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Lá thư Làng Mai số 40 - ra ngày 27.01.2017

Làng Mai năm qua
Kính thưa quý vị thân hữu,

Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta bước sang năm 
mới Đinh Dậu. Sư Ông đang ở tuần thứ bảy của 
chuyến viếng thăm Làng Mai Thái Lan. Các con 
xuất sĩ và đồng bào Việt Nam từ bốn phương về 
Thái thăm Sư Ông đông quá! Ngồi trên xe lăn, 
Sư Ông vẫn đem đến cho mọi người bao nhiêu là 
hạnh phúc. Và chính Sư Ông cũng rất hạnh phúc. 

Nhìn lại năm qua, biết bao sự mầu nhiệm đã xảy 
ra. Chúng tôi xin được lược thuật lại những gì đã 
diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn từ đầu năm 2016 
cho đến nay.

Có thể nói đối với tăng thân Làng Mai, năm 2016 
được đánh dấu bằng sự kiện Sư Ông từ Mỹ về lại 
Pháp ngày 8.1.2016, sau gần nửa năm điều trị tại 
San Francisco. Khi đó, Sư Ông đang điều trị có 
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kết quả tốt nên các thầy, các sư cô thị giả chưa 
muốn Sư Ông về Pháp; vì nếu về Pháp thì khó tìm 
được những bác sĩ giỏi về chỉnh cơ bắp, châm cứu 
hoặc các chuyên gia tập phát âm,… như ở Mỹ. 
Nhưng tin tưởng vào tuệ giác của Sư Ông nên các 
sư con cũng cố gắng làm theo. Không ngờ khi về 
lại Pháp, Sư Ông hạnh phúc khi được tiếp xúc lại 
với năng lượng của đại chúng nên sức khỏe của 
Người phục hồi nhanh chóng. Gần như ngày nào, 
Sư Ông cũng ngồi xe lăn đi thăm từng góc suối, 
từng bụi cây, hay khu rừng tre và gốc tùng thiên 
thọ phía bên kia của Sơn Cốc. 

Sư Ông cũng tham dự vào không khí đón Tết Bính 
Thân ở Làng. Cũng như mọi năm, Tết ở Làng Mai 
mang nhiều màu sắc quê hương với cây nêu, câu 
đối đỏ, bánh chưng, bánh tét,... Và đặc biệt có hội 
chợ ẩm thực với rất nhiều món ăn đặc trưng ngày 
Tết, lại có chợ hoa để mọi người mua về chưng 
Tết cho vui. Sư Ông cũng đi dạo chợ hoa trong 
không khí vui xuân ấm áp.

Đêm Giao thừa có thầy Pháp Đăng và sư cô Hội 
Nghiêm bình thơ đón xuân. Quý thầy, quý sư cô 
đắp y làm lễ đón Giao thừa. Sau đó, đại chúng 
cùng ăn Tất niên rồi xem văn nghệ cây nhà lá 
vườn mừng xuân.

Mồng một Tết, lúc 9 giờ sáng, đại chúng tập họp 
tại thiền đường Nước Tĩnh xóm Thượng nghe 
chuông trống Bát nhã mừng xuân, có múa lân, 
chúc thọ Sư Ông, có bói Kiều, bói Victor Hugo 
(cho người nói tiếng Pháp), bói Shakespeare (cho 
người nói tiếng Anh). Tuy nhiên, nhiều bạn Tây 
phương vẫn ưa bói Kiều. Các chùa Tây Tạng, 
Nhật Bản ở gần Làng cũng đến xin quẻ Kiều. 
Bói Kiều đã trở thành phương tiện quyền xảo để 
hướng dẫn cho bà con tu tập trong suốt một năm.

Ở Làng Mai vào dịp Tết, mỗi phòng của quý thầy 
hay quý sư cô được coi là một “nhà”. Thường 
thường mỗi phòng tại tăng xá quý thầy ở xóm 
Thượng hay Sơn Hạ và ni xá quý sư cô ở xóm Hạ 
hay xóm Mới, có ít nhất là ba đến bốn vị. Hầu như 
“nhà nào” của quý thầy cũng có hòn non bộ… lại 
có hoa mai, hoa đào, có trà, có mứt,... Nhà nào 
cũng chưng bày, trang trí khác nhau và cũng trổ 
tài làm thức ăn thật hết lòng để đãi khách. Có nhà 
đãi gỏi cuốn, nem Thái, có nhà thì thết bún Huế, 
có nhà có bánh lọc. Nhà nào có thầy người Ý thì 
có pizza. Bên quý sư cô, nhà nào có sư cô gốc 
Nhật thì có sushi. Và chỉ trong ngày Tết, các vị cư 
sĩ mới được vào thăm từng “nhà” của mỗi xóm. 
Những đêm gần Tết có tổ chức nấu bánh chưng, 
bánh tét, quây quần vừa hát, kể chuyện vui, vừa 
giữ lửa canh bánh suốt đêm… không khí thật Tết, 
và cũng thật đầm ấm…

Khóa tu xuất sĩ: Chung tay giữ bếp lửa hồng (từ 
ngày 25.02 đến ngày 05.03.2016)

Khóa tu xuất sĩ năm nay diễn ra ở xóm Thượng, ai 
ai cũng đều hạnh phúc vì có Sư Ông ở Làng. Dù 
đang dưỡng bệnh, Sư Ông vẫn ra có mặt gần trọn 
buổi để nghe các con họp bàn thời khóa và phân 
công công việc trong khóa tu.

Đây là lần đầu tiên khóa tu xuất sĩ tại Làng Mai 
kéo dài đến mười ngày. Nhờ vậy, chương trình 
sinh hoạt phong phú mà thư giãn. Cũng có đủ các 
sinh hoạt: pháp thoại, pháp đàm, thiền hành, thiền 
tọa, tụng kinh, sinh hoạt theo chủ đề (workshops), 
đi chơi dã ngoại, và có cả giải bóng đá Plum 
Village Cup. Trong khóa tu có một ngày im lặng 
hùng tráng. Thật thú vị! Ngày hôm ấy, tất cả các 
công việc như rửa dọn, nấu ăn, khử trùng bát đĩa, 
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lau quét nhà ăn,… vẫn được diễn ra bình thường 
vì ai cũng đã biết việc để làm, không cần phải trao 
đổi gì. Huynh đệ gặp nhau, chỉ cần mỉm cười là 
đủ. Không gian bên trong và bên ngoài đều thênh 
thang.

Đất trời đang vào xuân trên những cây đào, cây 
mận, cây mộc lan, trên những thảm hoa bồ công 
anh vàng rực xen lẫn màu trắng, xanh, tím của 
cỏ hoa… Cũng có hôm dù trời mưa lất phất, Sư 
Ông vẫn ra đi thiền hành với đại chúng trên xe 
lăn. Thầy đi trước, các con đi sau, giây phút đó 
thật đẹp!

Trong suốt khóa tu, có những buổi đại chúng 
dùng cơm vòng tròn chung với nhau, và cũng có 
những bữa ăn trưa ngoài trời, theo tuổi, theo gia 
đình pháp đàm,... Có hôm Sư Ông ra dùng cơm 
cùng đại chúng. Trong bữa ăn, Sư Ông thường 
đưa mắt nhìn đại chúng và đại chúng cũng nhìn 
Sư Ông với ánh mắt đầy hạnh phúc và biết ơn. Ai 
cũng trân quý từng thời khóa, điều đó đã khiến 
cho năng lượng tập thể của khóa tu thật hùng hậu.

Đại giới đàn Ân Nghĩa (từ ngày 22 đến ngày 
27.03.2016)

Trong khí trời ấm áp của mùa xuân, Đại giới đàn 
Ân Nghĩa đã diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn từ 
ngày 22 đến ngày 27 tháng 03 năm 2016. Lễ rước 
giới bổn được tổ chức thật long trọng tại chùa 
Pháp Vân - xóm Thượng và được tổ chức đồng 
thời tại trung tâm Làng Mai Thái Lan.

Đại giới đàn năm nay đã cung thỉnh được chư Tôn 
đức từ Việt Nam, Canada, Pháp và Thái Lan vào 
Hội đồng truyền giới như quý Hòa thượng: Thích 
Chí Mãn - Trú trì chùa Pháp Vân (Đà Nẵng), 

Thích Minh Cảnh - Viện chủ tu viện Huệ Quang 
(Sài Gòn), Thích Giác Quang - Trú trì chùa Bảo 
Lâm (Huế), Thích Minh Nghĩa - Viện chủ Tổ đình 
Giác Nguyên; quý Thượng tọa: Thích Nguyên 
Minh - Trú trì chùa Kim Sơn, Thích Giác Không 
- trú trì chùa Phước Long, Thích Chúc Thịnh - 
chùa Đa Bảo, TT. Saddhanyano - Trú trì chùa 
Vihara Dharmabhakti (Thái Lan), Thích Pháp 
Hòa - Trú trì chùa Trúc Lâm (Canada)… và quý 
Sư bà: Thích nữ Tịnh Nguyện - Ni trưởng trú trì 
chùa Phước Hải (Sài Gòn), Thích nữ Như Ngọc - 
Ni trưởng trú trì chùa Linh Bửu (Sài Gòn), Thích 
nữ Như Tuấn - Ni trưởng trú trì chùa Phổ Hiền 
(Strasbourg, Pháp), Thích nữ Lưu Phong - Ni 
trưởng trú trì chùa Kiều Đàm (Sài Gòn), Thích 
nữ Như Minh - Ni trưởng trú trì chùa Pháp Hỷ 
(Huế)…

Với sự chứng minh của Sư Ông Làng Mai và chư 
Tôn đức, Đại giới đàn đã truyền các giới Tiếp 
hiện, giới Khất sĩ và Khất sĩ nữ. Có tất cả 60 vị 
thọ giới Tiếp hiện, 30 vị thọ giới Khất sĩ và 31 
vị thọ giới Khất sĩ nữ. Dù đang dưỡng bệnh, Sư 
Ông vẫn có mặt hết lòng trong lễ khai mạc cũng 
như các lễ truyền giới Khất sĩ và Khất sĩ nữ. Sự 
hiện diện vô hành của Sư Ông khiến cho chư Tôn 
đức cũng như tất cả đại chúng Làng Mai đều xúc 
động. Niềm vui thắp sáng trong từng ánh mắt, nụ 
cười. Sự hiện diện của chư Tôn đức cũng khiến 
cho Sư Ông vui và khỏe hơn. Hầu như các bữa ăn 
trưa trong Đại giới đàn, Sư Ông đều có mặt cùng 
chư Tôn đức. Thầy trò, huynh đệ ngồi bên nhau 
thật là hạnh phúc!

Trong Đại giới đàn Ân Nghĩa cũng đã diễn ra lễ 
truyền đăng cho 71 vị tân giáo thọ (62 xuất sĩ và 9 
cư sĩ). Một hình ảnh rất đẹp của lễ truyền đăng là 
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hình ảnh quý thầy, quý sư cô lớn trong tăng thân 
(tại Pháp: thầy Pháp Đăng, sư cô Chân Không, sư 
cô Chân Đức; tại Thái Lan: Ôn Thủ tọa Tu viện 
Vườn Ươm, thầy Pháp Niệm, thầy Từ Minh, sư 
cô Đoan Nghiêm, sư cô Hạnh Liên, và sư cô Quy 
Nghiêm) đã thay mặt Sư Ông và tăng thân phú 
pháp truyền đăng cho các sư em của mình. Một 
hình ảnh thật đẹp của sự trao truyền và tiếp nối! 
Hình ảnh ấy đã khiến chư Tôn đức vô cùng xúc 
động và có niềm tin nơi sự tiếp nối của tăng thân 
Làng Mai. Ngọn đèn chánh pháp đã được Bụt trao 
truyền qua bao thế hệ Tổ sư, giờ đây đang được 
tiếp nối.

Dưới đây là kệ truyền đăng cho 62 thầy và sư 
cô ở các trung tâm Làng Mai Pháp và Thái 
Lan

Thầy Thích Năng Độ

(vị xuất sĩ nam đầu tiên người Trung Hoa được 
truyền đăng từ Sư Ông và Tăng thân Làng Mai)

Năng tu tam học thường tinh tấn
Tự độ độ tha chứng nghĩa huyền
Liễu ngộ tương tức đạt chân không
Mai thôn phó pháp tổ đăng truyền.

Thầy Thích Chân Hạnh Ngộ
(Thế danh: Nguyễn Bảo Ninh
Pháp danh: Quảng Định)

Pháp Bụt ngàn năm hạnh ngộ
Cơ duyên đất tổ thọ trì
Cùng nhau xuôi về biển giác
Ngồi thuyền Bát nhã đề thi.

Thầy Thích Chân Mãn Thành
(Thế danh: Trần Tiến Mạnh
Pháp danh: Tâm Pháp)

Nhất tâm nguyện mãn chí thành
Ngoài kia mây trắng trời xanh gọi mời
Bình minh vừa dậy tinh khôi
Biết bao cơ hội độ người trầm luân.

Thầy Thích Chân Pháp Thăng
(Thế danh: Nguyễn Thanh Thọ
Pháp danh: Tâm Thanh Bạch)

Pháp môn có sẵn tầm tay
Công phu thăng tiến, ngày ngày đi lên
Quê hương nghĩa trả ân đền 
Đi trên thật địa, ngồi trên pháp tòa.

Thầy Thích Chân Pháp Tánh
(Thế danh: Võ Văn Trinh
Pháp danh: Tâm Minh Trung)

Pháp tánh vốn là thật tánh
Từ đời vô thỉ trinh nguyên
Biển thức gió yên sóng lặng
Bình an trăng chiếu bên thềm.

Thầy Thích Chân Pháp Thủy
(Thế danh: Nguyễn Toàn
Pháp danh: Tâm Nguyên Thiện)

Cam lộ tuôn pháp lực
Tịnh thủy mãi luân lưu
Niềm Có Không vượt thoát
Đạt như ý sở cầu.
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Thầy Thích Chân Pháp Nhiệm
(Thế danh: Lê Minh Trí
Pháp danh: Tâm Nguyên Huệ)

Pháp Bụt quả là mầu nhiệm
An vui ngay tại nơi này
Lưới đế châu luôn ảnh chiếu
Nhìn hôm nay thấy ngày mai.

Thầy Thích Chân Pháp Nguyệt
(Thế danh: Trương Nhật Danh
Pháp danh: Tâm Nhuận Nhân)

Chí lớn hành trì Phật pháp
Khiêng vầng nhật nguyệt trên vai
Linh Thứu nhìn về Xá Vệ
Trái tim ôm hết muôn loài. 

Thầy Thích Chân Pháp Tồn
(Thế danh: Phùng Duy Thanh
Pháp danh: Tâm Duy Trí)

Giới pháp cánh hoa mầu nhiệm
Bảo tồn hương sắc đời tu
Tăng thân là dòng hướng thượng
Đi trong ánh sáng diệu từ.

Thầy Thích Chân Pháp Thiệu
(Thế danh: Phạm Được
Pháp danh: Tâm Nguyên Lưu)

Giáo pháp Như Lai ứng dụng
Thánh hiền hạt giống thiệu long
Phạm âm ngày đêm vang vọng
Đất thiêng dược thảo muôn trùng.

Thầy Thích Chân Pháp Xứ
(Thế danh: Huỳnh Tài
Pháp danh: Tâm Khánh Quang)

Pháp Phật cao siêu huyền diệu nghĩa
Tâm đăng Tổ ấn chiếu muôn đăng
Giới luật nghiêm trang thanh tịnh xứ
Từ bi trí tuệ thị thánh tăng.

Thầy Thích Chân Pháp Diệu
(Thế danh: Bùi Quang Bình
Pháp danh: Tâm Khánh Viên)

Pháp môn vi diệu thiết thân
Ý hòa hơi thở mở dần lượng tâm
Sớm hôm huynh đệ tương lân
Ngọt lành dâng tạ biển ân muôn trùng.

Thầy Thích Chân Pháp Khởi
(Thế danh: Trần Phương Huy
Pháp danh: Tâm Thường Minh)

Tịnh độ ca vang dòng suối pháp
Biển lòng thanh tịnh nước từ bi
Tăng thân khởi xướng vô sinh khúc
Đã về đã tới mỗi bước đi.

Thầy Thích Chân Pháp Công
(Thế danh: Chu Minh Tiến
Pháp danh: Tâm An Lạc)

Chân như pháp Bụt thả nên công
Chánh niệm thuyền đi lướt nhẹ nhàng
Thầy Tổ trao tay cung kiếm báu
Ngại gì không cười lớn reo vang.

Thầy Thích Chân Pháp Chí
(Thế danh: Võ Văn Đức
Pháp danh: Tâm Nguyên Trí)

Kho tàng pháp bảo còn lưu
Ngày đêm bền chí khéo cầu khéo tu
Vào ra hơi thở thuần nhu
Đượm tình quê cũ bây giờ ở đây.

Thầy Thích Chân Pháp Chứng
(Thế danh: Nguyễn Tri Thức
Pháp danh: Tâm Trí Hải)

Pháp Bụt cao siêu quá nhiệm mầu
Vào dòng thân chứng lặng buồn đau
Hoa nở lối về thơm đất mẹ
Trời khuya lấp lánh hội ngàn sao.

Thầy Thích Chân Pháp Hiên
(Thế danh: Mai Văn Khảm
Pháp danh: Tâm An Hòa)

Pháp thí năng lượng vô biên
Hiên ngang vượt thoát sử triền có không
Mỗi đi mỗi một vào dòng
Sông xanh về biển sáng cùng trăng sao.

Thầy Thích Chân Pháp Siêu
(Thế danh: Davis Quang Nguyễn
Pháp danh: Tâm Quảng Minh)

Crystal refracts rays of the Dharma Lamp
Bathing all beings in a transcendent light
Of acceptance, the fruit of your open heart and 
understanding.
It warms from within the ancient forest with life.
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Thầy Thích Chân Pháp Tử
(Thế danh: Junaidi Chua
Pháp danh: Thái Huệ)

One vehicle bears son and father,
True love propagates one Dharma,
One taste there is no returning
One moment, unbound, no thinking.

Thầy Thích Chân Pháp Linh
(Thế danh: Lucas Dylan Pugh
Pháp danh: Universal Compassion of the Source)

The Dharma bell resounds across land and waters,
Harmonious spirit reaches hearts and minds,
Widening circles know well their true home
This breath, this step, are the wonder, right now.

Thầy Thích Chân Pháp Nguyện
(Thế danh: Trịnh Ngọc Hảo
Pháp danh: Tâm Trúc Hảo)

Pháp thân mở rộng trời phương ngoại
Cõi Bụt tuôn dòng suối hiểu thương
Nguyện sống rong chơi trên đất Mẹ
Hoa mai nở ngát cả ngàn phương.

Thầy Thích Chân Pháp Áo
(Thế danh: Đoàn Thanh Ngọc Linh
Pháp danh: Tâm Hòa Kiên)

Pháp nhà thâm áo khôn lường
Gươm mầu chỉ quán tỏ tường huyền cơ
Lòng đất nở đóa nguyên sơ
Sắc không không sắc vượt bờ tử sinh.

Thầy Thích Chân Pháp Cứ
(Thế danh: Hoàng Minh Tân
Pháp danh: Tâm Hòa Khai)

Chân pháp muôn đời ta y cứ
Niệm lực thắp sáng tỏ chân như
Đường về không lối thênh thang bước
Biển thức lặng hết mọi ngôn từ.

Thầy Thích Chân Pháp Dũng
(Thế danh: Đào Văn Lợi
Pháp danh: Tâm Quảng Trường)

Pháp âm thuở ấy mãi lưu truyền
Khéo nuôi dũng khí một thắng duyên
Ban đầu tâm ấy nhuần sông núi
Nở đoá hồng liên giữa não phiền.

Thầy Thích Chân Pháp Khả
(Thế danh: Đinh Viết Năm
Pháp danh: Tâm Thiện Pháp)

Con mắt chánh pháp truyền trao
Khả tri thực tướng liền vào cõi không
Tử sinh chẳng chút bận lòng
Tấu lên diệu khúc đại đồng yêu thương.

Sư cô Thích nữ Chân Thùy Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Em
Pháp danh: Tâm Tuệ Trang)

Bồ tát thùy từ rảy nhành dương
Tay vàng nghiêm tịnh cứu muôn phương
Ô hay, thuyền đã về Tây trúc
Định tuệ từng giây thẳng một đường.
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Sư Cô Thích nữ Chân Đan Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Nhân
Pháp danh: Tâm Diệu Hòa)

Một hạt linh đan nghìn công tỉnh
Một tâm nghiêm tịnh đất trời bình
Đã sẵn trong tay kho bảo mật
Dạo bước vào đời vớt nhân sinh.

Sư Cô Thích nữ Chân Nội Nghiêm
(Thế danh: Dương Hồng Thanh
Pháp danh: Tâm Viên Xuân)

Nội minh tỏa chiếu khắp vườn thiền
Giới định sáng soi nghiêm đất tịnh
Tâm đầu một hướng cùng chung bước
Dạo khúc vô sinh giữa mọi miền.

Sư Cô Thích nữ Chân Đóa Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Pháp danh: Tâm Bối Từ)

Thiền tâm nở đóa giới hương
Nghiêm lòng nếp cũ gởi nương thượng thừa
Công phu gầy dựng thuở xưa
Sẵn thuyền Bát nhã đón đưa người về.

Sư cô Thích Nữ Chân Tác Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Hồng Thắm
Pháp danh: Tâm Diệu Bình)

Vô tác chung cùng niệm định sâu
Mật nghiêm đuốc tuệ chạm lẽ mầu
Thuyền từ huynh đệ chung tay lái
Xuống lên bình lặng đượm ân nhau.

Sư cô Thích nữ Chân Thuấn Nghiêm
(Thế danh: Phan Thị Thanh
Pháp danh: Tâm Nguyên Nhân)

Thuấn tâm niệm niệm dưỡng nuôi
Nghiêm từ địa xúc tới lui mỗi ngày
Sống còn trong mỗi phút giây
Trước ba đào lặng đong đầy tình quê.

Sư cô Thích nữ Chân Quốc Nghiêm
(Thế danh: Dương Thị Đào
Pháp danh: Tâm Thanh Hà)

Cố quốc đi về mỗi bước chân
Trang nghiêm đất tịnh tịnh thân tâm
Vũ trụ ngời lên từng hơi thở
Nở hoa định tuệ thấy xa gần.

Sư cô Thích nữ Chân Áo Nghiêm
(Thế danh: Phạm Thị Kiều Diễm Thương
Pháp danh: Tâm Diệu Quang)

Mỗi bước tiến gần tới Chân nhân
Áo nghĩa thâm nghiêm đã nhập thần
Hiện tiền trăng rọi vườn Trăng Tỏ
Lối về thắp sáng cả tăng thân.

Sư cô Thích nữ Chân Trạm Nghiêm
(Thế danh: Mó Hai
Pháp danh: Tâm Thanh Tri)

Trạm nhiên dấu ấn vô sinh
Nghiêm từ tỏa sáng hòa bình bước chân
Truyền thông bi thính xa gần
Vầng trăng vằng vặc hồ tâm tăng đoàn.

Sư cô Thích nữ Chân Họa Nghiêm
(Thế danh: Lê Thị Duyên Anh
Pháp danh: Tâm Quang Trú)

Thiên nhiên bức họa thần kỳ
Thân nghiêm mang ấn luật nghi còn là
Khoan từ mỗi bước vào ra
Bốn mùa xuân thắm sơn hà bình yên.

Sư cô Thích nữ Chân Tích Nghiêm
(Thế danh: Mó Thôi
Pháp danh: Tâm Thanh Định)

Công phu tích đức bao đời
Được thân thọ dụng ngời ngời uy nghiêm
Hương giải thoát tỏa khắp miền
Thong dong cất bước lên thuyền Đại Bi.

Sư cô Thích nữ Chân Thuần Minh
(Thế danh: Hoàng Thị Kim
Pháp danh: Nguyên Ngộ)

Ngàn xưa non cũ thuần kinh sử
Mây nguồn gió cội tỏ tâm minh
Một hơi thở nhẹ đất trời chuyển
Mở lối đệ huynh đón chữ tình.

Sư cô Thích nữ Chân Phẩm Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Châu Thanh
Pháp danh: Tâm Tịnh Bình)

Sóng xô nghiêng đổ bờ mê vọng
Cao tòa phẩm hạnh ngự trang nghiêm
Đàn tràng bát nhã về chung hướng
Dạo khúc tâm ca nhịp bước thiền.
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Sư cô Thích nữ Chân Nghĩa Nghiêm
(Thế danh: Bùi Thị Kim Phương
Pháp danh: Tâm Diệu Châu)

Một kiếp bồi đắp trọn nghĩa tình
Nghiêm lòng vững chí vượt tử sinh
Bến cũ thuyền về tay cứu độ
Cao lời dạo hát khúc vô sinh.

Sư cô Thích nữ Chân Nhãn Nghiêm
(Thế danh: Lê Thị Giang Phương
Pháp danh: Tâm Thanh Vinh)

Tâm đăng nhãn tuệ thường toả chiếu
Không có không không khó thể lường
Giới hạnh nghiêm thân đừng xao lãng
Hoa đào nở sáng khắp quê hương.

Sư cô Thích nữ Chân Hiển Nghiêm
(Thế danh: Phan Thị Mỹ
Pháp danh: Tâm Giác Lâm)

Vườn thiền hiển lộ mạch từ bi
Núi trăng nghiêm hộ đức bảo trì
Phút giây xóa sạch bờ mê vọng
Tuệ giác bừng lên phép diệu kỳ.

Sư cô Thích nữ Chân Tuấn Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Liên Phương
Pháp danh: Tâm Quảng Thảo

Cỡi sóng tử sinh lực tuấn cường
Vượt dòng hệ lụy giữ nghiêm cương
Thảnh thơi dạo bước bờ mê vọng
Mây núi hòa chung khúc lạc thường.

Sư cô Thích nữ Chân Thuyết Nghiêm
(Thế danh: Châu Thị Ty
Pháp danh: Tâm Hiền Nhàn)

Thuyết giáo mãi mãi tùy cơ
Đoan nghiêm thân ý thuần từ bước chân
Giới hoa thơm tỏa biển tâm
Hương lan huynh đệ sớm hôm sum vầy.

Sư cô Thích nữ Chân Tĩnh Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Ngân
Pháp danh: Tâm Nhuận Phương)

Tĩnh lặng uy nghiêm dòng tịnh thuỷ
Suối từ ngọt lịm rưới ngàn phương
Tình sâu nghĩa nặng mong đền đáp
Lòng dạ sắt son ước hiểu thương.

Sư cô Thích nữ Chân Hưng Nghiêm
(Thế danh: Trần Thị Luy Na
Pháp danh: Tâm Huệ)

Rừng thiền hưng thịnh nhờ nghiêm giữ
Đất lòng tinh sạch tự tâm khai
Phước tuệ song song cùng hội ước
Chẳng ngại trong tay một dấu tài.

Sư cô Thích nữ Chân Lạc Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Kim Hòa
Pháp danh: Tâm Hoa Tâm)

Cam lộ dâng dòng suối lạc nghiêm
Mai thôn đất Mẹ tịnh thanh lương
Quê hương về đến nơi từng bước
Chim hót thông reo mọi nẻo đường.

Sư cô Thích nữ Chân Vịnh Nghiêm
(Thế danh: Vũ Thị Thanh Phúc
Pháp danh: Tâm Diệu Chúc)

Ba cõi vịnh chung khúc đạo thiền
Bé thơ nghiêm bước dạo vườn tiên
Hồ tâm lóng lánh màu bi mẫn
Rưới mát nhân gian hết trược phiền.

Sư cô Thích nữ Chân Hoằng Nghiêm
(Thế danh: Lê Thái Minh Trinh
Pháp danh: Tâm Hoa Đức)

Hoằng dương diệu pháp khắp hằng sa
Định tuệ nghiêm trang chốn ta bà
Giới luật uy nghi ngời phạm hạnh
Pháp thân tỏa sáng giữa bao la.

Sư cô Thích nữ Chân Tạng Nghiêm
(Thế danh: Trần Hồng Minh Thư
Pháp danh: Tâm Đại Hiếu)

Năm tạng để xuống Thu Bồn
An Ban nghiêm giữ mãi còn tuổi thơ
Ước nguyền về tới bây giờ
Trời Quang - Trăng Tỏ hai bờ sông thiêng.

Sư cô Thích nữ Chân Lập Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Thu Hà
Pháp danh: Tâm Nguyên Dung)

Lên non lập nguyện trì nghiêm mật
Nắm chặt cương lòng giữ bi tâm
Ngày kia mây nước về chung hội
Bảo kiếm trong tay ứng hiện trần.



9

Sư cô Thích nữ Chân Đăng Nghiêm
(Thế danh: Phạm Thị Hải Âu
Pháp danh: Tâm Thanh Nguyện)

Chánh pháp tâm đăng sáng tỏ tường
Nghiêm thân trì giới bước uy nghi
Bồ đề lấp lánh ngàn ánh lửa
Tuổi trẻ từ bi đẹp xuân thì.

Sư cô Thích nữ Chân Huệ Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Thắm
Pháp danh: Tâm Thanh Diệu)

Vô thường định huệ nghiêm trì
An nhiên hiện pháp luật nghi ra vào
Gió trăng lưng túi tiêu dao
Thong dong huynh đệ ngọt ngào suối thương.

Sư cô Thích nữ Chân Nguyệt Nghiêm
(Thế danh: Phan Thị Ngọc Phương
Pháp danh: Tâm Thanh Túc)

Bóng nguyệt in dòng suối thánh nghiêm
Rong chơi đất nước xót thương người
Trong tay cầm mặt trời trí tuệ
Tuổi trẻ hồn nhiên Bụt mỉm cười.

Sư cô Thích nữ Chân Tiến Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Thái
Pháp danh: Tâm Diệu Hòa)

Tinh tiến công phu một tấm lòng
Trang nghiêm đất Bụt bước thong dong
Vườn tâm hoa nở ngày chăm sóc
Sạch hết bao nhiêu lớp bụi trần.

Sư cô Thích nữ Chân Toại Nghiêm
(Thế danh: Phan Thị Mâu
Pháp danh: Tâm Diệu Thuần)

Một nhà toại nguyện nhờ đức lớn
Thiền lâm nghiêm giữ chốn anh linh
Trời Quang lóng lánh màu châu ngọc
Trăng Tỏ mượt mà lộc tinh minh.

Sư cô Thích nữ Chân Duyệt Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Pháp danh: Tâm Thanh Lương)

Duyệt tâm ấp ủ mỗi ngày
Trang nghiêm linh địa phương này dựng xây.
Nâng trà nhắp thắm am mây
Rừng khô đơm lộc đầm lầy nhả hương.

Sư cô Thích nữ Chân Hiến Nghiêm
(Thế danh: Natasha Phillips 
Pháp danh: Ideal Realisation of the Heart - Tâm 
Tuyệt Đắc)

Dedication springs up from the earth of the mind
Adorning the world with loving-kindness and joy.
Supporting each other all species interare.
From beginningless time we have not been apart.
 
Sư cô Thích nữ Chân Hài Nghiêm
(Thế danh: Prune Ramanoelina 
Pháp danh: Joyeux Chemin du Coeur)

Hài hòa chân hôn đất Mẹ
Con đường vui chốn từ nghiêm
Mai thôn ý thiên (Dieulivol) gìn giữ
Nhẹ buông những mối ưu phiền.
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Elle caresse la Terre Mere de ses pas harmonieux
Son joyeux chemin a égayé le temple de 
compassion
Dieu a voulu qu’elle protège le Village des 
Pruniers 
en présentant gentiment ses vues contrariées.

Sư cô Thích nữ Chân Sĩ Nghiêm
(Thế danh: Lee Fung Man
Pháp danh: Peaceful Presence of the Heart)

Cam lộ thanh lương lòng thượng sĩ
Trái tim của Bụt ứa từ bi
Bao nhiêu khổ luỵ tiêu tan hết
Tự tại trang nghiêm cõi diệu kỳ.

Sư cô Thích nữ Chân Xả Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Pháp danh: Tâm Nhuận Chánh)

Đông phương vừa sáng một vầng hồng
Vạn pháp tùy duyên vạn vật thông
Từ bi hỷ xả nghiêm tu tập
Chánh niệm dung thông chốn bụi hồng.

Sư cô Thích nữ Chân Biểu Nghiêm
(Thế danh: Nguyễn Thị Thạo
Pháp danh: Tâm Đức Hiếu)

Vườn ruộng tổ tiên vẫn giữ gìn
Hạt lành biểu hiện đóa nghiêm trinh
Bối thơm Thầy gửi nguồn thâm tín
Âu Việt trăng tròn hương ngát thêm.

Sư cô Thích nữ Chân Duy Nghiêm
(Thế danh: Phạm Thị Tường Hân
Pháp danh: Tâm Phước Duyên)

Đạo đời chung nhịp duy nhất thở
An ban nghiêm mật đất trời bình
Bàn tay tế độ tâm dung lớn
Ôm trọn ngàn phương giọt nghĩa tình.

Kệ truyền đăng cho 9 vị giáo thọ cư sĩ:

Tư Đồ Minh (Chân Viên Thành)

Biến kế buông rồi sáng cõi tâm
Viên thành tự tánh hiện ba thân
Giọt nắng mùa thu mang viễn vọng
Xuân về rạng rỡ chốn non sông.

Lesley Collington (True Lotus of Joy)

The purity of insight blooms like the lotus
Creativity is joy in interbeing
Surmounting the obstacles we touch the true self
And remove the 3 complexes to feel true peace.

Teri West (True Door of Virtue)

Wonderful is the universal Dharma door
True virtue is relayed through the performing 
arts.
Harmony within makes harmony all around
Listening deeply we hear the transcendent sound.

Susanne Olbrich (True Ever-present Stability)

Ever-present is the seed of deep understanding
True stability is like rain watering it.
How wonderful! We can both transform together
And enjoy playing the music that has no words.

Barbara Hickling (True Wonderful Land)

Lightly you touch the true wonderful emptiness
Ever-present the Pure land in each step and breath
Smiling you go forward on the heroic march
Building the sangha boat to rescue those in need.

Hilly Bol  (True Arising of Peace)

Arising from a refreshing source of mindfulness
Waters of contentment bring deep peace.
Responding with joy to the call for healing
The music of the heart resounds in all directions.

Dene Andrew Donalds (True Ever-present 
Peace)

Ever-present is the nirvāṇa here and now
Ancestors and descendants all enjoy its peace
You patiently remove the thorn of birth and death
Compassion brings beings to the shore.

Line Lacombe 
(Chân Bi Lực - Vrai Pouvoir de Compassion)

Chân Trời Tây rộng mở
Bi tâm trải muôn phương
Bờ sông tăng thân trú
Hùng Lực thật phi thường.
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L’occident ouvre largement sa porte
Bonté Aimante et Compassion s’étalent dans dix 
directions
Le Sentier de la Riviere devenu point de refuge 
pour la sangha.
Comme c’est tellement puissant le pouvoir de 
compassion.

Claude Godin 
(Vraie Concentration sur la Compassion)

Chân như thường vắng lặng
Bi tâm đã sẵn dành
Định tuệ khơi dòng pháp
Bồ đề quả vị thành.

L’ainsi-été est l’extinction des notions
Compassion est toujours là
Concentration initie le courant du Dharma
L’éveil se revèle naturellement. 

Khóa tu mùa xuân (từ ngày 20.03 đến ngày 
26.06.2016)

Xuân về, tất cả những cây hoa, bụi cỏ như đồng 
loạt mở cửa đón khí trời ấm áp của mùa xuân. 
Làng Mai đón các bạn thiền sinh đến tu học trong 
không khí nhẹ nhàng, thời khoá đều đặn với hai 

ngày quán niệm do ba xóm thay phiên nhau tổ 
chức. Rất nhiều quý thầy, quý sư cô Làng Mai đã 
lên đường để hướng dẫn khóa tu tại nhiều nước, 
trong đó có Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, 
Ireland,… Vì vậy, mùa này một vài quý thầy, quý 
sư cô giáo thọ trẻ ở Làng đã có đủ duyên lần đầu 
tiên “đăng đàn thuyết pháp” với sự yểm trợ rất 
nhiệt tình và thương mến của bốn chúng. Phần 
lớn quý sư cô trẻ chọn cho pháp thoại chung với 
một hay hai vị khác, gọi là một “panel”.

Đại chúng Làng Mai rất may mắn có Sư Ông 
trong suốt khóa tu mùa Xuân. Mỗi tuần Sư Ông 
đều ra thăm đại chúng, dẫn đầu buổi thiền hành 
trên xe lăn. Ở xóm Mới, Sư Ông rất hào hứng 
cùng thiền hành với đại chúng lên đồi Dương 
Xuân. Thị giả đẩy xe Sư Ông đi đầu, đại chúng 
theo sau. Khi Sư Ông dừng lại dưới bóng râm của 
một gốc mận thì đại chúng ngồi chung quanh. Sư 
Ông nâng một cái chuông nhỏ trên tay trái để thị 
giả thỉnh chuông. Mọi người ngồi đó, thưởng thức 
tiếng chuông và hơi thở, tiếng chim hót, vẻ đẹp 
của bầu trời xanh và cảnh đẹp xung quanh trong 
ý thức thầy trò đang có nhau. Tại xóm Hạ, trong 
một buổi thiền hành, Sư Ông đi thăm khu rừng 
bạch dương để ngắm những chiếc lá đang múa 
reo với gió mùa xuân ở trên cao. Sư Ông không 
ngừng nhắc nhở đại chúng thưởng thức những 
nhiệm mầu của giây phút hiện tại và của sự sống.

Sự có mặt của Sư Ông là một bài pháp thoại đích 
thực với một năng lượng hùng hậu của bình an, 
của niệm và định. Có thể thấy rất rõ ràng Sư Ông 
thưởng thức từng khoảnh khắc có mặt cùng đại 
chúng và rất được nuôi dưỡng bởi năng lượng 
tập thể của tứ chúng. Năng lượng này đã đem lại 
nhiều trị liệu cho Sư Ông và cho cả đại chúng.

Khóa tu dành cho người nói tiếng Pháp (từ ngày 
16 đến ngày 23.04.2016)

Làng Mai tọa lạc tại Pháp nhưng các vị xuất sĩ 
của Làng đến từ hơn 21 nước trên thế giới nên 
tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Để tri ân đất nước 
đã chào đón, cưu mang, nuôi dưỡng và tạo điều 
kiện cho Làng Mai được thành lập, Sư Ông 
quyết định mỗi năm có một khóa tu bằng tiếng 
Pháp. Thiền sinh Pháp đến Làng rất hạnh phúc 
được nghe pháp thoại, được chia sẻ pháp đàm, 
đọc kinh, Sám pháp địa xúc, ngồi thiền có hướng 
dẫn,... bằng tiếng Pháp.

Khóa tu tiếng Pháp năm 2016 có sáu trăm người 
ghi tên, trong đó có bốn trăm người là thiền sinh 
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tới tham dự lần đầu sau khi đọc sách của Sư Ông 
hay do người thân giới thiệu. Nhiều thiền sinh 
Pháp phải chờ đến dịp này mới mời gia đình, bạn 
bè đến tham dự. Pháp thoại do quý thầy: Pháp 
Liệu, Pháp Linh, cùng quý sư cô: Chân Không, 
Chân Đức, Định Nghiêm, Giác Nghiêm và Đào 
Nghiêm phụ trách. Các giáo thọ cư sĩ Pháp như 
chị Michelle Pillot, anh Serge, Hélène Le Bris, 
Châu Francine, Murielle,… giúp quý thầy, quý sư 
cô hướng dẫn thiền sinh rất hết lòng.

 Ngày thứ hai của khoá tu, Sư Ông đã cùng thiền 
hành với đại chúng. Nhiều người được thấy Sư 
Ông lần đầu đã cảm động đến rơi nước mắt.

Làng Mai đến Liberia (từ ngày 28.4 đến ngày 
4.5.2016)

Năm nay Làng Mai vươn tay về một nước nghèo 
khác ở châu Phi là Liberia. Phần đông người dân 
ở đây nói tiếng Anh vì họ vốn là dân nô lệ của 
người da trắng ở Hoa Kỳ; sau khi được giải phóng 
họ xin trở về châu Phi và lập nên nước Liberia. 

Trong mấy năm qua, Christian Bethelson, 
Harper Karmon và Annie Nushann - những 
người hoạt động cho hòa bình và cũng là những 
tác viên xã hội rất xuất sắc ở Liberia - đã sang 
Làng Mai tu tập và đem pháp môn chánh niệm 
về chia sẻ với người dân Liberia với sự hỗ trợ 
của tổ chức phi chính phủ Liên minh hòa bình 
giúp chuyển hóa xung đột (Peace Hut Alliance 
for Conflict Transformation - PHACT). 
Chuyến thăm Làng Mai gần đây nhất của ba vị 
này là vào tháng Hai năm 2016. 

Cách đây sáu năm, Thiếu tướng Christian 
Bethelson, biệt danh “hổ báo”, đã quyết định đơn 
phương giải giới và khuyến khích mấy ngàn binh 
lính dưới quyền của ông trở về làm nghề khác. 
Tâm từ bi của ông được đánh thức khi ông nhận 
ra trong số binh sĩ của ông có nhiều người còn 

quá trẻ mà phải cầm súng. Giọt nước cuối cùng 
đẩy ông đi tới quyết định giải giới là khi ông gặp 
hơn bốn trăm bà mẹ đi kêu gọi sự thức tỉnh của 
ông. Người  lãnh đạo nhóm phụ nữ đó là bà Annie 
Nushann, một bà mẹ có bốn con. Một hôm nhìn 
đứa con trai mười một tuổi của mình, bà rất sợ 
vài năm nữa đứa con của bà cũng sẽ bị rủ rê theo 
đoàn quân này hay đoàn quân kia cầm súng giết 
nhau và sẽ bị giết. Bà  quyết định rủ một số phụ 
nữ cũng là mẹ của những đứa con trai đang cầm 
súng cùng đi với bà  đến các trại có lính để khuyên 
giải các quân sĩ nên giải giới. Họ quyết định đi bộ 
đến từng nơi của xứ Liberia đang xảy ra nội chiến 
để kêu gọi những người lính nên dừng lại, trở 
về dùng cuốc cày mà sinh sống hơn là cầm súng 
chém giết nhau. Khi đến quân đoàn của thiếu 
tướng Christian thì bà đã quy tụ được 480 người. 
Ban đầu, thiếu tướng Christian Bethelson không 
thèm tiếp nhưng các bà không nản lòng, cứ ngồi 
ở đó và hát những bài ru con, những bài thánh 
ca Công giáo, Hồi giáo,... rất thân thương. Các 
chú lính cảm động hát theo. Có bài khiến các chú 
đứng dậy múa với các mẹ.... Không khí an bình 
lan dần làm nhiều thành phần lính khác ai cũng 
cảm động. Khi đó, thiếu tướng “hổ báo” Christian 
Bethelson mời bà Annie Nushann vào. 

Khi thiếu tướng hỏi các bà là ai mà đòi gặp thiếu 
tướng. Bà trả lời: “Chúng tôi là mẹ của những 
đứa con trai mới mười sáu, mười bảy tuổi bị các 
ông dụ dỗ, phát súng đạn để chúng giết nhau và 
bị giết… Chúng tôi đến đây để thuyết phục các 
ông thả chúng về để làm nghề lương thiện. Chúng 
tôi nhất quyết làm mọi cách dù phải bị bắn”. Ông 
nói: “Nếu tôi ngưng đánh giặc, rồi mười ngàn 
binh sĩ bên kia đánh úp chúng tôi thì sao?”. Các 
bà mẹ nhao nhao đính chính: “Nhiều nghìn người 
bên kia chiến tuyến thật ra cũng là những người 
di dân như chúng tôi (vì nhà cửa bị đốt, chồng hay 
vợ, hay con, chết do chiến tranh). Họ cũng khổ 
lắm. Không tin, ông cho một nhóm lính đi theo 

Harper Karmon, Sc. An Nghiêm, Annie Nushann 
và Christian Bethelson tại Làng Mai Phái đoàn Làng Mai tại Liberia
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chúng tôi qua bên kia sông xem…”. Thiếu tướng 
“hổ báo” bỗng nhiên thấy mấy người phụ nữ nầy 
nói quá đúng. Ông nhìn lại đoàn quân của ông. 
Có nhiều đứa to lớn, đánh giặc giỏi nhưng cũng 
có đứa còn non nớt quá, chắc lớn hơn con trai ông 
vài ba tuổi thôi... Ông đang phân vân thì nghe  các 
binh sĩ tí hon nói: “Con không về được các mẹ ơi 
vì ba mẹ con không chấp nhận con nữa. Ba mẹ 
giận và nói con đã đi hoang. Thành ra, bấy lâu 
nay ba mẹ con đã ‘từ’ con luôn rồi”. Các bà mẹ 
anh hùng này bèn hứa sẽ đưa các cháu về tận nhà 
và thuyết phục ba mẹ các cháu cho các cháu trở 
về với đời sống trồng trọt chăn nuôi thanh bạch. 
Sau đó, 37 cháu này đi theo một nhóm các bà mẹ, 
rồi 28 cháu khác đi theo bảy bà mẹ khác...  Các 
bà dẫn hết về cho cha mẹ chúng. Gia đình mừng 
và cảm động lắm.

Về phần thiếu tướng Christian Bethelson, sau 
khi giải giới, ông có ý định trả thù người đã giết 
năm người thân trong gia đình ông. Christian báo 
tin cho vợ của người đó biết là tuy hết đánh giặc 
nhưng chồng cô đã giết năm người trong gia đình 
ông nên ông sẽ bắt người kia đền mạng. Kẻ thù 
của ông sợ quá lánh nạn sang một nước khác. Sau 
đó, Christian được tổ chức PHACT - do Cynthia 
Jurs, một vị Tiếp Hiện của Làng Mai, làm Giám 
đốc điều hành - đài thọ để sang Làng Mai học 
pháp môn chánh niệm do Sư Ông dạy. Một sáng 
mùa đông năm 2013,  vừa nghe Sư Ông giảng về 
tâm từ bi, Christian bỗng nghe bức rức trong tim. 
Ông nghĩ: “Nếu mình giết người kia thì vợ con 
anh ấy, mẹ anh ấy khổ mà bố mình, em mình, 
ông chú mình, hai chị mình,... cũng đâu sống lại 
được”. Con đường từ bi bắt đầu mở ra trong tâm 
của Christian. Christian điện thoại về cho vợ của 
người kia và nhắn rằng: “Hãy nói chồng của cô trở 
về Liberia, tôi xin hứa bỏ qua những hiềm hận cũ 
và tôi sẽ mời ông ấy tham gia vào công trình giúp 
đời của tôi trong chương trình PHACT”. Lần đầu 
tiên khi gặp lại, hai bên đều sợ lẫn nhau nhưng 
dần dần họ thấy được sự chuyển hóa của bên kia 
nên cả hai người đã cùng hợp tác với nhau để giúp 
người dân Liberia vượt qua dịch bệnh Ebola đang 
hoành hành trên đất nước này.  

Với sự yểm trợ hết lòng của Christian Bethelson, 
Harper Karmon và Annie Nushann, Làng Mai đã 
phối hợp với tổ chức PHACT để thực hiện một 
số đề án ở Liberia như xây các giếng nước để 
cung cấp nước uống cho người dân ở các vùng 
thôn quê, xây dựng những chiếc lều hòa bình 
truyền thống (Peace Hut) để làm nơi tụ họp cho 
các sinh hoạt cộng đồng như: giải quyết xung đột, 

bàn thảo việc làng xóm, học hỏi pháp môn chánh 
niệm,... Những chiếc lều này cũng được hợp tác 
xã thủ công do các phụ nữ thành lập sử dụng để 
sản xuất các sản phẩm làm bằng tay tạo thu nhập 
cho gia đình. 

Nhân duyên hội tụ đầy đủ nên vào tháng Tư 
năm 2016, phái đoàn gồm hai thầy: Pháp Khôi, 
Trời Đại Định và hai sư cô: Thăng Nghiêm, An 
Nghiêm sang Liberia ba tuần. Đoàn đã đến rất 
nhiều địa phương để gặp gỡ, chia sẻ với những vị 
có trách nhiệm tiến hành các đề án, các vị trưởng 
lão của các cộng đồng, các nhóm phụ nữ, sinh 
viên đại học, nhà thờ và những người dân địa 
phương được yểm trợ bởi các đề án,… Đi đến đâu 
quý thầy, quý sư cô cũng lắng nghe những nhu 
cầu, thao thức của người dân địa phương và tùy 
theo hoàn cảnh cụ thể mà chia sẻ với họ những 
pháp môn thực tập chánh niệm.

Tăng đoàn cũng viếng thăm một trại mồ côi trong 
thời gian ở đây đồng thời khánh thành Thiền 
đường do Annie xây cạnh nhà của cô ở Totota, 
được đặt tên theo tên sư cô An Nghiêm (sư cô 
người Mỹ gốc Phi), để kỷ niệm chuyến đi Làng 
của Annie.

Tăng đoàn cũng đã khánh thành một giếng nước 
ở Wainsue và đến thăm một khu đất rộng 4 mẫu 
tây, nơi mà những người dân địa phương dự định 
sẽ thành lập Làng Mai Liberia.

Khóa tu 21 ngày (từ ngày 01 đến ngày 22.06.2016) 

Khóa tu 21 ngày được khai mạc vào sáng ngày 2 
tháng 6 tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam 
Lộ, xóm Hạ, với sự tham dự của 200 vị xuất sĩ 
và hơn 400 thiền sinh đến từ 37 quốc gia trên thế 
giới. Có nhiều giáo thọ cư sĩ đã tu tập mười, hai 
mươi hoặc ba mươi năm, đã đi giảng dạy và tổ 
chức những khóa tu ở khắp nơi cũng về tham dự. 
Vào ngày khai mạc, Sư Ông đã có mặt tại thiền 
đường để chứng minh. Đại chúng, nhất là thiền 
sinh và những ai đã lâu không gặp Sư Ông đều 
rất cảm động khi thấy năng lượng của Sư Ông 
vẫn như ngày nào. Sư Ông ngồi trên xe lăn nhưng 
dáng ngồi vẫn rất thẳng, rất đẹp.

Khóa tu năm nay có chủ đề “Đường về núi Thứu”, 
thể hiện mong muốn của tăng thân Làng Mai là 
trở về tắm trong dòng thiền nguyên thỉ, tức phép 
tu Niệm xứ, để không đánh mất cốt tủy của đạo 
Bụt. Trong khóa tu này, đại chúng cũng có cơ hội 
nhìn sâu - với tư cách một tăng thân quốc tế - về 
truyền thống thực tập của Làng Mai, về Dòng tu 
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Tiếp Hiện và sự thực tập đem đạo Bụt đi vào cuộc 
đời, cũng như những thách thức trong quá trình 
dấn thân đó.

Có rất nhiều điều khiến cho khóa tu 21 ngày năm 
nay đặc biệt hơn mọi năm. Khóa tu diễn ra đúng 
vào dịp Làng Mai kỷ niệm 50 năm thành lập Dòng 
tu Tiếp Hiện. Vì vậy có nhiều vị khách đặc biệt 
đến từ Việt Nam, Mỹ, Đức, phần lớn là những 
tác viên kỳ cựu của trường Thanh Niên Phụng Sự 
Xã Hội người Việt. Ngoài ra cũng có những Tiếp 
Hiện cả Tây phương và Việt Nam đã cùng chung 
vai sát cánh với Sư Ông từ những năm 1970, khi 
Người bắt đầu xây dựng tăng thân ở phương Tây.

Sư Ông rất vui khi cô Cheri Maples - Chân Bảo 
Niệm, một vị giáo thọ cư sĩ và là cựu Đại úy công 
an Hoa Kỳ, chia sẻ với thiền sinh về việc đem 
pháp môn chánh niệm chính thức hướng dẫn 
cho lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ và cho Ban quản 
giáo các nhà tù. Cảm động nhất là cô đã lập được 
những tăng thân cho các em vị thành niên phạm 
pháp ở Hoa Kỳ.

Trong khóa tu, sư cô Chân Không cùng với thầy 
Pháp Trung đã có những buổi thuyết trình với rất 
nhiều hình ảnh về quá trình hoạt động của Dòng 
tu Tiếp Hiện trong việc đem đạo Bụt vào đời cùng 
với Sư Ông như thế nào trong 50 năm qua.

Đây cũng là khóa tu 21 ngày đầu tiên không có 
Sư Ông Làng Mai trực tiếp cho pháp thoại. Dù 
vậy, thiền sinh vẫn được học hỏi rất nhiều từ sự 
có mặt của Sư Ông qua những buổi thiền hành và 
những lúc Sư Ông có mặt với đại chúng, dù ngắn 
ngủi, trong những buổi pháp thoại do quý thầy, 
quý sư cô lớn của Làng Mai phụ trách.

Thật ấm lòng khi ngày thứ hai của khóa tu, đại 
chúng thấy sư cô Định Nghiêm và giáo thọ cư sĩ 
Chân Trí (được Sư Ông truyền đăng từ năm 1992) 
cùng cho pháp thoại. Ngày thứ ba trong khóa tu, 
pháp thoại do thầy Pháp Dung và giáo thọ cư sĩ 
người Mỹ, Mitchell Ratner - Chân Trí Cảnh phụ 
trách. Có thể thấy sự tiếp nối của Sư Ông thật rõ 
ràng trong tăng thân tứ chúng. Hình ảnh một tăng 
thân tứ chúng cùng đi như một dòng sông luôn là 
tâm nguyện của Sư Ông.

Khóa tu mùa Hè 
(từ ngày 01 đến ngày 29.07.2016) 

Khóa tu này thiền sinh về tham dự rất đông, một 
phần muốn về thăm vì nghe Sư Ông trở về Pháp 
sau cơn đột quỵ. Tuần đầu có 800 thiền sinh, tuần 
thứ hai 1000, tuần thứ ba 1100 và tuần thứ tư 1200 

Kỷ niệm 50 năm thành lập Dòng tu Tiếp Hiện, tại Làng Mai, Pháp

Những thành viên kỳ cựu của trường TNPSXH từ Việt Nam sang tham dự sự kiện này. 

Rất đông các em nhỏ về Làng trong khóa tu mùa hè.
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thiền sinh, đến từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay 
có nhiều thiền sinh đến từ các nước Nam Mỹ, và 
nhìn chung có khoảng 75% thiền sinh là người 
mới tới Làng lần đầu tiên.

Như mọi năm, người Việt vẫn được sống và thực 
tập với nhau ở xóm Trung. Nhiều người lần đầu 
tiên biết đến pháp môn mà đã thực tập có nhiều 
chuyển hóa. Cũng nhiều người lần đầu tiên về 
xóm Trung được thưởng thức cơm lam do quý 
thầy, quý sư cô nướng, trong sự ấm cúng của tình 
gia đình, tình quê hương. 

Trong khóa tu mùa Hè, trẻ con và thiếu niên  bao 
giờ cũng là trung tâm của sự chú ý, thương yêu và 
nâng niu của mọi người. Hè này, trong suốt bốn 
tuần lễ, tại ba xóm Làng Mai, có thể thấy trẻ con 
ở khắp nơi. Mỗi tuần tổng cộng có từ 120 đến 220 
thiếu nhi và thanh thiếu niên. Trẻ con nói tiếng 
Pháp về xóm Thượng, trẻ con nói tiếng Anh và 
các em nữ thiếu niên tuổi từ 12 đến 17 về xóm 
Mới. Xóm Hạ đón trẻ con nói tiếng Đức, tiếng Hà 
Lan. Các em có chương trình sinh hoạt riêng do 
quý thầy, quý sư cô và các bạn tình nguyện viên 
phụ trách. Vào các ngày quán niệm, quý thầy, quý 
sư cô bao giờ cũng có một bài pháp thoại ngắn 
cho các em trước khi có pháp thoại cho người lớn, 
như Sư Ông vẫn thường làm trong khóa tu mùa 
Hè. Nhìn trẻ con đến tu tập chung, ánh mắt của 
người lớn dịu đi; nhìn các em, vẻ mặt ai cũng tươi 
cười, âu yếm.

Nhiều em theo gia đình về dự một tuần, thích quá 
xin ba mẹ ở lại thêm một tuần nữa. Tuần cuối là 
tuần đông nhất, không còn chỗ nên đôi lúc quý 
sư cô ban văn phòng phải từ chối những người 
muốn ở thêm. Có một bé trai tám tuổi nghe mẹ 
nói không có chỗ, tự động lên văn phòng xin quý 
sư cô cho ở lại. Quý sư cô thấy thương quá phải 
sắp xếp để tìm chỗ. Trong văn phòng nghe có một 
mùi hơi khó chịu, hỏi thăm thì mẹ bé nói là từ khi 
biết là có thể không được ở lại, bé đã không chịu 
tắm rửa gì cả nên mới như thế. Bây giờ được ở lại 
thêm, bé hứa với quý sư cô là sẽ đi tắm ngay.

Các em thiếu niên (Teens) cũng có chương trình 
riêng. Các em nam về xóm Thượng, các em nữ 
về xóm Mới. Lứa tuổi của các em đã phải đối 
diện với rất nhiều vấn đề từ sự căng thẳng và cạnh 
tranh ở trường học, mặc cảm thua kém, quan hệ 
tình cảm đến bế tắc truyền thông với gia đình. Có 
em lần đầu tiên mở lòng chia sẻ về vết thương sâu 
mà các em đã có hồi còn thơ ấu vì bị một người 
thân lạm dụng. Ở Làng, cùng với các bạn đồng 
lứa tuổi, các em đã thực tập lắng nghe sâu, nói lời 

ái ngữ và quán chiếu để chấp nhận mình và thiết 
lập truyền thông lại với người thương. Hàng tuần, 
các em đều có một buổi thực tập làm mới với cha 
mẹ. Những buổi làm mới như thế bao giờ cũng có 
rất nhiều nước mắt cảm thông và kết thúc bằng 
thiền ôm.

Mùa hè là cơ hội đầu tiên từ khi bị đột quỵ, Sư 
Ông ra thiền hành với trẻ em và thưởng thức năng 
lượng hồn nhiên, tươi mát của các em. Các em 
nắm tay Sư Ông một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng 
khi Sư Ông ngồi trên xe lăn, dẫn đầu đoàn thiền 
hành cả 1000 người. Rất nhiều lần trong khóa tu, 
đại chúng đã được cùng Sư Ông ngồi tại hồ sen 
các xóm, hát thiền ca trong tiếng hòa tấu của ban 
nhạc “nhái xanh” ở dưới hồ. Thỉnh thoảng có ai 
đó dâng lên Sư Ông một bông sen ngát hương. 
Có một ngày đẹp trời, Sư Ông đã đến rừng bạch 
dương trong lúc mấy trăm thiền sinh đang ngồi 
thật yên để cùng nghe bài hát “Hải triều âm” do 
thầy Pháp Linh sáng tác.

Tại xóm Thượng, có lần khi buổi thiền hành trong 
rừng sồi sắp chấm dứt, Sư Ông xuống xe lăn và 
đi một đoạn đường tới thất Ngồi Yên. Với một 
nỗ lực phi thường và với sự hỗ trợ của thị giả, Sư 
Ông đứng lên và bắt đầu đi, từng bước một. Trong 
khi đó, mấy trăm thiền sinh hát vang bài “chân 
hôn mặt đất, mắt ôm trời” bằng tiếng Pháp. Sư 
Ông đã cho thấy một quyết tâm đáng kinh ngạc, 
một tấm gương của sự thực tập “hỷ lạc trong mỗi 
bước chân” với sự yểm trợ, ôm ấp và thương yêu 
của bốn chúng. Pháp thân của Sư Ông luôn nhắc 
nhở chúng ta về sự mầu nhiệm của giây phút hiện 
tại, của sự sống quý giá và cái đẹp của tăng thân. 
Nhìn Sư Ông, chúng ta không khỏi tự hỏi “mình 
có đang trân quý từng giây phút, từng bước chân 
hay không?”. 

Khóa tu dành cho người trẻ 
với chủ đề “Giữ gìn đất Mẹ” - Earth Wake Up 
(từ ngày 05 đến ngày 12.08.2016)

Đây là khóa tu một tuần do xóm Thượng và xóm 
Hạ kết hợp tổ chức. Hơn 500 người trẻ đã về tham 
dự khóa tu này (ngoài ra còn có hơn 100 vị trong 
danh sách chờ đợi vì đã hết chỗ). Thiền sinh nam 
ở xóm Thượng và nữ ở xóm Trung nhưng tất cả 
mọi sinh hoạt đều ở xóm Thượng.

Đến khóa tu này, ngoài các thời khóa thường lệ 
như thiền ngồi, thiền đi, pháp thoại, thiền ăn, thiền 
sinh còn có rất nhiều không gian để thư giãn, gần 
gũi thiên nhiên, làm việc ở Nông trại Hạnh phúc 
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(Happy Farm), đốt lửa trại, xây dựng tình huynh 
đệ. Năng lượng trẻ với nhiều tiếng cười, tiếng hát, 
tiếng nhạc giúp cho ai cũng mở lòng chia sẻ, lắng 
nghe, học hỏi, chuyển hóa và đặc biệt là tìm câu 
trả lời cho câu hỏi: “Trong bối cảnh của sự khủng 
hoảng khí hậu và những cuộc chiến tranh trên thế 
giới, làm sao tìm được sự cân bằng giữa việc dấn 
thân vào những hoạt động phụng sự và dành thời 
gian cho hành trình tâm linh của mỗi cá nhân?”.

Khóa tu “Nấu ăn trong chánh niệm” 
(từ ngày 05 đến ngày 12.0.2016)

Trong khi khóa tu dành cho người trẻ diễn ra ở 
xóm Thượng thì tại xóm Mới có khoảng 120 thiền 
sinh đến tham dự khóa tu Nấu ăn trong chánh 
niệm. Đây là lần đầu tiên một khóa tu như vậy 
được tổ chức ở Làng Mai. Trong những năm qua, 
nhiều thiền sinh Tây phương đến xóm Mới tu học 
đã đề nghị quý sư cô hướng dẫn cách nấu những 
món chay để tạo cảm hứng cho những người ăn 
“vegan” (hoàn toàn không sử dụng những sản 
phẩm từ động vật: thịt, cá, trứng, sữa,…). Đây 
là một phương tiện quyền xảo để giới thiệu pháp 
môn chánh niệm cho người mới. Nhiều thiền sinh 
đến Làng tu tập thành công, có hạnh phúc và 
chuyển hóa nên cũng muốn người thân đến Làng 
để có hạnh phúc như mình. Tuy nhiên những 
người thân này lại không có cảm hứng đến Làng. 
Vậy mà khi họ nghe nói có khóa tu Nấu ăn trong 
chánh niệm thì lại muốn đến. Thời khóa tu tập 
trong suốt khóa tu cũng có giờ thiền ngồi, thiền 
đi, pháp thoại, thiền hướng dẫn, pháp đàm, ăn 
cơm im lặng, thiền buông thư, v.v. Vì vậy, người 
đến khóa tu dù muốn dù không cũng từ từ “thấm” 
và “thương” pháp môn chánh niệm hồi nào không 
hay. Nấu ăn không còn là mục đích chính nữa. 
Nhiều người hạnh phúc quá và nói rằng chắc chắn 
họ sẽ quay trở lại.

Khóa tu cho người nói tiếng Đức và Hà Lan 
tại Viện Phật học Ứng dụng châu Âu - EIAB (từ 
ngày 08 đến ngày 20.08.2016) 

Năm nay một số quý thầy, quý sư cô lớn của Làng 
Mai như sư cô Chân Không, thầy Pháp Ứng, thầy 
Pháp Dung đến Đức thay cho Sư Ông để yểm trợ 
khóa tu cho người nói tiếng Đức với chủ đề Làm 
bạn với tự thân (08 - 13.08.2016) và khóa tu cho 
người nói tiếng Hà Lan chủ đề Không có bùn thì 
không có sen (15 - 20.08.2016). Trước khi đi, sư 
cô Chân Không xin phép Sư Ông đi qua Đức để 
yểm trợ tăng thân ở EIAB. Sư Ông rất hạnh phúc 

Khóa tu "Wake Up Earth" dành cho người trẻ

Khóa tu nấu ăn tại xóm Mới

Khóa tu tại EIAB, Đức
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và ra dấu gởi lời thăm mọi người. Khoảng 350 
người Đức và 200 người Hà Lan, trong đó có 
nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã về tham dự 
hai khóa tu này.

Khóa tu mùa Thu 
(từ ngày 16.09 đến ngày 11.11.2016)

Cũng như khóa tu mùa Xuân, mùa thu là mùa quý 
thầy và quý sư cô đi hướng dẫn khóa tu ở khắp 
nơi, thậm chí đi còn nhiều hơn là vào mùa xuân. 
Vì vậy mùa thu ở Làng rất tĩnh lặng và nhiều 
không gian. Những người thích yên lặng, không 
thích đông người thì thường chọn về Làng vào 
mùa thu. Ấy vậy mà có tuần cũng đến cả trăm 
thiền sinh về Làng ở mỗi xóm. 

Sư Ông vẫn thường có mặt và thiền hành cùng 
đại chúng trong những ngày nắng đẹp, khi thì 
ngắm rừng bạch dương vào thu khi thì dạo chơi 
trên đồi mận. Thỉnh thoảng Sư Ông còn dùng 
cơm quá đường với đại chúng. Có những ngày 
thầy trò cùng nhau đi ngắm hoa cúc và đi hái 
táo, thật là hạnh phúc! Hòa thượng Minh Cảnh 
và Hòa thượng Minh Nghĩa cũng dành thời gian 
sang thăm Sư Ông, đúng vào dịp đại chúng mừng 
Ngày Tiếp nối của Sư Ông (ngày 11.10). 

Làng Mai đến Dreamforce

Ngày 23/08, ông Marc Benioff, Tổng giám đốc 
của công ty Salesforce đến Làng Mai thăm Sư 
Ông. Ông rất cảm động nghe sư chú ở quán sách 
xóm Thượng nói không có thư pháp do chính tay 
Sư Ông viết để cho mọi người thỉnh nữa. Chỉ 
còn có cửa hàng ABC Home ở thành phố New 
York, Mỹ là còn phát hành thư pháp nguyên bản 
của Sư Ông mà thôi. Ông dự định thỉnh hết thư 
pháp còn lại ở ABC và gửi tặng lại cho Làng mấy 
chục tấm. Trong dịp này ông cũng lập lại lời mời 
tăng đoàn Làng Mai đến dự hội nghị thường niên 
Dreamforce của công ty.

Nhận lời mời của ông Marc Benioff, tăng đoàn 
Làng Mai đã đến San Francisco tham dự hội nghị 
Dreamforce từ ngày 04 đến ngày 07.10.2016. 
Đoàn gồm có 20 thầy và sư cô từ các trung tâm 
Làng Mai khắp nơi tham dự (xin xem thêm bài 
viết chi tiết có tựa đề “Thương yêu nuôi lớn ước 
mơ” của thầy Pháp Dung trong LTLM số này). 

Mùa thu ở Làng

Làng Mai đến Dreamforce - hội nghị thường niên của Salesforce

Lễ dâng hương khai mạc khóa An cư kiết đông 2016 - 2017 tại Làng Mai, Pháp

Đại chúng Mộc Lan chia vui với các vị tân giáo thọ



18

An cư kiết đông 2016 - 2017 

Sáng ngày 15.11.2016, tại thiền đường Nước 
Tĩnh, xóm Thượng, Sư Ông cùng tứ chúng Làng 
Mai đã làm lễ Đối thú, mở đầu cho 90 ngày an 
cư hùng tráng. Số người an cư tại đạo tràng Mai 
Thôn trong mùa An cư kiết đông năm nay là 295 
vị (199 xuất sĩ và 94 cư sĩ). Tất cả đều sẽ an trú, 
tu tập miên mật trong 90 ngày.

Sau hai mùa An cư vắng Sư Ông ở Làng, sự có 
mặt của Sư Ông trong buổi lễ đối thú làm cho đại 
chúng vô cùng hạnh phúc và xúc động. Trong lời 
tác bạch thỉnh Sư Ông làm chỗ nương tựa cho đại 
chúng, thầy Pháp Hữu - trú trì chùa Pháp Vân, 
xóm Thượng; sư cô Định Nghiêm - đại diện hội 
đồng trú trì chùa Từ Nghiêm, xóm Mới và sư cô 
Hội Nghiêm - trú trì chùa Cam Lộ, xóm Hạ đều 
nói lên lòng biết ơn và niềm hạnh phúc của đại 
chúng khi có Sư Ông cùng an cư năm nay.

Quý thầy và quý sư cô giáo thọ lớn của Làng đã 
thay phiên nhau cho pháp thoại trong suốt mùa An 
cư với chủ đề xuyên suốt “Theo gót chân Thầy” 
dựa trên giáo lý Bát chánh đạo. Mỗi tuần có một 
ngày quán niệm cho bốn chúng vào Chủ nhật, có 
ăn cơm quá đường, và một ngày xuất sĩ vào thứ 
Năm. Các xóm thay phiên nhau tổ chức ngày xuất 
sĩ, trong khi đó thì thiền sinh cũng có ngày cư sĩ 
tổ chức ở một xóm khác. Năm nay quý thầy, quý 
sư cô trong ban tổ chức ngày xuất sĩ rất năng động 
và sáng tạo, trưng cầu ý kiến mọi người rất kỹ 
lưỡng nên có nhiều ý tưởng mới. Thí dụ như sinh 
hoạt chuyên đề (workshops) rất phong phú về đề 
tài, trong đó có lớp học cách làm thiền hướng dẫn 
của sư cô Định Nghiêm, lớp dành cho quý thầy, 
quý sư cô giáo thọ tương lai của thầy Pháp Thạnh 
rất được ưa chuộng, loạt chuyên đề “nguồn gốc 
của loài người” do thầy Pháp Lưu phụ trách, loạt 
chuyên đề về Thiền tập nhìn từ góc độ của nhà 
thần kinh học của thầy Pháp Linh, v.v. Đề tài nào 
cũng hấp dẫn, đi tham dự cái này thì phải mất cái 
kia nên có nhiều người tiếc rẻ “thôi để lần sau”, 
thậm chí có vị còn nhờ thâu lại để về nghe nữa. 
 
Lễ truyền đăng tại tu viện Mộc Lan

Ngày 20.11.2016, một số quý thầy sư cô lớn ở 
Bắc Mỹ từ các tu viện Bích Nham và Lộc Uyển 
đã quy tụ về tu viện Mộc Lan để làm lễ truyền 
đăng cho một số vị xuất sĩ và cư sĩ trong khu vực 
Bắc Mỹ. Hòa thượng Phước Tịnh, thầy Pháp Hải 
và sư cô Hoa Nghiêm đã đại diện Sư Ông và Tăng 
thân để truyền đăng phú pháp. Kệ truyền đăng 
của quý thầy quý sư cô tại Bắc Mỹ:

Thầy Thích Chân Pháp Mãn      
(Thế danh: Aaron Kyle Solomon 
Pháp danh: Peaceful Wonder of the Heart)

Bích Nham tú lệ nét thanh cao
Pháp bảo truyền trao bậc anh hào.  
Mãn khai hoa tuệ bừng khắp chốn   
Ngàn xưa truyền lại tới ngàn sau.

Sư cô Thích nữ Chân Đài Nghiêm
(Thế danh: Phạm Châu Tú Anh
Pháp danh: Tâm Thanh Liên) 

Chân trời mở rộng đường mây         
Đài sen thị hiện ngàn tay giúp đời   
Uy nghiêm nếp sống thảnh thơi      
Thiên thu cất tiếng, nhạc trời đồng thanh

Sư cô Thích nữ Chân Hải Nghiêm
(Thế danh: Bùi Thị Mỹ Phương
Pháp danh: Tâm Diệu Hoa) 

Chân tâm ở tại lòng ta
Hải triều vang vọng lời ca thái bình 
Nghiêm trau giới đức, nội minh        
Trăng thu toả sáng mối tình thuỷ chung

Sư cô Thích nữ Chân Truyền Nghiêm
(Thế danh: Hồ Thị Thắm
Pháp danh: Tâm Nguyên Hồng) 

Chân tình nở đoá hồng liên  
Truyền trao chánh pháp mãn nguyền tổ tông
Nghiêm hành tam học dung thông    
Quê hương từng bước núi sông rạng ngời

Sư cô Thích nữ Chân Toàn Nghiêm
(Thế danh: Trần Hà Vi
Pháp danh: Tâm Thanh Tú)

Phước huệ song toàn trang dũng sĩ  
Hương thiền nghiêm tịnh đức từ bi 
Ung dung phụng sự không ngừng nghỉ         
Mây trắng đi về vẫn thong dong

Sư cô Thích nữ Chân Bạch Nghiêm
(Thế danh: Hoàng Thị Ngọc Hiền
Pháp danh: Như Lương) 

Bạch tịnh tâm trong như ánh nguyệt 
Nghiêm trì giới sáng tợ sao Hôm      
Nguyện muôn đời tiếp bước Thế Tôn      
Sạch lậu hoặc chứng vô sanh quả. 
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Truyền đăng  
cho Thượng tọa Thích Nguyên Minh

Thượng toạ Thích Nguyên Minh, trú trì chùa Kim 
Sơn, Nha Trang, suốt mấy mươi năm nay lúc nào 
cũng âm thầm ủng hộ và giúp quý thầy, quý sư 
cô Làng Mai tổ chức các khoá tu tại tu viện Kim 
Sơn.

Đầu tháng 11 năm 2016, nhân duyên hội tụ đầy 
đủ, Ôn Nguyên Minh sang thăm Sư Ông Làng 
Mai tại Pháp. Trước khi đi, Ôn đã gặp chướng 
duyên (gãy cườm tay) nhưng quyết chí của Ôn 
thật lớn. Vừa tới phi trường, được biết Sư Ông 
đang có mặt với đại chúng trong buổi hái táo, ban 
thị giả đã đưa Ôn tới khu vườn táo và Sư Ông đã 
sờ đầu Ôn Nguyên Minh thật thân thương trong 
giây phút gặp mặt. 

Sau một tuần sinh hoạt với đại chúng xóm Thượng 
và hầu thăm Sư Ông, vào đêm 21.11.2016, Sư Ông 
Làng Mai đã thương mến trao cho Ôn Nguyên 
Minh bài kệ truyền đăng như sau:

Nguyên sơ thể tánh sáng trong ngần
Minh lý Phật đà quả ứng nhân
Núi vàng sẵn có tay Bồ tát
Gieo hạt từ bi chẳng dính trần.

Bài kệ này do quý thầy lớn trong tăng thân soạn 
giúp, có thảo luận thêm bớt rồi đọc cho Sư Ông 
nghe. Cuối cùng Sư Ông đã gật đầu hài lòng. 
Thượng toạ đã trình kệ kiến giải trước Sư Ông và 
quỳ nhận kệ phú pháp truyền đăng tại Nội viện 
Phương Khê với sự yểm trợ năng lượng của quý 
thầy, quý sư cô giáo thọ lớn của ba chùa Làng 
Mai.

Sư Ông sang Làng Mai Thái Lan (9.12.2016) 

Ngày 9 tháng 12, đại chúng Làng Mai Pháp tiễn 
Sư Ông lên đường sang Làng Mai Thái Lan. Làng 
Mai Thái Lan ra đời năm 2009, sau sự kiện Bát 
Nhã. Đây là trung tâm lớn nhất của Làng Mai tại 
châu Á, với gần 200 xuất sĩ - phần lớn là những 
người xuất gia trẻ - đang tu tập tại đây. Sự có mặt 
của Sư Ông tại Làng Mai Thái Lan như một phép 
mầu, khiến cho đại chúng nơi đây, chư Tôn đức 
và đồng bào ở Việt Nam vô cùng hạnh phúc. Có 
lẽ hạnh phúc nhất là những giới tử chuẩn bị được 
xuất gia vào ngày 14 tháng 12 với sự chứng minh 
của Sư Ông. Sư Ông về Thái Lan là một sự kiện 
rất hy hữu bởi hầu như ai cũng nghĩ có lẽ Sư Ông 
sẽ thường trú ở Làng Mai Pháp vì lý do sức khỏe.
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Lễ xuất gia cây Mai Vàng (ngày 14.12.2016)

Sáng ngày 14.12.2016, tại thiền đường Nước 
Tĩnh, xóm Thượng, Làng Mai, đã diễn ra lễ xuất 
gia cho gia đình Cây Mai Vàng (trong đó 17 vị 
được xuất gia tại Làng Mai - Pháp, 30 vị được 
xuất gia tại trung tâm Làng Mai - Thái Lan và 3 vị 
được xuất gia tại tu viện Bích Nham - Mỹ). Đặc 
biệt tại trung tâm Làng Mai Thái Lan, Sư Ông đã 
có mặt để chứng minh cho lễ xuất gia - diễn ra 
vào ngày 15.12 -  cùng với chư Tôn đức đến từ 
Việt Nam.

 Tại Làng Mai Pháp, 17 giới tử đến từ 10 quốc 
gia khác nhau (Pháp, Đức, Hà Lan, Mỹ, Canada, 
Mexico, Argentina, Nhật Bản, New Zealand, và 
Việt Nam).

Giây phút hồi hộp và thú vị nhất là giây phút đọc 
pháp tự của 50 em trong gia đình cây Mai Vàng. 
Mỗi em đều có một cái tên rất dễ thương, mang 
bao tình thương và sự gửi gắm của Bụt, của Thầy 
và tăng thân:

Các sư chú cây Mai Vàng: Chân Trời Đức Hành, 
Chân Trời Đức Hiền, Chân Trời Minh Thiện, 
Chân Trời Đức Niệm, Chân Trời Đức Định, 
Chân Trời Đức Phổ, Chân Trời Đức Bản, Chân 
Trời Đức Trí, Chân Trời Đức An, Chân Trời Đức 
Dũng, Chân Trời Kiên Tuệ, Chân Trời Giác Tuệ, 
Chân Trời Phước Tuệ, Chân Trời Biển Tuệ, Chân 
Trời Đức Khiêm, Chân Trời Đức Trú, Chân Trời 
Đức Tuệ, Chân Trời Đuốc Tuệ

Các sư cô cây Mai Vàng: Chân Trăng Mai Lâm, 
Chân Trăng Mai Sơn, Chân Trăng Mai Trang, 
Chân Trăng Mai Viên, Chân Trăng Mai Điền, 
Chân Trăng Định Chiếu, Chân Trăng Mai Phương, 
Chân Trăng Hoàng Anh, Chân Trăng Hoàng Yên, 
Chân Trăng Tịch Chiếu, Chân Trăng Tuệ Chiếu, 
Chân Trăng Hải Chiếu, Chân Trăng Viên Chiếu, 
Chân Trăng Minh Chiếu, Chân Trăng Từ Chiếu, 
Chân Trăng Thông Chiếu, Chân Trăng Quang 
Chiếu, Chân Trăng Nhiên Chiếu, Chân Trăng 
Phổ Chiếu, Chân Trăng Mãn Chiếu, Chân Trăng 
Linh Chiếu, Chân Trăng Bảo Chiếu, Chân Trăng 
An Chiếu, Chân Trăng Học Chiếu, Chân Trăng 
Liên Chiếu, Chân Trăng Ngọc Chiếu, Chân Trăng 
Thiện Chiếu, Chân Trăng Phương Chiếu, Chân 
Trăng Hằng Chiếu, Chân Trăng Huyền Chiếu, 
Chân Trăng Huy Chiếu, Chân Trăng Mẫn Chiếu.

Giáng Sinh và Tết dương lịch 2016

Có khoảng 450 thiền sinh về Làng đón Giáng 
Sinh và 600 thiền sinh về đón Tết dương lịch. Tuy 
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Giáng sinh là ngày sum họp gia đình nhưng thiền 
sinh vẫn dành những ngày đặc biệt này để về Làng 
tu tập và tham dự Giáng sinh cùng Làng. Nhiều 
người chia sẻ rằng họ trở về Làng với niềm hân 
hoan như là về nhà mình vậy. Hình ảnh quý thầy, 
quý sư cô hát những bài thánh ca trong dịp Giáng 
sinh làm cho nhiều người rất xúc động. Tăng thân 
Làng Mai là một tăng thân quốc tế với các thầy 
và sư cô đến từ nhiều nền văn hóa, tôn giáo khác 
nhau, trong đó có Cơ Đốc giáo, Hồi giáo,… Sư 
Ông Làng Mai thường dạy các đệ tử của mình trở 
về với cội nguồn để tiếp xúc với gốc rễ tâm linh 
và huyết thông trong mình. Thế cho nên ở Làng 
cũng tổ chức mừng Giáng sinh và những lễ hội 
mang đậm dấu ấn văn hóa mỗi quốc gia.

Ngày 31.12, đại chúng vân tập về thiền đường 
Nước Tĩnh, xóm Thượng để đón Tết dương lịch. 
Buổi chiều cũng có một thời pháp thoại đón năm 
mới do thầy Pháp Dung chia sẻ. Sau khi dùng 
chiều đại chúng lại được xem văn nghệ. Sau đó 
thiền sinh được thưởng thức một thời thiền buông 
thư để… có sức đón giao thừa.

11.30 tối, đại chúng lại vân tập về thiền đường 
Nước Tĩnh để chuẩn bị đón Giao thừa. Quý thầy 
quý sư cô đắp y vàng rất trang nghiêm. Đại chúng 
được nghe lời Khấn nguyện Tổ tiên và đất Mẹ, 
trong đó có lời nguyện dâng lên Sư Ông rất cảm 
động:

Kính lạy Thầy, chúng con xin được sám hối với 
Thầy: trong thời gian qua, chúng con đã nhiều 
lần để cho sự hoang mang tưới tẩm hạt giống bất 
an và sợ hãi nơi chúng con. Chúng con không hết 
lòng nương tựa nơi con đường, nơi pháp môn tu 
tập. Chúng con đánh mất niềm tin nơi gia đình 
và đoàn thể của mình. Nhiều khi chúng con đã để 

cho cảm xúc mạnh và những tri giác sai lầm trấn 
ngự, khiến chúng con cảm thấy cô đơn, xa cách 
và tuyệt vọng.

Ý thức được điều đó, chúng con xin sám hối và 
nguyện trở về nương tựa nơi pháp môn tu học và 
tăng thân yêu quý của chúng con để có thể là sự 
tiếp nối xứng đáng của Thầy và của chư vị Tổ tiên. 
Chúng con xin nguyện nuôi dưỡng hơi thở ý thức 
và bước chân chánh niệm, như lời Thầy thường 
dạy, để có thể sống sâu sắc mỗi giây phút của đời 
sống hằng ngày. Chúng con cũng xin nguyện hết 
lòng tiếp nối công trình xây dựng tăng thân, nuôi 
dưỡng tình huynh đệ mà Thầy đã dày công tạo 
dựng, cho dù đôi khi chúng con phải đối mặt với 
không ít khó khăn, thử thách. Khi có khó khăn xảy 
ra, chúng con sẽ không để cho mình đánh mất sự 
thực tập hay rời bỏ những người thương, rời bỏ 
tăng thân yêu quý, mà xin nguyện thực tập lắng 
nghe nhau, nâng đỡ nhau và không có thái độ 
ruồng bỏ bất cứ ai, dù đó là người làm cho chúng 
con khổ đau. 

Ngay trong lúc những dòng chữ này được viết 
xuống thì mọi chuyện của năm cũ, năm 2016 tại 
Làng Mai cũng vừa khép lại. Cây nêu ở các xóm 
đã được dựng lên. Chúng tôi đã gói xong bánh 
chưng, bánh tét và thức suốt đêm canh bánh. 
Trong Phật Đường, ngoài thiền đường lớn, giữa 
sân chùa, đâu đâu quý vị cũng có thể ngắm nhìn 
những cành hoa mận hồng, mận trắng nở rộ. 
Chuông trống Bát nhã cũng sẵn sàng cho phút 
cuối năm. 

Từ tấm lòng trân quý và biết ơn, bốn chúng Làng 
Mai xin gởi đến quý vị lời chúc Năm Mới thật dồi 
dào sức khỏe, an lạc và có một cái Tết sum vầy 
thật bình an, đầy niềm vui và tiếng cười.
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Sư Ông Làng Mai

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng đi tìm 
cho mình một ý nghĩa của đời sống. Người chưa 
tìm ra được một ý nghĩa cho đời sống thì chưa có 
hạnh phúc, chưa có năng lượng. Nếu không khéo 
thì người đó có thể rơi vào tình trạng trống rỗng 
hiện sinh (existential vacuum). Tình trạng trống 
rỗng đó buộc con người phải đi tìm một cái gì 
đó để khỏa lấp. Thường thì người ta đi tìm nơi 
đối tượng của dục. Có người tìm quên nơi rượu, 
có người sử dụng ma túy, có người tìm trong âm 
nhạc, trong những cuộc vui thâu đêm, cũng có 
người tìm nơi sắc dục để khỏa lấp sự trống rỗng 
trong lòng.

Vào khoảng năm 1965, trong một cuộc thăm dò 
người ta thấy rằng ở châu Âu số lượng sinh viên 
có được một chủ đích sống trong cuộc đời lên tới 
60 - 65%, trong khi số lượng sinh viên ở Mỹ chỉ 
có hơn 20%. Sự kiện “trống rỗng hiện sinh” là 
một triệu chứng của thời đại. Đó không phải là 
triệu chứng bất an của một cá nhân mà là triệu 
chứng tập thể của một xã hội. Người ta có cảm 
giác trống rỗng, cảm thấy đời sống không có ý 
nghĩa và rồi phải tìm tới những phương tiện để 
khỏa lấp. Nhưng vì không được soi sáng nên họ 
đi về hướng sắc dục, ma túy và bạo động. 

Vì vậy chúng ta phải làm thế nào để giúp cho 
người trẻ có được một ngọn lửa trong lòng, tìm 
ra được một ý nghĩa của cuộc sống, biết mình 
sống để làm gì, sống vì cái gì, sống vì người nào, 
sống vì một chính nghĩa nào. Chúng ta không thể 
đưa ra một ý nghĩa của đời sống nào đó và mời 
họ: “Đây là một chính nghĩa, anh lấy đi để xài!”. 
Công việc mà chúng ta có thể làm là soi sáng cho 
người đó, giúp cho họ tìm ra được một ý nghĩa 
của cuộc đời.

Tưới tẩm hạt giống tốt

Thỉnh thoảng có những người tới Làng Mai trong 
tình trạng như vậy. Họ nói: “Tôi không cảm thấy 
đời sống của mình có một ý nghĩa gì cả! Tôi thấy 
chết hay sống cũng giống nhau thôi!”. Sự chán 
nản bao trùm lên những người đó. Khi đối diện 
với những người như vậy thì chúng ta phải làm 

gì để giúp họ? Chúng ta không thể nói một bài 
pháp thoại hay cho ý kiến để người đó chấp nhận. 
Chúng ta phải tìm cách nhìn sâu để có thể hiểu 
được, nhận diện được những hạt giống tốt của 
người đó, và chỉ cho họ phương pháp tưới tẩm 
những hạt giống tốt đó nơi họ. Đức Như Lai có 
dạy rằng người nào cũng có hạt giống tốt của tâm 
bồ đề. Khi được tưới tẩm thì hạt giống tâm bồ đề 
của ta biểu hiện ra cách này, và của người kia thì 
biểu hiện ra cách khác. 

Vấn đề không phải là trao truyền những ý kiến mà 
là làm thế nào để giúp người kia tìm ra được lẽ 
sống của chính người đó. Ta sẽ không làm được 
chuyện đó nếu ta không biết gì về quá khứ cũng 
như hiểu được cách sống của người đó trong giây 
phút hiện tại. Những bài pháp thoại của chúng ta 
chỉ có tác dụng tưới tẩm, khơi lối cho người kia 
tìm ra được mục đích, ý nghĩa của đời họ. Ta cho 
pháp thoại không chỉ bằng lời nói mà còn có thể 

Đi tìm ý nghĩa của đời sống
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bằng cách sống của mình. Ta sống một cuộc sống 
có lý tưởng, có thương yêu, có mục đích. Ta hành 
xử và tỏa chiếu niềm vui, năng lượng. Rồi khi tiếp 
xúc được với con người và với cách sống của ta 
thì người đó có cơ hội nhìn trở lại để khám phá ra 
trong bản thân họ có một cái gì tương tợ mà lâu 
nay đã bị bít lấp và đè nén.

Đôi khi người kia bị kẹt, bị những trở lực, và có 
những bức màn ngăn che không cho người đó 
thấy được khía cạnh tốt đẹp của chính mình. Ta 
có thể giúp người đó lột bớt bức màn ngăn che, 
tháo gỡ những chỗ kẹt để cuối cùng người đó có 
thể tiếp xúc với những cái đẹp, cái lành, cái thật 
nơi họ. Họ tìm ra được hướng đi của đời mình.

Ý tư liệu pháp (Logothérapie)

Nhà phân tâm học Viktor Frankl là cha đẻ của 
phương pháp trị liệu “Logothérapie”. Nếu 
dùng danh từ Phật giáo chúng ta có thể dịch 
“Logothérapie” là: ý tư liệu pháp. Ý tư mượn từ 
chữ ý tư thực (có khi còn gọi là tư niệm thực), 
tức là ước muốn (volition, deep desire). Nếu có 
ước muốn là ta có năng lượng và ta có thể đi tới. 
Những người chán chường, không muốn sống là 
những người không tìm ra được ý nghĩa của đời 
sống. 

Frankl đã từng sống rất lâu trong trại tập trung 
của Đức Quốc Xã (Nazi) và đã trải qua những 
khổ đau, tuyệt vọng cho đến nỗi ông đã từng nghĩ 
rằng mình không có khả năng sống sót trở về. Ông 
là một nhà tâm lý trị liệu có tài. Ông đã sáng tác 
một tác phẩm nói về phương pháp trị liệu gọi là 
“ý tư liệu pháp”. Trong đó, ông muốn trao truyền 

những kinh nghiệm và tuệ giác của mình lại cho 
đời. Nhưng khi ông bị chuyển tới trại tập trung 
Auschwitz thì người ta khám phá ra bản thảo và 
đã tịch thu tác phẩm của ông. Đó là đứa con tinh 
thần, là lẽ sống của ông. Bây giờ đứa con tinh 
thần bị tiêu hủy thì cuộc sống của ông còn có ý 
nghĩa gì nữa? 

Trong điều kiện sống tồi tệ ở trại tập trung, người 
ta rất dễ dàng trở thành nạn nhân của sự tuyệt 
vọng. Nhưng ông đã tìm cách để sống sót. Sau khi 
lột áo ông để lấy bản thảo, người ta đưa cho ông 
cái áo rách tả tơi của một tù nhân vừa bị cho vào lò 
hơi độc. Trong cái áo tả tơi đó, ông tìm thấy một 
tờ giấy xé ra từ một cuốn kinh Do Thái. Trong tờ 
giấy có bài kinh Kadish, tức bài kinh được đọc 
lên trước khi chết để chứng tỏ mình có niềm tin 
rất vững ở Thượng Đế và mình coi thường cái 
chết, cái chết không đụng chạm gì được tới mình. 
Khi tìm thấy mảnh giấy trong áo người tử tù đã 
chết trong phòng hơi độc thì ông bừng tỉnh. Ông 
thấy rằng cái chết và những khổ nhục lớn lao nhất 
của cuộc đời không làm cho người tử tù mất đi 
đức tin. Người này đã sống những giờ phút cuối 
cùng với đức tin đó. Vì vậy ông quyết tâm tìm 
mọi cách để sinh ra đứa con tinh thần của mình 
lần thứ hai.

Ông lượm những miếng giấy vụn, ghi lại những ý 
chính mình đã viết trong bản thảo, hy vọng được 
sống sót để một ngày nào đó có thể viết lại bản 
thảo. Chính nhờ bám vào ý tư, vào ước muốn đó 
mà ông chống cự được với những khổ nhục, nhất 
là với bệnh sốt thương hàn đang hoành hành trong 
trại tập trung. Theo Frankl, mình chỉ có thể tìm 
ra được ý nghĩa của cuộc sống  khi có ba yếu tố:
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Yếu tố thứ nhất: Mình muốn thực hiện một cái 
gì đó trong cuộc đời

Chẳng hạn như ý muốn trao lại cho đời một đứa 
con tinh thần kết tinh từ những kinh nghiệm của 
mình, hoặc theo đuổi một chương trình, một sự 
nghiệp. Ví dụ mình tìm ra là mình có tài năng của 
một họa sĩ; những bức tranh của mình có thể đem 
lại niềm vui cho nhiều người, giúp họ quên bớt 
những khổ đau dằn vặt. Mình thấy những sáng tác 
của mình có thể tô điểm, làm đẹp cho cuộc đời. 
Vì vậy mình muốn theo đuổi sự nghiệp của một 
họa sĩ, không hẳn vì tiền bán tranh hay vì danh 
tiếng mà chỉ vì ý nguyện muốn làm đẹp cho cuộc 
đời. Nếu là người có khiếu âm nhạc, mình sáng 
tác không hẳn là vì quyền bính, vì danh vọng, vì 
lợi dưỡng hay sắc dục mà vì mình có ý nguyện. 
Sự nghiệp của mình là sống và thể hiện được cái 
mình cho là đẹp, là quí, là cần thiết cho cuộc đời.

Trong trường hợp của Siddharta, Siddharta muốn 
tu tập để chuyển hóa những khổ đau và giúp những 
người đương thời chuyển hóa khổ đau. Đó là một 
tư niệm và tư niệm đó giúp Siddharta đi qua được 
những thời gian khổ hạnh cực kỳ. Khi chưa tìm 
ra được con đường, Siddharta đã thử nhiều cách 
thực tập, trong đó có sự thực tập khổ hạnh, và làm 
cho thân thể héo mòn, tiều tụy đến nỗi suýt chết. 
Nhưng Siddharta đi qua được tất cả những khổ 
hạnh đó và sống sót được vì có một ý tư rất mạnh. 
Ý tư đó là chuyển hóa phiền não và cứu độ con 
người. Sau khi thành đạo, ý tư đó vẫn còn hùng 
mạnh nên Siddharta đã để ra 45 năm để đào tạo, 
giảng dạy và thực tập. Siddharta không muốn nổi 
tiếng. Siddharta không muốn trở thành đối tượng 
của sự kính ngưỡng. Siddharta chỉ muốn chuyển 
hóa khổ đau và giúp người chuyển hóa khổ đau. 
Vì vậy ý nghĩa của cuộc sống có được là nhờ sự 
nghiệp, mà sự nghiệp đó không phải là sự thỏa 
mãn những tư dục cá nhân. Chúng ta phải phân 
biệt rõ ràng điều đó.

Có những người đang chạy theo năm dục: tài 
(tiền bạc), sắc (sắc dục), danh (danh vọng), thực 
(ăn) và thụy (ngủ). Trong họ cũng có một động 
lực, họ biết họ muốn gì và chạy theo cái gì. Có 
nhiều người đi tìm những đối tượng của dục 
chẳng qua chỉ để khỏa lấp cái trống vắng trong 
lòng. Có người đi tìm hạnh phúc nơi quyền lực. 
Họ nghĩ rằng khi có quyền lực thì có thể thỏa 
mãn được những dục khác. Có người thấy rằng 
có nhiều tiền thì sẽ có nhiều quyền lực. Mặc dù 
mình không phải là ông bộ trưởng, ông thủ tướng 
hay ông tổng thống, nhưng một khi mình có nhiều 

tiền thì ông bộ trưởng, ông thủ thướng hay ông 
tổng thống cũng phải đi theo mình. Vì vậy trong 
thế giới của chúng ta, những nhà lãnh đạo công 
nghiệp rất quan trọng, nhiều khi họ còn có nhiều 
quyền lực hơn những nhà lãnh đạo chính trị. Có 
tiền là có quyền lực. 

Ngoài ra có những đối tượng khác như thức ăn 
ngon. Thức ăn ngon ở đây là những thứ làm thỏa 
mãn khẩu vị nhưng có ảnh hưởng tàn hại thân và 
tâm. Chúng ta không có khả năng chống cự lại 
những thức ăn hấp dẫn. Chúng ta biết ăn thứ đó 
vô thì sẽ khổ đau, sẽ dẫn đến tình trạng rã rời của 
thân và tâm nhưng không ăn không được. 

Chạy theo đối tượng của năm dục chưa hẳn là 
đã tìm ra được ý nghĩa của sự sống. Có những 
người có quá nhiều quyền hành, quá nhiều tiền 
bạc nhưng họ đau khổ cực kỳ vì họ thấy trống 
rỗng. Những nhà lãnh đạo doanh thương lớn như 
ông Bill Ford đã tới tu viện Thanh Sơn ngồi thiền 
với Thầy. Ông thấy cuộc sống của một người giàu 
có và quyền lực không đem tới hạnh phúc. Ông 
cho biết trong giới giàu có và quyền lực, có người 
đau khổ rất nhiều. Họ rất cô đơn, sống cô đơn mà 
chết cũng cô đơn. Vì vậy dù đi tìm quyền bính, đi 
tìm danh vọng người ta vẫn đau khổ như thường. 
Và rốt cuộc có người đã phải tự tử. Bill Ford đang 
đi tìm một ý nghĩa của đời sống. Ông muốn chế 
tạo ra xe hơi không gây ô nhiễm môi trường. Ông 
nuôi chí nguyện: làm sao để xe hơi sau này có thể 
chạy bằng nhiên liệu khí hydro. Đó là ý tư mà ông 
đeo đuổi. Nhưng liệu ông có nuôi được ý tư đó 
lâu dài hay không? 

Có thể nói cuộc đời của tướng De Gaulle rất thành 
công. Ông đã giải phóng được nước Pháp, đem lại 
độc lập và tự do cho nhân dân Pháp. Ông nổi danh 
như cồn và có thời dân Pháp coi ông như quốc phụ 
(tức người cha của tổ quốc). Nhưng những ngày 
tháng cuối của tướng De Gaulle rất buồn thảm. 
Sau một cuộc biểu tình chống đối của người trẻ, 
ông tổ chức buổi trưng cầu dân ý (referendum) 
để hỏi người dân có còn muốn ông đứng ở địa vị 
tổng thống nữa không? Ông tin chắc rằng người 
dân sẽ trả lời “muốn” tại vì ông là quốc phụ, là 
người đã có công giải phóng nước Pháp. Nhưng 
kết quả của cuộc trưng cầu dân ý thì trái lại, người 
dân không muốn. Ông bỏ chức vụ tổng thống, 
ngay lập tức trở về làng quê của ông trong vòng 
24 giờ đồng hồ. Trong lòng ông có một nỗi thất 
vọng lớn. Ông nghĩ người dân Pháp vô ơn bạc 
nghĩa; mình là người anh hùng đã cứu nước Pháp 
mà bây giờ dân lại nói không thích mình. Những 
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ngày tháng cuối cùng của tướng De Gaulle rất cô 
đơn. Ông chưa thoát khỏi ý niệm về ngã và chưa 
chuyển hóa được lòng tự hào của mình.

Như vậy, danh vọng, dù lên tới mức cùng cực, 
cũng chưa có thể làm cho con người có hạnh phúc 
chân thật, huống hồ là lợi lộc, quyền bính và sắc 
dục. Chúng ta thấy rõ ràng khi chưa tìm được ý 
nghĩa của đời sống thì ta dễ bị xao động bởi sự đi 
tìm đối tượng của dục. Ta nghĩ đi tìm đối tượng 
của dục có thể khỏa lấp được cái trống rỗng trong 
lòng. Chứng bệnh tập thể của thời đại chúng ta 
là chứng bệnh trống rỗng hiện sinh (existential 
vacuum). Ta phải tu học như thế nào để vượt 
thoát triệu chứng đó và giúp cho đời bằng muôn 
ngàn phương tiện để mỗi người trong xã hội tìm 
ra được ý nghĩa của đời sống. Nếu là người xuất 
gia mà ta lâm vào tình trạng đó tức là Bồ đề tâm 
của ta bị soi mòn. Không có ý tư thực thì ta không 
giúp được cho chính mình, không giúp được cho 
tăng đoàn của mình chứ đừng nói là giúp được 
cho xã hội.

Khi Bồ đề tâm không vững, chí nguyện tu học 
không bền thì tự nhiên mình đi tìm những chuyện 
tầm thường trong phạm vi năm dục để khỏa lấp 
sự trống rỗng. Nhưng nếu mình có khối lửa trong 
tâm thì sự lôi kéo của năm dục không đủ sức để 
làm xao động lòng mình. 

Yếu tố thứ hai: Tình yêu, kinh nghiệm của trái 
tim

Tình yêu đó có thể là tình yêu Thượng đế hay 
tình yêu nam nữ. Khi có tình yêu thì mình bắt đầu 
đi trên con đường khám phá, khám phá bản chất 
của người mình yêu và bản chất của chính mình. 
Theo Frankl, tình yêu là cách duy nhất để nắm 
được một cách sâu sắc bản chất của một người. 
Không có tình yêu thì không thể hiểu được người 
đó. Nhưng theo thầy thì làm sao mình nắm được 
bản chất của một người khác khi mình không biết 
được mình là ai? Mình chưa biết mình là ai thì 
làm sao mình biết được người khác là ai? Tình 
yêu chân thật là một con đường khám phá, khám 
phá được bản thân tới chừng nào thì mình khám 
phá được đối tượng thương yêu tới chừng đó. Nếu 
không có sự khám phá bản thân thì không thể nào 
khám phá được người khác. Đức Thế Tôn có 
mười danh hiệu, trong đó có danh hiệu Thế Gian 
Giải, tức là bậc hiểu thấu thế gian. Có hiểu mới 
có thương. Tại sao đức Thế Tôn hiểu thấu được 
thế gian? Tại vì Ngài hiểu được chính mình. Hiểu 
được thì mới thương được người và giúp người 
thoát khỏi vòng khổ đau.

Frankl nói một câu giống như giới thứ ba 
của Năm giới: Sự gần gũi nam nữ chỉ có thể 
được chấp nhận khi có tình yêu chân thật, nếu 
không thì đó là hành động có tính cách tàn hại. 
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Trong giới thứ ba, chúng ta nói: “Con nguyện 
không ăn nằm với bất cứ ai nếu không có tình yêu 
đích thực và những cam kết chính thức lâu dài.” 
Theo Frankl, sự gần gũi nam nữ trong trường hợp 
có tình thương đích thực có thể là một cái gì thánh 
thiện. Mình có thể chấp nhận câu nói của Frankl. 
Vì vậy trong Năm giới dành cho người tại gia 
chúng ta cũng có một câu tương tợ.

Đối với người xuất gia thì khác. Tại sao một sự 
thật áp dụng được cho người này lại không áp 
dụng được cho người khác? Người xuất gia cũng 
biết rằng hành động giao hợp nam nữ nếu được 
xảy ra trong sự cung kính, trong tinh thần trách 
nhiệm, trong tình yêu chân thật và sự cam kết lâu 
dài thì không phải là chuyện xấu. Nhưng tại sao 
người xuất gia không làm chuyện đó? Câu trả lời 
là tại vì người xuất gia có một tư niệm rất đặc 
biệt, muốn dồn hết năng lượng của mình về một 
hướng, sử dụng tất cả năng lượng để thực hiện chí 
nguyện của mình. Đời sống độc thân là một trong 
những nền tảng rất quan trọng cho chí nguyện đó. 
Những nhà cách mạng bôn ba nơi hải ngoại để 
tìm con đường sống cho quê hương cũng sống 
giống như người xuất gia. Họ không vướng bận 
thê nhi. Người xuất gia không cho đó là chuyện 
xấu ác, nhưng không làm vì mình đang theo đuổi 
một chí nguyện lớn. Vướng vào ái dục cũng là 
một trở lực không cho phép mình đi tới được. 

Trong trường hợp thứ hai (tình yêu), hình như 
trong thâm tâm của tác giả có nói tới một kinh 
nghiệm tâm linh (religious experience), có thể 
nói là tình yêu Thượng đế. Tình yêu đó có thể 
cho mình nhiều năng lượng để đi tới và làm được 
chuyện này chuyện kia. Khi yêu một người thì 
mình có thể hy sinh thân mạng để người đó được 
hạnh phúc.

Nhưng trong ánh sáng của sự thực tập, chúng 
ta thấy rất rõ là khi thương một người và muốn 
làm cho người đó hạnh phúc thì mình phải hiểu 
người đó. Khả năng hiểu tùy thuộc nơi sự thực 
tập của mình, vì nếu không hiểu được mình là ai 
thì mình chưa thể hiểu được người kia là ai. Cũng 
như thương, nếu không thương được mình thì làm 
sao mình có thể thương được người khác. Thương 
như vậy chẳng qua là một sự đam mê. Mình phải 
phân biệt giữa đam mê và tình thương. Đam mê 
thì đưa đến sự vướng mắc, rồi dìu nhau vào chỗ 
khổ đau. Còn tình thương thì đưa tới hạnh phúc 
và tự do cho cả hai phía.

Chúng ta phải phân biệt, phải nhìn cho rõ: sự 
nghiệp này có thể chỉ là sự chạy theo đối tượng 

của năm dục và tình yêu này có thể chỉ là sự chạy 
theo đam mê. Khi đọc Frankl với con mắt của Bụt 
thì mình thấy như vậy. Tình yêu, theo đạo Bụt, 
là một sự khám phá, không phải chỉ là sự khám 
phá người kia mà thôi. Làm sao mình khám phá 
được bản chất của người kia khi mình không biết 
mình là ai? Mình không yêu được mình thì làm 
sao mình yêu được người kia? Mình không giải 
phóng được mình thì làm sao mình giải phóng 
được người khác? Khi mình chưa tìm ra được ý 
nghĩa của đời mình thì làm sao mình giúp được 
người kia tìm được ý nghĩa đời sống của người 
kia? 

Khi thương thì mình có khả năng giúp được người 
kia phát triển tiềm năng trong họ. Người đó ban 
đầu thấy rã rời, không có năng lượng. Nhưng nhờ 
tình thương, mình có thể soi đường chỉ lối, gỡ ra 
những bế tắc của người đó và làm cho họ phát 
hiện ra được những tiềm lực lớn lao trong người 
họ. Và người đó trở thành một bậc anh hùng, một 
chàng hiệp sĩ, một người có khả năng làm đẹp cho 
cuộc đời. Đức Thế Tôn đã từng thương như vậy. 
Ngài đã khám phá ra những tài ba tiếp nối được 
Ngài như thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên, 
thầy A Nan, v.v. Sở dĩ Đức Thế Tôn làm được 
vì Ngài đã khám phá được chính Ngài. Ngài đã 
khám phá ra ý tư của Ngài, lẽ sống của đời Ngài. 
Ngài đã hiểu được Ngài. Ngài đã tự giác nên mới 
giác tha. Ngài đã tự độ nên mới độ tha. Ngài đã 
tự ái nên mới ái tha. Điểm thứ hai là có tình yêu 
thì tự nhiên có một lẽ sống. Lẽ sống không thể có 
bằng sự đam mê mà phải bằng tình yêu chân thật. 

Yếu tố thứ ba: Khổ

Khổ đau đã có nhiều, ta không cần phải đi tìm 
thêm khổ đau. Nhưng nếu biết quán sát, nhìn sâu 
vào lòng của khổ đau thì ta tìm ra được ý nghĩa 
của đời sống. Điều này rất rõ trong giáo lý “Tứ 
diệu đế”. Bụt nói sự thật hiển nhiên là có khổ đau 
(ill-being) và nếu quán chiếu sâu sắc khổ đau thì 
mình tìm ra được ý nghĩa của đời sống, tức sự 
thật thứ tư - Đạo đế. Khổ đau phải có giá trị mở 
mắt cho mình, giúp mình tìm ra được lẽ sống của 
đời mình. Nếu không thì khổ đau sẽ tràn ngập, và 
làm cho mình chết đuối trong biển cả mênh mông 
của nó.

Tất cả mọi người trong trại tập trung gần như 
tuyệt vọng, không thấy một chút hy vọng sống 
sót nào. Và Frankl cũng không chắc có thể viết 
lại được, sinh ra đứa con tinh thần lần thứ hai để 
hiến tặng cho đời. Tất cả mọi người chung quanh 
đều nghĩ nếu không có được ngày mai thì tất cả 
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các khổ nhục mà mình đang chịu đựng sẽ không 
có ý nghĩa gì nữa. Nhưng Frankl không để mình 
bị cuốn chìm trong tư tưởng đó. Và nhờ tờ giấy 
có bài kinh Kadish vò nhàu trong túi áo mà Frankl 
thấy rõ ràng: người Do Thái kia đi vào phòng hơi 
độc với những bước chân rất vững, ngẩng đầu 
lên và đọc bài kinh, không khiếp sợ, không co 
rúm, không than khóc. Frankl chợt tỉnh: những 
tuệ giác mà mình muốn trao cho người, mình có 
thể sống những tuệ giác đó trong giây phút hiện 
tại. Có thể ngày mai hay ngày mốt mình sẽ chết, 
nhưng nếu mình còn một hay hai ngày để sống thì 
mình phải sống với cái tuệ giác mà mình muốn 
trao truyền đó. Mình trao truyền bằng sự sống của 
chính mình. Frankl nghĩ: nếu ta chết trong phòng 
hơi độc với những tuệ giác ta muốn trao truyền thì 
ta đã thành công rồi. Vì vậy khổ đau tuyệt vọng 
cũng là một điều kiện để ta tìm ra được nghĩa 
sống. Frankl nói một câu rất hào hùng: nếu mình 
không thể chuyển đổi được tình trạng thì mình 
phải chuyển đổi tự thân mình! Mình đừng nói 
rằng hoàn cảnh này không thể chuyển đổi được 
nên tôi chịu thua, tôi bỏ đi.

Frankl kể, một hôm một ông bác sĩ tới gặp Frankl, 
than khóc buồn khổ vì vợ ông mới qua đời, một 
người vợ mà ông thương yêu hết mực. Ông coi 
bà như lẽ sống của đời mình. Người đó chết nên 
ông không tìm được niềm vui sống nữa. Đau khổ, 
tuyệt vọng của ông lớn quá, ông chịu không nổi. 
Ông có ý muốn tự tử đi cho khỏe. Trong ông có 
sự trống rỗng hiện sinh. Frankl đã nói với ông 
như thế này:

- Này ông, bây giờ ông thử trả lời tôi. Nếu ông 
chết và bà sống thì ông có nghĩ là bà sẽ khổ đau 
sau khi ông chết không?

Ông nói:

- Như vậy sẽ nguy hiểm lắm, tại vì bà ấy sẽ khổ 
đau vô cùng.

Frankl nói:

- Đó, ông thấy không? Ông biết bà chết thì không 
phải gánh nỗi khổ đau tuyệt vọng mà ông đang 
gánh. Có phải như vậy là đỡ cho bà lắm không? 
Vì vậy ông phải thực tập gánh khổ đau này cho 
bà. Đó là tình thương, đó là tình yêu. 

“Phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh, thọ vô 
lượng khổ” có nghĩa là thay thế cho chúng sanh 
mà chịu đựng khổ đau vô lượng. Đó là câu trong 
kinh Tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân 
(Kinh Bát đại nhân giác). Bây giờ ông đang chịu 
gánh nặng đau thương để bà khỏi đau thương, 
như vậy thì điều này có ý nghĩa không? Ông bác 
sĩ tìm thấy ý nghĩa và ông hết đau khổ giống như 
một phép lạ vậy. Mình không thể làm phép lạ cho 
bà sống dậy, nhưng mình có thể làm cho ông hết 
khổ hay là bớt khổ.

Nếu không thay đổi được hay chưa thay đổi được 
tình trạng thì ta phải thay đổi bản thân mình. Thay 
đổi bản thân thì ta bớt đau khổ liền mà không cần 
phải đòi hỏi người này phải như thế này, người 
kia phải như thế kia. Thay đổi tâm mình thì tự 
nhiên hoàn cảnh trở nên trong sáng và ta chấp 
nhận được tất cả những cái mà ta chưa chấp nhận 
được trong quá khứ. Frankl cũng giỏi, ông nói 
được ngôn ngữ của những người trong cuộc.

Có một ông Rabi - tức giáo sĩ Do Thái giáo - 
đến gặp Frankl. Vợ và bốn đứa con của ông chết 
trong trại tập trung. Ông không còn đứa con nào 
để tiếp nối, để đọc kinh Kadish khi ông chết. 
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Vậy nên ông tục huyền, cưới một bà vợ khác. 
Nhưng bà này lại không có khả năng sinh con nên 
ông tuyệt vọng vô cùng. Ông nói:

- Bốn đứa con trai của tôi đã bị bức tử. Tâm hồn 
chúng trong trắng, bây giờ chúng đang ở trên cõi 
trời với Thượng đế. Còn tôi là một người trần tục. 
Tôi có nhiều tội lỗi, nhiều yếu kém.

Frankl nói:

- Nhưng mà ông cũng còn hy vọng là sau khi chết, 
ông sẽ trở về đoàn tụ với con ông trên đó.

Ông Rabi nói:

- Chắc không? Con tôi rất trong trắng. Khi chúng 
chết thì Thượng Đế đưa chúng trực tiếp lên trên 
đó. Còn tôi, tôi không còn trong trắng nữa, tôi 
có những phàm tục. Chắc chắn là trong khi tôi 
chết không có đứa con nào đọc kinh Kadish và tôi 
cũng không được đưa lên để gặp các con.

Frankl không có niềm tin như ông đó, nhưng 
Frankl học nói ngôn ngữ đức tin của ông ta:

- Nhưng nếu giáo sĩ chấp nhận những khổ đau 
này để thanh lọc hóa thì khổ đau trở nên có ích 
lợi. Nhờ những đau khổ này mà ông có thể thanh 
lọc tự tâm. Và chính nhờ sự thanh lọc mà sau này 
Thượng Đế sẽ cho ông lên đoàn tụ với các con 
của ông.

Frankl giúp cho ông Rabi thấy trong quá trình 
đi ngang qua khổ đau, mình có thể biến khổ đau 
trở thành hữu ích và tìm ra được nghĩa sống của 
đời mình. Đạo Bụt nói rất rõ khổ đau là chất liệu 
làm ra tuệ giác, an lạc; cũng như bùn là chất liệu 
làm thành hoa sen. Không có khổ đau thì không 
có hạnh phúc, hiểu biết và thương yêu. Nhưng ta 
không cần và không nên tạo thêm khổ đau. Đã có 
quá đủ khổ đau cho ta sử dụng rồi.

Sứ mạng thương yêu

Nhìn và quan sát cây cỏ, ta thấy lá chuối chị nuôi 
lá chuối em và nuôi thân chuối. Ta học được rất 
nhiều trong sự quan sát đó. Lá chuối chị được 
sinh ra trước, tiếp thu ánh sáng mặt trời, những 
chất khí như carbonic dioxide (CO2) và chuyển 
hóa thành những chất nuôi dưỡng thân chuối và 
những lá chuối con đang từ từ phát hiện. Lá chuối 
chị có một sứ mạng, có thể gọi đó là sứ mạng 
thương yêu. Ngay trong giới cây cỏ cũng có, đó 
là điều rất tự nhiên: nuôi dưỡng và bảo hộ cho thế 
hệ tương lai. Đó là một cái gì được ghi khắc vào 
trong sự sống. Nhưng có một điều trong lá chuối 

chị có một cái mà mình có thể tạm gọi là ý nghĩa 
sống, mục đích sống của lá chuối chị là nuôi cây 
chuối và những thế hệ lá chuối tương lai.

Khi một bà mẹ thương yêu và nuôi dưỡng đứa 
con, mình thấy rất rõ trong bà mẹ có tình thương, 
có một ý nghĩa của đời sống. Mục đích của bà là 
nuôi con lớn lên. Bà mẹ có sứ mạng giống như 
lá chuối chị. Nhưng trong khi lá chuối đang làm 
việc nuôi nấng cây chuối và những lá chuối khác 
thì nó cũng có thể có hạnh phúc trong giây phút 
hiện tại. Nó xòe ra tiếp nhận ánh sáng ban mai, 
trình bày tất cả những tươi mát, đẹp đẽ của mình 
và sống an lạc trong từng giây từng phút. Hai 
công việc đó không chống đối nhau. Năng lượng 
của Bồ đề tâm và khả năng lạc trú trong giây phút 
hiện tại không chống đối nhau. Con sư tử mẹ hay 
con mèo mẹ cũng chăm sóc, bảo hộ những những 
đứa con nó sinh ra. Nhiều khi nó nhịn để cho con 
ăn. Nó có tình yêu, nó có một ý nghĩa của đời 
sống.

Là một người cha hay một người mẹ, ta phải thấy 
đời sống của mình có một ý nghĩa nào đó. Ta đã 
tiếp nhận như thế nào và sẽ hiến tặng như thế 
nào? Nếu không thấy được mình đã tiếp nhận cái 
gì thì làm sao thấy được mình sẽ hiến tặng cái gì? 
Là một người xuất gia, ta đã tiếp nhận được giới 
pháp, ta đã tiếp nhận được Tam bảo, đã có hạnh 
phúc. Ta  đã trở thành một sư anh, một sư chị. Ta 
có bổn phận nhìn các sư em bằng con mắt đó. Ta 
phải sống và hành xử như thế nào để mỗi giây 
phút của đời sống hàng ngày có tác dụng nuôi 
nấng các sư em. Ít nhất ta phải làm được như một 
tàu lá chuối. Vì vậy mỗi bước chân của ta phải đi 
trong chánh niệm. Nếu bước chân không chánh 
niệm thì bước chân đó không có tính cách nuôi 
dưỡng và không thể hiện được tình thương của 
mình. Là một sư chị mà ta không biết thở và ôm 
ấp khi có sự bực tức biểu hiện thì ta không thương 
các sư em. Mình nói mình thương sư em, thương 
thầy nhưng nếu mình không làm được việc đó thì 
lời tuyên bố kia trở thành trống rỗng. Thương là 
một cái gì có thật. Thương bằng mỗi bước chân, 
bằng mỗi hơi thở, bằng cách hành xử, bằng từng 
lời nói của mình. Mình có tình thương hay không, 
điều này có thể thấy được rất rõ ràng, không thể 
che giấu được.

(Phiên tả pháp thoại của Sư Ông Làng Mai, ngày 
18 tháng 5 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm, xóm 
Mới)
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Chân Đào Nghiêm

“Mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt, tôi 
choàng áo khoác lên rồi đi bộ quanh xóm Thượng. 
Ngoài trời vẫn còn tối. Tôi bước thật nhẹ, mỗi 
bước chân giúp tôi tiếp xúc với thiên nhiên, trăng 
sao, cây cối, hạnh phúc vô cùng. Tôi có viết một 
bức thư pháp: “I am in love with Mother Earth” 
(Tôi yêu đất Mẹ). Giống như một chàng trai trẻ 
khi nghĩ tới người yêu thì lòng rộn ràng lên, tôi 
cũng vậy. Chỉ cần nhớ ở ngoài kia có trăng, có 
trúc, có con đường thiền hành thì trong lòng rộn 
lên. Đất Mẹ đã đem đến cho tôi biết bao hạnh 
phúc. Tôi yêu đất Mẹ, một tình yêu mà không bao 
giờ có sự phụ bạc. Tôi gửi tôi cho Mẹ, Mẹ gửi 
Mẹ nơi tôi…” (Trích dịch từ “Love letter to the 
Earth” - Thầy Làng Mai)

Khi còn bé, tôi thường nhìn đại dương mênh 
mông với một đôi mắt đầy kinh ngạc và thích thú. 
Biển là tình yêu đầu tiên của tôi. Mỗi năm ba tôi 
hay đưa chúng tôi đi cắm trại gần biển. Ba đã dạy 
tôi bơi và cách giỡn sóng để không còn sợ nước.

Khi có bão lớn,  ba lại dẫn chúng tôi ra bãi biển để 
nhìn những con sóng khổng lồ vỗ vào bờ.

Tôi nhớ là mình đã rất ấn tượng trước sự bao la, 
rộng lớn của bầu trời, của trăng sao. Vào mùa 
đông, chúng tôi được ba mẹ đưa lên núi. Ở đó, tôi 
cảm thấy mình có một sự liên hệ thật sâu sắc với 
thiên nhiên xung quanh và với sự tĩnh mặc của 
núi non hùng vĩ.

Ở vườn sau của ngôi nhà mà tôi đã sống thời thơ 
ấu có một cây đào rất đẹp, hè nào cũng trĩu quả 
thơm ngon. Khi Thầy cho tôi pháp tự “Chân Đào 
Nghiêm”, rất nhiều kỷ niệm về cây đào tuổi thơ 
ấy đã quay về. Hồi nhỏ, đối với tôi cây đào ấy 
đích thực là một người bạn. Ông bà tôi kể rằng 
hồi chiến tranh thế giới thứ II, có một trái bom đã 
rơi vào vườn nhưng không nổ. Tôi tin là cây đào 
ấy đã bảo hộ cho chúng tôi. Tôi đã có rất nhiều kỷ 
niệm vui trong khu vườn tuổi thơ ấy, nơi tôi cùng 
với anh chị chơi đùa dưới bóng cây đào.

Sư cô Đào Nghiêm, người Pháp, xuất gia năm 2003 trong gia đình Cây Cẩm Lai và được truyền đăng 
năm 2011. Sư cô hiện đang tu tập tại xóm Hạ, Làng Mai. Bài viết được chuyển ngữ từ tiếng Anh.
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Một cây liễu cổ thụ ở trong vườn của ông bà ở 
dưới quê là một người bạn khác của tôi. Ông tôi 
rất thích ngồi dưới cội cây này và tôi hay ra chơi 
với ông dưới những cành liễu thướt tha theo gió. 
Tôi biết bất kỳ lúc nào muốn tìm ông, tôi cũng 
có thể đến đó. Ông ngồi đó và dù là ông đi đứng 
không dễ dàng lắm, ông luôn sẵn sàng có mặt để 
chơi với chúng tôi. Cây liễu cũng vậy, luôn luôn 
có đó. Bây giờ bất cứ khi nào thấy một cây liễu, 
tôi cũng cảm thấy sự vững chãi và tình thương 
của ông tôi.

Ở xóm Hạ, tu viện mà tôi đang sống, tôi cũng 
thường hay ngồi dưới gốc liễu vào mỗi buổi sáng 
sớm và thưởng thức cái tĩnh lặng của bình minh 
với một tách trà.

Trước khi đến Làng Mai, tôi đã sống trong một 
cộng đồng tu tập, nơi đó chúng tôi cũng thực tập 
thiền hành. Tôi thích đi trong sự tĩnh mặc và giữa 
cái đẹp của thiên nhiên. Tuy nhiên, lúc đó tôi 
chưa biết cách dừng cái tâm rong ruổi của mình 
lại, tôi hay nghĩ về tương lai. Vừa đi tôi vừa lên kế 
hoạch cho ngày hôm đó, cho nên tôi không thật sự 
có mặt để tiếp xúc với đất Mẹ. Thậm chí, việc này 
xảy ra ngay khi tôi đi trong sự yên lặng của những 
cảnh đẹp tuyệt vời khó diễn tả bằng lời.

Chỉ đến khi tôi đến Làng Mai và bắt đầu thực 
tập thiền hành với Thầy, đi theo những bước chân 
chánh niệm của Thầy, tôi mới bắt đầu khám phá 
sức mạnh chuyển hóa và trị liệu của pháp môn 
này.

Tôi đã đọc rất nhiều sách của Thầy trước đó, vì 
vậy tôi rất mong được thấy Thầy đi thiền hành 
để có thể hiểu được tại sao Thầy lại ưa thích và 
xiển dương pháp môn này đến thế. Lần đầu tiên 
khi gặp Thầy, tôi đã thật sự ấn tượng khi được tận 
mắt nhìn thấy Thầy và đại chúng cùng đi như một 
dòng sông. Thầy đi thật thanh thoát, bình an với 
một sự tĩnh lặng nội tại rất hùng tráng. Giờ đây tôi 
vẫn thấy Thầy đang đi bằng đôi chân của chúng 
tôi, dù Thầy không còn tự đi được nữa mà phải đi 
thiền hành trên xe lăn.

Nhờ thiền hành mà rất nhiều vết thương trong tâm 
tôi đã được chữa lành. Có lần Thầy dạy chúng 
tôi “cùng đi với ba”. Đầu tiên là hình dung mình 
đang nắm lấy tay ba, rồi thấy mình đang đi bằng 
đôi chân của ba. Ba tôi đã qua đời khi tôi chưa đầy 
20 tuổi nhưng tôi vẫn làm theo lời Thầy hướng 
dẫn. Tôi cho phép mình cảm thấy sự hiện diện của 
ba ở bên cạnh. Ba nắm lấy tay tôi và ngắm cảnh 
thiên nhiên qua đôi mắt của tôi. Rồi tôi thấy đôi 

chân mình chính là đôi chân của ba đang đi trên 
mặt đất. Lòng tôi tràn ngập niềm vui vì đã có thể 
tiếp xúc được với ba sau rất nhiều năm. Đó là một 
kinh nghiệm thật sâu sắc. 

Hồi còn nhỏ, có lần tôi đứng trên hai bàn chân của 
ba và ba đã dạy tôi khiêu vũ. Có biết bao nhiêu 
kỷ niệm đẹp thời thơ ấu mà tôi đã lãng quên. Tôi 
rất mang ơn Thầy đã dạy cho tôi pháp môn mầu 
nhiệm này và làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vẫn 
đang tiếp tục đi với ba, hòa giải với ba qua pháp 
môn thiền hành. Pháp môn này giúp tôi hiểu ba 
tôi hơn nhiều so với lúc ông còn sống. Nó đã giúp 
tôi kết nối với ba một cách sâu sắc và đem lại sự 
trị liệu cho cả hai cha con. Không những vậy, tôi 
còn trò chuyện và viết thư cho ba. Tôi nói cho ba 
biết là tôi thương ba và luôn ý thức là ba vẫn luôn 
ở bên cạnh tôi, ba chưa bao giờ rời bỏ tôi hết.

Trong rất nhiều năm, pháp môn thiền hành mầu 
nhiệm này cũng giúp tôi thực sự có mặt cho những 
người thân khác. Khi chị tôi bị bệnh ung thư máu 
hoặc khi Thầy bị hôn mê, tôi đã thực sự có mặt 
trong từng bước chân chánh niệm để chế tác năng 
lượng bình an và trị liệu. Tôi thấy rất rõ ràng rằng 
nếu tôi để cho tuyệt vọng, buồn khổ và lo lắng 
cuốn đi thì tôi không thể nào giúp cho những 
người thân. Hơi thở và bước chân chánh niệm là 
điều tốt nhất mà tôi có thể hiến tặng cho người 
thân và chính mình. Tôi biết ơn những người thân 
đã cho tôi thấy mỗi giây phút của sự sống là quý 
giá vô cùng. 

Năm 2013, tôi cùng con gái Sivakami thực hiện 
chuyến đi bộ 40 cây số xuyên dãy Pyrénées từ 
Đại Tây Dương qua Địa Trung Hải. Chuyến đi 
ấy là một món quà tôi dâng tặng cho ba, cho mẹ 
và anh chị em tôi - những người đã khuất, và cho 
tất cả tổ tiên. Đó là dịp kỷ niệm 40 năm ba tôi 
qua đời, và tôi tròn 60 tuổi. Trong suốt chuyến đi, 
tôi có thể thấy tổ tiên có mặt với tôi trong những 
đám mây, trong chim muông, cây cỏ, trong sự 
tĩnh lặng, trong đá, trong hoa.

Sivakami - con gái tôi - đã bắt đầu đến Làng 14 
năm về trước, từ lúc tôi còn đang tập sự xuất gia. 
Sivakami cũng rất thích đi thiền hành cùng Thầy 
và đại chúng. Trong Sivakami luôn có một tình 
yêu thiên nhiên sâu sắc. Đầu tiên, con gái rủ tôi đi 
bộ một tuần dọc tuyến đường hành hương Saint 
James, sau đó là chuyến đi xuyên Pyrénées 40 
ngày. Bây giờ thì cứ hai hoặc ba năm, hai mẹ con 
lại cố gắng tổ chức một chuyến leo núi. Thường 
thì chúng tôi cùng đi trong yên lặng một cách 
chậm rãi, thường xuyên dừng lại để thở ba hơi và 
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thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Tối đến, chúng 
tôi mới chia sẻ với nhau những gì sâu sắc nhất. 
Càng đi, chúng tôi thấy tâm mình càng tĩnh lặng 
và có một niềm vui sâu lắng.

Chúng tôi thích đi và mang tất cả những vật dụng 
cần thiết trên lưng trong khi đi: thức ăn, lều, gas 
và nước uống. Đi như thế cho tôi một bài học là 
tôi không có nhu cầu nhiều như tôi tưởng. Thí dụ 
như trong chuyến đầu tiên, chúng tôi mang theo 
một lượng thức ăn khổng lồ vì sợ đói, dần dần 
chúng tôi thấy chỉ cần một ít trái cây khô, hạt, 
một lát bánh mì và nước là đã đủ. Leo núi giúp 
tôi chuyển hóa những cái sợ, biết tin vào cơ thể 
và khả năng tự nhiên của mình cũng như giúp tôi 
cảm nhận được một tình yêu sâu sắc đối với đất 
Mẹ.

Tôi nhớ lần đầu tiên khi mới bắt đầu đi với một 
cái ba lô nặng trịch, tôi đi rất hăng hái và tràn đầy 
năng lượng. Nhưng chỉ một lúc sau tôi đi càng 
lúc càng khó khăn, phải dừng lại để thở và vất vả 
lắm tôi mới có thể đi tiếp được. Sivakami dừng 
lại và bảo “Mẹ, thở đi mẹ!” rồi bắt đầu đi trước, 
rất chậm rãi. Sivakami nói: “Khi mẹ thấy tim đập 
mạnh và gấp gáp nghĩa là mẹ đi quá nhanh, cơ thể 
mẹ không chịu được. Mẹ đi chậm thôi, để ý cứ 
mỗi bước chân thì một hơi thở”. Tôi đi phía sau 
con gái và bắt đầu để hết tâm vào hơi thở, kết hợp 

với bước chân. Đột nhiên leo núi với một cái ba 
lô nặng trĩu sau lưng trở nên dễ dàng. Rất nhiều 
lần tôi phải đi qua những con đường núi hiểm trở, 
những khi ấy tôi chỉ có thể đi được khi chú tâm 
100% vào bước chân, hơi thở, đặt hết niềm tin 
vào đất Mẹ, đồng thời tôi cũng có mặt 100%. Tôi 
thấy rất an toàn và được đất Mẹ chở che. Giống 
như bài thực tập mà Thầy đã dạy: 

Để Bụt thở, để Bụt đi, 
Mình khỏi thở, mình khỏi đi 
Bụt đang thở, Bụt đang đi, 

Mình được thở, mình được đi
Bụt là thở, Bụt là đi, 

Mình là thở, mình là đi
Chỉ có thở, chỉ có đi, 

Không người thở, không người đi.

Hồi nhỏ, tình yêu thiên nhiên của tôi có pha lẫn 
một chút sợ hãi, nhất là khi trời nổi cơn sấm sét. 
Khi nghe tiếng sấm, tôi thường khiếp sợ, nấp dưới 
gầm bàn và khóc vì nghĩ đó là lúc thiên nhiên 
đang lên cơn phẫn nộ đối với loài người. Trong 
những chuyến leo núi, nỗi sợ này quay trở lại. 
Có một đêm, hai mẹ con đang cắm lều gần một 
cái hồ đóng băng thì một cơn bão lớn ập tới. Bên 
cạnh tôi, Sivakami ngủ thật bình yên. Chiếc lều 
nhỏ bé mong manh là cái duy nhất bảo vệ chúng 
tôi. Tôi có thể thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. 
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Tôi nhận diện cái sợ của em bé trong mình và bắt 
đầu tưởng tượng ra đủ thứ tình huống có thể xảy 
ra. Tôi không có chọn lựa nào khác là phải giữ 
bình tĩnh, không chao đảo. Tôi quay lại với hơi 
thở, nghĩ thầm: “Nếu mình có chết thì phải chết 
với năng lượng bình an mới được”. Để giữ cho 
tâm an tĩnh, tôi bắt đầu niệm danh hiệu của Bồ 
tát Quán Thế Âm. Ở bên ngoài bão tố suốt đêm, 
nhưng em bé trong tôi đã có nhiều bình yên và 
an toàn vì đã được tôi, bây giờ đã là một người 
trưởng thành ôm ấp.

Nhờ Thầy, tôi đã học cách hoàn toàn chú tâm đến 
sự tiếp xúc giữa bàn chân với đất Mẹ, để cho đôi 
bàn chân hôn lên đất Mẹ, hoàn toàn có mặt để 
tâm tôi không còn rong ruổi nữa. Thực tập pháp 
môn thiền hành càng nhuần nhuyễn, tôi càng thấy 
sự liên hệ giữa mình với đất Mẹ, với tổ tiên, với 
những người xung quanh càng sâu sắc. Bức tường 
ngăn cách của tri giác và sợ hãi trong tôi dần dần 
tan biến đi để nhường chỗ cho niềm vui và hạnh 
phúc thật sự.

Lần đầu tiên khi nghe Thầy nói về tình thương 
đối với đất Mẹ và về tình thương vô lượng mà 
đất Mẹ dành cho chúng ta, tôi bắt đầu cảm được 
tình thương của đất Mẹ. Đó là một kinh nghiệm 
rất sâu sắc bởi vì đồng thời tôi cũng nhận được 
tình thương của mẹ tôi, người mà tôi luôn tưởng 
nhớ. Mẹ tôi luôn hiện diện trong đất Mẹ mọi nơi 
mọi lúc, và khi tiếp xúc với đất Mẹ tôi có thể cảm 
được sự nâng niu và dịu dàng của mẹ. Khi tình 
yêu đất Mẹ trong tôi tăng trưởng, có mặt với Mẹ 
trở thành sự ưu tiên của tôi. Tôi dành nhiều thời 
gian hơn cho thiên nhiên khi sống ở Thiền đường 

Hơi Thở Nhẹ, Paris. Mỗi sáng sớm tôi đều đi dọc 
dòng sông Marne, để được đất Mẹ ôm ấp, thương 
yêu. Sự thực tập đó đem lại cho tôi rất nhiều trị 
liệu.

Tôi nương tựa nơi đất Mẹ trong khi đi. Tôi chỉ có 
thể thật sự hòa làm một với đất Mẹ khi có chánh 
niệm trong mỗi bước chân và hơi thở.

Càng ngày sự thực tập thiền hành của tôi càng sâu 
sắc. Tôi rất may mắn có cơ hội được đi thiền hành 
cùng Thầy và tăng đoàn ở rất nhiều thành phố và 
các miền quê, được tận mắt chứng kiến pháp môn 
này đã mang đến bình an và trị liệu ngay tại chỗ 
cho chính tự thân và cho thế giới như thế nào.

Trong tương lai có thể chúng ta sẽ không còn 
được nhìn thấy vẻ đẹp của đất Mẹ như hiện nay 
nữa. Vì vậy, ý thức sự có mặt quý giá của đất 
Mẹ là một điều quan trọng. Hãy ưu tiên có mặt 
với thiên nhiên. Trước đây, tôi nghĩ là tôi có quá 
nhiều cái quan trọng hơn cần phải thực hiện và tôi 
không có thời gian để ra với thiên nhiên. Nhưng 
thực tế thường ngược lại. Có mặt với thiên nhiên, 
tiếp xúc với cỏ cây, chim chóc, chúng ta sẽ trở 
nên gần gũi hơn với thế giới xung quanh, nhờ đó 
chúng ta trở nên sáng tỏ hơn, vững chãi, bao dung 
và bình an hơn. Đất Mẹ là người thầy vĩ đại nhất 
của chúng ta. Chúng ta cần phải lắng nghe đất 
Mẹ. Nhưng để có khả năng lắng nghe đó, ta cần 
phải biết dừng lại và làm sao để thực sự có mặt. 
“Mỗi bước chân là phép lạ”, như Thầy đã nói.

Tôi thấy đi thiền hành với những vận tốc khác 
nhau rất là có ích. Tôi thích bắt đầu một ngày 
bằng cách đi thật chậm, dành thời gian để có mặt 
hoàn toàn trong từng bước chân. Suốt cả ngày tôi 
quán sát khuynh hướng vội vã của mình trong các 
hoạt động, nhưng tôi biết cách để quay về nương 
tựa nơi đất Mẹ. 

Hãy đi cho những người thương, đi cho những 
người bệnh không còn khả năng đi nữa, đi cho 
những người thương đã khuất. Hãy hiến tặng 
những bước chân của bạn cho những người thân 
yêu. Hãy cảm nhận tình thương của những người 
đó dành cho bạn. Nên biết là đất Mẹ rất yêu 
thương bạn. Mỗi  bước chân đi trên đất Mẹ thật là 
quý báu. Cha mẹ, anh chị của tôi đã không sống 
được tới tuổi của tôi bây giờ, tất cả đã ra đi khi 
tuổi đời khá trẻ, vì vậy tôi ý thức một cách sâu sắc 
mỗi bước chân của mình quý giá đến ngần nào.
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Chân Mai Nghiêm
Thầy Nguyên Tịnh và BBT chuyển ngữ từ tiếng Anh

Bài thơ dưới đây được sư cô Mai Nghiêm - người Pháp, hiện đang tu tập tại tu viện Lộc Uyển, Mỹ - cảm tác 
qua sự kiện ở Standing Rock - khu bảo tồn của người da đỏ thuộc bộ tộc Sioux ở Bắc và Nam Dakota bị đe dọa 
bởi một dự án xây dựng đường ống dẫn dầu đi qua vùng đất này. Tháng 11 năm 2016, cộng đồng người da đỏ 
Sioux, với sự ủng hộ của hơn 2000 cựu chiến  binh Mỹ và nhiều cộng đồng tôn giáo trên thế giới, trong đó có 
tăng thân Làng Mai, đã tổ chức những cuộc biểu tình bất bạo động để thuyết phục chính quyền Mỹ dừng dự án 
này. Với quyết tâm dùng hòa bình để hóa giải bạo lực, cuối cùng người da đỏ Sioux đã thành công.

Xin nguyện đứng bên nhau

Xin lắng nghe, đất Mẹ ơi, 
tiếng gọi của chúng con
Đứng ở đây hay bất cứ nơi nào
Chúng con muôn đời vẫn là con của Mẹ
Mẹ và con là một trong sự thật nhiệm mầu.

Xin cho chúng con đứng đây, Mẹ ơi, 
trong tình yêu vững bền của Mẹ
Để Mẹ được bảo hộ,
Để Mẹ được bình an,
Chúng con đứng đây, 
trong lòng Mẹ thênh thang
Để nuôi giữ tình người 
nơi muôn vạn trái tim mạch thở
Chúng con đứng đây, 
vai kề vai mắt nhìn trong mắt
Cùng chân lý nhiệm mầu của sự nhất như.

Chúng con đứng đây, 
nguyện cho cõi lòng không giận dữ
Chúng con đứng đây, 
nguyện tâm không sợ hãi lao đao

Chúng con đứng đây, 
khối óc nguyện không nhuốm màu phân biệt
Nguyện mãi đứng cùng nhau,
Để trái tim chúng con và tổ tiên 
cùng chung sóng dâng trào.

Chúng con nguyện đứng bên nhau trong tĩnh tại
Gọi gió mưa về, 
gửi niềm hy vọng tràn ngập không gian
Trái tim mở ra cho niềm tin tỏa sáng 
cả sao trời nhật nguyệt mênh mông
Cánh cửa tâm hồn trải rộng
Để muôn trùng cỏ cây đất đá…
Hòa ca trong sự thật thiêng liêng 
của tương tức nhiệm mầu
Cõi tâm linh khoáng đạt 
chúng con nguyện giữ gìn
Cho từng bước chân,
Cho từng tiếng hát ca,
Cho từng lúc nằm ngồi nơi muôn vàn biểu hiện.

Chúng con vẫn đứng đây,
Mẹ ơi,
Xin chứng tri những lời tâm nguyện.
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Sư cô Chân Đức là một trong những đệ tử xuất gia đầu tiên của Sư Ông Làng Mai. Sư cô đã được Sư 
Ông  thế phát và truyền giới lớn năm 1988 tại núi Linh Thứu, Ấn Độ. Là người Anh nhưng sư cô nói 
tiếng Việt rất giỏi và là một sư chị lớn sống hiền hòa, tươi mát, vững chãi trong tăng thân. Từ năm 
2008, sư cô đã đến Đức, cùng tăng thân thành lập Viện Phật học Ứng dụng châu Âu. Hiện nay, sư cô 
đang tiếp tục chăm sóc giảng dạy cho chúng xuất sĩ và cư sĩ tại trung tâm này. (Bài phỏng vấn được 
chuyển ngữ từ tiếng Anh).

BBT: Thưa sư cô, sư cô đã bắt đầu cuộc hành 
trình tâm linh của mình như thế nào?

Sư cô Chân Đức: Cuộc hành trình tâm linh của 
Chân Đức (CĐ) bắt đầu từ Chúa Jesus. CĐ nhớ 
có một lần CĐ đến tham quan nhà thờ Thánh 
Sepulchre ở Jerusalem trong lúc các giáo phái 
Công giáo đang tranh giành nhau ngôi nhà thờ 
đó. Bỗng nhiên CĐ thấy Chúa Jesus. CĐ rất ngạc 
nhiên. Ngài không giống như trong hình CĐ 
thường thấy trong Thánh Kinh. Ngài đang cười 
và rất khỏe mạnh. CĐ băn khoăn không biết tại 
sao Ngài lại cười. CĐ nghĩ có lẽ Ngài đến thế 
gian này để đem lại bình an và hòa giải, mà ở đây 
những giáo phái đại diện cho Ngài lại không thể 
sống chung hòa hợp với nhau. Nhưng Ngài lại 
cười chứ không hề giận dữ.

CĐ được rửa tội tại nhà thờ địa phương khi chưa 
đầy một tuổi. Lúc còn nhỏ, ba CĐ thường đưa CĐ 
tới nhà thờ địa phương và CĐ rất thích ngôi nhà 
thờ này. Nó nằm trong thung lũng, cạnh một dòng 
sông. Nhà của bà ngoại CĐ ở gần đó. Có một lần 
ở xóm Hạ, CĐ nằm mơ thấy mình trở về nơi đó 
với tư cách của một tăng thân để thực tập thiền 
hành dọc theo bờ sông, và CĐ thấy ở đó có một 
thiền đường thật đẹp.

Hơn năm tuổi một chút, CĐ được đi học ở một 
trường thuộc nhà thờ Anh giáo. CĐ thường nhận 
được phần thưởng về môn Thánh kinh. CĐ không 
hề cố gắng mà cũng không nghĩ là mình giỏi môn 
này. Phần thưởng bao giờ cũng là một quyển sách 
về đạo Công giáo. Gia đình bên nội CĐ có rất 
nhiều người là tín đồ Công giáo thuần thành nên 
CĐ đã được trao truyền những hạt giống này.

Trường thứ hai CĐ học là một tu viện Công giáo, 
ở đó CĐ bắt đầu có ý nghĩ trở thành một nữ tu. 
Trong tu viện Công giáo người ta còn cầu nguyện 
nhiều hơn ở trường Anh giáo. Các nữ tu làm cho 
trường học trở thành như một gia đình. Không 
phải nữ tu nào cũng dạy học nhưng tất cả nữ tu 
đều gần gũi với học sinh. Những nữ tu nào không 
dạy học thì nhận những trách nhiệm khác như nấu 
ăn, làm vườn, chăm sóc giáo đường, hay rửa chén 
bát. Và học sinh thường giúp đỡ các nữ tu trong 
các công việc đó.

Khi vào đại học, CĐ bắt đầu quan tâm tới chủ 
nghĩa cộng sản. CĐ gia nhập vào một nhóm có 
tên là Công giáo - Mác-xít (catholic-marxists) và 
tham gia các hoạt động của nhóm này, bởi CĐ 
nghĩ họ sẽ đem lại công bằng nhiều hơn cho thế 
giới. Đó là vào những năm 1967-1968, khoảng 
thời gian mà sinh viên biểu tình rất nhiều trong 
các trường đại học ở Âu châu, trong đó có Anh 
quốc. CĐ không còn thỏa mãn với sự tín mộ trong 
tôn giáo mà cảm thấy mình cần phải hành động để 
có thể sống đúng với tín ngưỡng ấy. Sau khi tốt 
nghiệp đại học, CĐ đến thăm một tu viện thuộc  
dòng thánh Benedict ở Normandy một thời gian. 
CĐ cảm thấy rất gần gũi với các nữ tu, với thánh 
ca, với sự cầu nguyện. Các nữ tu ở trong một tu 
viện lớn dưới quyền của một ông viện trưởng. 
Một hôm CĐ hỏi ông viện trưởng là CĐ có thể 
trở thành một nữ tu hay không? Ông tỏ ra không 
nhiệt tình gì mấy và đề nghị CĐ nên là một cư 
sĩ thì hay hơn. Sau đó CĐ dần dần xa nhà thờ và 
không còn thực tập nữa.

Thủy chung vẫn một niềm thương
Phỏng vấn sư cô Chân Đức
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Năm 1970, CĐ sang Hy Lạp để giảng dạy về cổ 
ngữ Hy Lạp và tiếng Phạn trong một trường học 
quốc tế. CĐ sống chung với những người Hy Lạp 
gốc Á châu. Họ là những người sùng đạo Chính 
Thống giáo (Orthodox). Họ nghĩ là mọi người ai 
cũng phải có một tôn giáo để theo, và họ hỏi CĐ 
theo tôn giáo nào. CĐ trả lời là mình không theo 
tôn giáo nào cả. Họ bảo nếu CĐ dạy tiếng Phạn 
thì nên theo Phật giáo, và họ gởi CĐ tới một trung 
tâm Phật giáo Tây Tạng ở Athens, Hy Lạp. CĐ 
không hề có ý muốn thực tập theo đạo Bụt nên 
đi một cách rất miễn cưỡng. Khi tới trung tâm 
thì một sư cô người Tây Tạng nói được một ít 
tiếng Anh dẫn CĐ vào phòng thờ, chỉ CĐ cách 
lạy, rồi đưa một chuỗi tràng hạt, dạy CĐ đọc câu 
Om Mani Padme Hum mỗi khi lần một hạt. Trước 
khi CĐ ra về, sư cô  nói với CĐ là tháng tới sẽ có 
một vị Lama lớn tới trung tâm và khi đó CĐ nên 
trở lại, mà đừng nên tới sớm hơn.

Một tháng sau CĐ trở lại. Trong phòng thờ đầy 
nghẹt cả người, CĐ thấy một vị Lama đang thuyết 
pháp bằng tiếng Tây Tạng, kế bên ông là một 
thầy tu trẻ thông dịch ra tiếng Anh: “Một người 
nọ đang đi trên đường. Anh ta thấy có một cái gì 
đang nằm trên đường và nghĩ đó là một con rắn. 
Tim anh bắt đầu đập thật nhanh tại vì anh ta rất 
sợ. Nhưng khi nhìn lại, anh thấy đó không phải là 
con rắn và sự sợ hãi trong anh biến mất liền lập 
tức. Cũng giống như tri giác của chúng ta vậy, 
chúng ta sợ những cái không có thật. Khi những 
tri giác sai lầm không còn nữa thì sự sợ hãi cũng 
không còn”.

Bài pháp thoại đánh 
động CĐ một cách sâu 
sắc đến nỗi CĐ không 
thể dùng từ ngữ để diễn 
tả được. CĐ nghĩ: Đây 
là sự thật mà CĐ vẫn 
luôn biết nhưng chưa 
có ai tưới tẩm sự hiểu 
biết đó trong CĐ. Cứ 
như là bài pháp thoại 
của vị Lama đã có sẵn 
trong CĐ rồi vậy.

Khi đó là vào dịp Tết 
tây, và sắp sửa có một 
lễ quy y. Sư cô có tên là 
Anila hỏi CĐ có muốn 
nộp đơn xin quy y hay 
không? CĐ hỏi sư cô 
nhiều câu ngớ ngẩn về 

vấn đề quy y và sư cô đã từ chối trả lời. Cuối cùng 
sư cô nói: “Hãy chờ tới ngày mai xem sao. Nếu 
cô muốn quy y thì quy y, nếu cô không muốn thì 
thôi vậy”.

Sáng hôm sau, CĐ đến dự buổi lễ và ngồi ở sau 
cùng. CĐ không được kêu tên vì đã không nộp 
đơn. Khi vị Lama hỏi: “Còn ai nữa không?”. 
Không hiểu sao CĐ đứng lên và ra tham gia 
cùng những người khác. CĐ quỳ xuống để cho vị 
Lama cắt vài sợi tóc của mình. Sau đó, vị Lama 
tìm trong xấp thẻ có ghi các pháp danh và chọn 
ra pháp danh cho CĐ là Karma Trashi Zangmo. 
CĐ thích pháp danh này. Karma có nghĩa là hành 
động, phần còn lại có nghĩa là tốt lành. Vị Lama 
đó có tên Khenpo Tsultrim Gyatso, là một người 
Tây Tạng tị nạn ở Bhutan. Ngài có thành lập một 
ni viện tại Bhutan, hy vọng một ngày nào đó CĐ 
có thể tới thăm nơi này.

Năm 1980, CĐ sang Ấn Độ. Lần đầu tiên đặt 
chân lên đất Ấn, CĐ có cảm tưởng là mình đang 
về nhà. CĐ cảm thấy rất thân quen với nước Ấn 
mặc dù không khí của New Dehli rất ô nhiễm. 
Nhìn trẻ con chơi đùa, CĐ có cảm giác mình đã 
thấy cảnh này trước đây rồi. Cho nên, mười hai 
tiếng đồng hồ ngồi không thoải mái trên xe bus 
vẫn không làm cho CĐ nản lòng. Khi tới chân 
rặng núi Himalaya vào lúc hoàng hôn, CĐ đã rất 
xúc động khi nhìn những đỉnh núi phủ tuyết trắng 
xóa, thật huy hoàng. Mỗi lần ngắm những đỉnh 
núi ấy, CĐ thấy mình phải sống một đời sống tâm 
linh và vượt thoát những ràng buộc của sinh tử.
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Lúc đầu, CĐ ở trong tu viện của các sư cô. Tu viện 
có tên là Tiklopur, được đặt theo tên của đạo sư 
Tilopa, người đã tu tập ở đây, trong một cái động 
bên bờ sông. Tu viện này có khoảng ba mươi sư 
cô. CĐ ngủ trong một căn nhà hai phòng với một 
sư cô khác. Giường rất cứng và CĐ chưa bao giờ 
có thể ngủ cho tròn giấc bởi vì CĐ rất không thoải 
mái. Không có nước máy trong tu viện nên phải 
đi lấy nước từ giếng làng gần đó.    

Sau đó, CĐ rời ni viện để về sống trong một tu 
viện khác nằm cao hơn, ở chân núi Himalaya. Đó 
là tu viện nằm một nơi hẻo lánh không có đường 
xe tới. CĐ phải đi bộ tám cây số băng qua những 
cánh đồng lúa, những con sông và những cánh 
rừng để tới đó.

Điều kiện sống ở đây rất tối thiểu. Mặc dù vậy, 
các thầy ở đây tu tập thật tinh tấn. Hạnh phúc và 
sự thảnh thơi, an lạc của một số thầy làm cho CĐ 
rất ấn tượng. Một hôm CĐ thấy một thầy ngồi 
trên đỉnh đồi nhìn xuống cánh đồng. Thầy ngồi 
thật an nhiên, hoàn toàn mãn ý trong giây phút đó, 
“không đi đâu nữa, có chi để làm”. Niềm an lạc 
tỏa rạng của thầy đã để lại một ấn tượng sâu sắc 
trong lòng CĐ.

Sự thực tập của các sư cô là trì chú trong mọi sinh 
hoạt, và vài giờ đồng hồ trong ngày ngồi lại với 
nhau để tụng kinh. CĐ được dạy câu chú “Om 
Mani Padme Hum”. CĐ thường tụng câu chú đó 
theo những âm điệu mà CĐ đã biết. Một ngày 
kia trong lúc đang tụng chú, bỗng nhiên CĐ thấy 
không phải CĐ là người đang tụng chú. Những 
rặng núi ngoài kia đang đáp lại tiếng tụng của 
CĐ. Có lẽ đó là do năng lượng tập thể. Rất nhiều 
người đã tụng chú “Om Mani Padme Hum” tại chỗ 
này, và nó đã trở thành một phần của môi trường 
chung quanh. CĐ yên lặng thưởng thức cái cảm 

giác “trong ngoài 
là một” đó.

Tuy nhiên cũng 
đến lúc CĐ phải 
chăm sóc cho 
thân của mình. 
CĐ không được 
khỏe lắm. CĐ 
băn khoăn không 
biết phải làm sao? 
Tình cờ ngày đó 
có một thầy nghé 
thăm. Thầy cầm 
theo một cái radio 
và thầy kể cho 

CĐ nghe về căn cứ quân sự Greenham Common 
và những người phụ nữ đang biểu tình ở đó để 
ngăn chặn không cho Mỹ đem vũ khí hạt nhân ra 
gây chiến. Thầy hỏi tại sao CĐ không có mặt ở đó 
với họ. Ngay lúc đó CĐ quyết định đó là việc CĐ 
muốn làm, nhằm góp phần ngăn chặn chiến tranh. 

Về lại Anh, Chân Đức lên kế hoạch đi đến 
Greenham Common. Lúc đó là vào cuối tháng ba 
và nhiệt độ vẫn còn dưới 0 độ, nhưng CĐ muốn 
thực tập ngủ ngoài trời không có lều và mái che 
vì những phụ nữ đang ở Greenham đều phải làm 
như vậy. CĐ có thể ngủ ngoài trời một cách thoải 
mái nên quyết định khởi hành. CĐ muốn đi bộ 
càng nhiều càng tốt. CĐ nghĩ mình có thể không 
cần thức ăn và dọc đường CĐ có thể gõ cửa nhà 
người ta để xin nước uống. CĐ mang giày ống 
bằng cao su. CĐ không biết là mình đã đi bộ bao 
lâu nhưng khi tới Greenham Common thì chân 
phồng rộp hết, và CĐ phải đi đứng rất khó khăn 
trong vài ngày.

Những phụ nữ ở Greenham rất dễ thương. Họ 
dựng nhiều trại chung quanh căn cứ. Họ có một 
hệ thống những người tình nguyện làm những 
công việc như nấu nướng, đào hầm vệ sinh, giữ 
cho lửa không tắt và canh gác ở cổng, chỗ mà vũ 
khí hạt nhân có thể được chở ra. CĐ được cho một 
tấm nhựa để bao túi ngủ lại nếu trời mưa. Trong 
khi canh gác, CĐ thường thực tập thiền ngồi bên 
ngoài hàng rào. Lúc nào cũng có một toán phòng 
vệ đi tuần tra bên kia hàng rào. Thường thì họ rất 
thân thiện. Họ nói CĐ sẽ bị đông đá đến chết nếu 
còn tiếp tục ngồi đây và hỏi CĐ làm gì trong khi 
ngồi thiền.

Những người phụ nữ không quan tâm gì mấy 
tới Phật giáo và thiền tập, nhưng khi CĐ hỏi có 
ai muốn phối hợp hoạt động hòa bình với thiền 
tập hay không thì có người cho CĐ biết về hội 
Buddhist Peace Fellowship (Phật tử thân hữu 
tranh đấu cho hòa bình). CĐ tìm tòi và nhận được 
một bản tin của hội. Lần đầu tiên CĐ đọc được 
một bài thơ của Thầy, đó là bài thơ Hãy gọi đúng 
tên tôi, và thấy hình Thầy đang rót một tách trà.

BBT: Thưa sư cô, làm thế nào mà sư cô biết đến 
Sư Ông và Làng Mai? 

Sư cô Chân Đức: CĐ đến sống trong một cộng 
đồng với những thành viên của hội Buddhist 
Peace Fellowship. Họ muốn tổ chức một khóa 
tu để mời Thầy tới nước Anh. Cuối cùng CĐ là 
người đứng ra tổ chức và tìm địa điểm. CĐ tìm 
được một lâu đài rất cũ và lạnh lẽo ở miền Bắc 
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nước Anh. Hồi đó là vào tháng 3 năm 1986. CĐ 
ra đón Thầy ở phi trường Luân Đôn. Khi thấy 
Thầy và sư cô Chân Không, CĐ có cảm tưởng 
như là mình được gặp lại người thân sau một thời 
gian dài vắng bóng. Sau khóa tu, Thầy hỏi CĐ có 
muốn về ở Làng Mai trong 6 tuần lễ hay không. 
Dĩ nhiên là CĐ thưa “Dạ có!” 

CĐ về Làng vào tháng 7 và trong khóa tu mùa hè 
năm 1986, CĐ thọ 14 Giới Tiếp Hiện. CĐ nghĩ 
sẽ ở Làng một tháng và sau đó sẽ về Anh để dạy 
học, nhưng sau khi ở Làng một tháng, Thầy và sư 
cô Chân Không mời CĐ ở lại lâu dài. Thầy nói 
sống ở Làng, CĐ có thể được là chính mình. Nếu 
muốn, CĐ có thể trồng rau dền, ngò, cải bẹ xanh 
cho mùa đông. Sư cô Chân Không nói CĐ có thể 
dạy tiếng Pháp cho những người Việt Nam tị nạn 
đang sống ở Làng. 

BBT: Xin sư cô chia sẻ một vài khoảnh khắc mà 
sư cô cảm thấy mình thực sự tiếp xúc sâu sắc 
với Sư Ông.

Sư cô Chân Đức: Lần đầu tiên mà CĐ cảm thấy 
có sự liên hệ sâu sắc với Thầy là lúc Thầy cho 
pháp thoại ở Anh vào tháng 3 năm 1986. Thầy 
giảng về Bát Nhã Tâm Kinh và sử dụng tờ giấy để 
làm thí dụ. Thầy đưa lên một tờ giấy và nói: “Nếu 
bạn có tâm hồn thi sĩ khi nhìn vào một tờ giấy, 
bạn sẽ thấy một đám mây bay trong ấy. Không 
có mây thì không có mưa, không có mưa thì cây 
cối không mọc được, và nếu không có cây thì làm 
sao có tờ giấy này trong tay bạn? Cho nên tờ giấy 
có mặt là vì đám mây có mặt, không có mây thì 
không có tờ giấy. Đám mây và tờ giấy phải nương 
vào nhau để hiện hữu, cái đó gọi là tương tức”. 
Khi nghe lời giảng của Thầy lúc ấy, CĐ cảm thấy 
mình không còn cần tìm kiếm gì hơn nữa.

Lần thứ hai là khi CĐ tới Làng lần đầu tiên. Khi 
ấy, Thầy dạy cách thỉnh chuông để hướng dẫn 
buổi ngồi thiền. Thầy thường tới thiền đường và 
ngồi ở những chỗ khác nhau. Một hôm Thầy ngồi 
kế bên CĐ, CĐ cảm nhận từ Thầy một năng lượng 

tuyệt vời của định lực và sự khinh an. Nhiều khi 
CĐ nhầm lẫn Thầy với ba CĐ. Thầy nói: “Chắc 
thầy phải đeo một tấm biển ghi ‘Thầy không phải 
là ba của con đâu’!”.

Thầy và sư cô Chân Không rất dễ thương với CĐ 
vì hiểu được lối sống Tây phương của CĐ. Hai vị 
không đòi hỏi gì ở CĐ cả mà cho phép CĐ được 
là chính mình. Sau này CĐ có hỏi Thầy: “Con 
có thể làm gì khác hơn là làm chính mình?”, thì 
Thầy nói rằng trong đạo Bụt có giáo lý vô ngã, 
nghĩa là không có một cái ta riêng biệt. Thầy luôn 
luôn dạy CĐ từng chặng một. Lúc đầu Thầy bảo 
CĐ làm hạnh phúc cho chính mình. Sau đó Thầy 
dạy CĐ cách thức giúp cho người khác. Thầy cho 
phép CĐ trải nghiệm những gì mà CĐ phải đi qua 
để tự mình học hỏi mà không bảo CĐ nên làm cái 
này hoặc không nên làm cái kia.

Thầy dạy cho CĐ cách nương tựa tăng thân. CĐ 
nhớ là vào năm 1986, một hôm CĐ hỏi Thầy là 
ở Làng có thể trồng trọt theo phương pháp hữu 
cơ hay không? Thầy nói miễn là mọi người trong 
tăng thân đều đồng ý thì cứ làm, nhưng đây là một 
vấn đề mà mọi người phải cùng nhau quyết định. 
Cuối cùng, mọi người không đồng ý nên Thầy nói 
CĐ có thể xin một khoảnh đất nhỏ và trồng trọt 
theo lối hữu cơ. Nếu mọi người thấy CĐ thành 
công thì sẽ muốn làm theo. Một hay hai năm sau 
đó, Làng Mai bắt đầu trồng trọt theo lối hữu cơ.

Sau khi Thầy bị đột quỵ, CĐ quan sát thấy Thầy 
vẫn tiếp tục trao truyền giáo pháp bằng sự sống 
của Thầy. CĐ rất ấn tượng khi nhìn Thầy ăn cơm 
trong chánh niệm. Mặc dù có khó khăn trong khi 
ăn nhưng Thầy có mặt hoàn toàn cho thức ăn. CĐ 
có thể thấy Thầy có mặt đó cho mặt trời, cho cơn 
mưa trong thức ăn cùng một lúc.

CĐ ấn tượng nhất là cách Thầy làm sáng tỏ những 
giáo lý của đạo Bụt. Thầy đã gạn lọc rất nhiều sự 
hiểu lầm và những trao truyền sai lạc trong giáo 
lý, giúp cho giáo lý đạo Bụt trở nên sáng tỏ và 
mang tính thực tiễn.

BBT: Có khi nào tăng thân yêu cầu sư cô làm 
một việc nào đó mà sư cô không thích nhưng sư 
cô vẫn làm vì vâng lời và nương tựa tăng thân? 
Sư cô có lời khuyên nào cho những người xuất 
gia trẻ khi tăng thân yêu cầu mình làm công 
việc mà mình không thích.

Sư cô Chân Đức: CĐ là tăng thân và tăng thân là 
CĐ. CĐ không có một cái ta riêng biệt. Khi CĐ 
muốn làm cái gì đó (như muốn đi Thái Lan chẳng 
hạn) thì CĐ hỏi tăng thân. Nếu tăng thân trả lời: 
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“Sư cô hãy chờ một năm nữa” thì CĐ xem đó là 
một cơ hội. Tăng thân ở đây và tăng thân ở đó 
là một. Đôi khi mình muốn cái gì đó nhưng lại 
không biết cách trình bày ý muốn của mình một 
cách khéo léo nên tăng thân từ chối. CĐ nghĩ là 
CĐ không đủ khéo léo khi trình bày ý của mình. 
CĐ phải thử lại một lần nữa. Khi muốn làm việc 
gì thì CĐ hỏi ý một vài chị em mà CĐ tôn trọng 
ý kiến nhất để xem họ trả lời như thế nào. Nếu họ 
không đồng ý thì có khi CĐ bỏ luôn ý định của 
mình hay có khi CĐ vẫn thử trình bày ý muốn 
của mình trong buổi họp của Hội đồng Tỳ Kheo 
Ni. CĐ biết càng nhiều con mắt nhìn thì cái thấy 
càng sáng.

Nếu tăng thân yêu cầu CĐ làm một việc mà CĐ 
cảm thấy mình không đủ khả năng thì CĐ cố gắng 
giải thích cho tăng thân hiểu tại sao CĐ không 
làm được việc đó. Nếu tăng thân không chấp nhận 
sự giải thích của CĐ thì CĐ sẽ nhận làm công 
việc đó và tự nhủ rằng: “Nếu mình làm tốt thì 
tăng thân sẽ có lợi, còn nếu mình làm không tốt 
thì tăng thân sẽ không bao giờ yêu cầu mình làm 
nữa!”

BBT: Sư cô đã thực tập như thế nào để thích 
ứng và sống hòa hợp trong một môi trường văn 
hóa khác với môi trường văn hóa của mình?

Sư cô Chân Đức: Thầy và sư cô Chân Không 
đã có khả năng bơi lội được trong dòng sông của 
văn hóa Á đông và của văn hóa Tây phương. 
Cách sống của hai vị kết hợp được hai nền văn 
hóa một cách thoải mái. Đó là điều lôi cuốn CĐ 
tới Làng Mai. Thầy và sư cô Chân Không có khả 
năng khám phá ra được những châu báu của văn 
hóa Tây phương. Tất cả chúng ta cũng cần khám 

phá như thế. Người Tây phương phải khám phá 
những châu báu của nền văn hóa Việt Nam và 
người Việt Nam phải khám phá những châu báu 
của văn hóa Tây phương. Thầy thường kể về một 
sư cô người Việt ở Los Angeles biết cách thức 
uống trà với các thầy cô người Việt và với người 
Tây phương. Cách thức sư cô mời trà hay nhận trà 
có khác nhau trong mỗi trường hợp nhưng uống 
trà với ai sư cô cũng đều thấy thoải mái như nhau.

Có lúc CĐ cảm thấy không vui khi có những sư 
em người Việt sống ở Tây phương không thực tập 
theo một số điều cho phù hợp với khí hậu bên này, 
thí dụ như vào mùa đông khi ra vào cần đóng cửa 
để giữ hơi ấm trong nhà. Nhưng CĐ tự nhắc nhở 
mình là có những cái khác quan trọng hơn trong 
liên hệ chị em. CĐ phải kiên nhẫn và tiếp tục nhắc 
nhở các sư em mà không nên có thái độ bực bội, 
và cả hai bên sẽ cùng tiến bộ.

CĐ thấy mỗi trung tâm của Làng Mai đều nên 
sử dụng ba ngôn ngữ (Pháp, Anh, Việt hoặc 
Thái, Anh, Việt hoặc Đức, Anh, Việt, v.v..). Văn 
hóa xuất sĩ cần thời gian để có thể bắt rễ ở Tây 
phương. Chúng ta muốn đi nhanh nhưng chúng ta 
cũng không muốn làm mất đi phẩm chất của đời 
sống xuất sĩ.

BBT: Điều mà sư cô muốn trao truyền nhất cho 
các sư em của mình là gì?

Sư cô Chân Đức: Là người xuất gia, chúng ta 
không có những đứa con huyết thống. Tuy nhiên 
chúng ta cũng muốn được tiếp nối, và chúng ta 
phải tiếp nối trong các sư em của mình. Điều đó 
có nghĩa là chúng ta phải tu tập cho có nội dung 
mà không phải bằng hình thức bên ngoài. Chúng 
ta trao truyền lại cho các sư em nội dung của sự tu 

tập, tình thương và sự 
hiểu biết. Nếu chúng 
ta thật sự đã về đã tới 
và có hạnh phúc trong 
từng bước chân thì đó 
là sự trao truyền thật 
tuyệt vời mà không 
cần phải sử dụng lời 
nói.

BBT: Làm sao để mở 
lòng ra với những 
quốc gia khác? Làm 
thế nào để yểm trợ 
cho đất nước mình 
khi sống xa quê 
hương?
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Sư cô Chân Đức: Những thầy tu Ấn Độ đã tới 
Việt Nam. Thầy Huyền Trang đã tới Ấn Độ và 
phải ăn cà ri Ấn. Các vị xuất gia trong Phật giáo 
xưa nay vẫn sẵn sàng sống ở nước ngoài. Cái 
chính là lòng mình có bình an và hạnh phúc hay 
không. Có thể chúng ta nghĩ là mình sẽ hạnh phúc 
hơn khi sống tại đất nước mình nhưng nếu tâm 
mình không an thì mình sẽ không có hạnh phúc. 
Giảng pháp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thì thoải mái, 
nhưng không có nghĩa là mọi việc đều sẽ dễ dàng. 
Chúng ta không cầu mong sự dễ dàng mà chỉ cầu 
có sức mạnh để làm được những việc không dễ 
dàng. Ở Việt Nam cần các thầy các sư cô và ở 
Tây phương cũng vậy. Chúng ta có cơ hội để đổi 
trung tâm và trải nghiệm được những nơi khác 
nhau trên toàn cầu. Đó là một cơ hội tuyệt vời!

BBT: Sư cô đã hết lòng chăm sóc cho mẹ trong 
những ngày cuối đời của bà và hiện cũng đang 
chăm sóc cho ba. Vậy sư cô có những lời khuyên 
nào cho những thầy, những sư cô trẻ về cách 
thức giúp cho cha mẹ trong lúc tuổi già hay khi 
họ hấp hối, với tư cách một người xuất gia hay 
không?

Sư cô Chân Đức: Đó là một sự thực tập rất tuyệt 
vời và sâu sắc! Chúng ta rời gia đình để trở thành 
một người tu và sau một thời gian tu tập, chúng ta 
lại trở về để giúp cho cha mẹ khi cha mẹ lâm bệnh 
nặng hoặc đang hấp hối. Sự thực tập của chính 
chúng ta phải thật vững chãi. Khi nào cha mẹ còn 
sống thì chúng ta phải thực tập cho có nội dung 
để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Cha mẹ có 
thể tiếp nhận công đức đó và chuyển hóa. Chúng 
ta không cần phải ở gần cha mẹ mới có thể yểm 
trợ được. Tuy nhiên, tăng thân sẽ cho phép chúng 
ta được về chăm sóc cha mẹ khi thật sự cần thiết.

Việc đầu tiên chúng ta cần thực tập là phải buông 
bỏ hết mọi ý tưởng. Khi trở về giúp cha mẹ, CĐ 
có rất nhiều ý tưởng trong đầu là mình phải làm gì 
và làm thế nào. Nhưng những ý tưởng đó thật ra 
lại không thể thực hiện được. Trong nhà thương, 
bên giường bệnh, mình phải có mặt và đáp ứng 
được ngay với những gì đang xảy ra lúc đó, chứ 
không phải sử dụng những ý tưởng đã có sẵn của 
mình. 

Lúc mẹ CĐ nằm nhà thương, khi từ giã mẹ về 
nhà tối hôm đó, CĐ không nghĩ đó là lần cuối 
cùng CĐ gặp mẹ khi bà còn sống. CĐ tới nhà 
thương sau khi hướng dẫn một ngày chánh 
niệm nên rất mệt. Mẹ CĐ nằm trên giường 
và CĐ hát cho mẹ nghe bài hát của Rumi, nhà 
thơ Sufi người Ba Tư nổi tiếng của thế kỷ 13: 

Silence is an ocean,
Language is a river,
When thousands of voices in your head are 
speaking
You know: That’s enough for now.
When the ocean calls you,
Don’t go to the river,
Listen to the ocean saying:
That’s enough for now.

“Im lặng là đại dương
Ngôn ngữ là dòng sông
Khi trong đầu có hàng ngàn tiếng nói 
Thì ta biết: như thế đã đủ rồi. 
Khi đại dương lên tiếng gọi
đừng nên tìm đến dòng sông 
Hãy lắng nghe đại dương lên tiếng:
Như thế đã đủ rồi!”

CĐ ngồi trên giường bệnh của mẹ và hoàn toàn 
cảm thấy mình với mẹ là một. Mẹ là CĐ và CĐ là 
mẹ. Lúc đó tai của CĐ rất đau và CĐ rất mệt. CĐ 
nói với mẹ: “Tai con đau quá! Con có thể về nhà 
không mẹ?” Mẹ CĐ nói thật dịu dàng: “Ừ, con về 
đi!” CĐ để mẹ một mình trong bệnh viện. Sáng 
hôm sau cô y tá gọi điện thoại báo tin mẹ CĐ vừa 
mới mất. CĐ ân hận là mình đã không ở với mẹ 
lâu hơn.

Khi ba của CĐ lâm bệnh nặng, CĐ tới bên cạnh 
ba thì ba mê man và thỉnh thoảng ba nói sảng. CĐ 
xoa bóp cho ba thật nhẹ và hát vào tai ba những 
bài hát mà ba thích. Khi mới tỉnh dậy, ba không 
tin CĐ là con gái của ba. Ba lẫn lộn không biết 
mình đang ở đâu. Ba nghĩ mọi người muốn hại 
ba. CĐ nói với ba: “CĐ là con gái của ba” và 
ba nói: “Cô là một Phật tử thì chắc cô không nói 
dối”.

Có nhiều lúc CĐ tưởng ba CĐ sắp mất, nhưng 
rồi CĐ ngồi bên ba, theo dõi hơi thở của mình và 
nghe ông thở. Bỗng nhiên câu “Hãy thở và biết là 
bạn đang còn sống” trở nên rất thực đối với CĐ. 
Sự sống là một phép lạ! Mầu nhiệm thay khi ta 
đang còn sống! Và dĩ nhiên là nếu không có cái 
chết thì không thể có sự sống! CĐ muốn sống 
một cuộc sống thật tròn đầy, giống như ba CĐ đã 
thưởng thức và sống thật tròn đầy cuộc đời của 
mình! Đó là điều mà CĐ đã học được bên giường 
bệnh của ba!

BBT: Chúng con kính cảm ơn sư cô đã chia sẻ 
những kinh nghiệm tu tập rất thực tế và sâu sắc!
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Tình thương nuôi lớn ước mơ
Chân Pháp Dung, Chân Pháp Linh, Chân Hiến Nghiêm

Tám giờ sáng thứ Ba, tại một ngã tư trung tâm 
thành phố San Francisco mà thường ngày xe cộ 
tấp nập, hai mươi lăm quý thầy và sư cô Làng Mai 
đang đứng thành vòng tròn và hát thiền ca trước 
một trong những tòa thị sảnh lớn nhất của thành 
phố San Francisco. Cả một khu phố đã được chặn 
lại để làm nơi diễn ra hội nghị Dreamforce, một 
hội nghị công nghệ thường niên lớn nhất của 
thành phố do công ty Salesforce tổ chức. Với sự 
tò mò pha chút ngại ngần, một số doanh nhân bắt 
đầu đến và tham gia cùng quý thầy, quý sư cô. Ai 
cũng có ly cà phê và điện thoại di động trên tay.

Sau một vài bài thiền ca, thầy Pháp Triển chia sẻ 
cách đi trong chánh niệm với những người đến 
sớm, những người đã biết trước là sẽ có thiền tập 
trong chương trình hội nghị. Rồi vòng tròn mở 
ra và đoàn thiền hành do quý thầy, quý sư cô dẫn 
đầu đi im lặng và chậm rãi ngang qua khuôn viên 
của hội nghị như một con rắn khổng lồ đang từ 
từ trườn đi với tốc độ của một con ốc sên. Trên 
đường đi, nhiều người nhập vào đoàn, dù vẫn 
còn đang mặc đồ công sở với giày cao gót hoặc 
giày da bóng loáng. Những người hướng dẫn và 
nhân viên bảo vệ đang đứng rải rác khắp nơi trong 

(Đem Heartforce đến Dreamforce)

khuôn viên hội nghị đưa mắt nhìn nhóm người đầu 
tròn áo nâu đang dẫn đầu đoàn thiền hành rồi thì 
thầm với nhau một cách lo ngại “Chắc mấy người 
này là dân ghiền ma túy? Hay đây là một sô trình 
diễn?”. Một thầy nghe được mấy câu trao đổi đó 
liền giải đáp thắc mắc pha chút khôi hài: “Các bạn 
đang tự hỏi cái gì đang xảy ra phải không? Mấy 
người này không phải là đang bị thuốc hành đâu. 
Họ đang thực tập chánh niệm đấy.”

“Đó là cái gì vậy? Có phải là một trạng thái xuất 
thần không?” 

“Không, không hẳn vậy. Chúng tôi bày cho họ 
cách làm sao để chậm lại.”

“Chậm lại… À, tôi hiểu rồi. Có thể cho tôi một 
chút cái đó được không? Tôi cũng cần chậm lại 
đây.”

“Không, cái đó không phải là thuốc viên có sẵn 
để uống đâu, mà đó là sự trải nghiệm với bước 
chân, với những bước đi vội vã. Anh muốn thử 
không?”

“Không được, tôi đang làm nhiệm vụ mà.”
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Ba tháng trước, buổi sáng ngay sau vụ tấn công 
khủng bố tại Nice trong ngày kỷ niệm phá ngục 
Bastille (Bastille Day), sư cô Chân Không nhận 
được một email từ Marc Benioff, Tổng Giám 
đốc của Salesforce. Trong email, ông chia buồn 
về sự việc đáng tiếc đó và lập lại lời mời tăng 
đoàn Làng Mai đến dự hội nghị của công ty ở San 
Francisco. Ông nói rằng thế giới đang cần gặp gỡ 
quý thầy, quý sư cô để mọi người có thể học hỏi 
cách cùng nhau trị liệu. Ông muốn những người 
chưa bao giờ được gặp quý thầy, quý sư cô có một 
cơ hội; đó có thể là cơ hội duy nhất trong đời họ 
được tiếp xúc với những người xuất gia thật sự. 

Hội nghị thường niên Dreamforce diễn ra trong 
bốn ngày, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 năm 
2016, dành cho giới kinh doanh trong lĩnh vực 
công nghệ. Ngày cuối cùng của hội nghị được 
dành riêng cho đề tài Từ bi trong kinh doanh. Đây 
là hội nghị lớn nhất trên thế giới về lĩnh vực này. 
Marc muốn 170 ngàn doanh nhân đến dự hội nghị 
Dreamforce được trải qua kinh nghiệm mà ông đã 
có - tiếp xúc với tăng thân Làng Mai và học hỏi 
về phương pháp thực tập chánh niệm. Ước muốn 
chân thành đó của ông đã làm sư cô Chân Không 
và tất cả mọi người trong tăng thân vô cùng xúc 
động. Nhờ vậy mà các nhân duyên đã được hội tụ 
đầy đủ để cho hai mươi lăm xuất sĩ từ nhiều trung 
tâm khác nhau của Làng Mai ở khắp nơi có mặt 
tại hội nghị. Cả sư cô Chân Đức và thầy Pháp Ấn 
từ Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB) cũng 
bay sang tham dự.

Marc Benioff là một nhà hảo tâm, đồng thời cũng 
là Tổng giám đốc của Salesforce - một trong 
những công ty kinh doanh phần mềm lớn nhất thế 
giới hiện nay. Marc gặp Thầy Làng Mai lần đầu 
vào tháng 10 năm 2013 tại một sinh hoạt dành cho 
ba mươi tổng giám đốc của Silicon Valley được 
tổ chức tại nhà riêng của ông ở San Francisco. 
Trong buổi sinh hoạt ngắn ngủi vào buổi chiều 
hôm đó, Thầy đã đề nghị các tổng giám đốc nên 
“làm cho doanh nghiệp trở thành một gia đình”. 
Thầy nói: “Mục đích của công việc làm ăn không 
nên chỉ là tiền bạc mà còn phải có lòng từ bi - từ 
bi cho công nhân viên, cho khách hàng, và cho 
cả hành tinh của chúng ta nữa”. Thầy đề nghị họ 
nên “ngồi xuống để lắng nghe những khổ đau của 
nhân viên”. Và cuối cùng Thầy thách thức các vị 
Tổng giám đốc với một câu nói: “Các ông phải 
chọn lựa, hoặc làm người thành công nhất, hoặc 
làm một người hạnh phúc” (You have to choose, 
between being number one, or being happy). 

Hạt giống nhỏ bé ấy, nhờ được chăm sóc giữ gìn, 
đã đơm hoa kết trái một cách không ngờ. Marc và 
nhiều người có cùng tâm huyết như ông bắt đầu 
đem sự thực tập chánh niệm vào môi trường làm 
việc, và làm cho văn hóa công ty của họ thay đổi. 
Sự thực tập chánh niệm không những giúp nhân 
viên trong công ty giảm căng thẳng để hoàn thành 
công việc mà còn mang lại cho công ty của họ 
không khí của một gia đình, một cộng đồng đầy 
bình an và hạnh phúc.  

Thấy được tâm nguyện chân thành của Marc 
trong việc chuyển hóa văn hóa công ty, Thầy 
khuyến khích chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc với 
những doanh nhân này. Tâm nguyện của Marc  đã 
được chứng minh qua câu nói của ông: “Nhiệm 
vụ của các doanh nghiệp là làm cho thế giới này 
trở thành một nơi tốt đẹp hơn”. Năm 2015, tăng 
đoàn Làng Mai đã hướng dẫn một ngày tu chánh 
niệm cho Salesforce và đề xướng việc thiết lập 
những khu vực thực tập chánh niệm (mindfulness 
zones) trong các văn phòng làm việc của công 
ty này. Chúng tôi đã rất ấn tượng vì chỉ một năm 
sau, năm 2016, Marc đã biến lời đề nghị đó thành 
sự thật. Trong mỗi tòa nhà của công ty Salesforce 
đều đã có một khu vực chánh niệm. Và giờ đây, 
tại hội nghị Dreamforce, Marc cũng cố gắng kết 
hợp để thực hiện ý tưởng này trong ngày cuối với 
chủ đề “Từ bi trong kinh doanh”. 

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết mình có toàn 
quyền trong việc tổ chức, sắp xếp cách thức 
chia sẻ pháp môn chánh niệm tại hội nghị. Ban 
tổ chức đã thiết kế hai khu vực chánh niệm nằm 
ngay giữa trung tâm khuôn viên để bảo đảm ai 
cũng có cơ hội được tiếp xúc với quý thầy, quý 
sư cô trong suốt bốn ngày của hội nghị. Mỗi buổi 
sáng, chương trình của chúng tôi bắt đầu bằng 
thiền hành, tiếp đó là thiền tọa có hướng dẫn và 
một bài pháp thoại ngắn, kết thúc bằng một thời 
vấn đáp; đây là những hoạt động trong nhà. Thời 
gian còn lại của buổi sáng chúng tôi hiến tặng 
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sự có mặt của mình tại khu thực tập chánh niệm 
ngoài trời, đây là nơi mà mọi người có thể đến để 
học hỏi về các phương pháp thực tập. Ngồi xung 
quanh mỗi thầy hay sư cô là một nhóm nhỏ bao 
gồm các doanh nhân đang háo hức tìm hiểu về 
sự thực tập chánh niệm. Họ phải cố gắng hết sức 
để nghe những lời hướng dẫn của quý thầy, quý 
sư cô, trong tiếng ồn của một ban nhạc đang chơi 
gần đó.

Sư cô Hiến Nghiêm đóng vai trò của một người 
tiếp đón. Sư cô trả lời những câu hỏi sơ bộ rồi căn 
cứ vào câu hỏi chính và lượng thời gian mà họ có, 
hướng dẫn họ đến gia nhập một trong các nhóm 
trong khu thực tập chánh niệm. Ai cũng nói: 
“Tôi chỉ có năm phút thôi”, và sư cô luôn trả lời: 
“Không thành vấn đề, bao nhiêu đó cũng quá đủ 
để quý vị tìm hiểu những điều cần biết về chánh 
niệm”, dù biết quá rõ là họ sẽ bị thu hút ít nhất là 
hai mươi phút. Thậm chí có vài người còn ở lại cả 
hơn hai giờ đồng hồ, và cuộc tham vấn của họ đã 
chấm dứt bằng thiền ôm, bằng nước mắt, và thậm 
chí có khi còn bằng một bài tập khí công do thầy 
Pháp Ấn hướng dẫn riêng.

Thật thú vị khi thấy cảnh tượng mười hai vị xuất 
sĩ, mỗi vị có một nhóm nhỏ vây quanh, và ai cũng 
đều có khả năng đáp ứng một cách thật chính xác 
nhu cầu cấp thiết của những người trong nhóm. 
Nhờ đó, chúng tôi thấy được lợi ích của sự rèn 
luyện làm việc chung như một tăng thân và việc 
thực tập những pháp môn đáp ứng được nhu yếu 
thực tiễn của đời sống. Từ thầy Pháp Hợp là vị trẻ 
nhất đến sư cô Chân Không là vị lớn nhất trong 
đoàn, không ai là không nhận ra sự rèn luyện và 
tu tập trong tu viện - như sự thực tập tiếp xúc và 
chăm sóc khổ đau trong tự thân, cũng như chế tác 
niềm vui, niềm hạnh phúc - đã giúp chúng tôi dễ 
dàng giúp người khác cởi bỏ được nội kết trong 
lòng. Bất cứ một khổ đau nào mà chúng tôi đã 
vượt qua đều trở thành một bông hoa để chúng tôi 

có thể hiến tặng cho người khác. Chúng tôi cảm 
thấy rất được khích lệ và có nhiều cảm hứng khi 
thấy chỉ trong một thời tham vấn ngắn ngủi mà 
quý thầy, quý sư cô đã có thể đem chánh pháp 
đến làm vơi nỗi khổ của người khác một cách thật 
hiệu quả. Chúng tôi nhớ đến câu “Sáng cho người 
thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” và thấy 
lòng mình tràn ngập niềm biết ơn đối với Thầy và 
với tăng thân. 

Trong khi một số vị cho tham vấn thì cùng lúc đó, 
một nhóm quý thầy quý sư cô được phân công 
đi thiền hành trong khuôn viên hội nghị, thỉnh 
thoảng dừng lại cho mọi người có cơ hội được 
tiếp xúc và đặt câu hỏi. Ngày nào hai thầy Pháp 
Triển và Trời Ngộ Không cũng xung phong vào 
vai trò này. Không hiểu bằng cách nào hai thầy 
đã thu thập rất nhiều món quà miễn phí và một 
bộ huy hiệu đủ loại rất ấn tượng. Cứ hai ba mét, 
hai thầy lại phải dừng lại để trả lời cho những 
doanh nhân hiếu kỳ là tại sao những người xuất 
sĩ lại có mặt trong một hội nghị dành cho giới 
doanh thương như vậy. Đồng thời hai thầy cũng 
chỉ đường cho mọi người đến các khu chánh niệm 
để tìm hiểu thêm.

Một số vị chuyên hướng dẫn thực tập chánh niệm 
(lay mindfulness instructors) cũng cống hiến các 
buổi sinh hoạt chuyên đề vào những thời gian 
khác trong ngày. Nhưng nhiều người đã phản hồi 
là sự có mặt của quý thầy, quý sư cô trong hình 
tướng người tu, năng lượng của tăng đoàn, sự hòa 
điệu trong khi làm việc và giảng dạy như một 
tăng thân đã làm cho họ rất ấn tượng. 

Hội nghị rất xôn xao, căng thẳng và ồn ào, nhưng 
mỗi khi chúng tôi cùng đi chung với nhau là tự 
nhiên có một vùng năng lượng tập thể làm chúng 
tôi cảm thấy được bảo hộ và thảnh thơi. Đi chung 
và giữ khoảng cách gần nhau giúp cho bước chân 
chúng tôi có chánh niệm hơn và hơi thở cũng nhẹ 
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nhàng tự nhiên hơn. Khi có ai đó bị tách ra và lạc 
vào đám đông, chúng tôi lập tức thấy mình trở nên 
lạc lõng, và phải cố gắng hơn để giữ sự tập trung. 
Nhiệm vụ chính của chúng tôi là chia sẻ về pháp 
môn thực tập chánh niệm, nhưng sự có mặt của 
tăng đoàn đông đảo đã đem lại một không khí vui 
vẻ, tự nhiên và nhẹ nhàng cho hội nghị. Chúng 
tôi chính là những kẻ vô sự đúng nghĩa, không có 
chương trình nghị sự nào cả. Chỉ có mặt mà thôi. 
Chỉ cần đi không hối hả, nhìn vào mắt của mọi 
người và mỉm cười. Bao nhiêu đó đã là một sự 
trao truyền. Chúng tôi cảm nhận mọi người xung 
quanh đã có sự chậm lại, có nhiều người đã dừng 
lại để mỉm cười với chúng tôi.

Vào ngày thứ ba của hội nghị, Marc đến khu vực 
chánh niệm thăm chúng tôi, theo sau là cả một 
đoàn tùy tùng hơn bốn mươi người bao gồm các 
nhà báo, trợ lý và cộng sự. Ông đang chuẩn bị có 
một cuộc phỏng vấn nhưng muốn ghé thăm và trò 
chuyện với chúng tôi. Dự định chỉ ghé thăm một 
chút nhưng ông đã ngồi lại cả ba mươi phút để 
đàm luận về sự cống hiến của Làng Mai cho thế 
giới. Ông đã khéo léo chuyển các câu hỏi của nhà 
báo về cho quý thầy, quý sư cô. Kết quả là sau này 
có rất nhiều bài báo đã ra đời dựa trên các chia 
sẻ đó. Ông muốn tiếng nói của quý thầy, quý sư 
cô được lắng nghe và sự có mặt của tăng đoàn có 
một ảnh hưởng sâu rộng. Ông muốn những người 
đến tham gia hội nghị biết đến tầm ảnh hưởng 
mà sự thực tập chánh niệm có thể tạo ra cho giới 
doanh thương và các tập đoàn lớn. 

 

Có một khoảnh khắc rất dễ thương đã diễn ra giữa 
Marc và sư cô Chân Không. Đó là lúc Marc đến 
ngồi cạnh sư cô trò chuyện rất vui vẻ, thoải mái. 
Những trợ lý của Marc càng lúc càng trở nên căng 
thẳng. Marc cứ tỉnh như không, nói rằng ông có 
một câu hỏi rất quan trọng cho sư cô. Mọi người 
tò mò không biết câu hỏi gì mà quan trọng như 
thế. Ai cũng nín thở, các nhà báo nghiêng người 
tới trước, rất tập trung, tay cầm sẵn sổ ghi chép, 
máy ghi hình và ghi âm sẵn sàng. Và Marc hỏi 
sư cô một cách rất nghiêm trang: “Sư cô có thích 
loại kem vị cà phê Việt Nam mà tôi mua cho sư 
cô không?” 

Đỉnh điểm của hội nghị là ngày có chuyên đề “Từ 
bi trong kinh doanh”. Hôm đó chúng tôi cùng 
những vị khách mời khác lên sân khấu để trình 
bày bài thuyết trình chính của hội nghị. Mỗi bài 
nói - giới hạn trong bốn mươi lăm phút - sẽ được 
đưa lên mạng trực tuyến cho bảy mươi ngàn người 
xem, trong đó có hai ngàn người hiện diện trong 
khán phòng. Thử thách của chúng tôi là dùng bốn 
mươi lăm phút đó để chuyển tải sự có mặt đích 
thực của Thầy và hiến tặng cho mọi người những 
trải nghiệm thực sự về lòng từ bi. Trong khi chuẩn 
bị cho bài thuyết trình, chúng tôi nhận ra là mình 
chưa bao giờ làm cái gì tương tự với một thời gian 
ngắn kỷ lục như thế. 

Trước giờ thuyết trình, chúng tôi không chắc là 
mình có thể thực hiện được điều ấy trong thời 
gian cho phép trong khi bị bao vây bởi tám máy 
quay phim di động và hai mươi màn hình phẳng 
khổng lồ. Khi đến lượt mình, chúng tôi lần lượt 
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đi lên làm hai hàng, giống như trong một buổi ăn 
cơm quá đường. Chúng tôi đã sử dụng năm phút 
trong bốn mươi lăm phút quý giá ấy, chỉ để đi lên 
sân khấu. Năm phút đó đã kéo dài thành khoảnh 
khắc thiên thu. 

Lên đến sân khấu, chúng tôi ngồi xuống chỗ 
của mình, rồi sư cô Chân Không chia sẻ về kinh 
nghiệm gieo trồng hạt giống từ bi của sư cô từ 
chiến tranh Việt Nam cho đến thảm họa tại Nice. 
Sư cô cũng kết hợp chia sẻ về thiền từ bi (Metta 
meditation) như là một giọt nước cam lồ để đối 
trị với sợ hãi. Năng lượng và đức độ của sư cô - 
trải qua bao năm tháng tu tập và phụng sự, chăm 
sóc cho những người nghèo, lân mẫn cho những 
người đau khổ - đã đánh động trái tim của mọi 
người trong hội nghị. Cuộc đời của sư cô đã trở 
thành một thông điệp và điều đó khiến cho chúng 
tôi tràn ngập lòng biết ơn. 

Sau đó, chúng tôi đứng lên để trì niệm hồng danh 
của Bồ tát Quán Thế Âm bằng tiếng Phạn, có 
thầy Pháp Ấn ngồi chuông. Chúng tôi cảm nhận 
rõ ràng năng lượng và nụ cười của Thầy trong 
giây phút ấy. Cùng với nhau, chúng tôi đã trì tụng 
thật hết lòng, tiếp xúc với khổ đau trong tự thân, 
chế tác từ bi cho chính mình, cho mọi người trong 
hội nghị, và cho toàn thế giới, nhất là những vùng 
chiến tranh, bạo động, cho thảm họa kinh hoàng ở 
Nice, cho hàng triệu triệu con cá và các loài sinh 
vật đã chết vì ô nhiễm môi trường ở vùng biển 
miền Trung Việt Nam.

Sau khi niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, thầy 
Pháp Dung đã cho một thời pháp thoại. Thầy nhắc 
rằng trên thương trường thì chúng tôi - đại diện 
tăng đoàn xuất sĩ của Bụt - thuộc về một công 
ty xưa nhất trên thế giới, công ty bắt đầu từ hơn 
2600 năm về trước: một công ty không chuyên về 
lợi nhuận, mà chuyên về tình thương. Thầy nói 
rằng hai sản phẩm và dịch vụ chính của công ty 
chúng tôi là cách làm vơi bớt khổ đau và cách 
chế tác hạnh phúc. Thầy mời các doanh nhân trở 
thành đối tác của công ty chúng tôi, và giới thiệu 
danh từ “Heartforce” (Sức mạnh của trái tim) để 
mô tả công ty tâm linh của mình.

Chúng tôi thấy mình đã hoàn thành những gì 
mà mình cần làm để vinh danh Thầy Tổ và đó 
cũng chính là một món quà mà chúng tôi dâng 
lên Thầy. Chúng tôi đã một lần nữa cùng nhau 
đi như một tăng thân, như một cơ thể sống. 
Ngay sau khi rời khỏi hội nghị, chúng tôi đến một 
quảng trường gần đó để hướng dẫn một thời ngồi 
thiền công cộng (flashmob sitting meditation). 

Có khoảng hai trăm thành viên của tăng thân địa 
phương và năm mươi người từ hội nghị đến tham 
gia. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn lớn, và 
những người đi ngang bắt đầu ghé lại cùng ngồi. 
Những người làm việc trong các văn phòng trên 
những tòa cao ốc gần đó nhìn xuống với vẻ ngạc 
nhiên. Những người ngồi một mình trên các băng 
ghế công viên, thông thường lúc nào cũng cầm 
điện thoại di động trên tay, bỗng dưng thấy mình 
bị lọt giữa một sinh hoạt công cộng có năng lượng 
rất bình an, vui tươi. Có thể thấy khuôn mặt của 
họ từ từ dịu lại, thậm chí còn có một nụ cười nhẹ 
trên môi. Sự mầu nhiệm  của thực tập ngồi thiền 
nơi công cộng là việc sử dụng những nơi ấy để 
chuyển tải năng lượng bình an, niềm vui và tình 
huynh đệ. Sau thời ngồi thiền, các bạn trong ban 
tổ chức bỗng nhận ra là quý thầy quý sư cô sẽ ra 
về trong chốc lát, thế là họ bắt đầu khóc. Suốt một 
tuần qua, các bạn đã chăm sóc chúng tôi từng li 
từng tí, từ việc bảo đảm cho quý thầy quý sư cô có 
mặt đúng nơi đúng lúc, lo thức ăn, chỗ nghỉ ngơi 
cho đến việc bảo đảm không ai bị trễ xe buýt. 
Trước khi chúng tôi rời khỏi, các bạn đã tìm đến 
từng thầy, từng sư cô để thiền ôm tạm biệt.  

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều 
tấm lòng hảo tâm và thiện chí trong hội nghị. 
Có không biết bao nhiêu đề tài về công tác từ 
thiện đã được đề cập đến trong suốt thời gian ở 
đây. Chúng tôi cũng thấy sự hiện diện của rất 
nhiều cơ quan phi lợi nhuận, làm việc từ thiện 
dưới sự yểm trợ của Marc và chi nhánh phi lợi 
nhuận của công ty Salesforce. Được biết hội 
nghị đã giúp quyên góp được bốn triệu đô la 
để giúp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút HIV. 
 
Cái làm chúng tôi ấn tượng nhất là buổi chia sẻ 
đặc biệt gần cuối hội nghị. Đây là một buổi chia 
sẻ nội bộ để Marc gặp gỡ mấy trăm nhân viên 
trong công ty. Ông ngồi trên sân khấu lắng nghe 
những phản hồi của nhân viên về công ty trong 
năm vừa qua. Chúng tôi biết mình đang chứng 
kiến một sự kiện rất đặc biệt. Marc thực tập lắng 
nghe nỗi khổ niềm đau của họ một cách sâu sắc, 
với một sự cởi mở chân thành và một mối quan 
tâm thực sự đối với những đề nghị của nhân viên 
mình. Chúng tôi không chắc là sự lắng nghe ấy 
có liên quan đến giáo lý của Thầy, nhưng có vẻ là 
Marc đã làm theo gợi ý của Thầy, đã có khả năng 
chia sẻ nỗi khổ niềm đau của chính ông với nhân 
viên cũng như lắng nghe nỗi khổ niềm đau của 
họ. Ông cũng bày tỏ ước muốn biến công ty thành 
một gia đình. 
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Nhân viên của ông rất xúc động bởi sự cởi mở và 
dễ tiếp xúc của Marc. Có người đã khóc, nói rằng 
trong thế giới kinh doanh, ông chính là một huyền 
thoại, một nhân vật hiếm hoi - họ không thể tin là 
ông đang thực sự làm những gì ông nói: ông đang 
thật sự lắng nghe.

Lúc ban đầu, một vài người trong chúng tôi có 
chút lo ngại về việc tham gia hội nghị. Nhưng sau 
khi hội nghị hoàn mãn, những vị này cho biết là 
tri giác của mình về thế giới doanh thương bây 
giờ đã thay đổi. Chúng tôi đã thực sự tiếp xúc với 
nỗi khổ niềm đau của giới doanh nhân, cũng như 
với tình người và khát khao chính đáng trong việc 
tìm ra một lối sống và cách làm việc khác hơn lối 
thông thường của họ.

Trước khi đến hội nghị, chúng tôi ý thức rất rõ 
ràng về câu hỏi liên quan đến vai trò của chánh 
niệm trong kinh doanh; chúng ta có thật sự nên 
dạy cho doanh nhân phương pháp thực tập chánh 
niệm để giúp họ thành công hơn trên thương 
trường hay không? Nhưng chúng tôi đã có kinh 
nghiệm là một khi mình có thể thực sự giúp mọi 
người có chánh niệm hơn về sự căng thẳng, sự lo 
sợ và khổ đau của chính họ, thì tự nhiên lòng từ bi 
cho chính tự thân sẽ khiến cho họ phát khởi tâm 
từ bi cho gia đình, cho nơi làm việc và cho thế 
giới. Qua những thực tập căn bản, mọi người có 
thể cho phép mình được nghỉ ngơi, thư giãn, tìm 
lại sự cân bằng cho thân và tâm, nhờ thế họ có thể 
sống trong hiện tại hơn là sống cho tương lai hoặc 
sống trong quá khứ.

Sự hiện diện của chúng tôi tại hội nghị chính là 
một bằng chứng cho thấy sức mạnh của những hạt 
giống mà Thầy đã gieo - vào năm 2013 - với nhiều 
tình thương trong tâm của ít nhất một doanh nhân, 
người đã toàn tâm toàn ý tìm cách chia sẻ những 
lời Thầy dạy cho biết bao người. Ý thức này giúp 
chúng tôi tiếp tục cố gắng đem sự thực tập đến 
cho giới doanh thương - gieo trồng hạt giống của 
hiểu và thương. Ngày nay, khi thế giới bị toàn cầu 
hóa, kỹ nghệ hóa và quân đội hóa, nhu cầu tâm 
linh lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 
Chúng ta biết cách thức làm ăn của các tập đoàn, 
của các chính phủ và của xã hội ngày nay đã tạo 
ra rất nhiều đau khổ. Rất nhiều căn bệnh của thời 
đại - như chiến tranh, xung đột xã hội, biến đổi 
khí hậu và những thảm họa môi trường - là hậu 
quả của việc tranh giành quyền lực và lợi nhuận. 
Những căn bệnh này có gốc rễ sâu xa từ sự bất an 
và bất mãn với chính bản thân cũng như với thế 
giới. Và do đó, chúng ta đã bị dẫn dắt một cách 

sai lầm trong khi tìm kiếm một cái gì đó để bù đắp 
cho sự thiếu thốn đó trong chính mình.

Chúng tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, 
nhưng với sự chừng mực và quân bình của cuộc 
sống tăng thân, chúng tôi tin rằng mình đang đi 
đúng hướng. Sống theo mô thức tập thể trong tăng 
thân, chúng tôi có thể tiết chế, duy trì và được bảo 
hộ để không bị quyền lực, danh lợi và thành công 
cuốn đi. Và đây chính là dụng cụ giúp chúng tôi 
tiếp nối Thầy trong sự nghiệp gieo trồng tưới tẩm 
hạt giống của hiểu và thương trong giới doanh 
nhân.
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Jo Confino 

Vị “anh hùng ẩn danh”
đằng sau công cuộc

chống biến đổi khí hậu trên thế giới

Một trong những động lực ở hậu trường dẫn dắt 
vòng đàm phán Paris và đem lại bản thỏa thuận 
lịch sử về biến đổi khí hậu là vị thiền sư 90 tuổi 
người Việt Nam. 

Christina Figueres, kiến trúc sư trưởng của những 
cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu tại Paris, đã 
thừa nhận vai trò then chốt của thiền sư Thích 
Nhất Hạnh trong việc giúp bà phát triển sức mạnh 
nội tâm, trí tuệ và lòng từ bi cần thiết để có thể 
thúc đẩy các bên liên quan đi đến Thỏa thuận 
Paris - một bản thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về 
biến đổi khí hậu được sự thông qua của 196 quốc 
gia.

Figueres, Tổng thư ký điều hành Công ước khung 
của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCC) 
nói rằng những lời dạy của Thầy đến với bà một 
cách rất tình cờ khi bà đang trải qua một cuộc 
khủng hoảng cá nhân sâu sắc cách đây ba năm. 
(“Thầy” là cách gọi thân thương mà hàng trăm 

ngàn đệ tử trên thế giới dành cho Thiền sư Nhất 
Hạnh.)

Những giáo lý đạo Bụt qua cách diễn bày của 
Thầy - người hiện đang trong quá trình phục hồi 
sau một cơn xuất huyết não nghiêm trọng - đã 
giúp bà đối diện được với những khó khăn của 
chính mình trong giai đoạn đó, đồng thời giữ 
được sự định tâm trong các cuộc đàm phán về 
khí hậu.

“Tôi cần có một cái gì đó ngay đây, trong tầm tay, 
để nương vào nếu không tôi không thể nào hoàn 
thành được nhiệm vụ của mình. Một điều quá rõ 
ràng là lúc ấy tôi không thể có cơ hội để nghỉ 
ngơi, dù chỉ một ngày. Đó là một cuộc chạy đua 
kéo dài sáu năm không ngừng, tôi thực sự cần có 
một cái gì đó để nương tựa. Nếu không được dẫn 
dắt bởi những lời dạy của thiền sư Thích Nhất 
Hạnh, tôi đã không thể có được sức mạnh nội 
tâm, niềm lạc quan sâu sắc, sự tận tâm và niềm 
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cảm hứng mạnh mẽ như vậy” - Figueres chia sẻ 
với tờ The Huffington Post trong thời gian diễn ra 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos, 
Thụy Sỹ.

Vậy, Thầy đã dạy cho người phụ nữ này điều gì? 

Figueres làm sáng tỏ điều đó qua câu chuyện về 
chuyến thăm của bà tại Viện Phật học Ứng dụng 
châu Âu (EIAB) do Thầy thành lập, tại Waldbroel, 
Đức. Nơi đây đã từng là bệnh viện tâm thần với 
700 bệnh nhân cho tới khi Đức Quốc xã (Nazis) 
xuất hiện, thủ tiêu hoàn toàn những bệnh nhân 
này và biến nơi đây thành cơ sở cho Đảng thanh 
niên Hitler (Hitler Youth).

Bà kể rằng Thầy đã chọn nơi này để thành lập tu 
viện vì “Thầy muốn chỉ ra rằng chuyển hóa niềm 
đau thành tình thương, nạn nhân thành người 
chiến thắng, hận thù thành thương yêu và tha thứ 
là điều có thể làm được. Thầy muốn điều đó được 
thực hiện ở ngay chính mảnh đất này, nơi đã từng 
xảy ra những hành động bạo tàn và phi nhân tính”. 

“Việc làm đầu tiên của Thầy là viết thư cho cộng 
đồng Phật giáo. Trong thư Thầy nói rằng: Thầy 
muốn có những trái tim được khâu bằng tay, mỗi 
trái tim cho mỗi bệnh nhân bị thủ tiêu, để chúng 
ta có thể bắt đầu chuyển hóa 
tòa nhà này, không gian này 
và năng lượng nơi đây”- 
Figueres chia sẻ tiếp.

“Đó là một câu chuyện vô 
cùng chấn động đối với tôi. 
Bởi vì dưới nhiều góc độ, 
đây chính là hành trình mà 
chúng tôi đã đi qua để tới 
được với nhau trong những 
cuộc đàm phán về khí hậu. 
Đó là hành trình từ lên án, 
trách móc lẫn nhau đi tới hợp 
tác thật sự với nhau. Đó là 
hành trình từ cảm giác hoàn 

toàn tê liệt, bất lực, dễ tổn thương đi tới cảm giác 
thực sự thấy mình có khả năng cùng nhau hành 
động… Hành trình đó đồng thời đem đến cho tôi 
rất nhiều trị liệu. Bởi vì ngay chính trong tôi cũng 
còn có những khó khăn, khổ đau cần được chuyển 
hóa”. Bà nói thêm: “Chưa thể nói rằng tôi đã đi 
qua giai đoạn khó khăn của cá nhân mình, nhưng 
tôi sẽ chuyển hóa nó. Tôi cần làm điều đó cho 
chính mình.”

Bà tiếp tục chia sẻ: “Tôi cảm nhận đây chính là 
năng lượng mà những cuộc đàm phán về biến đổi 
khí hậu cần phải có. Tôi đã thực sự rất hứng khởi 
khi được nghe những lời chỉ dạy tuyệt vời như 
vậy”.

Lần đầu tiên tới cơ sở cũ của Đức Quốc xã, nơi có 
400 phòng ở này, Thầy đã viết một bức thư cho 
những người đã bị giết hại. Lá thư được các thầy, 
các sư cô sống tại đây đọc lên mỗi ngày:

“Xin hương linh quý vị và các cháu lắng nghe và 
chứng giám. Bảy mươi năm về trước, người ta đã 
đối xử rất tệ hại với liệt vị. Nỗi khổ niềm đau rất 
lớn ấy ít ai thấy được. 

Ngày nay Tăng thân đã tới, Tăng thân đã nghe và 
đã hiểu tất cả những khổ đau tủi nhục và uất ức 
ấy. Tăng thân đã đi thiền hành, đã ngồi thiền, đã 
thở trong chánh niệm, đã trì chú, tụng kinh, thí 
thực, để cầu ơn trên chư Bụt, chư vị Bồ tát, chư 
vị Tổ sư để quý Ngài hồi hướng công đức vĩ đại 
của quý ngài cho liệt vị và các cháu, để quý vị và 
các cháu có cơ hội chuyển hóa, tái sinh ra dưới 
những hình thức mới. Những người đã làm khổ 
quý vị, họ cũng đã gánh chịu nghiệp quả khổ đau, 
xin quý vị mở lòng từ bi mà tha thứ cho họ để họ 
cũng có cơ hội giải thoát và chuyển hóa. 
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Xin hộ trì cho Tăng thân và cho các thế hệ hành 
giả kế tiếp, để họ có thể biến nơi này thành một cơ 
sở thực tập chuyển hóa và trị liệu, không những 
cho thành phố Waldbroel mà cho cả nước Đức và 
cả toàn thế giới.”

Thầy được coi là cha đẻ của pháp môn thực tập 
chánh niệm ở phương Tây, là nhà hoạt động môi 
trường tích cực từ hơn hai thập kỷ qua. Người đã 
thành lập nhiều trung tâm thiền tập ở khắp nơi và 
xây dựng nên một tăng thân xuất sĩ có tốc độ phát 
triển nhanh nhất trên thế giới. Các nhà lãnh đạo 
lớn của Mỹ rất kính trọng vị thiền sư này.

Năm ngoái, Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim 
Yong Kim đã mời Thầy tới trụ sở của tổ chức này 
tại Washington để hướng dẫn một ngày chánh 
niệm cho các nhân viên của ông. Cuốn sách yêu 
thích nhất của ông Kim là cuốn Phép lạ của sự 
tỉnh thức mà Thầy là tác giả. Ông Kim đã ca ngợi 
sự thực tập của Thầy - vị thiền sư “có sự cảm 
thông và lòng từ bi sâu sắc đối với những người 
đau khổ”.

Năm 2013, Google cũng mời Thầy tới thăm 
Silicon Valley và hướng dẫn một ngày thực tập 
chánh niệm cho các tổng giám đốc của 15 tập 
đoàn mạnh nhất trên thế giới trong lĩnh vực công 
nghệ cao. Marc Benioff, giám đốc điều hành của 
tập đoàn Salesforce - người khổng lồ của lĩnh 
vực điện toán đám mây (cloud computing) - đã 
và đang hỗ trợ rất tích cực quá trình hồi phục sức 
khỏe sau tai biến của Thầy. 

Thầy sống một cuộc đời thật phi thường. Năm 
1967, Martin Luther King đề cử Thầy cho giải 
Nobel hòa bình vì những cống hiến của Thầy giúp 
chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Trong lí do đề 
cử của mình, Mục sư Luther King đã tuyên bố: 
“Tôi không thấy ai xứng đáng nhận giải thưởng 
Nobel hòa bình hơn vị thầy tu Việt Nam hiền lành 
này. Những tư tưởng vì hòa bình của ông, nếu 
được áp dụng, sẽ tạo nên một tượng đài của tinh 
thần đại đồng, tình huynh đệ và nhân bản”.

(Chuyển ngữ từ bài viết “This Buddhist Monk Is 
An Unsung Hero In The World’s Climate Fight” 
của Jo Confino - Tổng biên tập của Huffington 
Post, đăng ngày 22.01.2016)

Một vốc niềm vui
Chân Trung Hải

Bạn cười sớm nay chưa
Sao giăng giữa bao la
Lòng trời thênh thang quá
Mở tung cả lòng ta

Bạn cười sáng nay chưa
Sương mù dưới hiên hoa
Trà sen mình đang uống
Là hương quê bay xa

Bạn cười trưa nay chưa
Lá rừng đang múa ca
Giữa trùng trùng nắng gió
Muôn vẻ một nếp nhà

Bạn cười chiều nay chưa
Mây giăng đỉnh núi xa
Hoàng hôn vàng đồng cỏ
Một cõi mấy sơn hà

Bạn cười tối nay chưa
Tiếng chuông trầm ngân nga
Trăng non bên hiên vắng
Rạng rỡ nụ từ hoà

Bạn cười khuya nay chưa
Mưa rừng như sông sa
Đến đi trong khoảnh khắc
Hiên ngoài ta có ta.
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Năm 2014, tổ chức Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã mời Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh, với tư cách một nhà lãnh đạo tâm linh quốc tế, viết một thông điệp ngắn về vấn đề biến đổi khí hậu 
và về mối liên hệ giữa con người với con người, cũng như giữa con người với trái đất. Thông điệp này đã được 
đăng trên trang mạng của UNFCCC, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu diễn ra tại Paris 
vào tháng 9 năm 2015. Dưới đây là bản dịch từ nguyên bản tiếng Anh.

Thông điệp của
Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi đến Liên Hiệp Quốc

về vấn đề biến đổi khí hậu

Hành tinh xinh đẹp, rộng lớn và đầy sức sống 
mà chúng ta gọi là trái đất, đã sinh ra mỗi người 
chúng ta và mỗi chúng ta đều mang trái đất trong 
từng tế bào cơ thể mình.

Ta với trái đất là một

Trái đất là Mẹ của chúng ta. Trái đất nuôi dưỡng 
và bảo vệ ta từng giây từng phút. Trái đất cho 
chúng ta không khí để thở, nước trong để uống, 
thực phẩm để ăn và những cây thuốc hiền lành 
để ta trị bệnh. Mỗi hơi thở vào của chúng ta đều 
có chứa khí ni-tơ, khí oxy, hơi nước và những 
nguyên tố vi lượng của trái đất. Nếu thở có chánh 
niệm thì ta có thể chứng nghiệm được sự tương 
tức giữa ta với bầu khí quyển mỏng manh của trái 
đất, với cây cỏ, và với cả mặt trời, vì nếu không 
có mặt trời thì sự quang hợp sẽ không thể xảy ra. 
Với mỗi hơi thở, ta có thể chứng nghiệm được sự 
dung thông (communion), với mỗi hơi thở ta có 
thể nếm được những mầu nhiệm của sự sống. 

Chúng ta cần thay đổi cách ta suy nghĩ và cách ta 
nhìn sự vật. Ta cần biết rằng trái đất không chỉ là 
môi trường sống của ta mà thôi. Trái đất không 
phải là một thực thể ở ngoài ta. Nếu thở có chánh 
niệm và quán chiếu hình hài của mình, ta sẽ nhận 
ra rằng ta là trái đất, ý thức của ta cũng là ý thức 

của trái đất. Nhìn chung quanh ta, tất cả những gì 
ta thấy đều không phải là môi trường của ta mà 
chính là ta.

Trái đất - Mẹ của muôn loài

Dù thuộc quốc tịch nào, nền văn hóa nào, dù theo 
tôn giáo nào - Phật tử, tín đồ Thiên Chúa giáo, 
Hồi giáo, Do Thái giáo hay người theo chủ nghĩa 
vô thần - thì ta cũng có thể thấy trái đất không 
phải là một vật vô tri. Trái đất đã cho ra đời nhiều 
vị Bụt, Bồ tát, những nhà tiên tri, những vị thánh, 
những người con trai, con gái của Thượng Đế và 
loài người. Trái đất là một bà mẹ đã nuôi dưỡng, 
bảo vệ mọi người và mọi loài với một tình thương 
không phân biệt, không kỳ thị.

Khi nhận ra rằng trái đất không chỉ là môi trường, 
chúng ta sẽ thấy cần phải bảo vệ trái đất như là 
bảo vệ chính mình. Đó là một sự tỉnh thức, một 
sự giác ngộ mà ta cần phải có. Tương lai của hành 
tinh này tùy thuộc vào khả năng chúng ta có thể 
nuôi lớn tuệ giác đó hay không. Trái đất và các 
chủng loại sống trên đó đang ở trong tình trạng 
nguy hiểm thật sự. Nếu xây dựng được mối liên 
hệ sâu sắc với trái đất thì ta sẽ có tình thương, 
có sức mạnh và tuệ giác để thay đổi lối sống của 
mình.
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Tình yêu dành cho trái đất

Ai trong chúng ta cũng đều có thể kinh nghiệm 
được cái cảm giác đầy kính ngưỡng và thương 
yêu khi ta thấy được vẻ đẹp, sự hài hòa và thanh 
tú của trái đất. Chỉ cần nhìn vào một cánh hoa 
anh đào, một chiếc vỏ ốc hay một con dơi là có 
thể thấy được tính sáng tạo tuyệt vời của đất Mẹ. 
Những tiến bộ về khoa học kỹ thuật giúp chúng 
ta thấy được thêm những mầu nhiệm của trái đất, 
vì vậy mà càng thêm khâm phục và thương yêu 
hành tinh kỳ diệu này. Khi chúng ta đã thật sự 
thấy và hiểu được trái đất thì tình thương sẽ ứa ra 
trong trái tim ta. Ta cảm thấy kết nối, gắn bó mật 
thiết với đất Mẹ. Đó là ý nghĩa của tình yêu: ta trở 
thành một với đối tượng thương yêu.

Chỉ khi nào ta yêu đất Mẹ thật sự thì hành động 
của ta mới phát xuất từ sự tôn kính và từ tuệ giác 
tương tức. Hiện nay rất nhiều người đang đánh 
mất liên hệ với đất Mẹ. Chúng ta bị lạc lối, xa cách 
và cô đơn. Chúng ta làm việc quá nhiều. Đời sống 
của ta quá bận rộn. Tâm ta trở nên bất an, tán loạn 
và ta đánh mất mình trong sự tiêu thụ. Nhưng đất 
Mẹ luôn có mặt đó cho ta, hiến tặng cho ta những 
thứ cần thiết cho sự nuôi dưỡng và trị liệu: những 
hạt ngũ cốc mầu nhiệm, những dòng nước mát 
trong, những cánh rừng thơm ngát, những đỉnh 
núi tuyết hùng vĩ và tiếng chim hót tươi vui của 
buổi bình minh.

Hạnh phúc chân thật được làm bởi tình thương 

Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng 
cần phải có nhiều tiền hơn, nhiều 
quyền lực hơn, nhiều địa vị hơn thì 
mới có thể hạnh phúc. Chúng ta quá 
bận rộn chạy theo tiền bạc, uy quyền 
và địa vị nên thờ ơ trước những điều 
kiện hạnh phúc đang có mặt đó cho 
ta. Đồng thời chúng ta tự đánh mất 
mình trong sự mua sắm và tiêu thụ 
những thứ không cần thiết, tạo thêm 
áp lực đè nặng lên thân thể của chúng 
ta và trái đất. Trong khi đó, phần lớn 
những gì ta ăn, ta uống, ta xem hay 
ta nghe là những thứ độc hại. Nó làm 
cho thân tâm ta bị ô nhiễm bởi bạo 
động, giận dữ, sợ hãi và tuyệt vọng. 

Cũng như môi trường vật lý bị ô 
nhiễm không khí, môi trường nhân 
loại cũng đang bị ô nhiễm tâm linh 
với bầu không khí độc hại do cách 

tiêu thụ của chúng ta tạo ra. Chúng ta cần tiêu 
thụ như thế nào để có thể duy trì được bình an và 
hạnh phúc trong tự thân. Chỉ khi nào loài người 
chúng ta có một nếp sống bền vững thì nền văn 
minh của nhân loại mới có thể bền vững được. 

Hạnh phúc có thể có được bây giờ và ở đây. 
Chúng ta không cần phải tiêu thụ thật nhiều mới 
có thể hạnh phúc. Thật ra ta có thể sống rất giản 
dị. Nếu có chánh niệm thì mỗi giây phút đều có 
thể trở thành một giây phút hạnh phúc. Thưởng 
thức một hơi thở, cho phép mình dừng lại để 
ngắm bầu trời xanh, thưởng thức trọn vẹn sự có 
mặt của một người thương, chỉ như vậy thôi cũng 
đã quá đủ để cho ta hạnh phúc. Mỗi người trong 
chúng ta cần phải trở về để kết nối lại với chính 
mình, với những người thương của mình và với 
trái đất. Tiền bạc, uy quyền và sự tiêu thụ không 
cho ta hạnh phúc, mà ta chỉ có hạnh phúc thực sự 
khi trong trái tim ta tràn đầy tình thương và sự 
hiểu biết.

Chiếc bánh mì trong tay ta chứa đựng cả vũ trụ

Chúng ta phải tiêu thụ như thế nào để nuôi dưỡng 
lòng từ bi trong ta. Hiện nay nhiều người trong 
chúng ta đang tiêu thụ một cách rất bạo động. 
Những khu rừng đang bị tàn phá để làm đồng cỏ 
nuôi gia súc lấy thịt hay để trồng ngũ cốc làm 
rượu, trong khi hàng triệu người trên thế giới 
đang chết đói. Nếu ta giảm ăn thịt và uống rượu 
xuống 50% thì đó là một hành động thương yêu, 
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thương yêu chính mình, thương yêu trái đất và 
những loài khác. Ăn với lòng từ bi có thể giúp 
làm thay đổi tình trạng mà hành tinh của ta đang 
lâm vào và thiết lập lại sự cân bằng cho chúng ta 
và cho trái đất.

Không có gì quan trọng hơn tình huynh đệ

Cần phải có một cuộc cách mạng và cuộc cách 
mạng đó cần bắt đầu từ chính trong mỗi người 
chúng ta. Chúng ta phải thức tỉnh và thương yêu 
trái đất. Chúng ta đã là homo sapiens (con người 
có trí tuệ) trong một thời gian dài, bây giờ đã tới 
lúc chúng ta phải trở thành homo conscious (con 
người có ý thức, có chánh niệm). Tình thương và 
sự kính phục đối với trái đất có sức mạnh gắn 
kết chúng ta lại với nhau, lấy đi những biên giới, 
những chia cách và kỳ thị. Những thế kỷ của 
chủ nghĩa cá nhân và cạnh tranh đã gây ra sự tàn 
phá và chia cách rất lớn. Chúng ta cần tái lập sự 
truyền thông thật sự với chính mình, với đất Mẹ 
và với những chủng loại khác trên hành tinh này 
với tư cách là những đứa con cùng chung một mẹ. 
Chúng ta cần phát minh ra nhiều kỹ thuật tân tiến 
hơn để bảo vệ hành tinh này. Chúng ta cần những 
cộng đồng thật sự và cần sự hợp tác với nhau. 

Tất cả các nền văn minh đều vô thường và phải 
tàn hoại một ngày nào đó. Nhưng nếu chúng ta 
vẫn tiếp tục đi theo lối sống như hiện nay thì văn 
minh nhân loại sẽ bị hủy diệt sớm hơn là ta nghĩ. 
Trái đất có thể sẽ cần vài triệu năm để trị liệu, 
để lấy lại sự cân bằng và phục hồi lại vẻ đẹp của 
mình. Trái đất có khả năng phục hồi, nhưng loài 
người chúng ta và những chủng loại khác sẽ biến 
mất cho tới khi trái đất tạo ra đủ những điều kiện 
để đưa chúng ta trở lại dưới những hình thức mới. 
Khi ta chấp nhận được sự vô thường của nền văn 
minh nhân loại một cách bình an thì ta sẽ thoát 
khỏi sự sợ hãi. Lúc đó ta mới có sức mạnh, tuệ 
giác và tình thương để đoàn kết lại với nhau. Trân 
quí và thương yêu trái đất, đó không phải là bổn 
phận, mà là vấn đề hạnh phúc cũng như sự sống 
còn của cá nhân và của mọi người trên hành tinh 
này. 

(Nguồn: http://plumvillage.org/letters-from-thay/
thich-nhat-hanhs-statement-on-climate-change-
for-unfccc/)

Tĩnh lặng
Chân Pháp Thệ

Hơi thở là gió thu
Làm mát cả đất trời
Vào rồi ra thanh thản
Cho đời đổi dáng mới

 
Thân này một đoá hoa
Mong manh và quý báu
Hôm nay nở mai tàn
Theo nhịp mưa nhịp nắng

 

Xúc cảm là dòng sông
Chở tin ta đang sống
Nước lên rồi cũng xuống
Cuộc biểu diễn không ngừng

 
Cõi lòng bầu trời xanh
Mênh mông lại trống rỗng
Biết ôm chẳng biết giữ
Chim bay trời bất động.

(Thầy Pháp Thệ là người Pháp, xuất gia tại Làng Mai năm 2009. Thầy học tiếng Việt khi về Làng xuất gia. 
Hiện, thầy đang tu tập tại tu viện Bích Nham, Mỹ. Bài thơ này được thầy làm bằng tiếng Việt.)
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không đẹp với ai khác, nhưng là một “thời vàng 
son” đáng nhớ. Và cũng để nhắc cho nhau những 
lời Thầy dạy: “Nếu ai chưa thấy mình có quá khứ 
đẹp thì nên bắt đầu tạo cho mình. Tạo bằng cả 
trái tim và sự nhiệt huyết để nó cũng sẽ ở mãi 
trong dòng huyết quản và trái tim của mình”.

Cách đây mấy ngày, thấy vài sư cô và các bạn 
thiền sinh mang đồ Noel ra trang trí, thêm nhận 
được thư của vị thầy y chỉ sư nhắn nhủ, lại thấy 
mình may mắn vô cùng. Muốn được chia sẻ 
những sự ngọt ngào mạnh mẽ ấy của các bậc thầy 
để chúng ta cùng tận hưởng thêm những tháng 
ngày mà mình còn được cái quyền làm y chỉ 
muội, nằm trong vòng tay thương yêu và che chở 
của vị y chỉ sư mình, trọn vẹn và ấm áp (nhưng 
đừng nhõng nhẽo quá mức mà nhọc y chỉ sư nhe): 
“ ...thầy cũng có mơ ước an cư nơi một vùng trời 
hơi lạnh, có mưa, có tuyết để hứng trên hai tay, 
có rất nhiều anh chị em chung quanh để giận 
người này một chút, cười với người kia một chút.  
Gẫm ra mọi thứ mình gieo hôm nay sẽ gặt hái 
ngày mai. Trên con đường mình đi có Bụt, có 
Tăng thân và có những kinh nghiệm tu tập gọi là 
Pháp bảo. Đầy đủ và trọn vẹn. Con nên đưa hai 
tay để đón nhận những gì người trao cho mình. 
Với tất cả trân trọng, ...”.

Chân Hằng Nghiêm

Mùa Giáng sinh lại về.

Không biết sao, một người tu Phật như ri mà mỗi 
khi tới mùa Giáng sinh là lòng cứ như được quà.

Sáng nay, nhìn ngọn đèn dầu trên bàn học và vài 
bóng đèn Noel trước hành lang khu vực phòng 
học của quý sư cô, nghe lòng... một chút thổn 
thức. Có lẽ vì, những ngày đầu mới đi tu nằm ở 
thời điểm này và lại ở ngay cái xứ Vermont đầy 
tuyết trắng nên sâu đậm cái chất Giáng sinh như 
vậy.

Thầy chúng ta thường nói và Bụt cũng dạy là 
không nên nhớ nghĩ về quá khứ hay lo lắng về 
tương lai mà hãy an trú trong hiện tại. Nhưng 
cũng đâu có hề chi nếu nhớ về một quá khứ đẹp, 
phải vậy không?! Không những nhớ Noel là vì 
lễ Giáng sinh đẹp ngay xứ tuyết thôi đâu, mà có 
thể còn nhiều kỷ niệm khác nữa. Nhớ cái sinh khí 
tươi vui và tu học của các anh chị em trong buổi 
đầu “sơ khai lập quốc”, lúc đó “các vị tướng” non 
choẹt, ngơ ngác nơi xứ người ở Rừng Phong sâu 
thẳm ấy. Anh chị em thời ấy bây giờ dù xa hay 
gần đâu đó trên trái đất này... thì ai cũng là “một 
thời để nhớ”. 

Kể lại để chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng tâm 
mình bằng những gì mình đã từng có và được 
cất giữ đâu đó nơi góc riêng của tâm hồn. Có thể 

Có một góc riêng
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Truyền thống của mình là An cư mùa mưa nên 
mình có cơ hội nếm trải cái lạnh của đông. 

Ở Làng, rừng mận của xóm Hạ, mùa đông nó 
như cây khô, trơ xương suốt mấy tháng dưới cái 
lạnh không tuyết mà buốt như cắt của vùng thung 
lũng. Ấy vậy mà, khi có nắng xuân về thì hoa thôi 
là hoa, “không thể dùng toán học mà kiểm đếm 
được” - hằng hà sa số. Nếu những cây mận ấy 
không được trải qua một mùa đông băng giá thì 
hoa trái không thể kết nụ dâng mầm được. Hoặc 
có chăng nữa cũng rất ít. Như ở Lộc Uyển nè, 
mùa đông lạnh và mưa ít quá nên những cây mận 
cứ như cây mới trồng hoài, hoặc già cỗi đi mà 
chẳng thấy hoa và trái đâu. Mùa đông mà không 
mưa không lạnh thì con người ta thấy khỏe đó. 
Nhưng rồi... có sức sống gì trên sa mạc đâu! 
Thành ra, những cánh hoa tuyết rơi khi đông về 
tuy hơi lạnh, nhưng đưa hai tay ra mà hứng hoa 
tuyết, mà cười mà vui. Hóa ra, cái khắt khe của 
“bác đông già” hay sự “khổ luyện” của tuyết mưa 
lại là chất liệu chính yếu cho hoa xuân được biểu 
hiện một cách tròn trịa và có ý nghĩa.

Thôi, không viết nữa. Mượn chút tuyết của Rừng 
Phong - Vermont ngày xưa để có dịp trò chuyện 
cho nhau nghe vậy.

Nhiều nhân duyên lành và ân nghĩa lớn vẫn trải 
đầy quanh ta, mong rằng chúng ta nuôi mãi ý thức 
chánh niệm để những nhân duyên lành ấy không 
lướt qua trước mặt một cách đáng tiếc vì sự hời 
hợt của mình!

Bên cạnh tuyết là mưa, xin mượn hai câu thơ của 
một vị thầy, gởi tặng các bạn tôi nhân mùa Giáng 
sinh về nhé:

“Mưa làm trễ tràng hơn công việc, nhưng để cỏ 
xanh hơn lá xanh hơn.” - QN

Và Thầy chúng ta vẫn nhắc hoài: “Đừng phụ suối 
đồi”. Thành thử, tiết đông tuy buốt, nhưng hãy 
“mang áo ấm vào và đừng mang theo cuốn sách 
nào cả. Hãy để cho ngày nay là của hôm nay và 
sống mãi đến muôn cùng.”

Mong tất cả chúng ta có một mùa đông nữa thật 
nhiều tin yêu và sáng tạo trên đường tu của mình.
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Chân Duyệt Nghiêm

Bích Nham, mùa thu…

Bạch Thầy kính thương,

Sáng nay, một buổi sáng làm biếng yên tĩnh và 
hiền lành, con đang ngồi uống trà, nhìn ra cảnh 
vật núi đồi phía xa xa thấy một cội cây lớn, nổi 
bật lên nền trời, con nhớ đến Thầy… Cội cây rất 
can trường. Bầu trời đang rạng dần, phía sau cội 
cây, núi đồi một màu xanh thẫm sắp sửa ánh lên 
những tia nắng đầu tiên. Con nhớ đến bài “Buổi 
sáng” của Thầy… Không có buổi sáng nào giống 
buổi sáng nào… Con đang uống từng ngụm ban 
mai tinh khiết, trong lành mà đất trời và buổi 
sáng ban tặng. Con nhớ đến Thầy nhiều và nhớ 
đến những câu thơ rất đẹp của Thầy: “Trà khuya 
bay khói thơ không chữ. Thơ chở trà lên tận đỉnh 
mây…” Tạ ơn Thầy đã cho con cảm thấy không 
ngần ngại thêm vào túi gió trăng của con một chút 
văn, một chút thơ, một chút nhạc,… - những nét 
đẹp của cuộc sống quanh con. Thầy trò mình có 
những thú chơi thật thanh tao - dậy sớm, thưởng 
trà, ngồi yên, ngắm nhìn trời đất lặng lẽ chuyển 
mình từ cái thăm thẳm đen của núi rừng buổi 
khuya đến tinh mơ sáng. Đôi khi con thấy trời 
đất cũng đang ngắm nhìn con, “thưởng thức” con, 
cho nên con cũng ngồi thật yên, thật đẹp. 

Vừa rồi, con có cơ hội đọc quyển “Silence” của 
Thầy, có đoạn như vầy:

“Im lặng là một điều thiết yếu. Chúng ta cần yên 
lặng, như (muôn loài) cần không khí, như cây 
cần ánh sáng. Nếu tâm trí chúng ta bị lấn lướt 
bởi những ngôn từ và suy nghĩ, thì sẽ không còn 
không gian cho chúng ta nữa”.

Và: “Nếu biết rằng yên lặng và không gian rất 
quan trọng cho hạnh phúc của chúng ta thì tại 
sao chúng ta không kiến tạo thêm những thứ đó 
cho đời sống của mình?”

Có những lúc Thầy đã nói thành lời những điều 
trong lòng con và có những lúc con tìm thấy được 
Thầy qua một cái gì đó mà con đang làm, đang 
nghĩ, đang cảm. Những lúc đó, tình Thầy-trò 
được cảm thông sâu sắc lạ kỳ, thấy thương kính 
Thầy thật nhiều, cho dù Thầy không có ở đó hoặc 
con không đang uống trà với Thầy. 

Con còn nhớ những ngày con được làm thị giả sư 
cô Chân Không. Con và một sư em lên sớm, đứng 
trước cốc Ngồi Yên của Thầy ở xóm Thượng để 
đợi Thầy và Sư Cô tới. Đó cũng là một buổi sớm 
mùa đông, sương mù ngập trời, cốc Ngồi Yên và 
những hàng cây mùa đông ẩn hiện thấp thoáng 
dưới ánh đèn vàng. Hai chị em thấy như đứng 
trên núi. Sư em sinh ra ở núi, là dân miền núi. 
Hai đứa cũng đều thích núi. Tự nhiên thấy một 
niềm vui, một nỗi đồng cảm và có điều gì thiêng 
liêng lạ. Hai chị em đứng đợi Thầy mình tới. Rồi 
chúng con cùng đi với Sư Cô vào cốc Ngồi Yên 
để được uống trà với Thầy. Không cần nói một lời 
nào nhưng những giây phút đẹp đẽ và tĩnh lặng 
đó, con sẽ chẳng thể nào quên được.

Trong một khóa tu xuất sĩ, con được ở cốc Linh 
Quy, mỗi ngày ra thiền đường lớn phải đi một 
đoạn đường gần bằng đoạn đường từ cốc Ngồi 
Yên ra thiền đường Nước Tĩnh. Không ngày nào 
mà con không nghĩ đến hình ảnh Thầy vào những 
buổi sớm mùa đông Thầy ra ngồi thiền với quý 
thầy vào mùa an cư. Vẫn khung trời trăng sao lồng 
lộng đó, từng bước chân đó, ung dung, bình thản, 
tĩnh lặng, bao nhiêu năm rồi. Nhớ lời Thầy dạy 
“đừng phụ gió trăng”, mỗi buổi sáng, con không 
nỡ lòng để lỡ bước chân nào, bước lên bao nhiêu 
đó bậc cầu thang rồi băng qua lối đi trải sỏi để vào 
thiền đường. Nếu có lỡ quên đoạn nào thì dừng 
lại, “đi lại”, hoặc nhủ lòng “ngày mai nhớ nhé”. 
Nhưng, mùa an cư đó, con không có Thầy đi bên 
mình, con đã đi với Thầy trong đôi chân con, con 
hiểu rằng con đang có được biết bao nhiêu là tình 
thương, bình an và tự do mà Thầy trao cho.
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Thầy kính thương, con thương quý Bích Nham 
thật nhiều, cho nên con cũng thương quý xóm Hạ, 
thương Làng, thương Sơn Cốc - nơi mà con đã 
được sinh ra và lớn lên. “Đi trong sương lâu ngày 
cũng ướt áo”, có lẽ trong con bây giờ cũng thấm 
được một chút “tương chao”, thấm được cái tình 
bao la, sâu đậm của Tăng thân. Nhớ ngày nào con 
mới đến Làng, còn lơ ngơ, còn lầm lũi, mà bây 
giờ đã… “khôn lớn” thành người rồi Thầy ạ ☺, 
dù cho con lúc nào cũng là một đứa con thơ dại 
của Thầy. Có những tình thương đã nuôi con lớn 
lên; có sự tôn trọng và kiên nhẫn đã nhiếp phục 
đứa bé bướng bỉnh, dại dột trong con. Và thiên 
nhiên bao la đã cho em bé đó được hồn nhiên, 
tung tăng, sống vui trở lại. Tạ ơn Thầy đã dạy con 
một bài học lớn về lòng Biết Ơn, để con biết trân 
quý và hạnh phúc.

Lại nhớ có lần con qua Sơn Cốc chơi, Thầy xoa 
đầu con, dạy: “Con phụ thầy chăm sóc Thiên 
đường nghe”, sư cô HN cười sảng khoái, không 
biết là Thầy có biết sư cô cười “chọc quê” con 
không. Sau đó, ra về sư cô có nói: “Thầy ‘gõ đầu’ 
đúng người ghê!” Đó là vì sư cô biết nhiều khi 
con “nổi cơn” hay đòi đi… lên núi! Một ngọn núi 
thiên đường ở đâu đó… Dù vẫn biết mình là “con 
nhà giàu” rồi, dù vẫn biết “đi đâu loanh quanh 
cho đời mỏi mệt” rồi, nhưng chân vẫn cứ đòi 
đi!!! Thế nhưng, lời nhắn nhủ dường như rất nhẹ 
nhàng, vu vơ đó của Thầy 
đã còn ở lại rất lâu, rất sâu 
trong con. Lòng Thầy thật 
từ bi vô cùng. Lúc đó lời 
Thầy cho con có cảm giác 
là “sự có mặt của con ở 
đây là cần thiết và hữu 
ích”, “mình đang ở Thiên 
đường đó, con!” hoặc “con 
chỉ cần có mặt ở đây thôi 
là đủ!”. Ấy vậy mà theo 
thời gian, con mới thấy 
con cần nơi chốn này và 
Tăng thân biết chừng nào. 
Từ đó con tập nhìn những 
nơi chốn mình đang ở là 
một “thiên đường”. Cho 
dù trong đó có rác, có hoa, 
có bao ngổn ngang còn đó, 
thì vẫn có bao nhiêu điều 
đẹp đẽ và kỳ diệu mà có 
khi con đã cho là “bình 
thường” như: không gian, 
rừng cây, nắng, nụ cười, 

niềm thương, nỗi nhớ,… Và rằng, trong lòng 
“thiên đường”, trong lòng Tăng thân đó, con chỉ 
bình an vui hưởng những cái lành, cái đẹp, cái an 
vui,… nhiều lắm thưa Thầy. Tạ ơn Thầy đã dựng 
xây nên những thiên đường và gọi chúng con về 
hội ngộ để cùng vui chơi trong thiên đường đó!  

Con nhớ có một lần làm biếng dài ngày sau an cư, 
sư cô Chân Không đã rất từ bi cho phép chị em 
chúng con lên Sơn Cốc để ở, chơi, nghỉ ngơi và 
tu tập. Những ngày đó, Sơn Cốc vắng lặng, và có 
một chút quạnh quẽ vì Thầy đang nằm viện. Con 
không thể không nhớ đến những lần làm biếng 
chúng con lên còn có Thầy ở đó. Thầy viết thư 
pháp, ngồi thiền, kể chuyện, dạy chúng con hát, 
hay cùng nhau đi thiền hành trong vườn,… rất 
an lành và đầm ấm. Những ngày đó, nhà chỉ có 
ba chị em, chúng con ý thức là Thầy đang bệnh 
nên ai cũng hết lòng tu tập và tận dụng hết không 
gian, thời gian đẹp đẽ và quý báu đó. Ngày nào 
con cũng tập thể dục, ngồi thiền, nghe pháp thoại, 
đọc sách,.... Và có những ngày, con đi thiền hành 
nhiều lần trong vườn, len lỏi qua những bụi tre, 
men theo bờ suối, đi đến tận cuối vườn, vòng 
qua nhà xanh, thiền ôm với những cây tùng, cây 
sồi,… Con bước thật cẩn trọng, nhẹ nhàng như 
Thầy bước. Con thấy con đang đi với Thầy và 
Thầy đang có mặt cho đôi chân của con thêm bình 
an, vững chãi… Con sẽ không thể nào quên được 
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những buổi chiều hoàng hôn rực đỏ hay tím biếc 
khi chúng con cùng đi bộ ra ngoài về phía nhà 
thờ cổ hay hướng ngược lại, về phía những cánh 
đồng cỏ thoai thoải lấp lánh nắng, đi lên những 
con dốc ngoằn ngoèo, uốn lượn rồi lại xuống 
phía bên vườn mận nơi những cây cành khẳng 
khiu mùa đông đã bắt đầu lấm tấm đầy nụ trắng. 
Con thấy như con đang đi ngược về thời Trung 
cổ của hơn 1000 năm trước với những ngôi nhà, 
con đường cổ kính, trầm mặc; mọi thứ yên lặng 
phả ra một vẻ đẹp lung linh, huyễn hoặc trong 
ánh sáng buổi chiều tà và trôi vào bất tuyệt khi 
bất chợt có tiếng chuông nhà thờ đâu đó ngân lên. 
Tạ ơn Thầy đã cho con đôi mắt để ngắm nhìn, 
đôi tai để lắng nghe và một tâm hồn để cảm nhận 
cuộc sống đang rung động đầy đẹp đẽ, bao dung, 
tinh tế. Những người đã từng ở Làng có lẽ không 
ai không thương Sơn Cốc, Phương Khê, với vô 
số các lý do riêng chung cùng các cung bậc khác 
nhau. Con cũng đang nhớ Thầy, nhớ Sơn Cốc thật 
nhiều. 

Thầy kính thương, hôm trước con đi ra phố. Cùng 
với các sư anh, sư chị, con đến ABC Home cho 
một ngày quán niệm ở đó. Thật lạ lùng mà dường 
như cũng rất… phù hợp, mình chọn ngay một 
tòa nhà lớn, nổi tiếng, nằm giữa thành phố New 
York đầy hối hả, năng động, hiện đại,… để hướng 
dẫn tu tập! Con chăm sóc phần hướng dẫn thiền 
hành, đi từ tòa nhà ra vòng quanh quảng trường 
Union, ngay đúng vào ngày quảng trường mở họp 
chợ! Con nhớ Thầy mời Bụt đi với Thầy nên con 
cũng mời Thầy đi với con. Ồ, ngay từ những bước 
chân đầu tiên, con đã thấy rất nhẹ nhàng, bình 
an. Và con gửi lòng bình an cùng niềm tin của 
con vào những người đang đi cùng con, rồi đến 
những người đang ở xung quanh. Lòng con hân 
hoan một niềm biết ơn vô vàn đến Thầy – người 
đã mang bình an, thương yêu vào đời, hiến tặng 
cho cuộc sống một món quà vô giá. Quảng trường 
rất đông đúc, nhộn nhịp, con đi ngang qua những 
gian hàng đầy hoa rồi vào sâu giữa quảng trường, 
nơi có một không gian nhiều cây xanh mát. Con 
mỉm cười với những bông hoa rồi mỉm cười với 
hàng cây, tàng lá; trân quý và biết ơn một khoảng 
thiên nhiên nhỏ bé giữa lòng đô thị. Con cũng 
thầm nói lời tạ ơn đất Mẹ, vẫn hiền lành, xanh 
tươi, độ lượng giữa bao khói bụi, người xe. Và 
con biết ơn Thầy đã dạy con biết thương yêu, giữ 
gìn đất Mẹ. Mấy anh chị em con đã đi với nhau 
rất vui, con cảm thấy giống như là “ngày xuất sĩ” 
vậy. Anh chị em ai cũng lắng nghe, quan tâm và 
yểm trợ nhau hết lòng, có lẽ chỉ vì ai cũng muốn 

mang lại niềm vui và lợi lạc cho những người cư 
sĩ đến với mình. Con xin các sư chị, sư anh “xé 
nháp” cho con vì con chia sẻ về thiền hành dở 
quá, thiếu sót nhiều quá! Tuy nhiên, qua từng thời 
khóa - pháp thoại, ăn trưa im lặng trong chánh 
niệm, pháp đàm và vấn đáp – những điều mà con 
thấy mình thiếu sót trước đó dần dần được bổ 
sung đầy đủ qua sự chia sẻ của các sư anh, sư 
chị; cuốn hút được các thiền sinh cùng tham gia 
chia sẻ, thảo luận, rất cởi mở, hào hứng. Trên cả 
tuyệt vời, phải không thưa Thầy? Đến cuối ngày, 
những người thiền sinh (đa số là những người 
mới đến lần đầu) ai cũng vui, cũng nấn ná ở lại để 
hỏi thêm về các khóa tu, về quý thầy, quý sư cô 
và tu viện…   

Thưa Thầy, Bích Nham đang vào thu. Một mùa 
được xem là đẹp nhất trong năm, một mùa bình 
an, mênh mang, thanh thản. Thật khó lòng mà 
không thương mùa thu, không “bâng khuâng, mơ 
màng, lãng đãng” trong một mùa đầy trắc ẩn như 
thế. Lạ lùng chưa, mùa thu dịu dàng, yên ắng, vậy 
mà ai cũng rộn ràng, xôn xao… Ấy là vì mùa thu 
nói bằng sắc màu của mình và bằng những cơn 
gió lạnh len vào trong ngày đó thưa Thầy. Những 
sắc màu của lá (hay là nắng?) - vàng, đỏ, cam, 
nâu, hồng,… - đang đổ xuống, rắc ray lả tả từ 
những ngọn cây, dọc theo các con đường, lối đi 
hay len lỏi trong rừng. Vẫn biết mùa thu là “mùa 
lá, mùa gió”, và đã từng gặp gỡ nhiều mùa thu ở 
Pháp, vậy mà con vẫn ngỡ ngàng trước những sắc 
lá biến ảo không ngừng từng ngày ở đây. Trong 
những cơn gió mùa này, mọi người lục tục mang 
áo ấm ra mặc thêm và tổ chức đi chơi để ngắm 
mùa thu, để ngồi với nhau và “gom nắng” để dành 
cho những ngày đông sắp tới. Đại chúng chơi với 
nhau rất vui, rất ấm cúng, tung tăng như… những 
chiếc lá vậy. 

Có một buổi sáng thức dậy bước ra ngoài con 
bỗng thấy ánh trăng tràn ngập – dọc theo hành 
lang trước phòng, trên những tàng cây, những lối 
đi bên dưới, trên những khu nhà và rừng cây gần 
xa. Một màu bàng bạc, lấp loáng bao phủ khắp 
nơi. Con đi đến phòng học, thấy trăng còn “vắt 
vẻo” ở phía đó như đang đón chờ mình. Trong 
bầu không khí tịch mịch và trong trẻo không cùng 
đó, con thấy lòng tĩnh lặng và bình an lạ… Con 
nhớ bài kệ “Nghe pháp” : 

“Nghe pháp trong bản môn
Lá thu rụng đầy trời
Trăng thu đầy lối cũ
Pháp không đầy không vơi.” 
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Trong buổi khuya mùa thu này, đất trời đang nói 
những lời trầm hùng, tha thiết và từ bi nhất. “Lối 
cũ” của Bụt, của Thầy vẫn còn đó, cho ánh trăng 
đêm nay, và con đứng đây - được phủ đầy, thấm 
đẫm ánh trăng thu, con có cảm hứng đi ngồi thiền 
hơn. Vì, đi qua những buổi khuya như vậy đẹp 
quá! Đôi khi, có thể đi vào, chạm vào những buổi 
sớm tinh sương - rất đen và rất sâu, trong lành và 
nguyên sơ – một cách không vội vàng, không hấp 
tấp, thoát nhiên thật cảm động như đang đi vào, 
chạm vào một cái gì đó rất yên, rất lặng trong con 
người mình. 

Mùa thu này, đôi khi con chợt nhớ đến ngày xưa, 
nhớ cái thời còn “hai tay cầm lấy nỗi buồn lơ ngơ 
xuống phố. Tìm một màu áo len quen. Tìm một 
chút hé môi cười…” Và bây giờ, nhìn lá bay, thấy 
lòng, thấy đời đã thanh thản, bình an hơn xưa 
nhiều… Bây giờ ngắm người mà như ngắm lá… 
“xôn xao bầy lá nhỏ… miệng ngọt hạt từ tâm…”.  
Đôi khi, trong lúc say sưa ngắm những sắc lá mùa 
thu này, con “phát hiện” ra là cây lá mùa nào cũng 
đẹp chứ không phải chỉ ở mùa này. Cái đẹp vẫn 
luôn tràn đầy, rất riêng trong từng phiến lá. Cây 
lá vẫn bình an, tự tại đi về trong lẽ vô thường, vô 
ngã không cùng của đất trời. Cây sồi ngoài cửa sổ 
phòng con đã chuyển sang màu đỏ nâu, rồi rụng 
rơi dần. Cây sồi đang đi tròn, về tròn theo bốn 
mùa của trời đất… Thật đẹp! Con biết “bạn đó” 
vẫn cứ đang vui chơi; rụng xuống chỉ để lớn lên, 
để “sống” và có mặt.  Mùa này, con thấy con cũng 
giống như lá vậy. Tung tăng, vui chơi, bay lên 
bay xuống, mà xen vào đó là những khoảng lặng 
để ngắm nhìn, để thở, để thương, để hiểu, để nhớ 

về,… Con biết những ngày mùa đông sắp tới sẽ 
dài và lạnh. Con biết có thể con sẽ rời đây, không 
biết có quay trở lại và không biết có còn gặp được 
một mùa thu rực rỡ nào như thế trong đời.   

Rồi những ngày đi về cuối mùa thu. Sương mù 
giăng mắc. Mưa phùn. Những hàng cây mang 
im lìm vào tiếng nói. Lá rụng đầy trời nên ngập 
trong không gian đầy tiếng xao xác của một màu 
xám bạc. Nhìn rừng cây đang trút lá, tâm cảm của 
con đôi khi là “buông bỏ”, đôi khi là trân quý, 
cẩn trọng, nhưng lại cũng có đôi khi mang một 
chút chấp chới, như tiếc nuối, như muốn níu kéo 
những sắc màu kia, những rực rỡ kia ở lại. Bây 
giờ, con thấy mình cũng đang giống một chiếc lá 
cuối thu. Không còn tung tăng nữa, con đang nằm 
yên dưới cội cây, lặng nghe mình thở, nghe tiếng 
đất trời đang thở và trở về với những mạch sống 
thật sâu, thật kín mà cũng rất bi hùng trong con 
người mình, để có thể tiếp tục “sống còn” trong 
mùa giá lạnh dài sắp tới. 

Kính bạch Thầy, tạ ơn Thầy đã có mặt và còn đó 
cho chúng con. Con muốn viết thật nhiều những 
điều bình an, đẹp đẽ, ấm áp mà con đã có bên 
Thầy, ở đây, ở đó… nhưng thật không thể viết hết 
được. Xin dâng lên Thầy một chút lòng con. Con 
biết là miễn con còn nhớ tu tập, còn sống thật thà, 
hài hòa, giữ tâm cho lành và hết lòng với chúng 
thì Thầy và đại chúng vẫn còn đó cho con, thương 
yêu và nâng đỡ con. Con sẽ cố gắng làm những 
điều này, thưa Thầy. 

Con thương chúc Thầy có thật nhiều niềm vui. 

Con của Thầy.
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Chân Pháp Khâm

Khoảng một tuần sau khi xuất gia vào tháng 2 
năm 1998, chúng tôi - chín sư chú, sư cô thuộc 
gia đình cây Táo - ngồi lại với nhau để bàn về 
việc tổ chức những sinh hoạt có thể đem đến sự 
kết nối và truyền thông giữa các thành viên trong 
gia đình cây Táo cũng như với những sư anh, sư 
chị đã xuất gia trước đây. Chúng tôi có đề nghị 
tổ chức một buổi đi dã ngoại vào ngày làm biếng 
đầu tiên của mỗi tháng. Mỗi lần đi, chúng tôi mời 
một vài sư anh, sư chị của các cây xuất gia trước 
đi cùng. Chúng tôi thỉnh ý quý thầy, quý sư cô lớn 
và sau đó lên xin phép Thầy. Thầy gật đầu chấp 
thuận sau khi hỏi chúng tôi: tăng thân đã cho phép 
chưa?

Lần đầu tiên ở Làng các sư chú, sư cô mới xuất 
gia được phép đi sinh hoạt với nhau. Là sư anh 
lớn của cây Táo, lớn lên trong gia đình huyết 
thống có đến mười anh chị em, tôi biết nhu cầu để 

các sư anh, sư chị, sư em cùng cây hiểu nhau là có 
thật và rất lớn. Tuổi đời của chúng tôi lúc đó cũng 
không nhỏ gì lắm, đa số đều trên dưới ba mươi, 
người lớn tuổi nhất lúc đó đã năm mươi, nhỏ nhất 
là sư em út Kính Nghiêm - “baby nun” đầu tiên 
của Làng, mười bốn tuổi. Tuy nhiên, khi mới xuất 
gia, đi sinh hoạt với nhau cần phải có các sư anh, 
sư chị lớn có mặt và hướng dẫn. Khi xin phép, 
chúng tôi nói rõ lý do là những buổi sinh hoạt này 
có tính cách xây dựng tăng thân chớ không phải là 
chỉ đi chơi với tính cách cá nhân. Những đề nghị 
mình xin thực hiện mà đem lại lợi ích cho tăng 
thân thì tăng thân thường chấp thuận. Chúng tôi 
thay phiên nhau tổ chức những ngày đi chơi đó. 

Buổi đầu tiên gồm có các thầy, các sư cô lớn như 
thầy Nguyện Hải, thầy Vô Ngại, thầy Pháp Ấn, 
thầy Pháp Dụng, sư cô Trung Chính... đi cùng, 
trên dưới ba mươi người. Chúng tôi đi thăm thành 
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phố cổ Saint-Emilion và ăn trưa, ca hát ở một 
khuôn viên nhà thờ. Các buổi đi chơi chấm dứt 
sau khi mỗi người chúng tôi đã có cơ hội tổ chức 
một lần, tất cả là chín lần. Chúng tôi có dịp đi 
thăm hầu hết các thắng cảnh trong vùng. Sau này, 
việc đi chơi của các gia đình xuất gia đã trở thành 
một truyền thống của Làng.

Khi tổ chức một sinh hoạt, ban điều hợp sinh hoạt 
đó có nhiệm vụ tổ chức những buổi họp trong đại 
chúng để thảo luận và đi đến quyết định chung, 
sau đó thì trình lên Thầy để Thầy chỉ dạy. Thường 
thì Thầy giữ nguyên những quyết định đó, trừ 
khi thật cần thiết mới đổi. Trong chuyến đi Bắc 
California năm 2002, thầy Pháp Dụng và tôi phụ 
trách tổ chức khóa tu xuất sĩ tại tu viện Kim Sơn. 
Vì thời gian tổ chức hơi gấp và đã tổ chức khóa tu 
tại đó nhiều lần, nên chúng tôi dựa theo thời khóa 
cũ và vào trình với Thầy. Thầy hỏi đã thỉnh ý tăng 
thân chưa. Chúng tôi thưa là vì thời gian eo hẹp, 
nên thỉnh ý Thầy trước rồi trình với tăng thân sau. 
Thầy nói vậy là không được, phải bắt đầu từ tăng 
thân trước. 

Khi tôi đứng trong vai trò của một sư anh lớn, cần 
lắng nghe hết ý kiến của tăng thân rồi mới đưa 
ra ý kiến của mình, tôi hiểu hơn về quá trình làm 
một quyết định. Trong các buổi họp, các vị lớn 
thường hay phát biểu sau cùng. Vì nếu các vị lớn 
đưa ra ý kiến của mình sớm quá, các vị nhỏ hơn 
sẽ ngại đưa ra những ý kiến khác với ý kiến của 
những vị lớn. Thầy là một thành viên của tăng 
thân, khi Thầy chưa cho ý kiến thì những đề nghị 
mà tăng thân trình lên chưa là ý kiến của toàn 
thể tăng thân. Thầy không dùng vị trí của một vị 
thầy, của một người lớn để áp đảo ý kiến của đệ 
tử. Trong mô hình dân chủ, mỗi người có một lá 
phiếu, giá trị của mỗi lá phiếu đều như nhau. Điều 
đó đúng khi làm quyết định, nhưng khi thảo luận 
thì ý kiến của Thầy được lắng nghe nhiều vì đức 
độ và tuệ giác của Thầy tạo một niềm tin trong 
đại chúng. Tăng thân nghe theo những đề nghị 
của Thầy để quyết định vì những điều đó đúng. 
Những điều đúng khi nói ra thì được lắng nghe, 
cho dù là được nói bởi các thầy, các sư cô trẻ. 
Tăng thân chúng ta đang từ từ tập nghe những lời 
chia sẻ của các thầy, các sư cô lớn. Quý vị đang 
thay mặt Thầy hướng dẫn các sư em, vì bây giờ 
Thầy không còn trực tiếp dạy. Các thầy, các sư cô 
lớn cũng có đức độ, tuệ giác đã được huân tập và 
phát triển sau nhiều năm tu học. Vai trò của các 
thầy, các sư cô lớn từ từ được biểu hiện cụ thể 
hơn.

Tiếng Hoa có sự phân biệt rõ ràng giữa hai cụm 
từ “sư phụ/đệ tử” và “thầy/trò”. Sư phụ có nghĩa 
vừa là thầy vừa là cha; đệ tử có nghĩa vừa là em, 
vừa là con. Cha con, anh chị em thì có sự truyền 
thừa. Ở Tây phương cũng vậy, họ dùng hai cụm 
từ “master/disciple” và “teacher/student”. Chữ 
“master” được định nghĩa là người mà những 
điều họ dạy được người khác nghe và làm theo, 
ví dụ như Zen Master. Chữ “disciple” được định 
nghĩa là người học và làm theo những điều mà 
thầy mình dạy. Nó khác nhiều so với cụm từ thầy/
trò. Học trò không gọi thầy cô giáo dạy toán, lý, 
hóa… là sư phụ, là master, mà là teacher. Theo 
định nghĩa của sự liên hệ trao đổi kiến thức thuần 
túy, học trò không phải làm theo những điều mà 
thầy dạy. Sư phụ/đệ tử thì thường dùng trong lãnh 
vực tâm linh, có sự truyền thừa của một tông phái. 
Ở Làng Mai thì cụm từ thầy/trò được dùng nhiều 
hơn nhưng được hiểu theo nghĩa sư phụ/đệ tử. Vì 
trong truyền thống văn hóa Việt Nam, người thầy 
thường đóng vai trò của cha mẹ và người học trò 
thường đóng vai trò của người con/người em. 

Một vị vua Trung Hoa đời nhà Tề, sau khi họp nội 
các về thì khóc ròng. Hoàng hậu hỏi vì sao, nhà 
vua nói là triều đại của ông sẽ không có tương 
lai. Trong các buổi họp, các quan đều đồng ý với 
những điều nhà vua nói, ai cũng gật đầu. Vua nói 
là vua cần nghe những lời phản biện, chớ cái gì 
cũng đồng ý với vua hết thì đâu cần họp nội các 
làm gì, quyết định một mình cho khỏe. Các vị 
minh quân, các vị lãnh đạo giỏi đều có thái độ cởi 
mở như vậy. Họ biết những ý kiến khác biệt sẽ 
giúp sáng tạo hơn và sẽ dẫn đất nước, đoàn thể  đi 
lên. Tăng thân Làng Mai cũng sinh hoạt theo tinh 
thần đó. Trong một buổi họp, nếu có nhiều ý kiến 
khác nhau thì đó là một điều đáng mừng. Cần tạo 
ra không gian và sắp xếp thời gian để những ý 
kiến mới được nói ra. Tôi nhận thấy trong các 
buổi họp hạnh phúc, khi không bị giới hạn về thời 
gian và không phải làm quyết định thì nhiều ý 
kiến hay được đưa ra hơn là trong các buổi họp để 
quyết định những điều cần phải làm. 

Những con ong, ví dụ như loài ong mật, sống 
trong một cộng đồng có tổ chức quy mô và chặt 
chẽ. Có ba loại ong: ong chúa, ong đực và ong 
thợ. Ong chúa sống từ hai đến ba năm và chỉ có 
nhiệm vụ sinh nở. Ong đực sống từ vài tuần đến 
năm tháng, có nhiệm vụ giao hợp với ong chúa 
rồi chết. Ong thợ, chiếm hơn 95% dân số,  quyết 
định và lo hết tất cả các việc khác như kiếm ăn, 
xây tổ, nuôi em, bảo vệ… Ong thợ nếu sinh vào 
mùa sản xuất mật, tức là mùa xuân hay mùa hè, 
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thì chỉ sống được khoảng sáu tuần, vì phải làm 
việc rất nhiều. Nếu sinh vào mùa thu/đông thì 
sống khoảng năm tháng. Cho nên, cộng đồng ong 
luôn luôn được đổi mới và trong thời gian sống 
ngắn ngủi đó, các con ong thợ phải học hỏi, thực 
tập và trao truyền kinh nghiệm sống cho thế hệ 
kế tiếp. Một công trình đòi hỏi sự kiên trì và liên 
tục. Dĩ nhiên là chúng không cần phải biết tất cả. 
Có những lãnh vực chuyên môn chỉ được giao 
cho một nhóm, do toàn cộng đồng ong chỉ định 
ra. Chỉ định xong rồi thì tin tưởng, giao khoán 
việc đó cho nhóm đó thực thi. Chúng có những 
nguyên tắc sống còn được truyền từ thế hệ này 
qua thế hệ khác. Ví dụ như xây dựng tổ thì phải 
theo bốn tiêu chuẩn: cách mặt đất ít nhất là 4,5m 
để các loài thú khác khó phá; lỗ ra vào tổ khoảng 
20cm2, lớn vừa đủ để ra vào và nhỏ đủ để các loài 
vật khác khó vào; lớn khoảng 40 lít khối cho một 
cộng đồng mấy chục ngàn ong; và ở trên/trong 
thân cây còn sống. Khi có nhu cầu tạo chỗ mới, 
cộng đồng mấy chục ngàn con ong này giao cho 
ban xây dựng, gồm khoảng 500 con ong thợ thâm 
niên và có nhiều kinh nghiệm. 500 con ong thuộc 
ban xây dựng này nghiêm túc theo bốn nguyên 
tắc trên mà kiếm chỗ, xong về bàn bạc với nhau, 
khi có quyết định rồi thì cả đàn mấy chục ngàn 
con đi theo thôi. 

Và nếu vì nhu cầu sống còn hay nhu cầu phát 
triển mà phải thay đổi bốn tiêu chuẩn xây tổ trên 
thì chúng cũng làm. Nhưng sự thay đổi đó cần 
phải qua kinh nghiệm sống và phải hiểu rõ những 
cái cũ. Cần phải biết rõ truyền thống trước khi 
thay đổi. 

Trong đời sống tăng 
thân Làng Mai, sự 
thay đổi cần được 
làm theo tinh thần 
“Bồi đắp gốc rễ, khai 
thông suối nguồn”. 
Trong sự nghiệp duy 
trì và phát triển các 
pháp môn sau này, 
Thầy dạy là cần phải 
có bốn pháp ấn - đã 
về đã tới, đi như một 
dòng sông, thời đế 
tương tức và sát na 
dị thục - nền tảng 
của các pháp môn 
giảng dạy và thực 
tập của Làng Mai.  

Khóa tu An cư kiết đông năm 2010 - 2011, tôi 
có dịp về Làng ba tháng và được giao nhiệm vụ 
hướng dẫn nhóm thiết kế trang nhà Làng Mai mới. 
Các sư em hỏi tôi: “Thầy dạy nên có mục ‘Đài 
Mây Tím’, nhưng các sư em không hiểu nó là gì, 
nghe hơi lạ tai, không biết có nên làm không?”. 
Tôi trả lời: “Chưa nghe Thầy nói về điều đó, có 
thể không làm, nhưng nên thỉnh ý Thầy lại cho 
chắc”. Một tuần sau, khi đang ngồi uống trà với 
thầy Pháp Ứng thì Thầy và thị giả ghé qua phòng 
chơi. Thầy gọi tôi lại gần và nói: “Ngày xưa các 
thầy tu rất thảnh thơi, mỗi chùa thường có một đài 
để ngắm mây tím, lại có hiên để nghe mưa nữa, 
cho nên cần có mục Đài Mây Tím”. Tôi mắc cỡ 
sám hối với Thầy vì không biết nên mới khuyên 
các sư em như vậy. Có nhiều điều tôi chưa biết, 
thật may mắn khi có người chỉ những điều đó cho 
mình.

Tôi đến Làng lần đầu tiên vào năm 1987, lúc 26 
tuổi. Hồi đó tôi gặp khó khăn về tình cảm, cần có 
nhu cầu chuyển hóa khổ đau nên tôi đến Làng để 
hiểu về tâm lý học chứ không phải vì quan tâm 
đến tôn giáo. Tu học được vài năm, tôi thật sự có 
chuyển hóa nên rất có niềm tin vào pháp môn. 
Mùa thu năm 1998, lần đầu tiên được tiếp xúc 
với Duy biểu học, tôi thấy những lời dạy trong 
đó giống nhiều điều tôi đã trải qua. Ta không thể 
nào hiểu Duy biểu qua ngôn từ được, chỉ có thể 
sống, kinh nghiệm và thực chứng Duy biểu mà 
thôi. Sau đó, tôi có dịp đọc cuốn Duy biểu học - 
phiên tả những bài pháp thoại Thầy giảng trong 
khóa tu mùa đông 1993-1994. Trong mục mong 
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muốn của tác giả, Thầy nói: “Nếu nội dung của 
năm chục bài kệ Duy biểu có thể dùng làm tài liệu 
trong các khóa tu dành cho ngành tâm lý trị liệu 
để trị các bệnh tâm thần thì những bài kệ đó đã 
làm được vai trò của chúng”. Câu nói đó ở mãi 
trong tâm thức tôi, là tư niệm thực để hướng dẫn 
tôi tìm hiểu và làm một cái gì ý nghĩa về lĩnh vực 
này.

Từ năm 2007, khi bắt đầu sinh hoạt tại Hồng 
Kông, tôi thích tìm hiểu về lãnh vực chánh niệm 
trong y học thân tâm (mind-body medicine). Vào 
mùa hè năm 2012, Centre of Behaviorial Health 
(Trung tâm Sức khỏe Hành vi) của Đại học Hồng 
Kông mời tôi hướng dẫn chánh niệm cho nhóm 
chuyên gia trong lĩnh vực y tế và phụng sự xã hội 
(Health care and social service professionals). Tôi 
bắt đầu nghiên cứu thêm về thần kinh học, sinh 
học tế bào (Cellular biology) và các ngành tâm lý 
Tây phương. Tôi chia sẻ những việc này với Thầy 
và bắt đầu tổ chức các khóa tu chuyên ngành cho 
các chuyên gia y tế và tâm lý học. Thầy khuyến 
khích và nhắc tôi nên kết hợp việc hướng dẫn của 
mình với những kiến thức khoa học, vì với giới 
hàn lâm thì “nói có sách, mách có chứng”. Thầy 
cũng gởi cho tôi tập tài liệu tại hội nghị Chánh 
niệm – Y học thân tâm mà Thầy đã hướng dẫn 
tại đại học Harvard vào tháng 9 năm 2013. Sau 
một khóa tu chuyên ngành dài tám ngày cho ba 
mươi bác sĩ tâm lý trị liệu vào tháng 11 năm 2013 
tại Thái Lan, tôi xin phép Thầy cho AIAB thành 
lập “Trung tâm Thân tâm kiện an thở và cười”. 
Sau hơn 2 năm chuẩn bị, trung tâm đi vào hoạt 
động vào tháng 4 năm 2016. Nhìn lại, hạt giống 

của trung tâm này đã được nuôi dưỡng mười tám 
năm, từ khi tôi đọc câu nói của Thầy trong cuốn 
Duy biểu học.

Trong tập tài liệu “Trăng sao là tâm thức”, Thầy 
nhắc “Duy biểu trong thế kỷ của ta phải đi sát với 
sinh học và lý học, chứ không phải chỉ đi sát với 
luận lý học như ở thời kỳ Pháp Xứng và Trần Na. 
Tâm lý học và sinh lý học phải đi đôi với nhau. 
Nghiên cứu về quá trình phát sinh tư tưởng và 
cảm thọ, ta phải có kiến thức về thần kinh và não 
bộ…” và Thầy dạy các sư anh, sư chị tìm hiểu 
thêm về lĩnh vực này để hướng dẫn cho các sư em. 
Những khám phá về thần kinh học kể từ thập niên 
90 của thế kỷ XX đến nay cho biết là hệ thống 
thần kinh cảm xúc (limbic system) có những hành 
vi tương tự như ý căn (mạt na căn) và tình thức 
(ý, mạt na thức) vậy. Nó cũng giải thích cách làm 
việc của tàng thức, ý thức và năm thức giác quan 
khá rõ ràng. Tôi cũng thấy rằng Duy biểu học có 
thể được xem là nền tảng cho những trường phái 
tâm lý học Tây phương. Trong khóa tu mùa đông 
năm nay tại EIAB, tôi có hướng dẫn một lớp về đề 
tài này cho các thầy, các sư cô trẻ. Tôi có một ước 
mơ đưa Duy biểu học trở thành một ngành học 
Tâm lý hiện đại. Cho nên tôi cũng gieo hạt giống 
này cho các vị cư sĩ nữa, nhất là cho các chuyên 
gia tâm lý học. Nhiệm vụ của người hoằng pháp 
là gieo hạt. Hạt giống có thành cây hay không là 
tùy duyên. Tạo duyên nhưng tùy duyên.

Xin tạ ơn Thầy đã gieo những hạt giống tốt cho 
tôi và cũng đã tạo điều kiện cho những hạt giống 
đó được nẩy mầm và phát triển thành hoa trái.
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Chân Hoa Nghiêm

Khi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi 
xuống, khu rừng ngập đầy những chiếc lá vàng 
khô trên những lối thiền hành. Chúng tôi lại chuẩn 
bị cho một mùa an cư mới.

“An cư” dịch nghĩa đơn giản của Hán-Việt là ở 
cho yên. Ngày xưa thời Bụt, giáo đoàn của Ngài 
phải đi khất thực cả năm, chỉ có ba tháng mùa 
mưa không đi khất thực được nên ở yên một chỗ, 
và những vị Phật tử tại gia đến cúng dường thức 
ăn hay y áo. Thời gian an cư, các vị xuất sĩ được 
nghe Bụt giảng dạy và dùng thời gian của mình 
để tu tập thiền định nhiều hơn. An cư cũng là thời 
gian để các vị xuất sĩ về lại trú xứ của mình cùng 
nhau tu học. Đó là một trong những hình ảnh đẹp 
nhất về giáo đoàn của Bụt. 

Mùa an cư là mùa để tăng thân cùng nhau sách 
tấn, soi sáng cho nhau những điểm chưa đẹp, 
chưa hay để có thể tiến xa hơn trên con đường 
tu đạo. Tôi nhớ lời Thầy thường hay dạy chúng 
tôi, những người xuất sĩ: “Người tu sĩ không nên 
đi tìm tiện nghi tình cảm hay tiện nghi vật chất”. 
Mỗi lần nhớ tới, tôi thường hay giật mình tự hỏi: 
“Tôi có bị tiện nghi nào ràng buộc không? Tôi có 
bị những tình cảm nào chi phối không?”. Riêng 
đối với tôi, từ an cư không phải chỉ dành riêng 

cho ba tháng thôi mà nên sử dụng nó suốt cả đời 
tu của mình.

Trước ngày đối thú, đại chúng hai xóm Tùng 
Xanh và Hạc Trắng đã cùng ngồi lại và chia sẻ 
với nhau về lời phát nguyện thực tập trong mùa 
an cư. Có vị nói rằng sẽ tham dự thời khoá đầy 
đủ; có vị sẽ thực tập ngồi thiền thêm vào buổi tối; 
có vị sẽ trở về với chính mình để chăm sóc thân 
tâm, để hiểu mình nhiều hơn; lại có vị muốn thực 
tập từ bi hơn, v.v.

Ngồi lắng nghe các huynh đệ chia sẻ, tôi thấy vui 
trong lòng. Nếu như Sư Ông được nghe những lời 
phát nguyện trên thì Sư Ông sẽ vui biết mấy!

Du hành

Sau mùa An cư kiết đông 2014 - 2015, chúng tôi 
đã có một chuyến công du về miền Đông Nam 
Florida - vùng đất ấm áp của nước Mỹ, để hướng 
dẫn hai ngày quán niệm ở chùa Hương Hải và 
chùa Phước Huệ. Các em thanh niên trẻ trong 
nhóm Wake Up của tăng thân Miami đón tiếp 
chúng tôi thật nồng nhiệt tại phi trường với những 
trái dừa xiêm, mát và ngọt lịm. Quý thầy nghỉ ở 
nhà một cư sĩ người Mỹ, còn quý sư cô nghỉ ở nhà 
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của anh chị Thiện - Hương. Anh chị đã chăm sóc 
quý sư cô thật chu đáo, ân cần. Ngày nào cũng 
vậy, Lãm, một thiền sinh trẻ trong tăng thân Wake 
Up, cũng đều mang đến cho chúng tôi những trái 
dừa xiêm rất tươi mới hái.

Ngày quán niệm ở chùa Hương Hải có cả tăng 
thân người Mỹ cùng tham dự. Khi chúng tôi cho 
pháp thoại bằng tiếng Việt thì các bạn người Mỹ 
được nghe thông dịch. Ngày quán niệm ở chùa 
Phước Huệ chúng tôi chia sẻ về đề tài “Làm sao 
giữ vững sự thực tập trong đời sống bận rộn ở 
gia đình cũng như nơi làm việc?”. Những kinh 
nghiệm tu tập hàng ngày này đã đem đến cho 
đồng bào nơi ấy rất nhiều hạnh phúc. Sau đó, 
chúng tôi còn được ghé thăm gia đình của một số 
thầy và sư cô xuất thân từ làng An Bằng. Quý vị 
đã tiếp đón chúng tôi thật nồng hậu và thâm tình!

Chuyến đi Washington DC

“Mùa xuân sang có hoa anh đào...”. Hàng năm 
vào giữa tháng Tư, khắp nơi trên thế giới đổ xô về 
thủ đô Washington để thưởng thức hoa đào nở rộ 
bên bờ hồ Tidal Basin thơ mộng. Trong khi đó thì 
quý thầy, quý sư cô ở tu viện Bích Nham cũng về 
Washington để hướng dẫn khóa tu cuối tuần cho 
tăng Thân chùa Hoa Nghiêm. Tiếc là năm nay, khi 
chúng tôi đến thì hoa đào đã nở hết rồi. Ngày Chủ 
nhật có thầy Pháp Tịnh cho pháp thoại, thầy chia 
sẻ và hát rất hay, quý bác và các em thanh niên 
gia đình Phật Tử chùa Hoa Nghiêm rất quý mến 
thầy nên ở chơi đến tối vẫn chưa chịu về. Vì mối 
thâm tình của quý bác và các em thanh thiếu niên 
Gia Đình Phật Tử Hoa Nghiêm dành cho quý thầy 
cô ở Bích Nham, cho nên hàng năm chúng tôi hết 
lòng đóng góp sự có mặt của mình cho khóa tu 
cuối tuần tại đây. 

Những khóa tu hàng năm tại tu viện Bích Nham

Những khóa tu không thể nào thiếu trong năm 
của tu viện Bích Nham. Đó là khóa tu mùa hè, 
khóa tu cho người da màu, khóa tu Tiếp hiện và 
khóa tu cho người Việt. Ngoài ra, còn có những 
khóa tu cuối tuần dành cho những sinh viên, học 
sinh ở các trường lân cận, và khóa tu cho mùa 
nghỉ lễ cuối năm. Thỉnh thoảng có thêm những 
khóa tu dành cho những nhà hoạt động xã hội. 
Năm nay, chúng tôi giúp các cô chú Tiếp Hiện 
lâu năm (người Mỹ) tổ chức khóa tu dành cho các 
thành viên nòng cốt trong tăng thân (retreat for 
facilitators). Khóa tu nào cũng đều đem đến cho 
thiền sinh nhiều hạnh phúc.

Trở về làm mới thân tâm

Tôi thấy hiện nay tình hình trên thế giới có nhiều 
biến động và bất an. Thêm vào đó, thảm họa từ 
thiên nhiên cũng làm tăng thêm sự sợ hãi cho con 
người. Rồi nhiều nỗi sợ hãi khác, như sợ không 
an toàn, sợ mất việc, sợ và sợ…, sự sợ hãi dâng 
cao. Loài người sống trong nỗi sợ hãi như câu thơ 
trong truyện Kiều: “Ở không yên ổn, ngồi không 
vững vàng”. Khi quán sát những hiện tượng đang 
xảy ra trên thế giới, chánh niệm cho tôi thấy rằng: 
Trái đất của chúng ta chưa bị tiêu diệt, mà con 
người đã tự tiêu diệt chính bản thân mình bởi sự 
sợ hãi, lo lắng và phiền muộn.

Chúng ta không thấy rằng những thảm hoạ thiên 
nhiên hay chiến tranh là do chính mình tạo ra. Khi 
mình nổi nóng là mình đang đóng góp cái nóng 
giận vào sự hâm nóng của trái đất. Vì lòng tham 
muốn có tiền thật nhiều mình đã bỏ nhiều hóa chất 
vào rau xanh cho cây mau lớn. Vì muốn ăn nhiều 
thịt bò, mình nuôi bò công nghiệp và ép nó phải 
sinh thật nhiều bê con, thán khí thải ra từ phân bò 
cũng làm hâm nóng địa cầu. Mới đây nhất, mình 
thấy cá chết hàng loạt tại các tỉnh duyên hải miền 
Trung Việt Nam. Tất cả đều do tâm mà ra. Mình 
sợ hãi những điều do chính mình tạo ra.

“…Về đi lữ khách đường xa lắm,
Cát bụi sầu thương vướng đã nhiều...”

Đó là hai câu thơ của Thầy trong bài “Về với em 
bé thơ ngây”. Cách hay nhất là hãy trở về nội tâm 
và làm mới lại thân tâm, đừng làm khổ mình nữa. 
Làm mới lại thân tâm bằng cách thay đổi cách 
nhìn và cách sống có nhiều trí tuệ và từ bi hơn. 
Giữa mình và thiên nhiên không thể tách rời nhau. 
Con người được làm bởi những yếu tố không phải 
con người. Đó là điều Bụt đã dạy trong kinh Kim 
Cương. Khi mình tàn phá thiên nhiên thì đồng 
thời mình cũng đang tự tàn phá chính mình.

Nuôi lớn Thầy trong con

Từ ngày qua Mỹ đến nay tôi mới có cơ hội về tu 
viện Mộc Lan dự lễ truyền đăng. Tôi nhớ năm 
2006 tôi đã đến Mộc Lan với Ôn Phước Tịnh cùng 
hai thầy và một sư cô cho một khóa tu cuối tuần. 
Lúc đó tu viện chưa được thành lập, chú Đắc, chú 
Bình, cô Lan... đã có nhã ý cúng dường mảnh đất 
ấy cho Làng Mai. Nhưng Sư Ông vẫn chưa chịu 
nhận vì chúng tôi chưa đủ nhân lực. Mãi đến năm 
Bát Nhã xảy ra chuyện thì tu viện Mộc Lan mới 
được thành lập. Khi đến nơi, tôi không ngờ chỉ 
sau vài năm thôi mà tu viện Mộc Lan đã được 
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xây dựng khang trang với thiền đường lớn, nhà ăn 
rộng rãi, ni xá cho quý sư cô, thư viện, quán sách 
v.v. Hiện tại các thầy đang hợp lực cùng thợ để 
xây tăng xá, có thể mùa hè sang năm là hoàn tất.

Tôi thiền hành ra đến tượng đài của Thầy và mục 
sư Martin Luther King. Tượng đài được xây rất 
đẹp, nhất là tượng mục sư Luther King thì rất 
giống. Cùng đi với tôi có sư chị trụ trì tu viện Lộc 
Uyển. Hai chị em có cơ hội thiền hành bên nhau 
trên con đường nhỏ trước cổng tu viện. Sư chị bảo 
sau mùa an cư sẽ về chăm sóc mẹ lâu hơn vì mẹ 
của sư chị đã già yếu đi rất nhiều. Nhưng không 
ngờ mẹ sư chị đã ra đi trước ngày chị trở về. Cuộc 
đời vô thường quá! Nhớ lại mà tôi thấy thương sư 
chị vô cùng.

Trước đó mấy tháng tôi được mời để đại diện 
Thầy và tăng thân làm kệ trao đèn cho các sư em 
nữ. Khi được tin, tôi hạnh phúc vô cùng vì nghĩ 
rằng mình sắp thay Thầy làm một việc rất thiêng 
liêng, đó là “Truyền đăng tục diệm”, tiếp nối sự 
nghiệp của Thầy và chư Tổ. Ngày xưa, tôi đã 
được chứng kiến thật nhiều lần Thầy truyền đăng 
cho các vị giáo thọ và cho cả chính tôi nữa. Bây 
giờ đến lượt tôi sẽ làm nhiệm vụ thiêng liêng đó, 
đại diện Thầy và tăng thân truyền đăng cho các sư 
em của mình. 

Đọc những bài kệ kiến giải của các sư em, tôi 
nhớ đến tính cách của từng người và nghĩ mình 
phải làm bài kệ sao cho phù hợp với căn cơ của 

mỗi vị. Mỗi buổi sáng, khi thưởng trà, tôi để tâm 
tư mình thật yên, hòa vào không gian tĩnh lặng 
của buổi sớm mai. Và thật tự nhiên lời thơ vang 
lên trong tôi, không cần suy nghĩ. Vào ngày rằm, 
vầng trăng thu tròn sáng ngoài khung cửa phòng, 
lời thơ lại vang lên như tiếng nhạc. Những bài kệ 
ngày xưa của Thầy đã vào tàng thức tôi, bây giờ 
có cơ hội để biểu hiện thành những bài kệ mới. 
Mỗi khi làm xong một bài kệ, tôi đọc lại và thấy 
vui trong lòng. Tôi thấy Thầy trong tôi đang lớn 
dần theo năm tháng. 

Ngày truyền đăng đã đến, tôi thấy các sư em 
rất bình tĩnh, trong khi mình thì lại hồi hộp và 
lo lắng. Tôi chỉ sợ trong khi mình thắp đèn mà 
đèn tắt thì “xui” lắm. Nhưng rồi tôi lại cười cho 
chính mình: “Giờ này mà còn đi tin dị đoan à”. 
Nhớ lại sự vững chãi và tự tin khi Thầy trao đèn 
cho mình, tôi thấy mình cần phải nuôi lớn Thầy 
ở trong mình mới được. Giây phút thiêng liêng 
đã đến, khi thấy sư em vững chãi trước mặt mình 
với gương mặt hồng hào tươi thắm, tự nhiên tôi 
cũng bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể nào 
giữ được đôi bàn tay đang run lên khi cầm nhang 
châm vào cây đèn nhỏ. Đèn đã được thắp sáng, 
tôi thở phào và tự nhiên thấy giọng mình xướng 
bài kệ khá hùng hồn. Giây phút truyền đăng 
tôi không còn thấy mình như một cá nhân nữa, 
tôi thấy sự có mặt của Thầy, của Tổ đang biểu 
hiện trong tôi trong giờ phút trang nghiêm đó. 
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Thu đẹp đã về rồi

Vào mùa thu, khí trời vẫn còn ấm áp, các em trong 
Ban chăm sóc muốn tổ chức cho đại chúng lên 
đỉnh núi Sam hay hồ Minnewaska để thưởng thức 
mùa thu đã về trên từng ngọn cây, chiếc lá. Ngồi 
trên núi cao, thấy không gian bao la bát ngát. Xa 
xa những khu rừng bên kia bờ hồ cũng như dưới 
thung lũng, những cụm cây lá đỏ, vàng, xanh xen 
kẽ nhau. Mùa thu vẫn chưa về hẳn, nên lá vẫn còn 
xanh. Vài tuần nữa thì chắc cả vùng đồi núi sẽ 
như một bức họa màu sắc rực rỡ.

Nhìn mặt trời lặn trên đỉnh núi Sam, tôi nhớ đến 
ngày xưa khi còn ở Làng Mai vào những năm 90. 
Mùa đông, chúng tôi theo Thầy đi núi Pyrénées 
để ngắm trăng lên trên đỉnh núi tuyết. Có một 

sáng nọ, chúng tôi chuẩn bị đi thiền trước khi về 
lại Làng. Mặt trời vừa lên sau đỉnh núi tuyết, ánh 
sáng huy hoàng chiếu đỉnh núi sáng rực như kho 
báu lấp lánh bên cạnh những cây tùng bách vươn 
cao đứng thẳng hùng dũng dưới bầu trời xanh 
biếc. Một tác phẩm tuyệt vời của thiên nhiên, vũ 
trụ. Chúng tôi đứng yên thưởng thức. Bất chợt 
quay sang tôi, Thầy  hỏi: “H.N, cảnh này là thật 
hay là mộng?”. Tôi đang luống cuống thì Thầy 
nói: “Thật mà như mộng”. Bao năm qua, khi tiếp 
xúc những mầu nhiệm của cuộc sống, tôi vẫn 
thường hay hỏi chính mình: “Thật hay mộng?”. 
Thực tập tiếp xúc với giây phút hiện tại, không 
nghĩ về quá khứ và không rong ruổi tương lai, 
không phải dễ. Cho đến nay câu hỏi đó vẫn còn là 
một công án cho tôi.

Nơi ấy vẫn còn thu
Chân Trăng Hương Tích

Mùa thu vẫn chờ mình
Trên kia còn ít lá
Bước chân ai thật nhẹ
Đi về giữa thênh thang
Chuông chùa vẫn ngân vang
Cứ mỗi chiều mỗi sớm
Làng quê nào tĩnh lặng
Thấp thoáng bước chân thiền
Ai che nghiêng chiếc nón
Lặng ngắm lá thu rơi
Giữa bao la đất trời
Nghe ra lòng thảnh thơi

Mùa thu còn đứng đó
Thả lá vàng bay bay
Ai sắp về có hay
Chiếc là vàng năm ấy

Vẫn ngàn năm ngàn năm
Cùng mùa thu trở lại
Cùng hẹn mùa thu tới
Kể bao chuyện đầy vơi
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Lắng vào trong tĩnh mặc
Đi qua mùa tháng năm
Đón đợi người năm cũ

Ngày nao ai trở lại
Gặp đúng mùa thu sang
Chuông chùa lại ngân vang
Chiếc lá vàng sẽ kể
Chuyện ngày xưa ngày sau
Bao lần mình gặp nhau
Vẫn thấy mùa thu đợi!
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Chân Sinh Nghiêm

Các bạn trẻ Việt Nam ơi, tôi xin gởi đến các bạn 
vài dòng tâm sự chân tình từ chính kinh nghiệm 
bản thân. Hơn ba mươi năm qua, tôi đã đi vòng 
quanh mà không tìm được tình yêu và hạnh phúc 
đích thực. Tôi đã bồng bột với năng lượng hăng 
say của tuổi trẻ, bay cao vút lên rồi té xuống nhiều 
lần đau đớn vì không biết cách yêu thương, không 
biết nghệ thuật thưởng thức những gì giản dị nhất. 
Tôi mong chia sẻ những dòng tâm sự này đến 
các bạn, những người bạn trẻ của tôi, để các bạn 
không phải trả một giá quá đắt mà chưa chắc đã 
nếm được tình thương và hạnh phúc đích thực.

Bốn mươi năm sau chiến tranh, Việt Nam đã hồi 
phục và phát triển rất nhanh. Người trẻ Việt Nam 
với nhiều tài năng, cùng với sự phát triển của công 
nghệ thông tin, mạng lưới toàn cầu đã giúp chúng 
ta bắt kịp nhịp kinh tế và công nghệ thông tin một 
cách nhanh chóng. Sự tiêu thụ và hưởng thụ vật 
chất cũng tăng lên. Thế nhưng, các bạn có bao giờ 
dừng lại để xem cách tiêu thụ đó đã ảnh hưởng 
như thế nào đến thân tâm của mình? Đặt lại cho 
mình câu hỏi hạnh phúc và tình yêu đích thực là 
gì? Hay các bạn chỉ đơn thuần trả lời những câu 
hỏi đó dựa theo những hình ảnh và khái niệm đã 
tiếp nhận từ mạng lưới toàn cầu, cùng các phương 
tiện truyền thông đại chúng?

Nỗi cô đơn của thời đại

Trong khóa tu mùa hè 2016 tại Làng Mai, khi sinh 
hoạt với các em thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi, 
tôi có cơ hội nghe các em chia sẻ về cuộc đời, về 
những khó khăn và thử thách của tuổi “teen”. Tôi 
thấy xã hội bây giờ quá phức tạp! Mạng lưới toàn 
cầu phong phú, cung cấp cho các em rất nhiều 
kiến thức, nhưng cũng đầy dẫy những thông tin 
không lành mạnh, tưới tẩm sự bạo động, thèm 
khát về vật chất, tình dục và sự tranh đua giả tạo. 
Có em chỉ mới 13 tuổi mà đã trải nghiệm tình 
dục, rượu chè, ma túy, trong khi chưa đủ trưởng 
thành về tâm sinh lý, lại càng không biết cách xử 
lý những cảm xúc mạnh và những vấn đề phức 
tạp liên quan. Các em bị những cảm xúc đó trấn 
ngự, rồi dẫn đến những bệnh tâm thần như trầm 
cảm, lo lắng thái quá, bệnh ghiền Internet, bệnh 
biếng ăn (vì không chấp nhận được hình dáng 

cơ thể của mình),... Chính tôi cũng đã từng có 
nhiều mặc cảm và chán ghét thân thể của mình 
mỗi khi xem báo phụ nữ và thời trang. Khi mặc 
cảm, không thoải mái ngay nơi tự thân thì mình sẽ 
không tiếp xúc một cách sâu sắc và thật lòng với 
những người khác được. 

Thời đại văn minh với rất nhiều phương tiện 
truyền thông nhưng lại không làm giảm được sự 
cô đơn và trống vắng trong lòng mỗi người. Khi 
đi tàu điện, chúng ta dễ dàng thấy được mỗi người 
ngồi trên tàu với một cái máy trên tay, trông có vẻ 
bận rộn với công việc hoặc đang liên lạc với ai đó, 
nhưng lại không thể nhìn và mỉm cười với người 
ngồi bên cạnh. Có những người khi ăn một mình 
trong quán phải ra vẻ như đang gởi tin nhắn hay 
vờ nói chuyện điện thoại để bớt cảm giác lạc loài 
và để người khác đừng nhìn mình như một người 
cô đơn và thất bại (vì không có bạn bè nào để 
ăn cùng). Sư Ông Làng Mai có nói “thời đại bây 
giờ, mình cô đơn chung với nhau”. Ai ai cũng như 
đang ở trong thế giới của riêng mình dù đang ngồi 
cạnh bên nhau. Và có khi không thể nói chuyện 
với nhau trực tiếp mà chỉ nhắn tin và viết e-mail 
thôi.

Nhiều bạn trẻ đã tìm mọi cách để khỏa lấp sự 
trống trải trong lòng bằng đủ mọi loại tiêu thụ, 
lấy những khoái lạc của thể chất làm niềm vui 
và mục đích của đời mình. Phần lớn các em chỉ 
biết “tình dục trống rỗng” (empty sex) mà không 
hề có một tình yêu đích thực. Nếu những kinh 
nghiệm không nuôi dưỡng này là nền tảng đầu 
đời thì các em sẽ như người đi lạc đường, tương 

Tâm sự với các bạn trẻ Việt Nam
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lai sẽ đầy hoang mang, tăm tối. Tôi thấy những 
em đến tham dự khóa tu rất may mắn vì được 
gặp cái phao chánh pháp, được học hỏi cách chăm 
sóc, trị liệu và chuyển hóa thân tâm. Được ôm ấp 
trong môi trường an lành, không phán xét, các 
em đã mở lòng để chia sẻ về sự trống vắng, về 
những băn khoăn và khổ đau trong lòng. Những 
khó khăn mà trước đây tôi cho là những khổ đau 
của người lớn, thì bây giờ các em đã phải trải qua 
rồi, dù chưa tới tuổi trưởng thành. Sau mỗi khóa 
tu, các em đã tươi cười nhẹ nhõm ra về với những 
người bạn mới, và một ít hy vọng cho cuộc đời 
mình. Điều này cho tôi rất nhiều niềm tin nơi 
pháp môn tu tập chánh niệm và sức mạnh của 
tăng thân.

Người trẻ và những cuộc vui “chay”

Mùa hè vừa qua, ở xóm Thượng cũng đã tổ chức 
một khóa tu Wake Up, khóa tu dành cho các bạn 
từ 18 đến 35 tuổi. Có hơn 500 bạn trẻ đã ghi danh 
tham dự trong vòng một tuần. Suốt khóa tu, các 
bạn được ăn những món ăn chay thật ngon, thật 
bổ mà không cần phải sát hại một con gà, con 
heo, con bò hay tôm cá nào. Ngoài ra, qua những 
buổi pháp thoại, pháp đàm thiết thực với người 
trẻ, các bạn còn được nếm những món ăn tinh 
thần rất nuôi dưỡng và trị liệu. Mọi người có cơ 
hội lắng nghe, học hỏi lẫn nhau. Dù phần lớn 
không quen nhau nhưng đều muốn học cách sống 
tỉnh thức nên ai cũng mở lòng, chia sẻ rất thật về 
những khổ đau của mình. Ai cũng cảm thấy thân 
thiện và thoải mái để bày tỏ con người thật của 

mình cho nên có nhiều trị liệu và chuyển hóa xảy 
ra trong khóa tu. 

Tôi rất ấn tượng đêm văn nghệ cuối cùng do chính 
các bạn thiền sinh trình diễn với chủ đề bảo vệ đất 
Mẹ. Nhìn các bạn cười vui, tôi cũng vui nhiều vì 
niềm vui của các bạn chứng minh một điều quan 
trọng: cuộc vui chơi “chay” này cũng vui không 
kém những cuộc vui chơi khác, mà không cần đến 
rượu chè, ma túy và tình dục. Ai cũng rạng rỡ và 
tươi mát, ai cũng tỏa ra nét đẹp đích thực được 
biểu hiện qua tấm lòng biết thương yêu, bao dung 
và cởi mở. Sự thực tập trở về với chính mình qua 
những buổi thiền tọa, thiền hành mỗi ngày đã 
giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái trong thân 
tâm nên dễ chấp nhận và mở lòng với nhau hơn. 

Chăm sóc em bé trong tự thân

Nương vào năng lượng thực tập của mọi người 
trong khóa tu, tôi cũng có cơ duyên trị liệu vết 
thương ngày tôi còn nhỏ. Khi tám tuổi, đang tạm 
trú ở một trại tỵ nạn, trong lúc vui chơi với các 
bạn, tôi đã bị một em thanh niên xúc phạm, vì em 
không biết xử lý năng lượng tình dục của mình. 
Tôi đã trách cha mẹ không có mặt để bảo vệ cho 
tôi lúc đó. Tôi mất niềm tin nơi cha mẹ và khép 
kín lòng mình. Tôi lớn lên trong môi trường đầy 
dẫy những phim ảnh, bài hát và chuyện trò về ái 
dục. Và vì không có lập trường vững, tôi đã bị 
lôi cuốn theo xu hướng hưởng thụ dục lạc của 
tuổi trẻ. Nhìn lại tôi thấy mình thật sự chưa từng 
biết tình yêu đích thực là gì, mà phần lớn chỉ là 
sự thu hút nhau có gốc rễ từ nhu cầu tình cảm 
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hay tình dục. Thêm vào đó, sống trong gia đình, 
chứng kiến những giông bão do ghen tuông, mất 
niềm tin vào nhau, tôi thấy những thất bại trong 
tình yêu, trong đời sống gia đình đều phát khởi từ 
sự tiêu thụ thiếu chánh niệm, từ những khái niệm 
lệch lạc và sai lầm về chính mình, về tình yêu và 
tình dục.

Tham dự vào những sinh hoạt của khóa tu, thừa 
hưởng năng lượng tập thể, một phép mầu đã xảy 
ra giúp tôi có một cái thấy tươi sáng hơn, chuyển 
hóa được khổ đau trong quá khứ. Một hôm, tôi 
đã thấy một thầy cảm động rơi lệ khi nghe một 
bạn chia sẻ về ước nguyện cao quý cho đất Mẹ và 
tương lai của thế hệ trẻ. Đó không phải là lần đầu 
tiên tôi được thấy người nam khóc, nhưng lúc đó 
tôi chợt cảm nhận ra một điều: “À, thật ra, trái tim 
của người nam cũng có thể rung động bởi những 
gì mình cho là cảm động, là tâm linh. Họ cũng có 
thể rơi lệ trước những gì rất đẹp và lành”. Cảm 
nhận này giúp tôi nhận ra rằng thẳm sâu trong tâm 
thức, tôi đã coi phái nam là những người không 
rung cảm với những cái đẹp tâm linh. Đây là một 
khái niệm sai lầm đã ngấm ngầm trong tâm thức 
hơn ba mươi năm mà tôi chưa từng ý thức, là kết 
quả của lần bị xúc phạm rồi mất niềm tin, những 
khó khăn trong gia đình, đến những thất bại trong 
tình cảm đã làm cho tôi mất niềm tin vào những 
người nam. Và khái niệm lệch lạc thứ hai tôi 
nhận ra được sâu trong tâm thức tôi là đàn ông 
chỉ muốn một điều: tình dục. Có thể đây là một 
lời căn dặn của những bà mẹ lo lắng muốn bảo vệ 
cho con gái của mình, và cũng là điều tự nhiên 

trong con người. Nhưng với những khổ đau cá 
nhân, từ gia đình và xã hội mà tôi đã chứng kiến, 
đã đưa tôi đến thái độ bất kính, mất niềm tin hoặc 
khinh thường đàn ông nói chung trong tôi. 

Trong khóa tu, có một bạn nam chia sẻ với tôi 
là quý thầy đã hướng dẫn các bạn thực tập Sám 
pháp địa xúc với đề tài chăm sóc năng lượng tình 
dục. Tôi cảm nhận nơi người bạn ấy một sự chấn 
động tâm hồn và chuyển hóa rất sâu. Lắng nghe 
bạn chia sẻ một chút thôi mà tôi đã cảm thấy nhẹ 
nhàng một cách khó tả, dường như trong thâm 
tâm sự trị liệu đang xảy ra một cách bất ngờ. 
Những khái niệm lệch lạc về phái nam, về tình 
dục, và những vết thương quá khứ trong lòng như 
đang được gột sạch một cách kỳ diệu. Tôi cũng 
hơi ngạc nhiên vì thấy sự chuyển hóa này đến với 
mình một cách rất tự nhiên. Mặc dù không tham 
dự vào buổi thực tập của những bạn thiền sinh 
đó mà chỉ nghe bạn chia sẻ thôi, vậy mà tôi cũng 
được chữa lành! 

Sau khóa tu, những điều tôi khám phá đã tiếp tục 
khai mở những góc còn đen tối trong tâm hồn. 
Tôi tự thấy những khổ đau trong gia đình, của bản 
thân đã khiến tôi có những khái niệm sai lầm về 
người nam, và tôi đã có thái độ bất kính đối với 
cha và ông nội của mình. Hơn ba mươi năm tôi đã 
khép kín lòng, không tiếp nhận được tình thương 
của cha và cũng không thân cận được với ông 
nội. Nay tôi đã có thể viết những lá thư chân tình 
làm mới với ông nội, chia sẻ thật lòng những vết 
thương và thành kiến sai lầm khiến tôi khổ đau. 
Tôi cũng muốn làm mới với cha vì nhận ra lâu 
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nay mình thiếu niềm tin nơi cha, cho dù cha đã 
thương tôi một cách vô điều kiện. Cha tôi thường 
ít nói nhưng tình thương và sự nhẫn nại đối với 
tôi và mẹ thì bao la. Tôi thấy mình đòi hỏi quá 
nhiều ở cha, thậm chí có những cử chỉ và lời nói 
bất kính, nhưng cha luôn lặng lẽ thương nhịn mà 
không hề phàn nàn và đòi hỏi tôi phải như thế này 
hay như thế kia. Trước đây tôi chưa từng thấy như 
vậy, nhưng tôi nghĩ khi tôi biết chữa lành những 
vết thương và nhận diện được những sai lạc trong 
tâm thì tôi thấy rõ và biết trân quý tình thương cha 
dành cho tôi. Nay tôi biết cách thương cha hơn 
trước. Tình thương đích thực không đòi hỏi, nhẹ 
nhàng như làn khói trầm lặng lẽ mà thơm ngát, 
chứa đầy sự kiên nhẫn. 

Hãy thôi làm thân cùng tử

Các bạn trẻ ơi, tôi tha thiết muốn chia sẻ với các 
bạn rằng các bạn hãy học cách bảo 
vệ và chăm sóc cho thân và 
tâm của mình. Đừng 
làm những con cừu 
vô ý thức, chỉ chạy 
theo những phong 
trào của xã hội 
và công nghệ tân 
tiến, hào nhoáng. 
Hãy cẩn thận và 
xem xét kỹ những 
gì mình tiêu thụ 
qua các giác quan, từ 
thức ăn, thức uống, hình 
ảnh, âm thanh, phim ảnh, 
chuyện trò hàng ngày với bạn bè, 
và cả những suy tư. Những thứ ấy có nuôi lớn 
niềm an lạc, tình thương đích thực và tâm hồn 
các bạn hay không? Nó ảnh hưởng tới bản thân 
và mối liên hệ với những người thân thương như 
thế nào? Nếu các bạn muốn biết tình thương đích 
thực là gì thì hãy tìm hiểu về chính mình trước. 
Mình có biết những hạnh phúc và khổ đau trong 
mình là gì chưa? Qua những lỗi lầm cá nhân, tôi 
thấy rõ trong tình yêu đích thực phải có yếu tố 
kính trọng cho chính bản thân mình và cho người 
mình thương. 

Từ khi quyết định dành thời gian để tìm hiểu chính 
mình và không để bị lôi cuốn theo dòng chảy của 
xã hội, tôi học được cách chăm sóc cho thân thể 
và tinh thần của chính mình. Tôi chăm sóc bằng 
chánh niệm, thắp lên ý thức hàng ngày để biết rõ 
mình đang làm gì, những thứ mình đang tiêu thụ 

có ảnh hưởng gì đến thân tâm? Từ khi tôi may 
mắn được ở trong một môi trường lành mạnh, ít 
tiêu thụ, tôi mới thấy rõ được tầm ảnh hưởng của 
những gì mà trước đây tôi cho là bình thường, vô 
hại. Tôi đã hoang mang và đi vòng quanh, chạy 
theo một ảo tưởng mà không rõ mình đi tìm cái 
gì. Nhìn qua nhìn lại, nửa cuộc đời đã trôi qua mà 
tôi vẫn chưa thật sự tìm được những gì tôi mong 
muốn nhất. Vì tôi chưa biết dừng lại! 

Các bạn hãy tập dừng lại bằng cách để cho mình 
mỗi ngày một khoảng thời gian ngồi yên, trở về 
với chính mình, nhìn lại và lắng nghe những thao 
thức trong lòng. Hãy cho mình cơ hội được sống 
ở một môi trường ít tiêu thụ để tự thấy những điều 
đó ảnh hưởng thân tâm mình như thế nào. Trong 
môi trường yên tĩnh như vậy các bạn sẽ có cơ hội 
thấy rõ những tri giác, những khái niệm sai lầm 
gây khổ đau cho mình và cho người mình thương. 

Rồi dừng lại để nhìn kỹ mình đang 
làm gì, đang đi tìm cái gì, và 

muốn định hướng như 
thế nào cho tương 

lai, cho cuộc đời 
mình?

Trong bài viết 
này tôi không 
mang đến cho 
các bạn những 

giải đáp về tình 
yêu và hạnh phúc 

đích thực. Tôi chỉ 
tha thiết khuyến khích 

các bạn hãy trở về tìm hiểu 
chính mình mà đừng sống như 

người vô thức. Hãy tự đặt cho mình những câu 
hỏi và tự trả lời cho chính mình. Nhìn lại kỹ lưỡng 
những ý niệm về nền “văn minh” với chủ thuyết 
sống cá nhân, phong trào toàn cầu hóa và cách 
tiêu thụ vô ý thức, ảnh hưởng đến đất Mẹ và mọi 
người trên thế giới… Những cái đó có thật sự văn 
minh lắm không? Các bạn hãy trở về tìm hiểu, 
nhìn sâu vào những nét đẹp trong nền văn hóa, 
tâm linh Việt Nam mà tổ tiên đã trao truyền với 
đôi mắt mới tinh khôi của một người đang khám 
phá một cách thích thú, không thành kiến. Các 
bạn ơi, mình đang có sẵn trong tay những viên 
ngọc, những kho châu báu mà mình không biết! 
Các bạn hãy dừng lại, đừng tìm đâu xa mà hãy 
trở về để thừa hưởng gia tài vô giá mình đang có!
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Chân Trời Yên Tử
Trở về tắm mát dòng sông

Có một cậu bé được sinh ra trên vùng đất của 
những dòng sông chở nặng phù sa, những cánh 
đồng thơm mùi lúa chín, những con thuyền chở 
về đầy cá. Ở nơi đó, mỗi chiều, cậu sẽ được thả 
mình trên dòng sông êm ả cùng lũ bạn hàng xóm, 
sẽ được phóng mình từ đỉnh “gió” xuống tận lòng 
sông, để phù sa thấm vào từng mạch máu, để nụ 
cười kéo mãi đến buổi cơm chiều đầy tiếng dế 
kêu, để tiếng hò vang lên khi trăng về đêm sáng. 
Vùng đất đã ôm ấp cậu bằng một tình thương ngọt 
ngào chất phác: “Ví dầu cầu ván đóng đinh…”

Giấc mơ y vàng

Mười tuổi, mang trong mình một tâm hồn trong 
sáng và nhạy cảm, cậu bé đã phải lòng một người. 
Cậu không biết người đó là ai, không biết người 
đó có tự bao giờ nhưng những câu hỏi ấy không 
quan trọng. Thứ làm cậu chú ý nhất là trang phục 
màu vàng kia, một thứ gì giản dị. Dáng điệu ấy, 
cách hành xử ấy, sao mà chú thích đến thế! Chú 

vòi mẹ may cho mình loại trang phục ấy, mẹ xoa 
đầu và bảo: “Thầy tu mới được mặc, ông cụ non 
à!”. Đúng rồi! Ông cụ non sẽ được mặc khi ông 
cụ non là thầy tu. Từ dạo ấy, trong những giấc mơ 
bé bỏng, lắm lúc ước muốn làm một người tu lại 
xuất hiện.

Về đi tiếp nhận gia tài

Đêm 11.05.2016, sau những lần im lặng trả lời 
đồng ý, mười lăm nhánh hoa hồng được đặt vào 
chiếc bình mang tên Hoàng Yến, một dấu ấn cho 
cuộc đời cậu. Cậu đã được tiếp nhận là thành viên 
của gia đình “y vàng”. Giờ phút thiêng liêng ấy 
là kết quả cho mười chín năm trời ôm ấp, một 
chặng đường có bao nhiêu là thử thách. Những 
lần phản đối của người thương, những cám dỗ của 
cuộc đời đã lắm lúc khiến cậu muốn gạt bỏ đi giấc 
mơ ngày trước. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đổ 
vỡ được xây dựng lại, giấc mơ thành hiện thực. 
Ngày 12.05.2016, mái tóc xanh trả về cho mẹ, 
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cho quê hương, cánh cửa được mở và con đường 
được rộng lớn thêm.

Thư tình

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là ngày 03.11.2016, 
ngày con chính thức biểu hiện hai mươi năm trên 
hành tinh xinh đẹp này, là ngày mà con đường 
lý tưởng được thấy rõ. Con đường mà ở đó tình 
thương của con được mở rộng bằng nền tảng của 
hiểu biết. Con nhận diện rằng, trong quá khứ vì 
những vụng về, vì kém hiểu biết mà con đã gây ra 
nhiều đổ vỡ, nhiều vết thương cho thân tâm con 
cũng như cho những người con thương.

Con đã từng tư duy, hành xử và nói năng một cách 
vô thức, con đã không trân quý được sự có mặt 
của những người thương, của những điều kiện 
hạnh phúc quanh con. Con đã sống một lối sống 
hời hợt và tưới tẩm cho mình cũng như những 
người thương những hạt giống không tốt. Hai 
mươi năm biểu hiện nhưng đã có bao nhiêu cơ 
hội tuột khỏi tầm tay rồi?

Kính bạch Thế Tôn, giờ phút này con xin trở về 
ý thức, trở về thật sự để nhận diện rằng con đã có 
đường đi, con đường của hạnh phúc chân thật, 
của tình thương lớn. Ở đó con có tình huynh đệ, 
có cả gia tài mà Bụt, Tổ cũng như Thầy đã truyền 
trao. Con có lý tưởng để phụng sự, để đem cả trái 
tim thương yêu có mặt nơi mọi người cần. Con 
biết rằng, để có thể vững chãi trên con đường đẹp 
này, con cần trở về chăm sóc bản thân mình nhiều 
hơn, ôm ấp những tập khí mà ngày trước do vụng 
về con đã tạo ra. Con nguyền thực tập làm mới lại 
bản thân, nguyền thiết lập những thói quen mới, 

nguyện nắm lấy cơ hội mà mỗi phút giây Đức 
Thế Tôn đã trao tặng. Con đã và đang là dòng tiếp 
nối của Bụt, của Tổ, của Thầy. Giờ phút này xin 
Người chứng minh, gia hộ và yểm trợ cho con!”

Khúc hát tuổi hai mươi

Yên Tử thương! Lá thư vừa được viết xong, chỉ 
còn vài phút nữa thôi, lời hứa hẹn sẽ được đọc 
lên và ngọn lửa sẽ gửi nó đến Người. Từ giây 
phút ấy em sẽ mới và mỗi phút giây đều là cơ 
hội, đều là phần thưởng mà cả vũ trụ un đúc dành 
cho em. Hôm nay em sẽ hát bài hát của tuổi hai 
mươi, cái tuổi đầy mây trắng, gió xuân, cái tuổi 
hai mươi xanh lạ thường. Cái tuổi tràn đầy nhựa 
sống và nhiệt huyết, cái tuổi của mơ ước, của hy 
vọng, của khát khao khám phá. Tuổi hai mươi, 
“em tung tăng cho vui đời”, em có cần phải lo 
nghĩ gì nhiều đâu nào, em đã có đường đi, đã có 
lý tưởng trong tay, em có tình huynh đệ, em có cả 
một bầu trời thênh thang. “Hai mươi em cho đời 
một giấc mơ”, giấc mơ của tuổi hai mươi là một 
giấc mơ tinh khôi và trong sáng. Em đem cả một 
trái tim đi vào đời, một trái tim còn nguyên vẹn, 
phải chăng những thứ vừa đi qua chỉ là một cơ 
hội để em hiểu rằng “có em là thế gian thêm một 
ngày nắng”. Kinh nghiệm là thứ mà con người có 
được qua thử thách của thời gian, và đó là cơ hội 
để em có thể tiếp xúc sâu sắc với thứ được cho là 
khổ đau. “Trời còn để có hôm nay” cơ mà, ngày 
hôm nay là một ngày rất đẹp, ngày mà cả vũ trụ 
trao cho em biết bao điều mầu nhiệm. Yên Tử ơi! 
Giờ phút này em còn trông đợi gì nữa, cánh cửa 
để ngỏ rồi, cùng tôi bước vào em nhé!
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Chân Đẳng Nghiêm

Tôi chưa bao giờ muốn có con. Có lẽ vì tôi đã có 
trách nhiệm làm mẹ đối với em trai từ năm tám 
tuổi. Mẹ tôi ra chợ buôn bán trước khi chị em tôi 
thức dậy. Tôi tự đi chợ nấu ăn, tắm rửa cho em 
và dẫn em đến trường trước khi tôi vào lớp của 
mình. Mỗi ngày trên đường đi học về tôi dạy em 
đếm từ 1 đến 40. Có những đêm mẹ tôi về rất 
khuya nên chị em tôi ôm nhau ngủ cho đỡ sợ.

Mẹ mất tích năm tôi mười hai tuổi. Khi đó bà 
ngoại từ ngoài quê vào giúp nhưng tôi vẫn là 
người chịu trách nhiệm chính cho em tôi. Tôi đi 
họp phụ huynh cho em. Có lần cô giáo báo cho 
biết là em tôi thường hay đánh nhau với các bạn 
trong lớp. Khi về nhà, tôi bắt em nằm xuống và 
đánh em ba roi. Nó khóc thét lên. Bà ngoại xin tôi 
tha cho em tôi, nhưng tôi nói: “Nó hư lắm. Ngoại 
để cho con dạy nó”. 

Rồi hai chị em tôi được chính phủ Mỹ bảo lãnh 
theo diện con lai. Sang đến Mỹ, họ tìm cha mẹ 

nuôi để giúp chăm sóc cho đến khi chúng tôi 
mười tám tuổi và trở nên tự lập. Vì vài lý do đáng 
tiếc, chúng tôi đã phải thay đổi năm nhà bảo trợ 
khác nhau và nhiều khi phải sống xa nhau. Cặp 
vợ chồng cuối cùng rất thương chúng tôi nhưng 
họ thấy em tôi thường bị kỷ luật trong trường nên 
xin cho em tôi được gặp bác sĩ tâm lý trị liệu. 
Bác sĩ chẩn đoán em tôi “không kiểm soát được 
cái giận” của mình. Họ quyết định cho em tôi 
nhập viện điều trị cùng với những người trẻ khác 
có vấn đề tâm lý và bị nghiện ngập hoặc tham 
gia băng đảng v.v. Họ đã không hiểu rằng em tôi 
“không kiểm soát được cái giận” là vì bao nhiêu 
năm ở Việt Nam, em tôi đã bị nhiều đứa trẻ khác 
gọi là “Mỹ lai”, đùa giễu và đánh đập hầu như 
mỗi ngày. Vậy nên khi vào trường học Mỹ và bị 
các bạn Mỹ gọi là “V.C.” thì em tôi “không kiểm 
soát được cái giận” và đánh trả lại. Ba má nuôi đã 
không báo cho tôi biết rằng họ sẽ gởi em tôi đi xa. 
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Ngày nhập viện em tôi để lại tờ giấy cho tôi: “Em 
đi nha chị. Em thương chị nhiều!” với hình vẽ 
miệng mếu với những giọt nước mắt chấm chấm 
dài. Tôi ngồi bệt xuống trong căn nhà trống trơn, 
tay cầm tờ giấy mà nước mắt đầm đìa. Sự phẫn 
uất đã tràn ngập lòng tôi.

Tôi lên đại học trong khi em tôi vẫn còn ở trong 
trại với những người trẻ khác. Rồi tôi theo học 
ngành y. Suốt 5 năm, tôi và vài người bạn sinh 
viên y khoa xung phong vào tù dạy cho các em 
từ mười ba đến mười bảy tuổi. Hầu hết các em là 
người Mỹ đen hoặc người Mễ (Mê-hi-cô), thỉnh 
thoảng cũng có vài em người Cam-pu-chia và 
Việt Nam phạm tội cướp giật hoặc buôn bán ma 
túy hoặc tham gia băng đảng gây rối loạn trật tự 
xã hội. Địa vị và học vấn của chúng tôi chẳng 
có nghĩa lý gì đối với các em cả. Nhưng dần dần 
các em cảm nhận được tình thương chân thành 
của chúng tôi nên đã chú tâm học hỏi và chia sẻ 
với chúng tôi về cuộc đời của các em. Những em 
“ma mới” gặp chúng tôi lần đầu tiên thường hay 
nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới với cặp mắt 
đe dọa và nói lời cợt nhã. Các em “ma cũ” liền 
bảo chúng: “Họ là đàn anh đàn chị. Hãy đối xử 
đúng phép với họ!” (They are O.Gs. [original 
gangsters]. Show them some respect!). 

Khi vào tu, tôi cố ý tránh không tham dự các nhóm 
người trẻ vì họ làm tôi nhớ lại những thương tích 

của cuộc đời mình. Một hôm Thầy bảo tôi: “Con 
tu học cho có hạnh phúc và con sẽ giúp được rất 
nhiều người trẻ”. Lời nhắn nhủ của Thầy đã trở 
thành như một lời thọ ký. Càng tu tập, càng có 
nhiều niềm vui và sự nhẹ nhàng, tôi càng thấy 
gần gũi với người trẻ. Họ đến với tôi một cách 
tự nhiên, thân thiện. Ngay cả cái tên “Sister Đ” 
thông dụng của tôi cũng đã được một em trai bảy 
tuổi cho. Lần đầu tiên gặp tôi, em hỏi: “What’s 
your name?” (Tên sư cô là gì?). Tôi trả lời: “Sư cô 
Đẳng Nghiêm.” Em nhìn tôi trân trân một hồi rồi 
nói: “Sister Đ. Tên của sư cô là Sister Đ”.

Hơn mười sáu năm qua, nhiều em thiếu nhi và 
thiếu niên tôi chăm sóc nay đã trở thành thanh 
niên và chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm đẹp với 
nhau. Mỗi lần gặp lại, các em dang rộng cánh tay 
để thiền ôm với tôi. Nhiều em bây giờ đã to cao 
hơn tôi làm tôi cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Em 
Sarah tóc đỏ hoe, da mặt trắng bóc lốm đốm tàn 
nhang và rất gầy khi em sinh hoạt trong các nhóm 
Teens do tôi hướng dẫn ở tu viện Lộc Uyển. Sau 
vài năm không gặp, em đã trở thành một thiếu nữ 
xinh đẹp. Em sà vào lòng tôi rồi kể cho tôi nghe 
những gì em đã đi qua. Em thỏ thẻ nói: “Sư cô là 
người mẹ tâm linh của con”.

Ngay cả các em trai bây giờ lớn tồng ngồng rồi 
cũng dang tay đợi được thiền ôm. Tôi do dự 
nhưng tôi biết các em sẽ buồn hoặc cảm thấy hụt 
hẫng nếu tôi chỉ xá chào. Có lần tôi đang đi vào 
nhà bếp của tu viện Bích Nham thì thấy Frank 
đang lau nhà một cách từ tốn, khoan thai. Khi 
thấy tôi, em dừng lại với cây lau nhà dựng đứng 
trong tay. Rồi em nói: “Con có thể gọi sư cô là Mẹ 
được không?”. Trời đất, một anh chàng đẹp trai 
tự nhiên muốn gọi tôi là “Mẹ”! Tôi thật sự không 
biết đó là tin vui hay tin buồn nữa. Trước khi 
Frank rời tu viện, em để lại một bức thư cho quý 
sư cô. Em nói rằng từ lâu em chỉ nhìn phụ nữ như 
những đối tượng tình dục. Trong thời gian sống ở 
tu viện, em cảm thấy rất kính phục và ngưỡng mộ 
quý sư cô. Từ đó em học nhìn phụ nữ như những 
người chị, người em, người mẹ của mình và em 
rất biết ơn quý sư cô đã giúp cho em có được cái 
thấy này.

Rồi cách đây không lâu, một người phụ nữ xin 
đại chúng cho cô và đứa con mười hai tuổi bị mù 
của cô được ở lại tu học ba tháng. Trong một buổi 
thiền trà cô nói lên lời biết ơn chân tình đối với 
đại chúng xuất sĩ. Sau đó, cô gặp tôi trong nhà ăn 
và nói: “Tôi muốn cảm ơn riêng sư cô. Tôi biết sư 
cô nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều nhưng...” Tôi được 
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biết cô ta 39 tuổi nên tôi cắt ngang: “Tôi lớn tuổi 
hơn cô chứ”. Cô mừng rỡ hớn hở nói tiếp: “Vậy 
tôi có thể gọi sư cô là Mẹ được không?” Tôi liền 
đáp: “Không, không, tôi chưa sẵn sàng làm bà 
ngoại của cháu Levi!”. Cô nói: “Cả hai chúng tôi 
đều có thể gọi sư cô là Mẹ”!!!

Trong một khóa tu vào dịp lễ Giáng Sinh tại tu 
viện Mộc Lan, một em trai mười bốn tuổi đến xin 
tham vấn với tôi. Nét mặt của em khôi ngô nhưng 
nhìn em bơ phờ như mất hồn. Tôi phải hỏi em 
từng câu từng câu một và em cũng chỉ có thể trả 
lời vài chữ, vài chữ một. Em đã bị người cha ruột 
nghiện ngập ma túy của mình lạm dụng tình dục 
từ khi em năm tuổi. Kian hỏi tôi: “Có phải việc 
này làm cho con không chú tâm được vào việc 
học của con?”. Tôi khuyên mẹ của em nên cho em 
về tu viện trong thời gian nghỉ hè. Mẹ của em đơn 
thân nuôi em và mới dọn qua tiểu bang khác để 
tìm một môi trường lành mạnh hơn cho em, nên 
đại chúng đã từ bi cho phép một mình em về tu 
viện và không phải đóng lệ phí. 

Em thường làm thinh, cúi đầu không dám nhìn 
vào mắt ai. Khi đi, em nhón nhón trên các ngón 
chân thay vì đi trên bàn chân làm tôi liên tưởng 
tới một cái bong bóng bay lơ lửng gần mặt đất 
và thỉnh thoảng chỉ chấm đất với sợi dây buộc 
bong bóng. Một đêm khi tôi sắp sửa ngủ thì bất 
thình lình nghe tiếng la hét kinh hoàng. Tôi chỉ 
kịp khoác thêm áo lạnh, ra đến cửa thì thấy Kian 
đang rú lên, tay chân quờ quạng trong màn đêm và 

các sư cô trẻ thì đứng nhìn một cách lo sợ, không 
biết phải làm gì. Tôi lập tức đến ôm em chặt vào 
lòng. “Không sao đâu con, có Sister Đ. đây”. Chỉ 
vậy thôi là em đã dừng la hét và nhìn xung quanh 
như không biết mình đang ở đâu. Tôi dìu em ngồi 
xuống. Chân em cứng đơ không nhúc nhích hay 
co duỗi được. “Thở đi con, trở về với hơi thở vào 
và hơi thở ra của mình. Con đang được bảo vệ an 
toàn, không có gì phải sợ hãi....”. Cứ như thế tôi 
làm thiền hướng dẫn cho em ngay trước cửa ni xá. 
Một lúc sau hai thầy đến và em ngoan ngoãn theo 
quý thầy về lại khu cư xá của mình.

Một lần khác tôi làm thiền hướng dẫn cho em 
trong thiền đường Hải Triều Lên. Sau khi em qua 
được cơn khủng hoảng, tôi bảo em đi mang dép 
và gặp tôi trước thiền đường. Chờ hoài không 
thấy em nên tôi đi vô phía để giày của quý thầy. 
Em đang nằm trên sàn nhà, hai chân quơ trên trời 
và hai tay đang cố gắng xỏ giày vào. Tôi nhìn 
em và em nhìn tôi thật thảm hại. Bất chợt tôi 
cười phá lên: “Trời ơi, con biết không, con nhìn 
giống như con ve đang chổng chân lên trời!”. Em 
cười gượng gạo nhưng thấy bớt căng thẳng. Tôi 
cúi xuống giúp em ngồi dậy và mang giày vào. 
Nương vào tôi em đi như một ông già run rẩy, lòm 
khòm và một lúc sau thì bước chân của em vững 
vàng hơn để em có thể tự đi.  

Có lần trong chuyến đi Việt Wake Up, tôi cảm 
nhận một em trong ban tổ chức có vẻ im lặng và 
rút lại so với năm trước. Tôi sắp xếp một chút giờ 



75

để ngồi riêng với em. Tôi nói: “Sư cô thấy mắt 
của con có vẻ buồn buồn. Con có muốn chia sẻ 
với sư cô không?”. Thế là nước mắt em chảy giàn 
giụa và em kể hết cho tôi nghe những lo âu trong 
lòng em. Sau đó em trở nên hoạt bát hẳn lên. 
Ngày cuối cùng của khóa tu, em xin tôi tìm cách 
cho người em bạn dì của em tham vấn. Em bày 
cách cho tôi: “Sư cô cứ nói với cousin của con là: 
‘Sư cô thấy mắt của con có vẻ buồn buồn’ để em 
ấy mở lòng ra chia sẻ với sư cô”. Tôi phì cười vì 
em đã dùng cái chiêu của tôi để cố vấn cho tôi!

Cũng trong một chuyến đi Việt Wake Up khác, tôi 
để ý thấy em gái đến đón chúng tôi tại phi trường 
rất xinh đẹp nhưng mang nhiều son phấn. Chúng 
tôi trở nên thân quen với nhau trong những ngày 
chuẩn bị khóa tu cho thanh niên người Canada 
gốc Việt. Trên đường đi ra lại phi trường, tôi khen 
em rất đẹp và nhẹ nhàng khuyên bảo em nên trân 
quý hình hài của mình như nó đang là. Em có thể 
dùng phấn son vì em thích làm chảnh một chút, 
không nên vì em không chấp nhận được khuôn 
mặt của mình. Đó là từ bỏ chính mình và những 
gì cha mẹ tổ tiên đã trao truyền cho mình. Em có 
vẻ bối rối và mắc cỡ khi lắng nghe tôi. Nhưng 
sau đó em đã xin về tu viện để tu học suốt một 
năm. Trong một buổi thuyết trình Năm giới cho 
các bạn trẻ Mỹ, em kể lại những lời tôi đã chia sẻ 
với em trong xe hơi năm trước. Rồi em nói: “Từ 
hôm đó tôi không dùng phấn son nữa. Lúc đầu thì 
tôi thấy da mặt của mình trắng bạch, đầy mụn và 
lỗ chỗ thật xấu xí. Nhưng từ từ da của tôi trở nên 
hồng hào hơn và mịn màng hơn vì nó có thể thở 
dễ dàng mà không bị lớp kem phấn phủ lên. Một 
hôm khi nhìn mình trong gương, bất giác tôi thấy 
mình quá ư xinh đẹp! Tôi lấy tay chạm vào mắt 
và nói: “Mắt của tôi rất đẹp. Rồi tôi nói: Mũi của 
tôi rất đẹp. Miệng của tôi cũng rất đẹp...”. Nước 
mắt em chảy dài trong khi em sống lại những giây 
phút thiêng liêng đó và nhiều bạn trẻ trong thính 
chúng cũng đã khóc theo.

Những năm qua tôi cũng đã học thương quý hình 
hài và cuộc đời của mình như đứa con của chính 
mình. Khi cơn đau nhức ập đến, tôi học dừng lại 
mọi tư duy và hành động để có mặt thật sự cho 
hình hài và cho nỗi đau: “Có tôi đây. Tôi thương 
em thật nhiều”. Tôi có thói quen thường mộng 
mơ và nắm bắt những đối tượng bên ngoài. Nhìn 
trăng tôi thấy bóng dáng người tôi thương. Nhìn 
hoa tôi thấy bóng dáng người tôi thương. Nhìn 
tô bún tôi thấy bóng dáng người tôi thương... 
Tôi nghĩ rằng nếu tôi mất đi đối tượng ấy, tôi sẽ 
mất hết tất cả. Sự tu học giúp tôi dần dần có khả 

năng an trú trong hiện tại với những cái đang có 
mặt để tôi có thể nhìn trăng thấy trăng, nhìn hoa 
thấy hoa, nhìn tô bún thì… ăn ngon lành! Khi tôi 
buông bỏ được những tri giác sai lầm và vướng 
mắc, tôi còn lại tất cả.

Tôi chưa bao giờ hối tiếc mình đã đi tu dù tôi gặp 
phải nhiều khó khăn chướng ngại trên đường tu. 
Tôi thấy tôi là một người tu có hạnh phúc vì tôi 
chuyển hóa trị liệu được khổ đau của tôi và của tổ 
tiên trong tôi. Tôi là một người tu hạnh phúc vì tôi 
phát huy được khả năng thương yêu và khả năng 
tiếp nhận tình thương. Tôi thường nhớ nghĩ về 
người Thầy khả kính của chúng tôi với niềm biết 
ơn sâu đậm. Mỗi khi lạy xuống tôi thấy hàng vạn 
người tu trong tấm y vàng cũng đang lạy xuống, 
bao quanh tôi là những sư chị, sư em và cũng là 
những Ni trưởng Kiều Đàm Di, những người Mẹ 
của tôi. Đầu tôi chạm đất với tâm niệm: trong con 
có Bụt, có Thầy. Tay phải tôi mở ra với tâm niệm: 
con có cha. Tay trái tôi mở ra: con có mẹ. Rồi tôi 
buông xuống cả hình hài vào lòng đất Mẹ

“Thấy được trong con luôn có Mẹ
Thấy con trong Mẹ cả muôn đời.”

(Bài kinh Ca tụng Đất Mẹ của Sư Ông Làng Mai)

Tu viện Mộc Lan

Ngày 09 tháng 12 năm 2016



76

Chân Mẫn Nghiêm

Tôi khẽ bước trên đất thánh xứ Bụt cùng với phái 
đoàn hành hương của tu viện Lộc Uyển, do chú 
Shantum hướng dẫn. Dù đã thấm mệt sau bao 
nhiêu di chuyển, đường sá giăng kín bụi với nhiệt 
độ nóng ẩm và rít người, mọi người vẫn cười tươi 
khi một cô trầm trồ: Đại chúng tu viện Lộc Uyển 
đến thăm thánh tích Lộc Uyển, tức Lộc Uyển 
“thứ thiệt” đây!

Tôi đứng lặng yên và nhìn quanh mảnh đất mà 
xưa kia đức Bụt đã từng in dấu chân. Những thánh 
tích xứ Bụt không tráng lệ lộng lẫy, cũng không 
đồ sộ nguy nga mà lại rất đơn sơ. Xa xa có một 
tháp lớn xây bằng gạch đỏ và xa hơn chút nữa là 
những nền gạch còn sót lại từ một thời đạo Bụt 
hưng thịnh, đang phơi mình dưới cái nắng nóng 
nung người của Ấn Độ.

Tôi đang bước theo dấu chân Bụt, như tôi đã in 
bước chân của mình vào từng dấu chân Thầy lúc 
còn là thị giả hầu Thầy trong giờ thiền hành tại 
xóm Mới. Tôi đang tìm kiếm chi nơi đây? Đi tìm 

Thế Tôn? Phải chăng tôi cũng đang đi tìm chính 
tôi?

Tôi nhớ về tu viện Lộc Uyển tại Cali (California), 
nơi tôi cư ngụ với những nét đặc trưng của tu 
viện, từ những bụi sage, chó rừng coyote, thỏ, 
sóc, cho đến lá sồi độc và cả rắn rung chuông 
nữa. (Thoạt đầu tôi còn mếu máo khi nghe nhắc 
đến rắn rung chuông nhưng dần dà tôi lại thấy 
rắn rung chuông rất dễ thương, đã không “đớp” 
ngay mà còn báo động với tiếng chuông chánh 
niệm, thật phù hợp với pháp môn nghe chuông!). 
Tôi nhớ đến con đường nhựa xuống cổng mà đại 
chúng vẫn thường đi tản bộ mỗi buổi chiều và 
những buổi sáng tinh mơ sương dày đặc phủ kín 
dãy núi, những con đường mòn khi bước qua áo 
sẽ chạm vào những bụi sage đen và được thơm lây 
hương núi rừng. Tôi thương làm sao thiền đường 
Thái Bình Dương, nơi mà mỗi sáng hai xóm cùng 
thiền tọa trong không khí nghiêm trang. Và rồi đi 
đến đâu tôi vẫn không quên miếng dưa cải mằn 
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mặn chua chua của sư ngoại Hiền Hải, những bài 
pháp nhũ của Hòa thượng Phước Tịnh mỗi tối thứ 
tư, với tình huynh đệ nghĩa tỷ muội của từng thầy, 
từng sư cô tại tu viện Lộc Uyển, cùng luân phiên 
giảng pháp, nấu ăn, rửa dọn, trong những ngày 
quán niệm và các khóa tu.

Xét cho cùng, dường như Lộc Uyển tại Ấn Độ 
và Lộc Uyển tại Cali, Mỹ quốc có điểm gì tương 
tợ mà phải đợi đến cuối chuyến hành hương tôi 
mới thật sự thấy ngấm. Các địa danh được gọi là 
thánh tích vì đã có những thánh nhân đi qua các 
vùng ấy. Bụt Thích Ca đã từng giảng pháp cho 
đại tăng tại đó nên nơi đó đã trở thành thánh tích 
Lộc Uyển Ấn Độ. Riêng tôi cảm nhận Lộc Uyển 
Cali cũng là đất thánh vì Thầy đã giảng pháp tại 
Lộc Uyển Cali và đã dựng xây đại chúng nơi đây. 
Nếu như chữ “Bụt” được định nghĩa là một vị tỉnh 
thức vì nhờ hành trì niệm, định và tuệ thì xem ra 
có nơi nào chẳng phải là đất thánh khi nơi đó có 
những người cũng noi theo Bụt, Tổ và Thầy, nuôi 
lớn niệm, định, tuệ để chuyển hóa tự thân và làm 
đẹp cho đời?

Đi tìm Bụt quả thật là chỉ tìm thấy được khi tôi 
trở về nội tâm và hành trì các pháp môn hết lòng. 
Tôi vô cùng trân quý sự hiện diện của đức Bụt và 
Thầy qua phái đoàn hành hương Lộc Uyển. Khi 
đã về tới tu viện Lộc Uyển, tôi vẫn tiếp tục chiêm 
nghiệm, tôi phải làm thế nào để không chỉ đi theo 
gót chân đức Bụt ở Ấn Độ thôi mà vẫn nối gót 
đức Bụt và Thầy nơi tôi đang sống và tu tập mỗi 
ngày? Để rồi một mai khi đứng trước tượng đài 
của Thầy với mục sư Martin Luther King Jr. ở tu 
viện Mộc Lan, tôi sẽ không còn để mặc cho dòng 
lệ tuôn rơi và tự trách mình sao chẳng làm nên 

được thành tích gì để dâng hiến cho đời như một 
sự tiếp nối đúng nghĩa. 

Xưa kia đức Bụt cũng đã là một nhà cách mạng và 
nhận vào Tăng đoàn những người thuộc giai cấp 
cùng đinh, phụ nữ, trẻ em và kể cả Angulimala, 
một thời đã từng là một sát thủ. Thầy đã làm mới 
lại đạo Bụt và đã kêu gọi hòa bình thời binh lửa 
tại quê nhà. Mục sư Martin Luther King Jr. đã 
phản kháng sự phân biệt chủng tộc với những 
phương pháp bất bạo động và kêu gọi quyền bình 
đẳng cho người da màu. Còn tôi...? Với phận mọn 
thuộc đàn hậu sinh, dù vẫn biết tôi “nghèo mà 
ham”, trước thềm năm mới, tôi quyết tâm noi theo 
tấm lòng đại Xả của liệt vị tiền nhân. Xả, yếu tố 
thứ tư trong Tứ Vô Lượng Tâm, còn được gọi là 
tâm không kỳ thị, tâm bình đẳng. Thông thường 
tôi chỉ gật gù khen ngợi Từ và Bi mà chẳng đoái 
hoài đến hai yếu tố còn lại là Hỷ và Xả. Hơn nữa, 
Xả có vẻ dễ hiểu nhưng lại khó hành trì miên mật. 
Tôi còn phải đào sâu hơn nữa vào pháp môn Xả 
trong nhiều lãnh vực như thời khóa, tri, công việc, 
phòng ốc, thức ăn,... để bỏ dần và chuyển hóa 
rốt ráo thói quen nhìn mọi việc với con mắt nhị 
nguyên và ôm lòng cố chấp trong nhiều phạm vi 
như việc bất như ý và như ý, văn hóa của ta, văn 
hóa của người, thương - ghét, đúng - sai, tốt - xấu, 
khen - chê, hơn - thua, cư sĩ - xuất sĩ, giỏi - dở, 
dễ - khó,... cùng với trăm ngàn cặp đối lập khác.

Nhiều người thường bảo, trong chùa tu thì dễ chứ 
sống ở ngoài xã hội làm sao mà thực tập Xả được. 
Riêng tôi cảm nhận câu này tương tự như câu nói 
“học bơi trong hồ bơi thì dễ, ra ngoài biển bơi 
mới khó, sóng mạnh vật mình mấy hồi rồi mới 
hay”. Nhưng thực tế thì bơi giỏi trong hồ bơi rồi 
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thì khi ra biển ta vẫn bơi được dễ dàng, ta chỉ cần 
dùng sức nhiều hơn thôi. Cũng vậy, tôi cần tập 
quán chiếu Xả với các tâm hành và tập khí của 
bản thân tôi trước, sau đó tôi mới có thể thực tập 
được Xả với những việc bất như ý đối với những 
người xung quanh tôi hay với công việc. Khi tôi 
xóa dần ảo tưởng ranh giới giữa tôi và người, tôi 
đúng, còn người kia sai, thì tôi quẳng đi gánh 
nặng trong lòng và trở nên bao dung hơn. 

Có những lúc tôi nắm chặt một tri giác sai lầm 
và nghĩ oan cho sư em tôi, lại cũng có lúc sư em 
tôi có những thiếu sót thật, nhưng không vì vậy 
mà tôi phải phản ứng với sự trách móc và ghét bỏ 
sư em tôi. Khi tôi không còn kẹt vào những đối 
lập, tôi khác - em khác, khi tôi nhớ rằng sư em tôi 
và tôi đều là con của Thầy, của Bụt, của đất Mẹ, 
thì tôi chỉ cần đơn giản hoặc xin lỗi sư em tôi, 
nếu tôi đã lỡ suy bụng ta ra bụng người, hoặc tìm 
cách nhắc nhở nhẹ nhàng cho sư em tôi như Thầy 
đã từng kiên nhẫn dạy dỗ từng học trò của Thầy. 
Vâng, dù cho trời yên biển lặng hay tám gió thét 
gào, tôi nhất định phải duy trì chất liệu Xả bền bỉ 
như liệt vị tiền nhân.

Và rồi dù là Lộc Uyển bên kia đại dương hay là 
Lộc Uyển bên này phương trời, tôi xin chắp tay 
thành kính tri ân chư Bụt mười phương và tổ tiên 
đất đai đã phù hộ cho chúng tôi có một chuyến đi 
hành hương tại đất thánh và được tu học trên đất 
thánh trong Tăng thân bao năm qua.

Cuối cùng tôi mạn phép xin trình bài thơ (đã phổ 
nhạc) như chút quà mọn kính tặng mọi người 
nhân dịp Tết Đinh Dậu.

Nối gót Thầy ta
Bước đi trên con đường mòn ta nghe có 
tiếng mưa rơi trong lòng
Ấp ôm bao nhiêu muộn phiền ta xoa dịu 
niềm đau, chuyển hóa tủi hờn
Cùng nhau ta vươn tới
Cùng nhau nuôi chí lớn
Nối gót Thầy ta
Tấm lòng vị tha
Bước đi trên đường thân thương ta nguyện 
quán từ bi, quét sạch sân si
Biết bao nhiêu anh chị em gần xa trông 
chờ ta chăm rác thành hoa
Cùng nhau ta vươn tới
Cùng nhau nuôi chí lớn
Nối gót Thầy ta
Tấm lòng vị tha
Bước đi trên đường thiền hành ta nghe 
bình an dâng lên trong lòng
Quyết tâm tu học tinh chuyên đền đáp 
thâm ân Tam Bảo chở che
Cùng nhau ta vươn tới
Cùng nhau nuôi chí lớn
Nối gót Thầy ta
Tấm lòng vị tha
Cùng nhau ta vươn tới
Cùng nhau nuôi chí lớn
Nối gót Thầy ta
Tấm lòng vị tha
Tấm lòng bao la.
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Thầy Pháp Đệ xuất gia tại Làng Mai năm 2003. Trước đó, thầy đã từng là một linh mục Công giáo. 
Mười ba năm gắn bó với tăng thân, thầy đã sống thật trọn vẹn, thật đẹp, luôn hiến tặng sự có mặt tươi 
mát và nụ cười hồn hậu của mình. Sau một thời gian lâm trọng bệnh, thầy đã ra đi trong vòng tay 
thương yêu của huynh đệ và người thân vào ngày mùng 4 tháng 8 năm 2016, ở tuổi 81.

Nhớ về thầy Pháp Đệ - Adrian Aloysius Stier

(Ngày 25 tháng 9 năm 2016, đại chúng tại tu viện 
Lộc Uyển, California, đã tổ chức lễ tưởng niệm 
thầy Pháp Đệ. BBT xin trích đăng lời tưởng niệm 
mà đại chúng Lộc Uyển đã dành cho thầy)

Thầy Pháp Đệ sinh ra trong một gia đình nông 
dân đông con ở Minnesota. Thầy được đặt tên là 
Adrian, gọi theo tên em ruột của mẹ, là một vị nữ 
tu Công giáo. Từ hồi nhỏ thầy đã là một đứa trẻ 
lanh lợi thông minh và hiếu động, đồng thời cũng 
rất tự tin và độc lập. Từ lúc còn trẻ tuổi, thầy đã 
quan tâm đến đời sống tâm linh. Năm 16 tuổi, 
thầy gia nhập chủng viện và mười năm sau thụ 
phong linh mục.

Năm 35 tuổi, vì những bất đồng ý kiến với giáo 
hội Công giáo, thầy đã trở về đời sống thế tục 
và lập gia đình. Thầy có một người con gái tên 
là Jessica. Thầy đã từng lập nên một “half-way 
house” - nơi tạm trú, và trợ giúp những người 
đang trong giai đoạn tái hòa nhập cộng đồng (như 
người mãn hạn tù hoặc sau cai nghiện…). Thầy 

cũng từng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất 
động sản và chứng khoán.

Thầy Pháp Đệ là một người có nghị lực rất lớn. 
Năm 1993, thầy bị ung thư hạch bạch huyết 
(lymphoma) đến giai đoạn bốn nhưng thầy đã hồi 
phục. Thiền tập chính là một trong những yếu tố 
góp phần trị liệu cho thầy.

Ngày 7 tháng 7 năm 2003, thầy xuất gia tại Làng 
Mai trong gia đình cây Vô Ưu và trở thành sư chú 
Chân Pháp Đệ. Đôi khi thầy tự xưng là “Happy 
Đệ” (Sư em Hạnh phúc).

Thầy thọ giới lớn vào tháng 12 năm 2006 và được 
Sư Ông Làng Mai truyền đăng phú pháp năm 
2011 với bài kệ:

Pháp thiêng nuôi dưỡng tình huynh đệ
Kết hợp Đông Tây một giải đồng
Thế giới đi về phương hướng ấy
Suối nguồn tuệ giác đã khai thông.

Thầy là một người vui vẻ, bình dị. Năm 2016, 
quý thầy quý sư cô chuẩn bị trà, bánh 
mừng sinh nhật thầy ở nhà trà của 
tu viện Lộc Uyển. Khi được yêu cầu 
chia sẻ về lễ sinh nhật hạnh phúc nhất 
trong đời, thầy yên lặng một lát, rồi 
nói: “Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất 
mà con từng có!”. Tuổi càng cao, thầy 
càng đằm lại và càng có nhiều niềm 
vui.

Nếu đi dạo vòng quanh tu viện Lộc 
Uyển, ta vẫn thấy như thầy Pháp Đệ 
đang trượt patin xung quanh thiền 
đường lớn, hoặc đang cho tham vấn 
hết người này đến người kia, hay đang 
pha cà phê và làm sinh tố cho đại 
chúng, tưới cây, nấu món khoai tây nổi 
tiếng của thầy hoặc đang thỉnh chuông 
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đại hồng.

Thầy Pháp Đệ đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa, 
trọn vẹn và nhiều màu sắc. Gốc rễ tâm linh Công 
giáo có một ý nghĩa rất quan trọng đối với thầy và 
luôn nuôi dưỡng thầy. Có vẻ như không có một kỹ 
thuật hay triết lý nào mà thầy không quan tâm tới. 
Bên giường thầy bao giờ cũng có một bài thơ của 
Rumi hay Hafiz. Tuy nhiên càng lớn tuổi, thầy lại 
càng quay về với gốc rễ tâm linh Công giáo và sự 
thực tập chánh niệm.

Thầy đã để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp và thân 
thương trong lòng đại chúng. Vào ngày tiễn thiền 
sinh hàng tuần, thầy luôn yêu cầu đại chúng hát 
bài Chúc lành của người Ái Nhĩ Lan (Ireland):

Mong sao con đường nâng bước chân bạn
Mong sao cho gió luôn thuận chiều
Mong sao cho ánh nắng mặt trời 
luôn sưởi ấm sau lưng bạn
Mong sao cho mưa rơi nhẹ hạt 
thấm ướt cánh đồng của bạn
Và cho đến khi chúng ta gặp lại,
Mong rằng bạn luôn được ôm ấp 
trong tình thương.

Tiếng cười của thầy vẫn còn vang vọng khắp 
núi rừng Lộc Uyển. Lời khích lệ nồng nhiệt của 
thầy với câu “go get ‘em” (“Cố lên, bạn có thể 
làm được mà!”) vẫn còn rất sống động trong đại 
chúng. Thầy luôn nhắc nhở mọi người có mặt 
đầy đủ trong các thời khóa và đề cao tinh thần 
đồng đội. Đó là một trong những món quà mà 
thầy đã hiến tặng cho đại chúng. Cảm ơn thầy đã 
chọn tăng thân này để cùng chung sống và tu tập.  
 
Sau đây là một đoạn trích từ bài phỏng vấn thầy 
Pháp Đệ (năm 2015):

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình người 
Đức, gốc Ái Nhĩ Lan có truyền thống Cơ đốc 
giáo. Khi lên 13 tuổi, tôi trở thành một cậu bé phụ 
lễ (altar boy) trong nhà thờ, và “cha xứ” trở thành 
một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Thường 
thường, mỗi ngày tôi giúp cha làm thánh lễ và 
đến thăm những người bệnh tại nhà của họ. Tôi 
đã là một con chiên ngoan đạo nhiệt thành đến nỗi 
vào năm 16 tuổi, tôi vào học trường dòng, và trở 
thành linh mục vào năm 26 tuổi. 

Trong những năm làm linh mục, tôi bắt đầu đối 
diện với những khó khăn: bất đồng ý kiến với tòa 
thánh tại Rome và Vatican, không trải nghiệm 
được tình huynh đệ mà tôi đang tìm kiếm. Năm 
1970, tôi trở về đời sống thế tục. Một trong những 

lý do khiến tôi hoàn tục là cuộc gặp gỡ với cha 
Dan Berrigan. Cha đã giúp tôi nhận ra bản chất 
của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tôi từ bỏ đời 
sống của một linh mục để ra đời giúp những tội 
phạm hình sự, tiếp tục công trình mà tôi tin là 
Chúa đang làm.

Năm 1993, tôi phát hiện ra mình bị ung thư hạch 
bạch huyết giai đoạn bốn và phải chịu hóa trị. Khi 
đó, tôi đang làm việc trong thị trường mua bán 
chứng khoán. Tình cờ, tôi thấy trên đầu giường 
của cô bạn sống chung có quyển “Phép lạ của 
sự tỉnh thức”. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với 
giáo pháp của Thầy và việc đó đã ảnh hưởng 
một cách đáng kể đến tôi. Cụ thể là tôi đã không 
còn vừa xem ti-vi vừa ăn tối hoặc vừa lái xe vừa 
nghe đài. Tôi không còn đem theo máy nghe nhạc 
Walkman trong những lần chạy thể dục dọc bờ 
sông Mississippi, mà chỉ lắng nghe thiên nhiên. 
Đó là những ảnh hưởng đầu tiên của Thầy đối 
với cuộc đời tôi. Rồi vào năm 1997, tôi cùng cô 
bạn gái mà sau này trở thành hôn thê của tôi sang 
Làng Mai. Chúng tôi đã thật sự bị đánh động. 
Trở về lại Minnesota, chúng tôi bắt đầu xây dựng 
tăng thân. Năm 2000, chúng tôi chuyển về Santa 
Barbara và góp phần tạo dựng một trung tâm thực 
tập cho thiền sinh thường trú ở đó. 

Trong thời gian này, có lần tôi may mắn được 
ngồi cùng Thầy trong vườn cây ăn trái tại Thanh 
Sơn (Vermont) và thưa chuyện với Thầy về nhiều 
vấn đề, thí dụ như về cha Dan Berrigan và trải 
nghiệm của tôi về phong trào tranh đấu cho hòa 
bình. Tôi cũng đã có cơ hội được đi Trung Quốc 
với Thầy năm 1999. Trong chuyến đi đó, tôi vừa 
mới đọc xong quyển “Going Home: Jesus and 
Buddha as Brothers”  (Chúng ta hãy về nhà đi: 
Bụt và Chúa là hai anh em). Tôi thưa với Thầy: 
“Bạch Thầy, con nghĩ là Thầy còn hiểu Chúa 
hơn tất cả những nhà thần học tên tuổi mà con 
từng biết đến trong những năm 1950 - 1960 nữa”. 
Thầy nói một cách giản dị: “Tại vì thầy có Chúa 
ở trong tim”. Từ đó đến nay, đối với tôi, Thầy là 
một tấm gương tuyệt vời nhất của một đức Ki-tô 
bằng xương bằng thịt và Thầy chính là lý do vì 
sao tôi có mặt nơi đây trong chiếc áo người tu. 

Tháng 10 năm 2002, vừa mới bắt đầu hồi phục 
lại sau khi chia tay với vị hôn thê, khi đọc quyển 
sách nói về cuộc đời của Thánh Francis tại Assisi, 
tôi nghĩ: “Ngài thật giống Thầy”. Khi ấy tôi cảm 
thấy mình không muốn có thêm một mối quan hệ 
tình cảm nào nữa, cũng không cần có thêm tiền 
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bạc (tôi vừa mới về hưu). Tôi tự nhủ: “Có những 
cái có ý nghĩa hơn, và Thầy chính là người đang 
có những cái đó”. Rồi tôi nghĩ: “Tại sao mình 
không là một người như thế được?”. Mong muốn 
đó của tôi có thể gọi là sự tham lam tâm linh. 

Vào ngày 3 tháng 7 năm 2003, tôi xuất gia và 
Thầy cho tôi pháp danh là Chân Pháp Đệ. Nghe 
đọc tên tôi, mọi người cười rộ lên. Sau đó tôi được 
biết tên tôi có nghĩa là “Sư em”. Khi ấy tôi đã 68 
tuổi. Nhiều năm về sau, Thầy bảo tôi: “Thầy đặt 
tên con là Pháp Đệ bởi vì trước đây ai cũng gọi 
con là Cha”. Thầy thật là một người hóm hỉnh. 
Tôi cảm thấy mình được Thầy hiểu và thương hết 
lòng. Tôi thật may mắn.

Tăng thân là một môi trường rèn luyện rất cần 
thiết đối với tôi. Khi sống ở ngoài đời tôi có 
khuynh hướng làm gì cũng làm cho xong và làm 
theo ý của mình. Nếu người khác không hợp tác 
hoặc làm theo ý tôi, tôi phớt lờ họ đi, tiếp tục làm 
và hoàn thành công việc theo ý mình. Ở trong 
tăng thân, tôi thực tập nhận diện tập khí lúc nào 
cũng thích bận rộn và muốn đạt kết quả theo ý 
mình. Là người xuất gia, tôi học hạnh buông bỏ 
cái thấy riêng của mình. Tôi có nhiều bình an, 
nhiều niềm vui hơn và sức khoẻ cũng tăng tiến. 
Tuy vậy, đối với tôi, thật sự sống trong tinh thần 
tương tức, thật sự có mặt cho các huynh đệ đồng 
tu mà không phán xét vẫn còn là một thử thách.

Ba hoặc bốn năm gần đây, tôi đối diện với một 
thử thách lớn nhất trong đời: Thầy khuyên tôi tìm 
cách giúp người Tây phương tiếp xúc với gốc rễ 
tâm linh của chính họ. Tôi nói: “Bạch Thầy, tất 
cả những người mà con quen biết, ai cũng đều 
rất hạnh phúc khi tu tập pháp môn chánh niệm. 
Không ai vương vấn với gốc rễ tâm linh của họ 
hết”. Thầy nói: “Thầy không nghĩ vậy, bởi vì nó 
đã nằm sâu trong huyết quản của họ rồi”. Càng 
lúc tôi càng nhận ra là phần lớn chúng ta không ai 
thật sự ý thức về điều đó.

Vì Thầy nhất định muốn tôi phải thực hiện điều 
đó, tôi buộc phải quay về tiếp xúc với gốc rễ Công 
giáo của mình. Nhờ đó tôi nhận diện được nguyên 
nhân nào đã làm tuổi trẻ của tôi tàn hoại và làm 
cho tôi cởi áo linh mục trở ra đời. Đó chính là lối 
tư duy lưỡng nguyên. Tôi đã là một người bán 
chứng khoán giỏi, là một thầy giáo rất nổi tiếng 
trong những thập niên 60. Thế nhưng tôi đã bị kẹt 
vào danh từ, khái niệm hơn là tuệ giác chân thực. 
Tôi đã bị kẹt vào những lý luận thần học hay ho 
và những tư duy hiện đại nhất, trong khi đó tôi đã 
không có một sự liên hệ mật thiết đích thực với 
Chúa, với Thượng Đế. 

Nhờ thực tập và nhờ giáo pháp của Thầy, tôi đã 
khám phá ra được cái gì đã thực sự xảy ra cho 
mình trong quá khứ, bởi vì khi ấy tôi hoàn toàn 
không có chút hiểu biết nào. Bây giờ, nhờ đào sâu 
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vào những thử thách ấy mà tôi có thể giúp người 
khác quay trở lại để nhìn sâu vào vấn đề và thiết 
lập lại mối quan hệ với gốc rễ tâm linh của mình. 

Có lần ở Hồng Kông, tôi thưa với Thầy: “Bạch 
Thầy, con  không nghĩ là con đã sẵn sàng để giúp 
người Tây phương trở về thiết lập lại quan hệ với 
nhà thờ”. Thầy chỉ nhìn tôi, rồi nói: “Con cần phải 
là một nhà cách mạng. Chúng ta cần một đạo Ki-
tô hiện đại”. Tôi vẫn đang còn trong quá trình đi 
tới sự sẵn sàng cho việc đó.

Một giáo pháp quan trọng khác mà tôi học được 
ở Thầy có liên quan đến việc bảo hộ cho đất Mẹ. 
Thầy dạy chúng ta làm thế nào để hiểu và thương 
yêu đất Mẹ. Đối với một tín đồ Công giáo thế 
hệ cũ, tôi được dạy rằng trái đất chính là nơi lưu 
đày bởi vì tổ tiên chúng ta đã gây nên tội lỗi. Trái 
đất chính là nơi mà chúng ta đang bị thử thách. 

Quả thật đó là một lý thuyết rất tiêu cực bởi vì nó 
không làm người ta thấy rằng sự có mặt của mình 
trên trái đất chính là một hồng ân. Và Thượng Đế 
không chỉ là một đấng nào đó đang nhìn xuống 
chúng ta và nói rằng tốt nhất là chúng ta nên rửa 
tội, nếu không ... - rằng Ngài đang không bằng 
lòng với chúng ta vì một lý do nào đó. Trái đất 
chính là Mẹ của chúng ta, Thầy đã có một cách 
nói thật hay như vậy. Chính đất Mẹ đã cho ra đời 
Chúa, Bụt và tất cả chúng ta. Sự thực tập của 
chúng ta là thật sự học hỏi để làm sao trong cuộc 
sống hằng ngày chúng ta biết cách để thưởng thức 
đất Mẹ nhiệm mầu trong từng bông hoa và trong 
tự thân mỗi chúng ta.

Chân Đồng Đoan
Thương kính tặng quý thầy, quý sư cô ở tu viện Mộc Lan ngày ấy. Dù chông gai ta không lùi bước, đường 
gập ghềnh ta đã và sẽ vượt qua. Kính chúc quý thầy, quý sư cô luôn được bình an và vững chãi, thảnh thơi 

trong từng hơi thở nhẹ.

Mới hôm nào đó về đây
Kiến đàn mừng rỡ ong bầy reo vui
Tiêm cho mấy mũi sưng vùi
Bảo rằng thuốc bổ ngậm ngùi xót xa
Thôi đừng chích nữa xin tha
Nhập gia tùy tục thật là đớn đau
Thời gian thấm thoát qua mau
Mộc Lan ngày trước hôm sau thế này
Quý vị tu sĩ về đây
Khai vườn lập chúng dựng xây đạo tràng
Xây luôn cơ sở khang trang
Nhờ bàn tay mẹ đảm đang trao truyền
Nhờ cha rèn luyện tinh chuyên
Vận công cầm búa đóng đinh khoan tường
Hoan hô chiến sĩ kiên cường
Trưa hè nắng nóng dọn đường người đi
Dọn tâm hành xấu sân si
Dọn luôn hạt giống lưới nghi trong mình
Để cho trí tuệ phát sinh

Mộc Lan lắm tình

Khai thông dòng suối công trình Thầy trao
Nhiều khi vất vả lao đao
Nước mắt huynh đệ tuôn trào Thầy ơi
Khóc xong lại nở nụ cười
Vui buồn như giọt sương rơi đầu cành
Bấy lâu tâm nguyện đã thành
Mộc Lan nay đã nên danh giữa đời
Trúc, Mai hai xóm có rồi
Pháp môn chánh niệm tuyệt vời nương theo
Lấy dây hơi thở làm neo
Bước chân vững chãi thuyền chèo rong chơi
Bây chừ chúng con phải rời
Visa hết hạn tạm thời chia tay
Vô thường biến chuyển mỗi ngày
Tan rồi hợp lại có ngày gặp nhau
Cớ chi giọt lệ tuôn trào
Mộc Lan thấy vậy mà sao lắm tình.
 

(Tu Viện Mộc Lan)
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Chân Bảo Niệm (Cheri Maples)

Chị Chân Bảo Niệm (Cheri Maples), người Mỹ, từng là một cảnh sát và có trên hai mươi năm kinh 
nghiệm làm việc trong ngành tư pháp Mỹ. Chị được Sư Ông Làng Mai truyền đăng năm 2008.  Dưới 
đây là chia sẻ của chị trong khóa tu 21 ngày “Đường về Núi Thứu” tại Làng Mai, ngày 15.06.2016; 
được chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Tiếp xúc với Thầy và pháp môn

Vào năm thứ bảy trong nghề cảnh sát, lần đầu tiên 
tôi đã tham gia một khóa tu với Thầy. Bạn có thể 
cho đó là một sự ngẫu nhiên, mà cũng có thể là vì 
nhân duyên hội tụ đầy đủ.

Trước đó tôi nhận thấy có ba tác động nghề 
nghiệp xảy ra với nhiều nhân viên cảnh sát trong 
suốt thời gian làm việc của họ và điều đó cũng đã 
xảy ra cho chính tôi.

Về mặt sinh lý, có những ảnh hưởng rất phức 
tạp. Các nghiên cứu cho thấy trong chúng ta, 
những người bình thường, ai cũng có một lượng 
adrenaline vừa phải. Nhưng đối với nhân viên 
cảnh sát, lượng adrenaline thường tăng vọt lên khi 
họ ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, lo lắng cho 
an ninh của chính mình và của mọi người - điều 
này cũng xảy ra với những người phải làm nhiều 

việc cùng một lúc (multitasking). Họ lúc nào 
cũng được huấn luyện phải cảnh giác về những 
tình huống xấu có thể xảy ra mà không được huấn 
luyện để nhận diện những điều tốt đẹp đang diễn 
ra. Trong khi đó trên thực tế, những tình huống tốt 
luôn chiếm đa số. 

Khi adrenaline lên cao, phải cần hai mươi bốn 
tiếng đồng hồ mới trở lại bình thường, nhưng các 
nhân viên cảnh sát phải trở lại làm việc trước hai 
mươi bốn tiếng. Trong môi trường công việc, họ 
làm những quyết định quan trọng, luôn bận rộn và 
có vẻ vui tươi, hài hước. Adrenaline giúp họ năng 
động. Nhưng khi về với gia đình, họ không còn 
năng lượng, bơ phờ, trầm cảm. Tại Mỹ, số lượng 
nhân viên cảnh sát tự tử cao gấp bốn lần số lượng 
bị tử vong trong khi thi hành nhiệm vụ.
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Về mặt tinh thần, sự ảnh hưởng được biểu hiện 
qua sự bực dọc, thiếu kiên nhẫn, giận dữ, hoặc 
trầm cảm. Nhiều người trở nên cay đắng, chua 
chát. Vì phải tiếp xúc với những điều tiêu cực lặp 
đi lặp lại của một thành phần nào đó, họ sẽ có 
thành kiến sâu sắc với thành phần đó. Và dần dần, 
trái tim của họ bị đóng băng, vô cảm với những 
gì đang diễn ra.

Còn một hiện tượng nữa mà tôi tạm gọi là hội 
chứng “Tôi đã từng…” (“I used to” syndrome). 
“Tôi đã từng biết tưới tẩm hạt giống của niềm 
vui. Tôi đã từng có thời gian đạp xe đạp, chơi 
thể thao. Tôi đã từng có thời gian làm vườn, làm 
thơ, hoặc làm những việc tôi thích,...”. Tất cả 
những nguồn cảm hứng ấy giờ đây đều đã mất đi. 
Thế giới của bạn ngày càng bị thu nhỏ vì những 
giờ làm việc bất thường. Vì nghĩ rằng mọi người 
không thể hiểu mình, bạn chỉ giao tiếp với những  
đồng nghiệp của mình mà thôi. Cứ như thế các 
cảm xúc, các cách hành xử tiêu cực của chúng tôi 
càng được củng cố. Và đó là tất cả lý do vì sao tôi 
có mặt lần đầu tiên trong khóa tu với Thầy năm 
1991.

Trước đó, tôi bị chấn thương trong khi làm việc 
và đã tìm tới bác sĩ nắn chỉnh thần kinh cột sống 
(chiropractor). Trong phòng đợi của bác sĩ có 
quyển sách ‘Being Peace’ của Thầy. Tôi cầm lên 
lật vài trang và thầm nghĩ: “À, những điều này 
thú vị quá!”. Một hôm, trong thời gian nghỉ bệnh, 
tôi thấy trên bản tin trong phòng đợi ở phòng bác 
sĩ tờ quảng cáo về khóa tu do Thầy hướng dẫn 
tại thành phố Munda Line, tiểu bang Illinois, vào 
năm 1991. Tôi nghĩ mình sẽ tham dự cho biết. 
Tôi đến khóa tu với một tâm trạng tự vệ nặng nề 
như mang giáp sắt. Tôi sẵn sàng tiếp nhận sự căm 
ghét từ mọi người vì tôi là một cảnh sát. Điều này 
thường xảy ra đối với chúng tôi. Thấy bộ đồng 
phục cảnh sát thì người ta sẽ có một cái nhìn thiếu 
thiện cảm về chúng tôi ngay lập tức.

Tại khóa tu, tôi đã tiếp xúc được với sự bình an 
một cách thật mầu nhiệm. Nhiều việc bất thường 
đã xảy đến với tôi sau khóa tu ấy. Tôi trở lại với 
công việc trong vai trò một hạ sĩ quan và thường 
làm việc vào buổi tối. Tôi không hiểu sao mọi 
người xung quanh tôi thay đổi. Họ dường như trở 
nên hiền hậu hơn trong thời gian tôi nghỉ bệnh. 
Ngay cả những người bị tôi bắt. Phải một thời 
gian sau tôi mới nhận ra rằng chính năng lượng 
của tôi đã thay đổi và mọi người đã đáp ứng lại 
năng lượng đó. Điều này là một bài học không 
thể tưởng tượng nổi cho tôi. Trong khóa tu, tôi 

được dạy về Năm giới (Năm phép thực tập chánh 
niệm) và giới đầu tiên là Bảo vệ sự sống. Tôi nghĩ 
tôi không thể nào tiếp nhận được những thực tập 
này vì nghề của tôi là nghề cầm súng và tôi không 
bao giờ có thể biết trước cái gì có thể xảy ra. Cho 
đến bây giờ, tôi không nhớ rõ rằng Thầy hay sư 
cô Chân Không đã nói với tôi rằng: “Chúng tôi 
còn trông chờ vào ai khác để mang súng hơn là 
một người biết sử dụng nó trong chánh niệm?” 
(“Who else would we want to carry a gun except 
somebody who will do it mindfully?”)

Con đường chuyển hóa

Sự chuyển hóa đến với tôi như một sự chuyển tiếp 
chậm rãi, một sự thay đổi có tính cách từng bước. 
Tôi đã không còn làm việc một cách máy móc 
nữa. Nhờ vậy, tôi đã bắt đầu nhìn những gì xảy ra 
trước mắt mình bằng một con mắt mới: tôi thấy 
được người đang đứng trước mặt tôi đây là một 
con người đang đau khổ và đang cần sự giúp đỡ 
của tôi và thường là họ không còn nơi nào khác 
để tìm về.

Có một lần, tôi được gọi đến để giải quyết một 
vụ bạo hành trong gia đình. Vào thời đó, chính 
sách của chúng tôi là nếu một người hăm dọa một 
người khác, bằng hành động hoặc bằng bất cứ 
hình thức nào thì bạn phải bắt giam họ. Lúc đó 
tôi chỉ có một mình. Một người phụ nữ chạy về 
phía tôi kêu cứu: “Chồng tôi đang giữ đứa con gái 
của tôi. Tôi đang rất lo sợ. Hai chúng tôi đã chia 
tay và anh ấy không chịu để cháu ra về với tôi. 
Chúng tôi đã thỏa thuận về việc chia thời gian để 
giữ cháu và lần này là đến lượt tôi”. Tôi bảo cô 
ấy ra ngồi đợi ngoài xe ở phía cuối đường rồi đến 
gõ cửa. Một người đàn ông cao khoảng 1,9 mét 
(tôi cao chỉ 1,6 mét) ra mở cửa. Ông trông rất giận 
dữ. Nhìn vào ông, tôi có thể thấy được rõ nỗi khổ 
đau của ông ấy. Với một giọng bình tĩnh, tôi nói: 
“Tôi có thể vào nhà được không? Tôi đến đây chỉ 
để lắng nghe và giúp cho gia đình ông thôi”. Tôi 
bước vào. Thấy bé gái ở một góc phòng,  tôi cất 
tiếng: “Ông biết không, tôi thấy cô con gái nhỏ 
của ông ở đằng kia. Tôi biết ông rất thương và lo 
cho cháu. Tôi thấy cháu đang sợ hãi và tôi biết 
ông không muốn tình trạng này xảy ra. Thôi ông 
hãy để cháu ra ngoài gặp mẹ cháu rồi ông và tôi sẽ 
nói chuyện một chút”. Và ông đã đồng ý. 

Tôi nhận ra rằng thay vì phải làm cho tình thế trở 
nên nghiêm trọng hơn để rồi phải bắt người đó, 
bạn chỉ cần ứng xử với lòng từ bi và năng lượng 
chánh niệm. Dù trên người đang mang súng và 
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áo chống đạn, tôi đã ngồi xuống bên cạnh người 
đàn ông ấy. Tôi đã vi phạm tất cả các qui định và 
luật lệ. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa và ông ấy bắt 
đầu khóc trong vòng tay của tôi. Tôi không thể 
tưởng tượng được là  một chút từ bi có thể thay 
đổi được hoàn cảnh như thế. Tôi thấy có nhiều 
cách mà tôi có thể dùng để ứng xử với mọi người. 
Đương nhiên nếu bạn đang trong tâm trạng giận 
dữ, bực bội hay cay đắng thì sẽ rất khó cho bạn 
nhận ra được những phương cách ấy. Ba ngày sau 
tôi gặp lại ông ấy. Tôi đang đi bộ trên con đường 
gần nhà thì ông ấy tiến đến sau lưng tôi. Tiếp cận 
một nhân viên cảnh sát từ phía sau là một điều tối 
kỵ! Ông ta nhấc tôi lên khỏi mặt đất và nói: “Cô, 
chính cô đã cứu cuộc đời tôi tối hôm ấy”.

Xây dựng cộng đồng và pháp môn dấn thân

Trong những lời Thầy dạy, tôi nhận thấy Thầy 
nhấn mạnh không chỉ về sự thực tập chánh niệm 
và sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, mà 
còn về xây dựng tăng thân và sự thực tập dấn 
thân. Hai điều này ít được nhấn mạnh trong nhiều 
truyền thống khác của đạo Bụt. Tôi bắt đầu nghĩ 
đến một tăng thân, một cộng đồng. Tôi tham gia 
thực tập cùng một tăng thân ngay sau khi tham dự 
khóa tu về, nhưng đồng thời tôi cũng bắt đầu coi 
những đồng nghiệp và gia đình là tăng thân của 
mình.

Năm 2002, tôi tìm về Làng Mai để tham dự ba 
tháng an cư và cảm được một năng lượng vững 
chãi lạ kỳ. Thầy truyền 14 giới Tiếp Hiện cho tôi 
và 32 người khác. Tôi viết một lá thư cho Thầy 
và bỏ vào chuông. Trong thư tôi thưa rằng tôi 
vẫn còn có sự giằng co giữa hai cảm giác vừa là 
nạn nhân, vừa là kẻ đàn áp trong tâm mình khi 
làm nghề cảnh sát. Ngày hôm sau, trong bài pháp 

thoại, Thầy đã dạy về sự biểu hiện của tình thương 
với nhiều hình thức, nhiều khuôn mặt khác nhau. 
Tôi ngồi ở cuối thiền đường và khi nghe Thầy đề 
cập đến các nhân viên cảnh sát, nước mắt tôi đã 
tuôn trào. Một sự chuyển hóa lớn lao đã đến với 
tôi, tôi thấy mình mềm ra. Thầy giúp cho tôi hiểu 
ra rằng “trong tất cả chúng ta, ai cũng có thể vừa 
là một nạn nhân vừa là một kẻ áp bức”. (“we’re 
all victims and oppressors.”)

Cũng trong mùa An cư đó, trong một buổi chấp 
tác cắt gọt rau củ, tôi nói với các bạn trong nhóm: 
“Tôi có một hình ảnh điên rồ trong đầu, hình ảnh 
một nhóm nhân viên cảnh sát cùng nắm tay nhau 
đi thiền hành, chế tác ra những bước chân an lành 
trên mặt đất”. Một cô thiền sinh nhìn tôi nói: 
“Cheri, chị có thể thực hiện được điều đó, chị có 
thể làm được mà”. Tôi không còn nhớ người bạn 
đó là ai và cô ấy có thể sẽ không bao giờ biết được 
những tác động của lời khuyên lúc ấy.

Trong thời vấn đáp vào ngày thứ Năm tuần đó, tôi 
hỏi Thầy có thể sang Mỹ hướng dẫn một khóa tu 
cho các nhân viên cảnh sát hay không. Tôi lo là 
Thầy sẽ từ chối, nhưng tôi đã rất hạnh phúc khi 
Thầy nói: “Được, thầy nghĩ là sang năm chúng ta 
sẽ làm”. Điều này có nghĩa là tôi sẽ có một năm 
để chuẩn bị và kêu gọi các nhân viên cảnh sát 
tham dự một khóa tu chánh niệm với một vị thầy 
Phật giáo.

Công việc tổ chức không tránh khỏi sự phản ứng 
và nhiều trở ngại. Nhưng cuối cùng, Thầy đã đến 
Mỹ và khóa tu đã diễn ra. Trong số thiền sinh tham 
dự khóa tu năm đó, có khoảng 16 cảnh sát đến từ 
sở cảnh sát nơi tôi làm việc. Sau buổi pháp thoại 
đầu với chủ đề “Violence begets violence” (Bạo 
động chỉ làm phát sinh thêm bạo động mà thôi), 
họ đã đến gặp tôi và hỏi: “Cheri, vậy thì chúng ta 

phải làm như thế nào? Thầy ấy 
nói bạo động chỉ làm phát sinh 
thêm bạo động là như thế nào? 
Chúng tôi muốn nói chuyện 
với Thầy”. Sau đó Thầy đã gặp 
riêng và nói chuyện với họ. Rất 
là tuyệt vời, bởi vì từ đó cho 
đến cuối tuần không có ai có 
vấn đề hay phản đối gì nữa cả. 
Vào cuối khóa, Thầy hỏi tôi: 
“Chúng ta có được nghe các 
vị cảnh sát chia sẻ không?”. Vì 
vậy vào đêm cuối của khóa tu, 
các nhân viên cảnh sát đã lên 
chia sẻ. Tôi chưa bao giờ được 
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nghe họ chia sẻ như thế về cuộc sống của họ khi 
làm một nhân viên cảnh sát. Và cũng chưa bao 
giờ tôi được chứng kiến một cộng đồng sẵn sàng 
lắng nghe họ như vậy. Cuối khóa tu, 16 nhân viên 
cảnh sát và tôi đã nắm tay nhau thực tập thiền đi.

Năm 2007, tôi được tham gia chuyến về Việt Nam 
của Thầy. Năm 2008, tôi được nhận truyền đăng 
từ Thầy với bài kệ kiến giải:

Thở vào, tôi biết chánh niệm là con đường đưa 
đến bình an
Thở ra, tôi biết bình an là con đường đưa đến 
chánh niệm
Thở vào, tôi biết bình an là con đường đưa đến 
sự công bằng
Thở ra, tôi biết sự công bằng là con đường đưa 
đến bình an
Thở vào, tôi biết trách nhiệm của tôi là đem đến 
sự an toàn và phòng hộ cho tất cả mọi loài
Thở ra, tôi cảm thấy khiêm cung và trân quý trách 
nhiệm của mình - một nhân viên hoạt động cho 
hòa bình.
Thở vào, tôi chọn chánh niệm làm áo giáp và từ 
bi làm vũ khí
Thở ra, tôi nguyện đem tình thương và sự hiểu 
biết đến với tất cả những ai tôi phục vụ.

Ba khía cạnh tương tức

Nội lực

Đã có rất nhiều người đến nói với tôi rằng: “Cheri, 
chị đã mềm ra rất nhiều”. Tôi nghĩ đó là sự thật. 
Những lớp áo giáp bảo vệ của tôi đã từng lớp, 
từng lớp được tháo ra. Tôi ý thức được hai tâm 
hành tham đắm, ghét bỏ và học cách chuyển hóa 

chúng. Tôi cũng nhận diện và làm lắng dịu được 
cả những tâm thật vi tế như tâm tham. Tuy nhiên, 
tôi nhận ra rằng khi có được sự trị liệu và sự bình 
an thì mình lại bị kẹt vào đó để tạo nên một cái 
ngã. Tôi học cách để nhận diện và chuyển hóa ngã 
chấp đó. Trong xã hội của chúng ta, mọi người 
được đánh giá qua việc người ấy làm. Trong khi 
đó, Thầy dạy rằng phẩm chất của việc làm luôn 
tùy thuộc vào phẩm chất của chính người làm 
việc đó. Tôi được học cách sống hạnh phúc ngay 
bây giờ, mà không bị cuốn vào công việc và bắt 
hạnh phúc phải chờ đến tương lai.

Một điều rất quan trọng là chúng ta cần phải biết 
cách phân biệt giữa lòng tự trọng (self-esteem) và 
lòng từ bi cho chính bản thân (self-compassion). 
Vấn đề của sự tự tôn (high self-esteem) là chúng 
ta vẫn còn so sánh giữa mình và người khác và 
đôi lúc còn tranh hơn thua với họ và âm thầm 
mong rằng người khác sẽ thua kém mình. Có từ bi 
với chính mình thì chúng ta sẽ biết thông cảm và 
có thiện chí với bản thân. Tôi nhận thấy khi có thể 
áp dụng các pháp môn thực tập để làm được như 
thế thì cái ngã của tôi thu nhỏ lại. Hạnh phúc lớn 
nhất là khi cái ngã của mình nhỏ nhất. Còn khi cái 
ngã to lên thì đó cũng là lúc tất cả những tập khí 
của tôi biểu hiện.

Công việc dấn thân

Chúng tôi có một số chương trình tu học trong các 
nhà giam ở tiểu bang Wisconsin. Chương trình đã  
bắt đầu từ một nhà giam và sau đó nhân rộng ra 
cho cả một hệ thống. Chúng tôi sẽ bắt đầu dạy 
phương pháp tu tập chánh niệm cho những người 
quản lý trại giam.
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Nhờ tính thuyết phục của những nghiên cứu khoa 
học về phương pháp chánh niệm, chúng tôi cũng 
được mời hướng dẫn sự thực tập này không những 
cho nhân viên trong các trại cải huấn mà còn cho 
các nhân viên giáo dục phạm nhân và nhân viên 
quản lý những người được tạm tha. 

Trong sự dấn thân, tôi nhận thấy điều quan trọng 
nhất là chúng ta phải giữ cho năng lượng thực 
tập của mình vững vàng và sống động, nếu không 
thì chúng ta sẽ lâm vào tình trạng “hết xí quách” 
trong khi phụng sự (compassion fatigue). Tình 
trạng “hết xí quách” xảy ra là vì chúng ta cho ra 
quá nhiều trong khi nội lực chúng ta lại không 
có đủ. Khi sự hiến tặng đến từ chính năng lượng 
thực tập căn bản của chúng ta thì năng lượng ấy 
sẽ được làm mới lại và trở nên vô lượng, không 
giới hạn. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải duy trì 
sự thực tập cho vững vàng và sống động. Vì lý do 
này mà những thành viên của dòng tu Tiếp Hiện 
phải có 60 ngày tu chánh niệm mỗi năm.

Sự liên hệ giữa mình và người

Đối với tôi, sự liên hệ giữa mình và người khác 
là một sự thử thách cao nhất trong đời sống tâm 
linh. Nếu sự thực tập không có mặt trong những 
mối liên hệ như vậy thì quả là có điều gì đó không 
ổn. Là một nhân viên cảnh sát, tôi đã bắt đầu kinh 
nghiệm được năng lực trị liệu của sự không gây 
hấn (non-aggression).

Điều mà tôi học được khi tiếp xử với mọi người là 
tránh gây thêm tác hại. Ngay cả khi phải dùng vũ 
lực, tinh thần bất hại vẫn phải luôn có mặt. Một 
trong những điều quý giá mà Thầy đã dạy tôi là 
lòng từ bi có khi biểu hiện một cách nhẹ nhàng và 
có khi biểu hiện một cách mạnh mẽ. Tuệ giác là 
biết khi nào cần áp dụng lòng từ bi một cách nhẹ 
nhàng để hiểu thêm về đối tượng và khi nào cần 
áp dụng lòng từ bi một cách mạnh mẽ để duy trì 
luật lệ và khuôn phép. Điều này rất quan trọng. 
Và tôi nghĩ rằng cách chúng ta giao tiếp và liên hệ 
với người khác hàng ngày chính là công tác hòa 
bình quan trọng nhất mà chúng ta dấn thân vào.

Tôi nhớ khi tôi còn làm đội trưởng trong phân 
ngành huấn luyện nhân viên, một hôm ngồi ở bàn 
làm việc, một cảnh sát trẻ bước vào và nói: “Thưa 
Đại úy, tôi xin được thưa chuyện với bà”. Lúc 
ấy tôi thật sự không muốn bỏ dở công việc đang 
làm. Tôi nhận diện được ngay tâm hành này và 
quyết định thay đổi cách hành xử của mình. Sự 
liên hệ với người phải quan trọng hơn công việc. 
Có thể một số người khác sẽ không bằng lòng 
vì như thế công việc sẽ bị đình trệ, có thể tôi sẽ 
không làm được nhiều việc như ý muốn. Nhưng 
có điều gì quan trọng hơn việc hiến tặng sự có 
mặt của tôi cho một con người khác? Bởi vì hiệu 
ứng gợn sóng của sự có mặt ấy, bạn sẽ không bao 
giờ, không bao giờ lường trước được.
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Phỏng vấn anh Chân Trí

Được truyền đăng năm 1992, anh Chân Trí là một trong những vị giáo thọ cư sĩ có nhiều kinh nghiệm 
và nhiệt huyết xây dựng tăng thân. Anh cùng với chị Chân Ý (Anh Hương) hiện đang hướng dẫn tu 
học cho tăng thân Thuyền Từ tại Washington, Mỹ. Ngoài ra, hàng năm anh chị còn hướng dẫn rất 
nhiều khóa tu học về nếp sống tỉnh thức cho cả người Việt lẫn người ngoại quốc. BBT đã có dịp ngồi 
chơi với anh Chân Trí nhân dịp anh về tham dự khóa tu 21 ngày tại Làng Mai  vào tháng 6 năm 2016.

BBT: Xin anh chia sẻ về những nhân duyên nào 
mà anh biết đến Làng Mai?

Chân Trí: Năm 1973, sau khi học xong trung 
học, Chân Trí được học bổng quốc gia đi Pháp 
du học tại trường đại học Lyon. Khoảng một năm 
rưỡi sau, vào cuối tháng 4 năm 1975 thì quân đội 
miền Bắc thắng trận và kiểm soát trọn đất nước 
Việt Nam. Các sinh viên du học lúc ấy rất hoang 
mang và lo lắng vì mất hết tin tức về gia đình ở 
Việt Nam, lo không biết gia đình mình có được 
bình an không, và nếu phải di tản thì có bị tai nạn 
gì không. Học bổng quốc gia của mình cũng bị 
mất sau biến cố đó, nên Chân Trí cũng như các 
sinh viên du học khác đều phải lo tự kiếm sống. 

Khoảng một năm sau, Chân Trí may mắn được 
chính phủ Pháp cho học bổng để tiếp tục việc 
học. Đến giờ phút này, Chân Trí vẫn còn biết 
ơn chính phủ Pháp đã nâng đỡ cho mình trong 
hoàn cảnh khó khăn đó. Tuy không còn lo lắng 
về tài chánh, nhưng lòng vẫn không yên vì Chân 
Trí mất liên lạc với gia đình ở Việt Nam. Mình 
thấy tương lai mờ mịt, không biết có còn trở 
lại quê hương được không. Sau đó Chân Trí rơi 
vào tình trạng trầm cảm mà không hay. Bài vở ở 
trường cho về mình để một góc không muốn học. 
Ngày xưa, ở Việt Nam chưa có chữ trầm cảm. 
Khi thấy ai không muốn làm gì nữa thì mình bảo 
người đó chán đời. Chữ trầm cảm là chữ chuyên 
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môn sau này. Mấy chục năm sau nhìn lại mới biết 
mình đã bị trầm cảm, nhưng may là không nặng 
đến nỗi phải bỏ học.

Sau khi xong đại học, Chân Trí đi thăm gia đình 
một người chú đã di tản sang Mỹ hồi năm 1975. 
Trước khi đi, Chân Trí lên Paris tìm mua sách 
Việt Nam để đọc trên máy bay, và không nhớ cơ 
duyên gì mà mình có địa chỉ của nhà xuất bản Lá 
Bối. Đến đó mua sách, Chân Trí thỉnh được cuốn 
Phép lạ của sự tỉnh thức và Nẻo vào thiền học. 
Ngồi đọc các quyển sách trên máy bay mà thấy 
mình như bắt được vàng, được ngọc. Sách hay 
và quý quá, chưa bao giờ mình được đọc những 
quyển sách hay như vậy. Chân Trí nhận ra rằng 
hóa ra suốt cuộc đời đi học của mình, từ trung 
học cho đến đại học, mình chỉ học về văn chương 
và khoa học. Ngay cả khi còn bé, các môn Đức 
dục và Công dân giáo dục dạy mình ra đường 
phải kính già, nhường trẻ… chỉ nuôi dưỡng chất 
liệu đạo đức nhưng chưa khai mở được chiều sâu 
tâm linh trong con người. Những gì Chân Trí đọc 
được trong hai quyển sách ấy đã đánh động đến 
đời sống tâm linh ẩn sâu trong lòng mình. Đọc tới 
đâu, lòng mình ấm lại tới đó. Nhất là khi bắt đầu 
áp dụng các bài thực tập Sư Ông viết trong phần 
cuối của quyển Phép lạ của sự tỉnh thức.

Duyên may kế là khoảng một, hai năm sau, anh 
Chân Thuyên, một anh bạn thân của Chân Trí ở 
Lyon, rủ Chân Trí về Làng Mai vào dịp Làng mở 
cửa năm đầu tiên. Anh Chân Thuyên rất yêu đạo 
và quý Sư Ông. Sau khi sang Pháp, anh đã tìm 
cách liên lạc với nhà xuất bản Lá Bối và gia đình 
anh đã có dịp đến tu học với Sư Ông khi Sư Ông 
còn ở Phương Vân Am ở miền nam Paris. Mùa 
hè đầu tiên về Làng đánh dấu một khúc quanh 
lớn nhất của cuộc đời Chân Trí. Trong không gian 
khoảng khoát của đồng quê nước Pháp, Chân Trí 
đã được tắm mình vào dòng sông tâm linh của 
Làng. Sư Ông ở đâu là có hương vị tâm linh ở 
đó. Tất cả những gì Chân Trí tiếp xúc ở Làng: từ 
những cây mận mới trồng, những bông hoa cỏ 
đơn sơ, cho đến những bức tường đá cổ chấm phá 
bởi những lớp hồ nửa mới nửa cũ, đều đẹp một 
cách kỳ diệu, thoang thoảng hương thiền trong 
từng hơi thở của mình. Chân Trí lúc bấy giờ như 
người khát nước, tiếp nhận mọi thứ một cách 
dễ dàng. Cái gì cũng thích: thiền đi, thiền ngồi, 
thiền trà, quán cóc, chè xôi... Một hạnh phúc 
nữa là Chân Trí được chơi với các em bé Việt 
Nam. Các em hồn nhiên ca hát, rất dễ thương. 
Ở đây có hương vị thiền tập rất quê hương. 
 

Những năm đầu tiên Làng có rất ít người. Sau giờ 
pháp thoại Sư Ông ra ăn chè, ngồi chơi chung với 
mọi người, không khí thân mật như một gia đình. 
Đó là nét đặc biệt của Làng, rất Việt Nam. Không 
gian với nét đẹp Việt Nam làm cho mình thêm 
hạnh phúc. Sinh khí trong lòng mình sống dậy, 
làm dịu đi những khổ đau và mở ra một hướng đi 
mới cho mình về tương lai. Trở về nhà trọ ở thành 
phố, Chân Trí đã trang trí một cái bàn thờ nhỏ, có 
hình Bụt, có hoa, có bát nhang và tập ngồi thiền 
mỗi ngày. Từ đó trở đi, mỗi mùa hè Chân Trí lại 
về Làng và rủ thêm một số bạn học cùng về tu để 
kết duyên với Làng.

BBT: Xin anh chia sẻ làm sao anh có thể duy trì 
được tâm bồ đề của mình khi sống giữa thế giới 
bên ngoài?

Chân Trí: Thế giới bên ngoài tu viện rất căng 
thẳng và có nhiều cám dỗ. Ít ai có thể cưỡng lại 
được áp lực và sự quyến rũ của đời sống mới bây 
giờ. Sự cạnh tranh thị trường làm cho các hãng 
xưởng phải thúc đẩy sau lưng các nhân viên và 
công việc ở sở ngày càng căng thẳng. Hình ảnh, 
âm thanh quảng cáo bủa vây mình. Sản phẩm 
điện tử đầy dẫy. Mạng lưới Internet tuy tiện dụng 
nhưng cũng trở thành một loại thức ăn có nhiều 
chất độc. Quý thầy cô không có điện thoại di động 
mà được thảnh thơi. Chỉ cần có một cái điện thoại 
thông minh là mình bị “kẹt” vào đó dễ như chơi. 
Mình sẽ bị “lạc” vào nhiều thế giới quyến rũ, say 
mê trong đó, đánh mất ý thức về khổ đau và hiểm 
họa của đời sống thiếu chánh niệm.

Nếu mình muốn “sống còn”, chứ chưa nói đến 
chuyện duy trì tâm bồ đề, thì mình phải thường 
xuyên có ý thức về khổ đau, khổ đau trong chính 
bản thân, trong những người mình thương và 
những người xung quanh mình. Tiếp xúc với khổ 
đau làm nảy sinh lòng xót thương. Có lòng xót 
thương mới có khả năng buông bỏ những thứ 
không cần làm và chú tâm vào những sinh hoạt 
tu tập giúp vơi bớt khổ đau trong mình và quanh 
mình. Nhờ đó mà tâm bồ đề của mình được nuôi 
dưỡng. 

Thường trực tiếp xúc với khổ đau là một nghệ 
thuật, và xây dựng một tăng thân là phương tiện 
cần thiết. Xây dựng như thế nào để tăng thân trở 
thành một không gian an toàn cho các thành viên 
có thể chia sẻ những khổ đau của mình một cách 
dễ dàng. Lắng nghe khổ đau của người, mình 
cảm thấy nhỏ bé lại, khiêm tốn hơn. Cùng với các 
phép thực tập chánh niệm khác: thiền ngồi, thiền 
đi, ăn cơm im lặng, các buổi pháp đàm chia sẻ 
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niềm vui nỗi khổ như vậy sẽ làm tăng trưởng năng 
lượng từ bi của cả tăng thân. Tất cả mọi người sẽ 
được hưởng chung năng lượng ấy, sẽ nhẹ nhõm 
và tươi mát ra. Mình bớt khổ thì mình sẽ có cơ 
hội giúp người khác bớt khổ. Đó là con đường 
để sống còn và nuôi dưỡng tâm bồ đề. Chạy trốn 
hoặc khỏa lấp khổ đau thì mình sẽ tán thân thất 
mạng trong cuộc sống ngoài đời. Chúng ta phải 
nương tựa tăng thân để gìn giữ tâm bồ đề. Sư Ông 
thường nói rằng tăng thân là một “community of 
resistance” - một đoàn thể có khả năng cưỡng lại 
dòng lôi cuốn của xã hội.

BBT: Với vai trò của những người “đầu tàu” 
trong việc hướng dẫn và xây dựng tăng thân, 
anh và chị Anh Hương đã thực tập rất vững 
chãi. Vậy xin anh chia sẻ kinh nghiệm của mình 
để cho những người đang thực tập xây dựng 
tăng thân được học hỏi. 

Chân Trí: Tăng thân phải chuyên chở được Bụt, 
tức là năng lượng của chánh niệm, và Pháp, tức là 
những phép thực tập chánh niệm. Nếu không có 
những chất liệu này thì tất cả các thành viên của 
tăng thân, kể cả những người “đầu tàu” cũng sẽ 
héo mòn. Người hướng dẫn tăng thân mà chỉ có 
lòng phụng sự không thì không đủ, mà phải chân 
thành thực tập để có thể hiến tặng tăng thân niệm, 
định, tuệ với đúng nghĩa của nó, không chỉ soạn 
bài để giảng, hay dùng trí năng, biện tài của mình 
để trình bày pháp Bụt. 

Các cư sĩ không được thực tập toàn thời như các 
thầy, các sư cô ở tu viện nên năng lượng chánh 
niệm thường yếu kém. Thời gian các cư sĩ gặp 
nhau tu tập rất ít ỏi, khá lắm là một tuần một lần 
và gặp nhau trong tình trạng mệt mỏi, thiếu tươi 

mát. Nếu mình thật sự muốn tu và nâng đỡ các 
bạn đồng tu thì mình phải phát nguyện thực tập 
chánh niệm tinh chuyên, để có sự vững chãi và 
thảnh thơi mà hiến tặng cho tăng thân khi họp 
mặt. Sự an lạc và vững chãi của mình là năng 
lượng đưa tăng thân đi tới. Con tàu đã đi đúng 
hướng rồi thì cứ thế mà lăn bánh. Người “đầu 
tàu” của tăng thân thấy mình là cánh tay của Bụt, 
của Sư Ông và nhất là cánh tay của tăng thân thì 
xây dựng tăng thân mới thành công. Danh xưng 
“giáo thọ”, “chủ trì” có thể là một chướng ngại 
lớn cho việc xây dựng tăng thân. 

Tu tập trong một tăng thân là cùng nhau chuyển 
hóa khổ đau. Không có khổ đau nào lớn hơn khổ 
đau nào. Mình giúp bạn mình nhận diện những 
gốc rễ khổ đau trong lòng, và ngược lại, bạn mình 
giúp mình thấy những gốc rễ khổ đau trong lòng 
mình. Đây là sự thực tập đặc trưng của truyền 
thống Làng Mai: cùng nương vào sức mạnh của 
tăng thân để chế tác hạnh phúc và chuyển hóa khổ 
đau cho nhau. Vì vậy, Tăng chuyên chở được Bụt 
và Pháp.

Trong xã hội tây phương ngày nay, các phong 
trào tu học, tập thiền, tập chánh niệm phát triển 
rất mạnh, đi vào cả trường học và nhà thương. Số 
lượng các vị thầy dạy thiền, các vị dẫn đầu tăng 
thân tăng lên gấp bội so với năm, mười năm trước. 
Chùa chiền, tu viện cũng vậy. Nhu yếu tập thiền 
là một nhu yếu có thật vì người ta rất khổ và đi 
tìm những phương pháp giảm thiểu khổ đau. Tuy 
nhiên, rất nhiều người dạy thiền và đứng đầu các 
tăng thân chỉ giúp cho người đời bớt căng thẳng 
trong đời sống nhưng chưa giúp chuyển hóa được 
khổ đau trong chiều sâu tâm thức. Một tăng thân 
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đúng nghĩa sẽ chế tác ra một sức mạnh tâm linh 
hùng hậu. Nếu chỉ đi dạy đạo mà không thực tập 
với tăng thân địa phương thì mình không có đủ 
sức mạnh để chuyển hóa khổ đau. Chỉ có một số 
người đặc biệt như Bụt và các bậc đạo sư lớn mới 
có thể tự tu tập một mình và thành công mà thôi. 

BBT: Thưa anh, có khi nào anh cảm thấy mình 
bị nản chí không? Nếu có thì anh đã thực tập 
như thế nào để vượt qua?

Chân Trí: Mình có thể nản chí vì tự thân tu tập 
không tiến bộ hoặc vì trong tăng thân không có 
hòa khí và hạnh phúc, giậm chân tại chỗ hoặc thụt 
lùi trong sự tu tập. Trong tình trạng ấy, mình tập 
khiêm tốn về cái thấy của mình về chính mình 
và về các bạn đồng tu cũng như phương pháp tu 
của mình. Đây là lúc cần thực tập soi sáng – ngồi 
nghe huynh đệ chia sẻ những cái thấy của họ về 
mình. Khiêm tốn là điều kiện thiết yếu cho thực 
tập soi sáng thành công. Một khó khăn trong tự 
thân hoặc trong tăng thân là cơ hội quí báu giúp 
mình nhìn sâu để có thêm tuệ giác. Khó khăn 
càng lớn, tuệ giác sẽ càng sâu. Có tuệ giác là mình 
có giải thoát.

Nếu giải thoát là mục tiêu tối hậu của cuộc đời 
mình thì mình đâu ngại khó. Vì ngã ái, ngã mạn, 
mặc cảm nên chỉ cần một vài khó khăn với bạn 
đồng tu, mình có thể bỏ tăng thân ra đi. Rồi mình 
sẽ loay hoay tu tập một mình, hoặc mình sẽ lập 
một tăng thân mới, đóng vai chủ trì, giáo thọ, sẽ 
tha hồ tổ chức, dạy đạo mà không bị huynh đệ 
nào soi sáng cả. Mình có thể đi vào đường tà mà 
không hay, ngũ dục – tài, sắc, danh, thực, thụy - 
sẽ từ từ soi mòn tâm bồ đề của mình. Đồng lao 
cộng khổ với tăng thân, mình sẽ có hạnh phúc lớn 
khi mình cùng với tăng thân thoát ra khỏi những 
khó khăn. Nhờ đó mà tâm bồ đề mình càng ngày 
càng kiên cố.

BBT: Thưa anh, anh có điều gì muốn nhắn nhủ 
với những người trẻ đang trên đường thực tập 
và xây dựng tăng thân?

Chân Trí: Xã hội bây giờ rất mất quân bình. Đời 
sống vật chất thì quá cao mà đời sống tâm linh 
thì quá thấp. Ở ngoài đời, mình không may mắn 
được sống và tu tập như ở trong tu viện. Ngoài 
việc đi làm để kiếm sống, mình cần hết lòng nuôi 
dưỡng đời sống tâm linh. Có quân bình giữa đời 
sống vật chất và đời sống tâm linh, mình sẽ có 
hạnh phúc. Nuôi dưỡng đời sống tâm linh đi đôi 
với việc xây dựng tăng thân. Mình luôn tâm niệm 
là không có tăng thân thì sự tu tập của mình sẽ 

không thành công. Tăng thân là ngôi nhà tâm linh 
của mình nên mình cần để nhiều công sức và thời 
giờ để xây dựng. Là người trẻ mình có thể giúp 
những anh chị đi trước làm chuyện này. Làm sao 
cho sinh hoạt tăng thân được đều đặn và có sự 
đầm ấm của một gia đình. Mình chăm lo cho các 
thành viên trong tăng thân như ông, bà, cô, chú, 
bác, anh, chị, em trong một nhà. Làm sao để thực 
tập các pháp môn một cách linh động chứ không 
máy móc. Có càng nhiều buổi họp mặt, ngày 
quán niệm, khóa tu càng tốt. Mình phải dành ưu 
tiên cho các ngày quán niệm và các khóa tu, bỏ 
bớt những sinh hoạt có tính cách xã hội và giải trí. 
Nhờ vậy mà năng lượng chánh niệm trong mình 
mới có mặt thường xuyên, giúp mình cưỡng lại 
dòng lôi cuốn của xã hội. 

Những phong trào mới phát khởi từ Làng Mai 
như Wake Up rất phù hợp cho tuổi trẻ. Phong trào 
này có những sinh hoạt rất vui, được lồng trong 
những thực tập chánh niệm như thiền thở, thiền 
đi, thiền ngồi, ăn cơm chánh niệm. Chánh niệm là 
cốt tủy của sự thực tập. Bất cứ một sinh hoạt nào, 
nếu không có chánh niệm và không có sự đều đặn 
thì bản chất của sự thực tập không thấm vào da 
thịt được.

Chân Trí thấy theo với thời gian mình càng có 
nhiều hạnh phúc trong việc tu học. Mỗi khi đi 
ngày quán niệm và khóa tu, lòng mình rất hân 
hoan, nhẹ nhõm vì bỏ lại hết tất cả sau lưng. Mình 
và các bạn đồng tu khỏe ra, vui ra rất nhanh. Tuy 
rằng khổ đau còn đó, nhưng hạnh phúc vẫn có thể 
nở hoa được. Đó là nghệ thuật tiếp xử khổ đau – 
The Art of Suffering – như Sư Ông thường dạy. 

BBT: Xin cám ơn anh đã có mặt và chia sẻ. Kính 
chúc anh cùng gia đình thực tập vui, bình an và có 
nhiều hoa trái trong sự tu học.

(*) Tựa đề - Trích từ bài thơ của Sư Ông:

Tìm ra được lối cũ,
Trong rừng thiêng vắng người
Dẫn về kho Bảo Tích
Thỏa tình ta rong chơi.
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gian “mất đi”, nhất là khi mình làm một việc 
không thú vị gì mấy.

Ngày thứ nhất của tôi ở Làng và cuộc gặp gỡ 
đầu tiên của tôi với Thầy như thế này: chúng tôi 
(khoảng một chục người) tập họp trong một cái 
vựa cũ, bây giờ là nhà ăn của xóm Hạ, ngồi trên 
những chiếc băng dài sắp theo hình vòng cung 
trước một tấm bảng. Một người đang dùng hình 
vẽ để nói cái gì như một loại báo cáo vậy. Ông ta 
mặc một bộ đồ thật giản dị gồm có một cái áo gọi 
là áo vạt hò và một cái quần dài. Tuy tôi không 
hiểu những gì ông ta nói nhưng tôi cảm thấy rất 
thú vị. Tôi nghĩ ông ấy chắc là thiền sư của Làng. 
Nhưng bỗng nhiên có một người cũng ăn mặc 
giản dị, đứng lên ngắt lời ông kia và điều chỉnh 
lại những hình vẽ trên bảng một cách thẳng thắn. 
Thật rõ ràng đây là ông thiền sư mà Bá Thư đã nói 
với tôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi gặp Thầy, một 
người tươi mát, dịu dàng đồng thời cũng thẳng 
thắn, với một uy lực thật tự nhiên và đầy từ bi.

Chân Linh Từ (Jean Pierre)

Lúc đến Làng Mai lần đầu tiên, tôi chỉ mới 26 
tuổi. Đó là vào tháng Bảy năm 1983. Hồi đó Làng 
Mai có tên là Làng Hồng. Tôi còn nhớ tôi tới 
xóm Hạ ở Meyrac và người ra đón tôi là sư cô 
Chân Không, hồi đó còn là cô Phượng. Sau khi 
tôi tự giới thiệu mình là ai, do đâu mà tôi biết 
được Làng để tới một cách bất ngờ như vậy thì 
cô Phượng kêu lên: “A, thì ra là anh, anh là Jean 
Pierre! Anh Jean Pierre đã từng giúp cho những 
người Việt đến tị nạn ở Pháp phải không?”. Tôi 
hơi ngạc nhiên không hiểu sao ở một nơi tôi chưa 
hề đặt chân tới mà người ta lại biết tôi.

Tôi đến Làng Hồng theo sự chỉ dẫn của một anh 
bạn người Việt tên là Bá Thư, người đã tặng tôi 
quyển sách của Thầy - cuốn “Phép lạ của sự tỉnh 
thức” do Nhà xuất bản Lá Bối ấn  hành. Và tôi đã 
bắt đầu thực tập thiền với cuốn sách quý báu đó 
trong thời gian sắp xếp để đến Làng, mà không 
cần phải hiểu gì nhiều. Tôi tập rửa bát, tập ngồi, 
tập đi. Tôi nhận ra rằng thời gian làm việc luôn 
luôn là “thời gian của tôi” mà không phải là thời 

Anh Chân Linh Từ, người Pháp, thọ giới Tiếp Hiện từ năm 1986 và được Sư Ông Làng Mai truyền 
đăng năm 2014. Dưới đây là bài chia sẻ của anh về con đường đến với Làng Mai và những chuyển 
hóa, trị liệu trên chặng đường tu tập hơn ba mươi năm qua.



93

Ngày thứ hai của tôi ở Làng cũng đầy ấn tượng: 
các trẻ em tụ họp lại dưới hai cây sồi lớn ở xóm 
Hạ để tập hát những bài hát tiếng Việt. Những 
chiếc băng ghế dài được sắp theo vòng tròn. Tôi 
giữ khoảng cách và hơi nhút nhát vì tôi không 
quen ai ở đó cả, không có một người nào của Hội 
Ái hữu sinh viên có mặt. Trong khi các em đang 
hát thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có hai bàn tay 
đặt lên vai tôi rồi đẩy nhẹ tôi về phía các em. Tôi 
nghe một giọng nói mời tôi tới cùng hát với các 
em: “Jean Pierre, anh ngồi xuống với các em và 
tập hát bằng tiếng Việt đi!”. Đó chính là Thầy, 
Thầy đã đến sau lưng tôi hồi nào mà tôi không 
hay.

Một lần khác, Thầy gọi tôi tới ngồi gần bên, nhìn 
ra vườn mận. Thầy giới thiệu Làng với tôi, nói 
cho tôi biết cách sống ở Làng, kể cho tôi nghe 
những ý tưởng Thầy có trong đầu về tương lai của 
Làng, làm sao để vừa trồng cây mận vừa bảo vệ 
được sự sống… Sau cùng Thầy hỏi tôi: “Anh nghĩ 
gì về Làng Hồng?”. Tôi trả lời Thầy một cách rất 
tự nhiên: “Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người đến 
đây vì người ta rất cần một nơi như thế này!”. Tôi 
ngạc nhiên khi một người nhút nhát như tôi có thể 
nói được như thế, có thể vì tôi cảm thấy thoải mái 
an tâm khi ở bên Thầy.

Tôi tới Làng không có chủ đích thực tập chánh 
niệm nhưng rồi nó từ từ trở thành một nhu cầu 
quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi thích đi 
dạo trên những cánh đồng, đi trong rừng hay qua 
những vườn nho. Một hôm, thấy những giáo lý 
quá nặng nề đối với tôi, Thầy nói: “Jean Pierre, 
anh không cần phải biết kinh điển hay học thuộc 
những từ ngữ Phật giáo khó khăn. Anh chỉ cần 
sống trong Làng với chúng tôi là được rồi”. 
Những lời nói đó làm cho tôi rất xúc động.

Nhiều người hỏi tôi: “Tại sao lúc nào anh Jean 
Pierre cũng có mặt trong nhóm những người 
Việt vậy?”. Lúc đầu thì tôi cười, trả lời: “Tại sao 
không?”. Tôi tiếp xúc với người Việt Nam từ thời 
chiến tranh trước năm 1975 qua những tin tức 
trên truyền hình, lúc còn là một thiếu niên. Trong 
một bản tin thời sự buổi chiều, tôi thấy gương mặt 
của một phụ nữ Việt Nam khắc khoải bởi nỗi đau 
mất con trong bom đạn và một bé gái trần truồng, 
thân hình cháy xém, chạy trên con đường đất. 
Trái tim tôi vỡ vụn và nước mắt tôi trào ra. Tôi 
vừa hiểu ra rằng, dù thời thơ ấu của tôi có nhiều 
khó khăn, nhưng không chỉ riêng mình tôi có khổ 
đau mà bất kỳ ai trên đời này đều có niềm đau nỗi 
khổ. Tôi cảm thấy gần gũi với những người mà 
tôi chưa hề quen biết.

Sau này, nhờ Hoàng (một người anh em rất thân 
của tôi trong Hội Ái hữu sinh viên), tôi biết đất 
nước tôi phải gánh chịu phần nào trách nhiệm 
trong việc tạo ra những bi kịch đó và tôi cảm 
thấy chính mình cũng có trách nhiệm một phần 
nào. Sâu trong lòng, tôi nghĩ tôi phải có mặt cho 
những người Việt, và cần phải làm điều gì đó 
để bù đắp lại lỗi lầm do đất nước mình gây ra. 
 
1983 - Thầy và Làng đi vào cuộc đời tôi

Trong mười hai năm đầu tiên sau khi biết Thầy, 
tôi vẫn tiếp tục sống một cách đơn độc, khép kín 
và tránh đối diện với những nỗi khổ niềm đau của 
chính mình. Tôi thường tìm cách lẩn tránh những 
người khác. Hồi đó, cộng đồng tu học người Việt 
đã chăm sóc tôi. Mỗi cuối tuần, chúng tôi tổ chức 
một ngày quán niệm. Dù được đánh động bởi 
cuốn sách Phép lạ của sự tỉnh thức, tôi vẫn không 
thoát ra khỏi sự cô đơn.
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Tuy nhiên, đến Làng cùng với những người bạn 
Việt Nam, tôi có được những giờ phút vui vẻ, cởi 
mở, cùng hát, cùng đùa chơi hay cùng đi nhặt hạt 
dẻ trong rừng Fontainebleau, cùng rong chơi,… 
sống không lo nghĩ! Những giây phút đó giúp tôi 
quên đi nỗi lo sợ mà tôi không chia sẻ được với ai, 
kể cả Thầy, người mà tôi rất kính mến, người mà 
tôi biết là sẽ lắng nghe tôi. Tôi không muốn mình 
có vẻ đáng thương. Hơn nữa tôi nhút nhát, tôi 
nghĩ Thầy là một người “lớn”, còn tôi chỉ là một 
người “nhỏ bé”, tôi không thể làm phiền Thầy vì 
những vấn đề riêng tư của mình.

Những buổi chia sẻ, những buổi thực tập chánh 
niệm, những buổi sinh hoạt quanh cái bàn đầy 
thức ăn chay ngon lành, hay quanh một bình trà 
nóng làm cho tôi cảm thấy ấm áp trong không 
khí gia đình. Từ từ, một gia đình được dựng lên 
chung quanh tôi. Gia đình đó nhận nuôi tôi như 
một người con. Điều này rất mới lạ đối với tôi, bởi 
vì lúc sáu tuổi tôi bị tách ra khỏi gia đình huyết 
thống và được một gia đình xa lạ nhận nuôi. Tôi 
đã biết được thế nào là bạo động, sợ hãi và lao 
nhọc của công việc trong một nông trại, chưa kể 
tới niềm đau của sự chia cắt.

Một sự thay đổi lớn đã ảnh hưởng tới cuộc đời 
tôi: tôi gia nhập vào một gia đình tâm linh đã nuôi 
dưỡng và chở che tôi bằng tình bạn và lòng ưu ái. 
Đồng thời tôi cũng được nhận vào một gia đình 
mới, gia đình Việt Nam. Tôi bị rúng động, tôi 
không biết phải làm gì và hành xử như thế nào. 
Tôi nói đùa rất nhiều và cười vui một cách dễ 
dàng để che giấu cảm xúc và nước mắt của mình. 
Trái tim đầy sẹo của tôi không cho phép tôi nói 
đến điều đó. Nhưng chắc chắn điều quan trọng 
nhất là tôi giữ liên lạc với hai gia đình mới đó, tôi 
biết như vậy.

Sự thực tập chánh niệm đi 
vào tôi thật nhẹ nhàng

Về phương diện tu tập, mặc 
dù đã trải qua vài năm, nhưng 
khoảng cách giữa đời sống 
cô độc và khoảng thời gian ở 
chung với cộng đồng của tôi 
tại Fontvannes (Phương Vân 
Am) hay Thiền đường Hoa 
Quỳnh vẫn còn rất lớn. Sau 
khi thọ 14 giới Tiếp Hiện 
vào năm 1986 thì sự thực tập 
chánh niệm và quán chiếu 
nhìn sâu mới từ từ đi vào 
đời sống hàng ngày của tôi, 
giúp cho tôi có được một vài 

chuyển hóa mà tôi cũng không nhận ra được. Sự 
chuyển hóa đó biểu hiện khi mẹ tôi mất vào tháng 
Bảy năm 1990. Khi đó, tôi trông nom mấy đứa 
cháu trai và cháu gái giúp cho chị tôi vì chị hầu 
như hoàn toàn mất hết lý trí. Tôi đã hướng dẫn 
một buổi thiền hành và tôi đã làm một cách thật 
tự nhiên, không cố gắng. Buổi thiền hành diễn ra 
rất tốt đẹp. Trong lúc dừng lại, tôi có chia sẻ với 
mọi người rằng mẹ của chúng tôi thật sự không 
bao giờ mất đi đâu hết. Nếu nhớ mẹ thì chúng tôi 
có thể gặp lại mẹ một cách dễ dàng khi nhìn sâu 
vào bàn tay của mình, khi đi thật bình an, khi lắng 
nghe thiên nhiên, cây cỏ, chim chóc hay chỉ cần 
có mặt thật sự cho mình trong giây phút đó. 

Nhiều lần tôi hướng dẫn những buổi thiền tập, 
những buổi lễ tụng 14 giới Tiếp Hiện, những lúc 
tụng Bát nhã tâm kinh,... tất cả đều bằng tiếng Việt. 
Người ta có lòng tin ở tôi hơn cả chính tôi. Cũng 
có khi những người không hề thực tập thiền Phật 
giáo nhận xét về tôi như thế này: “Jean Pierre, cái 
nhìn của anh đã khác hơn trước, nó dịu dàng hơn”, 
hoặc lúc tôi làm việc ở nông trại trong mùa hè: 
“Anh đã thay đổi, anh làm việc chậm hơn, chăm 
chú hơn mà không bị mệt!” (tôi nhớ lúc đó mình 
đã làm việc trong chánh niệm). Có một lần tôi đi 
theo lối thiền hành tới tiệm bán bánh mì trong làng 
- nơi tôi lớn lên - thì ông bán bánh mì nói với tôi: 
“Anh có vẻ thật bình an!”. Có những điều như vậy 
đã xảy ra, có những bất ngờ nho nhỏ thú vị, những 
bông hoa nở thật đẹp trên con đường đầy đá sỏi. 
Điều này không làm cho tôi hãnh diện, mà chỉ là 
động lực khuyến khích tôi thêm trong sự thực tập. 
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Tiếp xúc với em bé trong tôi

Lúc mới bắt đầu thực tập ở xóm Hạ, tôi không 
biết là trong tôi có niềm đau nỗi khổ. Hơn nữa 
tôi không đến Làng vì có khổ đau. Tôi chưa biết 
nhận diện sự có mặt của khổ đau trong tôi. Tôi 
không biết trong tôi có một em bé đang đau khổ, 
em bé còn mang tất cả những vết thương sâu của 
quá khứ.

Trong cuốn sách “Phép lạ là đi trên mặt đất” 
(Le miracle c’est de marcher sur terre) có một 
chương với tựa đề: Thiền đem lại sự sáng tỏ và 
trị liệu. Tôi đã để rất nhiều thì giờ để tìm hiểu 
tựa đề đó. Vì qua nhiều năm thực tập, khổ đau 
của tôi ngày càng hiện rõ nhưng nó vẫn không 
được chữa trị. Thầy của chúng tôi dạy rằng thiền 
tập không làm cho mình khổ, mà trái lại làm cho 
mình có bình an. Tôi còn nhớ một lần đến Làng 
tôi ho nhiều lắm. Lồng ngực của tôi đau nhức từ 
hơn một tháng. Qua hình chụp quang tuyến, tôi 
biết là mình không có bệnh gì cả nhưng tôi rất 
đau. Cô Phượng đưa Thầy đến gặp tôi. Thầy nói 
với tôi chỉ giản dị như thế này: “Jean Pierre, thiền 
không làm mình đau, thở không làm mình đau. 
Anh đừng quá cứng ngắc trong sự thực tập…”. 
Sáng hôm sau, tôi hết ho và ngực tôi không còn 
đau nữa. Đây là nói về sự đau nhức của thân. Về 
phương diện tâm, thì khổ đau của tôi chỉ dường 
như có được một chút chuyển hóa mặc dù tôi đã 
biết học nhận diện và ôm ấp em bé năm tuổi của 
ngày xưa trong tôi.

Sau khi kết hôn thì tôi bắt đầu xa Làng trong một 
thời gian khá lâu ngoại trừ tôi có đến thăm thiền 
đường Hoa Quỳnh vài lần và một lần tôi đưa gia 
đình nhỏ của mình về xóm Mới. Vợ tôi không có 
cùng ý muốn thực tập hay thích về Làng như tôi. 
Có lẽ vì tôi không biết cách làm cho vợ mình có 
ý thích đó, tại vì chính tôi cũng có nhiều do dự 
và không dứt khoát. Cách thức hành xử của một 
người chồng và một người cha không được dạy 
trong trường học và tôi đã phạm rất nhiều lầm 
lỗi. Từ từ tôi thấy sự giận dữ mà tôi đã tiếp nhận 
từ thời thơ ấu biểu hiện ra. Nó mạnh như núi lửa.
Chúng tôi đi tới tình trạng rất khó khăn và chia 
tay. Một lần nữa tôi lại trốn chạy trước thực tế của 
một đời sống gia đình. Tôi không thấy được là 
tôi đã có quá đủ những gì cần thiết để sống hạnh 
phúc. 

Tôi bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau của thời thơ ấu, 
của cái cảm giác mình là một nạn nhân… Nhiều 
lần tôi đã trở về miền quê nơi tôi đã lớn lên. Tôi 
cảm thấy mình thật vô phước, tôi muốn hiểu được 

và làm dịu đi niềm đau đó. Tôi đi bộ rất nhiều 
trong rừng, trên những cánh đồng, những bãi cỏ, 
những nơi mà tôi đã từng sống và làm việc. Tôi 
không ý thức là mình đang thực tập thiền hành. 
Vào một buổi sáng sớm, tôi nghe tiếng chuông 
nhà thờ văng vẳng trong sương mù. Tự nhiên tôi 
dừng lại, trở về với hơi thở, với hình hài của mình. 
Thật là một sự tái sinh. Sự thực tập của tôi không 
“mất” đi đâu hết. Tôi thấy được khổ đau tôi đã 
gây ra cho chính mình và cho gia đình. Tôi không 
thể nào làm như vậy được, đem bạo động trong 
mình đổ lên người khác. Tôi gánh phần lớn trách 
nhiệm tạo ra tình trạng đó cho gia đình mình, cho 
sự kiệt quệ và sự phóng thể của mình. Tôi đã đánh 
mất gia đình của tôi. Nhưng một mình cô đơn 
không có gia đình thì mình sẽ ra sao?

Chỉ cần đi, đi một cách bất bạo động thì sẽ có bình 
an! Đó là thiền! Chăm sóc hình hài của mình, hơi 
thở của mình. Chú ý, chỉ chú ý tới cái gì đang 
xảy ra…Ngày hôm đó tôi tìm lại được tăng thân, 
gia đình tâm linh của tôi trong cỏ cây, đất đá và 
những con thú nhỏ như là chú sóc thường hay đến 
cười với tôi quanh cây sồi lớn.

Tôi tiếp tục thực tập thiền hành trên những con 
đường trong rừng. Tôi hái nấm dại về tự nấu ăn 
lấy. Tôi lượm hạt dẻ và hạt hồ đào. Và chủ yếu 
là tôi được nuôi dưỡng bằng tất cả những gì đẹp 
đẽ và tươi mát. Tôi thấy rất rõ mình đã có hạnh 
phúc ngay cả trong khổ đau của thời thơ ấu. Tôi 
thấy rất rõ khổ đau và yếu kém của người đã gây 
ra khổ đau cho tôi. Và tôi bắt đầu thương người 
đó thật sự.

Tôi thấy tôi là đứa bé sáu tuổi của thời đó. Trên 
một con đường rừng đầy ánh sáng, nó đã đến 
nắm tay tôi, nét mặt tươi cười và bước đi cùng 
với tôi. Thân tôi trở nên nhẹ bỗng, chân tôi như 
đặt trên mây, tôi cảm thấy gương mặt mình hoàn 
toàn thư giãn và êm dịu, một cảm giác thật bình 
an. Và tôi thấy cây cỏ, đất đá, cầm thú, đất với 
trời trở thành một, trong một khoảnh khắc không 
còn sự cách biệt nào cả. Chỉ còn lại một làn gió 
nhẹ giống như cái cảm giác được giải thoát hoàn 
toàn khỏi sự khổ đau. Khổ đau chuyển hóa hoàn 
toàn, nhường chỗ cho tình thương vô tận. Vài 
bước chân, vài hơi thở và tôi trở về nhà, lòng đầy 
bình an. Tâm tôi trống rỗng và tôi gởi sự bình an 
tới cho người đó. Tôi không có lời nào để diễn 
tả được trạng thái đó, tôi chỉ có những bài thơ và 
đặc biệt là bài thơ tôi làm lúc nhận truyền đăng: 
 



96

“Tôi đặt tay trên chiếc ngực trơ xương, 
người đó nằm trên giường hấp hối,
Tôi ôm người đó trong tay, 
rồi chúng tôi cùng khóc
Tôi thương người đó, người đã in dấu sắt 
nung đỏ trên thân tâm tôi
Tình thương bất tận thấm vào trái tim, 
tháo tung xiềng xích của vô minh
Những hạt giống tốt đẹp đã nẩy mầm 
trên tro tàn tham dục
Không có gì cần chuyển động, 
vài bước chân đã giẫm vào cửa Tự Do”.

Năm 1999, người mà tôi cùng sống chung lúc nhỏ 
qua đời. Tôi đã đến thăm lúc ông hấp hối. Ông 
chỉ còn da bọc xương và thở những hơi thở cuối 
cùng. Ông nhận ra tôi, không hận thù không giận 
dữ. Trong ba ngày, mỗi ngày hai lần tôi đến đặt 
tay lên ngực ông và cùng thở với ông. Sau đó tôi 
đi thiền hành ngoài đồng và khi trở về, tôi lặng lẽ 
đến bên ông và nói: “Tôi đã đi cho ông…”. Chiều 
chủ nhật tôi trở về Paris. Ông ra đi một cách bình 
an trong đêm ngày thứ Ba. Ông đã chờ tôi.

Buổi sáng màu xanh
Chân Duyệt Nghiêm

Màu xanh gõ cửa buổi sáng
Những cụm khói đã bay đi,
các ngôi sao đã về trời,
để một mùa xuân hiển hiện rõ ràng, tinh sạch…
Tôi ngồi nghe im lặng gõ vào tim,
những ngày tháng trôi xa,
những tháng ngày chưa tới,
chỉ còn là phập phồng trong nhịp thở sáng nay

Một buổi sáng nhiều mây
Màu xanh là nắng,
để chim chóc vẫn lừng vang tiếng cười tiếng nói,
nghe một người ngồi yên…

Một buổi sáng thiên thu,
buổi sáng như thế, như thế đã ngàn lần.
Ta vẫn còn đi hoài,
đi hoài trong chiều sâu hơi thở,
Ta vẫn còn nghe hoài, nghe hoài
trong chiều sâu im lặng.
Đến tận ngọn nguồn nào…
Chợt nhớ mình là cây, là lá, là chim,…

Một buổi sáng bình yên
Một buổi sáng thật hiền
Buổi sáng ngồi một mình 
Mà ngồi với nhau
Nghe nhau là tri kỷ

Ơi, buổi sáng màu xanh mở cửa khu rừng
Vẫn còn một góc trời
để sóc nai hồn nhiên tung tăng, chạy nhảy,
để nghe suối nguồn vẫn ầm ào
chảy về từ nguyên thủy,
từng tảng đá, cội cây…
không nơi nào không là chốn linh thiêng.

Tạ ơn buổi sáng,
Xin về ngồi yên, ngồi yên trên đất Mẹ một miền,
tạ ơn màu xanh, những hồn cây, phách lá,…
đã nghiêng xuống đời, 
những buổi ngày cháy lòng cháy dạ,
tỏa mát cho đời, bầu không khí lành thơm.
Tạ ơn bao la, vẽ tiếp giấc thiên đường
Tạ ơn Người đã chảy dòng suối ngọt lành về,
cho muôn loài tắm mát

Để sớm mai trên suối đồi kia, Người có nghe, 
rộn vang tiếng cười, tiếng hát.
Ấy là cuộc đời đã đáp lời, nguôi tiếng bi ai…
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Chân Văn - Chân Huyền

Anh Chân Văn và chị Chân Huyền được Sư Ông Làng Mai truyền đăng năm 2003. Anh chị đã cùng 
với tăng thân Montreal, Canada thành lập Làng Cây Phong từ năm 1985, và hiện đang là thành viên 
nòng cốt của tăng thân xóm Dừa tại Nam California. Trong khóa tu 21 ngày tại Làng Mai năm qua, 
BBT có cơ hội được ngồi chơi và nghe anh chị chia sẻ những kỷ niệm với Sư Ông và những ảnh hưởng 
của Sư Ông đến cuộc đời của anh chị. BBT xin được trích đăng dưới đây.

Thầy đã giúp cho tôi thay đổi

Anh Chân Văn: Rất khó để nói trong cuộc đời có 
một người nào đó ảnh hưởng đến mình, làm cho 
mình thay đổi. Một trong những điều quan trọng 
nhất tôi trực tiếp nhận từ Thầy là qua Thầy tôi 
mới bắt đầu hiểu đạo Bụt. Trước đó, tôi đã học về 
Phật giáo, tự học cũng như học ở chùa, ở đại học, 
nhưng đến khi gặp Thầy thì tôi nhận ra rằng: Ồ, 
thì ra Phật giáo là như vậy.

Trước năm 1963, tôi được đọc cuốn Đạo Phật 
ngày nay của Thầy, do sinh viên Phật tử ở 
Paris in. Đây là lần đầu tiên tôi đọc sách Thầy. 
Trước đó, khi nghe nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh 
nhắc đến ‘thầy Nhất Hạnh’ và sách thầy viết về 
Duy thức học, tôi chỉ thấy Thầy “có vẻ nổi tiếng 

và được nhiều người kính trọng”. Đọc cuốn Đạo 
Phật ngày nay, tôi thấy những điều mình biết 
trước đó không có ích lợi gì cả, tâm tôi được đánh 
động. Nó không phải là những hiểu biết mới, nó 
là một thứ chuyển động trong tôi. Lúc đó tôi mới 
hiểu: “À, có một cách để đi vào đạo Phật, nó khác 
với những gì mình đã học”. Bởi tôi học Việt-Hán 
nên tôi biết chữ Hán một chút, khi tụng đọc tôi 
có thể hiểu các kinh. Nhưng rồi tất cả những hiểu 
biết đó không ích lợi gì nếu không đưa mình tới 
quyết tâm tu tập.

Năm 1964, tôi vào Viện Cao đẳng Phật học. Tôi 
ghi tên khóa đầu tiên và học một lớp Thầy dạy – 
lớp Phật giáo Đại cương. Trong lớp đó, khi học 
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về Tứ Diệu Đế, Thầy cho sinh viên một bài tập về 
nhà. Đó là thực tập về Khổ đế. Lần đầu tiên ở đại 
học Việt Nam có một thầy giáo (là Thầy) ra bài 
tập làm ở nhà là bảo sinh viên đi săn sóc người 
bệnh ở nhà thương để tiếp xúc với cái khổ. Năm 
đó, tôi được văn phòng nhà trường xếp cho đi 
thăm một bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi 
đến, gặp một em bé chừng mười bốn tuổi bị cụt 
chân, em tên Tuấn, người Quảng Ngãi. Tôi mang 
quà tặng em và ngồi nói chuyện với em, mỗi tuần 
vài lần, kéo dài trong nhiều tuần lễ. Bài tập Thầy 
giao về nhà là như vậy. Cuộc tiếp xúc với em 
Tuấn đã thay đổi tôi rất nhiều. Đó là lần đầu tiên 
tôi thấy như chiến tranh ở trước mặt mình. Trước 
đó, anh tôi mất vì chiến tranh; tôi cũng đưa đám 
mấy người bạn chết vì chiến tranh. Nhưng trong 
tôi, chiến tranh vẫn là cái gì đó ở xa lắm. Chỉ 
đến khi gặp em Tuấn, nghe kể chuyện, một em bé 
rất quê mùa, hoàn toàn không biết gì ngoài ngôi 
làng mình ở, không biết cả tỉnh Quảng Ngãi như 
thế nào, không biết chuyện vì sao có chiến tranh 
ở Việt Nam… Nhưng nhờ gặp em, tôi mới hiểu 
được người dân thực sự đang sống thế nào. 

Ngay sau đó, tôi đi tham dự các công tác xã hội 
giúp đồng bào, cho nên không thiết tha đi học 
để lãnh bằng cấp gì nữa. Đang học chương trình 
Cử nhân Văn khoa, tôi bỏ luôn. Trường Cao đẳng 
Phật học, tôi cũng nghỉ, vì không có thì giờ tiếp 
tục nữa. Ngoài việc dạy học, tôi chỉ đi làm những 
công việc thiện nguyện.

Mùa thu năm 1964, có bão lụt lớn ở miền Trung, 
cả nước xúc động, chúng tôi họp nhau bàn một 
chương trình giúp người bị nạn. Cùng một số 
bạn hoạt động trong các hội đoàn thanh niên ở 
Sài Gòn, mười anh em chúng tôi đã cổ động sinh 
viên, học sinh và thanh niên đi công tác. Một vài 
người đến gặp ông Bộ trưởng xã hội, nói rằng: 
“Có hàng ngàn sinh viên tình nguyện mang đồ 
cứu trợ đến tại chỗ giúp đồng bào miền Trung, 
các ông có dám giao cho chúng tôi không?”. Ông 
Bộ trưởng xã hội bảo: “Tốt lắm! Nếu các anh đi 
được thì chúng tôi giao hết cho các anh. Các anh 
mang thực phẩm, quần áo, giày dép, chăn mền 
phát cho người dân miền Trung bị lũ lụt”. Ba bốn 
đoàn thanh niên chúng tôi đi các tỉnh từ Quảng 
Ngãi xuống tới Tuy Hòa, đi vào vùng lụt lội, sống 
ở đó cả tháng trời. Đó cũng là lần đầu tiên tôi 
trông thấy xác chết vì chiến tranh ngay trước mắt. 
Đoàn của tôi đi từ Quy Nhơn ra đến Bồng Sơn, 
làm việc tại bốn quận. Trong khi di chuyển, trên 
xe, chúng tôi luôn luôn phải lo không biết có mìn, 
hố hay không, có bị phục kích hoặc bắn lẻ không! 

Có lẽ cuộc gặp gỡ với em Tuấn đã đánh thức cho 
tôi về chiến tranh Việt Nam, và từ năm đó tôi làm 
thơ về chiến tranh Việt Nam. Thành ra, một bài 
thực tập về Khổ đế mà Thầy giao cho đã thay 
đổi đời sống của tôi trong những năm 1964. Tôi 
làm việc xã hội trong nhiều đoàn thể, tôi cũng là 
một huynh trưởng Hướng Đạo. Rồi tới một lúc, 
tôi thấy: “tất cả những việc mình làm như đi cứu 
trợ lũ lụt hay đi xây nhà cho đồng bào tị nạn,… 
những việc đó chỉ là nhất thời. Còn muốn giúp 
thực sự cho xã hội mình phải tham gia công tác 
lâu dài”. Trường Thanh niên phụng sự xã hội là 
một môi trường như thế. Thầy Thanh Văn đã đến 
nhà tôi kêu gọi hãy giúp trường, khoảng sau Tết 
Mậu Thân, năm 1968. Từ đó, tôi chuyển sang làm 
việc cho trường Thanh niên phụng sự xã hội, với 
thầy Thanh Văn, anh Chân Lễ Lê Nguyên Thiều, 
anh Nguyễn Văn Thuất, chú Châu Văn Thọ. Cho 
đến năm 1975, Thầy vẫn là giám đốc trường 
Thanh niên phụng sự xã hội. Còn chức Giám đốc 
điều hành là thầy Thanh Văn, sau đó được thầy 
Châu Toàn, thầy Từ Mẫn kế nhiệm. 

Do ảnh hưởng của Thầy nên đời sống của tôi 
trong thời gian đó đã thay đổi. Nhưng phải nói 
đến giai đoạn chót, tức là lúc di cư ra nước ngoài, 
tôi lại nhận được ảnh hưởng của Thầy lần nữa.

Tôi nhớ khoảng cuối năm 1975 hay 1976, sư cô 
Chân Không hay Thầy có gửi thư đến Montréal 
cho tôi, gọi tôi sang Singapore để giúp con tàu 
vớt người trên biển. Lúc đó tôi không đi được, 
một phần vì tôi mới qua Canada chưa có quốc 
tịch, con tôi mới một tuổi, nhà tôi là Quyên (tức 
Chân Huyền) lại chưa đi làm, tôi là người duy 
nhất trong nhà đi làm nuôi vợ con. Nhưng sau 
đó công tác cứu người vượt biển của Thầy cũng 
phải ngưng vì chính quyền các nước Đông Nam 
Á ngăn cản.

Năm 1983, chúng tôi lại nhận được thư Thầy, bảo 
Quyên và tôi xuống gặp Thầy tại Mount Tremper, 
ở New York. Thầy đang hướng dẫn một khóa thiền 
tập cho người Mỹ ở đó. Tôi còn nhớ lúc chúng tôi 
gặp Thầy, câu đầu tiên Thầy hỏi là: “Các cháu 
đâu?”. Tôi đã rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng 
Thầy sẽ hỏi câu đó. Nhưng Thầy thì mình biết, 
mỗi câu nói của Thầy đều có suy nghĩ trước và 
đều có tác dụng. Bài học Thầy dạy tôi hôm đó là 
hãy lo cho các con; chuyện tu học không phải là 
chuyện của một mình mình mà là chuyện của cả 
gia đình. 

Đó là bài học đầu tiên tôi nhận được từ Thầy, 
trong cuộc gặp gỡ đó.
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Bài học thứ hai, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ lời 
Thầy dạy, mà vẫn chưa làm theo được. Một ngày 
ngồi nói chuyện với Thầy, Thầy bảo tôi một câu: 
“Anh Toàn, mình không cần phải đọc nhiều sách 
quá!” Khi nói chuyện, Thầy đã nhìn ra ngay anh 
này là con ‘mọt sách’. Thú thật là từ năm 1983 
cho tới giờ tôi chưa hoàn toàn vâng lời Thầy. 
Tôi vẫn giữ thói quen đọc nhiều. Có lẽ do nghề 
nghiệp của tôi là phải viết, cho nên đọc cũng là 
một cách kích thích giúp cho mình muốn viết và 
viết dễ hơn. 

Nhưng tôi nhớ mãi lời Thầy khuyên: “không 
cần đọc nhiều quá”, nghĩa là đừng chất chứa quá 
nhiều thứ vào đầu! Đó vẫn là một điều tôi phải 
thực tập mãi mãi. Cũng may là tôi hay quên, đọc 
xong rồi quên, không chứa nhiều thứ trong đầu 

quá. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của Thầy, 
từ đó tôi cũng thay đổi. Việc đọc sách báo của 
tôi có tính chất “giải trí” để tự kích thích trong 
nghề viết; giống như có người muốn viết thì phải 
ra ngắm trời ngắm đất để lấy cảm hứng. Bây giờ 
mình đã có máy móc hiện đại để chứa hết các dữ 
liệu rồi, mình không cần phải nhớ nhiều nữa. 

Nhưng một thay đổi lớn trong tôi, sau khi gặp 
Thầy năm 1983 và cùng gia đình qua ở Làng Mai 
mùa hè năm 1984, là cách nhìn cuộc đời đã thay 
đổi khi mình thực tập sống với cái quán chiếu. 
Ảnh hưởng rõ rệt nhất là dần dần cách viết của 
tôi thay đổi. Thực tập sống tỉnh thức, khi cầm bút 
viết mình bắt đầu quán chiếu tâm mình và tâm 
của người đọc. Tự nghĩ rằng cái này viết ra người 
đọc sẽ thấy gì, họ nhận được như thế nào, làm 

như vậy có ích lợi gì cho họ không, xã hội có 
được ích lợi gì hay không? Cái tâm chuyển biến 
khiến văn phong bắt đầu thay đổi, từ từ, trong 
nhiều năm. Từ đó trở đi tôi thấy cách mình nhìn 
cuộc đời, cách nhìn các vấn đề chính trị, xã hội, 
kinh tế cũng thay đổi. Bởi mình đã biết tập quán 
chiếu, quán chiếu mình và quán chiếu người. Lắm 
khi, con người mình thay đổi hồi nào mà mình 
không hay, vì sự thay đổi diễn ra chầm chậm, nó 
thể hiện trong cách mình viết, ngôn ngữ mình 
dùng cho tới các ý tưởng, phán đoán của mình, 
mà chính mình không biết mình đang thay đổi. 
Phải tới một ngày, có những người đọc văn tôi và 
nêu ra nhận xét của họ tôi mới nhận ra cách viết 
của mình đã khác trước. Khi đó, mình có ý thức 
hơn, quán chiếu cẩn mật hơn mỗi khi ngồi trước 
bàn máy để viết.

Nếu tôi không được gặp Thầy, không được 
nghe Thầy giảng về sự thực tập chánh niệm, 
thì tôi sẽ không có được sự thay đổi về cách 
nghĩ, cách sống và viết theo lối đó. Rõ ràng 
tôi thay đổi cách viết là nhờ tu tập theo Thầy. 
Liều thuốc chánh niệm

Chị Chân Huyền chia sẻ: Trước năm 1975, trên 
thị trường, sách của Thầy có cuốn nào là Chân 
Huyền đọc cuốn đó và đọc rất say mê, trừ cuốn 
Duy thức học vì khó quá. Sau năm 1975, khi sang 
đến Canada, việc đầu tiên là Chân Huyền liên lạc 
với nhà xuất bản Lá Bối để thỉnh mua tất cả những 
cuốn sách bị bỏ lại khi di tản. Và cuốn Phép lạ 
của sự tỉnh thức là cuốn sách đã cứu mạng Chân 
Huyền.
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Sang Canada được ba năm, nhờ may mắn, Chân 
Huyền mở được tiệm thuốc riêng. Tất nhiên, 
Chân Huyền phải làm việc rất nhiều, vội vã và 
căng thẳng. Chân Huyền không thích thuốc an 
thần, nhưng lúc đó đã bắt đầu phải uống thuốc 
để có thể làm việc mười tiếng một ngày, rồi về lo 
cơm nước cho gia đình. Cuốn Phép lạ của sự tỉnh 
thức Chân Huyền thỉnh về từ năm 1976 - 1977, để 
ở đầu giường và lật ra đọc. Khi ấy, Chân Huyền 
cũng không hiểu quán niệm khác với chánh niệm 
là như thế nào. Tất cả các danh từ trong cuốn sách 
ấy đều rất lạ lùng.

Trong ba mươi mốt bài thực tập, chỉ có một bài 
Chân Huyền có thể theo được, là mỗi tuần dành 
một ngày để sống thong thả, tức là sống có chánh 
niệm. Chân Huyền không biết sống có chánh 
niệm là gì nhưng hiểu là làm đến đâu thì làm, 
không cần phải lo, không cần phải cố gắng. Chân 
Huyền áp dụng bài đó. Mỗi Chủ nhật, thay vì nấu 
ăn cho ngon, mời bạn bè đến thì Chân Huyền bỏ, 
không làm nữa. Ngày Chủ nhật là ngày thong thả. 
Giặt quần áo đến đâu thì giặt, không cần phải giặt 
hết, lau nhà cũng không cần phải lau cho hết các 
phòng, sống cho thong thả, đến chiều thì cả nhà 
cùng đi ăn tiệm, không phải nấu vì nấu ăn cũng 
mất rất nhiều thì giờ. Trước đó, Chân Huyền đã 
phải uống một tuần hai viên thuốc an thần. Ba 
tháng sau khi áp dụng bài tập “ngày Chủ nhật 
sống thong thả” thì bỗng nhiên thấy mình không 
cần phải uống thuốc mà ra tiệm vẫn làm việc bình 
tĩnh được. Đó là bài học đầu tiên Chân Huyền học 
trong sách. Sau đó thì không bao giờ Chân Huyền 
đụng đến thuốc nữa.

Năm 1982, Chân Huyền bị mất ngủ liên miên, một 
người bạn rất thân của gia đình đã qua đời vì tự 
tử, đó là một cú sốc rất lớn cho hai vợ chồng. Khi 
mới sang Canada, anh ấy là người bạn thân nhất, 
thường tới giúp gia đình Chân Huyền đủ mọi thứ. 
Từ chuyện tìm kế sinh sống ở nước ngoài cho tới 
khó khăn về tâm lý, anh ấy cũng là chỗ cho mình 
tâm sự. Vậy mà lúc anh ấy có chuyện, mình lại 
không biết để giúp đỡ. Anh ấy rất kín đáo. Anh 
là một người rất đáng quý, rất dễ thương, nhưng 
lại coi nhẹ đời sống, khi có vấn đề thì anh tự kết 
liễu đời mình. Chiều hôm đó, anh đến nhà chơi 
với các cháu, dùng cơm chung, rồi đêm về nhà 
tự kết liễu cuộc đời. Chân Huyền rất ân hận là tại 
sao một người thân và quý của mình như vậy mà 
mình không hiểu gì về họ trong lúc họ gặp khó 
khăn. 

Hai vợ chồng Chân Huyền bị sốc rất nặng, rất đau 

khổ, nên cứ đêm là Chân Huyền thức dậy lúc hai, 
ba giờ sáng. Chân Huyền bắt đầu đọc lại cuốn 
Nẻo vào thiền học của Thầy, thấy đoạn rửa chén 
cũng là thiền, quét nhà cũng là thiền thì sướng 
quá. Một buổi sáng thức dậy sớm, Chân Huyền 
mới mạo muội viết cho Thầy một lá thư, xin phép 
Thầy để được qua thăm vào một mùa hè nào đó để 
học thiền rửa chén và thiền quét nhà. Chân Huyền 
cũng biết là Thầy rất bận cho việc viết sách, đóng 
sách,… Hồi đó, Thầy được phong là “ông đạo 
đóng sách”. Thật bất ngờ, chỉ một tuần sau Chân 
Huyền nhận được thư của Thầy. Thầy trả lời thư, 
lá thư dài tới hai trang. Thầy bảo Chân Huyền 
“chị có tới ba thiện tri thức trên con đường tập 
thiền, phải không. Việc nuôi dạy các cháu là việc 
quan trọng nhất, căn bản nhất. Tương lai của 
nhân loại tùy thuộc ở nơi đó. Nếu anh chị chăm 
chú thì sẽ học được rất nhiều nơi các cháu. Đó 
là những thiền sư ‘authentiques’ (thứ thiệt) nhất. 
Tôi đang lập Làng Hồng, khi nào xong mời anh 
chị và các cháu về chơi, chúng ta cùng ngồi thiền. 
Nhưng năm tới tôi sang dạy cho người bản xứ, 
tôi sẽ thu xếp để chị có thể tới gặp tôi một buổi”. 
Thầy rất chu đáo. Vì thế nên có cuộc gặp gỡ với 
Thầy vào năm 1983 ở Mount Tremper, ngày Thầy 
được rảnh trong chương trình “làm biếng”. Thầy 
tiếp hai vợ chồng Chân Huyền từ sáng tới chiều 
tối.

Chuyện Thầy ảnh hưởng tới Chân Huyền thì rất 
nhiều, ngoài hai cuốn sách Phép lạ của sự tỉnh 
thức và Nẻo vào thiền học. Chân Huyền nhớ rất rõ 
là với anh Toàn thì Thầy dạy đừng đọc nhiều quá; 
còn với Chân Huyền thì Thầy dạy: “Đừng quá 
lo lắng về các cháu. Các cháu có dòng máu Việt 
trong người, khi lớn lên các cháu sẽ có văn hóa 
Việt. Chị đừng lo quá!”. Chân Huyền chưa nói gì 
về con cái nhưng Thầy đã nói trước rồi. Thầy đọc 
được sự lo lắng trong mắt Chân Huyền. Năm đó 
cũng là lần đầu tiên được gặp thầy Giác Thanh. 
Thầy Giác Thanh là người Thầy gửi gắm hướng 
dẫn cho vợ chồng Chân Huyền đi thiền hành. 
Hôm đó, cảm được năng lượng thương yêu, ân 
cần và từ bi của Thầy, Chân Huyền rất cảm động.

Lúc mới tới Chân Huyền mặc chiếc áo mưa, Thầy 
bảo: “Chị bỏ áo ra, tôi cất vào đây cho”. Chân 
Huyền thưa: “Thưa Thầy, con lạnh”. Lúc Chân 
Huyền đi ra ngoài để tập thiền hành với thầy Giác 
Thanh, Thầy đứng lên lấy áo và mũ của Thầy đưa 
cho Chân Huyền mặc. Thầy nói: “Bên ngoài lạnh 
lắm, chị mặc thêm áo cho khỏi lạnh”. Thế là Chân 
Huyền khoác áo măng-tô và đội mũ của Thầy. 
Chân Huyền còn bức hình đó. Vậy nên cứ lút cút 
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theo Thầy cho tới giờ này (cười).

Nhưng có một công án Thầy trao cho Chân 
Huyền từ khi mới nhận giới Tiếp Hiện. Thầy 
qua Montreal, Canada hướng dẫn khóa tu 5 năm 
liền, từ 1985 cho đến 1989, mỗi năm Thầy đều 
tới, đó là một đặc ân Thầy dành cho người Việt 
ở Canada. Thầy rất hay ở nhà Chân Huyền, trước 
và sau khóa tu. Ba, bốn giờ sáng Thầy thức dậy 
thì Chân Huyền cũng dậy theo và đi xuống mang 
trà lên để Thầy dùng. Thầy lại bảo ngồi đây uống 
trà với Thầy. Có một hôm, khi vừa thọ giới Tiếp 
Hiện, ngồi uống trà cùng Thầy, Thầy nhìn thẳng 
vào mặt Chân Huyền và nói: “Chân Huyền”, thì 
Chân Huyền nói: “Dạ”. Thầy nói tiếp: “Thiền tập 
không phải chỉ để sống đỡ căng thẳng đâu nhé!”. 
Chân Huyền chỉ biết dạ vì lúc đó Chân Huyền 
cũng sợ lắm, không dám hỏi thêm Thầy một câu 

gì nữa. Câu đó làm cho Chân Huyền biết là chỉ có 
thực tập thôi, để rồi xem Thầy nói thế nghĩa là gì.

Và sự thực tập chánh niệm, dù mình còn nhiều lên 
xuống, khi thì nhớ thực tập, khi thì không, nhưng 
mình nhớ chút chút mình cũng đã thấy hạnh phúc 
nhiều hơn trước, gia đình êm ấm hơn. Và dần dần 
mình mới hiểu thêm câu nói của Thầy, rằng chánh 
niệm giúp mình những gì. Điều chính là chánh 
niệm giúp mình thấy được hạnh phúc từ trong 
tâm, không cần lời khen của ai, không cần phải 
mua bán hay đạt được một thứ gì hết. Mình có 
hạnh phúc khi mình biết thở, mình biết thực tập. 
Đó là điều giúp cho Chân Huyền lúc nào cũng 
hăng hái trong sự thực tập, nhất là bên cạnh thì có 
tăng thân Làng Cây Phong, và sau này thì có tăng 
thân Xóm Dừa ở California.

Sự sống trong tôi
Chân Hội Nghiêm

Tôi nuôi mình bằng sông
  bằng núi
bằng những cánh đồng 
  thẳng cánh cò bay 
bằng biển cả bao la
  in dấu chân dài 
      trên bãi vắng
bằng những đêm thanh lắng
   vằng vặc những
          sao trăng.

Tôi nuôi mình bằng những ngọn đồi 
  với mỗi sớm 
   sương giăng 
 bằng ánh lửa hồng mỗi sớm mai 
  xuất hiện 
bằng những cánh đồng hoa đến mùa 
   biểu hiện
  bằng những con đường làng
    in dấu ấn 
     tuổi thơ.

Tôi nuôi mình bằng những giấc mơ
Của ngàn đời giờ đây tiếp nối
Tiếng chim đầu ngày gọi nhau í ới
Truyền tin vui khắp các nẻo về.

 Lời thơ tiếng hát
 Nụ cười hồn nhiên
 Tấm lòng trung kiên
 Tình thương bè bạn.

Tôi nuôi mình bằng những điều 
  không giới hạn
Bằng bước chân của Thầy,
 Bằng hơi thở mẹ cha 
  Bằng mạch sống của tổ tiên...
Có hiện hữu nào không làm nên 
 sự sống trong tôi?
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Trong mỗi đời người, chúng ta có thể có rất nhiều 
thầy. Nhưng vị thầy có khả năng chỉ lối đưa đường 
cho ta trong cuộc đời có lẽ là vị thầy quan trọng 
nhất. Ta có thể chọn một đức Bụt làm một vị thầy 
như thế, nhưng ta thật may mắn nếu gặp được vị 
thầy sống cùng thời và có cơ duyên học hỏi trực 
tiếp. Có rất nhiều người, dù đã cố tâm tìm kiếm 
trong suốt cuộc đời cũng không gặp được một vị 
thầy để nương theo. Tôi đã có phước duyên hơn, 
gặp được Thầy tôi. Cuộc đời của tôi có hướng đi 
tốt đẹp hơn từ đó. Tôi mong em cũng sẽ gặp được 
một vị thầy như vậy cho em. Và nếu em đã hoặc 
sẽ chọn Thầy tôi làm Thầy của em, tôi xin chân 
thành chia sẻ những câu chuyện sau đây với em, 
như đang kể chuyện cho người trong một nhà.

Ðã bao nhiêu năm, tôi vẫn thường nghĩ rằng 
những kỷ niệm của tôi có về Thầy tôi là những kỷ 
niệm riêng tư. Bây giờ, tôi biết rất rõ là những câu 
chuyện tôi kể ra đây cũng sẽ là những kỷ niệm 
của em vì Thầy tôi cũng đã, đang và sẽ là Thầy 
của rất nhiều người, trong đó có em, một người 
sinh sau tôi một hay hai thế hệ và có thể chưa 
từng được đối diện với Thầy Làng Mai. Mong 
rằng những câu chuyện của tôi sẽ giúp em hiểu 

và biết thêm chút ít về vị Thầy của chúng ta trong 
những thập niên đầu khi Thầy khởi công hoằng 
pháp. Tại Canada, ngoài tôi ra, còn có rất nhiều 
các bác và anh chị khác được đến tu học với Thầy 
trong những năm tháng đó như bác Chân Hội, anh 
Chân Văn, chị Chân Huyền, anh Chân Giác, chị 
Chân Thanh, v.v. Hy vọng các bác và các anh chị 
đó cũng sẽ có thời gian chia sẻ, kể chuyện cho 
em nghe.

Năm 1985, Thầy tôi đến Canada hướng dẫn khóa 
tu đầu tiên ngoài Làng Hồng, Pháp quốc. Làng 
Hồng về sau đổi tên là Làng Mai khi vài trăm 
cây mai được trồng để gây quỹ giúp trẻ em mồ 
côi. Làng Mai nước Pháp hình thành vào năm 
1982 thì ba năm sau anh chị Chân Văn và Chân 
Huyền đã mời được Thầy sang Canada, hướng 
dẫn cho chúng tôi trong một khóa tu tổ chức tại 
Camp Les Sommets, Katevale, Québec. Khóa tu 
đầu tiên đó được các anh chị đặt tên là Trại Thiền 
Phong Tùng. Sau khóa tu, Thầy đã gợi ý thành lập 
một nơi mà chúng tôi có thể trở về tu học thường 
xuyên. Thầy cũng đã đề nghị đặt tên cho trung 
tâm tu học này là Làng Cây Phong. Làng Cây 
Phong được thành hình từ năm ấy.

Chân Cơ
Anh Chân Cơ là một trong những vị đầu tiên được Sư Ông Làng Mai truyền giới Tiếp Hiện ở Tây 
phương vào năm 1986. Anh được truyền đăng vào năm 1990 và hiện đang là một trong những thành 
viên nòng cốt của tăng thân Làng Cây Phong ở Montreal, Canada.
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Bước thiền hành đầu tiên

Lúc đó vào khoảng tháng 9 năm 1985. Sáng ấy, 
tôi dậy rất sớm. Được giao phó làm thị giả, tôi có 
phận sự pha trà và chuẩn bị trà nước hầu Thầy 
vào lúc sáu giờ sáng. Sau khi lặng lẽ thưởng thức 
chén trà nóng buổi sớm mai, Thầy quay lại bảo 
tôi: “Mình ra ngoài thiền hành một chút nghe”. 
Tôi liền ‘dạ’ mà trong bụng thật sự chẳng biết thế 
nào là thiền hành. Thế là thầy đi trước, trò theo 
sau, tôi đi sau Thầy khoảng chừng mươi bước, 
tôi đặt những bước thiền hành đầu tiên trong đời. 
Thầy bước chân trái, tôi bước theo chân trái, Thầy 
bước chân phải, tôi bước theo chân phải. Không 
gian, đồi núi tĩnh lặng, sương sớm phủ giăng trên 
con đường dốc, những tiếng đá sỏi sột soạt dưới 
chân cũng không làm cho tâm tôi xao lãng, tôi 
muốn học cho kỹ càng phép thiền hành. Bài học 
thân giáo, tôi nhớ mãi từ ngày ấy. Về sau, qua 
những năm tháng thực tập thiền hành, tôi mới 
thực sự hiểu thêm, biết rõ hơn và cảm nhận được 
diệu dụng của pháp môn này. Kỷ niệm và bài học 
ngày hôm ấy tôi nhớ hoài không quên. Ví như 
hôm nay, có dịp mời em thực tập thiền hành, tôi 
cũng có thể sẽ dặn dò và hướng dẫn em làm sao 
thiền hành trong vòng ít nhất là năm mười phút, 
nếu không nhớ đến bài học năm xưa: “Học bài 
cho thuộc rồi cũng sẽ quên, kỷ niệm sống, không 
có ý học, lại nhớ luôn”.

Có lẽ tôi là một trong những người thị giả cư 
sĩ đầu tiên của Thầy ngoài nước Pháp. Thời ấy, 
Thầy chưa có đệ tử xuất gia. Sư cô Chân Không 
lúc ấy cũng còn là một đệ tử tại gia, cô có một mái 
tóc dài và rất đẹp. Nhưng nét đẹp nhất của sư cô, 
ngay khi còn là cư sĩ tại gia, chính là lòng thương 
rộng lớn, luôn nghĩ đến và hành động giúp những 
người thiếu thốn. Chúng Tiếp Hiện năm ấy chỉ 
vào khoảng 20 người. Sang năm 1986, sáu anh 
chị em chúng tôi tại Canada là những người đầu 
tiên gia nhập dòng tu Tiếp Hiện ngoài Việt Nam 
và xứ Pháp: Chân Hội, Chân Văn, Chân Huyền, 
Chân Thanh, Chân Giác và Chân Cơ. Câu chuyện 
thọ giới Tiếp Hiện của chúng tôi cũng là một câu 
chuyện rất nhiều thiền vị mà có dịp tôi sẽ kể lại 
cho em nghe.

Thị giả Sony

Ngày đó, lúc nào làm thị giả ở bên Thầy tôi cũng 
mang theo một cái máy thu âm hiệu Sony. Ngoài 
việc thu âm những bài pháp thoại chính thức, tôi 
còn thu âm luôn tất cả những câu chuyện Thầy kể 
cho nghe hoặc những mẫu chuyện trao đổi hàng 

ngày giữa thầy và các trò. Tôi còn nhớ năm ấy, tôi 
sắm được một cái máy Sony có hiệu năng ngưng 
thâu và khởi thâu băng một cách tự động. Trên 
máy có một chấm đèn đỏ làm hiệu. Khi có tiếng 
động thì máy bắt đầu thâu và đèn đỏ lên, rồi khi 
có một thời gian im lặng thì máy ngưng thâu và 
đèn đỏ tắt đi. Chỉ như vậy thôi mà có một lần hai 
thầy trò để ra gần mười phút để vui chơi với cái 
hiệu năng đó. Thầy thử lên tiếng hoặc tôi thử làm 
tiếng động, để xem khi nào máy chạy hay máy 
ngưng. Thầy trò vui cười với nhau chỉ trong vài 
phút vậy mà cái hạnh phúc ấy vẫn nuôi dưỡng tôi 
mỗi khi nhớ lại. Về sau, sư cô Chân Không đã đặt 
cho tôi cái biệt hiệu là thị giả Sony.

Xin kể cho em nghe tại sao tôi thích mang theo 
máy thu âm để trở thành thị giả Sony nhé. Trước 
khi được theo tu học với Thầy Làng Mai năm 
1985, tôi đã từng đọc những quyển sách của Thầy 
viết ra thời ấy như Bông hồng cài áo, Nói với tuổi 
hai mươi, Nẻo về của ý và Trái tim mặt trời. Tôi 
cũng đã từng tìm kiếm và đọc nhiều sách về đạo 
Bụt, ví dụ như cuốn Ðức Phật và Phật pháp của 
ngài Narada, cuốn Tinh hoa và sự phát triển của 
đạo Phật hoặc những cuốn về thiền học như bộ 
Thiền luận của ngài Suzuki Daisetsu Teitarō. Tuy 
vậy, bây giờ nghĩ lại, những hiểu biết của tôi ngày 
ấy về đạo Bụt, về thiền tập thật thô thiển và lờ mờ. 
Ðến khi được nghe Thầy giảng về Ba sự quay về 
nương tựa trong bài pháp thoại đầu tiên, tôi mới 
nhận ra được một đạo Bụt thật giản dị, dễ hiểu 
và gần gũi. Có lẽ chính nhận thức đó đã cho tôi 
linh tính và nhận biết những giây phút bên Thầy 
rất quý giá, nhất là trong những câu nói thường 
ngày của Thầy đã làm tôi bừng tỉnh. Cho nên, khi 
nào ở bên Thầy tôi cũng có cái máy thu âm Sony 
để thâu cả những câu chuyện bình thường hàng 
ngày. Về sau, nhắc lại chuyện này, lúc nào Thầy 
cũng cười với niềm trìu mến.

Hai hòn đá lửa

Tháng 6 năm 1986, trong buổi gặp mặt trước khi 
vào khóa tu tại Montréal, để giúp chúng tôi hiểu 
hơn về đạo Bụt, và để khuyến khích sáu anh chị 
em chúng tôi gia nhập dòng tu Tiếp Hiện, Thầy 
đưa ra hình ảnh của hai hòn đá lửa. Một hòn đá 
tượng trưng cho giáo lý trong đạo Bụt, và một 
hòn đá tượng trưng cho những vấn đề hiện hữu 
trong xã hội. Thầy nói rằng giáo lý của đạo Bụt 
chỉ có sức sống và phát hiện khi chúng ta đưa hai 
hòn đá lửa chạm vào nhau. Sự va chạm này làm 
xẹt ra những tia lửa; và chính những tia lửa này 
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mới là những giác ngộ quý giá của đạo Bụt. Thầy 
có đưa ra một vài ví dụ cho những vấn đề xã hội 
đương thời như: vấn đề người mẹ mang thai hộ 
người khác (surrogate mother), vấn đề giúp người 
sắp chết (euthanasia), vấn đề của những người 
đồng tính (gays and lesbians), vấn đề môi trường 
sinh thái trên trái đất (environment) v.v. Vào thời 
điểm đó, một người trẻ như tôi chưa hề biết đến 
một đạo Bụt có liên quan đến những vấn đề xã hội 
như vậy. Tôi đã thoáng nghiệm ra có một hướng 
đi của đạo Bụt rất nhập thế, một đạo Bụt thực sự 
áp dụng vào đời sống hàng ngày, một đạo Bụt thể 
hiện ngay trong những vấn đề rất tiên tiến và hiện 
đại. Cùng lúc, tôi cũng thoáng nhận ra rằng: Thầy 
tôi không chỉ là một vị thầy của người Việt Nam 
mà sẽ là một vị thầy chung, luôn cả cho xã hội 
Tây phương.

Bài học và hình ảnh của hai hòn đá lửa tôi mang 
mãi trong mình từ dạo ấy. Mỗi khi tôi có cảm 
tưởng mình hiểu biết thêm về giáo lý, tôi lại tự 
hỏi: với sự hiểu biết đó và với những vấn đề 
đương thời trong xã hội hay cuộc sống, tôi có làm 
xẹt ra những ánh lửa soi sáng nào không? Và mỗi 
khi có một vấn đề nan giải trong xã hội, tôi cũng 
tự hỏi: với bao nhiêu năm tu học, thiền tập,… 
những công phu đó có giúp tôi soi sáng được chút 
nào trong vấn đề đó hay chưa?

Ngày nay, xã hội hiện đại chúng ta đã có thêm 
những vấn đề mới như khủng bố, hiện tượng hâm 
nóng toàn cầu, thức ăn sạch (organic food), thức 
ăn, thức uống nhiễm độc tố, ảnh hưởng của hệ 
thống truyền thông đại chúng, v.v. Hơn bao giờ 
hết, bài học về hai hòn đá lửa của Thầy tôi lại trở 
về giúp tôi phương thức soi sáng, nhìn rõ vấn đề. 

Hiện nay, Thầy tôi vẫn chưa nói lại được bình 
thường sau lần đột quỵ cách đây hai năm, nhưng 
trong hơn 30 năm qua, Thầy tôi đã nuôi nấng, chỉ 
dạy và hướng dẫn cho hàng vạn người trên thế 
giới. Em có vấn đề nan giải của em? Em muốn 
tìm hiểu thêm về vấn đề nan giải của xã hội? Giờ 
đây, Làng Mai đã có rất nhiều vị xuất sĩ có khả 
năng và đức độ ở khắp nơi, em có thể nương tựa 
vào một tăng thân đang đi theo con đường Hiểu 
và Thương của Thầy để tìm ra hướng đi. Em hãy 
mang hình ảnh của hai hòn đá lửa vào trong lòng. 
Sự tu tập với tăng thân sẽ giúp em khám phá ra 
được đường về.

Em còn nhớ hay em đã quên

Em còn nhớ hay em đã quên là tựa một bài hát 
của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS). Bài hát nói 
về lòng ray rứt của nhạc sĩ khi tưởng nhớ về quá 
khứ. Tôi rất thích những ca từ của nhạc sĩ TCS, 
nhưng từ ngày được Thầy hướng dẫn, tôi đã phân 
biệt được đâu là những nẻo đường đưa về thương 
đau và đâu là những nẻo đường đưa về hạnh phúc. 
Thầy đã chỉ dạy cho tôi về chuyện nhớ - quên 
ngay từ những khóa tu đầu tiên ấy.

Nếu em có dịp về Làng Mai - Pháp và có cơ hội 
được mời vào trong cốc Ngồi Yên của Thầy, có 
thể em sẽ còn được thấy một bảng số xe của bang 
Québec treo trên vách. Trên bảng số, có một câu 
rất ngắn bằng tiếng Pháp “Je me souviens”. Có 
thể dịch câu này ra là “Tôi vẫn nhớ” hay “Em vẫn 
nhớ”. Giai thoại về câu này đã được Thầy kể lại 
trong cuốn sách An lạc từng bước chân. Tôi xin 
kể thêm ra đây vì tôi chính là “người bạn” lái xe 
cho Thầy hôm ấy.
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Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, khi đang lái xe để 
đưa Thầy đến địa điểm khóa tu, Thầy bỗng hỏi: 
“Trên bảng số xe phía trước, có một dòng chữ Je 
me souviens, anh có biết họ muốn nói gì không?”. 
Sau khi nghe tôi trả lời, Thầy lại nói tiếp: “Tôi có 
một món quà cho anh và cho quý vị đang sống 
ở Québec: mỗi khi lái xe và mỗi khi nhìn thấy 
câu  Je me souviens trên bảng số xe phía trước, 
là mình có thể nhớ và trở về với hơi thở chánh 
niệm”. Tôi lấy làm sung sướng và từ ngày ấy tôi 
thực tập hơi thở chánh niệm với nhiều hiệu quả. 
Vài tháng sau, khi về Làng Mai tu học, dù không 
có những bảng số xe của bang Québec trước mặt, 
tôi cũng đã thực tập rất tinh chuyên với các đèn 
nháy xi-nhan sau các xe. Và tôi đã làm ra được 
một bài kệ đầu tiên cho việc thực tập của mình: 
“Kệ kẹt xe”

“Mắt Bụt sáng lên rồi
Tâm ý hiện màu tươi
Cho chánh niệm rạng rỡ
Tôi cười, đèn cũng cười.”

Khi trở về Canada, tôi có viết thư tâm sự với Thầy 
là tôi đã thấy Bụt nháy mắt và cười với tôi mỗi khi 
tôi nhớ lại và trở về với hơi thở chánh niệm. Em 
còn nhớ đến hơi thở chánh niệm là em có Bụt bên 
em; nếu em quên hơi thở chánh niệm thì em sẽ có 
khuynh hướng đi về những nẻo tối tăm.

Con đang nuôi Thầy

Khóa tu đầu tiên ở Làng Cây Phong, trong một 
bài pháp thoại Thầy giảng về đề tài: “Lá nuôi cây, 
con nuôi mẹ”. Khái niệm Tương tức - Tương nhập 
đã được Thầy giảng giải rất cụ thể với những hình 
ảnh và ví dụ thật dễ hiểu. Ngay những năm ấy, 
sức khoẻ của Thầy đã không được tốt. Hồi đó tôi 
đã nhận thức rất rõ là thời gian được ở bên Thầy 
và được Thầy chỉ dẫn thật quý. Vì là thị giả nên 
tôi không thể hoàn toàn tham gia các sinh hoạt. 
Sau khi mọi người dùng cơm trưa gần xong tôi 
mới bắt đầu ăn trưa. Ngay lúc ấy, Thầy đi lại bên 
tôi và hỏi: “Bây giờ anh mới ăn trưa?”, tôi bèn trả 
lời: “Dạ, con đang nuôi Thầy”. Thầy mỉm cười, 
có vẻ vui lòng với câu trả lời của tôi. Về sau trong 
một chuyến về Việt Nam, Thầy có kể lại chuyện 
này cho đại chúng ở quê hương, lâu lâu lại có vài 
người bạn quen biết với tôi nhắc lại; nói rằng qua 
chuyện này thì họ nhớ đến pháp hiệu Chân Cơ 
của tôi.

Giờ đây, khi em có dịp về tu học tại bất cứ một 
trung tâm nào, dù là Làng Mai Pháp, Làng Mai 

Thái, các Viện Phật học Ứng dụng hoặc các tu 
viện Bích Nham, Mộc Lan hay Vườn Nai bên 
Mỹ, em cũng sẽ nhận ra bóng dáng Thầy rất rõ 
rệt trong rất nhiều người. Có thể nói quý thầy và 
quý sư cô đang tu học và “nuôi Thầy” của chúng 
ta một cách chuyên cần và tinh tiến. Tại những 
trung tâm đó, em cũng có thể nhận ra được bóng 
dáng Thầy khi nhìn vào cách đi, đứng, nằm, ngồi 
của các anh chị trong dòng Tiếp Hiện. Cái bóng 
dáng của Thầy đó là gì? Ðó là bóng dáng của sự 
thảnh thơi, thong dong của một người vô sự. Ðó 
là bóng dáng của sự tĩnh lặng, an bình trong sinh 
hoạt hàng ngày. Ðó là bóng dáng của một người 
biết lắng nghe để hiểu thương sâu. 

Cuối trời mây trắng bay

Năm 1986, khi Thầy trở lại hướng dẫn khóa tu 
lần thứ hai tại Montréal, Canada, tôi được giao 
cho trách nhiệm đưa Thầy đến giảng pháp tại 
Montréal Zen Center, một thiền viện theo truyền 
thống Nhật Bản. Có thêm chị Chân Thanh theo 
tháp tùng. Thiền viện này do thiền sư Albert Low 
điều hành. Thiền sư Albert Low theo học thiền sư 
Philip Kapleau bên Mỹ, tác giả của cuốn sách Ba 
trụ thiền (The three pilars of Zen) trong 20 năm. 
Về sau, thiền sư Low được giao nhiệm vụ trông 
nom thiền viện Montréal Zen Center. Chính thiền 
sư Low cũng là người dịch cuốn sách Nẻo vào 
thiền học của Thầy từ tiếng Pháp sang tiếng Anh 
(Zen keys).

Hôm ấy, chị Chân Thanh và tôi cảm thấy rất hứng 
khởi. Thầy của mình được mời đến giảng như một 
thượng khách và chúng tôi được theo tháp tùng. 
Buổi giảng có khoảng 30 người tham dự nhưng 
không khí trang trọng đúng theo truyền thống 
trong các thiền viện Nhật. Trước buổi giảng, Thầy 
đã niệm và dâng hương bằng tiếng Việt. Tôi không 
nhớ Thầy đã giảng những gì, nhưng điều tôi nhớ 
nhất là ngay sau pháp thoại, một cơn mưa lớn đổ 
xuống và chúng tôi đã ngồi nghe mưa trong vòng 
nhiều phút. Sau buổi pháp thoại, chị Chân Thanh 
và tôi, mỗi người một cây dù, đưa Thầy đi bộ ra 
bờ sông Rivière des Prairies, mạn bắc của sông 
Saint-Laurent. Chúng tôi đã đứng với dù để ngắm 
trời mây và dòng sông chảy xiết. Ðối với tôi, thời 
gian lúc ấy như ngừng lại. Ðó cũng chính là hình 
ảnh tôi thường thấy trong những giấc mơ của tôi. 
Trong giấc mơ, tôi hay được đi bên một vị thầy, 
che dù cho thầy trong mưa tuyết lất phất.

Cũng vào năm ấy, nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo có ra 
một tuyển tập nhạc thiền đặt tên Tịnh tâm khúc. 
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Trong tuyển tập này, có một bài tôi rất thích, đó 
là bài Cuối trời mây trắng bay. Sau này, mỗi lần 
được nghe lại bài này, tôi lại nhớ đến ngày hôm 
đó, thầy trò chúng tôi đã cùng yên lặng, ngắm trời 
mây, nghe sông vỗ sóng:

...
Đôi bờ im nghe 
Sông vùi tiếng sóng 
mộng gối vô thường 
Sông mở tim ra, trăng già bát ngát 
rủ nhau tan giữa biển xa 
sông như bầu trời 
quên mây trắng bay 
...

Trong những khóa tu sau đó, Thầy đã dùng hình 
ảnh của một dòng sông trong bài nhạc này để giáo 
hóa. Bắt đầu dòng sông chỉ ham vui chơi, chạy 
đuổi theo mây trắng trên bầu trời. Khi mây trắng 
bay mất ở cuối bầu trời, trong sự yên lặng trống 
vắng, dòng sông đã mở được lòng mình ra để trời 
xanh hiện rõ và để bóng trăng già hiện rõ trong 
lòng sông. Từ lúc ấy, sông và trăng “rủ nhau tan 
giữa biển xa”...

Lời tạm biệt 

Những câu chuyện như trên về Thầy tôi, tôi vẫn 
còn nhiều nữa, nhưng phải hẹn em sau. Em cũng 
biết sau này Thầy đã có rất nhiều học trò tại gia 
cũng như xuất gia, mỗi vị đều có thể kể cho em 
nghe những mẩu chuyện còn thú vị hơn. Riêng 
tôi, tôi chỉ có thể chia sẻ với em rằng: khi chúng 
ta được sống gần Thầy, một người có chánh niệm, 
giây phút nào cũng có thể tạo ra hạnh phúc lâu dài, 
con đường nào cũng có thể trở thành con đường 
huyền thoại. Thầy tôi đã là một vị thầy như thế, 
Thầy em cũng sẽ là một vị thầy như thế.
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Sư Ông Làng Mai

Câu hỏi của trẻ em: Làm thế nào để con không 
đau khổ khi thấy những người không dễ thương 
đối với thế giới này?

Thầy trả lời: Trong cuộc sống, có những người 
tốt, nhưng cũng có những người chưa tốt. Có 
những người dễ thương và có những người 
chưa dễ thương. Có những cái tích cực và cũng 
có những cái tiêu cực. Đời sống là như vậy: có 
bùn và có sen. Không có bùn thì sen không mọc 
lên được. Vì vậy sự có mặt của khổ đau là một 
chuyện rất bình thường. Vấn đề không phải là khổ 
đau nên có mặt hay không nên có mặt, mà là làm 
thế nào để không bị đắm chìm trong khổ đau, biết 
khéo léo sử dụng khổ đau để làm nên hạnh phúc.

Nếu nhìn sâu vào những người đang tàn hại thế 
giới, đang giết chóc hay đang tàn phá thì mình 
thấy có thể là những người đó không muốn giết 
chóc hay tàn phá. Nhưng vì họ có quá nhiều đau 
khổ, quá nhiều giận dữ trong tâm mà không biết 
cách xử lý, nên họ bị thúc đẩy làm những chuyện 
mà có thể họ không muốn làm. Ai trong chúng ta 
cũng đều có lúc hành xử như vậy: mình biết đó 
là chuyện xấu nhưng mình vẫn làm như thường 
để rồi sau đó cảm thấy ân hận. Chúng ta hiểu là 
những người kia cũng rơi vào trong hoàn cảnh 
đó. Họ không muốn làm như vậy, nhưng vì trong 
lòng họ có quá nhiều bạo động và hận thù nên họ 
không cưỡng lại được.

Vấn đề không phải là trừng phạt mà là làm thế 
nào để giúp cho người kia chuyển hóa khổ đau 
và sự giận dữ trong họ. Thế nào cũng có những 
phương thức khác nhau để giúp. Nếu dùng súng 
bắn hay bắt bỏ tù người kia thì mình không giúp 
gì được cho họ, tại vì đó là những cách thức để 
trừng phạt.

Nếu những người lãnh đạo trong các trại giam biết 
thực tập thì họ sẽ không sử dụng phương pháp 
giam cầm để trừng phạt, mà sẽ sử dụng những 
phương tiện của trại cải huấn để giúp cho tù nhân 
thực tập và chuyển hóa. Nếu những người cai tù 
biết tập thở có chánh niệm để chuyển hóa sự giận 
dữ trong lòng thì họ có thể giúp cho tù nhân cũng 

làm được như vậy. Nhiều lúc mình phải bắt giam 
người kia để họ không tiếp tục sát hại và tàn phá. 
Nhưng mình bắt giam vì từ bi, chứ không phải 
vì giận dữ. Khi bắt giam người kia mình nói với 
họ là mình bị bắt buộc phải làm như vậy, nhưng 
mình muốn họ hợp tác với mình để thực tập thở 
có chánh niệm, làm êm dịu sự giận dữ, nhìn sự 
việc một cách bình tĩnh hơn và làm phát khởi lòng 
từ bi. Nếu làm được như vậy, họ có thể sớm được 
trả tự do. Nếu ban quản lý trại giam biết thực tập 
thì họ sẽ giúp cho tù nhân chuyển hóa và được trả 
tự do sớm hơn.

Có rất nhiều người đang làm những việc gây ra 
nhiều đau khổ cho thế giới. Nhưng thay vì giận 
ghét họ thì mình có thể phát khởi lòng từ bi, để 
cho tình thương lớn lên trong tâm mình, và mình 
lập lời nguyện là mình sẽ tìm ra con đường để 
giúp cho những người đó chuyển hóa được giận 
dữ và bạo động để họ đừng tiếp tục làm khổ 
những người khác nữa.

Nếu trong lòng mình có ước muốn giúp đỡ người 
khác thì mình đích thực là một vị Bồ tát, là một vị 
Bụt, dù là tuổi mình còn rất nhỏ. Chúng ta hiện có 
rất nhiều vị Bồ tát trẻ trên thế giới.

Câu hỏi: Chúng ta phải làm thế nào để giúp 
đem lại hòa bình cho thế giới? 

Thầy trả lời: Chúng ta phải bắt đầu từ chính tự 
thân. Chúng ta phải học làm thế nào để chính ta 
là sự bình an. Ta phải làm cho thân, cảm thọ, tri 
giác và cách ta suy nghĩ, nói năng cũng có bình 
an. Nếu ta biết cách làm thì ta sẽ tạo cảm hứng 
cho người khác cũng làm được như vậy. Và thế 
giới sẽ được bình an.

Nếu có nhiều căng thẳng, đau nhức trong thân thì 
ta sẽ không có bình an. Vì vậy ta phải thực tập để 
làm thư giãn sự căng thẳng và làm dịu đi sự đau 
nhức trong thân thì ta sẽ có nhiều bình an hơn.

Nếu trong ta có những cảm thọ không bình an 
như giận dữ, sợ hãi hay bạo động mà ta biết cách 
thực tập như sử dụng hơi thở hay bước chân để 

(Trích từ những buổi vấn đáp với Sư Ông Làng Mai trong năm 2011 và năm 2014)
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làm lắng dịu những cảm xúc đó thì ta sẽ có bình 
an. Chúng ta phải ăn uống như thế nào để thân ta 
không bị xáo trộn. Chúng ta chỉ nên đọc sách, tạp 
chí hay xem những phim ảnh không tưới tẩm hạt 
giống của bạo động, sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng 
trong ta. Đó là sự thực tập hòa bình. Chúng ta 
phải rất cẩn thận trong khi tiêu thụ! Ta không nên 
tiêu thụ những gì có yếu tố bạo động; những trò 
chơi điện tử, sách báo hay phim ảnh có thể chứa 
nhiều bạo động, giận dữ, căm thù trong đó. Nếu 
mình tiêu thụ những cái đó mỗi ngày thì mình sẽ 
không có bình an trong lòng. Và như vậy thì thế 
giới sẽ không còn hy vọng. Trước tiên chúng ta 
phải thực tập có bình an để thế giới có được bình 
an. Vì vậy chúng ta có câu: “Tâm bình, thế giới 
bình”. 

Câu hỏi: Thưa thầy, chúng ta có nên dùng thân 
mình làm lá chắn (human shield) để thức tỉnh, 
để ngăn chặn chiến tranh và bạo động trên thế 
giới? 

Thầy trả lời: Tốt hơn cả là mình nên trở thành 
những tấm gương để người khác noi theo. Mình 
xây dựng một đoàn thể trong đó có bình an, có 
tình huynh đệ. Đoàn thể của mình thể hiện được 
hòa bình và tình huynh đệ thật sự. Mình tiêu thụ 
như thế nào để có thể bảo vệ được môi trường. 

Mình nói và nghe như thế nào để không có sự 
chia rẽ và giận dữ trong đoàn thể. Mình sống 
một cách đơn giản mà hạnh phúc. Tôi nghĩ đó 
là phương pháp xây dựng hòa bình có tác dụng 
nhất, tại vì mình cho người khác thấy rằng hạnh 
phúc có thể có được mà không cần phải có nhiều 
tiền hay nhiều vũ khí, những thứ mà người ta cho 
là cần thiết để sống còn. Đoàn thể của mình lành 
mạnh, lành mạnh cho mình và lành mạnh cho thế 
giới. Chúng ta sống như thế nào để có một tương 
lai.

Chúng ta tạo cảm hứng cho những người khác tới 
quan sát và học hỏi nơi đoàn thể của chúng ta. Họ 
đang chạy theo danh vọng, quyền hành, tiền bạc 
và sắc dục nhưng họ không có hạnh phúc. Những 
thứ đó tàn hại thân và tâm của họ, tàn hại môi 

trường, tạo nên nhiều giận dữ 
và bạo động trong xã hội. Khi 
thấy lối sống của chúng ta, họ 
sẽ thức tỉnh và thay đổi. Lối 
sống của mình, đoàn thể của 
mình là một bài pháp thoại 
cho họ. Với một đoàn thể như 
vậy chúng ta có thể thực tập 
giáo dục hòa bình. Chúng ta 
có thể tới nhiều nơi để chia 
sẻ với những người khác một 
cách cụ thể rằng: đây là lối 
sống để có được hạnh phúc 
mà không cần phải tạo ra bạo 
động, giận dữ và thèm khát 
trên thế giới. Mình có thể 
giúp để xây dựng nên những 
đoàn thể như thế.

Chúng ta phải xây dựng hàng 
chục đoàn thể như vậy. Thật 
ra ở Làng Mai chúng tôi 
đang làm công việc đó. Bắt 
đầu từ một đoàn thể thực tập 
chánh niệm, chúng tôi thành 
lập thêm một cái, rồi một 
cái nữa… Chúng tôi tổ chức 

những khóa tu ở những trung tâm tu tập. Người ta 
tới với chúng tôi để thực tập con đường hòa bình, 
thực tập sống đời sống giản dị và có chánh niệm. 
Sau đó họ trở về nhà và lập tăng thân. Hàng ngàn 
tăng thân đã được thành lập bởi những thiền sinh, 
và công việc đó đang tiếp tục lan rộng. Đó là con 
đường hoàn toàn bất bạo động. 

Chúng ta không cần dùng cái chết để có thể gởi 
thông điệp đến với mọi người. Trái lại chúng ta 
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cần phải sống để tiếp tục công việc. Mình có thể 
vào tù và tiếp tục chống đối. Nhưng chống đối 
không phải là cách hay nhất. Dù có chống đối 
mạnh mẽ đi nữa thì mình cũng không giúp được 
cho người khác chuyển hóa được sự sợ hãi, sự 
giận dữ, sự thèm khát của họ. Chỉ cho họ một con 
đường bằng một cách thức thật dễ thương cùng 
với sử dụng ái ngữ và lắng nghe thì mình mới có 
thể giúp cho họ thức tỉnh để họ chọn con đường 
khác thay vì đi theo con đường cũ của bạo động, 
chia rẽ và kỳ thị. Đó là hành động thật sự chứ 
không hề thụ động như nhiều người nghĩ.

Vì vậy xây dựng tăng thân, sống theo Năm giới, 
thực tập tiêu thụ có ý thức, thành lập những gia 
đình, những đoàn thể có hạnh phúc và giúp cho 
những người khác cũng làm được như vậy là 
phương pháp đem lại hòa bình cho thế giới.

Mình tập viết một lá “thư tình” thay vì viết một lá 
thư chống đối. Ví dụ như mình muốn viết thư cho 
ông dân biểu hay cho ông Tổng thống của mình, 
nếu mình viết một lá thư chống đối thì ông ta sẽ 
không thay đổi gì đâu. Nhưng nếu mình viết một 
lá thư tình nói rằng: “Kính thưa Tổng thống, kính 
thưa ông dân biểu, chúng tôi biết ông có rất nhiều 
khó khăn và đau khổ. Ông muốn thực hiện giấc 
mơ của mình để giúp cho dân, cho nước. Nhưng 
ông không thể làm được, chúng tôi hiểu, nên 
chúng tôi xin đề nghị vài điều…”. Trong bức thư, 
mình giúp cho ông ta nhận diện được sự sợ hãi, 
sự giận dữ, sự thèm khát trong ông. Những cái đó 
đã ngăn không cho ông thực hiện được giấc mơ 
của ông. Khi đọc lá thư, ông ta có thể nhờ vào tuệ 
giác trong đó mà chuyển hóa. Nếu mình chỉ biết 
viết một lá thư chống đối thì nó sẽ không có được 
tác dụng như vậy. Mình phải học cách viết một lá 
thư tình để giúp cho người kia hiểu được chính họ 
và thay đổi. Đó là vận động hòa bình.

Câu hỏi: Bạch Thầy, có trường hợp ngoại lệ 
nào mà chúng ta có thể sử dụng bạo lực để đối 
phó lại bạo lực hay không? Chẳng hạn khi đứng 
trước bạo lực thái quá như là nạn diệt chủng? 

Thầy trả lời: Bất bạo động không phải là một kỹ 
thuật mà là một con đường (Non-violence action 
is not a technique, it is a way). Nền tảng của bất 
bạo động là sự hiểu biết và lòng từ bi. Có hiểu biết 
và từ bi trong tâm thì tất cả những gì mình làm 
đều là bất bạo động.

Ví dụ như có một người đang có hành vi giết hại 
hay phạm tội, mình bắt giam người đó. Hành 
động bắt giam người đó được coi là hành động 

bạo lực hay không bạo lực, điều đó còn tùy thuộc 
vào nhiều yếu tố. Nếu mình bắt giam người đó 
với sự hiểu biết và thương yêu thì đó là một hành 
động không có bạo lực. Nếu mình không làm gì 
cả nhưng lại để người khác giết hại và tàn phá thì 
đó cũng là bạo lực. Bạo lực có thể là khi mình 
hành động hoặc ngay cả khi mình không làm gì 
cả. 

Có những hành động, nếu nhìn bên ngoài thì nó 
có vẻ là bạo lực, nhưng nếu mình làm với sự hiểu 
biết và từ bi thì nó không phải là bạo lực thật sự. 
Ví dụ như có một con ngựa đang rất đau đớn, nó 
sắp chết mà không chết được. Mình cho nó một 
phát ân huệ để nó được chết. Việc làm này có vẻ 
như là bạo lực, nhưng mình làm vì lòng từ bi, 
mình không muốn con ngựa tiếp tục chịu đau đớn 
lâu hơn nữa. 

Một hành động có bạo lực hay không là tùy ở trái 
tim của mình. Nếu mình có ý muốn làm giảm bớt 
khổ đau, nếu mình hiểu tại sao người kia bạo động 
như vậy thì ngay cả khi mình bắt giam người kia 
hay mình không cho người đó thức ăn trong một 
vài ngày thì đó cũng chưa phải là bạo lực. Không 
cho người kia thức ăn trong vài ngày có thể giúp 
người kia nhận ra rằng có được thức ăn là một cái 
gì thật tuyệt vời. Mình không có ý muốn trừng 
phạt mà chỉ giúp người kia đi đến một cái thấy và 
trân quí những gì mình thọ nhận. Đó không phải 
là bạo lực. 

Mình đừng chờ tới khi xảy ra tình huống rồi mới 
quyết định là nên sử dụng bạo lực hay không nên 
sử dụng bạo lực. Mình phải chuẩn bị ngay từ bây 
giờ, và khi sự việc xảy ra thì mình có khả năng 
hành động với lòng từ bi, tức là hành động trong 
tinh thần bất bạo động.

Tinh thần bất bạo động phải được xây dựng một 
cách lâu dài. Các bậc phụ huynh khi giáo dục con 
cái, chỉ cho con cách thức suy nghĩ và hành động 
thì mình phải làm trong tinh thần bất bạo động. 
Mình không chờ tới khi đứa con lớn lên đi giết 
hại và tàn phá rồi mới bắt đầu dạy dỗ nó. Mình 
phải có những biện pháp ngăn ngừa trước. Mình 
có thể đưa lối suy nghĩ bất bạo động và cách hành 
xử bất bạo động vào trong lĩnh vực giáo dục, văn 
hóa hay nghệ thuật. Chỉ cho người ta cách thức 
lấy đi sự kỳ thị là căn bản của bất bạo động, tại vì 
bạo lực bắt nguồn từ sự kỳ thị, chia rẽ, hận thù, 
giận dữ và sợ hãi. Mình giúp cho người ta chuyển 
hóa những thứ tiêu cực đó trước khi chúng được 
biến thành hành động, đó là bất bạo động thật sự. 
Mình phải bắt đầu ngay từ bây giờ mà không đợi 
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đến khi sự việc xảy ra mới bắt đầu suy nghĩ là nên 
dùng bạo lực hay không nên dùng bạo lực.

Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể nào có được bất 
bạo động tuyệt đối. Mình chỉ có thể nói là mình 
cố gắng để càng ít bạo động càng tốt. Ví dụ như 
trong quân đội, mình nghĩ quân đội chỉ toàn sử 
dụng bạo động, nhưng quân đội phải được điều 
động để bảo vệ thành trì hoặc để ngăn chặn sự 
xâm lấn của nước khác. Có nhiều cách để hành 
động, có cách dùng nhiều bạo lực và có cách dùng 
ít bạo lực hơn. Mình luôn luôn có sự chọn lựa. 
Có thể là mình không sử dụng được bất bạo động 
100 %, nhưng làm được 80% vẫn là tốt hơn 10%. 
Mình đừng đòi hỏi cái tuyệt đối. Đó cũng là cách 
thức chúng ta thực tập Năm giới. Mình không thể 
nào thực tập một cách hoàn hảo. Đừng lo là mình 
không giữ được Mười bốn giới hay Năm giới một 
cách hoàn hảo. Điều quan trọng là mình quyết tâm 
đi theo con đường đó. Cái cần thiết là mình phải 
cố gắng hết sức. Cũng giống như khi đi lạc trong 
rừng ban đêm và không tìm được lối ra thì mình 
phải đi theo hướng sao Bắc Đẩu để tìm đường 
ra. Đi theo hướng Bắc không có nghĩa là mình 
đi tới sao Bắc Đẩu. Mình không cần tới đó, mình 
chỉ cần đi theo hướng Bắc. Thực tập Năm giới 
cũng vậy, mình chỉ cần đi theo hướng của hiểu và 
thương. Mình không cần phải trở nên hoàn hảo. 
Mình cố gắng hết sức mình, như vậy đã là đủ tốt 
cho tăng thân, đủ tốt cho Bụt rồi. Bất bạo động 
cũng vậy, mình phải cố gắng hết sức mình thôi.

Câu hỏi: Bạch Thầy, con rất muốn cập nhật 
những sự kiện xảy ra trên thế giới. Nhưng khi 
theo dõi tin tức hàng ngày, những hạt giống 
tuyệt vọng và bất lực trong con bị tưới tẩm rất 
mạnh. Con nên thực tập như thế nào để xem tin 
tức nhưng vẫn bảo hộ được mình?

Thầy trả lời: Đừng nghe tin tức nhiều quá! Tại 
sao phải nghe tin tức nhiều lần trong ngày? Khi 
có một tin gì thực sự quan trọng, chắc chắn sẽ có 
người báo cho mình biết.

Có thể vì trong tâm mình có sự cô đơn, trống trải 
nên mình cần biết những gì đang diễn ra trên thế 
giới với hy vọng là có một việc tốt xảy ra. Nhưng 
sự thật thì tin tức hầu hết đều nói về những điều 
không tốt. Hàng ngày chúng ta nghe tin tức nói 
về giết chóc, chiến tranh, bạo động. Không riêng 
những nhà báo thôi, mà có rất nhiều người chỉ 
toàn loan tin xấu. Vì vậy chúng ta đừng nên nghe 
tin tức nhiều quá mà nên dành nhiều thì giờ hơn 
để chế tác bình an và từ bi trong ta.

Phần lớn bạo động trên thế giới là kết quả của sự 
kỳ thị. Người ta không chấp nhận được nhau vì 
con người có những lối suy nghĩ, có những cách 
hành xử khác nhau. Chúng ta có những ý niệm 
khác nhau về “tốt và xấu” và đánh giá người khác 
dựa trên những ý niệm đó. Có rất nhiều sợ hãi, 
giận dữ và nghi ngờ trên thế giới. Chúng ta sát hại 
lẫn nhau vì sợ rằng nếu mình không giết người 
kia trước thì người kia sẽ giết mình. Bạo động bắt 
nguồn từ sự sợ hãi và nghi ngờ.

Nếu để thì giờ gieo trồng thêm hiểu và thương, 
giúp làm giảm bớt sự nghi ngờ, sợ hãi, giận dữ và 
kỳ thị thì ta đã giúp được cho thế giới. Là một nhà 
giáo hay một nhà báo, chúng ta có thể thực tập 
như thế để giúp cho con người trở nên bao dung 
hơn, hiểu biết hơn, từ bi hơn. Đó là việc chúng ta 
có thể làm được mỗi ngày.

Là một nhà báo, khi phải tường thuật một tin tức 
bạo động, mình có thể chọn cách viết bài đó như 
thế nào để không tưới tẩm thêm hạt giống của sự 
giận dữ, sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng độc giả. 
Mình phản ánh sự thật trong bài viết, nhưng đồng 
thời mình giúp độc giả hiểu được tại sao người ta 
lại có hành vi bạo động như vậy. Đọc bài phóng 
sự của mình, mọi người có cơ hội có thêm hiểu 
biết và từ bi. Là một nhà báo, mình có thể giúp 
làm giảm bớt năng lượng giận dữ, sợ hãi và kỳ thị 
trên thế giới.

Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm một 
cái gì đó trong đời sống hàng ngày để giúp giảm 
thiểu sự hiểu lầm, kỳ thị, sợ hãi, giận dữ và bạo 
động trên thế giới. Thay vì khổ đau vì cái quả thì 
chúng ta hãy chăm sóc cho cái nhân!
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Chân Trung Hải
Ngày về

Nếu cần lấy một sự kiện để ghi nhớ cho năm nay 
đó chính là sự kiện này: Sư Ông về Thái. Không 
năm nào là không đầy sự kiện, năm này cũng thế, 
cũng rất đầy và có vẻ như những năm càng về 
sau thì càng đầy. Nhưng sự kiện này là ngoại lệ, 
là nằm ngoài các tính toán sắp đặt và nằm ngoài 
mong ước của mọi người. Đó là một quyết định 
lớn, một quyết định đặt tất cả các quyết định trước 
đó của tất cả những ai liên quan vào chỗ bị động. 
Nhưng đó là một sự bị động tích cực. 

Thế nào là một nhân cách lớn? Có phải đó chính 
là sự ảnh hưởng tích cực của nhân cách ấy lên 
những nhân cách khác một cách sâu rộng và lâu 
dài? Sư Ông là một người có nhân cách ấy.

Cái Tết chỉ đến một lần

Hàng mộc già ngoài hiên đồng loạt trổ hoa từ mấy 
hôm nay. Chưa bao giờ cây mộc trắng tinh ngập 
hoa như lần này. Trăng non mong manh qua lớp 
mây mỏng phủ lên không gian thơm tho kỳ diệu 
này thêm một tầng kỳ ảo thơm tho nữa. Cửa sổ 
rộng mở ngay sau lưng cho tôi cảm nhận được 
trọn vẹn sự ảo diệu tinh khôi ấy. Về đây, bạn sẽ 
được đón tiếp bởi ánh trăng ấy, bởi hương mộc ấy 
và đặc biệt hơn cả là bởi cái không khí đoàn viên 
như Tết này.

Một cái Tết sớm mà lại là một cái Tết được mong 
đợi hơn bất cứ một cái Tết nào. Bởi vì đơn giản 
rằng đây không phải là một cái Tết cứ mỗi năm 
lại đến mà là cái Tết chỉ đến một lần. Quyết định 
về Thái Lan của Sư Ông mang đến cái Tết chỉ đến 
một lần này.

Một cái Tết bình thường không thể nào có được 
không khí chuẩn bị rộn ràng và hết lòng như cái 
Tết đặc biệt này. Đại chúng làm việc hết công suất. 
Không phải là hai thời như khóa tu chấp tác, cũng 
không phải ba thời như lúc Bát Nhã đón Sư Ông 
năm 2007, chỉ một thời thôi: đã bắt đầu và hãy 
còn chưa kết thúc. Tất cả tài lực, nhân lực, năng 
lượng, thời gian và tình thương đều đang quay về 
biển lớn của niềm vui phụng sự. Đây thực sự là 
một món quà tuyệt diệu mà cái Tết đặc biệt này 
hiến tặng cho mọi người. Không có ai đứng ngoài 
cái Tết này. Nói cách khác, cái Tết này ôm được 
hết tất cả vào lòng. Do đó, mới gọi là Tết Thầy, vì 
trong lòng Thầy luôn có chỗ cho tất cả mọi người.

Thất Nhìn Xa đang được “lật tung” lên. Nói đúng 
nghĩa đen. Phòng ngủ, phòng ăn, phòng uống trà, 
phòng tập, phòng tắm, phòng bếp, phòng thị giả, 
cầu thang, tầng hầm, vườn cây, lối đi,... đều đang 
được xây dựng lại. Một thất Nhìn Xa mới đang 
chuyển mình để đón Sư Ông. Không phải chỉ có 
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thất Nhìn Xa, tất cả các con đường trong tu viện 
cũng đều đang bị “lật tung” lên. Từ xe ủi, xe múc, 
xe lu, xe tải, xe thùng, xe bê tông, xe phun nước, 
xe cẩu,... cho đến xe đạp, xe rùa đều đang hoạt 
động hết công suất.

Xóm Trời Quang, xóm Trăng Tỏ cũng đều được 
“xới tung” lên. Hơn 100 anh chị em xuất sĩ sẽ tới 
trong mấy ngày tới. Chưa hết, gần 200 cư sĩ cũng 
sẽ tới trong mấy ngày này. Cửa nhà phòng ốc đều 
phải được sắp xếp lại.

Lòng mỗi người cũng đang được “xới tung” lên. 
Thầy về đó, là thật, đúng là thật. Hầu hết đại chúng 
đều chưa được gặp Sư Ông từ mùa Xuân 2013, 
nghĩa là đã gần 4 năm, trong đó có hơn phân nửa là 
chưa từng được gặp Sư Ông lần nào. Ai mà không 
muốn được một lần thăm Sư Ông, đặc biệt là các 
em chưa từng được gặp Sư Ông, cái mong muốn 
ấy lại càng thiết tha bồng bột. Nhưng sức khoẻ 
của Sư Ông đã như thế, khoảng cách địa lý lại 
như thế, chúng lại đông như thế, thực sự là không 
có ai muốn nuôi nỗi hy vọng mong manh ấy. Thế 
nhưng nỗi vô vọng kia trong phút chốc bỗng trở 
nên vô nghĩa khi sự hiện diện của Sư Ông tại nơi 
này đang được đếm ngược bằng giờ và là một 
sự thật đã không thể không thành. Những mảnh 
đất tâm hồn vô vọng được phá toang, được xới 
cày tới tận gốc rễ và những mầm non của hội ngộ 
đoàn viên đang lớn dậy từng giờ. Lòng tôi cũng 
được xới tung. Lòng bạn cũng được xới tung. 
Đúng là một cái Tết lạ lùng.

“Với mảnh chân tâm đợi Người”

Những mảnh chân tâm chờ đợi ấy sáng nay lúc 
mười giờ đã hòa vào nhau trở thành một khối 
yêu thương rộng lớn. Buổi sáng, nắng chia sân 
trước thất Nhìn Xa thành hai nửa đậm nhạt nhưng 
những mảnh lòng thành của mấy trăm con người 
đứng bên nhau giữa sân lại hòa quyện 
vào nhau thành một thể hùng vĩ uy 
nghiêm. Khi chiếc xe chở sự chờ đợi 
ấy tiến vào khoảng sân, sự chờ đợi ấy 
bỗng đồng loạt vụt tắt, nhưng thay 
vào đó, một biển sóng lặng thinh cuồn 
cuộn dâng lên trong từng ánh mắt rực 
sáng thương yêu. Tiếng hát “đã về đã 
tới” được ai đó khởi xướng đúng lúc 
và cũng được đại chúng hòa vào đúng 
lúc, hùng tráng và thân thương. “Chưa 
bao giờ hát bài ‘đã về đã tới’ mà cảm 
thấy đã như sáng nay” - một sư chú đã 
nói như thế khi trở về tăng xá.

Sư Ông được đưa xuống xe bằng cửa sau. Hai thị 
giả bồng Sư Ông từ trên xe xuống chiếc xe lăn 
nhỏ đã được chuẩn bị sẵn bên dưới. Đại chúng 
bao bọc một vòng chung quanh rất ấm cúng và 
đã có nhiều tiếng nấc xen trong những tiếng hát, 
đã có nhiều giọt ngọc tan vào những hạt nắng. 
Những bàn tay búp sen nơi trái tim và những 
dòng sáng tinh khôi từ đôi mắt đều đã hướng về 
người ngồi trên chiếc xe lăn đang được các vị thị 
giả đưa vào hiên thất Nhìn Xa.

Tôi đứng ngay cửa xe khi cửa mở, tôi đứng ngay 
lưng vị thị giả khi nâng chiếc xe lăn. Bỗng cánh 
tay trái của Sư Ông giơ cao, một ngón tay chỉ 
ngược lại hướng đi lên thất. Vị thị giả nào đó 
nhận ra rồi nhanh trí nói lớn lên rằng “Sư Ông 
muốn thăm đại chúng”. Vừa kịp thấy ngón tay, 
vừa kịp nghe tiếng nói là cùng lúc đó bàn tay của 
Sư Ông đã đưa lên cố lấy mũ ra khỏi đầu. Chiếc 
xe quay lại nhìn về phía đại chúng vẫn đang chắp 
tay quy hướng chân thành. Cái quay lại và đặc 
biệt là cái đưa tay lấy mũ ấy không hiểu sao lại 
làm tôi nghẹn cả cổ họng và nóng nhòe hai mắt. 
Nhưng tôi kịp an tịnh hơi thở và đã thưởng thức 
được trọn vẹn khoảnh khắc nghẹn ngào ngọt lịm 
ấy. Một khoảnh khắc nhiệm mầu của im lặng. 
Niềm vui đoàn tụ ngời sáng và sâu lắng trong một 
khoảng lặng vô tận vô cùng.

“Sư Ông bị trúng gió, xin Sư Ông lên nghỉ rồi sẽ 
thăm đại chúng sau”, tiếng một vị thị giả cất lên 
và chỉ một cái nhìn, các vị thị giả hiểu ngay là 
mình được phép. Chiếc xe được bốn vị nâng lên 
cầu thang rồi đưa vào phòng nghỉ trên thất. Biển 
người chầm chậm giãn ra trong không gian rộng 
lớn của thất Nhìn Xa rồi lặng lẽ tan vào buổi sáng 
đoàn viên uy nghiêm hùng tráng.

Tết rồi đó, Thầy về rồi đó.
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Vừa được cạo gió xong là Sư Ông đã muốn đi 
thăm đại chúng! Sư Ông đã thăm rồi, vì đã luôn 
ngự trị nơi từng mảnh chân tâm ấy một cách vô 
cầu vô nguyện mà bất tận bất tuyệt.

“Thế nào Sư Ông cũng sẽ ở Thái Lan dài lâu”. Đó 
là mong muốn của tất cả mọi người ở đây nhưng 
khi được một sư chú nói ra với chữ “thế nào” 
hùng biện ấy thì ai cũng thấy vừa thỏa mãn vừa tò 
mò. “Vì sao lại ‘thế nào’?”. Sư chú trả lời rằng vì 
thiên nhiên và con người ở Thái Lan sẽ làm cho 
Sư Ông khỏe hơn và bởi vì Thái Lan có thể làm 
cho Sư Ông trị liệu tốt nên Sư Ông sẽ ở lại Thái 
Lan lâu dài. “Nhưng nếu sức khoẻ của Sư Ông 
không tốt hơn khi ở Thái Lan thì sao?”. Câu hỏi 
rất khó. Tưởng rằng sư chú sẽ chịu thua nhưng 
không ngờ chữ “thì” của sư chú đáp lại chữ “nếu” 
khó khăn ấy là một chữ “thì” rất đặc biệt: “Thì 
Sư Ông sẽ không đủ sức để về Pháp và do đó 
Sư Ông thế nào cũng sẽ ở lại Thái Lan lâu dài”. 
Đúng là một chữ “thế nào” rất “hùng biện”, sự 
hùng biện của một tình yêu thương chân thành! 
 

“Mặt tận mặt, lòng tận lòng”

Tiếng hát từ hiên trà tăng xá vẫn còn vang vang 
trong đêm trăng. Mấy phút nữa thôi chuông chỉ 
tịnh sẽ được thỉnh lên và niềm vui rộn ràng nhộn 
nhịp ấy sẽ được nhường chỗ cho niềm vui lặng lẽ 

nhẹ nhàng. 

Chiều nay tôi và thầy Pháp Niệm được lên thất 
Nhìn Xa thăm Sư Ông. Thị giả cho biết là Sư Ông 
không khỏe mấy và lại đang bị đau nhức. Vào 
phòng, thấy Sư Ông nằm bất động, tiếng thở tuy 
đều nhưng vẫn không giấu được sự đau nhức. 
Nhìn chân phải của Sư Ông co duỗi được, tôi thấy 
một niềm vui nhen nhóm trong lòng tuy biết rằng 
sự tiến triển đó được đo bằng những cơn đau của 
Sư Ông. Bỗng Sư Ông quay đầu, mở mắt nhìn. 
“Bạch Sư Ông, con là Pháp Niệm và Trung Hải”, 
thầy Pháp Niệm thưa khẽ. Sư Ông gật đầu hai 
cái cũng rất khẽ nhưng mắt đã mở to hơn và nhìn 
thẳng với trọn vẹn sự tinh anh. Thầy Pháp Niệm 
quỳ phía cuối giường đưa tay bóp chân cho Sư 
Ông, tôi cũng tiến lại quỳ sát mép giường trong 
khi mắt vẫn không rời ánh nhìn từ ái, yêu thương, 
quyến luyến và thỏa mãn của Sư Ông. Bỗng Sư 
Ông đưa cánh tay trái ra một cách rất dứt khoát 
rồi ôm đầu từng đứa con vào lòng một cách nhẹ 
nhàng, âu yếm như những ngày xưa. Tôi đã rất 
cảm động và đã lưu giữ được cảm thọ đặc biệt 

ấy bằng những hơi thở trọn 
vẹn ngon lành nhất. Sư Ông lại 
nhắm mắt nghỉ ngơi, hai anh 
em im lặng bóp chân cho Sư 
Ông một lúc rồi Sư Ông mở hẳn 
mắt ra nhìn và lần này Sư Ông 
đã cho người đối diện thấy rằng 
trong cái nhìn ấy vẫn còn đầy 
đủ sự tinh anh và uy nghiêm 
của một bậc tôn sư.

Sư Ông cười nhiều lần chiều 
nay và đã có lần cười ra tiếng. 
Thị giả rất vui và mấy em trong 
phiên trực ấy sau đó đã nói rằng 
niềm vui của Sư Ông chiều nay 
rất khác, bên cạnh nét tươi tắn 
còn có cả sự thỏa mãn của một 
nỗi mong chờ nào đó đã lâu 
không tìm thấy.

Được nhìn thẳng vào đôi mắt 
tinh anh từ ái mà uy nghiêm 
hùng vĩ của Thầy trong một 
khoảng cách gần bằng không 
như chiều nay là một niềm vui 
rất lớn, và lớn hơn cả khi lòng 

mình được ánh mắt ấy đón nhận một cách trọn 
vẹn. Nhiều năm rồi không được trực tiếp hầu Sư 
Ông nhưng hai lòng vẫn như thể chưa từng xa 
cách. 
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“Trời cao, trăng vẫn thênh thanh như thuở trước,
Lòng sâu, người mãi tự tại tới ngàn sau
Tròn khuyết thăng trầm vẫn mãi còn nhau
Mặt tận mặt, lòng tận lòng. Tri kỷ!”
 
Những trăn trở dịu dàng

Khi lòng rộng rãi và biết trân trọng sự có mặt của 
những người bạn tu chung quanh, đời tu bỗng 
nhiên trở thành một cuộc hẹn và dễ dàng thưởng 
thức. Sư Ông lại vào thăm tăng xá sau giờ ăn 
sáng. Hình ảnh Sư Ông là một chất xúc tác lớn 
cho ta tiếp xúc với biển lòng thênh thang nơi mà 
mỗi khi quay về mình liền có khả năng làm dịu 
dàng đi những trăn trở.

Tôi vẫn hay tự lừa dối mình bằng những trăn trở 
lớn lao, rằng có trăn trở những điều lớn lao ấy thì 
mình mới trở nên lớn lao! Gần đây, tôi bắt đầu 
biết làm dịu dàng đi những trăn trở ấy bằng hơi 
thở, bằng những tác ý như lý, bằng sự buông xả 
và bằng sự chấp nhận. Và tôi bỗng nhận ra rằng, 
thì ra người ta lớn là do người ta có khả năng làm 
dịu được những trăn trở lớn. Đó là đức hạnh, nếu 
chữ đức hạnh có thể được hiểu như thế, của kẻ 
bốn mươi tuổi: “Tứ thập bất hoặc”. Bất hoặc là gì 
nếu không phải là khả năng làm dịu dàng những 
trăn trở, là khả năng tháo tung những trăn trở và là 
khả năng mang những trăn trở về chan hòa trong 
biển lòng vô tận. Sự có mặt của Sư Ông lập tức 
mang lại sự dịu dàng ấy trong lòng người. Đó là 
Tết.

“Chén trà ấm trong hai tay
Bỗng dịu dàng bao trăn trở”.

Thắp lại lửa lòng

Tôi vừa pha một ấm phổ nhĩ, làm thong thả và 
thưởng thức từng động tác trong hương thơm cổ 
kính đang nhè nhẹ tỏa ra từ những thớ trà màu 
nâu đen. Tôi đã lại thấy lòng mình cháy bừng 
niềm vui học tập và phụng sự. Thì ra là lửa lòng 
vẫn có thể được thắp lên bằng những việc làm 
nho nhỏ như thế. Từ nay, tôi đã biết cách nhóm 
lòng bằng những việc nho nhỏ ấy. Không gian 
của lòng người là bất tuyệt, chỉ là tản mác và bị 
ngăn cách hay ràng buộc mà thôi. Tháo tung được 
thì ta trả lại được cho không gian tưởng nhỏ bé ấy 
sự bất cùng bất tuyệt vốn có của nó. Lòng nhóm 
được rồi thì ngọn lửa tự sẽ biết hân hoan. 

“Lòng vừa nhóm, lửa cũng vừa hân hoan”

Gió đời bốn phương tám hướng dù có nghênh 
ngang đến mấy cũng chẳng thể nào làm tắt được 

ngọn lửa đang cháy đều trong sự bảo hộ ấy của 
chánh định.
Lối về qua con đường vắng đã cho tôi một nụ 
cười vô hình vô dạng nhưng khoáng đạt thênh 
thang như thế.

Hương trời trong vạt áo
Thành mây che đường dài

Mây giăng kín, vầng trăng khuya nay thấp thoáng 
sau màn mây. Những tia nắng hiếm le lói xuyên 
qua màn mây tỏa xuống bãi cỏ trước thất Nhìn Xa 
một vùng sáng mờ ảo chỉ đủ làm hiện ra những 
dáng người đang ngồi bất động và tĩnh lặng. Tiếng 
gió nhẹ mời về tiếng gà rừng từng hồi thanh thoát. 
Và khi gió vén một khoảng mây xám khỏi nền 
trời, khi nắng mai đổ xuống thung lũng lốm đốm 
màu thu một vùng sáng tươi tinh khôi, thì cũng là 
khi chim rừng dâng thời kinh sáng, hùng tráng và 
hòa điệu.

Tiếng rên nhẹ của Sư Ông từ trên thất vọng xuống 
làm tê nghẹn từng hơi thở. Tôi ngồi đó, cố lấy 
lại sự viên mãn của ý thức nơi hơi thở và tự nhủ 
rằng mình có thể thở cho Sư Ông. Hơi thở không 
còn tê nghẹn nữa nhưng trong nhập nhòe ánh 
sáng buổi sớm tôi bỗng nhận thấy nóng ấm nơi 
đôi mắt. May mà trời còn tối nên không ngại ai 
nhìn thấy. Tôi tiếp tục ngồi đó, an trú trong hơi 
thở và tình thương từ ánh sáng trên thất tỏa xuống 
làm ấm cả châu thân. Tôi ngước nhìn lên, thị giả 
đang đẩy xe Sư Ông lui tới trên thất. Xe lăn dừng 
lại sau khung cửa kính mở rộng tầm nhìn mênh 
mang xuống bãi cỏ và thung lũng đang được nắng 
mai thắp sáng dần. Tay Sư Ông đã cầm chén trà 
và thong thả đưa lên từng ngụm nhỏ. Bình an. 

Xả thiền, đại chúng tập mười động tác chánh 
niệm ngay trước sân, tôi rời vòng tròn đi lên trên 
thất. Xá chào rồi quỳ xuống bên Sư Ông, nhìn Sư 
Ông uống từng ngụm trà thong thả và bình an. 
Nếu không có những cơn đau nhức thì đỡ cho Sư 
Ông biết mấy. Sư Ông nhìn tôi rồi tiếp tục một 
ngụm trà. Lặng yên. Rất lâu. Thị giả đổi chén trà 
mới. Sư Ông tiếp tục lặng yên thưởng thức. Lại 
thêm một chén trà nữa. Lại được thưởng thức một 
khoảng lặng bình an. Tôi ngồi đó tận hưởng từng 
hơi thở viên mãn.

Con đường phía trước còn dài, nhưng tách trà trên 
tay Sư Ông đã biến thành một đám mây thơm.

Không phải là Tết Tây đang kề, cũng không phải 
là Tết Ta đang tới, cũng không phải là Tết Thái sẽ 
tới mà là Tết Thầy. Là Thầy mang Tết đến hay Tết 
mang Thầy về? Thầy là Tết. Tết Thầy.
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Chân Diệu Nghiêm

Tôi xin chia sẻ kỷ niệm về một mùa An cư kiết 
đông trong những năm đầu của Làng Mai. Một 
trải nghiệm đã tạo cho tôi nguồn cảm hứng cho 
tới ngày hôm nay. Tôi nhớ đó là mùa đông năm 
1991. Năm đó, Thầy thường hay cho pháp thoại 
trong nhà ăn, cái nhà ăn cũ của xóm Hạ. 

Chắc có vài vị cũng biết nhà ăn đó như thế nào. 
Nhà ăn có một lò củi lớn và Thầy thường ngồi sau 
bàn gần cái lò củi đó, còn chúng tôi thì ngồi trên 
những hàng ghế đối diện với Thầy.

Hồi đó, chúng tôi phải nấu ăn trong một góc của 
nhà ăn; cắt gọt trên một cái quầy có bồn rửa bát, 
còn bếp lò thì ở phía sau. Phòng ăn không rộng 
lắm, và điều đặc biệt là chúng tôi phải nấu ăn 

trong lúc Thầy đang cho pháp thoại. 

Hồi đó, đội nấu ăn có rất ít người và đội của tôi thì 
gồm có hai người là tôi và… tôi. Hôm ấy, chúng 
tôi phải nấu ăn cho ngày quán niệm, có tất cả là 
45 người. Đó thật là một thách thức cho một đội 
chưa bao giờ từng nấu ăn cho quá sáu người. 

Thầy đang giảng trước phòng ăn, còn tôi thì đang 
ở trong góc, cắt gọt và nấu nướng trên bếp. Tôi 
phải làm việc thật yên lặng để không làm phiền 
Thầy. Và phải thật sự có mặt với công việc mình 
đang làm: cắt gọt, thở, rửa bát và… rửa nồi. 
Chuyện khó nhất là tôi phải đi từ cái góc bếp tới 
chỗ rửa nồi ở phòng kế bên, nghĩa là... phải đi 
ngang qua Thầy!

Sư cô Diệu Nghiêm (thường được biết đến là sư cô Jina), người Ái Nhĩ Lan, quốc tịch Hà Lan, xuất 
gia trong truyền thống Thiền Tào Động ở Nhật Bản năm 1985. Sư cô được thọ giới lớn và được Sư 
Ông Làng Mai truyền đăng năm 1992. Là một sư chị lớn trong tăng thân, sư cô luôn nuôi dưỡng các 
sư em bằng sự tươi mát, vững chãi và tình thương đầy bao dung của mình. Sư cô hiện đang tu tập tại 
xóm Hạ, Làng Mai.
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Tôi bê cái nồi, đi một cách thật chánh niệm, ý 
thức từng bước chân và hơi thở của mình để đi 
sang phòng kế bên rửa nồi. Phòng này không có 
cửa ngăn nên từ nhà ăn người ta có thể nghe được 
hết những gì đang xảy ra bên này. Rửa nồi xong 
tôi đi trở về và tiếp tục nấu ăn.

Bầu không khí thật nhẹ nhàng và tôi có mặt hoàn 
toàn với công việc mình đang làm. Sau buổi pháp 
thoại, Thầy đi thẳng tới cái quầy tôi đang nấu ăn 
và nói: “Sư cô Jina là một đầu bếp giỏi!”. Tôi 
nhìn Thầy ngạc nhiên. Thầy chưa từng thử món 
ăn tôi nấu bao giờ, làm sao Thầy biết tôi là đầu 
bếp giỏi hay không? Thầy cười thật tươi với tôi 
và tôi hiểu ngay. Tôi biết rồi! Thầy không ám chỉ 
mùi vị của những món ăn tôi nấu mà Thầy muốn 
nói tới cách thức tôi nấu ăn và đi đứng.

Tuy đó không phải là ngày duy nhất mà tôi nấu 
ăn nhưng là ngày nấu ăn duy nhất mà tôi còn nhớ. 
Nấu ăn với sự có mặt của Thầy, tôi cảm thấy mình 
không nấu ăn một mình. Tôi ý thức sự có mặt của 
Thầy và được lợi lạc từ năng lượng chánh niệm 
của Thầy. Đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời! 

Lúc tôi xao lãng, gây tiếng động trong khi đi đứng 
thì tôi nhớ lại buổi nấu ăn hôm ấy. Đó là một tiếng 
chuông chánh niệm, giúp tôi đem tâm trở về với 
thân để có thể ý thức hơn về từng cử động của 
mình.

Thầy có mặt nơi nào là nơi đó năng lượng chánh 
niệm có mặt. Tôi nhớ có lần vào khoảng năm 1996 
hay năm 1997, tất cả các sư cô về sống chung 
với nhau ở xóm Mới. Và thỉnh thoảng Thầy có 
đến ăn cơm với chúng tôi. Một hôm, khi đi vào 
phòng ăn, bỗng nhiên tôi cảm nhận trong phòng 
ăn có một năng lượng rất đặc biệt. Khi các sư cô 
từ những hướng khác nhau đi đến phòng ăn, ai 
cũng mở cửa và đóng cửa trong chánh niệm. Mọi 
người đều ăn và đi đứng có chánh niệm, một cách 
đặc biệt. Tôi dừng lại, nhìn chung quanh và thấy 
Thầy đang dùng cơm trưa ở một góc phòng ăn. 
Buổi chiều, tôi chia sẻ điều đó với Thầy, Thầy 
hỏi: “Sư cô nghĩ gì về điều này?”. Tôi không trả 
lời Thầy nhưng để thì giờ quán chiếu về điều đó. 

Sự có mặt của Thầy làm phẩm chất chánh niệm 
trong tôi tăng lên. Tôi nghiệm ra rằng: nếu sự 
hiện diện của Thầy giúp cho tôi có mặt nhiều hơn 
trong những công việc mình đang làm thì tại sao 
tôi không mời Thầy về trong khi mình đi tới thiền 
đường mỗi buổi sáng, trong khi mình ăn cơm trưa 
hay trong khi mình ngồi thiền? Như vậy thì bất 
cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể thừa 
hưởng được năng lượng chánh niệm từ sự có mặt 
của Thầy.
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Chân Trời Nội Tâm
Mùa xuân châu Âu

Đức là một đất nước thật xinh đẹp, có bốn mùa 
như thể một cô công chúa luôn có bốn chiếc váy, 
hay như một chàng hoàng tử luôn có bốn bộ vest, 
ăn mặc chỉnh tề mỗi khi đi dạ hội. Nói thật chưa 
bao giờ tôi thấy ở đâu mà hoa nhiều như vậy, chỉ 
qua một đêm mà từ dưới lòng đất xuất hiện bao 
nhiêu là hoa, nào bồ công anh, nào thủy tiên, nào 
tu-lip, nào hoa cải, rồi nhiều nhiều loại hoa nhỏ li 
ti,… Qua đây tôi mới biết những bài thơ, những 
bài thiền ca Thầy làm không phải là tưởng tượng. 
Những hình ảnh như “Bụt là lá chín, Pháp là mây 
bay”, “thở vào hoa nở, thở ra trúc lay”, “trời xanh 
mây trắng là đây”, hay “núi tuyết in nền trời và 
nắng reo phơi phới”, rồi “đất hồng như môi son bé 
thơ”, “qua ngõ vắng lá rụng đầy”,... đều là có thật 
hết. Khi mới qua đây, tôi nói đùa “mình không 
dám đi nhanh, vì đi nhanh quá thì hơi vô tình với 
những bông hoa đang nở dưới chân mình”.

Đi gặp Đôn Ki-hô-tê

Chưa hết kinh ngạc về mùa xuân nước Đức, chúng 
tôi lại có cơ hội được đi ngắm hoa ở Hà Lan bốn 
ngày. Qua đây chúng tôi được nghỉ tại trung tâm 
thực tập của một tăng thân địa phương. Trung 
tâm nằm ở ngoại ô, xung quanh là cánh đồng lê, 

táo, mận đang nở hoa trắng xóa. Ấn tượng mà 
tôi không bao giờ quên là ngủ trên một gác xép, 
phía trên nóc của ngôi nhà, giường tôi nằm cạnh 
cửa sổ, một cửa số toàn là kính. Cái cảm giác ngủ 
trong căn phòng đó làm tôi rất hạnh phúc. Hồi 
nhỏ tôi có xem những bộ phim về châu Âu, và 
luôn thích hình ảnh của những căn phòng như 
vậy. Nó có vẻ như một thiên đường riêng mà lũ 
trẻ con thường hay nghe kể chuyện phiêu lưu của 
thuyền trưởng Sinbad trước khi đi ngủ. Vào nửa 
đêm tôi có thể nhìn lên bầu trời và tha hồ thưởng 
thức theo cách mà tôi đã tưởng tượng khi còn bé. 

Những ngày ở Hà Lan là những ngày rất lạnh, 
có những đêm có mưa đá. Lần đầu tiên trong đời 
nhìn thấy cảnh này, tôi bèn mở cửa sổ nhặt một 
ít đá ăn thử, mặc dù ngoài trời đang mưa rất lớn. 
Những ngày sau đó tôi được đi thăm cả một công 
viên toàn hoa tu-lip, tu-lip đủ màu, đủ kích thước, 
đủ chủng loại. Hôm sau đi thăm cối xay gió, xe 
tới nơi thì trời mưa lớn và không khí lạnh buốt, 
nên chỉ nhìn được qua cửa kính. Tôi hỏi thầy Pháp 
Xả - người Hà Lan, đang lái xe: “Thầy có biết ông 
Đôn Ki-hô-tê không, cái ông mà đánh nhau với 
cối xay gió ấy?”. Thầy cười và cũng không biết 
ông Đôn Ki-hô-tê theo cách phát âm tiếng Việt 
của tôi. Tôi nhìn xa xa và ước gì trời không mưa 
để tôi thử xuống làm Đôn Ki-hô-tê Việt Nam mà 
không được.

Mùa hè Học viện

Mỗi năm, vào mùa hè, ở Học viện (tên gọi đầy đủ 
là Viện Phật học Ứng dụng châu Âu)  thường tổ 
chức hai khóa tu lớn: khóa tu dành cho người nói 
tiếng Đức và khóa tu cho người nói tiếng Hà Lan. 
Mặc dù không có Thầy, nhưng chúng xuất sĩ từ 
các xóm của Làng Mai vẫn qua để giúp Học viện 
tổ chức và hướng dẫn khóa tu. Với sự có mặt của 
các vị giáo thọ lớn và hơn 100 vị xuất sĩ nên năng 
lượng rất hùng hậu. Người Đức tới rất đông, họ 
dẫn theo cả gia đình đủ mọi thành viên, từ già cho 
đến em bé vài tháng tuổi. Những chiếc lều đủ màu 
dựng ngay trên bãi cỏ đồi táo. Ban tổ chức sắp 
xếp chỗ cắm lều dành cho người độc thân, dành 
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cho gia đình, cho tình nguyện viên, mọi thứ đều 
ngăn nắp và sạch sẽ vô cùng. Có vài trăm người 
cùng cắm lều trên đồi táo nhưng tôi có cảm giác 
họ đang đi ngủ đông vậy, luôn luôn giữ im lặng và 
ý thức về sự có mặt của người bên cạnh. 

Khóa tu này tôi có giúp làm DVD, thực tình đây 
không phải là lĩnh vực của tôi, nhưng vì thiếu 
người nên tôi phụ giúp. Một thầy quay phim, một 
thầy làm CD, và tôi làm DVD. Ban đầu hơi trục 
trặc kỹ thuật, bởi vì tôi nghĩ tôi chỉ phụ thôi, ai 
dè lại làm chính cho DVD. Một thời gian khá dài 
không làm nên tôi quên rất nhiều, thử đi thử lại 
mãi, có lúc mấy thầy trò mày mò tới khuya mà 
chưa được. Tôi định bỏ cuộc và chấp nhận những 
gì đang có, thôi chỉ có CD vậy, nhưng các thầy 
trong nhóm luôn kiên nhẫn mày mò làm tới cùng, 
cuối cùng khóa tu Hà Lan cũng có DVD. Tôi cảm 
thấy rất vui khi làm việc với hai thầy trong đội 
này, một vị thì luôn nhẹ nhàng từ tốn, nói tôi có 
thể làm những gì có thể, giúp cho tôi học được 
sự buông bỏ. Còn một thầy giúp tôi học được bài 
học của sự kiên nhẫn và không khuất phục trước 
những thử thách.

Trong khóa tu này, tôi còn được nuôi dưỡng bởi 
những em bé người Đức và Hà Lan. Các em người 
Đức thì lên đồi nhặt táo rụng, các em bé người Hà 
Lan thì nhặt sỏi về rồi vẽ lên và các em bày ra 
bán cho các vị thiền sinh trong khóa tu. Mỗi buổi 
bán hàng xong, các em ngồi vòng tròn đếm lại 
số tiền mình đã thu được và sau đó các em mang 
số tiền đó đến sư cô Chân Không đóng góp cho 
chương trình Hiểu và Thương giúp trẻ em nghèo 
Việt Nam. Những hình ảnh này đã đi sâu vào tâm 
thức tôi. Tôi thấy hạt bồ đề đã gieo vào các em, 
chỉ qua những hành động rất đơn giản mà bố mẹ 
và môi trường đã cho các em có cơ hội đó.

Hình như thu đã về

Khi thấy táo và lê trên đồi chín là biết mùa thu 
đang tới. Trên đồi Học viện có cả trăm cây táo, lê, 
mận, sai trĩu quả. Ngày trước, khi ở Hà Nội nghe 
những bài hát về mùa thu làm tôi phải xao xuyến 
“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng 
lá đỏ…” thì sang Đức tôi thấy một vùng trời chỉ 
toàn màu vàng. Vàng cả thành phố, lá vàng ngập 
cả đường đi, lá vàng bao trùm khắp mặt đất. Sắc 
thu làm cho hồn mình cũng lắng đọng và êm đềm 
đến kỳ lạ. Phải chăng khi tâm mình lắng đọng  
mình cũng có thể thấy rõ mình hơn như hồ nước 
mùa thu kia vậy.

Hồ thu làm cho tôi nhớ tới mấy câu thơ của cụ 
Nguyễn Khuyến: 

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo”.

Tôi cũng tranh thủ đi chụp lại những khoảnh khắc 
này. Những ngày này ban chăm sóc có tổ chức 
đi bộ ngắm lá thu và vào rừng hái nấm. Nhưng 
thật tiếc, năm nay mưa ít nên không có nấm, anh 
chị em vào rừng chơi, ngắm lá thu, quả thật đó 
là những kỷ niệm đẹp, nó đã đi vào thiên thu. 
Mùa này cũng là lúc tri cây cảnh của tôi chuyển 
từ chăm cây sang cào lá. Lá rụng nhiều quá, đến 
nỗi tôi nói đùa “làm sao mà cào cho hết được lá 
mùa thu”.

Đông sang hoa tuyết ngập lưng trời

Tôi nhận ra đông sang qua một đêm trời đất thay 
áo mới, tuyết trắng phủ kín. Mấy hôm trời lạnh 
tuyết cũng lất phất rơi như mưa phùn ở xứ ta vậy, 
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nhưng nó cũng đủ cho mấy anh chị em mới qua 
thích thú. Nhưng chỉ sau một đêm là tuyết đã 
về ngập cả lối đi, chẳng ai ngờ tới. Nó làm cho 
chúng tôi vô cùng sửng sốt, kinh ngạc và hạnh 
phúc tột cùng.

Đêm đó tôi thức cũng khá muộn, khoảng 11 giờ 
thì đi ngủ, tôi cũng chưa vào giấc hẳn thì bất ngờ, 
khoảng 12 giờ, có người kéo chân tôi. Tôi mở 
mắt ra thấy bóng người lờ mờ, nhìn sang giường 
bên thấy sư anh cùng phòng vẫn đang ngủ, cửa 
phòng thì vẫn đóng. Đêm hôm ai vào phòng mình 
mà làm gì, ngay lúc đó tôi nghĩ tới ma. Như một 
phản xạ tự nhiên, tôi hét lên một tiếng cả tăng 
xá phải nghe thấy, vài giây sau tôi nhìn kỹ lại thì 
là người, cái bóng đen kia bắt đầu thều thào lên 
tiếng: “Dậy, dậy, tuyết rơi trắng xóa kìa”. Lúc đó 
tôi chẳng còn nhớ tới ma, hay người gì nữa, tôi 
vùng dậy, mặc áo đi ra ngoài ban công xem có gì 
hay ho mà đêm hôm khuya khoắt gọi nhau thế. 
Ra tới nơi thì gặp hai thầy phòng bên cũng đang 
ngắm tuyết, hai thầy nhìn tôi cười vì tiếng hét vừa 
rồi. 

Nhìn ánh sáng của tuyết phản lại vào bóng đèn 
điện trong hành lang, tôi hết sức kinh ngạc vì chỉ 
vài giờ trước vẫn còn nghe thấy tiếng lá xào xạc 
của mùa thu rơi xuống bờ tường, thế mà giờ đây 
thay đổi tới chóng mặt. Trước mắt tôi chỉ một 
màu trắng, màu trắng của tuyết làm cho đêm đông 
dường như sáng hơn, và có thể nhìn thấy rõ mặt 
nhau khi đứng gần. Tôi mở cửa bước ra mà tuyết 
rơi đầy trên áo. Hành lang đi xuống tuyết đã phủ 
kín cả chục centimet. Tôi lấy chân giẫm lên, tuyết 
in hình dép, tay sờ vào lan can, tuyết lạnh buốt. 
Tôi ngắm nghía một lúc rồi về phòng ngủ để sáng 
mai dậy sớm đi chơi tuyết. 

Sáng hôm sau, ai nấy đều diện giày tuyết để 
xuống ăn sáng, nhìn ai cũng khăn mũ kín mít, vừa 
ăn sáng xong là anh em tôi lấy tuyết ném nhau, 
đủ mọi tư thế để tận hưởng cái món quà có một 
không hai này, nằm, ngồi, lăn, trượt,... Lúc này 
chẳng ai sợ lạnh gì hết, chúng tôi không quên 
chụp ảnh để “khoe” mấy anh em trong gia đình 
xuất gia của tôi đang ở Thái. Nhóm các sư cô, 
cầm dù đủ màu sắc rồi đi thẳng lên đồi táo chụp 
hình, rồi bắt đầu hát, múa, quay phim, tôi nhìn 
mà không nhịn được cười. Có lẽ khi con người ta 
tiếp xúc được với cái đẹp chân thật, tâm hồn họ sẽ 
trong sáng và hồn nhiên hơn bao giờ hết. 

Chuẩn bị tới Noel, không khí ở đây cũng rất rộn 
ràng, kết hoa, treo đèn, giống như mình đón Tết. 
Tôi tưởng tượng tới cảnh cả gia đình quây quần 

bên nhau ăn tối, một không khí gia đình thật ấm 
áp. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong nhà có 
trà, có bánh, có lò sưởi đỏ, có mâm cơm nóng, có 
mặt cho nhau, như vậy đâu còn sợ gì mùa đông 
băng giá.

Mỗi lần nhìn lại, mỗi lần mới tinh

Ở đây có bốn mùa thay lá, bốn mùa của màu sắc, 
bốn mùa của giao cảm đất trời. Mùa nào cũng 
có nét riêng của nó, ví như mùa đông có tuyết 
thật đẹp, nhưng lại không có mặt trời, nhiều lúc 
người ta thèm vài tia nắng để sưởi cho ấm, người 
ta thèm cảm giác đi dạo, ngồi trên bãi cỏ ngoài 
trời. Nhưng nhìn cho sâu thì chúng lại có đặc 
trưng riêng của chúng. Nếu mình biết tận hưởng 
thì mùa đông tới mình sẽ không còn sợ lạnh lẽo, 
không còn muốn đông mau kết thúc để đón xuân 
sang, nhìn hoa nở, nghe chim ca, hay nghĩ tới 
mùa hè ngập tràn bởi nắng. Mỗi thứ đều có một 
dấu ấn riêng, mà nếu thưởng thức được thì chúng 
có mặt bên nhau thật gần. 

Tu học cũng vậy, cũng giống như thưởng thức bốn 
mùa: “khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”, có khi 
nhặt chiếc lá thu đỏ ối, có lúc vốc một nắm tuyết 
trên tay. Tôi cảm nhận theo cách chúng đang biểu 
hiện và theo cách tôi đang quán chiếu. Nhiều khi 
khổ đau có mặt, cũng giống như nắm tuyết mùa 
đông, nhưng tôi có thể cầm nó trên tay, mang về 
nấu trà để làm ra đám mây mùa hạ, chén trà nóng 
trên tay như chiếc lá mùa thu, và bã trà tôi đổ 
xuống đất sẽ sinh ra những bông hoa bồ công anh 
cho mùa xuân năm tới. 

Mùa xuân của sang năm tôi vẫn thấy nó đẹp, vẫn 
gốc anh đào đó, vẫn thảm bồ công anh đây, nhưng 
chúng lại đẹp theo một cách mới, chúng vẫn làm 
tôi tỉnh giấc mỗi khi đi thiền hành. Mùa hạ sang 
năm tôi vẫn thưởng thức được những trái lê giòn 
tan, từng quả anh đào (cherry) ngọt lịm. Hay mùa 
thu tới tôi vẫn đi dạo, ngắm lá thu bay, ngắm từng 
đàn vịt trời đang bơi lội trong hồ thu trong vắt. 
Mùa đông tôi vẫn thấy đông đẹp quá chừng, tôi 
vẫn vốc từng nắm tuyết trên tay mà xuýt xoa kêu 
lạnh. Sự tu học sợ nhất là mình luôn thấy nó cũ, 
luôn thấy nó cứ vậy mãi hoài hoài, đông năm 
trước chẳng khác gì đông năm nay. Chính vì thế 
mà mình làm mình khổ và người thương mình 
khổ. Sự thực tập “mỗi lần nhìn lại mỗi lần mới 
tinh” rất sâu, chỉ có năm tháng tu học mình mới 
cảm nhận được.
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Gọi tên bốn mùa
Chân Trời Nội Tâm

Bốn mùa của hương sắc
Bốn mùa của vị thơm
Bốn mùa thay áo mới
Bốn mùa cứ xoay tròn

Bốn mùa của tĩnh tại
Bốn mùa của bình an
Hay bốn mùa hệ lụy
Hay bốn mùa đêm dài

Bốn mùa luôn có đó
Vì tôi luôn có đây
Bốn mùa luôn luôn hỏi
Bốn mùa luôn trả lời

Sáng nay, trời thay áo
Tuyết phủ đêm đông dài
Đưa tay vốc một nắm
Nấu trà cho ngày mai

Tuyết biến thành hồ thu
Trong veo không một dấu
Nước kéo thành mây bay
Lơ lửng giữa xuân này

Bã trà trong hai tay
Xin gieo vào lòng đất
Một chồi hoa bất diệt
Của tình thương ngọt ngào
Của tình thương dung chứa
Của tình thương lên cao
Của tình thương mời gọi
Của tình thương vẫy chào.
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Vào dòng rong chơi
Chân Thuần Tiến

Sau buổi ăn sáng, tôi nhẹ nhàng bước vào văn 
phòng. Vừa mở cửa, tôi đã nghe tiếng điện thoại 
reo vang trong nắng sớm. Tin vui đem lại từ cô 
Hạnh Lưu: “Vài ngày nữa thôi Sư Ông sẽ đến 
Làng Mai Thái Lan”. Sau khi biết chắc chắn đó là 
sự thật, chúng tôi ai cũng tấm tắc: “Ôi! thật mầu 
nhiệm! Ôi! thật mầu nhiệm!”. Không riêng tôi mà 
tất cả bảy chị em đều tràn ngập hạnh phúc, cảm 
nhận rõ tình thương của Người bao phủ mạnh mẽ 
hơn bao giờ hết. 

“Nếu gọi tên Thầy con sẽ tự khắc thấy Thầy 
ngay”. Chưa gọi tên Thầy, chỉ mới nghe tin Thầy 
về thôi mà các sư em tôi đã hân hoan trong niềm 
vui sướng: “Sư cô ơi! Mình đi hết cả chúng qua 
Thái Lan thăm Sư Ông nhé sư cô”. “Nhưng… tài 
khoản mình trong ngân hàng gần hết rồi đó”, sư 
cô Trí Duyên nhỏ nhẹ, e ngại pha lẫn chút lo lắng 
(vì sư cô làm thủ quỹ đó mà). Tôi trả lời không 
cần đắn đo, suy tính: “Không sao… không sao! 
Bụt sẽ cho mình lại thôi, chúng ta ao ước muốn 
được thăm Sư Ông từ lâu rồi phải không?” Chị 
em chúng tôi đã bắt đầu xây ước mơ về Làng Mai 
ở Pháp thăm Người từ ngày hay tin Người bị bịnh. 
Chúng tôi đã chờ đợi… chờ đợi... và bây giờ cơ 
hội đã đến thật rồi! Tôi quay qua sư cô: “Thỉnh 
sư cô Trí Duyên cùng đi cho vui nữa nhé!” (Bởi 

vì thường thường sư cô ít khi đi đâu, rất tiết kiệm 
và giữ gìn cho đại chúng). Tất cả đều quay qua 
nhìn sư cô chờ đợi, sau vài phút sư cô chỉ mỉm 
cười. Chúng tôi cùng hiểu đó là dấu hiệu của sự 
đồng ý...

Sư em Phát Nghiêm chắp tay lên tiếng ngay: “Con 
xin phép quý sư cô, mình có nhiều dầu olive lắm, 
cho con mang qua cúng dường đại chúng Thái 
Lan nha. Mình gởi biếu quý sư cô Diệu Trạm, 
Long Thành, quý thầy Từ Hiếu nữa sư cô nhé”. 
Sư em quay qua nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ… 
(tình thương của tri khố là rứa đó).

Sư em Trăng Sông Hồng tiếp theo: “Sư cô ơi! 
Luôn tiện con nhờ quý thầy ở Hồng Kông giúp 
mình mua thêm mấy cái đồng hồ treo tường, nhờ 
quý thầy đem qua Thái rồi mình mang về Úc cho 
thiền sinh ở đây thỉnh về nhà thực tập, sư cô nhé”. 
Tôi thầm cám ơn các sư em tôi đã luôn nghĩ đến 
mọi người ở khắp nơi.

Chiều hôm ấy, sư em Trăng Thường Trú cười tủm 
tỉm cho tôi biết đã mua được bảy vé máy bay qua 
Thái Lan. Niềm vui lan tỏa khắp cả xóm Bạch 
Vân. Còn bảy ngày nữa chúng tôi mới lên máy 
bay, thời gian như chậm lại, như đùa với lòng háo 
hức mong được gặp Sư Ông, mong được hòa vào 

(Phần 3 - Viết về thiền viện Nhập Lưu, tiếp theo LTLM số 39)
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dòng chảy lớn của tăng thân. Tuy vậy, năng lượng 
hạnh phúc, bình an của Người đã tràn về trong 
mỗi chúng tôi, trên mỗi chiếc lá, nụ hoa và len lỏi 
qua rừng cây, trong từng hơi thở ngay bây giờ và 
ở đây rồi.   

Cuối cùng, chúng tôi đã đến Làng Mai Thái Lan. 
Sáng nay, 14 tháng 12 năm 2016, tất cả mọi người 
cùng nhìn về hướng Sư Ông đang ngồi chứng 
minh buổi lễ truyền giới Sadi và Sadi nữ. Chắc 
chắn mỗi người có những cảm xúc khác nhau. 
Riêng tôi, cảm giác thật bình lặng, tưởng như mới 
gặp Người hôm qua. Đôi mắt ấy vẫn sáng tinh anh 
như ngày nào, dáng ngồi vẫn kiên định; và tình 
thương yêu, che chở cho tất cả chúng tôi, những 
người con còn non dại vẫn dũng mãnh biết bao. 

Ý thức gọi tôi về, nghe rõ tiếng Thầy đang nói 
trong tôi: “Con ơi! Thầy luôn ở trong con và con 
đang tiếp tục đưa Thầy đi tới tương lai”, khi bàn 
tay tôi đặt lên mái đầu xanh của em. Với đôi bàn 
tay búp sen chắp lại, em xin được làm con Thầy, 
để hôm nay em được tiếp nhận giới Sadi nữ. Niềm 
tin vào Thầy, vào con đường này đang rúng động 
trong tôi, cùng hòa với hơi thở ý thức của em, 
đang quỳ gối chờ đợi cắt mái tóc xanh…

Nhìn các sư em hồn nhiên tung tăng, tíu tít cười 
đùa như “cá được trở về với nước” trong đại chúng 
lớn, hạnh phúc trong tôi cũng dâng đầy không 
kém như khi tôi gặp lại “những người xưa”, từ 
thuở tôi mới về Làng. Khi ấy, Làng vỏn vẹn chỉ 
có hơn mười chị em, lại đang có nhiều khó khăn 
với hàng xóm vì họ chưa hiểu được pháp môn của 
Làng. Thêm vào đó là những thiếu thốn về cả vật 
chất lẫn nhân sự, thời khóa và công việc thì dày 
đặc trong các khóa tu và lễ hội, nhưng niềm vui và 
hạnh phúc thì quá dư thừa. Đến nỗi các thiền sinh 
đến Làng tu học thắc mắc hỏi: “Ô! Năng lượng 
các sư cô làm sao mà nhiều thế, nơi nào, chương 
trình nào cũng thấy các sư cô xuất hiện và luôn 
cười được như vậy?”. Những kỷ niệm vui trong 
tôi ùa về khi nhìn thấy “những người xưa ấy vẫn 
còn đây”. Trong tôi dâng lên niềm biết ơn các sư 
chị, sư em đã chấp nhận, thương yêu và nâng đỡ, 
để tôi cùng được đi chung một lối. Nụ cười vừa 
hé mở, hơi thở buông thả nhẹ nhàng cho đôi bàn 
chân tôi thêm sức sống trong những bước thiền 
hành vững chãi trên con đường còn thơm mùi đất 
mới, khi mặt trời vẫn còn đang say ngủ sáng nay.

Về lại Nhập Lưu, thấy các chú thợ đang loay hoay 
lắp ráp, lên khung cho dãy nhà mới. Sau hai năm 
chờ đợi thủ tục xin giấy phép, công trình xây 
dựng nhà khách đã được bắt đầu giữa tháng 12 

năm 2016 và hy vọng đến tháng 7 năm 2017 sẽ 
hoàn tất theo như hợp đồng đã ký. Đó là niềm vui 
chung cho Nhập Lưu cũng như các tăng thân cư sĩ 
trong nước Úc. Bên cạnh đó, chú Vinh và Khoa - 
là con trai mà cũng là đệ nhị thân của chú, đã đến 
Nhập Lưu từ giữa tháng Chín tới giữa tháng Mười 
một. Tuy mùa đông đã qua nhưng chú vẫn còn sợ 
lạnh. May thay, tình thương con quá lớn đã giúp 
chú vượt qua bức tường sợ lạnh ấy. Chú đã giúp 
xây dựng một nơi đậu xe có ba chỗ, cộng thêm 
một kho chứa dụng cụ máy móc vừa đẹp, vừa rất 
khang trang rộng rãi, ai đến cũng khen. Chú có 
nhiều tài năng và khéo tay nên không cần có bằng 
cấp gì vẫn làm ra được những công trình hoàn 
hảo. Khoa có nhiều ý tưởng mới và rất thương 
cha nên hết lòng giúp sức. Qua đó, các sư cô thấy 
rõ sự tiếp nối của chú trong Khoa thật rõ ràng, 
như Sư Ông từng dạy “cha có trong con và con 
có trong cha”, không thể bỏ ai ra khỏi ai được. Có 
lẽ hai cha con có nhiều chuyển hóa và hạnh phúc 
trong thời gian ở Nhập Lưu nên con đã dẫn cha 
về dự An cư kiết đông 2016- 2017 trọn ba tháng 
với quý thầy xóm Thượng - Làng Mai, Pháp.

Tuy thiền viện Nhập Lưu có số lượng các vị xuất sĩ 
ít nhất so với những trung tâm khác, nhưng Nhập 
Lưu vẫn đang nhẹ nhàng, vững chãi vươn mình 
theo tinh thần tùy duyên và tùy hoàn cảnh cho 
phép. Dù chỉ có bảy chị em nhưng chúng tôi vẫn 
cố gắng duy trì, tổ chức những ngày chánh niệm 
vào thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần tại thiền viện 
và ở những nơi nào cần đến chúng tôi. Những 
chuyến hoằng pháp vào tháng Tư và khóa tu gia 
đình ở Cave Hill Creek (một khu nghĩ dưỡng gần 
Nhập Lưu) vào tháng Chín hàng năm đã mang 
lại thật nhiều an lạc, hạnh phúc và niềm tin cho 
những người mới tiếp xúc lần đầu với pháp môn 
và với tăng đoàn. Đây cũng là cơ hội cho những 
người đã thực tập lâu năm được trở về cùng tăng 
thân tắm mát trong dòng sông hiện pháp lạc trú. 
Hạnh phúc của chúng tôi là sau mỗi khóa tu lại 
có thêm người tiếp nối đường đi khi nhận “Năm 
phép thực tập chánh niệm” để mang về thực tập 
với gia đình.

Lễ Bông hồng cài áo năm nay, số người về tham 
dự lên đến 300, ngoài dự tính của chúng tôi. Lễ 
Tắm Bụt cũng vậy, số người tham dự đông hơn 
năm ngoái, thiền đường hết chỗ phải ngồi ra tận 
hành lang. May quá, chúng tôi vừa đổ xi-măng 
làm hành lang mới, chỉ hai tháng trước ngày lễ 
Bông hồng cài áo theo yêu cầu của Hội đồng 
thành phố. 
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Bên cạnh đó, còn có những chuyến hành hương 
50 hoặc 100 người đi bằng xe bus lên thăm thiền 
viện. Thời gian từ phố lên đây (rừng) mất hơn sáu 
tiếng vừa đi vừa về. Vì vậy, chúng tôi cố gắng 
hướng dẫn ngày “chánh niệm cấp tốc” cho họ. 
Nhìn ai cũng hết lòng lắng nghe, ham thực tập 
và thích thú khi ra về, chúng tôi cũng vui lây, 
quên hết mọi mệt nhọc trong ngày. Các sư cô rất 
ngạc nhiên khi thấy những người vừa mới tới, 
tuy chưa được hướng dẫn tổng quát mà ai cũng 
đều biết thực tập nghe chuông và ăn cơm im lặng 
trong chánh niệm. Chúng tôi lên tiếng khen ngợi 
thì nhiều vị nở nụ cười sung sướng, khoe rằng: 
“Chúng con bước lên xe bus là được trưởng đoàn 
dặn dò liền là chùa này khác chùa ở phố đó nhe, 
nghe chuông là phải đứng lại lắng nghe hơi thở 
và ăn cơm thì không được nói chuyện ồn ào. Các 
sư cô ăn chung với mình đấy nên phải nhớ nhé”. 
À thì ra là thế! Thiền sinh dưới phố, khi có thân 
nhân, bạn bè từ xa về thăm đều đưa lên tu học 
với Nhập Lưu. Khi ai đó có khó khăn, khổ đau, 
thì Nhập Lưu là nơi cho họ trở về tiếp nhận hạnh 
phúc và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau ấy. 
Nhập Lưu cũng là nơi để những ai nghe nói đến 
Làng Mai về thực tập cho biết pháp môn Làng 
Mai ra sao.

Nhập Lưu đang giữa mùa hạ, mùa mà những ai 
ở Úc đều lo lắng và sợ hãi khi lửa dễ bắt cháy 
trên những cánh đồng cỏ khô bát ngát, và những 
cánh rừng rộng thêng thang. Những cơn gió mạnh 
cuốn hút bụi đường tạo thành những cơn lốc xoáy 

đưa vào không gian mênh mông, làm cho những 
thân cây cũng phải nghiêng ngả uốn mình chìu 
theo từng cơn bão gió trong nắng hạ, những hạt 
nắng óng ánh rơi trên những nhánh lá xanh cùng 
nhau nhảy múa khúc hát vô sinh. Tuy thiền viện 
tọa lạc trong cánh rừng rộng bao la hơn 45 mẫu 
nhưng chúng tôi không lo lắng. Những thứ cần 
thiết đã sẵn sàng trong túi đãy, chỉ cần nhận được 
tin “khẩn” của phòng chữa cháy là chúng tôi lên 
đường “tỵ nạn” ngay thôi. May mắn thay, trước 
khi vào hạ, những cơn mưa đã đổ về làm tràn đầy 
các hồ nước trong đất Nhập Lưu sau vài năm khô 
cạn vì hạn hán. Màu xanh của nước là màu trời 
xanh biếc, những bông hoa li li khoe sắc thắm 
dưới ánh nắng chan hòa của mùa hạ đã thu hút 
những loài chim trời quay về đoàn tụ dưới bầu 
trời tĩnh lặng, bình yên.

Sư Ông vẫn thường nhắc chúng tôi: “Hạnh phúc 
không phải là hạnh phúc riêng”. Chúng ta có 
trong nhau, chúng ta đều cần nhau. Nhờ nương 
vào pháp môn “đi như một dòng sông” với mái 
chèo chánh niệm Thầy đã trao ấy, chị em chúng 
tôi có thêm năng lượng và sức mạnh để vượt qua 
những khúc sông đầy cám dỗ, khó khăn và thử 
thách của cuộc đời. 

Cúi đầu với lòng kính ngưỡng chân thành, kính 
cám ơn Thầy đã trao truyền cho chúng con những 
kinh nghiệm, những tuệ giác của Người, để hôm 
nay và ngày mai, chúng con có thể mang những 
bông hoa hiểu biết và trái ngọt thương yêu hiến 
tặng cho mọi người và mọi nơi.
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Chân Minh Hy

Con cứ ngỡ sẽ không được gặp Thầy khi Thầy 
ngã bệnh. Con cứ ngỡ sẽ không được gặp Thầy 
khi Thầy đang dần bình phục bên Pháp. Thế rồi, 
không thể ngờ là Thầy quyết định về Thái Lan. Sự 
có mặt của Thầy trên đất Thái đã làm cho chúng 
con không dám tin đó là sự thật. Nhiều người 
mừng quá, trông chờ ngày qua Thái mà không 
ngủ được. 

Mỗi khi thiền hành hay đi dạo qua lối thất Nhìn 
Xa, đại chúng đều dừng lại ngắm thất Thầy và 
thở ba hơi thở thật sâu rồi mới đi tiếp. Nhiều lần 
đi qua đó, con thấy nhiều vị thiền sinh cũng bày 
tỏ niềm cung kính Thầy với sự thực tập ấy, những 
hình ảnh đó đã nuôi dưỡng con rất nhiều. 

Ngày đầu đến Tu viện Vườn Ươm, con được thầy 
thị giả cho lên hầu thăm Thầy, lòng vừa mừng, 
vừa bối rối. Mình sẽ nói câu gì, kể chuyện gì cho 
Thầy nghe, rồi… làm sao nhỉ! Nhưng được lên 
thăm Thầy là một niềm hạnh phúc mà trong cuộc 
đời con chưa có niềm hạnh phúc nào lớn hơn. 

Khi đến thất Nhìn Xa, còn một giờ nữa mới đến 
phiên trực của thầy H.N nên chúng con chờ ở 
ngoài. Con đứng bên cửa ngắm nhìn Thầy. Lúc 
ấy sư cô Đ.N đưa khay thức ăn của Thầy tới, 
sư cô nhường cho con bưng khay nên con được 
vào thăm Thầy sớm trước một giờ. Tối hôm đó, 
con được quỳ một bên nhìn Thầy, được nắm tay 
Thầy, được hầu Thầy dùng bữa. Vẫn như ngày 
nào, Thầy chỉ muốn tự mình lấy thức ăn. Thầy 
không thích thị giả đứng hầu cơm cho mình mà 
muốn các thị giả cùng ăn cơm với mình. Con đã 
ăn trước đó nên được ngoại lệ, cầm đôi đũa và 
thỉnh thoảng giúp Thầy tí xíu.

Con còn nhớ năm năm trước, khi sáu anh em con 
được lên chơi với Thầy ở Nội viện Phương Khê 
trước khi về Việt Nam, đó là một buổi chiều bình 

yên và đẹp lạ. Thầy nấu cơm, kho măng đãi anh 
em con, bữa cơm không có gì nhiều mà sao ngon 
đến thế. Ăn xong thầy trò uống trà và Thầy đọc 
một bài thơ rất cũ của một cố thi sĩ (mà con không 
nhớ rõ tên) cho chúng con nghe. Thầy đọc thuộc 
lòng, thích quá nên con xin Thầy đọc lại từng câu 
để ghi xuống:

“Hôm nay đưa tiễn các anh đi
Không biết tôi nên nói những gì
Với cả những lời thơ quyến luyến
Cũng là thêm bận phút phân ly
Lạnh quá, gió chiều nay lạnh quá
Đường dài phong cả một trời sương
Các anh lát nữa hay mai mốt
Hay có khi nào nhớ đến tôi
Nhớ đến một nhà thơ lận đận
Đọc thơ này lại một lần thôi
Sẽ thấy hồn tôi quyện ở thơ
Và theo dõi mãi đến bao giờ
Các anh trở lại và mang lại
Đạt nguyện cho bao kẻ đợi chờ.”

Bây giờ lên thăm Thầy, không có cơm trắng, 
măng kho hay thơ gì cả nhưng tất cả như còn ở 
đó. Cái nhìn của Thầy, cái đưa tay ra cho người 
học trò nắm như đang gửi gắm hết tình thương 
và sự tin cậy của Thầy nơi những người học trò. 
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Con nghèo từ, lại dốt thơ văn nên không có từ 
nào để diễn tả hết được cái nhìn ấy của Thầy. 
Con chỉ cảm nhận được một điều, trong cái nhìn 
tràn đầy chánh niệm ấy, Thầy trân quý sự có mặt 
của người học trò, và người học trò trong khoảnh 
khắc ấy cũng nhìn Thầy với đôi mắt đó. Thầy trò 
nhìn nhau, vậy mà hiểu, không cần nói năng gì. 

Tối hôm đó, con được ở lại trong thất Nhìn Xa 
đến quá nửa đêm, đó là khoảng thời gian dài nhất 
con được ở bên Thầy, được ngồi đó cầu nguyện 
cho giấc ngủ của Thầy, vì con không biết làm gì 
khác. Mọi công việc chăm Thầy đã có các thầy 
thị giả đảm trách. Ngồi đó nhìn Thầy ngủ con mới 
biết giấc ngủ quý biết dường nào. Con niệm Đức 
Bồ tát Quán Thế Âm gia hộ cho Thầy được ngủ 
ngon, không bị đau nhức. Con cũng thầm cảm ơn 
các huynh đệ thị giả, các anh em của con không 
phải làm thị giả với trách nhiệm mà với cả một 
tấm lòng, thương quý sự có mặt của Thầy. Dù 
Thầy ngủ được hay không ngủ được, hai anh em 
thị giả vẫn túc trực bên Thầy. 

Bấy nhiêu năm được duyên lành nương tựa Thầy 
tu học, con học được cách đối xử của Thầy với 
những người đệ tử, chắc chắn còn ở đó nhiều cái 

đẹp khác của Thầy mà con chưa học được. Ở nơi 
đó, Thầy là một nguồn suối của chánh niệm. Gần 
Thầy, tự khắc thân tâm của chúng con được an trú 
trong hiện tại, không còn rong ruổi nữa. Thầy là 
một tấm gương sáng. Gần Thầy, chúng con nhìn 
lại những vụng về, thiếu sót của mình dễ dàng hơn 
và thực tập sao cho xứng đáng là con của Thầy. 
Thầy là biển Từ mênh mông. Gần Thầy, những 
khổ đau, những lỡ lầm của chúng con được ôm 
ấp và tha thứ. Thầy là sức sống, gần Thầy, ngọn 
lửa Bồ đề tâm trong chúng con được thắp sáng và 
vững bền. 

Khi ở xa Thầy, con thực tập để thấy Thầy trong 
con, con là sự tiếp nối của Thầy; còn được ngồi 
bên Thầy, con trân quý từng giây, từng phút sự 
có mặt của Thầy. Con xin chắp tay cảm tạ những 
hạt bụi nào, những giọt sương nào, những ngọn 
lá nào đã đến với nhau làm nên pháp thân mầu 
nhiệm ấy.
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Chân Trăng Núi Na

Niềm háo hức lại xuất hiện trong tôi khi giờ đi bộ 
thể dục như mọi ngày đã đến. Tôi vui là bởi vì tôi 
mới phát nguyện thực tập đi bộ như thế mỗi khi 
thời khóa buổi chiều kết thúc. Tôi quyết định thay 
đổi hình thức tập thể dục buổi chiều bằng việc đi 
bộ, vì tôi nhận thấy nó tốt cho tôi trong hiện tại. 
Bắt đầu bằng lời phát nguyện dũng mãnh đó cho 
nên chiều nào cũng thế, dù bất kể thời khóa gì thì 
ngay sau đó tôi cũng sẽ sửa soạn giày, tất, mũ, 
áo để bắt đầu tận hưởng những bước chân hân 
hoan qua các cánh đồng sắn xanh tốt, đi xuyên 
qua những đoạn đường cỏ quanh co dẫn ra đường 
lộ. Tôi thấy hạnh phúc lắm vì từ khi phát nguyện 
đến giờ, ngày nào tôi cũng thực hiện được điều đó 
và vẫn còn cảm thấy rất nhiều hứng thú với việc 
thực hiện nó. Đây là một niềm vui mới mà tôi 
dành tặng cho mình và để nuôi dưỡng mình hơn 
trong đời sống tu tập với những thời khóa công 
phu cùng đại chúng.

Thầy tôi đã dạy chúng tôi tự hỏi chính mình và 
phải trả lời thật lòng những câu hỏi. Trong những 
câu hỏi ấy có câu: mình có thực tập đi bộ mỗi 
ngày không? Bây giờ thì tôi đã có thể trả lời với 
tôi và cả Thầy trong tôi nữa rằng: “Dạ thưa có. 
Con đang đi bộ thể dục mỗi ngày vì con thấy đây 
là món ăn quan trọng mà con cần ăn và duy trì 
để có đủ năng lượng tươi vui mà hiến tặng sự 
có mặt của mình trong các thời khóa, cũng như 
trong những công việc mà đại chúng giao phó. Và 
cũng là để cho phẩm chất trong những giờ phút 
ấy được tốt đẹp hơn”. Cho đến bây giờ tôi vẫn 
còn cảm thấy mình không thể không đi bộ mỗi 
ngày. Nó không thể thiếu không chỉ vì tôi phải đi 
bộ, bởi vì không đi bộ thì tôi vẫn có thể chọn cho 
mình một hình thức thể dục khác. Nó không thể 
thiếu ở đây là bởi trong tôi vẫn đang dạt dào năng 
lượng của ý chí cùng lời phát nguyện thật quyết 
tâm của mình. Tôi muốn thực hiện thành công với 
những phát nguyện mà mình đã đặt ra.

Chiều nay, niềm hân hoan đó còn tiếp tục biểu 
hiện trong tôi. Và tôi có thể cho mình là người 
hạnh phúc hơn ai hết trong những vị đi bộ với 
tôi hôm nay. Nhưng sư em của tôi đã đến và cho 

tôi cùng thừa hưởng một niềm hân hoan và hạnh 
phúc đang có trong em lúc đó, và nó có thể còn 
lớn hơn cơ! Em vừa nghe được tin Thầy sẽ về 
Thái Lan trong vài tuần nữa. Thông tin này đến 
quá nhanh và quá bất ngờ. Chính bản thân tôi khi 
mới nghe như vậy cũng có cảm giác không dám 
tin và lại còn cho rằng đó là một lời nói vui vì có 
thể trong em và trong người đã nói chuyện với em 
đang nuôi ước mong Thầy về Thái. Sự thật thì đó 
luôn là mong ước của cả Tăng thân Thái Lan mà. 
Tuy là vậy, càng tiếp tục đi trên đoạn đường đó thì 
niềm hân hoan và hạnh phúc của sư em càng làm 
tôi phải nên nhìn nhận nó là một sự thật, một sự 
thật đầy bất ngờ, khó tin nhưng dường như đang 
là đúng lắm. Và cũng bởi vì tôi đã cảm nhận được 
hạnh phúc của em lớn quá, thánh thiện quá khiến 
tôi phải thực sự trân trọng và hạnh phúc cùng em. 



127

Mặc kệ chúng tôi có đề cập đến vấn đề gì thì em 
cũng chỉ từ đầu đến cuối vui vẻ với chuyện Thầy 
sẽ về Thái, xen vào đó còn là một hình ảnh phụ 
họa rất dễ thương với ánh mắt, nụ cười rạng rỡ 
đầy sung sướng của em. Không sung sướng sao 
được. Từ khi em được xuất gia đến giờ, em và các 
sư em của em chưa bao giờ được gặp Thầy. Chính 
vì thế mà hạnh phúc bây giờ của em không phải là 
của riêng em nữa, nếu không nói rộng hơn là của 
toàn thể đại chúng. 

Tôi bắt đầu nghĩ đến các sư em của tôi, những em 
chưa từng được gặp Thầy qua hình hài năm uẩn 
một cách trực tiếp. Niềm sung sướng của em làm 
tôi bỗng dưng không chỉ sung sướng lây mà còn 
có cảm giác nghẹn ngào xúc động. Chính ánh mắt 
sáng long lanh và nụ cười tươi vui, mừng rỡ kia 
là một hạnh phúc em hiến tặng cho tôi và những 
người xung quanh em trong buổi chiều hôm nay. 
Không chỉ sáng cho người niềm vui mà với em, 
em đã cho những người như tôi một buổi chiều 
bình an nhẹ nhàng, một thứ năng lượng hân hoan, 
tinh khôi như làn hương thơm ngát lan tỏa trong 
không khí khởi đầu một ngày mới. Niềm hân 
hoan đó là cảm xúc tôi dành tặng cho sự kiện sắp 
xảy ra tại đây. 

Thầy về là một điều hy hữu, là điều ước mà cả 
em và tôi chỉ có thể dám ước mơ mà chưa khi nào 
dám nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Hạnh phúc 
đến bất ngờ như vậy sao! Tôi đã nghĩ nếu thông 
tin này được truyền đi trong chúng thì chắc sẽ có 
những cảm nhận khác nhau. Tất nhiên là toàn thể 
đại chúng đều rất vui mừng. Nhưng có thể đâu đó 
bên cạnh niềm vui chan chứa hồn nhiên của các 
sư em tôi thì lại là những lo toan của quý sư cha, 
sư mẹ, sư anh, sư chị của tôi cho chuyến về của 
Thầy. Những người còn nhỏ như chúng tôi thật 
sướng vì chẳng bao giờ phải lo nghĩ xa đến vậy, 

chỉ thấy tin vui là tận hưởng và háo hức đón chờ 
một cách thật hồn nhiên vô tư. Làm em như em 
và tôi thật sướng!

Tôi nhớ đến buổi pháp đàm lúc chiều. Có một vị 
đã chia sẻ ý định sẽ làm gì để đón nếu Thầy về. 
Ngoài những sửa soạn về không gian bên ngoài 
để khi Thầy về có thể thoải mái tận hưởng nơi 
đây thì mình cũng nên chuẩn bị gì để có được 
một món quà quý giá và ý nghĩa hơn dâng lên 
Thầy. Và câu trả lời cũng được vị đó chia sẻ là 
hãy nên quay trở về mà sửa soạn lại mình và thực 
tập có phẩm chất hơn nữa với những hoa trái của 
hiểu biết, thương yêu, hạnh phúc để từ đó có thể 
làm thành một món quà xứng đáng dâng lên Thầy. 
Những điều chia sẻ đó đến bây giờ còn đọng lại 
trong tôi và tôi thấy mình cũng nên thực tập như 
vậy. Chúng tôi còn rất nhỏ để phải lo kế hoạch 
này kia nhưng chúng tôi có thể phụ giúp cho các 
sư anh, sư chị làm những công việc chuẩn bị ấy. 
Và quan trọng là chúng tôi sẽ đầu tư thực tập hơn 
để xứng đáng với món quà Thầy dành tặng cho 
chúng tôi lần này.

Cám ơn em đã cho tôi một buổi chiều đi bộ với 
rất nhiều niềm hân hoan. Tôi sẽ đầu tư vào sự 
thực tập của mình bằng cách mỗi ngày tham dự 
thời khóa hết lòng. Và nhất là duy trì thời gian 
đi bộ thể dục của mình, giữ gìn cho mình đủ sức 
khỏe để có thể đóng góp vào quá trình chuẩn bị 
chung của đại chúng. Tôi nghĩ, nếu tôi làm được 
như vậy có nghĩa là tôi rất hạnh phúc và vì thế 
mà Thầy trong tôi và cả em nữa cũng sẽ rất hạnh 
phúc. Tôi thầm biết ơn sự trở về của Thầy cho nơi 
này. Vì đó chính là hạnh phúc của em và của tôi!
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Chỉ cần một hơi thở nhẹ
Chân Trăng Chùa Xưa

Tối làm biếng, màn đêm yên tĩnh đã phủ kín bên 
ngoài cửa sổ. Con đang ngồi trong phòng học viết 
lại nhật ký năm qua ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ. 
Thật là một năm sống động!

Thiền đường mở cửa thường xuyên từ năm 2009. 
Hiện đang có mười sư cô - gồm hai sư cô người 
Pháp, một sư cô người Lào, một người Đức, một 
Thụy Sĩ và năm sư cô Việt Nam - cùng tu chung 
với hai chúng cư sĩ nam và nữ.

Thiền đường mở cửa từ sáng thứ Năm đến chiều 
Chủ nhật cho cư sĩ, thời gian còn lại được đóng 
cửa như nội viện cho quý sư cô. Chỉ có hai phòng 
sinh hoạt là thiền đường và nhà ăn, rộng chừng 40 
mét vuông thôi, vậy mà có khi chứa được cả hơn 
trăm người. Nhất là vào dịp lễ Giáng sinh, Tết tây, 
Phật đản… thiền sinh đến càng ngày càng đông. 
Người Pháp đến đông hơn người Việt.

Tăng thân Tiếp Hiện Việt và Pháp là hai tăng thân 
yểm trợ và thực tập hết lòng cùng chúng con suốt 
năm qua. Mỗi chiều thứ Sáu, có ngồi thiền, tụng 
kinh bằng tiếng Việt. Mỗi sáng thứ Bảy tụng giới 
bằng tiếng Pháp. Thiền đường duy trì mọi sinh 
hoạt nhờ vào sự cúng dường tùy tâm của người 
cư sĩ. Mỗi tuần hai ngày quán niệm thứ Năm và 
Chủ nhật, quý cô chú và các bạn trẻ đem đến cho 
chúng con thức ăn chay, rau, nấm, củ quả tươi và 
gạo để chúng con có thể duy trì được cuộc sống 
và sự tu học. Chúng con chia sẻ trở lại bằng kinh 
nghiệm chế tác hạnh phúc và chuyển hóa khổ đau 
của mình, truyền cảm hứng cho quý cô chú, anh 
chị và các bạn trẻ. Tăng thân đã cùng nắm tay 
nhau đi qua biết bao nhiêu gian nan thử thách.

Sau này, khi rời khỏi thiền đường, điều con nhớ 
nhất sẽ là tình tăng thân ấy, mộc mạc và sâu sắc 
biết bao. Con sẽ nhớ con đường đổ dốc xuống 
dòng sông Marne, cội phong già xòe tán lá rộng 
chín vàng mỗi mùa thu, cụm tre xanh nuôi dưỡng 
cả đàn chim về nương náu hót líu lo bốn mùa và 
hoa nở khắp nơi trong vườn thiền. Nhớ mỗi buổi 
chiều, chị em đốt lửa nướng bánh tráng trước sân 
gạch; những buổi sáng chở nhau trên xe đạp, chạy 
dọc bờ sông ra đến hồ lớn ngắm thiên nga, hải âu 

Sư cô Chân Trăng Chùa Xưa, một sư cô trẻ rất năng động và nhiều tâm huyết, đến từ Việt Nam. Sư cô 
hiện đang sống, tu học và phụng sự tại Thiền đường Hơi Thở Nhẹ, Paris.

bay lượn và hát cho nhau nghe bài hát Đi như một 
dòng sông.

Ở kinh đô ánh sáng nhộn nhịp này, nếu rời chánh 
niệm ra thì người ta rất dễ dàng bị xâm chiếm bởi 
khổ đau và thử thách. Hạt giống bạo động và sợ 
hãi được tưới tẩm quá nhiều. Ngoài ga tàu điện 
ngầm hay trạm xe bus, chỉ cần một người ho thật 
mạnh thì tất cả mọi người đứng quanh người ấy 
trong bán kính 5 mét đều giật mình lo ngại. Paris, 
chỉ cần gọi đến tên là thấy cảnh người đông đúc, 
nhộn nhịp, bon chen, quay cuồng suốt đêm ngày.

May thay, thiền đường Hơi Thở Nhẹ nằm ở vùng 
ngoại ô, trong khu vực khá yên tĩnh ven dòng 
sông Marne. Hạnh phúc lớn nhất là mười chị em 
xuất sĩ ai cũng ham tu, ham chuyển hóa, khao 
khát phụng sự giúp đời. Dù sự khác biệt về văn 
hóa, tính cách, sở thích, nền tảng gia đình huyết 
thống,… đem đến nhiều thử thách, nước mắt và 
nụ cười, nhưng tất cả đều cố gắng nâng đỡ nhau 
để xây cho vững tượng đài của tình thương đích 
thực.

Một hôm, giận sư cô trú trì quá, con vào phòng sư 
cô và thưa: “Sư cô ơi, con đang giận sư cô lắm, 
cho con được để hết cái năng lượng này lên vai 
sư cô được không?”. Sư cô hoan hỉ nhận lời. Sau 
khi xoa bóp cho sư cô khỏe lại, con thì thầm: “Sư 
cô kính thương, xin sư cô bớt cho tham vấn lại, sư 
cô lắng nghe khổ đau của thiền sinh nhiều quá, có 
ngày khi chuông im lặng hùng tráng thỉnh xong 
thì sư cô cũng tắt tiếng luôn không còn nói được, 
rất là mệt. Xin sư cô nghỉ ngơi thêm và cứ để cho 
thiền sinh đi theo thời khóa của đại chúng, nương 
theo lực tu tập của chúng mà chuyển hóa, có được 
không sư cô?”

Sư cô im lặng một hồi rồi trả lời: “Sư em 
thương, các sư em đang ở tuổi hai mươi, ba 
mươi, các sư em còn nhiều thời gian lắm. Sư 
chị đã 74 tuổi rồi, thời gian không còn bao 
nhiêu nữa. Nhiều người khổ quá, nhất là người 
trẻ, họ đánh mất giá trị tích cực của gia đình, 
những liên hệ tốt đẹp giữa con người... Xin 
sư em thông cảm chấp nhận cho sư chị.” 



129

Làm sao giận được nữa với hạnh nguyện lắng 
nghe của Bồ tát Quán Thế Âm nơi sư cô, con tiếc 
mình chưa nói được tiếng Pháp, nên chẳng giúp 
đỡ được sư cô nhiều đành lủi thủi đi ra.

Ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ, chúng con được 
nghe pháp thoại của Thầy từ DVD vào mỗi thứ 
Năm, Chủ nhật và ngày xuất sĩ thứ Ba hằng tuần. 
Năm qua, chúng con có cơ hội học lại Duy biểu 
học, Lâm Tế lục, Quy Sơn cảnh sách và pháp 
thoại cho người xuất gia từ những năm mới lập 
Làng…

Đêm rằm, trăng sáng trong veo. Các sư chị, sư em 
ngồi nghe CD Thầy dạy Quy Sơn cảnh sách và 
để ánh trăng phủ lên tình thương. Giây phút hạnh 
phúc nhất vẫn luôn là những giây phút được thiền 
hành ven bờ sông Marne, ăn trong im lặng, ngồi 
thiền, thưởng thức hơi thở có ý thức và nghe pháp 
thoại của Thầy.

Một buổi sáng, khi ngoài trời còn giăng màn 
sương mờ thì đã có người gõ cửa xin vào thiền 
đường. Vị ấy ngồi gục đầu trong cơn bế tắc và 
trầm cảm. Chúng con mời trà, thỉnh chuông, 
hướng dẫn cách thở, cách buông thư, mở pháp 
thoại của Thầy cho vị ấy nghe, nhắc nhở, gợi lại 
biết bao nhiêu điều kiện hạnh phúc còn đang biểu 
hiện trong cuộc đời... Vài tiếng đồng hồ sau, khi 
phần nào đã thoát ra khỏi cơn xúc cảm, người ấy 
bộc bạch: “Sư cô ơi, tôi vừa mới từ địa ngục trở 
về, địa ngục có thật nơi trần gian này. Tôi khổ 
quá, tôi đã không thể làm gì ngoài việc đi bộ trong 
bóng tối suốt hơn bốn tiếng đồng hồ để tới được 
đây. Được nghe bài pháp của Thầy, nhận được 
nguồn năng lượng bình an từ các sư cô, tôi thấy 
mình như vừa sống lại. Đây là thiên đường đó sư 

cô!”. Chúng con mỉm cười, thở… phào, “Dạ!” 

“Quý sư cô ơi, tại sao mình phải sống?” - Đó là 
câu hỏi mà chúng con nhận được từ một bạn trẻ 
Việt Nam, qua Pháp du học mới vài tháng và tìm 
đến thiền đường. Mất hơn 6 tháng, chúng con mới 
giúp em đi ra được khó khăn, nội kết trong lòng 
với ba, với mẹ, với bạn bè. Em mất lý tưởng sống, 
mất định hướng, không tìm được giá trị hạnh phúc 
đích thực của cuộc đời. Khi ngồi lắng nghe em kể 
khổ, thỉnh thoảng chúng con dừng em lại, chỉ cho 
em thấy chú sóc nâu đang chuyền cành ngậm hạt 
rất thích thú, đàn chim về trú đêm ríu rít trên đầu 
bụi tre, nhìn tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá rơi 
xuống vai áo, nghe gió mát thổi qua tai, hướng 
dẫn em cách theo dõi hơi thở, nhận diện và ôm 
ấp cảm xúc mạnh... Em thực tập theo, từ đó mà 
em đã có thể cười trở lại, nụ cười trong veo của 
ngày xưa. Em được nhận tình thương của chúng 
con, tình thương không điều kiện. Bây giờ em đã 
có thể nói thương ba, thương mẹ, yêu đời, thích 
sống… Đó là món quà lớn nhất cho tăng thân. Em 
bây giờ trở thành một trong những thành viên tích 
cực của các buổi tu tập và sinh hoạt của tăng thân 
Vườn Bông - tăng thân của các bạn trẻ Việt Nam 
sang Paris du học và lập nghiệp.

Với con, mỗi khi trong lòng thiếu bình an, con hồi 
tưởng lại những kỷ niệm thời còn là sa di ni, còn 
được quanh quẩn theo chân Thầy, đi ngắm tuyết, 
leo đồi, hái mận, hái táo, ngắm hoa mùa xuân… 
là con vui trở lại. Nhớ ngày đầu tiên làm thị giả 
thiệt là… dỏm. Cứ tưởng làm thị giả bên ngoài 
thôi nên vào trong xe hơi con ngoẻo cổ vô thành 
xe ngủ ngon lành. Về đến xóm, Thầy gọi: “Thị 
giả, dậy con, tới nhà rồi”. Con “Dạ!” một tiếng 



130

thật to, rồi hồn nhiên ra về. Về đến phòng, sư chị 
hỏi: “Hôm nay sư em làm thị giả vui không?”, 
“Dạ, vui lắm, thích lắm sư chị ạ!”. Con kể lại cho 
sư chị nghe tất cả những gì đã diễn ra. Nghe xong 
sư chị rầy nhè nhẹ: “Thị giả ơi, đáng lý em phải 
ngồi cho tỉnh táo, chứ ai đợi Thầy gọi. Rồi thỉnh 
thoảng phải hỏi thưa Thầy có dùng trà không, 
hoặc nói chuyện nhỏ nhỏ với thị giả lái xe cho 
vị ấy được tỉnh táo sau giờ cơm trưa, để Thầy 
nghỉ ngơi chứ!” Con không bao giờ quên kỷ niệm 
ngày đầu tiên làm thị… dỏm ấy! Mỗi lần nhớ lại 
là thêm một lần thấy tình thương của Thầy thật 
bao la. Thầy chấp nhận hết những vụng về, thiếu 
sót của chúng con.

Hằng năm, trước Tết, chúng con đi đảnh lễ, chúc 
thọ, tặng sách mới xuất bản trong năm của Thầy, 
tặng mận của Làng đến quý Tôn túc các chùa 
và quý cha trong các nhà thờ. Không khí ấm áp 
bên tách trà nóng nhiều đạo vị, chúng con được 
nhận nhiều lời giáo huấn quý báu, được mời dùng 
cơm, được quý Tôn túc kể cho nghe bao nhiêu là 
chuyện tu hành của ngày xửa ngày xưa với Thầy. 
Quý Ôn luôn nhắc nhở chúng con: “Hẳn là chúng 
con đã có rất nhiều phước đức mới được làm đệ 
tử của Sư Ông Làng Mai, được tu học trong tăng 
thân vững mạnh, có được pháp môn rõ ràng vi 
diệu. Vì vậy hãy trân quý và tinh tấn thực tập”. 
 

Ra về, quý Ôn còn gói cho chúng con nào là bún 
khô, dầu ăn, bánh tét, trái cây, nồi chè, hộp bánh, 
mũ ấm… với đầy tình thương yêu và nâng đỡ. 
Quý Ôn còn lì xì cho chúng con nữa. 

Giờ phút này, con mong cho mau đến Tết và khóa 
tu xuất sĩ, để được về Làng. Con sẽ có mặt đầy 
đủ trong mọi thời khóa, tận hưởng năng lượng 
hùng tráng của đại chúng. Con sẽ chẳng cần làm 
thêm gì nữa, chẳng cần nói gì hết, chỉ ngồi thở và 
ngắm nhìn tăng đoàn áo nâu hùng hậu, tận hưởng 
trọn vẹn cái hạnh phúc được trở về với tăng thân 
lớn. Trong pháp đàm, con sẽ ngồi nghe như uống 
từng lời của anh chị em, nghe thật trọn vẹn. Con 
sẽ ngồi ăn cơm thật chậm rãi giữa lòng tăng thân 
áo nâu. Con sẽ thở thật sâu, ý thức và buông thư 
trong giờ thiền tọa cùng đại chúng. Con sẽ đi dạo 
quanh những ngọn đồi, cánh đồng trải rộng của 
các xóm cùng các chị em. Con sẽ tận hưởng tất 
cả thật hết lòng, để “đong cho căng túi gió trăng, 
chế đầy mây và gầy thêm nhiều nắng” trong lòng 
mình.
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Chân Tuyết Nghiêm

Tuệ Uyển những ngày cuối năm 2016

Lại một góc mới nữa mở ra một cách thân quen. 
Vẫn vậy! Cứ mỗi lần chuyển đến một nơi ở mới, 
điều đầu tiên tôi làm cho mình là kiến tạo một góc 
nhỏ bình yên. Đó là nơi tôi về với mình mỗi sớm 
mai thức dậy để tri ân những nhiệm mầu của cuộc 
sống; nơi tôi có mặt cho những riêng tư để hiểu 
để thương chính mình; mà cũng là nơi tôi lặng 
về với những khoảnh khắc tiễn đưa một ngày đi 
qua để nhìn lại, làm mới bản thân và hứa hẹn cho 
một ngày mới lý tưởng. Đi đến đâu tôi cũng mang 
theo bên mình một góc mới – một trú xứ an bình 
không thể thiếu trong cuộc đời xuất sĩ của mình. 
Nếu có ai hỏi: “Sống và đi qua thật nhiều trung 
tâm – từ Bát Nhã, đến Diệu Nghiêm, qua xóm Hạ, 
lên thiền đường Hơi Thở Nhẹ, rồi về xóm Mới, ở 
Thái Lan, nay lại có mặt ở Việt Nam, vậy thì nơi 
nào là nơi tôi gắn bó và yêu thích nhất?’’. Tôi sẽ 
trả lời một cách chân thành rằng: “Nơi mà tôi gắn 
bó và yêu thích chính là những góc mới này’’. Tôi 
đã được nuôi dưỡng, chở che, ôm ấp; tôi đã được 

trị liệu, chuyển hóa, lớn lên và mạnh mẽ hơn từ 
nơi này. Giờ phút này tôi đang ngồi nơi góc mới 
để viết xuống những tâm tư, vài trải nghiệm và 
cảm nhận của mình. Thật vui!

Đặt chân đến Tuệ Uyển, lòng tôi thật hân hoan vì 
có quá nhiều những đổi mới. Nhìn đâu tôi cũng 
tiếp xúc được với những tấm lòng, những bàn tay 
xây dựng - con đường lát đá, hai hàng cau chạy 
dài từ cổng chùa vào tới cư xá thật có duyên; nhà 
bếp, nhà vệ sinh, các khu hành lang đều được sửa 
chữa khang trang, sạch và đẹp hơn. Hai năm về 
trước, tôi đã từng sống nơi đây hơn 6 tháng, nên 
đứng trước những đổi thay này, tôi thật sự xúc 
động và mừng vui. Niềm biết ơn thắp sáng, niềm 
hạnh phúc rõ ràng, tôi thật sự trở về trong niềm 
an vui sâu sắc.

Tuệ Uyển nơi tôi về, một không gian tĩnh lặng và 
bình yên. Chùa thưa người nên thế! Chỉ có vỏn 
vẹn bảy tám chị em xuất sĩ cùng với chín em tập 
sự sum vầy trong ngôi chùa nhỏ này. Tôi thấy ấm 
lòng ngay sau buổi đầu tiên đến đây. Rời khung 
trời Làng Mai Thái Lan có đến gần 200 người, 
mà về nơi đây chỉ có chưa đến 20 người, vậy mà 
trong tôi không có một cảm giác hụt hẫng nào, 
vì rằng ở đây tôi vẫn bắt gặp năng lượng tu học 
hùng tráng, vẫn được nuôi dưỡng bởi pháp vị của 
Tăng thân và của chính mình. Các em tập sự với 
tâm ban đầu mạnh mẽ, chăm tu, chăm học, còn 
các sư chị thì sự tu học thể hiện tâm bồ đề kiên 
cố qua hơn 10, 11 năm tu tập. Tôi thả mình một 
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cách chân thật, tự nhiên và bình thản vào lòng 
tăng thân. 

Những buổi sáng được quét lá sân chùa, tiếng 
chổi cho tôi thật nhiều hạnh phúc trong từng giây 
phút hiện tại. Và cũng từng giây phút đó, với nụ 
cười và hơi thở đều đặn thân quen, tôi được mời 
về với những ngày tháng đầu tôi tập sự làm người 
xuất sĩ. Tiếng chổi đưa tôi về với con đường từ 
tháp chuông Rừng Phương Bối đi xuống Bếp Lửa 
Hồng, với khoảnh khắc tôi nâng tròn chánh niệm 
trong từng tiếng chổi và hành động quét lá.

“Siêng năng quét đất Bụt
Cây tuệ nẩy mầm xanh”

(Bước tới thảnh thơi -   
Sư Ông Làng Mai)

Tôi mỉm cười. Mới đó mà đã 11 năm qua rồi! 
Tôi đã lớn. May quá tôi vẫn còn siêng năng quét 
đất Bụt. Hoa tuệ tôi đã nở và đang nở trong vườn 
tâm, dù chưa nhiều lắm nhưng đủ để giữ gìn hạnh 
phúc, đủ để nuôi lớn niềm tin trong lòng, giúp tôi 
sống và trân quý con đường tôi đang đi. 

Những hoài niệm trong trẻo, ngây ngô của thời 
tập sự, sa di, những ngày tháng ở thiên đường 
Bát Nhã nối nhau tràn về hạnh phúc. Chuỗi ngày 
tháng ban đầu ấy đẹp thật! Bao nhiêu hình ảnh 
còn lưu lại sâu sắc, thân thương. Hình ảnh của 
mỗi buổi sáng họp chúng vui vẻ trước cư xá Liễu 
Xanh, chị em cùng hát, cùng cười, vui khi được 
nhắc nhở - bài ca muôn thuở vẫn là để dép và 
phơi áo quần cho ngay ngắn, thực tập im lặng 
cho nghiêm chỉnh và các điểm uy nghi còn thiếu 
sót khác,... Hầu như hôm nào cũng có người mới 
ra trình diện. Ai cũng phải trải qua khoảnh khắc 
bối rối khi ra mắt đại chúng với hơn 150 đôi mắt 
hướng về mình, sẵn sàng cười với những câu nói 
vụng về, ngây ngô. Những tiếng cười thân thương 
ấy là vòng tay đón nhận, ôm ấp, nâng đỡ và bao 
dung. Thời sa di ấy tình huynh đệ cao vút, tâm 
bồ đề mạnh mẽ như không sợ bất cứ một chướng 
ngại nào, chỉ quyết một lòng đi tới. Tôi chợt vui 
mừng khi thấy mình đang được tiếp nối nơi bóng 
dáng các em tập sự nơi đây. Dòng chảy của Tăng 
thân vẫn đang tiếp tục, Bát Nhã đã hóa thân khắp 
chốn, tôi mỉm cười trân trọng dòng thời gian và 
lịch sử nối dài.

Thời gian đi qua, những đổi thay đã rèn luyện 
tôi, tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều trong 
từng hành xử, tư duy, tôi đơn giản hơn với cái 
nội tâm vốn dĩ phức tạp của mình.Tôi tự nhiên là 
mình với những gì tốt đẹp và cả những vụng về, 

khiếm khuyết vẫn đang còn đó. Tuệ Uyển, Trạm 
Tịch nơi tôi trở về với quê hương Việt Nam yêu 
thương. Tôi vẫn còn đây nguyên vẹn một tấm 
lòng, sẵn sàng đôi bàn tay hiến tặng. Dù rằng điều 
kiện ở đây còn nhiều hạn chế, nhưng lửa vẫn còn 
chờ khơi lại bếp lửa hồng năm xưa.

Thầy vẫn còn đó là chỗ dựa tinh thần vững chãi, 
cùng tăng thân tôi không có chi ngần ngại. Bạn 
lành đang có mặt khắp nơi yểm trợ, nâng đỡ, 
bảo bọc và đang cùng chúng tôi đi về tương lai. 
Bài hát Về Giữa Đất Trời với lời thơ sư cô Đức 
Nguyên và tôi viết, được hát lên trong trẻo niềm 
tin yêu. Con đường tu học, con đường dựng xây 
và phụng sự vẫn đầy hiểu thương và hạnh phúc. 
Tôi thấy mình và bạn bè đang vui giữa đất trời 
lặng yên ươm nắng.

Về Giữa Đất Trời
 Sư cô Đức Nguyên

  Sư cô Tuyết Nghiêm 

Ta ở giữa đất trời
Ươm nắng hồng tinh khôi
Cho tim người ấm lại
Cho nụ cười thêm tươi

Ta ở giữa đất trời
Buồn vui một cuộc chơi
Gió thu sao vội tới
Lá rụng hoài không thôi

Ta ở giữa đất trời 
Lặng yên một mình thôi
Đường này ta làm bạn
Bước này ta dạo chơi

ĐK: Xuân đã về đây giữa đất trời
Ý xuân thêm thắm, cảnh thêm tươi
Ai hay nữ sĩ vui ngày mới
Thắm cả hồn thơ, thắm nụ cười

Ta về giữa đất trời 
Trạm Tịch từng ngày vui
Nghĩa ân tròn nhịp thở
Hiểu thương hiến tặng người

Ta về giữa đất trời 
Tuệ Uyển lòng tươi mới
Thương đời và thương đạo 
Bạn lành khắp nơi nơi.
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Chân Trăng Linh Dị

Sư cô Trăng Linh Dị người Úc gốc Hoa, xuất gia trong gia đình Cây Trắc Bá (tháng 7/2014). Sư cô 
hiện đang tu tập tại xóm Mới. Dưới đây là bài viết của sư cô chia sẻ niềm vui khi đi khoá tu và thăm 
nhà lần đầu tiên kể từ khi xuất gia. Bài viết được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Anh.

Kính bạch Sư Ông,

Kính thưa quý thầy, quý sư cô,

Con kính cám ơn tăng thân tin tưởng và cho con 
có cơ hội được cùng sư cô Tuệ Nghiêm đi hướng 
dẫn khóa tu ở Quảng Châu, sau đó hành hương 
lên Cửu Hoa Sơn và Ngũ Đài Sơn, rồi cuối cùng 
được về Thượng Hải thăm gia đình trước khi trở 
lại Làng. 

Khi nghe đến chuyến đi Trung Quốc, con hơi lo 
là mình sẽ bị nhịp sống hối hả, căng thẳng, và 
những ham muốn đời thường cuốn đi. Chỉ khi về 
lại xóm Mới, con mới thấy chuyến đi ấy là một 
liều thuốc bổ đến thế nào cho tâm bồ đề của con. 
Về lại Làng, trong con tràn đầy năng lượng, gặp 
lại quý sư chị, sư em con hạnh phúc vô cùng, rửa 
nồi thôi cũng làm cho con thấy vui! Những hành 
giả người Trung Quốc thường hay nói tới “lực gia 

trì” mà mỗi khi nghe nói đến con đều thấy có vẻ 
cao siêu mầu nhiệm. Giờ đây cuối cùng con đã 
hiểu ra đó chính là nguồn năng lượng phát sinh 
từ lòng tri ân sâu sắc đối với con đường mà mình 
đang nguyện đi theo.

Thăm nhà 

Lúc ở Thượng Hải, sư cô Tuệ Nghiêm cùng con 
đi thăm và mừng sinh nhật 93 tuổi của bà ngoại 
con. Ngoại con bị lẫn nặng. Ngoại vẫn còn nhớ 
con, nhưng khi các cậu các dì hỏi: “Má tên gì? 
Hôm nay là sinh nhật ai?” thì ngoại đâm ra bối 
rối và lo lắng.

Con cho ngoại ăn bánh và thủ thỉ kể cho ngoại 
nghe về mấy hàng cây ở xóm Mới, về các sinh 
hoạt của đại chúng và luôn cả tiếng cười của quý 
sư cô dù biết tai của ngoại không còn nghe được. 
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Mắt ngoại sáng lên rồi ngoại mỉm cười. Thình 
lình ngoại hỏi: “Mình sẽ hát một bài chứ?”. Thế 
là sư cô Tuệ Nghiêm, mẹ con và con bắt đầu hát 
bài “Ta hạnh phúc liền giây phút này” bằng tiếng 
Hoa. Mắt con nhòa lệ. Đó là lần đầu, mà có thể 
cũng sẽ là lần cuối con cho ngoại ăn. Một hành 
động nhỏ nhưng đã làm con thấy mình sẵn sàng 
hơn để nếu sau này khi ba mẹ con sắp qua đời, 
con sẽ biết cách giúp cho ba mẹ an tâm, và biết 
làm gì để đừng bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.

Ông ngoại con ngồi đó yên lặng với nụ cười chấp 
nhận. Khi sư cô đứng dậy để sử dụng phòng vệ 
sinh, ông ngoại nhắc khẽ: “Bật đèn cầu thang lên 
cho sư cô thấy đường”. Bà ngoại con cũng hỏi: 
“Cả nhà ăn cơm tối hết chưa?”. Chao ôi, từ bé 
đến giờ con đã nghe ông bà thốt ra hàng ngàn lời 
chăm sóc, thương yêu dịu dàng như thế. Vậy mà 
sao trước đây con chưa bao giờ cảm nhận được 
điều này?

Chuyến viếng thăm Thượng Hải của con còn giúp 
cho tám anh chị em của ba con lần đầu tiên đến 
được với nhau trong suốt ba mươi năm. Con rất 
biết ơn ông bà tổ tiên đã gieo trồng những hạt 
giống lành nên các cô chú, bác của con ai cũng 
được an lành và hạnh phúc. 

Các cô chú bác của con đều cùng nhận xét: “Thấy 
con hạnh phúc và thoải mái nhẹ nhàng hơn trước 
kia nhiều”. Có thể đối với mọi người hình tượng 
người tu là phải như vậy. Hay có lẽ trên thực tế con 
đã có sự chuyển hóa! Dù sao con vẫn thấy mừng 
khi biết trong lòng của những người thân có hình 
ảnh lành mạnh về người tu chứ không phải là hình 
ảnh của những “thầy tu giả” mà người ta thường 
nhắc đến ở Trung Quốc. 
 
Hành hương

Vì hoàn toàn không có một 
khái niệm gì về chuyến đi nên 
ban đầu con hơi lúng túng một 
chút. Các tôn tượng Bồ tát 
hoành tráng và các ngọn núi 
phủ đầy mây rất là ấn tượng. 
Nhưng cảnh đám đông người 
mộ đạo tay cầm cả nắm hương 
nghi ngút khói chen lấn xô đẩy 
nhau, những vị thầy đứng bên 
thùng phước sương nhìn có vẻ 
chán chường, rồi những pho 
tượng đầy oai nghiêm nhưng 
lạnh lùng vô cảm chẳng làm 
con vui một chút nào. Con 

phải thực tập như thế nào để có mặt cho những 
cái ấy đây? Con cố hết sức giữ chánh niệm khi 
bước đi trên những con đường lên núi. May sao, 
sư cô dạy con quay về tiếp xúc với những cái đẹp 
và những tinh hoa của tổ tiên tâm linh đồng thời 
thực tập từ bi ở chốn đông người khi không có 
thiện cảm với những gì đang xảy ra.

Khi đến Ngũ Đài Sơn, con thấy quen thuộc hơn. 
Không khí mát lành, bầu trời trong xanh, mọi thứ 
đều đơn giản. Có nhiều quý thầy, sư cô từ nhiều 
truyền thống khác nhau cũng hành hương lên Ngũ 
Đài Sơn. Muốn lên tới mỗi đỉnh của Ngũ Đài Sơn 
phải chịu đựng một tiếng đồng hồ dằn xóc khi 
xe chạy trên những con đường sình lầy hiểm trở. 
Vào giữa tháng 9, đường đi đã đóng băng hết cả. 
Đỉnh núi phía Bắc (Bắc Đài) đã phủ đầy tuyết, và 
cây cối chỗ nào cũng hiếm hoi. Thế mới thấy chư 
Tổ đã từng quyết tâm dũng mãnh đến dường nào!

Chúng con được hai sư cô chùa Phổ Thọ đón tiếp. 
Đây là Phật học viện rất hưng thịnh và nổi tiếng 
là Phật học viện lớn nhất thế giới trong truyền 
thống Trung Hoa dành cho ni chúng. Ni trưởng 
sáng lập ra Phật học viện này là con gái của ông 
tỉnh trưởng đương thời. Trong thập niên 1920, ni 
trưởng đã vào đại học, một việc hiếm xảy ra trong 
hàng nữ giới Trung Hoa thời đó. Ni trưởng đã xoá 
đi định kiến cho rằng chỉ có những người phụ nữ 
nghèo khổ bất hạnh mới vào chùa tu.

Hai sư cô mời chúng con cùng thực tập địa xúc 
khi leo lên 1080 bậc thang hướng lên một trong 
năm đỉnh của Ngũ Đài Sơn thiêng liêng. Vừa đi 
vừa niệm danh hiệu đức Bồ tát Văn Thù, cứ mười 
bước thì lạy xuống một lạy.
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Lúc mới bắt đầu, trong con khởi lên ý nghĩ “Ôi, 
các bậc thang ở đây dơ quá”. Nhưng rồi thấy quý 
sư cô chẳng chút ngại ngần nên con cũng làm 
theo. Rất nhiều vị xuất gia ở các truyền thống 
khác cũng thực tập như thế. Thực ra, thực tập như 
thế này cũng rất buông thư bởi vì con chỉ việc 
để cho từng bước chân mình “tan” vào trong đất. 
Con cũng rất tập trung, không hề bị khung cảnh 
bên ngoài lôi cuốn.

Thật chậm rãi và bình an, chúng con xuống núi. 
Dù đi ngang qua thùng rác, hay qua mấy chiếc 
cũi nhốt cáo để bán phóng sinh, chúng con vẫn 
an nhiên đi, thở, rồi lạy xuống. Bỗng dưng, con 
chợt nhận ra những bậc thang này cũng chính là 
những bậc thang mà Sư Ông, Hòa thượng Hư Vân 
và biết bao bậc tiền nhân, tổ sư đã từng bước qua. 
Con xúc động đến rơi nước mắt.

Một kỷ niệm khác ở Ngũ Đài Sơn để lại ấn tượng 
sâu đậm trong con là khi chúng con đi kinh hành 
quanh ngôi Đại Bạch Tháp. Ngôi tháp này có tầm 
quan trọng và ý nghĩa rất lớn. Người cô ruột 72 
tuổi của con tu tập theo truyền thống Tây tạng đã 
phát tâm thực tập như vậy nên đoàn cũng thực 
tập theo.

Suốt hai tiếng rưỡi đi nhiễu quanh tháp, định tâm 
cũng có mà phân tâm cũng có. Có khi là cảm giác 
buồn tẻ, đau mỏi, có lúc cũng nếm được an lạc, 
thấy được cái đẹp; lúc khác thì thấy ngưỡng mộ 
rồi sau đó lại khởi tâm phán xét... Nhiều người 
đến rồi đi. Có người đi quanh một vòng, có người 
đi ba vòng, hoặc nhiều hơn, có người đi nhanh, 
có người đi chậm. Trời lúc mưa, lúc nắng. Một 
thế giới đang được thu nhỏ lại, trong khi bánh xe 
nguyện cầu vẫn tiếp tục quay. 

Con rất hào hứng khi được viếng thăm chùa Nam 

Hoa nơi Lục tổ Huệ Năng giảng đạo. Sư cô Tuệ 
Nghiêm vẫn nhớ như in kỷ niệm của lần viếng 
chùa Nam Hoa cùng Thầy và tăng đoàn. Sư cô 
đưa mấy chị em đi trên con đường núi thật đẹp, 
quanh co xuyên qua một cánh rừng xanh tốt, một 
con suối róc rách để cuối cùng dẫn tới một thác 
nước lung linh huyền ảo! Bướm bay rập rờn khắp 
lối đi như muốn đùa bước chân người. Con cảm 
thấy mình có thể nếm được pháp lạc mà Thầy và 
quý thầy, quý sư cô đã từng nếm ngày xưa.

Lúc lạy xuống trước nhục thân của Lục tổ, trong 
con dâng lên lòng biết ơn sâu xa đối với bậc thầy 
cao quý, người đã thách thức quan niệm của 
Trung Hoa cho rằng chỉ những ai học vấn uyên 
thâm mới có khả năng giác ngộ.

Chúng con cũng viếng thăm chùa Vân Môn, 
nơi mà có lần Hòa Thượng Hư Vân đã trùng tu. 
Chùa nằm giữa những khu rừng xanh như ngọc, 
được bảo hộ bởi những gốc đa cổ thụ. Sư cô Tuệ 
Nghiêm giải thích “Em biết không, trong bài Tào 
Khê, ‘một dòng biếc’ chính là con suối có thật 
ngay trên đất chùa này đây!”. Đây là một hình 
ảnh rất thân thương đối với các vị xuất sĩ Làng 
Mai.

Khóa tu

Sư cô Hoành Tu, trú trì chùa Thuận Đức (Hội đào 
tạo và tham luận Phật học), qua Làng Mai dự Đại 
giới đàn năm 2016 và nhận thấy pháp môn Làng 
Mai sẽ rất hữu ích cho giới cư sĩ Trung Quốc. 
Vì vậy, sư cô đã tổ chức một khóa tu tại chùa và 
mời quý sư cô Làng Mai sang hướng dẫn. Sư cô 
đã chuẩn bị mọi thứ từng li từng tí, từ hệ thống 
thông dịch cho đến các chậu nước rửa bát. Ngôi 
chùa nhỏ nằm giữa trung tâm một thị trấn khá sôi 
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động. Đại chúng gần cả trăm người nêm chật ních 
hai tòa nhà nhỏ, từ đây có thể nghe nhạc từ các 
hàng quán ngoài phố vẳng vào. Mọi người được 
khuyến khích thực tập im lặng hùng tráng trong 
suốt khóa tu.

Thiền sinh rất khao khát tu tập. Họ đến sớm hơn 
cả nửa giờ để ngồi thiền, hát thiền ca rất hết lòng, 
và điều làm con ngạc nhiên là họ chịu mở lòng 
chia sẻ trong những buổi pháp đàm và thực tập 
Làm mới. Hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy mọi 
người im lặng, thong thả rửa bát, trên môi luôn 
nở một nụ cười tươi. Nhiều thiền sinh tu pháp 
môn niệm Bụt A Di Đà nhẹ nhõm hẳn khi nghe 
rằng pháp môn họ đang hành trì và phương pháp 
niệm hơi thở không có gì trái chống nhau. Một sư 
cô người Trung Quốc chia sẻ là thiền sinh Trung 
Quốc rất nhạy cảm với từ “Chánh niệm” bởi nó 
khiến một số người nghe có cảm giác như pháp 
tu của họ là “tà niệm”. Vì vậy chúng con đã khéo 
léo dùng những từ như “ý thức”, “chú tâm” trong 
khi hướng dẫn.

Trong khóa tu, con đảm trách việc thông dịch. 
Trước đó, con tin chắc rằng mình chỉ đủ năng 
lượng dịch mỗi ngày một thời thôi. Con rất mừng 
khi thấy niềm tin đó tiêu tan. Có hôm, dù đã xong 
thời khóa trọn một ngày, buổi tối con vẫn tiếp tục 
dịch khi sư cô Tuệ Nghiêm và quý sư cô lớn ở 
chùa chia sẻ với nhau vì câu chuyện quá hấp dẫn. 
Con thậm chí còn “thông dịch” thành tiếng trong 
khi đang ngủ.

Một niềm vui khác là mẹ con đã từ Úc bay qua 
để theo phái đoàn trọn chuyến đi. Ba con cũng 
đến Ngũ Đài Sơn, và cũng tham dự một phần của 
khóa tu. Ba còn vui vẻ nhận làm nhiếp ảnh gia 
cho Tăng thân. Ngay cả mẹ kế của con cũng đến 
Ngũ Đài Sơn và khi đoàn về lại Thượng Hải, dì 
rất phấn khởi nhận cuộn giấy in kinh Phước đức 
và còn hăng hái học mấy bài tập trong Suối nguồn 
tươi trẻ do sư cô Tuệ Nghiêm giới thiệu.

Được theo sư cô Tuệ Nghiêm trong cuộc hành 
trình sống động như vậy đối với một sa di ni như 
con quả thật là một phước duyên. Con học cách 
sư cô giữ kỷ luật bản thân: đi đâu sư cô cũng duy 
trì ngồi thiền, thiền hành, tập thể dục, viết sổ công 
phu. Con thấy hễ có cơ hội là sư cô tận dụng để 
quay về với chính mình và thở: khi ngồi trong 
xe, khi trên máy bay, lúc đứng xếp hàng. Sư cô 
luôn sẵn lòng chia sẻ Phật pháp, thậm chí ngay 
khi đoàn đang bị thúc giục phải lên xe cho nhanh 
để khởi hành. 

Con kính cám ơn Sư Ông, quý thầy, quý sư cô đã 
cho con có cơ hội được biểu hiện cùng tăng thân. 

(Con xin dành tặng bài viết này cho bà ngoại con 
- Chen Yu Si -  với tất cả tình thương và lòng biết 
ơn. Bà vừa qua đời ngày 05.01.2017.)
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Chân Trời Đạt Nguyện

Trước khi đi khóa tu, con qua chào thầy y chỉ sư, 
thầy chỉ dặn dò vài điều thực tập: Bước chân, hơi 
thở, hiện pháp lạc trú, hải đảo tự thân. 

Chuyến đi gồm có 27 người, 10 Thầy và 17 sư 
cô, trong đó cũng có những sư cô người Thái mới 
xuất gia. Trải qua mười hai tiếng đi xe, Chiang 
Dao Youth Camp là điểm đến đầu tiên. Nhìn bầu 
trời xanh, núi vững chãi, tiếng suối róc rách, cùng 
với sương mù buổi sáng làm con có cảm tưởng 
đây là Tịnh Độ! Những phút giây ban đầu thật 
lắng đọng, con không vội vàng đi khất thực, chỉ 
ngồi đó thôi và nhận diện sự có mặt của thiên 
nhiên thật mầu nhiệm. Mình đã đến đây thật 
sao? Những suy nghĩ chợt lắng lại, một khung 
trời thênh thang trước mắt, làm sao để ôm trọn cả 
thiên nhiên vào lòng?

Chuyến đi lần này con có cơ hội tiếp xúc gần hơn 
với thiên nhiên, cỏ cây và hoa lá nơi núi rừng 
miền Bắc Thái Lan. Đứng trước thiên nhiên hùng 
vĩ, làm chủ được thân tâm, con cảm thấy mình hòa 
với thiên nhiên làm một. Buổi chiều tại Chiang 
Dao, con trở về với thói quen thường ngày, cầm 
gậy ra tập thể dục ngay cạnh một con suối, nhìn 
những nhánh tre con mọc ra tua tủa, ngọn tre vắt 
ngang lưng trời, những ngọn núi hùng vĩ hiện ra 
trước mặt với những cụm mây trắng bao quanh, 

con thấy lòng thật nhẹ nhàng. Trở về với hơi thở 
và những động tác chánh niệm, lắng nghe tiếng 
suối reo vang át cả mọi âm thanh bên ngoài, con 
có cảm giác chỉ còn một mình con và dòng suối. 
Con trân quý phút giây này vì con được trở về 
với thân tâm, làm chủ được bản thân, chấm dứt 
những suy nghĩ miên man. Thân tâm dừng lại 
được thật là một cảm giác dễ chịu. Con cảm thấy 
mình đang thực sự sống giữa thiên nhiên bao la. 
Đời sống luôn có nhiều điều mầu nhiệm diễn ra 
nhưng nhiều lúc vì thất niệm nên con đã đánh mất 
mình trong những lo lắng và suy nghĩ mông lung.

Chúng con đến Chiang Dao trước khi khóa tu bắt 
đầu 2 ngày nên có cơ hội nghỉ ngơi, tìm hiểu thiên 
nhiên hùng vĩ nơi này. Con luôn ý thức trở về với 
sự thực tập để có đủ niềm vui và bình an hiến tặng 
cho khóa tu bốn ngày sắp đến. Khóa tu có chủ 
đề “Happiness in your pocket” (tạm dịch: Hạnh 
phúc trong tầm tay), có khoảng 100 thiền sinh và 
tình nguyện viên tham gia. Khi khóa tu gần diễn 
ra thì con chợt phát hiện mình mang thiếu một 
số thiết bị cho hệ thống thông dịch. Lúc đó, con 
vô cùng lo lắng, bao nhiêu bình an biến mất, mọi 
việc bỗng trở nên rối lên. Hai anh em chăm sóc 
âm thanh bắt đầu ngồi lại, tính toán số lượng thiền 
sinh, ước tính số người cần thông dịch, kiểm tra 
lại các thời khóa và sắp xếp các tình huống cần 
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thiết trong một hoàn cảnh khẩn cấp. Con tự trách 
mình hơi chủ quan trong khâu chuẩn bị. Nhưng 
rồi, con bình tĩnh trở lại và những sáng kiến phát 
sinh. Chúng con đã hoàn thành trách nhiệm của 
mình một cách tốt nhất. Sự bình tĩnh trong các tình 
huống khó khăn là một sự thực tập quan trọng, và 
đồng thời chúng con cũng học được thêm một bài 
học về sự chu đáo và tính cẩn thận, không chủ 
quan trong công việc.

Sự thực tập khi đi ra ngoài tu viện là một thử 
thách. Con thấy mình dễ thất niệm bởi hoàn cảnh 
bên ngoài: khung cảnh, con người, chỗ ở, đi lại, 
thức ăn,… Leo lên những đỉnh núi cao, thỉnh 
thoảng con nhìn thấy những bông hoa tuyệt đẹp. 
Con tự hỏi tại sao hoa lại có mặt nơi này? Nhìn 
vào bông hoa con chợt thấy những điều kiện 
giúp cho bông hoa có mặt: nhiệt độ, độ ẩm, ánh 
sáng,… bao nhiêu điều kiện để tạo nên bông hoa. 
Nhân duyên đầy đủ thì hoa biểu hiện, con nghĩ 
nếu mình đem về tu viện trồng thì có thể bông hoa 
sẽ  không sống được vì không đủ điều kiện thích 
hợp. Nhân duyên tạo ra con người, cảnh vật, tập 
quán,… Cơ thể mình cũng do nhiều điều kiện, 
nhân duyên hợp lại và con thấy không có điều 
kiện riêng nào đóng vai trò then chốt, tất cả hợp 
tác với nhau để cùng có mặt. Trong chuyến đi lần 
này chúng con còn được hai anh chị nơi tổ chức 
khóa tu chăm sóc rất chu đáo, tận tình. Sự gần 
gũi của con người nơi đây làm con suy nghĩ: phải 
chăng khi được sống và trở về với thiên nhiên, 

con người trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn?

Những ngày ở đây, chúng con còn được trải 
nghiệm với suối nước nóng thiên nhiên. Thường 
thường, chúng con đi tắm vào sáng sớm hoặc khi 
trời tối vì lúc đó không có ai. Thiên nhiên thật 
mầu nhiệm. Có những dòng suối cứ chảy liên tục 
quanh năm, có dòng nước nóng, có dòng nước 
lạnh. Con người chỉ cần trở về để được hòa mình 
với thiên nhiên. Có sư anh nói với con rằng “nếu 
mình biết sống hòa mình với thiên nhiên thì không 
bao giờ thấy thiếu”. Con ngâm mình trong dòng 
nước nóng, cảm giác thật khó tả, tại vì có một mùi 
rất đặc trưng - mùi trứng luộc. Ngâm nước nóng 
và sau đó qua ngâm nước lạnh để máu huyết trong 
cơ thể được vào ra lưu thông. Cơ thể mình cũng 
rất kỳ diệu, có khả năng điều tiết rất nhanh chóng 
để thích nghi với hoàn cảnh bên ngoài. Con nghĩ 
rằng nếu có suối nước nóng này chắc người dân 
ở đây cũng không cần phải xài điện nhiều và một 
lần nữa khẳng định điều sư anh con nói là đúng.

Trong khóa tu, thiền sinh được khuyến khích nhận 
Năm giới để áp dụng trong đời sống hằng ngày. 
Có các bạn lo ngại vì sợ rằng mình sẽ không gìn 
giữ trọn vẹn được. Nhưng quý thầy, quý sư cô đã 
từ bi động viên các bạn rằng nếu mình cảm thấy 
chưa sẵn sàng thì có thể chọn một hoặc hai giới 
để thọ, rồi lần sau mình đăng ký thọ các giới khác. 
Con hiểu rằng nếu các bạn thực tập một giới cho 
đàng hoàng là cũng có nghĩa là các bạn đã thực 
tập cả năm giới cho nên dù các bạn chỉ thọ một 
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giới thôi nhưng lợi ích đã là rất nhiều rồi. Khóa tu 
lần này các bạn đăng ký thọ Năm giới rất đông. 
Sau khóa tu, các bạn có nhiều niềm vui và chuyển 
hóa nhưng cái quý giá mà các bạn mang về chính 
là sự thực tập chánh niệm cụ thể trong Năm giới. 

Trong chuyến đi, đoàn có dịp ghé thăm nhà các 
sư cô người Thái, được ở lại vài ngày, nghỉ ngơi 
và cũng giúp cho gia đình hiểu hơn về tăng thân 
và pháp môn. Đêm thiền trà vào ngày cuối cùng ở 
nhà sư cô Suối Thanh Thủy - sư cô xuất gia gieo 
duyên với tăng thân 3 tháng, sau đó sư cô quyết 
định tiếp tục tu học với tăng thân. Ba mẹ sư cô 
rất cảm động, cảm thấy hạnh phúc khi cho con 
đi xuất gia mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình 
còn khó khăn. 

Khi đi tu rồi, con cảm nhận được sự liên hệ giữa 
anh chị em xuất sĩ và gia đình huyết thống ngày 
càng sâu sắc hơn, gắn bó hơn và có mặt trọn vẹn 
hơn bao giờ hết. Nhờ có được pháp môn thực tập, 
chúng con nuôi dưỡng được lòng biết ơn, biết ơn 
ba mẹ, biết ơn Thầy, biết ơn tăng thân. 

Đi chung với đoàn là cơ hội để chúng con hiểu 
về nhau hơn, có những thói quen và cá tính khác 
nhau nhưng mọi người đã thực tập và chấp nhận 
nhau như anh chị em một nhà. Lâu lâu, con thấy 
trong con cũng có những đòi hỏi đi lên nhưng 
nhờ sự thực tập mà con không cảm thấy đánh 
mất mình trong những đòi hỏi. Nếu không chế 
tác được năng lượng thực tập thì mình dễ bị cuốn 
đi, đánh mất sự truyền thông với bản thân và các 

anh chị em. Chỉ cần một câu nói khó nghe cũng 
dễ làm con khởi tâm hành khó chịu. Lúc đó, con 
trở về và nhận diện tâm hành đang có mặt. Sáng 
hôm đó, quý thầy được đi tham quan chùa và đi 
chợ. Thật may, khung cảnh của chùa Wat Chedi 
Luang giúp cho con trở về, con để ý đến mỗi bước 
chân và hơi thở mỗi khi đi qua một khu vực của 
chùa, con đi cho ba, cho mẹ, cho Thầy, cho Tổ 
và thế hệ tương lai. Con cảm thấy mình không 
còn là một cá nhân biệt lập, những suy nghĩ của 
mình không chỉ là của mình, con thấy được tâm 
hành khó chịu, bực bội đã lắng dịu đi rất nhiều. 
Bước chân của con cẩn trọng hơn. Viếng thăm, 
lạy Bụt là cơ hội để con trở về mà không phải chỉ 
để bày tỏ sự tôn kính. Con ngắm nhìn Bụt trong 
thế ngồi vững chãi và cảm thấy lòng mình trở nên 
nhẹ hơn!

Về tu viện sau một chuyến đi dài, con bắt đầu 
lấy lại cảm giác quen thuộc và dễ chịu khi được 
ở trong lòng đại chúng. Đi ra ngoài rồi con mới 
thấy càng nhớ nhà hơn, càng trân quý ngôi nhà 
chung của mình hơn. Nhà ở đây là đại gia đình 
tâm linh đang tu học bên nhau. Nhà ở đây cũng là 
ngôi nhà đích thực của tự thân mình. Có lẽ cũng 
do con đôi khi đã bỏ rơi ngôi nhà đích thực của 
mình nên mới cảm thấy nhớ, thấy mong. Về nhà 
rồi, thỉnh thoảng con vẫn tự hỏi mình, con đã về 
nhà chưa để phát khởi ý thức về lòng biết ơn và 
trân quý trong mình!
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Chân Hội Nghiêm

Mấy năm trước, sư cô cựu trụ trì chùa Cam Lộ, 
xóm Hạ muốn nghỉ ngơi và tìm người thay thế. 
Sư cô nhờ tôi đảm trách công việc này nhưng tôi 
đã từ chối. Tôi có thể làm bất cứ công việc gì 
sư cô nhờ, nhưng gánh vác trách nhiệm này thì 
không. Có rất nhiều lý do khiến tôi không thích 
làm. Thứ nhất là không muốn mọi người đòi hỏi 
mình, thứ hai tôi không muốn bận rộn, làm trụ 
trì bận rộn lắm. Đã bảo: “Phụng sự chúng sanh 
là cúng dường chư Bụt” mà cứ thích thảnh thơi. 
Cũng lạ thật! Tôi thích làm một người tu có nhiều 
tự do và thảnh thơi. Vì thế mà tôi không muốn 
nhận lãnh trách nhiệm này, mặc dù vẫn thương 
yêu, quý kính sư cô cựu trụ trì rất nhiều. 

Thầy cũng thường để ý xem tôi có sẵn sàng chưa. 
Tết năm ấy Thầy gọi tôi lên bói Kiều, tôi viện 
lý do rồi trốn. Sau đó, Thầy bảo một sư em là 
Thầy muốn xem thử tôi đã sẵn sàng chưa. Tôi 
bảo: “Em nhớ nói với Thầy là chị không sẵn sàng 
nhé”. Tôi muốn giúp đại chúng, giúp sư cô cựu 
trụ trì hết lòng bằng khả năng của mình, nhưng 
không muốn nhận lãnh trách nhiệm trụ trì nên cứ 
phải để sư cô nói hoài. 

Rồi một ngày vào đông nọ, tôi dâng cơm hầu 
Thầy ở thất Ngồi Yên, xóm Thượng. Mấy Thầy 
trò dùng cơm với nhau rất ấm cúng mặc cho bên 
ngoài trời giá lạnh. Hôm ấy có cả sư cô Như 
Quang nữa. Ăn xong, Thầy bảo tôi: “Con làm 
trụ trì giúp Thầy đi. Con làm được mà”. Ôi, nghe 
nói “làm giúp Thầy đi” là thấy lòng mình chùng 
xuống rồi. Thương quá! Nhưng tôi vẫn thấy mình 
không có khả năng, tôi lắc đầu lia lịa: “Dạ không 
được”.

Thầy vẫn để yên cho tôi tung tăng trong cái không 
gian của mình. Những gì cần mà làm được thì 
tôi làm. Tự do thoải mái, hạnh phúc bình yên. 
Tôi thấy trời đất thật thênh thang. Thế rồi, những 
tháng trước khi Thầy bệnh, như tiên đoán được 
điều ấy, Thầy viết một bức thư cho đại chúng, xin 
lấy quyền của tỳ kheo và tỳ kheo ni để làm vài 
quyết định trong vòng vài tháng. Thường thì Thầy 
để cho hội đồng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni làm quyết 
định hết mọi chuyện, khi nào có khó khăn không 
giải quyết được thì tham vấn, xin Thầy chỉ dạy. 

Thầy làm những quyết định đổi người đi các 
trung tâm. Ai cũng hồi hộp không biết khi nào thì 
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đến lượt mình. Không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, 
đến trung tâm nào…? Bình thường, khi Thầy nói, 
Thầy khuyên, mình còn kèo nài nấn ná, nhưng khi 
Thầy đã ra thông cáo bằng văn bản rồi thì phải 
thi hành, không ai có thể từ chối, nấn ná hay cựa 
quậy chi được cả. 

Ngày đã đến. Giờ đã điểm. Ấy là ngày quán 
niệm bốn chúng tại xóm Hạ, trong giờ ăn cơm 
quả đường, thầy Pháp Đăng thay mặt Thầy và đại 
chúng đọc quyết định của Thầy đề cử tôi làm trụ 
trì xóm Hạ. Trưa đó tôi đau tim và đau bao tử quá 
không thể ăn cơm được. Người tôi run lên, mặt 
mày tái xám. Tôi có cảm giác như mình bị một 
tội lỗi gì lớn lắm vậy và phải tu thêm. Vì tôi nghĩ 
làm trụ trì thì sẽ chịu sự đòi hỏi rất nhiều. Trong 
tình thế đó, tôi không thể từ chối được. Cái uy 
lực và đức độ của Thầy lớn quá, tôi không thể 
không vâng lời. Thế rồi sau mấy ngày nằm bẹp 
trên giường, tôi ngồi dậy, đi lạy Bụt, cầu nguyện 
chư Bụt gia hộ cho tôi có đủ sức khỏe, có đủ khả 
năng… để làm công việc này giúp Thầy, giúp đại 
chúng. Khoảng hai tháng sau, Thầy ngã bệnh, 
mình chưa có cơ hội được ‘nhõng nhẽo’ hay than 
van với Thầy một lời nào, hay được nghe Thầy 
dạy về cách làm trụ trì. Khi Thầy bệnh nặng, 
tưởng như không qua khỏi, ngồi bên giường bệnh 
của Thầy, tôi cầu nguyện: “Cầu nguyện chư Bụt 
gia hộ cho Thầy qua khỏi cơn bệnh này, rồi làm 
gì con cũng làm hết, con sẽ làm một sư cô trụ trì 
hết lòng cho Thầy”.

Tôi bắt đầu làm trụ trì trong thời gian có nhiều 
biến chuyển như thế. Thầy bệnh nặng, ai cũng lo 
lắng và đau lòng, nhiều người bất an, nhiều thứ 
xảy ra. Chưa nói là thay đổi trụ trì cũng là một 

vấn đề lớn của đại chúng. Đại chúng đã quen với 
sư cô cựu trụ trì, người có nhiều kinh nghiệm và 
tuệ giác, người có nhiều tình thương ngọt ngào, có 
tuổi tác như một người mẹ chăm lo cho đàn con 
của mình, nên cũng khó để chấp nhận một trụ trì 
mới chưa có kinh nghiệm, chưa có đủ tình thương 
và tuệ giác, và đặc biệt là chưa có chất làm mẹ 
như tôi. Ý thức được điều đó nên tôi không đòi 
hỏi các chị em phải chấp nhận mình, tôi chỉ thấy 
thương đại chúng đang đi qua giai đoạn chuyển 
mình. Bên cạnh tôi luôn có nhiều chị em yểm trợ 
hết lòng, dù âm thầm, dù xa dù gần. Cái tình ấy 
thật đẹp, là chất liệu nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm 
nay. Sau nhiều tháng loay hoay với vị trí mới của 
mình, tôi nguyện làm một sư cô trụ trì hạnh phúc, 
sống thật nhẹ nhàng, thảnh thơi, có nhiều không 
gian tự do để gây cảm hứng cho nhiều người, để 
ai cũng có cảm hứng làm trụ trì giúp Thầy. 

Muốn cho người khác hạnh phúc, trước tiên mình 
phải có hạnh phúc. Không có hạnh phúc làm sao 
mình có thể đem hạnh phúc đến cho người khác 
được. Làm sao mình có thể chia sẻ cho mọi người 
sống nhẹ nhàng, thảnh thơi trong khi mình lại 
sống hấp tấp, vội vàng? Làm sao mình chia sẻ với 
mọi người sống cho hạnh phúc trong khi mình 
lại có nhiều khổ đau? Tôi tập buông bỏ để sống 
nhẹ nhàng, thảnh thơi, thật bình an và hạnh phúc. 
Đó cũng là một lời nguyện, không phải một năm, 
năm năm, mười năm hay chỉ trong khoảng thời 
gian làm trụ trì mà là nguyện ước cho cả đời tu 
của tôi. Viết lời khấn nguyện đầu năm, tôi cũng 
nguyện như thế. Làm trụ trì cũng giống như làm 
một người cha, một người mẹ, một thầy giáo, cô 
giáo, một bác sĩ, một nhà tâm lý trị liệu, một nhà 
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quản lý, hay chỉ đơn giản là một người em, người 
chị, người bạn,… đem lại sự hòa ái, hạnh phúc 
cho mọi người. Ai lại không muốn con mình, em 
mình, học sinh mình, nhân viên mình có bình an, 
hạnh phúc, có hiểu biết, thương yêu, có đầy đủ 
những phẩm chất tốt đẹp! Tôi cũng muốn xây 
dựng một đại chúng như thế, không phải với tính 
cách của một nhà quản lý mà với tính cách của 
một sư cô hạnh phúc. 

Mình muốn người khác như thế nào, xã hội như 
thế nào, thế giới như thế nào thì mình phải sống 
như thế đó. Mình muốn xây dựng đại chúng như 
thế nào? Hết lòng, nhiệt tình, không so đo tính 
toán, không vướng bận lo âu, việc gì cần thì làm, 
không cần thì nghỉ, không tự hào mà cũng không 
mặc cảm tự ti, thường xuyên trở về với chính 
mình để chăm sóc sức khỏe cũng như tinh thần. 
Sống cho lành mạnh an vui, hài hòa và hạnh phúc, 
biết cảm thông, thương yêu và tha thứ. Tôi cũng 
đang tập sống như thế. 

Tập sống cho thảnh thơi trong khi có nhiều công 
việc, tập buông bỏ ý kiến và nhận thức cho thật 
sự có tự do. Làm hết lòng mà đừng vướng bận, có 
thể buông bất cứ lúc nào, không nắm giữ, không 
hối tiếc. Biết trở về với mình để trau dồi những 
đức tính đẹp, biết dừng lại, buông thư để trị liệu 
những đau nhức trong thân tâm. Nghe có vẻ đơn 
giản nhưng nhiều khi không dễ thực hiện. Đôi 
khi, tôi cũng hấp tấp vội vàng, cũng căng thẳng 
lo âu. Thế nhưng tôi không nhận những ánh mắt 
đòi hỏi: sao sư cô lại còn hấp tấp vội vàng, sao 
sư cô không bước cho nhẹ nhàng thảnh thơi, mà 
tôi lại nhận được những ánh mắt cảm thông, hiểu 
thương và tha thứ, rằng sư cô nhiều việc quá. 

Nhiều lúc thấy mình vụng về quá, tự nhiên miệng 
tôi lại lẩm nhẩm: “Thầy chọn nhầm người rồi”. 
Nhưng mỗi lần cái ý nghĩ ấy đi lên, tôi lại thấy áy 
náy rằng mình xem thường cái thấy, xem thường 
tuệ giác của Thầy. Thế rồi tôi lại sám hối với Thầy 
trong tự tâm. Hôm soi sáng cho mùa an cư, có 
một sư em nói: “Con cám ơn Thầy đã chọn sư 
cô làm sư cô trụ trì cho chúng con…”. Tôi thấy 
xúc động và thấy có lỗi với Thầy vì mình cứ bảo 
Thầy chọn nhầm người. Tự nhiên nhớ Thầy muốn 
khóc.

Tôi biết là Thầy tin cậy mình, sư cô cựu trụ trì tin 
cậy mình, đại chúng tin cậy mình nên mới giao 
cho mình trách nhiệm này. Kỳ thực, tôi không 
thích nhưng lại không muốn biến mình thành kẻ 
vô ơn, bạc nghĩa. Tôi tập đón nhận trách nhiệm 
của mình một cách trân quý như đang đón nhận 

một món quà quý của Thầy trao tặng. Tôi tập 
buông xuống cái thích và không thích để nuôi 
dưỡng niềm biết ơn, để xây dựng đại chúng, xây 
dựng nơi này hết lòng.  

Tôi rất ấn tượng mỗi khi đọc đến đoạn: “Nơi nào 
Bụt đi qua cũng trở thành thánh địa” trong Sám 
pháp địa xúc. Mỗi lần đọc đến đây, tôi lại thấy 
xúc động và muốn đóng góp xây dựng những nơi 
mình đang ở cũng trở thành thánh địa. Các sư chị, 
sư em tôi cũng đang làm công việc ấy. Khắp nơi 
quanh xóm, đâu đâu cũng thấy những bàn tay 
khéo léo, đầy thương yêu chăm sóc, đâu đâu cũng 
có những tấm lòng đóng góp xây dựng cho đời 
sống của đại chúng mỗi ngày mỗi hạnh phúc, an 
vui và phẩm chất luôn được nâng cao.  

Sống đẹp thì sẽ có tiếp nối đẹp. Tôi nhớ trước khi 
đi ngủ, lúc nào sư em Huyền Không cũng sắp xếp 
những đôi dép đi trong nhà ngay hàng thẳng lối, 
bây giờ sư em đi rồi, nhưng sáng nào thức dậy tôi 
cũng thấy những đôi dép được xếp rất ngay ngắn 
và có chánh niệm, mặc dù tôi chưa nhận ra ai là 
người tiếp nối sư em Huyền Không, ai là người 
tiếp nối mật hạnh của tôn giả La Hầu La. Mỗi lần 
nhìn những đôi dép được sắp xếp ngay ngắn ấy 
tôi lại thấy vui, lòng rộn lên một niềm mến phục 
và biết ơn. Tôi thấy rất hạnh phúc.

Mấy năm trước, Thầy có viết thư pháp: “Thầy 
giáo, cô giáo có hạnh phúc sẽ làm thay đổi thế 
giới”. Một thầy, một sư cô, sư chú có hạnh phúc 
cũng sẽ làm thay đổi thế giới. Đạo Bụt đã và đang 
đi vào cuộc đời. Biết bao nhiêu người đang đến 
đây tu học, họ là những nhà giáo dục, bác sĩ, kỹ 
sư, là nhà tâm lý trị liệu, là những nhà quản lý,… 
Họ sẽ gây ảnh hướng lớn đến những người chung 
quanh và xã hội. Các bạn ở ngoài đó, tôi ở trong 
này, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau xây dựng 
một đời sống hạnh phúc, lành mạnh để có thể 
thay đổi thế giới bằng khả năng và hạnh phúc của 
chính mình. Chúc các bạn và tôi thành công. Đạo 
Bụt đang đi vào cuộc đời bằng sự sống của chính 
mình.
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Cùng theo các em học hành như xưa
Phỏng vấn thầy Pháp Hữu

BBT: Làm một sư anh và cũng là một vị trú trì 
trẻ, thầy thực tập như thế nào để có thể làm chỗ 
nương tựa cho các sư em, và đồng thời làm một 
sư em của các sư anh lớn? Điều gì nuôi dưỡng 
thầy?

Thầy Pháp Hữu: Thực sự thì Pháp Hữu cũng 
đang học cách làm một sư anh. Pháp Hữu thấy 
khi làm một sư anh thì sự có mặt là quan trọng 
nhất. Thầy mình dạy: “Khi thương ai, món quà 
quý nhất mình có thể hiến tặng là sự có mặt của 
mình”. Tăng thân của mình rất lớn, rất khó để có 
thời gian riêng với mỗi người nhưng trước hết 
Pháp Hữu cố gắng có mặt cho các thời khóa căn 
bản như ngồi thiền, thiền hành, tụng kinh, tụng 
kinh trước pháp thoại... Các sư anh có mặt trong 
giờ ngồi thiền thì đã là có mặt cho các sư em và 
tạo được niềm tin cho đại chúng. Pháp Hữu ý 
thức đó là những điểm căn bản cần phải gìn giữ. 

Một bài học mà Pháp Hữu học được từ Thầy 
trong những năm làm thị giả là sự có mặt của 
Thầy với đại chúng. Đây là một cái đức rất đẹp 
của Thầy mà Pháp Hữu hy vọng các anh chị em 
xuất sĩ đều học được. Trong suốt thời gian còn 

giảng dạy, không có một bài pháp thoại nào Thầy 
bỏ. Có những lúc Thầy bệnh rất nặng, đêm hôm 
trước sốt mà sáng hôm sau Thầy vẫn ra cho pháp 
thoại. Những lúc Thầy ở xóm Thượng, Thầy đều 
có mặt để dùng trưa với đại chúng, Thầy không 
bỏ một bữa cơm nào, cũng như ngồi thiền sáng 
và tối. Nếu Thầy không có mặt thì ai cũng có thể 
hiểu được là Thầy lớn tuổi, cần nghỉ ngơi, nhưng 
Thầy rất quyết tâm có mặt với đại chúng. Điều đó 
vừa nuôi dưỡng Thầy vừa là lời dạy của Thầy qua 
hành động cho đại chúng.

Bài học thứ hai là những khi Thầy đang làm việc, 
đang đọc sách hay đang viết sách mà chỉ cần thưa 
Thầy tới giờ dùng cơm rồi thì trong vòng hai phút 
Thầy có thể ngưng công việc để đi dùng cơm. 
Thông thường, mình rất dễ đánh mất mình trong 
công việc, nhưng Thầy ngưng được để có thể đi 
dùng cơm với đại chúng đúng giờ. Pháp Hữu thấy 
nhờ huấn luyện theo nguyên tắc như vậy mà Thầy 
tạo được sự quân bình trong sự thực tập, làm việc 
và tu học trong đại chúng. 
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Pháp Hữu nghĩ làm sư anh thì cần hy sinh một 
chút thời gian của mình. Khi thực tập như vậy, 
mình bắt đầu buông bỏ cái ngã của mình để quan 
tâm đến anh em. Điều gì mình làm, người kia 
cũng cảm nhận được vì đó cũng là một loại năng 
lượng. Mình có mặt để giúp cho sư em mình vượt 
qua khó khăn. Có những lúc mình thấy hơi mệt 
mỏi. Tuy nhiên, nếu mình biết chuyển hướng suy 
tư, hướng tâm mình về một hướng khác thì mình 
sẽ có một cái thấy khác. Pháp Hữu nghĩ, mình 
đầu tư năng lượng, thời gian đó mà có thể giúp 
được cho sư em vững vàng hơn, cắm rễ được sâu 
hơn trong đại chúng thì đó sẽ là một niềm vui 
rất lớn. Mình nghĩ mình hy sinh một chút năng 
lượng và thời gian của mình nhưng thực ra mình 
cũng đang nuôi mình. Tất cả tùy vào cách nhìn 
của mình thôi.

Pháp Hữu cũng thấy là làm sư anh, cũng như làm 
cha mẹ, phải biết tưới hoa, nghĩa là phải thực sự 
công nhận những điểm đẹp đang có nơi huynh 
đệ mình. Khi thấy anh em có khó khăn, mình tới 
hỏi thăm, lắng nghe và làm một người bạn cho 
người đó chia sẻ. Thông thường, ai mà tươi mát, 
vui vẻ thì mình dễ gần gũi; còn ai có một chút 
khó khăn, khó chịu, đau khổ thì thường là mình 
muốn tránh. Mình có thể nói: “Mình cho người đó 
không gian”, nhưng có thể trong lúc đó họ thực sự 
cần một người bạn, một sư anh, sư chị. Mình chỉ 
cần tới hỏi: “Sư em đang buồn hả, sư em có cần 
chia sẻ ra không?”. Chỉ cần mình hé cánh cửa ra, 
nếu lúc đó sư em đủ can đảm và đủ tin tưởng thì 
có thể chia sẻ ra được. Và có thể nhờ sự chia sẻ 
như vậy mà sư em vượt qua được giai đoạn khó 
khăn của mình. 

Trong sự thực tập làm sư anh, mình cũng đang 
tiếp tục làm sư em của các sư anh trong chúng. 
Pháp Hữu ý thức rất rõ cái tình của mình với các 
sư anh cũng quan trọng không kém, và như vậy 
mình cảm được mình không đứng một mình. Sẽ 
có những lúc mình gặp khó khăn, rất khó chịu, 
bức xúc, nếu mình không có cái tình với các anh 
em thì mình sẽ cảm thấy đơn độc, phải ôm hết một 
mình. Sống trong đại chúng, ai cũng có những cái 
rễ với mọi người. Mình cần thực tập nhận diện 
ra những cái rễ đó. Có những người bạn mình có 
thể dễ dàng tới chơi và đùa giỡn, chia sẻ. Nhưng 
cũng có người mình có thể tới và nương tựa trong 
những lúc có khó khăn. Khi thấy được đây là một 
đại gia đình, có truyền thông, có sự hiểu biết và 
tình thương, thì mình có thể buông bỏ được cái 
ngã của mình để cầu sự giúp đỡ từ các anh em.

Khi thực tập làm sư anh, làm y chỉ sư, Pháp Hữu 
cũng phải rất cẩn thận để không áp đặt cái thấy 
của mình vào các sư em. Mình cần phải cho các sư 
em không gian để thực tập chuyển hóa. Làm một 
người lớn, hình như mình hay có khuynh hướng 
đặt những mong muốn, kỳ vọng của mình vào các 
em. Nhưng có khi mình kỳ vọng nhiều quá, cái 
thấy của mình trở nên hẹp đi, mình chỉ muốn sư 
em theo ý của mình và không thấy được những đức 
tính hay mà các sư em có thể phát triển. Thực tập 
của mình là thực tập ý thức, cho nên mình chỉ cần 
chiếu ánh sáng, tưới tẩm cho các sư em một cách 
khéo léo và các sư em phải là người tự thấy, tự cảm 
nhận, để thực tập mà mình không ép các em làm 
theo ý mình. Mình chỉ có mặt và yểm trợ để các sư 
em không đi lạc đường. Nhưng chuyển hóa được 
hay không phần lớn là do nỗ lực tự thân của vị đó. 

BBT: Trong hai năm qua, Thầy đã làm thị giả 
chăm sóc Sư Ông trong quá trình trị liệu sau 
đột quỵ, và phải xa đại chúng lớn. Khi trở về, 
thầy thực tập như thế nào để hòa nhập lại với 
đại chúng?

Thầy Pháp Hữu: Pháp Hữu thấy cái khó nhất là 
buông bỏ cái ngã của mình, buông bỏ cái riêng 
để hòa vào cái chung, hòa nhập lại với đại chúng. 
Pháp Hữu nghĩ: “Mình chịu cực khổ nhiều rồi, 
bây giờ nghỉ ngơi, từ từ rồi hòa nhập lại, từ từ rồi 
đi thời khóa với đại chúng”. Mình có cảm giác 
không ai hiểu được mình vì không ai trải qua 
những gì mình từng trải qua. Những tri giác đó từ 
từ tách mình ra với anh em, làm mình không thể 
tiếp nhận tình thương và sự yểm trợ của tăng thân. 
Mặc dù huynh đệ thương mình, tăng thân thương 
mình, quan tâm tới mình nhưng mình chưa chịu 
mở lòng chấp nhận.

Pháp Hữu tự dặn lòng cần quay về thực tập như 
một sa di trở lại, ngồi thiền, đi thiền, nghe pháp 
thoại,… tham dự những thời khóa căn bản nhất. 
Pháp Hữu thực tập để theo đại chúng như lời 
Thầy từng dạy: “Thời khóa của đại chúng là thầy 
mình, nhất là trong những lúc mình không biết 
nương vào đâu”. 

Cho đến khóa tu mùa hè, các anh em mời Pháp 
Hữu vào ban tổ chức. Pháp Hữu nghĩ đây là cơ 
hội cho mình từ từ hội nhập lại, cơ hội cho mình 
đến với các anh chị em nhiều hơn, xây dựng lại 
tình huynh đệ. Rồi khóa tu người trẻ, những cái 
rễ của Pháp Hữu đã bám chắc hơn với tăng thân. 
Sự thành công của khóa tu, niềm hạnh phúc của 
các em trẻ cũng nhắc lại tâm bồ đề của mình, 
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nhắc lại cho mình nhớ vì sao mình đi tu, tại sao 
mình có mặt ở đây, mình đang thực tập để làm gì? 
Pháp Hữu thấy rõ hơn sự thực tập của một vị xuất 
sĩ giúp được cho rất nhiều người.

Nhìn các sư em trong gia đình Cây Sồi Đỏ tu tập, 
đóng góp cho đại chúng mình cũng muốn “cùng 
theo các em học hành như xưa”. Nhờ đợt sóng ở 
phía sau đẩy mình đi tới. Và khi thực sự buông 
xuống cái ngã của mình, trở về làm một sa di nhỏ 
theo thời khoá của đại chúng, Pháp Hữu thấy tâm 
mình nhẹ hơn.

Thêm vào đó, Pháp Hữu đã đứng lại vai trò trú 
trì, và cũng rất ý thức sự có mặt, năng lượng của 
mình ảnh hưởng đến các sư em trong chúng. Đó 
cũng là một lực đẩy để mình vững chãi hơn, có 
mặt cho các anh em, có mặt với đại chúng. Trong 
lúc Pháp Hữu hướng dẫn, chia sẻ cho thiền sinh 
hay cho các sư em, Pháp Hữu cũng thật sự đang 
tự nhắc nhở mình. Nó thúc đẩy mình đi tới, giúp 
mình nỗ lực hơn, vững chãi hơn để đóng góp cho 
tăng thân và đồng thời giúp mình nhớ lại những 
ước muốn của mình và của tăng thân. Pháp Hữu 

cũng muốn làm một vị trú trì vững. Năng lượng 
của đại chúng, cùng với sự cởi mở, hết lòng của 
các anh em giúp cho Pháp Hữu rất nhiều. Những 
cái rễ bắt đầu cắm lại, thấy mình tự tin hơn, nương 
tựa Thầy, nương tựa đại chúng và làm chỗ nương 
tựa cho các sư em.

Pháp Hữu thấy đại chúng đã bước được những 
bước quan trọng, và Pháp Hữu có niềm tin mình 
sẽ tiếp tục vượt qua được những trở ngại có thể 
xảy ra trong tương lai. 

BBT: Tại Làng Mai có rất nhiều buổi họp, thầy 
thực tập như thế nào để nuôi dưỡng và tạo hứng 
khởi cho mình trong các buổi họp?

Thầy Pháp Hữu: Pháp Hữu nghĩ yếu tố đầu tiên 
dẫn đến sự thành công của buổi họp là người chủ 
tọa phải là người thích đi họp (cười). Người điều 
hành buổi họp phải là một người sẵn sàng đi họp. 
Vì nếu mình không thích đi họp, cảm thấy đi họp 
nặng nề thì khi chủ tọa buổi họp mình sẽ truyền 
năng lượng nặng nề đó cho đại chúng.
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Theo kinh nghiệm của Pháp Hữu, về phần họp, có 
nhiều khía cạnh cần lưu tâm. Trước hết, anh chị 
em trong chúng phải hiểu sự quan trọng của buổi 
họp. Buổi họp giúp duy trì sự truyền thông của 
đại chúng trong lĩnh vực làm việc, cũng như điều 
hợp, vận hành cho một xóm, một tu viện. Họp có 
rất nhiều loại: họp Ban chăm sóc, họp Tỳ kheo, 
họp Giáo thọ, họp Sa di, họp Ban tổ chức, họp 
chúng,... nhưng nguyên tắc chung của buổi họp là 
đưa tới sự hòa hợp. Buổi họp đưa tới hòa hợp để 
cho nhóm, cho ban, cho công việc đó đi đến một 
kết quả mà ai cũng đồng ý nâng đỡ. Đó là nguyên 
tắc mình cần biết và chia sẻ với đại chúng.

Người chủ tọa buổi họp cần phải có sự chuẩn bị 
trước. Thứ nhất, phải biết đề tài của buổi họp. 
Mỗi đề tài mình phải nắm vững để chia sẻ cho 
đại chúng hiểu được và đóng góp để cùng đưa 
tới quyết định. Khi chuẩn bị trước như vậy, nếu 
đại chúng thắc mắc mình có thể có đủ thông tin 
để giúp đại chúng đi đến quyết định nhanh hơn. 
Người chủ tọa, nếu không nắm rõ đề tài thì khi 
đại chúng hỏi, mình không có đầy đủ thông tin 
và đại chúng cần phải bàn về những câu hỏi đó sẽ 
mất thêm nhiều thời gian. Trong thời khóa bình 
thường, Pháp Hữu nghĩ mình duy trì buổi họp 
mỗi tuần và cố gắng như thế nào để buổi họp diễn 
ra trong vòng một đến một giờ rưỡi. Kéo dài buổi 
họp quá sẽ tạo tâm lý ngán và mệt mỏi cho đại 
chúng. 

Khi làm chủ tọa buổi họp thì trước buổi họp một 
ngày, Pháp Hữu thường viết sẵn đề tài để đại 
chúng có thể hình dung trước, có thể cùng nhìn về 
đề tài đó trước khi vào buổi họp. Nếu không, khi 
vào buổi họp, đại chúng chưa có khái niệm nào 
hết nên sẽ cần thời gian để suy nghĩ về đề tài đó. 
Thứ hai, những công việc, những đề tài nào mình 
chưa nắm chắc thì mình nên đi hỏi thêm thông tin 
trước khi trình bày. Có những đề tài khó mà mình 
cảm nhận không biết đại chúng có dễ dàng chấp 
nhận hay không thì có thể hỏi ý vài anh em trước 
để có thể trình bày trong buổi họp rõ ràng hơn. 
Những phần chuẩn bị như vậy đưa tới sự rõ ràng, 
càng rõ ràng thì đại chúng sẽ càng khỏe.

Trước các buổi họp, mình cần phải đọc lời quán 
nguyện. Sự thực tập này rất quan trọng, nhắc nhở 
đại chúng: “nếu trong số chúng con có người 
nhận thấy có sự căng thẳng, chúng con xin lập 
tức ngừng lại để sám hối tại chỗ và trả lại cho 
đại chúng không khí Ý hòa đồng duyệt”. Ở xóm 
Thượng, quý thầy cũng thực tập điểm này. Khi có 
vị chia sẻ quá lớn tiếng thì sẽ được nhắc nhở sám 
hối để đưa lại cho đại chúng không khí hòa hợp. 
Trong buổi họp, khi có sự lớn tiếng và bất hòa, 
Pháp Hữu thường dừng buổi họp, đợi tới ngày 
mai hay tuần sau mới tiếp tục. Pháp Hữu nghĩ 
khi đưa ra quyết định trong năng lượng bực bội, 
đại chúng sẽ không thông, không hòa hợp. Một 
buổi họp như vậy sẽ không đưa đến một kết quả 
tốt đẹp.

Vị hướng dẫn buổi họp phải nhạy bén. Có những 
đề tài dễ dàng, không có gì trở ngại, ai cũng cười 
thì mình có thể xin thông qua. Mỗi vị tỳ kheo, tỳ 
kheo ni trong đại chúng có trách nhiệm chia sẻ 
cái thấy của mình, nhưng sau khi đã chia sẻ thì 
thực tập buông bỏ. Mình nên tránh dùng cách bỏ 
phiếu, bởi vì khi bỏ phiếu tức là đã chia thành hai 
bên rồi, đâu còn sự hòa hợp. 

Người chủ tọa buổi họp phải có tâm, và cũng là 
một người có tình, có sự liên hệ với mọi người 
trong chúng. Người chủ tọa là một người đứng ở 
vị trí trung lập, đang nói cho đại chúng chứ không 
phải nói cho cá nhân mình. Mình là người ngồi 
chuông, mình không thể lái đại chúng theo cái 
muốn riêng của mình. Người cầm chuông phải lái 
đại chúng tới sự hòa hợp. Pháp Hữu rất vui khi có 
một sư em tỳ kheo nói rằng: “Sư em thích tham 
dự những buổi họp vì khi họp sư em cảm được sự 
hòa hợp của đại chúng, và khi đưa tới một quyết 
định thì đó là quyết định chung. Lúc đó mới thấy 
mình là một cơ thể”.

BBT: Chúng con kính cảm ơn thầy đã chia sẻ 
hết lòng những kinh nghiệm rất quý mà thầy đã 
và đang đi qua.
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Mẹ à, vậy là đã hơn 10 năm kể từ ngày con từ Sài 
Gòn về quê để xin phép ba mẹ cho con được đi 
tu, trở thành một người xuất gia, con gái của Bụt. 
Bây giờ ngồi nhớ lại, cảm giác khi xưa lại trở về, 
như mới hôm qua đây thôi. Bởi mẹ chẳng bao giờ 
tin được con lại có quyết định khác thường như 
thế. Những giây phút ấy thật khó khăn với con 
khi phải thuyết phục ba mẹ. Mẹ khóc, mẹ trách, 
mẹ nói con bất hiếu. Còn con, con chỉ biết... khóc, 
những gì con nói ra lúc đó chẳng thể nào ngăn nổi 
cảm giác khổ đau của mẹ khi nghĩ rằng mình sẽ 
mất đi đứa con đầu lòng mà mình thương yêu. 

Dù mẹ khóc như mưa nhưng đôi chân con vẫn 
bước, cảm nghe lòng quặn thắt. Nhưng tận sâu 
thẳm trong tâm hồn con lại có một niềm tin mãnh 
liệt rằng chỉ có con đường xuất gia này con mới 
có thể trả lời được những câu hỏi, những khó 
khăn, bế tắc trong lòng và thực hiện được ước mơ 
từ nhỏ: làm sao cho gia đình mình có nhiều tiếng 
cười hơn.

Mẹ của con - người chị cả của tám đứa em leo nheo 
lóc nhóc - từ nhỏ đã sớm biết giúp ông bà ngoại 
làm đủ mọi việc trong nhà và chăm sóc các em. 
Mẹ của con siêng năng lắm, chu toàn mọi việc, 
nhiều lúc còn phải dậy thiệt sớm nấu cơm mang 

ra đồng cho thợ cấy lúa nữa. Ôi, cái tuổi ăn tuổi 
ngủ ấy mà phải dậy sớm thì thiệt là tội nghiệp, có 
lúc mẹ vừa ngồi bên bếp củi, vừa thổi cơm, vừa 
ngủ gục, bị ông ngoại phát hiện thế là… bị đòn. 
Con đã được nghe mẹ kể rất nhiều về tuổi thơ cơ 
cực ấy. Ông ngoại khó, lời nói yêu thương ít hơn 
những tiếng la mắng, có lẽ đó là nguyên nhân mà 
đôi mắt mẹ thường buồn, hay nhìn xa xăm. Mẹ 
đâu được học nhiều, chỉ tới lớp ba trường làng, đủ 
để đọc, viết và làm toán cộng trừ nên làm sao mà 
không mặc cảm với chúng bạn cho được, mẹ nhỉ? 
Quê ngoại lúc đó còn nghèo, ở tận cùng của bản 
đồ hình chữ S, quanh năm người dân chỉ gắn bó 
với ruộng đồng, với con cá, con cua, nhà thì đông 
con, mẹ là chị cả, hi sinh thật nhiều.

Rồi mẹ gặp ba, chàng trai vùng đất thần kinh, về 
quê mẹ làm kế toán. Sau đó mẹ quyết định theo 
ba về tận vùng đất đỏ Long Khánh trên này chỉ 
mong thoát cảnh “bị đỉa đeo chân” (mẹ sợ con 
đỉa mỗi khi lội xuống ruộng). Và rồi ba chị em 
con lần lượt ra đời. Một thân một mình không bà 
con thân thuộc, chỉ với hai bàn tay trắng, làm sao 
tránh khỏi những lúc mẹ phải tự đương đầu với 
những khó khăn, gian nan trong cuộc sống gia 
đình. Nhiều lần con thấy mẹ cô đơn, mẹ khóc. 
Những khó khăn cứ chất chồng mà ít có người để 
sẻ chia, rồi như một định luật tự nhiên, chúng trào 
ra và mấy chị em con cùng “hưởng”. 

Là chị đầu, con ảnh hưởng nhiều nhất từ những 
nỗi đau của mẹ. Lúc đó con giận, con buồn, con 
phân vân tự hỏi có lẽ mình được mẹ lượm ở đâu 
đó về nuôi nên mẹ mới không thương, nên mới 
la, đánh mình mỗi ngày như thế chứ. Trái tim con 
cứ xa mẹ dần, xa dần… Lớn lên, con buồn vì thấy 

mình vô cảm, mẹ đó mà sao 
thấy lòng không thương mẹ 
như bao nhiêu bài hát, bao 
nhiêu câu chuyện ca ngợi tình 
mẹ con thật đẹp xung quanh. 
Mình mâu thuẫn với chính 
mình quá! 

Con đã từng ước mơ rằng 
sau này khi con lớn lên, con 
sẽ tìm và xây dựng cho mình 
một gia đình nhỏ hạnh phúc, 
sẽ yêu thương các con mình 
và không la mắng chúng nó 
như con từng bị ngày xưa. Ấy 
vậy mà lạ lắm mẹ à, con vẫn 
lặp lại những điều con không 
muốn với các em, cũng la, 

Chân Đài Nghiêm
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cũng giận, rồi các em sợ, xa con. Tại sao lạ quá 
vậy mẹ, mình cứ lập lại y chang những gì mà ông 
bà, cha mẹ mình có, mặc dầu mình không muốn, 
và hình như em bé khổ đau trong mẹ lại đang 
có trong con. Con buồn, con tự hỏi là mình phải 
làm sao để thoát khỏi em bé đó đây, làm sao cho 
gia đình mình yêu thương nhau hơn, tiếng cười 
sẽ thay thế cho những trách móc giận hờn. Con 
muốn tâm hồn mình được bình an, hiểu thương 
nhiều hơn. Ngày xưa, trước những khó khăn trong 
truyền thông của gia đình ngoại, mẹ đã chọn con 
đường ra ngoài tự lập khi còn rất trẻ. Còn con, 
con lại muốn mình đi một con đường mới, muốn 
sống vui, sống hạnh phúc hơn cho mẹ. Đó là lý do 
con chọn con đường tâm linh này.

Mẹ ơi, thật may mắn phước đức khi con có duyên 
lành được gặp Thầy và tăng thân với những 
phương pháp cụ thể dạy con trở về chăm sóc lại 
tâm hồn mình. Con tập thở, tập đi, tập ngồi yên 
cho thân tâm lắng dịu, học lắng nghe sâu để hiểu 
những cảm xúc suy tư trong mình, học nói lời hòa 
ái, dễ thương. Rồi tập nhận ra bao nhiêu thói quen 
đẹp lành mà con thừa hưởng được từ ông bà, ba 
mẹ, để nuôi lớn. Còn những điều chưa hay thì tập 
thay đổi, làm cho nó đẹp hơn. Con tập nhìn lại 
cuộc sống của gia đình mình trước đây, cách con 
tiếp nhận, cách con nói năng. Cứ thế mà đi qua 
bao nhiêu năm... Cho đến một ngày, sau giờ ngồi 
thiền cùng đại chúng về, con tiếp tục ngồi yên bên 
góc học, quán chiếu tiếp đề tài lúc nãy hãy còn 
dở dang, bỗng nhiên... con nhìn thấy một cô bé 
khoảng 8 - 9 tuổi đang ngồi trong lòng con và... 
khóc. Nhìn kĩ, con nhận ra là mẹ của mình, hình 
ảnh cô bé nhỏ qua lời kể của mẹ khi xưa. Nhìn 
em bé khóc, con bỗng giật mình khi hai hàng 
nước mắt cũng đang lăn dài một cách tự nhiên 
trên gương mặt mình. Cô bé khóc vì những khổ 
đau bao lâu nay bây giờ đã có người thấu hiểu, và 
người ấy không ai xa lạ, chính là con. Một cuộc 
tương phùng bất ngờ xảy ra sau ngần ấy năm, con 
có cảm tưởng một sợi dây vô hình giữa mẹ và con 
vừa được nối lại. Hạnh phúc trong con vỡ òa!

Kể từ phút giây ấy, hình ảnh mẹ trong con đã 
khác, con thương mẹ nhiều hơn. Biết rằng vì mẹ 
khổ mà chưa có cơ hội chuyển hóa nên làm con 
khổ lây. Bao nhiêu điều chưa nói ra được bao 
năm, nay con có cơ hội chia sẻ hết bằng cách nói 
không một chút trách móc, giận hờn qua từng lá 
thư con gởi về. Mẹ đọc và tiếp tục khóc. Mẹ nói 
lúc xưa còn trẻ, lo cơm áo gạo tiền tất bật, chưa 
có nhiều kinh nghiệm dạy con, lại chồng chất bao 
nỗi đắng cay một mình nơi xứ lạ, mẹ vô tình trút 

giận lên con, bây giờ biết thương thì nó đã đi xa 
mình rồi... Nghe mà sống mũi con cay cay... 

Con tự nhủ nếu không được đi tu, chắc gì con đã 
chuyển hóa được những nỗi đau của mẹ và hiểu 
mẹ như bây giờ, mẹ nhỉ? Nhờ được học trở về 
lắng nghe những niềm đau, những vụng về của 
mình mà trái tim con mở ra, tình thương cùng 
sự chấp nhận cứ thế tự nhiên đến mà con không 
cần cố gắng một chút nào cả. Càng thực tập, càng 
hiểu mình, con lại càng gần với mẹ hơn. Hai mẹ 
con mình chia sẻ được với nhau thật nhiều điều: 
từ chuyện gia đình, chuyện xã hội, chuyện cuộc 
sống xung quanh. Con thấy mẹ vui hơn, hay cười, 
suy nghĩ cũng tích cực ra. Mẹ lại hay quan tâm 
đến những người khốn khó hơn mình, giúp được 
tí gì là mẹ làm mặc dầu nhà mình cũng không 
khá giả hơn ai. Mẹ biết quay về nương tựa năng 
lượng thương yêu của Đức Bồ tát Quan Thế Âm, 
cứ sáng sáng chiều chiều, mẹ lại thành tâm thắp 
nhang. Con hay gọi vui nơi đặt tượng Đức Bồ tát 
trước nhà mình là “góc yên bình” của mẹ, nơi mẹ 
hay trở về nương tựa, chia sẻ mỗi khi muộn phiền 
hay lo lắng bất an. Có lần con hỏi: “Vậy mỗi lúc 
thắp nhang, mẹ nguyện cầu gì?” Mẹ nói: “Thì cầu 
cho gia đình mình an vui, khỏe mạnh, cho con tu 
tập giỏi”. 

Vậy là bây giờ mẹ không còn muốn kêu con về 
với mẹ như những năm đầu nữa rồi, mẹ cũng ít 
khóc hơn xưa. Những khi nghĩ về mẹ với bao hy 
sinh cho ba và tụi con, chẳng bao giờ thảnh thơi 
mà đi đâu lâu, cũng đâu có cơ hội đi đây đó nhìn 
cuộc đời rộng lớn ra sao, con lại ý thức hơn mà 
sống cho thảnh thơi và đi cho mẹ. Mỗi khi có cơ 
hội đi khóa tu, tới một vùng đất mới, con lại cố 
gắng mở mắt thật to, cảm nhận cho hết lòng vì 
biết mình đang đi luôn cho ước mơ của mẹ. Em 
bé trong mẹ được tung tăng, vui vẻ hồn nhiên 
trở lại bởi em bé trong con đang từng ngày được 
chăm sóc, được sống một cuộc đời mới, ý thức 
hơn, bình an hơn. Hai mẹ con mình như hai em 
bé, đang nắm tay nhau đi về phía mặt trời, nơi mà 
hai bên đường thơm nức mùi cỏ dại, có bướm, có 
hoa, có nụ cười tươi sáng cùng những bước chân 
thật an bình. Biết ơn vô cùng tình thương của Bụt, 
của Thầy, của Tăng thân để giờ đây, con có thể 
tiếp tục viết tiếp những ước mơ của mẹ, ước mơ 
tưởng chừng thật nhỏ nhoi mà khó thực hiện vô 
cùng.

Và bỗng nhiên con thấy cô bé nhỏ ngày xưa đang 
nhìn con… mỉm cười!

Con gái nhỏ của mẹ.
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Chân Trời Phạm Hạnh

Thầy Chân Trời Phạm Hạnh, người Hà Lan, xuất gia trong gia đình cây Đỗ Quyên tại Làng Mai trong 
chương trình 5 năm dành cho người trẻ. Thầy đã hoàn thành chương trình 5 năm vào tháng 10 năm 
2016 nhưng vì yêu cuộc sống xuất gia nên thầy đã chọn tiếp tục sống đời phạm hạnh. Thầy lớn lên 
trong một gia đình theo đạo Thánh Tông đồ (Apostolic), là đạo có nguồn gốc từ Thiên chúa giáo, dựa 
trên lời dạy của 12 vị Tông đồ của chúa Jesus. Thầy rất năng động trong tu tập và phụng sự, nhất là 
đối với phong trào Wake Up.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về cộng đồng mà tôi đã sinh 
hoạt hồi còn nhỏ. Muốn đến đó, chúng tôi phải 
leo cầu thang để đi lên một cái sảnh lớn có cửa 
sổ lắp bằng những tấm kính màu. Ở đó rất đông 
người, trẻ con chúng tôi thường gọi các vị ở đó  
là cô, chú hay bác. Vì còn bé nên tôi thường ngồi 
cạnh một anh lớn hơn và được cho ăn kẹo bánh, 
với điều kiện là tôi phải ngồi yên. Cảm giác mà 
tôi nhớ rõ nhất là tôi có thể được là chính mình, 
và được thương yêu. Ấn tượng và kinh nghiệm đó 
vẫn còn ở trong tôi, làm tôi thấy mình giàu có. Tôi 
không thể giải thích bằng lời một người theo đạo 
thánh Tông đồ (Apostolic) là gì, nhưng tôi chắc 
chắn rằng gốc rễ đó chính là nền tảng của cuộc 
đời tôi. Ba mẹ tôi thật sự đã làm hết khả năng để 
cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Dù chúng tôi cũng 
có những lúc khó khăn, bão táp nhưng chúng tôi 
vẫn rất gần gũi với nhau. 

Khi tôi tìm ra được Thầy và Làng Mai, tôi cảm 
thấy như mình đã về nhà. Những mảnh ghép như 
đã được ráp lại hoàn chỉnh và tôi có thể nhìn thấy 
chính mình trong một luồng ánh sáng thật mới 
mẻ. Điều đó thật rõ ràng và mạnh mẽ đến nỗi sau 

đó tôi đã trở thành một người xuất gia. Bây giờ thì 
tôi lại có duyên được trải nghiệm con đường tuyệt 
đẹp này với một cộng đồng thứ hai.

Là một người xuất gia, tôi sống trong một cộng 
đồng, đó là tăng thân của tôi. Mỗi hai năm một 
lần, tôi có thể về thăm gia đình huyết thống hai 
tuần. Hai tuần có vẻ hơi ngắn ngủi, nhưng tôi 
thường xuyên nói chuyện với gia đình qua mạng 
và ba mẹ cũng thường đến Làng thăm tôi. Vì thế 
tôi không thấy mình sống xa gia đình. Mỗi khi 
về thăm nhà, tôi có cảm giác như mình chưa bao 
giờ đi xa. Tuy vậy, mỗi khi về thăm nhà, tôi lại 
rất mong gặp lại cộng đồng Apostolic của mình. 
Trong một chuyến thăm nhà gần đây, tôi đã đến 
dự một buổi lễ Chủ nhật ở nhà thờ. Buổi lễ hôm 
ấy rất đặc biệt bởi vì ba tôi là người làm lễ. Dù ba 
tôi không còn đứng trong vị trí một giáo sĩ trong 
nhà thờ vì lý do sức khỏe, nhưng đúng ngày tôi 
về thăm nhà, ông lại được mời làm người giúp 
cho buổi lễ.  

Sáng hôm đó, tôi ngồi cạnh mẹ trong nhà thờ. 
Cảm giác rất đặc biệt vì tôi lại được về nhà, với 
cộng đồng quen thuộc và chia sẻ khoảnh khắc ấy 
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với ba mẹ. Bài giảng của ba tôi thật mạnh mẽ, đầy 
cảm hứng và rất thật. Giờ “Rondgang” đã đến, 
đó là nghi lễ rước bánh thánh (nó có kích thước 
cỡ đồng kim loại 2 euro, biểu tượng của lời Chúa 
dạy).

Ba tôi được mời giúp lễ. Mọi người lần lượt 
lên nhận bánh thánh trong khi ban đồng ca nhà 
thờ tiếp tục các bài thánh ca. Tôi ngồi chờ bên 
cạnh mẹ, lắng nghe. Đột nhiên tôi nhận ra mình 
là người cuối cùng đứng trong hàng. Mọi người 
trong hàng tôi đang đứng di chuyển lên rất chậm, 
có lẽ vì ba tôi làm gì cũng rất từ tốn. Những hàng 
khác đã xong hết rồi nên rất nhiều người đứng 
trước tôi đã đến rước bánh từ những người giúp 
lễ khác. Việc này làm tôi bị đặt trong một hoàn 
cảnh khó xử, bởi vì tự đáy lòng, tôi không bao 
giờ muốn làm phiền người khác, nhưng nếu tôi là 
người cuối cùng ở trong hàng, mà tôi lại cứ đứng 
chờ để được nhận bánh thánh từ ba thì mọi người 
trong cộng đồng sẽ phải chờ tôi. Nhưng dù sao đi 
nữa tôi cũng đang đứng đó, tôi đã trở về giữa môi 
trường Apostolic thân quen sau một 
thời gian dài xa cách. Tôi, một thầy tu 
Phật giáo Apostolic, đứng xếp hàng 
để chờ đến lượt nhận bánh thánh từ 
chính cha mình.

Đây là khoảnh khắc dành cho tôi, đây 
là ba tôi… Tôi phải nắm lấy khoảnh 
khắc này, để nó không trôi qua một 
cách oan uổng!

Cuối cùng tôi đã đứng trước mặt ba 
tôi. Ba tôi nhìn vào mắt của tôi, thật 
lâu. Và tôi cũng nhìn sâu vào mắt của 
ba. Cả cộng đồng lặng nhìn hai cha 
con tôi. Một nụ cười, một sự kết nối 
giữa hai cha con. Tôi đứng đây, tràn 
đầy sức mạnh và niềm tin, và ba tôi 
cũng vậy, cũng đã lấy lại được sức 
mạnh của mình. 

Khi tôi báo cho ba là tôi muốn xuất 
gia, ba tôi nói: “Có rất ít người thật 
sự dấn thân để thực hiện cho được 
những ước mơ sâu sắc nhất của cuộc 
đời mình. Ba rất hãnh diện về con. Ba 
ủng hộ con”.  Và tôi đã biến ước mơ 
đó trở thành sự thật, tôi trở thành một 
người xuất gia. Và tôi thấy, làm thầy 
tu thật thích.

Ba tôi đưa cho tôi chiếc bánh thánh và 
đọc: “Sự dâng hiến linh hồn con cho 

Thượng Đế đã được chấp nhận và khẳng định”. 
Bánh thánh trên tay, nét mặt của ba tôi… Trong 
khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng: ba tôi 
và con trai, bao nhiêu tình thương ba đã dành cho 
anh em tôi, cố gắng rồi thất bại, rồi kiên trì làm lại 
lần nữa. Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc của một 
sự kết nối đích thực, của tình thương đích thực. 
Tôi nói: “Amen, thưa ba, con thương ba lắm!”.

Cả cộng đồng im lặng. Khoảnh khắc ấy rất riêng 
tư, rất thật, và đó chính là một món quà cũng rất 
thật.

Tôi nhận ra rằng tôi có thể hiến tặng nhiều hơn 
là tôi nghĩ, bằng cách chỉ cần là chính mình, chỉ 
tận hưởng không gian dành riêng cho mình. Tôi 
không cần phải phụng sự cho thế giới bằng cách 
làm cho tôi nhỏ hơn hoặc lớn hơn con người thật 
của mình. Tôi chỉ cần là chính tôi, và đó là cách 
tôi phụng sự chân thật nhất.
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Chân Pháp Nguyện

Kính bạch Thầy,

Thất Da Cóc sáng nay thật yên tĩnh. Những cây 
tùng xanh đang đứng rất vững chãi bên những loại 
cây cho hoa cho trái. Trên thảm cỏ dại trước sân 
cốc, những chú ong và vài ba cánh bướm đang 
bay lượn bên nhau. Năm nay chúng con không cắt 
cỏ trước sân cốc. Nhìn hoa dại mọc xen lẫn trong 
cỏ thật đẹp nên chúng con để vậy cho tự nhiên, 
nhờ thế mà có rất nhiều ong bướm tìm đến để vui 
chơi và hút mật. Cảnh tượng này đã nuôi dưỡng 
con rất nhiều. Hạnh phúc của người tu thật đơn sơ 
và giản dị.

Ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên tay, ký ức đưa 
con trở về thăm lại những ngày con lâm bệnh 
trong chuyến hoằng pháp của Thầy và tăng đoàn 
ở Tây Ban Nha. 

Hoằng pháp tại thành phố Madrid 

Chuyến bay của hãng hàng không Iberia từ 
Bordeaux đến Madrid đã bị hoãn lại hai tiếng đồng 
hồ vì lý do an ninh tại phi trường Bordeaux. Máy 
bay đáp xuống phi trường Madrid vào khoảng 8 
giờ tối ngày 25 tháng 4 năm 2014. Mấy thầy trò 
được thầy Pháp Lưu, Pháp Liệu và một số tăng 
thân người Tây Ban Nha chào đón và đưa về nghỉ 
ngơi tại một căn nhà riêng của một cô thiền sinh 
trong ban tổ chức. Tối ấy con ngủ không được, 
sáng thức dậy con thấy trong người không khỏe 
cho lắm. Buổi pháp thoại công cộng của Thầy 
được tổ chức tại một nhà hát lớn ở thành phố 
Madrid vào ngày 27 tháng 4. Sáng hôm ấy khi đi 
theo Thầy và tăng thân đến rạp hát, con cảm thấy 
trong người hơi khó chịu, như sắp bị cảm. Ngồi 
nghe pháp thoại của Thầy trên sân khấu con bắt 
đầu bị sốt, toàn phần thân trên nóng lạnh, con cố 
gắng theo dõi hơi thở và ngồi thật yên để nghe 
Thầy giảng xong thời pháp thoại. Tối ấy con bắt 
đầu lâm bệnh.  

Hoằng pháp tại thành phố Barcelona 

Chuyến xe lửa tốc hành đưa hai Thầy trò đến sân 
ga Madrid vào lúc 3 giờ chiều, ngày 6 tháng 5. 

Thầy Pháp Dung, thầy Pháp Lưu và tăng thân cư 
sĩ địa phương đến đón và đưa thầy trò về nghỉ 
ngơi tại một tu viện Công giáo Sant Felip Neri 
trong thành phố Barcelona. 

Buổi pháp thoại công cộng của Thầy được tổ 
chức vào ngày 8 tháng 5 tại trung tâm hội nghị 
Barcelona. Trung tâm này khá khang trang và 
rộng lớn. Hôm ấy con rất mệt, có thể là mệt nhất 
từ khi con tới Tây Ban Nha. Một chú tài xế rất 
dễ thương chở thầy trò đến Trung tâm hội nghị 
Barcelona. Thầy ngồi ghế trước, con ngồi ghế sau 
lưng Thầy và Thầy đã cảm được hơi thở hổn hển 
của con. Thầy móc hộp “tiên đơn” nhỏ trong túi 
áo Tiếp Hiện ra đưa cho con và bảo: “Con ngậm 
đỡ cái này!”. Ngày hôm ấy hơi thở của con cũng 
như một “điện tâm đồ” rất ngắn và cạn. Con cố 
gắng tập trung để giữ thăng bằng. Thầy biết hôm 
nay có bác sĩ Hạnh từ Paris đến nên Thầy dạy 
con khi nào thấy tiện thì mời bác sĩ Hạnh vào cho 
Thầy hỏi việc. Hôm ấy sau khi đưa Thầy lên sân 
khấu, con lùi lại đằng sau hậu trường, không dám 
đứng trên sân khấu để tụng kinh cùng quý thầy và 
quý sư cô vì sợ sẽ bị xỉu nửa chừng làm động buổi 
giảng của Thầy. 

Tối hôm ấy con ngủ không được, hễ con nằm 
ngửa là ho và khi nằm nghiêng thì đau và lại càng 
ho nhiều hơn. Phòng con nằm kế bên phòng Thầy, 
con sợ làm động giấc ngủ của Thầy nên ngồi dậy 
để bớt bị ho. Sáng hôm sau bác sĩ Hạnh đến, vào 
đảnh lễ và hầu chuyện với Thầy, sau đó sư cô 
Chân Không đưa bác sĩ qua phòng khám cho con. 
Hôm sau bác sĩ tìm được một bệnh viện nhỏ gần 
nơi tu viện mà thầy trò đang trọ. Chiều ấy, bác sĩ 
đến dẫn con đi, con hỏi xem chỗ ấy có xa không, 
bác sĩ bảo không xa, đi bộ khoảng 15 phút. Vừa 
bước xuống cầu thang, con thấy quá mệt. Con thì 
thầm trong bụng: “Bụt ơi, Bụt đi cho con!”. Thở 
vào, con bước một bước và thở ra, con bước một 
bước. Mỗi bước là một hơi thở, cứ như thế con 
từ từ bước theo bác sĩ. Bác sĩ dẫn con đi chầm 
chậm như đang tập cho một em bé mới biết đi. 

Trích từ “Nhập viện ký”
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Khi gần đến bệnh viện, bác sĩ nói với con rất 
trịnh trọng: “Thầy ơi! Con rất hy vọng là sự chẩn 
đoán của con sai. Hôm qua tới giờ con nguyện 
với đức Bồ tát Quan Thế Âm cho thầy không có 
gì. Con nghĩ là trong phổi của thầy có nhiều nước 
lắm”. Sau khi chụp hình quang tuyến, kết quả cho 
thấy hơn hai phần ba lá phổi bên phải của con 
đã bị nước phủ đầy. Nhìn hình quang tuyến, bác 
sĩ Hạnh đoán ít nhất cũng phải từ hai đến ba lít 
nước. Bây giờ con mới hiểu vì sao mấy ngày nay 
con bị khó thở và cứ sốt liên miên. Sau khi có kết 
quả, bác sĩ Hạnh bàn với sư cô Chân Không, quý 
thầy và quý sư cô đưa con vào nhập viện.

Nhập viện Perigueux 

Chúng con rời tu viện Sant Felip Neri vào lúc 9 
giờ sáng, ngày 10 tháng 5. Con đường dài hơn 
669 cây số từ thành phố Barcelona - Tây Ban Nha 
đến thành phố Perigueux - Pháp, vậy mà sư chú 
Pháp Đan và chú Pep chỉ lái xe khoảng 7 tiếng 
đồng hồ. Hai người hết lòng thay phiên nhau lái. 
Con ngồi phía sau rất mệt và nói không ra tiếng. 
Con ngồi với cặp mắt lim dim vì hơi thở của con 
lúc ấy vô cùng ngắn. Con thở hì hục như ngọn 
đèn trong đêm thâu sắp sửa cạn dầu. Thấy con 
mệt nên hai vị lái xe đưa thẳng đến bệnh viện mà 
không ghé nghỉ ngơi lần nào, ngoại trừ ghé để đổ 
xăng. 

Chúng con đến bệnh viện Perigueux lúc 4 giờ 
chiều. Hôm nay là thứ Bảy nên bệnh viện không 
có nhiều nhân viên và bác sĩ. Phải đến gần 9 giờ 
tối con mới được đưa vào phòng chẩn đoán. 

Tối hôm đó y tá cho con biết là phải đợi tới sáng 
ngày hôm sau mới hút nước trong màng phổi của 
con ra được. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 
mà con ngủ qua đêm trong phòng cấp cứu. Không 
khí ồn ào như một cái chợ. Cứ mỗi lần lên cơn sốt 
con lại báo cho y tá biết và họ tới cho con thêm 
thuốc Paracetamol. Trong bầu không khí ngột 
ngạt khó thở, con thực tập trở về với hơi thở vì 
không muốn để cho tâm ý phải đi phiêu bạt giang 
hồ. Con thực tập như sau:
Thở vào, con ý thức đây là hơi thở hổn hển. 
Thở ra, con ý thức đây là hơi thở ngắn. 
Thở vào, con ý thức đây là hơi thở có nước.

Thở ra, con ý thức đây là hơi thở có bong bóng. 

Lâu nay con được học và thực tập kinh Quán niệm 
hơi thở và kinh Tứ niệm xứ, nhưng đây là lần 
đầu tiên con ý thức được hơi thở ngắn thật sự là 
như thế nào. Nước ở trong màng phổi nhiều quá 
nên phổi không có đủ không gian để giãn ra hoặc 
xẹp xuống, vì thế hơi thở rất ngắn và hổn hển 
khiến con mệt nhoài. Kinh nghiệm trực tiếp với 
những hơi thở thật ngắn như vậy cho con thêm 
sự thấu cảm với những người đang nằm hấp hối, 
cái cảm giác đương đầu với sự sống chết. Đêm ấy 
con tự hỏi mình: “Nếu mình ra đi trong tình trạng 
như thế này thì mình có luyến tiếc gì không? Có 
cái gì muốn làm mà mình chưa có cơ hội làm?”. 
Hai câu hỏi này giúp con nhìn lại. Lạ lùng thay, 
câu trả lời đi lên rất nhanh, rõ ràng và con không 
cần mất phút nào để suy nghĩ: “Cuộc đời là thế!  

Chuyến hoằng pháp tại Tây Ban Nha năm 2014
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Việc cần làm đã làm! Chơi như làm, làm như 
chơi!”. Con nhìn lại chặng đường mình đã đi qua 
như: gặp được chánh pháp, gặp được Thầy và 
tăng thân, đặc biệt là con được làm một người tu 
sống một cuộc đời rất sâu sắc và có nhiều ý nghĩa. 
Đối với con cuộc đời bao nhiêu đó là đầy đủ lắm 
rồi. Vì thế, con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nếu hết 
duyên phải ra đi, thì ra đi. Con sẵn sàng ra về để 
tiếp nối đường đi.

Hút nước trong màng phổi

Mờ sáng hôm sau con được chuyển lên khu chăm 
sóc đặc biệt. Trước tiên, bác sĩ để con ngồi trên 
một cái ghế và bảo con cúi đầu lên một cái bàn 
trước mặt. Bác sĩ chích thuốc tê vào sau lưng, phía 
phổi bên phải, nơi bác sĩ sẽ hút nước. Bác sĩ dùng 
một cây kim thật to và dài có lỗ hổng rộng ở giữa. 
Cây kim to như cây lẹm xỏ lỗ tai lợn và chiều 
dài khoảng gần một gang tay. Cây kim này được 
kết nối với một cái ống hút hơi mà bác sĩ dùng 
hơi để hút nước ra. Bác sĩ định vị chính xác rồi 
chích vào. Tuy không đau, nhưng con cảm được 
sức đẩy của cây kim xuyên qua da thịt và con cảm 
thấy rất thốn. Lúc ấy, con theo dõi và tập trung 
vào hơi thở, phó thác mọi chuyện khác cho bác 
sĩ. Bác sĩ cho con biết nước ra nhiều lắm! Khoảng 
3 đến 4 phút sau con bắt đầu bị sặc vì sức ép hơi. 
Đây là giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ liền vội rút 
kim ra. Nếu không sẽ làm con thiệt mạng. Con 
hỏi bác sĩ xem trong bình đó bao nhiêu nước, bác 
bảo một lít rưỡi! Con không thể nào tin được là 
trong màng phổi của con có nhiều nước đến thế. 
Bác sĩ cho biết vẫn còn nhiều nước lắm, nhưng 
hôm nay chỉ có thể lấy ra được bấy nhiêu, bác 
sĩ sẽ tiếp tục theo dõi và rút ra. Bây giờ con cảm 
thấy hơi thở nhẹ và thoải mái hơn. 

Sáng hôm sau họ đưa con xuống phòng để chụp 
lại hình phổi. Chiều hôm ấy hai bác sĩ đến thăm 
con và cho con biết kết quả, màng phổi vẫn còn 
nước và họ không biết là cơ thể con có tiết ra 
thêm hay không. Họ vẫn tiếp tục theo dõi và sẽ 
hút nước ra trong một hai ngày nữa. Con hỏi xem 
chừng nào bác sĩ mới xác định được bệnh tình của 
con, bác sĩ nói triệu chứng bệnh của con làm họ 
quan tâm đến một vài chứng bệnh: ung thư, lao, 
Pseudomonas, một loại vi trùng tinh tế, hoặc một 
loại vi khuẩn tinh vi mà họ chưa biết tên. Hiện tại 
họ chưa có đầy đủ bằng chứng cụ thể để kết luận. 
Họ đề nghị con nên làm sinh thiết (biopsy) để biết 
chính xác là con bị bệnh gì.

Nhớ mẹ - nhớ nhà - nhớ tô “bánh lọc” 

Trong căn phòng trống vắng chiều nay, tâm thức 
đưa con trở về thăm lại những người thương 
trong gia đình huyết thống, đặc biệt là thời thơ 
ấu. Con nhớ đến mẹ thật nhiều. Con nhớ bàn tay 
nâng niu vỗ về của mẹ. Lúc con còn bé, mỗi lần 
bị bệnh mẹ thường đến xoa đầu, sờ trán và hỏi 
han như một bác sĩ. Mỗi lần mẹ làm thế con cảm 
thấy được thương, được quan tâm và thấy dễ chịu 
hơn. Những lúc con bị cảm nặng, mẹ lăng xăng lo 
lắng đủ điều, làm mọi cách để giúp con mau hết 
bệnh. Ý thức là “em bé năm tuổi” trong con đang 
thương nhớ mẹ, con đưa bàn tay phải lên nhìn 
kỹ để thấy mẹ, vì bàn tay của con cũng chính là 
bàn tay của mẹ, như Thầy thường dạy. Con đặt 
bàn tay lên trán rồi nói với em bé trong con: “Mẹ 
đang xoa trán cho em đó. Em hãy yên tâm nhé! 
Mẹ luôn luôn có đó cho em”. Và con cũng nói 
với mẹ: “Con không sao đâu mẹ, xin mẹ đừng lo 
lắng!”.

Nhưng điều con nhớ nhất là tô bánh lọc do chính 
tay mẹ nấu. Mấy ngày nay con rất thèm được ăn 
tô bánh lọc. Ngày xưa, mỗi lần con bị bệnh, mẹ 
thường hay nấu bánh lọc cho con ăn vì mẹ biết 
con không thích cháo. Mẹ con nấu ăn rất khéo. 
Mỗi lần ăn một tô bánh lọc của mẹ nấu thì con 
cảm thấy bớt bệnh ngay. Có những lúc con không 
bị bệnh, nhưng con cũng giả vờ bị bệnh để được 
mẹ nấu bánh lọc cho ăn. Không phải là mẹ không 
biết đâu! Mẹ là tình thương không điều kiện. Mẹ 
là mẹ, nhưng mẹ cũng là bác sĩ gia đình. Mẹ cũng 
giả vờ không biết để cho con được thỏa mãn và 
vui lòng. Con nhớ trong những ngày cuối cùng 
trước khi mẹ con qua đời, mẹ đã nói với con rằng: 
“Con có biết vì sao mẹ nghe lời con không?”. Con 
im lặng chưa kịp trả lời thì mẹ con bảo: “Vì mẹ 
rất thương con!”. Câu nói ấy vẫn còn đọng lại 
trong trái tim con. 

Trong những ngày nằm viện, hình bóng của mẹ 
trong tàng thức thường trở về với con. Nhớ mẹ, 
nghĩ về mẹ, con lại nhớ đến anh chị và các cháu 
của con. Con nhớ nhà. Hồi ký về mẹ đã vô tình 
tưới tẩm khái niệm về “tình mẹ” trong con càng 
lớn hơn. Con nhớ có lần trong con đi lên câu hỏi 
“Mẹ có nghĩa là gì?”. Ngay tức khắc câu trả lời 
thì thầm đáp lại: “Thì mẹ là tình thương đó!”. Nếu 
mẹ là tình thương, thì nơi nào có tình thương là 
nơi đó có mẹ. Cái thấy này đã đem lại cho con rất 
nhiều hạnh phúc. Con tìm thấy mẹ biểu hiện khắp 
mọi nơi. Mẹ vẫn tiếp tục trong con, trong anh chị 
và các cháu của con. Bên Thầy và bên tăng thân, 
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con cũng cảm được sự hiện hữu của mẹ, vì nơi 
đây cũng có những tấm lòng bao la như biển cả. 

Cuộc sinh thiết, hút nước kỳ hai và xuất viện

Thời gian qua nhanh, mới đó mà con đã nhập viện 
được hơn một tuần. Cho đến hôm nay vẫn chưa có 
kết quả. Bác sĩ cho biết các cuộc thử nghiệm máu, 
nước tiểu, nước trong màng phổi và đàm đều có 
kết quả âm tính, nghĩa là không bị nhiễm trùng. 
Và hỏi ý con để làm sinh thiết lần hai. Dù biết là 
sẽ rất mệt sau khi sinh thiết nhưng con cũng gật 
đầu đồng ý để cho họ làm những gì họ biết. 

Rồi đến ngày thứ 12, vẫn chưa có kết quả về bệnh 
tình của con. Bác sĩ cho biết bắp thịt trong màng 
phổi của con đã ngưng tiết nước ra, nhưng trong 
phổi vẫn còn nước. Họ không thể nào hút ra hết 
được. Tuy nhiên, khi các tế bào lành mạnh trở 
lại thì bắp thịt sẽ có khả năng tự hút nước đó vô 
lại. Hơn nữa, bác sĩ cho con biết cuộc sinh thiết 
kỳ rồi vẫn chưa có kết quả. Bác sĩ nói: “Chúng 
tôi nghĩ có thể kỳ rồi làm sinh thiết không đúng 
chỗ. Chúng tôi muốn làm thử lại một lần nữa ở 
một chỗ khác”. Con nói: “Thưa bác sĩ! Thân thể 
của tôi không phải để dùng làm thí nghiệm. Bác 
sĩ nghĩ sao nếu tôi xin được xuất viện?”. Con nhờ 
bác sĩ mời bác sĩ phó khoa đến cho con được tham 
khảo ý kiến.

Ngày hôm sau vào lúc 11 giờ sáng, bác sĩ phó 
khoa tới gõ cửa phòng con và bước vào, nét mặt 

tỏ vẻ không vui. Bác sĩ hỏi con có còn bị sốt 
không? Con trả lời là đã hết sốt mấy ngày nay. 
Bác sĩ nói:“Chúng tôi cần phải làm lại sinh thiết 
thêm một lần nữa, vì lần rồi có thể là lấy không 
đúng chỗ”. Con im lặng không nói gì để cho bác 
sĩ nói tiếp. Bác sĩ giải thích cho con nghe đầy đủ 
lý do. Con nhìn bác sĩ rồi đáp: “Thưa bác sĩ, tôi 
sẽ đồng ý cho bác sĩ làm sinh thiết lần thứ ba, 
nếu bác sĩ bảo đảm với tôi là lần này sẽ làm đúng 
chỗ, sẽ lấy đúng số lượng thịt và sẽ có kết quả”. 
Bác sĩ nhìn con im lặng mà không trả lời. Con 
tiếp: “Nếu bác sĩ không bảo đảm được thì thôi, 
mình đừng bàn về chuyện lấy sinh thiết thêm một 
lần nữa. Bác sĩ biết rất rõ mỗi lần làm sinh thiết 
như thế thì tôi phải nằm mệt nhừ từ hai đến ba 
hôm”. Bác sĩ nhìn con có vẻ thấu cảm được phần 
nào. Bác sĩ nói: “Tôi hiểu. Nhưng chỉ có cách này 
mới cho mình biết kết quả hữu hiệu hơn”. Con 
nói: “Thưa bác sĩ! Mỗi ngày nằm bệnh viện như 
thế này thì tốn rất nhiều tiền. Tôi là một người 
tu. Tôi không có tiền. Tiền là do đàn na tín thí 
cúng dường. Làm kiểu này thì tôi sẽ tổn phước 
nhiều lắm. Xin bác sĩ hoan hỉ cho tôi được xuất 
viện”. Bác sĩ nhìn con một cách rất trịnh trọng rồi 
nói: “Nếu thầy muốn xuất viện cũng được, nhưng 
có những điều kiện mà thầy cần phải tuân theo”. 
Những điều kiện chủ yếu là yêu cầu con phải uống 
thuốc trụ sinh phòng ngừa và phải trở lại tái khám 
mỗi tháng một lần trong thời gian uống thuốc.  

Pháp thoại công cộng tại Khải hoàn môn Arco De Triunfo, Barcelona, Tây Ban Nha năm 2014
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Nghe xong con gật đầu đồng ý với những điều 
kiện mà bác sĩ đã nêu ra. Con được xuất viện 
ngay ngày hôm đó.

Ngồi yên để thấy

Con sung sướng được trở về lại mái chùa xưa, 
được nghe tiếng chuông đại hồng ngân vang mỗi 
buổi sáng chiều, được đi những bước chân thong 
dong nhẹ nhàng trên những con đường huyền 
thoại. Tuy bận rộn lo cho Đại giới đàn, nhưng 
Thầy và sư cô Chân Không vẫn dành một ít thời 
gian xuống thăm con làm con rất hạnh phúc. Sư 
cô tặng con một chậu hoa lan. Chậu lan rất xinh 
tươi và thơm ngát! Đây là lần đầu tiên con thấy 
loại lan có mùi thơm thật đặc biệt. Thầy vào ngồi 
chơi một chút rồi nói: “Thầy xuống đây chỉ muốn 
nhắc nhở con về hơi thở. Phải tập trung vào hơi 
thở. Chính hơi thở đã cứu sống Thầy!”. Thầy chỉ 
nói vỏn vẹn chừng đó. Con ý thức rất rõ là Thầy 
đang trao truyền kinh nghiệm và kinh nghiệm ấy 
chứa đầy tình thương của một bậc thầy. Tuy thông 
điệp Thầy trao rất ngắn gọn nhưng với con thật vô 
cùng quan trọng. 

Mỗi ngày con tập ngồi thật yên để trị liệu trong 
Thất Da Cóc. Con ngồi thở để có mặt và lắng 
nghe những đau nhức trong thân tâm. Con tập thở 
sâu, kéo dài hơi thở để giúp đường kinh khí lưu 
thông vì trong màng phổi của con vẫn còn nước. 
Trong khi ngồi yên, con có cơ hội quán chiếu về 
những nguyên nhân xa gần đã đưa đến căn bệnh. 
Con nhớ có một lần Thầy dạy con: “Có thân thì 
có bệnh”. Mầu nhiệm thay! Những lúc bệnh hoạn 
như thế đã giúp con nhìn lại cách sống hàng ngày 

của con, giúp con trân quý sự sống nhiều hơn và 
đồng thời giúp con làm nhỏ đi cái bản ngã của 
chính con. Con thấy cơn bệnh vừa qua đã dạy 
cho con rất nhiều bài học và giúp con ý thức 
hơn về đời sống của chính con. Bệnh giúp con 
thay đổi cách nhìn của mình và giúp con dễ dàng 
buông bỏ, dù đó là lý tưởng. Bệnh giúp con trở 
nên khiêm nhường và khiêm tốn nhiều hơn, đặc 
biệt là với chính con; khiêm nhường trong lời nói, 
khiêm nhường trong hành động và khiêm nhường 
trong ý nghĩ của mình. Trong bài thơ Dựng tượng 
tuổi thơ của Thầy có câu: “Mỗi lần ngã là một lần 
đứng dậy. Để trưởng thành. Để cuộc đời nhường 
một bước đi lên”. Con thấy bệnh giúp mình lớn 
mạnh hơn trên con đường tâm linh. Cái bệnh, cái 
đau không phải là vấn đề, vấn đề là phải học cho 
được bài học qua cơn bệnh. Một con thú hoang 
sau khi bị thương, nó sẽ tìm chỗ nằm yên để cho 
vết thương tự chữa lành. Cũng như thế, một chiến 
sĩ sau khi bị thương thì cần phải biết tịnh dưỡng. 
Sau khi lành bệnh ra trận lại thì sẽ khôn ngoan 
hơn. Với con, một người tu cũng không thể thiếu 
những yếu tố đó, cần trở về để chăm sóc, để tự trị 
mỗi khi cơn đau có mặt. 

Kính bạch Thầy! Con nhớ người Việt Nam của 
mình có câu: “Có hoạn nạn mới thấy chân tình”. 
Nhưng làm người tu như chúng con, cái chân tình 
được biểu lộ trong mỗi giây phút của cuộc sống. 
Và những lúc như vậy, cái chân tình ấy càng biểu 
lộ sâu xa hơn. Xin chân thành đa tạ tấm ân tình 
mà Thầy và các huynh đệ đã dành cho con. Đó là 
hành trang tiếp tục nuôi lớn con trong mạch pháp. 
Con sẽ nhớ mãi ân tình này.



156

Chân Trăng Tùng Hạc

“...Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả
Cho hồn thơ ấu được nâng niu…”

(Thơ Thầy)

Năm vừa qua là một năm có nhiều biến động đối 
với con. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có thể xảy 
ra một cách bất ngờ, mình không thể chắc chắn 
về điều gì cả, chỉ có thể sống hết lòng và trân 
quý ngày hôm nay, cũng như học hỏi để đón nhận 
những gì sẽ đến.

Đầu năm, con tạm biệt Vườn Ươm Thái Lan sau 
năm năm gắn bó. Về Việt Nam với bao cảm giác 
vui buồn lẫn lộn. Vui vì được đón Tết với gia 
đình lần đầu tiên sau từng ấy năm xa nhà, buồn 
vì con phải xa tu viện Vườn Ươm thân thương. 
Do thủ tục giấy tờ đến EIAB trục trặc, con được 
ở nhà khá lâu và có cơ hội chăm sóc mẹ. Cuối 
cùng vì không thể đến EIAB như 
dự tính, con được về Làng 
thăm Thầy và tăng 
thân vào một ngày 
nắng ấm đầu thu.  
 
Hai tháng ở 
Làng trong 
niềm hạnh phúc 
mỗi khi được 
thấy Thầy sinh hoạt 
cùng đại chúng. Còn 
chưa kịp làm quen với thời 
tiết làng quê yên bình của miền nam 
nước Pháp, con đã phải vội vã trở về Việt Nam 
vì mẹ mất. Dẫu biết trước phải đối diện với ngày 
này nhưng sao con vẫn không thể sẵn sàng đón 
nhận. Được học về vô thường, con vẫn thường tập 
nhìn sự việc chung quanh với những biến đổi, vẫn 
hay ngắm nhìn cỏ cây hoa lá để thấy vô thường. 
Nhưng vô thường vẫn như điều xa lạ khi sự đau 
lòng và mất mát lớn xảy đến cho bản thân. Khi đó 
mọi thứ như đóng băng, đầu óc trở nên chậm chạp 
và không nhớ gì. Con như máy vi tính tạm thời 
“shut down” không hoạt động nữa.

Mẹ cùng con đi tới

Nhận được tin mẹ sắp mất, con biết rằng giờ phút 
đau lòng nhất đã đến rồi. Cảm giác mất mát thật to 
lớn. Một điều quý giá mình sẽ mãi mãi không tìm 
thấy được nữa. Bao nhiêu cảm xúc thương tiếc 
cho một đời vất vả lận đận của mẹ, cùng những 
hối tiếc về những gì con chưa thể làm được cho 
mẹ, con thật không cam lòng. Nhưng may mắn 
thay, trong thời gian này con được ở gần Thầy và 
tăng thân. Con được quý sư cô sắp xếp để về nhà 
một cách nhanh nhất. Sư chị, sư em bên cạnh chia 
sẻ và giúp sắp xếp những việc cần. Đó là những 
lúc cảm nhận được tình chị em sâu sắc nhất.

Con lên Sơn Cốc chào sư cô Chân Không, sư cô kể 
chuyện khi chị sư cô mất, sư cô đã ngồi bên 

chị và gia đình để nói ra những 
điều hay đẹp của chị. Sư 

cô bảo: “Con cũng hãy 
làm như thế, những 
điều hay đẹp của 
mẹ cũng đang biểu 
hiện nơi con. Cám 
ơn mẹ vì đã cho 

tăng thân một người 
con dễ thương”. 

 
Nhận được lòng bi mẫn và 

cảm thông sâu sắc từ sư cô, niềm 
đau của con lắng dịu, sự ray rứt vơi nhẹ. Con thực 
sự nhận ra chỉ cần con tiếp tục bước đi cho đẹp 
thì mẹ con cũng đang bước tới và đi về tương lai. 
Chỉ cần con bình an thì mẹ con sẽ bình an. Con 
cần chế tác năng lượng bình an gửi đến mẹ. Đó 
là cách tốt nhất cho mẹ con. Nhờ vậy con có thể 
tiếp tục làm cho mẹ những gì con chưa thực hiện 
được dù hình hài mẹ không còn đó. Nhưng mẹ có 
trong con. Con tiếp tục sự nghiệp đẹp của tăng 
thân thì mẹ con sẽ có một tương lai đẹp. Con ở 
đâu mẹ con cũng đang cùng ở đó với con. Vì con 
là sự tiếp nối của mẹ, của ông bà tổ tiên. Con đi 
tới nghĩa là mẹ đang đi tới.

(Kính dâng Thầy, tăng thân và những người bạn của con)
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Bình yên từ mắt Thầy

May mắn con được gặp Thầy khi Thầy đang nỗ 
lực tập đi với sự trợ giúp của thị giả. Thấy con, 
Thầy dừng lại không đi nữa. Thầy cứ đứng đó 
và nhìn con. Gặp Thầy, con như gặp người cha 
với lượng cả bao la không bờ bến. Lúc đó con 
như dòng nước nhỏ gặp được đại dương. Dòng 
nước cứ chảy nhanh về hướng đại dương mà 
thôi. Con chỉ òa ra đó khóc và Thầy đến bên 
con. Với một tay còn cử động được, Thầy xá 
xuống như cho biết Thầy đang có mặt cho con 
đây. Và cũng bằng bàn tay ấm áp của người 
cha, Thầy vỗ về đứa con nhỏ của mình. Khi 
sự yên lắng đến, con nhìn Thầy và nhận ra ánh 
mắt Thầy chưa khi nào rời con từ bấy đến giờ. 
 
Giờ phút con chạm được ánh mắt đó, con cảm 
được rằng không có chuyện gì đau lòng xảy ra 
cả, mọi thứ đều ổn. Một nguồn năng lượng mạnh 
mẽ trực tiếp truyền vào con. Từ giờ phút đó, ánh 
mắt và gương mặt Thầy luôn trước mắt con. Con 
không còn lo sợ gì cả, con có thể đương đầu với 
mọi thứ. Sư cô nói “Sướng quá! Bây giờ con 
không chỉ đi về Việt Nam với tăng thân, với sư cô 
mà còn có Thầy đi cùng nữa”. Thầy gật đầu, xá và 
lên tiếng trong cổ họng rất lớn, dẫu Thầy không 
nói rõ thành lời nhưng con hiểu. Con thấy quá 
đầy đủ cho con. Con không cần thêm gì nữa. Con 
chào Thầy mà đi. Trên chuyến bay dài, con chỉ 
ngồi yên. Thầy lúc nào cũng như trước mặt, dẫn 
đường cho con. Thầy đã nói Thầy và Tăng thân 
cùng con đi nên con rất yên. Chỉ cần có Thầy và 

tăng thân là mọi thứ đều ổn. Đó là khoảnh khắc 
thiên thu giữa Thầy và con, dầu Thầy chẳng nói 
lời gì.

Vòng tay ân tình

Tang lễ của mẹ con kết thúc, mọi việc đã được 
thu xếp ổn thỏa. Dầu bên ngoài con có vẻ rất bình 
tĩnh và chấp nhận mọi việc như một điều gì bình 
thường, nhưng thực trong lòng, con vẫn thấy mệt 
mỏi với một niềm đau không thành lời. Con biết 
con cần được ở trong năng lượng của đại chúng 
nên về Vườn Ươm Thái Lan vài ngày như một 
sự trở về để trị liệu, để được sống trong những 
ân tình chị em, bè bạn. Về lại nơi con đã sinh ra 
và lớn lên, nơi chứa đựng những ân tình ngày cũ 
và lớn dần theo năm tháng. Trở về để được đón 
nhận, để biết mình còn đó những ân nghĩa, những 
cảm thông. Về để được yên. Đi theo năng lượng 
bình an của đại chúng, con sẽ được bình an và mẹ 
cũng sẽ bình an.

Về lại đó, con không cần nói chi cả, đại chúng 
dang rộng vòng tay đón nhận con. Sư chị, sư em 
tới chơi và có mặt cho con. Các sư chị như những 
người chị, người bạn có mặt cho con hết lòng, 
cùng con đi dạo, cùng uống trà, dùng cơm mà 
chẳng cần nói chi nhiều, chẳng cần lời hoa mỹ. 
Con như đứa con đi xa lâu ngày về nhà.

Có một khoảnh khắc ngồi bên nhau với ly trà ấm 
áp tình chị em, nhìn bầu trời trong xanh, những 
áng mây lững lờ trôi, dãy núi Khao Yai trải dài 
vững chãi, lác đác tiếng chim ríu rít trên đồi... 
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Ôi, con nhận ra mặt mũi của cái gọi là “bình yên”. 
Nó hiển lộ rồi. Cái gọi là bình yên chính là đây. 
Sau những ngày giông bão ta nhận mặt được nó 
rồi.

“Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng...
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa...” (*)

Những đau thương như được hàn gắn và lùi xa. 
Chỉ còn lại đây tình bạn đạo ấm cúng. Con như 
trở về nhà sau một chuyến đi quá dài, mệt mỏi và 
kiệt sức. Con về giũ hết bụi đường, ngồi nhìn cuộc 
sống đang trôi trước mặt. Bình yên và thanh thản. 

Có mặt cho con, có mặt cho nhau để còn có mặt 
cho đất trời, cho ly trà thơm. Và để hòn sỏi còn 
có mặt, đóa hoa được biểu hiện. Về với hồn nhiên 
chân thật ta trao nhau.

“Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...” (*)

(* Trích lời bài hát “Bình yên” - Nhạc sĩ Quốc 
Bảo)

Tháng 12/2016

Chân Trời Văn Lang

Gió reo ngoài ngõ vắng
Mùa huynh đệ đến rồi,
Tiếng cười anh xanh thắm
Dắt em về tinh khôi.

Có một dòng sông trôi
Hồng hào trên mặt đất,
Chắp tay lòng thành thật
Nở muôn đóa từ bi…

Lời thơ anh cho đi
Ấm muôn lòng thế giới,
Lặng im trà thơm đợi
Hạnh phúc về thênh thang.

Anh gieo một mùa vàng
Gọi vầng trăng về hiện,
Đi qua cồn cào biển
Anh hiểu lòng đại dương.

Đời đẹp nhờ mắt thương,
Thanh thản lòng bước tới,
Trong tin yêu ngày mới
Mắt Bụt cười nơi anh.

Mắt Bụt
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Tâm ban đầu
Chân Trời Đức An

Con kính bạch Thầy,

Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể 
đại chúng,

Con là sư chú Chân Trời Đức An, xuất gia trong 
gia đình cây Mai Vàng vào ngày 14 tháng 12 năm 
2016 tại Làng Mai, Pháp. Con sinh năm 1988 và 
lớn lên ở miền ngoại ô phía bắc thành phố Paris. 
Hiện giờ, con đang được làm một sư chú sa di nhỏ 
ở xóm Thượng, Làng Mai. 

Vài hôm trước ngày xuất gia, các sư chị trong ban 
biên tập Lá Thư Làng Mai hỏi con có muốn viết 
bài chia sẻ về thời gian sống ở Làng hay không? 
Con đã vui vẻ nhận lời. Tuy vậy, thật khó để bắt 
đầu và nghĩ xem mình muốn nói điều gì! Và rồi 
con quyết định chia sẻ với đại chúng những trải 
nghiệm trong cuộc sống của con - một người Pháp 
trẻ tuổi. Cũng chính từ những kinh nghiệm này, từ 
chất đất mùn màu mỡ này mà tâm bồ đề của con 
đã bắt rễ và lớn lên.

Năm 21 tuổi, con gia nhập Quân đội Pháp. Sau 
vài năm làm nghĩa vụ, lòng con đầy buồn chán, 
tuyệt vọng, giận dữ, bạo động và cả hận thù. Con 
đã phải chứng kiến nhiều cảnh bất công, phân 
biệt đối xử, bị điều khiển và vâng lời một cách 

mù quáng. Vào thời điểm ấy, trong con gần như 
không còn chút niềm tin nào vào con người. 
Dù con vẫn vâng lời, vẫn phục tùng mệnh lệnh 
nhưng trong con đã bắt đầu nhen nhóm sự nổi 
loạn. Bị tưới tẩm bởi những kinh nghiệm sống 
đầy tiêu cực nên cái nhìn của con về một cuộc 
‘nổi dậy’ rất căng thẳng, đau thương bởi nó dựa 
trên một cái thấy lưỡng nguyên. Có lẽ vì thế con 
thấy mình rất gần với những bạn trẻ Pháp khác, 
những người đang giận dữ, đang đòi nổi dậy, đòi 
một sự thay đổi. Con cũng thấy mình có liên hệ 
sâu sắc với những người trẻ tuổi khác ở khắp nơi 
trên thế giới, những người sẵn sàng dùng khí giới, 
sẵn sàng chết cho một sự thay đổi mà họ nghĩ là 
chính đáng. Lòng quyết chí của các bạn ấy bị sử 
dụng để phục vụ cho một lợi ích nào đó. Nó khác 
xa với sự thay đổi có mục đích làm cho thế giới 
tốt đẹp hơn.

Rất nhiều thanh niên Pháp không mấy quan tâm 
tới các vấn đề kinh tế, chính trị, tình trạng của 
trái đất hoặc những gì về ngôn ngữ, lịch sử hình 
thành các dân tộc, tôn giáo… Nhiều người trong 
chúng con đã gần như đánh mất đi những giá 
trị của chính mình, đánh mất gốc rễ, không có 

Niềm vui sau lễ dẫn thỉnh của Cây Mai Vàng
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lý tưởng, không có đời sống tâm linh và mất đi 
niềm vui sống. Chúng con tìm kiếm ý nghĩa của 
cuộc sống hay nói cách khác là chạy trốn khỏi 
cuộc sống không ý nghĩa của chính mình trong 
việc tìm kiếm tiền bạc, vinh quang, sở hữu, tiêu 
thụ,… Chúng con chạy theo tất cả những thứ này 
mà không có một chừng mực hay giới hạn nào 
cả. Lối sống ấy làm cho đầu óc chúng con luôn 
bận rộn. Chúng con không biết cách lắng nghe 
cơ thể mình, cũng không biết nhận ra những cảm 
thọ, tâm hành trong mình. Khi mệt mỏi, giận dữ, 
cô đơn, chúng con sẽ vội vã tìm cách để giải trí, 
tiêu thụ, để quên đi những vấn đề của chính mình. 
Chúng con đã không cho phép mình nghỉ ngơi và 
cũng không trung thực với chính tự thân mình. 
Nếu tâm từ chối không nghe những thông tin từ 
thân thể gửi tới thì thân thể sẽ chất chứa tất cả 
những điều đó cho tới khi nó không thể chịu nổi. 
Khi đó những căng thẳng và chấn động tinh thần 
mà mình không dành thời gian để lắng nghe, để 
hiểu và chăm sóc sẽ được biểu hiện dưới rất nhiều 
hình thức. Từ sự ngược đãi thân thể, tự cô lập cho 
tới những căn bệnh trầm cảm, eczema, ung thư,...

Con hiểu ra rằng giới trẻ chúng con cần học cách 
lắng nghe bản thân mình, cách thiết lập truyền 
thông giữa thân và tâm. Mong muốn chấm dứt 
khổ đau, có hạnh phúc, bình an là nhu yếu rất tự 
nhiên ở tất cả mọi loài. Liệu có ai thích khổ đau? 
Hay có ai không thích được hạnh phúc?

Con đang tập thiết lập mối liên hệ với tâm bồ đề 
trong con khi con nhận ra được những khổ đau 
mà con đã gây ra cho gia đình, người thân, qua 
hành động, lời nói còn thiếu suy nghĩ của con. 
Con đã không làm chủ được cảm xúc và lời nói 
của mình. Khi con hiểu ra rằng chỉ có con mới có 
thể chấm dứt những khổ đau, chuyển hóa được 
tập khí và đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của 
chính mình, con đã đồng thời thắp lên ngọn lửa 
bồ đề tâm trong con.

Con cũng hiểu ra rằng con có thể giúp chữa lành 
những vết thương cho gia đình, và xã hội, bằng 
cách bắt đầu chữa trị cho chính mình. Không còn 
gì có thể có ý nghĩa và quan trọng hơn điều đó. 
Với cái thấy này, con đã quyết định xin được xuất 
gia.

Giờ đây con đã được đọc sách của Thầy, nghe 
Thầy giảng về đạo Bụt dấn thân, một đạo Bụt phù 
hợp với thời đại. Con như thấy lòng mình sáng rỡ 
lên, ấm áp và đầy dũng khí. Con bỗng thấy đạo 
Bụt mà Thầy đang trao truyền dường như là để 
dành cho con, cho chính tâm nguyện sâu xa đã 

luôn sẵn có trong con tự bao đời. Thầy đã chỉ ra 
cho con, với rất nhiều tình thương và lòng kiên 
nhẫn, rằng bạo lực, đàn áp, tâm phân biệt sẽ chỉ 
làm cho chính mình và những ai mình cho là kẻ 
thù khổ đau thêm: Kẻ thù ta không phải là con 
người. Kẻ thù ta là vô minh.

Trở thành người con Bụt hay một xuất sĩ không 
phải là điều thiết yếu, điều quan trọng là chính 
con đang thực sự có mặt, có mặt cho chính mình 
và cho những người xung quanh. Có mặt để thấy 
rất nhiều cơ hội chữa trị đang hiến tặng cho mình 
trong đời sống hàng ngày. Con tự hỏi, mình có 
đang sẵn sàng để nắm lấy những cơ hội ấy hay 
không?

Một buổi chiều mùa thu, lấy cảm hứng từ cuốn 
Trái tim của Bụt, con đã viết xuống vài dòng về 
cái thấy của con, con xin được chia sẻ:

Dòng chảy cuộc sống là cánh đồng màu mỡ. Cha 
ông ta đã khai phá, gieo trồng lên đó biết bao loại 
hạt giống, không phân biệt xấu tốt. Những hạt 
giống đủ loại ấy trở thành di sản của chúng ta. 
Và tới lượt mình, chúng ta tiếp tục sự trao truyền. 
Nhưng bởi vô minh nên từ thế hệ này sang thế 
hệ khác chúng ta nuôi dưỡng khổ đau và bỏ mặc 
những gì tốt đẹp đã nhận được. 

Ngày hôm nay, đã gặp được chánh pháp, giúp 
chúng ta khai mở những cánh cửa đưa tới tự do. 
Hạnh phúc biết mấy! Ta có thể đi qua khổ đau và 
để cho sức mạnh thật sự trong chính ta biểu hiện. 
Khổ đau của chúng ta có gốc rễ từ vô minh và sự 
thiếu tỉnh thức của tự thân. Chúng ta cần chiếu 
soi ánh sáng của chánh niệm vào những vùng tăm 
tối trong ta, trao truyền lại những gì tốt đẹp cho 
thế hệ tương lai, đồng thời ôm ấp khổ đau của cha 
ông, của con cháu ta và của đất Mẹ.

Trong Nhật tụng Thiền môn có bài kệ quán chiếu 
về vô thường. Vào thời khắc cuối năm này, con 
kính mời huynh đệ khắp nơi cùng con đọc bài kệ 
ấy: 

“Năm cũ đã qua (Ngày nay đã qua)
Đời sống ngắn lại
Hãy nhìn cho kỹ
Ta đã làm gì?
Đại chúng hãy cùng tinh tấn!
Thực tập hết lòng,
Sống cho sâu sắc và thảnh thơi,
Hãy nhớ vô thường!
Đừng để tháng ngày trôi qua oan uổng”.

 
Con của Thầy và tăng thân
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Chân Đán Nghiêm

Chiều làm biếng sau những ngày có khóa tu, các 
chị em rủ nhau đi bộ trên những con đường lót sỏi 
trong tu viện. Nắng chiều đẹp, núi đồi nghe rộn 
tiếng nói cười của các chị em, đồng cỏ lau ve vẩy 
cùng gió, khung cảnh ráng chiều của tu viện thật 
đẹp. Đang đi bộ, bỗng sư chị hỏi:

- Em biết tin Thầy về Thái chưa?

- Cái chi? Thiệt không? Khi mô về?...

Một chuỗi cảm xúc đi lên, nào là vui mừng, ngạc 
nhiên, sung sướng, vừa mong Thầy về lại vừa lo 
cho Thầy…, nói chung là một tổng hợp các cảm 
thọ. Có lẽ con là người nghe tin gần sau cùng 
nhất. Đi bộ song song hay ngược lại với các nhóm 
khác, ai ai cũng bàn tán xôn xao tin tức Thầy về, 
vẻ hớn hở lộ rõ trên từng nét mặt. Mọi người 
tưởng tượng cho một tương lai sắp tới… Thầy sẽ 
ở đây! Đó là ngày đầu tiên con nghe tin Thầy về...

Tất cả tin tức đều đã có những vị lớn xử lý, nhưng 
trong đại chúng vẫn xôn xao với nhiều nguồn 
khác nhau. Con thong thả với niềm vui Thầy về vì 
ít nhiều cũng vài tháng nữa. Nhưng hôm sau nghe 
tin hai tuần nữa Thầy về thì trong lòng rối lên, sao 
mau vậy! Có phải chỉ là tin đồn? Trong tâm đi lên 
những lo lắng, đêm đó con không ngủ được… Đó 
là ngày thứ nhì con nghe tin Thầy về...

Các thông tin về đến thay đổi liên tục. Đại chúng 
thì lo chấp tác, bao nhiêu thứ cần chuẩn bị, chưa 
bao giờ thấy có quá nhiều việc cần giải quyết gấp 
rút như vậy. Các trung tâm khác gọi về hỏi thăm, 
lo lắng cho đại chúng nơi đây chắc làm việc mệt 
lắm! Quả thật, việc nhiều thiệt, mệt thiệt, nhưng 
không ai than vãn chi, ai cũng làm trong tinh 
thần nhiệt tình và vui vẻ, ai cũng nghĩ đến mục 
đích chung là: đón Thầy về. Năng lượng làm việc 
không còn ỷ lại vào tri sự nữa. Ai cũng ý thức 
rằng mình cần chủ động thấy việc là làm, thời 
gian có hạn, phải khẩn trương để hoàn tất, ai cũng 
mang trách nhiệm lên mình. Nhìn đại chúng làm 
việc với sự hòa điệu mà âm thầm như những con 
ong, con kiến siêng năng. Đẹp quá! Đó là lúc con 
nghe tin năm ngày nữa Thầy về...

Lần cuối Thầy về là năm 2013, thất của Thầy vẫn 
chưa xây xong, nhưng đại chúng vẫn có chỗ để 

ngồi quây quần bên Thầy. Thầy dạy đại chúng có 
gì thì chia sẻ ra, riêng Thầy thì đứng dậy đi vòng 
quanh vừa ôm từng cây cột nhà vừa nghe các con 
chia sẻ về hiện trạng của đại chúng Thái Lan. Rồi 
Thầy nói: “Ai biết thì thưa thốt, ai không biết thì 
dựa cột mà nghe”. Đại chúng được trận cười vang, 
thay đổi không khí tức thì. Cứ ngỡ đó là lần cuối 
Thầy có mặt ở thất Nhìn Xa. Hằng ngày, chúng con 
vẫn chăm sóc lau dọn thất như Thầy vẫn có mặt. 
Các buổi họp của những vị lớn hay thiền trà nghi 
lễ được tổ chức trong thất làm năng lượng nơi đó 
ấm hẳn lên. Trong thâm tâm chúng con, ai cũng 
mong một ngày nào đó Thầy sẽ về và thất Nhìn 
Xa sẽ lại được ấm cúng bởi năng lượng của Thầy. 
 
Giờ đây, những cây trúc tím, trúc vàng, những 
cây tùng được trồng bao bọc quanh một bên thất. 
Con đường mới được ủi chạy một vòng tròn trước 
thất để có thể đẩy xe cho Thầy đi dạo. Tầng trên, 
nơi phòng nghỉ của Thầy được sửa sang bố trí 
lại, tầng dưới được làm thành một phòng hẳn hoi 
không còn chỉ là bốn trụ cây trơ trọi. Nhà bếp nới 
rộng ra thêm, đèn điện thắp sáng quanh mấy con 
đường cùng sân cỏ. Ngoài ra, những con đường 
quanh tu viện cũng được ủi lại phẳng lì để xe 
Thầy đi cho êm. Nhà bếp, nhà ăn được dọn dẹp 
sạch sẽ, xếp thêm bàn ghế, dựng thêm lều cho 
khách,… Quý thầy, quý sư chú phụ một tay với 
thợ để xây dựng cho mau xong, làm ngày không 
kịp, làm thêm buổi tối. Giờ nghỉ ngơi, mọi người 
ngồi ăn cơm với nhau, có khi thiếu thì ăn thêm mì 
gói, lại bàn với nhau về chuyện Thầy sẽ về, nơi 
nào chưa xong, nơi nào cần làm thêm gì,… Đó là 
hôm chị em con mang thức ăn cho các huynh đệ 
làm trên cốc Thầy đến tối. Ba hôm nữa là Thầy 
về...

Bảy giờ tối, mọi người vẫn còn say sưa cuốc đất, 
trồng cỏ, hàn sắt, bắt điện nơi thất của Thầy, tiếng 
nói cười, tiếng làm việc nhộn nhịp - vẫn chưa có 
ai ăn chiều. Bên kia Thầy đã lên máy bay - mấy 
ngày qua con vẫn cứ nghĩ là mơ. Đó là buổi tối 
cuối cùng chúng con chờ Thầy...

Sáng sớm 5 giờ, một nhóm các anh chị em 
tình nguyện ra dọn dẹp ngoài thất của Thầy lần 
cuối trong khi đại chúng vẫn duy trì thời khóa 

Thầy về! Thật ngỡ như mơ...
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ngồi thiền, thiền hành. Không gian còn yên tĩnh, 
thất của Thầy nằm ẩn sâu giữa những quả đồi, 
nhìn từ xa chẳng khác nào khu vườn bí mật trong 
những câu chuyện cổ tích. Vào tới sân cỏ đã thấy 
rất đông các anh chị em đang dọn dẹp, mỗi người 
một việc chẳng khác nào một đàn kiến cần mẫn. 
Thoáng một cái mọi thứ đã sạch sẽ, ổn định. Mọi 
người dùng sáng chung trước sân cỏ, hạnh phúc, 
lẫn cả chờ đợi. Chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa là 
Thầy về. Có thầy nói: “Hôm nay Thầy về đây, 
chúng con kính chào Thầy, trong giờ phút vui 
này, chúng con biết làm gì đây...”. Con nói thêm 
vào: “Chúng con không biết làm gì là vì chúng 
con đã làm xong hết rồi”. Chắc có lẽ ai cũng nhớ 
câu chuyện về bài hát này. Thầy đã từng dạy: “Tại 
sao lại hát là chúng con biết làm gì đây, phải đổi 

lại là chúng con quyết lòng ngồi đây...”. Vẫn biết 
Thầy dạy như vậy nhưng niềm vui này lớn quá, 
có cảm tưởng mình ôm không hết, sung sướng 
không biết làm gì cho phải.

Đại chúng đang đi lên tập trung trước sân cỏ để 
đón Thầy, có điện thoại báo Thầy đã về đến ngoài 
cổng, chỉ mười phút nữa thôi. Rồi từng chiếc xe 
xuất hiện, xe chở Thầy vào tới, mọi người đứng 
gần lại cùng hát bài “Đã về - Đã tới”. Thầy bị 
trúng gió, nhìn Thầy có vẻ rất mệt nhưng Thầy 
vẫn cho quay xe lại, mở mũ ra để chào đại chúng. 
Hình ảnh đó, giây phút đó ai cũng cảm động, 
nhiều người đã khóc. Con vui sướng tìm nơi 
đứng gần nhất có thể để thấy rõ Thầy, với những 
gì đã qua bây giờ Thầy còn đây, vậy là đủ rồi. 

Con không còn cảm giác mình đang mơ nữa, là sự 
thật, thật một cách toàn vẹn ngay trước mặt con. 
Thầy được đưa lên phòng, mọi người còn đứng 
tại chỗ với mỗi tâm trạng khác nhau trong lòng. 
Con quay sang nói với sư em bên cạnh: “Thôi đi 
về, làm chi mà mặt tỏ vẻ chiêm nghiệm cuộc đời 
rứa? Về phòng uống trà, ăn mừng Thầy về”. Mọi 
người quanh đó cùng cười, chia nhau các ngã rẽ 
ra về… Ở mọi lúc mọi nơi, chúng con đều ý thức 
Thầy đang ở đây, trên thất kia. Đó là ngày đầu 
tiên Thầy có mặt nơi này...

Mùa này là mùa mát nhất ở Thái, trưa có nắng 
ấm, Thầy thích đi dạo. Quý Tôn túc qua đảnh lễ 
Thầy cũng nhiều, mà các khóa tu vẫn diễn ra như 
dự định ban đầu. Các huynh đệ từ nhiều trung tâm 
tập trung về, khóa tu xuất sĩ được tổ chức, họp 

mặt với những huynh đệ đã nhiều năm không gặp. 
Vui chi lạ! Con lại nhớ đến giấc mơ mà Thầy từng 
kể: “Thầy mơ thấy Thầy đang ngủ thì nghe ngoài 
kia tiếng cười nói rất vui vẻ, thức dậy Thầy hỏi 
thị giả ngoài kia có chuyện gì mà vui vậy, thị giả 
mới thưa: Dạ bạch Thầy, các huynh đệ từ nhiều 
nơi về đây đang quây quần đốt một đống lửa và 
nấu một nồi cơm cùng ăn”. Chắc có lẽ giấc mơ 
khi ấy nay đã thành sự thật, chính khung cảnh 
này, niềm vui sum họp này, chỉ một nồi cơm nhỏ 
mà sao vui vậy!

Trời chiều sập tối, trăng bắt đầu lên, vẫn chưa 
phải là trăng tròn nhưng soi tỏ con đường. Hai chị 
em con đi bộ lên hướng thất của Thầy. Càng lên 
không gian càng tĩnh mặc, nghe rõ cả tiếng côn 
trùng kêu. Thất của Thầy sáng rực, thấy có người 

Đại chúng Thái Lan thiền hành cùng Sư Ông sau lễ dựng nêu đón Tết.
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đi qua đi về trong phòng, đinh ninh là thị giả, chắc 
chắn Thầy đang ở trong đó. Hai chị em nhìn từ 
vườn bích đào lên, khoảng cách khá xa, nên cứ lờ 
mờ đoán vậy, thấy vui vui… Bỗng phía sau lưng 
một đoàn người đi chầm chậm, ánh sáng đèn pin 
chói mắt, hai chị em hồi hộp, quay phắt lại, đi thật 
nhanh rời khỏi nơi đó khi vừa kịp nhận ra trên 
cốc không có Thầy, Thầy đang đi về hướng mình. 
Thầy đi thiền trăng, xuống trước ni xá nhưng vì 
lạnh nên quay về lại, lấy lại bình tĩnh hai chị em 
tháp tùng theo đoàn trở về. Đó là ngày thứ nhì 
Thầy ở đây...

Sáng hôm sau, Thầy xuống thăm hai ni xá, cả nhà 
bếp và tăng xá. Thầy nhìn từng phòng các con ở, 
nhìn từng ngóc ngách, chậu hoa,… Nhìn sắc diện 
Thầy có vẻ khỏe hơn nhiều, chúng con thấy vui. 
Có ngày Thầy ra đi dạo, thăm các con, lên đồi 
chơi,… tới bốn lần. Chúng con biết đó là lúc Thầy 
khỏe. Ở đây có ba ngọn đồi, đồi Trăng Tỏ là thấp 
bé nhất nhưng lên tới nơi khung cảnh bên dưới lại 
đẹp và đầy đủ nhất. Chỉ tiếc con đường khó đi, 
Thầy chỉ lên tới một nửa đồi rồi xuống. Thầy đã 
lên đồi Sadi và đồi An Ban được mấy lần, lần nào 
Thầy cũng thích, ngồi yên nghe các con hát, nghe 
gió thổi qua những tán cây, nghe hương núi đồi 
vách đá. Nghe kể mỗi lần như vậy, Thầy không 
muốn xuống. Quý thầy hứa mỗi ngày sẽ đưa Thầy 
lên đồi chơi, Thầy gật đầu vẻ ưng ý. Thầy thương 
trò không quản đường xa về đây, trò thương Thầy 
thì quản chi chuyện đưa Thầy lên đỉnh đồi ngắm 
trời mây. Thầy có mặt ở đây đã được hai tuần...

Khai mạc khóa tu dành cho chúng Chủ trì (Core 
sangha), đại chúng đang niệm danh hiệu Bồ tát 
Quán Thế Âm bằng tiếng Phạn thì Thầy xuất hiện. 
Sự có mặt của Thầy làm đại chúng vui mừng lẫn 
xúc động. Thầy thường ra đi dạo mỗi lúc nắng 
ấm, hôm có trăng và trời ít gió. Chị em con vẫn 
hay nói với nhau: “Hôm nay nắng ấm, đi dạo lên 
một vòng thế nào cũng gặp Thầy” hoặc là “Hôm 
nay trăng đẹp, giả vờ đi ngắm trăng biết đâu sẽ 
gặp Thầy”. Thầy thích đi dạo chơi hơn là thích 
tập nói. Con nghĩ cũng phải thôi, đi ra thiên nhiên 
đẹp, được nuôi dưỡng và trị liệu, rồi gặp các con 
của Thầy đang chấp tác, đang chơi thể thao, đang 
nấu ăn,… có lẽ Thầy vui khi thấy những hình 
ảnh đó. Cũng như các con Thầy, mỗi sáng sau 
giờ ngồi thiền là cùng nhau đi thiền ra trước thất 
của Thầy tập mười động tác chánh niệm. Nhìn 
lên thất đôi khi chỉ thấy bóng dáng của Thầy hoặc 
không thấy Thầy đâu, nhưng biết chắc rằng Thầy 
đang có trong đó, vậy là đủ. Tối nay có lễ cầu 
nguyện cho hòa bình, đại chúng hơn 550 người 
rước đèn hoa đăng lên đặt trên sân cỏ trước thất 
của Thầy rồi niệm danh hiệu Bồ tát Quán Âm. 
Con lên trước xem mọi người trang trí, chuẩn bị. 
Đứng nhìn lên thất, dưới ánh đèn con thấy Thầy 
thật rõ, hình ảnh đó con sẽ nhớ mãi. Nó là thật… 
thật ngỡ như mơ! Đây là đêm thứ 20 Thầy có mặt 
nơi đây với chúng con...

 Thầy đã về... Giấc mơ đã rất thật!!!

 Con của Thầy,

Chân Đán Nghiêm
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Chân Bội Nghiêm

Có nhiều yếu tố khác nhau làm cho con người trân 
quý và yêu thích nơi mình đang ở. Khi nhắc đến 
tiểu bang Mississippi, nhiều người có những quan 
niệm không đẹp lắm về tiểu bang được đứng hạng 
nhất về nhiều mặt tại nước Mỹ này. Mississippi là 
tiểu bang nghèo nhất, số người đang thất nghiệp 
đông nhất, số lượng người mắc bệnh béo phì nhiều 
nhất, là một trong những tiểu bang có tỷ lệ mang 
thai ở tuổi vị thành niên cao nhất, và chất lượng 
giáo dục thấp nhất (theo đánh giá năm 2014) và 
còn thêm nhiều điều nữa. Những sự thật này rất 
dễ làm cho những ai đang ở Mississippi không 
hạnh phúc và khó trân quý nơi mình đang cư trú.

Vào tháng 4 năm 2010, con rời Làng Mai, đến 
nương tựa vào đại chúng tu viện Mộc Lan tại 
tiểu bang Mississippi tiếp tục tu học. Con sống 
tại Memphis, Tennessee, cách tu viện một tiếng 
lái xe. Có thể nói con là một trong những người 
đang có hạnh phúc được sống tại Mississippi. Tại 
sao? Câu trả lời của con cũng đơn giản thôi. Sau 
những lần có cơ hội đi tham dự khóa tu ở các 
tiểu bang trên nước Mỹ và các nước khác, con 
nhận thấy rằng nước uống ở đây rất ngọt, chắc có 
lẽ được thừa hưởng từ dòng sông Mississippi! Ở 
Mississippi danh từ “kẹt xe” rất hiếm khi được sử 
dụng. Lái xe trên xa lộ, mình còn được thưởng 
thức màu xanh của những hàng cây hoặc những 
cánh đồng. Con thường nói giỡn với những vị 
sống ở New York hay California rằng danh từ 
“kẹt xe” không có tại Mississippi. Thời tiết ở đây 
có bốn mùa rõ rệt, nhưng đặc biệt vào mùa hè cái 

nóng cũng rất khắc nghiệt nhưng bù lại có nhiều 
cây, cho nhiều bóng mát, và lại có nước ngọt để 
uống nên cái nóng cũng dịu đi ít nhiều. Một lý do 
quan trọng khác làm cho con có hạnh phúc khi 
sống tại đây, đó là vì những con người con đang 
sống cùng. Được sống chung và tu học với quý 
thầy, quý sư cô là một hạnh phúc lớn của con. Và 
bên cạnh đó, con muốn chia sẻ thêm mối thâm 
tình với những người láng giềng và những người 
bản xứ.

Cách đây sáu năm, tu viện Mộc Lan còn rất sơ 
sài, điều kiện cơ sở vật chất còn đơn giản nhưng 
thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu vườn rau được. 
Cho nên chúng con đã nhanh chóng làm đất để 
có thể có một vườn rau. Đã có vườn rau rồi thì 
cần phải có phân bò. Thế là con tìm cách xin 
phân bò về chăm vườn rau. Khi lái xe từ tu viện 
ra phố Batesville, con thấy có rất nhiều bò. Con 
suy nghĩ làm sao để liên lạc được với các ông 
chủ để hỏi xin. Con lên google.com và nhập vào 
dòng chữ “cow manure in Batesville” (phân bò 
tại Batesville) và con viết xuống sáu số điện thoại 
khác nhau. Con gọi cho từng nhà một nhưng ai 
cũng nói “No” (không có hay không được). Trong 
lòng con cảm thấy hơi thất vọng nhưng con quyết 
định không bỏ cuộc. Con tiếp tục gọi các số khác 
tại thành phố Sardis, cách tu viện 15 phút lái xe. 
Một bà lão bắt điện thoại lên và giọng nói của bà 
cụ rất hiền lành và dễ thương. Bà hỏi ý ông chồng 
và đồng ý cho quý sư cô đến nhà ông bà để xin 
phân bò.
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Khi đến nơi, hai ông bà rất ngạc nhiên với hình 
ảnh của bốn sư cô. Chắc chưa bao giờ trong cuộc 
đời ông bà gặp những vị tu sĩ Phật giáo. Lần đầu 
tiên gặp gỡ, lại trong hoàn cảnh hiếm có này, 
chắc ông bà sẽ rất ấn tượng và không thể quên. 
Ông chỉ cho quý sư cô thấy ở ngoài cánh đồng 
kia có phân bò và quý sư cô có thể lấy về tu viện. 
Trước khi ra về, chúng con có thưa với ông rằng: 
“Thưa chú Bob, trong văn hóa Việt Nam, chúng 
con được dạy rằng khi xưng hô với những vị lớn 
hơn mình thì mình nên xưng “chú, bác hay cô, dì. 
Vậy chúng con có thể gọi chú là “Chú Bob” được 
không?”. Ông nhìn quý sư cô và rươm rướm nước 
mắt. Ông nói: “Được chứ. Điều này sẽ làm tôi 
rất hạnh phúc. Tôi có những người cháu nhưng 
không ai gọi tôi là “Chú Bob” cả, chỉ gọi ‘Bob’ 
mà thôi”.

Từ sau đó, mỗi khi có cơ hội đến thăm ông bà, 
chúng con được nghe ông bà kể chuyện thời xưa 
khi ông bà mới quen nhau, xem những tấm hình 
của gia đình và hát cho ông bà nghe những bài 
thiền ca. Lúc nào hát cũng cầm tay ông bà và ông 
bà thường mỉm nụ cười trên môi.

Hai ông bà sống rất đơn giản trong một căn nhà 
đơn sơ và mộc mạc. Bà Elaine đã từng chia sẻ 
với con rằng những người bạn của ông bà đã ra 
đi hết rồi nên ít ai đến nhà thăm. Mỗi khi có quý 
sư cô đến thăm làm cho ông bà rất hạnh phúc. Có 
lần con hỏi bà Elaine: “Ông bà đã sống chung với 
nhau hơn 60 năm, bí quyết gì đã giúp cho ông 
bà sống chung với nhau được lâu như thế?”. Bà 
trả lời rất đơn giản: “Trong ngày, ông làm việc 
ở ngoài và bà thì làm việc ở trong nhà”. Hai bà 
cháu nhìn nhau cười một cách rất thích thú. Lúc 
đó ông Bob cũng đang ngồi đó cười. Con thường 
xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà. Lúc 
nào con gọi điện, bà thường nói: “Bà mới nghĩ 

về quý thầy và quý sư cô tức thì”. Đó là mối tình 
thâm con có với ông Bob và bà Elaine.

Con cảm thấy dễ dàng để trò chuyện với ông bà 
và có thể hỏi những câu hỏi mình muốn hỏi. Có 
một câu hỏi mà nhiều người rất ngại để hỏi nhau 
tại nước Mỹ năm nay. Đó là: “Trong cuộc bầu 
cử Tổng thống năm nay, quý vị sẽ bầu cho ai?”. 
Nhiều gia đình đã bị chia rẽ, truyền thông bị mất, 
mối liên hệ giữa những người bạn bị đổ vỡ trong 
cuộc bầu cử này bởi vì quan niệm khác nhau. Với 
sự thân thiện và truyền thông tốt giữa con với ông 
bà, con cảm thấy thoải mái đủ để hỏi câu này. 
Nhưng cuối cùng câu trả lời của bà đã làm con 
ngạc nhiên và trở về chăm sóc tự thân. Quan điểm 
của bà và con không giống nhau. Câu chuyện 
không đầy một phút nhưng sau đó con cảm được 
một nguồn năng lượng kỳ lạ và một khoảng im 
lặng. Con muốn tìm cách làm cho không khí nhẹ 
nhàng trở lại và thưa với bà rằng: “Bà Hillary và 
ông Trump là đối thủ của nhau, nhưng con với bà 
là bạn hữu của nhau”. Hai bà cháu nhìn nhau cười 
và ôm nhau trước khi con đi về tu viện. Con thật 
sự không muốn mối liên hệ giữa con và ông bà đổ 
vỡ vì việc khác nhau về quan điểm này.

Trong một buổi pháp đàm, con chia sẻ câu chuyện 
ở trên. Tuy con và bà Elaine có quan điểm không 
giống nhau nhưng điều đó không có nghĩa rằng 
con với  bà sẽ mất đi sự truyền thông, và điều đó 
cũng sẽ không ngăn con đến thăm ông bà trong 
tương lai. Khi nghĩ đến bà Elaine và ông Bob, 
con sẽ không nghĩ đến sự khác biệt về quan điểm. 
Nghĩ đến ông bà, con sẽ nghĩ đến lòng tốt, nụ 
cười, lòng từ bi và hai bàn tay của ông bà mà con 
đã từng được cầm khi đi xuống những bậc tam 
cấp. Khi có cơ hội gặp ông bà, con vẫn tiếp tục 
hát cho ông bà nghe và cầm tay ông bà đi chơi 
trong Tịnh Độ.



166

Chân Diễn Nghiêm

Học viện EIAB, 
những ngày đông, tu học vui và ấm áp

Thầy kính thương!

Mùa đông năm nay, con có nhiều niềm vui và 
hạnh phúc trong sự tu học. Và con muốn viết thư 
gửi Thầy, gửi về nơi đã nuôi con những ngày qua 
với đầy ắp tình thương và tiếng cười. Nơi ấy con 
nhớ về!

Thầy biết không, các sư em con mong đến khóa 
tu xuất sĩ ở Làng lắm lắm, để được về thăm Thầy, 
nhất là các sư em ở Thái sang chưa được gặp Thầy. 
Ấy vậy mà cách đây vài hôm, đại chúng Học viện 
được tin Thầy sẽ về thăm Thái Lan. Các sư em 
vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì đại chúng bên 
Thái có cơ hội gần gũi Thầy và bà con ở Việt Nam 
được qua thăm Thầy, nhưng buồn vì khóa tu xuất 
sĩ này không biết Thầy có trở về tham dự không, 
để chúng con được gặp Thầy, được chia sẻ niềm 
hạnh phúc cùng nhau bên Thầy. Chỉ sợ Thầy thích 
không khí bên Thái rồi ở luôn thì các sư em con 
không được gặp Thầy.

Thầy kính thương, đại chúng Học viện đang có 
những ngày an cư thật ấm cúng và hạnh phúc! 
Sự có mặt của sư cô Chân Đức cho chúng con 
được nhìn thấy bóng dáng Thầy. Sư cô luôn lưu 
tâm đến sự thực tập trong đại chúng, và khi thấy 
chúng con làm sai hay uy nghi chưa đẹp thì sư cô 
luôn nhắc nhở chúng con bằng tình thương. 

Mùa đông năm nay, chúng con rất hạnh phúc khi 
thầy Pháp Khâm về an cư cùng chúng con. Sự 

có mặt của thầy đã đóng góp rất nhiều cho các 
chương trình tu học. Thầy tổ chức những lớp học 
rất thực tế: lớp Duy biểu, chia sẻ kinh nghiệm về 
não bộ, thần kinh học và tâm lý học v.v. Thầy còn 
mở lớp học guitar, lớp dạy cách “chinh phục rụt 
rè” khi chia sẻ, thuyết trình,... trước nhiều người 
với những đề tài rất gần gũi. Qua đó, chúng con 
được hiểu thêm quý thầy, quý sư cô trong đại 
chúng. Ai cũng cảm thấy rất vui và được nuôi 
dưỡng từ các lớp học.

Thầy Pháp Ấn thì vừa lo trong, vừa lo ngoài về 
việc giấy tờ cho các anh chị em chúng con mới 
sang. Những gì thầy dạy chúng con qua những 
ngày sinh hoạt xuất sĩ chứa đầy bao dung. Mỗi 
cuối tuần, thầy còn tổ chức những khóa học cho 
thiền sinh về tu học được trị liệu cả thân lẫn tâm.

Quý thầy, quý sư cô lớn khác cũng vậy. Mỗi 
người là một vị Bồ tát hiện thân, đặt những viên 
gạch vững chắc để xây dựng Học viện. Mặc dù có 
rất nhiều việc để lo cho chúng con nhưng các vị 
đều luôn là đóa hoa tươi mát.

Chúng con đang rất mở lòng để học hỏi văn hóa 
Đức, để có thể sống và thực tập có niềm vui, hạnh 
phúc, cống hiến cho chính mình và cho những 
thiền sinh tới Học viện và cho người dân Đức.

Cứ mỗi buổi trưa, khi đại chúng đang ngồi dùng 
cơm ở nhà ăn thì lại thấy cảnh bốn sư cô và một 
thầy cắp sách đến trường học tiếng Đức. Năm học 
sinh này được cô giáo rất thương vì là ‘gương 
mẫu hiền ngoan’ của lớp. Ngoài giờ đi học, các 
vị này còn phải chấp tác tri đội với đại chúng. 
Ấy thế mà vừa rồi thi bằng A2, thầy và bốn sư cô 
đều đậu hết, trong đó một sư chị con đậu thủ khoa 
luôn. Thầy có thấy vui không?

Còn chúng con, là những thành viên mới sang thì 
được chia làm hai lớp học tại nhà, có cô giáo dạy 
kèm. Chúng con được học lớp 1. Mỗi lần tới giờ 
học, chúng con rất vui, cứ nói thôi, sai thì đã có 
cô giáo sửa. Chúng con như những em bé đang 
tập nói, và cảm thấy rất thích thú khi được học 
thêm một ngôn ngữ mới không phải tiếng mẹ đẻ 
của mình. Học xong thì thực hành liền. Vì thế tối 
hôm ấy, chúng con có buổi thiền trà với những 
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thiền sinh trong tăng thân Waldbroel (thành phố 
mà chúng con đang tu học), ai cũng phải giới 
thiệu bản thân bằng tiếng Đức. Các bạn thiền sinh 
nghe chúng con nói mà cười tít mắt. Có một sư 
em cầm micro lên nói, thay vì “Guten abend” là 
chào buổi tối thì sư em nói “Guten morgen” là 
chào buổi sáng. Cả thiền đường như nóng lên với 
những tiếng cười hạnh phúc. Đây là lớp vỡ lòng, 
chúng con mới bắt đầu được có một tháng, học 
chưa xong từ cũ, hôm sau đã phải học từ mới nên 
chưa thuộc bài, còn lớp 2 dành cho các sư chú 
từ Thái Lan qua. Thầy biết không, các em mới 
qua có bảy tháng mà nói tiếng Đức với thiền sinh 
“như gió”. Hạnh phúc lắm Thầy ạ!

Khi con viết những dòng này gửi Thầy thì con 
cũng đang ý thức ở nơi ấy, nơi mà mọi người gọi 
là Bát Nhã 2, Thầy đang cùng quý thầy, quý sư cô 
đặt từng bước thiền hành thảnh thơi, và thở cùng 
nhịp thở. Các sư em mới xuất gia bên ấy cũng 
được ngồi uống trà bên Thầy, như những giây 
phút huyền thoại mà Thầy đã dành cho chúng con 
ở Làng.

Thầy ơi! Bên này lạnh lắm! Nhưng con biết trong 
mỗi trái tim của quý thầy, quý sư cô nơi đây đang 
rất ấm áp. Bởi vì mỗi vị đang mang trong mình 
một trái tim đầy tình thương và hiểu biết. Chúng 
con đang nuôi nhau bằng sự có mặt trong những 
lúc đi thiền, ngồi thiền và tham dự thời khóa của 
đại chúng. Ngày nào chúng con cũng thiền hành 
xuống công viên, nơi mà Thầy đã nhiều lần cùng 
chúng con ngồi yên dưới tàng cây cổ thụ. Con ý 
thức rất sâu rằng con vẫn còn đầy đủ hai chân để 
đi trên mặt đất. Vì vậy, mỗi khi đi thiền, con luôn 
mời Thầy, mời ba con cùng bước với con những 
bước chân mầu nhiệm trên nước Đức này.

Thầy kính thương, mùa 
đông năm nay đã cho con 
rất nhiều động lực và giúp 
con khám phá ra nhiều điều 
trong sự tu học của con. 
Mặc dù Thầy đi xa nhưng 
trong con thấy vui nhiều 
hơn, không còn ích kỷ và 
buồn nhớ như chuyến Thầy 
đi Mỹ năm ngoái. Bởi vì 
con biết rằng, chuyến đi 
này Thầy mang đến hạnh 
phúc cho biết bao người. 
Giờ này bên ấy, các anh chị 
em của con cũng hạnh phúc 
và hưởng được nhiều năng 

lượng bình an bên Thầy như con đã từng được 
hưởng. Càng nghĩ như vậy con càng hạnh phúc 
nhiều hơn.

Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Thầy luôn khỏe, 
để cùng quý thầy, quý sư cô bên ấy bước những 
bước chân diệu kỳ, cất lên những tiếng hát huyền 
thoại.

Sắp tới Giáng sinh và sẽ có tuyết, chúng con sẽ 
làm ông già tuyết và sẽ chơi tuyết cho Thầy.

Sư con bé nhỏ của Thầy
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Chân Pháp Khả

Phía trước hành lang ngay cửa sổ phòng tôi có cây 
hoa mộc đứng tuổi. Và bên cạnh phòng lại may 
mắn có một hàng hoa mộc lớn nhỏ khác nhau. 
Tôi đã hứa với mình sẽ viết vài dòng cho chúng, 
để bù đắp lại những lần tôi nhìn chúng bằng ánh 
mắt qua loa. Mỗi lần hoa mộc nở là phòng được 
cả ngày ngát hương. 

Hễ khi nào bước đi trên hành lang tăng xá, mùi 
thơm của hoa mộc đều làm chân tôi phải chậm rãi 
hơn. Tôi cũng học được cách pha trà ướp hoa mộc 
từ quý thầy cùng phòng. Trà Bắc ướp hoa mộc 
thì thơm lắm, có thầy còn trải cả một tấm mền 
dưới gốc cây, trên thảm cỏ đậu hoa vàng để hứng 
hoa mộc rụng. Nhờ đó chúng tôi có những buổi 
sáng thơm tho bên tách trà hoa mộc hàn huyên 
bao mẩu chuyện. 

Năm nào cây mộc cũng nở hoa, nhưng năm nay 
lại nở đến ba lần. Có vị nói do thời tiết ấm, có vị 
nói do Thầy về. Cũng có thể là do tất cả, nhưng 
có thể sự kiện Thầy về thúc giục nó nhất. Thầy 
đã đến thăm tăng xá, đó là lần đầu tiên trong 
đời những cây hoa mộc được gặp Thầy. Chắc là 
chúng vui lắm, nếu không thì sẽ không có đến ba 
lần nở hoa.

Lần thứ nhất: Trải nghiệm pháp thân

Trời chưa trở lạnh, hoa mộc đã nở làm ai cũng bất 
ngờ. Hoa nụ nhỏ, mong manh trắng như gạo tẻ 
mới xay. Cây không còn là màu sẩm xanh của lá, 
hay màu xám khẳng khiu của cành. Giờ có thêm 
màu trắng thanh thoát, cây trở nên sinh động 
hơn. Nhìn những bông hoa mà tôi thán phục sự 
dưỡng nuôi của đất Mẹ, và sự vươn lên quyết liệt 
của chính cây. Dưới lớp cỏ đậu hoa vàng, đá còn 
nhiều hơn đất. Mưa mùa này thì đâu có nhiều, 
vậy mà hôm nay hoa vẫn nở tràn, thơm ngát. Hoa 
cũng là sự tiếp nối của đất, mà cũng là tổ tiên của 
đất, rộng lớn và muôn trùng.

Đó mới thực sự là lần đầu tiên tôi và hoa mộc 
gặp nhau, nhìn kỹ nhau. Trước đây tôi hững hờ 
với chúng lắm. Tôi được học về pháp thân đã lâu, 
nhưng mãi đến hôm đó mới để tâm trải nghiệm. 
Tôi thấy tiếc, thậm chí là có lỗi khi ý thức mình 
không ở đó mỗi lần bước ngang qua. Có lần tôi 

quyết định trải tọa cụ trước hành lang tăng xá, 
pha trà ướp những bông hoa của chúng, xong rồi 
ngồi yên và nhìn chúng gửi hương. Nhờ chúng 
mà tôi được trải qua những phút giây hiện tại quý 
giá, dừng lại rong ruổi, hiểu được sự đóng góp 
âm thầm và to lớn của chúng cho đời. Tôi không 
muốn hững hờ với chúng nữa, bởi những hững hờ 
nhỏ sẽ mang đến những hững hờ lớn, những tiếc 
nuối lớn. Hoa mộc là một tiếng chuông, là người 
bạn hiền với niềm thương kiên định, biết chúng 
tôi sẽ có lúc mệt nhoài cuộc lữ, nên chúng trổ hoa 
để tiếp thêm năng lượng, hay để chữa lành từng 
vết thương riêng.

Lần thứ hai: Những sớm hôm chân chất

Những khóm hoa trắng muốt lần thứ hai ra đời 
trong khi những khóm hoa cũ sót lại đã chuyển 
thành màu nâu và còn vương trên cành. Lý do nào 
mà chúng lại trổ hoa nhanh thế nhỉ? Phải chăng 
là do Thầy về? Sự thật là Thầy về Làng Mai Thái 
làm đổi thay tất cả, không chỉ con người mà còn 
cây cỏ nơi đây. Tưởng rằng sự kiện này chỉ có 
trong những giấc mơ, nên khi nó trở thành sự thật, 
ai cũng chưa tin vào mắt mình. Sự kiện này hy 
hữu quá, vượt tầm so với những mong ước trẻ thơ 
của chúng tôi. Tình thầy trò đánh tan đi những 
quang gánh tâm tư lớn nhỏ, tất cả đều dồn hết 
tình thương cho Thầy, cho nhau. Và hoa mộc như 
cảm nhận được điều đó, chúng trổ hoa như là để 
nghinh đón Thầy, để ăn mừng cho hy hữu đang có 
ở nơi này từng phút, từng giây.
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Thầy về đúng vào lúc mùa đông vừa chớm, huynh 
đệ tôi cũng nhờ đó được gặp lại nhau. Những sớm 
hôm của chúng tôi thì không phải kể, chân chất 
và vô cùng. Ngồi thiền chật kín, màu nâu cũng 
rải hết mọi con đường. Tất nhiên là cũng được 
đãi mọi người trà ướp hương hoa mộc tươi. Chỉ 
cần đứng ở hành lang với tay là có được một nắm 
nhiệm mầu vũ trụ. Nhờ đó mà quanh bàn trà câu 
chuyện nào cũng mới, đôi mắt nào cũng tinh anh. 
Có những tối làm biếng, bên cạnh những cây hoa 
mộc, chúng tôi đốt lửa nướng bánh tráng, bánh 
tráng giòn tan như tiếng cười trong giây phút có 
mặt cho nhau. 

Thiên nhiên đúng là chiếc cầu nối để con người 
trở thành tri kỉ. Có vị lâu lắm mới được gặp lại, 
có vị tôi chỉ được gặp lần đầu tiên. Thế mà bên 
đống lửa, chúng tôi như biết nhau từ lâu. Những 
lúc như thế, tôi chỉ biết ngồi nhìn và tận tình với 
khung cảnh. Con đường phía trước còn dài lắm, 
núi non nghìn trùng, chúng tôi cần đó những tấm 
lòng anh em để vững lòng bước tiếp.

Lần thứ ba: Cuộc tao ngộ đầu tiên

Đêm hôm đó, khoảng hai giờ sáng, Thầy dậy sớm 
và vào thăm tăng xá. Thầy ra dấu không bật điện, 
không muốn làm mọi người thức giấc. Trong 
giấc ngủ, tôi chỉ mang máng nghe tiếng nói của 
quý thầy thị giả. Quý thầy lặng lẽ đưa Thầy đi 
rất chậm rãi, cứ như là gần tám giây mới được 
một bước chân. Đi quanh hành lang dưới mái 
hiên tăng xá, nơi nào có le lói điện là Người dừng 

lại và nhìn ngắm thật lâu. Rồi Thầy đến phòng 
thầy Pháp Niệm, thầy cũng đang ngủ, khi choàng 
tỉnh thấy Thầy đến thì vừa hạnh phúc lại vừa quá 
bất ngờ. Quý thầy đốt một đống lửa, ấm hẳn một 
góc phòng. Thế là thầy trò ngồi với nhau như thế. 
Ngồi yên chờ trời sáng. Giây phút đó chắc đẹp 
lắm, vì sau đó thầy Pháp Niệm đã rất hào hứng 
khi kể lại với chúng tôi.

Đến bốn giờ sáng thì tôi mới thức giấc, Thầy cũng 
vừa đến phòng quý thầy giáo thọ. Chưa kịp choàng 
áo ấm, tôi đến và ngồi ngay bên cạnh Thầy. Thầy 
nắm tay quý thầy lớn, như đặt hết niềm tin và 
kỳ vọng của Người. Thầy cũng nhìn thật kĩ từng 
khuôn mặt. Tôi còn nhớ ánh mắt đó, rất tinh anh 
và vẫn ngời ngọn lửa phụng sự. Tôi thấy hơi lúng 
túng bởi thực tại của mình không sánh nổi với kỳ 
vọng của đôi mắt biết nói kia.

Quý thầy pha trà, thế là chúng tôi được uống trà 
với Thầy. Tôi chợt nhớ đến hàng hoa mộc bên 
mái hiên, có hoa mộc pha trà dâng Thầy thì thật 
ý nghĩa. Nhưng sau đó tôi lại thôi, thầm nghĩ hoa 
tàn hết cả rồi. 

Trà đã pha xong, chúng tôi ai cũng có một ly trà 
Bắc xanh thơm màu đọt chuối. Giữa buổi khuya 
thanh vắng, được ngồi yên cùng Thầy, lắng nghe 
cái âm thanh giữa đêm ngày giao nhau, tôi biết 
khoảnh khắc này sẽ là muôn thuở. Thầy mời mọi 
người nâng trà, ăn mừng thầy trò kỳ ngộ. Mọi 
người ai cũng xúc động, nhưng kiệm lời, chỉ thả 
mình cho hơi thở thật sâu.
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Thầy nâng ly trà lên và ra dấu cho mọi người nhìn 
vào ly trà. Ai cũng hiểu Thầy đang dạy, Thầy vào 
thăm tăng xá chỉ vì chén trà này, chén trà của thầy 
trò tâm giao tương ngộ. Sự an trú trong hiện tại 
của Thầy là cao tột, dẹp tan mọi rong ruổi trong 
đầu tôi. Mọi người chợt nhận ra, chỉ cần an trú 
thôi là có tất cả. Thông điệp không lời của Người 
đã làm cho tôi như được tái sinh trở lại, buổi sáng 
hôm đó thật sâu lắng và hân hoan lạ lùng!

Trời sáng hẳn, Thầy về lại thất Nhìn Xa. Tôi cũng 
rục rịch đi ăn sáng, vừa bước ra mái hiên thì lại 
một bất ngờ nữa, hoa mộc lại ngát hương trong 
lần ra đời thứ ba. Vẫn một màu trắng ngát như 
gạo tẻ mới xay, vẫn là những khóm hoa như đôi 
bàn tay khép lại. Sao kỳ lạ thế nhỉ? Tôi tự hỏi 
mình, làm sao chỉ trong vòng hơn một tháng mà 
có đến ba lần trổ hoa? Một sự nhiệm mầu đang 
xảy ra chăng? Tôi đứng ngẩn người nhìn thật lâu 
để tìm giải đáp. Và lòng đã không còn nghi hoặc 
gì nữa. Đó là sự có mặt của Thầy!

Tôi nhớ lúc sáng sớm Thầy đi dạo, mọi vật như 
còn im lìm, thường tĩnh, nhưng với hàng hoa mộc 
và Thầy thì đó là lần gặp gỡ đầu tiên, một cuộc 
hội ngộ tinh khôi trong âm thầm lặng lẽ. Trời 

chưa sáng nhưng cả hai bên đều thấy nhau thật 
rõ. Chúng chắc là rất hân hoan, đợt trổ hoa thứ ba 
này là để ăn mừng sự tao ngộ đó. Chúng nở hoa vì 
nhận được ý thức sáng tỏ của Thầy, có thể đây là 
lần đầu tiên chúng cảm nhận được lòng quan tâm 
cao khiết từ một con người cao khiết. 

Mừng cho hàng hoa mộc, chúng phước đức quá. 
Cũng mừng cho tôi và tăng thân nơi đây, nơi nào 
Thầy đi qua nơi đó đều trở thành huyền thoại. 
Thất Nhìn Xa giờ đã là một huyền thoại. Những 
con đường, ngọn đồi, hay hàng hoa mộc đều trở 
thành một phần của tâm thức thiên thu. Hôm nay 
chắc sẽ có vị hái hoa mộc mang lên thất Nhìn 
Xa, chúng sẽ có cơ hội để đáp lại tình thương của 
Thầy. Cái Tết năm nay chắc cũng là cái Tết nhiệm 
mầu không thể tả. Tôi thì được học lại thật nhiều 
điều, cứ như mình được sinh ra trở lại. Xin biết ơn 
hàng hoa mộc đã là nhân duyên cho tôi về lại với 
những điều bình dị, nhưng quá đỗi thiêng liêng!

Ba lần hoa mộc nở
Ba lần tôi ra đời
Thầy gói mùa đông lại
Tình tri kỉ lên ngôi.

Những giọt trong
Chân Trăng Chiếu DiệuKhóc đi em, 

giọt nước mắt ngắn dài lăn trên má em nóng hổi
Khóc đi em, 
để muộn phiền theo nước cuốn trôi, 
để thương yêu về giăng lối
Khóc đi em, 
để tình người thêm chan chứa, 
để em biết thương người rồi em biết thương em Khóc đi em, 

mắt ướt sẽ trong hơn, 
để em thấy nỗi đau niềm vui là một
Khóc đi em, 
đừng giấu giọt lệ vào trong, 
để tháng ngày tim em hóa thành đá sỏi
Khóc đi em, 
giọt nước mắt cam lồ trị liệu, 
thành trẻ thơ em về với Mẹ trong giấc ngủ say
Khóc đi em, 
để nước mắt xuôi về biển rộng, 
mai này em thấy giọt nước trong chén trà thơm...
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Chân Thuần Khánh

Thầy kính thương,  

Sáng nay trên con đường nhỏ dẫn ra thiền đường 
Hội Ngàn Sao, hàng vạn giọt sáng mong manh 
đang nằm chơi trên đầu những chiếc lá cỏ, là mưa 
hay là sương... Cơn mưa khuya vẫn còn kéo dài 
cho tới bây giờ, lúc nặng hạt lúc chỉ bay bay nhưng 
vẫn êm đềm, nhẹ nhàng và mênh mang... Những 
cơn mưa khuya thật kì lạ, nó hình như có mặt 
mà cũng hình như không, phải thật sự lắng tâm 
lắng lòng mới nghe được cái thênh thang thấm 
đẫm của những hạt nước nhỏ li ti đang bay lượn 
khắp đất trời... Đứng trước cửa phòng, con lắng 
tai nghe âm thanh đều đều của những giọt mưa rơi 
nghiêng nhẹ nhàng đáp xuống những cành nhánh 
đã trơ xương xẩu. Những giọt mưa tiếp nhau đậu 
xuống tận thảm cỏ vẫn còn xanh bên dưới và 
những chiếc lá cỏ nhỏ bé kia vẫn chở những hạt 
mưa mong manh trên đầu, chờ ánh sáng về thắp 
dậy bình minh. Khi mặt trời lên, thế nào ánh sáng 
cũng về, thắp lên giữa lòng bao la biết bao nhiêu 
là ngọn nến. Bình minh sẽ thắp lên trong lòng 
sương mai một thứ ánh sáng đẹp lạ lùng, thứ ánh 

sáng của niềm vui sống thâm sâu, hùng hậu mà 
cũng hồn nhiên, bình dị của thiên nhiên, đất trời. 
Những giọt sáng đó cũng gọi về hương đất ban 
mai, thanh khiết và an lành. Đất trời luôn để dành 
những quà tặng đẹp đẽ như thế.

Thầy kính thương, con không che dù cũng không 
choàng áo mưa, đi thảnh thơi trong cái quen thuộc 
của cơn mưa khuya và mỉm cười với cái yên lắng 
gần như tuyệt đối của trời đất buổi sớm... Thầy 
cũng đã từng đi những bước chân an vui dưới 
những cơn mưa bay mùa xuân hay mùa thu, ở 
xóm Hạ, xóm Mới hay xóm Thượng. Thị giả có 
khi không cần phải che dù cho Thầy. Thỉnh thoảng 
Thầy xòe bàn tay ra cho những giọt nước li ti đó 
đậu xuống và mỉm cười. Những giọt mưa đó hẳn 
là vui vẻ hạnh phúc lắm khi được tan đi trong lòng 
bàn tay hay trên đầu mấy ngón tay của Thầy. Cái 
âm thanh của những cơn mưa khuya, phải tinh 
tường lắm mới nghe được, thường làm cho con 
lắng lòng lại dễ dàng. Cái âm thanh dường như 
không phải là âm thanh đó, cái âm thanh không 
hề mang chút ồn ào đó, giống như tiếng gọi của 
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ngàn xưa mà cũng như tiếng thì thầm của trời đất 
trong những giờ linh thiêng nhất. Con cũng cảm 
nghe thứ âm thanh đó như là tiếng nói của hàng 
vạn loại chúng sanh, tuy mơ hồ nhưng thâm trầm 
biết bao. Có lẽ vì vậy mà tiếng mưa khuya dường 
như chạm tới được những nỗi niềm sâu kín nhất 
trong lòng người. 

Thầy kính thương, làm một sư cô hạnh phúc thật 
không dễ dàng chút nào. Thực tập làm một sư cô 
hạnh phúc là một trong vài điều con phát nguyện 
cho mùa an cư năm nay. Hôm ở xóm Thượng 
trong ngày quán niệm cuối năm, sau buổi pháp 
thoại, con ra thăm vườn Bụt ngay trước thiền 
đường Nước Tĩnh. Mùa này nước trong hồ hoa 
súng đông lại vì lạnh. Con đi quanh, lượm lên 
một chiếc lá sồi và tới trước tượng Bụt, Bụt vẫn 
ngồi an vui dưới cội tùng. Con quỳ xuống và thở 
những hơi thở thật sâu, thật yên. Con nghĩ đến 
Thầy, đến Sư phụ con, đến thầy Từ Ân, đến những 
vị thầy đã hướng dẫn, dạy dỗ con trên con đường 
cao sáng này. Con nghĩ đến ba mạ con, đến các 
anh chị, hai em và các cháu, đến gia đình huyết 
thống. Con nghĩ đến các sư chị, sư em xóm Hạ và 
chùa Từ An nơi con đã xuất gia, đến tất cả các anh 
chị em xuất sĩ trong gia đình tâm linh, đến những 
người bạn tu đã từng nâng đỡ con trong đời sống 
này, và con đã nhìn Bụt rồi nói lời ước nguyện 
của con vào lòng chiếc lá. Con cũng xin một bông 
hoa cúc dại nhỏ gần đó để cài lên chiếc lá sồi nữa. 
“Viết’’ xong lời nguyện, con đi tới đống lửa lớn 
sẽ được đốt lên sau giờ thiền hành và cài ngọn 
lá sồi chín đó trên một cành khô được dựng lên 
ngay giữa lòng đống củi cao rồi đi chầm chậm 
quanh đó vài vòng. Ý chừng con muốn in đậm 
ước nguyện của mình thêm nơi những bước chân 
yên vui, và cầu nguyện cho những lời nguyện 
của mọi người đều được thành tựu. Thầy ơi, ngay 
giây phút đó, con thấy rằng, chỉ với những bước 
chân yên vui của con trong cuộc đời xuất sĩ, con 
đã gởi tới được cho những người con thương tất 
cả những ước nguyện an lành, đẹp đẽ nhất rồi. 

Thầy kính thương, buổi lễ đón Giao thừa năm nay 
tuy ngắn gọn, đơn giản mà ấm cúng lắm. Ngồi 
giữa tăng thân, trong tiếng chuông trống Bát nhã 
trầm hùng đón năm mới, con không cố gắng gì 
cũng thở được những hơi thở thật bình yên, lắng 
dịu. Chỉ cần ý thức tới sự có mặt của những người 
bạn tu quanh mình, chỉ cần để lòng mình hòa với 
lòng đại chúng, con thấy mình đã là năng lượng 
mạnh mẽ đầy tình thương yêu của tăng thân rồi. 
Có khi con cảm giác nếu con mở mắt ra và nhìn 
lên phía đầu hàng bên quý thầy, thì con cũng sẽ 

thấy Thầy ngồi đó, đưa đôi mắt từ hòa yêu thương 
mà nhìn đàn con của mình thôi. Ngay giây phút 
đó, con đã thấy Thầy cười, nụ cười hiền như 
muôn thuở, và con cũng mỉm cười. Thầy đang 
có mặt rõ ràng trong đại chúng này, Thầy đang 
có mặt trong con, chưa bao giờ không là như thế. 
Cuối buổi lễ, không hẹn mà cả bốn chị em con 
- sư chị Tịnh Hằng, sư chị Hội Nghiêm, sư em 
Thuỷ Nghiêm và con - cùng nhau đi chúc mừng 
các sư anh, sư chị lớn. Sư cô Diệu Nghiêm rất vui 
khi đứng giữa vòng tròn của những sư em mình 
và mỉm cười nghe những lời chúc đầy hạnh phúc. 
Sư cô Từ Nghiêm hơi mắc cỡ khi chúng con cùng 
nói lên lời biết ơn và cười rất nhiều với sư cô và 
chúng con cũng kịp chào sư chị Thanh Ý trước 
khi sư chị rời thiền đường để lái xe đưa mọi người 
về lại xóm. Chúng con cũng đến chúc Tết thầy 
Kai Li và các thầy Pháp Dung, Pháp Lai, Pháp 
Hữu, Pháp Lưu, Pháp Linh. Các anh em đều rất 
hạnh phúc và chia sẻ là họ đã rất được nuôi dưỡng 
bởi các sư chị, sư em hạnh phúc này ở xóm Hạ... 
Chúng con cũng thấy được niềm vui của sự hòa 
hợp nơi những người anh em của mình. Ngay lúc 
thầy Pháp Dung nhìn thẳng vào mắt chị em con 
và nói lên lời cám ơn đó, con thấy rằng nếu thầy 
có vô tình làm cho một sư em nào đó của mình 
buồn khổ, thì người sư em đó thế nào cũng sẽ 
‘’tha thứ’’ được cho thầy, chỉ vì lý do thầy đang là 
một người tu có hạnh phúc.

Trong bài pháp thoại chiều hôm đó, thầy Pháp 
Dung có nói rằng thầy không buồn hay ganh tỵ gì 
khi Thầy tuyên bố: “Happy teachers can change 
the world” (Thầy cô giáo hạnh phúc có thể làm 
thay đổi thế giới) thay vì “Happy monks can 
change the world” (Người tu hạnh phúc có thể 
thay đổi thế giới). Ý tưởng đó làm đại chúng ai 
cũng vui vẻ và những tràng cười giòn đã lan đi 
khắp thiền đường. Lúc đứng quanh các sư anh, sư 
em để chúc Tết, nhớ lại chuyện này, con nói: “Với 
sự có mặt của Thầy trong con, hôm nay con tuyên 
bố rằng: Happy monks can change the world”. 
Sư chị Hội Nghiêm đứng cạnh và tiếp lời con: 
“Và cũng với sự có mặt của Thầy trong con, con 
sẽ viết câu thư pháp đó tặng thầy”. Tất cả anh 
chị em con ai cũng cười rạng rỡ, ai cũng vui, ai 
cũng hạnh phúc. Thầy ơi, lúc đó làm sao mà Thầy 
không có mặt ở đó cho được. Anh chị em con 
hạnh phúc, tình huynh đệ đằm thắm, dễ thương, 
sự hòa thuận và nuôi dưỡng đó chính là sự hiện 
hữu mầu nhiệm của Thầy.

Thầy kính thương, con thương con đường trước 
xóm Hạ quá! Chúng con đã đến đây và lớn lên 
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trong sự có mặt đầy kiên nhẫn và bao dung của 
con đường này. Những hôm nắng đẹp, con đường 
sẽ đầy ắp tiếng cười khi chị em cùng nhau đi bộ, 
dạo chơi. Con đường giữ gìn những bước chân 
yên vui mà cũng thương mến ôm ấp những bước 
chân buồn khổ, lao đao. Hôm cùng đại chúng 
thiền hành ra con đường quen thương đó, con 
cũng ý thức những bước chân con đang bước 
đi cho Thầy. Nắng tràn ngập khắp không gian, 
cái nắng buổi trưa thật hào phóng và sảng khoái, 
không một ngõ ngách nhỏ bé nào của cây cỏ, 
ruộng nương mà những giọt nắng kia không đậu 
xuống, không chảy vào. Cái nắng hiền yên ả của 
một ngày thu thật đẹp, đang làm ánh lên những 
sợi tơ giăng ngập cánh đồng, những sợi tơ lóng 
lánh bắc cầu nối những mô đất nâu nâu mới được 
cày xới lên. Những khu rừng, đồng cỏ, vườn mận 
và cả đại chúng xóm Hạ hôm đó được tắm trong 
cái nắng hân hoan. Những đôi mắt thỉnh thoảng 
ngước lên ngắm nhìn trời đất hay nhìn nhau, con 
biết, cũng đã chứa đầy nắng. Đất trời đẹp quá 
Thầy ơi! Con bước đi thật chậm, an trú những 
bước chân của mình nơi hơi thở, nơi sự có mặt 
của Thầy trong con, nơi sự bình yên lặng lẽ của 
đại chúng và nơi khung cảnh an tịnh xung quanh. 
Trong một vài bước chân an trú kỹ càng, bỗng 
nhiên con hiểu được tại sao Thầy yêu cuộc sống 
này nhiều đến như vậy. Tại sao dù có bệnh nơi 
thân Thầy cũng thiết tha đón nhận cuộc sống và 
thưởng thức sự sống trong từng giây phút, nơi 
từng ngõ ngách một cách hết sức sâu sắc như vậy. 
Ngay giây phút đó, con thấy Thầy mỉm cười, sự 
sống đẹp đẽ quá, sự sống mầu nhiệm biết bao! 
Những giọt nắng vui trải dài qua ngọn đồi uốn 
lượn bình yên, những chú chim chơi đùa và gọi 
nhau trong sự ấm áp, an lành, những cánh đồng 
rộng lớn lặng thinh nằm gối lên nhau, những khu 
rừng cất giữ bao nhiêu là phép mầu qua những 
mùa thay lá và những bước chân cẩn trọng chầm 
chậm trưa nay trên con đường quen thuộc... Tất 
cả đều giữ gìn và luân lưu một sức sống mãnh 
liệt, tất cả đều đang tận hưởng từng phút giây 
mầu nhiệm của sự sống và tất cả đều đang hiến 
dâng cho cuộc đời điều đẹp đẽ nhất, quý báu nhất 
của hiện hữu mình. Thầy kính thương, hiểu ra cái 
điều thật đơn sơ, bình dị và tưởng chừng như hiển 
nhiên đó của sự sống quanh mình, con cũng nhận 
ra con yêu thương sự sống này biết mấy. Con 
cũng hiểu được một chút lòng Thầy, làm sao mà 
Thầy lại không trân quý và yêu thương cuộc đời 
cho được, làm sao mà thân bệnh có thể ngăn được 
niềm vui sống và tình yêu thương mãi bao la, sâu 

rộng nơi lòng Thầy. Mỉm cười nhìn một bông hoa 
dại đang vui mừng đón nắng, con biết Thầy đang 
có mặt ở đây thật rồi, nơi cái lẽ nhiệm mầu đẹp 
lành của sự sống, nơi chính những bước chân an 
vui của chúng con và Thầy cũng chính là sự sống 
an lành và mầu nhiệm đó nơi mỗi chúng con.

Thầy kính thương, những khu rừng quanh Làng 
đã rụng gần hết lá, chỉ còn những cội sồi là vẫn 
đang thong thả chờ gió, chờ mưa để trút những 
đợt lá cuối cùng. Hôm trước con đi bộ ra phía 
đầu ngõ, đi ngang vạt rừng có một cụm sồi đứng 
với nhau. Cơn gió nhẹ và bền ấy đang mang theo 
những chiếc lá sồi về với đất Mẹ. Những chiếc 
lá sồi chín đủ nhẹ nhàng rời khỏi những cuống 
lá, theo gió lượn vài vòng giữa lòng sồi, chúng 
chạm khẽ vào nhau, chúng chạm khẽ vào cành 
nhánh, vào thân sồi và có lẽ chúng cũng chạm vào 
những cơn gió đang xào xạc, vào cái nắng đang 
êm đềm... Có tiếng gì thật khẽ, như lách tách, như 
ngân nga vang lên giữa lòng rừng... Thầy ơi, tất 
cả những tách rời, những va chạm đó tạo nên một 
thứ âm thanh thật kỳ lạ, nó như tiếng thì thầm gọi 
nhau của những bé lá mà cũng giống như tiếng 
linh thiêng gọi về nguồn của bao nhiêu cội sồi 
già quanh đó... Âm thanh thật tinh khiết, thanh 
lương và hồn nhiên, nhẹ nhàng mà cũng thật thâm 
trầm, lắng sâu và an tịnh. Nó như chở trong lòng 
những cơn mưa hiền lành, dịu dàng buổi sáng và 
cái nắng thênh thang, khoảng khoát của những 
ngày cuối thu. Thầy kính thương, con đứng đó, 
hơi ngẩn ngơ một chút... và thấy lòng mình dường 
như trong trẻo ra... cái thứ âm thanh đó thật là sâu 
lắng, nó làm cho con vừa cảm thấy vui vui vừa 
cảm thấy an tịnh một cách lạ kỳ! Con mỉm cười 
và gọi nho nhỏ... Thầy ơi!

Thầy kính thương, cũng như những cội sồi, con 
đang thực tập giữ lửa, và cũng như những bạn lá 
sồi bé ấy, con cũng tập vui và thênh thang mỗi 
ngày. Thầy là khơi nguồn, Thầy là nền tảng cho 
tất cả những điều ấy trong con!

Thương kính, 

Con của Thầy, 

Chân Thuần Khánh.
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Thích Nguyên Tịnh
Bạn hiền thương,

Sự kiện gì trong năm nay có ý nghĩa nhất đối với 
tôi? Nếu bạn hỏi tôi như vậy, tôi sẽ không một 
chút nghĩ suy mà trả lời ngay rằng, đó là chuyện 
tôi được cơ hội thị giả Thầy, cũng có nghĩa là tôi 
tìm ra được tôi và tìm ra được bạn thật rõ ràng.

Vậy là đã mười tháng tôi được ở bên Thầy. 
Mỗi ngày là một kỷ niệm. Mỗi ngày là một bài 
thơ, một bài pháp thoại mà sự hiện hữu của 
Thầy đã trao truyền cho tâm linh tôi. Những 
dòng chữ này tôi lấy ra từ sổ công phu, là món 
quà cuối năm đẹp nhất tôi muốn gởi đến bạn. 
 
Mưa tuổi thơ

Đó là một buổi chiều có nắng vào mùa hè. Tôi 
cùng sư em Pháp Mạch đưa Thầy ra nằm chơi 
trên xích đu dưới ba cội tùng. Thầy thích không 
gian nơi này lắm. Ba cội tùng này được Thầy 
trồng đã gần bốn mươi năm, trước lúc Thầy nhận 
đệ tử xuất sĩ. Màu xanh quanh năm phủ kín một 
khoảng vườn, cội tùng bây giờ đã lớn hai người 
ôm không xuể. Những hôm trời nắng ấm, Thầy 
thường ra nằm chơi và ngắm những mảng trời 
xanh với vài cụm mây trắng xuyên qua tán tùng. 
Tôi thường ngồi dưới chân Thầy xoa bóp, rồi kể 
một chuyện gì đó của Thầy ngày xưa mà tôi biết, 
hoặc ngâm một vài bài thơ mà tôi thuộc, khi thì 
Thoát hình của Vũ Hoàng Chương, khi thì Tre 
Việt Nam của Nguyễn Duy, hay Mây trắng thong 
dong, Duy thị nhất tâm của Thầy. Có lúc tôi còn 
cảm hứng hát cho Thầy nghe vài đoạn nhạc của 
Phạm Duy như Quê nghèo, Tình ca, Tiếng hát to, 
hay Giọt mưa trên lá nữa. Thầy đặc biệt thích 
nghe bài thơ Bướm bay vườn cải hoa vàng, và tôi 
đã ngâm nhiều lần, lần nào Thầy cũng lắng nghe 
thật yên, và sau đó thường ôm tôi vào lòng. Tôi 
trân quý những phút giây ấy như là phút giây cuối 
cùng tôi được sống.

Chiều hôm đó Thầy nằm trên xích đu, một lúc 
sau thì mây đen kéo về nhưng trời vẫn còn sáng 
tỏ. Phương Khê yên ắng lắm. Tiếng gió thổi qua 
cội tùng, những chiếc lá bạch dương ve vẩy, tiếng 
chim hót vang ẩn sau cành lá đã không làm cho 
nơi đây bớt vẻ yên lành, trái lại còn khiến cho sự 

tĩnh lặng và thanh bình thêm rõ ràng. Thầy mở 
mắt nhìn quanh và thưởng thức sự sống. Tôi đã 
đọc Nẻo về của ý nhiều lần, và biết rằng Thầy rất 
thích những buổi trưa lặng gió, hay những trận 
mưa đầu mùa lúc còn bé thơ. Tôi ngồi yên nhìn 
Thầy, một lúc sau tôi thưa với Thầy: “Thầy ơi, 
con nhớ Thầy đã rất thích những buổi trưa lặng 
gió, Thầy đã rất thích những trận mưa đầu mùa 
lúc còn nhỏ”. Thầy nhìn tôi, gật đầu. Tôi kể lại 
những kỷ niệm đó cho Thầy nghe. Sau đó, Thầy 
gật đầu đồng ý để cho tôi mở sách Nẻo về của ý 
đọc cho Thầy nghe đoạn nói đến những cơn mưa 
tuổi thơ mà Thầy đã viết lại.

“Từ hồi còn bé thơ, tôi đã bị những trận mưa đầu 
mùa quyến rũ rồi. Hồi đó tôi còn ở đồng quê. 
Tiếng sấm động. Trời sa sầm xuống thấp. Những 
giọt nước to nặng đầu tiên rơi lộp độp trên mái 
ngói. Vài ngọn gió thổi tới đập các cánh cửa sổ 
ầm ầm. Tôi đã bị kích động ngay sau những hiện 
tượng đó. Thật giống như prélude của một bản 
hùng ca vĩ đại. Thế rồi sau một tiếng sấm long 
trời lở đất, mưa trút xuống rào rào như thác đổ. 

Những lúc như thế, đố mà tôi ngồi yên cho được. 
Tôi phải chạy ra, vén màn, dán mắt vào cửa kính. 
Những đọt cau xa oằn oại. Trong lúc trời đất thét 
gào. Vũ trụ rung chuyển. Những chiếc lá to bị gió 
hắt mạnh vào cửa sổ và vách tường. Nước trút 
xuống ào ào và chảy ồ ồ ngoài sân, trước rãnh. 
Trong màn mưa bạc, có những con chim quật 
cánh chống lại với gió với mưa. Trong bản hùng 
ca đó, tôi cảm nghe thấy rõ rệt tiếng gọi của hồn 
vũ trụ. Tôi muốn trở thành một đọt cau hay một 
cây nghiêng ngả oằn oại trong mưa. Tôi muốn 
trở thành một con chim bay quằn quại giữa trời 
để chịu đựng sức mưa sức gió. Tôi muốn chạy ra 
giữa mưa mà hét, mà múa mà quay cuồng, mà 
cười, mà khóc. Nhưng mà tôi không dám. Bởi vì 
tôi sợ mẹ tôi mắng. 

Trong tiếng ào ạt rạt rào của mưa và gió, tôi ráng 
lấy tất cả gân cổ hát một bài. Dù tôi có hét to đến 
mấy người ta cũng không nghe được, bởi vì bản 
nhạc long trời lở đất đã lấn át hết. Trong khi tôi 
hát như thế, mắt tôi vẫn không rời cảnh tượng 
hùng vĩ của trời mưa, thần trí tôi như bị hút vào 
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cảnh tượng hùng vĩ của trời mưa, và tôi cảm thấy 
tôi được hòa mình vào trong bản hòa tấu vĩ đại. 
Tôi thấy dễ chịu. Tôi hát bài hát này rồi bài khác. 
Sau đó, trời tạnh, hơi đột ngột. Tôi cũng dừng 
tiếng hát. Thần kinh tôi êm dịu lại và tôi nhận ra 
rằng trên mi tôi còn đọng một vài giọt nước mắt”.

Thầy lắng nghe với đôi mắt sáng, với những cái 
gật đầu nhẹ nhàng và với nụ cười đầy chất liệu 
hồn nhiên của một em bé. Thế rồi, tiếng sấm 
vang khắp Phương Khê. Thầy đưa mắt ra hiệu. 
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Tôi thưa: 
“Thầy ơi, mưa rồi, thầy trò mình vô nhà thôi”. 
Thầy cười và lắc đầu, đưa tay ra hứng những giọt 
mưa nhỏ. Những giọt mưa chạm vào lòng bàn 
tay khiến Thầy cười vui hơn. “Hay là Thầy muốn 
tắm mưa?”, tôi thưa với cái giọng cũng đầy phấn 
khích. Lần này Thầy cười thành tiếng, gật gật đầu 
ra vẻ đồng ý lắm. Nói vậy thôi chứ anh em thị 
giả chúng tôi làm sao lại để Thầy tắm mưa được, 
Thầy sẽ bị cảm liền. Chúng tôi đỡ Thầy ngồi dậy, 
đưa Thầy qua xe lăn và đẩy Thầy vào nhà. Hơi 
đất bắt đầu xông lên. Chúng tôi đẩy như chạy. 
Thầy đưa tay ra hứng mưa. Tiếng cười của thầy 
trò vang cả một khoảng trời Phương Khê...

Bàn chân Thầy

Chúng tôi có thật nhiều chuyện vui trong thời 
gian ở bên Thầy. Có lần đang đỡ Thầy đi, được 
vài bước, Thầy chỉ xuống chân. Hai anh em thị 
giả chúng tôi chưng hửng nhận ra đã mang nhầm 
chiếc giày phải qua chân trái và chiếc giày trái 
qua chân phải của Thầy. Bỗng nhiên hai anh em 

tôi cười lớn, Thầy cũng cười, rồi để chúng tôi đổi 
giày lại trước khi tiếp tục tập đi. Mà đó đâu phải 
là chuyện duy nhất liên quan đến giày dép. 

Một hôm, Thầy ngồi trên giường, thầy Pháp Ngôn 
mang giày cho Thầy. Thầy Đồng Trí lúc đó đang 
đỡ phía trên. Mang một lúc, Pháp Ngôn mới nhận 
ra là chiếc giày đã ôm trọn bàn chân trái của sư 
anh mình. Thì ra là trong lúc mang giày, vì lúng 
túng thế nào đó, thay vì mang vào chân Thầy thì 
Pháp Ngôn lại nắm bàn chân sư anh mình lên mà 
mang giày. Đồng Trí cũng nghịch, im lặng không 
nói gì dù trong bụng đã buồn cười lắm rồi. Mang 
giày xong, Pháp Ngôn thấy bàn chân Thầy nhúc 
nhích nghịch nghịch một kiểu lạ lùng lắm, nhìn 
lại thì mới tá hỏa nhận ra mình mang nhầm. Bất 
chợt, cả hai anh em phá lên cười, cười không nhịn 
được, ôm bụng mà cười vang cả phòng Thầy. 
Thầy nhìn hai thị giả không biết chuyện gì xảy 
ra cho đến lúc hai anh em nhịn được cười và giải 
thích cho Thầy nghe. Thị giả Thầy, chúng tôi từ từ 
đã cảm nhận một cách rõ ràng sự có mặt của năm 
uẩn Thầy nơi năm uẩn chúng tôi. Chúng tôi đã đi, 
đã nói, đã uống trà, đã thưởng thức những chiếc 
lá vàng mùa thu, đã ngồi ngắm hoa quỳnh nở với 
sự hiện hữu của Thầy trong năm uẩn chúng tôi. 
Chúng tôi đã nhìn thấy sự tiếp nối.

Con sẽ tự khắc thấy Thầy ngay

Thầy ở lại chơi với các con của Thầy ở xóm Hạ. 
Đó mà một đêm có ánh trăng hạ tuần chiếu ngang 
qua cửa sổ phòng Hoa Cau. Quý sư cô ai cũng bất 
ngờ và rất hạnh phúc với quyết định của Thầy. 
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Xóm Hạ cũng như xóm Mới, hay xóm Thượng, 
nơi nào không gian cũng mênh mông và đầy năng 
lượng tâm linh an lành. 

Thầy ra hiệu cho anh em thị giả chúng tôi đẩy xe 
Thầy qua phòng sinh hoạt chung của xuất sĩ xóm 
Hạ. Không khí thật ấm áp. Thầy ngồi uống trà, và 
mời tất cả những đứa con Thầy ngồi xung quanh. 
Thấy chỗ ngồi có vẻ chật, Thầy dạy chúng tôi 
đẩy xe lăn lui lại một chút cho đủ chỗ. Cái cách 
Thầy đưa tay và đưa ánh mắt mời các con Thầy 
ngồi xung quanh quả đã biểu hiện được tất cả tình 
thương của một người thầy dành cho đệ tử. Anh 
chị em chúng tôi rất trân quý những giây phút 
mầu nhiệm ấy. Tôi đứng đó, chứng kiến những gì 
đang diễn ra đầy đủ tình thầy trò và chợt nhớ đến 
câu nói mà rất nhiều lần Thầy nhắc trong pháp 
thoại. Thầy nói Thầy còn trẻ lắm, Thầy còn chịu 
chơi lắm! Bây giờ, tôi thấy, chưa bao giờ Thầy 
đánh mất sự liên hệ với người trẻ.

Các sư con ngồi xung quanh và cùng hát với 
Thầy. Thầy vẫn còn trẻ lắm. Thầy vẫn còn chịu 
chơi lắm. Thầy đã hát thành tiếng, và trên khuôn 
mặt luôn giữ một nụ cười bình lặng. Thầy đã cùng 
chúng tôi hát đi hát lại nhiều lần bài Cẩn trọng:

“Qua ngõ vắng
Lá rụng đầy
Tôi theo con đường nhỏ
Đất hồng như môi son bé thơ
Bỗng nhiên
Tôi cẩn trọng
Từng bước chân đi”

Thầy hát cùng chúng tôi bằng cả trái tim. Thầy 
rất thích nghe các con của Thầy hát bài này. Bài 
thơ ấy cũng hàm chứa một sự thực tập rất sâu sắc 
mà Thầy muốn nhắn nhủ. Đêm nay, giữa khung 
cảnh ấm tình này, Thầy đã hát và phát âm rõ ràng 
nhiều từ. Các con của Thầy vui quá, xúc động 
quá, nhiều sư em đã vừa hát vừa đưa tay lên quẹt 
những giọt nước mắt không ngăn được. Mà thật 
sự không ai cần phải cố gắng ngăn cản những giọt 
nước mắt hạnh phúc ấy. Các anh chị em đã nói lên 
niềm vui khi nghe được những từ Thầy phát âm 
tròn chữ trong bài hát. Thầy có vẻ hơi ngại khi các 
sư con khen nhiều quá, nên đã vừa cười vừa nói: 
“Thôi, được rồi!”. Thầy còn nói thêm mấy câu 
nữa, nhưng do vừa nói vừa cười thành tiếng nên 
chúng tôi không nghe rõ. Tâm linh anh chị em 
chúng tôi ai cũng bị chấn động bởi những từ Thầy 
nói. Nhiều người trong số chúng tôi chưa từng 
nghe Thầy nói lại một từ nào kể từ ngày Thầy 
bệnh. Thầy đưa tay chỉ tới phía trước. Mọi người 

nhìn theo hướng ánh mắt Thầy. Sư em Trăng Non 
Cao đang vừa cười vừa đưa tay thấm những giọt 
nước mắt. Không phải một mình sư em xúc động. 
Nhiều người đã khóc. Thầy cũng xúc động và ánh 
mắt Thầy tràn đầy tình thương. Chúng tôi tìm 
thấy bóng dáng Thầy nơi thâm sâu năm uẩn của 
chúng tôi. Trở về và yên lại, chúng tôi tức khắc 
được thấy bóng dáng Thầy hiển hiện. Tôi mãi mãi 
tin lời Thầy:

“Chúng ta hãy cùng đi chơi
Nơi bản môn
Để thấy giữa trời tuyết Đông
Hoa anh đào nở rộ
Tại sao lại nói tới chia ly
Em thấy không?
Tôi không cần chết
Mà với em mỗi phút giây vẫn có thể trở về.”

(“Nhất như” - thơ Thầy)

Tình thầy trò

Thầy về Thái Lan. Đó là một sự kiện chấn động 
tâm thức không biết bao nhiêu người. Những 
công trình đã hoàn tất nhanh chóng. Tôi cảm nghe 
nơi mỗi trái tim anh chị em xuất sĩ là mỗi niềm 
thương, mỗi sự chờ đợi sự có mặt của Thầy. Nghe 
tin Thầy về, Ôn Thủ tọa Giác Viên trong thời gian 
trị bệnh ở Việt Nam cũng đã sắp xếp qua thăm 
Thầy. Buổi gặp gỡ sáng hôm đó thật ấm áp tình 
thầy trò. Thầy và Ôn Thủ tọa gặp nhau trong thất 
Nhìn Xa. Thầy đã ôm Ôn Thủ tọa vào lòng nhiều 
lần, đã mời Ôn Thủ tọa ngồi bên cạnh và nắm tay 
như tiếp xử với một tri âm tri kỷ. Ánh mắt Thầy 
hôm đó thật vui. Niềm vui ấy, tôi nghe được cả 
tình thầy trò, cả niềm vui hội ngộ, cả niềm biết 
ơn của Thầy đối với Ôn Thủ tọa Vườn Ươm. Tôi 
mở lá thư Ôn Thủ tọa dâng lên Thầy. Trên bì thư 
có đề mấy chữ: “Kính dâng Thầy, lần viếng thăm 
hiếm có nuôi dưỡng tình thầy trò. Con, Thích 
Giác Viên”. Đó là một bài thơ lục bát có tên Ngọn 
lửa tâm linh, tôi còn nhớ vài câu:

“...Phương Khê nhóm lửa tâm linh
Thầy trò có mặt thỏa nghìn ước mong
Lửa lên ấm cả mùa đông
Nuôi nhau nuôi những nuôi dòng nuôi nhau...”

Thầy đã tự cầm tờ giấy và đọc thật chậm rãi cả 
bài thơ. Thầy đưa mắt nhìn Ôn Thủ tọa, rồi áp 
bài thơ lên má nhiều lần, gật đầu rất tâm đắc. 
Nắng hôm đó tỏa chiếu ánh sáng thật đẹp, xa xa 
thấp thoáng dãy núi ẩn hiện trong sương mai, 
khắp nơi ngập tràn hương đất mùa xuân hội ngộ. 
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Tình thầy trò sưởi ấm hồn vũ trụ, sưởi ấm hồn anh 
em thị giả chúng tôi.

Thấy được hạt giống Bồ đề nơi con

Một buổi chiều, anh em thị giả chúng tôi nhận 
thấy có hai vợ chồng và một đứa bé trai ngồi 
cách thất Nhìn Xa khoảng trăm mét. Họ ngồi 
đó để mong được gặp và đảnh lễ Thầy trong lúc 
Thầy thiền hành. Hôm đó Thầy mệt nên không ra 
ngoài. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lại thấy bóng 
dáng của ba người ấy xa xa trước thất. Cảm tấm 
lòng của họ, tôi đã rủ thầy Đồng Trí ra thăm chơi. 
Chúng tôi ngồi uống trà trên những tảng đá. Qua 
câu chuyện, tôi biết họ lần đầu tiên đến với một 
trung tâm của Làng. Nghe Thầy về Thái Lan, họ 
lập tức mua vé máy bay qua thăm theo lời nguyện 
mà họ từng phát, rằng hễ chư tôn đức nào từng có 
thời gian sống ở Tổ đình Ấn Quang, Sài Gòn, thì 
họ sẽ tìm mọi cách để được đến đảnh lễ một lần. 

Anh em chúng tôi ngồi chơi, có dịp chia sẻ với họ 
về sự thực tập ở Làng sau khi lắng nghe vài câu 
hỏi họ đặt ra. Họ đã lắng nghe hết lòng. Đúng là 
một buổi sáng đẹp. Bé Hoàng Long thật dễ thương 
và thông minh. Chính bé đã nói với ba mẹ về mục 
đích của lần đi Thái Lan này là mong được gặp 
Sư Ông. Sáng hôm đó họ đã phải lên Bangkok 
để về Việt Nam, vì thế mà họ ra đây thật sớm để 
mong được gặp Thầy. Biết Thầy sẽ không thiền 

hành sáng đó, và cảm kích trước tấm lòng của 
gia đình này, anh em tôi đã quyết định vào thất 
xin Thầy để bé Hoàng Long được lên thăm Thầy. 
Nghe chúng tôi thưa chuyện, Thầy gật đầu đồng 
ý cho bé vào thất liền. Thầy rất thương con nít. 
Thầy đã ôm bé vào lòng, xoa đầu và thấm những 
giọt mồ hôi trên trán bé sau khi nghe bé giới thiệu 
về mình. Có lẽ đây là bé trai đầu tiên được lên thất 
Nhìn Xa và được chụp ảnh cùng Thầy. Trong khi 
Thầy ôm bé vào lòng, phía dưới sân cỏ, tôi nhìn 
thấy ba mẹ bé Long đang năm vóc sát đất đảnh lễ 
Thầy. Bức tranh ấy in đậm vào tâm hồn tôi.

Cả gia đình đã rất hạnh phúc. Anh chị em thị giả 
chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Chúng tôi biết ơn 
những tấm lòng đã luôn luôn hướng về Thầy bằng 
sự kính thương chân thật. Nắm tay bé Hoàng 
Long, tôi hỏi: “Cảm giác của con thế nào khi gặp 
Sư Ông?”. Bé trả lời: “Cảm giác của con là vui, 
run và hạnh phúc”. Ai cũng cười với câu trả lời dễ 
thương và rõ ràng của bé. 

Bao la

Thầy đi quanh thăm thất thị giả được dựng lên 
bên cạnh thất Nhìn Xa. Thất nhỏ, không đủ chỗ, 
một nhóm anh em dựng thêm những chiếc lều gần 
đó để ở. Thầy đã đến thăm chỗ ở của anh em thị 
giả chúng tôi nhiều lần để xem chỗ ở có được 
thoải mái hay không.
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Sáng nay, một nhóm quý sư cô ở Long Thành lên 
chào và gặp Thầy ở thất thị giả. Thầy ngồi chơi, 
uống trà, nghe các sư con hát, và chụp hình. Thế 
rồi Thầy có cảm hứng lên núi chơi. Anh em thị 
giả, quý thầy từ tăng xá và quý sư cô cùng leo núi 
với Thầy. Lần đầu tiên Thầy leo núi trong chuyến 
về thăm này. Con đường lên núi ngoằn ngoèo, 
khúc khuỷu, nhiều đá tảng gập ghềnh và thân cây 
chèn lối. Xe lăn của Thầy được nâng lên bằng 
những cánh tay của các con Thầy. Ngọn đồi thật 
khó để chinh phục. Chúng tôi phải nâng xe Thầy 
lách qua những thân cây, vượt qua những tảng 
đá lớn, dừng lại nghỉ vài lần cho đến lúc không 
gian mênh mông hiện ra nơi tầm mắt. Mồ hôi 
nhễ nhại, mà không ai là không nở nụ cười hạnh 
phúc. Không có gì quý hơn tình thầy trò. Không 
có gì quý hơn tình huynh đệ. Lên đến đỉnh đồi, 
ai cũng thấy đó là công trình mầu nhiệm mà thầy 
trò đã cùng nhau thực hiện. Khung cảnh hiện ra 
thật bao la khoáng đạt. Thầy chỉ tay cho chúng 
tôi tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm. Thầy thưởng 
thức trà trong khi chúng tôi cùng hát với nhau 
những bài thiền ca. Nhìn lại ngọn đồi, chính bản 
thân tôi không hiểu nổi tại sao trong một buổi trưa 
như vậy, thầy trò lại có thể leo lên một cách khỏe 
vui như vậy. Tôi càng thấm thía hơn lời sư cô 
Chân Không nói sau đó, rằng “có tình thầy trò thì 
không việc gì chúng ta không làm được”.
Trưa hôm đó, sư anh Pháp Niệm và sư anh Trung 
Hải đã đãi tôi, thầy Đồng Trí, thầy Pháp Trực và 
sư chú Trời Trong Sáng một bữa cơm với bùi Huế 
thật ngon.
Cũng từ trưa hôm đó, không ai bảo ai, anh em 
chúng tôi thường gọi ngọn đồi đó là đồi Tình 
Thầy Trò.

Bạn hiền ơi, tôi kể cho bạn nghe vài chuyện trong 
rất nhiều chuyện như thế thôi, và tôi không cố 
ý lựa chọn kỷ niệm nào nơi sổ công phu để kể 
cho bạn cả. Tôi biết, chuyện Thầy cứ nắm tay sư 
em Pháp Chất trong buổi tối thầy trò cùng uống 
trà thưởng thức hai đóa hoa quỳnh nở giữa lòng 
Phương Khê, hay chuyện của anh em thị giả 
chúng tôi, nào sư anh Pháp Ứng, nào Pháp Đại, 
Pháp Nhiếp, Mãn Trung, Đại Đồng,... mỗi người 
mỗi công việc chuẩn bị để Thầy ra với đại chúng 
trong ngày quán niệm, hoặc chuyện của những vị 
bác sĩ đến giúp Thầy phục hồi, chuyện những lá 
thư tôi viết thăm Thầy tôi ở Kim Sơn, chuyện các 
em thị giả mới từ Vườn Ươm, hay chuyện các sư 
cô chăm lo về thuốc men, về thức ăn cho Thầy, 
tất cả đều ý nghĩa như những gì tôi đã kể cho bạn 
nghe. Tôi biết, chuyện gì tôi kể tôi cũng thấy vui, 
và tôi tin rằng chuyện gì tôi kể bạn cũng thấy vui. 
Năm mới, tôi cũng muốn nói với bạn, rằng tôi 
rất hạnh phúc vì chúng ta luôn có nhau và tôi rất 
hạnh phúc vì chúng ta luôn có Thầy.

Ta nhớ đi tìm nhau
Ta nhớ đi tìm Thầy
Thầy không còn tuổi tác
Ta cũng thành mây bay
Năm uẩn này khoáng đạt
Năm uẩn này không hai
Tự do và kính ngưỡng
Bước chung trên đường dài.

Ngọn lửa tâm linh
Ôn Thủ toạ Làng Mai Thái Lan

Bên nhau vách núi nhìn xa
Dấn thân bốn biển một nhà sớm hôm
Ngồi yên thấy rõ nguồn cơn
Lắng nghe thâm cảm sóng ngầm thói quen
Cam lồ tâm địa ứa lên
Từ nghiêm xuất hiện phược triền tháo tung
Pháp vân nước tĩnh trăng lồng
Năm châu sen nở Dương Xuân thắm tình
Phương Khê nhóm lửa tâm linh
Thầy trò có mặt thỏa nghìn ước mong
Lửa lên ấm cả mùa đông
Nuôi nhau nuôi những nuôi dòng nuôi nhau 

Phút giây mãi tới nghìn sau
Bước chân về tới rừng sầu đơm hoa
Mắt trong ngấn lệ hát ca
Nhàn nuôi hơi thở cao tòa đệ huynh
Thủy chung vẫn một lộ trình
Đơn thuần nhận diện thương mình hiểu thương
Nơi nghẽn lối chốn đoạn trường
Là nhau thêm lớn con đường báo ân
Trôi lăn ấy chỗ dừng tâm
Nhìn xa soi tỏa sáng gần có nhau 
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Máy bay cất cánh, hình bóng các thầy 
các sư cô đứng dưới vẫy tay chào xa 
dần, nhỏ dần, rồi mất hút. 

Trên chiếc máy bay tư nhân (private jet), 
chỉ có mười thầy trò chúng tôi ngồi với 
nhau giống như đang ngồi ở phòng sinh 
hoạt tại Sơn Cốc. Cô chiêu đãi viên lịch 
sự mời nước, bánh trái và chiều theo sở 
thích của mỗi hành khách. Chiếc máy 
bay chỉ có mười sáu chỗ ngồi, thuộc 
hạng nhỏ nên bay thấp hơn những chiếc 
máy bay Boeing bình thường. Nhìn ra 
cửa sổ, thầy trò chúng tôi được thưởng 
thức cảnh thiên nhiên dưới đất liền gần 
hơn, rõ hơn, như dãy núi tuyết Alpes, 
dãy Hy Mã Lạp Sơn, v.v. Thỉnh thoảng, 
thị giả đưa Sư Ông đi lại một cách thoải 
mái trên máy bay. Đến phòng lái phía trước, Sư 
Ông ngạc nhiên nhìn vào mấy hàng nút bấm màu 
sáng trưng, và nhất là khoảng không gian vô tận 
trải dài ngay đằng trước mặt phía ngoài tấm kính. 
Hai chú phi công đang thay phiên nhau lái, nhoẻn 
miệng cười và mời chúng tôi vào xem một cách 
thân thiện. Đang ở trên máy bay mà chúng tôi có 
cảm giác thoải mái, tự do như đang ở nhà. Có lẽ vì 
vậy mà Sư Ông không muốn nằm nghỉ trên chiếc 
giường êm ấm đã chuẩn bị sẵn. Sư Ông chỉ muốn 
ngồi trên ghế dựa bình thường như những hành 
khách khác. Thấy Sư Ông vui, khỏe, nhóm thị giả 
chúng tôi lại càng tíu ta tíu tít, quán sát, khám 
phá, chụp hình, bàn tán đủ chuyện,…

Trong lúc thầy trò đang vui cười, bỗng dưng tôi 
cảm thấy xốn xang trong lòng: nếu như trước kia 
Sư Ông mà đi giảng dạy bằng máy bay như thế 
này thì Sư Ông đã bảo tồn được sức khỏe và tiết 
kiệm được bao nhiêu là thì giờ! 

Từ Pháp đi Thái, với máy bay bình thường, 
chuyến bay nhanh nhất cũng phải mất hơn 15 
tiếng rưỡi đồng hồ, cộng thêm 7 giờ đồng hồ để đi 
từ Sơn Cốc đến phi trường Bordeaux, kể cả thời 
gian xếp hàng cân hành lý, đi qua các trạm kiểm 
soát an ninh, và khi đến Thái, quá trình đó lại lặp 
lại. Nhưng với máy bay tư nhân, chỉ cần mất 11 
giờ đồng hồ bay. Máy bay được phép hạ cánh tại 

Chuyến hoằng pháp có một không hai
Chân Định Nghiêm

các phi trường nhỏ gần tu viện hơn. Hành khách 
cũng không phải xếp hàng cân hành lý, xếp hàng 
đi qua các trạm kiểm soát hay hải quan để trình 
hộ chiếu và làm các thủ tục. Đó là chưa kể những 
lúc hành lý bị chặn lại để lục soát kỹ hơn trong 
những giai đoạn nóng bỏng với vấn đề khủng bố. 
Vì vậy với máy bay dân sự từ Pháp sang Thái thì 
đó là một chuyến đi dài, nhưng chuyến bay được 
rút ngắn lại gần một nửa khi sử dụng máy bay tư 
nhân.

Trước kia, mỗi khi Sư Ông đi giảng dạy, có những 
chuyến bay kéo dài cả một ngày hoặc lâu hơn 
nữa, ấy vậy mà Sư Ông cứ phải ngồi suốt, chân 
và lưng nhức mỏi, ê ẩm. Ngay cả muốn bay qua 
Phật học viện Ứng dụng châu Âu ở Đức - gần 
Pháp nhất - dù chỉ phải đổi máy bay có một lần 
tại phi trường Paris hay Amsterdam cũng phải 
mất cả một ngày đường! Chuyến bay cuối cùng 
Sư Ông đi từ Học viện về lại Làng năm 2014 đã 
làm cho Sư Ông đuối sức. Điều mà chúng tôi, 
những đệ tử được đi tháp tùng theo Sư Ông trong 
các chuyến hoằng pháp thường làm là tìm những 
chiếc ghế trống khác ngồi, để dành ba chiếc ghế 
sát liền nhau cho Sư Ông có thể nằm nghỉ ngơi 
trên chuyến bay nhiều giờ đó. Nhưng không phải 
lúc nào chuyến bay cũng có chỗ ngồi trống. Tôi 
còn nhớ trong chuyến bay tối từ Mỹ về lại Pháp, 
thầy Pháp Hữu đã để trống chỗ ngồi của mình 

 Đại chúng ở Làng tiễn Sư Ông sang Thái Lan tại sân bay Bergerac
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cho Sư Ông có thể nằm nghỉ thoải mái hơn, còn 
thầy cứ đi qua đi lại trên máy bay trong lúc đèn đã 
tắt và mọi người thì đang chìm vào giấc ngủ. Lại 
một lần khác, trong lúc chờ chuyển máy bay, do 
đuối sức, Sư Ông đã nằm dài dưới đất ở một góc 
phi trường nơi vắng người qua lại. Có khi về đến 
phi trường Charles de Gaulle lại gặp phải lúc các 
hãng máy bay đình công nên không có chuyến 
bay nào về Bordeaux, mười mấy thầy trò đành 
phải đón xe ra ga Montparnasse mà lấy xe lửa để 
về tu viện. Tại phi trường cũng như nhà ga, hành 
khách nằm ngồi la liệt, thử tưởng tượng Sư Ông 
sau một chuyến đi dài lại phải chen chúc trong 
đám đông người, cũng may mà mua được đủ vé 
cho cả đoàn cùng về Làng với Sư Ông hôm đó. 

Giảng dạy hay hướng dẫn khóa tu không làm Sư 
Ông mệt. Trái lại, di chuyển đường dài làm Sư 
Ông kiệt sức, thay đổi khí hậu và bị trái giờ không 
ngủ được còn làm Sư Ông mất sức hơn nữa. Có 
những chuyến đi mà sau đó, Sư Ông đã phải mất 
nhiều tháng trời mới phục hồi lại được sức khỏe. 
Vì vậy đã nhiều lần, chúng tôi đã từng thỉnh cầu 
Sư Ông đừng đi đâu nữa mà chỉ ở Làng giảng dạy 
để hồi phục sức khỏe. 

Từ nhiều năm qua, Sư Ông đã ngưng giảng dạy 
tại Ý và Hà Lan. Người Hà Lan phải về Học viện 
Ứng dụng châu Âu, người Ý phải về Làng để 
tham dự khóa tu. Và rất nhiều những lá thư thỉnh 
mời Sư Ông đi giảng dạy ở các nước khác đã bị từ 
chối. Tuy vậy, chương trình hoằng hóa của Người 
vẫn cứ dày đặc, và mỗi một năm trôi qua là Sư 

Ông già hơn, sức khỏe lại yếu đi. Ngay cả những 
người tuổi bằng một nửa Sư Ông hay còn ít hơn 
nữa, khỏe mạnh, mà khi đọc thấy chương trình 
giảng dạy của Sư Ông thì cũng phải “le lưỡi”. 

***

Sư Ông đói bụng, cô chiêu đãi viên liền đi hâm 
nóng thức ăn riêng được mang theo cho Sư Ông. 
Sư Ông là người quyết định giờ giấc ăn uống ngủ 
nghỉ cho cả đoàn. Cô chiêu đãi viên nói chuyến 
bay này cô thấy rất dễ chịu vì hành khách rất dễ 
thương và không có sự đòi hỏi.

***

Trước kia, các đệ tử của Sư Ông sống ở các tu 
viện khắp nơi, ai cũng mong mỏi được gặp Sư 
Ông, được nghe Sư Ông dạy trực tiếp, được cùng 
đi thiền hành, được cùng ngồi thiền với Sư Ông. 
Và niềm vui lớn của Sư Ông cũng là được gặp lại 
các đệ tử. Có một lần, Sư em Tường Nghiêm nói 
với tôi: “Em đã từng gặp nhiều vị thầy, mà em 
phải công nhận rằng ít có ai mà ‘enjoy’ đệ tử (tận 
hưởng sự có mặt của các đệ tử) như Sư Ông. Sao 
Sư Ông ‘enjoy’ ngồi chơi, nói chuyện với các sư 
con ghê đi. Sư Ông luôn luôn để hết 100% tâm 
ý của mình khi ngồi với các đệ tử”. Và khi Thầy 
“enjoy” các đệ tử của mình thì các đệ tử cũng rất 
mong mỏi được ở bên Thầy. Đó là lẽ tự nhiên.

Những lần về lại Hoa Kỳ, các thầy các sư cô ở tu 
viện Thanh Sơn, tu viện Lộc Uyển, đều được luân 
phiên làm thị giả Sư Ông. Nói là làm thị giả chớ 
thật ra là để được gần Sư Ông, chơi với Sư Ông. 
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Năm 1999, tất cả các sư cô đều được tuần tự làm 
thị giả cho Sư Ông một ngày, kể cả các sư cô lớn 
như sư cô Chân Đức và sư cô Hoa Nghiêm. Những 
lần Sư Ông về tu viện Bát Nhã hay Làng Mai Thái 
Lan cũng vậy, các sư con U20 (dưới 20 tuổi) rất 
nôn nóng trông đợi đến ngày mình được làm thị 
giả cho Sư Ông. Và Sư Ông cũng rất hạnh phúc có 
cơ hội “cưng” các sư con. Các nhóm “Cây” (các 
gia đình xuất gia) cũng được Sư Ông mời đến cốc 
để dùng cơm chung, để hát, để chia sẻ, rồi sau đó 
mỗi sư con còn được chụp hình riêng với Sư Ông 
trước khi ra về nữa. Sư Ông thường tạo cơ hội để 
thầy trò được chơi chung trong những chuyến đi 
núi, những ngày xuất sĩ, những buổi tiệc nướng 
ngoài trời (barbeque), Trung thu,… Lần đầu tiên 
các đệ tử tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Sư Ông 
tại thiền đường Hội Ngàn Sao ở xóm Hạ, Sư Ông 
không vui khi đệ tử tổ chức mà không xin phép 
trước, hơn nữa Sư Ông “mắc cỡ” nên xoay lưng 
bỏ đi về phòng. Nhưng những năm sau này, Sư 
Ông cũng hoan hỷ ra chơi với đại chúng vào ngày 
sinh nhật. Thấy lạ, có một lần thị giả hỏi vì sao 
Sư Ông hết mắc cỡ. Sư Ông trả lời rằng bởi vì 
Sư Ông rất thích khi thấy đại chúng có cơ hội 
tập họp ngồi chơi chung với nhau. Thỉnh thoảng 
lại có những sư con được gặp Sư Ông để chia sẻ 
về những khó khăn mình gặp phải để được Sư 
Ông an ủi vỗ về hoặc dạy dỗ. Những giây phút 
có hai ba thầy trò được ngồi riêng với nhau hay 
ngồi trong một nhóm nhỏ là những giây phút rất 
đặc biệt đã đành, mà ngay những lúc Sư Ông sinh 

hoạt chung với cả đại chúng đông cũng đều đặc 
biệt không kém: những buổi thiền đi dưới ánh 
trăng sao, những buổi thiền ngồi tại thiền đường 
Vách Núi với tiếng chim hót líu lo khi ánh ban 
mai đang từ từ ló dạng, những buổi vấn đáp với 
những câu hỏi “nóng” nhất trong các khóa tu xuất 
sĩ,… 

Những chuyến đi hoằng hóa của Sư Ông thường 
được sắp xếp trong một khoảng thời gian nhất 
định để không bị trùng vào những khóa tu sắp 
xảy ra tại Làng trước và sau chuyến đi. Khoảng 
thời gian này được chia đều ra cho mỗi nước ở 
vùng Đông Nam Á. Ấy vậy mà có một năm, trong 
khi bàn thảo để lập chương trình cũng có một ban 
tổ chức tranh đấu xin Sư Ông ở lại nước mình 
lâu hơn một vài ngày. Sư Ông mà ở lại một nước 
thêm vài ngày có nghĩa là chương trình của một 
nước khác phải bị cắt ngắn đi vài ngày. Thế là ban 
tổ chức các nước khác lại phải lên tiếng tranh đấu 
quyền công bằng để không bị “thiệt thòi”. Họ tính 
từng ngày! Vậy mà giờ nói đến chuyện Sư Ông 
chỉ ở lại Pháp và không đi đâu nữa thì quả thật là 
một chuyện không thể tưởng tượng được!

Năm 2012, khi Sư Ông trở lại hướng dẫn các 
khóa tu và giảng dạy tại Quốc hội Bắc Ái Nhĩ Lan 
(North Ireland), sư cô Diệu Nghiêm đã khóc và 
nói rằng sư cô đã phải năn nỉ và đợi Sư Ông gần 
20 năm nay. Đệ tử của Sư Ông đến từ nhiều quốc 
gia trên thế giới, và ai ai cũng mong muốn Sư Ông 
về tế độ đồng bào tại quê hương mình. Ai cũng 
đưa những lý do đặc biệt và chính đáng để xin Sư 

Ông đến hoằng pháp tại quốc gia 
mình: nào là những nhà chính trị, 
nào là các nhà doanh thương - 
những người trên thực tế, có tầm 
ảnh hưởng còn lớn hơn những 
chính trị gia, những người cần 
có một đời sống tâm linh để dân 
chúng bớt khổ; nào là những nhà 
kỹ thuật của Facebook, Google, 
những người có ảnh hưởng 
lớn trên toàn cầu trong thế kỷ 
“hi-tech” (công nghệ cao) hiện 
giờ, nếu họ biết tu tập và có ý 
muốn đưa con người đi lên thì 
thế giới sẽ có một tương lai 
tương sáng hơn; nào là giới giáo 
chức, những người sẽ mang sự 
thực tập chánh niệm vào trường 
lớp cho giới trẻ; nào là những 
khoa học gia, những bác sĩ y tá 
trong ngành sức khỏe; nào là các 
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khóa tu xuất sĩ để làm mới đạo Bụt vùng Đông 
Nam Á; nào là giảng dạy và truyền Năm giới cho 
bộ tộc Thích Ca, v.v. Sức khỏe của Sư Ông yếu 
vậy đó, nhưng làm sao có thể ngăn cản Sư Ông đi 
độ đời được? Hơn nữa, từ khi còn là một chú sa 
di trẻ, Sư Ông đã từng viết với nét bút chì trên cái 
cột trước chánh điện của chùa Từ Hiếu dòng chữ 
Hán: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.”

Quả thật là như vậy. Sư Ông chưa bao giờ chùn 
bước trước những gian nguy hay cực khổ trên 
con đường hoằng pháp. Sư Ông đã từng đi qua 
nhiều cuộc chiến với bom đạn, với sự chết chóc. 
Sư Ông đã từng tìm đến những nơi nghèo khó, 
bệnh tật, hiểm nguy để giúp đỡ những nạn nhân 
của chiến tranh. Đã bao nhiêu lần, Sư Ông từng 
an nhiên trước những đe dọa cho sự an thân của 
mình để đi kêu gọi hòa bình, kêu gọi nhân quyền, 
hay cứu vớt thuyền nhân. Sư Ông đã từng dám 
nói lên những cái thấy không phù hợp với quan 
điểm chính trị của Việt Nam, của các cường quốc 
như Mỹ, Trung Quốc,… và đã từng bị lưu đày, đã 
từng được cấp giấy tờ của một người “apatride - 
một người không có quốc tịch, không có quốc gia 
nào công nhận đây là công dân của họ. 

Chịu cực, chịu khó trong những chuyến hoằng 
pháp, đối với Sư Ông, đó chỉ là chuyện nhỏ. 
Những năm 1995, 1997, khi Sư Ông đã 70 tuổi 
rồi mà Sư Ông còn nghỉ trưa trong một chiếc lều 
nhỏ cắm ngoài trời, không có nhà vệ sinh, vào 
những ngày quán niệm dành cho gia đình Phật 
tử của chùa ở San Diego hoặc dành cho cư sĩ 
người Mỹ tại Oakland. Sư Ông cũng đã từng ở 
lều vào tuổi ấy trong suốt năm ngày khóa tu trên 
núi Shambala tại Mỹ.

Thấy không thể nào ngăn cản những chuyến đi 
xa của Sư Ông được, chúng tôi đã từng nhiều lần 
năn nỉ Sư Ông đi máy bay với vé hạng nhất để có 
thể nằm nghỉ ngơi trong chuyến bay nhưng không 
thành công. Vào năm 2004, khi Giám đốc Nhà 
xuất bản Seoul cho ra mắt tác phẩm Quyền lực 
đích thực đã mời Sư Ông qua Đại Hàn giảng dạy. 
Ông ta đã mua sẵn vé máy bay hạng nhất cho Sư 
Ông. Sư Ông đã rất mắc cỡ và đã đợi cho tất cả 
các hành khách lên máy bay hết rồi Sư Ông mới 
bước đến chỗ ngồi của mình. Trước khi lên đường 
cho chuyến đi này, tôi đã chuẩn bị hành lý cho Sư 
Ông cẩn thận. Lý do cũng bởi vì cách đó gần 10 
năm trong một khóa tu tại Đức, có một sư cô từ 
Việt Nam được đi theo tháp tùng và đã phụ thị giả 
xếp lại hành lý cho Sư Ông trước khi về lại Pháp. 
Sư cô đã xót xa khi nhìn thấy những y phục sờn 

cũ của Sư Ông. Kể từ đó, tôi đã luôn xin phép 
chuẩn bị hành lý cho Sư Ông mỗi khi đi xa. Thấy 
chiếc đãy nâu đã bắt đầu sút chỉ và bạc màu, tôi 
đã nhờ sư em Cung Nghiêm may một chiếc đãy 
mới để thay thế. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đãy 
mới tinh, Sư Ông không chịu dùng vì “xách đãy 
mới mắc cỡ lắm!”. Mãi cho đến năm 2011, chiếc 
đãy này đã lủng lỗ và bạc màu hết, Sư Ông mới 
đồng ý thay thế nó với chiếc đãy do thầy Pháp 
Thạnh may. Ấy vậy mà trước khi lên đường, Sư 
Ông để lại chiếc đãy mới và giữ lại chiếc đãy cũ 
trong hành lý. 

Tại phòng triển lãm ở xóm Mới, trong tủ kính 
có một chiếc cặp sờn rách với cái nút đóng bằng 
sắt bị hư và đã được nối lại bằng một cọng kẽm. 
Đó là chiếc cặp mà các đệ tử đã cúng dường khi 
Sư Ông đi Mỹ kêu gọi hòa bình năm 1966. Sư 
Ông đã dùng chiếc cặp này trong các chuyến đi từ 
châu Mỹ, qua châu  u, châu Úc, rồi dùng mãi cho 
đến thời gian đi dạy ở đại học Sorbonne tại Paris. 
Vậy đó, bất cứ vật dụng gì dù có cũ bao nhiêu mà 
vẫn còn sửa lại được thì Sư Ông vẫn còn giữ lại 
để dùng tiếp. Tại Sơn Cốc, dù là một mẩu bánh 
mì nhỏ xíu, Sư Ông cũng cất lại trong lò nướng để 
dùng tiếp cho ngày hôm sau.

Sư Ông thường nhắc đến Đức Thế Tôn trong suốt 
45 năm đã không ngừng đi du hành trong bao 
nhiêu quốc gia vùng lưu vực sông Hằng để độ 
đời. Cho đến năm 80 tuổi, ngài vẫn chỉ đi bộ. Vì 
vậy đối với Sư Ông, những chuyến đi hoằng pháp 
có mệt nhọc bao nhiêu thì cũng chỉ là chuyện bình 
thường. Sư Ông thường nói, hướng dẫn tu tập cho 
các vị cư sĩ ngay tại tu viện mình đang sống là 
quá tiện nghi, quá dễ dàng: “Đó là phước điền 
của mình. Mình không phải đi đâu xa mà ruộng 
phước đến tận nơi cho mình gieo hạt”. Sáng cho 
người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ 
là tư niệm thực của Người. Thiền sinh đến càng 
đông thì càng vui. Những năm đầu khi mới thành 
lập Làng Mai, lúc đó Sư Ông cũng đã hơn 56 tuổi 
mà Sư Ông còn phải hướng dẫn tất cả mọi sinh 
hoạt từ sáng đến tối trong suốt một tháng hè: thiền 
ngồi, thiền đi, pháp thoại, pháp đàm, tham vấn, 
thiền trà, cơm quá đường, các buổi lễ giỗ Tổ, lễ 
Bông hồng cài áo, lễ Hòa bình,… Có khi Sư Ông 
dùng cơm trưa chung với thiền sinh rồi sau đó 
cũng xếp hàng rửa chén với họ. Chúng tôi tuy 
trẻ tuổi hơn, thỉnh thoảng với hai ba anh chị em, 
phải đi hướng dẫn một khóa tu nhỏ chỉ kéo dài 
năm ngày thôi mà sau đó đã thấy mệt rồi. Trong 
nhiều năm, Sư Ông đã từng giảng mười bài pháp 
thoại và một buổi vấn đáp mỗi tuần vào khóa tu 
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mùa Hè. Sáu ngày mỗi tuần, Sư Ông đều cho hai 
bài pháp bằng hai thứ tiếng khác nhau mỗi ngày. 
Ngoài ra còn các bữa ăn quá đường và các buổi lễ 
lớn mỗi tuần nữa. Vừa xong khóa Hè là Sư Ông 
lại lên đường đi hoằng pháp bên Mỹ hoặc các 
nước khác, trong khi đại chúng ở nhà làm biếng. 
Lại có những mùa đông lạnh cóng, Sư Ông cho 
pháp thoại lúc 6 giờ rưỡi sáng. Sau pháp thoại là 
buổi điểm tâm. Điểm tâm xong, Sư Ông lại cho 
bài pháp thứ hai. Đi hoằng pháp từ xa về nhưng 
nếu ngày hôm sau là ngày quán niệm, Sư Ông 
cũng cho pháp thoại như thường, không hề biết 
mỏi mệt. Ngoài chuyện giảng dạy, Sư Ông còn 
nghiên cứu, dịch thuật, nhuận văn, viết sách. Mỗi 
năm đều có sách mới. Có những tác phẩm, Sư 
Ông viết ngay vào những buổi khuya trong các 
khóa tu với thời khóa dày đặc, ví dụ như “Bây giờ 
mới thấy” hoặc “Con gà đẻ trứng vàng”, những 
tác phẩm cuối cùng mà tự tay Sư Ông viết vào 
tháng 8 năm 2013 tại Học viện Ứng dụng châu 
Âu. Cho đến lúc Sư Ông đã bắt đầu ngã bệnh, Sư 
Ông vẫn tranh thủ dịch lại Tâm kinh tại Học viện 
vào tháng 8 năm 2014. Khi tay không còn viết 
được nữa thì Sư Ông lại nói vào máy thâu thanh 
vào những đêm khuya khi mọi người đang ngủ. 

***

Bất chợt, Sư Ông chỉ tay ra cửa sổ máy bay. Tất 
cả chúng tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính: trên nền 
trời bao la ửng đỏ, mặt trời thật to, thật tròn đang 
bắt đầu lặn. Tất cả thầy trò ngồi trong im lặng 
thưởng thức cảnh đẹp mầu nhiệm. Không ai nói ai 
nhưng ai cũng cảm nhận sâu sắc đây là giây phút 
huyền thoại.

Sự thực tập chánh niệm miên mật của Sư Ông 
trong từng giây phút của đời sống hằng ngày tạo 
cho chúng ta có cảm giác là lúc nào Sư Ông cũng 
thảnh thơi để thưởng thức thiên nhiên, như không 
có chi để làm. Những bước chân của Sư Ông lúc 
nào cũng chậm rãi như đi mà không cần đến. 
Nhưng kỳ thật, Sư Ông đi nhanh và đi xa hơn ai 
hết, và Sư Ông cũng làm việc nhanh và nhiều hơn 
ai hết.

***

Trên máy bay, Sư Ông lại đứng dậy đi dạo vài 
vòng với hai thầy thị giả. Khi nào không bị đau 
nhức, khỏe một chút là Sư Ông lại tập tay, tập 
chân ngay trên giường trong những đêm không 
ngủ được hay khi vừa thức giấc, hoặc tập ngồi, 
tập đứng, tập đi. Khóa tu mùa Hè năm ngoái tại 
xóm Thượng, Sư Ông đã cùng đi thiền hành với 
thiền sinh trên chiếc xe điện. Đến các bậc thang, 
xe điện không trèo lên nổi, và Sư Ông đã đứng 
phắt dậy để đi bộ tiếp với hai thị giả. Về tới cốc 
Ngồi Yên, Sư Ông xoay trở lại, dơ cao cánh tay ra 
dấu chiến thắng rồi xá chào thiền sinh. Rất đông 
các vị cư sĩ đã vừa khóc vừa nói: đây là bài pháp 
không lời sâu sắc nhất của Sư Ông dành cho họ 
trong khóa tu đó. 

Suốt cuộc đời, Sư Ông không ngừng thuyết pháp, 
không ngừng ban tặng diệu pháp. Đây cũng là 
một chuyến hoằng pháp tại Thái Lan. Dưới một 
hình thức khác. Để tiếp nhận, chúng ta chỉ cần mở 
lòng ra và mở to đôi mắt quan sát.

Máy bay đang hạ cánh. Nhìn qua cửa sổ, Sư Ông 
thấy các sư con đang nôn nao đứng đợi.
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Đem chánh niệm vào nhà thương
Bác sĩ Tú

Một lần tình cờ nhìn thấy câu đối “Lắng nghe để 
hiểu – Nhìn lại để thương” với nét chữ của Thầy 
trên trang bìa của một tờ báo, con thực sự được 
đánh động. Câu thư pháp ấy đã đem đến cho con 
rất nhiều năng lượng và cảm hứng. 

Là một bác sĩ gia đình nên con luôn để ý, quan 
tâm đến kỹ năng truyền thông giữa bác sĩ và bệnh 
nhân. Con đã soạn thảo những chương trình đào 
tạo về đề tài này cho sinh viên y khoa và nhân 
viên y tế. Đã từng hướng dẫn hàng trăm khoá 
huấn luyện như thế, nhưng chưa bao giờ con để ý 
đến tầm quan trọng của việc “nhìn lại để thương”.

Tham dự nhiều khóa tu, lắng nghe pháp thoại của 
Thầy, của sư cô Chân Không và nhiều quý thầy, 
quý sư cô giáo thọ khác, con từ từ nhận ra ý nghĩa 
của sự thực tập “nhìn lại để thương”. Dừng lại để 
nhìn sâu vào tâm mình, để ý thức rõ ràng trạng 
thái của tâm trong giây phút hiện tại, để thấy mình 
đang có những hạt giống thiện hay bất thiện biểu 
hiện từ tàng thức thâm sâu. Chỉ với một ý thức đủ 
đầy như thế thì ta mới có thể lắng nghe với tâm 
từ bi. Con nghĩ rằng, những người làm việc trong 
ngành y khoa cần phải có một tấm lòng biết hiểu 
và cảm thông. Mỗi bác sĩ hay mỗi nhân viên y tế 
phải có ý thức về lòng nhân đạo.

Với cái hiểu đó, con đã dịch câu thư pháp của 
Thầy sang tiếng Thái với nội dung: “Lắng nghe 
với tâm từ bi -  Nhìn lại chính tâm tư mình” 
(Listen compassionately, Look into our own 
mind). Sự thực tập lắng nghe và 
nhìn lại như thế chính là một kỹ 
năng tâm linh quan trọng, giúp 
giảm thiểu khổ đau trong ngành 
Y tế.

Trong suốt 6 năm qua (2010-
2016), với sự yểm trợ của sư 
cô Linh Nghiêm, con đã có rất 
nhiều cơ hội mang pháp môn 
chánh niệm vào đời sống hàng 
ngày. Con cũng đã tổ chức rất 
nhiều khoá tu cho các nhân viên 
y tế ở Korat và những tỉnh lân 
cận, với sự yểm trợ ngân sách từ 
Văn phòng An ninh Y tế Quốc 
gia.

Ngoài việc tổ chức những khoá tu, con cố gắng 
huấn luyện cho các nhân viên y tế các kỹ năng về 
việc kết hợp thiền tập với yoga, nghệ thuật truyền 
thông tạo kết nối,... để chăm sóc cho bệnh nhân 
có phẩm chất hơn; đồng thời tổ chức sinh hoạt với 
chủ đề Trái tim mầu nhiệm.

Con đã khuyến khích những nhân viên đã từng 
tham gia các khóa tu và các khóa đào tạo đến với 
nhau như một tăng thân để duy trì và tiếp tục sự 
thực tập một cách đều đặn. Con cũng cố gắng 
mang các pháp môn khác nhau áp dụng tại cơ 
quan làm việc, các khóa đào tạo và trong chính 
đời sống hàng ngày của con. 

Theo lời khuyên của sư cô Linh Nghiêm, con 
đã xin những mẩu chuyện từ các bệnh viện từng 
tham gia các chương trình mà con tổ chức, để có 
thể thấy rõ hơn những lợi ích thiết thực mang đến 
từ sự thực tập chánh niệm. Chúng con xin kính 
dâng vài mẩu chuyện lên Thầy như một món quà 
nhân dịp đầu năm mới 2017. Tổng cộng có 10 
bệnh viện đã gởi những câu chuyện cũng như 
hình ảnh sinh hoạt như sau:

1. Bệnh viện Soong Nern

2. Bệnh viện Si Khiu

3. Bệnh viện Pi Mai

4. Bệnh viện Chakkaraj

5. Bệnh viện Pak Thong Chai
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6. Bệnh viện Kham Talay Sor

7. Bệnh viện Chok Chai

8. Bệnh viện Wang Nam Khiew

9. Trung tâm Y tế của bệnh viện Maharaj

10.  Bệnh viện Nang Rong thuộc tỉnh Buriram

Pháp môn Làng Mai trong sinh hoạt của bệnh 
viện Soong Nern:

1. Thiền ca:

Vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày làm việc trong tuần, 
sau khi hát quốc ca, toàn bộ nhân viên bệnh viện, 
bệnh nhân ngoại trú và người thân của họ đều 
cùng hát bài thiền ca “Chusnh ta là một” (We are 
one) – “Chúng ta cùng là những chiếc lá trên 
cành. Chúng ta cùng là những con sóng trên đại 
dương. Chunhs ta cunhf là những sao sáng trên 
bầu trời…”. Cùng lúc đó, bài hát được phát thanh 
đến tất cả mọi khu vực của bệnh viện (OPD/NCD/
PCU/SSM/ Dentistry - Nha khoa).

Lúc 10 giờ, chuông chánh niệm cũng được phát 
đi qua đài phát thanh của bệnh viện với vài lời 
hướng dẫn về sự thực tập có mặt trong giây phút 
hiện tại.

Lúc 13 giờ, phát thanh bài hát “Standing like a 
tree” (Đứng vững như một thân cây).

Lúc 14 giờ, phát thanh chuông chánh niệm cùng 
với vài lời nhắc nhở mọi người trở về với giây 
phút hiện tại.

Lúc 15 giờ, chuông chánh niệm cũng lại được 
phát đi với lời nhắc quay về với giây phút hiện tại.

Lúc 15 giờ 30, bài hát “In Gratitude” (Biết ơn) 
được phát thanh, tiếp theo phát thanh viên sẽ đọc 

lên một đoạn trích dẫn ngắn liên quan đến Phật 
pháp, để tạo cảm hứng cho mọi người cùng chiêm 
nghiệm về sự thực tập trước khi trở về nhà.

Bài hát “Chúng ta là một” được hát trước mỗi 
buổi họp hàng tháng của nhân viên bệnh viện.

2. Chuông chánh niệm được thâu vào trong CD 
để phát vào 10 giờ, 14 giờ, 15 giờ hàng ngày.

3. Bài hát “Hạnh phúc bây giờ và ở đây” được 
đưa vào trong giờ thể dục Maneewecht.

4. Sử dụng chuông chánh niệm và hát thiền ca 
trong khi hướng dẫn tổng quát cho nhân viên mới.

5. Tụng kinh (chanting meditation) sau giờ làm 
việc (từ 16h30 đến 17h30), ở phòng Mali (tạm 
dịch là Phòng thở) của bệnh viện.

Xử lý vấn đề cũ bằng một tâm hồn mới:

Vừa qua con có cơ hội làm một chuyến thiện 
nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân 
tại bệnh viện Soong Nern. Chị Lek, một trưởng 
phòng điều dưỡng rất thông minh đã đến kể cho 
con nghe về trường hợp khiếu nại vừa mới xảy ra. 
Chuyện “tiêm chủng lặp lại” do các em sinh viên 
thực tập y khoa gây ra.

“Chắc cô Tú còn nhớ, vấn đề tương tự mới xảy 
ra cách đây một năm thôi. Vì vậy năm ngoái đã 
rút kinh nghiệm, thiết lập một tiến trình làm việc 
mới để ngăn ngừa, nhưng năm nay nó vẫn xảy ra. 
‘Human mistakes!’ (Con người mà!)” - Chị Lek 
kể với con, giọng chị vẫn đầy phấn khích như mọi 
khi.

“Rồi chị đã làm gì với sự cố ấy? Cách xử lý có 
gì khác với lần trước không?” - Con hỏi chị Lek

“Tôi đã xử lý vấn đề với một 
cái nhìn mới hơn, có phẩm 
chất hơn. Trước đây, tôi và 
chị Ya nghĩ rằng mình là 
lãnh đạo nên luôn vội vội 
vàng vàng xử lý vấn đề. 
Mình không muốn các bậc 
phụ huynh kiện cáo bệnh 
viện nhưng làm vậy thì các 
nhân viên lại cảm thấy rất áp 
lực vì không được lắng nghe. 
Lần này, chúng tôi không chỉ  
ngồi lắng nghe, chăm sóc 
các bé và phụ huynh, mà còn 
lắng nghe các y tá và đội ngũ 
nhân viên của mình để hiểu 
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chuyện gì đã xảy ra mà không vội vàng đi đến 
kết luận và tìm cách giải quyết như trước. Tôi 
thấy làm như thế các nhân viên đồng thời cũng 
được trị liệu vì cảm thấy mình được hiểu và chính 
chúng tôi cũng thấy được toàn bộ sự việc một 
cách rõ ràng hơn”.

Con đã học được từ chị Lek một bài học vô cùng 
quan trọng: Dù mình có thận trọng và chặt chẽ 
đến mức nào thì bao giờ cũng có rất nhiều yếu 
tố và nhân duyên nằm ngoài sự kiểm soát của 
mình. Cho nên các thiếu sót trong phục vụ hay 
những khiếu nại từ bệnh nhân là điều không thể 
tránh khỏi. Tuy nhiên, mình có thể làm chủ và xử 
lý những việc đã xảy ra với cách suy nghĩ tích 
cực, có hiểu có thương. Con cám ơn chị Lek và 
rất ngưỡng mộ đội ngũ nhân viên đầy phẩm chất 
của bệnh viện Soong Nern.

Pháp môn Làng Mai trong sinh hoạt của bệnh 
viện Si Khiu:

Các pháp môn được thực tập một cách thường 
xuyên tại bệnh viện:

Từ năm 2011, mỗi buổi sáng, chuông chánh niệm 
và bài kệ “Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng 
chuông huyền diệu đưa về nhất tâm” được phát 
thanh trên đài của bệnh viện. Tiếng chuông được 
thâu bởi các nhân viên y tế để nhân viên và bệnh 
nhân cũng như người thân cùng thực tập. 

Sử dụng chuông trong các buổi họp của bệnh 
viện, thí dụ như tại cuộc họp hàng tháng của khoa 
điều dưỡng.

Hát thiền ca trong các chương trình sinh hoạt, 
trong các buổi tập thể dục trong dưỡng đường.

Thiền buông thư trong các sinh hoạt trong nhà 
và ngoài trời.  

Áp dụng các pháp môn Làng Mai cho các 
nhóm phục hồi chức năng sau khi cai nghiện:

Trước đây ở bệnh viện Si Khiu, sinh hoạt tại các 
nhóm phục hồi chức năng cho người cai nghiện 
chủ yếu là mọi người chia sẻ về bản thân và làm 
bài viết. Nhìn chung, những người trong nhóm có 
vẻ không hợp tác và khá động. Vài người có vẻ 
buồn ngủ, những người khác thì bực bội, và rất 
nhiều người không thể ở lại lâu, chỉ muốn ra về. 
Sau một thời gian quán sát, chúng con đưa sự thực 
tập Làng Mai vào trong nhóm sinh hoạt. Chúng 
con bắt đầu buổi sinh hoạt bằng thiền buông thư, 
xen kẽ giữa các bài thiền ca là lời hướng dẫn. Thí 
dụ như thở vào, con biết con đang thở vào; thở ra, 
con biết con đang thở ra; Thở vào, con thấy con 
như một bông hoa; Thở ra, con cảm thấy thích 
thú;… Sau đó, chúng con thực tập xá chào nhau 
trước khi vào sinh hoạt nhóm.

Đầu tiên, mỗi người tự giới thiệu về mình với 
nhóm rồi hát chung với nhau vài bài hát như Thở 
vào thở ra, Ta hạnh phúc liền giây phút này,... 
Sau đó, chúng con mới làm các bài tập viết. Đôi 
khi vừa làm vừa uống trà hay ăn bánh. Chúng con 
uống trà Rang Jued (có tác dụng tẩy độc), hay trà 
Ya Dok Khao (có tác dụng giảm cảm giác thèm 
thuốc lá) bởi vì hầu hết những người cai nghiện 
đều hút thuốc hay uống rượu.

Trong 2 tháng qua, sau khi đã thay đổi một số 
phương thức sinh hoạt, chúng con để ý thấy các 
thành viên trong nhóm đã không còn bực bội, 
buồn ngủ, mà trái lại đã có thái độ hợp tác trong 
các sinh hoạt. Thậm chí họ còn cảm giác buổi sinh 
hoạt giống như một giờ nghỉ ngơi thực sự. Ngoài 
ra, không còn ai phàn nàn về chuyện giờ sinh hoạt 
kéo dài hay muốn chóng về nhà nữa. Trong tương 
lai, chúng con sẽ kết hợp đọc kinh hay đọc Năm 
giới trước khi kết thúc ngày sinh hoạt.

Trên đây chỉ là báo cáo của 
hai trong mười bệnh viện, 
con xin trình lên Thầy cùng 
đại chúng. Chúng con đang 
dần dần đưa pháp môn đến 
với từng nhân viên, từng 
bệnh nhân và người thân của 
họ, để mọi người đều được 
nuôi dưỡng cả thân lẫn tâm 
trong suốt thời gian làm việc 
và trị liệu tại bệnh viện. 

Con kính tri ân Thầy.

Những chiếc gối được xếp cho thiền buông thư
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Chân Học Nghiêm

Rửa xe (car wash) là một dịch vụ rất phổ thông 
ở Mỹ.  Xe dơ một khi được đưa vào tiệm, khách 
hàng chỉ cần tốn chừng $20 là xe được rửa sạch 
từ ngoài vào trong. Sau khi rửa, xe trở nên sạch 
sẽ, sáng loáng và thơm tho. Chủ nhân cảm thấy dễ 
chịu và hạnh phúc hơn khi ngồi trong một chiếc 
xe như thế.  

Paul là một thiền sinh người Mỹ. Chú đã đến tu 
tập tại tu viện Mộc Lan hai lần. Lần đầu tiên chú 
đi một mình và chỉ ở lại vào cuối tuần. Sau đó một 
tháng, chú trở lại với cô con gái 13 tuổi để tham 
dự khóa tu Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn). Đi cùng chú 
còn có người bạn đồng nghiệp và cô con gái của 
ông. 

Một bữa nọ sau giờ cơm trưa, tôi trò chuyện với 
Paul. Chú đã chia sẻ niềm hạnh phúc và bình an 
có được trong thời gian ở tu viện. Chú tiếc vì nhà 
ở tận Austin, Texas, phải lái xe 11 giờ đồng hồ, 
giá như ở gần đây thì chắc chắn chú sẽ đến thường 
xuyên. Sau vài phút chia sẻ, chú ngưng một lát 
rồi nói tiếp: “Với tôi, tu viện Mộc Lan giống như 
một tiệm rửa xe vậy.” (For me, Magnolia Grove 
Monastery is like a Buddhist Car Wash). Vừa 
nghe xong câu nói ấy, tôi nhìn chú, hai người 
cùng cười thích thú. Tôi hiểu ý của Paul.

Những bạn thiền sinh, trong đó có Paul, khi 
mới đến tu viện, họ mang theo rất nhiều sự căng 
thẳng, mệt nhọc, lo lắng và bất an trong thân thể 
cũng như tâm hồn.  Tu viện là nơi dành cho mọi 
người tu tập. Vì thế, vừa đến đây, cho dù chưa 
được hướng dẫn thực tập, các bạn cũng đã được 
ảnh hưởng bởi môi trường. Một không gian bao 
la thoáng đãng, trong đó có những hàng cây xanh 
mát, tiếng chim ca thánh thót, tiếng chuông chùa 
ngân vang, và đặc biệt, xa xa có bóng dáng của 
quý thầy và quý sư cô đang đi một cách nhẹ 
nhàng, vững chãi và thảnh thơi.  Những yếu tố tốt 
lành ấy phần nào đã đánh động, làm thức tỉnh hạt 
giống chánh niệm, bình an và vui tươi đã bị lấp 

vùi dưới những lớp khổ đau, lo lắng và sợ hãi mà 
họ đối diện hàng ngày. Chỉ sau vài hôm có cơ hội 
đặt thân tâm của mình trong nguồn năng lượng 
chánh niệm của tăng thân, các bạn thiền sinh 
có sự thay đổi rõ rệt.  Bước chân trở nên chậm 
rãi và nhẹ nhàng hơn. Các bạn biết thưởng thức 
sự yên lặng trong giờ ngồi thiền, ăn cơm, thiền 
hành,… Các bạn lại được thường xuyên nhắc nhở 
rằng hãy nương vào hơi thở chánh niệm để mang 
tâm trở về với thân và thực sự an trú hạnh phúc 
trong giây phút hiện tại. Nuôi dưỡng chính mình 
với những phép thực tập chánh niệm, cụ thể như 
nghe chuông, uống trà, thiền hành, hát thiền ca,… 
những hạt giống hạnh phúc và thương yêu được 
tưới tẩm và nuôi lớn. Không cần phải dụng công 
cực nhọc, nhưng các bạn thiền sinh đều gặt hái 
được nhiều hoa trái của sự chuyển hóa.  

Tiệm rửa xe nhận những chiếc xe dơ để rửa, và 
xe được rửa bằng nước. Còn ở tu viện Mộc Lan - 
nơi mà Paul gọi đùa là một “Buddhist Car Wash”, 
chúng tôi không nhận rửa xe, nhưng chúng tôi 
hết lòng chào đón những con người đến từ mọi 
nơi, không phân biệt già trẻ, văn hóa, màu da,...
Một khi đến đây, thân tâm của mọi người đều 
được “rửa” một cách rốt ráo bằng nguồn năng 
lượng chánh niệm tập thể được chế tác qua các 
buổi công phu sớm trưa, bằng những nụ cười thân 
thiện và những tấm lòng cởi mở, bao dung.  
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Sáng nay gặp cô Sandy, một thiền sinh từ Memphis 
thường đến tu viện, tôi kể cho cô nghe về những 
lời chia sẻ của Paul. Nghe xong, cô mỉm cười và 
bảo: “Với tôi, tu viện Mộc Lan giống như một cái 
bồn tắm. Tôi đặt cả con người mình vào đó, buông 
thư và thưởng thức hết lòng”. (“For me, Magnolia 
Grove Monastery is like a bathtub. I just put 
myself in it, relax and enjoy it wholeheartedly”). 

Nếu những ai chưa từng đến một nơi như thế thì 
nhân đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời. Mong 

rằng quý vị có thể tạo cơ hội cho thân và tâm của 
mình được “rửa” và được “ngâm” bằng những 
chất liệu tâm linh tốt lành để sự dễ chịu, bình an 
và hạnh phúc trong tự thân lại được phục hồi. Từ 
đó, quý vị càng có thêm động lực và nguồn cảm 
hứng trở về chăm sóc và thưởng thức chính mình 
nhiều hơn.  Đó thực là một món quà xứng đáng để 
tặng chính mình, người thân và bạn bè.

Chân Trăng Mai Thôn
(Viết cho em bé năm tuổi trong tôi)

Em à,

Em có biết không, thư này tôi viết cho em đến gần 
bốn năm mới hoàn tất đó.

Tôi đã bắt đầu viết từ năm 2013, rồi bỏ lửng đến 
hôm nay mới có dịp viết tiếp. Khi mới viết, tôi 
thấy nó sao sao ấy, nó hơi non non, như ổi còn 
chát, như chuối còn xanh, và tôi không có cảm 
hứng để viết tiếp. Thật là có lỗi với em lắm lắm! 
Cho đến ngày hôm nay tôi mới gửi những dòng 
này đến em.

Cuối năm 2012, trong dịp lễ Giáng sinh, tôi nhận 
được một món quà khi đại chúng chơi trò Ông già 
Noel bí mật (Secret Santa). Em có biết trò chơi 
này không? Năm nào chúng tôi cũng chơi trò này. 
Tên của tất cả mọi người, kể cả thiền sinh, được 
ghi trên từng mảnh giấy riêng rẽ, rồi được bỏ vào 
chuông hay vào một cái hộp. Mình bốc trúng tên 
của ai thì chỉ mình biết thôi và mình chuẩn bị một 
món quà cho người đó. Món quà sẽ được bỏ dưới 
gốc cây thông Noel, dán tên của người đó. Đến 
ngày 25 tháng 12, đại chúng dùng sáng chung rồi 
sẽ có một ông già Noel cười “Ho, hoh, hoh” ra 
phát quà cho đại chúng. Phát tượng trưng thôi vì 
đại chúng đông lắm. Sau đó ai cũng sẽ nhận được 
ít nhất là một món quà. Đó là món quà của ông 
già Noel bí mật.

Món quà tôi nhận được năm đó là một viên đá 
màu trắng, ở trên có ghi chữ “nhẫn” bằng mực 

tàu, viết theo kiểu thư pháp của Sư Ông. Làng 
Mai có nhiều người viết chữ rất giống Sư Ông, 
nên tôi chắc đó là nét chữ của một thầy hay một 
sư cô nào đó. Tuy vậy, tôi vẫn thầm nghĩ biết đâu 
đó là quà từ Sư Ông? Đó cũng là một cách thực 
tập đó em, để tưới tẩm cho hạnh phúc trong mình 
lớn hơn. Tôi thích món quà đó lắm dù đó là của 
ai. Thích cho đến nỗi tôi đã viết thư cho em để 
“thử” chia sẻ về chữ “nhẫn”. Tôi thấy thú vị lắm! 
Tuy biết rằng còn lâu tôi mới thực hiện được hạnh 
nhẫn nhục ba la mật nhưng tôi cũng thử bàn về 
chữ “nhẫn” trong cái thấy và cái làm còn hạn hẹp 
của tôi. 

Trong tiếng Việt, chữ “nhẫn” thường đi đôi với 
chữ “nhịn”, hay chữ “nhục”. Ngoài ra còn nhẫn 
nại, kiên nhẫn, ẩn nhẫn nữa. Tóm lại, một người 
được nói đến kèm với một trong những từ có chữ 
nhẫn nói trên, đối với tôi, là một người “đáng 
nể”. Tại sao vậy? Tại vì muốn nhẫn nhịn, nhẫn 
nhục, nhẫn nại hay kiên nhẫn không phải dễ. Thí 
dụ, mình là một thầy giáo hay cô giáo dạy Toán. 
Mình giảng về một công thức toán học rồi cho bài 
tập. Và học trò mình không giải được bài tập đó. 
Mình “kiên nhẫn” giảng lại. Học trò vẫn không 
làm được. Rồi mình kiên nhẫn giảng một lần nữa. 
Vậy mà có em vẫn không làm được. Hồi tôi còn 
làm cô giáo, tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi thấy sao 
học trò mình... “chậm tiêu” quá! Bây giờ biết nhìn 
lại, tôi thấy chính mình mới chậm tiêu. Chính tôi 
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cần thay đổi cách giảng bài để học sinh có thể dễ 
tiếp thu hơn, và vì thế có thể nhẫn nại được lâu 
hơn. Sự nhẫn nại đó sẽ đem lại kết quả khá hơn.

Một người nhẫn nại là một người chịu khó. Còn 
một người kiên nhẫn là một người không bỏ cuộc. 
Toàn là những đức tính cần có để làm “chuyện 
lớn”, những đức tính mà tôi ao ước.

Lúc còn học trung học, có lần một người quen bói 
chữ cho tôi, nói tôi là một người làm gì cũng dở 
dang, làm gì cũng không đến nơi đến chốn. Tôi 
rất buồn và tự ái khi nghe nói như vậy. Người mà 
làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn là một 
người không kiên nhẫn, không nhẫn nại. Sau này 
nhìn thật kỹ, tôi thấy cũng không xa với thực tại 
của tôi là mấy. Việc làm của tôi không có cái gì là 
lâu bền cả. Không lâu bền không phải vì bị đuổi 
việc, mà bởi vì tôi luôn luôn tự động xin thôi việc. 
Vì bất mãn với sếp, vì không đồng ý với hệ thống 
điều hành, vì đòi hỏi quá cao nơi chính mình nên 
tôi không đủ kiên nhẫn để ở lại một nơi nào lâu  
cả.

Ông bà mình nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, 
nhưng tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm đó. 
Không nhẫn nại, không đủ kiên nhẫn và không 
muốn nhẫn nhịn nên chỉ làm việc tối đa năm năm 
là tôi bỏ việc để đi tìm một việc khác. Rồi sau vài 
năm lại bỏ việc đó để đi tìm một việc khác nữa. 
Sau này (lúc chưa xuất gia) nhìn lại, thỉnh thoảng 
tôi vẫn... chép miệng tiếc rẻ: “Phải chi hồi đó 

mình kiên nhẫn hơn một chút, chắc bây giờ mình 
đã là một cô giáo, một nhân viên xã hội, một... có 
kinh nghiệm rồi!”

Nói tới nói lui nãy giờ tôi chỉ muốn cho em biết 
tôi là một người thiếu kiên nhẫn, thiếu nhẫn nại 
thuộc loại... cao thủ. Đó chỉ là đơn cử một vài thí 
dụ thôi.

Trước đây, tôi không hề nhận ra tập khí thiếu kiên 
nhẫn và hay phản ứng của mình. Đằng sau những 
tập khí ấy có một cái gì đó âm thầm chi phối cách 
hành xử của tôi. Cũng giống như đôi khi mình 
mở máy vi tính lên, thấy sao mà nó chạy chậm 
rì. Một lát ở góc dưới bên phải màn hình hiện lên 
một khung chữ nhật nho nhỏ, báo cho mình biết là 
có chương trình gì đó đang chạy phía trong, nên 
mình không mở được chương trình gì khác. Biết 
nó như vậy, mình đâu có cách nào khác, mình 
phải chờ. Thật lòng mà nói, tôi còn kém hơn cái 
máy tính nữa! Chương trình chưa có tên, chưa 
được nhận diện đó của tôi âm thầm chạy, nhưng 
tôi lại không có cái khung vuông báo động nên tôi 
tự cho mình là người... dễ tính, vui vẻ, dễ thương, 
nhất là với bạn bè. Dù có khi ai nói chuyện với tôi 
mà hơi lòng vòng một chút, không vào vấn đề là 
tôi sốt ruột lắm, tôi... nhảy vô nói dùm và kết luận 
dùm luôn. Nhưng tôi vẫn “kiên cố”: “Hừm, tôi 
mà hay phản ứng hả? Tôi có lý do chính đáng mà, 
đâu phải tôi muốn như vậy, tại bạn tôi nói vậy, 
làm vậy nên tôi mới như vậy chứ...”.
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Trong nhiều năm, tôi đã sống và hành xử như vậy 
cho đến lúc tôi gặp pháp môn thở và cười của 
Sư Ông. Khi thấy đệ tử làm cái gì mà hơi ngán 
một chút, Sư Ông thường động viên: “Làm một 
hồi rồi sẽ quen thôi con”. Tôi thích hai chữ “một 
hồi” lắm bởi vì nó có vẻ không là một thời gian 
dài, hợp với người thiếu kiên nhẫn như tôi. Sư 
Ông dạy quay trở về với bước chân, với hơi thở ý 
thức để có mặt trong giây phút hiện tại, vậy nên 
có chuyện không vừa ý, tôi tập thở và cười. Ban 
đầu có hơi gượng gạo một chút nhưng từ từ thì có 
vẻ tự nhiên hơn. Vì cứ quay về với giây phút hiện 
tại, với hơi thở nên tôi quên bẵng đi là tôi đang 
sốt ruột, hay đang mong đợi cái gì diễn ra kế tiếp.

Ngồi yên trong khi ngồi thiền, tụng kinh, ngồi 
trong các buổi pháp đàm; đi yên trong khi đi thiền 
hành, trong khi đi từ nơi này đến nơi kia trong 
tu viện... một hồi, dù chưa làm giỏi lắm, một lúc 
nào đó tự dưng cái chương trình chưa có tên vận 
hành phía sau tâm tôi từ từ lộ diện. Mà thực ra 
không phải chỉ là một chương trình thôi đâu mà 
nhiều cái lắm. Chúng nó cứ thay phiên nhau hoặc 
cùng nhau hoạt động bất chấp không gian, thời 
gian, hay… thời tiết. Em thấy có lợi hại không? 
Nhận diện ra chúng rồi, tôi tập gọi đúng tên của 
chúng, như Sư Ông thường dạy: “Hãy gọi đúng 
tên tôi”. Em đã sẵn sàng để tôi giới thiệu chúng 
cho em chưa? Đây, tên của chúng đây: mặc cảm 
hơn, kém, bằng, tủi thân, lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi, 
và nhiều nhiều nữa.

Dĩ nhiên đôi lúc cũng có mấy chương trình có 
tên là từ bi, hỷ, xả, hiểu, thương, chánh niệm vận 
hành để tôi hành xử dễ thương, biết buông bỏ, 
biết thông cảm, v.v. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn 
chia sẻ với em mấy cái chương trình đã làm tôi 
lao đao lận đận mà thôi.

Sống trong tăng thân, tôi được nhắc nhở và soi 
sáng thường xuyên. Em xem, làm sao mà tôi “làm 
lơ” với cái tập khí thiếu kiên nhẫn và hay phản 
ứng của tôi được nữa. Tôi biết, nếu tôi để cho 
những chương trình, bây giờ đã có tên, chạy âm 
thầm phía dưới, nó sẽ làm tôi không mở được các 
chương trình khác mà tôi cần dùng. Khi đó truyền 
thông với các sư chị, sư em sẽ bế tắc, những quan 
hệ tốt đẹp sẽ bị ảnh hưởng. Và tôi sẽ phải tốn rất 
nhiều thời gian để xây dựng lại. Thú thật với em, 
có khi cái khung hình báo động hiện lên khá lâu 
mà tôi vẫn chưa tắt được chương trình mình cần 
tắt. Nhưng ít ra, tôi đã có phương tiện báo động, 
điều đó làm tôi rất an lòng. Tôi thấy mình... còn 
có thuốc chữa, chưa đến nỗi bị bác sĩ chê.

Mùa hè, thiền sinh về Làng tu học rất đông. Đông 
quá nên cả xóm, cả Làng bận bịu. Nhiều thiền 
sinh cũng có nhu cầu tiếp xúc riêng với quý sư 
cô ngoài thời khóa. Đôi khi tôi có thể ngồi lắng 
nghe các bạn ấy hàng giờ đồng hồ. Khi khác, mới 
nghe một chút, tôi đã thấy đầy và nôn nóng muốn 
cho lời khuyên để chấm dứt câu chuyện. Sau đó, 
bao giờ tôi cũng thấy áy náy trong lòng vì thấy 
mình không dễ thương. Tôi tập nhận diện những 
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chương trình đang chạy phía sau cách hành xử 
đó: phán xét, sân si, lo lắng, sợ hãi,... Quá mệt 
mỏi, không chăm sóc cho mình đàng hoàng cả 
về thân lẫn về tâm nên không đủ rỗng rang trong 
lòng cũng làm cho tôi trở nên thiếu kiên nhẫn đó 
em.

Trong 60 năm, đi khắp nơi để gieo trồng tưới tẩm 
hạt giống của hiểu và thương, Sư Ông quả thật là 
một tấm gương kiên nhẫn cho tôi ngưỡng mộ và 
noi theo. Sư Ông đã đem thông điệp chánh niệm 
giảng đi giảng lại một cách không mệt mỏi trong 
suốt ngần ấy năm. Có người nghe Sư Ông một 
hồi rồi nói: “He doesn’t say anything new - Thầy 
không có dạy cái gì mới hết!”. Đúng như vậy thật, 
thì có gì mới đâu ngoài việc đem thân về lại với 
tâm để có mặt thật sự trong phút giây hiện tại, rồi 
thì cứ thở vào thở ra, đã về đã tới trong từng bước 
chân, từng hơi thở,... Chỉ vậy thôi mà Sư Ông đã 
đi khắp gần xa để hướng dẫn, giảng dạy, dù cho 
đó là cảnh sát, công an, doanh nhân, thầy cô giáo, 
nhân viên xã hội, bác sĩ, kỹ sư hay người nội trợ 
gia đình. Tất cả đều có chung một “đơn thuốc”. 
Sư Ông đã kiên trì, nhẫn nại dạy đi dạy lại, vậy 
mà tôi vẫn thực tập rất lơ mơ. Nếu không có  từ 
bi lớn, một trái tim lớn thì có lẽ Sư Ông đã... bỏ 
cuộc từ lâu.

Bởi vậy, trước đây khi chưa biết câu thư pháp 
“Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương” của Sư 
Ông, tôi đã mang máng cảm nhận một điều là 
muốn kiên nhẫn mình phải có một ước nguyện, 
một tình thương, hay ít ra là một ý thích. Nếu 
không thì đó chỉ là một sự chịu đựng mang nhiều 
đau khổ. Kiên nhẫn trong tình thương thì mình 
mới có thể “thưởng thức” được cái mình đang 
làm và mình mới có thể tiếp tục… kiên nhẫn.

Sống trong tăng thân, tôi mới thấy đại chúng đã 
kiên nhẫn với tôi như thế nào. Đi xuất gia, tôi 
mang vào tu viện tất cả những tập khí đẹp cũng 
như chưa đẹp của mình và dĩ nhiên những cái 
chưa đẹp là đa số. Đại chúng đã cho tôi thời gian 
và không gian để từ từ nhận diện rồi chuyển hóa 
chúng. Đại chúng không hề sốt ruột. Tôi mới là 
người sốt ruột. Tôi muốn là người... hoàn hảo, 
chắc em biết rồi đó. Sống trong chùa, phần lớn 
tôi được nhắc nhở bởi cách sống của quý sư cô 
hơn là sự nhắc nhở trực tiếp. Tôi thấy những khi 
mình lầm lỗi, hay có những gì chưa đẹp, chưa 
hay, ít khi nào tôi bị rầy, thường thì quý sư cô chỉ 
cười. Khi soi sáng, quý sư cô chia sẻ rất nhẹ, rất 
khéo léo với nhiều tình thương. Tôi quan sát cách 
quý sư cô nói năng, hành xử và giải quyết những 

trường hợp khó xử; cách quý sư cô chăm lo và 
chơi với các sư em mới xuất gia; cách quý sư cô 
chăm sóc cho chính tự thân khi trải qua khó khăn. 
Tôi thấy không ai sốt ruột muốn sư em hay muốn 
mình chuyển hóa… sau một đêm. Ai cũng kiên 
nhẫn, cũng cho mình và cho sư em không gian, 
thời gian. Miễn thấy sư em có tâm muốn chuyển 
hóa là ai cũng hoan hỷ. Được sống trong một đại 
chúng như vậy, tôi lại được tham gia cùng Sư Ông 
và đại chúng trong những buổi thiền hành, các 
thời thiền tọa, pháp thoại, pháp đàm, xếp hàng 
để khất thực và rửa bát… (Tiết lộ cho em một bí 
mật: tất cả những thực tập tôi vừa liệt kê đều diễn 
ra với một tốc độ… chậm rì). Nhờ vậy mà tôi đi 
trong sương lâu ngày cũng ướt áo, tôi bỗng trở 
nên bớt sốt ruột hồi nào không hay. Tôi biết chấp 
nhận các tập khí của mình hơn. Hình như tôi đã 
biết thương mình hơn!

Dạo này tay tôi hay đau. Tôi thấy cái đau kéo dài 
hơi lâu. Đã mấy tháng rồi mà chưa khỏi. Tôi thở, 
ngồi thiền gửi tình thương cho nó, cho phép nó 
nghỉ ngơi, xoa bóp cho nó, vậy mà nó vẫn không 
khỏi. Rồi tự nhiên tôi nhận ra là mình không hề lo 
lắng, sợ hãi như hồi xưa. Tôi cứ chăm sóc nó như 
vậy, tôi chấp nhận nó.

Và, hình như... tôi đã có được một chút kiên nhẫn 
mà tôi ao ước.

Tôi biết em mừng lắm, bởi vì em đã ẩn nhẫn 
chờ tôi quá lâu rồi. Em chờ tôi chăm sóc cho em, 
nhưng tôi thì lại không có kiên nhẫn, cho nên ít 
khi tôi chăm sóc em cho đến nơi đến chốn. Giờ 
đây tôi đã biết chăm sóc cho cái tay của mình một 
cách kiên nhẫn, vì vậy em cứ yên lòng. Hai chị 
em mình đang có nhiều hy vọng.

Thương quý

Chị của em,

Trăng Mai Thôn
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Lớp học vui vẻ
Chân Nguyện Lâm

(Con đường đến với Wake Up Schools)

Thầy kính thương,

Tuần trước con được tham gia khóa bồi dưỡng 
dành cho giáo chức tại chùa Sơn Hạ, xóm 
Thượng, trong dịp Làng Mai tổ chức khóa tu năm 
mới 2017 cho thiền sinh quốc tế. Dịp cuối năm 
thiền sinh về Làng rất đông. Nhờ sự yểm trợ đắc 
lực của thầy Pháp Lưu và nhóm Wake Up Schools 
mà những người hoạt động trong ngành giáo dục 
và những ai có quan tâm tới chương trình đem 
chánh niệm vào giáo dục có cơ hội đến với nhau 
cùng thực tập các pháp môn căn bản như nghe 
chuông, ngồi thiền, thiền hành, thiền ăn, thiền 
buông thư, nghe pháp thoại, thực tập ái ngữ và 
lắng nghe. Trong buổi hướng dẫn tổng quát, thầy 
Pháp Lưu (người Mỹ) và thầy Bảo Tạng (người 
Indonesia) đã chia sẻ với khoảng 40 thiền sinh 
đến từ nhiều nước: Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Ý, 
Nhật, Mỹ, Bolivia, Hà Lan, Đức, Bỉ, Columbia, 
v.v. về thực tập chánh niệm trong trường học và 
những lời dạy của Sư Ông dành riêng cho các vị 
giáo chức. Chúng con có cơ hội thực tập trở về 
với chính mình trong giây phút hiện tại để học 
cách lắng nghe, chuyển hóa những nỗi khổ niềm 
đau và chế tác niềm vui. Sư Ông thường nhấn 

mạnh đến tầm quan trọng của thân giáo. Chúng 
con ý thức được rằng chỉ khi nào chúng con biết 
tự chế tác hạnh phúc và an lạc trong thân tâm thì 
mới có thể hiến tặng sự tươi mát và có mặt thật sự 
cho học sinh của mình.

Ngoài thời khóa bình thường của một khóa tu 
chánh niệm thì trong tuần qua chúng con còn 
có cơ hội học cách giới thiệu các trò chơi vừa 
vui, vừa có tính giáo dục và tính thiền, cũng 
như học cách giới thiệu các pháp môn căn bản 
như nghe chuông, theo dõi hơi thở, ngồi thiền, 
và thiền hành cho học sinh. Ngoài ra, chúng con 
còn được tham dự một buổi vấn đáp với quý thầy 
có nhiều kinh nghiệm đưa chánh niệm vào học 
đường như: thầy Pháp Lai, thầy Pháp Lưu, thầy 
Bảo Tạng và thầy Bảo Tích. Thiền sinh được 
đặt câu hỏi về cách ôm ấp và chuyển hóa những 
cảm xúc mạnh, cũng như về cách xử lý các tình 
huống trong lớp học khi có học sinh gây rối, hoặc 
cách tiếp cận với ban giám hiệu để xin phép giới 
thiệu thực tập chánh niệm trong lớp học. Các 
vị giáo chức đều rất phấn khởi khi được nghe 
những chia sẻ vừa sâu sắc vừa thực tế từ quý thầy. 
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Vào buổi chiều cùng ngày có bốn vị giáo chức 
được mời thuyết trình trước đại chúng về kinh 
nghiệm thực tập và giảng dạy các lứa tuổi khác 
nhau từ mầm non đến đại học; cũng như kinh 
nghiệm xây dựng tăng thân trong bối cảnh bốn 
nước khác nhau: Hà Lan, Pháp, Singapore và Tây 
Ban Nha. Sau đây, con xin chia sẻ cuộc hành trình 
mười năm học hỏi, chuyển hóa thân tâm, cũng 
như đổi mới cách giảng dạy và đóng góp xây 
dựng tăng thân của con.

Truyền thông bằng trái tim

Tháng Tư năm 2007, lần đầu tiên con được gặp 
Sư Ông và tăng thân tại khách sạn Melia Hà Nội. 
Hồi đó, con đang giảng dạy bộ môn tiếng Anh 
và giao thoa văn hóa tại một trường đại học ở Hà 
Nội. Bài pháp thoại của Sư Ông: “Làm thế nào để 
tìm được sự bình an và hạnh phúc đích thực” đã 
đánh động tâm con sâu sắc. Lần đầu tiên con nhận 
ra rằng: con không cần phải chạy đến tương lai 
để có hạnh phúc, mà chỉ cần trở về với giây phút 
hiện tại, nhận diện những điều kiện hạnh phúc 
đang có mặt. Trong buổi vấn đáp, con đã được đặt 
một câu hỏi với Sư Ông về cách truyền thông với 
những người có văn hóa và tôn giáo khác nhau. 
Câu trả lời ý nghĩa của Sư Ông về “truyền thông 
bằng trái tim” từ đó đã trở thành kim chỉ nam 
hướng dẫn con trong cách hành xử và giao tiếp 
hàng ngày. Lời dạy “truyền thông bằng trái tim” 
càng đặc biệt có giá trị khi con chuyển sang sống 
và làm việc tại Singapore - nơi mà đồng nghiệp 
và sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế 
giới. Câu danh ngôn của nhà hiền triết Aristotle: 
“Giáo dục trí năng mà không giáo dục tấm lòng 
thì không phải là giáo dục” (Educating the mind 
without educating the heart is no education at all) 
cũng là kim chỉ nam hướng dẫn con trong phương 

pháp giảng dạy và thiết kế chương trình học cho 
sinh viên. 

Trước khi bắt đầu một học kỳ mới, con thường 
lắng nghe nhu cầu học tập, mong đợi của các em 
sinh viên khi tham gia khóa học tiếng Việt và văn 
hóa Việt Nam. Sau đó, con thiết kế các hoạt động 
trong lớp cũng như ngoại khóa phù hợp để có thể 
đạt được ba mục tiêu chính: am hiểu về ngôn ngữ 
và văn hóa Việt Nam; hiểu về thói quen, sở thích 
và quan điểm sống của các bạn cùng lớp và hiểu 
về chính mình. Con thường nhấn mạnh cho các 
em biết mục tiêu thứ ba là quan trọng nhất. Bởi vì 
đó là nền tảng để hiểu thế giới xung quanh.

Khi chuyện trò với các đồng nghiệp đến từ khắp 
năm châu, con thường nhắc nhở mình áp dụng 
cách giao tiếp bằng trái tim. Phần lớn các đồng 
nghiệp của con đều sống xa nhà, làm việc trong 
một môi trường nhiều áp lực, nên nhiều khi họ 
cảm thấy trống trải vì không có liên hệ thực sự với 
những người xung quanh mình. Trên con đường 
đi tìm hạnh phúc qua sự nghiệp, do phải chịu quá 
nhiều áp lực cạnh tranh để giữ vị trí số một, nhiều 
người đã phải trả giá đắt. Khi mang chứng bệnh 
trầm cảm hoặc suy nhược về sức khỏe, họ đã 
không còn hứng thú với công việc nữa.

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương

Con về Làng lần đầu vào một ngày giữa tháng 7 
năm 2012. Lúc đó, con mới được xuất viện, mệt 
mỏi cả thân lẫn tâm, nhưng nhờ được thực tập 
hơi thở, nghe chuông, ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm 
chánh niệm,… con dần dần bình phục. Khi được 
nghe Sư Ông giảng về hạnh lắng nghe của đức Bồ 
tát Quán Thế Âm, con đã rất xúc động. Tham dự 
các buổi pháp đàm, con càng thấm thía một điều 
là chỉ cần biết lắng nghe sâu thôi thì cũng đã làm 

vơi nhẹ nỗi đau trong lòng rồi. 
Con phát nguyện thọ năm giới, 
và nguyện thực tập thật tốt giới 
thứ tư “Ái ngữ và lắng nghe”, 
để hiểu được chính mình, các 
bạn đồng nghiệp, cũng như các 
em sinh viên.

Trong môi trường giáo dục con 
đang sống và làm việc cũng có 
rất nhiều sự cạnh tranh và căng 
thẳng. Ai cũng muốn là số một, 
và vì vậy đã gây ra bao nhiêu 
nỗi khổ niềm đau. Rất đông 
sinh viên và đồng nghiệp của 
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con cảm thấy cô đơn, mệt mỏi. Các em sinh viên 
thiếu tự tin vì luôn cảm thấy mình cố gắng thế nào 
cũng không bao giờ đủ. Ít ai có thời gian ngồi lại 
chia sẻ và lắng nghe nhau. Con có cảm giác trên 
đường đua đến vị trí số một, ai cũng đói hiểu và 
đói thương. Mấy năm gần đây, trường con được 
xếp hạng số một châu Á về chất lượng nghiên cứu 
và giảng dạy. Nhưng tiếc thay, càng ngày càng có 
nhiều sinh viên bị các chứng rối loạn về tâm lý 
cần được sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý. Do 
đó, con muốn thực tập giới thứ tư, nói lời tích cực 
để tưới tẩm hạt giống tốt lành, để lắng nghe và 
hiểu các em. Thật may mắn và hạnh phúc khi con 
được nhận Năm giới quý báu.

Trở lại Singapore sau khóa tu mùa Hè, con tiếp 
tục thực tập những gì con đã học được ở Làng. 
Mỗi ngày, con tự nhắc mình chú ý theo dõi hơi 
thở và tập đi những bước nhẹ nhàng, thảnh thơi. 
Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn và căng thẳng cứ 
kéo con đi. Con giống như một giọt nước đang 
bốc hơi ngay giữa trưa hè oi bức. Vài tháng trôi 
qua, sự thực tập của con không còn được tinh tấn 
như trước, nhưng có một điều con vẫn đặc biệt 
chú trọng thực tập mỗi ngày, đó là giới thứ tư - ái 
ngữ và lắng nghe. Sau mỗi ngày làm việc, con 
tập ngồi yên và lắng nghe chính mình. Mỗi lần 
tới với các em sinh viên, con đều tập lắng nghe 
những khó khăn, thách thức, áp lực của các em. 
Khi giảng dạy, con cũng chú ý nói những lời có 
tính khích lệ động viên để tưới tẩm những hạt 
giống tốt lành trong các em.

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới

Về Làng dự khóa tu 21 ngày vào tháng 6 năm 
2014, con may mắn được nghe quý thầy giới 
thiệu về phong trào “Wake Up 
Schools” - mang chánh niệm 
vào trường học. Đó là lần đầu 
tiên con được nghe về chương 
trình này. Ngay sau buổi đó, con 
đã viết thư cho Sư Ông, chia sẻ 
rằng con đã tìm được khát vọng 
sâu sắc nhất trong tâm mình. Đó 
là đem chánh niệm vào trường 
học. Nhưng con chưa biết phải 
bắt đầu từ đâu? Con nhớ sư cô 
Chân Không đã gặp con và nói: 
“Sư cô đã đọc thư của con rồi. 
Bức thư con viết dễ thương lắm. 
Con có thể bắt đầu bằng việc xây 
dựng một tăng thân”.

Nghe sư cô chia sẻ, con như được tiếp thêm năng 
lượng và cảm hứng. Con biết ngọn lửa phụng sự 
bắt đầu được thắp sáng trong tâm. Tuy nhiên, 
thời gian đầu con thấy khá lúng túng và thiếu tự 
tin. Con chưa có nhiều kinh nghiệm thực tập và 
hướng dẫn thiền tập trước đám đông thì làm sao 
có thể xây dựng tăng thân? Về Singapore, con kết 
nối được với tăng thân trẻ Joyful Garden Sangha 
- tăng thân “Khu vườn vui vẻ”. Con bắt đầu sinh 
hoạt với tăng thân này và từng bước tham gia 
hướng dẫn thiền tập trong ngày quán niệm hàng 
tháng. Dần dần, con có thêm tự tin và động lực 
để bắt đầu xây dựng một tăng thân tại trường 
đại học nơi con làm việc. Con đường giới thiệu 
chánh niệm vào trường học của con đã bắt đầu 
từ lớp tiếng Việt, sau đó phát triển dần ra câu lạc 
bộ chánh niệm cho sinh viên, và câu lạc bộ chánh 
niệm cho giáo viên.

Cô giáo hạnh phúc và lớp học vui vẻ

Mỗi sáng thức dậy, con theo dõi hơi thở với bài 
kệ Thức dậy. Con tập sống trọn vẹn và sống vui 
từng ngày, không để công việc kéo mình đi nữa. 
Con tự nhắc mình theo dõi hơi thở và bước chân 
mỗi khi đi bộ tới văn phòng và lớp học. Sự thực 
tập này giúp con tiếp xúc với giây phút hiện tại, 
để có thể hiến tặng sự có mặt đích thực của mình 
cho các em sinh viên. Con muốn mình có mặt 
thực sự khi các em vào lớp nên thường tới phòng 
học mười phút trước khi giờ học bắt đầu. Con cho 
các em năm phút im lặng trước mỗi tiết học để 
tập buông thư. Có khi con giới thiệu với các em 
một bài hát Việt để các em có thể vừa thư giãn 
vừa học. Con tạo cơ hội cho các em chia sẻ niềm 
vui trong tuần, để nhắc nhở rằng dù có bao nhiêu 
bài tập và bài thi, mình vẫn có thể có những giây 
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phút vui vẻ và thư giãn. Con cũng tạo giờ tập nói, 
giúp các em học cách chia sẻ và lắng nghe chính 
mình, hiểu chính mình và hiểu nhau hơn. Cứ thế 
mỗi ngày, con thực tập chế tác hạnh phúc và cùng 
các em sinh viên có những lớp học vui vẻ.

Câu lạc bộ chánh niệm sinh viên

Sau thành công của chương trình “Phật giáo ở 
châu Á” trong chuyến đi Việt Nam năm 2015, các 
em sinh viên đã thân nhau hơn nên muốn tiếp tục 
gặp nhau thực tập chánh niệm hàng tuần. Thế là 
các em quyết định thành lập Câu lạc bộ chánh 
niệm sinh viên (Mindfulness Interest Group) để 
giới thiệu việc thực tập chánh niệm tới các bạn 
khác trong trường. Con rất vui khi nhận lời mời 
làm cố vấn cho các em. Các em thường gặp nhau 
vào tối thứ Tư hàng tuần, cùng nhau ăn tối trong 
im lặng rồi ngồi thiền, đi thiền, thiền buông thư, 
hoặc thực tập chia sẻ và lắng nghe sâu. Có một số 
em thấm được giá trị của việc thực tập (giúp các 
em thư giãn trước khi có bài thi lớn, giúp các em 
hiểu chính mình và kết nối với các bạn tốt hơn, 
v.v.) nên đã mời các bạn đến tham gia. Vì vậy, 
gần như tuần nào câu lạc bộ chánh niệm cũng có 
thành viên mới tham dự. Vào cuối mỗi học kỳ, 
con cùng với một đồng nghiệp dạy môn Tâm lý 
học chánh niệm (Psychology of mindfulness) tổ 
chức buổi ngồi thiền công cộng (Mindfulnesss 
flash mob) thu hút các em sinh viên và nhân viên 
của trường đến tham gia. Con rất vui khi dần dần 
gieo được hạt giống chánh niệm trong trường.

Cộng đồng thực tập chánh niệm

Cuối năm 2014, con đã cùng với một số đồng 
nghiệp tổ chức câu lạc bộ chánh niệm cho giảng 
viên và người nhà của họ trong khuôn viên khu 
tập thể của trường. Chúng con gặp nhau mỗi tối 
thứ Sáu để thực tập ngồi thiền, mười động tác 
chánh niệm, thiền buông thư, thiền ăn hoặc chia 
sẻ. Những người tham gia phần lớn là người Mỹ 
hoặc đã từng nghe về chánh niệm khi sống ở Mỹ. 
Dần dần, có thêm người ở các nước khác như Ấn 
Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, v.v. Mọi 
người rất vui khi có cơ hội ngồi lại với nhau cùng 
thực tập để buông thư toàn thân sau một tuần làm 
việc căng thẳng. Nhiều đồng nghiệp của con rất 
vhạnh phúc khi được học thiền buông thư, và đã 
ngủ ngon hơn sau mấy tuần bị mất ngủ. Một số 
đồng nghiệp bày tỏ ý muốn giới thiệu việc thực 
tập cho con cái ở nhà để giúp các cháu bớt căng 
thẳng vì áp lực học đường. Thế là chúng con 

quyết định mở lớp “Thiền tập cho trẻ em” mỗi 
tháng một lần.

Con vẫn nhớ buổi thực tập đầu tiên có hơn mười 
người tới, em bé nhất chỉ mới hai tuổi đi cùng với 
mẹ, còn em trai lớn nhất khoảng mười một tuổi. 
Lúc đầu, con hơi lo lắng, không biết giới thiệu 
việc thực tập thế nào cho hợp lý vì trong nhóm 
có cả người lớn, trẻ em lẫn thiếu niên. Sau đó, 
con nghĩ quan trọng nhất là tưới tẩm hạt giống 
hạnh phúc, nên con bắt đầu bằng bài hát “I like 
the roses” (Tôi yêu những đóa hồng). Các cháu 
rất thích bài này nên học hát và làm các động tác 
rất nhanh. Sau đó, con bảo các cháu tự đặt lời mới 
cho bài hát bằng cách chọn một loại trái cây mà 
các cháu thích, làm động tác miêu tả trái cây đó 
rồi cho cả nhóm làm theo. Các cháu rất hứng khởi 
và thay nhau hát lời mới: “I like the mango/ I like 
strawberry/ I like bananas...” (Tôi yêu trái xoài/
Tôi yêu quả dâu/ Tôi yêu trái chuối). Có nhiều 
động tác rất dễ thương nên mọi người vừa hát vừa 
cười. Vui ơi là vui! Sau khi hát, con cho các cháu 
đứng thành vòng tròn rồi bắt đầu nghe chuông và 
thở. Các cháu rất thích nghe chuông và đếm hơi 
thở của mình. Sau đó con giới thiệu các cháu một 
số động tác chánh niệm, và kết thúc bằng việc 
giới thiệu thiền cam. Buổi thực tập đầu tiên đó rất 
vui nên sau đó chúng con quyết định tổ chức hai 
tuần một lần. Càng ngày càng có nhiều cháu nhỏ 
và phụ huynh cùng tham dự. Sau buổi thực tập 
cuối cùng trước khi con đi sang Pháp, một bé trai 
người Pháp sáu tuổi, thường đến thực tập cùng 
mẹ và em gái hai tuổi, nói với con: “Cô yên tâm. 
Cô sắp đi xa nhưng cuối tuần này cháu sẽ hướng 
dẫn em gái cháu thở!”. Câu nói đó làm con thấy 
rất hạnh phúc.

Con nhớ hồi khóa tu mùa Hè năm 2013, trong 
buổi pháp thoại cho người Việt, Sư Ông có chia 
sẻ là Sư Ông rất hạnh phúc khi mỗi ngày có dịp 
tưới tẩm hạt giống tốt trong người khác. Và Sư 
Ông có nhắc con: “Một ngày nào đó con sẽ tiếp 
tục cho Thầy”. Ngẫm lại con đường của con mười 
năm qua, con thấy mình hạnh phúc khi được học 
cách sống hạnh phúc và chia sẻ điều đó với những 
người xung quanh.
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Hạt tương lai vừa thấm nhuận hồng ân
Thích Đồng Trí

Đến Làng Mai tu học gần hai năm, thầy Đồng Trí có nhiều niềm vui và lợi lạc trong đời sống của 
người xuất sĩ. Hiện tại, thầy đang thị giả Sư Ông ở Tu viện Vườn Ươm với rất nhiều hạnh phúc. Đây 
là lá “thư tình” đầu tiên của thầy gởi tới Sư phụ của mình, sau gần 19 năm xuất gia.

Xóm Thượng, ngày... tháng... năm...

Kính bạch Thầy!

Sáng nay, suốt thời gian ngồi thiền 45 phút, hình 
ảnh của Thầy đi lên trong đầu con và con cứ 
dõi theo một cách tự nhiên mà không dùng hơi 
thở chánh niệm để dừng lại suy tư như cách con 
thường làm. 

Sau giờ ngồi thiền, con đi thiền hành ngoài trời 
nơi con đường nhỏ trải sỏi. Con đường đẹp và 
bình yên lắm Thầy à. Đẹp và bình yên cả lúc sáng 
sớm, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Con theo 
dõi hơi thở, có ý thức từng bước chân và con cũng 
thấy rất rõ Thầy đang đi thiền hành với con, trên 
môi Thầy mỉm một nụ cười rất sâu và thầm lặng. 
Lúc đó, một cách rất tự nhiên, nước mắt con chảy 
dài. Con đã khóc trong niềm vui vì con thấy Thầy 
đã thật sự có trong con!

Sự sống đang vận hành. Cảnh vật thiên nhiên bên 
này khác hẳn so với quê nhà. Có những khi con 

đứng ngắm bầu trời, thấy những hiện tượng xảy 
ra rất lạ đối với con. Đã 10 giờ đêm rồi mà trời 
vẫn còn sáng, một bên thì mặt trời lặn và một bên 
thì trăng tròn ngày rằm đang lên. Đứng trước hiện 
tượng như vậy con thấy rất vui. Như thế này thì 
kể cho mọi người ở quê nhà làm sao mà tưởng 
tượng ra và tin cho được. Cây cối cũng vậy. Khi 
mùa đông đến, nhìn vào những khu rừng, tưởng 
chừng như những thân cây kia đã chết khô, chỉ 
còn là bộ xương đứng trơ trọi, chịu đựng cái giá 
rét của mùa đông, nhưng khi xuân về thì chúng 
đâm chồi nảy lộc thật nhanh. Lúc đó, con chỉ 
thầm nói “đúng là đến để mà thấy”, chứ diễn tả 
bằng lời khó mà hình dung ra được.

Bạch Thầy, con biết Thầy đã hy sinh và tạo rất 
nhiều thuận duyên cho con. Thầy đã cho con ra 
Huế học và con đã tốt nghiệp Phật học viện. Sau 
đó, con lại vào Sài Gòn học thêm một năm nữa, 
rồi được Thầy đồng ý cho đi du học Đài Loan 
một năm, và cuối cùng con lại xin phép Thầy 
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được qua Làng Mai nước Pháp để thực tập pháp 
môn chánh niệm thì Thầy cũng hoan hỷ. Trong 
khoảng thời gian này, mặc dù ở chùa huynh đệ 
không nhiều nhưng Thầy vẫn cho con đi tìm cầu 
học hỏi. Thầy đã hy sinh rất lớn để cho con được 
trọn vẹn ý nguyện của mình.

Thầy thương kính, trong buổi ngồi thiền, con thấy 
rất rõ nụ cười của Thầy. Nụ cười ấm áp ấy con đã 
nhận được trong những buổi hầu trà Thầy. Bây 
giờ, nụ cười ấy đã lên đường và đi luân hồi rất rõ 
trong tâm con. Đó là một sự luân hồi đẹp, phải 
không bạch Thầy. Con ý thức rất rõ, chỉ bằng sự 
thực tập có phẩm chất con mới có thể tiếp nối gia 
tài tâm linh mà Phật, chư Tổ và Thầy đã truyền 
trao lại cho con. Con biết, chỉ có phẩm chất tu 
học mới chính là hoa trái quý báu nhất con dâng 
lên Thầy để báo đáp thâm ân Thầy đã sinh con ra 
trong gia đình tâm linh này. Con nguyện tiếp nối 
thật đẹp để xứng đáng tình thương và sự yểm trợ 
của Thầy.

Con muốn ghi lại những gì đã đi lên trong lòng 
con sáng nay khi nhớ về Thầy. Thầy ơi, Thầy đi 
dạo quanh vườn chùa thì Thầy cho con thăm hai 
cây bồ đề - hai vị hộ pháp lớn cho chùa mình. Cho 
con thăm từng ngóc ngách, từng mảnh vườn, từng 
bia tháp ở chùa tổ Thiền Lâm. Tất cả những nơi 
đó đều rất quen thuộc và gắn bó với cuộc đời con.

Vài lời kính thăm Thầy. Con kính chúc Thầy luôn 
có sức khoẻ. Chỉ còn mười ngày nữa là đến ngày 
giỗ Tổ, con xin kính lễ.

Làng Mai, cuối xuân

Đệ tử của Thầy

Buông hết không gian
Tôi thấy mình có ở nơi này, nơi nọ
Thời gian oằn mình co cụm
Khi buổi chiều vương trên cát, 
Con sóng dài buổi sớm biển khơi!

Nếu hành trình này ta tiếp tục đi
Có được không mời vầng mây đứng lại
Cho bầu trời trong,
Thoả phiêu bồng đôi mắt
Vì tim còn đó những ngắn dài
Ngôi sao ban ngày vẫn sáng
Để những mảnh đời thắp lại chút tình cao!

Lá cây trân quý nhau 
Hát ca về lại với vô cùng ngày cuối
Hàng rào hoa vàng lưu dấu
Những ánh mắt người
Dù hờ hững, trân quý, những lần qua!

Tôi ngồi đây,
Nỗi đau như giọt sương
Trưa nay tan để sáng mai đọng lại
Câu hỏi lớn đã đôi lần gõ cửa
Thế nào là cao cả,
Nơi đâu là đỉnh của tuyệt vời?
Thương cho trọn là chi,
Dụng ý gì trong tuổi trẻ?

Đỉnh của tuyệt vời
Chân Pháp Khả

Bất ngờ quá!
Chỉ là một trong veo buổi sớm
Một vực trà
Nhoẻn nụ cười tháng tư
Và...
Ngồi yên không rong ruổi!

Bạn còn giữ không
Những cánh đồng xa vắng
Những tiếng chim đầy
Tuổi thơ vi diệu...
Hay là tiếng thở dài trăn trở
Mặt trời lên có ngắm
Ước mơ dang dở có thành?

Tôi thì chỉ giữ hôm nay,
Giữ hôm nay cho bạn
Còn kịp hỏi han một đoá hoa thân thiện
Mọi thứ ở đây rồi,
Có hết những đỉnh ngời mà tôi muốn vươn lên!
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Xóm Hạ, ngày của ngày hôm nay

Thầy kính thương!

Đây là giây phút mầu nhiệm, rất mầu nhiệm và 
quý báu của tất cả chúng con. Được trở về đây 
là một điều không thể ngờ cho con. Con lại được 
nhìn thấy Thầy, thấy Thầy ngồi ăn, Thầy vẫy tay, 
Thầy nhìn đại chúng, Thầy uống trà, Thầy xá 
chào, Thầy còn đó một cách rất sống động. Con 
hạnh phúc lắm!

Thầy ơi! Mỗi ngày qua đi, dù không luôn luôn 
được kề cận nhưng ý thức Thầy còn đó cho chúng 
con là con hạnh phúc vô cùng. Con mang theo 
tình thương, trái tim nghĩ về Thầy của quý sư 
cha, quý thầy chùa Tổ, các sư con của Thầy ở 
Diệu Trạm qua đây. Con mang theo đây tất cả tình 
thương của mọi người gửi đến Thầy, ôm Thầy 
những 100 cái, nhìn Thầy 100 lần, vuốt tay Thầy 
100 cái, để Thầy tiếp xúc với quý sư cha, quý thầy 
Từ Hiếu, các sư con bé xíu xiu ở Diệu Trạm, qua 
con. Con đã nhìn Thầy thật kỹ, con đã cười, đã 
vui với Thầy bằng trái tim của quý sư cha, quý 
thầy Từ Hiếu, và các sư em “baby nuns” ở Diệu 
Trạm, nên niềm vui, hạnh phúc của con ngập tràn, 

vì trong đó có thêm hàng trăm niềm vui sướng 
cộng lại trong con. Thầy có cảm được điều đó 
không, bạch Thầy?

Con đang chúc mừng ngày Tiếp nối của Thầy, và 
con cũng đang chúc mừng sự tiếp nối của Thầy 
đang chảy trong con. Những gì con đã đi qua chỉ 
là một phần rất nhỏ Thầy đã đi qua, con biết vậy 
nên con không lo lắng. Thầy đã làm được, tăng 
thân sẽ làm được, con cũng sẽ làm được, phải 
không Thầy?

Hồi trước, khi còn chăm sóc các sư em cây Sồi 
Đỏ ở Diệu Trạm, con đã viết một câu thế này 
trong sổ công phu của một sư em: “Cuộc đời đó 
có bao lâu mà hững hờ!” (TCS) để nhắc sư em 
ấy sống để tâm hơn đến các chị em xung quanh. 
Hôm nay, nhân ngày này con lại nhắc con rằng: 
“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!” để con 
nhớ rằng con cần nuôi dưỡng lý tưởng, con đường 
mà con đang đi, bởi cuộc đời ấy có bao lâu, phải 
không ạ? Con mang ơn nhiều người, nhiều thứ 
quá trong cuộc đời này, nên con không thể chỉ 
nghĩ cho riêng con, cũng không thể sống thờ ơ 
được. Thầy đã dành cả cuộc đời Thầy cho tất cả. 



199

Điều đó đẹp quá Thầy ạ, một con đường tìm về 
chăm sóc tự thân mà không nghĩ riêng cho bản 
thân. Một con đường giúp người tìm thấy bình an, 
hạnh phúc mà đồng thời cũng đang mang bình an, 
hạnh phúc đến cho chính mình. Cần lắm những 
tấm lòng, những trái tim như vậy.

Con đường mà Thầy đã đi qua, Sư cô đã đi qua, 
Mẹ Teresa đã đi qua, ngài Gandhi đã đi qua, mục 
sư Luther King đã đi qua, … đã có rất nhiều trái 
tim Bồ Tát đi qua. Hôm nay cần thêm nhiều nhiều 
nữa những trái tim như vậy làm đẹp cho cuộc đời. 

Con kính chúc Thầy sức khỏe, nguyện cầu hồng 
ân Tam Bảo, chư Bụt Tổ gia hộ để sức khỏe Thầy 
được khá hơn, để Thầy có thể đi lại được nè, để 
Thầy có thể viết thư pháp được nè, để Thầy có 
thể đọc những dòng con viết đây thoải mái nhất. 
Con đang học làm những gì Thầy chưa làm xong, 
con tin rồi Thầy sẽ lại cùng chúng con leo đồi, đi 
dạo…

Con chúc Thầy một ngày thật vui, thật khỏe.

Thương kính Thầy luôn,

Con của Thầy, 

Chân Xướng Nghiêm.

______________________

Thầy thương kính, 

Lâu lắm rồi, con không còn viết thư thăm Thầy. 
Hôm nay nghe tin Thầy đang tập đọc nên con viết 
lá thư này mong rằng Thầy sẽ đọc được lá thư của 
con.

Mùa đông này là mùa đông thứ ba con ở tu viện 
Bích Nham rồi đó thưa Thầy. Mùa đông năm nay 
lạnh hơn nhiều so với năm trước. Tu viện Bích 
Nham năm nay có 22 sư cô và 2 em tập sự xuất 
gia cùng an cư. Nghe sư em trụ trì nói năm nay 
là năm mạnh nhất của xóm Hạc Trắng, vì toàn là 
những sư cô còn rất trẻ, chỉ có con là “tra” nhất 
thôi Thầy ạ.

Mùa an cư này các sư em nhỏ bầu con làm giám 
niệm. Con nghĩ: “Là một sư chị lớn đã đủ mệt 
rồi, bây giờ lại thêm chức giám niệm nữa!”. Các 
em nói: “Sư mẹ lớn nhất làm giám niệm là đúng 
rồi”. Con yêu cầu các em nên tham gia sinh hoạt 
đầy đủ, nếu vắng mặt quá ba lần mà không có lý 
do chính đáng thì phải ra sám hối. Con làm bảng 
để theo dõi mọi sinh hoạt của các em. Mỗi ngày 
con đều quan sát sự sinh hoạt của các em có đều 
đặn hay không, để chấm vào bảng thực tập. Chao 
ôi, đôi mắt của con đã biến thành cái máy CCTV 

(camera quan sát) mất rồi!

Đầu mùa an cư, năng lượng thực tập của đại 
chúng lên rất cao, không biết vì tự giác hay vì các 
em sợ sám hối. Hôm nay đã là tuần thứ ba của 
mùa an cư và năng lượng tu học của đại chúng 
vẫn rất cao. Dù bên ngoài trời mưa, giông, gió, 
tuyết nhưng mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ trừ 
những vị bị bệnh thôi.

Ngày 14 tháng 12, có lễ xuất gia cho ba em: chú 
John là tập sự ở Lộc Uyển và hai em gái Katherine 
(người Mỹ) và Thanh Tâm (người Việt) tập sự ở 
Bích Nham. Con được biết đây là lễ xuất gia thứ 
hai được tổ chức tại Bích Nham. Lần đầu tiên là 
gia đình cây Mướp Hương do Thầy làm lễ, có 
hai em xuất gia. Lần này, chúng con được phép 
đại diện Thầy làm lễ xuất gia cho các em. Con 
thấy chúng con thật sự đang thực hiện những hoài 
bão mà Thầy mong muốn - tiếp nối sự nghiệp của 
Thầy. Chúng con - các sư cô trong Ban giáo thọ - 
cùng ngồi lại đặt tên cho hai em rất vui. Khi buổi 
lễ xuất gia diễn ra thì thầy Pháp Hải, sư cô Giới 
Nghiêm và con đại diện đại chúng cùng làm lễ 
cạo tóc cũng như truyền y cho các em. Mặc dù 
thầy Pháp Hải được mời đến từ tu viện Lộc Uyển, 
và ba tu viện Làng Mai ở Mỹ cách xa nhau, nhưng 
chúng con xem nhau như một nhà. Nhìn lại diễn 
tiến buổi lễ, con thấy chúng con không làm với tư 
cách một cá nhân mà cùng làm với nhau như một 
cơ thể, thật mầu nhiệm.

Thầy ơi! Trong khi làm việc chung, đôi khi vì 
vụng về, mất chánh niệm, chúng con thấy mình 
vẫn còn gây cho nhau sự hiểu lầm và làm khổ 
lòng nhau. Nhưng may nhờ có pháp môn làm mới, 
thực tập nói lời ái ngữ và lắng nghe sâu; cùng với 
ý thức gìn giữ tình huynh đệ, không ai muốn làm 
khổ ai, nên chúng con đã bỏ qua những sai sót của 
nhau trong khi làm việc. Con rất biết ơn Thầy đã 
đưa đường chỉ lối cho chúng con trong cuộc đời, 
giúp cho chúng con giữ mãi lý tưởng xuất gia, 
nuôi lớn tình huynh đệ, phụng sự và độ đời.

Sáng nay phòng con có thêm thành viên mới, đó 
là sư em Trăng Hoàng Yên. Trong gia đình cây 
Mai Vàng, sư em là người đứng thứ 20 nhưng ở 
Bích Nham thì sư em là nhỏ nhất. Chính vì vậy 
mà sư em rất được “cưng”. Lớn lên ở Mỹ nên sư 
em nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt. Sư em rất 
hồn nhiên và cũng rất khéo tay. Ngày lễ Noel, 
sư em đã cắt những tấm hoa tuyết rất đẹp. Phòng 
con, từ ngày có sư em, luôn có tiếng cười rộn rã. 
Sư em Cẩn Nghiêm cũng ở chung phòng, sư em 
rất có duyên và biết chơi với các sư em trẻ, nên 
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nhiều sư em quý sư chị Cẩn Nghiêm lắm.

Ngày làm biếng, hai sư em rủ con đi rừng chơi. 
Chúng con mang theo trà và đi xuống con suối 
nhỏ. Hai sư em lấy một miếng ván bắc cầu ngang 
qua dòng suối, chúng con trải chiếu và ngồi trên 
miếng ván. Con bắt đầu pha trà cho ba người. Thấy 
con hơi chật vật nên các sư em khiêng những viên 
đá phẳng làm cái bàn trà ngay bên dòng suối. Ánh 
nắng nhẹ xuyên qua những hàng cây khô, khí trời 
lành lạnh của mùa đông, tiếng suối chảy róc rách, 
khung cảnh thật đẹp. Ngồi yên, cầm ly trà nóng 
trên tay con thưởng thức hương vị của trà và lắng 
nghe tiếng suối, lắng nghe tiếng nói cười của các 
sư em. Con thấy mình đang hạnh phúc vô cùng! 
Con đã nếm được hương vị của “Hiện pháp lạc 
trú” là như thế nào. Trong giây phút ấy, con hoàn 
toàn không thấy một chút lo âu, phiền muộn nào 
nữa cả.

Nhớ đến Thầy, con ước gì Thầy có mặt ở đây để 
cùng chúng con thưởng thức cái đẹp của cõi tịnh 
độ Bích Nham. Thầy ơi, Thầy còn nhớ tới bài hát 
của bác Tư không? “Mời bạn hãy nâng ly trà, 
tình bạn sẽ luôn đậm đà...”. Con kính dâng Thầy 
một ly trà Xuân thật thơm. Thầy trò mình cùng 
tận hưởng núi rừng thiên nhiên, cùng chúng con 
thưởng thức hạnh phúc trong giây phút hiện tại. 
Thầy luôn có mặt đó trong con, dù bất cứ ở đâu 
và hoàn cảnh nào. Và con biết Thầy sẽ hạnh phúc 
biết bao khi thấy tình huynh đệ của chúng con ấm 
áp, dù tiết trời mùa đông đang rất lạnh.

Con của Thầy,

Chân Hoa Nghiêm. 
______________________

Thầy kính thương,

Bước theo dấu chân thầy con biết con đang đi 
trên con đường chánh, con đường của Hiểu và 
Thương.

Tháng 6 năm 1990, khi con nhìn Thầy bước đi, 
con biết con đã tìm ra được quê hương tâm linh 
sau bao nhiêu năm tìm kiếm.

Con giữ gìn và trân quý những giây phút được 
sống bên Thầy, được Thầy dạy dỗ bằng những 
phương tiện khác nhau.

Con nguyện sẽ đi trên con đường này, bình an và 
vui vẻ.

Và con nguyện mở rộng con đường đó cho những 
thế hệ tương lai.

Với tất cả sự thương yêu và lòng biết ơn sâu sắc,

 
Mái xưa Thầy bước chân vào
Âm thanh học trò im bặt
Vượt thoát muôn trùng con chữ
Pháp mầu đích thực truyền trao.

(The Teacher enters the hall
The students fall silent
Beyond words Transmission happens.) 

Con, Chân Diệu Nghiêm

______________________

Góc nhỏ, đồi mận xóm Hạ 

Sư Ông kính thương,

Nhiều lần con đã muốn viết chuyện ni để kể cho 
Sư Ông nghe. Nhưng con cứ ngần ngại mãi. Bây 
giờ đầy đủ nhân duyên, con xin kể cho Sư Ông 
nghe ạ. 

Trong thời khóa dành cho người Đức vừa qua ở 
EIAB, con có cơ hội chăm sóc các bé trai, bé gái 
từ 9 đến 12 tuổi trong chương trình trẻ em. Con kể 
về Sư Ông cho các em nghe. Các em ngồi chăm 
chú, thích thú nghe con kể từ lúc con còn nhỏ vào 
tu viện xuất gia như thế nào rồi đến chuyện được 
về Làng an cư và làm thị giả cho Sư Ông. Tối 
hôm đó trước khi kết thúc chương trình sinh hoạt, 
các bé đã ngồi yên năm phút để gửi năng lượng 
bình an, yêu thương đến Sư Ông. Chúng con ngồi 
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vòng tròn, nắm tay nhau thật chặt, theo dõi hơi 
thở đều đặn vào ra. Hình ảnh các bé ngồi yên như 
những ông Bụt nhỏ làm con vô cùng xúc động. 
Sau đó chúng con đến trước bàn thờ Bụt, con đưa 
một cây hương cho một em dâng lên Bụt, còn 
những bé còn lại đều chắp tay thành kính hướng 
về Bụt. Những ngày kế tiếp chúng con đều cùng 
các bé kết thúc buổi sinh hoạt bằng sự thực tập 
ngồi thiền năm phút và dâng hương lên Bụt. 

Sư Ông ơi, con hạnh phúc vô cùng! Con thấy Sư 
Ông trong các bé. Các bé đang tiếp nối Sư Ông 
theo cách của trẻ thơ. Các bé dù chưa có cơ hội 
được gặp trực tiếp Sư Ông nhưng các bé đã đi tìm 
Bụt, tìm Sư Ông, đã gặp được Sư Ông trong thiền 
sỏi, thiền quýt, thiền nghe chuông. Con tin là các 
bé sẽ trở thành những người trẻ biết tu tập, sống 
có hạnh phúc, lành mạnh trong xã hội. 

Con cảm ơn Sư Ông đã gieo trồng những hạt 
giống tốt đẹp trong con và con đang tiếp tục công 
trình ươm mầm ấy vào thế hệ tương lai. Sư Ông 
ơi, con thương Sư Ông lắm vì Sư Ông cười rất dễ 
thương!

Kính thương

Con đã từng và mãi là sư bé Năng Nghiêm.

______________________

Thầy kính thương,

Cảm ơn Thầy đã có đó cho chúng con. Cảm ơn 
Thầy đang có mặt trong chúng con và xung quanh 
chúng con trong từng giây từng phút. Cảm ơn 
thân giáo cao quý tuyệt vời của Thầy đã phòng 
hộ, yểm trợ và dìu dắt chúng con một cách thật 
vững vàng, đầy tình thương và vô úy.

Cảm ơn Thầy đã biến giấc mơ Làng Mai thành 
một thực tại để bây giờ tất cả chúng con đều có 
cơ hội được sống, được nuôi dưỡng và lớn lên từ 
nơi đây.

Cảm ơn tinh thần hành động của Thầy, không bao 
giờ ngồi yên khi biết có những việc cần làm để 
giúp, có những nơi cần phải đến để tạo một ảnh 
hưởng cần thiết và lớn lao (như là Thầy đã đến 
Thái Lan vào mùa đông năm nay…).

Cảm ơn Thầy đã ôm ấp chúng con, những đứa 
con tâm linh của Thầy, trong vòng ôm bao dung 
không bờ bến của tàng thức Thầy, suốt hai năm 
qua. Cảm ơn Thầy đã đi thăm các xóm, tham gia 
những ngày quán niệm, và thậm chí Thầy còn 
viếng thăm những giấc chiêm bao của chúng con. 
Cảm ơn Thầy đã cho chúng con được lớn lên 

trong sự yểm trợ và bảo hộ lớn lao như thế.

Thầy thương quý nhất của con, nhờ Thầy mà 
chúng con được ở đây, được sống một cuộc đời 
không thể nào tưởng tượng được. Con xin nguyện 
sẽ hết lòng làm tất cả những gì có thể để tiếp nối 
những gì mà Thầy đã trao truyền cho chúng con. 
Có lẽ sang năm chúng con sẽ hoàn tất quyển sách 
về phong trào Wake Up mà 10 năm trước Thầy 
đã dạy chúng con thực hiện. Chúng con sẽ không 
bỏ cuộc.

Với tất cả niềm thương kính,

Con, Hiến Nghiêm

“Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương
Sông núi trông ra đẹp lạ thường...”

Con kính bạch Sư Ông!
Đã một năm con có mặt ở đây, gần Sư Ông về mặt 
địa lý, và con cũng thấy con gần hơn với những 
pháp môn Sư Ông giảng dạy và truyền trao cho 
chúng con. Con cảm được thở thực sự là như thế 
nào, ăn có chánh niệm là thế nào, tinh tấn thực 
tập là như thế nào, thương yêu thật sự là như thế 
nào,...
Biết bao điều không cần Sư Ông nói và làm gì cả, 
con cũng đã thấy bình an; những điều con muốn 
thực tập, con thấy con có cố gắng và tinh tấn hơn.
Con kính biết ơn Người đã cho con được theo 
và học hỏi, tiếp xúc với nhiều điều mầu nhiệm 
mà con nghĩ không bao giờ con thấy được. Con 
thật sự muốn làm người tu có nhiều hạnh phúc và 
thảnh thơi dù phụng sự thật nhiều - như Sư Ông 
vậy ạ!
Chỉ cần Người luôn khỏe là chúng con hạnh phúc 
rồi!

“...Về tới quê xưa tìm gốc cũ,
Qua rồi cầu Hiểu tới cầu Thương”
Một trong nhiều sư út của Sư Ông,
Sư út của Linden Tree (Cây Đoàn),

Con, Trăng Hàm Tiếu.
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Thầy kính thương của chúng con,

Bạch Thầy, con kính dâng lên Thầy lòng tri ân sâu 
nhất của con, bởi vì Thầy đang có đó và đọc thư 
của con, con xúc động lắm. 

Mùa đông này con thấy Thầy trong con, trong 
những pháp môn Thầy chỉ dạy rõ ràng hơn. Con 
hứa con sẽ đi cho đàng hoàng, sống cho sâu sắc. 
Tuy con vẫn còn nhiều vụng về nhưng con có thật 
nhiều cảm hứng để tu, để học, để sống và phụng 
sự. Thầy đã từng dạy con: “Làm gì thì làm, cũng 
phải đi cho đàng hoàng, chân phải thật sự chạm 
đất”. Con đang cố gắng làm điều đó. Con đi cho 
con, cho tổ tiên con và con đi cho Thầy. 

Thầy ơi! Con thương Thầy nhiều lắm, nhiều như 
những tinh hà trong vũ trụ. Nhân mùa Giáng sinh 
này, con nguyện sẽ sống cho sâu sắc hơn, thở cho 
đều đặn hơn.

Nguyện cầu chư Bụt, chư Tổ gia hộ cho Thầy 
sống với chúng con có nhiều sức khỏe và Thầy 
mãi cùng đàn con leo đồi thế kỷ ngắm thế giới 
tròn đầy mầu nhiệm. Con kính cám ơn Thầy đã là 
Thầy của con.

Con của Thầy,

Sư bé Nhất Nghiêm.

Thầy thương kính của con!

Thầy ơi! Con tự hỏi không biết giờ này Thầy 
đang làm gì? Thầy có đang khỏe không? Thầy 
đang ngủ hay thức? Cơ thể Thầy có đang đau 
nhức không? Nhưng dù Thầy có đang không khỏe 
mấy đi nữa thì Thầy vẫn thấy rất vui và ấm áp 
vì được về Thái gặp rất nhiều các con của Thầy, 
phải không thưa Thầy? Thầy biết không, con đã 
rất muốn viết thư cho Thầy, con đã viết rồi nhưng 
lại không gửi, vì có quá nhiều thứ con muốn nói, 
muốn kể cho Thầy nghe nhưng mỗi khi cầm bút 
lên thì con lại thấy bối rối. Có lẽ vì con không biết 
phải bắt đầu từ đâu. 

Nghe tin Thầy về đất Thái con đã thấp thỏm đếm 
từng ngày, từng giờ để được gặp Thầy, điều kỳ 
diệu mà chưa khi nào con nghĩ sẽ xảy ra. Con chờ 
giây phút mà con sẽ được thấy Thầy lần đầu tiên 
trong đời, thấy trực tiếp mà không phải qua hình 
ảnh. Con đứng đó, trong hàng trăm người con của 
Thầy cũng đang mong gặp Thầy, và đợi. Tim con 
tự dưng đập nhanh hơn bình thường. Con nắm 
chặt lấy tay con và thở. Con nói với lòng mình là 
phải thật sự sống trong giờ phút thiêng liêng đó, 
phải thở cho sâu, nhìn Thầy cho kỹ. Lúc Thầy 
xuống xe, thấy Thầy lòng con se lại, con cũng 
không rõ vì quá vui hay vì một điều gì khác, 
những cảm giác đó con vẫn còn nhớ rất rõ. Có 
nhiều người bật khóc, không hát nữa. Con cũng 
ngưng hát nhưng không khóc. Con đã đứng nhìn 
Thầy và thở rất sâu. Con muốn chụp khoảnh khắc 
ấy lại trong tim và con đã lưu ảnh Thầy rất đẹp 
bằng đôi mắt của con, Thầy ạ! Lúc đó Thầy có 
nghe con gọi Thầy không? Con đã gọi: “Thầy ơi! 
Con đây nè, con đang có mặt cho Thầy đây, Thầy 
cũng đang có mặt cho con đó phải không Thầy?”. 
Con không biết Thầy có trả lời con không, nhưng 
con nghe một tiếng “Có” vang lên đâu đó to lắm 
ạ!

Ở Diệu Trạm con vẫn hay gọi Thầy. Con thích gọi 
“Thầy ơi!” lắm. Thầy đã từng nói “nếu con gọi 
‘Thầy ơi’ thì dù Thầy đang ở đâu, lúc nào Thầy 
cũng ‘ơi!’ lại con”. Thầy còn nhớ không? Cái này 
con đọc trong Lá thư Làng Mai, cho nên con biết 
rằng con cũng có thể gọi Thầy như vậy. Vì lần 
nào con gọi, con cũng nghe Thầy ‘ơi!’ cả. Những 
lần con thấy Thầy, dù là Thầy đang cùng với quý 
thầy thị giả đi thiền hành xuống ni xá hay trong lễ 
xuất gia, thiền trà, tại cốc Nhìn Xa,… lần nào con 
cũng ngắm Thầy rất kỹ và lần nào con cũng cười 
tươi hết. Con đã thật sự có mặt để tận hưởng Thầy 
một cách sâu sắc. 

Ngày các sư em cây Mai Vàng xuất gia, nhìn Thầy 
đi giữa hai hàng giới tử đang được cắt tóc và trao 
y, con đã có cảm tưởng là chính con đang được 
Thầy trao y và cắt tóc. Con đã rất xúc động với 
hình ảnh ấy. Có lẽ lúc đó Thầy cũng đang ý thức 
chính Thầy đang là người trực tiếp làm những 
việc ấy và con thấy cánh tay của Thầy đã được 
nối dài thành bàn tay của quý thầy, quý sư cô lớn 
rồi. Con xuất gia khi Thầy vừa trở bệnh nhưng 
chưa khi nào con thấy thiếu vắng tình Thầy, Thầy 
ạ. Nhờ lễ xuất gia của các sư em, vô tình đã cho 
con có được những cảm giác thiêng liêng ấy. Với 
con như vậy đã quá đủ. 
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Thầy ơi! Lúc mới vào chùa con hay được quý 
sư cô dạy mời Thầy cùng đi thiền hành, cùng ăn 
cơm, cùng ngồi chơi… với mình. Lúc đó con làm 
không được. Con nghĩ chắc sẽ không bao giờ con 
có thể làm được điều đó. Nhưng rồi khi con đào 
sâu, chú tâm vào sự thực tập thì điều kỳ diệu đã 
đến. Có những khoảnh khắc con cảm nhận rất rõ 
sự có mặt của Thầy ở đó bên con, gần lắm Thầy 
ạ, và có ngày con thấy Thầy có mặt trong chính 
bước chân con. Con đã rất xúc động vì Thầy được 
đi thiền hành qua những con đường thân thương 
ở đất Tổ bằng đôi chân của con, rồi con thương 
Thầy hồi nào không biết. 

Con hay nhìn kỹ Thầy khi nghe pháp thoại, 
khoảnh khắc nào con thấy Thầy cũng thật đẹp. 
Con đã cười rất tươi. Con nuôi lớn tình thương đó 
bằng nhiều cách và tập tiếp xúc với Thầy nữa. Và 
giờ đây con mừng lắm khi biết rằng tình thương 
trong con dành cho Thầy đích thực là tình thương 
của một đứa con, một người học trò mà không 
còn sự cung kính xa lạ. Con biết rằng một khi đã 
thương Thầy, nghĩa là con có thêm động lực rất 
lớn, rất quan trọng để thực tập và giữ vững con 
đường của mình, điều đó nuôi con nhiều lắm. Ah! 
Để con kể Thầy nghe về giấc mơ của con, Thầy 
nha. Con mơ thấy Thầy ở một cái cốc gỗ đơn giản 
lắm, nhìn như nhà kiểu xưa vậy. Con đạp xe đạp 
qua. Gặp Thầy, con thưa: 

- Bạch Thầy! Thầy có thể cho con mượn hai sợi 
dây cột võng được không ạ? 

Rồi Thầy gọi con vô chơi. Thầy bày con chơi một 
trò chơi với các ngón tay, xếp làm sao để chúng 
bằng nhau (sau này khi xem hình Thầy con phát 
hiện ra đó là một cái ấn, hì hì). Hai thầy trò ngồi 
chơi vui lắm, rất say sưa, cho nên sau đó con về 
mà quên mượn hai sợi dây võng luôn. Cũng thật 
mầu nhiệm vì con nhớ rất rõ từng chi tiết của giấc 
mơ đó, chứ thường con quên hết khi tỉnh dậy à. 

Vậy coi như con đã có một kỷ niệm đẹp, thật đẹp 
với Thầy rồi, phải không Thầy?

Thầy ơi! Con vẫn đang thực tập mỗi ngày để 
chuyển hóa tự thân và nuôi lớn thêm sự tỉnh thức 
và hạnh phúc. Sống đời xuất sĩ trong hai năm, 
nhìn lại con thấy mỗi ngày đã và đang thật đẹp 
với con. Con có niềm tin với con đường mà con 
đã chọn, nên Thầy hãy yên lòng Thầy nhé! Con 
đang được sống trên đất Tổ, con sẽ tận hưởng cho 
cả Thầy nữa. Con mong Thầy khỏe hơn mỗi ngày. 
Được làm con của Thầy, với con đó là một món 
quà thật lớn. Con xin cám ơn Thầy vì tình thương, 
vì đức hạnh và vì tất cả những gì thuộc về Thầy, 
Thầy ơi!

Thương kính Thầy luôn,

Con của Thầy, Trăng Từ Hiếu

______________________

Viết Cho Bố…

Bố kính thương,

Con viết những dòng cảm niệm này gửi đến bố 
trong lúc ngồi trên máy bay về Việt Nam khi con 
nghe tin bố qua đời. Bên nhà, bố đã được mẹ, 
các em, quý thầy, quý sư cô chăm sóc và lo lắng 
cho bố chu toàn. Bố hãy nằm yên, cảm nghe tiếng 
niệm Bụt và năng lượng thương yêu, nâng đỡ của 
mọi người. 

Hôm nghe tin bố đang trong tình trạng nguy cấp, 
quý thầy, quý sư cô ở Phật học viện rất thương, 
tổ chức một buổi lễ cầu an cho bố. Con rất xúc 
động và thấy trong lòng tràn ngập biết ơn. Suốt 
buổi lễ, con đã thực tập nhiếp niệm theo hơi thở, 
thành tâm để lòng mình lắng yên, nương vào năng 
lượng của đại chúng, tụng và lắng nghe từng câu 
kinh, cho lời kinh thấm sâu vào từng tế bào trong 
cơ thể. Vì con ý thức giờ phút đó con cũng đang 
lắng nghe bằng đôi tai của bố. 

Bố ơi, bố con mình đã cùng nhau đi qua những 
năm tháng đong đầy niềm vui, hạnh phúc và cũng 
không thiếu những khó khăn. Nhưng có một điều, 
con mừng vì gia đình mình biết nuôi nhau bằng 
tình thương, sự chấp nhận, tha thứ và bao dung. 
Con đã từng nói với bố, cuộc đời con, con hạnh 
phúc vì con được làm con của bố. Được biểu 
hiện trong sự sống này, chúng con mang nặng ân 
sinh thành, dưỡng dục của bố và mẹ. Công ơn đó 
không sao đền đáp cho hết được.

Bố ơi, món quà quý giá nhất bố tặng cho con là sự 
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yểm trợ hết lòng của bố: cho phép con đi tu. Ngày 
con nói con muốn xuất gia, bố đã nói rằng: “Từ 
nhỏ đến giờ con rất tự lập, bố biết con quyết định 
rồi thì không thay đổi, nhưng con đường là do 
con chọn, con phải đi cho trọn đời”. Câu nói của 
bố cho con rất nhiều sức mạnh và lòng quyết tâm. 
Bố biết không, bố con mình đã làm một quyết 
định tuyệt vời bố à. Thầy và tăng thân mà con 
đang đi theo là một đại gia đình tâm linh có nhiều 
tình thương và sự hiểu biết. Thầy của con đã dạy 
dỗ và mở mắt cho con, giúp cho con thấy được 
tự thân mình, biết nhìn sâu vào gốc rễ gia đình 
huyết thống để thấy được rằng con không phải là 
một cá thể biệt lập. Vì vậy, con không chỉ tu cho 
con mà con cũng đang tu cho cả nhà mình. Con 
chuyển hóa những khó khăn, khổ đau trong con 
cũng là chuyển hóa những khó khăn, khổ đau cho 
gia đình. Con nuôi dưỡng niềm vui, tình thương 
và sự hiểu biết trong con cũng là nuôi dưỡng niềm 
vui, tình thương và sự hiểu biết trong gia đình. Bố 
con mình vậy là đã có con đường rồi bố ơi. Mình 
phải ăn mừng!

Những ngày tháng con về thăm nhà sau năm năm 
tu học ở Đức là những ngày trọn vẹn. Bố con 
mình đã uống trà, đã đi biển, ngắm mặt trời lặn, 
ăn tối chung với nhau, cùng ngồi chơi và cười 
vui vào mỗi buổi tối. Bên mâm cơm có bố, mẹ và 
thức ăn do bố nấu thì lúc nào cũng ngon. Bố còn 
làm hướng dẫn viên cho con đi thăm Phú Quốc. 
Với tính hài hước của bố, con đã cười rất nhiều vì 
thấy bố sao mà dễ thương. Có hôm bố con mình 
còn bơi thi với nhau nữa, bố nhớ không? Mình đi 
Bãi Sao, đi chùa Hộ Quốc, đi Hàm Ninh, rồi đi 
bãi Ông Lang mỗi chiều. Tối về thì quây quần kể 
chuyện và cười vui. Con phát hiện ra, bố là người 
yêu thích và biết sống cùng thiên nhiên.

Có dịp ngồi nghe bố kể chuyện ngày bố còn nhỏ, 
những kỷ niệm của bố với ông nội,… con hiểu bố 
nhiều hơn và con biết con cần phải sống sao cho 
xứng đáng với niềm tin và tình thương của bố.

Bố biết không, hình ảnh bố trong con là một người 
sống lạc quan, tấm lòng rộng rãi, luôn sẵn sàng 
giúp đỡ mọi người, không bao giờ tính toán thiệt 
hơn. Cuộc đời của bố cũng có nhiều khổ đau và 
lầm lỡ nhưng trong thâm tâm, bố một đời không 
muốn phiền ai, chỉ muốn sống là cho đi, không 
cầu mong nhận lại điều gì. Chị em con cũng nhờ 
vào đức của bố mà lớn lên khỏe mạnh. 

Bố ơi, sự sống dàn trải thênh thang, bố hãy nhẹ 
nhàng buông bỏ thân này, ra đi cho thảnh thơi. 
Bố đang được tiếp nối nơi chúng con, chị em con 

sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, kiên cường cho bố. 
Chúng con luôn thương yêu bố và sẽ luôn chăm 
sóc, thương yêu mẹ. Bố hãy yên lòng!

“Như hương sen tỏa ngát
Nhẹ nhàng bố rong chơi
Thảnh thơi tay cùng người
Cùng con đi muôn nơi”.

Thương kính bố thật nhiều,

Con gái của bố 
Chân Sắc Nghiêm

______________________

Thương gửi: Anh trai của nhỏ

Sáng nay trời đượm chút nắng sớm, một chút thôi 
nên trông sợi nắng mỏng manh lắm anh à. Em 
gái bắt đầu ngày làm biếng bằng một chuyến đi 
dạo thật thảnh thơi. Trên cỏ xanh còn vương chút 
sương lạnh. Hít những hơi sâu, nghe vị trời lành 
đến trong trẻo. Bước những bước thật vững cho 
anh, tận hưởng khoảng không đó cho anh, cười 
với anh, sống thật sâu sắc cùng anh qua mỗi bước 
chân. Hẳn nhiên là em đang hạnh phúc và điều 
đó có nghĩa anh cũng đang hạnh phúc. Cái hạnh 
phúc đơn giản vậy thôi anh à!

Em viết lá thư này vì sáng nay, em bắt gặp hình 
ảnh anh qua dáng một sư chú. Hình ảnh chiếc áo 
nâu, thật hiền và thật trang nghiêm. Hiền đến nỗi 
em phải chắc chắn rằng em sẽ mặc chiếc áo ấy 
suốt đời. Đến nỗi em nằng nặc đòi theo anh đi 
xuất gia. Em nhìn thấy mình qua mỗi bước chân 
anh.... Những kỉ niệm về tuổi thơ bên cạnh tiếng 
sóng biển rì rào, tiếng gây nhau của hai đứa om 
sòm khắp nhà, tiếng cười và những trò đùa chọc 
em khóc của anh. Không có mẹ, ba đi làm xa nhà, 
hai anh em mình trải qua nhiều ký ức vui buồn 
cùng nhau. Có cùng tiếng cười và có cùng vết 
thương. Mình là nhau, mình không xa nhau mấy 
đâu anh trai, chỉ cần nhắm mắt và thở thật ý thức, 
em thấy anh, rất rõ!

Em đang đi trên một con đường đẹp, và anh là 
một trong những hình ảnh để đưa em đến con 
đường này. Em biết bây giờ tuy anh không còn 
mang hình ảnh ấy nữa, nhưng với em, anh vẫn 
đẹp. Trước đây em cứ nghĩ trên cuộc đời này 
mình không là gì của ai cả, mình thật rắc rối và 
phức tạp, mình là thứ có tồn tại hay không cuộc 
đời cũng không quan tâm. Tuổi thơ mình giống 
nhau nên em hiểu anh đang mang trong lòng cảm 
giác ấy. Quá khứ buồn thường đi theo những đứa 
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trẻ mồ côi ba mẹ, dai dẳng in hằn trong đầu chúng 
một thứ ngôn ngữ bất cần và cô đơn: “Đời không 
thương ta, mẹ ta sinh ra ta mà còn ghét ta huống 
gì người khác”. Nhưng không, mình đã sai anh à. 
Ít nhất là lúc này đây, anh rất quan trọng với em, 
với ba. Đó chỉ là ít nhất thôi, vì còn nhiều người 
đang nghĩ tới anh với tình thương mến 
không diễn tả thành lời nên anh 
không biết được. 

Những kẻ mồ côi bất cần 
nhưng lại cô đơn, chúng 
không nhận ra mình 
cô đơn đâu, cho đến 
khi chúng ngạc nhiên 
thấy mình thèm 
một lời hỏi thăm dù 
vô tình. Và mình 
thường phủ nhận 
cảm giác ấy, cười 
lạnh lùng, đóng chặt 
cửa yêu thương vì 
sợ những người mình 
thương lại sẽ ra đi không 
có mặt bên cạnh mình nữa. 
Sợ chạm vào vết thương có 
sẵn. Sợ bị ghét bỏ. Đó là những 
con người thiếu thốn. Mình cũng là hai 
trong vô số những đứa trẻ như thế. Em đã chấp 
nhận cảm giác ấy, mở cửa ra đón chào những ánh 
nắng như ánh nắng của sáng hôm nay. Lòng sẽ 
ấm lắm đó anh trai. Nhiều khi cuộc sống ôm mình 
trong tay, mà mình cứ gặm nhấm quá khứ nhiều 
vết cắt rồi gạt bỏ biết bao mầu nhiệm đã có sẵn 
bên cạnh, thiệt là uổng phí phải không anh? Tuổi 
thơ đi qua dù hạnh phúc hay đau khổ, thì trái tim 
lớn lên từ những hạnh phúc, khổ đau đó vẫn giá 
trị. Một trái tim có nhiều vết xước là trái tim hoàn 
hảo, vì nó từng trải và dễ đồng cảm, vì nó sẽ hiểu 
giá trị của niềm đau nỗi khổ, nó sẽ dễ lắng lại để 

chung nhịp với cuộc đời, để mà thấu hiểu, ôm ấp 
và chuyển hóa cùng cuộc sống xung quanh.

Anh trai thương, những dòng này được viết lên 
khi em đã phần nào đó nhìn thấy cô bé mồ côi 
trong em. Em thấy luôn anh qua đứa nhỏ mười 
hai tuổi đã bôn ba nơi phố thị Sài Gòn, một mình 

vật lộn với cám dỗ, mồ hôi nước mắt đổi lấy 
miếng cơm, thay vì cũng tuổi đó, con 

người ta được ba mẹ nuôi nấng bảo 
bọc. Em đã ngồi xuống, nhìn thật 

sâu vào quá khứ của mình. Bên 
cạnh em còn có Thầy và tăng 
thân, rồi em nhận ra nhiều điều. 
Mở mắt ra em thấy bầu trời, 
em cảm nhận những cánh hoa 
chớm nở đón bình minh. Một 
sư chị mời em ly trà, em đón 
lấy và có mặt với sư chị, với tất 
cả. Em chợt nhật ra: “Mình có 
rất nhiều người thương, người 

thương mình sẽ có mặt nếu như 
mình có mặt. Cái quan trọng 

không phải là cái mình cần đạt ở 
tương lai hay là kỷ niệm của quá khứ 

mà quan trọng nhất là ở đây, những gì 
đang thật sự diễn ra với mình”. Em tập thở, 

tập cười, tập lại tất cả như một đứa bé, và em thấy 
mình chưa từng mồ côi. Mình hạnh phúc hơn rất 
nhiều người, và mình là một kẻ giàu có, hơn cả 
những triệu phú đang sở hữu hàng tỉ đôla.

Thái đã bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa 
chiều mang cái lạnh đến miền núi Vườn Ươm, sự 
sống ủ mình chuẩn bị cho một mùa xuân sắp tới. 
Em gái biết trong lòng anh cũng đang ấp ủ những 
hạt mầm yêu thương, anh nhắm mắt lại đi và nghe 
trái tim mình tuôn dậy.

Em gái 
Trăng Thiên Hà
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Nơi hẹn về là chốn an vui
Chân Thoại Nghiêm

Thêm một năm với bao nhiêu là biến chuyển. 
Thầy từ Mỹ về lại Làng, và từ Làng qua Thái. 
Cứ ngỡ như những ngày ở Mỹ đã xa xôi lắm chứ 
không phải chỉ mới xảy ra năm ngoái. Tôi khép 
lại một năm ghi chép để có bài cho Lá Thư Làng 
Mai mà bâng khuâng. Phút giây nào đi qua, khi 
đọc lại, bỗng ý thức phút giây đó có bao giờ còn 
được xảy ra? Nên Thầy dạy phải sống hết lòng 
để mỗi phút giây trở thành huyền thoại, mà mình 
quên hoài, bạn hiền thấy không!

Tháng một

Thầy về Làng như một tin vui. Tôi đi từng bước 
quanh Phương Khê mà bồi hồi. Nhìn những chậu 
lan đất lại nhớ đến những chậu lan ở nhà của 
Marc mà mỗi ngày, trong sáu tháng, tôi đi qua đi 
về nhìn bỗng thành thân quen. Phương Khê gọn 
gàng, xanh mát. Các sư em hẳn đã bỏ nhiều công 
sức để chăm sóc Phương Khê đón Thầy về. Tôi 
xin xóm Hạ và xóm Mới cho mười sáu sư em 
chia làm tám đội để nấu ăn hầu Thầy. Phải dịch 
các tài liệu của chuyên gia dinh dưỡng về chế độ 
ăn của Thầy, rồi làm một buổi “hướng dẫn tổng 
quát” để các sư em làm quen với cách nấu mới, 
thực phẩm mới. Thật đúng là rất mới, vì trước giờ 
mình quen nấu với thực phẩm giàu tinh bột, còn 
thức ăn Thầy bây giờ cữ kiêng đủ thứ. Nhưng tôi 
tin với óc sáng tạo của tuổi trẻ, các sư em sẽ có 
khả năng nấu những món ăn phong phú, ngon và 
lạ mỗi ngày cho Thầy. Tôi theo sát từng đội trong 
giai đoạn đầu để các sư em khỏi bỡ ngỡ. Còn 
mình thì lo những buổi ăn khuya khi Thầy ăn ngủ 
còn bị trái giờ. Thấy sức khỏe Thầy có tăng tiến 
hơn trước. Chế độ ăn uống theo bác sĩ Hyman rất 
phù hợp nên Thầy bớt đau nhiều lắm.

Ngày cuối tháng, ở xóm Thượng có tổ chức gói 
bánh chưng và chợ hoa như mọi năm. Trời mưa 
nhưng Thầy cũng lên xe đi. Thầy vào cốc Ngồi 
Yên, uống trà (như những ngày xưa), thiên hạ kéo 
đến đông nghẹt. Tôi vào chơi với ban biên tập 
Lá Thư Làng Mai một chút, tội nghiệp, năm nào 
cũng chạy nước rút cho Lá Thư được trình làng 
kịp Tết; ghé qua cười với các cô hàng hoa (dân 
xóm Mới mà) rồi về sớm để mở cửa Phương Khê 
cho các sư em lo cơm trưa cho Thầy. Nghe kể 
Thầy đi thăm chợ hoa rồi ghé vào nhà ăn xem 

thiền sinh gói bánh chưng, mọi người tha hồ chụp 
hình Thầy nhé.

Coi như một bước tiến nữa trong việc chữa trị của 
Thầy.

Tháng hai 

Thầy lên ở xóm Thượng và tiếp tục ở đó, thậm chí 
ngày cuối năm cũng không về để xông đất Sơn 
Cốc. Chúng tôi, ban thị giả nấu ăn, cười với nhau: 
“Chắc Thầy nhớ hồi đó An cư kiết đông là ở xóm 
Thượng nên bây giờ Thầy lên xóm Thượng ở rồi”.

Đêm cuối năm, đón Giao thừa xong, tôi gặp bác 
sĩ Quốc đang ở gite sư cô Định Nghiêm chờ chữa 
bệnh cho thầy Pháp Đôn. Ông hỏi thăm nên tôi 
khai bịnh, và thế là đầu năm đầu tháng đã được 
chữa bịnh. Kỳ này chữa đau hơn lần trước vì bác 
sĩ chỉnh lại một cái xương sườn của tôi không 
được thẳng. Nhưng ông chữa bịnh thật tài. Tôi 
nghĩ bụng: “Đầu năm được chữa bịnh tức là suốt 
năm được chữa bịnh – không biết hên hay không 
hên nữa”. Nói vậy thôi chứ hên là cái chắc, nhất 
là được một bác sĩ giỏi giúp cho mình đỡ đau. 
Tôi về Phương Khê pha trà, xếp mứt cúng bàn 
thờ ông bà đầu năm. Hương trầm thơm ngát. Nhà 
vắng lặng. Tôi khai bút. Lòng bâng khuâng. Một 
năm nữa qua rồi...

Ngày mồng 1 – Sáng Thầy ra dự lễ đầu năm, 
Thầy ngồi đó và lòng ai cũng rộn ràng niềm vui. 
Có hình bóng Thầy có khác. Lễ xong, Thầy về lại 
cốc, còn chúng xuất sĩ lạy nhau và bói Kiều như 
mọi năm. Bác sĩ Quốc được mời lên bốc một quẻ 
Kiều và ai cũng giải là “bác sĩ nên đi tu” làm bác sĩ 
ngồi cười quá chừng. A, cười đầu năm là nguyên 
năm hoan hỷ rồi. Tôi cũng lên lạy Bụt, bốc một 
quẻ và tự giải là “đại cát”. Trên đường vô thăm 
tăng xá, tôi và sư em Sinh Nghiêm ghé chúc Tết 
Thầy. Ghé cầu may vì đâu phải cứ ghé là gặp, là 
được cho vô. Nhưng đúng là đại cát, hai chị em 
đi xuống mà không gặp thị giả, lại gặp Thầy đang 
ngồi nhìn ra rừng cây. Thế là được chúc Tết Thầy 
đầu năm, kể chuyện bói Kiều cho bác sĩ Quốc, 
chuyện xông đất Phương Khê. Thầy ngồi nghe, 
gật đầu, cười nhẹ. Trông Thầy bình an đến lạ.
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Sau đó, tôi đi thăm phòng quý thầy hào hứng, ăn 
rất tận tình. Ăn Tết mà. Lâu lâu mới có dịp gặp đủ 
mọi người. Lúc tính xuống Sơn Hạ thì nghe nói 
Thầy muốn về lại Sơn Cốc nên tôi vội vàng ra xe 
đi về trước để... mở cửa. Thầy về, tôi đã kịp đốt 
trầm, hương thoang thoảng khắp nhà. Thầy ngồi 
trong phòng ngắm bàn thờ, yên lặng, sau đó ra 
dùng bữa. Dùng xong, Thầy ngồi trên ghế đu. Có 
Thầy, thấy nhà ấm áp hẳn ra. Ngày đầu năm, được 
gặp Thầy như vậy là hạnh phúc quá. Buổi chiều, 
Thầy ra dấu đi lấy cơm ăn với Thầy nữa. Bạn hiền 
có thấy quẻ “đại cát” ứng nghiệm không?

Bịnh của Thầy vẫn lúc này lúc khác. Khi rất đau 
khi lại bớt hẳn, rồi lại đau. Có khi Thầy bỏ cơm cả 
ngày. Có khi Thầy khỏe, đi thăm tăng xá, xuống 
Sơn Hạ. Thầy đã dọn lên lại xóm Thượng. Sư cô 
Chân Không thì đi Mỹ ba tuần. Tôi về lại xóm 
Mới tham gia sinh hoạt với đại chúng, qua về 
“chấp tác” ở Sơn Cốc. Dọn phòng để tài liệu, sách 
lưu trữ. Các sư em xóm Mới qua phụ thay giấy 
dán tường. Đúng là đông người nên việc gì cũng 
xong, phục quá đi mất. 

Tháng ba

Đầu tháng có khóa tu xuất sĩ hàng 
năm. Mọi người dọn lên xóm 
Thượng. Thầy thỉnh thoảng đi vào 
dự buổi vấn đáp hay nghe các sư 
con chia sẻ giờ pháp thoại, chỉ ngồi 
khoảng 20 phút rồi đi ra mà đủ đem 
hạnh phúc cho mọi người rồi. Có 
một hôm họp Hội đồng quản trị của 
UBC (Unified Buddhist Church of 
United State) bằng skype ở văn 
phòng xóm Thượng, tôi thưa cho 
Thầy biết (vì Thầy vẫn là Chủ tịch 
của hội đồng này mà). Tới giờ 
không ngờ là Thầy cũng ra dự, dù 
chỉ đứng ở cửa cho có mặt rồi chào 
và làm dấu cho thị giả đẩy xe đi. 
Nghĩa là Thầy trở về với hoạt động 
ngày cũ rất trách nhiệm đó bạn 
hiền, đáng nể không? 

Giữa tháng, Thầy đi ngang căn nhà 
đổ nát đằng sau Phương Khê, ra 
dấu dọn dẹp để làm thiền đường. 
Thế là ngày nào rảnh, tôi cũng ra 
cắt bớt mấy bụi gai um tùm. Rồi 
xin ba xóm lên chấp tác chung 
được một ngày, dọn sạch cái kho 
bên hông để làm phòng chứa sách, 
rồi khiêng cây, dọn dẹp. Căn nhà 
có từ thế kỷ thứ 19, toàn bằng đá, 

bây giờ đã đổ nát. Cây dại mọc thành cổ thụ. Có 
cây vòng theo bức tường đá như hình ảnh của đền 
Angkor. Không biết dọn tới bao giờ mới xong, 
nhưng cứ làm thì mới có ngày xong chứ, tôi tự 
nhủ như vậy. Đại chúng hẹn nhau tới sau Đại giới 
đàn mới có giờ làm tiếp.

Ngày khai mạc Đại giới đàn Ân Nghĩa, Thầy 
cũng có mặt. Bạn hiền tưởng tượng coi mọi người 
mừng đến chừng nào, nhất là các giới tử. Thầy 
ngồi đó, trang nghiêm, bình an. Thị giả đứng sau 
cầm hương giúp Thầy trong lúc dâng hương cùng 
quý Hòa thượng. Ngày truyền giới Tỳ kheo, Thầy 
đắp y ra ngồi chứng minh. Lâu lắm rồi mới thấy 
lại hình ảnh Thầy đắp y, tôi xúc động muốn khóc. 
Thầy đã cố gắng vượt qua những đau đớn, những 
bất tiện, những mệt nhọc để có mặt đó cho đại 
chúng. Làm sao học trò Thầy không kính yêu 
vị ân sư của mình cho được? Ngày khai mạc lễ 
truyền đăng ở xóm Mới, Thầy cũng xuống, tới 
trưa Thầy ngồi ăn cơm chung với quý Hòa thượng 
và Sư bà làm ai cũng hạnh phúc.

Đại chúng chúc thọ Sư Ông trong ngày đầu năm

Vấn đáp trong khóa tu xuất sĩ
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Gần cuối tháng có ngày trăng tròn thật sáng. Tôi 
ngắm trăng, nghĩ tới năm xưa còn là sa di ni, nhận 
được mấy dòng chữ Thầy fax cho đại chúng xóm 
Hạ: “I just ordered a beautiful moon for you, 
enjoy!” (Thầy vừa đặt một ông trăng rất sáng cho 
các con đó, thưởng thức đi con!). Lúc nào Thầy 
cũng nhắc học trò đừng bỏ quên giây phút hiện 
tại và những tuyệt vời của cuộc sống. Sau đó, tôi 
nghe nói Thầy ở xóm Thượng cũng ngắm trăng 
với thị giả ở Cốc Ngồi Yên rất vui. 

 
Tháng tư

Tháng này là tháng làm thuế nên tôi hơi bị vất vả, 
vì thời gian ở Mỹ phải nhờ người ký chi phiếu 
giúp, giấy tờ tôi lại bị lạc lung tung vì di chuyển 
nhiều. Nhưng rồi cũng xong, và tôi lại tung tăng 
ra vườn dọn dẹp tiếp khu nhà đổ nát, làm việc 
chung với hai sư chú Trời Đại Nghĩa và Trời 
Đạo Sinh để mướn thợ khởi sự, vì dự tính sẽ làm 
một phòng cho Thầy ở kế thiền đường. Mỗi lần 
đi thiền hành là Thầy lại ghé ngang xem “công 
trình” đến đâu. Có khi Thầy ra dấu cho thị giả đẩy 
xe vào căn phòng vẫn còn bề bộn gạch đá và ngồi 
ở đó rất lâu, lắng nghe tiếng chim, tiếng gió, cả 
tiếng xe chạy ngoài đường.

Đại giới đàn đã xong, ba xóm lại họp nhau lên 
dọn tiếp cái nhà cũ. Đông người nên tới chiều 
là phần lớn những gì làm được bằng tay đều đã 

xong. Hôm sau, thợ tới dọn những phần nặng với 
máy xúc. Căn nhà gọn hẳn ra. Đúng là sức mạnh 
của đại chúng. Xóm Mới ở gần nên chia người 
lên làm thêm mấy buổi. Các sư em này hên quá, 
không ngờ được chụp hình với Thầy khi Thầy ra 
thăm “công trình” nên quá hạnh phúc.

Giữa tháng có tang của Hòa thượng Thích Giải 
Thích, anh của Thầy. Ôn tịch tại Sài Gòn. Ban 
thị giả thiết lập bàn thờ ở Sơn Cốc đơn giản mà 
trang nghiêm. Sư em Hạnh Nghĩa và một số sư 
em ở xóm Mới nấu mâm cúng. Thầy đích thân 
chỉ bảo phải chọn hình nào, in chữ lớn ra sao,... 
và mặc áo tràng đứng dự suốt buổi lễ. Sau đó, 
Thầy ngồi xuống ghế, nhìn bàn thờ lâu lắm, khi 
đại chúng lạy ba lạy xong Thầy mới về lại Nội 
viện. Và Thầy im lặng suốt buổi chiều...

Cuối tháng, đại chúng ba xóm lại lên chấp tác rất 
hoành tráng, thị giả đưa Thầy đi ra đi vô mấy lần 
xem “công trình”, buổi tối đi ngang qua đống lửa 
nơi anh em đốt đống cây khô vừa dọn, dừng lại 
chơi khá lâu. Mọi người ăn măng nướng (măng 
bẻ ở Phương Khê đó), khoai lùi, rất vui. Vui hơn 
nữa vì có Thầy tham gia, dù Thầy không ăn được 
món nào hết.

 
Tháng năm 

Có một cái nhà chỉ cách xóm Mới có một căn 
muốn bán. Nhà nhỏ, đất cũng nhỏ, nhưng được 
cái rất gần xóm Mới nên ai cũng muốn mua cho 
xóm Mới có thêm không gian. Căn nhà được đặt 
tên là Vườn Hồng, vì có một số cây hồng đang nở 
hoa. Tôi và Sư Cô đi mua thêm ít cây nữa về trồng 
cho kịp mùa hè nhà sẽ được sử dụng. Trước nhà 
có một cái hồ bơi dành cho trẻ em, sâu khoảng 
nửa thước, không đủ chiều dài để bơi vì chỉ vài 
sải tay là hết, nhưng có nước nhìn là thấy mát. Hai 
sư chú Trời Đại Nghĩa và Trời Đại Đồng đã phải 
bỏ ra nhiều giờ để làm việc với thợ: chùi hồ, lọc 
nước, bơm nước, v.v. Được voi đòi tiên, có người 
mơ ước chủ căn nhà sát bên bán luôn để xóm Mới 
được mở rộng. Ai biết đâu được. Chúng tôi cười 
với nhau: “Mình thích quá thế nào cũng làm động 
lòng thổ địa”.

Đại chúng chuẩn bị cho khóa tu 21 ngày sắp 
tới. Lần này không có Thầy, không biết khóa 
tu sẽ như thế nào đây? Ban Giáo thọ họp và 
phân công người phụ trách phần giảng dạy 
theo chủ đề. Tôi chỉ xin nhận phần vấn đáp vì 
thời giờ không ổn định, không soạn bài nổi.  
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Tháng sáu

Tháng này bận rộn với khóa tu 21 ngày và có phần 
chia sẻ về 50 năm thành lập Dòng tu Tiếp Hiện. 
Quý cô bác lão thành của Tiếp Hiện Việt Nam 
(những thành viên của trường Thanh Niên Phụng 
Sự Xã Hội ngày xưa) cũng qua dự khá đông, tóc 
ai cũng bạc trắng. Tiếp Hiện trên khắp thế giới về 
tụ họp cũng nhiều. Có cô giáo thọ Cheri Maples 
làm trong ngành cảnh sát chia sẻ hào hứng nhất 
vì cô đem chánh niệm dạy cho cảnh sát, cai tù, 
luật sư, thậm chí cả lực lượng không quân (Air 
force) cũng mời cô tới dạy. Điều đặc biệt là cô lập 
được nhiều tăng thân gồm người trẻ và cho họ lập 
một tòa án nhân dân để giải quyết vấn đề người 
trẻ phạm luật. Thời gian tù treo của những người 
phạm luật này cũng sẽ dưới quyền quản lý của 
những người trẻ. Họ hiểu nhau. Nên sự chuyển 
hoá xảy ra rất tự nhiên và những người phạm tội 
không bị ghi vết đen vào hồ sơ. Một hôm, trong 
khi cô đang cho vấn đáp ở xóm Mới thì Thầy 
vào thiền đường. Ôi, ai cũng ngạc nhiên và hạnh 
phúc. Cheri cúi đầu xá Thầy và được Thầy vuốt 
đầu, sau đó Thầy ngồi nghe một chút rồi bảo thị 
giả đưa hộp bánh cầm theo cho cô. Bạn hiền thấy 
Thầy mình “sweet” (ngọt ngào) chưa? 

Giữa tháng, tôi xuống Sơn Hạ đem những bức thư 
pháp của Thầy đã từng triển lãm ở Hồng Kông, 
Đài Loan về cất ở Sơn Cốc, mới thấy nhu yếu làm 
thêm chỗ để cất giữ đồ quả thật là quá lớn. May là 
cái kho đã được khởi sự sửa chữa lại.

Tháng bảy

Tưởng là nhanh mà không nhanh, giấy phép nộp 
vào xin sửa lại căn nhà bị đổ nát cứ bị trục trặc. 
Chưa có giấy phép thì không dám làm gì cả, dù 
sư chú Trời Đại Nghĩa đã liên lạc được thợ tới 
xem và sắp xếp công việc. Nên “công trình” bị 

đình lại, máy móc hết đào xới ầm ì. Một ngày kia, 
Thầy đi dạo quanh vườn, ra dấu hỏi. Tôi giải thích 
là phải chờ giấy phép và Thầy không chịu, sau 
đó Thầy ra dấu hủy bỏ công trình xây cất đó. Ôi 
chao, sư chú Đại Nghĩa vừa bảo tôi là mình vẫn 
có thể làm khâu chuẩn bị được trong khi chờ giấy 
phép, và sư chú đã hẹn người tuần sau tới làm. 
Thôi đành vậy. Thầy bảo hủy công trình nhưng 
chúng tôi vẫn phải làm tiếp thôi. Nhưng chắc sẽ 
làm “lén”.

Trong khóa tu mùa hè năm nay, Thầy không ra 
được với đại chúng mỗi ngày, nhưng ít nhất là 
mỗi tuần, và mỗi xóm đều có cơ hội được đi thiền 
hành chung với Thầy. Nghe nói có khi các em nhỏ 
cũng vây quanh Thầy, có em đến xá rồi tặng quà 
lên Thầy, dễ thương lắm.

Giữa tháng

Một buổi chiều tôi vừa ăn cơm xong, Thầy đi 
ngang và làm dấu bảo tôi đi với Thầy, rồi Thầy 
cầm chặt tay tôi. “Cầm chặt” nghe! Vì cửa ra vào 
không đủ chỗ cho xe Thầy và tôi qua cùng lần, 
nhưng Thầy vẫn không buông tay tôi, thế là tôi đi 
trước rồi xe Thầy đi sau. Sau đó, Thầy làm dấu đi 
ra vườn. Đi bên Thầy mà nghĩ tới thời gian mới 
xuất gia được nắm tay Thầy đi thiền hành cùng 
đại chúng ở bãi biển. Đến căn nhà đổ nát đang sửa 
sang, Thầy làm dấu muốn vào xem. Tôi “ngộ” ra 
là Thầy muốn tôi cùng ra coi nhà đó với Thầy, vì 
sau cái hôm Thầy bảo hủy công trình, tôi... trốn 
luôn, không biết thợ đã làm được gì. Hôm nay, 
Thầy nhìn quanh, thấy có tiến triển và có vẻ hài 
lòng. Vậy là khỏi phải làm “lén” nữa rồi.

Cuối tháng, Thầy qua xóm Mới dùng trưa ngoài 
xích đu ở Sân Chim với mọi người, ai cũng hạnh 
phúc. Những thiền sinh dự khóa hè xong chưa về 
được gặp Thầy, vui quá.
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Tháng tám 

Tháng tám là tháng đại chúng Làng Mai kéo qua 
yểm trợ cho khóa tu ở Viện Phật học Ứng dụng 
châu  u (EIAB). Ở nhà, mỗi xóm chỉ còn ít người 
để dọn dẹp, chuẩn bị cho khóa tu mùa thu. Tôi vẫn 
loanh quanh với công việc thường ngày, chuyện 
xây cất lại căn nhà đổ và chăm sóc Thầy. Giữa 
tháng phải bay qua Đức để họp Ban quản trị của 
UBC vì đa phần người trong Ban quản trị đang ở 
Đức. Đi có ba ngày, họp hết ngày rưỡi nhưng rất 
là lợi lạc và kết quả. Bận về, tôi rảnh rỗi nên xin 
đi xe buýt thay vì bay về. Đi xe về mà khỏe hơn 
bay vì khỏi phải chờ tới bảy tiếng ở phi trường. 
Nhà mình chuyên môn đi máy bay rẻ mà, nên giờ 
bay có tiếng rưỡi nhưng đi mất một ngày. 

Về lại Làng, nghe nói Thầy khỏe ra vì có bác sĩ 
Quốc “đau đâu chữa đó” từ Mỹ tới. Thầy muốn 
dùng bánh mì (vốn dĩ là món bị cấm ngặt trong 
danh sách thức ăn kiêng lâu nay), vì ngán thực 
đơn ăn kiêng quá rồi. Nhìn Thầy ăn mà cũng 
hạnh phúc lây. Bởi vậy mình lại càng trân quý cái 
sức khỏe  mình đang có được, muốn ăn gì thì ăn, 
không phải kiêng cữ nhiều quá. 

Tháng chín

Đại chúng đi Đức về được nghỉ ngơi. Ban thị 
giả tự túc nấu ăn nên tôi có cơ hội vào bếp. Làm 
không mệt lắm nhưng mất hết giờ. Có một ngày 
trúng vào sinh nhật, tôi nấu ăn đãi nhóm thị giả 
thay vì mua cây trồng như những năm xưa. Buổi 
tối ngồi yên ít phút, tự chúc mình thêm tuổi thì 
thong dong thêm, đủ sức khỏe để tiếp tục phụng 
sự. Tháng này, Sư Cô bận rộn cho chương trình 
Giọt Nước Cánh Chim để cứu trợ nạn nhân của 
Formosa. Thầy ít tập đi, có lẽ thời tiết làm Thầy 
mệt. Có một hôm đi xóm Hạ, Thầy ở lại đêm. 
Nghe nói buổi tối các sư em xóm Hạ vào hát với 
Thầy để Thầy tập hát (tập hát là bước đầu của 
việc phục hồi ngôn ngữ). Xong các sư em khen là 
Thầy hát hay, Thầy xua tay, và tự dưng miệng bật 

ra tiếng: “Thôi được rồi!”. Ai cũng mừng. Nhưng 
đó chỉ là bộc phát của não phải, chứ không phải 
Thầy đã nói được như mình mong muốn. Sáng 
hôm sau, tôi đưa cơm, ghé vào thăm. Thầy làm 
dấu muốn về lại Sơn Cốc, và lại tiếp tục im lặng 
như xưa nay. 

Cuối tháng, Thầy làm nên kỳ tích: tự tập chân trên 
giường nguyên đêm tới gần hơn 10 tiếng đồng hồ.  

Tháng mười

Sư Cô đã đi Mỹ để dự hội nghị Dreamforce ở San 
Francisco với một số các thầy và các sư cô. Tôi 
loay hoay mấy ngày để giúp tổ chức nhưng xin 
không đi vì sẽ về thăm nhà. Mẹ tôi lớn tuổi, ra vô 
nhà thương hơi thường xuyên, gần đây lại phải đi 
đặt cái pacemaker (máy tạo nhịp tim) do bị “chết 
giả” hết một lần, may lúc đó đang ở trong nhà 
thương nên bác sĩ khám phá ra được nguyên nhân 
xỉu lên xỉu xuống của mẹ từ mấy năm nay. Mẹ tôi 
dọa nếu tôi không về thì sẽ có lúc về không kịp, 
nên tôi cũng lo. Năm ngoái ở San Francisco, tôi 
cũng hay tranh thủ lâu lâu chạy về nhà một đêm. 
Nhưng bịnh già mà, được ngày nào mừng ngày 
đó chứ đâu tính trước được chuyện gì. 

Ngày tiếp nối của Thầy, đại chúng các xóm kéo 
lên Sơn Cốc hát, tặng quà, đảnh lễ, đi thiền hành. 
Rồi Thầy dùng cơm chung với hai Hòa thượng 
Minh Cảnh và Minh Nghĩa trong khi đại chúng 
ăn picnic ngoài sân. Thầy vui lắm, thời được rất 
nhiều. Tôi dự xong ngày tiếp nối của Thầy là ra 
phi trường về lo cho gia đình huyết thống. 

 
Tháng mười một

Tôi trở lại Làng vào giữa tháng. Thời gian ở nhà 
qua nhanh đến không ngờ. Lần này về, tôi giúp 
được mẹ tôi chữa ít bệnh do kinh nghiệm chăm 
sóc Thầy. Lại có Nguyên Hương, cô bạn thân 
lên thăm nên nhà cũng vui. Ngày tôi đi, mẹ bớt 
quyến luyến nên tôi cũng nhẹ lòng. Thật ra, ba 

mẹ tôi yểm trợ cho tôi hết sức, 
nhất là khi Thầy đang đau, ba 
tôi còn thưa với Thầy là tôi 
phải ở lại chăm sóc Thầy khi 
ba gặp Thầy ở San Francisco 
năm ngoái. Chỉ vì sức khoẻ 
mẹ tôi cũng mong manh, 80 
tuổi rồi còn gì, nên mẹ muốn 
tôi về thường xuyên hơn. Trên 
đường bay về Làng, thấy mắt 
đau đau, tôi nghĩ là do ham 
đọc sách. Ai ngờ về tới Pháp 
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thấy mắt bị nhiều triệu chứng lạ bèn lên mạng 
hỏi Mr. Google. Thì ra là tình trạng lão hóa mắt 
xảy ra, nào là thấy “ruồi bay” (nên bây giờ hết tin 
tưởng vào mắt mình khi bắt muỗi được rồi vì có 
khi là nắm bắt ảo giác), nào là thấy “lóe sáng”. 
Ngẫm nghĩ mắt mình tới giờ mới đau thì cũng là 
vừa, vì xài máy tính nhiều quá mà, mắt lại vốn 
cũng yếu vì phải đeo kính từ mấy chục năm nay. 

Trước ngày đi, tôi mua được ít chậu cúc đại đóa 
đầu mùa để ở Nội viện. Đi một tháng về, thấy 
cúc đại đóa đầy sân, đầy vườn. Ai cũng biết Thầy 
thích hoa cúc, nên các xóm đem lên cúng dường 
quá chừng. Cả cái sân trước như một vườn hoa 
cúc. Nhưng năm nay, không rõ vì sao cúc ít thắm 
và lại nở không đẹp, cứ còn búp rồi héo đi hoặc 
nở bung rồi héo liền, có lẽ vì bị cho thuốc kích 
thích không đều. Luống hoa cúc đại đóa ở nhà mẹ 
tôi rất tươi, cắt vào cúng Bụt cả mấy tuần chưa 
tàn.

Ngày 15/11 - Sáng nay có lễ Đối thú an cư ở xóm 
Thượng. Thầy lên tham dự và ngồi cho các vị trú 
trì đối thú. Sau đó, các vị cao niên của các xóm 
lên thay mặt Thầy để đáp từ. Tôi quỳ xuống đối 
thú với sư cô đại diện hội đồng trú trì xóm Mới, 
nghĩ bụng năm nay mình được dự an cư với đại 
chúng đây. Thầy vẫn bảo “may mắn lắm mình 
mới được dự ba tháng an cư” và điều đó tôi cảm 
nhận rất rõ khi hai năm nay tôi đều phải tâm niệm 
an cư chứ không được an cư với chúng do phải 
đi theo Thầy. Buổi chiều, tôi cầm chổi quét sân. 
Mùa thu nên sân lúc nào cũng ngập lá vàng. Lại 
thêm mưa gió nên đôi khi cái sân nhìn rất dơ và 
quét rất vất vả. Tôi vừa quét lá vừa ngẫm nghĩ. 
Năm xưa tôi được học là lá rơi thì cứ rơi mà quét 
thì cứ quét, nên thong dong chẳng mong chờ cho 
không còn lá rơi. Năm nay tôi lại có thêm cái 
thấy là những gì rơi vào tàng 
thức cũng như lá rơi, ở lâu thì 
khắng lại thành bùn, mới rơi 
vào thì chỉ một nhát chổi nhẹ 
là lên đường ngay. 

Ngày 21/11 -  Chiều nay có lễ 
truyền đăng phương trượng 
ở Sơn Cốc cho Hòa thượng 
Nguyên Minh. Căn phòng 
nhỏ, ít người được tham dự 
nhưng rất trang nghiêm và 
ấm cúng. Sư Ông trao đèn, 
trao kệ cho Hòa thượng. 
Cảm động lắm. “Chức sắc” 
đại diện cho các xóm đều có 

mặt. Gặp sư cô Diệu Nghiêm xuống dự, Thầy chỉ 
tay ra ý lâu quá không xuống thăm Thầy. Xong 
buổi lễ, Thầy còn ngồi yên nhìn theo mọi người ra 
về. Thấy Thầy vui, khỏe, tôi xin Thầy cho các em 
sắp xuất gia được ngồi chung với Thầy một buổi. 
Thầy gật đầu đồng ý. Được voi đòi tiên (mấy sư 
em thì bảo là được voi đòi hai bà Trưng), tôi nói 
“lễ xuất gia xin đẩy xe Thầy đi ngang từng em để 
Thầy sờ đầu”, Thầy làm dấu ngăn lại, chắc Thầy 
cần suy nghĩ.

Những ngày cuối tháng, Thầy không khỏe nên 
nhịn đói, chỉ uống nước. Rồi khỏe đủ để tập đi 
lên lầu, vào lại phòng ngủ cũ để ngủ một bữa cho 
vui. Rồi lại đau và muốn đi nhà thương. Vậy chứ 
khi nào khỏe, Thầy đi ra ngoài gặp mọi người, đố 
ai biết được Thầy mới vừa bịnh xong... và... sẽ 
bịnh tiếp.

Tháng mười hai

Ngày 3/12 - Hôm nay Thầy đòi đi Thái Lan quyết 
liệt. Đang đi thiền hành ngoài trời Thầy bỗng chỉ 
tay đòi vào nhà gấp, và sau đó làm dấu muốn đi. 
Thị giả hỏi từng địa điểm thì khi tới Thái Lan 
Thầy gật đầu, và ra dấu không cần hỏi thêm nữa. 

Tôi nghĩ có lẽ trời lạnh quá nên làm cơ thể Thầy, 
vốn đã yếu, lại càng không khỏe. Thầy lại không 
thể không ra ngoài để đi thiền hành. Và Thầy biết 
rất rõ là Thầy cần phải tìm cách để giúp trị liệu 
cho Thầy khi tình trạng hiện tại có vẻ đứng yên 
tại chỗ, cứ loanh quanh đau lên đau xuống thì biết 
bao giờ mới đủ sức để tập vật lý trị liệu.

Thế là tôi “rên” trong nhật ký: có lẽ an cư 
năm nay lại không được ở yên nữa rồi! Sư 
cô Định Nghiêm thì rầu rĩ vì bao nhiêu là 
bác sĩ hẹn tới Pháp vào tháng 12 này để lo 
cho Thầy. Rồi còn lễ xuất gia sắp tới nữa...  
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Sư cô Chân Không thì lo liên lạc để kiếm cách có 
máy bay đưa Thầy đi. Thầy trú trì Làng Mai Thái 
thì vội vã email: “xin cho bên Thái 15 ngày để 
chuẩn bị”.

Sáu ngày sau, chúng tôi lên đường. Sau bao nhiêu 
ngày làm việc liên tục, mọi chuyện rồi cũng xong. 
Sáu thầy thị giả bay trước để chuẩn bị đón Thầy 
ở Thái Lan. Nhóm còn lại đi chung với Thầy. 
Chuyến bay dài hơn lần đi Mỹ, nhưng Thầy cũng 
khỏe hơn rất nhiều nên không có bác sĩ đi cùng. 
Vé máy bay mua một chiều. Ngày về chưa biết. 
Thầy đi thì trò đi thôi.

Làng Mai Thái Lan

Thất Nhìn Xa khá yên nên Thầy được nghỉ ngơi 
không bị quấy rầy, nhưng mọi người cũng khó 
được lên gần Thầy. Tôi nhớ mới ngày nào tôi đi 
thăm thất Thầy mà hơi rưng rưng, nghĩ rằng đây 
chỉ là một biểu tượng chứ không bao giờ thất 
được đón Người. Vậy mà chuyến đi huyền thoại 
đã thành. Thầy đang ở đây, với những người con 
áo nâu mà có người được Thầy sinh ra khi Thầy 
còn... nằm trên giường bịnh.

Làng Mai Thái đẹp quá, cây cối đã lên cao và 
xanh ngắt. Nghe tin Thầy về Thái Lan, tăng thân 
xuất sĩ từ Việt Nam, Hồng Kông, Úc kéo về. Cả 
những người đang xa chúng vì duyên sự cũng trở 
về. Ôi là đông vui như ngày hội. Đi đâu cũng gặp 
người thương. 

Căn phòng tôi ở buổi sáng nghe tiếng chim ríu rít, 
buổi tối thì có một con tắc kè đêm nào cũng kêu. 
Không biết nó bao lớn nhưng tiếng kêu rất dõng 
dạc. Dù đang đọc sách hay đánh máy tôi cũng 
dừng lại để lắng nghe. Thường thường nó kêu liền 
vài tiếng rồi từ từ nhỏ lại và tắt tị như cái máy bị 

hết pin. Làng Mai Thái đúng là ở đồng quê, đêm 
nghe chó sủa, gà gáy (lạ là con gà này không gáy 
buổi sáng mà 10 giờ khuya mới gáy), bước ra thì 
có khi gặp rắn trên đường, lá tre xào xạc, rừng lau 
khỏi đầu. Lúc này vào mùa đu đủ, đi phòng nào 
cũng thấy vài ba trái. Năm xưa trồng đu đủ vì cây 
dễ mọc, lại rẻ nên tôi và Hạnh Liên cứ trồng nhiều 
vào. Bây giờ thì chẳng những đủ mà còn dư. Đu 
đủ nhà, không thuốc, vừa chín cây, ăn ngọt và 
ngon ghê lắm, khác xa chừng những trái đu đủ 
sượng mua ở Pháp. Hôm nào tôi cũng xin thị giả 
cho một dĩa đu đủ và thấy mình hạnh phúc quá 
chừng chừng luôn.

Mà nào chỉ có đu đủ, chuối cũng nhiều như vậy, 
dừa thì mua rất dễ vì cũng trúng mùa. Kỳ này 
về Thái, tôi thấy mình rất may mắn.  Khí hậu 
thì mát mẻ, gió thổi suốt ngày. Những buổi ngồi 
thiền ngoài trời trên mảnh sân rộng (mà các sư 
em ở Thái gọi là “Bãi biển”) nhìn quanh thấy núi 
bao bọc bỗng có cảm giác an toàn và êm đềm, 
thấy mình như nhỏ dại lại. Còn vào thiền đường 
nghe hô canh thì lại nhớ Bát Nhã vì đông người 
và tiếng đáp lại rất hùng tráng. Lúc chúng tôi mới 
tới, có khóa tu cho mấy trăm người trong ngành y 
khoa, người ngồi chật ra tới các hành lang. Chẳng 
trách nào các sư em ở Thái đang lo vận động tiền 
để xây một cái thiền đường lớn như thiền đường 
Cánh Đại Bàng ngày xưa, vì các khóa tu lớn 
không đủ chỗ để ngồi thiền chung hay nghe pháp 
thoại.

Thầy về Thái, không những khí hậu dễ chịu mà 
còn có bác sĩ vật lý trị liệu đến tập thường xuyên, 
vì họ là thiền sinh đang dự khóa tu. Chúng tôi 
mừng quá, vì như vậy thì sự tập luyện để phục hồi 
của Thầy không bị gián đoạn. Giữa tháng có lễ 
xuất gia Cây Mai Vàng. Thầy ra dự cả buổi lễ làm 

ai cũng mừng. Trời Pak Chong 
chiêu đãi khách phương xa nên 
cho những ngày thật đẹp. Và 
Thầy đi thăm núi. Những “trái 
núi” nhỏ như cái đồi, nhưng rất 
dốc. Tôi đã leo lên đồi An Ban, 
muốn mỏi chân vì những bục 
xi măng các thầy làm quá cao. 
Ngọn núi bên kia Thất Nhìn 
Xa, chỗ thiền đường Vách Núi, 
không có thang cấp mà lại dốc 
vô cùng, tôi phải níu cây hai 
bên đường mới đi mà không 
trượt té. Ấy vậy mà có một 
hôm, nghe tiếng hát vang vang 
từ trên cao, tôi hỏi thì hay tin 
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Thầy đã lên tới đỉnh núi và đang chơi với các sư 
em từ Long Thành và Hồng Kông. Thị giả khiêng 
xe Thầy lên cũng phải vững chân lắm, còn Thầy 
thì vững tim trong khi người xung quanh ai cũng 
hồi hộp. Thầy đi chơi núi với các sư em, thoải mái 
và rất vui. Tôi xin lại cái video clip để xem mà 
lòng cũng hạnh phúc lây.

Tối 24/12 - Tôi đang làm việc thì các sư em vào 
nhắn sư cô Định Nghiêm vừa gọi điện thoại bảo 
Thầy mời lên cốc Thầy ngắm cây “Noel”, nghĩa 
là cái cây được ban chăm sóc gắn đèn chớp chớp 
trước cốc Thầy. Kéo nhau lên thấy mọi người 
đang đứng hát. Thầy chịu chơi, ngồi đó nghe mấy 
bài xong mới về phòng. Còn tôi đi về, nghĩ tới 
một buổi Noel rất  đơn giản chưa từng có trong 
lịch sử Làng. Sau mới biết, ở Thái Lan các sư em 
chỉ ăn mừng tết Tây chứ không ăn Noel như ở 
Pháp hay Mỹ, vì Làng Mai đi đâu cũng nhập gia 
tùy tục mà. 

25/12 - Tôi và một số thị giả Thầy về Việt Nam để 
xin visa ba tháng ở Thái Lan. Hôm trước rời Pháp 
gấp nên chưa kịp đi xin visa ở lâu. Bước chân 
xuống Sài Gòn tôi bồi hồi, mới đó mà đã bảy năm 
tôi không hề trở lại. Chuyến đi này có hai ngày 
rưỡi, nhận visa xong là đi thẳng ra phi trường bay 
về lại Thái. 

Cuối tháng, cuối năm, có khóa tu dành cho những 
người nồng cốt trong các tăng thân ở Đông Nam 
Á. Buổi sáng tôi cho vấn đáp, buổi chiều cho tham 
vấn. Xong việc đi ra gặp ‘Sangha fair’ (Hội chợ 
tăng thân) rất vui. Chỉ có mấy tăng thân: Nhật, 
Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Indonesia, 
Hồng Kông, nhưng mỗi tăng thân đều bày bàn 
của mình rất màu sắc, có thức ăn vặt quê hương, 
có hình ảnh sinh hoạt tăng thân. Bàn của tăng thân 
Nhật lại có thêm chỗ dạy xếp giấy, gói quà bằng 
khăn. Bàn của tăng thân Trung Quốc có thêm cây 
đàn thập lục. Tiếng hát vang vang. Những khuôn 
mặt rạng rỡ. “Ăn khách” nhất là “gian hàng” cho 
mượn kimono. Ai cũng thích hóa trang, mượn áo 
kimono mặc thử, chụp hình. Có một thiền sinh 
người Nhật vốn theo Thần giáo nên mặc y phục 
rất nổi bật. Buổi sáng đi nhận giới Tiếp Hiện anh 
ấy đã mặc bộ y phục cổ truyền này nên buổi chiều 
nhiều người chạy tới mượn để mặc chụp hình. Tôi 
đi ngang bắt gặp hình ảnh một sư chú trong bộ 
đồ Nhật đang cầm cây tre hoa lên như kiếm sĩ 
Nhật Bản, trong khi một anh Nhật thì xúng xính 
khăn đóng áo dài. Chao ơi, nghĩ tới ‘Sangha fair’ 
ở Pháp nhiều tăng thân hơn nhưng không nhiều 
màu sắc và lắm trò như ở đây. Bên đó chủ yếu 

là giới thiệu sinh hoạt tăng thân cho thiền sinh 
biết để tham gia. Còn ở đây thì không có thiền 
sinh (khóa tu dành cho người nòng cốt mà) mà 
hơi giống gian hàng triển lãm. Nhưng không gian 
ngập tràn tình huynh đệ và nụ cười. 

Và bạn hiền ơi, tôi cũng kết thúc bài viết này 
bằng một nụ cười. Hai năm đi theo Thầy từ nhà 
thương này tới nhà thương kia, từ nước này tới 
nước nọ. Tôi chứng kiến sự bình phục của Thầy 
từng ngày. Chậm, nhưng không phải là không có. 
Thầy vất vả với cơn bịnh, nhưng ý chí của Thầy 
vẫn mạnh mẽ. Thầy vẫn là người quyết định trong 
mọi chuyện để sự hồi phục có thể tiến triển nhanh 
hơn. Tôi có dịp học hỏi thêm về căn bịnh này qua 
những người đã từng có kinh nghiệm và biết rằng 
hai năm không phải là dài đủ để mọi sự được như 
mình mong muốn. Nên lòng càng an, niềm tin 
càng mạnh. Và xin gởi điều đó đến bạn hiền như 
lời chúc của năm mới nhé. 

Thương quý.
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Chương trình Tiếp xúc cứu trợ

Lá thư Giọt nước cánh chim
Sư cô Chân Không

Làng Mai, tháng 01 năm 2017

Kính thưa quý bạn và các cháu thương mến,

Tôi không ngờ chương trình “Giọt nước cánh 
chim” này lại thành công với các thiếu nhi như 
thế.

Bé Bảo Chân (7 tuổi) đã “thuyết pháp” về “Giọt 
nước cánh chim” cho hai anh của cháu nghe. 
Cháu diễn tả nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt câu 
chuyện Giọt nước cánh chim cho anh Ba (Bảo 
Đăng, 11 tuổi) của cháu như sau: “Này anh Ba, 
once upon the time… Hồi xửa hồi xưa, hồi Bụt 
còn là một chú chim bé nhỏ. Bữa đó nó thấy rừng 
cháy lớn quá, các thú vật trong rừng đều kêu thét 
cầu cứu vì lửa cháy to mà chạy không được và 
thế nào cũng sẽ bị chết cháy. Nghe bao nhiêu sinh 
vật trong đám cháy rừng đang thảng thốt cầu 
cứu, chim nhúng mình xuống suối gần đó, bay về 
phía rừng đang cháy, giũ toàn thân mình, làm rơi 
rất nhiều giọt nước từ cánh chim xuống đám lửa 
cháy. Xèo.. xèo... có mấy chục giọt nước rải lên 
lửa… vẫn không đủ, không thể nào dập tắt được, 
ngọn lửa lớn quá, đang thiêu rụi cánh rừng. Lại 
nghe tiếng cầu cứu của muôn vật đang dần chết 
cháy, tình thương của con chim đối với muôn thú 
càng ngày càng lớn”. “Oh!” (cháu giang tay 
ra)…“nhưng tình thương của chim lớn quá!”. 
“Chim bay xuống suối nhúng ướt cả đầu và hai 
cánh chim rồi bay lên, bay nhanh về phía rừng 
đang hừng hực lửa cháy, rải nước lên lửa rừng. 
Không đủ! không đủ! Chim lại bay nhanh nhúng 
cánh xuống nước, lại bay lên rừng đầy lửa, rải vài 
chục giọt nước lên lửa rừng. Cứ như thế chim lại 
bay xuống suối, lại bay lên rừng rải nước. Không 
đủ!... không đủ!… Chim hét lên: Suối ơi! Sông ơi! 
Sao nước suối nước sông không tuôn vào lửa để 
dập tắt lửa đang cháy? Chim hét lên lanh lảnh và 
lao cả sức mạnh như vũ bão của chim vào lửa đỏ. 
Sức mạnh của tình thương quá lớn, rung chuyển 
cả đất trời…”

Tôi kể tiếp: “Từ một con chim bé nhỏ của thế giới 
tích môn, thế giới mà có người, có chim, có lửa, 
có sông, có mưa, có nắng,... chim biến thành vũ 
trụ mênh mông trong thế giới của bản môn. Chim 

là vũ trụ, là gió, là mưa, là đất trời,... Tiếng thét 
lanh lảnh của chim, tình thương của chim đã tiếp 
xúc cùng vũ trụ, biến thành mưa giông sấm sét, 
trút bao nhiêu nước làm tắt ngấm lửa rừng. Mãi 
đến sáng hôm sau lửa rừng mới hoàn toàn được 
dập tắt. Không ai tìm ra con chim đã cứu rừng, 
cứu cây cối. Thú rừng lúc này chỉ cảm được tình 
thương của chim tràn lan mênh mông”.

Bé Bảo Chân tiếp: “Ở Việt Nam, có nhiều bạn 
nhỏ như anh Ba, như em không thể trả tiền cơm 
trưa vì mẹ các bạn không có tiền mua cơm cho 
các bạn. Mình gởi tiền về, như những giọt nước 
trên cánh con chim cứu rừng, để nhiều bạn nhỏ 
như mình có được bữa cơm trưa, không phải chịu 
đói bụng. Mình gửi tiền về cũng như là đang góp 
vài chục giọt nước trên cánh chim xuống vùng có 
nhiều lửa đỏ, thiếu cơm ăn của nhiều bạn nhỏ”. 
Bé Bảo Chân móc trong túi lấy hết sạch bốn đồng 
đưa cho tôi. Bé quay lại nhìn anh Ba của bé: “Anh 
Ba? Anh Ba thì sao?”. Anh Ba chạy lên phòng, 
đem xuống đưa tôi 90 đồng. Tôi ngạc nhiên: “Ui 
chao! Sao con giàu thế?” Bảo Đăng cười ngượng 
nghịu: “Con chỉ đưa được phân nửa thôi, con còn 
lại phân nửa để đóng tiền ăn buổi trưa. Đây là 
tiền mẹ cho con ăn trưa tại trường!”. Tôi khóc 
thiệt, ôm hai cháu vào lòng: “Cám ơn các cháu 
nhỏ của sư cô! Các con là sự tiếp nối của sư cô!”.

Thưa các bạn, tấm lòng các cháu như những giọt 
nước trên cánh chim, đã nuôi dưỡng chính tôi. 
Đôi khi tôi cũng tự hỏi: “Sao mình chưa ngán 
làm cái việc giọt nước cánh chim này? Hơn 60 
năm rồi, từ hồi chưa được gặp Thầy tới bây giờ, 
mình cũng đã đi xin từng nắm gạo cho các bạn 
nhỏ thiếu ăn, không được cắp sách đến trường, 
mà vẫn chưa ngán sao?”. 

Chương trình Giọt nước cánh chim được khởi 
động vào tháng 8 năm 2016 và đến tháng 12 
năm 2016, đã gửi được 52.000 đô-la cho bốn 
tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa 
Thiên. Chương trình đã, đang và sẽ tiếp tục cứu 
lũ lụt thêm 50.000 đô-la nữa cho các tỉnh Khánh 
Hoà, Đắc Lắc, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, 
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Quảng Nam. Chương trình sẽ tiếp tục dài dài nếu 
được quý vị thân hữu, các bạn và các cháu tiếp tục 
giúp tôi như vậy. Lửa hết cháy chỗ này thì sẽ có 
nhiều những chỗ khác đang cháy. Tôi cần sự tiếp 
nối của tất cả các bạn, các cháu như Bảo Lang, 
Bảo Đăng, Bảo Chân, Chân Lạc, Thiện Quang, 
Tu Di,... Và cả ba mẹ các cháu nữa. Tôi cần thêm 
nhiều những bàn tay Bồ tát như vậy lắm.

Chương trình cứu trợ đồng bào miền Trung

Thảm họa môi trường Formosa

Kính thưa quý vị thân hữu,

Tháng 04 năm 2016, nhà máy thép của Đại công 
ty Formosa Vũng Áng thải chất độc ra biển gây 
thảm họa môi trường trải dài suốt bốn tỉnh miền 
Trung từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên, làm chết hàng 
loạt các sinh vật biển từ san hô, tôm, cá đến nghêu 
sò, cua, ốc,... trên toàn khu vực. Thảm họa môi 
trường này gây thiệt hại cho hàng chục triệu đồng 
bào sống bằng nghề biển, nghề nuôi trồng thủy-
hải sản, nghề muối, và hàng triệu triệu đồng bào 
thuộc ngành nghề phụ trợ như nhà hàng hải sản, 
du lịch biển, thương vụ hải sản, v.v. Ngoài ra, còn 
gây ngộ độc chết người như thợ lặn Vũng Áng, 
người ăn hải sản nhiễm độc, v.v.

Mặc dù công ty Formosa đã nhận trách nhiệm và 
hứa bồi thường 500 triệu đô-la Mỹ, nhưng đến 
bây giờ, người dân nghèo khó sống dọc theo bờ 
biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên vẫn âm thầm bữa đói bữa no. Chương 
trình Hiểu và Thương của Làng Mai, do học trò 
Sư Ông phụ trách, đã bảo trợ cho 112 lớp mẫu 
giáo ở miền Trung suốt mười năm nay. Từ sáu 
tháng qua, các cô giáo cho biết lớp học càng ngày 
càng vắng trẻ em đến lớp. Mặc dù chương trình 
Hiểu và Thương đã tài trợ mỗi ngày 8.000đ tiền 
cơm trưa cho mỗi em nhưng chưa đủ. Vì ngoài 
tiền cơm các em còn phải đóng cho nhà trường: 
4.000đ tiền phụ trội cho cô giáo, 3.000đ tiền bảo 
quản cơ sở vật chất cho nhà trường. Vì không 
chạy được các món tiền kia nên các cháu vẫn 
không đến trường được.

Trước tình cảnh không khác chi đám cháy rừng 
trong câu chuyện trên, chương trình Giọt nước 
cánh chim (chi nhánh của chương trình từ thiện 
Hiểu và Thương) quyết định tặng ngay mỗi gia 
đình 300 ngàn đồng VN (12 Euro hay 14 đô-la 
Mỹ). Số tiền chỉ đủ làm vốn lập một gánh bán bún 
chả cá chay, hoặc bún chả ram chay hoặc gánh 

gỏi bò, gỏi mực chay, v.v... để bán dọc theo bờ 
biển, để có ngay đồng ra đồng vào nuôi con. Đợt 
đầu, chương trình đã phát những món quà nhỏ 
nhoi 300 ngàn đồng VN và bức thư nhỏ kèm cho 
800 gia đình ở Hà Tĩnh, 700 gia đình ở Quảng 
Bình, 500 gia đình cho Quảng Trị, 500 gia đình 
cho Thừa Thiên và 200 phần quà phát sinh. Tổng 
cộng là 2700 phần quà cho 2700 gia đình nạn 
nhân của thảm họa Formosa.

Đợt 1 (từ ngày 24.8.2016 đến ngày 24.9.2016): 
tặng quà cứu trợ cho các ngư dân bị ảnh hưởng 
trực tiếp của vụ Formosa:

Tại Quảng Bình

Sáng 24.8.2016, phát quà cho ngư dân biển Mỹ 
Cảnh, xã Quảng Ninh, gồm 200 phần và 20 phần 
quà phát sinh, cộng thêm áo quần, dầu gió Trường 
Sơn. Điểm đến thứ hai là các hộ ngư dân bị thiệt 
hại tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch gồm 250 
phần và 30 phần phát sinh...

Tại Hà Tĩnh

Đoàn đã trao 500 phần quà cho người dân xã 
Cẩm Nhượng và 200 phần quà tại xã Cẩm Hòa, 
huyện Cẩm Xuyên. Xã Cẩm Nhượng có 11 thôn, 
2700 hộ, 9664 khẩu trong đó có 4145 khẩu bị ảnh 
hưởng khó khăn kinh tế do biển bị nhiễm độc 
không đánh bắt được. Người dân rất vui mừng và 
xúc động khi Ni sư Như Minh giới thiệu nguồn 
gốc của quà cứu trợ và đọc lá thư Giọt nước cánh 
chim.

Chúng tôi cũng gợi ý cho người dân lập hợp tác 
xã, chừng năm gia đình làm quán ăn chay thanh 
khiết, rau cải sạch; hợp tác xã khác cũng cùng 
năm ba gia đình trồng rau sạch v.v... Nơi nào có 
được mảnh đất rừng rộng mình sẽ làm một hợp 
tác xã nông trại rau sạch, tài trợ lập giếng nước 
lấy nước sạch tưới rau, v.v...

Sau thảm họa Formosa, người dân miền Trung 
lại gánh chịu lũ lụt nặng nề

Vết thương do thảm họa môi trường chưa hết 
nhức nhối, người dân nghèo bốn tỉnh Quảng Trị, 
Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh lại gánh chịu 
thảm cảnh thiên tai. Một cơn lũ lớn chưa từng 
thấy trong nhiều năm đã làm hàng nghìn ngôi nhà 
chìm trong dòng nước lũ; những con đường, đồng 
ruộng hóa thành sông. Bao mồ hôi công sức tằn 
tiện, chắt chiu nhiều năm của người miền Trung 
đã bị “cơn hồng thủy” cuốn phăng ra sông, ra 
biển. Giờ đây họ hoàn toàn trắng tay. Nhiều người 
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đã bị cuốn trôi giữa lòng nước dữ và từ đó vĩnh 
viễn không trở về với gia đình, người thân. Trước 
tình cảnh đó, những người con nước Việt ở khắp 
nơi trên thế giới, trong đó có những đệ tử xuất gia 
và tại gia của Sư Ông, đều hướng về khúc ruột 
miền Trung. 

Đợt 2 - cứu trợ lũ lụt tại Quảng Trị, Quảng Bình, 
Nghệ An, Hà Tĩnh

Tại Quảng Bình

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2016, đoàn cứu trợ 
về Quảng Bình để tặng quà. Điểm đầu tiên là xã 
Nghĩa Ninh, Đồng Hới. Vùng này có 8 thôn, đoàn 
chỉ có 100 phần quà ưu tiên cho những người khó 
khăn nhất, mặc dầu ai cũng bị thiệt hại. Tại xã này 
may mắn là không có người chết, nhưng thiệt hại 
rất nhiều về tài sản và gia súc như trâu bò, gà vịt, 
hoa màu thì hư hại hết.

Sau đó là thôn Tân Lệ, xã An Thủy, huyện Lệ 
Thủy. Xã có 145 hộ. Nơi này bà con rất nghèo, 
nhà cửa ẩm thấp, bị thiệt hại rất nhiều… Chúng 
tôi đã tặng quà cho tất cả các hộ, gồm 400 ngàn 
mỗi phần.

Cuối cùng là xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Xã này 
có 177 hộ. Tất cả mọi thứ đều thiệt hại. Nhà cửa 
sập hết, gà vịt bị trôi, nước vẫn còn mênh mông. 
Ngoài phát quà, chúng tôi đã chia sẻ với bà con 
một chút về bảo vệ sinh môi để giảm thiểu những 
nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường mà 
biểu hiện là sự gia tăng của thiên tai (bão, lũ, hạn 
hán...).

Tại Hà Tĩnh

Chuyến đi cứu trợ xuất phát vào lúc 1:30 ngày 
27 tháng 10. Đoàn có hơn 20 người, trong đó 
có: Ni sư Như Minh, sư cô Hỷ Nghiêm, sư cô 
Hạc Nghiêm, thầy Pháp Thăng, sư cô Lệ Liễu, 
sư cô Thuần Định, sư cô Thường Chiếu, sư cô 
Mãn Khai, sư cô Thiên Ân, cùng với quý bác Tiếp 
Hiện và các bạn trẻ đến từ An Bằng. Mỗi phần 
quà là một bao thư với 300 ngàn Việt Nam, một 
thùng mì gói chay, một tấm bạt và lá thư “giọt 
nước cánh chim”.

Điểm phát quà đầu tiên là xã Hòa Hải, có 250 
phần quà, đến xã Phương Mỹ, có 200 phần. Xã 
Hương Đô, nước dâng cao gần 4m. Xã này có vị 
trí địa lý thấp nhất và chịu ảnh hưởng nặng nề của 
lũ. Nông dân mất trắng khi lũ dâng, người già, trẻ 
em đều ngồi trên mái nhà nhịn đói gần hai ngày 
chờ nước rút và lương thực tiếp tế. Điểm cuối là 
xã Hương Thủy. Đây là một xã vùng sâu trong 
huyện và số lượng quà là 250 phần.

Để tiếp tục giúp sức cho đồng bào miền Trung 
vượt qua cơn bão lũ, xin các bạn hãy nối kết với 
chương trình Giọt nước cánh chim. Hy vọng với 
những giọt nước nhỏ trên cánh chim chúng ta sẽ 
cùng nhau tạo được từng trận mưa dập tắt lửa 
nghèo đói. 
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Mọi đóng góp cho chương trình cứu trợ đồng bào 
miền Trung, (xin ghi rõ: tiền ủng hộ đồng bào 
miền Trung) xin gửi về các địa chỉ hoặc tại các 
ngân hàng như sau: 

Tại Việt Nam

Tài khoản dưới tên: Đỗ Thị Hồng Vân

Số tài khoản: 0421000419439, 
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ, 
Tp Hồ Chí Minh 
E-mail: cxcaonguyen2013@gmail.com 
 
Tại Mỹ

Địa chỉ: Thich Nhat Hanh Foundation

(Chương trình Giọt Nước Cánh Chim - Love and 
Understanding), Deer Park Monastery

2944 Melru Lane, Escondido CA 92026 USA

Tại châu Âu

Địa chỉ: CBZ Village des Pruniers,

Banque CREDIT AGRICOLE - IBAN FR76 1330 
6003 4242 9011 9901 196 - BIC AGRIFRPP833

Tại Đức

Maitreya Fonds e.V. - Spenden-Konto: Munchner 
Bank e. G.

Konto-Nr.: 2520010 - BLZ : 701 900 00 - I BAN: 
DE 92701900000002520010 - BIC: GENODEF 
1M01

E-mail: hilfe@maitreya-fonds.de

Tại Hoà Lan

Stichting Leven in Aandacht p/a Dorpsstraat 25, 
7221 BN Steenderen. HOLLAND

E-mail: administratie@aandacht.net

Kính mến và tri ân,
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Gieo hạt từ bi
Kính thưa quý thân hữu,

Đầu thềm xuân mới trước cửa thiền, Thích Nhất 
Hạnh Foundation xin kính chúc quý đạo hữu một 
mùa xuân Đinh Dậu thân tâm thường an lạc, phúc 
duyên nhiều thiện lành, cháu con về hội tụ, nguồn 
sống mãi tràn dâng.

Chúng tôi vô cùng tri ân tấm chân tình đầy nghĩa 
quê hương và những món quà đóng góp bằng trái 
tim từ ái của quý vị từ bao năm nay cho các trung 
tâm Làng Mai. Lòng từ bi của quý thân hữu như 
những trận mưa xuân thấm vào đất để cho hạt 
giống nẩy mầm thành cỏ cây, hoa lá khắp mọi 
nơi. Từ tấm lòng yêu thương này mà những dự án 
xây dựng tăng xá và ni xá cho các tu viện được 
hình thành, những chi phí cho sức khỏe của Sư 
Ông Làng Mai được yểm trợ, những khóa tu thực 
tập sống chánh niệm được tổ chức khắp trên thế 
giới. 

Thêm vào đó, hàng ngàn cánh tay với hạnh Quan 
Âm của quý vị đã vượt vùng biển mênh mông 
để trải dài và ôm lấy quê cha đất mẹ dấu yêu bên 
kia bờ đại dương; đã cùng về với chương trình 
Hiểu và Thương làm trọn tình huynh đệ, sống vẹn 
nghĩa đồng bào; đã giúp bao người thoát cảnh 
đói rách khổ đau và vượt qua thiên tai lũ lụt; đã 
tạo cơ hội cho những trẻ em nghèo nơi hẻo lánh 
còn được cơm ăn áo mặc, còn được cắp sách đến 
trường, còn được một tuổi thơ vang tiếng cười khi 
đời sống của các em vẫn còn quá cơ hàn khổ cực.

Hiện nay, với sự đóng góp nhiệt tình của quý vị 
trong chương trình Giọt Nước Cánh Chim, chúng 
tôi đã và đang góp phần cứu trợ các nạn nhân 
khốn khổ ở những vùng bị ảnh hưởng bởi chất 
độc từ Formosa. Cùng với tài vật, lần này chúng 
tôi có gửi kèm theo một lá thư với câu chuyện 
tiền thân của đức Thế Tôn để nuôi dưỡng cả thân 
lẫn tâm của đồng bào. Trong kiếp đó, Bụt là một 
con chim. Thấy khu rừng đang bị lửa cháy, vì quá 
thương những sinh vật đang bị chết trong cơn hỏa 

hoạn, con chim nhỏ bé bèn nhúng nước cho ướt 
hai cánh rồi quyết chí bay qua bay lại để rải từng 
giọt nước xuống, mong sao đám lửa sẽ ngưng. 
Con chim kiệt sức nhưng cuối cùng, lòng từ bi 
bao la đã chuyển động được đất trời, từ cơn nắng 
nóng bức thành một trận mưa thật lớn, thật mát 
dịu.

Chính giọt nước cánh chim, giọt nước Cam Lồ 
này đã dập tắt được ngọn lửa rừng gây hiểm họa.  
Cũng như vậy, chúng ta hãy cùng nhau nối vòng 
tay mà:

  Khơi nguồn hiểu biết
  Mở lối yêu thương

Cùng nhau rải những giọt nước của trái tim chan 
hòa nhân ái để dập tắt ngọn lửa khổ đau đang bủa 
vây khắp phía trên quả địa cầu. Xin nguyện làm 
những giọt mưa xuân ấm tình quê mẹ về tưới mát 
ruộng đồng. Xin thành tâm nguyện cầu cho:

Từng hơi thở tóm thâu trời tịnh lạc
Mỗi bước chân tiếp nối đất từ bi

Cung điệu mùa xuân vừa vang lên khúc hát nghìn 
xưa. Đất trời non nước reo vui trong không gian 
trầm lắng. Vạn vật chuyển mình thoắt tỉnh giấc 
ngủ đông. Cỏ cây hoa lá khắp mười phương bừng 
bừng nhịp sống, hòa điệu xuân ca cùng dòng 
vận hành của thiên nhiên, cùng bản diệu âm của 
khung trời tịnh lạc.

Một tiếng sấm xuân vừa chấn động
Khắp nơi cây cối nẩy mầm non

Một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc quý thân 
hữu tâm lạc hoa khai, nhẹ bước dạo chơi dưới 
khung trời mùa xuân bất tận.

Vạn mai muôn trúc kính tặng người

Chân Bảo Thành - Hồ Mộng Lan

Đại diện Thích Nhất Hạnh Foundation
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Hội những cây tùng
Bảo bọc nếp sống tâm linh Chân Nguyệt Đăng

Câu chuyện quanh bữa cơm tối gia đình tôi bắt 
đầu như thường lệ bằng việc kể cho nhau nghe 
những việc đã xảy ra trong ngày.
Bỗng nhiên mẹ tôi nói: “Mẹ đang suy nghĩ về cái 
di chúc của ba mẹ”.
Đang nhai miếng bánh phở tôi liền ngưng lại. Có 
những vấn đề quan trọng cần bàn thảo nhưng thật 
ngại ngùng khi nghĩ tới: nào là vấn đề di chúc, 
nào là ý nghĩ một ngày nào đó ba mẹ tôi sẽ ra đi 
để tiếp tục dưới một hình thức khác. Để lấy lại 
bình tĩnh, tôi thở một hơi thật sâu và nhớ lại lời 
Sư Ông dạy về “Không sinh, không diệt.”
Mẹ tôi nói tiếp: “Ba mẹ đang suy nghĩ về việc 
để ‘Thích Nhất Hạnh Foundation’ vào trong di 
chúc”. Tôi có cảm giác là mẹ tôi hơi có chút ngại 
ngần.
Tập tục bình thường của người Việt là để lại tất 
cả tiền bạc của cải cho con sau khi qua đời. Để 
di chúc đóng góp vào các quỹ thiện nguyện là 
chuyện rất bình thường trong xã hội Tây phương 
nhưng chưa được thông dụng trong thế hệ của ba 
mẹ tôi.
Cũng như bao nhiêu bậc cha mẹ khác, ba mẹ tôi 
lo lắng cho tôi. Mặc dầu tôi đã trưởng thành, ba 
mẹ tôi vẫn lo cho đời sống vật chất của tôi sau khi 
qua đời. Di chúc của ba mẹ sẽ bảo đảm tài chánh 
cho tôi sau này; thương con nên ba mẹ muốn bằng 
cách đó vẫn tiếp tục chăm sóc cho tôi khi hai vị 
không còn nữa. 
“Như vậy là quá hay đó mẹ”, tôi trả lời không chút 
ngập ngừng. Để giúp mẹ bớt ngại ngần, tôi chia sẻ 
một chút về sự tương tức trong dự định tuyệt vời 
đó của ba mẹ: “Mẹ à, ba mẹ để Thích Nhất Hạnh 
Foundation vào di chúc thì chẳng khác gì ba mẹ 
lo cho con. Ba mẹ lo cho tinh thần và đời sống 
tâm linh của con thì cũng quan trọng như lo cho 
con được vững vàng tài chánh về sau. Sự giúp đỡ 
của ba mẹ sẽ giúp cho các tu viện như Lộc Uyển 
hay Bích Nham còn đó để cho con có chỗ nương 
tựa những khi căng thẳng hay cần nơi tu tập”.
Tôi nói thêm: “Số tiền đóng góp sẽ lo cho sức 
khoẻ của các thầy, các sư cô. Đó là những giáo 
thọ, là các sư anh, sư chị của con - cũng là gia 
đình con”.
Như Sư Ông đã có viết trong cuốn An lạc từng 
bước chân: “Dù có bao nhiêu tiền trong ngân 
hàng đi nữa, mình vẫn có thể chết dễ dàng vì 
những khổ đau của mình. Cho nên nếu có được 

một người bạn tốt, xây dựng được một tăng thân 
tốt gồm những người bạn chân thật biết nâng đỡ 
và bảo bọc ta trong lúc khó khăn, đó là một nguồn 
đầu tư lớn. Những người bạn này giúp ta tiếp xúc 
với những yếu tố tươi mát và lành mạnh trong con 
người ta và chung quanh ta, làm chỗ nương tựa 
cho ta khi ta gặp khó khăn”.
Khi mà tin tức trong ngày quá tồi tệ và niềm hy 
vọng trở nên mong manh thì tôi có thể tìm an ủi 
nơi một cộng đồng quốc tế của tăng thân tu tập.
Ba mẹ tôi hiểu rất rõ giá trị của tăng thân và sự 
quan trọng của việc giúp quảng bá pháp môn tu 
tập mà Sư Ông đang giảng dạy trên khắp thế giới. 
Ba mẹ tôi biết rằng đây là một sự đầu tư cho tất 
cả chúng ta và cho cả địa cầu. Tôi rất cảm ơn 
ba mẹ đã thể hiện quan niệm đó qua hành động 
bằng cách gia nhập “Hội những cây tùng”, trong 
chương trình Món quà từ di sản thuộc Thích Nhất 
Hạnh Foundation (tạm dịch từ Thich Nhat Hanh 
Foundation’s legacy gift program).
“Hội những cây tùng” được thành lập để tiếp nối 
tinh thần của những cây tùng - là tên Sư Ông đã 
đặt cho nhóm thiền sinh đệ tử đầu tiên của Sư 
Ông gồm 13 vị. Đó là những vị đã hỗ trợ Sư Ông 
khi Người còn là một giáo thọ trẻ, mới bắt đầu 
giảng dạy tại Việt Nam.
Nhìn Sư Ông, chúng ta có thể thấy truyền thống 
của Sư Ông đang cắm rễ trong xã hội Tây phương 
dưới một biểu hiện mới, đồng thời trong Sư Ông 
vẫn còn đó những cây tùng. Ngày hôm nay, chúng 
ta có đây bởi năm xưa, những cây tùng có đó.
Tôi rất sung sướng vì ba mẹ tôi sẽ được tiếp nối 
không những qua bản thân tôi mà qua toàn thể 
tăng thân. Tôi thấy rõ là tôi đang được bảo hộ 
bởi “Những cây tùng” của năm xưa cũng như của 
ngày mai.
Denise Nguyễn, Chân Nguyệt Đăng -  
Giám đốc Thich Nhat Hanh Foundation
Los Angeles, California.
Để biết thêm về Hội những cây tùng, xin vào 
trang mạng:
thichnhathanhfoundation.org/bequest 
hay email: info@thichnhathanhfoundation.org
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Tại Làng Mai:
15.11.2016 - 12.02.2017: Khoá tu An cư kiết Đông 2016-2017
27.01 - 31.01: Đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu
10.04 - 17.04 : Khoá tu tiếng Pháp
31.05 - 07.06: Khoá tu dành cho doanh nhân
08.07 - 05.08: Khoá tu mùa Hè
11.08 - 18.08: Khoá tu dành cho người trẻ quốc tế  
  chủ đề “Sinh thái và trồng trọt theo lối hữu cơ” tại xóm Thượng và xóm Hạ
18.08 - 25.08: Khoá tu “Nấu ăn trong chánh niệm” tại xóm Mới
25.08 - 01.09: Khoá tu sức khoẻ tại xóm Thượng
15.11.2017 - 12.02.2018: Khoá tu An cư kiết Đông 2017-2018
Xin vào trang nhà Làng Mai để xem chi tiết: - Tiếng Việt: www.langmai.org

Tại Pháp và các nước châu Âu khác:
31.03 - 02.04: Khoá tu chánh niệm cuối tuần tại trường Đại học Barcelona, Tây Ban Nha
18.04 - 01.05: Hoằng pháp tại Ý 
18.04 - 26.04: Khoá tu Im lặng hùng tráng tại Hoà Lan
28.04 - 01.05: Khoá tu cho tăng thân Bulles Cauville tại Normandy, Pháp 
28.04 - 14.05: Hoằng pháp tại Tây Ban Nha
21.04 - 12.05: Khóa tu chánh niệm vào dịp lễ May Bank tại Ireland
11.05 - 29.05: Hoằng pháp tại Indonesia
04.05 - 28.05: Khóa tu Leven in Aandacht tại Hoà Lan
15.05 - 30.05: Khoá tu đi bộ tại Ý
24.06 - 02.07: Khoá tu dành cho người trẻ tại Ardèche, Pháp
22.08 - 29.08: Hoằng pháp tại Anh

Tại EIAB - Đức:
02.04 - 08.04: Khoá tu dành cho người trẻ tại EIAB, Đức với chủ đề “Cái thấy sâu, Sinh thái sâu”
  (Deep Insight, Deep Ecology Wake-up Retreat)
08.04 - 13.04: Khoá tu với chủ đề “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới” tại Đức
13.04 – 17.04: Khoá tu cho người nói tiếng Việt
24.05 – 28.05: Khoá tu gia đình cho người nói tiếng Hoà Lan
10.06 - 17.06: Khoá hướng dẫn của sc Diệu Nghiêm 
07.08 - 12.08: Khoá tu dành cho người nói tiếng Đức 
13.08.2017: Ngày quán niệm với quý thầy quý sư cô EIAB và tăng đoàn Làng Mai
14.08 – 19.08: Khoá tu dành cho người nói tiếng Hà Lan
06.09 – 10.09: Khoá tu cho người nói tiếng Việt
27.12 – 02.01: Khoá tu Tuần Lễ Tết
Xin vào trang nhà của Học viện để xem chi tiết: www.eiab.eu
Tại AIAB - Chùa Trúc Lâm, Liên Trì, Ngnong Ping, HongKong:
13.04 - 17.04: Khoá tu mùa Xuân (trong dịp lễ Phục Sinh)
30.04: Lễ Phật Đản

Lịch sinh hoạt năm 2017 của Tăng thân Làng Mai
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04.06 - 03.09: Khoá tu An cư 3 tháng mùa mưa AIAB
12.07 - 16.07: Khoá tu gia đình mùa Hè
06.08 và 27.08: Lễ Bông Hồng cài áo
09.08 - 13.08: Khoá tu dành cho các nhà giáo dục
04.09: Lễ Tự Tứ
04.10: Tết Trung Thu
18.10 - 22.10: Khoá tu sức khoẻ thân tâm kiện an
*Ngoài Tu viện:
25.02, 25.03, 27.05, 24.06, 23.09, 25.11: Ngày quán niệm tại trường Đại học Sư Phạm HongKong
01.04, 08.07, 07.10: Ngày quán niệm tại trường Đại học Hong Kong với chủ đề “Behavioral Health”
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Tại các nước châu Á - Thái Bình Dương (ngày có thể thay đổi)
Tháng 04, tháng 06: Hoằng pháp tại Singapore
28.04 - 11.05: Hoằng pháp tại Nhật Bản
22.05 - 26.05: Hoằng pháp tại Indonesia
14.09 - 28.09: Hoằng pháp tại Úc châu
01.10 - 14.10: Hoằng pháp tại Trung Quốc
04.11 - 17.11: Hoằng pháp tại Philippines
19.11 - 30.11: Hoằng pháp tại Malaysia
30.11 - 07.12: Hoằng pháp tại Đài Loan
Xin xem thêm chi tiết tại: www.plumvillageasia.org

Tại Làng Mai Thái Lan:
01.02 - 05.02: Khoá tu dành cho người nói tiếng Việt 
21.02 - 26.02: Đại Giới Đàn Tánh Thiên
24.03 - 28.03: Khoá tu dành cho thầy cô giáo 
02.04 - 23.04: Chương trình xuất gia gieo duyên Đức Bụt Trẻ Thơ dành cho trẻ em Thái (3 tuần)
12.04 - 16.04: Khoá tu gia đình dành cho người Thái Lan 
03.05 - 07.05: Khoá tu Wake Up Quốc tế 
10.05.2017: Lễ Phật Đản
12.05 - 14.05: Khoá tu Làm Vườn trong chánh niệm 
23.06 - 27.06: Khoá tu cho người nói tiếng Việt 
09.07 - 05.10: Khoá An cư kiết Hạ và chương trình 3 tháng xuất gia gieo duyên dành cho người Thái  
  và các nước phụ cận
16.10 - 20.10: Khoá tu dành cho thiếu niên (Teens)
21.10 - 23.10: Khoá tu Doanh Nhân (tại Resort Kirithantip)
09.11 - 12.11: Khoá tu cho những người làm Công tác Xã hội 
22.11 - 07.12: Hoằng pháp tại Chiang Mai 
09.12 - 13.12: Khoá tu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng vùng châu Á Thái Bình Dương
14.12 - 17.12: Khoá tu Làm Vườn trong chánh niệm 

25.12 - 01.01.2018: Khoá tu dành cho chúng chủ trì và Tình nguyện viên 
           vùng châu Á Thái Bình Dương
Xin vào trang nhà của Trung tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org
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Tại Tu viện Lộc Uyển:
29.03 - 02.04: Khoá tu Tiếp Hiện
26.04 - 30.04: Khoá tu Wake-up
14.05: Lễ Phật Đản
28.06 - 02.07: Khoá tu Gia đình
18.05 - 23.07: Chương trình cắm trại trong chánh niệm dành cho thiếu niên (Teens)
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Tại Tu viện Bích Nham:
19.04 - 23.04: Khoá tu Tiếp Hiện “Vững chãi như núi xanh”
07.05: Lễ Phật Đản
17.05 - 21.05: Khóa tu dành cho người da màu
02.06 - 04.06: Khoá tu Nấu ăn trong chánh Niệm
14.06 - 18.06: Khoá tu Wake Up dành cho người trẻ 
01.07 - 07.07: Khoá tu mùa Hè
19.07 - 23.07: Khoá tu dành cho các nhà Giáo dục
23.08 - 27.08: Khóa tu dành cho người nói tiếng Anh
30.08 - 03.09: Khóa tu dành cho người nói tiếng Việt
23.11: Lễ Thanksgiving
24.12: Lễ Giáng sinh
28.12.2017 - 01.01.2018: Khoá tu cuối năm
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Tại Tu viện Mộc Lan:
Khoá tu trong Tu viện:
10.03 - 12.03: Khoá tu Nấu Ăn
29.03 - 02.04: Khoá tu dành cho học sinh Trung học
21.04 - 23.04: Khoá tu Wake-up dành cho người trẻ từ 18-35 tuổi
04.05 - 07.05: Khoá tu Tiếp Hiện và Lễ Phật Đản
25.05 - 28.05: Khoá tu dành cho người trong chương trình “12 Step Programs”
08.06 - 11.06: Khoá tu dành cho các chuyên gia Giáo dục - 
           “Thầy cô giáo hạnh phúc làm thay đổi thế giới”
01.07 - 05.07: Khoá tu mùa Hè
22.07: Open House
27.08: Lễ Bông hồng cài áo
10.10- 15.10: Khóa tu (cùng với tăng đoàn quốc tế Làng Mai)
22.11 - 24.11: Khoá tu cuối tuần Thanksgiving
28.12 - 01.01.2018: Khoá tu cuối năm với chủ đề “Gieo trồng hạt giống của niềm vui”
Các khoá tu ngoài Tu viện:
Chuyến hoằng pháp Việt Wake Up tại Bắc Mỹ:
09.03 - 12.03: Toronto, Canada
16.03 - 19.03: Chicago, IL
 23.03 - 26.03: Seattle, WA
30.03 -  02.04: Honolulu, HI
28.04 - 30.04: Khoá tu cuối tuần tại Cincinnati, Ohio
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20.05: Ngày quán niệm tại Little Rock, AR
17.06: Ngày quán niệm tại Memphis
07.10: Sinh hoạt chánh niệm tại Memphis (cùng với tăng đoàn quốc tế Làng Mai)
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Bắc Mỹ:
16.08 - 09.11: Hoằng pháp tại Bắc Mỹ (New York, Mississippi, California)
Xin xem chi tiết tại trang: www.tnhtour.org/tour_dates

Tại Tu viện Nhập Lưu - Úc:
12.02.2017: Ngày quán niệm cho người Việt tại Melbourne
22.02 - 01.03.2017: Hoằng pháp tại Adelaide
12.03.2017: Ngày quán niệm tại Tasmania (cho người nói tiếng Anh)
16.03 - 20.03.2017: Lễ Hằng Thuận và 2 ngày quán niệm cho người nói tiếng Việt tại Brisbane.
07.04 - 09.04.2017: Khoá tu tại Adelaide
14.04 - 17.04.2017: Khoá tu tại Sydney
21.04 - 23.04.2017: Khoá tu tại Melbourne
28.04 - 01.05.2017: Khoá tu tại Brisbane
07.05.2017: Lễ Phật đản
01.06 - 29.08.2017: Khoá tu An cư kiết Đông
03.09.2017 : Lễ Bông Hồng Cài Áo
21.09 - 26.09.2017 : Khoá tu tại khu nghĩ dưỡng Cave Hill Creek 
           (do quý thầy, quý sư cô AIAB và Nhập Lưu tổ chức)
22.10.2017: Lễ giỗ Tổ Khương Tăng Hội 
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.org
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Địa chỉ liên lạc của Làng Mai 
và các trung tâm

Liên lạc với Làng Mai ở châu Âu:

Chùa Pháp Vân

Sơn Thượng

Le Pey 24240 Thenac, France

Tel.: +( 33) 5.53.58.48.58

Fax.: +( 33) 5.53.58.49.17

E-mail: uh-office@plumvillage.org

Sơn Hạ

Fontagnane 24240 Puyguilhem, France

Tel.: +( 33) 5.53.22.88.89

Fax.: +( 33) 5.53.22.88.90

E-mail: sonha@plumvillage.org

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới

13 Martineau, 33580 Dieulivol, France

Tel.: +( 33) 5.56.61.66.88

Fax.: +( 33) 5.56.61.61.51

Email: nh-office@plumvillage.org

Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ 

Meyrac 47120 Loubes-Bernac, France

Tel.: +( 33) 5.53.94.75.40

Fax.: +( 33) 5.53.94.75.90

Email: lh-office@plumvillage.org

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ

(Maison de l’Inspir)

7 allée des Belles Vues,

93160 Noisy le Grand, Paris

Tel: 09 51 35 46 34

Email: maisondelinspir@yahoo.fr

Trang web: http://maisondelinspir.over-blog.com

Viện Phật học Ứng dụng châu Âu

(European Institute of Applied Buddhism - EIAB)

Schaumburgweg 3, D-51545 Waldbröl, Germany 

Tel: +49 (0) 2291 907 1373

Email: info@eiab.eu, registrar@eiab.eu

Trang nhà: www.eiab.eu

Liên lạc với Làng Mai ở Mỹ:

Tu viện Bích Nham

(Blue Cliff Monastery)

03 Mindfulness Road, Pine Bush, NY 12566, 
USA

Tel: +(1) (845) 213-1785

Fax: + (1) (845) 733-6368

Email: office@bluecliffmonastery.org

Trang nhà: www.bluecliffmonastery.org

Trang thông tin điện tử của Làng Mai:

Tiếng Anh: www.plumvillage.org

Tiếng Việt: www.langmai.org

Tiếng Pháp: www.villagedespruniers.net
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Tu viện Lộc Uyển 

(Deer Park Monastery)

2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA

Tel: +(1) (760) 291-1003 ext 100

Fax: +(1) (760) 291-1010

Email: deerpark@dpmail.net

Trang nhà: www.deerparkmonastery.org

Tu viện Mộc Lan

(Magnolia Grove Meditation Practice Center) 

123 Towles Road, Batesville, MS 38606, USA

Tel: +(1) (662) 563-0956

Email: office@magnoliagrovemonastery.org

Trang nhà: http://magnoliagrovemonastery.org/

Liên lạc với Làng Mai ở châu Á: 

Tại Việt Nam:

Chùa Từ Hiếu 

Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế

ĐT Từ Hiếu: 054 3 886 991

Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org

Ni Xá Diệu Trạm - Tổ Đình Từ Hiếu

Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế

ĐT Diệu Trạm: 054 3 931 556 – 054 3 931 558

Email: dtdieutram@plumvillage.org

Tại Hồng Kông:

Viện Phật học Ứng dụng châu Á

(Asian Institute of Applied Buddhism - AIAB)

Chùa Trúc Lâm

(Chu Lam Ching Yun) (quý thầy)

House No 41 Ngnong Ping Village,

Lantau Island, Hong Kong

Tel: +(852) 2985-5033

Chùa Liên Trì

(Lotus Pond Temple) (quý sư cô)

Ngnong Ping Village, Lantau Island, Hong Kong

Tel: +(852) 2985-5281

Fax: +(852) 3012-9832

Email: aiab@pvfhk.org

Trang nhà: www.pvfhk.org

Tại Thái Lan:

Làng Mai Thái Lan

(Thai Plum Village International Practice Center)

174/176 Moo 7, Ban Sanamsai,

Tambon Phongtalong, PakChong,

Nakhonratchasima 30130 Thailand

Xóm Trời Quang (Clear Sky Hamlet)

Email: clearsky.office@plumvillageasia.org

Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon Hamlet)

Email: brightmoon.office@plumvillageasia.org

Email văn phòng: visitus@thaiplumvillage.org

Tel: (+66) 943830443.

Liên lạc với Làng Mai ở châu Úc:

Thiền viện Nhập Lưu

221 Maria’s Lane, Beaufort, Victoria

Postal address: PO Box 10, Beaufort

VIC 3373 Australia

Email: nhapluu@gmail.com

Tel: (03) 5349 2678 or 0402 924 800

Trang nhà: http://www.nhapluu.org
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