhân dịp họ tới Việt 
Nam thăm Thầy: đi Hội An xem đèn lồng, đi 
Mỹ Sơn xem Tháp Chàm, đi Non Nước thăm 
động Âm Phủ. Có cả một bức hình tăng thân 
Làng Mai với nón lá nhân dịp đi thăm Mỹ Sơn 
với Thầy treo ở đây. Nhờ có chuyến đi này mà 
tôi có dịp được đi ngang sông Thu Bồn để nghĩ 
tới hình ảnh Thầy với ngón tay nhỏ máu trên 
dòng sông trong trận bão lụt kinh hoàng năm 
Giáp Thìn 1964:

Trên thượng lưu sông Thu Bồn 
Đứng giữa dòng 
Tôi cắt đầu ngón tay cho giọt máu đào rơi 
hòa tan vào dòng nước 
Máu tôi đã được hòa với dòng sông 
Thôi hãy nằm im 
Tất cả những ai đã vong thân oan ức!...

(Trích “Ruột đau chín khúc”- thơ Thầy)

Bài thơ đó đã khiến tôi xúc động rất nhiều. 
Nghe nói thảm cảnh năm ấy đã khiến hơn 
6000 người chết và trên 53.000 ngôi nhà bị 
chìm trong biển lũ mênh mông ở miền Trung. 
Sông Thu Bồn đã thành nơi viếng thăm lịch sử 
trong các chuyến đi hành hương về đất Tổ của 
đệ tử phương Tây của Thầy.

Tiễn mọi người rời Huế, tôi và sư em Pháp 
Nguyện bay ra Hà Nội để tiếp tục tìm chỗ cho 
buổi triển lãm thư pháp. Anh Hiểu chịu khó 
đưa đi xem nhiều nơi, rốt cuộc đi xem lại phòng 
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triển lãm ở trường Đại học Mỹ thuật Việt nam, 
ở phố Yết Kiêu, mới sửa sang xong, chúng tôi 
đồng ý ngay, ký hợp đồng luôn. Thế là ngày 
triển lãm đã được dự tính vào cuối tháng Tư 
và đầu tháng Năm. Mong là Thầy khỏe đủ để có 
thể nhìn thấy những bức thư pháp của mình 
được triển lãm ở Việt Nam.

Về lại Diệu Trạm, không khí chuẩn bị cho ngày 
tết rộn rịp khắp nơi. Các sư em rủ đi chợ hoa. 
Nhớ năm ngoái Thầy đi chợ hoa rồi về ghé thăm 
ôn Từ Đàm, năm nay Thầy không đi thì con đi 
chợ hoa cho Thầy. Lần này, các sư em đưa đến 
một tiệm bán cây và tình cờ mua được hai cây 
mộc lan màu trắng và một cây màu hồng. Tôi 
vui quá sức. Bao nhiêu năm tôi tìm cây màu 
trắng để trồng ở Làng vì Thầy thích cây này 
sau chuyến đi Đại Hàn về mà ở Pháp không có. 
Những cây non Thầy đem về sau chuyến đi, 
tôi trồng được một mùa thì từ từ chết mất, rồi 
sau đó tôi đi tiền trạm đem về mấy cây nhưng 
cũng không sống được nên cứ thấy mình “nợ 
nợ” Thầy một ước muốn. Trên đường về tình cờ 
bắt gặp một chậu cúc đại đóa màu hỏa hoàng 
là loại hoa Thầy ưa thích, thế là xuống xe hỏi 
thăm và đi về tận vườn để lựa được một chậu 
thật tròn cho Thầy. Vui quá! Tôi làm quà cho 
mình thêm một cây lan dã hạc treo ở trước cửa 
sổ. Thấy mình đang chuẩn bị hết lòng cho một 
cái tết nữa ở quê hương. Mà không chuẩn bị 
cũng không được vì các sư em nhắc nhở nhớ 
đổi tiền mới, phát cho bao lì xì “chùa made” với 
nhiều hình vẽ thiết kế khác nhau, tình nguyện 
giúp bỏ bao v.v... Diệu Trạm đã nhỏ mà còn 
thêm Trạm Tịch ra ăn tết chung, không khí rộn 
ràng hết sức.

Ấy vậy mà, 29 tết tôi không từ chối được lời năn 
nỉ của các sư em ở Úc nên lên máy bay đi ăn 
tết... xa nhà. Lúc này chuyện đại dịch còn đang 
ở Vũ Hán, chỉ mới bắt đầu ở các nước khác nên 
tôi có chút quan tâm nhưng không bận tâm. 
Thầy đang khỏe, ăn được, thường xuyên ra 
ngoài đi chơi nên tôi yên tâm. Lên xin Thầy cho 
con đi ít ngày vì tội các sư em ở tu viện xa xôi 
hẻo lánh. Ngày 30 tết Việt Nam thì ở Úc đã là 
mồng Một tết, tôi ngồi khai bút đầu năm trên 
chiếc đơn thấp ở phòng sư em Thượng Nghiêm 
bên Nhập Lưu. Năm nay là năm đầu tiên sau 
bao nhiêu năm tôi khai bút với hương sage, 
bạch lạp vì sư em đã chuẩn bị cho sẵn sàng, và 
vì Úc đi trước Việt Nam 4 tiếng nên đón Giao 
thừa xong thì mới có 9 giờ tối Việt Nam nên 
tôi còn tỉnh táo để mở máy viết ít hàng. Đang 
từ không khí đông đúc của Diệu Trạm, bỗng 
chốc lại ở trong cái thiền đường nhỏ giữa khu 
rừng khuynh diệp rộng mênh mông chỉ có 
năm sáu chị em, thật là một trải nghiệm! Vài 
người thôi nhưng đón Giao thừa có chuông 
trống Bát nhã đàng hoàng. Trước giờ vì luôn 
luôn làm lễ chung với quý thầy nên việc thỉnh 
chuông gia trì và chuông trống Bát nhã đâu có 
tới lượt quý sư cô. Học thì có học từ thời sa di 
mà không bao giờ được thực hành. Kỳ này tôi 
ngồi chuông gia trì, cười tươi, ôi rồi cũng có lúc 
mình được... thực tập. Chuông và trống do hai 
sư em phụ trách, lực không mạnh nhưng cũng 
rất hùng. Khi nghe tiếng chuông trống Bát nhã 
nổi lên giữa núi rừng, đột nhiên tôi thấy lòng 
rưng rưng, như đánh thức một cái gì đó vốn rất 
yên tĩnh tận bên trong. Bỗng chốc cảm nhận 
được những gì Thầy đã viết: “Những tiếng trống 
oai hùng như sấm dậy mở đầu cho những tiếng 
đại hồng chung ngân vang sung sướng. Bảy hồi 
chuông náo động cả đêm khuya tịch mịch, tưng 
bừng đón tiếp một mùa xuân mới”- (Tiếng chuông 
giao thừa, Tình người.)

Rồi tôi bói Kiều cho Phật tử lên thăm Nhập 
Lưu. Gặp được phụ huynh của các sư em người 
Việt ở Úc qua Làng và qua Thái xuất gia như ba 
mẹ của các sư chú Trời Gió Xuân, Trời Thinh 
Không và mẹ của Trời Khiết Minh. Hy vọng từ 
từ Úc sẽ đủ người địa phương xuất gia để có thể 
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duy trì và nối tiếp được tu viện bên này. Sự tu 
tập và chăm sóc thiền sinh của các sư em đang 
có kết quả tốt và tôi cảm được năng lượng đó 
qua những nụ cười trân trọng và thương yêu 
của Phật tử.

Mồng Ba tết, nhận được clip về những ngày 
đón tết do các sư em từ Diệu Trạm gởi qua, có 
cả hình chụp chúc tết Thầy đầu năm. Số tôi ít 
được chụp hình với Thầy, mỗi lần có dịp chụp 
hình là tôi lại đi đâu đó. Kỳ này hình Thầy rất 
đẹp, ngồi một mình vững vàng vì thị giả ý tứ, 
đắp y quỳ xa xa.

Tháng Hai
Trong những ngày tôi còn ở Úc thì dịch corona 
rất nhanh chóng đã thành đại dịch của thế giới. 
Thời tiết từ mát lạnh trở nên nóng gay gắt nên 
tôi bị cảm, mong là đừng sốt vì nếu có thì không 
dám bay về luôn. Chuyện đại dịch khiến các nơi 
đều lo sợ. Diệu Trạm hủy hội chợ và không có 
ngày quán niệm. Thái Lan hủy khoá tu người 
Việt. Sư cô Chân Không cũng đã hủy chuyến đi 
trước đó vì sợ người già dễ bị lây nhiễm. Ngày 3 
tháng 2 là hội chợ ở Nhập Lưu nhưng nghe nói 
nhiều người cũng sợ đám đông nên không đến. 
Trời đột ngột trở lạnh, tôi ngồi bói Kiều ngoài 
trời luôn ba tiếng ròng rã lạnh run, không ngơi 
tay để ăn trưa vì ai cũng dự một chút rồi lo về 
vì đường xa. Tôi hoàn toàn kiệt sức, xong việc 
là theo xe Phật tử lên Melbourne để hôm sau 
bay về Việt Nam. May sao tối đó cô Chi cạo gió 
giúp mới ngủ ngon để có năng lượng đi tiếp. Tôi 
bay về Sài Gòn, nghỉ lại một đêm rồi hôm sau 
mới đi Huế. Trên chuyến bay từ Melbourne về 
Sài Gòn, tôi thấy dân Á châu đeo khẩu trang 
nhưng người Úc không hề. Cũng không thấy 
kiểm tra nhiệt độ khi đi vào sân bay. Tuy nhiên 
trong chuyến bay từ Sài Gòn ra Huế thì cả máy 
bay đều đeo khẩu trang hết. Về tới Huế tôi trốn 
luôn không lên thăm Thầy vì đang cảm sợ Thầy 
bị lây, với lại tôi chỉ ở có hai ngày rồi lại bay đi 
Hà Nội nên không dám gặp Thầy xin phép đi 
tiếp nữa.

Ra Hà Nội tôi không đi đâu nhiều vì phải dưỡng 
bệnh. Ở nhà làm việc qua mạng cũng được, để 

thầy Pháp Nguyện đi với anh Hiểu. Cảm xong 
lây lất tới ho, mà mùa này ho một tiếng là thiên 
hạ xanh mặt sợ corona dù chỉ mới Vĩnh Phúc 
là bị cách ly. Hà Nội lạnh và ẩm, trúng mùa 
nồm, phòng tôi cứ vặn điều hòa cao mới chịu 
nổi. Hơi kha khá hết bệnh lại được mấy anh 
chị trong tăng thân Hà Nội rủ đi dạo phố cổ. 
Tôi cũng đeo khẩu trang đi ra ngoài xem thành 
phố thế nào giữa mùa dịch, thấy phố cổ vắng 
nhiều (nên đỡ chen lấn) nhưng sinh hoạt vẫn 
khá bình thường. Thầy Pháp Nguyện chưa 
từng được đi Yên Tử nên mấy anh chị mời đi 
Quảng Ninh. Tôi cũng hăng hái tham gia, phen 
này quyết định phải leo lên tới chùa Đồng vì 
lần trước đi với Sư Ông chỉ tới chùa Hoa Yên 
là dừng chân. Lần trước, mười lăm năm rồi, 
chưa có cáp treo và con đường lên núi không 
đơn giản. Lần này tôi đi trên con đường Tùng 
để lên tới chùa Đồng. Quãng đường trước đó thì 
ngồi trên ca bin cáp treo nhìn xuống cánh rừng 
xanh ngắt mà nhớ tới cáp treo ở Hồng Kông để 
lên chùa Bảo Liên. Không trúng mùa lễ hội và 
cũng đang mùa dịch bệnh nên núi vắng người, 
nhưng khi lên tới chùa Đồng cũng vẫn phải 
chen chân như thường. Không thể tưởng tượng 
nếu đang mùa lễ hội thì chỗ đâu mà để chân. 
Chùa Đồng cũng không còn như tôi nghĩ nên 
khá ngỡ ngàng. Về mở mạng ra xem mới biết 
năm 2006 chùa đã được xây dựng lại với thiết 
kế khác. Bởi vậy nên tôi càng quý trọng những 
gì đang xảy ra, vì tương lai có thể chẳng bao giờ 
còn gặp lại được.

Về lại Huế, tôi cách ly... chung phòng với Sư cô 
Chân Không, chỉ không dám qua thăm Thầy 
thôi. Vẫn xuống bếp làm tekka, vẫn đi chợ 
mua đồ cho chúng, vẫn ra nhà băng sắp xếp 
mọi chuyện trước khi rời Việt Nam. Lần này 
đi không biết sẽ bao lâu. Tôi nghĩ nhanh nhất 
cũng phải ba tháng. Việt Nam lo lắng cho dịch 
bệnh nhưng mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ 
có đeo khẩu trang (cũng là bình thường nốt) 
và rửa tay thường xuyên. Em Liên ở Hà Nội gởi 
cúng dường mỗi người một chai nước rửa tay 
cá nhân thơm mùi quế, tôi đem theo luôn trên 
đường đi qua Pháp một tuần sau.



188

Ngày cuối trước khi tôi đi Pháp là ngày kỵ Sư 
Cố. Dĩ nhiên, tôi không héo lánh qua Từ Hiếu 
dù nếu tôi mà có bị nhiễm virus thì chắc Sư 
cô Chân Không cũng đã bị lây. Nghe kể sư cô 
Định Nghiêm khuyên Thầy đừng ra ngoài kẻo 
lây bệnh, Thầy lặng thinh. Nhưng đến khi đi 
thắp hương Sư Cố xong, Thầy đi chơi xuống 
hồ bán nguyệt và chủ động kêu các em trong 
nhóm Thiện Tài Đồng Tử tới rồi nắm tay từng 
em. Thầy thấy thị giả căng thẳng quá nên trấn 
an chăng?

Tháng Ba
Tôi lại về đây, về cái xóm Mới nhỏ mà rộn ràng 
đầy ắp thương yêu. Mỗi năm dịp cuối đông là 
tôi lại bay về Pháp để gia hạn cho visa ở lâu. 
Lần này giữa mùa dịch, tôi về được một tuần 
hơn thì việc vào Pháp trở nên khó khăn. Đón 
tôi ở phi trường là hai sư em Trai Nghiêm và 
Hào Nghiêm, và hai sư em cũng sẽ đưa tôi đi 
làm giấy tờ ở Bordeaux luôn vì cái hẹn của tôi 
nằm trong thời gian bị cách ly. Do đó, sau khi 
chở thẳng tôi tới nhà Lưng Đồi thì hai sư em 
cũng “cách ly”, không ở với chúng mà ở nhà 
khác cho tới khi tôi xong thời gian ở riêng để 
bảo đảm nếu có “cô Vy” nào theo tôi thì cũng 
chỉ có theo tôi thôi hay cùng lắm là theo hai 
sư em chứ không đặt chân được đến xóm Mới. 
Corona đã bắt đầu lan tràn ở châu Âu. Và song 
song vào đó, việc trở lại Việt Nam cũng thành 
vô hạn định vì Việt Nam đóng cửa không nhận 
khách du lịch quốc tế. Đóng cửa cho đến khi 
nào hết dịch. Khi nào? Không ai biết. Đã lo toan 

mọi việc ở Việt Nam rồi nên tôi bỏ Việt Nam 
lại sau lưng và tận hưởng trọn vẹn những ngày 
cách ly. Mùa này mưa suốt ngày. Lúc ở xứ mưa 
dầm dề như Huế thì không có một giọt mà về 
đây lại mưa. May là khí hậu khô nên không có 
gì để than phiền. Tôi đi qua khí hậu nồm, ẩm, 
khô, nắng, mưa, sương mù trong một khoảng 
thời gian ngắn, thấy cuộc đời thật phong phú! 
Không biết ai sao chứ với tôi được nghỉ ngơi 14 
ngày thật tuyệt vời. Tôi hồi sức sau chuyến đi 
và đồng hồ sinh học cũng được điều chỉnh lại 
nên ngày về với đại chúng tôi tràn đầy năng 
lượng và hội nhập hoàn toàn với nếp sống của 
xóm Mới.

Tháng Ba, trời bắt đầu vào xuân dù còn lạnh 
lắm. Còn những ngày mưa phùn ướt át nhưng 
cũng đã bắt đầu có những ngày nắng óng ả vàng 
tươi. Hoa thủy tiên tàn rồi nhưng hoa tulip 
đang nở, và hoa lê trắng, hoa đào hồng, hoa 
forsythia (mai Đông Á) vàng đều đang khoe 
sắc trong vườn. Mùa xuân của Pháp đẹp quá! 
Trên bãi cỏ xanh, bồ công anh vàng và những 
đóa cúc trắng tí xíu nở đầy. Dù bị ngứa mắt, 
sổ mũi, ho khục khục vì dị ứng trở lại (ở Việt 
Nam không khí ô nhiễm vậy mà thoát cái nạn 
bị dị ứng phấn hoa bụi cỏ này), tôi vẫn không 
ngăn được mình cầm kéo ra vườn tỉa cây và thơ 
thẩn... ngắm trời ngắm đất.

Thầy có lần bảo cái gì cũng là một cơ hội. Đúng 
vậy đó bạn hiền. Bao nhiêu năm rồi có bao giờ 
mình dám “đóng cửa chùa”, không tiếp nhận 
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thiền sinh về thực tập trong một thời gian dài 
như bây giờ? Cả tu viện như đang trong một 
thời kỳ “an cư” không chủ định. Không cần kiết 
giới mà cũng không ai ra khỏi đại giới. May đất 
đủ lớn để đi bộ trong xóm. May có vườn mận 
nhà bên gần là của mình rồi (vì chịu bán nhưng 
chưa đủ tiền mua) nên ngày nào đại chúng 
cũng được đi thiền hành lên ngọn đồi đầy hoa 
nở trắng. Mùa thu vừa rồi thu hoạch mận xong 
tới mùa tỉa cây, không ai chịu tỉa (vì chủ đất 
coi như sẽ bán đất nên không chăm sóc nữa, 
nhà mình thì chưa mua nên chưa trách nhiệm) 
nên, nhờ đó, hoa mận nhiều hơn, trắng ngợp cả 
trời. Ngày hội hoa mai chị em tổ chức gần tháp 
chuông, nghe nhạc và ngắm hoa rất vui. Năng 
lượng trẻ đầy tràn qua “ban nhạc xóm Mới” với 
sư em Trai Nghiêm chơi violin, sư em Trăng 
Linh Dị chơi keyboard, sư em Trăng Hiếu Đức, 
Trăng Hồ Sen, Trăng Cẩm Tú đàn guitar, sư em 
Sinh Nghiêm đàn tranh và những nụ cười tươi 
hết cỡ. Các sư em rộn ràng với những màn hát, 
hò, múa ngẫu hứng giữa vườn mận rất là “văn 
nghệ cây nhà lá vườn”. Giữa mùa dịch bệnh, 
chúng tôi nuôi nhau bằng năng lượng tích cực 
để nâng cao sức khỏe thân và tâm, không phải 
chỉ cho mình mà còn cho tất cả mọi người.

Các hoạt động bên ngoài đều giới hạn, chỉ có 
tri khố mỗi hai tuần ra khỏi nhà. Tri xa thì “ế 
ẩm”. Ai bước chân ra ngoài là phải cầm theo 
giấy chính quyền yêu cầu: phải điền lý do, giờ 
rời nhà. Trong xe chỉ được có hai người. Từ nhà 
chính đi qua nhà Lưng Đồi hay Sơn Cốc cũng 
phải cầm theo giấy vì phải đi xe hơi. Từ nhà 
chính đi qua nhà Giếng Thơm cũng đi đường 
bên trong cho an toàn. Có một hôm vài chị em đi 
thiền hành trên con đường đất ranh giới vườn 
rau xóm Mới với nhà hàng xóm trồng măng 
tây cũng được cảnh sát ưu ái nhắc nhở chỉ nên 
đi trong đất nhà mình, và mỗi lần không được 
quá hai người đi chung. Thế là “the way out is 
in”, tha hồ mà quay về NHÀ.

Nhờ không đi ra ngoài nên mọi thời khóa đều 
đủ người. Năng lượng tu tập và học hành lên 
cao. Không có thiền sinh đồng nghĩa với thời 
gian dành toàn bộ cho nhau, nên lớp học đều 

đặn và không ai bị vắng mặt. Người đứng lớp 
cũng nhiều hơn vì không ai phải đi hướng dẫn 
khóa tu nước khác. Mọi chuyến hoằng pháp 
mùa xuân đều bị hủy bỏ. Vì thế thời khóa được 
sắp xếp lại để các lớp học có thêm giờ và thêm 
nhiều môn như các lớp về ngôn ngữ, kỹ năng, 
nội điển, v.v...

Vì tình trạng cách ly nên ba xóm không còn 
gặp nhau vào ngày quán niệm như truyền 
thống nhưng chúng tôi vẫn giữ chương trình 
quán niệm đều đặn mỗi thứ Năm và Chủ nhật, 
pháp thoại thì online: ngày thứ Năm xem DVD 
của Sư Ông, ngày Chủ nhật giáo thọ ba xóm 
chia nhau giảng dạy. Tới phiên xóm nào giảng 
thì hai xóm kia học online. Gặp nhau qua màn 
hình thôi cũng ấm áp lắm rồi. Những buổi ngồi 
thiền sáng tối chúng tôi đều gởi năng lượng 
an lành cầu nguyện cho các nạn nhân nhiễm 
bệnh cũng như cho cả thế giới. Nghĩ tới các 
thân hữu không được tới tu viện tu tập chung 
với quý thầy, quý sư cô giữa cơn bão dịch bệnh 
này chúng tôi rất thương. Biết là bên trang nhà 
tiếng Anh (plumvillage.org) đã có nhiều hoạt 
động trực tuyến, phía tiếng Việt cũng bàn tính 
sẽ lên chương trình ngày quán niệm trực tuyến 
bằng những video hướng dẫn ngồi thiền, thiền 
buông thư, thiền hành, ăn cơm im lặng, nghe 
pháp thoại để các thân hữu và đồng bào có thể 
tham dự. Cùng thực tập, dù là qua mạng, sẽ 
chế tác năng lượng bình an cộng đồng để chăm 
sóc những bất an, sợ hãi trong tâm mọi người. 
Và chưa bao giờ, tôi thấy “ngôi chùa điện tử” 
như ý Thầy mong muốn được rõ nét như bây 
giờ. Ngày ấy, đã mười mấy năm rồi, Thầy dạy 
chúng tôi làm chùa trực tuyến để mọi người 
cùng thực tập nhưng có lẽ phải đủ nhân duyên 
như bây giờ, khi cửa chùa bên ngoài bị đóng lại 
thì cổng chùa trên mạng mới thật sự mở ra để 
cùng tu tập.

Mới biết, tầm nhìn của Thầy xa đến chừng nào!

Có một ngày gần cuối tháng, tôi mơ thấy 
Thầy. Đây là một trong những lần hiếm hoi 
mà giấc mơ còn rõ nét khi tỉnh dậy. Tôi thấy 
Thầy đang ngồi trên giường và có nhiều người 
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tới thăm Thầy lắm nên tôi chờ đến lúc còn ít 
người chung quanh thôi thì mới tới gần, quỳ 
xuống chào Thầy. Tôi thưa là con xin lỗi đi lâu 
quá, đi Úc về rồi đi Pháp, rồi bệnh dịch nên bây 
giờ mới chào Thầy được. Thầy im lặng xoa đầu 
tôi xong khẽ khàng nói, rất chậm: “Bên Pháp 
lạnh không con?”. Sư cô Định Nghiêm đang nói 
chuyện với ai đó dưới chân giường la lên: “Thầy 
nói được rồi”. Lúc đó tôi tỉnh dậy. Biết chỉ là 
giấc mơ và cũng không buồn lý giải vì sao lại có 
giấc mơ như vậy, nhưng cảm giác ngọt ngào và 
vui sướng còn đọng lại trong tôi rất lâu.

Ngày 22 tháng 3, nghe tin có lễ xuất gia ở tu 
viện Vườn Ươm. Chỉ có một em, vì mùa covid 
nên tập sự các nơi không qua được Thái Lan mà 
em này tập sự đã lâu nên được xuất gia... một 
mình. Tự dưng trở thành đặc biệt. Trong con 
số trên một ngàn đệ tử của Sư Ông cũng chỉ 
có hai người là xuất gia một mình, và sau này 
thì đợt xuất gia nào cũng đông. Không chừng 
sau này em thành cao tăng, như những vị khác 
trong tăng thân mà xuất gia một mình cũng 
đều nổi bật: sư cô Đoan Nghiêm, thầy Pháp Ấn. 
Đã vậy lại còn được đặt tên là gia đình Cây Me. 
Trong khi nhiều người khúc khích nghĩ tới cây 
me có rất nhiều trái mà gia đình này chỉ có một 
người. Tôi lại nghĩ tới cây me thật to, thật vững 
chãi ở tu viện Vườn Ươm đã đem niềm vui rất 
nhiều cho tăng thân từ những ngày đầu lên đất 
mới.

Những tháng mùa xuân
Về lại Làng là hội ngộ với bệnh dị ứng nên giấc 
ngủ không ngon, nhưng tôi sung sướng được 
đi làm vườn dù bữa nào cũng bị dị ứng hành 
cho đuối: sưng mắt, nghẹt mũi, miệng đắng. 
Hôm sinh nhật sư cô Chân Không, đại chúng 
ăn ngoài vườn và canh giờ để gọi qua Việt Nam 
hát mừng. Sư cô đem điện thoại qua cho Sư 
Ông gặp mấy sư con xuất gia ở xóm Mới mà 
Thầy chưa thấy mặt. May quá, lúc đó Thầy đang 
khỏe nên chịu nhìn vào màn hình. Thế là các sư 
em được “gặp” Thầy, được hát cho Thầy nghe, 
em nào cũng hạnh phúc. Tôi nhìn thấy Thầy, 
hơi xót xa vì Thầy ốm hơn lúc trước, nhưng 
khỏe là mừng rồi.

Mùa xuân này tôi được ở Làng để ngắm những 
cành dâu trơ trụi đột nhiên một ngày chi chít 
đọt non xanh mát. Lá dâu non nhú ra, cả những 
quả dâu bé tí màu xanh. Những trái mận non 
cũng ra đời còn dính vào cuống hoa chưa rụng. 
Cả vũ trụ như đang bừng lên sức sống. Đọt dâu 
lớn rất nhanh thành những chiếc lá be bé và 
còn mềm, nên chúng tôi bỗng thành những cô 
gái “hái dâu” khi tôi tỉa những cành dâu mọc 
không trật tự. Chỉ cần tỉa chừng hai cây được 
khoảng mười cành là đại chúng ăn lá dâu non 
hai ngày. Chúng tôi cười với nhau, thấy mình 
như tằm ăn dâu. Các sư em bảo mình thành Ỷ 
Lan đi hái dâu hết rồi. Mà cả xóm có hơn chục 
cây dâu lận, ăn sao hết. Lá dâu có vị béo và 
thơm, lại là một loại lá có nhiều công dụng hỗ 
trợ cho sức khỏe: bổ phổi, giúp thanh lọc gan, 
giải nhiệt cơ thể, trị nám da, cải thiện trí nhớ, 
làm sáng mắt, hạ cao máu, cholesterol... (nghe 
tôi quảng cáo ghê chưa?). Thế là mâm cơm hầu 
như ngày nào cũng có lá dâu, không luộc thì 
xào. Ăn thả cửa đến nửa tháng sau thì lá đã sẫm 
màu và bắt đầu dai, bấy giờ phải đi hái đọt thôi 
chứ không ăn hết tất tần tật mọi lá như trước. 
Lá dâu gần hết “mùa” thì sư cô Chân Đức cho 
thị giả đem măng bên Sơn Cốc qua. Thế là lại 
tha hồ ăn măng cho nhớ Thầy (vì Thầy thích 
tự tay kho măng đãi học trò), ăn hết măng Sơn 
Cốc thì đi quanh hai bụi trúc xóm Mới, rồi xóm 
Trung, rồi qua nhà hàng xóm “đạp măng”. Cứ 
cách mấy ngày lại có măng kho, mà ăn hoài 
không ngán. Rồi thì măng nướng chấm muối 
tiêu, bún măng, gỏi măng... Ngày xưa các cụ 
bảo “thu ăn măng trúc đông ăn giá”, mình thì 
mùa xuân cũng ăn măng luôn. Ăn măng “ta” 
chưa đủ, ăn tiếp qua măng tây. Nhà hàng xóm 
trồng măng tây nên thu hoạch xong còn loại 
vụn vụn, là tới phiên mình lấy về. Thỏa thuận 
với nhau là mình biếu chả giò trao đổi. Măng 
tây bán ở ngoài mắc ơi là mắc, mà xóm Mới thì 
cứ hết măng tây luộc lại tới măng tây đút lò. 
Các sư em còn làm măng tây ngâm chua ngọt 
nữa chứ.

Sống ở đồng quê, rau trái tươi ngon nên bữa 
cơm nào cũng lành, cũng ngon. Sáng nào cũng 
có hạt phỉ (hazel) rang vừa bùi vừa béo. Năm 
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ngoái đi lượm được quá nhiều, năm nay lại 
không có khóa tu nên tới giờ vẫn còn hạt để ăn. 
Mùa hè năm nay Làng sẽ không mở cửa vì vẫn 
chưa hết dịch bệnh. Mấy cây mận, mấy cây dâu 
tằm, cây sung tím chắc là ế khách vì không có 
thiền sinh, không có mấy cháu nhỏ tới Làng 
thì ăn sao hết. Bữa nay mấy cây anh đào đã đầy 
trái và có trái bắt đầu đỏ rồi. Nghe nói mùa anh 
đào năm ngoái đại chúng ăn no cả bụng mà vẫn 
còn trái, năm nay mất mùa nên trái không trĩu 
cành nhưng thấy cũng đầy trái non.

Bạn hiền ơi, có một ngày tôi ôm rổ đi chơi, ngắt 
ở đây một ít, kia một ít hoa lá trong vườn. Nắng 
rất trong, cỏ thật xanh, và những đóa hoa dại 
đủ màu nhàn nhã đu đưa trong gió. Hôm kia 
nông trại hạnh phúc của Sơn Hạ vừa mới gởi 
lên những búp xà lách xanh non bụ bẫm nên 
tôi nhất định phải làm một thau xà lách đủ màu 
cúng dường lên đại chúng. Đi quanh một chút, 
vừa ngắm vừa hái, hương thơm của rau thì là, 
của hoa hồng, của hoa xô thơm thật ngọt ngào. 
Bạn hiền biết món xà lách này có bao nhiêu 
thứ không? Kể cho bạn hiền nghe nhé: xà lách, 
arugula, xà lách xoong, ngò, rau răm, rau bạc 
hà, thì là, bồ công anh, mùi tây, hẹ và mười loại 
hoa: hoa hồng năm loại (đỏ, hồng, vàng, trắng, 
tím), cúc vạn thọ vàng nhạt, vàng đậm, hoa bồ 
công anh, kim ngân hoa trắng và vàng, hoa xô 
thơm, hoa sen cạn (nasturtium). Đây đều là 
những loại hoa và rau trong xóm, vừa là cây 
trồng vừa là hoa dại. Hầu như thứ nào cũng có 
chút vị thuốc. Tôi bỏ hoa vào chậu nước lạnh 
để ngâm, nghe mùi thơm dìu dịu phảng phất 
và nhìn màu sắc tươi sáng chen lẫn, lòng thật 
thỏa mãn như ôm cả hương vị mùa xuân vào 
người.

Bây giờ đi thiền hành là chúng tôi đi lên đồi 
mận. Trời nắng ấm. Hoa dại màu xanh nhạt 
rập rềnh chen lẫn những đóa hoa hồng, tím, 
vàng, trắng. Cả một cánh đồng hoa dại đẹp 
sững sờ. Có lẽ mọi năm mưa ít hơn, hay cỏ cắt 
thường hơn mà tôi không thấy nhiều hoa như 
năm nay. Chắc vì miếng vườn sắp sang tay nên 
chủ vườn không buồn cắt cỏ, do đó nhiều loại 
hoa hiếm thấy năm nay có cơ hội lớn lên đầy 

cả vườn. Có một loại lan đất nhỏ xíu, tên là lan 
ong (bee orchid) vì thu hút ong, rất giống loại 
lan mini màu xanh và tím. Có một loại lan dại 
hình tháp màu tím hồng, vốn dĩ là nằm trong 
dạng được bảo tồn vì sắp tuyệt chủng, hai mươi 
năm trước ở xóm Hạ tôi đã biết là không được 
hái mà bây giờ không ngờ vườn mận lại đầy 
hoa này. Hôm lễ Phật đản vừa ăn trưa xong 
thấy ông hàng xóm lái xe cắt cỏ lớn qua cắt 
cỏ, chúng tôi vội vàng đi bứng những gốc lan 
đó về trồng trong khu vườn nhỏ trước thiền 
đường. Bứng chỉ được một số, không kịp nữa 
rồi, chúng tôi đành cắt về trước khi những đóa 
hoa đó tan nát dưới cái xe cắt cỏ. Bởi vậy, hoa 
trước giờ chỉ dám ngắm mà bây giờ lại đầy nhà, 
cắm mấy bình cúng Bụt, rồi cắm chưng trong 
phòng ăn, nhìn thấy cả mùa xuân.

Có một ngày trái trăng vàng “ửng chín”, sáng 
và gần. Thu hút ánh mắt mọi người sau giờ ngồi 
thiền. Tôi đang đứng chiêm ngưỡng chung với 
một số sư em thì sư em Trăng Phương Nam 
người Indonesia lí lắc hoa tay trước mắt tôi, 
nói tiếng Việt: “Con đẹp không?”. Tôi ngớ ra 
một chút mới nhận được em đang chơi chữ 
vì em là Trăng mà, nên tôi lắc đầu: “Trên kia 
mới đẹp”, và chỉ về phía mặt trăng. Em nương 
theo hướng tay tôi, cũng là hướng sư em Trăng 
Khương Giới đang đứng, lắc đầu nguầy nguậy: 
“Không, trăng này (chỉ vào mình) mới đẹp, 
trăng kia không đẹp bằng” rồi cười lém lỉnh.

Ừ, dù cho có thế nào đi nữa, trăng vẫn có mặt 
đó, trong sáng và bao dung. Trăng không kỳ 
thị, chỉ có mình chọn lựa được nhận ánh trăng 
đó hay không mà thôi.
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Cũng không biết năm nay có phải vì covid hạn 
chế đi lại nên trời trong xanh hơn, thiên nhiên 
đẹp hơn, hay vì tôi không được đi lại nên có giờ 
thưởng thức thiên nhiên hơn, chú tâm hơn. 
Vì vậy mà thấy quanh cái xóm bé tí ti này bao 
nhiêu là điều kỳ diệu. Như hôm trước tỉa cái 
hàng rào quanh bình đựng gas trước phòng Sư 
Ông, cây lên cao khỏi cái hàng rào cả mấy tấc, ra 
hoa trắng khá đẹp. Đang cắt ngắn xuống bỗng 
sư em thị giả thấy một tổ chim có một con chim 
mẹ và hai cái trứng giữa bụi cây. Thế là rình khi 
chim mẹ đi kiếm ăn, tôi cắt hết xung quanh 
nhưng chừa lại mấy cái nhánh cây trên đầu tổ 
để che mưa che nắng cho cái tổ, nhìn như một 
cái đầu nấm nổi lên màu xanh. Hai con chim 
mẹ chim cha bay về chắc có ngơ ngẩn, nhưng 
tổ nguyên vẹn nên chim mẹ lại vào ấp trứng 
cho đến ngày trứng nở ra chim non, tập bay và 
bay đi hết. Còn để lại cái hàng rào chữ nhật có 
một túm cao cao như dấu tích của một ngôi nhà 
đã hết được sử dụng. Cái tổ trống không nhưng 
không ai muốn dọn đi, thỉnh thoảng các sư cô 
đi ra văn phòng ghé ngang vạch cây nhìn xem 
có con chim nào mượn tổ đẻ trứng nữa không.

Rồi tới cây mận trước lan can của Nhật Nguyệt 
thất có một cặp bồ câu tha cây về làm tổ. Các 
sư cô thấy chim bay đi tìm nhánh nhỏ nên đi 
lượm dùm, đem về chất đống dưới gốc cây mận, 
nhưng con chim này không biết vì sợ hơi người 
hay chọn lựa gỗ tốt cho tổ ấm mà không thèm 
động vào nhánh nào hết, tự mình bay đi ngậm 
từng cọng cây về. Cái tổ này thật là vui, chỉ 
toàn cành cây xếp lên nhau chứ không có rêu, 
cỏ đan lại tròn ủm như cái tổ chim kia. Vậy mà 
chị bồ câu nằm rất vững vàng. Cái tổ chỉ đủ cho 
một con béo ú, con còn lại nhảy nhảy rồi bay 
mất, sau này mới biết chúng nó thay nhau ấp 
trứng. Đứng trên hành lang nhìn xuống thấy 
cái tổ và cặp chim rất rõ ràng. Sư em Trăng Tin 
Yêu quay một đoạn clip, xem lại cứ như xem 
phim động vật chiếu trên tivi vậy đó.

Và có khoảng năm con nai ở trong rừng, thỉnh 
thoảng chạy vụt qua sát mé cái mương ranh 
giới giữa đất mình và nhà hàng xóm. Thấy nai 

thì vui vì nai cũng biết đất mình hiền nên vào 
tránh nạn, nhưng hơi ngài ngại vì sợ bị con ve 
nai (deer tick) cắn thì phiền.

Đã có nhiều thân hữu quan tâm, gởi tiền cúng 
dường Làng vì sợ chúng tôi không có nguồn 
thu nhập trong mùa dịch bệnh bị đói. Ôi những 
tấm lòng để chúng tôi tri ân. Đức của Sư Ông 
lớn lao nên con cháu được hưởng. Chúng tôi 
chưa thiếu ăn, chưa đói, chỉ ăn rau và đậu nên 
cũng không tốn kém lắm. Tuy nhiên dịch bệnh 
kéo dài nên cũng khá chật vật với các chi tiêu 
khác như thuế đất, thuế nhà, bảo hiểm nhà, 
bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, điện, nước, 
gas, phí điện thoại, linh tinh. Chưa kể toàn nhà 
cũ nên nay hư cái này, mai sập cái khác... Nghe 
nói bên Việt Nam đã hết cách ly, mọi người có 
thể đi làm lại. Ở Pháp vẫn còn lệnh phong tỏa. 
Có một ngày ông xã trưởng tới thăm, đem cho 
một túi khẩu trang may sẵn cho mình dùng. Từ 
ngày 15 tháng 5 thì ra đường không còn phải 
đem giấy tờ chứng minh là đi đâu nhưng nạn 
dịch vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng có 
lẽ thiên hạ không thể ở nhà thêm nữa nên mấy 
ngày rồi con đường trước mặt xóm bắt đầu có 
nhiều xe trở lại.

Sau mấy tháng cách ly, bây giờ mọi người học 
làm quen với vấn đề trực tuyến. Chúng tôi 
không giỏi giang gì về kỹ thuật, đường truyền 
Internet thì chậm rì rì vì là “vùng sâu vùng xa”, 
(công nhận Internet ở Việt Nam ngon lành hơn 
nhiều), nhưng cũng bắt đầu chuyển tải những 
buổi tu tập của mình đến thân hữu gần xa. Các 
sư cô hay đi dạy xa cũng cho những buổi pháp 
thoại để thay thế cho khóa tu dự định ở Đài 
Loan, Nhật Bản. Các nhóm lo về sinh hoạt tiếng 
Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp và ban kỹ thuật 
luôn luôn bận rộn với những pháp thoại trực 
tuyến và thu hình sinh hoạt. Ban giáo thọ họp 
về việc cho các khóa tu online để thế cho những 
khóa tu không thể tổ chức ở Làng. Ai có việc 
đó. Sinh hoạt tu tập vẫn đều đặn. Những buổi 
ngồi thiền, tụng giới, thiền hành đều hướng 
tâm cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ và 
mọi người được bình an vượt qua giai đoạn khó 
khăn này.
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Thời khóa mùa xuân của chúng tôi có giờ giới 
thiệu văn hóa để chị em hiểu nhau hơn và cũng 
giúp chính người trình bày có cơ hội hiểu sâu 
về quê hương của mình hơn. Hôm tháng Tư có 
buổi thuyết trình của các sư em Indo và Nhật 
Bản. Rất có ích và giúp tôi biết được thêm về 
các đất nước này dù đã từng qua đó giảng dạy. 
Buổi thuyết trình chấm dứt với sư em Sinh 
Nghiêm giả làm người Nhật ngồi gảy đàn tranh 
và các sư em khác đem bánh, bún, món truyền 
thống mời mọi người ăn. Thật là vui. Đúng là 
năng lượng trẻ trung và sáng tạo. Sau đó thì tới 
văn hóa Pháp, rồi văn hóa miền Bắc, văn hóa 
miền Trung, miền Nam của Việt Nam. Buổi 
nào cũng kết thúc với “văn hóa ẩm thực” vùng 
miền làm ai cũng no mắt và no bụng.

Mùa Hè
Mùa hè năm nay không mở cửa tu viện được 
nên Làng tổ chức khóa tu trực tuyến. Những 
khóa đầu tiên khá vất vả vì máy móc không đủ, 
kinh nghiệm không có nhưng các sư em đã tổ 
chức rất giỏi. Khóa tu ba ngày vào tháng Sáu 
có trên 400 người, khóa tu năm ngày về não 
bộ có 420 người, khóa tu ba ngày của tháng 
Bảy có khoảng 520 người và khóa tu ba ngày 
tháng Tám có khoảng 1.300 người. Làm khóa 
tu online vất vả phần tổ chức nhưng người dự 
lại dễ hơn vì ở nước nào cũng được, như khóa 
tu tháng Tám có pháp đàm cho nhiều ngôn ngữ 
là Anh, Pháp, Việt, Nhật và Hoa.

Tôi bận rộn theo thời khóa chúng, thỉnh thoảng 
cho pháp thoại và đi dọn vườn mận. Vườn mận 
không được tỉa mùa trước nên bây giờ làm 
những nhánh mận sai trái bị gãy vì chịu không 
nổi sức nặng của cả trăm trái đang ngày một 
lớn. Ngày nào cũng có những nhánh cực lớn 
cần phải cưa để không làm hư cây. Covid vẫn 
còn hoành hành. Chúng tôi vẫn bị cách ly. Có cô 
cư sĩ Hồng Kông cúng dường tiền để các sư cô 
xóm Mới mua đồ thể dục thể thao cho... có vận 
động. Chắc cô này đã từng tới xóm Mới và thấy 
nó bé như cái lỗ mũi so với hai xóm kia, bây giờ 
bị cách ly nữa nên thương các sư cô đang tuổi 
ăn tuổi lớn mà không có chỗ chơi. Thế là một 
buổi họp toàn chúng sôi nổi với những yêu cầu 

được nêu ra: bóng rổ, bóng bàn, quần vợt, tập 
lưng, tập hít xà đơn v.v... Tôi xin mua dụng cụ 
cắt cây với lý do ngày hai buổi leo lên đồi mận 
cắt tỉa là vận động lắm lắm đó, ai cũng cười và 
dĩ nhiên đồng ý. Cái hồ bơi mini có mấy mét 
ở nhà Hoa Mai cũng được đem ra phân tích, 
may sao chỉ cần mua một con robot hút dơ mà 
thôi chứ không tốn kém gì vì hồ còn mới. Khi 
mua cái nhà chúng tôi không nghĩ đến chuyện 
có thể sử dụng hồ bơi vì cứ nghĩ là sẽ rất tốn 
kém, không ngờ thầy Trời Đại Nghĩa kiếm được 
ông thợ tới cố vấn... miễn phí, chỉ cho cách làm 
sạch nước, lọc nước, v.v... quá dễ dàng. Thế là 
mùa hè này có một nhóm “yêu nước” hăng hái 
chịu trách nhiệm quản lý hồ bơi luôn.

Chép lại cho bạn hiền lá thư tôi viết tính gởi 
cho Thầy nhưng rồi bỏ dở dang, ít nhiều gì bạn 
hiền đọc để thấy thêm xóm Mới mùa hè:

Thầy thương kính,
Con vừa đi hái cà chua ở ngoài vườn vào. Những 
trái cà chua chín mọng rất ngon mắt làm con nhớ 
tới những lần đi chợ ở Việt Nam mua đồ về nấu ăn 
cho Thầy. Năm nay xóm nào cũng trồng rau củ rất 
nhiều nên chúng con được ăn thức ăn sạch hoàn 
toàn, vừa tươi vừa ngọt. Ở Huế không kiếm ra thức 
ăn tươi như vậy cho Thầy trong khi ở đây chúng 
con sống đời nông dân sướng quá chừng. Mùa hè 
này chúng con có bầu, bí, khổ qua, cà chua, bí ngòi 
(zucchini), dưa leo, su hào, su su, bông cải xanh 
(broccoli), mồng tơi, rau muống, rau lang, các loại 
rau thơm chẳng thiếu thứ gì. Chúng con cũng đang 
phơi khô và bỏ tủ đá để dành cho mùa đông sắp tới. 
Đồi mận ở xóm Mới mình đã mua nhờ một vị mạnh 
thường quân ở Việt Nam cúng dường và mình 
cũng đã thu hoạch xong. Ông hàng xóm của Sơn 
Cốc tới cắt cỏ, hái mận và sấy khô dùm mình luôn. 
Mình và ông ta chia đôi số lượng mận thu hoạch 
được và ông ta báo tin là chúng con sẽ có được năm 
tấn mận khô khi sấy xong. Ui, cả năm nay vì dịch 
covid mình đóng cửa không có thiền sinh tới nên 
số lượng mận ấy chắc phải năm năm mới ăn xong. 
Con đang sắp đóng gói hút chân không để giữ mận 
được lâu. Vì mình thỏa thuận sẽ mua đồi mận nên 
nguyên năm nay đồi mận không được chăm sóc, 
nhờ vậy mà cũng không có xịt thuốc trừ sâu, quả 
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mận đúng là bio 100% và không khí xóm Mới thở 
rất sướng Thầy ạ. Đó cũng là một trong những lý 
do chính mình muốn có đồi mận ngoài việc mở 
rộng thêm đất cho xóm Mới.

Năm nay con không kịp tỉa cành nên những nhánh 
dâu tằm sà xuống mặt. Nhờ vậy dù đi thiền hành 
mà lâu lâu có người đứng lại hái trái ăn. Mùa dâu 
tằm hết rồi thì chúng con có mận, sung, lê, nho, 
táo, và sắp tới là hồng. Cứ đi vòng vòng là đem về 
cả rổ trái cây cho mọi người dùng. Con hái sung, 
lột vỏ và bổ ra thành từng lát như lát cau để phơi 
khô ăn cho mùa đông. Vỏ màu ngà, ruột màu đỏ 
rất đẹp.

Năm ngày nữa Lộc Uyển sẽ cho xuất gia ba sư 
em trai người Mỹ, gọi là gia đình White Sage (Xô 
Thơm Trắng). Tháng 10 bên này chúng con sẽ cho 
xuất gia bảy sư em trai người châu Âu, hai sư em 
nữ cũng dân châu Âu và một sư em tới từ Hồng 
Kông, gọi là gia đình Chestnut (Hạt Dẻ).

Mùa Thu
Năm nay trời ấm nên vào thu rồi mà muỗi vẫn 
còn nhiều. Chúng tôi vào ba tháng An cư kiết 
thu. Tôi bận rộn hơn một chút với họp hành, 
dạy lớp, cho pháp thoại mỗi tuần để săn sóc 
các sư em ngoài chuyện tiếp tục giờ chấp tác đi 
cắt cây. Năm nay táo mất mùa nên đại chúng 
không đi thu hoạch táo, nhưng bù lại cánh 
đồng kế nhà bỗng dưng năm nay có hợp đồng 
với hãng đồ hộp nên trồng bắp, bắp Mỹ hẳn 
hòi. Vì ở đây xưa giờ nông dân chỉ trồng bắp 
cứng dành cho bò ăn nên khi cô Martine cầm 
về mấy trái bắp Mỹ ai cũng ngạc nhiên, không 
tin. Mình xin mua nhưng họ bảo họ thu hoạch 
xong rồi, cái gì còn trên mặt đất mình được lấy. 
Thế là an cư nhưng cả xóm ra khỏi đại giới đi 
thu hoạch bắp. Báo tin cho các xóm khác cùng 

đi lấy mà cũng không hết. Chúng tôi đem về 
nhiều quá ăn không kịp, lớp ăn bắp luộc, bắp 
nướng, lớp bỏ vào tủ đá để dành cho mùa đông. 
Người châu Âu không có thói quen ăn bắp 
nhiều như vậy nên rất ngạc nhiên khi thấy các 
sư cô Việt Nam ngày nào cũng ăn bắp luộc mà 
không ngán.

Hết bắp tới đi lượm hạt phỉ (hazelnut). Năm 
nay họ bảo mất mùa, không đáng công thu 
hoạch nên gọi cho chúng tôi tới lấy mà hạt nào 
hạt nấy thật là to, không cần phải đi lượm kỹ 
mà cũng đầy cả xe.

Xong chuyện hazelnut thì tới hồ đào (walnut), 
cô Martine tìm ra mấy vườn hồ đào xanh sạch 
gần St. Foy La Grande bán sỉ rất rẻ nên chúng 
tôi quyết định mua về cho chúng ăn thay vì 
phải đi mua các loại hạt khác. Đúng là cây vườn 
và vào đúng vụ nên hạt rất ngọt và thơm, khác 
xa hạt bán trong bao ngoài siêu thị. Walnut 
giúp bổ não và nhiều omega-3 nên không cần 
quảng cáo, ngày nào hộp đựng hạt cũng hết 
rất sớm. Tôi chủ trương tiền ăn hơn tiền thuốc 
nên mùa covid này phải tìm cách tăng cường 
hệ miễn nhiễm của mọi người. Vậy là cả mùa 
thu lúc nào trong góc nhà ăn cũng có người 
đập hạt, hết loại hạt này thì tới loại hạt kia. Tôi 
ngâm qua đêm cho hết chất ức chế enzyme và 
chất độc rồi mới bỏ vào máy sấy khô trước khi 
ăn nên nhiều sư em ngạc nhiên vì ăn không bị 
“nóng” và “đầy hơi” như trước.

Có nhiều hạt, chúng tôi được uống thêm sữa 
hạt và làm bơ hạt ăn với bánh mì, thấy mình 
đúng là sống vùng quê thứ thiệt. Đơn giản 
nhưng rất thích bạn hiền ạ. Ở thành phố làm gì 
kiếm ra đồ tươi như thế chứ.
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Bước vào an cư, nhà ăn xóm Mới đúng là... 
mới. Cả năm trời thợ sửa cái hiên tạm bợ thành 
phòng mở rộng của nhà ăn và đập bức tường 
chắn ở giữa. Các bức tường đá của phòng ăn 
cũng được cách nhiệt và sơn lại nên bây giờ 
nhà ăn chẳng những rộng hơn mà nhìn thoáng 
và sáng lắm. Sư cô Tuệ Nghiêm gom hết toàn 
bộ thư pháp của Thầy ở xóm Mới làm khuôn lại 
và treo lên nên cứ như là một chỗ triển lãm thư 
pháp, dù có nhiều bức là copy. Có tường cách 
nhiệt, mùa đông năm nay ngồi ăn chắc sẽ dễ 
chịu hơn nhiều.

Cuối tháng Chín, nghe tin Thầy yếu, không ăn 
được đã mấy tuần nên ai cũng lo. Nguyên mùa 
an cư này thời khóa mỗi tối đại chúng xóm Mới 
đều đắp y làm lễ cầu an cho Thầy và cho thế 
giới. Các thầy đại diện các xóm, các trung tâm 
đều bay về Việt Nam. Ai cũng hỏi sao tôi không 
về? Tôi cũng không biết nếu về thì tôi làm được 
gì, và trên hết tôi tin Thầy sẽ vượt qua, bởi 
vì năm nào dịp gần Ngày Tiếp nối Thầy cũng 
bệnh một trận hết. Có điều mỗi năm mỗi yếu 
nên thời gian bị bệnh kéo dài hơn. Tôi nghĩ sự 
có mặt của mình cho các sư em ở xóm Mới cũng 
không phải là vô ích nên để tùy duyên, chỉ sống 
cho hết lòng và chế tác năng lượng bình an gởi 
cho mọi người thôi.

Mùa Covid, hạn chế đi lại nên cứ phải đặt mua 
đồ qua mạng, nhìn thùng giấy và bao bì xả ra 
mà thương cho đất Mẹ. Đa số chúng tôi đã giặt 
đồ bằng túi giặt Terra Wash, công nghệ xanh 
của Nhật thay cho xà bông giặt nên bớt được 
phần lo tái chế thùng nhựa. Mỗi túi giặt được 
tới 365 lần mà lại tốn ít nước hơn nên cũng đỡ 
lắm. Xà bông rửa chén thì dùng vỏ trái cây rau 
củ ủ cho lên men. Còn sữa ăn sáng thì để đỡ 
mua sữa trong hộp giấy quá nhiều, chúng tôi 
làm thêm sữa yến mạch mỗi ngày ngoài sữa 
bắp, sữa hạt. Thôi thì cứ cố gắng bớt xả rác 
được thứ gì thì đỡ thứ đó. Muốn sống hoàn 
toàn xanh quả thật phải dùng một nỗ lực rất 
lớn vì thói quen sử dụng đồ có sẵn không phải 
thay đổi dễ dàng.

Mùa Đông
Tháng 11, sư cô Lan Nghiêm khám phá đã bị 
ung thư giai đoạn cuối. Các sư em ở xóm Hạ 
làm thị giả túc trực đêm ngày. Cũng trong 
tháng này tôi hay tin lễ xuất gia cây Hoa Mộc 
được tổ chức tại Tổ đình Từ Hiếu. Các sư em 
này thật may mắn, được vào thăm Thầy trước 
khi xuất gia và lại được làm lễ xuất gia ngay 
chùa Tổ, là chuyện bao lâu nay muốn mà chẳng 
được. Video gởi qua, chị em chúng tôi xúm lại 
xem những khuôn mặt sư em mới và chăm 
chăm đợi chờ những cái tên mới được đọc lên 
rồi xuýt xoa khen ngợi, bàn tán.

Cuối tháng 11, chúng tôi tổ chức trồng cây 
hạnh nhân (almond) trên đồi mận, thế vào nơi 
những cây mận đã chết. Chú Pellegrin, cũng là 
xã phó, người giúp chúng tôi thu hoạch mận 
năm nay đã gợi ý cho chúng tôi trồng hạnh 
nhân vì địa thế trên đồi mận thích hợp với loại 
cây này và hoa cây almond màu hồng rất đẹp. 
Nghe nói hoa đẹp là thích rồi, huống chi còn có 
hạt để ăn. Thế là tri cảnh đi đặt cây, chở cây về, 
nhờ bác Hubert hàng xóm đào bỏ cây chết để có 
lỗ trồng cây và chở phân lên đồi để sẵn. Ngày 
trồng cây vui như ngày hội. Ban chăm sóc thì 
chuẩn bị sẵn những bảng tên để ai trồng cây 
nào gắn tên mình vào cây đấy. Có những người 
trồng cây rất thuần thục, có những người đây 
là lần đầu tiên trong đời cầm cái xẻng, nhưng 
ai cũng hết lòng. Trồng đến tối mới xong, 86 
cây lận mà. Mấy hôm sau mỗi lần đi thiền hành 
lên trên đó là ai nấy tản ra đến thăm “cây của 
mình”. Vườn mận rộng nên có người đi kiếm 
hoài mà quên mất cái cây mình nằm ở đâu. Có 
người lo xa, xách theo bình nước đi tưới, dù tri 
cảnh bảo tới hè mới cần tưới vì bây giờ đã vào 
mùa mưa rồi. Tôi nghĩ tới mùa xuân, khi cây ra 
những nụ hoa đầu tiên chắc chị em hạnh phúc 
lắm.

Pháp vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Nhưng nghe 
nói vaccine đã được tìm ra và bắt đầu chích 
ngừa rồi, không biết tới bao giờ mới chích hết 
được cho mọi người.
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Tháng 12, ngay ngày đầu tháng là sư cô Lan 
Nghiêm mất. Ba xóm chung tay lo tang lễ, chỉ 
có gia đình sư cô được mời dự và số người tụ 
tập cũng không được đông. Ngày hỏa táng, tôi 
đứng trước nhà quàn, bỗng nhớ tới lần đi cùng 
Thầy và Sư cô cũng tới nhà quàn này cho lễ của 
thầy Pháp Ý. Thầy vẫn còn đó nhưng đệ tử đi 
trước Thầy cũng đã năm, bảy người. Trời tháng 
12 năm nay không lạnh. Hoa dại nở như mùa 
xuân. Thậm chí có mấy cánh hoa đào trước 
thiền đường cũng bị lừa nở sớm. Thầy Trời Đại 
Nghĩa giúp đóng sàn gỗ cho phòng bệnh nên 
khu vực trên nhà bếp bắt đầu khang trang. 
Chỉ chờ cô Martine và sư em Trăng Tĩnh Mặc 
sửa xong bốn nhà kho nhỏ để chứa mận khô là 
có thể dùng thêm khu vực đó làm phòng sinh 
hoạt.

Giữa tháng là Tự tứ. Ba tháng an cư đã qua rất 
nhanh. Ba tháng này thiệt là an cư vì không 
ai phải đi đâu nhiều, cũng không phải đi đón 
thiền sinh như mọi năm. Một tuần sau có đêm 
thơ ca thiền tiếng Việt. Hai hôm sau là lễ Giáng 
sinh. Ba xóm tụ họp nghe pháp thoại, ăn chung 
và văn nghệ. Năm nay không có thiền sinh nên 
tổ chức đơn giản. Lễ Giáng sinh của xóm Mới 
trang hoàng toàn là đồ cũ và đồ tái chế. Con 
tuần lộc bằng carton với nhánh cây tỉa ngoài 
vườn làm sừng dễ thương quá chừng, còn hoa 
tuyết thì cắt từ giấy bìa dán rất tỉ mỉ. Ban chăm 
sóc đem thùng giấy gói quà cũ ra cho mọi người 
dùng lại. Buổi sáng ngày 25 xóm Mới chơi với 
nhau, buổi chiều mời xuất sĩ ba xóm lên dùng 
cơm chiều và sau đó là văn nghệ bỏ túi ở nhà 
ăn. Không khí huynh đệ rất ấm áp. Ngày hôm 
đó cũng nghe tin là Thầy đã ăn bình thường lại 
được cả tuần rồi, nên đã vui lại thêm vui.

Cuối năm là khóa tu online năm ngày. Không 
ngờ người ghi tên tham dự đông như vậy, kể 
cả 203 người ở Việt Nam nữa là 1.218 người. 
Cả Làng ai cũng bận: người họp ban giáo dục, 
người vào ban kỹ thuật, người vào ban tổ chức, 
người dự bên tiếng Việt, người bên tiếng Anh, 
kẻ dịch tiếng Pháp, ban văn phòng túc trực 
suốt để hướng dẫn thiền sinh không vào được 
platform... Hình như là tất cả mọi người ở xóm 
Mới đều có ban gì đó dính líu tới các khóa tu. 
Chúng tôi đã họp và định ra bảy khoá tu liên 
tiếp tới cuối tháng Năm năm tới nên trong 
khi khóa tu này đang xảy ra thì các vị trách 
nhiệm cho các khóa tu kia cũng bắt đầu chuẩn 
bị. Nhưng tinh thần ai cũng cao. Tổng cộng có 
239 người xin nhận Năm giới qua mạng. Nhiều 
người nhận giới xong đã khóc vì xúc động. Có 
được một hướng đi rõ ràng trong cuộc sống đầy 
chông chênh là một hạnh phúc lớn.

Một năm có bốn mùa, bây giờ có thêm mùa 
covid và mùa lũ. Năm nay nhiều thiên tai: lũ 
lụt, động đất ở châu Á, cháy rừng ở Úc, Mỹ. 
Còn dịch bệnh thì chẳng chừa châu nào. Khổ 
đau và sợ hãi, bạo loạn và hồ nghi, lòng người 
không an ổn. Nhưng trong cộng nghiệp vẫn có 
biệt nghiệp, nên bên ngoài đầy những bất an 
nhưng trong tu viện vẫn có tiếng cười và tình 
chị em. Chúng tôi siêng năng tu tập cho chính 
mình và cho mọi người để chờ “ngày mai trời 
lại sáng”.

Bạn hiền ơi,
Trăng vẫn sáng. Hoa vẫn nở. Quy luật của trời 
đất vẫn tiếp diễn. Sau mùa đông sẽ là mùa 
xuân. Những củ tulip đang đâm chồi chờ ngày 
bung ra khoe sắc trong cái giá lạnh của tháng 
Giêng. Tôi vẫn có hy vọng vào một tương lai 
bình ổn sẽ tới, chỉ không biết nhanh hay chậm 
thôi. Gởi bạn hiền hai câu đối tôi muốn thực 
tập cho năm nay, bạn hiền cùng làm không?

Từng hơi thở giữ tâm an tịnh 
Mỗi bước chân nở đóa vô ưu

Thân quý



197

Hạnh duyên

Sư cô Chân Định Nghiêm

Vào mùa đông năm 2013-2014, sư em Uyển 
Nghiêm là chị lớn trong ban chăm sóc của xóm 
Mới. Hôm đó gần đến Tết rồi, các anh chị em 
ngồi chơi và bàn với nhau về chương trình Tết. 
Có một thầy nghe nói sư em giỏi tập kịch nên 
đề nghị sư em tập cho các chị em một tác phẩm 
của Sư Ông để đóng cho văn nghệ Tết. Nhưng 
xưa nay các thầy, các sư cô cũng đã đóng hết 
các tác phẩm của Sư Ông rồi! Sư em suy nghĩ 
hoài mới nhớ đến vở kịch Cậu Đồng. Sư em dự 
định đi xin Sư Ông kịch bản để tập nhưng hôm 
ấy, vừa mở máy đọc sách Kindle ra thì lại thấy 
đúng tác phẩm này đã có ngay trong máy. Sư 
em mừng quá! Vài ngày sau, khi được gặp Sư 
Ông, sư em bèn thưa:

- Bạch Sư Ông, Sư Ông đã từng viết một vở kịch 
tên Cậu Đồng phải không Sư Ông?

- Đúng vậy, thật ra câu chuyện đó xuất xứ từ 
một tác phẩm của Pháp. Nhưng khi thầy tập 
cho các em trong Gia đình Phật tử, thầy làm 
cho nó giống với hoàn cảnh Việt Nam ngày 
xưa. Mà vì sao con hỏi câu này vậy?

- Bạch Sư Ông, cho văn nghệ Tết năm nay, con 
còn đang phân vân không biết nên tập kịch 
Một bó hoa đồng hay Cậu Đồng.

- Tập Cậu Đồng đi con - Sư Ông trả lời ngay 
không cần suy nghĩ. Nhưng cuốn đó xưa lắm 
rồi, tụi con có để tập không?

- Bạch Thầy, con đã tìm ra được rồi ạ.
- Ủa, sao con hay vậy? Con kiếm ra được ở đâu?
- Bạch Thầy, ở trên máy Kindle của con.

Thế là về lại xóm Mới, sư em bắt đầu in kịch 
bản và tuyển chọn diễn viên ngay. Cậu Đồng là 
nhân vật chính trong vở kịch. Cậu thường lên 
đồng và làm như có đức Ông nhập vào cậu để 

dạy bảo đủ điều. Ông Phán, một ông nhà giàu 
cuồng tín, tôn sùng cậu Đồng, xem cậu là người 
đức độ nhất và rước cậu về nhà sống chung. 
Trong khi đó, trừ mẹ ông Phán, cả gia đình ông 
đều biết rõ bộ mặt đạo đức giả và gian tà của 
cậu Đồng nhưng họ có nói gì thì ông Phán cũng 
không tin, trái lại ông còn la rầy cả nhà là bất 
kính, phạm thượng với thần thánh. Ông Phán 
nghe lời cậu Đồng đến mức ông sắp hủy bỏ hôn 
ước của đứa con gái một của mình để ép gả cho 
cậu Đồng, rồi đuổi đứa con trai duy nhất của 
ông ra khỏi nhà. Chưa hết, ông còn ký giấy tờ 
để giao hết nhà cửa và tài sản của ông cho cậu 
Đồng. Cho đến một hôm, ông Phán chứng kiến 
cảnh cậu Đồng tán tỉnh vợ mình mà không 
hề sợ Thánh quở phạt hành động bất chính 
đó. Ông giận quá, đuổi cậu Đồng ra khỏi nhà. 
Nhưng oái oăm thay, cậu Đồng lại đuổi ngược 
ông đi vì nhà cửa ông đã ký giao hết cho cậu 
rồi. May quá, ông em vợ của ông Phán trước đó 
đã tình cờ thấy được tờ giấy giao tài sản nên đã 
tráo với tờ giấy giả. Nhờ vậy mà ông Phán và cả 
gia đình thoát nạn!

Đầu tiên, sư em Uyển Nghiêm đi mời sư chị 
Hạnh Nghĩa đóng vai cậu Đồng.

- Em cho chị vai gì được được một chút, chị đã 
xấu rồi mà sao em lại bắt chị đóng vai ác nữa? 
- Sư chị nhăn nhó phản đối đóng vai chính.

- Vở kịch này mà không có chị đóng thì coi như 
bỏ. Thôi, chị không chịu đóng vai chính thì 
chị cũng phải đóng một vai khác mới được 
chị nờ.

Sư em năn nỉ ỉ ôi một hồi thì sư chị đồng ý đóng 
vai mẹ ông Phán.
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Sau đó sư em lại đi mời sư em Phẩm Nghiêm. 
Trong thời gian chuẩn bị Tết, công việc ngút 
ngàn. Nào là dọn dẹp chùi rửa khắp xóm, nào là 
nấu ăn, nào là đi mua sắm Tết, nào là gói bánh 
chưng, bánh tét, nào là đốn tre chuẩn bị dựng 
cây nêu, xây cổng cho hội chợ, v.v. Sư em Phẩm 
Nghiêm lại có tánh ôm đồm nên chuyện gì cũng 
phụ. Vì vậy, khi nghe sư chị Uyển Nghiêm nhờ 
đóng một vai, sư em trả lời rất nhanh gọn để đi 
chấp tác tiếp:

- Ok, chị. Chị đưa kịch bản cho em coi sớm để 
còn tập nữa- Sư em Phẩm Nghiêm cười hề hề 
rồi biến mất.

Sư em Uyển Nghiêm đi mời tiếp sư chị Dung 
Nghiêm, các sư em Phương Nghiêm, Hiểu 
Nghiêm, Chỉnh Nghiêm, Quế Nghiêm và Trăng 
Chùa Xưa. Hầu hết các sư em đều hoan hô ủng 
hộ. Người thì nhận đóng vai con Sen, người 
thì đóng vai con gái, con trai ông Phán, người 
thì đóng vai ông Hoài – em vợ ông Phán, cảnh 
binh, v.v.

Đến sư cô Tuệ Nghiêm, sư cô hỏi lui hỏi tới rất 
kỹ về vai mà sư cô sẽ đóng:

- Không còn ai khác đóng sao em? - Sư cô lưỡng 
lự.

- Vai chọn người sư cô à! - Sư em Uyển Nghiêm 
trả lời nhanh nhảu.

- Ghê vậy đó! Thôi được rồi, chị đồng ý.

Sư em Uyển Nghiêm lại đi kiếm tôi. Vừa nghe sẽ 
có vở kịch Cậu Đồng cho văn nghệ Tết năm nay, 
tôi vui quá. Tôi đã từng nghe nhiều lần đến vở 
kịch này mà chưa bao giờ thấy “mặt mũi” tác 
phẩm như thế nào. Sư Ông đã phóng tác từ tác 
phẩm Le Tartuffe của Molière, một đại văn hào 
Pháp của thế kỷ XVII mà bất cứ học sinh nào 
bên Pháp cũng phải học để thi tú tài. Tôi hồ hởi 
phấn khởi, tán thán sư em có ý hay quá. Đây 
cũng là cơ hội ngàn vàng để tôi và các chị em 
được biết đến vở kịch này. Tôi hoàn toàn yểm 
trợ sư em, vì vậy khi sư em rủ tôi đóng một vai, 
tôi nhận lời ngay và cũng chẳng quan tâm hay 
thắc mắc mình sẽ đóng vai nào. Được các sư em 
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cho đóng một vai trong vở kịch này là tôi đã 
mừng lắm rồi.

Dầu cho phòng ốc ngổn ngang, chưa kịp dọn 
dẹp cho Tết, chúng tôi cũng bỏ hết mọi việc 
sau lưng để đi tập kịch được ba lần. Trong căn 
phòng Dodo ấm cúng bên lò sưởi củi, “bà bầu” 
Uyển Nghiêm nướng hạt dẻ cho mọi người ăn, 
còn tôi thì nấu sô-cô-la nóng để các “kịch sĩ” 
thưởng thức và có nhiều năng lượng mà tập. 
Đây là những giây phút vui nhất trước ngày Tết 
và cũng là cơ hội để các chị em chúng tôi khám 
phá thêm những tính cách của mỗi chị em mà 
xưa nay chưa ai thấy trong đời sống hàng ngày. 
Chưa bao giờ tôi thấy sư em Chỉnh Nghiêm nhí 
nhảnh như thế! Sư em Hạnh Nghĩa thì nhập vai 
khỏi nói. Tôi đóng cũng nhập vai lắm chứ! Lúc 
tôi liếc mắt tán tỉnh bà Phán, các sư em “hết 
hồn” luôn! Chỉ có sư em Phẩm Nghiêm tập làm 
ông Phán mà cứ bị đạo diễn chê hoài. Lúc ông 
Phán chứng kiến cảnh cậu Đồng tán tỉnh vợ 
mình, ông Phán nổi giận đùng đùng và sẽ nắm 
áo xách cổ cậu Đồng lên. Nhưng sư em Phẩm 
Nghiêm không dám túm cổ xách tôi lên! Cứ bị 
chê hoài, sư em Phẩm Nghiêm nổi bực:

- Không cần tập, cứ để đó rồi vài bữa em đóng 
cho mà xem!

Vào 30 Tết, như hằng năm, đại chúng các xóm 
tập họp tại xóm Mới để đi thiền hành rồi nghe 
Sư Ông đọc thơ, bình thơ. Chiều hôm đó, Sư 
ông giảng về những phong tục Việt Nam trong 
đó có đốt vàng mã, lên đồng v.v. như để giúp 
cho đại chúng hiểu thêm về vở kịch Cậu Đồng 
trong buổi văn nghệ sắp tới1. Sau đó đại chúng 
ngồi thiền đón giao thừa theo giờ Việt Nam. 
Đúng 18 giờ tối bên Pháp, nghĩa là 00 giờ ở Việt 
Nam, đại chúng bước sang năm mới với ba hồi 
chuông trống Bát nhã, một thời kinh và khấn 
lạy tổ tiên. Làm lễ xong, đại chúng ăn tiệc đầu 
năm rồi xem văn nghệ.

1 Pháp thoại bình thơ đêm giao thừa ngày 30.01.2014 trên https://langmai.org/phapduong/binh-
tho-nhac/ngo-bay-gio-la-bao-gio/ hay https://www.youtube.com/watch?v=JWphIw1g-c0&t=1211s

Hôm đó, Sư Ông bị trúng gió nhưng vẫn đi xem 
kịch. Lần đầu tiên, mà cũng là lần độc nhất, 
Sư Ông tập cho nhóm gia đình Phật tử diễn 
vở kịch này, tại nhà hát ở Cầu Đất, là vào dịp 
Tết đầu năm 1952. Lúc đó Sư Ông còn là một sư 
chú, mới có 25 tuổi. Mãi cho đến hôm nay, 62 
năm sau, hơn nửa thế kỷ, Sư Ông mới xem lại 
vở kịch này.

Thiền đường Trăng Rằm chật kín không khác 
gì một nhà hát lớn. Các thầy, các sư cô chậm 
chân một chút là phải đứng quanh ngoài cửa 
sổ. Tất cả các diễn viên đều đã có mặt sẵn sàng, 
chỉ có tôi là vẫn còn loay hoay trong phòng 
để chuẩn bị mấy bao lì xì cho các sư em sắp 
đến xông đất. Ngoài thiền đường, sư em Biểu 
Nghiêm đang nôn nóng đợi tôi để hóa trang. Sư 
em đợi không nổi nữa, phải chạy vào tận phòng 
để kéo tôi ra. Vừa nghe Sư Ông đang ngồi ngoài 
thiền đường đợi xem kịch, tôi hốt hoảng, thả 
xấp lì xì xuống đi theo sư em. Tôi bỏ quên lại cả 
cái đãy trong đó có kịch bản, phòng hờ để ôn lại 
vào phút cuối.

Đây là một vở kịch lồng tiếng. Thầy Pháp Độ 
vừa cất lên giọng Bắc xưa, đặc sệt của thầy là 
Sư Ông đã xoay người ra sau nhìn quanh đại 
chúng. Thầy đã cố ý ngồi trốn trong một góc 
thiền đường, ấy vậy mà vẫn không trốn được 
cặp mắt của Sư Ông.

Khi nãy, thấy tôi đến trễ vào phút cuối, “bà 
bầu” Uyển Nghiêm thấy nghi nghi nên đã chui 
xuống gầm bàn ngay chỗ tôi diễn để nhắc tuồng. 
Đến lúc diễn trên sân khấu chúng tôi mới thấy 
đồ hóa trang của nhau. Sư cô Tuệ Nghiêm mặc 
áo làm bà Phán rất yểu điệu và sang trọng. Sư 
em Hạnh Nghĩa mặc áo dài đóng vai bà cụ ông 
Phán, vái lạy than khóc dữ dội, suýt nữa là áo 
xống hóa trang bị tuột luôn! Sư em Quế Nghiêm 
trong vai Thu Hương, con ông Phán với cái bím 
tóc hết sức hiền từ và ngoan ngoãn. Ông Phán 
được sư em họa sĩ Tuyết Hoa điểm bộ râu trên 
mặt làm cho ông lại càng thêm vẻ giàu và ngố. 

https://langmai.org/phapduong/binh-tho-nhac/ngo-bay-gio-la-bao-gio/
https://langmai.org/phapduong/binh-tho-nhac/ngo-bay-gio-la-bao-gio/
https://www.youtube.com/watch?v=JWphIw1g-c0&t=1211s
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Tôi đóng vai cậu Đồng, hơi bị khớp trước mặt 
Sư Ông và khán giả nên không dám “tán tỉnh” 
bà Phán nhiều quá, tôi giảm đô xuống 50%. Ấy 
vậy mà ông Phán nổi giận đùng đùng, túm cổ 
áo kéo xốc tôi lên. Còn con Sen thì tỏ vẻ xem 
thường và miệt thị tôi không còn chỗ nói, qua 
cái cách cô ấy thảy cái khăn xuống rồi nguẩy 
mặt đi. Sư Ông chăm chú xem vở kịch từ đầu 
đến cuối.

Hôm sau, các sư em mang cơm dâng Sư Ông ở 
Sơn Cốc. Vừa thấy sư em Phẩm Nghiêm từ xa, 
Sư Ông đã lên tiếng: “Ông Phán qua rồi!”. Sau 
bữa cơm, trước ly trà nóng, Sư Ông cười tủm 
tỉm trong khi lắng nghe các sư em bàn tán, 
bình phẩm từng diễn viên. Sư Ông hỏi sư em 
Phẩm Nghiêm:

- Ai vẽ râu cho con?
- …
- Lúc con nắm cổ áo sư cô Định Nghiêm, con 
nghĩ gì?

Sau một lúc lâu, Sư Ông lại nói:

- Sư cô Định Nghiêm chưa biết lên đồng.

Đúng rồi! Đạo diễn nói tôi phải rùng mình lên 
khi lên đồng thì tôi cứ rùng, có người nói tôi 
giống bị điện giật. Mà hình như trong chúng 
tôi không có ai rành về chuyện này, mà cũng 
chẳng có ai lên mạng tìm hiểu thêm để chỉ cho 
tôi. Mỗi lần tập đến đoạn đó, mọi người không 
có gì để bàn bạc nên chỉ lướt qua thôi.

Từ thời làm sadi, tôi cũng thường hay đóng 
kịch, nhưng đây là vở kịch khiến tôi vui và ấn 
tượng nhất. Các chị em tôi có ngờ đâu, đó là vở 
kịch đón xuân cuối cùng mà Sư Ông ngồi xem 
một cách thích thú khi chưa ngã bệnh.

…

Một buổi sáng yên tĩnh có nắng ấm cách đây 
gần hai năm, trong thời gian thị giả Sư Ông ở 
Huế, tôi gặp hai dì cháu đến xin đảnh lễ Sư Ông. 
Sau khi thăm hỏi một hồi, tôi mới biết đây là cô 

Thành, tức Phương Hải, người đã từng được Sư 
Ông dạy đóng vai con Sen năm xưa. Cuối năm 
1951, Sư Ông, lúc bấy giờ còn là chú Nhất Hạnh, 
được thầy Đức Thiệu, trụ trì chùa Viên Giác ở 
Cầu Đất mời lên mở một khóa giáo lý mười lăm 
ngày tại đó. Thầy Đức Thiệu đã từng là bạn học 
của chú Nhất Hạnh tại Phật học đường Báo 
Quốc ở Huế, là đệ tử lớn của thầy Trí Thủ.

Lớp giáo lý có chừng ba mươi người, trong 
đó có những người rất trẻ và bé Thành là một 
trong những người trẻ ấy. Cứ mỗi tối sau giờ 
cơm chiều, các em, các bác lên chùa để học giáo 
lý. Suốt trong hai tuần không có ai vắng mặt. 
Chú Nhất Hạnh cưng nhóm học trò này của chú 
lắm. Tất cả các học viên nam được chú đặt tên 
bắt đầu bằng chữ Đức, và tất cả các em nữ được 
đặt tên bắt đầu bằng chữ Phương. Cô Phương 
Nguyên sau này đã trở thành Sư bà Như Lý, Ni 
trưởng chùa Long Hoa. Bé Thành thì được tên 
Phương Hải. Cuối khóa, mỗi em đều viết một 
bài và Tạp chí Liên Hoa đã xuất bản văn tập kỷ 
niệm ấy.

Xong lớp giáo lý này, thầy Đức Thiệu mời chú 
Nhất Hạnh ở lại thêm hai tuần nữa để ăn Tết 
trước khi về Sài Gòn. Mỗi tối, các em, các bác lại 
tiếp tục lên chùa để tụng kinh rồi vừa nghe chú 
kể chuyện vừa hơ tay sưởi ấm bên bếp lửa hồng 
trước cái lạnh mùa đông miền cao nguyên. Mỗi 
sáng, họ lại nối gót chú thiền hành lên đồi trà 
ở phía sau chùa Viên Giác để tắm mình trong 
hương trà ngào ngạt. Từ trên đồi nhìn xuống, 
bên trái là đồn điền trà của Pháp, bên phải dưới 
phố là nhà thờ. Con đường chính và thôn xóm, 
tất cả đều chìm trong sương mù và chầm chậm 
lộ hình dưới ánh nắng ban mai.

Thấy các em trẻ trong lớp này có rất nhiều 
năng khiếu về kịch nghệ, chú Nhất Hạnh tập 
cho các em vở kịch Cậu Đồng với rất nhiều thích 
thú. Khi còn đi học theo chương trình Pháp ở 
trường tư thục Vương Gia Cần tại Sài Gòn, chú 
đã có cảm hứng phóng tác và Việt hóa vở kịch 
Le Tartuffe của Molière. Bấy giờ mỗi chiều, chú 
đi bộ từ chùa Viên Giác xuống phố tập kịch cho 
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các em. Chú chọn cho bé Phương Hải vai con 
Sen. Bé nũng nịu than phiền:

- Thưa chú, sao chú không cho con đóng vai gì 
khác mà chú cho con đóng vai con ở?

- Con không biết à, vai đó là vai khó nhất đó 
con. Con đóng hay nên chú mới chọn vai đó 
cho con.

Các em trình diễn kịch trong dịp Tết để gây 
quỹ lập đoàn quán cho Gia đình Phật tử Cầu 
Đất. Sau này rời Cầu Đất về lại Đà Lạt, nơi chú 
đã lập trường tiểu học Tuệ Quang, chú Nhất 
Hạnh cũng mở một lớp giáo lý khác, dạy ba, 
bốn buổi tối mỗi tuần. Nhóm học trò từ Cầu 
Đất của chú bữa nào cũng thuê xe vượt qua 
quãng đường dài 23 cây số, bất kể trời mưa giá 
rét, vẫn chăm chỉ đến học lớp này. Có những 
đêm mưa gió, xe đưa các em đến lớp học trễ, 
chú đã luôn đợi nhóm Cầu Đất đến lớp đông đủ 
rồi mới bắt đầu giảng bài.

…

Lần đầu tiên Sư Ông về lại Việt Nam vào năm 
2005, Sư Ông đang đi dạo thăm một ngôi chùa 
tại Bảo Lộc cùng với rất đông chư Tôn đức, cô 
Phương Hải thấy Sư Ông từ xa, quá mừng và 
không cần biết đến ai xung quanh, cô vừa rượt 
theo Sư Ông vừa la to:

- Thưa Thầy, con Phương Hải đây Thầy!

Sư Ông dừng lại, xoay ra sau, cũng vừa đúng 
lúc cô chạy đến nơi, quỳ xuống trước Sư Ông.

- Con Phương Hải đóng vai con Sen đây Thầy.

Lúc đóng vai con Sen, bé chưa đầy 15 tuổi. 53 
năm sau, bé 68 tuổi, tóc bé đã bạc, vậy mà Sư 
Ông nhận ra bé ngay. Sư Ông cười vui và đưa 
tay xoa đầu người học trò cưng năm xưa.

Mười bốn năm sau ở Huế cũng vậy, sau khi 
nghe giới thiệu, Sư Ông đã lập tức nhận ra cô 
Phương Hải và nắm tay cô. Cô Phương Hải than 

thở với Sư Ông rằng bây giờ cô yếu và hay bệnh 
lắm, có thể đây là lần cuối cùng cô đi được đến 
Huế để thăm Sư Ông. Lúc cô chào Sư Ông để đi 
về, cô đi xa rồi mà Sư Ông vẫn còn vẫy tay chào 
cô qua cửa sổ.

Sư Ông và các chị em chúng tôi cứ ngỡ rằng 
không còn cuốn Cậu Đồng nào nữa qua năm 
tháng và nhất là sau chiến tranh. Không ngờ 
chính cô Phương Hải còn giữ lại được một bản 
gốc mà bìa sách đã sờn phai và những trang 
giấy đã vàng ố. Sư Ông viết lời tựa tại Lâm 
Viên, mùa xuân Quí Tỵ (1953). Trang đầu cuốn 
sách có chữ ký của Thanh Huyền (cô Thanh) 
ngày 18-01-1956. Trên danh sách các nhân vật, 
cô Thanh còn ghi tên của từng diễn viên đóng 
vai nào.Cô đã gửi cuốn sách này cúng dường Sư 
Ông và cuốn này hiện đang được tàng trữ trong 
kho lưu trữ sách Sư Ông tại Sơn Cốc bên Pháp.

Năm ngoái, 2020, vào tháng Bảy, trang điện 
tử vnexpress.net đăng một bài với tựa đề Hàng 
trăm khán giả xem Thành Lộc diễn “Cậu Đồng”:

“Hơn 330 khán giả ủng hộ nghệ sĩ Thành Lộc 
diễn lại Cậu Đồng - vở kinh điển của 23 năm 
trước, do nghệ sĩ Đoàn Minh Ngọc đạo diễn. 
Vở công diễn lần đầu năm 1997, được khán giả 
ủng hộ nồng nhiệt, mang về cho Thành Lộc giải 
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Mai Vàng năm 1998. Đến nay, tác phẩm đạt kỷ 
lục về suất diễn của Idecaf.”2 400 đêm diễn và 
suất nào cũng “cháy vé”. Vở kịch này được xem 
là thành công của một sân khấu đang có lượng 
khán giả đông nhất tại Sài Gòn.

Họ biết rằng Cậu Đồng được Việt hóa từ tác 
phẩm Le Tartuffe của đại văn hào Pháp Molière, 
nhưng không biết ai đã Việt hóa tác phẩm này. 
Các sư em Thư Nghiêm và Tư Nghiêm trước khi 
xuất gia cũng đã từng đi xem vở kịch này. Đến 
khi về Làng Mai xuất gia, các sư em mới biết 
rằng vở kịch này là do Sư Ông phóng tác.

Sau khi đọc tin tức trên trang điện tử 
vnexpress.net, chị Liên, một vị cư sĩ trong tăng 
thân đã liên lạc để cho nghệ sĩ Thành Lộc biết ai 
đã phóng tác vở kịch này. Đạo diễn Trần Minh 
Ngọc đã xác minh ngay rằng tác giả đúng là Sư 
Ông. Đó là nhờ quyển sách từ cô Phương Hải 
mà đạo diễn đã đối chiếu với kịch bản ông đang 
có, chứ nếu chỉ tìm kiếm trên google về các tác 
phẩm của Sư Ông thì không thấy có vở kịch 
này trong danh mục.

Ngay sau đó trên facebook, nghệ sĩ Thành Lộc 
đã viết như sau: “Đây là một niềm hoan hỉ lớn, 
một vinh dự và cũng là sự may mắn từ DUYÊN 
LÀNH mà sân khấu kịch Idecaf chúng tôi có 
được: Chúng tôi đã từ một nhịp cầu nối thật 
tình cờ mà biết được người đã phóng tác vở 
kịch CẬU ĐỒNG – từ vở kịch Pháp Le Tartuffe 
của nhà soạn kịch lừng danh Molière – và đã 
Việt hóa vở kịch để được đạo diễn NSND Trần 
Minh Ngọc (người lĩnh hội văn hóa Pháp và 
Tây học từ nhỏ) dàn dựng và trình diễn cho 
quý vị khán giả xem từ 23 năm trước cho đến 
hiện nay là AI.

Và bắt đầu từ suất diễn tối thứ năm 20/8/2020 
sắp tới, sân khấu chúng tôi sẽ vô cùng hoan 
hỉ và hãnh diện được xướng tên để giới thiệu 

2 https://vnexpress.net/hang-tram-khan-gia-xem-thanh-loc-dien-cau-dong-4128492.html

3 https://nld.com.vn/van-nghe/nsut-thanh-loc-cong-bo-kich-cau-dong-cua-thien-su-thich-nhat-
hanh-20200906155736292.htm

cùng quý khán giả yêu kịch Idecaf tên của 
“Ngài”, đây cũng là bổn phận và trách nhiệm 
của công ty Thái Dương (kịch Idecaf) chúng 
tôi, chứ không giới thiệu ở đây. Ahihi… vì vui 
quá nên cho phép tôi được giữ bí mật, chỉ dành 
bật mí này cho quý khán giả mua vé xem Cậu 
Đồng mà thôi!

* Chú ý: Hiện nay các nghệ sĩ trong vở còn chưa 
biết tin này nên tôi thấy đã quá chừng… các 
nghệ sĩ ơi! Muốn biết tên người phóng tác này 
là ai thì inbox nhé, tôi cho biết! Hí hí…”

Sau buổi diễn, trên facebook nghệ sĩ Thành Lộc 
đã kể tiếp: “Suất diễn mới vừa rồi, khi chúng 
tôi xướng tên người đã dịch thuật và Việt hóa 
vở hài kịch cổ điển Pháp LE TARTUFFE (Kẻ đạo 
đức giả) của Molière sang phiên bản Việt Nam 
với tựa đề CẬU ĐỒNG, khán giả đã ồ lên rõ to 
và vỗ tay!

Một cảm giác thật sự hoan hỉ!”

Ngay sau đó, các anh chị trong tăng thân ở Sài 
Gòn nhắn tin cho tôi rằng: “Mấy hổm rày ở Sài 
Gòn đang rất là hot, vở kịch Cậu Đồng đang 
diễn trở lại dưới tên tác giả là Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh”. Rất nhiều trang báo cũng đăng tin 
về sự kiện này.

Ông Huỳnh Anh Tuấn – giám đốc Công ty Thái 
Dương (Idecaf) – cho biết: “Chúng tôi mong 
muốn sớm hợp thức hóa thủ tục để trả lại đúng 
tên của Thiền sư cho một tác phẩm sân khấu 
mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Dù chậm còn 
hơn cứ để hai chữ khuyết danh. Khán giả đang 
hưởng ứng vở kịch này, lượng vé bán ngày càng 
tăng, các suất diễn trong tuần cũng dành cho 
vở kịch này. Do đó, đây là một tín hiệu đẹp để 
hướng tới việc tri ân công đức của Thiền sư 
đã viết kịch bản, tạo duyên may để sân khấu 
chúng tôi dàn dựng và được công diễn”.3

https://vnexpress.net/hang-tram-khan-gia-xem-thanh-loc-dien-cau-dong-4128492.html
https://nld.com.vn/van-nghe/nsut-thanh-loc-cong-bo-kich-cau-dong-cua-thien-su-thich-nhat-hanh-20200906155736292.htm
https://nld.com.vn/van-nghe/nsut-thanh-loc-cong-bo-kich-cau-dong-cua-thien-su-thich-nhat-hanh-20200906155736292.htm
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Thế là nhà biên kịch Châu Thổ, một trong những 
đệ tử cư sĩ của Sư Ông liền liên lạc với Idecaf 
để xin một suất diễn đặc biệt dành cho các 
tăng thân cư sĩ ở Sài Gòn vào ngày 30.9.2020. 
Không có đủ vé cho mọi người nên các anh chị 
trong ban tổ chức của tăng thân phải đứng xem 
kịch. Trước giờ diễn, Idecaf đã hoan hỉ dành 30 
phút cho các đệ tử của Sư Ông dùng sân khấu 
để sinh hoạt và biến sân khấu kịch thành thiền 
đường, cùng thực tập chánh niệm trước và 
trong khi xem kịch. Chị Mỹ Hằng hướng dẫn 
thính chúng ngồi thiền 20 phút, an tịnh thân 
tâm và thưởng thức vở kịch một cách sâu sắc.

Hơn 300 người ngồi yên, buông thư và theo dõi 
hơi thở:

1. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. 
Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. 
Vào – Ra

2. Thở vào, tôi buông thư toàn thân. 
Thở ra, tôi buông thả mọi căng thẳng trong 
thân và tâm. 
Buông thư toàn thân – Buông thả mọi căng 
thẳng

3. Thở vào, tôi quán tưởng Thầy năm 25 tuổi 
Thở ra, tôi tiếp xúc với năng lượng trẻ 
trung, đầy nhiệt huyết và sáng tạo nơi 
Thầy. 
Thầy 25 tuổi – Trẻ, đầy nhiệt huyết và sáng tạo

4. Thở vào, tôi tiếp xúc được với năng lượng 
của Thầy lan tỏa cùng khắp trong 70 năm 
qua. 
Thở ra, tôi tiếp xúc được với những hạt 
giống tốt Thầy gieo trồng trong suốt 70 
năm qua. 
Thầy lan tỏa cùng khắp – Hạt giống tốt khắp 
nơi

5. Thở vào, tôi tiếp xúc được với năng lượng 
của Thầy trong chính tôi. 

4 Đạo Phật ngày nay, Am mây ngủ và Văn Lang dị sử

Thở ra, tôi xúc chạm được với những hạt 
giống tốt Thầy đã gieo trồng nơi tôi. 
Năng lượng Thầy trong tôi – Hạt giống tốt 
Thầy gieo trồng nơi tôi

6. Thở vào, Thầy đang cùng thở vào với tôi. 
Thở ra, Thầy đang cùng thở ra với tôi. 
Thầy thở vào với tôi – thở ra với tôi

7. Thở vào, tôi là sự tiếp nối của Thầy. 
Thở ra, tôi có thêm niềm tự tin và hạnh 
phúc. 
Tôi tiếp nối Thầy – Thêm tự tin và hạnh phúc

8. Thở vào, Thầy trong tôi đang thở. 
Thở ra, Thầy trong tôi đang mỉm cười. 
Thầy trong tôi thở – mỉm cười

Đại chúng ngồi thiền xong, cô Châu Thổ lên 
giới thiệu về vở kịch. Điều đặc biệt nhất là cô 
còn mời cô Phương Hải lên sân khấu để khán 
giả được làm quen với người đóng vở kịch này 
lần đầu trong vai con Sen vào năm 1952. Hầu 
hết những diễn viên còn lại trong nhóm đều đã 
không còn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên các khán giả lại gây ấn 
tượng mạnh cho đoàn nghệ sĩ Idecaf đến như 
vậy. Không khí an tịnh và trang nghiêm quá, 
nghệ sĩ Hữu Châu đóng vai ông Phán rất xúc 
động, tới mức bị quên lời thoại ở đoạn đầu.

Vở kịch chấm dứt, đoàn diễn viên ra chào khán 
giả. Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ vài lời với đại 
chúng. Anh có giải thích như thế này: “Cách 
đây 23 năm, chúng tôi nhận được kịch bản này 
từ một bản đánh máy đã bị xé trang đầu, nên 
chúng tôi không biết là của tác giả nào. Nhưng 
cũng có thể, nếu vào thời điểm đó mà biết là 
của ai thì chưa chắc vở này đã được diễn. Cho 
nên điều này đúng là hạnh duyên”. Khán giả 
vỗ tay ầm ầm! Các đại diện tăng thân lên tặng 
sách Sư Ông4 cho từng nhà nghệ sĩ để tỏ lòng 
cảm kích.
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Có lẽ họ không biết là từ khi còn trẻ, Sư Ông 
đã quan tâm và yểm trợ đặc biệt giới văn nghệ 
sĩ. Khi Sư Ông mới thành lập nhà xuất bản Lá 
Bối năm 1964, Sư Ông đã có một buổi hội thảo 
với các nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ như Hồ 
Hữu Tường, Tam Ích, Phạm Duy… Sư Ông đã 
nói đến trách nhiệm của văn nghệ sĩ là khai thị 
và trị liệu. Với tài năng của mình, các nhà văn, 
nghệ sĩ mang sứ mạng tưới tẩm hạt giống tốt 
nơi quần chúng và làm cho cuộc đời bớt khổ. 
Trong những năm ở Tây phương, Sư Ông đã 
hướng dẫn nhiều khóa tu cho giới văn nghệ 
sĩ ở Mỹ, Âu châu và Sư Ông cũng hướng dẫn 
những pháp môn thực tập giúp họ thực hiện 
được sứ mạng đó. Đồng thời trong những năm 
khó khăn nhất tại quê nhà, Sư Ông đã tìm cách 
tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc, khơi 
lại nguồn hứng khởi nơi các văn nghệ sĩ qua 
những lá thư, những gói quà gửi về cho họ và 
cho gia đình họ5.

5 Phương Hương xuôi vạn lý, Sư cô Chân Không.

6 https://nld.com.vn/van-nghe/nsut-thanh-loc-cong-bo-kich-cau-dong-cua-thien-su-thich-nhat-
hanh-20200906155736292.htm

Ông Huỳnh Anh Tuấn cũng đã bày tỏ với báo 
chí như thế này: “Sau khi Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh trao tập Bông hồng cài áo cho NSND Kim 
Cương cách đây hơn 50 năm, sân khấu cải 
lương và kịch nói đã có tác phẩm Bông hồng cài 
áo do soạn giả Hoàng Khâm chuyển thể. Từ bài 
viết này, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã sáng tác ca 
khúc Bông hồng cài áo. Cứ đến mùa Vu Lan báo 
hiếu, giai điệu và ca từ của ca khúc này lại vang 
lên ở nhiều nơi. Người làm sân khấu lại càng 
háo hức, hân hoan khi biết vở kịch Cậu Đồng là 
do Thiền sư Thích Nhất Hạnh phóng tác và Sân 
khấu Idecaf đã dàn dựng, tổ chức biểu diễn 
thành công. Đó là hạnh duyên mà những người 
làm nghệ thuật như chúng tôi trân quý, mang 
ơn công đức của Thiền sư đã viết nên những 
tác phẩm đẹp đời, đẹp đạo, gieo vào lòng khán 
thính giả thiện tâm sống tốt đẹp vì đời sống 
cộng đồng”.6

https://nld.com.vn/van-nghe/nsut-thanh-loc-cong-bo-kich-cau-dong-cua-thien-su-thich-nhat-hanh-20200906155736292.htm
https://nld.com.vn/van-nghe/nsut-thanh-loc-cong-bo-kich-cau-dong-cua-thien-su-thich-nhat-hanh-20200906155736292.htm
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Sư cô Chân Trăng Khiêm Hạ

Huế vào những ngày mưa bão…

Con sinh ra và lớn lên trên vùng đất miền 
Trung, nhưng dường như con chưa bao giờ 
thực sự biết thế nào là lũ lụt, thế nào là ngập 
nhà và mất hết tất cả sau mưa lũ, gió bão. Cho 
đến những ngày này, khi tất cả quý thầy, quý 
sư cô ở Từ Hiếu và Diệu Trạm chúng con đặt 
hết tâm sức và thời gian đem tình thương đến 
khắp nơi trên mảnh đất miền Trung bé nhỏ 
(Huế, Quảng Trị, Quảng Nam...), con mới nhận 
ra sự thiếu sót của mình. Hai mươi lăm năm 
sống trên đất Huế, nhưng đây là lần đầu con 
cảm nhận được nỗi đau do lũ lụt và gió bão 
gây ra cho người dân quê mình. Và lần này con 
được bước ra, bước ra để thấy trước mắt mình 
là những ngôi nhà đang chìm trong biển nước 
mênh mông…

Người dân miền lũ những ngày này phải tập 
“sống chung với lũ”. Những con đường đi học 
ngày nào giờ đây là nước. Những cánh đồng lúa 
xanh um ngày nào giờ đây là biển cả. Bèo trôi, 
lúa trôi, động vật trôi và bao nhiêu là rác cũng 
đang bập bềnh trên mặt nước. Năm nay lụt to, 

mà chẳng ai nghĩ là lại to đến vậy nên hầu như 
chưa có sự chuẩn bị gì hết. Nên chi, mất mát 
nhiều hơn, đau thương cũng nhiều hơn…

Nhớ hồi còn đi học con được nghe các bạn kể 
về mùa mưa lũ. Nào là nhà các bạn đều bị ngập 
đến nửa căn, sách vở thì ướt sũng, phải đợi cái 
nắng đầu tiên ló dạng, mang ra phơi thì mới có 
sách vở để đi học trở lại. Gia súc, gia cầm của 
nhiều gia đình có thể chết hết. Với cái đầu non 
nớt, con đâu thể hình dung được những tổn 
thất lại lớn đến như vậy. Con chỉ thấy vui với 
những con nước, vui với những trò chơi mùa 
lụt. Con đâu nghĩ rằng chống chọi với lụt lại 
khó khăn, đau thương và mất mát quá nhiều 
như vậy. Con thật ngây thơ. 

Cho đến năm nay, khi đã là một người xuất sĩ, 
con đã lớn hơn, đã yên hơn, được bước ra và 
nhìn rõ, con mới thấy những gì đang xảy ra 
quanh mình trong mùa nước lũ. Và con thấy 
mình may mắn quá. Con có đủ cơm ăn ba bữa, 
áo quần khô ráo, không phải lo lắng gì cả. Con 
thực sự thán phục ý chí và nghị lực của người 
dân quê. Phải tập sống chung an lạc với những 
gì thiên nhiên mang lại, năm này qua năm 
khác. Họ vẫn chấp nhận làm lại từ đầu với 
những gì còn lại sau cơn lũ, dù biết rằng những 
gì mình tích góp được trong cả năm qua bây giờ 
chẳng còn gì. Nhìn những con người nơi đây, 
con rất khâm phục sự kiên cường và mạnh mẽ 
của họ. Mất người thân, mất hoa màu, mất hết 
những gì họ đã dành dụm bao năm. Con người 
miền Trung là vậy. Họ luôn cố gắng đứng lên, 
gạt đi nỗi đau chồng chất trong tâm hồn lẫn thể 
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xác để gầy dựng lại mọi thứ, gầy dựng lại cuộc 
sống cho ngày mai.

Sau những ngày mưa bão, con được làm vườn 
lại. Mảnh vườn xanh tươi ngày nào nay trơ ra 
sỏi đá. Rau bị dập nát và úng gần hết. Nhìn 
cảnh hoang tàn ấy con mới hiểu rằng thế nào 
là mưa thối đất, câu nói thường dùng của bao 
người dân miền Trung. Con tự hỏi: “Sao họ có 
thể chịu nổi khi mọi thứ lại trở về con số không 
như vậy?”. Mọi thứ mất hết chỉ sau những ngày 
mưa to gió lớn, bão lũ hoành hành.

Bước ra để thấy và để trân quý những gì mình 
đang có. Chỉ cần một ánh đèn nhỏ sáng lên cho 
những người dân vùng ngập lụt, hay chỉ một 
bát cơm nóng thôi đã là quý giá, đã đủ làm họ 
hạnh phúc rồi. Điện cúp, nước cúp, gói mì trên 
tay nhưng là để ăn sống, chắt chiu chút nước 
sạch hiếm hoi để mong chờ ngày nước rút. 
Nhưng đến bao giờ? Còn con, con đang có tất cả 
những nhu yếu phẩm cơ bản mà một con người 
đang cần.

Ra khỏi vùng nước nổi, xe chúng con đang 
thẳng tiến lên đồi để về lại chùa. Trời vẫn còn 
đang mưa, cây cối còn ngả nghiêng theo từng 
đợt gió, hai bên đường nhà cửa như vẫn còn 
đang ngủ. So với vùng nước lụt con vừa đi qua 
thì nơi đây vẫn còn khô ráo lắm. Con thấy hạnh 
phúc khi ít ra vẫn còn những nơi cao ráo để khi 
cần thiết mọi người có thể lên đây tránh lũ. 
Những ngày khó khăn như vầy mới thấy cái 
tình được biểu hiện rõ hơn, mới thấy thấm câu 
tục ngữ “lá lành đùm lá rách” là như thế nào.

Khi trở về, con lại được nghe thêm các câu 
chuyện về những nỗi đau mà người dân phải 
gánh chịu mỗi ngày được quý sư cô, sư chị, sư 
em kể lại từ các chuyến đi khác. Mọi người lại 
có thêm động lực để ngày mai tiếp tục nấu cơm 
cứu trợ, tiếp tục lên đường.

Chuyến đi hôm nay đã đem lại cho con thật 
nhiều ý nghĩa. Một ngày con không thể nào 
quên. Con đã cho mình cơ hội được làm điều 
mà con luôn ấp ủ trong trái tim: “Đi để thấy, để 
cảm nhận, để hiểu và thương thực sự”. Nhiệt 
huyết tuổi trẻ không cho con lùi bước. Chỉ có 
một con đường là đi tới.

Những trải nghiệm thực tế này cho con thấy rõ 
và vun bồi thêm niềm tin vào con đường mình 
đã chọn. Rằng đây là đạo Bụt dấn thân, đạo 
Bụt đi vào cuộc đời. Và cứ thế mỗi khi chuyến 
đi thực tế được ghi lên bảng thông tin là mọi 
người đều nhanh tay đăng ký.

Con cảm ơn Bụt, Tổ; cảm ơn quý thầy, quý sư 
cô đã cho chị em chúng con cơ hội được bước 
ra, được tiếp cận và thấy rõ hơn con đường của 
mình.

Bước ra để thấy, để cảm nhận, để trân quý hơn 
những gì mình đang có.



Sư cô Chân Trăng Mây Lành

Đường đồi núi quanh co hiểm trở 
Nhưng ta thấy ý nguyện thẳng băng 
Gửi thiện tâm của mạnh thường quân 
Tới bà con đồng bào bão lũ.

Dù ngoài kia gió mưa vần vũ 
Nhưng trong lòng rực rỡ nắng lên 
Nghe trong ta rơi rụng ưu phiền 
Vùng đất tâm trời quang mây tạnh.

Đây: gạo, chăn, mền, quần áo lạnh 
Và tịnh tài, dù một chút thôi 
Kèm tình thương làm ấm lòng người 
Lân mẫn nhau những khi khốn khó.

Nhìn bà con nhận quà hớn hở 
Chắp tay hoa bày tỏ biết ơn 
Trong ánh mắt vơi bớt nỗi buồn 
Niềm vui rạng những ngày mưa lụt.

Con cũng chắp tay tri ân Bụt 
Và mọi người ở khắp bốn phương 
Gieo mầm san sẻ, sống yêu thương 
Con đường Bụt ngàn xưa mở lối.

(Cảm nhận sau chuyến đi cứu trợ ở Quảng Ngãi)
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Thư cảm ơn
Chương trình Hiểu & Thương năm 2020

Sư cô Chân Không

Kính thưa quý đạo hữu và ân nhân,
Lại một năm nữa trôi qua với nhiều sự kiện và biến cố xảy ra trên thế giới và trên quê hương thân 
yêu của chúng ta. Bà con đồng bào, nhất là những người sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vừa 
phải đối diện với đói nghèo, cơ cực, vừa phải chống chọi với đại dịch Covid và bão lụt. Chương 
trình Hiểu và Thương với sự yểm trợ của quý đạo hữu và ân nhân tiếp tục góp một phần nhỏ của 
mình để đem những giọt nước từ bi thanh lương đến với đồng bào.

Chương trình Hiểu và Thương xin chân thành tri ân những bàn tay từ bi, lân mẫn và tấm lòng của 
quý đạo hữu và ân nhân, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Chương trình sẽ không thể 
nào tiếp tục nếu không có những yểm trợ quý báu này.

Kính chúc quý đạo hữu và ân nhân cũng như quý cô bác, anh chị và gia quyến một năm mới an 
lành và hạnh phúc.

Báo cáo cứu trợ lũ lụt
Từ ngày 8 tháng 10, mình đi cứu lụt quá sức là nhiều ở ngay thành nội, thành phố Huế. Nhiều 
chỗ ngập lút đầu nên chỉ dám đi ba chuyến quanh ngoại ô Huế gần gần, như Hương Sơ, v.v. Khi 
đi những nơi xa như Phong Điền, Lương Mai, các sư cô về báo cáo thấy thương và nguy hiểm cho 
các sư cô lắm. Nhân viên tiếp cứu của nhà nước mà mất tích 13 người, qua ngày sau 22 người 
mất tích ở Quảng Trị (trong đó có 2 vị tướng). Vậy mà hôm sau ba đoàn đi cứu trợ có quý thầy Từ 
Minh, Pháp Hương, quý sư cô Như Hiếu, một đoàn đi Quảng Trị, một đoàn đi Phong Điền, Thừa 
Thiên, rồi hôm sau cũng lại đi Thừa Thiên nhưng ra đảo Ma Nê và Tân Bình. Ôi chao là nguy hiểm! 
Mới hôm trước là đường đi và ruộng, nay nước lên có cảm tưởng là đi giữa biển nước mênh mông. 
Những vùng này là thương nhất, người lớn trẻ con đều sống bấp bênh trên nước. Còn nhiều nơi 
lũ lụt ở Thừa Thiên, còn nhiều nơi lắm, khổ lắm.
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May mắn là mình có gửi đi trực tiếp 100 triệu tiền mặt cho thầy Huyền Diệu (đệ tử Ôn Khế Chơn, 
Thiên Minh, Huế) ở Phong Điền. 100 triệu nhờ Ni sư Như Minh ở Huế và 100 triệu nhờ Ni sư Diệu 
Đàm tạm lo giúp Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc.

Nhưng bình tâm mà xét thì lụt và đói nhiều nhất là Phong Điền, Thanh Hà, Quảng Điền, Thành 
Trung thuộc Thừa Thiên nên Ban Cứu Trợ đã giúp anh em Tiếp Hiện HIỂU & THƯƠNG ở Thừa 
Thiên lo đi cứu cấp Thành Trung, Thanh Hà (quê bên chị của Sư Ông Làng Mai).

Theo hướng dẫn của thầy Từ Minh, sư cô Chân Không và thầy Từ Hải nhờ thư ký là sư cô Trăng 
Thương Yêu ghi rõ ràng như sau:

Chương Trình Từ Thiện Hiểu & Thương của Từ Hiếu và Diệu Trạm cứu trợ lũ lụt 2020
1. Trưởng ban cố vấn: Ni trưởng Thích Nữ Chân Không
2. Phó ban cố vấn: Thầy Chân Pháp Ứng, thầy lớn ở xóm Thượng, Làng Mai
3. Ban điều hành: Thầy Từ Hải, thầy Pháp Nhiệm, sư cô Chơn Tâm, sư cô Phát Nghiêm 

Thư ký: Sư cô Trăng Thương Yêu

Cứu trợ đợt một

Tại Quảng Bình
Gồm có hai đoàn cứu trợ đi Quảng Bình với 10.000 phần quà.
- Đoàn thứ nhất do thầy Từ Hải, Tổ đình Từ Hiếu hướng dẫn cùng với các sư cô Diệu Trạm.
- Đoàn thứ hai do thầy Pháp Ứng từ xóm Thượng, Làng Mai hướng dẫn cùng với các sư cô Diệu 
Trạm.

Cả hai đoàn chia nhau leo núi cao đi đến những thôn làng sạt lở phía trên núi Bản Rục, xã Thượng 
Hóa huyện Minh Hóa, huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, huyện Lệ Thủy rồi Tuyên Hóa, xuống 
các xã đồng bằng bị lũ lụt. Đoàn cũng niệm Bồ tát Quán Thế Âm, hát những bài tu học thật thấm 
thía và vui thêm cho đồng bào. Đoàn leo núi thăm viếng từng thôn hẻo lánh bị lấp vùi, thật tận 
tụy. Nhờ vào tình thương và sự đóng góp tài chánh của các anh chị em cùng khắp năm châu và cả 
những chùa cùng khắp trên thế giới gửi về tận tay đồng bào các huyện lũ lụt nặng nề nhất Quảng 
Bình.

Tại Quảng Trị
Có một đoàn đi Quảng Trị với 10 nghìn phần quà do quý thầy Pháp Hương, Mãn Thành, sư cô 
Chơn Tâm cùng ba sư cô khác ở Diệu Trạm, cũng leo núi rất hiểm nguy, gởi quà cứu trợ đến các 
thôn làng. Leo núi cứu trợ rất vất vả, nhất là vùng huyện Đakrông, Hướng Hóa, Quảng Trị.
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Tại Thừa Thiên cũng có hai đoàn đi cứu lụt:

- Đoàn thứ nhất do thầy Pháp Nhiệm, quý sư 
cô Diệu Trạm cứu trợ 300 phần quà ở A Lưới.

- Đoàn thứ hai đem 250 phần quà do tăng thân 
Hiểu và Thương Thừa Thiên gồm anh Lê A, 
Nguyễn Nam, anh Sum, chị Chân Hỷ Hạnh, 
chị Cecile Phạm, nhóm Pháp Việt giúp trẻ em 
mồ côi Việt Nam và vợ chồng chú Minh, con 

trai út của Bác Em (chị ruột của Sư Ông Làng 
Mai). Vợ chồng chú ra Huế dự hiệp kỵ ba mẹ 
Sư Ông tại Diệu Trạm nên cùng được đi phát 
quà ở Nam Đông Hương Hữu cheo leo, rất vất 
vả.

Cứu trợ đợt hai

Quảng Nam và Quảng Ngãi
Hai đoàn cho Quảng Bình do quý thầy Pháp 
Ứng và Từ Hải hướng dẫn phát quà, ăn nghỉ tại 
chỗ luôn 10 ngày nên đa số khá mệt rồi.

Sau hai chuyến đi dài ở Quảng Bình và Quảng 
Trị, thầy Pháp Ứng vẫn cố gắng đi Quảng Ngãi 
và Quảng Nam thăm nạn nhân trung tâm bão 
số 9 tại Quảng Ngãi.

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 11, lúc 4 giờ sáng, vài thầy 
ở chùa Từ Hiếu và vài sư cô ở ni xá Diệu Trạm sẽ 
hướng dẫn chuyến đi vì thầy Pháp Ứng, sư cô 
Chơn Tâm đi Quảng Trị 10 ngày về khá vất vả. 
Tuy khá mệt nhưng vẫn quyết định đi Quảng 
Ngãi giúp nhiều ấp thật nghèo ở huyện Mộ Đức 
và cùng giúp với nhóm chị Cecile Phạm Phi 
Long cho các thôn trên núi sạt lở ở Nam Giang, 
Tây Giang. Các sư cô Chơn Tâm, Tại Nghiêm lại 
đi sau chuyến dài ở Quảng Bình và Quảng Trị.

Ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, mình chỉ đủ tiền giúp 
300 cái nhà hoàn toàn tan nát. Mỗi gia đình 
800.000 đồng VN (tương đương khoảng 38 
Euro cho xây lại một mái nhà của 7 người trong 
gia đình mà nóc vách đều không còn). Họ vẫn 
chưa có điện để dùng, chưa có mùng mền và 
thức ăn, nhưng chắc cũng sẽ có đoàn cứu trợ 
khác vì mình đã lỡ hứa đi phát ở Quảng Nam: 
400 phần quà, 300 phần thị xã, 400 phần quà 
ở hai nơi là Cà Dy và Tây Giang.

13 giờ ngày 7 tháng 11 mới tới Đức Phong, Mộ 
Đức. Sư cô Chân Không dặn cho thêm 10 gia 
đình phát sinh mỗi nhà một triệu. Tới nơi hiểu 
ra mới thấy không đến nỗi nào. Họ có cơm ăn, 
chỗ tạm trú trong khi chờ đợi cứu trợ.
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Cứu trợ trẻ em nghèo ở vùng núi:
Sư cô Trăng Thương Yêu nói so với Quảng Trị, 
vùng núi sạt lở, trẻ em đen đủi nghèo xác xơ. 
Bố mẹ mỗi cháu chỉ cần nộp 10.000 đồng Việt 
Nam cho bữa ăn trưa lúc 10 giờ 30, bữa lỡ lúc 
13 giờ. Các cháu ngủ dậy ăn bữa lỡ, chơi và hát, 
15 giờ ăn cháo chiều rồi về nhà ngủ. Nhà nước 
mời ba mẹ các em cho con đi học để biết chữ, 
biết mẫu giáo. Ban đầu chương trình Hiểu và 
Thương tài trợ 10.000 đồng cho bữa ăn sáng cho 
ba ấp, tất cả là 300 cháu. Người dân tộc thiểu số 
không quen cho con đi học vì bị mất cánh tay 
giữ em mà còn đóng tiền ăn tới 10.000 đồng. 
Nhưng trẻ của ba ấp đầu đều đã được đi học, 
được uống sữa lúc 13 giờ, ăn củ khoai trước khi 
về nhà, được cô giáo rửa tay chân, thích quá 
nên ấp 4, ấp 5, ấp 6 đòi đi học mà không chịu 
trả tiền. Sư cô Chân Không nói Sư cô không đủ 
tiền vì đã nuôi nhiều trẻ rồi. Các cô giáo tùy 
nghi mà sử dụng số tiền 200 đô Mỹ lúc ban đầu 
Sư cô cho ba lớp đó, thế là họ xài cũng chỉ có 
200 mỹ kim cho 6 lớp. Rồi 3 ấp chót của A-vao 
cũng đòi đi học mà cũng không đủ sức đóng 
tiền cơm. Vậy là chỉ riêng A-vao mình đã nuôi 
mỗi tháng 900 em, mỗi em chỉ có 3000 đồng 
một bữa ăn. Các xã Nam Đông cũng đang kêu 
gọi chỉ có 3000 đồng VN một ngày cơm cho 
các cháu. Tóm lại năm 2020, Làng và Maitreya 
Fonds tài trợ bữa ăn trưa cho 5966 cháu, chỉ có 
3000 đồng một cháu mỗi ngày (thay vì 10.000 
đồng).

Thưa quý thân hữu và ân nhân
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, miền Trung và Trung Bắc
Tài khoản dưới tên: Cao Thị Mỹ Hà - 
VIETCOMBANK chi nhánh Hùng Vương Huế 
TK tiền Việt Nam số 0161001757893 
TK tiền Euros số 016114175 8236 
TK tiền USD 0161 37 175 8235 
SWIFT Code BFTVVNVX 016

Tại Việt Nam, miền Tây 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

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 
Email: info@tnhf.org 
https://tnhf.org/donate

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

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

Tại Hà Lan
Stichting Leven in Aandacht 
Dorpsstraat 25, 7221 BN Steenderen, Holland 
IBAN: NL52INGB0006839039 
E-mail: administratie@aandacht.net

Kính mến và tri ân,

Sư Cô Chân Không
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Nụ cười
(Lời Việt: Sư cô Chân Không dựa theo bài hát Pháp Je souris à l'étoile)

Thương tặng các em tôi đã đi cứu trợ lũ lụt

Cười cùng vầng trăng đang lấp lánh trên cao 
Cười cùng vầng đông đưa ta ra khỏi đêm sâu 
Cười cùng ngày mới đang lên, 
cùng tiếng chim lao xao. 
Thế gian đang mỉm cười với ta, 
ta cũng vui theo.

Cười cùng em thơ đang bơ vơ chẳng có ăn 
Mười ngày trôi qua, 
mưa tuôn, gạo cơm hết đã lâu. 
Buồng chuối sạch từ lâu, nồi sắn cũng cạn khô 
Thức ăn chẳng có gì, gạo muối cũng không còn

Lòng thầm cầu mong Ấp dưới có chút cơm 
Nhưng nghe: đường cùng sạt luôn, 
xe cấp cứu khó lái lên.

Người cứu không thể nào lên. 
Chỉ còn cách lên núi mà đi, 
Gặp sạt lở ráng tránh kiếm lối đi 
Nguy hiểm cũng cứ đi... 
Ô kìa ruộng lúa còn đâu... 
chỉ thấy cả biển khơi 
Xà lách, cải làm dưa, hành, 
tỏi bán Tết cũng mất tăm... 
Ôi, tất cả đã thành mưa, 
thành nước mắt các má ba tôi rồi

Ngồi mênh mông giữa xóm thôn nhưng như 
đang giữa biển khơi. 
Hồi nào, mới hôm qua là làng xóm ngát tiếng 
trẻ thơ 
Nay sao chỉ thấy biển mù giăng, 
đường sá mất biệt tăm? 
Ôi thế gian đang nghĩ gì khi mưa, 
gió bão tung hoành

Lòng thầm niệm luôn Bồ tát Quán Thế Âm 
Chỉ xin một mình con cực khổ đến thế thôi 
Bồ tát... ôi... giang tay, và giúp các xóm xa

Thế gian đang rất cần nhiều nắng sau cơn 
mưa... 
Rồi một ngày kia khi giá buốt tỏa khắp nơi 
Đừng tìm tôi, bạn ơi, không tìm ra, 
hình bóng của tôi đâu 
Hãy thấy tôi là mưa, 
là cả vũ trụ trong vòng tay. 
Tôi vẫn múa ca suốt đời cuộc sống nhiệm mầu

Rồi một ngày kia có cháu bé mới sinh 
Nhoẻn nụ cười yêu, em ôm hết cả thế gian 
Rồi bé sẽ ngọt ngào hơn, và bé hát ca luôn 
Bé cứ đi, mãi hoài, 
múa ca trên sông núi đất Mẹ.
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Nuôi dưỡng tâm độ lượng

Các bạn thân mến,
Quỹ Thích Nhất Hạnh xin kính chào các bạn,
Chúng tôi xin vui mừng chia sẻ với các bạn về sự yểm trợ quý báu mà các bạn và tăng thân khắp 
nơi đã dành cho tăng thân xuất sĩ và các trung tâm tu học Làng Mai trên toàn thế giới. Sự yểm trợ 
này giúp cho di sản và giáo lý của Sư Ông Làng Mai được tiếp nối.

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với toàn thế giới. Nhiều người trong chúng ta đã phải 
suy xét lại về những thói quen thường nhật của một cá nhân cũng như của một cộng đồng, để có 
thể nhận diện và thích ứng với những điều chính yếu trong cuộc sống. Nếu những biến cố trong 
năm qua là những vũng bùn lầy, chúng tôi hy vọng các bạn đã phần nào có thể sử dụng chúng để 
tạo nên những đóa sen. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các bạn và gia đình cảm nhận được sự yểm 
trợ hết lòng của tăng thân trong tinh thần tương tức. Chúng tôi biết các bạn luôn có mặt và yểm 
trợ chúng tôi, và chúng tôi rất biết ơn về điều đó.

Tháng 3 năm 2020, khi Quỹ Thích Nhất Hạnh nhận ra rằng các trung tâm tu học trên toàn thế 
giới của Làng Mai sẽ phải đóng cửa trong một thời gian dài, chúng tôi đã rất lo ngại: làm cách nào 
gây quỹ để có thể cung ứng và duy trì các nhu cầu căn bản, thiết yếu về thực phẩm, chăm sóc sức 
khỏe cho chúng xuất sĩ, cùng nhu cầu bảo trì cơ sở của các tu viện Làng Mai trên toàn thế giới 
trong tình hình hiện tại?

Tuy hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi luôn có niềm tin vào tiềm lực của tăng thân cùng tấm lòng 
của các bạn, những thành viên của tăng thân. Chính các bạn đã nhận biết nhu cầu mới này và đã 
hết lòng tài trợ cho các tu viện và tăng đoàn Làng Mai. Lòng quảng đại của các bạn vô cùng quý 
giá. Điều này đã thể hiện tâm từ bi và tinh thần tương thân tương ái của các bạn. Nhờ có các bạn, 
những vị xuất gia trong tăng đoàn Làng Mai trên khắp thế giới đã có được những bữa cơm lành 
mạnh, có hơi ấm trong thiền đường, có điện để dùng cho các buổi pháp thoại, có ánh sáng để đọc 
sách, và thậm chí còn sửa chữa được các đường ống nước bị hỏng.

Quý thầy, quý sư cô giáo thọ tại các tu viện Làng Mai cũng đã chia sẻ pháp thoại trực tuyến cho 
hàng ngàn người trên toàn thế giới, cho những người tu học lâu năm cũng như cho những người 
mới bắt đầu thực tập chánh niệm. Mọi người rất yêu thích những ngày quán niệm và các khóa tu 
trực tuyến. Các buổi thiền tập và pháp thoại trực tuyến được cống hiến qua mạng hầu như hàng 
ngày.

Quỹ Thích Nhất Hạnh đã hợp tác với Tạp chí Lion’s Roar để tổ chức năm ngày quán niệm và hội 
thảo trực tuyến đầy ấn tượng với chủ đề “Theo dấu chân Thầy” với sự tham gia của chín giáo thọ 
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Làng Mai trên khắp thế giới. Hơn 90.000 người đã đăng ký tham gia sự kiện này. Trong số đó, có 
những người lần đầu tiên được nghe những lời dạy sâu sắc của Sư Ông về giáo pháp Làng Mai; 
còn những vị đã biết pháp môn Làng Mai thì có cơ hội hiểu và đào sâu thêm các pháp môn tu tập 
mà không phải rời khỏi nhà.

Vào tháng 10, Quỹ Thích Nhất Hạnh đã hợp tác với nhà xuất bản Parallax trong một buổi phỏng 
vấn trực tuyến rất đặc biệt dành cho hai vị giáo thọ là Tiến sĩ Larry Ward và cô Kaira Jewel Lingo 
về cuốn sách mới của Tiến sĩ Ward, Healing America’s Racial Karma (Chữa lành nghiệp phân biệt 
chủng tộc của nước Mỹ). Hơn 800 người đã tham dự trực tuyến, và 2500 lượt xem khác trên 
YouTube. Sự kiện này chứng tỏ Đạo Bụt Ứng dụng của Làng Mai đang được tiếp nối một cách 
mạnh mẽ và rõ ràng. Hai vị giáo thọ trên là hai trong số những đệ tử của Sư Ông có sự dấn thân 
và thực hành rất tinh chuyên.

Quỹ Thích Nhất Hạnh cũng đã ra mắt tờ thông tin điện tử Chiếc bè (The Raft), được gởi qua email 
hai tuần một lần, gồm những bài viết về các pháp môn thực tập, pháp thoại, tin tức của tăng thân 
và các nguồn tài liệu dành cho các bạn ở mọi lứa tuổi. “The Raft” đã giúp hơn 110.000 độc giả trên 
toàn thế giới giữ được sự vững chãi trong cuộc sống, kết nối với tăng thân và có thêm cảm hứng 
trong việc thực tập chánh niệm. Nếu các bạn chưa nhận được “The Raft” trong email của mình, 
các bạn có thể đăng ký bằng cách truy cập trên trang mạng tnhf.org/the-raft.

Sau cùng, trong ngày Tiếp nối lần thứ 94 của Thầy, ngày 11 tháng 10 năm 2020, Quỹ Thích Nhất 
Hạnh đã mời tăng thân toàn cầu của chúng ta cùng tham gia “Walking in Freedom”, thực tập thiền 
hành trong thảnh thơi để tri ân vị thầy kính yêu. Mọi người cùng gia đình và tăng thân khắp chốn 
đã thực hành từng bước chân đi trong chánh niệm, và cũng đã chia sẻ những câu chuyện nói lên 
sự tác động tích cực trong đời sống của họ khi được học với Sư Ông.

Sư Ông có nói: "Ta cần thời gian để thực tập tâm độ lượng, nhưng để có tâm độ lượng thì phải biết 
khéo sử dụng thời gian ta có được".

Cảm ơn sự có mặt của các bạn để tất cả những điều cần làm đã kể trên có thể thành tựu.

Chúng tôi biết bạn đang có đó, nên chúng tôi rất hạnh phúc.

Quỹ Thích Nhất Hạnh 
thichnhathanhfoundation.org

https://thichnhathanhfoundation.org/the-raft
https://tnhf.org/the-raft
https://thichnhathanhfoundation.org/
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Lịch sinh hoạt năm 2021 của 
tăng thân Làng Mai

Kính thưa quý vị thân hữu, 
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến rất phức tạp, các trung tâm của Làng 
Mai chưa thể lên chương trình cụ thể cho các khóa tu trong năm 2021. Kính mời quý vị truy cập những 
địa chỉ trang nhà của các trung tâm Làng Mai để cập nhật thông tin chính thức về chương trình sinh 
hoạt trong năm 2021 của tăng thân. Xin cảm ơn quý vị.

Làng Mai, Pháp
langmai.org hoặc 
plumvillage.org

Tu viện Suối Tuệ 
và Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, Paris
healingspringmonastery.org 
maisondelinspir.org

Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB), Đức 
www.eiab.eu

Viện Phật học Ứng dụng châu Á (AIAB), 
chùa Trúc Lâm, Liên Trì, Ngong Ping, Hong Kong
pvfhk.org

Tu viện Bích Nham, Mỹ
tuvienbichnham.org hoặc 
www.bluecliffmonastery.org

Tu viện Lộc Uyển, Mỹ
deerparkmonastery.org

Tu viện Mộc Lan, Mỹ
magnoliagrovemonastery.org

Làng Mai Thái Lan
langmaithailan.org 
hoặc thaiplumvillage.org

Tu viện Nhập Lưu, Úc
nhapluu.org

Tu viện Sơn Tuyền, Úc
www.mountainspringmonastery.org

https://langmai.org
https://plumvillage.org
https://healingspringmonastery.org
https://maisondelinspir.org/
https://www.eiab.eu
https://pvfhk.org
https://tuvienbichnham.org/
https://www.bluecliffmonastery.org/home
https://deerparkmonastery.org
https://magnoliagrovemonastery.org
https://langmaithailan.org/vi/
http://thaiplumvillage.org
https://nhapluu.org/
https://www.mountainspringmonastery.org/
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Địa chỉ liên lạc của Làng Mai 
và các trung tâm

Trang thông tin điện tử của Làng Mai, Pháp:
Tiếng Việt: langmai.org 
Tiếng Anh: plumvillage.org 
Tiếng Pháp: plumvillage.org/fr

Liên lạc với Làng Mai ở châu Âu

Chùa Pháp Vân, Xóm Thượng

Sơn Thượng
Le Pey 24240 Thenac, France 
Tel.: +(33) 5.53.58.48.58 
E-mail: uh-office@plumvillage.org

Sơn Hạ
Fontagnane 24240 Puyguilhem, France 
Tel.: +(33) 5.53.22.88.89

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

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

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

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ
(Monastère de la Maison de l’Inspir) 
8 Rue des Fans 
77510 Villeneuve-sur-Bellot, Paris 
Tel: +(33) 9 51 35 46 34 
Email: info@maisondelinspir.org 
www.maisondelinspir.org 
Facebook page: hoi tho nhe

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 
www.eiab.eu

Liên lạc với Làng Mai ở Mỹ

Tu viện Lộc Uyển
(Deer Park Monastery) 
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA 
Tel: +(1) (760) 291-1003 ext 100 
Email: deerpark@dpmail.net 
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 
www.magnoliagrovemonastery.org

https://langmai.org
https://plumvillage.org/
https://plumvillage.org/fr
https://www.facebook.com/people/Hoi-Tho-Nhe/100011798643373
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Tu viện Bích Nham
(Blue Cliff Monastery) 
03 Mindfulness Road, Pine Bush, NY 12566, USA 
Tel: +(1) 845-213-1785 
Email: office@bluecliffmonastery.org 
www.tuvienbichnham.org 
www.bluecliffmonastery.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: 0543931556–0543931558 
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 
www.pvfhk.org

Tại Thái Lan:

Làng Mai Thái Lan
(Thai Plum Village International Practice Center) 
176 Moo 7, Ban Sanamsai, 
Tambon Phongtalong, PakChong, 
Nakhonratchasima 30130 Thailand 
Tel: (+66) 943830443 
Email: visitus@thaiplumvillage.org 
www.langmaithailan.org 
www.thaiplumvillage.org

Xóm Trời Quang (Clear Sky Hamlet)
Email: clearsky.office@plumvillageasia.org

Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon Hamlet)
Email: brightmoon.office@plumvillageasia.org

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: +(61) (03) 5349 2678 
hay +(61) (0) 402 924 800 
www.nhapluu.org

Tu viện Sơn Tuyền
(Mountain Spring Monastery)  
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