
  

Lá ThÜ ThÙ Hai MÜÖi Ba ra ngày 25.1.2000 

 

 
Nhìn låi næm qua 

Làng Mai trong næm 1999 
 

Tåi Çåo tràng Mai Thôn Pháp và tåi tu viŒn RØng 

Phong Hoa Kÿ, Çåi chúng Çang tu tÆp tinh ti‰n trong khóa tu 

an cÜ k‰t ñông, b¡t ÇÀu ngày 20.11.99 và së chÃm dÙt vào 

ngày 20.2.2000. Chúng ta Çã Çi vào trong thiên niên m§i ÇÜ®c 

hÖn nºa tháng và cÛng chÌ còn vài tuÀn n»a là chúng ta bÜ§c 

sang næm Canh Thìn, kính chúc các vÎ m¶t thiên niên m§i, 

m¶t th‰ k› m§i, m¶t næm m§i ÇÜ®c hånh phúc và an låc. 

Chúng tôi kính gªi Ç‰n các vÎ thân h»u Lá ThÜ Làng Mai này 

nhÜ m¶t món quà ÇÀu næm. 

 

Tåi Çåo tràng Mai Thôn, Çåi chúng các chùa Pháp Vân, 

Cam L¶ và TØ Nghiêm Çã làm lÍ ÇÓi thû an cÜ cho khóa tu an 

cÜ k‰t ñông ngày 20.11.99. TrÜ§c khi làm lÍ an cÜ, Çåi chúng 

Çã làm lÍ phát thÈ và ki‹m thÈ, nhÆn rõ s¿ có m¥t cûa nhau 

trong khóa tu. ñåi chúng Çã thÌnh Bøt và bÒ tát SÙ Giä Giám 

Trai cùng an cÜ trong khóa an cÜ này. ñåi chúng tåi tu viŒn 

RØng Phong cÛng Çã làm lÍ ÇÓi thû an cÜ cùng ngày. M¶t ni 

Çoàn tØ ViŒt Nam, gÒm các ni trÜªng và ni sÜ các chùa BÒ ñŠ, 

Ph° ñà, Long Hoa, TØ Nghiêm và Long An Çã Ç‰n Làng 

trÜ§c Çó 10 ngày Ç‹ kÎp tham d¿ khóa tu.  

 

Trong khóa an cÜ mùa ñông næm nay, Çåi chúng Çã 

ÇÜ®c h†c Nhi‰p ñåi ThØa LuÆn do thÀy Vô TrÜ§c vi‰t vào th‰ 

k› thÙ næm. ThÀy Çã dÎch LuÆn này sang ti‰ng ViŒt qua bän 

dÎch ch» Hán cûa thÀy HuyŠn Trang. Hai bän dÎch ti‰ng Anh 

và ti‰ng Pháp Çã ÇÜ®c dùng Ç‹ ÇÓi chi‰u trong khi h†c hÕi. 

ThÀy Çi vào tØng chi ti‰t m¶t cûa luÆn, ÇÓi chi‰u 3 bän dÎch Ç‹ 

giúp Çåi chúng hi‹u rõ. ñåi chúng Tây phÜÖng rÃt thích khi 

ÇÜ®c dåy nh»ng kinh Çi‹n sâu s¡c nhÜ vÆy. Bän ti‰ng Anh 

dÎch không mÃy chính xác, có nhiŠu ch‡ làm sai h£n š nghïa 

cûa nguyên bän. Trong phÀn pháp thoåi b¢ng ti‰ng Anh, ThÀy 

Çã ÇÜa ra nh»ng phÜÖng pháp th¿c tÆp cø th‹ vŠ viŒc nÜÖng 

t¿a tæng thân Ç‹ tu h†c. ThÀy ÇŠ nghÎ m¶t bài tÆp Ç‹ Çåi chúng 

nhìn låi mình, xem mình có nh»ng phiŠn mu¶n gì trong quá 

khÙ, mình Çã làm gì Ç‹ vÜ®t qua, mình Çã h†c ÇÜ®c gì tØ Çó, 

còn giÆn h©n ai thì nên giäi tÕa và làm m§i, Ç‹ có ÇÜ®c t¿ do 

và an låc cho th‰ k› m§i. 

 

Ngày 4.12.99, ThÀy Çã làm lÍ xuÃt gia cho 16 vÎ sa di 

và sa di ni m§i: SÜ cô Quy Nghiêm (ngÜ©i ViŒt), sÜ cô Giác 

Nghiêm (ngÜ©i Pháp), sÜ chú Pháp L» (ngÜ©i ViŒt), sÜ chú 

Pháp Duyên (ngÜ©i ViŒt), sÜ cô Kh‰ Nghiêm (ngÜ©i Cam 

bÓt), sÜ cô H¶i Nghiêm (ngÜ©i ViŒt), sÜ cô ñåo Nghiêm 

(ngÜ©i Pháp), sÜ cô ñ¶ Nghiêm (ngÜ©i Nga), sÜ cô Thành 

Nghiêm (ngÜ©i Nga), sÜ chú Pháp CÖ (ngÜ©i ViŒt), sÜ chú 

Pháp TuŒ (ngÜ©i MÏ), sÜ cô Häo Nghiêm (ngÜ©i ViŒt), sÜ cô 

ThŒ Nghiêm (ngÜ©i ViŒt), sÜ cô Châu Nghiêm (ngÜ©i MÏ), sÜ 

chú Pháp VÎ (ngÜ©i ñÙc) và sÜ cô MÅn Nghiêm (ngÜ©i ViŒt). 

Các vÎ này ÇÜ®c g†i là 16 cây anh Çào. SÜ cô MÅn Nghiêm trª 

thành sÜ cô nhÕ tu°i nhÃt trong tæng Çoàn Làng Mai. SÜ cô là 

ngÜ©i thÙ m¶t træm xuÃt gia tåi Làng.  

 

Trong bài pháp thoåi mùa giáng sinh næm nay, ThÀy Çã 

nói t§i Pháp thân nhÜ bän th‹ cûa th¿c tåi mÀu nhiŒm tØ Çó 

hóa thân cûa ÇÙc Thích Ca ÇÜ®c bi‹u hiŒn làm ánh sáng soi 

ÇÜ©ng cho muôn loåi. Nhìn hóa thân cho sâu s¡c ta thÃy ÇÜ®c 

Pháp thân và ta cÛng thÃy ÇÜ®c tính bÃt sinh bÃt diŒt cûa hóa 

thân. Hóa thân chÌ là m¶t bi‹u hiŒn (a manifestation) mà 

không phäi là m¶t tåo sinh (a creation,) mà Çã không sanh thì 

không th‹ diŒt. Chúa Ki Tô cÛng có tính bÃt sanh bÃt diŒt và 

s¿ Çän sanh cûa ngài cÛng chÌ là m¶t s¿ thÎ hiŒn. Không phäi 

chÌ Bøt và Chúa là nh»ng bi‹u hiŒn cûa pháp thân mà tÃt cä 

chúng ta cÛng ÇŠu là nh»ng bi‹u hiŒn cûa Pháp thân. M¶t 

bông hoa vàng, m¶t cành trúc tím, m¶t Çám mây tr¡ng, m¶t 

m¥t træng trong cÛng là bi‹u hiŒn cûa Pháp thân. ThÃy ÇÜ®c 

tính bÃt sanh bÃt diŒt cûa mình thì ta m§i tháo g« ÇÜ®c th¿c s¿ 

n‡i s® hãi và niŠm kh° Çau cûa ta và s¿ chuy‹n hóa m§i ÇÜ®c 

th¿c hiŒn. 

 

Trong nh»ng ngày cuÓi næm 1999, nÜ§c Pháp bÎ bão 

l§n. Tåi Çåo tràng Mai Thôn, tØ ngày 27.12.99 cho Ç‰n 

29.12.99, Xóm M§i, Xóm ThÜ®ng bÎ c¡t ÇiŒn, nÜ§c và ÇiŒn 

thoåi; Xóm Hå bÎ c¡t nÜ§c. Có rÃt nhiŠu cây l§n bÎ Ç° ª Xóm 

ThÜ®ng. M¶t cây l§n Ç° gÀn cÓc Linh Quy, nÖi các thÀy và 

các sÜ chú ª, nhÜng may m¡n thay không ai bÎ thÜÖng tích gì 

cä. Siêu thÎ Leclerc ª gÀn Làng không Çû nÜ§c chai Ç‹ bán, 

chÌ cho m‡i ngÜ©i mua m¶t két. Nh»ng ngày bÎ c¡t nÜ§c, ÇiŒn 

và ÇiŒn thoåi Çó Çã giúp cho Çåi chúng thÃy trân tr†ng nh»ng 

gì mình có và m¶t phÀn thÃy ÇÜ®c nh»ng kh° Çau cûa nån 
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nhân bão løt ª quê nhà. NhiŠu thiŠn sinh ÇÜ®c chuy‹n hóa nh© 

cÖn bão này. M¶t giáo sÜ Çåi h†c MÏ Ç‰n tu h†c tåi chùa Pháp 

Vân tâm s¿ là anh bÎ bŒnh trong nh»ng ngày Çó, khi Çang n¢m 

thui thûi trong phòng và lo l¡ng là së không có ai chæm sóc 

cho mình thì m¶t thÀy bÜ§c vào hÕi anh có cÀn nÜ§c không. 

Hành Ç¶ng Çó Çã giúp thÕa mãn nhu cÀu ÇÜ®c thÜÖng yêu và 

ÇÜ®c sæn sóc cûa anh trong suÓt 20 næm qua. Vì anh thÃy ai 

cÛng bÆn trong nh»ng ngày Çó, nhÃt là các thÀy phäi lo duy trì 

sinh hoåt cûa Çåi chúng: ki‰m nÜ§c nÃu æn, nÜ§c d¶i cÀu tiêu, 

Çón khách Ç‰n làng..., vÆy mà cÛng có ngÜ©i Ç‹ š Ç‰n anh. 

Anh nói là anh có š ÇÎnh trª låi Làng xin xuÃt gia.  

 

CÖn bão tuy vÆy Çã không cän trª bu°i lÍ Çón chào 

næm 2000, ÇÜ®c t° chÙc vào ngày 31.12.99 tåi chùa Pháp Vân, 

Xóm ThÜ®ng. Trong bài pháp thoåi cuÓi næm, ThÀy nói Ç‰n s¿ 

cÀn thi‰t cûa viŒc nÜÖng t¿a vào tæng thân Ç‹ tu h†c. ThÀy 

nh¡c nhª m†i ngÜ©i b§t tiêu thø, tu h†c miên mÆt, và th¿c tÆp 

næm gi§i trong tinh thÀn cûa m¶t tæng thân. ThÀy dåy trong 

th‰ k› 20, chû nghïa cá nhân Çã thÓng trÎ con ngÜ©i, s¿ cô ÇÖn 

và mÃt niŠm tin Çã Çem t§i quá nhiŠu tàn phá cho thân tâm 

ngÜ©i trÈ. Trong th‰ k› m§i con ngÜ©i phäi h†c Çi nhÜ m¶t 

dòng sông, mà không phäi là m¶t gi†t nÜ§c, phäi bi‰t lÃy hånh 

phúc cûa tæng thân làm hånh phúc cûa mình thì m§i chuy‹n 

Ç°i ÇÜ®c tình trång và phøc hÒi ÇÜ®c niŠm vui sÓng. Tæng 

thân là giäi pháp cho th‰ k› m§i. Xin Ç†c Thông Båch ñÀu 

Th‰ K› cûa ThÀy Çæng trong lá thÜ này Ç‹ có m¶t š niŒm vŠ 

n¶i dung bài pháp thoåi. Bài pháp thoåi này ÇÜ®c tr¿c ti‰p 

truyŠn sang tu viŒn RØng Phong ª Vermont và trung tâm 

Intersein ª ñÙc. Lúc 11 gi© tÓi, thay vì ngÒi thiŠn nhÜ m†i 

næm Ç‹ Çón næm m§i, Çåi chúng ÇÜ®c th¿c tÆp Çi thiŠn Çi tØ 

th‰ k› 20 sang th‰ k› 21. TrÜ§c khi “Cùng Tæng Thân Leo 

ñÒi Th‰ K›,” Çåi chúng Çã ÇÜ®c ThÀy hÜ§ng dÅn c¥n kë cách 

Çi thiŠn Ç‹ hÜªng ÇÜ®c s¿ có m¥t và næng lÜ®ng cûa tæng thân. 

ThÀy cÀm tay các em bé và hÜ§ng dÅn Çåi chúng Çi theo. Con 

ÇÜ©ng thiŠn hành ÇÜ®c soi sáng b¢ng nh»ng ng†n Çèn dÀu treo 

d†c hai bên ÇÜ©ng. Nh»ng bäng treo d†c ÇÜ©ng: “Cùng ñi 

V§i Nhau,” “Go as a Sangha,” “Marchons en Sangha” nh¡c 

nhª Çåi chúng nh§ Ç‰n s¿ có m¥t cûa nhau. Nhóm 3 ngÜ©i, 

nhóm 5 ngÜ©i, Çåi chúng n¡m tay nhau leo ÇÒi th‰ k›. SÜÖng 

mù dày Ç¥c có khi che cä lÓi Çi. ñÜ©ng Çi cÛng khá trÖn tr®t 

vì cÖn bão vØa qua. “VÎn vào nhau Çi kÈo té nhe.” Thêm m¶t 

lš do n»a Ç‹ cùng n¡m tay nhau leo ÇÒi th‰ k›. ñ‰n ÇÌnh ÇÒi ª 

cuÓi Xóm thì cÛng gÀn sang næm 2000. M¶t chi‰c xe kiŒu v§i 

dòng Çèn ch» “2000” lÃp lánh Çã ÇÙng s¤n Çó Çón chào. Tæng 

thân hát bài “ñã vŠ, Çã t§i”, “I have arrived, I am home”, “Je 

suis chez moi, Je suis arrivé.” Ti‰ng chuông chùa tØ tháp 

chuông gÀn hÒ sen và bän nhåc “Ode to Joy” cûa Beethoven 

tØ thiŠn ÇÜ©ng báo hiŒu næm m§i Çã t§i, ThÀy cùng các em bé 

ÇÄy chi‰c xe kiŒu ti‰n vŠ thiŠn ÇÜ©ng NÜ§c Tïnh Ç‹ làm lÍ t° 

tiên. Ánh sáng tØ bäng næm “2000” và tØ các chi‰c Çèn dÀu 

treo d†c ÇÜ©ng chÌ vØa Çû Ç‹ cho Çåi chúng thÃy m¥t nhau. 

NgÜ©i Çi trÜ§c dÅn ngÜ©i Çi sau, Çåi chúng cùng Çi vŠ thiŠn 

ÇÜ©ng. ThiŠn sinh Tây phÜÖng có nhiŠu ngÜ©i hát nho nhÕ 

theo nhåc Beethoven. 

 

Vào thiŠn ÇÜ©ng, Çåi chúng quây quÀn trÜ§c bàn th© t° 

tiên. SÜ cô út MÅn Nghiêm dâng hÜÖng. SÜ cô Uy Nghiêm 

Ç†c l©i khÃn nguyŒn t° tiên ÇÀu th‰ k› b¢ng ti‰ng ViŒt, sÜ cô 

ñåo Nghiêm Ç†c ti‰ng Pháp, sÜ chú Pháp Nguyên Ç†c ti‰ng 

Anh và thiŠn sinh khách Erik Ç†c ti‰ng ñÙc. Các vÎ ÇŠu còn 

rÃt trÈ, trên dÜ§i 20 tu°i. “... Chúng con Çã thÃy ÇÜ®c r¢ng 

danh v†ng, tiŠn tài, quyŠn l¿c và tÜ døc Çã không Çem låi 

hånh phúc chân th¿c cho chúng con. Chúng con Çã thÃy ÇÜ®c 

r¢ng chÌ có lòng tØ bi m§i Çem låi m¶t š nghïa cho s¿ sÓng và 

chúng con phäi tÆp sÓng v§i nhau nhÜ m¶t tæng thân thì con 

cháu chúng con m§i có ÇÜ®c m¶t tÜÖng lai trên trái ÇÃt này...” 

ThÀy Çã ÇÓt các l©i khÃn nguyŒn, cho næng lÜ®ng thiêng liêng 

Çó tÕa kh¡p bÓn hÜ§ng mÜ©i phÜÖng. T° tiên ch¡c së rÃt hài 

lòng. H†c trò và con cháu các ngài nh© vÆy ch¡c ch¡n së có 

Ç©i sÓng hånh phúc. ñåi chúng Çã cùng nhau låy bÓn låy trÜ§c 

bàn th© t° tiên. M†i ngÜ©i ÇÜ®c m©i lÃy bän khÃn nguyŒn cûa 

mình ra im l¥ng Ç†c, rÒi Ç‰n låy trÜ§c bàn th© t° tiên, và ÇÓt 

l©i khÃn nguyŒn Çó tåi bàn th©. 

 

ñåi chúng chùa Pháp Vân Çã không Ç®i Ç‰n th‰ k› 21 

m§i xây d¿ng cho tæng thân v»ng månh và hånh phúc. Sau lÍ 

Giáng Sinh, ngày 26.12.99, mÜ©i m¶t thÀy và sÜ chú bÎ bŒnh 

cúm không sinh hoåt v§i chúng ÇÜ®c, chÌ còn låi 15 vÎ xuÃt 

gia phäi lo cho Çåi chúng 100 ngÜ©i. Có khoäng 70 thiŠn sinh 

vŠ tu h†c tåi chùa trong th©i gian Çó. Ngày 27.12.99, bão Ç‰n, 

c¡t ÇiŒn, c¡t nÜ§c, c¡t ÇiŒn thoåi. Các vÎ bÎ bŒnh không ra 

chÃp tác ÇÜ®c, thi‰u ngÜ©i. “Chúng tôi cÀn ngÜ©i tình nguyŒn 

nÃu æn, rºa d†n, lau chùi nhà vŒ sinh, d†n dËp cây bÎ ngã,” 

thÀy tri s¿ lên ti‰ng. Hàng chøc cánh tay tình nguyŒn cûa thiŠn 

sinh ÇÜa lên, thÀy tri s¿ cÙ th‰ mà chia công viŒc. Trong th©i 

gian Çó, tæng thân cÜ sï Çã h‡ tr® tæng thân tu sï rÃt nhiŠu. 

Không khách chû, không tæng sï cÜ sï, chÌ là anh em sæn sóc 

cho nhau. Bên các thÀy cÛng vÆy, thÀy Pháp ƒn bŒnh nhÜng 

còn ra ÇÜ®c, Çã cho Çåi chúng m¶t bài pháp thoåi vŠ cäm nghï 

và th¿c tÆp cûa thÀy qua cÖn bão; thÀy Pháp Døng m§i dÆy 

ÇÜ®c m¶t ngày là Çã ra hÜ§ng dÅn Çåi chúng tu h†c; thÀy Pháp 

SÖn chiŠu qua còn ho, sáng nay Çã thÃy ra thay thÀy tri s¿ vØa 

nhuÓm bŒnh. M‡i ngÜ©i m¶t tay giúp nhau ÇiŠu hành công 

viŒc. TÓi 31.12.99, sau b»a æn tÓi, ban rºa d†n - Ça sÓ là thiŠn 

sinh khách - còn nhiŠu thÙ cÀn phäi rºa d†n, nhÜng Çã Ç‰n gi© 

thiŠn låy rÒi. Nºa muÓn Çi d¿ thiŠn låy, nºa muÓn d†n dËp 

cho xong. ThÀy Pháp NiŒm Çi Ç‰n: “ñ‹ ngày mai d†n dËp 

cÛng ÇÜ®c. Chúng ta hãy Çi d¿ bu°i thiŠn låy chót cûa th‰ k› 

20.” ThiŠn sinh mØng quá. “Cám Ön thÀy, chúng tôi Çi ngay” 

Sáng hôm sau, ra Ç‰n nhà b‰p và nhà æn thì Çã thÃy g†n gàng 

Çâu vào Çó. Ch¡c thiŠn sinh Çã dÆy s§m d†n dËp khi mình 

Çang còn ngû. 

 

Bây gi© chúng tôi xin ghi låi nh»ng sinh hoåt tåi Làng 

tØ ÇÀu næm 1999. Ngày 23.1.99, ThÀy nói pháp thoåi b¢ng 

ti‰ng Pháp tåi thành phÓ Bordeaux do tæng thân ÇÎa phÜÖng t° 

chÙc. Dân chúng ª thành phÓ lâu l¡m m§i ÇÜ®c có dÎp nghe 

nh»ng phÜÖng pháp th¿c tÆp giúp cho Ç©i sÓng b§t cæng 

th£ng. M¶t thi‰u phø Pháp ngÒi hàng ÇÀu, khi nghe vŠ cách 

hóa giäi nh»ng khó khæn trong Ç©i sÓng lÙa Çôi, Çã khóc sÜ§t 

mÜ§t. Trong hai ngày 20 và 21.2.99, ThÀy Çã làm lÍ truyŠn 

Çæng cho 10 vÎ giáo th† tåi chùa Cam L¶ và chùa TØ Nghiêm. 

ñây là danh sách các vÎ tân giáo th†: các thÀy Chân Vô Ngåi, 

Chân Pháp ƒn, Pháp Hòa (Chùa ViŒt Nam, Canada,) TÎnh 

Mãn, Chân Pháp ng và các sÜ cô Chân Hoa Nghiêm, Chân 

HÜÖng Nghiêm, Chân Thoåi Nghiêm, Chân ñÎnh Nghiêm, và 

Chân TuŒ Nghiêm. Xin xem các bài kŒ truyŠn Çæng trong lá 

thÜ này. 

 Khóa tu mùa Xuân ÇÜ®c b¡t ÇÀu vào ngày 4.3.99. 

Trong khóa này, Çåi chúng ÇÜ®c h†c ti‰p các kinh còn låi 
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trong cuÓn NhÆt Tøng ThiŠn Môn Næm 2000. ThÀy giäng vŠ 

“Nghi ThÙc Chúc Tán T° SÜ, Nghi ThÙc Cúng Ng† và Nghi 

ThÙc Th† Trai.” Ngày 23.3.1999, ThÀy làm lÍ xuÃt gia cho 4 

vÎ sa di và sa di ni m§i: sÜ chú Pháp HÜng (ngÜ©i ViŒt), sÜ cô 

LŒ Nghiêm (ngÜ©i Pháp), sÜ chú Pháp Bäo (ngÜ©i Pháp, 

nguyên là m¶t bác sï), và sÜ cô Hòa Nghiêm (ngÜ©i Canada 

gÓc Pháp.) Các vÎ này ÇÜ®c g†i là 4 cây M¶c Lan.  

 

Ngày 24.3.99, ThÀy và m¶t phái Çoàn gÒm các thÀy 

Pháp ñæng, Pháp ƒn, Pháp NiŒm, Pháp HiŠn, sÜ chú Pháp 

Khâm và Pháp Minh, cùng v§i các sÜ cô Chân Không, Thoåi 

Nghiêm, TuŒ Nghiêm, Hà Nghiêm, Gi§i Nghiêm, Kính 

Nghiêm, Anh Nghiêm và ThÜ©ng Nghiêm Çi hành Çåo tåi 

Anh. Tåi Çây Çã có s¤n sÜ cô ñoan Nghiêm túc tr¿c. Sáng 

25.3.99, ThÀy cho m¶t bài pháp thoåi viÍn liên vŠ chùa t° TØ 

Hi‰u nhân ngày gi‡ sÜ ông Thanh Quš. Bu°i tÓi hai ngày 25 

và 26.3.99, ThÀy diÍn thuy‰t công c¶ng tåi trÜ©ng trung h†c 

ADT College ª Luân ñôn, m‡i lÀn có hÖn 800 ngÜ©i tham d¿. 

ñŠ tài là ‘‘Pain, Suffering and Happiness’’ và ‘‘Ethics and 

meditation.’’ ThÀy nói vŠ ÇÎa chÌ cûa hånh phúc và thänh thÖi: 

bây gi© và ª Çây. Thính giä Çã thích thú ti‰p nhÆn khi nghe 

ThÀy chia xÈ vŠ th¿c tÆp nghe và trä l©i ÇiŒn thoåi trong chánh 

niŒm, không Çánh mÃt mình khi nghe ti‰ng chuông ÇiŒn thoåi 

reo. TØ ngày 27.3.99 Ç‰n ngày 31.3.99, ThÀy hÜ§ng dÅn khóa 

tu 5 ngày tåi trÜ©ng trung h†c n¶i trú Wymondham College, 

tåi Norfolk phía Çông nÜ§c Anh. ThÀy giäng vŠ các phÜÖng 

pháp th¿c tÆp chánh niŒm, ÇÎa chÌ cûa hånh phúc, tính không 

(no separate self), ti‰p xúc v§i nÜ§c Chúa (Kingdom of God) 

và ni‰t bàn. ThÀy nói vŠ nh»ng liên hŒ cha con, s¿ trao truyŠn 

và ti‰p nhÆn trong tuŒ giác tính không. M¶t bu°i vÃn Çáp gi»a 

thiŠn sinh v§i các thÀy và các sÜ cô ÇÜ®c thiŠn sinh ti‰p nhÆn 

rÃt thích thú. Khóa tu này dành cho ngÜ©i Anh. Có cä thi‰u 

nhi tham d¿. Ngày nào ThÀy cÛng có nói pháp thoåi cho thi‰u 

nhi trÜ§c khi nói pháp thoåi cho ngÜ©i l§n. Khóa tu có gÀn 

500 ngÜ©i tham d¿. Ngày 1.4.99, các thÀy và sÜ cô Çi thæm 

viŒn bäo tàng Luân ñôn. M¶t ngày quán niŒm ÇÜ®c t° chÙc 

cho ngÜ©i ViŒt tåi trung tâm ViŒt-Miên-Lào ª Luân ñôn vào 

ngày thÙ Bäy 3.4.99. Ngày 4.4.99, ThÀy và phái Çoàn Çáp máy 

bay vŠ låi Pháp.  

 

M¶t khóa tu dành riêng cho ngÜ©i nói ti‰ng Pháp Çã 

ÇÜ®c t° chÙc tØ ngày 16.4 Ç‰n ngày 22.4.99. HÖn 200 thiŠn 

sinh Pháp Çã vŠ d¿. ThÀy dåy rÃt kÏ vŠ cæn bän th¿c tÆp chánh 

niŒm. M†i ngÜ©i ÇÜ®c h†c phép an trú trong hiŒn tåi, tÆp thª, 

tÆp Çi, tÆp æn uÓng và làm viŒc trong chánh niŒm. ThÀy dåy vŠ 

bäy phép lå cûa chánh niŒm, vŠ ba pháp Ãn, ba cºa giäi thoát 

và phép thÜÖng yêu. Bài pháp thoåi chót cûa khóa tu ÇŠ cÆp 

Ç‰n vÃn ÇŠ sÓng ch‰t. Các thÀy và các sÜ cô gÓc Pháp ÇÜ®c 

dÎp ti‰p xúc v§i Çông Çäo thiŠn sinh Pháp nhÜ vÆy rÃt thích. 

Khóa tu cho ngÜ©i nói ti‰ng Pháp së ÇÜ®c t° chÙc hàng næm, 

trong th©i gian LÍ Phøc Sinh.  

 

Khóa tu mùa Xuân ÇÜ®c ti‰p tøc. ñåi chúng Çã ÇÜ®c 

nghe thÀy giäng hai bài thÖ BÜ§m Bay VÜ©n Cäi Hoa Vàng và 

TrÜ©ng Ca Avril (TrÜ©ng Ca Mùa Xuân.) Tr©i vào xuân rÃt 

ÇËp. Khi hát bài TrÜ©ng Ca Avril sÜ cô Chân Không nh¡c m†i 

ngÜ©i nhìn ra ngoài thiŠn ÇÜ©ng Træng R¢m ª chùa TØ 

Nghiêm, Ç‹ nhÆn thÃy s¿ bi‹u hiŒn mÀu nhiŒm cûa cu¶c sÓng. 

Ngày 11.5. 99, ThÀy và m¶t phái Çoàn Çáp máy bay Çi Trung 

QuÓc. Chuy‰n Çi Trung QuÓc kéo dài cho Ç‰n ngày 3.6.99. 

Xin xem bài tÜ©ng thuÆt vŠ chuy‰n Çi Trung QuÓc trong lá thÜ 

này. ñi Trung QuÓc vŠ, ThÀy dåy Quy SÖn Cänh Sách. 

 

Khóa tu mùa hè ÇÜ®c b¡t ÇÀu tØ ngày 15.7.99 nhÜ m†i 

næm. SÓ thiŠn sinh ghi danh lên Ç‰n 1500 ngÜ©i. Các thiŠn 

sinh nói ti‰ng Pháp vŠ rÃt Çông. Làng Çã thành lÆp thêm hai 

xóm nhÕ Xóm M§i ñÀu Thôn và Xóm M§i LÜng ñÒi Ç‹ Çón 

nhÆn thêm thiŠn sinh vŠ Làng càng ngày càng Çông. Khóa 

mùa hè næm nay cÛng ÇÜ®c t° chÙc nhÜ các khóa tu mùa 

Çông, mùa xuân và mùa thu. ThiŠn sinh nam ª tåi Xóm 

ThÜ®ng và Xóm ñoài, thiŠn sinh n» ª tåi Xóm Hå, Xóm 

Trung, Xóm M§i, Xóm M§i LÜng ñÒi và Xóm M§i ñÀu 

Thôn. Gia Çình và các c¥p v® chÒng thì tùy theo ngôn ng» mà 

ÇÜ®c s¡p x‰p. Nh© vÆy các thÀy, các sÜ cô và dân thÜ©ng trú 

không cÀn phäi di chuy‹n và có nhiŠu thì gi© hÖn Ç‹ sºa soån 

cho xóm cûa mình. Trong khóa tu mùa hè næm nay, ThÀy cho 

pháp thoåi m‡i ngày b¢ng hai thÙ ti‰ng theo thÙ t¿: Anh/Pháp, 

Pháp/ViŒt, và ViŒt/Anh.  

 

Ngày 26.7.99, có lÍ xuÃt gia cûa sÜ cô Trung Nghiêm 

(ngÜ©i Canada), Nhã Nghiêm (ngÜ©i ñåi Hàn) và sÜ chú Pháp 

Âm (ngÜ©i MÏ). B¡t ÇÀu tØ næm 1999, khóa tu mùa hè chÃm 

dÙt vào ngày 12.8 thay vì vào ngày 15.8 nhÜ trÜ§c Çây. NhÜ 

vÆy khóa tu kéo dài Çúng 4 tuÀn, thay vì m¶t tháng.  

 

Ngày 19.8.99, ThÀy và m¶t phái Çoàn Làng Mai Çi MÏ 

hành Çåo. C¶ng thêm Çåi chúng tåi tu viŒn RØng Phong và Çåo 

tràng Thanh SÖn tåi Vermont, phái Çoàn lên Ç‰n 41 vÎ. 

Chuy‰n Çi kéo dài hÖn 1 tháng rÜ«i, cho Ç‰n ngày 6.10.99, 

bao gÒm các ti‹u bang Vermont, California và New York. 

Ngày 6.10.99, m¶t sÓ các thÀy và các sÜ cô vŠ thæm gia Çình. 

SÓ còn låi trª låi Làng. Ngày 9.10.99, ThÀy Çi Raleigh ª 

North Carolina. Tåi Çây ThÀy cùng c¿u ñåi SÙ Liên HiŒp 

QuÓc Andrew Young khai måc Bäo Tàng ViŒn Hòa Bình, và 

thuy‰t pháp ngoài tr©i cho khoäng 30.000 ngÜ©i vŠ ÇŠ tài 

TØng BÜ§c Chân Thänh ThÖi. ThÀy Çã t§i Raleigh b¢ng m¶t 

chi‰c máy bay nhÕ xíu có 8 ch‡ ngÒi. Ngày 16.10.99, thÀy nói 

chuyŒn cho các tù nhân tåi Maryland Correctional Institution. 

Xin xem tÜ©ng thuÆt vŠ chuy‰n Çi MÏ trong lá thÜ này. Ngày 

18.10.99, ThÀy trª vŠ låi Làng. 

 

M¶t khóa tu cho gi§i doanh thÜÖng ÇÜ®c t° chÙc tØ 

ngày 28.10.99 Ç‰n ngày 2.11.99 tåi Làng. Khóa tu này ÇÜ®c 

hình thành là do m¶t sÓ doanh thÜÖng Thøy Sï Ç‰n Làng næm 

1998, thÌnh ThÀy dành riêng cho h† m¶t khóa tu. ThÀy mª 

ÇÀu b¢ng nh»ng hÜ§ng dÅn thiŠn tÆp t°ng quát và dåy vŠ vô 

thÜ©ng, vô ngã, và vô tác trong kinh Pháp ƒn. B¡t ÇÀu b¢ng 

s¿ th¿c tÆp quay vŠ v§i chính bän thân mình Ç‹ nhÆn diŒn 

nh»ng nhu y‰u Çích th¿c cûa mình. Ti‰p theo là xây d¿ng gia 

Çình trª thành m¶t tæng thân tu h†c, trên cÖ sª này ti‰n t§i xây 

d¿ng tæng thân tu tÆp nÖi cÖ sª doanh thÜÖng cûa mình. ñÓi 

xº tÓt v§i nhân viên, xem h† nhÜ là thành viên cûa gia Çình 

mình, phân chia l®i tÙc v§i h† và hÜ§ng dÅn h† tu h†c, thì 

nhân viên cÛng së xem sª làm nhÜ là gia Çình cûa h† và së 

Çóng góp h‰t lòng. ThÀy cÛng nh¡c nhª m†i ngÜ©i bi‰t vØa 

Çû, bi‰t chia xÈ thì gi© thích h®p cho gia Çình và sª làm. ThÀy 

ÇÜa ra hình änh cûa Frederic m¶t doanh thÜÖng ham viŒc, có 

v® là Claudia và hai con là Philip và Ursula. Quá bÆn bÎu v§i 

công viŒc, không có thì gi© chæm sóc cho ngÜ©i thân, ngay cä 

khi con trai Çi giäi phÅu ông ta cÛng không có thì gi© vào 



 

 

 

4 

 

 

bŒnh viŒn sæn sóc cho con. V® bŒnh cÛng không có th©i gian 

thæm hÕi và chæm sóc. NgÜ©i v® buÒn chán và cô ÇÖn, tìm 

cách tham gia vào các viŒc làm tØ thiŒn và Çi h†c trª låi Ç‹ 

làm khuây khÕa và lÃp Çi s¿ trÓng v¡ng trong tâm hÒn. Khi 

ÇÜ®c hÕi là chØng nào së nghÌ ngÖi, ông ta nói vai trò ông 

quan tr†ng quá không th‹ nào tìm ra ngÜ©i thay th‰ ÇÜ®c cho 

ông. ñ®i Ç‰n næm 55 tu°i tìm ra ngÜ©i thay ông ta së Ç‹ h‰t 

thì gi© cho gia Çình. M§i 50 tu°i, trong lúc lái xe tØ sª vŠ nhà 

mà ÇÀu óc còn suy nghï vŠ các công viŒc, ông Çã sÄy tay lái, 

gây ra tai nån và Çã qua Ç©i trong khi ÇÜ®c chª t§i bŒnh viŒn. 

ChÌ trong vòng ba ngày sau là hãng Çã tìm ra ngÜ©i thay th‰. 

ChuyŒn này Çánh Ç¶ng rÃt nhiŠu vào tâm tÜ gi§i doanh thÜÖng 

tham d¿ khóa tu. ñiŠu mÀu nhiŒm là nh»ng l©i dåy d‡ thÃy 

nhÜ chÌ dành cho các doanh thÜÖng l§n nhÕ nhÜng dÀn dÀn ai 

cÛng có cäm tÜªng dù mình không là nhà doanh thÜÖng mà 

vÅn có th‹ h†c hÕi Ç‹ áp døng cho gia Çình, cho tu viŒn mình, 

cho xóm cûa mình, cho tæng thân trong cùng phòng v§i mình. 

Làm sao mà trong khi làm chúng ta có ÇÜ®c s¿ thänh thÖi, có 

hånh phúc, và có s¿ thÜÖng yêu là ÇiŠu chúng ta cÀn th¿c tÆp. 

Khóa tu này Çem t§i rÃt nhiŠu chuy‹n hóa cho gi§i doanh 

nghiŒp. SÜ cô Chân Thøc Nghiêm Çã có š phiên tä và biên tÆp 

các bài pháp thoåi cûa khóa tu thành sách Ç‹ cho gi§i doanh 

nghiŒp trên th‰ gi§i ÇÜ®c thØa hÜªng pháp môn tu tÆp này. 

 

Chúng tôi Çã thuÆt låi v¡n t¡t nh»ng gì Çã xäy ra trong 

næm 1999. Tr©i lånh, nhÜng nh»ng cành hoa Çào trong thiŠn 

ÇÜ©ng Cam L¶ Çã hé nø Ç‹ cùng Çåi chúng tåi Çåo tràng Mai 

Thôn chuÄn bÎ Çón xuân. Toàn th‹ bÓn chúng tåi Çåo tràng 

Mai Thôn và Thanh SÖn kính cÄn gºi Ç‰n liŒt vÎ thân h»u l©i 

chúc tøng cûa chúng tôi cho m¶t næm m§i Canh Thìn nhiŠu 

hånh phúc, tÜÖi mát và nhiŠu sÙc sÓng. CÀu chÜ Bøt và chÜ 

BÒ Tát che chª cho các vÎ và tÃt cä nh»ng ngÜ©i thân. ☺ 

 
 
 

 
 

TruyŠn ñæng 

Trong hai ngày 20 và 21.2.99, ThÀy Çã làm lÍ truyŠn Çæng cho 

12 vÎ giáo th† tåi chùa Cam L¶ và chùa TØ Nghiêm. Hai sÜ cô 

Chân Hi‰u Nghiêm và Chân VÎ Nghiêm vì ª xa Çã không vŠ 

d¿ lÍ TruyŠn ñæng ÇÜ®c. DÜ§i Çây là nh»ng bài kŒ truyŠn 

Çæng ThÀy Çã trao cho các vÎ tân giáo th†:  

 

SÜ Cô Thích N» Chân Hi‰u Nghiêm: 

Hi‰u hånh gÜÖng xÜa là mÆt hånh 

Nghiêm thân thÜ©ng trú gi»a tæng thân 

Quê hÜÖng s¿ nghiŒp còn trông Ç®i 

Tây vÙc tuy xa vÅn thÆt gÀn 

SÜ Cô Thích N» Chân VÎ Nghiêm: 

Chân th¿c lòng ta ta t¿ thÃy  

VÎ luôn thuÀn nhÃt, vÎ muôn Ç©i 

LÒng l¶ng dòng sông in bóng nguyŒt 

DÙt h‰t trông cÀu Çåt thänh thÖi 

 

ThÀy Thích Pháp Hòa: 

Pháp Çã trao lòng tØ vån thuª 

Hòa quang ti‰p Ç¶ kh¡p quÀn sinh 

Sen nª rång ng©i trÀn ch£ng nhiÍm 

ñ¶ h‰t muôn phÜÖng chúng h»u tình 
 

ThÀy Thích Chân Vô Ngåi: 

Vô khÙ vô lai thÜ©ng t¿ tåi 

Ngåi gì gÜÖm báu Çã trao tay 

CÜ©i l§n tung lên trang hi‹n hách 

Træng nÜ§c ngoài kia vÅn sáng ÇÀy 
 

ThÀy Thích Chân Pháp ƒn: 

Pháp trao gi»a lúc hoa Çào nª 

ƒn lòng muôn ki‰p vÅn y nguyên 

BÒ ÇŠ bóng r®p luôn che chª 

Vån lš sông xa Çã có thuyŠn 

 

ThÀy Thích TÎnh Mãn: 

TÎnh Ç¶ bày ra trong m‡i bÜ§c 

Mãn ÇiŠu nguyŒn Ü§c cä xÜa sau 

Chí trai lÃp bi‹n d©i non ÇÜ®c 

Quét såch nhân gian m†i hÆn sÀu  

 

SÜ Cô Thích N» Chân Hoa Nghiêm: 

Hoa trái thÜÖng yêu nguyŠn hi‰n t¥ng 

Nghiêm hành tam h†c, rång uy nghi 

ñào lš vÜ©n tâm bØng s¡c th¡m 

Sân ngoài tùng bách nét phÜÖng phi 

 

SÜ Cô Thích N» Chân Thoåi Nghiêm: 

Thoåi Ùng sao mai vØa xuÃt hiŒn 

Nghiêm trang ng¿ gi»a ÇÌnh tr©i cao 

Trái tim bÒ tát ng©i muôn n‰n 

Ôm h‰t trÀn gian ánh nhiŒm mÀu 

 

ThÀy Thích Chân Pháp ng: 

Pháp bäo trao truyŠn trong nhÆt døng 

ng h®p cæn cÖ hãy Ç¶ ngÜ©i 

Sáng låi mây mù tan såch h‰t 

Ánh hÒng bØng chi‰u kh¡p muôn nÖi 

 

SÜ Cô Thích N» Chân ñÎnh Nghiêm: 

ñÎnh hÜ§ng thuyŠn Çi trong v»ng chãi 

Nghiêm trang lòng ÇÃt nª hoa tr©i 

ñÜ©ng xÜa mây tr¡ng còn nguyên vËn 

Âm ÇiŒu hòa chung khúc thänh thÖi 

 

SÜ Cô Thích N» Chân TuŒ Nghiêm: 

TuŒ giác Çã nguyŠn nên s¿ nghiŒp 

Nghiêm hành gi§i ÇÎnh tháng ngày vui 

Cánh tay bÒ tát không ngØng nghÌ 

Bi‹n kh° thuyŠn dong cÙu Ç¶ ngÜ©i. (xem ti‰p trang 51) 
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(Chuy‰n Çi ho¢ng pháp tåi Hoa Kÿ 1999)  

Chân Pháp NiŒm và Chân Pháp Khâm ghi chép 
Thanh SÖn nÓi ti‰p Tän Viên 

Bäy ngày sau khi chÃm dÙt khóa tu mùa Hè, bu°i sáng 

ngày 19.8.1999, phái Çoàn Làng Mai tØ Pháp gÒm 24 vÎ Çã 

tháp tùng ThÀy Çi B¡c MÏ ho¢ng pháp. Các vÎ xuÃt gia bên 

tæng gÒm có các thÀy Pháp ƒn, Pháp Døng, Pháp ng, Pháp 

NiŒm, Pháp Trú, Pháp HiŠn, Pháp SÖn, các sÜ chú Pháp Khâm 

và Pháp Dung; bên ni gÒm có các sÜ cô Trung Chính, Chân 

Không, DiŒu Nghiêm, Bän Nghiêm, TØ Nghiêm, Thoåi 

Nghiêm, ñÎnh Nghiêm, TuŒ Nghiêm, ThuÀn Ti‰n, ThiŠu 

Nghiêm, Gi§i Nghiêm, Hà Nghiêm và Kính Nghiêm. Hai anh 

chÎ Chân L» và Chân NguyŒn, dân thÜ©ng trú tåi Làng, cÛng 

tháp tùng phái Çoàn Çi ho¢ng pháp. 

 

Tæng thân tåi tu viŒn RØng Phong và Çåo tràng Thanh 

SÖn Çã Çi Çón ThÀy và phái Çoàn bu°i chiŠu cùng ngày. NghÌ 

ngÖi ÇÜ®c m¶t ngày, các tæng thân Làng Mai, RØng Phong và 

Thanh SÖn Çã b¡t ÇÀu cùng sºa soån cho khóa tu tåi Ascutney. 

Cùng Çi ho¢ng pháp v§i tæng Çoàn tØ Pháp sang, ª tu viŒn 

RØng Phong có các thÀy Giác Thanh, Pháp Trí, các sÜ chú 

Pháp Låc, Pháp Nguyên, Pháp Thông và Pháp Hòa; ª Çåo 

tràng Thanh SÖn có các sÜ cô Chân ñÙc, HÜÖng Nghiêm, 

Viên NghiŒp, Thøc Nghiêm, H› Nghiêm, Th¡ng Nghiêm, 

TÜ©ng Nghiêm, H¢ng Nghiêm, Uy Nghiêm, Linh Nghiêm và 

chÎ Terry. NhÜ vÆy là có Ç‰n 41 vÎ tháp tùng ThÀy trong 

chuy‰n ho¢ng pháp. 

 

Trong các chuy‰n Çi ho¢ng pháp, ThÀy thÜ©ng tåo ÇiŠu 

kiŒn cho các thÀy và các sÜ cô có cÖ h¶i h†c hÕi cách ti‰p xúc 

và giúp Ç« thiŠn sinh Ç‰n tu h†c và cách t° chÙc cùng s¡p x‰p 

chuy‰n Çi cho ÇÜ®c nhË nhàng và an vui. Các thÀy và các sÜ 

cô tØng t° chÙc nhiŠu khóa tu Çã tÆn tình trao truyŠn kinh 

nghiŒm mình có và Çóng vai trò hÜ§ng dÅn cho các vÎ m§i tÆp 

viŒc. Các sÜ chú và sÜ cô m§i xuÃt gia m¶t hai næm cÛng ÇÜ®c 

tham gia trong ban t° chÙc. H† ÇÜ®c khuy‰n khích tham gia 

vào các công viŒc t° chÙc khóa tu Ç‹ có cÖ h¶i ti‰p xúc và 

quán chi‰u các cäm th† mà lúc bình thÜ©ng không có cÖ h¶i 

bi‹u hiŒn: s¿ kiên nhÅn khi l¡ng nghe và chÃp nhÆn nh»ng š 

ki‰n khác v§i š ki‰n cûa mình, s¿ l§n lên khi chÃp nhÆn nh»ng 

thi‰u sót cûa mình, khä næng bi‰t buông thä khi có s¿ soi sáng 

cûa ngÜ©i khác hay khi công viŒc không ÇÜ®c nhÜ š mình 

muÓn. ThÀy thÜ©ng dåy các viŒc làm ÇŠu là cÖ h¶i th¿c tÆp, 

làm sao cho có ÇÜ®c hòa ÇiŒu và an vui là thành công.  

 

Ngày thÙ sáu 20.8.99, ThÀy hÜ§ng dÅn Çåi chúng Çi 

tham quan vùng núi ÇÒi cûa tu viŒn RØng Phong, nÖi së cÃt tu 

viŒn, và Çi xem xóm Thåch Lang cùng uÓng trà ª trà thÃt bên 

hÒ. Ngày 21.8.99, thÀy trò giúp trang trí låi các thiŠn ÇÜ©ng 

Båch Vân và Sen Búp ª Çåo tràng Thanh SÖn. Ngày 22.8.99, 

có cu¶c g¥p g« cûa các thân h»u Çang lo thi‰t lÆp nh»ng 

Trung Tâm Th¿c TÆp Chánh NiŒm (MPC) ª trong vùng tåi 

thiŠn ÇÜ©ng Båch Vân.  

 

Khóa tu tåi trung tâm trÜ®t tuy‰t núi Ascutney 

23.8.99 - 28.8.99 
 

HÖn 900 ngÜ©i Çã tham d¿ khóa tu 5 ngày tåi trung tâm 

trÜ®t tuy‰t núi Ascutney mà ThÀy Ç¥t tên là núi Tän Viên, tåi 

ti‹u bang Vermont, cách Çåo tràng Thanh SÖn khoäng 15 phút 

lái xe. Các tæng thân Thanh SÖn và RØng Phong Çã phø trách 

viŒc ghi danh, thuê ch‡ s¡p x‰p cÖ sª sinh hoåt và chÜÖng 

trình sinh hoåt tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi. Các thÀy và các sÜ cô ª Làng 

Mai m§i qua chÌ theo Çó mà th¿c hiŒn. Trong bài giäng ÇÀu, 

ThÀy Çã nhÃn månh Ç‰n s¿ th¿c tÆp nÜÖng t¿a vào tæng thân 

Ç‹ chuy‹n hóa. ThÀy dåy rÃt kÏ vŠ các phép th¿c tÆp ngÒi, Çi, 

æn cÖm, thª, chäi ræng, rºa tay, Çi cÀu và gi» im l¥ng. Trong 

các bài pháp thoåi k‰ ti‰p, ThÀy dåy vŠ kh° Çau, s® hãi, 

phÜÖng pháp xº lš kh° Çau và vÜ®t thoát s® hãi, phÜÖng pháp 

ÇÓi trÎ cÖn giÆn và nh»ng cäm xúc l§n khác. ThÀy dåy kÏ vŠ 

bÓn loåi thÙc æn là Çoàn th¿c, xúc th¿c, tÜ niŒm th¿c và thÙc 

th¿c. Các bu°i pháp Çàm có phÄm chÃt rÃt cao và Çem låi 

nhiŠu chuy‹n hóa cho thiŠn sinh. SÜ chú Pháp Nguyên và sÜ 

cô Kính Nghiêm, hai vÎ xuÃt gia trÈ nhÃt Làng, Çã hÜ§ng dÅn 

pháp Çàm cho thi‰u nhi và các thiŠn sinh trÈ. Trong khóa tu 

thì có tin bão løt ª ViŒt Nam, các thiŠn sinh Çã Çóng góp giúp 

cho chÜÖng trình cÙu tr® cûa Làng. HÖn 500 thiŠn sinh Çã ti‰p 

nhÆn phép ba s¿ quay vŠ và næm gi§i quš báu trong khóa tu 

này. TÓi 27.8.99 thiŠn sinh có m¶t bu°i vÃn Çáp v§i ThÀy. 

ThiŠn sinh rÃt hånh phúc và chuy‹n hóa rÃt nhiŠu trong khóa 

tu này. Các thÀy, các sÜ cô và các vÎ Ti‰p HiŒn cÜ sï làm viŒc 

v§i nhau hòa h®p nhÜ nÜ§c v§i s»a, tåo nên m¶t niŠm tin rÃt 

l§n cho tæng thân. Ngày 28.8.99 ThÀy Çã gi§i thiŒu v§i thiŠn 

sinh vŠ tu viŒn RØng Phong và tÃt cä thiŠn sinh ÇÜ®c m©i vŠ 

Çåo tràng Thanh SÖn tham quan, Çi thiŠn hành và æn cÖm im 

l¥ng gi»a thiên nhiên. ThiŠn sinh låi ÇÜ®c tham d¿ lÍ tÄy tÎnh 

thiŠn ÇÜ©ng Sen Búp. H† rÃt hånh phúc.  

 

Trong khóa tu này, Ç‹ tåo thêm s¿ hòa ÇiŒu gi»a chúng 

chû trì dòng tu Ti‰p HiŒn gÒm cä tu sï và cÜ sï, ThÀy Çã chû 

t†a m¶t bu°i h†p m¥t v§i chúng Ti‰p HiŒn. Các vÎ xuÃt gia ª 

làng Mai Ça sÓ Çã ÇÜ®c th† gi§i Ti‰p HiŒn trÜ§c khi xuÃt gia. 

M¶t sÓ cÛng Çã xin th† gi§i Ti‰p HiŒn m¶t th©i gian ng¡n sau 

khi xuÃt gia. ñã có m¶t vài ngÜ©i hi‹u lÀm r¢ng trong th©i 

gian gÀn Çây ThÀy sæn sóc và gây d¿ng tæng thân xuÃt gia 

nhiŠu hÖn là cho tæng thân cÜ sï. S¿ thÆt là tØ ÇÀu thÆp niên 

1950 cho Ç‰n nay, ThÀy Çã Çào tåo nhiŠu th‰ hŒ tæng ni, nhiŠu 

vÎ bây gi© Çang chû trì nh»ng Çåo tràng tu h†c và gánh vác 

các tr†ng trách trong viŒc ho¢ng dÜÖng Çåo Bøt. Tæng Çoàn 

Làng Mai hiŒn gi© Ça sÓ gÒm các vÎ xuÃt gia trÈ vì h† thu¶c 

th‰ hŒ xuÃt gia m§i nhÃt mà ThÀy Çào tåo. M†i ngÜ©i Çã sinh 

hoåt rÃt vui và cùng tÆp niŒm danh hiŒu BÒ Tát Quan Th‰ Âm. 

Trong bu°i lÍ b‰ måc khóa tu, các vÎ Ti‰p HiŒn cÜ sï Tây 

PhÜÖng cÛng nhÜ ViŒt Nam Çã cùng v§i các vÎ xuÃt gia ÇÙng 

chung nhau niŒm danh hiŒu BÒ Tát Quán Th‰ Âm Ç‹ tå Ön 

Bøt và chÜ t° Çã gia h¶ cho khóa tu ÇÜ®c thành công viên 

mãn. Ý thÙc ÇÜ®c s¿ quan tr†ng cûa viŒc duy trì s¿ liên låc 

thÜ©ng xuyên và cªi mª gi»a chúng Ti‰p HiŒn xuÃt gia và tåi 

gia, sÜ cô DiŒu Nghiêm Çã t° chÙc các bu°i h†p m¥t nhÜ vÆy 

trong suÓt chuy‰n Çi. Ngày 29.8.99 phái Çoàn Çáp máy bay Çi 

ti‹u bang California.  

D¿ ÇÎnh thành lÆp Çåo tràng L¶c Uy‹n tåi miŠn 
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Nam ti‹u bang California 
 

TØ næm 1994, hàng ngàn thiŠn sinh ViŒt Nam cÛng nhÜ 

Tây phÜÖng Çã thÌnh cÀu ThÀy thành lÆp m¶t trung tâm tu h†c 

tåi miŠn Tây nÜ§c MÏ. Ngay sau khi Ç‰n thành phÓ Los 

Angeles, California, m¶t phái Çoàn cûa Làng Mai gÒm các 

thÀy Giác Thanh, Chân Pháp ƒn, Chân Pháp Trú và sÜ chú 

Chân Pháp Nguyên và các sÜ cô Chân Trung Chính, Chân 

Không, Chân Bän Nghiêm, Chân ThuÀn Ti‰n và Chân Kính 

Nghiêm Çi tham quan m¶t vùng ÇÃt có th‹ mua Ç‹ xây tu viŒn. 

Vùng ÇÃt này có tên là Deer Park (L¶c Uy‹n) thu¶c sª h»u 

quÆn San Diego, cách Los Angeles khoäng 1 ti‰ng lái xe, r¶ng 

Ç‰n 425 mÅu, và có s¤n nhiŠu dãy nhà cÛ. M¶t chÜÖng trình 

gây quÏ cho trung tâm Nam California ÇÜ®c phát Ç¶ng tØ 

khóa tu ngÜ©i ViŒt tåi Çåi h†c Santa Barbara và ÇÜ®c ti‰p tøc 

cho Ç‰n nay. Sau hai khóa tu Çã có ngay 994 ngÜ©i ûng h¶ và 

Çóng góp ít nhÃt là 10 mÏ kim m‡i tháng cho viŒc xây d¿ng 

trung tâm này. Cho t§i nay quÏ xây d¿ng trung tâm Çã có 

197.100 USD và Çang vào ÇŠu Ç¥n m‡i tháng 4595 USD do 

tiŠn cûa cäm tình viên t¿ nguyŒn Çóng góp hàng tháng.  

 

Theo chÜÖng trình d¿ ÇÎnh, Làng Mai së ti‰n hành viŒc 

thÜÖng lÜ®ng mua ÇÃu giá khu Deer Park vào gi»a tháng 

12.99. NhÜng vào tháng 11.99, quÆn San Diego thông báo tåm 

d©i quy‰t ÇÎnh rao bán cÖ sª này cho Ç‰n tháng 2.2000. Có th‹ 

là h† së không bán n»a vì cÀn dùng vào viŒc khác. Có th‹ h† 

së công bÓ rao bán cÖ sª này vào tháng 2 và Ç‰n tháng 4 næm 

2000 thì chúng ta có th‹ Ç‰n mua ÇÃu giá cÖ sª Çó. E r¢ng ch© 

Ç®i quá lâu và cuÓi cùng n‰u h† không bán thì không lë chúng 

ta không xây d¿ng trung tâm nên các thÀy và các sÜ cô ª Làng 

Mai quy‰t ÇÎnh nên xem thêm nh»ng khu ÇÃt khác có th‹ 

không l§n b¢ng nhÜng phäi Çû ch‡ cho m¶t tu viŒn cho các 

thÀy, m¶t ni viŒn cho các sÜ cô cách xa nhau khoäng vài d¥m 

và m¶t khu dành cho cÜ sï cÛng cách Çó vài d¥m.  

 

Khóa tu cho ngÜ©i ViŒt tåi Çåi h†c Santa Barbara 

1.9.99 - 5.9.999 
 

Khóa tu cho ngÜ©i ViŒt tåi Çåi h†c Santa Baraba næm 

nay là khóa tu Çông ngÜ©i ViŒt nhÃt tØ trÜ§c Ç‰n nay. GÀn 600 

ngÜ©i Çã Ç‰n tØ kh¡p nÖi trên nÜ§c MÏ. ñåi h†c Santa Barbara 

n¢m d†c theo b© bi‹n Thái Bình DÜÖng, có phong cänh rÃt 

ÇËp và không khí bi‹n rÃt trong lành. Nhân viên Çåi h†c phø 

trách viŒc lo phòng Óc và æn uÓng - nhiŠu ngÜ©i khen thÙc æn 

rÃt ngon và h®p khÄu vÎ, lŒ phí khóa tu cÛng vØa phäi - nên 

ban t° chÙc và thiŠn sinh có nhiŠu th©i gi© hÖn cho chÜÖng 

trình tu h†c. Vì khóa tu có nhiŠu ngÜ©i trÈ (Ça sÓ không rành 

ti‰ng ViŒt) nên ThÀy Çã nói pháp thoåi b¢ng ti‰ng Anh cho h† 

và ti‰ng ViŒt cho các bÆc phø huynh. NhÜ vÆy m‡i ngày ThÀy 

nói hai bài pháp thoåi. ThÀy giäng dåy vŠ s¿ khác biŒt væn hóa 

và tu°i tác (cultural and generation gaps) gi»a hai th‰ hŒ cha 

mË và con cái và hÜ§ng dÅn các phÜÖng pháp làm m§i, hóa 

giäi cÖn giÆn, hiŒp Ü§c sÓng chung an låc... Ç‹ thi‰t lÆp låi 

truyŠn thông và thÜÖng yêu. M¶t ngÜ©i trÈ Çã hÕi: trong cu¶c 

sÓng ÇÀy dÅy s¿ cånh tranh (competition) và tiêu thø 

(consumption) cûa xã h¶i Tây phÜÖng, vì nhu cÀu sÓng còn và 

b¡t kÎp v§i m†i ngÜ©i chung quanh, mình lúc nào cÛng phäi 

chåy Çua v§i xã h¶i, n‰u không thì së bÎ thøt lùi và thua sút 

ngÜ©i khác. VÆy có nên làm nhÜ vÆy không? ThÀy trä l©i là 

vÃn ÇŠ không phäi là nên hay không nên chåy Çua, mà là s¿ 

l¿a ch†n gi»a hai cu¶c sÓng: vØa Çû và thänh thÖi hay là dÜ 

thØa và ÇÀy cæng th£ng. Trong bài pháp thoåi chót cûa khóa 

tu, ThÀy Çã dành riêng cho các bác và các cø m¶t bài giäng vŠ 

sÓng và ch‰t, vŠ vÃn ÇŠ tåo sinh và bi‹u hiŒn. ThÀy næm nay 

Çã 73 tu°i. ThÃy ThÀy Ç¥c biŒt lo cho ÇÒng bào ngÜ©i ViŒt 

nhÜ vÆy, ai cÛng mong cho ThÀy có ÇÀy Çû sÙc khÕe Ç‹ sÓng 

lâu và ti‰p tøc s¿ nghiŒp ho¢ng pháp. 

 

Nh»ng bài giäng cûa ThÀy Çã Çánh Ç¶ng ÇÜ®c trái tim 

cûa tu°i trÈ, giúp h† nhìn låi và tìm cách thi‰t lÆp s¿ truyŠn 

thông gi»a h† v§i gi§i phø huynh cûa h†. Nh»ng bài giäng này 

cÛng giúp nh»ng ngÜ©i l§n tu°i nhìn låi nhau, tha thÙ cho 

nhau và bi‰t trân quš nhau. ThÀy dåy rÃt kÏ vŠ vÃn ÇŠ hòa 

giäi, làm m§i, chuy‹n hóa tÆp khí và nhÃt là phÜÖng pháp ÇÓi 

xº v§i tu°i trÈ. ThÀy nhÃn månh Ç‰n vÃn ÇŠ gÓc rÍ væn hóa, 

nh»ng giá trÎ cûa nŠn væn minh dân t¶c, và khuyên cä hai th‰ 

hŒ nên h®p tác v§i nhau Ç‹ trao truyŠn, ti‰p th†, gi» gìn và 

phát tri‹n nh»ng giá trÎ này.  

 

Vì khóa tu ÇÜ®c t° chÙc trong dÎp lÍ Vu Lan, m¶t bu°i 

lÍ Bông HÒng Cài Áo Çã ÇÜ®c t° chÙc thÆt cäm Ç¶ng. Các 

thiŠn sinh tham d¿ khóa tu ai cÛng ÇÜ®c l®i låc. Có rÃt nhiŠu 

gia Çình cùng tham d¿ khóa tu. H† nói Çi tu có ích l®i, ít tÓn 

kém và vui hÖn Çi nghÌ hè nhiŠu. H† muÓn có ÇÜ®c nhiŠu 

khóa tu nhÜ vÆy hàng næm Ç‹ tu tÆp thay vì Çi nghÌ mát. ThÀy 

nói khóa tu hÖi ng¡n, chÌ có næm ngày, nên thêm m¶t ho¥c hai 

ngày cho Çåi chúng có thì gi© th¿c tÆp và hÜªng ÇÜ®c nhiŠu 

l®i låc hÖn. ñ¥c biŒt là khóa tu này có chØng 50 nha sï và 70 y 

sï Çang hành nghŠ. Nh© vÆy mà rÃt nhiŠu thÀy và sÜ cô ÇÜ®c 

chæm sóc sÙc khÕe, thº máu và ch»a ræng sau Çó. Ban t° chÙc 

khóa tu cûa tæng thân ÇÎa phÜÖng và cûa Làng Mai làm viŒc 

v§i nhau rÃt hài hòa và an vui. Bäng Çeo tên tham d¿ khóa tu 

làm rÃt ÇËp.  

 

Khóa tu cho ngÜ©i MÏ tåi Çåi h†c Santa Barbara 

6.9.99 - 11.9.99 
 

Khóa tu ngÜ©i ViŒt vØa xong ngày 5.9.99 thì ngày hôm 

sau, ThÀy Çã hÜ§ng dÅn khóa tu ti‰ng Anh cho gÀn 1000 

ngÜ©i MÏ. Khóa tu này Çã do Community of Mindful Living 

t° chÙc. Khóa tu cÛng ª ngay tåi Çåi h†c Santa Babara nên 

tæng Çoàn không cÀn phäi di chuy‹n, rÃt tiŒn l®i. Có nhiŠu 

thiŠn sinh nói ti‰ng Tây Ban Nha tham d¿ khóa tu. Chû ÇŠ cûa 

khóa tu này là Bäy Phép Lå cûa Chánh NiŒm. Trong nh»ng 

bài pháp thoåi ÇÀu, ThÀy dåy kÏ vŠ pháp môn th¿c tÆp hiŒn 

pháp låc trú, cách ngÒi, cách Çi, cách nghe chuông, cách æn 

cÖm uÓng nÜ§c, cách nghe pháp và cách Çánh ræng, luôn luôn 

nhÆn diŒn nh»ng gì Çang xäy ra trong các lãnh v¿c thân th‹ và 

cäm th†. Sau Çó, ThÀy nói vŠ phÜÖng pháp ti‰p xúc bän môn 

và khám phá chân th‹ không sinh diŒt, t§i lui, còn mÃt và m¶t 

khác cûa th¿c tåi.  

 

Các nhóm pháp Çàm: dân da màu, c¿u chi‰n binh, và 

nh»ng ngÜ©i bÎ khûng hoäng ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Ç¥c biŒt Ç‹ m†i 

ngÜ©i ÇÜ®c cÖ h¶i giúp Ç« chuy‹n hóa khó khæn. Chúng chû 

trì dòng Ti‰p HiŒn Tây phÜÖng Çã cùng các vÎ xuÃt gia hÜ§ng 

dÅn pháp Çàm rÃt khéo và có nhiŠu hiŒu quä. S¿ hiŒn diŒn cûa 

các vÎ xuÃt gia trong m‡i nhóm pháp Çàm Çã Çem låi nhiŠu 

niŠm vui cho các thiŠn sinh. Trong bu°i h†p dành cho chúng 

chû trì dòng Ti‰p HiŒn, ThÀy nói vŠ nhu cÀu Çào tåo thêm các 
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vÎ giáo th† và nhÃn månh là không cÀn phäi Ç®i ÇÜ®c truyŠn 

Çæng m§i nên b¡t ÇÀu hÜ§ng dÅn tu h†c. PhÄm chÃt cûa s¿ tu 

h†c là v»ng chãi và thänh thÖi. Khi mình có hånh phúc trong 

s¿ th¿c tÆp là mình Çã có th‹ hÜ§ng dÅn ÇÜ®c. SÜ cô Chân 

ñÙc và chÎ giáo th† Chân Ý Çã ÇÜ®c ThÀy m©i nói pháp thoåi. 

Trong các khóa tu trong tÜÖng lai, ThÀy së tåo ÇiŠu kiŒn cho 

các vÎ giáo th† tu sï và cÜ sï hÜ§ng dÅn khóa tu. ñ‹ cho h† 

quen viŒc và cÛng Ç‹ thay th‰ và ti‰p tøc ThÀy trong công viŒc 

ho¢ng pháp sau này. Tre già, mæng m†c. HÖn 700 ngÜ©i MÏ 

Çã th† tam quy và ngÛ gi§i. Trong hai khóa tu tåi Çåi h†c 

Santa Barbara, Çåi chúng Çã có nh»ng bu°i thiŠn hành bu°i 

sáng d†c theo b© bi‹n nhìn m¥t tr©i m†c thÆt bình an và thänh 

thÖi. 

 

Khóa tu chÃm dÙt sáng 11.9.99. ChiŠu Ãy tæng Çoàn lái 

xe lên tu viŒn Kim SÖn miŠn B¡c California, nÖi tæng Çoàn cÜ 

trú trong phÀn còn låi cûa cu¶c ho¢ng pháp ª ti‹u bang 

California.  

 

Pháp thoåi công c¶ng cho ngÜ©i ViŒt tåi San Jose 

Civic Center 12.9.99 
 

Ngày 12.9.99, ThÀy nói pháp thoåi cho gÀn 2000 ngÜ©i 

ViŒt tåi San Jose Civic Center. M¶t sÓ trong thính chúng có 

tham d¿ khóa tu tåi Çåi h†c Santa Barbara. Trong dÎp này 

ThÀy cÛng trình bày d¿ ÇÎnh và chÜÖng trình vŠ ViŒt Nam 

ho¢ng pháp cûa ThÀy và tæng thân Làng Mai. Ai cÛng mØng 

và mong cho d¿ ÇÎnh ÇÜ®c s§m thành t¿u. ThÀy xa ÇÃt nÜ§c 

Çã 34 næm. PhÆt tº ª trong nÜ§c rÃt mong ÇÜ®c nghe tÆn tai, 

thÃy tÆn m¡t các bài pháp thoåi và tham d¿ khóa tu v§i ThÀy. 

Bài giäng này Çã ÇÜ®c Çåo h»u Lê H»u Dãn phiên tä và tÎnh 

xá Pháp Duyên in thành sách.  

 

Khóa tu cho ngÜ©i xuÃt gia tåi tu viŒn Kim SÖn 

14.9.99 - 17.9.99 
 

Khóa tu có khoäng 80 vÎ xuÃt gia tham d¿. TrÜ§c khi 

nói pháp thoåi, ThÀy thÜ©ng cho Çåi chúng tÆp hát nhåc kinh 

do nhåc sï Anh ViŒt ph° nhåc tØ các bài kinh trong NhÆt Tøng 

ThiŠn Môn Næm 2000. ThÀy dåy vŠ cách xây d¿ng tæng thân, 

k‰t h®p tinh thÀn dân chû cûa Tây phÜÖng và truyŠn thÓng tôn 

tr†ng thâm niên cûa Çåo Bøt nguyên thÌ Ç‹ ÇiŠu chúng. Chúng 

xuÃt gia, tØ m¶t vÎ sa di m§i xuÃt gia cho Ç‰n nh»ng vÎ Çã tu 

h†c lâu næm, ÇŠu có vai trò cûa mình trong công trình xây 

d¿ng và làm v»ng månh tæng thân. CÀn l¡ng nghe và khuy‰n 

khích Çåi chúng Çóng góp các š ki‰n xây d¿ng. ThÀy cÛng nêu 

ra các khó khæn có th‹ có trong Ç©i sÓng tæng thân: luy‰n ái 

ngÜ©i khác phái, g¥p khó khæn v§i bån ÇÒng tu... và ÇŠ nghÎ 

các phÜÖng pháp chuy‹n hóa các khó khæn Çó. Các thÀy và 

các sÜ cô Çã pháp Çàm rÃt sâu s¡c vŠ nh»ng ÇŠ tài này. 

 

ñåi chúng h†c xÜ§ng và tán v§i thÀy Pháp ChÖn trong 

ba bu°i sinh hoåt tÓi và rÃt hånh phúc ÇÜ®c SÜ Ông tham d¿ 

chung cä ba bu°i. “Hånh phúc thay ÇÜ®c sÓng trong tæng Çoàn 

Th‰ Tôn, ÇÜ®c hành trì gi§i ÇÎnh, sÓng v»ng chãi thänh thÖi, 

trong tØng giây tØng phút...” không chÌ là nh»ng l©i trong kinh 

Bài Tøng Hånh Phúc mà là s¿ thÆt hi‹n bày trong gi© phút Çó.  

Tæng thân Kim SÖn Çã t° chÙc khóa tu rÃt hoàn häo. 

Các PhÆt tº Çã Çäm Çang lo h‰t m†i công viŒc Ç‹ các vÎ xuÃt 

gia dÒn h‰t thì gi© vào viŒc tu h†c. Ngày chót cûa khóa tu còn 

ÇÜ®c Çi chÖi bi‹n. ThÀy và thÀy viŒn trÜªng tu viŒn ngÒi trên 

ÇÒi cát mÌm cÜ©i nhìn các thÀy và các sÜ cô chÖi giÆt c©, rÒng 

r¡n, nhäy dây, chim Ç°i lÒng... Nh»ng giây phút vui chÖi nhÜ 

vÆy giúp tåo låi ÇÜ®c th‰ quân bình trong Çåi chúng, và giúp 

m†i ngÜ©i tåm th©i quên Çi nh»ng trách nhiŒm trong chuy‰n 

Çi.  

 

Khóa tu này cûa ngÜ©i xuÃt gia tåi tu viŒn Kim SÖn Çã 

Çem låi rÃt nhiŠu hånh phúc cho cä ba chúng Mai Thôn, RØng 

Phong và Kim SÖn. Ai cÛng thÃy ÇÜ®c nh»ng l®i låc l§n khi 

có m¶t khóa tu dành riêng cho ngÜ©i xuÃt gia nhÜ vÆy.  

 

ñêm thÖ væn tåi Oakland, California 17.9.99 
 

Nhà xuÃt bän Riverhead Çã t° chÙc m¶t Çêm thÖ væn 

tåi trÜ©ng University of Spirituality thành phÓ Oakland Ç‹ gi§i 

thiŒu cuÓn sách m§i phát hành cûa ThÀy: Going Home, Jesus 

and Buddha as Brothers. Thính chúng là ngÜ©i MÏ, thÖ cûa 

ThÀy b¢ng ti‰ng ViŒt, dù có dÎch ra Anh ng» thì cÛng không 

chuyên chª ÇÜ®c h‰t hình änh cûa thÖ và tính nhåc trong bài. 

VÆy mà ThÀy Çã khéo léo ch†n m¶t sÓ bài thÖ do ThÀy sáng 

tác và ph° nhåc hay do vài nhåc sï khác ph° nhåc Ç‹ Ç†c lên, 

vØa bình giäi vØa ÇÜa thính chúng Çi tØ th‰ gi§i cûa kh° Çau, 

chi‰n tranh và h©n giÆn vào th‰ gi§i cûa tØ bi và cûa hi‹u bi‰t. 

Ti‰ng hát cûa sÜ cô Chân Không, thÀy Pháp NiŒm và thÀy 

Pháp HiŠn, ti‰ng Ç†c thÖ cûa sÜ cô Chân ñÙc và cûa ThÀy, 

ti‰ng niŒm bÒ tát Quan Th‰ Âm cûa tæng thân Làng Mai Çã 

dìu chín træm thính giä Hoa Kÿ có m¥t chiŠu hôm Çó Çi vào 

th‰ gi§i cûa kinh Hoa Nghiêm ÇÀy ánh sáng cûa Hi‹u và 

ThÜÖng. Sau Çó cä 900 ngÜ©i trong thính ÇÜ©ng cùng cÃt cao 

ti‰ng hát: ''Hãy nh§ g†i Çúng tên tôi, cho tôi giÆt mình tÌnh 

thÙc, Ç‹ cho cánh cºa lòng tôi mª ngÕ, cánh cºa xót thÜÖng,'' 

Bài Hãy G†i ñúng Tên Tôi thÖ cûa ThÀy Çã dÎch sang ti‰ng 

Anh và cô Rashani ph° nhåc. B¡t ÇÀu, ta có m¶t thính chúng 

khác tôn giáo, xa lå và có m¶t tæng thân Làng Mai. CuÓi bu°i 

trình diÍn thÖ nhåc, thính giä và tæng Çoàn trª thành m¶t, cºa 

lòng cùng mª ra: cánh cºa cûa hi‹u bi‰t và xót thÜÖng. 

 

Ngày quán niŒm tåi thành phÓ Oakland, California 

18.9.99 
 

HÖn ba ngàn ngÜ©i tham d¿ ngày quán niŒm The Path 

of Peace: A Day of Mindfulness in the Heart of Oakland tåi 

Công Viên Lake Merritt, thành PhÓ Oakland. Thành phÓ 

Oakland có nhiŠu dân MÏ gÓc Phi Châu và có khá nhiŠu båo 

Ç¶ng nÖi trung tâm thành phÓ (downtown Oakland.) Nh»ng 

ngÜ©i có trách nhiŒm trong thành phÓ này Çã có rÃt nhiŠu Üu 

tÜ vŠ s¿ leo thang cûa båo Ç¶ng trong nhiŠu khu v¿c trong 

thành phÓ và Çã thÀm ao Ü§c tØ lâu là nh»ng gi†t nÜ§c tØ bi 

cûa Bøt do ThÀy ch‰ tác ÇÜ®c rÜ§i lên trên mänh ÇÃt khô c¢n 

này. Ngày Quán NiŒm Çã b¡t ÇÀu b¢ng bu°i Çi thiŠn hành 

quanh công viên. Vì sÓ ngÜ©i quá Çông nên ThÀy hÜ§ng dÅn 

khoäng hÖn 1300 thiŠn sinh Çi vŠ hÜ§ng ñông, các thÀy Giác 

Thanh, Pháp ñæng và Pháp HiŠn dÅn hÖn 900 ngÜ©i Çi thiŠn 

hành vŠ phía Tây và các sÜ cô Chân Không, Chân ñÙc và 

Chân DiŒu Nghiêm hÜ§ng dÅn 900 thiŠn sinh Çi quanh b© hÒ. 

TrÜ§c pháp thoåi cûa ThÀy, ông ThÎ TrÜªng Jerry Brown, 

nguyên là ThÓng ñÓc ti‹u bang Califonia, Çã Çích thân ÇÙng 

ra gi§i thiŒu ThÀy v§i lòng quš kính và Ç†c bän tuyên cáo cho 

bi‰t r¢ng ngày 18.9.1999 là ngày Thích NhÃt Hånh. ThÀy nói 
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pháp thoåi, rÒi Çåi chúng æn trÜa, thiŠn buông thÜ trên cÕ và 

chÃm dÙt b¢ng thiŠn låy. Nhà væn Alice Walker, tác giä cuÓn 

Color Purple Çã t¥ng hoa cho sÜ cô Chân Không. Các Çåo h»u 

thân nhân cûa thÀy Pháp NiŒm Çã cúng dÜ©ng th¿c phÄm cho 

bu°i æn sáng và chiŠu.  

 

Bu°i tÓi, sau khi phái Çoàn vŠ låi tu viŒn Kim SÖn, sÜ 

cô Chân Không, thÀy Pháp Døng và thÀy Pháp SÖn Çã ª låi 

nói chuyŒn v§i các tác viên xã h¶i phø trách vŠ thanh thi‰u 

niên phåm pháp trong vùng. 

 

Ngày quán niŒm cho ngÜ©i ViŒt tåi tu viŒn Kim 

SÖn 19.9.99 
 

Ngày 19.9.99, tr©i mÜa sÜÖng và gió lånh suÓt tØ sáng 

s§m Ç‰n hai ba gi© chiŠu. M¥c dù tr©i ÇÀy sÜÖng mù, gÀn 

1000 PhÆt tº Çã lên tu viŒn Kim SÖn tham d¿ ngày quán niŒm. 

ñ‹ Ç®i cho tr©i tånh mÜa và Ç« lånh, Çåi chúng Çã ÇÜ®c hÜ§ng 

dÅn Çi thiŠn và æn trÜa xong rÒi m§i nghe ThÀy nói pháp thoåi. 

TÃt cä Çã im l¥ng l¡ng nghe ThÀy nh¡c nhª vŠ viŒc tåo d¿ng 

s®i dây cäm thông trong gia Çình, b§t chåy Çua theo vÆt chÃt 

và ÇÀu tÜ thêm vào Ç©i sÓng tâm linh. M¶t sÓ các thÀy và các 

sÜ cô dành thì gi© Ç‹ Çåi chúng tham vÃn sau bu°i pháp thoåi. 

ThÀy cÛng vi‰t nhiŠu khung ch» vi‰t ÇËp (calligraphy) Ç‹ Çåi 

chúng thÌnh giúp gây quÏ xây d¿ng tu viŒn Kim SÖn. 

 

Pháp thoåi công c¶ng tåi Berkeley, California 

21.9.99 
 

ñåi chúng thành phÓ Berkeley cÙ hai næm m¶t lÀn 

ÇÜ®c nghe ThÀy nói pháp thoåi. HÖn 4000 ngÜ©i MÏ Çã Ç‰n 

d¿. ñŠ tài cûa bu°i giäng là Chuy‹n Hóa Kh° ñau Thành An 

Låc và Thänh ThÖi (Transforming Suffering into Peace, Joy 

and Freedom). Ban t° chÙc s¡p x‰p âm thanh không ÇÜ®c hay, 

m¶t sÓ thính giä không nghe rõ phäi Çi lui Çi t§i Ç°i ch‡ ngÒi 

làm không khí nghiêm trang bÎ giäm b§t. M¶t phø n» ngÜ©i 

ViŒt Çã gªi lên ThÀy l©i cám Ön là nh© nghe ÇÜ®c bài pháp 

thoåi trong ngày quán niŒm tåi thành phÓ Oakland, chÎ Çã qua 

ÇÜ®c cÖn tuyŒt v†ng và có š chí sÓng trª låi.  

 

Ngày 22.9.99 ThÀy hÜ§ng dÅn các thÀy và các sÜ cô 

Ç‰n thæm chùa ñÙc Viên. Sáng 23.9.99, phái Çoàn Çáp máy 

bay vŠ låi Vermont. GÀn bÓn gi© sáng m§i Ç‰n Çåo tràng 

Thanh SÖn. 

 

Pháp thoåi công c¶ng tåi Çåi h†c Vermont, thành 

phÓ Burlington, Vermont 24.9.99 
 

Bu°i pháp thoåi này có ÇŠ tài là Peace, Harmony and 

Happiness. ñây là sinh hoåt chính cûa Çåi h†c Vermont ngày 

hôm Çó. Ban t° chÙc Çã thông báo r¶ng rãi vŠ bu°i nói 

chuyŒn. GÀn 4000 ngÜ©i MÏ Çã Ç‰n tham d¿ bu°i pháp thoåi 

này. ThÀy nói vŠ hiŒn pháp ni‰t bàn, r¢ng TÎnh ñ¶ hay nÜ§c 

Chúa chÌ có th‹ có m¥t trong gi© phút hiŒn tåi, r¢ng an låc là 

m¶t phép th¿c tÆp mà cÛng là m¶t t¥ng phÄm quš giá trong 

Ç©i sÓng hàng ngày. ThÀy cÛng dåy vŠ phÜÖng pháp tiêu thø 

có chánh niŒm, cách thÙc bäo h¶ thân tâm, vÜ®t thoát cô ÇÖn 

và h†c hÕi tình thÜÖng chân th¿c. ThÀy cÛng nói vŠ phÜÖng 

pháp chuy‹n hóa cÖn giÆn qua bài thÖ I Hold My Face in My 

Two Hands. Có rÃt nhiŠu ngÜ©i tØ các ti‹u bang lân cÆn Ç‰n 

nghe. Không bi‰t bu°i nói chuyŒn ª Çâu, h† chÌ cÀn hÕi Thích 

NhÃt Hånh’s Talk là ÇÜ®c chÌ ngay Ç‰n ÇÎa Çi‹m. Hai v® 

chÒng trÈ ngÜ©i ViŒt, chÒng theo Çåo Bøt v® theo Çåo Thiên 

chúa, k‹ là h† Çi xe lºa 6 ti‰ng ÇÒng hÒ tØ thành phÓ New 

York Ç‰n thành phÓ Burlington chÌ Ç‹ ÇÜ®c nghe pháp thoåi. 

Khi nghe các thÀy và các sÜ cô niŒm danh hiŒu BÒ Tát Quán 

Th‰ Âm, chÎ cäm Ç¶ng Ç‰n chäy nÜ§c m¡t. ChÎ rÃt hãnh diŒn 

mình là ngÜ©i ViŒt, hi‹u ÇÜ®c và ti‰p nhÆn ÇÜ®c næng lÜ®ng 

bình yên cûa bài tøng, và ÇÜ®c chÙng ki‰n s¿ nghiêm trang và 

thành kính cûa Çåi chúng Tây phÜÖng khi l¡ng nghe bài tøng.  

 

Khóa tu tåi Omega Institute, New York 26.9.99 - 

1.10.99 
 

Phái Çoàn lái xe tØ Vermont lên Omega Insitute ª ti‹u 

bang New York. Tr©i vào thu và lá cây Çã b¡t ÇÀu Ç°i màu. 

Khoäng 600 ngÜ©i tham d¿ khóa tu. ñŠ tài khóa tu này là The 

Future is Available Now. Trong khóa tu này, ThÀy dåy vŠ 

Tam Pháp ƒn, vŠ pháp môn chuy‹n hóa tÆp khí, v‹ s¿ t° chÙc 

th¿c tÆp hàng ngày trong gia Çình và sª làm, vŠ tÙ th¿c, l¡ng 

nghe và ái ng». RÒi ThÀy dåy vŠ tÙ vô lÜ®ng tâm và løc ba la 

mÆt. Nh»ng bài pháp thoåi nói cho thi‰u nhi rÃt hay, khi‰n cho 

cä ngÜ©i l§n thu hoåch ÇÜ®c rÃt nhiŠu l®i låc. ThÀy k‹ vŠ quá 

trình tu h†c cûa ThÀy tØ hÒi còn bé thÖ, và nh»ng khó khæn 

chông gai trên con ÇÜ©ng tu h†c Çó. Các bé rÃt ham nghe 

nh»ng bài pháp thoåi này, em nào cÛng mª tròn xoe Çôi m¡t 

Ç‹ nghe. Khi giäng vŠ s¿ bi‹u hiŒn cûa cu¶c sÓng, ThÀy th¡p 

m¶t ng†n Çèn cÀy rÒi tØ ng†n Çèn cÀy Çó, th¡p thêm ng†n thÙ 

hai. RÒi ThÀy hÕi hai ng†n lºa, là m¶t hay là khác? Trong khi 

m†i ngÜ©i Çang trÀm ngâm suy nghï ki‰m câu trä l©i, ThÀy nói 

là không phäi m¶t cÛng không phäi khác. M¶t hay khác là vì 

tâm ta phân biŒt thôi. ñiŠu kiŒn cho ng†n lºa bi‹u hiŒn n¢m 

s¤n trong pháp gi§i. ñÀy Çû nhân duyên thì Çèn sáng, không 

Çû thì Çèn t¡t. Có khoäng bäy tám chøc em nhÕ tham d¿ khóa 

tu. Omega Institute có m¶t ban riêng phø trách vŠ chÜÖng 

trình ngÜ©i trÈ. H† cº 10 nhân viên phø v§i 6 sÜ cô và sÜ chú 

Ç‹ hÜ§ng dÅn các em. Các sÜ cô và sÜ chú Làng Mai Çã làm 

viŒc ch¥t chë và hài hòa v§i h†, và cÛng h†c ÇÜ®c nhiŠu kinh 

nghiŒm tØ h†. NgÜ©i giám ÇÓc chÜÖng trình trÈ em cûa 

Omega cäm Ç¶ng, nói là trong hÖn mÜ©i næm làm viŒc trong 

chÜÖng trình trÈ em tåi Çây, Çây là lÀn ÇÀu tiên cô thÃy s¿ có 

g¡n bó gi»a các ngÜ©i phø trách, quš vÎ phø huynh và các em 

nhÜ vÆy. 

 

Khóa tu cho Gia ñình PhÆt Tº tåi ñåo Tràng Thanh 

SÖn 1.10.99 - 5.10.99  
 

VØa xong khóa tu tåi Omega bu°i sáng 1.10.99, thì 

bu°i tÓi vŠ Ç‰n Çåo tràng Thanh SÖn là b¡t ÇÀu khóa tu cho 

Gia ñình PhÆt Tº. Có khoäng 300 ÇÒng bào tham d¿ khóa tu, 

m¶t sÓ chÌ tham d¿ ÇÜ®c hai ngày thÙ Bäy và Chû nhÆt. TÓi 

thÙ Bäy, các gia Çình PhÆt Tº Çã có m¶t bu°i sinh hoåt v§i 

nhau và v§i các vÎ xuÃt gia. ñåi chúng ÇÜ®c tÆp hát các bài 

nhåc kinh trÜ§c khi nghe pháp thoåi. ThÀy giäng dåy kÏ càng 

tØng chi ti‰t cho Çåi chúng vŠ phÜÖng pháp thiŠn Çi, thiŠn 

ngÒi, hóa giäi cÖn giÆn, làm m§i, thi‰t lÆp phòng thª trong 

nhà... Xin xem bài ñ‹ Có Hånh Phúc Trong Th©i Gian Ÿ 

Làng Mai trong Lá ThÜ Làng Mai này Ç‹ th¿c tÆp các pháp 

môn cûa Làng Mai. ThÀy Ç†c bài thÖ Bên Mé RØng Nª R¶ 

Hoa Mai, nói vŠ viŒc Çi tìm h†c trò cûa m¶t vÎ thÀy. Ai cÛng 
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nói là h† có cäm tÜªng là ThÀy chÌ nói riêng cho h†. Các gia 

Çình PhÆt tº ÇÎa phÜÖng Çã thay nhau nÃu æn và s¡p x‰p các 

sinh hoåt.  

 

ChiŠu 4.10.99, ThÀy làm lÍ tÃn phong trú trì ñåo Tràng 

Thanh SÖn cho sÜ cô Chân ñÙc. Bu°i lÍ ÇÜ®c t° chÙc tåi pháp 

ÇÜ©ng PhÆt Mã. ThÀy và các Çåi chúng Thanh SÖn, RØng 

Phong và Làng Mai Çã bi‹u l¶ š chí y‹m tr® sÜ cô trong viŒc 

gánh vác tr†ng trách Çó. HÖn 10 thÀy và sÜ cô Çã cùng lên 

giúp sÜ cô n¡m gi» chi‰c gÆy trú trì, bày tÕ s¿ cùng ti‰p tøc Çi 

v§i nhau trên con ÇÜ©ng phøc vø. ña sÓ các vÎ tham d¿ khóa 

tu Gia ñình PhÆt Tº kÿ này Çã có dÎp ti‰p xúc v§i sÜ cô Chân 

ñÙc trong dÎp sÜ cô Çi hÜ§ng dÅn khóa tu cho các tæng thân 

ÇÎa phÜÖng. Khi ThÀy m©i các tæng thân ÇÎa phÜÖng lên chøp 

hình v§i sÜ cô, hàng Ç®i rÃt dài.  

 

 
SÜ cô Chân Hoa Nghiêm vë 

 
Ngày 5.10.99, m¶t sÓ các thÀy và các sÜ cô lên máy 

bay trª vŠ Çåo tràng Mai Thôn, m¶t sÓ khác ÇÜ®c phép vŠ 

thæm gia Çình trong hai tuÀn lÍ. Ngày 9.10.99, ThÀy Çi 

Raleigh ª ti‹u bang North Carolina Ç‹ cùng ông Andrew 

Young (c¿u Çåi sÙ Hoa Kÿ tåi Liên HiŒp QuÓc) khánh thành 

Peace Museum. LÍ khánh thành có khoäng 30 ngàn ngÜ©i 

tham d¿. ThÀy Çã nói m¶t pháp thoåi ng¡n vŠ phÜÖng pháp Çi 

thiŠn hành. Ngày 12.10.99, ThÀy ti‰p phóng viên t© New 

York Times tåi Çåo tràng Thanh SÖn. Kš giä này tên là Gustav 

Niebhur. Ngày 13.10.99, ThÀy Çi Hoa ThÎnh ñÓn Ç‹ g¥p m¶t 

sÓ vÎ dân bi‹u quÓc h¶i MÏ vŠ viŒc vÆn Ç¶ng cho sách ThÀy 

ÇÜ®c t¿ do lÜu hành ª ViŒt Nam. 

 

Ngày 16.10.99, ThÀy Çi giäng tåi nhà tù Maryland 

Correctional Institution tåi thành phÓ  Hagerstown Ç‹ dåy cho 

các tù nhân vŠ phÜÖng pháp th¿c tÆp chánh niŒm trong hoàn 

cänh bÎ giam cÀm. Cùng Çi v§i ThÀy có các sÜ cô Chân 

Không, sÜ cô ThiŠu Nghiêm, sÜ chú Pháp Khâm, sÜ chú Pháp 

Thông, sÜ chú Pháp Hòa và Çåo h»u Chân Tæng Thân. Nhà 

giam này rÃt kiên cÓ, ThÀy phäi Çi qua không bi‰t bao nhiêu 

l§p cºa và l§p canh gác rÃt nghiêm mÆt. Nh© can thiŒp nhiŠu 

lÀn ThÀy m§i ÇÜ®c Çem m¶t cái máy thu thanh nhÕ xíu Çi vào. 

Do Çó bài giäng Çã ÇÜ®c thu vào bæng nh¿a và hiŒn Çang ÇÜ®c 

in ra Ç‹ cho nh»ng ai Çang bÎ giam gi» tåi các nhà tù khác ÇŠu 

ÇÜ®c thØa hÜªng và bi‰t cách th¿c tÆp cho h† b§t kh°. Bài 

giäng có ÇŠ tài là Wherever You Are, Be Free. ThÀy Çã ngÒi 

th¿c tÆp æn cÖm im l¥ng v§i các tù nhân và sau Çó Çã trä l©i 

nh»ng câu hÕi cûa h†. Có m¶t tù nhân quá xúc cäm vì bài 

giäng Çã nói v§i sÜ chú Pháp Hòa: ''SÜ chú bi‰t không, tôi Çã 

ª trong này 22 næm rÒi. K‹ tØ hôm nay tôi nhÃt ÇÎnh së th¿c 

tÆp nh»ng hành Ç¶ng tØ bi.'' 

 

Ngày 18.10.99, ThÀy và nh»ng vÎ còn låi trong phái 

Çoàn lên máy bay vŠ låi Pháp.  ☺ 

 

 

 
CÓ Nhân 

NgÜ©i ngày xÜa 
 

Kính thÜa Çåi chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 næm 

1999. Chúng ta Çang ª tåi xóm ThÜ®ng, chuÄn bÎ cho khóa tu 

mùa Hè. Còn 188 ngày n»a là Ç‰n næm 2000.  

 

Trong ti‰ng ViŒt, ch» cÓ nhân có nghïa là ngÜ©i yêu cÛ 

cûa mình. CÓ nhân có th‹ ÇÜ®c dÎch là ngÜ©i cÛ hay là ngÜ©i 

ngày xÜa. NgÜ©i ngày xÜa khác v§i ngÜ©i Ç©i xÜa. NgÜ©i Ç©i 

xÜa là nh»ng ngÜ©i sÓng cách Çây hàng træm, hàng triŒu næm. 

Còn ngÜ©i yêu cÛ thì ta g†i là ngÜ©i xÜa hay là ngÜ©i ngày 

xÜa. Thúy KiŠu, sau mÜ©i læm næm lÜu låc, ÇÜ®c sÜ chÎ Giác 

Duyên cho g¥p låi gia Çình, có ba, mË, hai em và có m¶t ngÜ©i 

g†i là ngÜ©i ngày xÜa, Çó là Kim Tr†ng.  

 

 Xem ra Çû m¥t m¶t nhà 

 Xuân già còn khÕe, huyên già còn tÜÖi 

 Hai em phÜÖng trÜªng hòa hai 

 N† chàng Kim Çó là ngÜ©i ngày xÜa. 

 

Ch» ngÜ©i ngày xÜa Çã ÇÜ®c dÎch tØ ch» cÓ nhân. Ta 

cÛng có th‹ g†i t¡t là ngÜ©i xÜa.  

 

Trong chúng ta ai cÛng có m¶t ho¥c là nhiŠu ngÜ©i 

xÜa. MÃy ngày hôm nay ThÀy hay suy nghï t§i chÎ cûa ThÀy. 

ChÎ cûa ThÀy bây gi© Çang Çau n¥ng, có th‹ qua Ç©i bÃt cÙ lúc 

nào. ChÎ Çã 80 tu°i, và chÎ cÛng là ngÜ©i ngày xÜa cûa ThÀy, 

vì chÎ em Çã cùng sÓng trong gia Çình mÜ©i mÃy næm v§i 

nhau. Sau Çó ThÀy Çi xuÃt gia, còn chÎ Çi lÃy chÒng. Hình änh 

vŠ chÎ cûa ThÀy là m¶t hình änh rÃt tÜÖi mát, trÈ trung và ÇËp 

Çë. Khi Çã Çi xuÃt gia rÒi, mình Çâu có cÖ h¶i Ç‹ sÓng chung 

hàng ngày v§i nh»ng ngÜ©i thân cûa mình n»a. Vì vÆy nh»ng 

hình änh tØ hÒi nhÕ cho Ç‰n khi xuÃt gia còn rÃt rõ ràng và 

linh Ç¶ng. M‡i khi n¢m mÖ thÃy chÎ là chÌ thÃy hình änh cûa 

ngÜ©i xÜa thôi. Còn hình änh cûa ngÜ©i bây gi©, l§n lên có 

chÒng, có con, rÒi già Çi, m¥c dù thÌnh thoäng mình có thÃy 

tr¿c ti‰p hay gián ti‰p nhÜng cÛng không linh Ç¶ng và rõ ràng 

b¢ng hình änh cûa ngÜ©i xÜa. TÃt cä nh»ng ngÜ©i nào Çã Çi 

vào trong cu¶c Ç©i ta và hiŒn gi© ta không ÇÜ®c sÓng chung 

ÇŠu có th‹ g†i là ngÜ©i xÜa cä, trong Çó có Ba, MË, anh, chÎ 

hay bån cûa mình. Nh»ng ngÜ©i mà ngày xÜa mình Çã tØng 

ÇÜ®c sÓng chung, Çã tØng chia sÈ nh»ng giây phút hånh phúc, 

nh»ng ngÜ©i Çó ÇŠu có th‹ ÇÜ®c g†i là ngÜ©i ngày xÜa cä. 

Không h£n phäi là ngÜ©i mà mình luy‰n ái, ngÜ©i thu¶c vŠ 

gi§i khác phái. ThÀy cÓ moi ª trong kš Ùc và vÅn không nh§ 

là ThÀy Çã tØng giÆn chÎ ThÀy bao gi©. Hai chÎ em chÜa bao 

gi© giÆn nhau. Và ThÀy thÜ©ng coi chÎ nhÜ là m¶t bà mË, m¶t 

bà mË rÃt trÈ. HÍ không có mË là chÎ thay th‰. Cho nên vào lúc 
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có Çau Ç§n trong cÖ th‹, ThÀy vÅn hay g†i mË hay g†i chÎ. 

ThÀy thÜ©ng gªi sách và bæng cassette vŠ cho chÎ nghe, và 

ThÀy có nói: ChÎ Öi, m‡i khi chÎ Çau nhÙc quá thì chÎ có th‹ 

g†i tên em và thª thì chÎ së b§t Çau nhÙc.  

 

Ánh træng khuya 
 

Trong nh»ng giÃc mÖ ThÀy cÛng thÜ©ng g¥p SÜ Ông. 

ñó là thÀy cûa ThÀy, nghïa là SÜ Ông cûa quš vÎ. ThÀy xa 

chùa tØ næm 1966, và không ÇÜ®c vŠ chùa T° tØ næm Çó; 

nghïa là cách Çây 34 næm. SÜ Ông tÎch næm 1968, tÙc là 2 

næm sau khi ThÀy r©i quê hÜÖng ÇÃt nÜ§c. M‡i khi n¢m mÖ vŠ 

t§i núi xÜa (chùa n¢m ª trên núi DÜÖng Xuân), leo lên chùa, 

luôn luôn ThÀy thÃy SÜ Ông ra chào Çón. Và hình änh cûa SÜ 

Ông luôn luôn là hình änh Çáng tôn kính. M‡i lÀn mÖ vŠ t§i 

chùa và ÇÜ®c thÃy SÜ Ông trong giÃc mÖ, thÙc dÆy ThÀy có 

cäm tÜªng là SÜ Ông chÜa bao gi© tØng ch‰t, SÜ Ông chÜa 

bao gi© Çi và hình änh cûa SÜ Ông cÛng nhÜ hình änh cûa MË 

vÅn còn nguyên vËn trong lòng ThÀy. Trong nh»ng næm ÇÀu 

mÃt MË, cäm tÜªng mình không còn MË rÃt rõ ràng. Næm, sáu 

næm sau, có m¶t hôm ThÀy thÙc dÆy trong m¶t tÎnh thÃt, 

chung quanh trÒng toàn là cây trà. TÎnh thÃt Ãy n¢m trong 

khuôn viên chùa Bäo L¶c, trên Cao Nguyên. ThÀy thÙc dÆy 

lúc 3 gi© sáng và Çi ra ngoài ÇÒi Ç‹ Çi ti‹u, vì trong thÃt không 

có phòng t¡m. ThÀy Çi ra gi»a nh»ng hàng chè. Træng lúc 3 

gi© khuya hiŠn dÎu nhÜ là s»a mË, tình mË. Lúc Çó ThÀy thÃy 

rÃt rõ là MË ThÀy chÜa bao gi© tØng mÃt. TrÜ§c khi thÙc dÆy, 

ThÀy Çã n¢m mÖ thÃy MË. MË còn trÈ, tóc rÃt xanh, buông dài. 

Hai mË con ngÒi nói chuyŒn v§i nhau rÃt ÇÀm Ãm và hånh 

phúc. Lúc bÜ§c ra vÜ©n chè, m¶t nhÆn thÙc rÃt sâu s¡c ÇÜ®c 

nÄy ra trong ThÀy: MË chÜa bao gi© ch‰t. Và hình änh là hình 

änh cûa bän môn. Hình änh mà mình Çã thÃy ª trong giÃc mÖ 

là hình änh bän môn. TØ Çó s¿ Çau xót vŠ mÃt mË không còn 

n»a. MË cÛng là ngÜ©i xÜa, MË cÛng là cÓ nhân. NhÜng là cÓ 

nhân mà MË không bao gi© mÃt.  

 

Xôi Çû màu 
 

Trong suÓt 33 næm luân låc tåi quê ngÜ©i, thÌnh thoäng 

ThÀy cÛng n¢m mÖ thÃy trª vŠ PhÆt H†c ViŒn. PhÆt H†c ViŒn 

này không phäi là nÖi ThÀy tu h†c, l§n lên, mà là nÖi ThÀy 

dåy. ñó là chùa ƒn Quang, ÇÜ®c thành lÆp næm 1950. ThÀy và 

thÀy Trí H»u là hai ngÜ©i ÇÀu tiên sáng lÆp ra chùa ƒn Quang. 

Chùa làm b¢ng mái tranh, vách ÇÃt, hÒi Çó g†i là chùa ng 

Quang. Và ThÀy b¡t ÇÀu dåy m¶t l§p sa di ª Çó, gÒm có mÜ©i 

mÃy chú. Trong Çó có chú TØ MÅn, sau này làm giám ÇÓc nhà 

xuÃt bän Lá BÓi. Sau Çó chùa ng Quang trª thành PhÆt H†c 

ñÜ©ng Nam ViŒt, có rÃt nhiŠu thÀy và sinh viên t§i h†c. ThÀy 

Çã tØng giäng dåy tåi PhÆt H†c ViŒn này tØ næm 1953 cho Ç‰n 

næm 1962. ThÀy Çã dåy rÃt nhiŠu th‰ hŒ Tæng sinh. PhÀn l§n 

tæng sinh mà ThÀy dåy là các sÜ chú, vì h† là n¶i trú. Còn sÓ 

lÜ®ng các sÜ chú và sÜ cô ngoåi trú t§i h†c thì ít thôi, chØng 

hai chøc ngÜ©i. SÜ bà TÎnh NguyŒn mà quš vÎ ÇÜ®c g¥p næm 

ngoái ª Çây cÛng là m¶t trong nh»ng ni sinh ngoåi trú trong 

nh»ng l§p ThÀy dåy. Bây gi© có nhiŠu chú Çã trª thành 

ThÜ®ng T†a, Hòa ThÜ®ng. Ví dø nhÜ Hòa ThÜ®ng Minh 

Thành, ViŒn Chû chùa ƒn Quang, ngày xÜa Ngài cÛng là 

Tæng sinh cûa ThÀy. Tæng sinh mà låi là Tæng sinh rÃt trÈ, bªi 

vì hÒi Çó ThÀy có nhiŠu h†c trò l§n tu°i hÖn thÀy Minh Thành 

nhiŠu l¡m. ThÌnh thoäng ThÀy n¢m mÖ vŠ PhÆt H†c ViŒn và 

thÃy ThÀy Çang ngÒi chung v§i các sÜ chú ª trong liêu phòng 

cûa h†. M‡i khi g¥p h†, ThÀy ÇŠu rÃt vui mØng. ThÀy hÕi: 

‘‘Sao? Nh»ng ngày gÀn Çây quš vÎ có ÇÜ®c vui vÈ và månh 

giÕi không? Quš vÎ làm gì, k‹ cho tôi nghe v§i!’’ Có m¶t ÇiŠu 

lå là thÌnh thoäng ThÀy Çã có g¥p nh»ng vÎ Ãy ª Hoa Kÿ; h† 

Çang gi» nh»ng chÙc vø rÃt l§n nhÜ hòa thÜ®ng, thÜ®ng t†a, 

trø trì. NhÜng m‡i khi Çi vào trong giÃc mÖ mà g¥p h† thì luôn 

luôn ThÀy chÌ g¥p nh»ng hình änh cûa cÓ nhân, nh»ng hình 

änh xÜa cÛ mà thôi. Tåi sao? Tåi vì trong nh»ng ngày gi© Ãy 

ThÀy có nhiŠu hånh phúc. ThÀy trò có hånh phúc v§i nhau, có 

ÇÜ®c nhiŠu thì gi© ª chung v§i nhau. Bây gi© h† Çã l§n, làm 

chÙc l§n, nhÜng ThÀy không ÇÜ®c sÓng chung v§i h† vì vÆy 

nên h† cÙ trª thành cÓ nhân. Và trong nh»ng giÃc mÖ, g¥p các 

thÀy, các sÜ chú trÈ nói chuyŒn, ThÀy vÅn cäm thÃy s¿ thân 

thi‰t, và tình thÀy trò Çem låi rÃt nhiŠu hånh phúc cho ThÀy. 

ThÀy là vÎ giáo th† trÈ nhÃt trong PhÆt H†c ViŒn, và ThÀy t¿ 

cho mình là ngÜ©i thÜÖng yêu và chæm sóc cho các tæng sinh 

nhiŠu nhÃt. ThÀy Çã t° chÙc cho các sÜ chú Çi picnic ª bãi 

bi‹n, t° chÙc ban y t‰ chæm sóc cho các sÜ chú, và rÃt gÀn gÛi 

các sÜ chú. Trong khi các vÎ giáo th† khác ngÜ©i nào cÛng có 

thÎ giä, còn ThÀy thì không cÀn thÎ giä. Không có thÎ giä 

nhÜng trong phòng ThÀy luôn luôn có tØ 5 t§i 7 sÜ chú m¶t 

lÀn. ThÀy gÀn gÛi các sÜ chú và các sÜ chú rÃt thÜÖng m‰n 

ThÀy. Tuy là thÀy trò nhÜng ThÀy không l§n hÖn h† bao 

nhiêu, nên thÀy trò cÙ xem nhau nhÜ là anh em. XÜng hô v§i 

nhau là “thÀy - con” nhÜng kÿ th¿c trong s¿ sÓng hàng ngày 

liên hŒ giÓng nhÜ tình anh em. Câu trä l©i là n‰u trong m¶t 

th©i gian nào Çó, sÓng v§i nh»ng ngÜ©i kia và có hånh phúc 

v§i nhau thì nh»ng giây phút hånh phúc này së trª thành vïnh 

cºu, thiên thu. Tình trong giây phút mà thành thiên thu. Cái 

vïnh cºu, cái thiên thu n¢m trong cái giây lát. ThÀy còn nh§ 

m¶t hôm ThÀy t§i giäng và ngû låi trong m¶t ngôi chùa ª nhà 

quê tåi MÏ Tho, trong m¶t cái thÃt nhÕ nhÜ thÃt NgÒi Yên cûa 

xóm ThÜ®ng bây gi©. Bu°i sáng hôm Çó các thÀy trong chùa, 

trong Çó có thÀy trø trì, ra chÖi v§i ThÀy Ç‹ uÓng trà. Phía 

trÜ§c thÃt cÛng có m¶t chi‰c sàn g‡ giÓng hŒt nhÜ chi‰c sàn 

g‡ ª cÓc NgÒi Yên. Trong lúc các thÀy Çang ngÒi nói chuyŒn 

và uÓng trà thì có m¶t chÎ bán xôi Çi ngang qua. Thay vì m©i 

m†i ngÜ©i vào chùa æn sáng v§i các chú thì thÀy trø trì ÇŠ 

nghÎ: Chúng ta hãy ngÒi låi Çây, g†i chÎ bán xôi t§i mua xôi Ç‹ 

cùng æn sáng. Gánh xôi rÃt Ç¥c biŒt, có Çû màu s¡c; xôi gÃc 

màu ÇÕ, xôi b¡p màu tr¡ng. Xôi b¡p có nh»ng håt b¡p tr¡ng 

tinh. Xôi ÇÆu xanh, xôi ÇÆu phøng, xôi n‰p than. RÃt nhiŠu 

màu. Låi có bánh phÒng mì, dØa nåo, nhân ÇÆu xanh. Các thÀy 

ngÒi æn sáng b¢ng xôi Çû màu, không có Çïa, mu‡ng, ÇÛa, m‡i 

ngÜ©i chÌ có m¶t t© lá chuÓi l§n và xôi ba màu, bÓn màu, ho¥c 

næm màu. Cho Ç‰n bây gi©, ThÀy vÅn nghï r¢ng Çó là b»a æn 

sáng ngon nhÃt trong Ç©i cûa ThÀy. Và lâu lâu ThÀy cÛng k‹ 

låi chuyŒn này v§i các sÜ chú và các sÜ cô tåi Làng Mai. M¶t 

ngày nào Çó chúng ta cÛng së t° chÙc m¶t b»a æn sáng nhÜ 

vÆy. ñã có m¶t sÓ các sÜ chú và sÜ cô tØng t° chÙc m¶t b»a æn 

sáng nhÜ vÆy. Giây phút mà các thÀy ngÒi v§i nhau trong tình 

huynh ÇŒ và æn sáng v§i nhau Çã trª thành vïnh cºu, thiên thu. 

Chính cái hånh phúc Çó làm cho mình nh§ låi b»a æn và chi 

ti‰t cûa b»a æn chÙ không phäi vì mình ham æn nên mình nh§ 

mÃy món Ãy. Có nh»ng lúc các sÜ chú m©i ThÀy ngÒi æn bánh 

tráng. ChÌ có bánh tráng thôi. Bánh tráng nÜ§ng nhúng vào 

nÜ§c cho mŠm, rÒi lÃy ba ho¥c bÓn c†ng rau muÓng vØa m§i 

hái ª dÜ§i hÒ lên, cuÓn låi, chÃm vào nÜ§c tÜÖng có §t, æn sao 

mà ngon quá. Cái ngon Çó không h£n là do rau muÓng hay 
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bánh tráng mà do tình anh em sanh ra. Vì vÆy không h£n là 

phäi có xôi Çû màu æn m§i ngon, mà chÌ có rau muÓng cuÓn 

bánh tráng æn cÛng vÅn ngon nhÜ thÜ©ng. ñó là nh»ng giây 

phút hånh phúc. Nh»ng giây phút Çó mà bi‰t sÓng cho sâu s¡c 

thì chúng së ÇÜ®c ghi låi trong tâm thÙc và trª thành bän môn 

sau này. Chúng ta së có th‹ thÃy låi chúng nhiŠu lÀn. GiÓng 

nhÜ cuÓn phim sÜ em Pháp Dung Çã thâu ª Trung QuÓc, 

muÓn mª ra coi låi lúc nào cÛng ÇÜ®c.  

 

ñËp cänh ÇËp ngÜ©i  
  

ThÀy thÃy xóm ThÜ®ng bây gi© ÇËp quá. Càng ngày 

càng ÇËp. Cây cÓi lên rÃt xanh tÜÖi. M‡i khi Çi xuÓng dÓc Ç‹ 

ra cÓc NgÒi Yên là ThÀy thÃy ÇËp. ChÜa bao gi© mà không 

thÃy ÇËp. Không phäi vì m‡i ngày ÇŠu nhìn thÃy khung cänh 

Çó mà mình thÃy nó ít ÇËp hÖn. VÅn ÇËp nhÜ thÜ©ng, càng 

ngày càng ÇËp. Càng ngày càng ÇËp vì tâm mình Çang Ç‹ tåi 

Çó. Tâm mình Ç‹ tåi Çó, không rong ru°i, không có š muÓn bÕ 

chåy, thành ra mình có khä næng thÃy ÇÜ®c tÃt cä cái ÇËp cûa 

nó. RÒi ThÀy nói v§i sÜ anh Pháp Døng và sÜ anh Pháp ng: 

‘‘Xóm ThÜ®ng sao mà ÇËp quá!’’ Khi ThÀy nói nhÜ vÆy ch¡c 

ch¡n là sÜ anh Pháp Døng và sÜ anh Pháp ng cÛng thÃy xóm 

cûa mình ÇËp. ñËp thì Çúng là ÇËp rÒi, nhÜng Çôi khi mình 

quên, phäi có ngÜ©i nh¡c cho mình nh§ r¢ng mình Çang ª 

trong m¶t ch‡ rÃt ÇËp. RÒi ThÀy nói: Ÿ xóm Hå, chùa Cam L¶ 

cÛng ÇËp l¡m. Ai cÛng gÆt ÇÀu. Xóm Hå cÛng ÇËp và xóm 

M§i cÛng vÆy. Xóm M§i bây gi© có ÇÒi DÜÖng Xuân, ai lên 

ÇÒi DÜÖng Xuân cÛng thÃy quá ÇËp; sÜ cô Chân Không còn 

nói là ngÜ©i xóm M§i cÛng rÃt ÇËp. Các sÜ cô và thiŠn sinh ª 

Çó ngÜ©i nào cÛng có nø cÜ©i thÆt tÜÖi và hånh phúc. ThÀy 

thÃy Çúng quá. ThÀy quay qua nói v§i sÜ anh Pháp Døng và sÜ 

anh Pháp ng: ‘‘Xóm ThÜ®ng ÇËp không phäi chÌ vì cänh mà 

còn vì ngÜ©i’’. Khi chúng ta tu h†c mà có thänh thÖi và hånh 

phúc thì chúng ta ÇËp ra. ThÀy nh§ låi lúc ª Trung QuÓc, khi 

Çi vào nh»ng chùa rÃt l§n nhÜ là chùa Bách Lâm hay chùa 

Cao Mân v§i nh»ng Thiên VÜÖng ñiŒn, Quan Âm ñiŒn, ñåi 

Hùng Bäo ñiŒn, nh»ng dãy cÜ xá vï Çåi thì ThÀy hÖi có m¥c 

cäm. Mai mÓt các hòa thÜ®ng ª bên Çó qua bên này thì làm 

sao mà mình không m¡c c«, vì ba, bÓn chùa cûa mình không 

có chùa nào có ÇÜ®c m¶t tòa nhà xÙng Çáng; không có Thiên 

VÜÖng ñiŒn, không có ñåi Hùng Bäo ñiŒn, không có Quan 

Âm ñiŒn. Không có cung vàng ÇiŒn ng†c nguy nga nhÜ bên 

Ãy. NhÜng sau Çó sÜ cô ñÎnh Nghiêm nh¡c ThÀy: ‘‘Båch 

ThÀy, các xóm cûa mình ÇËp l¡m.’’ Và khi ThÀy nhìn låi thì 

ThÀy thÃy quä nhiên là ÇËp thÆt. TØ Çó ThÀy không còn có 

m¥c cäm n»a. TrÜ§c khi các hòa thÜ®ng sang có lë mình nên 

gºi m¶t t© fax qua, nói ‘‘Båch chÜ hòa thÜ®ng, bên này không 

có cung vàng và ÇiŒn ng†c, nhÜng bên này rÃt ÇËp, vì có rÃt 

nhiŠu cây.’’ Bên Çó tuy có nhiŠu cung vàng và ÇiŒn ng†c 

nhÜng chung quanh có m¶t bÙc trÜ©ng thành bao b†c, và 

ngoài trÜ©ng thành là phÓ xá, làng xóm. Còn bên chúng ta thì 

không có bÙc trÜ©ng thành nào bao b†c cä và chúng ta rõ ràng 

Çang sÓng trong m¶t khu rØng. Xóm ThÜ®ng là m¶t khu rØng, 

xóm Hå cÛng là m¶t khu rØng, mình có th‹ g†i Çó là Tùng 

Lâm. Tùng Lâm là tên cÛ cûa tu viŒn, A Lan Nhã cÛng g†i là 

Tùng Lâm. 

 

…n Çây hiŒn kia 
 

Sª dï ThÀy nghï Ç‰n chÎ ThÀy mà không Çau Ç§n và 

không xót xa là vì ThÀy Çã có chÎ ª trong bän môn. Sª dï 

ThÀy nghï Ç‰n mË ThÀy hay là thÀy cûa ThÀy, SÜ Ông, mà 

không xót xa vì trong ThÀy Çã có thÀy cûa bän môn, Çã có mË 

cûa bän môn. ThÀy chÜa bao gi© xa cách nh»ng ngÜ©i nhÜ vÆy 

h‰t. ñÙc Th‰ Tôn dåy là các pháp Än ch‡ này thì låi hiŒn ra 

ch‡ kia, và th¿c tåi vÜ®t thoát cái có và cái không; cái t§i và 

cái Çi. ChÌ có cái Än tàng và cái bi‹u hiŒn mà thôi. N‰u ta sÓng 

có chánh niŒm thì ta së thÃy tuy là cái Çó giÓng nhÜ Çã Än tàng 

nhÜng kÿ th¿c nó Çã b¡t ÇÀu bi‹u hiŒn. Cái nên thÖ nhÃt cûa 

PhÆt giáo Tây Tång là chuyŒn Çi tìm hÆu thân cûa các vÎ Çåi 

sÜ. NgÜ©i ta tin r¢ng khi m¶t vÎ Çåi sÜ viên tÎch thì vÎ Çåi sÜ Çó 

së ÇÀu thai låi Ç‹ ti‰p tøc s¿ nghiŒp cûa mình. Và mÃy næm 

sau ngÜ©i ta Çi ki‰m cho ÇÜ®c ÇÙa bé có khä næng nhÆn diŒn 

ra ÇÜ®c nh»ng vÆt døng mà vÎ Çåi sÜ kia Çã tØng dùng trong 

Ç©i sÓng hàng ngày cûa ngài. VÎ Çåi sÜ Çó tÎch Çi nghïa là vÎ 

Çåi sÜ Çó Än nhÜng sau khi ta tìm ra ÇÜ®c em bé Ç‹ ti‰p nÓi rÒi 

thì vÎ Çåi sÜ Çó låi hiŒn. XuÃt thº m¶t bÌ, Çó là bÓn ch» ª trong 

Quy SÖn Cänh Sách.  

 

XuÃt thº m¶t bÌ là xuÃt hiŒn ª bên này thì l¥n mÃt ª 

bên kia. Trong khi quán chi‰u ThÀy thÃy s¿ Än hiŒn linh Ç¶ng 

vô cùng; không h£n là ta phäi Än thì ta m§i xuÃt hiŒn låi ÇÜ®c. 

Ví dø trong trÜ©ng h®p cûa ThÀy. Quš vÎ có th‹ suy nghï theo 

lŠ lÓi tín ngÜ«ng cûa Tây Tång là sau khi ThÀy mÃt Çi rÒi, vài 

næm sau quš vÎ Çi tìm thì së thÃy m¶t chú bé chåy lon ton, nét 

m¥t hÖi giÓng sÜ ông ngày xÜa, t§i hÕi và ÇÒng nhÃt hóa chú 

bé Çó v§i sÜ ông. Quš vÎ Çem chú bé Çó vŠ nuôi làm sÜ ông 

thÙ hai. ñiŠu Çó cÛng vui, nhÜng ThÀy thÃy khác. ThÀy thÃy 

r¢ng ÇØng Ç®i khi ThÀy Än rÒi m§i Çi tìm chú bé Çó, vì chú bé 

Çó ngay bây gi© Çã xuÃt hiŒn rÒi, và Çã xuÃt hiŒn không phäi 

dÜ§i hình thÙc cûa m¶t chú bé mà cûa nhiŠu chú bé và nhiŠu 

cô bé. ñiŠu này rÃt khoa h†c, vì ThÀy Çã ÇÀu thai, ThÀy Çã 

ÇÜ®c ti‰p nÓi. N‰u quš vÎ Çi tìm thì quš vÎ có th‹ thÃy ÇÜ®c 

ngay bây gi©; khá nhiŠu, không cÀn Ç®i cho cái báo thân này 

nó hoàn toàn Än Çi thì m§i thÃy ÇÜ®c nh»ng báo thân kia xuÃt 

hiŒn. Không, ngay tØ bây gi©. Quš vÎ có th‹ b¡t ÇÀu tØ bây gi© 

và quš vÎ së thÃy nh»ng chú bé hay nh»ng cô bé Çang chåy 

lúp xúp, và quš vÎ së thÃy r¢ng ThÀy Çã ÇÜ®c ti‰p nÓi, ThÀy Çã 

xuÃt hiŒn. Nhìn vŠ phía này cÛng thÃy ThÀy, mà nhìn vŠ phía 

kia cÛng thÃy ThÀy, nhìn vŠ phía n† cÛng thÃy ThÀy. ñó là 

m¶t s¿ thÆt rÃt khoa h†c.  

 

Kho tàng hånh phúc 
 

Có th‹ có m¶t sÜ chú ho¥c m¶t sÜ cô ngày xÜa Çã tØng 

sÓng v§i ta, chia sÈ ng†t bùi v§i ta, Çã thÙc khuya Çi công phu 

v§i ta, Çã cùng Çi picnic v§i ta, Çã cùng tÆp hát, tÆp tøng kinh 

v§i ta nhÜng bây gi© vì duyên c§ gì Çó, không còn ª v§i ta 

n»a. SÜ chú Çó có th‹ là sÜ anh, sÜ em hay sÜ chÎ cûa chúng 

ta, và khi chúng ta nghï t§i ngÜ©i Çó Çang luân låc ª m¶t 

phÜÖng tr©i nào thì ta g†i h† là ngÜ©i cÛ, là cÓ nhân. N‰u 

chúng ta Çã tØng có hånh phúc v§i ngÜ©i Çó thì ngÜ©i Çó bây 

gi© Çã trª thành m¶t hình bóng cûa bän môn trong tâm ta, và 

trong giÃc mÖ ho¥c trong thiŠn quán ta së thÃy låi h†. Và 

ngÜ©i Çó n‰u Çã tØng sÓng nh»ng giây phút hånh phúc v§i 

chúng ta; Çã tØng æn xôi nhiŠu màu ho¥c Çã tØng æn bánh 

tráng cuÓn rau muÓng và cÜ©i nói v§i chúng ta trong m¶t bu°i 

chiŠu nào Çó, thì ngÜ©i Çó cÛng vÆy, ngÜ©i Çó cÛng có nh»ng 

hình änh bän môn trong tâm; m¶t Çêm nào n¢m mÖ thÃy låi 

hình änh cÛ, ngÜ©i Çó së thÃy là Çã không mÃt mát gì. Chúng 
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ta cÛng vÆy, chúng ta không mÃt mát gì cä, vì ngÜ©i cÛ không 

phäi là ngÜ©i Çã mÃt; dù ngÜ©i Çó là mË, là chÎ, là thÀy, là sÜ 

em, là sÜ anh, là sÜ chÎ cûa chúng ta. Giây phút mà chúng ta 

cuÓn nh»ng c†ng rau muÓng vào trong bánh tráng rÒi chÃm 

vào nÜ§c tÜÖng §t æn v§i nhau, giây phút Çó là giây phút ta có 

th‹ tåo tác ra ÇÜ®c bÃt cÙ lúc nào trong Ç©i sÓng hàng ngày. 

Giây phút mà chúng ta ngÒi v§i nhau trÜ§c sàn Ç‹ cùng æn 

m¶t bu°i æn sáng gÒm có xôi Çû màu, ta cÛng có th‹ tåo tác ra 

bÃt cÙ lúc nào trong Ç©i sÓng hàng ngày cûa ta. Và tÃt cä 

nh»ng giây phút Çó ÇŠu trª thành bÃt diŒt. M¶t gÓc cây, m¶t 

Çóa hoa m§i nª ho¥c ª xóm ThÜ®ng, xóm Hå hay xóm M§i 

ÇŠu mÀu nhiŒm; ÇŠu là chÎ, là mË, là thÀy, là anh và là em cûa 

chúng ta. Ta phäi nhÆn diŒn chúng cho ÇÜ®c Ç‹ chúng ÇØng 

bao gi© trª thành cÓ nhân, vì chúng së trª thành bÃt diŒt. Ngày 

hôm nay chúng ta có phÜ§c duyên ÇÜ®c sÓng v§i nhau trong 

m¶t khung cänh rÃt mÀu nhiŒm và ÇËp Çë. ThÀy rÃt bi‰t Ön là 

ngày hôm nay ThÀy ÇÜ®c sÓng trong khung cänh này v§i các 

con cûa ThÀy. ThÀy rÃt hånh phúc và rÃt trân quš tØng giây 

phút cûa Ç©i sÓng bây gi©. ThÀy không rong ru°i, không trÓn 

chåy, không Çi tìm hånh phúc trong tÜÖng lai. ThÀy an trú 

ÇÜ®c, và vì vÆy m‡i giây phút mà ThÀy sÓng ª Çây v§i quš vÎ 

là m‡i giây phút tÜÖng ÇÜÖng v§i nh»ng giây phút mà ThÀy 

ngÒi v§i các sÜ chú ngày xÜa ª chùa ƒn Quang và v§i các 

thÀy khác ª tÎnh thÃt MÏ Tho, bu°i æn sáng gÒm có xôi Çû 

màu. TÃt cä nh»ng giây phút ÇŠu có giá trÎ tÜÖng ÇÜÖng nhÜ 

vÆy. TÃt cä chúng ta ÇŠu có khä næng bi‰n khoänh kh¡c thành 

thiên thâu và nhÜ vÆy chúng ta së rÃt giàu có. ñi Çâu v§i kho 

tàng giàu có Çó cûa hånh phúc và cûa tình thÜÖng thì chúng ta 

cÛng së Çû sÙc månh Ç‹ ÇÓi phó v§i bÃt cÙ m¶t khó khæn nào 

mà chúng ta phäi ÇÓi phó. Cho nên chúng ta hãy sÓng trong 

giây phút hiŒn tåi, ÇØng trÓn chåy, ÇØng tìm tòi. Trª vŠ v§i 

giây phút hiŒn tåi là Ç‹ ti‰p xúc sâu s¡c ÇÜ®c v§i nh»ng gì 

mÀu nhiŒm, nh»ng gì ÇËp Çë và an lành. SÓng v§i tình thÜÖng, 

tha thÙ cho nhau, Çùm b†c lÃy nhau, nâng Ç« cho nhau, chúng 

ta tåo ra hånh phúc rÃt l§n cho chính chúng ta. Và hånh phúc 

Çó bao gi© cÛng còn. Hånh phúc Çó không phäi là m¶t thÙ 

hånh phúc mong manh, trái låi nó càng ngày càng v»ng chãi. 

Và chính v§i cái hånh phúc Ãy mà chúng ta có th‹ Çi làm hånh 

phúc cho ngÜ©i. N‰u chúng ta không có m¶t kho tàng cûa 

hånh phúc trong tâm thì chúng ta có gì Ç‹ phân phát, Ç‹ chia 

sÈ v§i nh»ng ngÜ©i khác. Cho nên s¿ th¿c tÆp cûa chúng ta là 

s¿ th¿c tÆp hånh phúc, vì trong m‡i giây phút trong Ç©i sÓng 

hàng ngày cûa chúng ta tåi Çây chúng ta ÇŠu có th‹ có hånh 

phúc. Giáo lš cûa ñÙc Th‰ Tôn - hiŒn pháp låc trú - rÃt mÀu 

nhiŒm. Nh»ng ÇiŠu kiŒn cûa hånh phúc Çã có ÇÀy Çû. Có th‹ 

hôm nay ta coi thÜ©ng, nhÜng m¶t mai này nhìn låi, chúng ta 

së thÃy nh»ng giây phút Çó là nh»ng giây phút mÀu nhiŒm 

nhÃt cûa Ç©i ta. Và nh»ng giây phút Çó không phäi thu¶c vŠ 

quá khÙ, chúng Çang thu¶c vŠ hiŒn tåi và chúng ta Çang có 

chû quyŠn. SÓng nhÜ th‰ nào Ç‹ nh»ng giây phút bây gi© ÇØng 

trª thành quá khÙ; mà mãi mãi còn là hiŒn tåi. ñó là s¿ th¿c 

tÆp cûa chúng ta.  

 

Che chª và bäo h¶ 
 

Chúng ta tu tÆp nhÜng kÿ th¿c chúng ta Çang làm giàu. 

Làm giàu không phäi v§i cái nghïa cûa th‰ gian là chÃt chÙa 

tiŠn cûa mà v§i cái nghïa là chúng ta Çang chÃt chÙa hånh 

phúc. Không cÀn gì nhiŠu, ta chÌ cÀn m¶t vài cái bánh tráng và 

mÃy c†ng rau muÓng là có th‹ làm ra ÇÜ®c rÃt nhiŠu hånh 

phúc. Ta chÌ cÀn 15 phút hay là 20 phút ngÒi chÖi v§i nhau, 

thÃy ÇÜ®c r¢ng chúng ta Çang ÇÜ®c sÓng bên nhau v§i khung 

cänh mÀu nhiŒm này ta có th‹ làm ÇÜ®c hånh phúc. M‡i giây 

phút hånh phúc nhÜ vÆy së làm giàu cho kho tàng hånh phúc 

cûa chúng ta, và ngày nào chúng ta cÛng làm giàu cho kho 

tàng hånh phúc Ãy cä. Và chúng ta bi‰t r¢ng chính v§i cái kho 

tàng hånh phúc Çó mà ta trª nên m¶t vÎ bÒ tát, có th‹ Çem an 

låc, hånh phúc mà chia sÈ v§i m†i ngÜ©i và m†i loài. ñÖn giän 

nhÜ vÆy thôi. TÃt cä có th‹ quy tø vŠ hai ch», hai ch» Çó là an 

trú. An trú tÙc là ª yên. Hånh phúc có th‹ có m¥t trong giây 

phút hiŒn tåi. Ta sÓng ª Çây, chÎ cûa ta Çang Çau, mË cûa ta 

Çang Çau, ta bi‰t rõ nhÜ vÆy nhÜng mË ta và chÎ ta, ta chÜa bao 

gi© tØng xa cách h‰t. Ta Çã có nh»ng gi© phút hånh phúc v§i 

mË, Çã có nh»ng gi© phút hånh phúc v§i chÎ, v§i thÀy, v§i bån, 

v§i anh, và ta ti‰p tøc sÓng nhÜ vÆy. Ti‰p tøc dùng trái tim, 

dùng s¿ hi‹u bi‰t và hånh phúc cûa ta Ç‹ ôm lÃy nh»ng ngÜ©i 

Çó thì ta không cÀn phäi xót xa, ta không cÀn phäi hÓi hÆn vì 

ta chÜa bao gi© tØng bÕ nh»ng ngÜ©i Çó, chÜa bao gi© tØng 

phø nh»ng ngÜ©i Çó. DÀu ta không ÇÜ®c sÓng chung hai mÜÖi 

bÓn gi© ÇÒng hÒ v§i h† nhÜng h† Çã trª thành ra hình änh bän 

môn trong trái tim cûa ta. Và m‡i hÖi thª, m‡i bÜ§c chân, m‡i 

nø cÜ©i cûa ta là Ç‹ nuôi dÜ«ng ta nhÜng ÇÒng th©i cÛng là Ç‹ 

nuôi dÜ«ng h†. Vì vÆy SÜ Ông ÇÜ®c ta ti‰p tøc nuôi dÜ«ng, 

mË ÇÜ®c ta ti‰p tøc nuôi dÜ«ng, chÎ ÇÜ®c ta ti‰p tøc nuôi 

dÜ«ng và cä nh»ng sÜ chú và sÜ cô Çã không còn cÖ duyên ª 

Çây n»a, chúng ta cÛng ti‰p tøc nuôi dÜ«ng h†; chúng ta 

không mÃt Çi m¶t cái gì h‰t. ñây là m¶t s¿ nh¡c nhª. ThÀy 

nghï r¢ng ngày xÜa ñÙc Th‰ Tôn cÛng thÜ©ng nh¡c nhª các 

thÀy, các sÜ cô: ‘‘Hånh phúc luôn luôn có th‹ có ÇÜ®c trong 

gi© phút hiŒn tåi.’’ ñØng Çánh mÃt nó b¢ng v†ng tâm, b¢ng s¿ 

bÃt an cûa mình, ‘‘Hãy trª vŠ an trú và sÓng cho sâu s¡c Ç©i 

sÓng ngày hôm nay.’’ Chúng ta tåo d¿ng hånh phúc, chúng ta 

làm giàu ÇÜ®c n¶i tâm và nÓi ti‰p ÇÜ®c s¿ nghiŒp cûa ñÙc 

NhÜ Lai, và ta không cÀn Än tàng mà vÅn có th‹ ti‰p tøc phát 

hiŒn, vì trong liên hŒ duyên sinh thì hånh phúc cûa chúng ta 

có liên hŒ Ç‰n hånh phúc cûa nh»ng ngÜ©i khác. Trong n‰p 

sÓng nhÜ vÆy, trong tinh thÀn nhÜ vÆy, chúng ta che chª cho 

nhau, chúng ta Çùm b†c lÃy nhau; cÛng nhÜ ngày xÜa mË Çã 

che chª cho ta, chÎ Çã Çùm b†c lÃy ta. Bây gi© ta cÛng Çùm 

b†c, che chª cho anh, cho chÎ, cho em ta, và chúng ta có th‹ 

làm hay hÖn n»a là che chª cho nhau b¢ng uy nghi, b¢ng gi§i 

luÆt. Vì không có s¿ che chª và bäo h¶ nào v»ng chãi và cao 

quš hÖn là s¿ che chª và bäo h¶ b¢ng gi§i luÆt và b¢ng uy 

nghi. Ta thÜÖng sÜ em ta và ta che chª cho sÜ em ta b¢ng gi§i 

luÆt và b¢ng uy nghi; Çó chính là tình thÜÖng cao cä nhÃt. Ta 

thÜÖng sÜ anh cûa ta thì ta cÙ thÜÖng, nhÜng ta phäi thÜÖng 

b¢ng cách bäo vŒ và che chª sÜ anh cûa ta b¢ng gi§i luÆt và 

b¢ng uy nghi cûa chính ta. ñÜ®c nhÜ vÆy, Ç©i Ç©i ta së có sÜ 

anh, Ç©i Ç©i ta së có sÜ em và không bao gi© h† trª thành cÓ 

nhân cûa ta cä; mà h† së trª thành ngÜ©i bån ÇÜ©ng cûa ta 

trong ki‰p này và trong nh»ng ki‰p sau này.  ☺ 

 
 

Bên Mé RØng ñã Nª R¶ Hoa Mai 

ThÀy Çi tìm con 
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TØ lúc non sông còn tæm tÓi 

ThÀy Çi tìm con 

Khi m†i loài còn ch© Ç®i ánh dÜÖng lên 

ThÀy Çi tìm con 

Khi con còn Ç¡m chìm trong m¶t giÃc ngû triŠn miên 

Dù ti‰ng tù và Çã v†ng lên tØng hÒi giøc giã 

Không r©i non xÜa 

ThÀy ÇÜa m¡t nhìn vŠ phÜÖng tr©i lå 

Và nhÆn ra ÇÜ®c, trên vån nÈo ÇÜ©ng, tØng dÃu chân cûa con 

 

Con Çi Çâu? 

Có khi sÜÖng mù Çã vŠ giæng m¡c chÓn cô thôn 

Mà trên bÜ§c phiêu linh con vÅn còn miŒt mài nÖi viÍn xÙ 

ThÀy Çã g†i tên con trong tØng hÖi thª 

Tin r¢ng dù con Çang låc loài Çi vŠ bên n§ 

Con cÛng së cuÓi cùng tìm ra ÇÜ®c lÓi trª vŠ bên ni 

Có khi ThÀy xuÃt hiŒn ngay gi»a ÇÜ©ng con Çi 

NhÜng m¡t con vÅn nhìn ThÀy nhÜ m¶t ngÜ©i xa lå 

Không thÃy ÇÜ®c mÓi túc duyên  

Không nh§ ÇÜ®c l©i nguyŠn xÜa vàng Çá 

Con Çã không nhÆn ra ÇÜ®c thÀy 

Vì tâm con còn vÜ§ng bÆn nh»ng hình bóng xa xôi 

 

Trong ki‰p xÜa, con Çã tØng nhiŠu lÀn n¡m tay ThÀy rong chÖi 

ThÀy trò ta Çã ngÒi thÆt lâu cånh nh»ng gÓc thông già  

                                træm tu°i 

ñã tØng ÇÙng yên cùng l¡ng nghe ti‰ng gió thì thào m©i g†i  

Và ng¡m nhìn nh»ng cøm mây tr¡ng bay. 

Con Çã tØng nh¥t ÇÜa ThÀy nh»ng chi‰c lá ngô ÇÒng ÇÀu thu  

        ÇÕ th¡m 

ThÀy Çã tØng ÇÜa con vÜ®t qua nh»ng khu rØng  

                  tuy‰t phû giá bæng 

NhÜng Çi Çâu thÀy trò ta cÛng luôn luôn trª vŠ nÖi  

      non xÜa chÓn cÛ, 

ñ‹ ÇÜ®c gÀn gÛi sao træng 

ñ‹ ÇÜ®c m‡i khuya gióng ti‰ng chuông Çåi hÒng 

Cho m†i loài tÌnh thÙc 

ThÀy trò ta Çã tØng ngÒi yên trên An Tº SÖn cùng  

        Çåi sï Trúc Lâm 

Bên nh»ng cây Çåi già nª hoa thÖm ngát 

ñã tØng ÇÜa tàu ra khÖi cÙu ngÜ©i thuyŠn nhân phiêu dåt 

ñã tØng giúp thiŠn sÜ Vån Hånh thi‰t k‰ thành Thæng Long 

 

ñã tØng cùng nhau Çánh tranh d¿ng chi‰c thäo am bên sông  

Và giæng lÜ§i v§t Tråc TuyŠn khi TiŠn ñÜ©ng Çang  

                                                                   Çùng Çùng dÆy sóng 

 

ThÀy trò ta Çã mª lÓi bÜ§c lên tr©i ngoåi phÜÖng lÒng l¶ng 

Sau bao tháng ngày công phu ch†c thûng lÜ§i th©i gian 

ñã tØng cÃt gi» ÇÜ®c ánh sáng cûa nh»ng vì sao bæng 

Làm ÇuÓc soi ÇÜ©ng cho nh»ng ai muÓn trª vŠ 

                                               sau nh»ng tháng ngày rong ru°i 

 

NhÜng cÛng có khi håt giÓng lãng tº trong con bØng sÓng dÆy 

Con Çã r©i bÕ thÀy, r©i bÕ huynh ÇŒ  

     m¶t mình thÃt th‹u ra Çi... 

ThÀy nhìn con xót thÜÖng 

Tuy bi‰t r¢ng Çây không th¿c s¿ là m¶t cu¶c phân kÿ 

Bªi vì con Çang có thÀy nÖi tØng t‰ bào trong cÖ th‹ 

Bi‰t con còn phäi thêm m¶t lÀn Çóng vai ngÜ©i cùng tº 

Nên thÀy Çã nguyŠn së có m¥t Çó cho con 

  m‡i lÀn con g¥p bÜ§c gian nguy 

Có khi con n¢m thi‰p Çi trên cát nóng sa måc chÓn biên thùy 

ThÀy Çã hóa thân làm Çám båch vân Çem cho con bóng mát 

ñ‰n gi»a khuya Çám mây Ç†ng låi thành sÜÖng, cam l¶  

rÖi tØng håt  

ñ‹ con uÓng lÃy trong cÖn mê. 

 

Có khi con ngÒi dÜ§i v¿c sâu tæm tÓi, hoàn toàn cách biŒt  

tr©i quê 

ThÀy Çã hóa thân thành chi‰c thang dài,  

   và nhË nhàng b¡c xuÓng 

Cho con leo lên vùng chan hòa ánh sáng 

ñ‹ tìm låi ÇÜ®c màu tr©i xanh và ti‰ng suÓi ti‰ng chim 

 

Có lúc thÀy nhÆn ra ÇÜ®c con ª Birmingham 

Ÿ quÆn Do Linh, hay miŠn Tân Anh Cát L®i 

Có lúc thÀy g¥p con ª Hàng Châu, Hå Môn hay ThÜ®ng Häi 

Có khi thÀy tìm ÇÜ®c con ª St Petersburg, ho¥c ª Tây Bá Linh 

Có khi m§i lên næm 

 mà thÃy con, thÀy cÛng nhÆn ÇÜ®c chân hình 

ThÃy ÇÜ®c håt giÓng bÒ ÇŠ nÖi con, mang trong trái tim  

còn niên thi‰u 

ThÃy con, thÀy Çã luôn luôn ÇÜa tay lên làm dÃu hiŒu 

Dù nÖi g¥p con là ª miŠn Kinh B¡c, vùng B‰n Nghé,  

      hay cºa bi‹n ThuÆn 

An 

Có khi con là trái træng vàng ºng chín lÖ lºng treo  

             trên ÇÌnh Kim SÖn 

Hay là con chim con chiêm chi‰p kêu Çêm ñông  

            bay qua rØng ñåi 

Lão 

RÃt nhiŠu khi thÀy thÃy ÇÜ®c con  

NhÜng con không thÃy ÇÜ®c thÀy,  

Dù trên nÈo con Çi sÜÖng chiŠu Çã thÃm vào Ü§t áo 

VÆy mà cuÓi cùng con cÛng Çã trª vŠ 

 

Con trª vŠ ngÒi dÜ§i chân thÀy, nÖi chÓn non xÜa. 

ñ‹ rÒi ti‰ng chim kêu ti‰ng vÜ®n hú låi cùng hòa v§i  

ti‰ng công phu s§m trÜa 

Con Çã vŠ bên thÀy, thÆt s¿ muÓn chÃm dÙt cu¶c Ç©i lãng tº. 

 

Sáng nay chim chóc ca mØng vØng ô lên rång r« 

Con có hay trên bÀu xanh mây tr¡ng vÅn còn bay? 

Con ª Çâu? 

Cänh núi xÜa còn Çó, nÖi hiŒn pháp chÓn này 

Dù Ç®t sóng båc ÇÀu vÅn còn Çang muÓn vÜÖn mình  

        Çi vŠ phÜÖng lå 

Nhìn låi Çi, thÀy Çang ª trong con, và trong tØng nø hoa,  

       chi‰c lá 

N‰u g†i tên thÀy, con së t¿ kh¡c thÃy thÀy ngay. 

Con Çi Çâu? Cây m¶c già Çã nª hoa, thÖm nÙc sáng nay 

ThÀy trò ta thÆt chÜa bao gi© tØng cách biŒt 

Xuân Çã vŠ, các c¶i thông Çã ra chÒi óng bi‰c 

Và bên mé rØng Çã nª r¶ hoa Mai.  ☺ 

NhÃt Hånh 
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HiŒn Pháp TÎnh ñ¶ 

M¶t phÀn cûa bài giäng Kinh A Di ñà 

trong khóa tu mùa thu 1998 tåi Çåo tràng Mai thôn. 

ThÜ®ng t†a Thái Hòa phiên tä và hiŒu Çính. 

 

DiŒu Døng Pháp Thân 
 

‘‘Này n»a Xá L®i PhÃt! Ÿ nÜ§c C¿c Låc có bäy l§p lan 

can, bäy l§p lÜ§i giæng, bäy l§p hàng cây, tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c làm 

b¢ng bÓn thÙ châu báu, bao quanh giáp vòng, vì vÆy cõi Ãy 

ÇÜ®c g†i là cõi C¿c Låc.’’ 

 

Câu kinh này nói vŠ y báo trang nghiêm cûa cõi C¿c 

Låc. Y báo là môi trÜ©ng và hoàn cänh tÜÖng h®p v§i chánh 

báo. Chánh báo chính là bän thân ÇÙc Bøt A Di ñà. Y báo bao 

gÒm cä nhân dân và cõi nÜ§c. Y báo và chánh báo trang 

nghiêm cûa cõi TÎnh ñ¶ là do bän nguyŒn cûa ÇÙc Bøt A Di 

ñà và nhân dân cûa cõi nÜ§c Ãy tåo nên. CÛng vÆy, y báo và 

chánh báo cûa cõi Ta Bà ÇŠu do nghiŒp l¿c c¶ng ÇÒng cûa 

chúng sanh ª cõi này tåo tác ra. NghiŒp l¿c cûa chúng sanh 

nÖi cõi Ta Bà này ÇÜ®c tåo nên b¢ng ngÛ døc. Nhân dân cõi 

này luôn luôn lao mình vào ngÛ døc, do Çó chÃt liŒu TÎnh ñ¶ 

bi‰n mÃt, không còn n»a.  

 

Tåi sao Bøt Thích Ca nói ª cõi TÎnh ñ¶ không có m¥t 

ba con ÇÜ©ng ác? M¶t m¥t thì Bøt A Di ñà thuy‰t pháp, m¶t 

m¥t thì chim chóc nâng Ç« và hÜ§ng mình Çi vŠ nÈo hÜ§ng 

thÜ®ng, thì làm sao mà có tam ác Çåo? ChÌ trØ khi nào ta chán 

TÎnh ñ¶ và muÓn bÕ Çi. ñiŠu này là do ta mà ra. ñÙc Bøt A 

Di ñà së nói: ‘‘T¶i nghiŒp cho con. Con không muÓn ª Çây, 

con låi muÓn vŠ bên Çó! N‰u ª Çây thì con có tæng thân, có 

Bøt, có chim, có hÒ sen, có Çû ÇiŠu kiŒn Ç‹ gi» cho con ÇØng 

Çi thÓi lui, nhÜng n‰u lòng trÀn cûa con Çã bi‹u hiŒn và con 

muÓn trª vŠ v§i cõi Ta Bà thì con së Çánh mÃt TÎnh ñ¶ và 

tæng thân này.’’ 

Tæng thân là m¶t khung cänh hi‰n t¥ng cho chúng ta s¿ 

an ninh. Tæng thân v§i hai vòng tay v»ng chãi gi» ta låi trên 

con ÇÜ©ng gi§i, ÇÎnh và tuŒ. Vì vÆy chúng ta phäi quy‰t tâm ª 

låi v§i Tæng thân ‘Chúng con nguyŒn m¶t lòng vŠ nÜÖng t¿a 

Tæng thân.’ Cõi TÎnh ñ¶ là m¶t tæng thân quš báu nhÃt.  

 

Khi Çi vào b‰p Ç‹ nÃu cÖm, chúng ta cÛng có th‹ tu 

chánh niŒm ÇÜ®c. ñ‰n phiên ta nÃu cÖm cho Çåi chúng thì ta 

vào b‰p, th¡p m¶t cây hÜÖng, dâng hÜÖng, rÒi b¡t ÇÀu nÃu 

cÖm. Trong suÓt th©i gian m¶t gi© rÜ«i hay hai gi© làm viŒc 

dÜ§i b‰p, ta bi‰t th¿c tÆp theo dõi hÖi thª, bi‰t là Çang x¡t g†t, 

rºa nÒi hay xào nÃu, ... trong chánh niŒm. Do Çó ta vÅn Çang 

an trú trong cõi nÜ§c C¿c Låc. Còn n‰u không bi‰t tu thì ta 

vØa làm vØa giÆn, vØa làm vØa buÒn, vØa ganh, vØa nói 

chuyŒn hay vØa nói xÃu ngÜ©i khác, thì tuy cÛng là khung 

cänh Ãy nhÜng Çó là cõi Ta Bà. Ta có gi§i, ÇÎnh và tuŒ, tÙc là 

có s¿ th¿c tÆp thì nhà b‰p là TÎnh ñ¶ chÙ không phäi là Ta 

Bà. TÃt cä ÇŠu tùy nÖi ta. BÃt cÙ m¶t cái gì ta thÃy ÇÜ®c và 

ti‰p xúc ÇÜ®c ÇŠu có th‹ bi‰n thành pháp khí. Cái ch°i hay cái 

nÒi cÛng là pháp khí, cái gì cÛng có th‹ trª thành m¶t ÇiŠu 

kiŒn thuÆn l®i cho s¿ tu h†c cûa ta. ñó là tài næng cûa ÇÙc A 

Di ñà. Tài næng cûa ÇÙc A Di ñà là sº døng tÃt cä nh»ng gì 

Çang có m¥t Ç‹ ÇÜa dân chúng cûa mình Çi lên trong s¿ tu h†c. 

Tài næng cûa Tæng thân cÛng vÆy, tØ chuyŒn nÃu nÜ§ng, d†n 

dËp, làm vÜ©n, cho Ç‰n viŒc chæm sóc cây cänh, tÃt cä nh»ng 

cái Çó ÇŠu trª thành phÜÖng tiŒn tu h†c. Chúng ta phäi sº 

døng tÃt cä nh»ng y‰u tÓ Çó Ç‹ Çi t§i trên con ÇÜ©ng tu tÆp và 

chuy‹n hóa. 

 

Trong cõi TÎnh ñ¶ ngÜ©i ta cÛng nÃu cÖm, æn uÓng, Çi 

hái hoa cúng Bøt, nghe kinh và Çi thiŠn hành. Cõi ta Çang ª 

cÛng vÆy thôi. Không cÀn phäi qua bên Çó ta m§i làm ÇÜ®c 

nh»ng chuyŒn kia. Ngay bây gi© ta cÛng có th‹ làm ÇÜ®c 

nh»ng chuyŒn mà bên Ãy ngÜ©i ta Çang làm, tÙc là hái hoa, 

cúng Bøt, tøng kinh, nghe kinh, rºa chén, æn cÖm, Çi kinh 

hành... Cõi TÎnh ñ¶ ÇËp nhÜ vÆy, cõi TÎnh ñ¶ Çang có m¥t 

cho chúng ta. ChÌ có m¶t ÇiŠu là chúng ta Çang có m¥t cho cõi 

TÎnh ñ¶ hay không mà thôi.  

 

Trong khung cänh Tæng thân, m‡i khi chúng ta rºa nÒi, 

pha trà, Çi t¡m hay Çi ra vÜ©n, m‡i hành Ç¶ng và m‡i bÜ§c 

chân cûa chúng ta ÇŠu phäi trª thành m¶t câu thuy‰t pháp. 

BÜ§c Çi m¶t bÜ§c, Çó là m¶t bài thuy‰t pháp, nâng chén trà 

lên Ç‹ uÓng cÛng trª thành m¶t bài thuy‰t pháp. Bªi vì trong 

khi nâng chén trà lên ta có s¿ v»ng chãi, thänh thÖi và ung 

dung. UÓng trà nhÜ vÆy là thuy‰t pháp. ˆn cÖm nhÜ th‰ nào 

Ç‹ có hånh phúc và an låc trong khi æn, thì æn cÖm cÛng là 

thuy‰t pháp. Nhìn vào ta ngÜ©i khác Çang thÃy m¶t vÎ BÒ Tát 

trong TÎnh ñ¶. ñiŠu này không phäi Ç®i t§i ngày mai ta m§i 

làm ÇÜ®c. Ta phäi làm ÇÜ®c ngay ngày hôm nay. Làm ÇÜ®c 

m¶t ngày là ta Çã Çi Ç‰n TÎnh ñ¶ ÇÜ®c m¶t ngày.  

 

Vì muÓn cho pháp âm ÇÜ®c tuyên lÜu r¶ng rãi trong xÙ 

cûa Ngài, ÇÙc A Di ñà Çã tåo ra các loài chim mÀu nhiŒm. 

CÛng vÆy, muÓn cho pháp môn và giáo lš cûa ÇÙc B°n SÜ 

ÇÜ®c thÃm nhuÀn trong tæng thân chúng ta cÛng phäi làm nhÜ 

th‰. M‡i cº chÌ, l©i nói và š tÜªng cûa ta ÇŠu phäi trª nên m¶t 

phÜÖng tiŒn Ç‹ thuy‰t pháp. Ta phäi tham d¿ vào s¿ nghiŒp 

cûa pháp thân, vì pháp thân là thân cûa pháp, thân luôn luôn 

bi‹u hiŒn pháp. M¶t bài thuy‰t pháp cûa Ùng thân hay hóa 

thân có th‹ dài t§i m¶t gi© rÜ«i hay là hai gi©. NhÜng th‰ nào 

Ùng thân cÛng phäi dØng låi Ç‹ nghÌ ngÖi, Ç‹ æn cÖm. Còn 

pháp thân thì khác, pháp thân thuy‰t pháp liên tøc không 

ngØng. Thuy‰t pháp b¢ng chim, b¢ng mây, b¢ng gió, b¢ng 

bÜ§c chân hay b¢ng hÖi thª. Vì vÆy chúng ta phäi tham d¿ vào 

pháp thân. Chúng ta thuy‰t pháp b¢ng Ç©i sÓng hàng ngày cûa 

chúng ta. Ta thuy‰t pháp b¢ng hai bàn tay, b¢ng hai bàn chân, 

b¢ng cái miŒng trong khi æn ho¥c khi nói và b¢ng hai con m¡t 

trong khi nhìn. B°n phÆn cûa ngÜ©i sÓng trong TÎnh ñ¶ là 

phäi tham d¿ vào s¿ nghiŒp cûa pháp thân. Nghïa là phäi 

thuy‰t pháp b¢ng Ç©i sÓng hàng ngày cûa chúng ta. Ngày xÜa 

thánh Ghandhi có nói r¢ng: ‘‘ñ©i sÓng cûa tôi là cái thông 

ÇiŒp cûa tôi.’’ (My life is my message) Thông ÇiŒp không 

phäi vi‰t trên giÃy mà vi‰t b¢ng Ç©i sÓng hàng ngày. M¶t bài 

thuy‰t pháp cÛng vÆy, không phäi chÌ làm b¢ng ngôn ng» và 
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danh tØ mà thôi. Bài thuy‰t pháp còn ÇÜ®c làm b¢ng bÜ§c 

chân, hÖi thª, Ç¶ng tác và cái nhìn cûa ta. Tham d¿ vào s¿ 

nghiŒp cûa pháp thân là ÇiŠu chúng ta có th‹ làm ÇÜ®c hàng 

ngày. Nhìn vào cách ta Çi ÇÙng và ti‰p xº hàng ngày t¿ nhiên 

ngÜ©i ta sinh lòng kính ngÜ«ng và phát tâm xuÃt gia tu tÆp. 

NhÜ vÆy ta Çã là m¶t phÀn cûa ÇÙc Bøt Di ñà.  

 

“Xá L®i PhÃt, ª nÜ§c Bøt Ãy, m‡i khi có gió nhË xao 

Ç¶ng các hàng cây và các màn lÜ§i châu báu thì ngÜ©i ta ÇÜ®c 

nghe nh»ng âm thanh vi diŒu, giÓng nhÜ là có træm ngàn nhåc 

khí cùng ÇÜ®c tÃu lên m¶t lÀn. NgÜ©i dân nÜ§c Ãy m‡i khi 

nghe các âm thanh kia thì ÇŠu nhi‰p tâm niŒm Bøt, niŒm Pháp 

và niŒm Tæng.”  

 

HiŒn tÜ®ng này ª Çâu cÛng có. M‡i khi có gió Çi ngang 

các hàng cây tùng hay các hàng cây phong thì âm thanh cÛng 

mÀu nhiŒm vô cùng. Trong kinh không nói t§i mÜa, nhÜng 

ti‰ng mÜa cÛng êm ÇŠm dÍ chÎu l¡m. Nh»ng cÖn mÜa có khi 

råt rào, có khi êm ÇŠm làm cho tâm hÒn ta dÎu låi và ta nghe 

trong ti‰ng mÜa có âm nhåc cûa chÜ thiên, có ti‰ng thuy‰t 

pháp. N‰u nhìn kÏ cõi Ta Bà v§i tÃt cä niŒm và ÇÎnh, ta së 

thÃy cõi Ta Bà này cÛng ÇËp l¡m. Tôi nghï r¢ng cõi TÎnh ñ¶ 

có ÇËp cách mÃy thì cÛng chÌ ÇËp b¢ng cõi Ta Bà này mà thôi. 

TÃt cä nh»ng gì ta thÃy ª cõi TÎnh ñ¶ thì bên này ta cÛng có 

th‹ thÃy ÇÜ®c cä. Chúng ta Çã tØng nghe các vÎ t° sÜ nói: 

‘‘TÎnh ñ¶ ª trong tâm mình.’’ Trong tâm mình có s¿ nhË 

nhàng, có s¿ cªi mª, có s¿ thanh thoát thì nhìn cái gì cÛng 

thÃy là TÎnh ñ¶ cä.  

 

M‡i khi có gió nhË xao Ç¶ng các hàng cây và các màn 

lÜ§i châu báu thì ngÜ©i ta ÇÜ®c nghe nh»ng âm thanh vi diŒu... 

 

Chúng ta nghï r¢ng ª ngoài tiŒm kim hoàn m§i có 

nh»ng håt châu báu, nhÜng kÿ th¿c nh»ng håt sÜÖng long lanh 

trên ng†n cÕ cÛng ÇËp và còn ÇËp hÖn cä kim hoàn n»a. Và 

hay nhÃt là không có ai muÓn æn c¡p h‰t. Tåi vì ª Çâu cÛng có 

và chúng ÇËp vô cùng. Nói r¢ng nh»ng hàng cây Çó làm b¢ng 

châu báu, nhÜng nh»ng hàng cây làm b¢ng châu báu thì Çâu 

có ÇËp b¢ng nh»ng hàng cây thÆt. Trên bàn Bøt, thÌnh thoäng 

ta dâng cúng nh»ng hoa sen làm b¢ng g‡, b¢ng båc, b¢ng ng†c 

hay b¢ng vàng nhÜng nh»ng bông sen dâng lên trên bàn Bøt 

làm b¢ng vàng hay b¢ng ng†c thì Çâu có ÇËp b¢ng nh»ng bông 

sen thÆt. Nh»ng cái gì nhiŒm mÀu Çã tä trong kinh A Di ñà 

ÇŠu có Çû h‰t ª Çây, chÌ cÀn ta có tâm hÒn thanh thoát và an 

låc là có th‹ thÃy h‰t tÃt cä.  

 

Ÿ cõi TÎnh ñ¶, khi có gió Çi qua các hàng cây và các 

màn lÜ§i châu báu thì có nh»ng âm thanh vi diŒu, có âm nhåc 

và có l©i thuy‰t pháp. Và khi ÇÜ®c nghe nh»ng âm thanh nhÜ 

vÆy thì Çó là cÖ h¶i Ç‹ dân chúng nhi‰p tâm niŒm Bøt, niŒm 

Pháp và niŒm Tæng. Ÿ Çây chúng ta cÛng có th‹ làm y hŒt nhÜ 

vÆy. Chúng ta có ti‰ng chuông Çåi hÒng, ti‰ng chuông gia trì, 

ti‰ng chuông báo chúng, ti‰ng ÇÒng hÒ và ti‰ng ÇiŒn thoåi. 

Chúng ta có nh»ng ti‰ng xÜ§ng kŒ cûa các sÜ chú và các sÜ 

cô, có nh»ng hình änh Çi ra Çi vào cûa thiŠn sinh trong chánh 

niŒm. TÃt cä nh»ng cái Çó ÇŠu là nh»ng phÜÖng tiŒn Ç‹ nh¡c 

ta trª vŠ v§i s¿ niŒm Bøt, niŒm Pháp và niŒm Tæng. DÙt khoát 

là không cÀn Çi Çâu h‰t, ª Çây ta cÛng có Çû tÃt cä nh»ng gì 

diÍn tä trong kinh A Di ñà. 

 

Ánh Sáng Vô LÜ®ng  
 

 ‘‘Xá L®i PhÃt! ThÀy nghï sao? ñÙc Bøt kia tåi sao sao 

có tên g†i là A Di ñà?’’  

 

Tåi sao không có tên khác mà có tên là Amitabha? ñÙc 

Bøt Thích Ca trä l©i: 

 

‘‘Xá L®i PhÃt! Bªi vì ÇÙc Bøt Ãy là ánh sáng vô lÜ®ng 

có th‹ chi‰u soi ÇÜ®c tÃt cä các cõi nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng 

mà ánh sáng Ãy không bao gi© bÎ ngæn cách. Vì vÆy, nên ngài 

ÇÜ®c g†i là A Di ñà.’’ 

 

A Di ñà là ánh sáng vô lÜ®ng, vì vÆy TuŒ Trung 

ThÜ®ng Sï Çã nói:  

 

‘‘Di ñà Çích th¿c pháp thân ta 

Nam, B¡c, ñông, Tây kh¡p chói lòa’’ 

 

Khi ÇÓt lên m¶t cây Çèn n‰n hay m¶t cây Çèn dÀu, thì 

ta së có ánh sáng, nhÜng ánh sáng Çó không vô lÜ®ng. Tåi sao 

vÆy? Tåi vì n‰n sáp së h‰t, dÀu së h‰t và theo Çó ánh sáng së 

h‰t. NhÜng ÇÙc A Di ñà là m¶t nguÒn ánh sáng vô tÆn. M¶t vÎ 

bÒ tát, m¶t vÎ giác ng¶, m¶t vÎ Bøt luôn luôn tØ cÖ th‹ phóng 

ra ánh sáng. ñó là ánh sáng cûa chánh niŒm. Ánh sáng cûa các 

vÎ Bøt Çi rÃt xa, Çi xa l¡m. Phóng ra ánh sáng Çó Ç‹ làm gì? 

ñ‹ soi ÇÜ©ng và giúp ngÜ©i ta ÇØng bÜ§c sa vào hÀm hÓ cûa 

kh° Çau.  

 

Chúng ta ÇØng nghï r¢ng chÌ có Bøt và các vÎ bÒ tát 

m§i có th‹ phát ra ánh sáng này. NgÜ©i nào trong chúng ta 

cÛng có th‹ phát ra ánh sáng Çó, ánh sáng cûa chánh niŒm. 

Trong khi Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi hay thuy‰t pháp, ánh sáng cûa 

chánh niŒm tÕa chi‰u Çi rÃt xa. Khi ngÜ©i ta t§i chÖi hay t§i 

thæm vi‰ng mà thÃy chúng ta Çi, ÇÙng, n¢m và ngÒi trong 

chánh niŒm cÛng thÃy ánh sáng trong thân ta Çang chi‰u ra. 

Khi m¶t tia sáng này chåm vào ngÜ©i khác thì ngÜ©i Ãy cäm 

Ç¶ng và cÛng muÓn ÇÜ®c Çi, ÇÙng và làm viŒc ung dung nhÜ 

vÆy. Các thÀy, các sÜ cô, các sÜ chú và các Çåo h»u ª Çây 

ngÜ©i nào cÛng có th‹ phát ra ánh sáng tØ thân th‹, tØ tâm hÒn 

cûa mình. TÃt cä chúng ta ÇŠu có th‹ phát ra ánh sáng chánh 

niŒm, và chÌ có s¿ th¿c tÆp chánh niŒm m§i làm phát ra ánh 

sáng Çó. Chánh niŒm ÇÜa Ç‰n chánh ÇÎnh, chánh ÇÎnh ÇÜa Ç‰n 

trí tuŒ. ñó là nh»ng viên ng†c lÜu ly có th‹ chi‰u ra ánh sáng. 

Chúng ta ÇØng có m¥c cäm. Chúng ta cÛng có th‹ phóng 

quang ÇÜ®c nhÜ ÇÙc A Di ñà, tuy ánh sáng cûa ta chÜa Çi xa 

b¢ng, nhÜng chúng ta Çã có th‹ phóng ra ÇÜ®c. N‰u m‡i ngày 

ta ÇŠu th¿c tÆp thì ánh sáng càng ngày càng ÇÜ®c phóng xa. 

Ánh sáng Çó có th‹ ÇÜ®c phát ra dÜ§i nhiŠu hình thÙc. Ÿ trên 

th‰ gi§i bây gi© có bi‰t bao nhiêu ngÜ©i Çang tu tÆp theo pháp 

môn cûa Làng Mai. H† Ç†c sách, nghe bæng và ti‰p xúc v§i 

các vÎ giáo th† ª Làng Mai. Vì vÆy ánh sáng cûa chúng ta Çã 

Çi rÃt xa, và chúng ta cÛng Çang tham d¿ vào công nghiŒp cûa 

ÇÙc A Di ñà tÙc là phát ra ánh sáng. Phát ra ánh sáng là ÇiŠu 

chúng ta làm ÇÜ®c và làm ÇÜ®c ngay ngày hôm nay. HÍ bÜ§c 

m¶t bÜ§c chân có chánh niŒm thì có ánh sáng lóe ra liŠn. Ta 

phäi hi‹u ánh sáng là nhÜ vÆy. Và ánh sáng cûa ÇÙc A Di ñà 

là vô lÜ®ng. ñó là ÇÎnh nghïa ÇÀu cûa ch» Amitabha: ánh sáng 

vô lÜ®ng. Bây gi© ta Çi Ç‰n ÇÎnh nghïa thÙ hai: 
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Th† Mång Vô Cùng 
 

‘‘HÖn n»a, Xá L®i PhÃt! Th† mång cûa ÇÙc Bøt Ãy 

cÛng nhÜ cûa dân chúng trong nÜ§c ngài là th† mång vô lÜ®ng 

kéo dài t§i vô lÜ®ng vô biên ki‰p a tæng kÿ, vì vÆy danh hiŒu 

cûa ngài là A Di ñà’’  

 

A tæng kÿ có nghïa là vô lÜ®ng, vô sÓ. ñÙng vŠ phÜÖng 

diŒn tích môn thì chúng ta có sanh có diŒt. KËt vào š niŒm th† 

mång, ta nghï r¢ng ta chÌ b¡t ÇÀu có m¥t tØ næm Çó và së trª 

thành không có tØ næm kia. NhÜng theo giáo lš Çåo Bøt thì 

bän chÃt cûa chúng ta là không sanh và không diŒt. ñÙng vŠ 

phÜÖng diŒn bän môn thì th† mång cûa ta cÛng vô lÜ®ng nhÜ 

th† mång cûa ÇÙc Th‰ Tôn và cûa ÇÙc A Di ñà. Nhìn cho kÏ 

ta thÃy tÃt cä m†i hiŒn tÜ®ng trong vÛ trø ÇŠu nhÜ vÆy. M¶t 

bông hoa hay m¶t chi‰c lá cÛng có th† mång vô lÜ®ng. Nhìn 

cån c®t thì ta thÃy chi‰c lá có sinh và có diŒt; nhìn sâu thì 

chúng ta thÃy sinh diŒt chÌ là cái bên ngoài. Bän chÃt cûa m¶t 

chi‰c lá là vô sinh bÃt diŒt, bän chÃt cûa chúng ta cÛng nhÜ 

vÆy. Ánh sáng cûa ÇÙc A Di ñà là vô lÜ®ng nên th† mång cûa 

ngài cÛng là vô lÜ®ng. Ánh sáng cûa cái Çèn dÀu có khi t¡t, 

nhÜng ánh sáng cûa ÇÙc A Di ñà không bao gi© t¡t. Vì sao? 

Vì th† mång cûa ÇÙc A Di ñà là vô lÜ®ng. Chúng ta cÛng vÆy, 

cÛng có th‹ tham d¿ vào th† mång vô lÜ®ng cûa ÇÙc A Di ñà. 

Bªi vì chúng ta cÛng có bän chÃt bÃt sanh và bÃt diŒt. Hai ÇÎnh 

nghïa vŠ ÇÙc A Di ñà là vô lÜ®ng quang (ánh sáng vô lÜ®ng) 

và vô lÜ®ng th† (tÙc là th† mång vô lÜ®ng.) Không phäi chÌ có 

ÇÙc A Di ñà m§i có bän môn mÀu nhiŒm, m§i có bän chÃt bÃt 

sanh bÃt diŒt, mà tÃt cä chúng ta cÛng ÇŠu có bän chÃt bÃt sanh 

bÃt diŒt. Vì vÆy, chúng ta có th‹ tham d¿ vào công viŒc ch‰ 

tác ánh sáng cûa ÇÙc A Di ñà và ánh sáng Çó së có m¥t liên 

tøc không bao gi© chÃm dÙt. 

 

Con ñÜ©ng ng Hóa 
 

‘‘Xá L®i PhÃt! TØ khi Bøt A Di ñà thành Çåo Ç‰n nay 

tính ra là Çã mÜ©i ki‰p. Này n»a, Xá L®i PhÃt, sÓ ÇŒ tº Thanh 

Væn Çã Ç¡c quä A La Hán cûa ÇÙc Bøt Ãy nhiŠu vô lÜ®ng 

không th‹ Ç‰m ÇÜ®c b¢ng toán h†c. SÓ ÇŒ tº bÒ tát cûa ngài 

cÛng Çông Çäo nhÜ th‰.’’ 

 

Trên phÜÖng diŒn tích môn, tØ khi ÇÙc Bøt A Di ñà 

thi‰t lÆp ra cõi C¿c Låc chÌ có mÜ©i ki‰p thôi và Bøt A Di ñà 

Çang bi‹u hiŒn nhÜ m¶t hóa thân. Và chúng ta thÃy hóa thân 

hay Ùng thân cûa ÇÙc A Di ñà m§i thi‰t lÆp cõi C¿c Låc ÇÜ®c 

mÜ©i ki‰p và sÓ ÇŒ tº Thanh Væn Çã Ç¡c quä A La Hán cûa 

ngài nhiŠu vô lÜ®ng không th‹ Ç‰m ÇÜ®c b¢ng toán h†c. 

Không th‹ dùng ÇiŒn toán Ç‹ Ç‰m ÇÜ®c. SÓ ÇŒ tº bÒ tát cûa 

ngài cÛng Çông Çäo nhÜ th‰. Nghïa là ÇÙc A Di ñà có ÇŒ tº vŠ 

phía Thanh Væn và cÛng có ÇŒ tº vŠ phía bÒ tát. Dân chúng 

TÎnh ñ¶ gÒm nh»ng ngÜ©i tu theo Çåo Bøt nguyên thÌ và 

nh»ng ngÜ©i tu theo Çåo Bøt phát tri‹n. Ÿ bên nào cÛng Çông 

Ç‰n n‡i các nhà toán h†c cÛng không th‹ nào Ç‰m h‰t ÇÜ®c. 

 

‘‘Này Xá L®i PhÃt! NÜ§c Bøt kia Çã ÇÜ®c xây d¿ng 

b¢ng nh»ng công ÇÙc ÇËp Çë nhÜ th‰.’’ 

 

Nh»ng công ÇÙc ÇËp Çë nhÜ th‰ là nh»ng ÇiŠu chúng ta 

Çã ÇÜ®c nghe nh»ng Çoån vØa qua, nhÜ các hàng cây, các hÒ 

sen có nÜ§c tám công ÇÙc, âm nhåc trên không, dân chúng có 

thì gi© Ç‹ Çi hái hoa cúng dÜ©ng các vÎ Bøt, nÃu cÖm và æn 

cÖm, Çi kinh hành, nghe chim hót, nghe thông reo, nghe 

thuy‰t pháp và dân chúng ª nÜ§c C¿c Låc rÃt Çông. TÃt cä 

nh»ng cái Çó ÇŠu là nh»ng công ÇÙc và nh»ng cái ÇËp mÀu 

nhiŒm cûa cõi C¿c Låc. 

 

TÜ Cách BÃt ThÓi 
 

‘‘Này n»a Xá L®i PhÃt! TÃt cä nh»ng ai sinh vŠ nÜ§c 

C¿c Låc ÇŠu có tÜ cách bÃt thÓi chuy‹n, trong sÓ Ãy có nhiŠu 

vÎ Çã là bÒ tát nhÃt sinh b° xÙ. SÓ lÜ®ng cûa các vÎ này Çông 

Çäo vô cùng, không th‹ dùng toán h†c mà ki‹m Ç‰m ÇÜ®c, ta 

chÌ có th‹ dùng danh tØ vô sÓ A Tæng Kÿ Ç‹ diÍn tä mà thôi.’’ 

 

Trong kinh này Bøt liên ti‰p ÇÜa ra nh»ng hình änh rÃt 

tích c¿c vŠ nÜ§c C¿c Låc, và sau khi ÇÜa ra nh»ng hình änh 

tích c¿c, Bøt nói: ‘‘Còn n»a... này n»a...’’ Trong nguyên væn 

là: ‘‘Phøc thÙ Xá L®i PhÃt!’’ chúng ta dÎch là ‘‘Này n»a Xá 

L®i PhÃt!'' ''Này n»a Xá L®i PhÃt! TÃt cä nh»ng ai sinh vŠ 

nÜ§c C¿c Låc ÇŠu có tÜ cách bÃt thÓi chuy‹n.’’ Nghïa là 

không còn bÎ sa Ç†a trª låi. ThÓi là Çi lui, hÍ sinh sang nÜ§c 

Çó rÒi thì chÌ Çi t§i thôi, không Çi lui, không rÖi røng trª låi 

n»a, nghïa là không rÖi røng vào trong cõi Çau kh°, chìm Ç¡m 

và hŒ løy. Tåi sao? Tåi vì có m¶t cái gì giÓng nhÜ m¶t cái lÜ§i 

giæng làm cho mình có muÓn rÖi xuÓng cÛng không rÖi xuÓng 

n»a. Cái lÜ§i Çó là cái lÜ§i gì mà gi» cho ta không sa Ç†a trª 

låi? ñÙc Th‰ Tôn së cho chúng ta bi‰t trong m¶t Çoån kinh 

ti‰p theo. 

 

BÃt thÓi chuy‹n nghïa là không còn sa Ç†a trª låi. 

Nh»ng ngÜ©i nào sinh vŠ cõi C¿c Låc ÇŠu có tÜ cách bÃt thÓi 

chuy‹n cä. Và trong sÓ Çó có nhiŠu vÎ bÒ tát Çã là nhÃt sanh 

b° xÙ. BÒ tát nhÃt sanh b° xÙ là bÒ tát s¤n sàng ÇÜ®c sinh ra 

m¶t lÀn cuÓi Ç‹ thành PhÆt. MuÓn cõi nào thì Çi vŠ cõi Çó Ç‹ 

thành Bøt. GiÓng nhÜ ÇÙc Thích Ca Mâu Ni trÜ§c khi sanh, 

ngài là bÒ tát nhÃt sanh b° xÙ, sinh ra lÀn chót ª cõi Ta Bà và 

thành Bøt ª Çây. SÓ lÜ®ng các vÎ này tÙc là các vÎ bÒ tát nhÃt 

sanh b° xÙ Çông Çäo vô cùng, không th‹ nào dùng toán h†c Ç‹ 

ki‹m Ç‰m ÇÜ®c. Ta chÌ có th‹ dùng danh tØ vô sÓ (A Tæng 

Kÿ) Ç‹ diÍn tä mà thôi. A Tæng Kÿ có nghïa là vô sÓ. Ch» A 

tÙc là vô và Tæng Kÿ là sÓ. 

 

NgÜ©i Và Cänh DÍ ThÜÖng 
 

‘‘Xá L®i PhÃt! Chúng sanh m†i nÖi, khi nghe nói t§i 

nÜ§c C¿c Låc ÇŠu nên phát nguyŒn sanh vŠ nÜ§c Ãy.’’ 

 

ñó là l©i gªi g¡m, nh¡n nhû và khuyên bäo cûa ÇÙc 

Th‰ Tôn. ñÙc Th‰ Tôn khuyên r¢ng: N‰u quš vÎ ÇÜ®c nghe 

Ç‰n cõi Çó thì nên phát tâm sanh vŠ cõi Çó. Và Th‰ Tôn ÇÜa ra 

m¶t lš do rÃt xÙng Çáng. 

 

 ‘‘Tåi sao? Tåi vì sinh vŠ nÜ§c Çó thì së ÇÜ®c sÓng 

chung và gÀn gÛi v§i rÃt nhiŠu các bÆc thiŒn nhân cao ÇÙc.’’ 

 

Trong kinh có rÃt nhiŠu câu hay nhÜng câu này là câu 

hay nhÃt. Không phäi là sinh vŠ nÜ§c Çó thì có vàng, båc, ao, 

hÒ, gió, các loåi chim, các hàng cây hay các thÙ ÇËp Çë khác 

mà bªi vì m¶t lš do khác. NÜ§c Çó có m¶t cänh tÜ®ng rÃt ÇËp: 

Çó là nÖi tø h†p cûa rÃt nhiŠu ngÜ©i dÍ thÜÖng, rÃt nhiŠu bÆc 
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cao ÇÙc. ñó là lš do sÓ m¶t Ç‹ chúng ta sinh vŠ. Tåi vì sinh vŠ 

ch‡ Çó thì ÇÜ®c sÓng chung và gÀn gÛi v§i rÃt nhiŠu ngÜ©i dÍ 

thÜÖng. Tuy Bøt Thích Ca không nói rõ nhÜng chúng ta bi‰t 

r¢ng Bøt A Di ñà là m¶t ngÜ©i có khä næng rÃt l§n trong viŒc 

xây d¿ng tæng thân. N‰u ÇÙc Bøt A Di ñà không dÍ thÜÖng 

thì Çâu có ai muÓn Ç‰n cõi Çó. Vì ÇÙc A Di ñà dÍ thÜÖng quá 

chØng, cho nên hÀu h‰t tÃt cä nh»ng ngÜ©i dÍ thÜÖng ÇŠu quy 

tø vŠ bên Çó. Chìa khóa cûa s¿ thành công là quy tø ÇÜ®c 

nh»ng ngÜ©i dÍ thÜÖng, nh»ng bÆc thÜ®ng thiŒn nhân vŠ ch‡ 

mình ª. Câu h¶i nhÃt xÙ là Ç‰n cùng ª chung m¶t ch‡. Chúng 

ta ngÜ©i nào cÛng muÓn ÇÜ®c nhÜ ÇÙc Bøt A Di ñà. Khi 

chúng ta thi‰t lÆp m¶t Çåo tràng, m¶t quê hÜÖng tÎnh Ç¶ thì ta 

cÛng muÓn r¢ng tÃt cä nh»ng ngÜ©i dÍ thÜÖng trên th‰ gi§i 

ÇŠu quy tø vŠ trú xÙ Çó Ç‹ cùng c¶ng tác v§i chúng ta. Và ta 

bi‰t trÜ§c r¢ng n‰u ta Ç¶c tài, khó chÎu và không sº døng ái 

ng» thì các bÆc thiŒn nhân së không t§i. Vì vÆy ta bi‰t r¢ng 

ÇÙc Bøt A Di ñà là m¶t ngÜ©i rÃt dÍ thÜÖng, nghe t§i ÇÙc Bøt 

A Di ñà và cõi nÜ§c cûa ngài ai cÛng muÓn t§i Ç‹ ÇÜ®c sÓng 

và gÀn gÛi v§i nh»ng ngÜ©i dÍ thÜÖng nhÃt trên Ç©i. Cho nên 

câu kinh này là m¶t câu rÃt hay.  

 

‘‘Xá L®i PhÃt! Chúng sanh m†i nÖi, khi nghe nói t§i 

nÜ§c C¿c Låc ÇŠu nên phát nguyŒn sanh vŠ nÜ§c Ãy. Tåi sao? 

Tåi vì sinh vŠ nÜ§c Çó thì së ÇÜ®c sÓng chung và gÀn gÛi v§i 

rÃt nhiŠu các bÆc thiŒn nhân cao ÇÙc.’’ 

 

ThiŒn nhân là nh»ng ngÜ©i có trái tim rÃt r¶ng, có 

nh»ng håt giÓng rÃt lành ª trong tâm thÙc, chÌ muÓn nghï ÇiŠu 

lành, nói ÇiŠu lành và làm ÇiŠu lành thôi. ThiŒn là nghï t§i 

nh»ng ÇiŠu thiŒn. Nhân phÄm cûa h† là nhân phÄm cao ÇËp 

cho nên g†i là thiŒn nhân cao ÇÙc. Trong cõi này, ta chÌ nghï 

t§i nh»ng ÇiŠu thiŒn thôi và tÜ tÜªng cûa ta là tÜ tÜªng thiŒn. 

Vì sao vÆy? Vì hoàn cänh chung quanh có nhiŠu ÇiŠu kiŒn Ç‹ 

tÜ§i tÄm và Çánh Ç¶ng t§i nh»ng håt giÓng lành ª trong ta. Ví 

dø, khi nghe ti‰ng chim hót, thì ÇÜ®c nh¡c nhª nh»ng giáo lš 

ngÛ cæn, ngÛ l¿c, thÃt bÒ ÇŠ phÀn ..., khi nghe ti‰ng gió reo 

qua Ç†t thông thì ta cÛng ÇÜ®c nghe pháp; sÓng gi»a nh»ng 

ngÜ©i bi‰t Çi, ÇÙng, n¢m và ngÒi trong chánh niŒm thì ta cÛng 

ÇÜ®c Çi, ÇÙng, n¢m và ngÒi trong chánh niŒm và tâm hÒn 

mình luôn ÇÜ®c nghï Ç‰n ÇiŠu thiŒn. Bu°i sáng nghï ÇiŠu lành, 

bu°i trÜa nghï ÇiŠu lành và bu°i tÓi nghï ÇiŠu lành, ta có m¶t 

niŠm vui. Sª dï tâm š ta luôn luôn tÜÖng Ùng v§i ÇiŠu lành là 

do hoàn cänh chung quanh rÃt thuÆn tiŒn. Chung quanh ta toàn 

là nh»ng ngÜ©i lành. Và tÃt cä nh»ng gì ta thÃy và nghe ª 

chung quanh cÛng ÇŠu có tác døng tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng 

tÓt ÇËp ª trong ta, g†i là š lành. MiŒng lành, tÙc là nh»ng l©i 

ta nói ra ÇŠu là lành. Ta không còn chºi m¡ng hay nói xÃu. Vì 

m†i ngÜ©i Çang h†c tÆp chánh pháp, do Çó không có cÖ h¶i Ç‹ 

nghï và nói t§i nh»ng ÇiŠu không lành. M‡i l©i nói cûa ta ÇŠu 

có tác døng làm cho êm dÎu và ban phát hånh phúc cho nh»ng 

ngÜ©i ª chung quanh. Ÿ cõi TÎnh ñ¶ không có ác ng» mà chÌ 

có thiŒn ng». Và thân ta cÛng vÆy. TÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu th¿c 

tÆp v§i tÜ cách cûa các vÎ bÒ tát. Vì vÆy, nÖi cõi TÎnh ñ¶, 

không có s¿ gi‰t chóc lÅn nhau và không có s¿ æn c¡p. Ÿ cõi 

TÎnh ñ¶ không có sát, Çåo và dâm. Vì ª bên Çó có nh»ng 

niŠm vui rÃt l§n. Ÿ TÎnh ñ¶ dân chúng th¿c tÆp gi§i cho nên 

không æn thÎt, không uÓng rÜ®u và không sº døng nh»ng thÙ 

kích thích. Vì vÆy, ngÜ©i ta không phåm gi§i dâm døc, không 

phåm gi§i sát sanh cÛng không phåm gi§i tr¶m c¡p. Nh»ng 

con ngÜ©i bên Çó ÇŠu có lš tÜªng cao v©i, ai cÛng muÓn 

nh»ng chuyŒn ÇËp thôi, tÙc là muÓn thành lÆp TÎnh ñ¶. Sau 

khi Çã ª TÎnh ñ¶ v§i Bøt A Di ñà thì ta cÛng muÓn Çi xây 

d¿ng m¶t TÎnh ñ¶ theo mô thÙc cûa nÜ§c Bøt A Di ñà. Tåi vì 

ta là m¶t bÒ tát nhÃt sanh b° xÙ. Ta muÓn vŠ ViŒt Nam Ç‹ làm 

TÎnh ñ¶, ta muÓn vŠ Phi LuÆt Tân Ç‹ làm TÎnh ñ¶, ta muÓn 

vŠ MÏ Ç‹ làm TÎnh ñ¶... 

 

“Này n»a, Xá L®i PhÃt, ª nÜ§c C¿c Låc có rÃt nhiŠu 

hÒ thÃt bäo chÙa ÇÀy thÙ nÜ§c có tám công ÇÙc, dÜ§i Çáy hÒ 

toàn là cát vàng; bÓn bên hÒ có nh»ng lÓi Çi làm b¢ng vàng, 

båc, lÜu ly và pha lê; phía trên các con ÇÜ©ng Ãy låi có vô sÓ 

lâu Çài, cÛng ÇÜ®c xây d¿ng và trang trí b¢ng các chÃt liŒu 

vàng, båc, lÜu ly, pha lê, xa cØ, xích châu và mã não. Sen 

trong các hÒ l§n nhÜ nh»ng chi‰c bánh xe, sen xanh chi‰u hào 

quang xanh, sen vàng chi‰u hào quang vàng, sen ÇÕ chi‰u hào 

quang ÇÕ, sen tr¡ng chi‰u hào quang tr¡ng, hÜÖng sen tÕa ra vi 

diŒu và tinh khi‰t. 

Xá L®i PhÃt! NÜ§c C¿c Låc ÇÜ®c tô Çi‹m b¢ng nh»ng 

cái ÇËp nhÜ th‰.’’ 

 

Trong Çoån kinh này ta thÃy có danh tØ nÜ§c tám công 

ÇÙc. Tám công ÇÙc Çó là: trong trÈo såch së, thanh tÎnh mát 

mÈ, có vÎ ngon ng†t, nhË nhàng mŠm måi, thuÀn nhÎ mÜ®t mà, 

yên °n ÇiŠu hòa, uÓng vào thì trØ ÇÜ®c vô lÜ®ng quá hoån nhÜ 

Çói khát ..., uÓng xong thì ch¡c ch¡n có th‹ trÜªng dÜ«ng ÇÜ®c 

các cæn. 

 

“Này n»a, Xá L®i PhÃt! Ÿ nÜ§c Bøt Ãy, ngÜ©i ta 

thÜ©ng ÇÜ®c nghe nhåc tØ hÜ không v†ng xuÓng. ñÃt ÇÜ®c 

làm b¢ng vàng ròng. M‡i ngày sáu lÀn có mÜa hoa mån Çà la 

rÖi xuÓng. Dân chúng nÜ§c Ãy có thói quen bu°i sáng lÃy l¤ng 

hÙng ÇÀy các bông hoa mÀu nhiŒm Ãy Ç‹ Çem Çi cúng dÜ©ng 

các vÎ Bøt Çang cÜ trú ª vô sÓ các cõi Bøt khác. ñ‰n gi© cÖm 

trÜa, m†i ngÜ©i ÇŠu vŠ kÎp nÜ§c mình Ç‹ æn cÖm rÒi Çi kinh 

hành. Xá L®i PhÃt, nÜ§c C¿c Låc ÇËp tuyŒt v©i nhÜ th‰ ÇÃy.’’ 

 

Nh»ng ti‰ng nhåc tØ hÜ không v†ng xuÓng là nhåc gì? 

Thiên nhåc. Chúng ta bi‰t r¢ng m‡i bu°i sáng thÙc dÆy ª Xóm 

ThÜ®ng, Xóm Hå hay Xóm M§i, n‰u tâm hÒn ta thanh tÎnh thì 

së thÃy ÇÃt tr©i rÃt thÖm. Tuy là im l¥ng nhÜng nhÜ có âm 

nhåc ª trong không gian, rÃt thanh thoát và nhË nhàng. TÃt cä 

nh»ng mùi hÜÖng, nh»ng âm ÇiŒu Çó ÇŠu ª trong tâm ta mà 

thoát ra. Chúng ta không nhÃt thi‰t phäi mua hoa ª ch®. Hoa 

Çã có s¤n. N‰u chúng ta bi‰t nhìn thÜªng thÙc thì së thÃy bÃt 

cÙ cành hay lá nào cÛng ÇŠu là hoa cä và nh»ng ngÜ©i c¡m 

hoa giÕi không phäi Çi ra mua hoa ª ch®. Trong Çoån kinh 

này, ta nghe nói t§i hoa, t§i nhåc, t§i chuyŒn Çi thæm các vÎ 

Bøt Ç‹ cúng dÜ©ng, t§i chuyŒn æn cÖm trÜa và Çi kinh hành, 

chúng ta t¿ hÕi: ai nÃu cÖm? N‰u æn cÖm thì th‰ nào tám gi© 

sau cÛng phäi Çi cÀu. Ÿ TÎnh ñ¶ có cÀu tiêu hay không? ñó là 

nh»ng câu hÕi rÃt th¿c t‰. Chùa Bäo Liên ª HÜÖng Cäng có 

treo bÓn câu thÖ: 

  

‘‘H»u Ç¶ tÙc phi tÎnh 

Ngôn thuyên hà sª vi? 

PhÆt thuy‰t nguyên vô ngã 

ThiŠn sÜ vÃn thÎ thùy?’’ 

 

H»u Ç¶ tÙc phi tÎnh tÙc là n‰u có m¶t cõi nÜ§c thì làm 

sao mà cõi nÜ§c Çó tÎnh ÇÜ®c? HÍ có æn cÖm thì th‰ nào cÛng 
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phäi Çi Çåi tiŒn, có uÓng nÜ§c thì th‰ nào cÛng có Çi ti‹u, trên 

tÎnh Ç¶ cÛng có phân và rác, nghïa là không tÎnh theo cách ta 

Çã tÜªng tÜ®ng. 

 

‘‘H»u Ç¶ tÙc phi tÎnh 

Ngôn thuyên hà sª vi’’ 

 

DÎch là: 

Có Ç¶ là không tÎnh 

L©i nói dùng làm gì? 

 

S¿ diÍn tä cûa l©i nói là Ç‹ làm gì? HÍ nói t§i cõi nÜ§c 

thì không th‹ có tÎnh ÇÜ®c. Có cõi thì th‰ nào cÛng có ngÜ©i, 

có ngÜ©i thì th‰ nào cÛng có s¿ tiêu thø, có s¿ tiêu thø thì th‰ 

nào cÛng có phân rác, thành ra không th‹ nào có Ç¶ mà không 

có bÃt tÎnh. Có Ç¶ là không có tÎnh. L©i nói cûa mình ÇÜ®c 

dùng Ç‹ làm gì? Mª miŒng ra là bÎ m¡c kËt: 

 

‘‘PhÆt thuy‰t ngôn vô ngã 

ThiŠn sÜ vÃn thÎ thùy?’’ 

 

Bøt Çã dåy r¢ng chúng ta vÓn không có ngã. VÆy thì 

ngÜ©i ÇÜ®c g†i là thiŠn sÜ Çó là ai vÆy? Tåi sao Çã vô ngã rÒi 

mà còn có cái ông g†i là thiŠn sÜ ? ThiŠn sÜ Çó có phäi là m¶t 

cái ngã không? Ngôn tØ ta nói ra là có th‹ bÎ m¡c kËt. ñÙng vŠ 

phÜÖng diŒn TÎnh cÛng vÆy, mà ÇÙng vŠ phÜÖng diŒn ThiŠn 

cÛng vÆy. Ta Çang còn kËt vào ngôn tØ. HÍ nói t§i Ç¶ là không 

nói t§i tÎnh ÇÜ®c, hÍ nói t§i vô ngã thì tØ ng» thiŠn sÜ không 

th‹ nêu lên. ThiŠn sÜ là m¶t cái ngã. Do Çó, khi Ç†c kinh ta 

phäi quán chi‰u. Có th‹ ta phäi æn cÖm, uÓng nÜ§c, Çi Çåi tiŒn, 

Çi ti‹u tiŒn, nÃu cÖm và rºa bát. ˆn cÖm thì phäi dùng bát Çïa, 

có bát Çïa thì th‰ nào cÛng phäi rºa bát Çïa. Mà rºa bát Çïa có 

dùng t§i xà phòng không? Và thÙc æn ª trên TÎnh ñ¶ có dÀu 

m« hay không? TÎnh hay không tÎnh là tùy theo nhÆn thÙc cûa 

chúng ta. Ban ÇÀu chúng ta Çã nói t§i tÎnh là s¿ v¡ng m¥t cûa 

ô nhiÍm. Ô nhiÍm cûa s¿ bÆn r¶n, cûa tiŠn båc, cûa quyŠn 

hành, cûa s¿ ganh tœ, cûa s¿ lo l¡ng hay cûa s¿ s® hãi. Ô 

nhiÍm là nh»ng cái phân rác. N‰u bi‰t cách chúng ta së 

chuy‹n ÇÜ®c phân rác thành ra hoa quä và rau trái Ç‹ sº døng 

hàng ngày. Vì vÆy, tÎnh tÙc là không bÎ ô nhiÍm bªi phiŠn não 

và danh l®i chÙ không phäi là vì có cÀu tiêu, nhà t¡m, có nÃu 

æn và chén bát cÀn rºa.  

 

Ÿ Çåo tràng Mai thôn, chúng ta phäi Ç¥t nh»ng câu hÕi 

nhÜ vÆy. ñåo tràng Mai thôn có phäi là m¶t cõi tÎnh Ç¶ hay 

không? N‰u sÓng trong m¶t khung cänh mà ta thÃy có an 

ninh, có hi‹u bi‰t, có thÜÖng yêu và có khä næng chuy‹n hóa 

ÇÜ®c nh»ng kh° Çau, s® hãi và vÜ§ng m¡c cûa ta thì ta bi‰t 

r¢ng Çó là khung cänh cûa tÎnh Ç¶. Còn n‰u ta không thÃy 

nh»ng y‰u tÓ an ninh, thÜÖng yêu, hånh phúc và hòa ÇiŒu 

trong Çó thì ta bi‰t r¢ng Çó không phäi là m¶t cõi tÎnh Ç¶ mà 

là m¶t u‰ Ç¶. Ta cÛng thÃy r¢ng ta có khä næng Çóng góp hay 

phá hoåi khung cänh Çó. TÎnh Ç¶ là m¶t nhu y‰u rÃt l§n cûa 

tÃt cä m†i ngÜ©i trong xã h¶i chúng ta. Vì vÆy, Ç†c kinh A Di 

ñà là m¶t cÖ h¶i Ç‹ quán chi‰u nh»ng nhu y‰u Çó và khám 

phá ra khä næng tåo d¿ng tÎnh Ç¶ cûa m‡i chúng ta. Tåi vì m‡i 

chúng ta ÇŠu là m¶t vÎ Bøt A Di ñà tÜÖng lai, m‡i chúng ta 

ÇŠu có hoài bão muÓn thi‰t lÆp tÎnh Ç¶ cho chính ta và nh»ng 

ngÜ©i thân cÆn v§i ta. 

 

Duy Trì Chánh NiŒm 
 

“Này n»a, Xá L®i PhÃt! Ÿ nÜ§c C¿c Låc kia, thÜ©ng 

có nhiŠu loåi chim Çû màu rÃt kÿ diŒu nhÜ Håc tr¡ng, Kh°ng 

tÜ§c, Anh vÛ, Xá l®i, Ca læng tÀn già và C†ng mång... Nh»ng 

con chim Ãy, sáu bu°i m‡i ngày, thÜ©ng hót lên nh»ng thanh 

âm hòa nhã: trong gi†ng hót cûa chúng, ngÜ©i ta nghe ÇÜ®c 

ti‰ng diÍn xÜ§ng các pháp môn ngÛ cæn, ngÛ l¿c, thÃt bÒ ÇŠ 

phÀn, bát thánh Çåo phÀn... Dân chúng trong nÜ§c nghe ÇÜ®c 

nh»ng pháp âm nhÜ th‰ ÇŠu nhi‰p tâm trª vŠ th¿c tÆp niŒm 

Bøt, niŒm Pháp và niŒm Tæng.’’ 

 

Trong Çoån væn này chúng ta thÃy Bøt nh¡c låi pháp 

môn trì niŒm. Trì niŒm là m¶t pháp môn th¿c tÆp có tØ hÒi Bøt 

còn tåi th‰. NiŒm Bøt, niŒm Pháp, niŒm Tæng, niŒm Gi§i, 

niŒm Thí và niŒm Thiên. Theo giáo lš cûa kinh A Di ñà, 

nh»ng ngÜ©i thÜ©ng trú ª th‰ gi§i C¿c Låc cÛng th¿c tÆp niŒm 

Bøt, niŒm Pháp và niŒm Tæng. NiŒm Bøt, niŒm Pháp và niŒm 

Tæng là Ç‹ ti‰p xúc ÇÜ®c v§i Tam Bäo và khi ti‰p xúc ÇÜ®c 

v§i næng lÜ®ng cûa Tam Bäo, thì ta sÓng trong s¿ an ninh, 

v»ng chãi và thänh thÖi. Thº tÜªng tÜ®ng nh»ng ngÜ©i ª trong 

cõi C¿c Låc mà không th¿c tÆp niŒm Bøt, niŒm Pháp và niŒm 

Tæng: cõi C¿c Låc së không còn là cõi C¿c Låc n»a. Tåi sao? 

Tåi vì ª Çó së không còn s¿ an ninh, v»ng chãi và thänh thÖi. 

 

Nghe Pháp M†i Th©i 
 

Sª dï g†i Çó là cõi C¿c Låc là tåi vì dân chúng ª Çó có 

s¿ th¿c tÆp chánh niŒm và vÅn thÜ©ng ÇÜ®c nghe pháp thoåi. 

N‰u có s¿ chú tâm thì khi nh»ng con chim hót lên, ta cÛng 

nghe ÇÜ®c pháp thoåi và pháp thoåi này có Çû ba mÜÖi bäy 

phÄm tr® Çåo, là tÙ niŒm xÙ, tÙ nhÜ š túc, tÙ chánh cÀn, v.v.. 

Sang bên Çó ta vÅn còn nghe pháp thoåi nhÜ ª Çây và cÛng së 

h†c nh»ng ÇiŠu y hŒt nhÜ ta Çang ÇÜ®c h†c trên cõi Ta Bà này, 

nghïa là ba mÜÖi bäy phÄm tr® Çåo. Chúng ta bi‰t r¢ng ÇÙc A 

Di ñà là m¶t vÎ thÀy. Ngay trong giây phút này ngài Çang 

thuy‰t pháp. ñÙc Bøt Thích Ca dåy:  

 

 ‘‘TØ Çây Çi qua phÜÖng Tây, cách khoäng mÜ©i vån Ùc 

cõi Bøt, có m¶t th‰ gi§i g†i là C¿c Låc, trong cõi Ãy có m¶t vÎ 

Bøt tên là A Di ñà, hiŒn Çang thuy‰t pháp.’’ 

 

Bøt A Di ñà Çang thuy‰t pháp và nh»ng con chim båch 

håc, kh°ng tÜ§c, anh vÛ, xá l®i, ca læng tÀn già, và c†ng 

mång... cÛng Çang thuy‰t pháp và gi†ng hót cûa nh»ng con 

chim Çó rÃt hòa nhã. Nh»ng con chim Çó thay phiên nhau hót, 

m¶t ngày sáu lÀn (trú då løc th©i). ñó là công phu sáu th©i. 

Ngày xÜa trong s¿ tu tÆp ngÜ©i ta chia m¶t ngày làm sáu phÀn 

g†i trú då løc th©i. Trú là ban ngày, då là ban Çêm. Khi hành 

trì phép sám hÓi cûa vua TrÀn Thái Tông thì chúng ta cÛng 

sám hÓi sáu lÀn m¶t ngày. Vua TrÀn Thái Tông sáng tác ra 

nghi thÙc sám hÓi này Ç‹ t¿ hành trì, g†i là Løc Th©i Sám HÓi 

Khoa Nghi, tÙc là khoa nghi Ç‹ sám hÓi sáu lÀn trong m¶t 

ngày. Chia sáu th©i trong m¶t ngày Çó là s¿ th¿c tÆp trong 

truyŠn thÓng. Nh»ng con chim này bi‰t r¢ng dân chúng m‡i 

ngày ÇŠu th¿c tÆp sáu th©i cho nên b¡t ÇÀu m‡i th©i là hót lên, 

và trong khi chim hót lên thì ta nghe ÇÜ®c ti‰ng pháp trong Çó. 

Có th‹ khi chim hót thì ÇÙc A Di ñà ngØng thuy‰t pháp và khi 

ÇÙc A Di ñà thuy‰t pháp thì chim ngØng hót. CÛng có nghïa 

là Bøt A Di ñà và cä các loài chim, cây và gió khi nói chÌ có 
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thuy‰t pháp mà thôi. 

 

Chung quanh ta cÛng Çang có rÃt nhiŠu loåi chim. N‰u 

sÓng trong chánh niŒm và có ÇÎnh thì chúng ta cÛng có th‹ 

nghe trong ti‰ng gió và ti‰ng chim có ti‰ng nói pháp. Ti‰ng 

nói pháp này có th‹ ÇÜ®c xem nhÜ là ti‰ng nói pháp cûa ÇÙc 

Bøt A Di ñà hay là cûa nh»ng con chim ª cõi C¿c Låc. N‰u 

có niŒm và ÇÎnh thì tÃt cä nh»ng gì chúng ta thÃy và nghe 

trong Ç©i sÓng hàng ngày ÇŠu là nh»ng bài pháp thoåi. M¶t 

chi‰c lá røng, m¶t bông hoa nª, m¶t con chim bay ngang hay 

m¶t ti‰ng chim hót. Chúng ÇŠu là nh»ng bài thuy‰t pháp và 

ngÜ©i Çang nói pháp là Bøt Tÿ Lô Giá Na, tÙc là Bøt pháp 

thân.  

 

Chúng ta phân biŒt ra ba thân cûa Bøt, tÙc là pháp thân, 

báo thân và hóa thân. Pháp thân là bän th‹ trong sáng bÃt sinh 

bÃt diŒt. Báo thân là thân tÜ§ng tÓt ÇËp cûa nh»ng ngÜ©i Çã tu 

h†c, Çã tåo ra rÃt nhiŠu công ÇÙc. Và hóa thân hay Ùng thân là 

cái thân bình thÜ©ng cûa ta. ñÙc Thích Ca cÛng có m¶t thân 

nhÜ vÆy, g†i là Ùng thân hay hóa thân. Khi ÇÙc Bøt Thích Ca 

ngÒi ª trên núi ThÙu mà thuy‰t pháp thì Çó là Ùng thân Bøt 

hay hóa thân Bøt Çang thuy‰t pháp. ng thân thì có khi ngû, 

có khi thÙc dÆy, có khi Çi t¡m, có khi Çi æn cÖm. Còn pháp 

thân cûa Bøt thì lúc nào cÛng có m¥t Ç‹ thuy‰t pháp. Vì vÆy, 

n‰u có chánh niŒm thì chúng ta có th‹ nghe pháp bÃt cÙ lúc 

nào trong ti‰ng gió, ti‰ng chim, trong khi cành trúc lay, bông 

hoa nª và ngÜ©i Çang thuy‰t pháp là pháp thân cûa Bøt. ng 

thân hay hóa thân cûa Bøt thì chÌ nói ti‰ng ngÜ©i, còn pháp 

thân có th‹ nói ti‰ng chim ti‰ng hoa, ti‰ng gió và tÃt cä m†i 

thÙ ti‰ng. ñoån kinh này cho chúng ta bi‰t r¢ng n‰u có niŒm 

và ÇÎnh thì chúng ta có th‹ nghe pháp trong khi chim hót, 

thông reo và hoa nª. Pháp chúng ta Çang nghe Çó là pháp 

nguyên thÌ, nghïa là tÙ niŒm xÙ, tÙ chánh cÀn, tÙ nhÜ š túc... 

và phÜÖng pháp niŒm Bøt, niŒm Pháp và niŒm Tæng. Kinh Çåi 

thØa này chuyên chª giáo lš nguyên thÌ. Trong cõi C¿c Låc, 

dân chúng th¿c tÆp pháp môn nào? Th¿c tÆp ba mÜÖi bäy 

phÄm tr® Çåo và phÜÖng pháp niŒm Bøt, niŒm Pháp và niŒm 

Tæng. Ta là thiŠn sinh giÕi thì ÇØng Ç®i Ç‰n gi© pháp thoåi 

m§i nghe thuy‰t pháp mà phäi bi‰t nghe pháp trong khi nhìn 

hoa nª, trong khi nghe thông reo, chim hót và khi nhìn trúc 

lay. Pháp thân cûa Bøt chÜa bao gi© ngØng thuy‰t pháp. Trong 

bài TrÜ©ng ca Avril tôi có vi‰t m¶t câu: ‘‘Bông hoa vÅn chÜa 

ngÜng l©i hát ca.’’ Câu Çó cÛng có nghïa nhÜ vÆy: pháp thân 

cûa Bøt vÅn Çang thuy‰t pháp. Ÿ ViŒt Nam, trong th©i chi‰n 

tranh ViŒt-Pháp, có m¶t thi sï trÈ tên là Quách Thoåi. Quách 

Thoåi cùng v§i Trø VÛ Çã tØng sÓng ª chùa Giác Nguyên. 

Quách Thoåi ch‰t trÈ, Ç‹ låi m¶t bài thÖ rÃt hay là bài Bông 

ThÜ®c DÜ®c: 

 

‘‘ñÙng yên ngoài hàng dÆu 

Em mÌm nø nhiŒm mÀu 

L¥ng nhìn em kinh ngåc 

VØa thoáng nghe em hát 

L©i ca em thiên thâu 

Ta søp låy cúi ÇÀu.’’ 

 

Bông thÜ®c dÜ®c ÇÙng ª ngoài hàng rào và Çang mÌm 

cÜ©i m¶t cách mÀu nhiŒm. Có th‹ nhiŠu thiŠn sÜ cÛng không 

làm thÖ hay b¢ng thi sï trÈ này. Tåi vì trong giây phút Çó, thi sï 

may m¡n ti‰p xúc ÇÜ®c v§i s¿ mÀu nhiŒm cûa bông hoa thÜ®c 

dÜ®c, thÃy bông hoa thÜ®c dÜ®c là bi‹u hiŒn nhiŒm mÀu cûa 

pháp thân Bøt. ThÃy bông hoa thÜ®c dÜ®c chÜa bao gi© ngÜng 

hát ca, chÜa bao gi© ngÜng thuy‰t pháp. 

 

‘‘L¥ng nhìn em kinh ngåc 

VØa thoáng nghe em hát 

L©i ca em thiên thâu 

Ta søp låy cúi ÇÀu.’’ 

 

ñÙng trÜ§c m¶t s¿ bi‹u hiŒn nhiŒm mÀu nhÜ vÆy, ti‰p 

xúc ÇÜ®c v§i pháp thân cûa Bøt thì thái Ç¶ cûa ta chÌ là søp 

låy và cúi ÇÀu trÜ§c bông hoa thôi. Tåi vì bông hoa Çó là pháp 

thân cûa Bøt. Næm 1966, trong khi Çi diÍn thuy‰t bên Úc, tôi 

có tá túc tåi m¶t tu viŒn Thiên Chúa giáo. Tôi Çang ngÒi ª 

ngoài sân cÕ thì có m¶t bà sÖ Çem ra cho tôi m¶t tách nÜ§c 

trà. RÒi bà rút lui Ç‹ Çi thÌnh chuông. Tôi ngÒi yên trên bãi cÕ 

uÓng trà và làm ÇÜ®c bài thÖ Ti‰ng G†i sau Çây: 

 

‘‘Sáng hôm nay,  

t§i Çây 

Chén trà nóng 

Bãi cÕ xanh 

B‡ng dÜng hiŒn bóng hình em ngày trÜ§c 

Bàn tay gió 

Dáng vÅy g†i 

M¶t chÒi non xanh mÜ§t 

Nø hoa nào 

Håt sÕi nào 

Ng†n lá nào 

CÛng thuy‰t Pháp Hoa Kinh.’’ 

 

Vì ngÒi Çó và an trú ÇÜ®c trong giây phút hiŒn tåi, nên 

thÃy m¶t chÒi cây xanh vÅy tay chào mình. ñó là bi‹u tÜ®ng 

cûa pháp thân. Và khi thÃy ÇÜ®c s¿ mÀu nhiŒm Çó rÒi, ta nhÆn 

thÃy r¢ng bÃt cÙ nø hoa nào, håt sÕi và ng†n lá nào cÛng Çang 

thuy‰t pháp và Çang thuy‰t pháp Çåi thØa, thuy‰t kinh Pháp 

Hoa. 

Bàn tay gió 

Dáng vÅy g†i 

M¶t chÒi non xanh mÜ§t 

Nø hoa nào 

Håt sÕi nào 

Ng†n lá nào 

CÛng thuy‰t Pháp Hoa Kinh. 

Bài thÖ này, cÛng nhÜ bài thÖ cûa Quách Thoåi, nói t§i 

s¿ kiŒn pháp thân cûa Bøt hiŒn Çang thuy‰t pháp. N‰u chúng 

ta chæm chú, sÓng có gi§i và có ÇÎnh thì chúng ta ti‰p xúc 

ÇÜ®c v§i pháp thân và ÇÜ®c liên tøc nghe thuy‰t pháp, chÙ 

không phäi cÀn bÕ bæng giäng vào trong máy bÃm m¶t cái nút 

rÒi m§i ÇÜ®c nghe. Chúng ta có th‹ nghe pháp bÃt cÙ lúc nào. 

ñ†c Çoån kinh này, ta phäi thÃy ÇÜ®c r¢ng ª cõi C¿c Låc, 

không nh»ng Bøt A Di ñà Çang thuy‰t pháp mà chim chóc, 

hoa lá ÇŠu thuy‰t pháp cä. Và ta có th‹ thÃy r¢ng Bøt A Di ñà 

cÛng nhÜ chim chóc ª Çây ÇŠu là bi‹u hiŒn cûa pháp thân. 

Chúng ta hãy cùng Ç†c låi: 

 

“Này n»a, Xá L®i PhÃt! Ÿ nÜ§c C¿c Låc kia, thÜ©ng 

có nhiŠu loåi chim Çû màu rÃt kÿ diŒu nhÜ håc tr¡ng, kh°ng 

tÜ§c, anh vÛ, xá l®i, ca læng tÀn già và c†ng mång... Nh»ng 

con chim Ãy, sáu bu°i m‡i ngày, thÜ©ng hót lên nh»ng thanh 
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âm hòa nhã: trong gi†ng hót cûa chúng, ngÜ©i ta nghe ÇÜ®c 

ti‰ng diÍn xÜ§ng các pháp môn ngÛ cæn, ngÛ l¿c, thÃt bÒ ÇŠ 

phÀn, bát thánh Çåo phÀn... Dân chúng trong nÜ§c nghe ÇÜ®c 

nh»ng pháp âm nhÜ th‰ ÇŠu nhi‰p tâm trª vŠ th¿c tÆp niŒm 

Bøt, niŒm Pháp và niŒm Tæng.’’ 

 

M¶t ÇiŠu cÀn Ç‹ š là ª ngay Çây, trong giây phút hiŒn 

tåi, chúng ta cÛng có th‹ thØa hÜªng ÇÜ®c nh»ng tiŒn nghi cûa 

cõi C¿c Låc. Nghïa là ª Çây chúng ta cÛng có thông reo, hoa 

nª và cÛng có ÇÙc A Di ñà. Nh»ng y‰u tÓ hÃp dÅn ÇÜ®c nói 

Ç‰n trong kinh A Di ñà chúng ta ÇŠu Çang có Çû. Chúng ta 

không cÀn Çi Çâu h‰t, không cÀn Ç®i t§i sau khi ch‰t rÒi m§i Çi 

vào th‰ gi§i C¿c Låc.  

 

“Xá L®i PhÃt, thÀy ÇØng tÜªng r¢ng các loài chim Ãy 

Çã ÇÜ®c sinh ra trên cæn bän nghiŒp báo. Tåi sao? Tåi vì ª 

nÜ§c Bøt kia không có ba nÈo ÇÜ©ng Çen tÓi là ÇÎa ngøc, ngå 

qu› và súc sanh. Xá L®i PhÃt! Ÿ nÜ§c Ãy danh tØ ác Çåo mà 

còn không có, huÓng hÒ là s¿ th¿c vŠ ác Çåo. Nh»ng con chim 

kia Çã ÇÜ®c Bøt A Di ñà bi‰n hóa ra v§i møc Çích là làm cho 

pháp âm ÇÜ®c tuyên lÜu r¶ng rãi trong xÙ cûa ngài.’’ 

 

Bên Çó dân chúng không cÀn dùng máy video cassette, 

chÌ dùng chim thôi. Ÿ Çây, chúng ta ngÒi trong phòng và mª 

video cassette ra nghe pháp ÇÜ®c, nhÜng ra ngoài Çi thiŠn 

hành, l¡ng nghe ti‰ng chim, ti‰ng suÓi, nghe thông reo hay 

nhìn hoa nª ta cÛng có th‹ nghe thuy‰t pháp. Không có ng†n 

lá nào, håt sÕi hay nø hoa nào mà không Çang thuy‰t pháp cä. 

ñÙng vŠ phÜÖng diŒn tích môn thì nh»ng con chim Çó, nh»ng 

bông hoa, cành trúc và nh»ng Çám mây Çó ÇŠu có sinh diŒt và 

luân hÒi. NhÜng ÇÙng vŠ phÜÖng diŒn pháp thân thì tÃt cä ÇŠu 

là bi‹u hiŒn cûa pháp thân mÀu nhiŒm. Trong Çåo Bøt Çåi 

thØa, tÃt cä nh»ng mÀu nhiŒm trong th‰ gi§i, trong vÛ trø nhÜ 

tr©i xanh, mây tr¡ng, trúc tím và hoa vàng ÇŠu là bi‹u hiŒn cûa 

pháp thân. Chúng ta hãy luôn luôn š thÙc ÇiŠu này. 

 

 ‘‘Thúy trúc hoàng hoa phi ngoåi cänh 

Båch vân, minh nguyŒt hiŒn toàn chân.’’ 

 

(Trúc bi‰c, hoa vàng ÇŠu không phäi là nh»ng cái gì 

bên ngoài. Træng sáng, mây bay ÇŠu là bi‹u hiŒn cûa pháp 

thân.) Trên phÜÖng diŒn nghiŒp thì tÃt cä ÇŠu do nghiŒp báo 

mà hiŒn thành. NhÜng nhìn tØ phía cûa pháp thân thì ta thÃy 

tÃt cä bi‹u hiŒn cûa vÛ trø ÇŠu tØ pháp thân. Nh»ng con chim 

kia cÛng vÆy, vŠ phÜÖng diŒn nghiŒp báo thì thÃy là nghiŒp 

báo. ñÙng vŠ phÜÖng diŒn pháp thân thì là bi‹u hiŒn mÀu 

nhiŒm cûa pháp thân, không sinh cÛng không diŒt. Có khi ta 

t¿ hÕi là không bi‰t vì nghiŒp báo nào mà ta phäi sinh ra ª trên 

cõi Ç©i này cho kh°? Nh»ng con chim, con ruÒi và con mu‡i 

kia do nghiŒp báo nào mà phäi sinh ra làm thân con chim, con 

ruÒi, con mu‡i, con nai hay con cá? ñó là câu hÕi tØ phÜÖng 

diŒn nghiŒp báo. CÛng nh»ng cänh tÜ®ng Çó, mà n‰u ta bi løy, 

sÀu Çau, nghi ng© và giÆn h©n thì Çó là bi‹u hiŒn cái quä cûa 

nghiŒp báo. Còn n‰u tâm ta nhË nhàng, an låc và giäi thoát thì 

tÃt cä nh»ng cái Çó trª thành bi‹u hiŒn cûa pháp thân mÀu 

nhiŒm. TÃt cä ÇŠu do cách nhÆn thÙc nÖi ta. Nh»ng con chim 

này không h£n là khác v§i nh»ng con chim mà mình thÃy và 

nghe m‡i ngày. ñúng là nh»ng con chim Çó, nhÜng n‰u tâm ta 

trong sáng, nhË nhàng, không có ganh tœ, s® hãi và kÿ thÎ, thì 

t¿ nhiên chúng trª thành nh»ng con båch håc, kh°ng tÜ§c, anh 

vÛ, xá l®i, ca læng tÀn già và c†ng mång... ª cõi C¿c Låc. Còn 

n‰u tâm hÒn ta Çen tÓi, lo l¡ng, s® hãi và kÿ thÎ thì chúng trª 

thành nh»ng con chim cûa nghiŒp báo, cûa vô minh và kh° 

Çau. Th¿c vÆy, chúng ta muÓn ti‰p xúc v§i loài chim nào 

(chim cûa ÇÙc Bøt A Di ñà bi‹u hiŒn hay là chim cûa nghiŒp 

báo) là tùy chúng ta. Ví dø ti‰ng ÇiŒn thoåi hay ti‰ng chuông 

ÇÒng hÒ. Ti‰ng ÇiŒn thoåi có th‹ làm ta b¿c b¶i và lo âu, Çó là 

ti‰ng ÇiŒn thoåi cûa nghiŒp báo, cûa phiŠn não. NhÜng n‰u ta 

làm nhÜ ª Làng Mai, chÃp nhÆn ti‰ng ÇiŒn thoåi là m¶t ti‰ng 

chuông chánh niŒm thì khi ti‰ng ÇiŒn thoåi reo lên, ta nhi‰p 

tâm vào hÖi thª, mÌm cÜ©i và làm cho thân tâm an låc, thì 

ti‰ng ÇiŒn thoåi Çó là do uy l¿c cûa ÇÙc A Di ñà sáng tác. 

Ti‰ng ÇiŒn thoåi có th‹ làm cho ta hÒi h¶p, lo l¡ng và sÀu Çau, 

mà cÛng có th‹ làm cho ta có chánh niŒm, giäi thoát và t¿ do. 

Tùy theo cách ti‰p nhÆn cûa ta. Ti‰ng chuông nhà th© hay 

ti‰ng chuông chùa cÛng vÆy, có th‹ ta Çang nghe ti‰ng chuông 

mà vÅn ti‰p tøc buÒn tûi, kh° Çau và giÆn h©n. NhÜng n‰u bi‰t 

phÜÖng pháp bi‰n hóa cûa ÇÙc A Di ñà, thì ta cÛng có th‹ ch‰ 

tác ra ÇÜ®c nh»ng ti‰ng chuông có bän chÃt thanh thoát và nhË 

nhàng. Khi nghe nh»ng ti‰ng chuông Çó tÃt cä các phiŠn não 

ÇŠu tan thành mây khói, bªi vì ta trª vŠ v§i hÖi thª và Çem 

chÃt liŒu cûa s¿ thänh thÖi và v»ng chãi Çi vào trong tâm hÒn 

ta. Vì vÆy, ti‰ng chuông hay ti‰ng ÇiŒn thoåi cÛng là sáng tåo 

phÄm cûa ÇÙc A Di ñà, cûa ÇÙc Thích Ca và cûa tæng thân. Ta 

cÀn sº døng nh»ng âm thanh Çó cho cu¶c Ç©i b§t kh°. Khi g¥p 

nhau, chúng ta ch¡p tay låi thành búp sen Ç‹ xá chào thì s¿ 

ch¡p tay xá Çó không phäi chÌ là lÍ phép mà là th¿c tÆp chánh 

niŒm. ‘‘Sen búp xin t¥ng ngÜ©i, m¶t vÎ Bøt tÜÖng lai.’’ Khi 

thª vào ta làm nên m¶t Çóa sen búp b¢ng hai bàn tay, khi thª 

ra ta xá xuÓng ngÜ©i trÜ§c m¥t thì trong th©i gian Çó ta có an 

låc và hånh phúc. Vì vÆy, ch¡p tay búp sen cÛng là sáng tåo 

phÄm cûa Bøt A Di ñà, cûa Bøt Thích Ca, hay cûa tæng thân 

có møc Çích Çem låi an låc và hånh phúc cho tæng thân. N‰u 

ch¡p tay giÓng nhÜ m¶t cái máy trong khi ch¡p tay chào, 

không có niŒm, ÇÎnh, tuŒ và an låc thì s¿ ch¡p tay Ãy không 

ÇÜa t§i s¿ an låc và v»ng chãi nào cho ta cä.  

 

       Tóm låi, chúng ta Çã ÇÜ®c bi‰t r¢ng, không cÀn Çi Çâu h‰t, 

an trú trong hiŒn tåi v§i tâm có niŒm và có ÇÎnh thì chúng ta 

có ÇÜ®c tÃt cä nh»ng gì mÀu nhiŒm ª cõi C¿c Låc. H†c kinh A 

Di ñà ta thÃy rõ ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu mÀu nhiŒm Çó, giúp ích rÃt 

nhiŠu cho s¿ tu tÆp trong Ç©i sÓng hàng ngày cûa chúng ta. ☺ 

Thông Båch ñÀu Th‰ K›   

Cûa ThiŠn SÜ NhÃt Hånh 
Thông Båch ñÀu Th‰ K› Cûa ThiŠn SÜ NhÃt Hånh 

           Kính gºi liŒt vÎ Tôn Túc, SÜ TrÜªng và TÙ Chúng 

thu¶c môn phái TØ Hi‰u 
 

Kính thÜa liŒt vÎ, 
 

Th‰ k› thÙ hai mÜÖi là th‰ k› båo Ç¶ng và ÇÅm máu 

nhÃt cûa nhân loåi tØ trÜ§c Ç‰n nay. Nh© s¿ phát tri‹n cûa kÏ 

thuÆt, con ngÜ©i cûa th‰ k› hai mÜÖi Çã Çåt t§i nhiŠu quyŠn 

l¿c Ç‹ chinh phøc thiên nhiên và b¡t ÇÀu can thiŒp ÇÜ®c vào 

cÖ cÃu cûa t‰ bào sinh vÆt Ç‹ lái thiên nhiên Çi vŠ hÜ§ng phøc 

vø Ü§c muÓn cûa mình. ñÒng th©i con ngÜ©i cûa th‰ k› hai 

mÜÖi cÛng trª nên rÃt cô ÇÖn, bÖ vÖ, låc lõng, không có niŠm 

tin, không có nÖi nÜÖng t¿a tâm linh, chÌ bi‰t sÓng Ç‹ làm thÕa 

mãn nh»ng tÜ døc cûa m¶t cái ta vÎ k›. Vào cuÓi th‰ k›, tu°i 
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trÈ không còn tin vào m¶t ÇÃng tåo hóa, cÛng không còn tin 

vào m¶t chû thuy‰t hay š thÙc hŒ nào. Không còn lš tÜªng, 

không tìm ra ÇÜ®c m¶t š nghïa nào cho s¿ sÓng, mÃt gÓc rÍ 

nÖi truyŠn thÓng tâm linh, t° tiên, gia Çình và xã h¶i, tu°i trÈ 

sÓng theo hÜ§ng tiêu thø và t¿ tàn phá thân tâm. Møc Çích cûa 

s¿ sÓng chÌ là Ç‹ sÓng sót và ÇØng trª thành Çiên loån. Chi‰n 

tranh š thÙc hŒ, ung thÜ, sida, bŒnh tâm thÀn, rÜ®u và ma túy 

là nh»ng gánh n¥ng l§n cûa th‰ k›. HiŒn gi© nh»ng ti‰n b¶ kÏ 

thuÆt trong lïnh v¿c ÇiŒn tº và sinh vÆt Çang hÙa hËn thêm 

nh»ng quyŠn l¿c m§i cho con ngÜ©i. Trong th‰ k› t§i, n‰u con 

ngÜ©i không có khä næng làm chû ÇÜ®c thân tâm và chinh 

phøc ÇÜ®c chính mình thì nh»ng quyŠn l¿c m§i Ãy së ÇÜa con 

ngÜ©i và các loài chúng sinh khác Ç‰n ch‡ hoåi diŒt. 

 

Tuy nhiên trong th‰ k› thÙ hai mÜÖi, nhiŠu håt giÓng 

tuŒ giác cÛng Çã ÇÜ®c nÄy mÀm: khoa h†c cÛng Çã hé thÃy 

ÇÜ®c nguyên lš duyên sinh, tÜÖng tÙc và vô ngã trong các lïnh 

v¿c vÆt lš và sinh vÆt; cÛng nhÜ tâm lš h†c và xã h¶i h†c Çã 

khám phá ra nguyên t¡c ÇÒng sinh c†ng tº và thÃy rõ r¢ng có 

hi‹u bi‰t m§i th¿c s¿ có thÜÖng yêu. TØ nh»ng tuŒ giác Çó Çã 

phát sinh các phong trào bäo vŒ sinh môi, thÜÖng xót các loài 

thú vÆt, Üa thích æn chay, bÕ rÜ®u và bÕ thuÓc hút, Çi phøc vø 

thiŒn nguyŒn tåi các nÜ§c nghèo Çói, tranh ÇÃu bÃt båo Ç¶ng 

cho hòa bình và nhân quyŠn, ÇŠ cao n‰p sÓng ÇÖn giän, không 

tiêu thø nh»ng sän phÄm có Ç¶c tÓ Ç‹ tàn hoåi thân tâm, và mª 

lòng ti‰p nhÆn giáo lš Çåo Bøt nhÜ m¶t nghŒ thuÆt sÓng Ç‹ 

chuy‹n hóa, trÎ liŒu và thÜÖng yêu. ñiŠu sau này ÇÜ®c chÙng 

minh b¢ng s¿ lan r¶ng mau chóng kÿ lå cûa Çåo Bøt tåi 

phÜÖng Tây trong hai thÆp niên chót cûa th‰ k›. N‰u chúng ta 

bi‰t nhÆn diŒn nh»ng y‰u tÓ tích c¿c này Ç‹ y‹m tr® và phát 

huy, thì nh»ng håt giÓng tuŒ giác m§i này së có th‹ trª thành 

m¶t bó ÇuÓc sáng soi ÇÜ©ng cho nhân loåi trong th‰ k› thÙ hai 

mÜÖi mÓt. Khoa h†c và kÏ thuÆt có th‹ ÇÜ®c hÜ§ng dÅn phøc 

vø cho nhu y‰u xây d¿ng m¶t niŠm tin m§i và m¶t sÙc sÓng 

m§i cho nhân loåi theo chiŠu hÜ§ng cûa tuŒ giác duyên sinh, 

tÜÖng tÙc và vô ngã này. 

 

N‰u th‰ k› thÙ hai mÜÖi là th‰ k› trong Çó con ngÜ©i 

chinh phøc ÇÜ®c thiên nhiên thì th‰ k› thÙ hai mÜÖi mÓt phäi 

là th‰ k› trong Çó con ngÜ©i t¿ chinh phøc ÇÜ®c chính mình. 

N‰u th‰ k› thÙ hai mÜÖi là th‰ k› cûa chû nghïa cá nhân và š 

hÜ§ng thÕa mãn tÜ døc thì th‰ k› thÙ hai mÜÖi mÓt phäi là th‰ 

k› cûa n‰p sÓng vô ngã, trong Çó con ngÜ©i bi‰t sÓng hài hòa 

v§i c¶ng ÇÒng xã h¶i và v§i thiên nhiên, cÛng nhÜ nh»ng t‰ 

bào trong cùng m¶t cÖ th‹ hay là nh»ng con ong trong cùng 

m¶t t° ong, theo tinh thÀn th¿c s¿ dân chû và bình Ç£ng. T¿ 

do không còn là t¿ do t¿ hûy hoåi thân tâm và hûy hoåi sinh 

môi mà là s¿ thänh thÖi không bÎ tÜ døc, hÆn thù và tuyŒt v†ng 

trÃn ng¿. N‰p sÓng chánh niŒm ÇÜ®c bi‹u hiŒn cø th‹ b¢ng 

næm gi§i quš báu là con ÇÜ©ng thoát cûa nhân loåi, là kim chÌ 

nam cho th‰ k› m§i. Trª vŠ truyŠn thÓng tâm linh cûa mình 

Ç‹ khám phá ra tuŒ giác và n‰p sÓng tÜÖng ÇÜÖng v§i næm 

gi§i quš báu là công viŒc cÃp thi‰t nhÃt cûa tÃt cä chúng ta. 

 

Tôi kính cÄn ÇŠ nghÎ v§i tÃt cä các vÎ Tôn Túc, SÜ 

TrÜªng và toàn th‹ TÙ Chúng trong môn phái, xuÃt gia cÛng 

nhÜ tåi gia, trong nÜ§c cÛng nhÜ ngoài nÜ§c, quán chi‰u và 

Çóng góp tÓi Ça phÀn mình cho hÜ§ng Çi lên cûa nhân loåi vào 

ÇÀu th‰ k› thÙ hai mÜÖi mÓt: 

 

1. Xây d¿ng tu viŒn và các trung tâm tu tÆp chánh niŒm 

Ç‹ làm cÖ sª th¿c tÆp cho tæng thân xuÃt gia và tåi gia. 

T° chÙc các khóa tu m¶t ngày, ba ngày, bäy ngày, ba 

tuÀn, ba tháng, v.v.. cho ngÜ©i xuÃt gia và ngÜ©i tåi gia, 

nh¡m t§i s¿ chuy‹n hóa phiŠn não, ch‰ tác hi‹u bi‰t, 

thÜÖng yêu và khä næng xây d¿ng tæng thân. Chùa và 

tu viŒn ÇÜ®c t° chÙc nhÜ cÖ sª cûa Ç©i sÓng tâm linh 

cûa cä hai gi§i xuÃt gia và tåi gia Ç‹ tu°i trÈ có th‹ ti‰p 

xúc ÇÜ®c v§i t° tiên tâm linh và c¡m rÍ ÇÜ®c vào mänh 

ÇÃt tâm linh Ãy. Th¿c tÆp tinh thÀn phá chÃp cûa gi§i 

luÆt Ti‰p HiŒn Ç‹ mª l§n lÜ®ng bao dung và phòng h¶ 

không cho ÇÃt nÜ§c và nhân loåi Çi vào nh»ng cu¶c 

chi‰n tranh tôn giáo và š thÙc hŒ. 

 

2. H†c hÕi và th¿c tÆp næm gi§i quš báu trong gia Çình, 

bi‰n gia Çình thành m¶t ÇÖn vÎ tæng thân làm nŠn täng 

cho nh»ng tæng thân l§n. Th¿c tÆp phép l¡ng nghe và ái 

ng» Ç‹ xây d¿ng n‰p sÓng hòa thuÆn và hånh phúc 

trong gia Çình Ç‹ cho con em l§n lên ÇÜ®c c¡m rÍ vào 

gia Çình. Trong nhà cÀn thi‰t lÆp bàn th© t° tiên tâm 

linh và huy‰t thÓng. Nh»ng ngày vía và ngày kœ gi‡ 

l§n, Çåi gia Çình phäi tÆp h†p Ç‹ th¿c tÆp vun bÒi š 

thÙc c¶i nguÒn. Trong m‡i gia Çình, ít nhÃt nên có m¶t 

ngÜ©i phát nguyŒn lÃy công trình tu h†c và ho¢ng pháp 

làm s¿ nghiŒp duy nhÃt cûa Ç©i mình, dÜ§i hình thÙc 

xuÃt gia hay tåi gia. 

 

3. Buông bÕ n‰p sÓng phøc vø tÜ døc và vÎ k›. HÒi hÜ§ng 

tÃt cä m†i hành Ç¶ng h¢ng ngày cho tæng thân. ThÃy 

ÇÜ®c hånh phúc cûa tæng thân là hånh phúc cûa chính 

mình. Hånh phúc Ãy ÇÜ®c ch‰ tác b¢ng hi‹u bi‰t, 

thÜÖng yêu và hòa thuÆn mà không phäi b¢ng khä næng 

tiêu thø. 

 

4. ñÀu tÜ thì gi© và næng lÜ®ng h¢ng ngày vào viŒc xây 

d¿ng tæng thân. ñØng mua s¡m cho cá nhân nh»ng gì 

mình có th‹ sº døng chung v§i tæng thân nhÜ nhà, xe, 

máy truyŠn hình và máy vi tính. DÙt khoát ly khai viŒc 

sº døng rÜ®u và các chÃt ma túy. Th¿c tÆp sÓng n‰p 

sÓng giän dÎ Ç‹ có thì gi© sÓng sâu s¡c và thänh thÖi 

Ç©i sÓng h¢ng ngày, ti‰p xúc ÇÜ®c v§i nh»ng mÀu 

nhiŒm cûa s¿ sÓng Ç‹ nuôi dÜ«ng và trÎ liŒu và Ç‹ th¿c 

hiŒn lš tÜªng tØ bi trong các lïnh v¿c giáo døc, væn 

hóa, tâm linh và xã h¶i. 

 

Th‰ k› thÙ hai mÜÖi mÓt có th‹ là m¶t ng†n ÇÒi xanh 

mát có bÀu thái hÜ r¶ng thênh thang, có træng sao và Çû m†i 

mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng. Ta hãy cùng leo lên ÇÒi th‰ k› v§i tÜ 

cách cûa m¶t tæng thân mà ÇØng Çi v§i tÜ cách cá nhân. Ta 

cùng Çi v§i t° tiên tâm linh và huy‰t thÓng cûa ta và v§i con 

cháu ta trong niŠm hân hoan, tay trong tay, v§i ti‰ng hát và nø 

cÜ©i, m‡i bÜ§c chân ÇŠu ch‰ tác ÇÜ®c chÃt liŒu thänh thÖi và 

hånh phúc. 

 

Kính chúc liŒt vÎ cùng tæng thân m¶t th‰ k› ÇÀy niŠm 

tin và s¿ an låc.  ☺ 

 

T° ñình TØ Hi‰u và ñåo Tràng Mai Thôn 

Ngày 4 tháng 12 næm 1999 
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Nay thông båch, 

ThiŠn SÜ TrØng Quang NhÃt Hånh,  

Niên TrÜªng T° ñình TØ Hi‰u 

 

 

 

 
 

 

Chuy‰n Çi Trung QuÓc 1999 

ñÎa ThÜ®ng ThÀn Thông 

Phái Çoàn Làng Mai t§i phi trÜ©ng B¡c Kinh vào lúc 

11 gi© sáng ngày 13.5.1999. Ra ti‰p Çón có hòa thÜ®ng TÎnh 

TuŒ, pháp sÜ TÎnh Nhân, ông TrÜÖng Khai CÀn và ông t°ng 

thÜ kš cûa Trung QuÓc PhÆt Giáo HiŒp H¶i. Hòa thÜ®ng TÎnh 

TuŒ là phó h¶i trÜªng cûa HiŒp H¶i. Ngài là vÎ thiŠn sÜ Çang 

chû trì thiŠn viŒn Bách Lâm ª tÌnh Hà B¡c, nÖi ngày xÜa thiŠn 

sÜ TriŒu Châu dåy chúng. Hòa thÜ®ng TÎnh TuŒ Çã tØng Ç†c 

sách ThÀy, Çã tØng g¥p g« và ti‰p Çón ThÀy trong chuy‰n Çi 

Trung QuÓc cûa ThÀy næm 1995. Ông chû tÎch cûa HiŒp H¶i 

TriŒu Phác SÖ, 83 tu°i, không Çi Çón phái Çoàn ÇÜ®c vì Çang 

n¢m ª bŒnh viŒn. Pháp sÜ TÎnh Nhân là ngÜ©i có công l§n 

trong viŒc s¡p Ç¥t chuy‰n Çi. ThÀy Çang làm luÆn án ti‰n sï tåi 

trÜ©ng Çåi h†c Luân ñôn và Çã có dÎp tham d¿ nh»ng bu°i 

pháp thoåi và nh»ng khóa tu cûa ThÀy t° chÙc ª Anh QuÓc. 

Chính thÀy Çã ÇŠ nghÎ v§i Trung QuÓc PhÆt Giáo HiŒp H¶i 

ÇÙng ra m©i phái Çoàn Làng Mai qua Trung QuÓc hành Çåo. 

Ông TrÜÖng Khai CÀn Ç¥c trách væn phòng cûa HiŒp H¶i. 

Ông là ngÜ©i Çã làm viŒc tÆn l¿c Ç‹ cho chuy‰n Çi ÇÜ®c thông 

suÓt và thành công. 

 

Tåi phi trÜ©ng B¡c Kinh, ThÀy và sÜ cô Chân Không 

ÇÜ®c Ban TrÎ S¿ HiŒp H¶i PhÆt Giáo và Ban Giám ñÓc phi 

trÜ©ng ti‰p Çón vào phòng VIP. H¶ chi‰u cûa ThÀy và cûa sÜ 

cô Chân Không ÇÜ®c ÇÜa vào Çóng dÃu và hai vÎ không cÀn Çi 

qua cºa nhÆp cänh. M¶t ÇiŠu lå là cänh sát phi trÜ©ng Çã ÇÙng 

nghiêm cÄn chào ThÀy trên ÇÜ©ng Çi vào phòng VIP. Pháp sÜ 

TÎnh Nhân nói chuyŒn này chÜa bao gi© xäy ra. ThÀy ngÒi 

uÓng trà và mån Çàm vŠ ÇŠ tài væn hóa Tây phÜÖng, Çåo Bøt 

và cÃu trúc gia Çình trong xã h¶i m§i. Phái Çoàn Làng Mai có 

t§i 182 vÎ tØ Tây phÜÖng Ç‰n, phäi tÓn nhiŠu thì gi© Ç‹ Çi qua 

nhÆp cänh và thu nhÆn hành lš, cho nên cu¶c mån Çàm kéo 

dài khá lâu. Nghe tin là chính quyŠn cÛng còn chÜa thoäi mái 

khi nói Ç‰n t° chÙc Thanh Niên PhÆt Giáo. Các lãnh tø t° 

chÙc khí công bi‹u tình tuÀn trÜ§c hình nhÜ Çã bÎ b¡t h‰t trong 

im l¥ng. Ban Tôn Giáo Chính Phû cûa ViŒt Nam Çã can thiŒp 

v§i HiŒp H¶i PhÆt Giáo Trung QuÓc yêu cÀu ÇØng ti‰p Çón 

ThÀy, nhÜng HiŒp H¶i Çã làm ngÖ. Phái Çoàn Làng Mai có t§i 

30 vÎ xuÃt gia nam và n», hÀu h‰t các thÀy và các sÜ cô là 

ngÜ©i gÓc Âu MÏ. Së có m¶t phái Çoàn tØ ViŒt Nam qua Ç‹ 

gia nhÆp, vào khoäng hai mÜÖi vÎ, nhÜ vÆy là tÃt cä có t§i trên 

200 ngÜ©i, Çåi diŒn 18 quÓc gia. 

 

Phái Çoàn së lÜu trú tåi khách sån Tân ñåi ñô, nhÜng 

các thÀy và các sÜ cô trong phái Çoàn ÇÜ®c ÇÜa Çi æn trÜa tåi 

m¶t tiŒm cÖm chay ª thû Çô. M†i ngÜ©i ÇŠu mŒt mÕi, chÌ 

muÓn vŠ Tân ñåi ñô nghÌ ngÖi, nhÜng phäi chiŠu theo hòa 

thÜ®ng TÎnh TuŒ. CuÓi cùng rÒi m†i ngÜ©i cÛng ÇÜ®c vŠ 

khách sån. Sáu gi© chiŠu hôm Ãy thÀy TÎnh Nhân và ông 

TrÜÖng Khai CÀn Ç‰n Ç‹ bàn luÆn thêm vŠ chÜÖng trình và 

cách thÙc làm viŒc. TÓi hôm Ãy, nghe nói phái Çoàn tØ ViŒt 

Nam do ni sÜ ñàm NguyŒn hÜ§ng dÅn Çã t§i B¡c Kinh. 

 

Sáng hôm sau, 14.5.1999, vào lúc 5 gi© 10, thÜ®ng t†a 

Thanh HÜng, các sÜ thÀy ñàm NguyŒn và Gi§i Minh cùng các 

PhÆt tº cÜ sï trong phái Çoàn ViŒt Nam vào thæm ThÀy. Quš 

vÎ Çem theo nhiŠu sách in ª ViŒt Nam, trong Çó có sách NhÆt 

Tøng ThiŠn Môn næm 2000, quä bÜªi, bánh ÇÆu xanh, chùa 

M¶t C¶t thu nhÕ... Phái Çoàn ÇÜ®c m©i ª låi æn sáng trong 

phòng khách cûa ThÀy. SÜ cô Chân ñÙc và các thÀy, các sÜ 

chú và sÜ cô tØ Tu ViŒn RØng Phong m§i qua Ç‰n hÒi hôm 

cÛng Çã vào thæm ThÀy và tham d¿ bu°i æn sáng. M¶t nam 

PhÆt tº trong phái Çoàn Hà N¶i Çã hát t¥ng ThÀy bài ‘‘Thª 

vào thª ra, là hoa tÜÖi mát.’’ M¶t niŠm vui l§n là sáng hôm 

nay các thÀy và các sÜ cô thÃy ÇÜ®c m¥t mÛi cûa cuÓn C° ñåo 

Båch Vân (ñÜ©ng XÜa Mây Tr¡ng) ÇÜ®c xuÃt bän tåi Trung 

QuÓc lÀn ÇÀu. Sách ÇÜ®c nhà Trung QuÓc Hoa KiŠu XuÃt Bän 

Xã tåi B¡c Kinh Ãn hành, rÃt ÇËp. 

 

Vào lúc 10 gi© 30 sáng, ThÀy ti‰p m¶t phái Çoàn Çåi 

diŒn Sª Nghiên CÙu Væn Hóa PhÆt Giáo, tÆp san PhÆt H†c 

Nghiên CÙu, tåp chí PhÆt Giáo Væn Hóa và tåp chí Pháp Âm. 

Bu°i phÕng vÃn ÇÜ®c Thomas Luchinger thu hình, nh»ng câu 

trä l©i cûa ThÀy rÃt sâu s¡c. Các vÎ Ngô LÆp Dân (Trung QuÓc 

PhÆt Giáo Nghiên CÙu Sª), Lš Bách C¿u (tåp chí PhÆt Giáo 

Væn Hóa), TrÀn Tinh KiŠu (Pháp Âm Tåp Chí) Çã hÕi nh»ng 

câu hÕi liên hŒ tØ PhÆt Giáo Âu MÏ Ç‰n vÃn ÇŠ sinh môi và 

chi‰n tranh Kosovo. 

 

Không båo Ç¶ng 
 

Hai gi© trÜa, ThÀy cùng m¶t sÓ các thÀy và các sÜ cô 

gÓc Tây phÜÖng Çi g¥p ông VÜÖng Tác An tåi væn phòng cûa 

QuÓc Gia Tôn Giáo S¿ Vø Sª (State Administration for 

Religion Affairs) tåi sÓ 22 ÇÜ©ng Tây An Môn.  

 

Cu¶c g¥p g« này rÃt quan tr†ng, vì ông VÜÖng Tác An 

là vÎ có thÄm quyŠn vŠ các hoåt Ç¶ng tôn giáo tåi Trung QuÓc. 

N‰u ông ta thÃy ÇÜ®c giá trÎ và tÀm vóc cûa chuy‰n Çi thì 

trong tÜÖng lai liên hŒ gi»a Làng Mai và Trung QuÓc së rÃt dÍ 

dàng. Trong bu°i ti‰p tân, ông VÜÖng ngÒi chung v§i ba vÎ 

phø tá. Sau khi m©i m†i ngÜ©i an t†a, ông VÜÖng mª l©i chào 

mØng phái Çoàn. RÒi ông b¶c l¶ niŠm phÅn uÃt và Çau xót cûa 

ông vŠ vø tòa Çåi sÙ Trung QuÓc bÎ bÕ bom ª Belgrade. Ông 

lên án các nÜ§c Tây phÜÖng rÃt n¥ng nŠ, và nhÃt là nÜ§c MÏ. 

Ông nói là Trung QuÓc rÃt chÓng ÇÓi viŒc can thiŒp båo Ç¶ng 

cûa các nÜ§c Tây phÜÖng vào Kosovo, và nhìn lên, ông hÕi 

thiŠn sÜ nghï th‰ nào vŠ cu¶c can thiŒp båo Ç¶ng Çó? RÃt tØ 

tÓn, ThÀy trä l©i: ‘‘Tôi rÃt thông cäm n‡i Çau buÒn và bÃt bình 

cûa nhân dân Trung QuÓc khi nghe tòa Çåi sÙ Trung QuÓc tåi 

Belgrade bÎ trúng bom, và m¶t sÓ nhân viên trong tòa Çåi sÙ 

Çã bÎ thiŒt mång. Là PhÆt tº, không bao gi© chúng tôi chÃp 

nhÆn nh»ng giäi pháp båo Ç¶ng, và chúng tôi tin tÜªng r¢ng có 

nh»ng giäi pháp ôn hòa hÖn và không gây thiŒt håi hÖn tåi 
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Kosovo nhÜng các nÜ§c Tây phÜÖng chÜa tìm thÃy ho¥c 

không tìm thÃy, vì vÆy h† Çã tin r¢ng chÌ có giäi pháp bom 

Çån m§i giäi quy‰t ÇÜ®c tình trång. Chúng tôi rÃt hi‹u và ÇÒng 

š v§i thái Ç¶ chÓng ÇÓi båo Ç¶ng cûa quš vÎ, tuy nhiên chúng 

tôi tin tÜªng r¢ng n‰u Trung QuÓc ÇÜa ra ÇÜ®c m¶t giäi pháp 

giäi quy‰t vÃn ÇŠ kÿ thÎ chûng t¶c ª Kosovo mà không cÀn 

Ç‰n bom Çån thì các nÜ§c Tây phÜÖng Çã së không làm nhÜ h† 

Çã làm và Çang làm. Trung QuÓc là m¶t nÜ§c l§n, và v§i tuŒ 

giác cûa cÃp lãnh Çåo tinh thÀn và chính trÎ, quš vÎ có th‹ ÇÜa 

ra nh»ng giäi pháp h®p tình, h®p lš và nhân Çåo hÖn là giäi 

pháp bom Çån. Chúng ta chÓng ÇÓi giäi pháp båo Ç¶ng, nhÜng 

chúng ta phäi ÇŠ nghÎ m¶t giäi pháp bÃt båo Ç¶ng Ç‹ thay th‰. 

Tôi mong quš chính phû có th‹ làm ÇÜ®c viŒc Ãy!’’  

 

 

L©i lë cûa ThÀy thÆt khéo, rÃt Çúng chánh pháp, không 

chÓng ÇÓi cÛng không a dua ho¥c thÕa hiŒp. Nét m¥t cûa ông 

VÜÖng Çåi diŒn chính quyŠn dÎu låi. Cu¶c Çàm luÆn ti‰p nÓi 

v§i nh»ng câu hÕi cûa bên phía chính quyŠn. ThÀy có dÎp trình 

bày vŠ møc Çích chuy‰n Çi là h†c hÕi và chia sÈ kinh nghiŒm 

tu tÆp. ThÀy nói vŠ s¿ nghiŒp ho¢ng pháp tåi các nÜ§c Tây 

phÜÖng, vŠ Çåo Bøt nhÆp th‰, vŠ phép th¿c tÆp quán niŒm t¿ 

thân, gia Çình và xã h¶i. ThÀy nói khác v§i Çåo Bøt ª các nÜ§c 

PhÆt giáo, Çåo Bøt tåi các nÜ§c Tây phÜÖng ÇÜ®c gi§i trí thÙc 

và gi§i trÈ có lš tÜªng phøng s¿ theo h†c là Çông Çäo nhÃt. H† 

Çã không tìm thÃy hånh phúc trong ngÛ døc và s¿ tiêu thø, h† 

thÃy nhà th© không cung cÃp ÇÜ®c cho h† nh»ng gì có th‹ làm 

thÕa mãn nh»ng nhu y‰u tâm linh càng ngày càng l§n nÖi h†. 

ñåo Bøt là Çåo Çang phát tri‹n mau chóng nhÃt ª Tây phÜÖng. 

Có nh»ng bu°i giäng pháp mà trên 4000 ngÜ©i Tây phÜÖng t§i 

tham d¿ (nhÜ ª Berkeley Theater), có nh»ng khóa tu m¶t ngày 

mà có t§i 2500 ngÜ©i tham d¿ (nhÜ ª Spirit Rock), có nh»ng 

khóa tu sáu hay bäy ngày mà có t§i 1200 ngÜ©i tham d¿ (nhÜ 

ª Omega Institute). Có nh»ng khóa tu mà trong Çó 700 thiŠn 

sinh Tây phÜÖng quÿ xuÓng m¶t lÀn Ç‹ ti‰p nhÆn Ba Quy và 

Næm Gi§i. Tu h†c theo pháp môn chánh niŒm, nhiŠu ngÜ©i Çã 

chuy‹n hóa ÇÜ®c Çau kh° trong t¿ thân, hòa giäi ÇÜ®c v§i gia 

Çình, v§i bån bè và xã h¶i. 

Thái Ç¶ cªi mª 

 

Ông VÜÖng và các vÎ phø tá ngÒi nghe rÃt chæm chú và 

thích thú. Cu¶c thæm vi‰ng ban ÇÀu Çã ÇÜ®c s¡p Ç¥t nhÜ m¶t 

cu¶c thæm vi‰ng xã giao, có th‹ kéo dài chØng 15 phút, nhÜng 

Çã kéo dài gÀn hai gi©. Ông VÜÖng Çã nói v§i phái Çoàn Làng 

Mai: ‘‘NhÜ vÆy tôi phäi nghiên cÙu Çåo PhÆt trª låi m§i ÇÜ®c. 

Ch¡c ch¡n phäi có nh»ng gì rÃt quš hóa và mÀu nhiŒm trong 

giáo lš PhÆt giáo cho nên ngÜ©i trí thÙc và tu°i trÈ Tây 

phÜÖng m§i hâm m¶ Çåo PhÆt nhÜ th‰!’’ CÓ nhiên là ông 

VÜÖng, trong ÇÎa vÎ lãnh Çåo QuÓc Gia Tôn Giáo S¿ Vø Sª, 

Çã có nhiŠu ki‰n thÙc vŠ lÎch sº và giáo lš Çåo Bøt, nhÜng thái 

Ç¶ cÀu h†c cûa ông Çã làm cho tÃt cä các vÎ có m¥t hôm Ãy rÃt 

thán phøc. Chúng tôi nghï các vÎ trong chính quyŠn ViŒt Nam 

cÛng nên có thái Ç¶ Ãy. 

 

Ông VÜÖng có nói r¢ng trong chuy‰n Çi này, thiŠn sÜ 

và phái Çoàn ngoài viŒc quán sát và h†c hÕi thêm vŠ lÎch sº và 

hiŒn trång cûa Çåo Bøt Trung QuÓc, së có nhiŠu cÖ h¶i Ç‹ chia 

sÈ nh»ng pháp môn th¿c tÆp cûa Làng Mai, nhÃt là nh»ng 

pháp môn cûa Çåo Bøt nhÆp th‰, mà Tây phÜÖng g†i là 

Engaged Buddhism, trong khi tåi Trung QuÓc thì ÇÜ®c g†i là 

Nhân Gian PhÆt Giáo. 

 

ñ‰n phÀn trao Ç°i t¥ng phÄm, S¿ Vø Sª Çã t¥ng cho 

phái Çoàn nhiŠu tài liŒu vŠ tôn giáo tåi Trung QuÓc, trong Çó 

có m¶t ti‹u tÆp b¢ng Anh ng» nói vŠ T¿ Do Tôn giáo tåi 

Trung QuÓc, và nh»ng t© tåp chí Religion in China (Trung 

QuÓc Tôn Giáo) do nhà nÜ§c Ãn hành mà bác sï TrÀn HÒng 

Tinh làm chû nhiŒm. Phái Çoàn Làng Mai trao t¥ng S¿ Vø Sª 

rÃt nhiŠu sách cûa ThÀy do các nhà xuÃt bän Âu MÏ Ãn hành, 

trong Çó có cuÓn Living Buddha, Living Christ. Phái Çoàn 

cÛng có t¥ng ông VÜÖng và ba vÎ phø tá m‡i ngÜ©i m¶t cuÓn 

ñÜ©ng XÜa Mây Tr¡ng b¢ng ti‰ng Trung QuÓc. Ông VÜÖng 

rÃt ngåc nhiên thÃy sách này ÇÜ®c nhà xuÃt bän Trung QuÓc 

Hoa KiŠu tåi B¡c Kinh Ãn hành. Ông nói: ‘‘N‰u không phäi là 

nh»ng tác phÄm hay vào bÆc nhÃt thì nhà xuÃt bän này không 

bao gi© nhÆn Ç‹ xuÃt bän. Tôi tin r¢ng cuÓn C° ñåo Båch Vân 

này rÃt hay. TÓi nay tôi së Çem vŠ nhà Ç†c.’’ S¿ có m¥t cûa 

các vÎ Tÿ KhÜu và Tÿ KhÜu ni gÓc Tây phÜÖng cùng nh»ng 

phát bi‹u cûa h† Çã là m¶t trong nh»ng y‰u tÓ quan tr†ng ÇÜa 

t§i s¿ chuy‹n hóa thái Ç¶ cûa vÎ Çåi diŒn chính quyŠn. ñiŠu 

này sª dï xäy ra ÇÜ®c m¶t phÀn cÛng nh© ª s¿ kiŒn ông VÜÖng 

là m¶t ngÜ©i rÃt thông minh và có thái Ç¶ cªi mª. 

 

M†i ngÜ©i ÇÜ®c uÓng thêm trà và chøp hình lÜu niŒm 

trÜ§c khi tØ giã. Ra t§i sân, Çåi ÇÙc TÎnh Nhân nói: ‘‘Cu¶c 

thæm vi‰ng Çã rÃt thành công. ñây là m¶t viŒc rÃt thù th¡ng. 

Cu¶c vi‰ng thæm này së mª cºa dÍ dàng cho nh»ng hoåt Ç¶ng 

trao Ç°i trong tÜÖng lai. ThÀy Çã thay Ç°i ÇÜ®c nhÆn thÙc cûa 

ông VÜÖng vŠ PhÆt giáo. ñây là m¶t phép lå, m¶t viŒc rÃt hy 

h»u. PhÆt giáo Trung QuÓc së thØa hÜªng ÇÜ®c s¿ chuy‹n hóa 

này.’’ 

 

Sáng hôm sau, 15.5.1999, có bu°i hÜ§ng dÅn t°ng quát 

cho tÃt cä các thành phÀn cûa phái Çoàn Làng Mai gÒm 17 

nÜ§c tåi phòng æn l§n cûa khách sån Tân ñåi ñô. Giáo sÜ 

Sam Chun Kwong cûa trÜ©ng Çåi h†c Boston thông dÎch cho 

ThÀy ra ti‰ng Hoa cho ban t° chÙc và các bån ngÜ©i Hoa có 

m¥t. ThÀy nói Ç‰n s¿ th¿c tÆp Çã vŠ, Çã t§i. ThÀy d¥n m†i 

ngÜ©i theo dõi bÜ§c chân và hÖi thª trong suÓt chuy‰n Çi. M†i 

ngÜ©i th¿c tÆp bài hát ‘‘wa zi tao leo’’ (Çã vŠ Çã t§i) b¢ng 

ti‰ng Hoa. Sau Çó Çåi chúng æn sáng im l¥ng. Cänh tÜ®ng rÃt 

hùng tráng khi‰n nhân viên cûa khách sån rÃt ngåc nhiên và 

kính cÄn. H† chÜa bao gi© thÃy m¶t phái Çoàn Tây phÜÖng 

v»ng chãi, thänh thÖi và nghiêm chÌnh nhÜ th‰. 

 

Sáng nay phái Çoàn t§i tham quan và Çänh lÍ tåi chùa 

Quäng T‰, trø sª cûa Trung QuÓc PhÆt Giáo HiŒp H¶i. Phái 

Çoàn sº døng 5 chi‰c xe bus, m‡i xe 50 ngÜ©i, xe nào cÛng có 

các vÎ xuÃt gia gi» chuông chánh niŒm. TÃt cä các thiŠn sinh 

Tây phÜÖng ÇŠu m¥c áo tràng màu khói hÜÖng theo truyŠn 

thÓng ViŒt Nam. Phái Çoàn tØ ViŒt Nam ÇÜ®c hÜ§ng dÅn bªi 

ni sÜ ñàm NguyŒn thì Çi m¶t chi‰c xe bus riêng. K‹ cä các vÎ 

tØ ViŒt Nam thì phái Çoàn Çông t§i 204 ngÜ©i, gÒm 18 quÓc 

tÎch. Hàng træm tu sï y áo chÌnh tŠ v§i hÜÖng án và l†ng Çã 

ch¿c s¤n Ç‹ Çón phái Çoàn. Có gÀn 4000 ngàn PhÆt tº Trung 

QuÓc có m¥t. Ti‰ng niŒm ‘‘Nam Mô A Mi TÜa PhÙa’’ v†ng 

lên không ng§t khi các PhÆt tº Tây phÜÖng trong áo tràng 

nghiêm chÌnh Çi ngang qua. Không bi‰t bao nhiêu là PhÆt tº 

tóc vàng và m¡t xanh. PhÆt tº Trung QuÓc vØa ch¡p tay vØa 

niŒm Bøt mà vØa rÜÖm rÜ§m nÜ§c m¡t. Ai ng© Çåo Bøt mà 
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con cháu h† có khuynh hÜ§ng làm ngÖ bÕ quên không chÎu 

hành trì bây gi© låi ÇÜ®c bao nhiêu ngÜ©i Tây phÜÖng m¡t 

xanh, tóc vàng quy phøc và Çi theo nhÜ th‰. Låi có nh»ng 

ngÜ©i Tây phÜÖng chÃp nhÆn bÕ h‰t danh l®i Ç‹ trª thành 

ngÜ©i xuÃt gia n»a. M¶t Çoàn thi‰u nhi PhÆt tº ra dâng ThÀy 

m¶t bó hoa. Máy änh và máy quay phim châu låi thÆt nhiŠu. 

ThÀy TÎnh Nhân ghé tai ThÀy nói nhÕ: ‘‘Hôm nay thiŠn sÜ là 

minh tinh.’’ ThÀy cÜ©i. ñi ngang qua Thiên VÜÖng ñiŒn, phái 

Çoàn ti‰n vào ñåi Hùng Bäo ñiŒn. NÖi Çây ThÀy dâng hÜÖng, 

låy Bøt. Sau l©i chào mØng và gi§i thiŒu cûa hòa thÜ®ng TÎnh 

TuŒ, ThÀy Çã thuy‰t pháp cho Çåi chúng vào khoäng 25 phút. 

Hàng ngàn PhÆt tº ÇÙng nghe pháp bên ngoài ñåi Hùng Bäo 

ñiŒn, nh© nh»ng Óng loa Ç¥t kh¡p nÖi. ThÀy nói: ‘‘ñåo Bøt Çã 

tØng tåo d¿ng hånh phúc và s¿ thÎnh vÜ®ng cho ÇÃt nÜ§c trong 

nhiŠu th©i Çåi. Thanh niên trong nÜ§c bây gi© cÙ v†ng vŠ Tây 

phÜÖng, nghï r¢ng hånh phúc chÌ là s¿ tiêu thø vÆt chÃt, h† 

không bi‰t r¢ng ngÜ©i Tây phÜÖng có rÃt nhiŠu Çau kh°. Trí 

thÙc và và thanh niên Tây phÜÖng Çã hÜ§ng vŠ Çåo Bøt rÃt 

nhiŠu, h† tìm thÃy nÖi Çåo Bøt nh»ng phÜÖng thÙc tu tÆp Ç‹ 

chuy‹n hóa kh° Çau, hòa giäi v§i gia Çình và xã h¶i. ñåo Bøt 

rÃt thích Ùng v§i tinh thÀn khoa h†c. N‰u ngÜ©i thanh niên và 

trí thÙc Trung QuÓc trª vŠ khám phá Çåo Bøt thì së tìm thÃy 

rÃt nhiŠu châu báu có th‹ chuy‹n hóa cu¶c Ç©i h† và Çem vŠ 

hånh phúc thÆt s¿. S¿ có m¥t cûa gi§i xuÃt gia và tåi gia Tây 

phÜÖng ngày hôm nay chÙng tÕ s¿ th¿c Ãy. Chúng ta hãy 

chÃm dÙt thái Ç¶ v†ng ngoåi và hãy trª vŠ v§i nguÒn suÓi tâm 

linh cûa t° tiên chúng ta Ç‹ tìm nÖi nÜÖng t¿a và phøc hÒi 

næng lÜ®ng thÜÖng yêu và hånh phúc. ñåo Bøt là m¶t dòng 

nÜ§c ng†t nhiŒm mÀu Çi sâu trong lòng ÇÃt, n‰u ta Çào xuÓng 

Çû sâu thì dòng nÜ§c cam l¶ së phun lên Ç‹ cho tÃt cä nhân 

loåi ÇÜ®c thØa hÜªng an låc, Ç‹ kh° Çau ÇÜ®c chuy‹n hóa 

trong cu¶c Ç©i.’’ Pháp sÜ TÎnh Nhân Çã dÎch tØng câu, tØng 

ch» bài thuy‰t pháp cûa ThÀy ra Hoa ng». NhiŠu ngÜ©i khóc 

rÜng rÙc. 

 

Ra khÕi ñåi Hùng Bäo ñiŒn, ThÀy ÇÜ®c m©i t§i nh»ng 

quÀy sách bán sách cûa ThÀy. Sách C° ñåo Båch Vân cûa 

ThÀy ÇÜ®c thiên hå xúm låi mua nhiŠu l¡m, ThÀy phäi kš cä 

hàng træm cuÓn. Ngoài ra còn có các sách khác cûa ThÀy cÛng 

Çã ÇÜ®c dÎch và Ãn hành thành hai tÆp, g†i là NhÃt Hånh ThiŠn 

SÜ PhÆt H†c Giäng DiÍn TÆp. Nhà xuÃt bän này tên là Trung 

QuÓc QuÓc T‰ Quäng Bá. TÆp ÇÀu có nhan ÇŠ là D» Sinh 

Mång TÜÖng Ð§c (Ð§c HËn V§i S¿ SÓng), dÎch tØ các sách 

Our Appointement with life, The Heart of Understanding, The 

Sun My Heart (quy‹n ThÜ®ng) và The Long Road Turning 

into Joy. Sau Çó là bän dÎch Hoa ng» hai bài giäng ThÀy Çã 

giäng tåi chùa Bách Lâm trong chuy‰n Çi Trung QuÓc næm 

1995 cûa ThÀy, m¶t bài vŠ ThiŠn TriŒu Châu và m¶t bài dåy 

vŠ ThiŠn Hành. TÆp thÙ hai mang nhan ÇŠ Hoåt ñ¡c An 

TÜ©ng gÒm có các sách Being Peace, Cultivating the Mind of 

Love và The Sun my Heart (quy‹n Hå). ThÀy chÌ kš ÇÜ®c næm 

bäy chøc ch» kš n»a thì phäi Çi v§i phái Çoàn Ç‹ vào khách 

ÇÜ©ng và tham quan các nÖi trong chùa. Có quá nhiŠu PhÆt tº 

Trung QuÓc muÓn mua sách có ch» kš cûa ThÀy. NhÜng ThÀy 

Çã Çi, h† t§i næn nÌ các thÀy và các sÜ cô Làng Mai kš sách 

cho h†. ñ‰n khi các thÀy, các sÜ cô Çi theo ThÀy thì h† låi t§i 

næn nÌ các thiŠn sinh Tây phÜÖng kš cho h† thay ThÀy. CÙ 

nhÜ th‰ mà h† mua sách và xin ch» kš không ng§t.  

 

Tåi nhà khách, phái Çoàn ÇÜ®c m©i trà, các thÀy và các 

sÜ cô ÇÜ®c gi§i thiŒu v§i hòa thÜ®ng TÎnh TuŒ. M¶t sÓ PhÆt tº 

Trung QuÓc lên cúng dÜ©ng ThÀy. Ti‰p Çó là lÍ trao t¥ng 

phÄm. T¥ng phÄm cûa HiŒp H¶i rÃt có giá trÎ, t¥ng phÄm cûa 

Làng Mai chÌ có sách ti‰ng Anh cûa ThÀy, mÆn Làng Mai và 

m¶t chi‰c tháp Eiffel. 

 

Vào ñåi Hùng Bäo ñiŒn trª låi, hòa thÜ®ng TÎnh TuŒ 

ÇÜa phái Çoàn Ç‰n chiêm ngÜ«ng bÙc h†a Linh SÖn H¶i 

ThÜ®ng ÇÜ®c vë b¢ng ngón tay (finger painting) cách Çây hai 

træm næm. BÙc h†a này ÇÜ®c th¿c hiŒn trong vòng chín næm 

m§i thành t¿u, có hình Bøt, các thÀy Ca Di‰p, An Nan và 

nhiŠu vÎ khác. ñåi chúng sau Çó Çi vi‰ng Viên Thông ñiŒn, 

ña Bäo ñiŒn và Tàng Kinh Các. Sau Çó, phái Çoàn ÇÜ®c chª 

Çi th† trai. 

 

ChiŠu hôm nay, phái Çoàn thæm vi‰ng chùa Pháp 

Nguyên, nÖi cÜ trú cûa ViŒn PhÆt H†c B¡c Kinh. Chùa Pháp 

Nguyên là m¶t trong nh»ng ngôi chùa c° nhÃt vùng B¡c Kinh, 

n¢m sát bên ngoài cºa Tuyên VÛ phía Tây Nam kinh Çô. Chùa 

thành lÆp næm 696, ÇÜ®c trùng tu rÃt nhiŠu lÀn, trÜ§c tên là 

chùa Mân Trung, næm 1442 Ç°i là chùa Sùng PhÜ§c, Ç‰n Ç©i 

Thanh sau khi ÇÜ®c trùng tu m§i Ç°i tên là Pháp Nguyên. 

Næm 1995 ThÀy Çã vi‰ng thæm chùa này và Çã thuy‰t pháp 

cho h†c tæng vŠ ÇŠ tài ThiŠn ñi. Næm nay ThÀy ÇÜ®c g¥p låi 

hòa thÜ®ng TruyŠn ƒn, phó viŒn trÜªng cûa ViŒn PhÆt H†c và 

cÛng g¥p ông viŒn trÜªng là m¶t vÎ cÜ sï. VÎ này có b¢ng ti‰n 

sï ª NhÆt, vì vÆy Çã ÇÜ®c cº làm viŒn trÜªng. RÃt mong ª ViŒt 

Nam Çåo Bøt không Çi theo lŠ thói này, b¡t bu¶c ngÜ©i viŒn 

trÜªng phäi có b¢ng cÃp ti‰n sï, và ÇÜa ngÜ©i cÜ sï lên chÙc vÎ 

tÓi cao cûa m¶t ViŒn PhÆt H†c nÖi Çào tåo tæng tài xuÃt gia. 

H†c tæng cûa ViŒn Çã tŠ chÌnh y áo Ç‹ Çón ti‰p phái 

Çoàn tØ c°ng chùa. Sau khi giäi khát, ThÀy ÇÜ®c m©i lên pháp 

tòa thuy‰t pháp. ñŠ tài hôm nay là ñ‰ Thính, nghïa là l¡ng 

nghe. Giäng ÇÜ©ng chÌ có ba træm ch‡, Çû Ç‹ h†c tæng và phái 

Çoàn ngÒi. Thính chúng phäi ngÒi ngoài sân, t°ng sÓ chÜa 

ÇÜ®c m¶t ngàn ngÜ©i. Thì ra ban t° chÙc cÓ š không thông 

báo trÜ§c, s® quÀn chúng kéo t§i hàng chøc ngàn ngÜ©i, gây ra 

s¿ lo l¡ng cho chính quyŠn, bªi vì tåi thû Çô, ngÜ©i ta rÃt kœ 

nh»ng bu°i tÆp h†p quá Çông Çäo. Giáo sÜ Samuel Chan cûa 

trÜ©ng Çåi h†c Boston phiên dÎch cho ThÀy. Giáo sÜ Chan là 

m¶t h†c giä sinh vÆt h†c Çã Çóng góp nhiŠu công trình khám 

phá cho ngành h†c này. Sau khi hòa thÜ®ng Phó ViŒn TrÜªng 

phát bi‹u cäm tÜªng, hai bên trao t¥ng quà k› niŒm. Phái Çoàn 

Çã ÇÜ®c tham quan phòng h†c, cÜ xá và giäng ÇÜ©ng cûa 

ViŒn. Phòng h†c ÇÜ®c trang bÎ mÃy mÜÖi chi‰c máy vi tính rÃt 

tÓi tân. ViŒn PhÆt H†c B¡c Kinh Çang ÇÜ®c Ç°i m§i toàn diŒn. 

 

TÓi nay HiŒp H¶i PhÆt Giáo Trung QuÓc th‰t tiŒc Çãi 

phái Çoàn trong phòng Khánh Ti‰t l§n cûa khách sån Tân ñåi 

ñô. TiŒc b¡t ÇÀu lúc 7 gi© 30 v§i diÍn væn rÃt trân tr†ng cûa 

hòa thÜ®ng Phó H¶i TrÜªng cûa HiŒp H¶i. ThÀy Çã Çáp låi bài 

diÍn væn này b¢ng nh»ng l©i rÃt ÇÖn giän và thân mÆt. ThÀy ÇŠ 

nghÎ æn im l¥ng trong 15 phút ÇÀu. ñiŠu này không khó khæn 

gì v§i các thiŠn sinh trong phái Çoàn nhÜng låi là m¶t thº 

thách rÃt l§n cho ban t° chÙc và quan khách ª thû Çô, tåi vì 

chÜa bao gi© trong Ç©i mà h† bÎ b¡t bu¶c phäi æn tiŒc trong im 

l¥ng. NhÜng ai cÛng phäi chÎu. Mãi Ç‰n khi ThÀy thÌnh hai 

ti‰ng chuông thì h† m§i thª dài thoäi mái. Pháp sÜ TÎnh Nhân 

nhìn ThÀy và nói: ‘‘Thank you.’’ TiŒc chay nhÜng rÃt sang 

tr†ng, hÖn 30 món, có khi æn xong rÒi các vÎ phøc vø m§i 
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mang cÖm ra. M†i ngÜ©i chÌ thª và cÜ©i thôi. VŠ sau m‡i lÀn 

có bu°i tiŒc nhÜ th‰ thì các thÀy và sÜ cô không quen æn thÙc 

æn suông xin Çem ra cÖm tr¡ng. ThÀy TÎnh Nhân nói: ‘‘Ÿ Çây 

æn tiŒc ngÜ©i ta không æn cÖm, mà chÌ æn thÙc æn không mà 

thôi.’’ 

 

Sáng hôm sau, 16.5.1999, m†i ngÜ©i thÙc dÆy lúc 5 gi© 

sáng Ç‹ kÎp æn sáng Ç‹ Çi Vån Lš TrÜ©ng Thành. Ông trÜªng 

ban t° chÙc ÇŠ nghÎ ThÀy nên nghÌ ª nhà, tåi vì n‰u ThÀy Çi 

thì có th‹ không vŠ kÎp Ç‹ chiŠu nay Çi g¥p ngài TriŒu Phác 

SÖ, m¶t nhân vÆt rÃt quan tr†ng có änh hÜªng rÃt l§n trong 

chính quyŠn. NhÜng ThÀy nói th‰ nào ThÀy cÛng vŠ kÎp. Vån 

Lš TrÜ©ng Thành vào bu°i sáng lÃp trong mây khói núi rØng. 

Tám gi© sáng ThÀy Çã có m¥t tåi Çó Ç‹ ch© Çåi chúng. Lúc Çåi 

chúng Ç‰n, ThÀy quy tø m†i ngÜ©i låi và hÜ§ng dÅn phép 

thiŠn hành, Çi nhÜ th‰ nào mà lên t§i ÇÌnh núi vÅn khÕe kho¡n 

và an låc. ThÀy nói r¢ng ti‰p xúc nh»ng bÆc Çá ta cÛng ti‰p 

xúc ÇÜ®c v§i nh»ng ngÜ©i ngày xÜa khuân Çá và Ç¡p thành. 

Có nh»ng ngÜ©i Çã ch‰t vì ma thiêng, nÜ§c Ç¶c và chÜ§ng 

khí. Bao nhiêu mÒ hôi, nÜ§c m¡t, công cûa và sinh mång Çã 

Ç° ra Ç‹ xây d¿ng trÜ©ng thành. Ta phäi bÜ§c nh»ng bÜ§c 

chân nhË nhàng, thänh thÖi, chánh niŒm và ÇÀy tØ bi Ç‹ giäi 

trØ nh»ng oan kh° cûa h† và cho h†. M†i ngÜ©i cäm Ç¶ng. 

May mà nh© có Óng loa ThÀy m§i nh¡n nhû ÇÜ®c nh»ng l©i Ãy 

cä b¢ng ti‰ng Pháp, ti‰ng Anh và ti‰ng ViŒt. ThÀy leo rÃt giÕi, 

cÙ vài chøc bÜ§c thì dØng låi và chiêm ngÜ«ng cänh núi rØng. 

Leo t§i khoäng 1000 nÃc, pháp sÜ TÎnh Nhân ch¡p tay xá: 

‘‘ThÀy giÕi quá! ThÀy månh hÖn thÀy cûa con nhiŠu. ThÀy cûa 

con chÌ leo ÇÜ®c tÃt cä là 65 nÃc.’’ Cänh tÜ®ng hÖn 200 ngÜ©i 

mà leo núi rÃt im l¥ng, hùng tráng và thänh thÖi Çã làm ngåc 

nhiên rÃt nhiŠu du khách nhÃt là du khách Tây phÜÖng. Có 

m¶t Çoàn ngÜ©i Hoa Kÿ t§i hÕi: ‘‘ñây có phäi là phái Çoàn 

cûa thiŠn sÜ NhÃt Hånh không?’’ - ‘‘Tåi sao bi‰t?’’ - ‘‘Tåi 

cách Çi ÇÙng cûa phái Çoàn không giÓng ai, im l¥ng, thänh 

thÖi.’’ Trên ÇÌnh núi, Çåi chúng cùng hát bài ñã vŠ Çã t§i b¢ng 

Anh ng». Anh Joseph th°i sáo cho núi rØng cùng nghe. 

Chuy‰n Çi xuÓng cÛng thanh thän nhÜ chuy‰n Çi lên. ThÀy 

không ghé æn trÜa, vŠ trÜ§c Ç‹ nghÌ ngÖi, chuÄn bÎ cho bu°i 

thæm vi‰ng. Phái Çoàn Çi æn trÜa tåi m¶t khách sån rÒi ÇÜ®c 

hÜ§ng dÅn Çi vi‰ng CÓ Cung. 

 

NghŒ sï lão thành TriŒu Phác SÖ 
 

Tåi khách sån Tân ñåi ñô, ThÀy ÇÜ®c æn cÖm tr¡ng 

v§i muÓi sä do mË cûa sÜ chú Pháp Nguyên làm. ChiŠu hôm 

nay, lúc 3 gi© 30 ThÀy Çi thæm ông TriŒu Phác SÖ tåi bŒnh 

viŒn B¡c Kinh, nÖi dành cho nh»ng nhân vÆt l§n cûa nhà nÜ§c 

ÇiŠu trÎ. TriŒu tiên sinh là H¶i TrÜªng HiŒp H¶i PhÆt Giáo 

Trung QuÓc, næm nay Çã 94 tu°i, không có chÙc vø gì trong 

chính quyŠn nhÜng có änh rÃt l§n. Tiên sinh là m¶t nhà PhÆt 

h†c thâm uyên, m¶t thi sï tài ba, và vi‰t ch» rÃt ÇËp. Ch» cûa 

tiên sinh thÆt là vô giá. Tåi các danh lam, nhiŠu nÖi ta thÃy nét 

ch» nhÜ rÒng bay phÜ®ng múa cûa tiên sinh. Trong nh»ng tác 

phÄm vŠ nghŒ thuÆt PhÆt giáo xuÃt bän gÀn Çây ta cÛng thÃy 

nét ch» cûa tiên sinh ÇŠ trên nhiŠu bìa sách. Pháp sÜ TÎnh 

Nhân nói ông là nhân vÆt quan tr†ng sÓ hai tåi Trung QuÓc, và 

chính nh© ông mà chuy‰n Çi này m§i th¿c hiŒn ÇÜ®c. Sau khi 

tòa ñåi sÙ Trung QuÓc ª Belgrade bÎ bÕ bom, tÃt cä nh»ng 

chÜÖng trình trao Ç°i væn hóa gi»a Trung QuÓc và các nÜ§c 

Tây phÜÖng ÇŠu bÎ chÆn ÇÙng låi h‰t. ChÌ có d¿ án cûa Làng 

Mai là ÇÜ®c duy trì, và thiŠn sinh cûa 17 nÜ§c trong phái Çoàn 

Làng Mai ngÜ©i nào cÛng ÇÜ®c cÃp chi‰u khán trao Ç°i væn 

hóa. Các nhà chính trÎ l§n nhÜ thû tÜ§ng Chu Ân Lai cÛng 

thÜ©ng hay t§i tham khäo š ki‰n cûa tiên sinh vŠ các chính 

sách væn hóa, kinh t‰ và chính trÎ. 

 

BŒnh viŒn ÇÜ®c canh phòng nghiêm mÆt, Çoàn vi‰ng 

thæm phäi Çi qua nhiŠu tråm ki‹m soát. Phái Çoàn gÒm có 

ThÀy, pháp sÜ TÎnh Nhân, sÜ cô Chân Không, Çåo h»u Chân 

Tæng Thân, ông t°ng thÜ kš HiŒp H¶i và Çåo h»u TrÀn Tinh 

KiŠu chû nhiŒm tåp chí Pháp Âm. Phòng bŒnh nhân tuy không 

sang tr†ng nhÜ nh»ng bŒnh viŒn tåi Pháp nhÜng cÛng Çû tiŒn 

nghi. TriŒu tiên sinh ti‰p Çón phái Çoàn rÃt niŠm nª v§i m¶t 

nø cÜ©i rÃt tÜÖi dù ông Çi ÇÙng rÃt chÆm chåp và hÖi khó 

khæn. M†i ngÜ©i an t†a, tiên sinh mª l©i là ông ân hÆn vì sÙc 

khÕe y‰u kém nên không th‹ ra tÆn phi trÜ©ng Ç‹ Çón ti‰p 

ThÀy và phái Çoàn. ThÀy ngÕ l©i cám Ön ông Çã y‹m tr® h‰t 

lòng Ç‹ cho chuy‰n Çi này trª thành s¿ thÆt. ThÀy nói: ‘‘Tôi 

mong tiên sinh sÓng t§i 120 tu°i Ç‹ ti‰p tøc làm cây Çåi th† 

che chª cho m†i gi§i PhÆt tº ª Trung QuÓc.’’ ThÀy nói sÖ 

lÜ®c vŠ s¿ tu h†c và hành Çåo cûa ThÀy tåi ViŒt Nam và tåi 

Tây phÜÖng, t§i khuynh hÜ§ng Çåo Bøt nhÆp th‰ rÃt cÀn thi‰t 

tåi các nÜ§c Á Châu và ª tåi Trung QuÓc. Pháp sÜ TÎnh Nhân 

phiên dÎch cho ThÀy tuy ThÀy cÛng bi‰t TriŒu tiên sinh cÛng 

am tÜ©ng Anh ng». Cu¶c mån Çàm rÃt lš thú và có nhiŠu ích 

l®i. ThÀy t¥ng ông m¶t bän C° ñåo Båch Vân v§i l©i ÇŠ: 

‘Kính t¥ng nghŒ sï lão thành TriŒu Phác SÖ v§i lòng yêu m‰n 

và ngÜ«ng m¶.’ TriŒu tiên sinh rÃt vui khi ÇÜ®c g†i ‘‘nghŒ sï 

lão thành.’’ ñÓi v§i ông, danh l®i và quyŠn hành không còn 

quan tr†ng gì n»a. Ông chÌ muÓn sº døng nh»ng ngày còn låi 

cûa ông Ç‹ làm ÇÜ®c chút gì hay chút Çó cho Çåo pháp và dân 

t¶c ông. ThÀy nói: ‘‘Tôi së trao truyŠn cho tiên sinh phép Çi 

thiŠn mà tôi th¿c tÆp. N‰u tiên sinh th¿c tÆp m‡i ngày thì ch¡c 

ch¡n tiên sinh së sÓng ÇÜ®c Ç‰n 120 tu°i cho con cháu PhÆt tº 

ÇÜ®c nh©.’’ ThÀy ÇÙng dÆy và khai thÎ phép thiŠn hành chÆm 

trong phòng. ThÀy nói ta có th‹ th¿c tÆp trong phòng và ª 

ngoài hành lang. Lå thay, TriŒu tiên sinh liŠn cÓ g¡ng ÇÙng 

ngay dÆy và Çi tØng bÜ§c theo ThÀy, theo l©i chÌ dÅn cûa ThÀy 

Ç‹ phÓi h®p bÜ§c chân v§i hÖi thª. ‘‘ñã vŠ, Çã t§i, bây gi©, ª 

Çây, v»ng chãi, thänh thÖi, quay vŠ, nÜÖng t¿a’’ ThÀy Çi tØng 

bÜ§c thÆt chÆm, thÆt ÇËp. Phu nhân TriŒu cÛng có m¥t ª Çó, bà 

cÛng ÇÙng dÆy Çi theo ông. Cänh tÜ®ng rÃt ÇËp và rÃt cäm 

Ç¶ng. M¶t lúc sau TriŒu tiên sinh hÕi: ‘‘Tôi có th‹ Çi thiŠn và 

chÓng gÆy ÇÒng th©i không?’’ ThÀy nói: ‘‘ñÜ®c.’’ ñi xong 

hai vòng, ngÒi xuÓng, sÜ cô Chân Không ÇÜa ra nh»ng món 

quà t¥ng cûa phái Çoàn, nghïa là nh»ng cuÓn sách cûa ThÀy 

xuÃt bän tåi Tây phÜÖng b¢ng Anh ng». SÜ cô gi§i thiŒu tØng 

cuÓn. Gi§i thiŒu t§i Çâu TriŒu tiên sinh hoan h› t§i Çó, và ông 

nhÆn ra các kinh cæn bän nhÜ Kinh NiŒm XÙ, Kinh An Ban 

Thû Ý, Kinh Kim CÜÖng, v.v.. Ông nói v§i thÀy TÎnh Nhân: 

‘‘Ta phäi dÎch h‰t các sách này ra Hoa ng» m§i ÇÜ®c.’’ 

 

Ông t°ng thÜ kš xin chøp hình ông H¶i TrÜªng và 

ThÀy ÇÙng chung. ThÀy ÇÙng ÇÜa tay ôm lÜng ông H¶i 

TrÜªng rÃt t¿ nhiên và thân ái. Sau Çó phái Çoàn giã biŒt. Tuy 

còn y‰u, nhÜng TriŒu tiên sinh cÛng cÓ g¡ng ÇÜa m†i ngÜ©i ra 

thang máy. Ông nói: ‘‘Tôi áp døng phép Çi thiŠn hành vØa h†c 

ÇÜ®c.’’ Tåi cºa thang máy, Çåi ÇÙc TÎnh Nhân báo cáo nh»ng 

gì xäy ra trong mÃy ngày vØa rÒi, và ông H¶i TrÜªng rÃt lÃy 

làm hoan h›. Ông chúc phái Çoàn m¶t chuy‰n Çi thành công 
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và hånh phúc. TÓi hôm Ãy có hai y sï trÈ t§i b¡t måch và trÎ 

liŒu cho ThÀy b¢ng phép châm cÙu. H† chích cho ThÀy m¶t 

mÛi hoàng kÿ vào huyŒt túc tam lš. H† cÙu hÖi månh thành ra 

ThÀy bÎ phÕng. Các thÀy, các sÜ cô và thiŠn sinh vŠ trÍ, còn 

phäi chuÄn bÎ hành lš Ç‹ sáng s§m hôm sau r©i B¡c Kinh Çi 

Thåch Gia Trang. 

 

Sáng hôm sau lúc 7 gi© 15, næm chi‰c xe bus chª phái 

Çoàn Çi tÌnh Hà B¡c Ç‹ t§i chùa Bách Lâm, nÖi Çây së có m¶t 

khóa tu chung v§i tæng sï và PhÆt tº Trung QuÓc. Phái Çoàn 

Hà N¶i Çi xe riêng. ThÀy ngÒi ª xe sÓ 1 bên cånh sÜ chú Pháp 

Hòa, ngÜ©i MÏ. Sau Çó ThÀy m©i Çåo h»u ñính lên ngÒi v§i 

ThÀy Ç‹ hÕi thæm vŠ các công tác xã h¶i ª ViŒt Nam. Anh 

ñính là tác viên trÜ©ng Thanh Niên Phøng S¿ Xã H¶i ngày 

xÜa, hiŒn gi© cÛng Çang âm thÀm làm viŒc xã h¶i v§i nhiŠu 

tác viên cÛ và các bån m§i, tuy trÜ©ng Thanh Niên Phøng S¿ 

Xã H¶i Çã bÎ giäi th‹. Trong chuy‰n Çi này cûa ThÀy, anh và 

m¶t sÓ các bån h»u Çã tìm cách qua Trung QuÓc Ç‹ ÇÜ®c g¥p 

låi ThÀy sau 34 næm xa cách. Nºa ÇÜ©ng xe nghÌ, ThÀy 

chuy‹n qua ngÒi ª xe sÓ 2, bªi vì xe nào cÛng muÓn có ThÀy 

ngÒi chung trong m¶t Çoån ÇÜ©ng Ç‹ có thêm næng lÜ®ng và 

niŠm vui. 

LÍ Çón ti‰p tåi chùa Bách Lâm rÃt trang tr†ng. Hai 

hàng xuÃt gia v§i pháp phøc và hÜÖng án Çã dàn s¤n Ç‹ chào 

mØng phái Çoàn. So v§i næm 1995, chùa hiŒn gi© Çã phát tri‹n 

l§n quá chØng. Chùa Çã xây d¿ng thêm hàng chøc cÖ sª, låi 

còn mua ÇÜ®c thêm ÇÃt Ç‹ xây d¿ng Vån PhÆt ñÜ©ng. LÍ nghi 

và trà nÜ§c xong, Çåi chúng ÇÜ®c Çi æn cÖm. CÖm ngon l¡m. 

ChiŠu nay, lúc 4 gi© Çåi chúng vân tÆp vào thiŠn ÇÜ©ng nghe 

hòa thÜ®ng TÎnh TuŒ khai thÎ. Hòa thÜ®ng TÎnh TuŒ giäng vŠ 

ThiŠn TriŒu Châu. Ngài ÇŠ cÆp Ç‰n m¶t sÓ công án, trong Çó 

có công án ‘‘UÓng trà Çi!’’ Pháp sÜ TÎnh Nhân phiên dÎch ra 

Anh ng». Hòa thÜ®ng TÎnh TuŒ Çã tØng Ç†c sách cûa ThÀy và 

g¥p g« ThÀy tØ næm 1995, Çã quen v§i tÜ tÜªng và pháp môn 

Làng Mai. Bài giäng cûa ngài cÛng có nói Ç‰n chánh niŒm và 

s¿ an trú trong giây phút hiŒn tåi. 

 

ˆn chiŠu xong, Çåi chúng vân tÆp trª låi thiŠn ÇÜ©ng 

nghe thÀy Làng Mai thuy‰t pháp. ThÀy cÛng có nói vŠ thiŠn 

TriŒu Châu. Và ThÀy Çi rÃt sâu vŠ pháp môn miên mÆt, hiŒn 

pháp và låc trú. RÃt ti‰c thiên tÜ©ng thuÆt này không Çû ch‡ 

Ç‹ tóm t¡t nh»ng š chính cûa bài thuy‰t pháp này. Tr©i b¡t 

ÇÀu mÜa. ñây là lÀn ÇÀu tiên tr©i mÜa sau nhiŠu tháng n¡ng 

hån. 

 

Sáng hôm sau, 18.5.1999, sau khi ngÒi thiŠn và tøng 

kinh, m†i ngÜ©i ÇÜ®c æn sáng. ThÙc æn có cháo, bánh và giò 

cháo quäy. Tr©i mÜa, m¶t trong næm chi‰c xe bÎ lún, nên 

chuy‰n Çi chùa Lâm T‰ bÎ trÍ. Tr©i vÅn còn mÜa lai rai. ThÀy 

hÜ§ng dÅn m†i ngÜ©i th¿c tÆp thiŠn Çi ª trÜ§c cºa chùa trong 

khi ch© Ç®i. Tám gi© Çoàn khªi hành. ThÀy ngÒi ª xe sÓ 3, có 

sÜ chú Pháp Nguyên làm thÎ giä. Hòa thÜ®ng H»u Minh trú trì 

t° Çình Lâm T‰ trông có vÈ già hÖn trÜ§c. Næm nay ngài Çã 83 

tu°i và Çã có t§i 63 tu°i hå. Ngài là H¶i trÜªng danh d¿ cûa 

TÌnh H¶i PhÆt Giáo Hà B¡c. Ngài cÛng kiêm trú trì các chùa 

Tam Long ª Thåch Gia Trang và Cam TuyŠn ª huyŒn Bình 

SÖn. Quan Âm ñiŒn Çã ÇÜ®c xây cÃt. TÜ®ng Thiên Thû Thiên 

Nhãn m§i xong ÇÜ®c hình g‡, chÜa sÖn. Chùa Çã mua thêm 

ÇÜ®c m¶t ít ÇÃt k‰ cÆn, và có th‹ mua thêm n‰u có phÜÖng 

tiŒn. Dâng hÜÖng låy Bøt xong, phái Çoàn ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Çi 

thæm t° ÇÜ©ng có bia gia phä. Trên bia có kh¡c tên tÃt cä các 

th‰ hŒ truyŠn thØa phái Lâm t‰. ThÀy chÌ cho m†i ngÜ©i thÃy 

th‰ hŒ 34, th‰ hŒ cûa thiŠn sÜ Minh Häi Pháp Bäo, mà ngÜ©i 

truyŠn thØa ª ViŒt Nam là thiŠn sÜ ThÆt DiŒu LiÍu Quán. Vào 

låi PhÆt ÇÜ©ng, ThÀy thuy‰t pháp v§i ÇŠ tài ñÎa ThÜ®ng ThÀn 

Thông, nh¡c nhª m†i ngÜ©i tÆp Çi tØng bÜ§c trong khuôn viên 

t° ÇÜ©ng v§i bàn chân cûa sÜ t° Lâm T‰, m‡i bÜ§c chân Çi 

vào TÎnh ñ¶. ñåi chúng Çã quyên góp ÇÜ®c 10.000 MÏ kim 

Ç‹ cúng dÜ©ng mua ÇÃt thêm cho chùa. Hòa thÜ®ng trú trì rÃt 

cäm Ç¶ng, ngài ÇÜa tiÍn phái Çoàn ra xe. Phái Çoàn trª vŠ thû 

phû tÌnh Hà B¡c Ç‹ d¿ m¶t bu°i tiŒc chay do m¶t PhÆt tº ÇÎa 

phÜÖng th‰t Çãi ngay tåi quán æn mà ông làm chû. B»a tiŒc b¡t 

ÇÀu b¢ng nhiŠu bài diÍn væn, trong Çó có diÍn væn cûa nhà 

chÙc trách ÇÎa phÜÖng và Çåi diŒn Tôn Giáo S¿ Vø. CÖm rÃt 

ngon. VÎ thí chû cung thÌnh ThÀy lên lÀu, cÀu ThÀy gia bÎ cho 

bàn th© Bøt m§i ÇÜ®c thi‰t lÆp và cúng dÜ©ng ThÀy. ThÀy 

cÛng t¥ng låi sách cûa ThÀy b¢ng Hoa ng». ˆn cÖm xong vŠ 

t§i Bách Lâm cÛng Çã 3 gi© chiŠu, 4 gi© Çã có pháp thoåi do 

thiŠn sÜ TÎnh TuŒ khai thÎ. Giáo sÜ Chan Çã b¡t ÇÀu dÎch khá 

hÖn trÜ§c, nh»ng vÅn chÜa tìm ÇÜ®c nh»ng tØ chính xác nhÃt. 

Tæng thân ª Çây æn cÖm còn quá mau và quá Òn. Nói chuyŒn 

nhiŠu quá. Hòa thÜ®ng ÇÜa ThÀy Çi nhà b‰p và nhà kho, vï Çåi 

và hiŒn Çåi. 

 

TruyŠn Çæng m‡i giây m‡i phút 
 

TÓi hôm Çó ThÀy khai måc khóa tu, giäng vŠ thiŠn Çi, 

thiŠn nghe chuông, thiŠn æn cÖm, uÓng nÜ§c. ThÀy dåy 

phÜÖng thÙc Çi b¢ng chân Bøt, nhìn b¢ng m¡t Bøt, nghe b¢ng 

tai Bøt, vŠ phép an trú hiŒn tåi, và trích dÅn thiŠn sÜ Lâm T‰ 

Ç‹ chÙng minh cho pháp môn th¿c tÆp. ThÀy nói ÇÎa chÌ cûa 

Bøt là ª Çây, bây gi©, và chúng ta phäi an trú trong ÇÎa chÌ Ãy. 

Ngày hôm sau, 19.5.1999, tÃt cä m†i ngÜ©i ÇÜ®c th¿c 

tÆp hoàn toàn theo phÜÖng pháp cûa chùa Bách Lâm. ñåi 

chúng ÇÜ®c chÌ dÅn th¿c tÆp thiŠn Çi mau. ThiŠn sÜ TÎnh TuŒ 

giäng vŠ ‘‘CÄu tº PhÆt tính.’’ ChiŠu hôm Ãy ThÀy ti‰p hai 

ngÜ©i trÈ thu¶c ban phiên dÎch cûa nhà xuÃt bän các sách cûa 

ThÀy dÜ§i nhan ÇŠ là NhÃt Hånh ThiŠn SÜ PhÆt H†c Giäng 

DiÍn TÆp. Hai vÎ tÕ š rÃt hâm m¶ sách ThÀy và nói tÜ tÜªng 

PhÆt h†c cûa ThÀy là m¶t luÒng gió m§i th°i vào trong PhÆt 

h†c gi§i Trung QuÓc. H† d¿ ÇÎnh phiên dÎch và xuÃt bän tÃt cä 

các sách cûa ThÀy. Hôm nay pháp sÜ TÎnh Nhân báo tin là tåi 

trø sª Cu¶c Tôn Giáo S¿ Vø Trung ÐÖng, quš vÎ Çã Ç†c xong 

sách C° ñåo Båch Vân (ñÜ©ng XÜa Mây Tr¡ng) và h† thích 

quá, Çã ÇiŒn thoåi vŠ xin thêm 20 b¶ n»a Ç‹ các nhân viên 

trong S¿ Vø ÇÜ®c Ç†c. 

 

TÓi hôm Ãy, có lÍ Vô TÆn ñæng t° chÙc rÃt ÇËp. M†i 

ngÜ©i rÜ§c Çèn hoa sen Çi thiŠn hành ra tháp T° TriŒu Châu 

vØa Çi vØa niŒm BÒ Tát Quan Th‰ Âm theo âm ÇiŒu và cách 

phát âm cûa Làng Mai. Hàng ngàn PhÆt tº ÇÎa phÜÖng t§i 

tham d¿. ThiŠn sÜ TÎnh TuŒ khai thÎ, ngài nói vŠ hòa bình th‰ 

gi§i và s¿ th¿c tÆp Ç‹ Çóng góp cho nŠn hòa bình Ãy. Ti‰p sau 

Çó ThÀy Çã phát bi‹u rÃt ng¡n g†n. ThÀy nói: ‘‘TruyŠn Çæng là 

m¶t phép có th‹ th¿c tÆp trong m‡i giây phút cûa s¿ sÓng. 

M‡i khi thª m¶t hÖi thª chánh niŒm, bÜ§c ÇÜ®c m¶t bÜ§c 

chân an låc, làm cho ngÜ©i trÜ§c m¡t nª ÇÜ®c m¶t nø cÜ©i, 

hóa giäi ÇÜ®c m¶t mÓi bÃt hòa là ta Çã trao truyŠn ÇÜ®c ng†n 

Çèn cûa chánh pháp. Quš vÎ PhÆt tº, ngoài viŒc y‹m tr® thÀy 

mình trong viŒc truyŠn Çæng, có th‹ t¿ th¿c tÆp truyŠn Çæng 
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trong Ç©i sÓng hàng ngày b¢ng n‰p sÓng có gi§i và có ÇÎnh. 

Hãy Çem ng†n Çèn chánh pháp vŠ soi chi‰u trong Ç©i sÓng cá 

nhân, gia Çình và xã h¶i.’’ 

 

Trong lÍ Vô TÆn ñæng này, hòa thÜ®ng TÎnh TuŒ chính 

thÙc trao quà cho phái Çoàn Làng Mai. Quà t¥ng gÒm có m¶t 

bÒ Çoàn k‰t b¢ng xÖ dØa v§i cÕ cát tÜ©ng và m¶t trúc bän có 

ghi nhÜ sau: 

 

‘‘NhÃt Hånh thiŠn sÜ suÃt thÆp løc quÓc nhÎ bách nhân 

lai phÕng kính niêm nhÃt kŒ chí thånh: 

 

  Thåch KiŠu bách tº TriŒu Châu thiŠn 

  Pháp gi§i vô biên Çåo nhÃt thuyŠn 

  Trúc bän bÒ Çoàn tân công án 

  Mai thôn Cam L¶ ti‰p Tào Nguyên. 

 

TriŒu Châu Bách Lâm ThiŠn T¿ trú sÖn TÎnh TuŒ vÎ thÎ 

thäo, 1999 niên, ngÛ nguyŒt, thÆp cºu nhÆt.’’ 

 

Hôm nay 20.5.1999 låi là ngày th¿c tÆp theo pháp môn 

Làng Mai. ThÀy giäng vŠ ÇÓn ng¶, vŠ ly sinh và ÇÎa sinh h› 

låc, vŠ phép chÃp tác, æn cÖm, và thiŠn hành. Ngày hôm nay 

m†i ngÜ©i ÇÜ®c th¿c tÆp thiŠn hÜ§ng dÅn, thiŠn hành, æn cÖm, 

thiŠn låy, thiŠn buông thÜ và thiŠn trà theo Làng Mai. Nam và 

n» th¿c tÆp trong hai thiŠn ÇÜ©ng khác nhau. SÜ cô Chân 

Không phø trách thiŠn ÇÜ©ng bên n» và thÀy Pháp ñæng bên 

nam. Pháp môn ÇÜ®c chÌ dåy rÃt c¥n kë, thiŠn ngÒi, thiŠn n¢m 

và thiŠn låy. Th¿c tÆp Çem låi rÃt nhiŠu hånh phúc. Riêng bu°i 

Çåi thiŠn trà, các thÀy và các sÜ chú Trung QuÓc rÃt lÃy làm 

thích thú. ThiŠn trà làm ª gi»a sân chùa. M‡i quÓc gia phát 

bi‹u b¢ng m¶t bài hát nÜ§c mình. Các thiŠn sinh cÜ sï Trung 

QuÓc thích quá hát liên hÒi. Sau bu°i cÖm trÜa, phái Çoàn Hà 

N¶i và các thành viên ngÜ©i ViŒt cûa phái Çoàn Tây phÜÖng 

ÇÜ®c ThÀy ti‰p riêng trong phòng khách cûa ThÀy. Bu°i h†p 

rÃt ÇÀm Ãm và hånh phúc. NhiŠu ngÜ©i khóc. 

 

Bäy gi© tÓi ThÀy g¥p các vÎ xuÃt gia ÇÎa phÜÖng, v§i s¿ 

có m¥t cûa Çåi ÇÙc Minh Häi giám t¿. ñây là m¶t khung cänh 

rÃt thân thÜÖng Ç‹ các thÀy trÈ có th‹ hÕi nh»ng câu hÕi tØ trái 

tim h†. ThÀy hÕi các thÀy và các sÜ chú ÇÎa phÜÖng: ‘‘Trong 

các vÎ Çã có ai tØng có š bÕ chùa mà Çi chÜa?’’ Có 8 vÎ ÇÜa 

tay lên. Có vÎ nói khi chÜa xuÃt gia thì thÃy các thÀy trong 

chùa dÍ thÜÖng hÖn bây gi©. Có vÎ nói tu hành không thÃy có 

k‰t quä, niŒm Bøt và ngÒi thiŠn cÙ buÒn ngû hoài, hành trì có 

vÈ máy móc, thÃy không có ích l®i. Có vÎ hÕi có nhiŠu næng 

lÜ®ng sinh lš quá thì làm sao? ThÀy Minh Häi hÕi n‰u bÆn r¶n 

quá thì phäi làm cách nào? 

 

ThÀy tuÀn t¿ giäi Çáp tØng câu hÕi v§i tÃt cä tình 

thÜÖng. ThÀy d¥n thÀy Minh Häi phäi l¡ng nghe h‰t tÃt cä các 

sÜ em Ç‹ hi‹u thÃu ÇÜ®c tÃt cä nh»ng niŠm Çau n‡i kh° cûa 

h†. ThÀy nhÃn månh Ç‰n viŒc th¿c tÆp xây d¿ng tæng thân 

thành m¶t gia Çình có hånh phúc và hòa ÇiŒu Ç‹ có th‹ nuôi 

dÜ«ng tâm bÒ ÇŠ và làm viŒc Ç¶ sinh. Bu°i h†p m¥t có k‰t quä 

rÃt tÓt và giúp cho tÃt cä m†i ngÜ©i làm l§n lên niŠm tin ª con 

ÇÜ©ng th¿c tÆp. 

 

Bàn tay cûa mË 
 

Sáng hôm sau, 21.5.1999, m†i ngÜ©i thÙc dÆy lên xe 

lúc 4.30 sáng Ç‹ Çi phi trÜ©ng vì ÇÜ©ng xa mà máy bay 12 gi© 

30 Çã cÃt cánh. Tåi phi trÜ©ng, m†i ngÜ©i ÇÜ®c n‰m nh»ng trái 

väi ÇÀu mùa rÃt ngon ng†t cûa PhÆt tº cúng dÜ©ng. Trên máy 

bay, Çåi chúng ÇÜ®c æn cÖm chay rÃt hiŠn. Máy bay Çáp 

xuÓng phi trÜ©ng Nam Kinh. Ÿ Çây, có Çåi ÇÙc Minh Châu 

thu¶c tæng thân TØ Hi‰u Çã t§i tØ Quäng ñông nÖi thÀy tu 

h†c. SÜ cô NhÜ Huy là em ru¶t cûa thÜ®ng t†a Thái Hòa giáo 

th† tåi chùa TØ Hi‰u, cÛng Çã Ç‰n tØ Quäng ñông. ThÀy, thÀy 

TÎnh Nhân và sÜ cô Chân Không ÇÜ®c xe nhÕ cûa Tôn Giáo 

Cøc ÇÜa vŠ DÜÖng Châu trÜ§c. ñåi chúng së Çi xe bus cùng 

vŠ chùa Cao Mân ª DÜÖng Châu. Xe Çi ngang thành phÓ Nam 

Kinh. Ngày xÜa T° sÜ Tæng H¶i Çã tØ Giao Châu qua Çây, 

thành lÆp chùa Ki‰n SÖ và mª Çåo tràng ÇÀu tiên Ç‹ dåy d‡. 

Xe vÜ®t cÀu Nam Kinh, qua sông DÜÖng Tº, Çi ngang qua 

vùng Giang Tä trù phú cûa Trung QuÓc. Nghe nói tÌnh Giang 

Tô Çóng thu‰ cho chính quyŠn trung ÜÖng m‡i næm t§i hai t› - 

chÌ sau ThÜ®ng Häi. 

 

Tåi chùa Cao Mân, hòa thÜ®ng ñÙc Lâm ra Çón ti‰p 

ThÀy và phái Çoàn. Ngài Çã 85 tu°i, nhÜng còn khÜÖng kiŒn. 

M†i ngÜ©i ÇÜ®c Çón vào chánh ÇiŒn dâng hÜÖng lÍ Bøt. 

Chuông trÓng Bát Nhã vang rŠn. Nghi thÙc rÃt ng¡n, không có 

phÀn tøng niŒm. Bi‰t m†i ngÜ©i Çang mŒt mÕi sau chuy‰n Çi, 

hòa thÜ®ng ñÙc Lâm chÌ nói hai câu chào mØng ng¡n, và 

ThÀy cÛng Çáp lÍ v¡n t¡t b¢ng hai câu. 

 

Chùa Çang ÇÜ®c trùng tu, và xây cÃt l§n. ñåi Hùng Bäo 

ñiŒn rÃt nguy nga. Có rÃt nhiŠu dãy cÜ xá có th‹ Çón ti‰p ÇÜ®c 

hàng træm ngÜ©i. ThiŠn ÇÜ©ng chính và thÜ viŒn Çang ÇÜ®c 

xây d¿ng. Ÿ Çây tr©i Ãm hÖn nhiŠu. M†i ngÜ©i ÇÜ®c hÜ§ng 

dÅn vŠ phòng mình. Phòng ngû cûa thiŠn sinh sang quá, hÖn 

xa chùa Bách Lâm, có cÀu tiêu và nhà t¡m bên trong. CÀn t§i 

ba gi© ÇÒng hÒ m§i s¡p Ç¥t xong. ñåi chúng ÇÜ®c æn tÓi, nghÌ 

ngÖi. Sáng hôm sau së phäi thÙc dÆy lúc 4 gi© Ç‹ tham d¿ lÍ 

PhÆt ñän. HÒi chiŠu trên ÇÜ©ng tØ phi trÜ©ng vŠ DÜÖng Châu, 

Çåi ÇÙc TÎnh Nhân Çã nói chuyŒn v§i vÎ chÙc s¡c trong Tôn 

Giáo Vø. Hai ngÜ©i có vÈ nhÜ thân nhau. H† bàn Ç‰n cÖ h¶i 

có th‹ xin ÇÜ®c các chùa Thiên Ninh và Trùng Ninh Ç‹ thành 

lÆp ViŒn ñåi H†c PhÆt Giáo ÇÀu tiên tåi Trung QuÓc sau này. 

Ông Tôn Giáo Vø tÕ š lo ngåi cho thiŠn sinh Tây phÜÖng. 

Ông nói phép tu ª chùa Cao Mân nghiêm túc và kh¡c kh° 

l¡m, s® thiŠn sinh Tây phÜÖng không kham n°i. 

 

ñêm Ãy, pháp sÜ TÎnh Nhân, sÜ cô Chân Không và sÜ 

cô DiŒu Nghiêm Çã thÙc t§i 1 gi© khuya Ç‹ h†p v§i hòa 

thÜ®ng ñÙc Lâm vŠ lÎch sinh hoåt tåi chùa trong khóa tu t§i. 

Có m¥t tåi bu°i h†p bÓn vÎ Çåi diŒn cho chính quyŠn ÇÎa 

phÜÖng. Hòa thÜ®ng ñÙc Lâm hÕi hàng chøc câu hÕi vŠ Làng 

Mai, møc Çích cûa chuy‰n Çi, tåi sao có t§i 17 nÜ§c tham d¿, 

pháp môn th¿c tÆp là pháp môn nào, thiŠn hÜ§ng dÅn là thiŠn 

gì, thiŠn buông thÜ là thiŠn gì, v.v.. ThÀy TÎnh Nhân nghe mà 

toát mÒ hôi. Các vÎ không bi‰t r¢ng bÓn vÎ có m¥t là Çåi diŒn 

chính quyŠn ÇÎa phÜÖng, và sª dï hòa thÜ®ng hÕi nhÜ hÕi khÄu 

cung nhÜ vÆy là Ç‹ cho nh»ng vÎ này có dÎp hi‹u ÇÜ®c bän 

chÃt và møc Çích chuy‰n Çi cûa phái Çoàn và Ç‹ cho h† ÇÜ®c 

yên tâm và khÕi lo s®. SÓ là trÜ§c Çây m¶t tuÀn, chính quyŠn 

ÇÎa phÜÖng không ÇÒng š cho chùa Cao Mân ti‰p phái Çoàn, 

vì cäm xúc gây ra do báo chí vŠ vø tòa Çåi sÙ Trung QuÓc ª 

Belgrade bÎ oanh tåc quá l§n và khuynh hÜ§ng chÓng báng 
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Tây phÜÖng còn rÃt månh trong lòng quÀn chúng, do Çó chính 

quyŠn s® n‰u có nhiŠu ngÜ©i Tây phÜÖng xuÃt hiŒn trong vùng 

thì s¿ an ninh cûa nh»ng ngÜ©i này së khó ÇÜ®c bäo Çäm. Nh© 

s¿ can thiŒp cûa chính quyŠn trung ÜÖng cuÓi cùng h† m§i 

chÃp nhÆn Çón ti‰p phái Çoàn ª DÜÖng Châu.  

 

Cu¶c ‘‘thÄm vÃn’’ xong, m†i ngÜ©i thª phào. Hòa 

thÜ®ng ñÙc Lâm hÕi: ‘‘Tåi Trung QuÓc, tØ trÜ§c Ç‰n gi©, phø 

n» không ÇÜ®c vào thiŠn ÇÜ©ng, chÌ ÇÜ®c vào PhÆt ÇÜ©ng thôi. 

Riêng ª Çây, chúng tôi chÃp nhÆn cho ngÜ©i phø n» ÇÜ®c vào 

thiŠn ÇÜ©ng. Quš vÎ nghï sao?’’ SÜ cô Chân DiŒu Nghiêm 

ch¡p tay: ‘‘Chúng con rÃt sung sÜ§ng ÇÜ®c cho phép vào thiŠn 

ÇÜ©ng. Chúng con không dám có š ki‰n gì khác.’’ 

 

Sáng hôm sau, 22.5.1999, sau bu°i công phu, sÜ cô 

Chân DiŒu Nghiêm tuyên bÓ chÜÖng trình tu tÆp. 

 

Chín gi© sáng, m†i ngÜ©i vào thiŠn ÇÜ©ng (k‹ cä các sÜ 

cô và các vÎ Üu bà di). Hòa thÜ®ng ñÙc Lâm chÌ ÇÎnh ch‡ ngÒi 

cho tÃt cä mÃy træm ngÜ©i. ThÀy Làng Mai ÇÜ®c m©i ngÒi vào 

gh‰ T†a Nguyên. Hòa thÜ®ng trao hÜÖng bän cho ThÀy; 

hÜÖng bän tÜ®ng trÜng cho uy quyŠn cûa vÎ thiŠn sÜ. 

 

Chín gi© rÜ«i sáng Çåi chúng cº hành lÍ PhÆt ñän. Hòa 

thÜ®ng ñÙc Lâm mang y áo rÃt ÇÖn giän, làm pháp sÜ TÎnh 

Nhân cÛng ngåc nhiên. ñåi lÍ ng¡n và g†n. các thÀy Làng Mai 

có dÎp cº xÜ§ng cho Çåi chúng trì tøng Tâm Kinh Bát Nhã 

b¢ng Anh ng». Sau Çó, Çåi chúng Làng Mai xin Çänh lÍ hòa 

thÜ®ng viŒn chû. 

MÜ©i m¶t gi© trÜa phái Çoàn ÇÜ®c chùa Cao Mân th‰t 

Çãi. TiŒc rÃt sang. Ngoài l©i chào mØng cûa hòa thÜ®ng ñÙc 

Lâm còn có l©i chào mØng cûa Çåi diŒn Tôn Giáo Vø và chính 

quyŠn. ThÀy Çáp tØ rÃt dÍ thÜÖng. ThÀy nói phái Çoàn vŠ Cao 

Mân cÛng nhÜ con cháu vŠ nhà cha mË. TÃt cä ÇŠu là con cûa 

Bøt, và hòa thÜ®ng ñÙc Lâm Çang Çóng vai ngÜ©i anh l§n Çón 

chào và bäo vŒ cho Çàn em Çông Çäo tØ 16 nÜ§c t§i. NgÒi 

cùng bàn v§i hòa thÜ®ng viŒn chû có Çåo h»u Adrian Çã tØng 

là linh møc Công giáo, tu tÆp Çã trên 16 næm nhÜng sau Çó låi 

ra Ç©i và b¡t ÇÀu tu tÆp trong Çåo Bøt, Çåt t§i rÃt nhiŠu chuy‹n 

hóa và hånh phúc. ñåo h»u nói là ông vÅn còn thÜÖng Çåo 

Chúa l¡m, nhÜng ông thÃy chính trong Çåo Bøt m§i có nh»ng 

pháp môn cø th‹ Ç‹ tu tÆp và chuy‹n hóa. Sau Çó, pháp sÜ 

TÎnh Nhân ÇÜa ThÀy ra thành phÓ DÜÖng Châu, thæm các 

chùa Thiên Ninh và Trùng Ninh n¢m sát nhau, nÖi sau này có 

th‹ bi‰n thành ViŒn ñåi H†c PhÆt Giáo. Hai chùa này thÆt l§n, 

thÆt ÇËp, ÇÃt r¶ng, nhÜng không hoåt Ç¶ng nhÜ Çåo tràng mà 

chÌ ÇÜ®c sº døng nhÜ viŒn bäo tàng. Pháp sÜ hÕi ThÀy xem 

cu¶c ÇÃt có thuÆn l®i cho sÜ thành lÆp ViŒn ñåi H†c không. 

ThÀy nói có, và ThÀy hÙa së y‹m tr® cho d¿ án này vŠ tinh 

thÀn và nhân s¿. 

 

Vào 2 gi© trÜa, Çåi chúng ÇÜ®c hòa thÜ®ng ñÙc Lâm 

hÜ§ng dÅn tham quan chùa Cao Mân. Bón gi© tåi phòng khách 

riêng, ThÀy ti‰p tÃt cä các thành viên chúng chû trì dòng Ti‰p 

HiŒn trong phái Çoàn, vào khoäng 60 vÎ. Bu°i h†p rÃt thân ái 

và hånh phúc. 

 

Bäy gi© 20, Çåi chúng tÆp h†p Ç‹ b¡t ÇÀu thiŠn tÆp v§i 

thiŠn sÜ ñÙc Lâm. Hòa thÜ®ng chÌ dåy cách thÙc thiŠn chåy, 

thiŠn ngÒi và m‡i ngÜ©i nhÆn trên vai hai phát hÜÖng bän, 

xem nhÜ là t¥ng phÄm cûa Çåo tràng cho thiŠn sinh có m¥t. ñã 

ÇÜ®c h†c thiŠn chåy ª chùa Bách Lâm rÒi nên m†i ngÜ©i th¿c 

tÆp rÃt dÍ dàng. 

 

Ngày 23.5.1999 là ngày th¿c tÆp theo pháp môn Làng 

Mai. Bu°i sáng có thiŠn hÜ§ng dÅn và tøng niŒm theo NhÆt 

Tøng ThiŠn Môn næm 2000. ˆn sáng trong im l¥ng, theo næm 

phép quán cûa Làng Mai, æn thong thä, tÆp hånh phúc và 

thänh thÖi trong lúc ngÒi æn. Sau gi© chÃp tác trong chánh 

niŒm là pháp thoåi. ThÀy Làng Mai giäng vŠ tính cách siêu 

viŒt th©i gian cûa chánh pháp, tính cách tÜÖng tÙc cûa hoa và 

rác, cûa kh° và vui, tÎnh Ç¶ trong giây phút hiŒn tåi, ai là 

ngÜ©i niŒm Bøt, chánh niŒm nhÜ là bän chÃt cûa Bøt mình 

niŒm, PhÆt tính và cÄu tính. Bài giäng có chû š ÇÜa thiŠn sinh 

Çi vào phép th¿c tÆp chánh niŒm trong tØng giây phút cûa Ç©i 

sÓng hàng ngày, phép th¿c tÆp phäi miên mÆt tÆp trung vào 

hiŒn tåi và phäi có an låc ngay trong gi© phút th¿c tÆp. Th¿c 

tÆp mà kh° Çau, n¥ng nh†c mà nhÜ lao tác mŒt nh†c nh¢m Çåt 

t§i k‰t quä tÜÖng lai là không Çúng v§i tinh thÀn Çåo Bøt 

nguyên thÌ. 

 

Khªi ÇÀu bu°i pháp thoåi, ThÀy Çã m©i các sÜ cô và 

các sÜ chú ÇÎa phÜÖng t§i ngÒi vào nh»ng hàng gh‰ trÜ§c và 

hai bên ThÀy. N» PhÆt tº Fei Fei, dân thÜ©ng trú Làng Mai 

Xóm Hå, Çã phiên dÎch bài pháp thoåi này, rÃt thông thåo. 

M‡i khi cÀn vi‰t ch» Hán lên bäng thì ThÀy ÇÙng dÆy t¿ vi‰t, 

Ç‹ giúp cho cô Fei Fei và thính chúng nhÆn diŒn ra ÇÜ®c 

nh»ng danh tØ chính xác. Các thÀy và các sÜ cô ÇÎa phÜÖng 

ngÒi nghe rÃt thích thú và hånh phúc. NhiŠu ngÜ©i cÙ mÌm 

cÜ©i hoài. Tr©i bên ngoài còn mÜa l§n, chÜa Çi thiŠn hành 

ÇÜ®c, nên ThÀy ti‰p tøc giäng. ThÀy giäng vŠ HiŒn Pháp Låc 

Trú, ThiŠn DuyŒt Vi Th¿c, nhÆn diŒn tÆp khí, và sau chót là 

phép thiŠn Çi Ç‹ có an låc hånh phúc trong hiŒn tåi (M‡i BÜ§c 

Chân ñi Vào TÎnh ñ¶). ThÌnh thoäng ThÀy ngØng giäng và 

m©i Çåi chúng nghe ti‰ng mÜa rÖi Ç‹ mÌm cÜ©i và cäm thÃy 

hånh phúc. 

 

Sau gi© pháp thoåi, tr©i Çã tånh mÜa. ñåi chúng ra sân, 

nhiŠu vÎ b¡t ÇÀu th¿c tÆp thiŠn hành ngay lÆp tÙc. Phong thái 

cûa các thÀy và các sÜ cô ÇÎa phÜÖng Çã Ç°i khác. ThÀy b¡t 

ÇÀu hÜ§ng dÅn m†i ngÜ©i thiŠn hành bên b© hÒ, tuy mÜa còn 

r¡c håt nhË, nhÜng cänh tÜ®ng thiŠn hành rÃt ÇËp. Ai cÛng 

khoan thoai tØng bÜ§c, ai cÛng quy‰t tâm bÜ§c nh»ng bÜ§c 

v»ng chãi, thänh thÖi trong tÎnh Ç¶ hiŒn tiŠn. 

 

ñåi chúng ÇÜ®c hÜ§ng dÅn æn cÖm trÜa lúc 11 gi© 30 

rÃt nghiêm túc. Bu°i chiŠu có thiŠn buông thÜ và thiŠn låy. 

 

Vào lúc 7 gi© 30 tÓi ThÀy trình bày vŠ s¿ th¿c tÆp Næm 

Gi§i theo pháp môn Làng Mai. Bu°i trình bày kéo dài t§i 1 

ti‰ng 45 phút. Khóa tu ng¡n nên ThÀy cÓ g¡ng trao truyŠn 

pháp môn ÇÜ®c nhiŠu chØng nào hay chØng Ãy. N¶i dung súc 

tích, ng¡n g†n, rõ ràng và th¿c t‰. Gi§i tÜ§ng nói lên ÇÜ®c tÃt 

cä lòng tØ bi cûa Bøt và chÜ vÎ bÒ tát l§n. Làng Mai Çã Ç‹ ra 

hai mÜÖi næm kinh nghiŒm giáo hóa m§i trình bày ÇÜ®c Næm 

Gi§i dÜ§i hình thÙc (gi§i tÜ§ng) này. Cº t†a ÇÜ®c phép Ç¥t 

câu hÕi Ç‹ ThÀy trä l©i. 

 

Kš túc xá cho n» thiŠn sinh n¢m ngay bên hÒ NguyŒt 

Quang. Kš túc xá nam n¢m trên b© kinh, k‰ cÆn tháp T° và 
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Tàng Kinh Các. Tháp T° Çang ÇÜ®c Çåi trùng tu b¢ng Çá hoa 

cÜÖng. Tåi hai cÜ xá, hÍ có gi© ränh r‡i là thÃy thiŠn sinh th¿c 

tÆp thiŠn hành theo l©i ThÀy chÌ dÅn. 

 

Ngày 24.5.1999 là ngày th¿c tÆp theo chùa Cao Mân. 

Ngày nào thiŠn sinh cÛng b¡t ÇÀu thÙc dÆy lúc 4 gi© sáng, 4 

gi© 45 t§i 6 gi© là công phu, 6 gi© 30 Çi‹m tâm. ñi ngû lúc 10 

gi© tÓi. Hòa thÜ®ng ñÙc Lâm giäng pháp lúc 2 gi© 30 trÜa. 

Bu°i pháp thoåi kéo dài gÀn 3 ti‰ng, t§i 5 gi© m§i chÃm dÙt. 

Ngài khai thÎ vŠ Tam Bäo, thiŠn thoåi ÇÀu và trä l©i câu hÕi 

cûa thiŠn sinh. 

 

ThÀy ÇÜ®c tåp chí Pháp Âm phÕng vÃn lúc 10 gi© sáng.  

 

ChiŠu hôm nay có báo cáo là có m¶t vài thÀy ÇÎa 

phÜÖng không ÇÜ®c hånh phúc l¡m khi nghe ThÀy giäng sáng 

hôm qua. Nên bi‰t là tåi thiŠn viŒn Bách Lâm, hòa thÜ®ng 

TÎnh TuŒ và Çåi chúng Çã quen v§i thiŠn pháp Làng Mai nên 

Çã không có phän Ùng này. Phän Ùng cæn bän là ª ch‡ ThÀy 

dåy phép th¿c tÆp phäi Çem låi an låc ngay trong th¿c tÆp, còn 

n‰u cäm thÃy kh° hånh lao tác mŒt nh†c trong khi th¿c tÆp thì 

s¿ th¿c tÆp Çó không Çúng v§i tinh thÀn Bøt dåy. ñây là tính 

chÃt thÙ ba cûa ba tính chÃt th¿c tÆp cûa pháp môn Làng Mai 

là miên mÆt, hiŒn pháp và låc trú. Các vÎ Ãy nói: ThiŠn Trung 

QuÓc là thiŠn t° sÜ, Çã có m¥t trên mÜ©i th‰ k›. ThiŠn Làng 

Mai Çã có m¥t bao lâu? Không nên nói pháp môn cûa mình là 

Çúng và pháp môn cûa ngÜ©i khác là sai. 

Ngày 25.5.1999 låi là ngày th¿c tÆp theo Làng Mai. 

Bài pháp thoåi hôm nay cûa ThÀy là chû l¿c cûa khóa tu. ThÀy 

b¡t ÇÀu b¢ng cách nh¡c chúng ta nh§ låi hÒi còn thÖ Ãu, m‡i 

khi có cÖn sÓt thì ÇÜ®c mË Ç¥t bàn tay êm dÎu trên trán. ThÀy 

bäo n‰u quán chi‰u vào lòng bàn tay mình thì mình së thÃy 

trong lòng bàn tay mình có bàn tay mË. Dù mË Çã qua d©i, bàn 

tay cûa mË cÛng nhÜ hình hài cûa mË vÅn có m¥t trong bàn tay 

ta m¶t cách Çích th¿c. V§i š thÙc Ãy, ta ÇÜa bàn tay lên Ç¥t 

trên trán thì së thÃy bàn tay mË Ç¥t trên trán ta. Dù ta có l§n 

bao nhiêu tu°i thì ta cÛng vÅn còn là con cûa mË, và mË vÅn 

luôn luôn có th‹ có m¥t Çó cho ta và Ç¥t tay trên trán ta m‡i 

khi ta cÀn Ç‰n mË. Ti‰p tøc quán chi‰u ta së thÃy bàn tay cûa 

cha trong bàn tay ta, và s¿ có m¥t cûa tÃt cä t° tiên và con 

cháu ta (cä quá khÙ và tÜÖng lai) trong bàn tay ta. N‰u ta hÕi 

bàn tay này là cûa ai, ta së có cÖ duyên chÙng nhÆp ÇÜ®c tuŒ 

giác vô ngã, vÓn là tuŒ giác cæn bän cûa Bøt. Khi th¿c tÆp 

thiŠn Çi, ta phäi thÃy trong khi ta bÜ§c m¶t bÜ§c có chánh 

niŒm và thänh thÖi thì tÃt cä các th‰ hŒ t° tiên ta ÇŠu bÜ§c m¶t 

bÜ§c chánh niŒm và thänh thÖi. ThÃy ÇÜ®c nhÜ th‰ là cái thÃy 

Çã có tính giác ng¶. Câu thoåi ÇÀu: Ai là ngÜ©i Çang niŒm 

PhÆt? (NiŒm PhÆt thÎ thùy?) - chÌ có chû Çích và công døng 

ÇÜa t§i cái thÃy vô ngã và tÜÖng tÙc. Th¿c tÆp thông minh, ta 

së thÃy thoåi ÇÀu này là m¶t phép th¿c tÆp chính thÓng, có 

công næng khªi phát tuŒ giác vô ngã. Và ta thÃy gi»a thiŠn t° 

sÜ và thiŠn cûa Bøt có m¶t s¿ nÓi ti‰p miên mÆt. Ta phäi thÃy 

ÇÜ®c s¿ ti‰p nÓi và tính nhÃt trí gi»a thiŠn nguyên thÌ và thiŠn 

t° sÜ thì ta m§i th¿c s¿ n¡m ÇÜ®c pháp môn và thành công 

trong s¿ th¿c tÆp, và ta së không còn phân biŒt kÿ thÎ gi»a 

thiŠn này và thiŠn kia. Ta không cÀn bÕ truyŠn thÓng ta Ç‹ Çi 

ôm lÃy m¶t truyŠn thÓng khác. Ta chÌ cÀn th¿c tÆp truyŠn 

thÓng ta m¶t cách thông minh và sâu s¡c là ta có th‹ Çåt ng¶ 

và thÃy ÇÜ®c giá trÎ cûa truyŠn thÓng không phäi cûa ta. ñiŠu 

này Çúng không phäi chÌ gi»a hai truyŠn thÓng PhÆt giáo mà 

còn Çúng gi»a hai truyŠn thÓng tâm linh khác nhau. ThÀy dåy 

r¢ng cái thÃy vô ngã ÇÜa t§i cái thÃy tÜÖng tÙc, bÃt sinh bÃt 

diŒt, vô khÙ vô lai và siêu viŒt h»u vô cûa nó. Vì m‡i bÜ§c 

chân chánh niŒm có th‹ làm hi‹n l¶ tuŒ giác tÜÖng tÙc cho nên 

ngay phép thiŠn Çi cÛng Çã có giá trÎ cûa m¶t công án hay m¶t 

thoåi ÇÀu. Là con Bøt ta phäi bÜ§c nh»ng bÜ§c chân nhÜ Bøt, 

nh»ng bÜ§c chân v»ng chãi uy vŒ nhÜ bÜ§c chân sÜ tº. Ta 

phäi có an låc hånh phúc trong m‡i bÜ§c Çi, trong m‡i gi© 

phút nÃu cÖm, rºa bát, ngÒi thiŠn, th¡p hÜÖng, quét d†n. TÃt 

cä m†i Ç¶ng tác ÇŠu có tác døng khÖi mª tuŒ giác, có công 

døng tÜÖng ÇÜÖng v§i công phu khán công án ho¥c thoåi ÇÀu. 

Các công án ñåt Ma Tây Lai và Cây Tùng TrÜ§c Sân cÛng 

phäi ÇÜ®c th¿c tÆp th‰ nào Ç‹ giúp cho tuŒ giác vô ngã hi‹n l¶. 

 

Ti‰p theo, ThÀy dåy vŠ tính tÜÖng tÙc cûa ba th©i quá 

khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai, và nhÃn månh Ç‰n tính hiŒn pháp cûa 

giáo lš. Pháp cûa Bøt không hÙa hËn m¶t hånh phúc hão 

huyŠn nào trong tÜÖng lai. HÍ n¡m lÃy Pháp Ç‹ tu tÆp là lÆp 

tÙc thÃy b§t kh° và b¡t ÇÀu có an låc. RÒi ThÀy dåy nuôi 

dÜ«ng thân tâm b¢ng các phÜÖng pháp ly sinh h› låc và ÇÎnh 

sinh h› låc, Ç‹ nâng cao phÄm chÃt an vui cûa Ç©i sÓng hàng 

ngày ngay trong hôm nay. Nh»ng phép th¿c tÆp ÇÜa ra rÃt cø 

th‹, ai cÛng có th‹ áp døng ngay vào Ç©i sÓng hàng ngày 

ÇÜ®c. ThÀy nói s¿ th¿c tÆp v§i s¿ ng¶ Çåo (cÛng nhÜ phÜÖng 

tiŒn và cÙu cánh) phäi là m¶t. UÓng nÜ§c có chánh niŒm tÙc là 

Çã ng¶ rÒi. ñi m¶t bÜ§c mà thÃy là cä t° tiên cùng bÜ§c v§i 

mình, Çó Çã là ng¶ rÒi. Và ThÀy ÇÜa ra chân ngôn ‘‘ng¶ vô 

biŒt Çåo, ng¶ tÙc thÎ Çåo.’’ (There is no way to Enlightenment, 

Enlightenment is the way.) Bài pháp thoåi sáng nay Çánh Ç¶ng 

t§i tâm thÙc cûa không bi‰t bao nhiêu ngÜ©i, và có nh»ng 

ngÜ©i khóc trong khi nghe pháp thoåi. 

 

BÓn gi© chiŠu hôm nay, sÜ cô Chân ñÙc (Annabel 

Laity) nói pháp thoåi vŠ tâm lš h†c PhÆt giáo lš cûa thiŠn sÜ 

Tæng H¶i. 

 

Bäy gi© rÜ«i tÓi, ThÀy cho Çåi chúng m¶t th©i vÃn Çáp. 

PhÀn l§n các câu hÕi ÇŠu do các thÀy và các sÜ chú ÇÎa 

phÜÖng hÕi. Có nh»ng n‡i kh° niŠm Çau mà th¿c tÆp hoài 

không chuy‹n hóa, v‰t thÜÖng còn rÜ§m máu thì sao? ThÀy 

dåy phÜÖng pháp trª vŠ ôm Ãp bé bÎ thÜÖng næm tu°i trong t¿ 

thân, nói chuyŒn v§i nó, m©i nó Çi thiŠn, uÓng trà và bÜ§c Çi 

trong tÎnh Ç¶. Làm th‰ nào Ç‹ chÃm dÙt båo Ç¶ng nhÜ trong 

trÜ©ng h®p Kosovo? Chúng ta có nh»ng trái bom båo Ç¶ng 

trong bän thân, trÜ§c h‰t phäi g« bom ra Ç‹ bom ÇØng n° làm 

kh° Çau thiŒt håi Ç‰n ngÜ©i khác. Làm sao chú š t§i vØa hÖi 

thª vØa bÜ§c chân m¶t lÀn? N‰u phÓi h®p hÖi thª v§i bÜ§c 

chân thì chánh niŒm vÅn tràn ÇÀy. M¶t bÆc cao tæng Ç¡c Çåo 

nhÜ ThÀy thì khi n¢m ngû có còn nh»ng giÃc m¶ng không? 

ThÀy nói: Còn. Và có nh»ng giÃc m¶ng trong Çó mình thÃy 

mình Çang Çi gi»a nh»ng hàng cây kè rÃt xanh tÓt, ThÀy ÇÜa 

tay s© vào lá kè v§i chánh niŒm và hånh phúc. ThÙc dÆy ThÀy 

có š ÇÎnh vŠ Pháp thì Çi mua vài cây kè vŠ trÒng ª sân thiŠn 

thÃt. Sau Çó khi Çi ngang qua hai cây kè ThÀy thÜ©ng ÇÜa tay 

chåm vào lá kè v§i š thÙc r¢ng Çây là cây kè trong th¿c chÙ 

không phäi trong m¶ng. Có lÀn ThÀy hÕi cây kè: ‘‘Con có 

phäi tØ giÃc m¶ng cûa ThÀy mà Çi ra không?’’ Ai cÛng cÜ©i. 

Có m¶t thÀy hÕi: Trong bän cÄm nang Làng Mai b¢ng Hoa 

ng», chúng tôi có thÃy bên MÏ cÛng có m¶t trung tâm th¿c tÆp 

Làng Mai. ThÀy có š ÇÎnh thi‰t lÆp Làng Mai ª tÃt cä các nÜ§c 



 

 

 

30 

 

 

trên th‰ gi§i không? - ThÀy Çáp: Tôi không có giÃc m¶ng Çó. 

MŒt l¡m. Cº t†a cÜ©i vang d¶i cä thính ÇÜ©ng. Ti‰ng cÜ©i kéo 

dài không ng§t. Không khí thÆt vui tÜÖi và thân ái. M¶t thÀy 

ÇÎa phÜÖng ÇÙng lên hÕi: ThiŠn sÜ Üa món æn nào nhÃt? - 

ThÀy hÕi: Tåi sao hÕi nhÜ th‰? VÎ thÀy nói: ThiŠn sÜ Lai Quä 

ngày xÜa cÛng Üa m¶t món Ç¥c biŒt, hòa thÜ®ng bây gi© låi Üa 

món khác. Con muÓn bi‰t thiŠn sÜ Üa món æn nào nhÃt Ç‹ con 

chuÄn bÎ cúng dÜ©ng. - ThÀy nói: Trä l©i câu này rÃt nguy 

hi‹m. Tôi nh§ ngày xÜa ª MÏ, có ngÜ©i cÛng Çã hÕi câu hÕi 

Çó. Tôi trä l©i ‘‘bÖ ÇÆu phøng’’ (peanut butter). ChÌ trong 

vòng hæm bÓn ti‰ng ÇÒng hÒ phòng tôi tràn ngÆp nh»ng h¶p 

bÖ ÇÆu phøng! Vì vÆy tôi không dám trä l©i câu hÕi cûa thÀy 

Çâu! ñåi chúng låi bùng lên cÜ©i, cÜ©i ngä nghiêng, có ngÜ©i 

cÜ©i chäy cä nÜ§c m¡t. Không khí thÆt s¿ vui nh¶n và t¿ nhiên 

trong thính ÇÜ©ng. Ch¡c là ít khi xäy ra nhÜ vÆy. 

 

Sau này hÕi ra thì vÎ thÀy Çã ÇÙng lên hÕi câu hÕi vŠ 

thÙc æn này là vÎ Çã tØng chÓng ÇÓi ÇiŠu ThÀy nói vŠ tính låc 

trú cÀn thi‰t cûa pháp môn tu h†c trong bài pháp thoåi ÇÀu. 

Nghe nh»ng bài pháp thoåi k‰ ti‰p và th¿c tÆp theo, thÀy Çã 

chuy‹n hóa 100% thái Ç¶ Çó và trª thành ngÜ©i ûng h¶ ThÀy 

Làng Mai nhiŒt tình nhÃt. Có m¶t thÀy khác hÕi vŠ phÜÖng 

pháp ÇiŠu phøc nh»ng næng lÜ®ng sinh lš, và m¥c cäm t¶i l‡i 

sau khi ra khÕi giÃc mÖ trong Çó mình có xuÃt tinh. ThÀy Çã 

trä l©i c¥n kë và ÇÜa ra nh»ng phép hành trì cø th‹ và trä l©i 

v§i rÃt nhiŠu tình thÜÖng. 

 

ThÀy cÛng nói là ThÀy rÃt có cäm tình Ç¥c biŒt v§i hòa 

thÜ®ng ñÙc Lâm viŒn chû thiŠn viŒn Cao Mân. Ngoài s¿ kiŒn 

hòa thÜ®ng là m¶t vÎ cao tæng, rÃt cªi mª và tØ bi, ngài còn là 

m¶t nghŒ sï tài ba n»a. 

 

TÓi hôm Ãy m†i ngÜ©i Çi ngÒi thiŠn và Çi ngû v§i rÃt 

nhiŠu niŠm vui và tin tÜªng. 

 

 

 
 

 
Sáng ngày 26.5.1999 có lÍ truyŠn Ba Quy và Næm 

Gi§i. Trong sÓ nh»ng vÎ nhÆn gi§i có trên mÜ©i vÎ trong phái 

Çoàn ViŒt Nam t§i tØ Hà N¶i. ThÀy phäi truyŠn gi§i b¢ng hai 

thÙ ti‰ng (Anh dÎch ra Hoa và ViŒt). ThÀy muÓn trao truyŠn 

cho PhÆt tº ÇÎa phÜÖng, nhÃt là gi§i xuÃt gia nh»ng pháp môn 

th¿c tiÍn Ç‹ h† có th‹ áp døng ngay vào Ç©i sÓng hàng ngày 

và nâng cao phÄm chÃt cûa hånh phúc trong tæng thân cho nên 

trong bài pháp thoåi sáng nay, ThÀy Çã dåy các phép thª trong 

kinh An Ban Thû Ý, nhÆn diŒn thân hành, tâm hành, an tÎnh 

thân tâm và nuôi dÜ«ng thân tâm. ThÀy låi dåy phÜÖng pháp 

ÇiŠu phøc nh»ng cÖn giÆn, và tránh ÇØng Ç‹ bÎ kËt vào nh»ng 

tri giác sai lÀm. TÃt cä nh»ng pháp môn Çã ÇÜ®c trình bày rÃt 

khúc chi‰t Ç‹ ai cÛng có th‹ áp døng ÇÜ®c tÙc kh¡c. Khªi ÇÀu 

pháp thoåi ThÀy cÛng Çã nh¡c t§i thiŠn sÜ Tæng H¶i, ngÜ©i 

chú giäi và ÇŠ t¿a kinh An Ban Thû Ý và cÛng là ngÜ©i ÇÀu 

tiên mª Çåo tràng dåy Çåo tåi Nam Kinh. ThiŠn sÜ låi là ngÜ©i 

ViŒt. ThÀy nói ª Làng Mai cÛng Çã có phép thiŠn chåy. Và 

thÀy k‹ ra lš do tåi sao Çã có thiŠn Çi mau (nhÜ chåy) tåi 

Trung QuÓc. Vào thÜ®ng bán th‰ k› thÙ 18, vào Ç©i vua Ung 

Chính, thiŠn sÜ Thiên TuŒ ÇÜ®c vua Ung Chính triŒu vào 

cung, vì vua nghe nói thiŠn sÜ là ngÜ©i k‰ th‰ quÓc sÜ Ng†c 

Lâm cûa Ç©i vua trÜ§c. HÒi Çó thiŠn sÜ còn Çi hành cÜ§c 

không an trú lâu tåi chùa nào cä. Vua Ung Chính, tÙc là vua 

Th‰ Tông nhà Thanh, có š muÓn tôn thiŠn sÜ Thiên TuŒ (hiŒu 

là ThÆt TriŒt) lên ngôi quÓc sÜ Ç‹ thay th‰ quÓc sÜ Ng†c Lâm 

Çã tÎch. Vua hÕi: ‘‘Ngài có thông triŒt ÇÜ®c nh»ng tông chÌ 

cûa quÓc sÜ Ng†c Lâm không?’’ ThiŠn sÜ Thiên TuŒ nói: 

‘‘Cái ÇÀu cûa bÀn tæng ÇÀy ghÈ lác.’’ Vua nói: ‘‘N‰u trÅm ra 

lŒnh ch¥t cái ÇÀu ghÈ lác cûa ngài Çi thì ngài nghï sao?’’ Vua 

là m¶t nhà PhÆt h†c uyên thâm, ki‰n thÙc rÃt sâu s¡c vŠ thiŠn 

h†c. ThiŠn sÜ không trä l©i. Vua nói: ‘‘TrÅm không nghï là 

ngài Çùa v§i trÅm. Ngài phäi trä l©i ÇÜ®c cho trÅm câu hÕi Çó, 

n‰u không thì trÅm së ch¥t ÇÀu ngài. Ngài có bäy ngày bäy 

Çêm Ç‹ tìm cho ra câu trä l©i. Trong cung thÃt có s¤n m¶t 

thiŠn ÇÜ©ng có Çû tiŒn nghi. Xin ngài vào ÇÃy Ç‹ quán chi‰u.’’ 

ThiŠn sÜ Thiên TuŒ b¡t bu¶c phäi vào thiŠn ÇÜ©ng trong cung 

Ç‹ th¿c tÆp. Ngài thiŠn t†a suÓt ngày Çêm, không màng t§i 

chuyŒn æn uÓng hay ngû nghÌ. M¶t ngày, hai ngày, ba ngày 

chÜa thÃy gì. BÓn ngày, næm ngày, sáu ngày vÅn không thÃy 

gì. ñ‰n ngày thÙ bäy, không chÎu ÇÜ®c n»a, thiŠn sÜ ÇÙng dÆy 

Çi. Ban ÇÀu thì Çi chÆm theo ki‹u c° Çi‹n, nhÜng càng lúc thÀy 

càng Çi mau. ñi thÆt mau Ç‹ ÇÀu ÇØng phäi suy nghï. ThÀy va 

ÇÀu nh¢m m¶t cây c¶t trong thiŠn ÇÜ©ng Çánh rÀm m¶t cái. 

Thoåt nhiên thÀy bØng tÌnh và thÃy ÇÜ®c tôn chÌ cûa quÓc sÜ 

Ng†c Lâm. Vua Ung Chính rÃt mØng. Næm 1733 (Ç©i Ung 

Chính 11) vua s¡c ban cho thiŠn sÜ Thiên TuŒ chÙc quÓc sÜ, 

và ca sa màu tím, thÌnh thiŠn sÜ làm trú trì chùa Thánh NguyŒt 

ª Khánh SÖn. Næm 1735, næm Càn Long thÙ 10, thiŠn sÜ có 

Ç‹ låi hai tÆp ng» løc. ThiŠn sÜ có sáng ch‰ phép thiŠn tÆp g†i 

là Viên TÜ§ng (hình tròn) làm phù hiŒu Ç‹ quán chi‰u. ñåi 

chúng hôm Ãy rÃt ngåc nhiên tåi sao ThÀy låi bi‰t vŠ giai thoåi 

này trong khi chính các thÀy ª Cao Mân cÛng không ai am 

tÜ©ng vŠ nguÒn gÓc và lš do phát sinh lÓi thiŠn hành mau nhÜ 

chåy. ThÀy hÙa là së Çem phép thiŠn hành mau này vŠ th¿c 

tÆp ª Làng Mai. Vì chiŠu hôm nay có lÍ trÒng cây Ç‹ k› niŒm 

(m‡i thiŠn sinh së trÒng m¶t cây tùng bút tåi chùa) nên ThÀy 

cÛng dåy phÜÖng pháp quán niŒm và bài kŒ sº døng trong lúc 

trÒng cây. 

 

TÓi hôm nay có bu°i thiŠn trà dành riêng cho các thÀy, 

các sÜ chú Làng Mai và các thÀy, các sÜ chú Cao Mân. Hai 

bên có dÎp trao Ç°i rÃt sâu s¡c. S¿ chuy‹n hóa cûa các thÀy và 

các sÜ cô ÇÎa phÜÖng có th‹ nói là hoàn toàn. H† rÃt tin tÜªng 

vào pháp môn th¿c tÆp, th‹ hiŒn qua phong thái cûa nh»ng vÎ 

t§i tØ Làng Mai. Bu°i thiŠn trà rÃt thành công, rÃt hào hÙng. 

CuÓi cùng các thÀy các sÜ chú Çã trao Ç°i áo tràng cho nhau 

Ç‹ làm k› niŒm, giÓng nhÜ hai Ç¶i bóng sau m¶t trÆn ÇÃu thân 

h»u. Khóa tu chÃm dÙt b¢ng bu°i thiŠn trà này. 

 

Sáng 27.5.1999, hòa thÜ®ng ñÙc Lâm hÜ§ng dÅn Çåi 

chúng Çi vi‰ng tháp thiŠn sÜ Lai Quä. Sau Çó, phái Çoàn ÇÜ®c 

Çi tham quan chùa ñåi Minh, nÖi ngày xÜa có s¿ giao lÜu trao 

Ç°i tæng sï gi»a NhÆt Bän và Trung QuÓc. ñây là chùa gÓc 
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cûa pháp sÜ TÎnh Nhân. ñåi chúng Çã leo tháp Thê Linh chín 

tÀng Ç‹ tham quan. Có 53 bÙc h†a mô tä 53 cu¶c tham vÃn 

cûa ñÒng Tº ThiŒn Tài. TØ trên tháp nhìn xuÓng, cänh trí rÃt 

ngoån møc. Tåi chùa ñåi Minh, ki‰n trúc có änh hÜªng NhÆt 

Bän. Có vÜ©n thiŠn NhÆt Bän do thiŠn sÜ NhÃt Minh tåo d¿ng. 

ThÀy Çã lÜu låi thû pháp ª Çây Ç‹ lÜu niŒm. Pháp sÜ trú trì 

cÛng t¥ng ThÀy thû bút ‘‘ThiŠn duyŒt vi th¿c’’ Ç‹ ghi låi ngày 

gi© g¥p g«. Tåi chùa ñåi Minh có bút tích lÜu niŒm cûa Tô 

ñông Pha trên nh»ng bÙc c° h†a. 

 

TrÜa hôm Ãy phái Çoàn ÇÜ®c Çãi cÖm tåi chùa ñåi 

Minh, trong b»a cÖm có cä cÖm chiên DÜÖng Châu. Bu°i 

chiŠu các thÀy và các sÜ cô Làng Mai vi‰ng thæm ni viŒn Pháp 

Häi. Các sÜ cô hai bên ÇÜ®c cÖ h¶i hÕi nhau vŠ cách thÙc tu 

tÆp. Sau h‰t, ThÀy ban cho các sÜ cô m¶t bài pháp thoåi vŠ 

tÎnh Ç¶ hiŒn tiŠn, bªi vì Çây là m¶t ni viŒn chuyên tu vŠ tÎnh 

Ç¶. TÃt cä các sÜ cô ÇŠu còn trÈ. Ni sÜ DiÍn Væn viŒn chû cûa 

chùa tÕ š rÃt tán thÜªng bài pháp thoåi này cûa ThÀy. Trong 

th©i gian ª DÜÖng Châu, m‡i khi phái Çoàn di chuy‹n Ç‹ Çi 

nh»ng t¿ viŒn khác, luôn luôn có xe cänh sát Çi mª ÇÜ©ng và 

tÆp hÆu. Có lë là Ç‹ bäo h¶ an ninh cho tÃt cä m†i thành phÀn 

cûa phái Çoàn. Trong suÓt khóa tu, thiŠn sinh Tây phÜÖng 

ÇÜ®c cæn d¥n ÇØng ra khÕi khuôn viên cûa tu viŒn Cao Mân, 

ch¡c ch¡n cÛng là vì lš do bäo h¶. Xe chª ThÀy thÜ©ng là xe 

cûa Tôn Giáo S¿ Vø, ThÀy hay ngÒi chung v§i thÀy TÎnh 

Nhân và sÜ cô Chân Không. ThÀy Üa ngÒi trÜ§c v§i ông tài x‰ 

chÙ không muÓn ngÒi sau. Có lÀn ThÀy Çang tìm s®i dây nÎt 

an toàn Ç‹ nÎt ngang hông, bác tài x‰ nói: ‘‘Ngài Çâu cÀn phäi 

nÎt giây an toàn.’’ ThÀy hÕi tåi sao. Bác tài x‰ nói: ‘‘ñã có xe 

cänh sát Çi trÜ§c mª ÇÜ©ng bäo h¶ cho mình rÒi, cänh sát nào 

còn dám chÆn xe mình Ç‹ phåt n»a mà ngài s® phäi nÎt.’’ Thì 

ra nÎt giây an toàn không phäi là Ç‹ có an toàn mà là Ç‹ ÇØng 

bÎ cänh sát phåt. 

 

TÓi hôm  Ãy, chùa Cao Mân Çãi tiŒc tiÍn hành phái 

Çoàn Làng Mai. Không khí rÃt Ãm áp. Mãn tiŒc, Çåi chúng 

ÇÜ®c m©i vào thiŠn ÇÜ©ng. Hòa thÜ®ng ñÙc Lâm trân tr†ng 

làm lÍ trao hÜÖng bän cho ThÀy và thÌnh ThÀy gi» chÙc vø 

T†a Nguyên cûa thiŠn viŒn Cao Mân. ThÀy Làng Mai Çã bái 

lïnh và hÙa së chæm sóc cho Cao Mân sau này.  

 

Sáng ngày 28.5.1999 trÜ§c khi phái Çoàn ra phi trÜ©ng 

Nam Kinh, ThÀy Çã ra tÎnh thÃt bái biŒt hòa thÜ®ng Cao Mân. 

M¶t cu¶c pháp Çàm khá dài vŠ thoåi ÇÀu ‘‘NiŒm PhÆt ThÎ 

Thùy’’ Çã xäy ra, do giáo sÜ Du TÜ©ng Châu phiên dÎch. Sau 

Çó hòa thÜ®ng Çã trao t¥ng Làng Mai rÃt nhiŠu món quà quš 

giá, trong Çó có m¶t b¶ lÎch sº Bøt Thích Ca Ç¿ng trong m¶t 

chi‰c h¶p g‡ quš c° hÖn m¶t ngàn næm và m¶t tôn tÜ®ng 

Quan Âm. Quà t¥ng Làng Mai chÌ có sách, tháp Eiffel và mÆn. 

Tám gi© sáng, máy bay cÃt cánh Çi Phúc Châu và t§i nÖi lúc 

11 gi© 30 tÓi. Tåi phi trÜ©ng, phái Çoàn Çã ÇÜ®c các thÀy và 

các Çåo h»u cûa H¶i PhÆt Giáo Phúc Châu Çi Çón. Phái Çoàn 

ÇÜ®c ÇÜa vŠ khách sån Mân Giang vào lúc nºa Çêm. 

 

Sáng 29.5.1999, sau khi æn sáng, phái Çoàn Çi thæm 

chùa trø sª cûa HiŒp H¶i. ThÀy chÌ nói m¶t bài pháp thoåi 

ng¡n và ÇÜa m†i ngÜ©i Çi thiŠn hành. Hoa ng†c lan nª thÖm 

ngát cä vÜ©n chùa. ThÀy dØng låi hái m¶t bông ng†c lan và 

cho nh»ng vÎ thiŠn sinh bên cånh ngºi thº. Sau khi th† trai, 

thiŠn sinh ÇÜ®c ÇÜa vŠ khách sån Thiên Phi ª BÒ ñiŠn trong 4 

chi‰c xe bus. ThÀy và các vÎ xuÃt gia ª låi Ç‹ thæm vi‰ng các 

chùa DÛng TuyŠn và Sùng ñÙc. TrÜ§c khi r©i chùa, ThÀy 

ÇÜ®c các thÀy t¥ng m¶t r° ÇÀy hoa ng†c lan thÖm ngát. Cùng 

Çi v§i phái Çoàn có sÜ bà TruyŠn ThÜ©ng giám ÇÓc ni viŒn 

Sùng ñÙc. Chùa DÛng TuyŠn ª trên núi cao. Chùa Sùng ñÙc 

là ni h†c viŒn. Næm 1995 ThÀy Çã có giäng dåy ª Çây. SÜ bà 

TruyŠn ThÜ©ng Çã t° chÙc lÍ nghênh Çón rÃt long tr†ng. ñ‰n 

9 gi© 30 tÓi, xe cûa các vÎ xuÃt gia m§i vŠ t§i khách sån Thiên 

Phi. 

 

Sáng 30.5.1999, phái Çoàn Çi chùa Quäng Hóa. ñây là 

m¶t ViŒn PhÆt H†c. Pháp sÜ H†c Thành là viŒn chû. Có trên 

hai træm vÎ xuÃt gia nam n» túc tr¿c Ç‹ Çón ti‰p phái Çoàn. 

Sau khi lÍ Bøt tåi ñåi Hùng Bäo ñiŒn ThÀy Çã nói pháp thoåi 

vŠ ÇŠ tài sº døng m¡t Bøt và chân Bøt trong Ç©i sÓng hàng 

ngày. ñây là m¶t ÇŠ tài ThÀy ra cho tÃt cä các thiŠn sinh trong 

phái Çoàn tåi phi trÜ©ng Nam Kinh. Sau pháp thoåi, các thÀy 

và các sÜ cô Làng Mai lên tøng Tâm Kinh b¢ng Anh ng». ñåi 

chúng ÇÜ®c m©i vào nhà khách uÓng trà, æn trái cây Çû loåi và 

Çàm Çåo. Bu°i trÜa có th† trai theo truyŠn thÓng tåi NgÛ Quán 

ñÜ©ng, cä hai gi§i xuÃt gia và tåi gia ÇŠu ÇÜ®c tham d¿. B¡t 

ÇÀu bu°i ng† trai có cúng dÜ©ng rÒi t§i xuÃt sanh và ngÛ quán. 

Th† trai xong, Çåi chúng Quäng Hóa lên trình bày nh»ng bài 

tán ca và hát. Ti‰p theo Çó thiŠn sinh 16 nÜ§c, nÜ§c nào cÛng 

lên trình bày m¶t bài ca. K‰t thúc låi là m¶t bài hát cûa tæng 

thân Quäng Hóa. Không khí rÃt ÇÀm Ãm, thân mÆt và vui vÈ. 

Hai gi© trÜa, phái Çoàn lên xe Çi Hå Môn. T§i Hå Môn lúc 5 

gi© 30. ñåi chúng ÇÜ®c cÜ trú ª khách sån Phúc Liên. TÓi 

hôm Ãy nhiŠu thiŠn sinh ÇÜ®c Çi chÖi phÓ, mua trà. Tr©i mÜa 

nhË. 

 

Sáng 31.5.1999 phái Çoàn vi‰ng thæm chùa Nam Ph° 

ñà, cÛng là m¶t ViŒn PhÆt H†c, tên là Mân Nam PhÆt H†c 

ViŒn. Hòa thÜ®ng DiŒu Tråm viŒn trÜªng mà ThÀy g¥p næm 

1995 Çã viên tÎch. Pháp sÜ Thánh Huy ÇÜ®c HiŒp H¶i PhÆt 

Giáo Trung QuÓc cº vŠ Ç‹ thay th‰. Tåi thính ÇÜ©ng, ThÀy nói 

pháp thoåi cho trên 500 vÎ xuÃt gia tÆp h†p tØ chùa Nam Ph° 

ñà và các chùa lân cÆn, trong Çó có chùa Vån Thåch Liên. 

CuÓi bài pháp thoåi là nh»ng câu hÕi cûa gi§i xuÃt gia ÇÎa 

phÜÖng. ThÀy Çã giäi Çáp tØng câu hÕi c¥n kë và cÓng hi‰n 

nh»ng pháp môn tu h†c rÃt th¿c tiÍn. Bu°i pháp thoåi và vÃn 

Çáp Çem låi rÃt nhiŠu hånh phúc. ChiŠu hôm Ãy phái Çoàn lên 

máy bay lúc 5 gi© 30 Ç‹ Çi Quäng Châu. ñ‰n Quäng Châu, 

m†i ngÜ©i ÇÜ®c ÇÜa vŠ khách sån Båch Vân. 

 

Sáng 1.6.1999, phái Çoàn lên xe Çi ThiŠu Quan Ç‹ t§i 

chùa Nam Hoa, chùa cûa Løc T° HuŒ Næng. ñÜ©ng xa, t§i 

khách sån LŒ Tinh Çåi chúng æn cÖm trÜa xong thì lên ÇÜ©ng 

t§i chùa Nam Hoa, 3 gi© chiŠu m§i t§i ÇÜ®c chùa. Sau khi bái 

ki‰n nhøc thân Løc T°, phái Çoàn ÇÜ®c ÇÜa Çi tham quan tháp 

T° trong Ãy còn lÜu låi t†a cø, bÒ Çoàn, y và bát cûa T°. Sau 

tháp T°, Çåi chúng Çi thæm nguÒn nÜ§c Tào Khê và ÇÙng chÖi 

trong bóng mát cûa nh»ng cây Çåi th†. Vào khách ÇÜ©ng, sau 

khi hòa thÜ®ng trú trì gi§i thiŒu và phát bi‹u, ThÀy nói m¶t 

pháp thoåi vŠ ThiŠn và TÎnh ñ¶. Hòa thÜ®ng trú trì tÕ š rÃt 

cäm kích vŠ n¶i dung bài pháp thoåi này. ñåi chúng ÇÜ®c Çãi 

trà Løc T°, nghïa là m¶t thÙ trà ch‰ bi‰n theo công thÙc cûa 

Løc T° Ç‹ låi, ng†t và mát. Trà này hái tØ ven suÓi và nh»ng 

hang Ç¶ng trên núi. Chùa Nam Hoa cänh tÜ®ng thanh u, hoa 

ng†c lan nª bÓn mùa, Çang ÇÜ®c trùng tu. Tam Quan chùa rÃt 
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cao, và hùng vï, có mang bÓn ch» BÃt NhÎ Pháp Môn. 

 

Phái Çoàn tØ biŒt hòa thÜ®ng PhÜÖng TrÜ®ng và lên xe 

vŠ khách sån LŒ Tinh. 

 

Sáng hôm sau, lúc tinh sÜÖng, có m¶t sÓ các thÀy, các 

sÜ cô và cÜ sï trong phái Çoàn t¿ thuê xe lên chùa trª låi. Sáng 

ngày 2.6.1999, trên ÇÜ©ng vŠ Quäng Châu, ThÀy và phái Çoàn 

có ghé låi chùa Nam Hoa chØng m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ n»a, vì ai 

cÛng còn cäm thÃy lÜu luy‰n. 

 

T§i Quäng Châu, m†i ngÜ©i ÇÜ®c ÇÜa Çi th† trai. Næm 

vÎ xuÃt gia phát xuÃt tØ Tu ViŒn RØng Phong Ç‰n bái biŒt 

ThÀy Ç‹ lÃy máy bay Çi vŠ Hoa Kÿ, nên không ª låi æn cÖm 

ÇÜ®c. Tr©i rÃt nóng. CÖm nÜ§c xong, phái Çoàn ÇÜ®c chª vŠ 

chùa Quäng Hi‰u, cÖ sª trung ÜÖng cûa PhÆt Giáo Quäng 

Châu. Tåi Çây ThÀy Çã thuy‰t pháp vŠ ÇŠ tài HiŒn Pháp Låc 

Trú và k‹ låi quá trình th¿c tÆp và hành Çåo cûa ThÀy trong ba 

mÜÖi mÃy næm tåi Tây phÜÖng. 

 

TÓi hôm Ãy, tåi phòng Khánh Ti‰t khách sån Båch 

Vân, HiŒp H¶i PhÆt Giáo Trung QuÓc thi‰t tiŒc tiÍn hành Çãi 

phái Çoàn. ThÀy nhân danh phái Çoàn cäm tå HiŒp H¶i và tÃt 

cä các bån Çã ti‰p Çón, chæm sóc và che chª cho phái Çoàn 

suÓt trong chuy‰n Çi. Ngày mai, 3.6.1999, thiŠn sinh së ÇÜ®c 

Çi chÖi tùy š Ç‹ mua quà, vãng cänh và chuÄn bÎ lÃy xe vŠ 

HÜÖng Cäng Ç‹ lên máy bay. ThÀy và các vÎ xuÃt gia Làng 

Mai ÇÜ®c Çi thæm công viên NgÛ DÜÖng và sau Çó Çi ch® trái 

cây. Ÿ Çây không cách biên gi§i quê hÜÖng mÃy bÜ§c. Quäng 

Châu là kinh Çô ngày xÜa cûa nÜ§c Nam ViŒt do vua TriŒu 

ViŒt VÜÖng cÀm quyŠn. HiŒn gi© vÅn còn m¶ cûa vua TriŒu 

ViŒt VÜÖng. M†i ngÜ©i ÇÜ®c ÇÜa Çi æn trÜa tåi m¶t tiŒm æn 

n¢m trên hÒ trÜ§c khi trª vŠ khách sån. TÓi nay ThÀy ti‰p các 

thành viên cûa phái Çoàn gÓc ViŒt tØ Úc và Hoa Kÿ t§i. 

 

Sáng 4.6.1999 sau khi æn sáng ThÀy có bu°i h†p v§i 

các vÎ có trách nhiŒm trung ÜÖng cûa HiŒp H¶i PhÆt Giáo Ç‹ 

bàn vŠ s¿ ti‰p nÓi liên låc gi»a HiŒp H¶i và Làng Mai. Bu°i 

trÜa ThÀy g¥p lÀn chót các ni sÜ ñàm NguyŒn và ñàm Thuy‰t 

cùng tÃt cä các thành viên phái Çoàn Hà N¶i. Sáng hôm sau, 

sau khi tØ giã pháp sÜ TÎnh Nhân và ông TrÜÖng Khai CÀn, 

ThÀy và các vÎ xuÃt gia Làng Mai lên xe lºa vŠ HÜÖng Cäng 

Ç‹ lÃy máy bay vŠ Pháp. 

 

Gieo håt niŠm tin 
 

Chuy‰n Çi này Çã ÇÜ®c chuÄn bÎ rÃt công phu và các 

bån trong HiŒp H¶i PhÆt Giáo Trung QuÓc cÛng nhÜ các thÀy 

và các sÜ cô Làng Mai Çã lao tác rÃt cÀn mÅn cä ngày Çêm 

trong suÓt nhiŠu tuÀn lÍ m§i th¿c hiŒn ÇÜ®c. VŠ phía HiŒp 

H¶i, các bån Trung QuÓc (nhÃt là thÀy TÎnh Nhân và Çåo h»u 

TrÜÖng Khai CÀn) Çã s¡p Ç¥t nào là vé máy bay n¶i ÇÎa, xe 

bus chuyên chª n¶i ÇÎa, s¡p Ç¥t nÖi æn chÓn ª cûa phái Çoàn 

tåi các t¿ viŒn và khách sån tØ thû Çô cho t§i các tÌnh, vÆn 

Ç¶ng chi‰u khán trao Ç°i væn hóa cho các thiŠn sinh trong 16 

nÜ§c và ÇÓi phó v§i rÃt nhiŠu khó khæn n¶i b¶ tØ cÃp trung 

ÜÖng Ç‰n cÃp ÇÎa phÜÖng. VŠ phía Làng Mai các thÀy và các 

sÜ cô (nhÃt là sÜ cô Chân Không và sÜ cô ñÎnh Nghiêm) Çã 

phäi liên låc và thu nhÆn thành viên, trÃn an h† m‡i khi h† lo 

s®, chÌ dÅn cách thÙc ghi tên và ti‰p nhÆn chi‰u khán, chÌ dÅn 

l¶ trình, dåy d‡ và d¥n dò h† phäi hành xº nhÜ th‰ nào khi 

bÜ§c chân Ç‰n chùa và ti‰p xúc v§i các vÎ hòa thÜ®ng bên Ãy, 

cho may s¤n áo tràng màu khói hÜÖng Ç‹ thiŠn sinh Çi qua t§i 

là có áo m¥c, cho in s¤n cÄm nang Làng Mai tåi B¡c Kinh Ç‹ 

hi‰n t¥ng cho cho thiŠn sinh và bån bè, v.v.. Cä hai phía ÇŠu 

không bi‰t th¿c s¿ cái gì së xäy ra khi phái Çoàn qua t§i B¡c 

Kinh, nhÜng nh© Bøt và các vÎ t° sÜ ñông ñ¶ s¡p Ç¥t cho nên 

m†i chuyŒn Çã xäy ra rÃt tÓt ÇËp. Khó khæn không phäi là 

không có, nhÜng nh© thiŒn chí và kiên nhÅn cûa cä hai bên mà 

khó khæn nào cÛng vÜ®t ÇÜ®c. T§i cuÓi chuy‰n Çi s¿ hi‹u 

nhau và thÜÖng nhau Çã lên t§i mÙc cao nhÃt. Bây gi© hai phía 

Çã tin nhau thì sau này viŒc hành Çåo chung së rÃt dÍ dàng. 

Các hòa thÜ®ng ñÙc Lâm và TÎnh TuŒ hiŒn rÃt thÜÖng ThÀy 

và Çåi chúng Làng Mai và rÃt tán thÜªng pháp môn tu tÆp cûa 

Làng. Pháp môn này ÇÜ®c th‹ hiŒn trong cách Çi, ÇÙng, n¢m, 

ngÒi và ti‰p xº cûa không nh»ng các thÀy và các sÜ cô Làng 

Mai mà cûa nh»ng PhÆt tº cÜ sï n»a. Gi§i xuÃt gia cÛng nhÜ 

gi§i tåi gia cÛng Çã thÃy ÇÜ®c ÇiŠu Çó, nhÃt là thÃy gi§i trí 

thÙc và trÈ tu°i Tây phÜÖng Çã ch†n con ÇÜ©ng th¿c tÆp Çåo 

Bøt, xuÃt gia và tåi gia, nên h† rÃt phÃn khªi và có niŠm tin 

nÖi truyŠn thÓng tâm linh cûa h†. Chuy‰n Çi Çã ÇÜ®c cä bên 

chính quyŠn cÛng nhÜ bên HiŒp H¶i nhÆn thÙc nhÜ m¶t s¿ 

thành công l§n. ñiŠu này ÇÜ®c phän chi‰u trong nh»ng bài 

báo Çæng trong tåp chí Pháp Âm và nhiŠu tåp chí khác n»a. Có 

hàng chøc bài vi‰t vŠ chuy‰n Çi. T© China Daily (Trung QuÓc 

NhÆt Báo) ra ngày 9.6.1999 b¢ng Anh ng» phát hành tØ B¡c 

Kinh cho toàn quÓc cÛng có m¶t bài tÜ©ng thuÆt vŠ cu¶c thæm 

vi‰ng hành Çåo cûa phái Çoàn. Bài cûa kš giä Li Xiushan nói 

vŠ bu°i lÍ Vô TÆn ñæng ª chùa Bách Lâm. Kš giä vi‰t: ‘‘Phái 

Çoàn PhÆt tº Tây phÜÖng gÒm có nhiŠu vÎ xuÃt gia và cÜ sï, 

ÇÜ®c lãnh Çåo bªi m¶t thiŠn sÜ cÜ trú tåi Pháp, thiŠn sÜ NhÃt 

Hånh (phiên âm là Yi Xing). H† thu¶c vŠ m†i gi§i: doanh 

thÜÖng, nhà báo, h†c giä, nghŒ sï, nhà giáo, chính trÎ gia, v.v.. 

ThÀy NhÃt Hånh nói hÀu h‰t m†i ngÜ©i ÇŠu Çã có th¿c tÆp Çåo 

Bøt m¶t cách nghiêm chÌnh.’’ Bài báo có in hình thiŠn sinh 

Tây phÜÖng Çang Çi thiŠn hành, m¥c áo tràng ViŒt Nam, và 

hình thÀy Pháp SÖn (ngÜ©i Tây Ban Nha) Çang ôm bát và 

quàng nón lá ViŒt Nam. 

 

Mùa thu 2000, m¶t phái Çoàn PhÆt Giáo Trung QuÓc së 

qua thæm vi‰ng Làng Mai và các cÖ sª th¿c tÆp cûa Làng Mai 

tåi Anh QuÓc, Hòa Lan, Thøy Sï, Ý ñåi L®i và ñÙc QuÓc. 

ThÀy và các vÎ xuÃt gia Làng Mai cÛng së sang mª khóa tu 

cho gi§i xuÃt gia trÈ ª các ViŒn PhÆt H†c bên Trung QuÓc. 

M¶t sÓ các thÀy h†c tæng cÛng së ÇÜ®c gºi sang Làng Mai Ç‹ 

thø huÃn vŠ cách thÙc t° chÙc nh»ng khóa tu và nh»ng ngày 

quán niŒm. 

 

Chúng ta mong tåi ÇÃt nÜ§c ViŒt Nam m¶t ngày nào Çó 

cÛng së có nh»ng sinh hoåt nhÜ th‰ v§i Çåo tràng Mai Thôn. ☺ 

 

SÜ cô Chân Không tÜ©ng thuÆt. 

 

 



 

 

 

33 

 

 

KÈ Thù Ta 

ThiŠn SÜ NhÃt Hånh vi‰t 

 

Tôi còn nh§ là trong th©i gian vÆn Ç¶ng hòa bình 

(khoäng 1963-1973,) tôi cÙ bÎ bu¶c t¶i là kêu g†i “hòa bình 

chung chung,” không bi‰t phân biŒt bån thù. HÒi Çó tôi và các 

bån tranh ÇÃu cho hòa bình trên cæn bän nhÆn thÙc “kÈ thù ta 

không phäi là ngÜ©i” mà là cuÒng tín, hÆn thù, tham v†ng và 

båo Ç¶ng (1.) LÆp trÜ©ng hòa bình Ãy bÎ cä hai phía lâm chi‰n 

lên án. Cái t¶i l§n nhÃt cûa chúng tôi là Çã xem con ngÜ©i cûa 

cä hai bên là anh em, dù h† thu¶c phía c¶ng sän hay thu¶c 

phía chÓng c¶ng. TÆp thÖ Ch¡p Tay NguyŒn CÀu Cho BÒ Câu 

Tr¡ng HiŒn in chui ª Saigon næm 1964 bÎ cä hai phía lâm 

chi‰n chÓng ÇÓi, m¶t bên tÎch thu và m¶t bên lên án trên Çài 

phát thanh. 

 

M¥t tr©i xanh  
 

LÆp trÜ©ng ngày xÜa, bây gi© tôi vÅn còn gi» nhÜng 

nay tôi låi Çã Çi xa hÖn. Ngày xÜa tôi nói “KÈ thù ta là tham 

v†ng, hÆn thù, kÿ thÎ và båo Ç¶ng” nhÜng trong mÃy chøc næm 

sau nÀy, tôi cÛng không muÓn g†i nh»ng tâm hành tiêu c¿c 

kia là kÈ thù cÀn phäi tiêu diŒt n»a mà låi thÃy r¢ng chúng có 

th‹ ÇÜ®c chuy‹n hóa thành nh»ng tâm hành tích c¿c nhÜ 

thÜÖng yêu và hi‹u bi‰t, cÛng nhÜ ngÜ©i làm vÜ©n có th‹ bi‰n 

rác thành phân xanh, và dùng phân xanh nÀy làm ra trª låi hoa 

lá và rau trái. GÀn ba mÜÖi næm nay tôi th¿c tÆp và giäng dåy 

Çåo Bøt tåi Tây PhÜÖng trên cÖ sª nhÆn thÙc Ãy, g†i là tuŒ 

giác tÜÖng tÙc, ÇÜ®c diÍn bày trong kinh Hoa Nghiêm. Danh 

tØ tÜÖng tÙc ÇÜ®c dÎch ra ti‰ng Anh là Interbeing, ti‰ng Pháp 

là Interêtre, và ti‰ng ñÙc là Intersein. Các bån Tây PhÜÖng 

h†c hÕi và hành trì theo tuŒ giác này Çã ÇÜ®c chuy‹n hóa rÃt 

nhiŠu và Çã Çåt ÇÜ®c rÃt nhiŠu hånh phúc. 

 

MuÓn có ÇÜ®c tuŒ giác tÜÖng tÙc chÌ cÀn nhìn vào r° 

rau tÜÖi xanh r©n mà ta vØa hái vào. Nhìn cho sâu, ta së thÃy 

trong rau có m¥t tr©i, có Çám mây, có phân rác, có ngÜ©i làm 

vÜ©n và hàng vån y‰u tÓ khác. Rau không th‹ m¶t mình có 

m¥t, rau phäi cùng có m¥t v§i m¥t tr©i, Çám mây, Çåi ÇÎa, v.v.. 

LÃy m¥t tr©i ra khÕi r° rau thì r° rau bi‰n mÃt. LÃy Çám mây 

ra thì cÛng vÆy. 

 

Ta lÃy m¶t ví dø khác. Hãy thº nhìn vào t° chÙc PhÆt 

Giáo h®p pháp duy nhÃt tåi quê hÜÖng mà ngÜ©i ta thÜ©ng g†i 

bông Çùa là Giáo H¶i Nhà NÜ§c. Nhìn vào nó thì ta thÃy 

nh»ng y‰u tÓ Çã tåo ra nó, tích c¿c và tiêu c¿c. Trong sÓ 

nh»ng y‰u tÓ Ãy, ta thÃy s¿ có m¥t cûa Giáo H¶i PhÆt Giáo 

ViŒt Nam ThÓng NhÃt mà Çåi diŒn phía chiŠu n°i là các vÎ 

nhÜ HuyŠn Quang, Quäng ñ¶, ñÙc NhuÆn, TuŒ SÏ, Không 

Tánh, v.v.. Vì các vÎ này Çã tranh ÇÃu ráo ri‰t cho nên các 

thÀy khác trong Giáo H¶i Nhà NÜ§c nhÜ ThiŒn Siêu, Minh 

Châu, Trí TÎnh, Trí Quäng... m§i ÇÜ®c phép nhà nÜ§c cho 

dÎch sách, in kinh, t° chÙc trÜ©ng CÖ Bän PhÆt H†c v.v.. Các 

thÀy bên phía Giáo H¶i ThÓng NhÃt càng tranh ÇÃu, càng vào 

tù ra khám chØng nào thì các thÀy bên phía Giáo H¶i Nhà 

NÜ§c càng có thêm không gian Ç‹ làm viŒc chØng Ãy. VÆy là 

các thÀy bên Giáo H¶i ThÓng NhÃt là nh»ng vÎ Çã và Çang 

y‹m tr® Giáo H¶i Nhà NÜ§c m¶t cách tích c¿c nhÃt. Nói h† 

chÓng Giáo H¶i Nhà NÜ§c là chÜa thÃy ÇÜ®c s¿ th¿c sâu s¡c 

vŠ bên trong và chÜa có ÇÜ®c tuŒ giác tÜÖng tÙc. Các thÀy 

HuyŠn Quang, Quäng ñ¶, ñÙc NhuÆn nhìn vào các H†c ViŒn 

PhÆt Giáo, ViŒn Nghiên CÙu PhÆt H†c, công trình dÎch thuÆt 

ñåi Tång Kinh ViŒt Nam v.v.. có th‹ mÌm cÜ©i và nói: “Quš 

vÎ ÇØng tÜªng Çó là công trình riêng cûa quš vÎ. Chúng tôi Çã 

góp sÙc v§i quš vÎ làm ra nh»ng thÙ Ãy. Chúng ta Çã làm 

chung v§i nhau.” Các thÀy nhÜ ThiŒn Siêu, Minh Châu nhìn 

vào các hoåt Ç¶ng tranh ÇÃu cûa các thÀy Giáo H¶i ThÓng 

NhÃt cÛng có th‹ mÌm cÜ©i bi‰t Ön và nói: “Nh© quš vÎ tranh 

ÇÃu nhÜ th‰ cho nên Nhà NÜ§c m§i n§i tay cho phép chúng tôi 

làm ÇÜ®c m¶t ít PhÆt s¿. Chúng tôi së không còn ngây thÖ mà 

nói: ‘Quš vÎ chÓng ÇÓi mà có làm ÇÜ®c gì Çâu trong mÃy chøc 

næm nay? Chính chúng tôi, nh»ng ngÜ©i không chÓng ÇÓi m§i 

làm ÇÜ®c tØng Ãy viŒc ÇÃy chÙ!’” V§i tuŒ giác tÜÖng tÙc, các 

thÀy cûa hai Giáo H¶i có th‹ nhìn nhau b¢ng con m¡t hi‹u bi‰t 

và thÜÖng yêu, không ai còn bu¶c t¶i trách móc ai, vì ai cÛng 

có th‹ thÃy r¢ng ngÜ©i cûa cä hai phía ÇŠu là nh»ng vÎ bÒ tát 

thÎ hiŒn, ai cÛng làm viŒc cho lš tÜªng và dân t¶c cä, và cä hai 

bên ÇŠu có hånh phúc, vì trong lòng cûa cä hai bên không còn 

có s¿ hiŠm khích và kÿ thÎ. N‰u còn trách nhau và giÆn nhau 

thì mình còn là nån nhân cûa nh»ng kÈ bên ngoài muÓn chia 

Ç‹ trÎ. Mình có tuŒ giác tÜÖng tÙc thì kÈ kia së không chia rë 

ÇÜ®c mình, tåo ra tình trång gà m¶t nhà bôi m¥t Çá nhau, m¶t 

bên bôi màu ThÓng NhÃt, m¶t bên bôi màu Nhà NÜ§c. Bôi 

m¥t Çá nhau là không thông minh, là không có tuŒ giác tÜÖng 

tÙc. TØ ba chøc næm nay, tôi không bao gi© không nhìn tÃt cä 

các thÀy là anh em cûa tôi, dù h† ª trong Giáo H¶i Nhà NÜ§c 

hay trong Giáo H¶i ThÓng NhÃt. 

 

Giáo H¶i ch£ng qua chÌ là m¶t hình thái t° chÙc. 

Chúng ta là tæng Çoàn cûa Bøt, có tØ gÀn 2600 næm nay, 

chúng ta không nhÃt thi‰t cÀn phäi có m¶t hình thái t° chÙc 

Giáo H¶i, h®p pháp hay không h®p pháp, m§i có th‹ tÒn tåi. 

Tôi không muÓn giam tôi vào hình thÙc cûa m¶t Giáo H¶i, 

cûa bÃt cÙ Giáo H¶i nào. Tôi có th‹ ôm ÇÜ®c vØa thÀy Quäng 

ñ¶ vØa thÀy ThiŒn Siêu mà không thÃy cÃn cái chút nào. Và 

vì ôm ÇÜ®c cä hai cho nên tôi có th‹ có cÖ h¶i chia sÈ tuŒ giác 

và kinh nghiŒm cûa tôi cho cä hai vÎ, Ç‹ chúng tôi bi‰t nên 

làm gì và không nên làm gì Ç‹ cho th‰ hŒ con em chúng tôi có 

thêm niŠm tin và hånh phúc. 

 

Vua nÜ§c Sª mÃt cung 
 

Ba chøc næm nay, có m¶t sÓ ngÜ©i trong nÜ§c cÛng 

nhÜ ngoài nÜ§c cÙ trách cÙ tôi là quá thân v§i ngÜ©i CÖ ñÓc 

và ngÜ©i C¶ng Sän. H† chÌ muÓn tôi thân v§i ngÜ©i PhÆt Tº 

và ngÜ©i ChÓng C¶ng mà thôi. Tôi Çã cÓ g¡ng nh¡c cho h† 

nh§ là tôi chÌ có th‹ hành Ç¶ng trên cÖ bän nhÆn thÙc ’KÈ thù 

ta không phäi là con ngÜ©i’ - tôi muÓn tÃt cä ÇŠu có cÖ h¶i 

ÇÜ®c sÓng và có quyŠn sÓng hånh phúc - nhÜng không phäi ai 

cÛng Çã chÃp nhÆn ÇÜ®c dÍ dàng ÇiŠu Çó cho tôi. 

 

Phép th¿c tÆp cûa tôi là ôm lÃy ÇÜ®c cä nh»ng ngÜ©i 

C¶ng Sän và nh»ng ngÜ©i Công Giáo, vì tôi không th‹ chÌ ôm 

ngÜ©i PhÆt tº và ngÜ©i ChÓng C¶ng. Không phäi chÌ trong 

gi§i Công giáo và gi§i C¶ng Sän m§i có nh»ng ngÜ©i có thái 

Ç¶ hËp hòi, cuÒng tín và cÓ chÃp. Trong gi§i PhÆt tº, tôi cÛng 

thÃy nhiŠu ngÜ©i hËp hòi, cuÒng tín và cÓ chÃp, gây kh° Çau 

cho bän thân, cho gia Çình và cho kÈ khác không ít. Có nh»ng 

ngÜ©i xÜng là PhÆt tº, k‹ cä gi§i xuÃt gia, mà tham nhÛng, tàn 

ác và cÓ chÃp Ç‰n mÙc con cái ho¥c ÇŒ tº h† cÛng không chÎu 
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Ç¿ng ÇÜ®c h† n»a là kÈ khác. H† phá gi§i, phåm trai, v†ng 

ng», tà dâm, sát sinh v.v.. gây t°n thÜÖng cho bän thân và cho 

xã h¶i không ít. Có nh»ng ngÜ©i Tin Lành, có nh»ng ngÜ©i 

Công giáo, có nh»ng ngÜ©i C¶ng Sän tÓt hÖn h† nhiŠu, lành 

hÖn h† nhiŠu và gÀn v§i Çåo Bøt hÖn h† nhiŠu. VÆy cho nên 

th¿c tÆp theo tinh thÀn Çåo Bøt, tôi muÓn ôm lÃy và thÜÖng 

yêu tÃt cä m†i ngÜ©i, không chØa ai, k‹ cä nh»ng ngÜ©i Çã làm 

cho tôi Çau kh° và dân t¶c tôi Çau kh°. Ôm lÃy ngÜ©i ta không 

có nghïa là chÃp nhÆn luôn cä cái thái Ç¶ hËp hòi, cÓ chÃp và 

cuÒng tín cûa ngÜ©i ta. Thi‰u bao dung, thi‰u tØ bi, thi‰u s¿ 

quán chi‰u, con ngÜ©i dÍ trª thành hËp hòi, cÓ chÃp và cuÒng 

tín. B°n phÆn cûa ngÜ©i hành Çåo là giúp con ngÜ©i tháo bÕ 

thái Ç¶ hËp hòi, cÓ chÃp và cuÒng tín Çó, giúp h† trª thành 

hi‹u bi‰t, bao dung và tØ bi, chÙ không phäi là lÃy súng b¡n 

vào h†, tiêu diŒt h†. Trong Çåo Bøt tôi ÇÜ®c dåy phäi thÜÖng 

theo nguyên t¡c TØ, Bi, H› và Xä. Xä có nghïa là không kÿ thÎ 

(non-discrimination.) Tình thÜÖng chân thÆt là tình thÜÖng bao 

dung, ôm lÃy ÇÜ®c tÃt cä m†i ngÜ©i và m†i loài Çang Çau kh°. 

HÍ thÃy ngÜ©i ta kh° thì mình thÜÖng, mình không kÿ thÎ r¢ng 

Çó không phäi là ngÜ©i PhÆt tº, Çó là ngÜ©i chÓng PhÆt giáo, 

Çó là ngÜ©i C¶ng Sän, Çó là ngÜ©i Công giáo. Th¿c tÆp theo 

tinh thÀn Çó, tôi Çã tØng vi‰t nh»ng l©i ÇÓi thoåi v§i ngÜ©i 

Công Giáo và ngÜ©i C¶ng Sän b¢ng ngôn tØ cûa H›, Xä và TØ 

Bi. Tôi không bao gi© sº døng ngôn ng» trách phåt, lên án và 

chºi m¡ng. Nh»ng cuÓn sách có møc Çích ÇÓi thoåi v§i nh»ng 

ngÜ©i CÖ ñÓc Giáo nhÜ Living Buddha, Living Christ hay 

Going Home, Buddha and Jesus as brothers, mà tôi vi‰t, Çã sº 

døng ngôn ng» Ãy mà Çåo Bøt g†i là ái ng» và Çã giúp cho 

h¢ng træm ngàn ngÜ©i CÖ ñÓc hi‹u ÇÜ®c ñåo Bøt, thÃy ÇÜ®c 

chân tinh thÀn cûa Giáo lš Ky Tô và buông bÕ ÇÜ®c thái Ç¶ 

hËp hòi và cÓ chÃp. NgÜ©i Công Giáo, trong Çó k‹ cä các linh 

møc và n» tu Công giáo, vi‰t thÜ và cám Ön tôi nhiŠu l¡m. V§i 

gi§i Công Giáo ViŒt Nam tôi cÛng Çã dùng ngôn ng» Ãy. 

Trong sách Hoa Sen Trong Bi‹n Lºa (1966) tôi nói rÃt rõ ràng 

là n‰u các bån Công Giáo ViŒt Nam Çi theo ÇÜ©ng hÜ§ng 

Công Giáo dân t¶c và nguyŒn sÓng hài hòa v§i các thành phÀn 

khác cûa dân t¶c thì không có lš do gì mà ÇÃt nÜ§c låi không 

dang r¶ng hai tay ra Ç‹ Çón quš vÎ vào lòng dân t¶c. V§i 

nh»ng ngÜ©i C¶ng Sän ViŒt Nam tôi cÛng Çã dùng ngôn ng» 

Ãy, nhÃt là trong sách ñÓi Thoåi Cánh Cºa Hòa Bình (1967). 

HÒi Çó ít ngÜ©i C¶ng Sän chÎu l¡ng nghe tôi, nhÜng bây gi© 

tôi nghï là Çã có rÃt nhiŠu ngÜ©i C¶ng Sän Ç†c sách tôi và 

l¡ng nghe tôi. Tôi bi‰t có rÃt nhiŠu vÎ cán b¶ và công an Çã có 

cÖ duyên Ç†c sách và nghe bæng giäng cûa tôi và Çã chuy‹n 

hóa ÇÜ®c nhiŠu n‡i kh° niŠm Çau trong lòng. Có khi tôi thÃy 

ÇÜ®c tâm tÜ cûa ngÜ©i cán b¶ và công an, nhÃt là nh»ng công 

an væn hóa và công an tôn giáo. Chính sách tØ trên ÇÜa xuÓng 

là không cho ph° bi‰n sách và bæng giäng cûa thÀy NhÃt 

Hånh, và vì vÆy cho nên hÍ sách và bæng giäng cûa tôi vŠ Ç‰n 

Sài Gòn hay Hà N¶i là bÎ tÎch thu. Gºi vŠ qua ngã bÜu ÇiŒn 

cÛng bÎ tÎch thu. Tôi bäo các bån bên này: “ñØng buÒn, vì 

ngÜ©i tÎch thu sách và bæng giäng cÛng së có cÖ h¶i Ç†c sách 

và nghe bæng.” ñó là suy nghï theo tinh thÀn vua nÜ§c Sª mÃt 

cung thì ngÜ©i nÜ§c Sª ÇÜ®c cung, không mÃt Çi Çâu h‰t. Lâu 

lâu, công an Çi ruÒng và tÎch thu sách và bæng giäng cûa tôi, 

ÇÜ®c in chui và sang chui ª kh¡p nÖi trong nÜ§c. S¿ th¿c là Çã 

có nh»ng vÎ công an sau khi tÎch thu bæng sách hay ki‹m 

duyŒt bæng sách (mà không trä låi cho ngÜ©i Çáng lš là có 

quyŠn nhÆn) Çã ngÒi Ç†c và nghe suÓt Çêm, thÃy nh»ng bài 

giäng này rÃt có l®i låc, có th‹ chuy‹n hóa rÃt nhiŠu nh»ng n‡i 

kh° niŠm Çau trong h†. Tuy nhiên, sau khi ki‹m duyŒt sách và 

bæng giäng, các vÎ vÅn không Çem trä låi cho ngÜ©i có quyŠn 

nhÆn. Có khi h† cÛng Çem trä bæng, nhÜng trÜ§c khi trä, h† Çã 

xóa h‰t hình änh và âm thanh trong bæng. H† Çã có sang låi 

nh»ng bæng nÀy rÒi, m¶t bän gªi cho b¶ N¶i Vø, m¶t bän gi» 

låi Ç‹ thÌnh thoäng ÇÜ®c nghe. Tôi hi‹u và thÜÖng h†. Vì h† s® 

cÃp trên khi‹n trách, và s® mÃt viŒc. Có nh»ng vÎ công an sau 

khi Ç†c sách và nghe bæng, ÇÜ®c hÕi: “Tåi sao nh»ng sách và 

bæng này không ÇÜ®c lÜu hành? Quš vÎ thÃy trong sách và 

trong bæng có tÜ tÜªng nào håi nÜ§c håi dân hay chÓng chính 

quyŠn không?” H† Çã trä l©i: “TÃt cä nh»ng gì thÀy NhÃt 

Hånh giäng trong sách trong bæng ÇŠu rÃt hay, mÀu nhiŒm, 

h®p v§i Çåo lš, rÃt có l®i cho th‰ Çåo và nhân tâm. Sª dï chúng 

tôi không cho sách và bæng này lÜu hành là tåi chúng tôi 

không bi‰t Ç¢ng sau s¿ giäng dåy và hành Çåo này cûa ThÀy 

có còn ÇÜ®c che dÃu m¶t âm mÜu chánh trÎ gì khác hay không 

mà thôi.” Quš vÎ Ãy Çã nói lên ÇÜ®c s¿ thÆt trong tâm: s¿ có 

m¥t cûa s® hãi và nghi kœ. S¿ s® hãi và nghi kœ này không 

phäi chÌ là cûa h†, mà là cûa cÃp trên h†. Nh»ng vÎ cán b¶ và 

công an này, tuy nhiên thÌnh thoäng cÛng bi‹u l¶ ÇÜ®c tuŒ 

giác và tØ bi cûa mình: h† làm lÖ cho s¿ phát hành chui cûa 

m¶t sÓ sách và m¶t sÓ bæng giäng. H† làm nhÜ th‰ vì h† bi‰t 

nh»ng sách và bæng Çó có tác døng tÓt cho ngÜ©i dân vào th©i 

Çi‹m này cûa s¿ sÓng ÇÃt nÜ§c và dân t¶c. H† dÜ bi‰t r¢ng tŒ 

nån xã h¶i hiŒn th©i Çang ÇÀy dÅy: tham nhÛng, ma túy, Çï 

Çi‰m, hÆn thù, con tØ cha, lÙa Çôi tan v«, ly dÎ, gia Çình nÙt 

rån, phim änh và sách báo khiêu dâm tràn ngÆp. Trong lúc các 

nhà chánh trÎ và giáo døc gÀn nhÜ bó tay không làm ÇÜ®c gì 

Ç‹ quét d†n nh»ng núi rác kh°ng lÒ Çó, thì nh»ng bæng giäng, 

nh»ng cuÓn sách cûa thÀy NhÃt Hånh khuyên ngÜ©i tu tÌnh, 

hòa giäi, trª vŠ n‰p sÓng thuÀn lÜÖng låi bÎ cÃm cän và tÎch 

thu. Quš vÎ b¡t bu¶c phäi cÃm cän và tÎch thu, nhÜng trong 

thâm tâm quš vÎ có s¿ d¢ng co. Quš vÎ không thÃy an °n chút 

nào v§i chánh sách Çó, cÛng vì vÆy cho nên có khi quš vÎ Çã 

làm lÖ cho viŒc in chui và sang chui nh»ng sän phÄm væn hóa 

và Çåo ÇÙc n†. Các thÀy, các sÜ cô và các PhÆt tº m‡i khi Çi 

cÙu tr® nån nhân bão løt hay nghèo Çói thÜ©ng x‰p vào các 

gói quà m¶t bài tøng hay m¶t cuÓn kinh mÕng, nghï r¢ng quà 

t¥ng có th‹ làm vÖi b§t s¿ nghèo khó m¶t vài tuÀn, nhÜng bài 

kinh có th‹ làm cho nhË b§t s¿ buÒn Çau lâu dài hÖn. Có 

nh»ng vÎ công an hËp hòi, kÿ thÎ, nhÃt ÇÎnh không cho phép, 

nói Çó là truyŠn ÇÖn. NhÜng có nh»ng vÎ công an thì låi hoan 

h›, làm ngÖ và cÛng có ngÜ©i còn thích thú. ThiŒn cæn ª tåi 

lòng ta, n‰u ta ÇÜ®c chÃp nhÆn và ÇÓi xº m¶t cách thân thiŒn 

thì håt giÓng tØ bi và bao dung trong ta ÇÜ®c tÜ§i tÄm. Còn 

n‰u ta cÙ bÎ khinh ghét và chÓng báng thì ta không có ÇÜ®c cÖ 

h¶i Ãy. Cho nên dù các vÎ công an væn hóa và tôn giáo có kh¡t 

khe khó chÎu Ç‰n mÙc nào thì các thÀy, các sÜ cô và các Çåo 

h»u bi‰t Çåo cÛng vÅn ng†t ngào và kiên nhÅn v§i h†. M¶t 

ngày kia, v§i cách ÇÓi xº Ãy, h† cÛng së có cÖ h¶i chuy‹n hóa. 

Có m¶t vÎ công an ª Hu‰ nói: “ThÀy NhÃt Hånh ª xa, tôi 

không làm gì ÇÜ®c ông Ãy. NhÜng anh ª Çây, nghïa là ª trong 

tay tôi. Tôi có th‹ bóp nát anh bÃt cÙ lúc nào.”  Tôi nghe nhÜ 

vÆy mà thÜÖng ngÜ©i công an quá. NgÜ©i ta chÌ muÓn Çi làm 

công viŒc xã h¶i Ç‹ giúp ÇÒng bào ngÜ©i ta thôi, tåi sao mình 

phäi bóp nát ngÜ©i ta?  

 

ñ°i m§i thÆt s¿ 
 

Con em cûa ta, dù là con cháu cûa ngÜ©i PhÆt tº, con 
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cháu cûa ngÜ©i Ky Tô, con cháu cûa ngÜ©i C¶ng Sän hay con 

cháu cûa ngÜ©i chÓng C¶ng cÛng th‰, ÇŠu là nh»ng ngÜ©i con 

cûa ÇÃt nÜ§c, ÇŠu là con em cûa ta cä. HÍ ngÜ©i nào Çau kh° 

và cÀn t§i s¿ giúp Ç« là ta phäi giúp. Có nhÜ vÆy ta m§i th¿c 

s¿ bi‰t thÜÖng theo tinh thÀn Bøt dåy.  

Trong chúng ta ai cÛng tØng có khi lÀm l« - ngÜ©i PhÆt 

tº, ngÜ©i Công giáo, ngÜ©i C¶ng Sän, ñäng và Nhà NÜ§c 

cÛng th‰. Vì quá tin ª nhÆn thÙc mình, vì cuÒng tín và cÓ 

chÃp, ta Çã có th‹ gây ra nh»ng v‰t thÜÖng Çau nhÙc trên thân 

hình dân t¶c, nhÜng n‰u ta bi‰t thÙc tÌnh, bi‰t thÆt s¿ ‘Ç°i m§i’ 

(2) thì ta có th‹ h†c ÇÜ®c bài h†c thÜÖng Çau cûa quá khÙ. Có 

nh»ng ngÜ©i công an và cán b¶ Çã tØng làm ta Çiêu ÇÙng, 

nhÜng v§i tình thÜÖng cûa Bøt, ta vÅn muÓn cho h† có m¶t cÖ 

h¶i Ç‹ Ç°i m§i, Ç‹ chuy‹n rác thành hoa, Ç‹ ch‰ tác hi‹u bi‰t 

và thÜÖng yêu cho Ç©i h† b§t kh° và cho ta có nhiŠu không 

gian hÖn mà sÓng. Quá tin vào chû nghïa và nhân danh, ta có 

th‹ Çã gây ra thäm trång cho dân t¶c và ÇÃt nÜ§c: Çã có hàng 

triŒu ngÜ©i ch‰t oan. Ngày xÜa (1964, khi xuÃt bän tÆp thÖ 

Ch¡p Tay NguyŒn CÀu Cho BÒ Câu Tr¡ng HiŒn) tôi Çã tØng 

nói: ‘Chû nghïa và nhân danh, nh»ng s®i dây nghiŒp báo ai 

Çem vŠ ràng bu¶c lÃy thân hình dân t¶c.’ (3) TrÀn Månh Häo 

nói hay hÖn tôi: ‘Nh»ng con ÇÜ©ng nhÜ nh»ng l¢n roi lÎch sº 

quÃt lên mình ÇÃt nÜ§c’(4.) Giác ng¶, thÃy ÇÜ®c nh»ng lÀm l«, 

quy‰t tâm Çi theo con ÇÜ©ng TØ Bi bao gi© cÛng là ÇiŠu Çáng 

mØng. 

 

Trong th©i gian xa nÜ§c, tôi có cái hånh phúc là vÅn 

ÇÜ®c ti‰p tøc vi‰t sách cho ÇÒng bào tôi Ç†c. TØ 1966, sách tôi 

tuy còn ÇÜ®c xuÃt bän tåi MiŠn Nam, nhÜng sách phäi ÇÜ®c kš 

b¢ng bút hiŒu khác vì tôi có t¶i Çã dám lên ti‰ng kêu g†i hòa 

bình. TØ 1975 trª Çi, sách tôi chÌ ÇÜ®c chép tay, và sau Çó in 

Ãn và phát hành chui. Chính tôi cÛng không bi‰t là ai Çã t° 

chÙc in và phát hành nhÜ th‰. Vì nhu y‰u cÀn h†c, cÀn tu cûa 

ÇÒng bào, nên có nh»ng ngÜ©i, ho¥c nh»ng nhóm ngÜ©i, liŠu 

lïnh cho in và cho phát hành nh»ng sách kia. Thêm vào Çó låi 

có bæng giäng audio (bæng nghe) và sau Çó låi có bæng giäng 

video (bæng hình). Chính c¿u Thû TÜ§ng Phåm Væn ñÒng 

cÛng Çã Ç†c mÃy cuÓn PhÆt Giáo Sº LuÆn cûa tôi và Çã tÕ š 

hâm m¶. Trong B¶ N¶i Vø và B¶ Ngoåi Giao cÛng có nhiŠu 

ngÜ©i Ç†c sách cûa tôi, nhÃt là trong b¶ N¶i Vø. Các Tòa ñåi 

SÙ ViŒt Nam tåi Tây PhÜÖng cÛng có Ç†c sách tôi. Tôi bi‰t 

ch¡c có rÃt nhiŠu ngÜ©i C¶ng Sän Ç†c sách cûa tôi và rÃt 

thích. Có nh»ng ông tÜ§ng và nh»ng Çäng viên l§n tu°i Ç†c 

nh»ng sách nhÜ ñÜ©ng XÜa Mây Tr¡ng, VŠ ViŒt Nam, TØng 

BÜ§c Chân Thänh ThÖi... thÃy Üa thích quá chØng, giÓng nhÜ 

tìm låi ÇÜ®c lš tÜªng trong sáng th©i còn trai trÈ. Tôi có cäm 

tÜªng là hÀu h‰t nh»ng ngÜ©i ngày xÜa say mê chû nghïa Mác 

Xít mà bây gi© không còn niŠm tin nÖi chû nghïa Ãy n»a là 

nh»ng ngÜ©i có hånh phúc nhiŠu nhÃt trong khi Ç†c sách tôi. 

Bi‰t bao nhiêu ngÜ©i Çã theo ñåo hay theo ñäng v§i m¶t trái 

tim trinh nguyên và tÃt cä bÀu nhiŒt huy‰t cûa tu°i trÈ mình. 

NhÜng sau mÃy mÜÖi næm tr©i theo ñåo ho¥c theo ñäng, h† 

Çã thÃy mình mÃt mát quá nhiŠu, bªi vì h† Çã quá Çau kh° vì 

ñåo hay vì ñäng. Nh»ng ngÜ©i Ãy là nh»ng ngÜ©i dÍ Ç‰n v§i 

pháp môn TØ, Bi, H› và Xä cûa Çåo Bøt nhiŠu nhÃt. H† cÛng 

là nh»ng ngÜ©i tìm ÇÜ®c hånh phúc nhiŠu nhÃt khi Ç†c sách và 

nghe bæng. H† rÃt im l¥ng, h† rÃt sung sÜ§ng m‡i khi g¥p 

ÇÜ®c nh»ng vÎ chân tu, nhÜng h† cÛng rÃt buÒn khi thÃy 

nh»ng ngÜ©i xuÃt gia hÜ hÕng, Çang Çi trên con ÇÜ©ng danh 

l®i và hÜªng thø, không bi‰t là mình Çang phän b¶i låi lš 

tÜªng xuÃt gia cûa mình. Trong sÓ nh»ng ngÜ©i trÈ, con cháu 

cûa gi§i chánh quyŠn và cán b¶, sÓng trong nÜ§c, hay Çã ra 

nÜ§c ngoài, có rÃt nhiŠu ngÜ©i cÛng ham Ç†c sách tôi. CÛng 

nhÜ ª tòa thánh Vatican, có nhiŠu vÎ Giám Møc Çã Ç†c sách 

tôi. ñÒng š hay không ÇÒng š v§i nh»ng ÇiŠu tôi vi‰t, ÇiŠu Çó 

tôi không quan tâm mÃy; tôi chÌ quan tâm Ç‰n ch‡ các vÎ Ãy 

có chÎu Ç†c hay không mà thôi. Có nh»ng vÎ b¡t ÇÀu Ç†c Ç‹ 

khám xét và ki‹m duyŒt, nhÜng sau Çó låi thích, vì trong khi 

Ç†c thÃy có l®i låc, thÃy khÕe và nhË trong ngÜ©i ra. 

 

Con ÇÜ©ng thÜÖng yêu 
 

H†c và th¿c tÆp theo giáo nghïa tÜÖng tÙc, tôi không 

còn thÃy ai là kÈ thù cûa tôi n»a, và tâm tôi nhË thênh thang. 

K‹ cä nh»ng ngÜ©i Çã làm cho tôi Çiêu ÇÙng, và làm cho dân 

t¶c tôi Çiêu ÇÙng, tôi cÛng không còn thÃy thù ghét h† bªi vì 

tôi Çã bi‰t nhìn h† b¢ng con m¡t hi‹u và thÜÖng. Bån së hÕi: 

NhÜ vÆy là thÀy së Ç‹ cho b†n cuÒng båo, cuÒng tín, cÜ§p bóc 

và sát nhân Ãy t¿ do ti‰p tøc gây Ç° v« và tang thÜÖng mà 

không làm gì Ç‹ ngæn cän h† hay sao? Không! Chúng ta phäi 

làm Çû m†i cách Ç‹ ngæn chÆn h† chÙ, không th‹ Ç‹ cho h† 

ti‰p tøc tàn sát, bóc l¶t, Çè nén và phá hoåi, nhÜng hành Ç¶ng 

cûa ta së không bao gi© ÇÜ®c thúc ÇÄy b¢ng hÆn thù. Ta phäi 

chÆn ÇÙng h† låi, không th‹ Ç‹ cho h† làm mÜa làm gió. N‰u 

cÀn ta có th‹ trói h† låi, nhÓt h† vào tù, nhÜng hành Ç¶ng Ãy 

phäi ÇÜ®c hÜ§ng dÅn b¢ng trái tim bÒ tát và trong khi hành 

Ç¶ng nhÜ th‰ ta vÅn duy trì ÇÜ®c niŠm thÜÖng, mong muÓn 

cho h† có ÇÜ®c cÖ h¶i t¿ tÌnh và cäi hóa. Hành Ç¶ng trên cæn 

bän TØ, Bi, H› và Xä, ta t¿ nhiên ch†n con ÇÜ©ng bÃt båo 

Ç¶ng, cÓ g¡ng bäo vŒ sinh mång cûa m†i loài t§i mÙc tÓi Ça. 

CÓ nhiên là không th‹ có hành Ç¶ng bÃt båo Ç¶ng tuyŒt ÇÓi. 

CÛng nhÜ Çïa rau lu¶c cûa tôi không th‹ là 100% chay tÎnh, vì 

trong khi lu¶c rau, có rÃt nhiŠu vi khuÄn Çã ch‰t trong rau. 

NhÜng hành Ç¶ng theo hÜ§ng bÃt båo Ç¶ng, ta vÅn có th‹ ti‰t 

kiŒm xÜÖng máu, bäo vŒ sinh mång m†i loài t§i mÙc tÓi Ça. 

Trong m¶t cu¶c tranh ÇÃu chÓng ngoåi xâm, các hoåt Ç¶ng 

trong nh»ng lãnh v¿c thông tin, væn hóa, giáo døc Ç‹ cÓ k‰t 

niŠm tin, Çoàn k‰t toàn dân, th¿c thi chính sách bÃt h®p tác v§i 

kÈ xâm lÜ®c, v.v.. tÃt cä nh»ng hoåt Ç¶ng Ãy có th‹ ÇÜ®c hoàn 

toàn lãnh Çåo trên tinh thÀn cªi mª, khoan dung và bÃt båo 

Ç¶ng. N‰u thành công ª các lãnh v¿c Ãy thì y‰u tÓ quân s¿ chÌ 

cÀn Çóng m¶t vai trò nhÕ thôi. Dù phäi dùng t§i quân l¿c, ta 

vÅn có th‹ Çi theo tinh thÀn bÃt båo Ç¶ng, ti‰t kiŒm xÜÖng máu 

t§i mÙc tÓi Ça, xÜÖng máu cûa ta cÛng nhÜ xÜÖng máu cûa 

nh»ng ngÜ©i Çi xâm lÜ®c. Nhà quân s¿ cÛng có th‹ tu tÆp theo 

hÜ§ng tØ bi nhÜ nhà Çåo ÇÙc, nhà chính trÎ và nhà nhân bän. 

Chi‰n th¡ng l§n lao cûa nhà TrÀn ÇÓi v§i cu¶c xâm lÜ®c nhà 

Nguyên m¶t phÀn l§n là do công trình cûa Çåo ÇÙc, chính trÎ 

và væn hóa Ç©i TrÀn. Y‰u tÓ quân s¿ không phäi là y‰u tÓ duy 

nhÃt ÇÜa t§i s¿ thành công. Cu¶c vÆn Ç¶ng cûa PhÆt tº cho 

nhân quyŠn dÜ§i th©i Ông Ngô ñình DiŒm cÛng th‰, quân Ç¶i 

chÌ Çóng vai trò k‰t thúc, m¶t vai trò tuy cÀn thi‰t nhÜng rÃt 

nhÕ. ñÃt nÜ§c và dân t¶c ta có vÜ®t thoát ÇÜ®c giai Çoån khó 

khæn nÀy Ç‹ Çi lên hay không, ÇiŠu này là do chúng ta có bi‰t 

tu tÆp Ç‹ phá bÕ kÿ thÎ và hÆn thù hay không. Kêu g†i Çoàn 

k‰t mà vÅn ti‰p tøc kÿ thÎ nhau, hÆn thù nhau và loåi trØ nhau 

thì bao gi© có ÇÜ®c Çoàn k‰t th¿c s¿ ? Nhìn cho kÏ Ç‹ thÃy 

ÇÜ®c kÈ kia cÛng là ngÜ©i anh em cûa mình, ÇØng tìm cách 

loåi bÕ ngÜ©i Ãy ra khÕi s¿ sÓng h¢ng ngày, Çó là s¿ th¿c tÆp 

tu h†c cûa tÃt cä chúng ta, PhÆt tº hay không phäi PhÆt tº. Có 
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nh»ng ngÜ©i dÍ thÜÖng, có nh»ng ngÜ©i khó thÜÖng và có 

nh»ng ngÜ©i rÃt rÃt khó thÜÖng. NhÜng Çã là PhÆt tº, chúng ta 

phäi cÓ g¡ng Ç‹ có th‹ thÜÖng ÇÜ®c tÃt cä m†i ngÜ©i theo 

nguyên t¡c kÈ thù ta không phäi là ngÜ©i. KÈ thù ta không 

phäi là kÈ thù cûa ta (5.) Ta không có kÈ thù. N‰u thÃy ÇÜ®c 

nhÜ th‰, làm ÇÜ®c nhÜ th‰ thì khi n¢m xuÓng, nh¡m m¡t, ta së 

có th‹ mÌm cÜ©i ÇÜ®c.  ☺ 

 

(1) Chi‰n Tranh, Ch¡p Tay NguyŒn CÀu Cho BÒ Câu 

Tr¡ng HiŒn, nhà xuÃt bän Lá BÓi, 1964, Saigon 

 (2) Ngày xÜa g†i là Sºa Sai; tØ ng» Çåo Bøt là Sám 

HÓi, là Làm M§i  

 (3) Sài Gòn Öi, ÇÆp tan Çi äo änh - sách vØa dÅn  

 (4) Ly Thân - nhà xuÃt bän ñÒng Nai, 1989 

 (5) Nói khác hÖn: “NgÜ©i thù ghét ta, không phäi là 

ngÜ©i ta thù ghét.” 

 

 
 

 
ThÀy NhÃt Hånh vi‰t vŠ ThÀy Quäng ñ¶  

BÒ Tát Vô Úy 

Có lÀn trong tù, Çói quá, thÀy Quäng ñ¶ n¢m mÖ thÃy 

ÇÜ®c nhà b‰p cho m¶t cái bánh bao. ˆn xong thÃy bøng cæng 

th£ng, no nê, rÃt hånh phúc. S¿ th¿c là Çêm Ãy, trÜ§c khi Çi 

ngû, vì Çói cho nên thÀy Çã uÓng nÜ§c ÇÀy bøng cho dÍ ngû. 

Và thÀy Çã Çái dÀm ra quÀn. Sáng hôm Çó thÀy có làm m¶t bài 

thÖ. Bài thÖ nhÜ sau:  

 

Cái Bánh Bao 
 

Không có gì quš hÖn cái bánh bao  

ˆn ngon miŒng, trông ÇËp m¡t làm sao 

ñang cÖn Çói ru¶t nhÜ cào 

B‰p cho m¶t cái, x¿c vào sÜ§ng ghê. 

Bây gi© cái bøng cæng th£ng no nê 

Lim dim c¥p m¡t Çi vào cõi mê 

 

NhÜng lå thay 

TÌnh dÆy nghe mùi khê khê 

Và bæng-ta-lông thÃy dÀm dŠ 

ñúng rÒi! 

Thì ra tôi Çã tê-rê ra quÀn 

Táo quân Öi, h«i táo quân! 

T¿ do hånh phúc có ngÀn Ãy thôi! 

 

ThÀy Quäng ñ¶ trong khi ª tù và chÎu Çói vÅn còn ÇÀy 

Çû tinh thÀn hài hÜ§c và trong cái hài hÜ§c Çó còn có cái gan 

då tÀy tr©i. ''T¿ do hånh phúc có ngÀn Ãy thôi!'' ThÀy Çã dám 

Ç¶ng t§i ch‰ Ç¶. ThÀy nói t¿ do và hånh phúc hÙa hËn chÌ là 

m¶t chi‰c bánh bao trong giÃc mÖ. ThÀy ch£ng bi‰t s® là gì. 

Cä v§i thÀn ch‰t, thÀy cÛng không s®. Có m¶t lÀn n¢m trong 

xà lim quán chi‰u vŠ cái ch‰t cûa chính mình, thÀy Çã cÜ©i 

l§n. ThÀy thÃy thÀy ngÒi nói chuyŒn v§i tº thÀn m¶t cách 

thanh thän, và còn nhÆn xét r¢ng thÀn ch‰t cÛng không d» d¢n 

gì mÃy, trái låi còn có vÈ hiŠn hiŠn, so v§i nh»ng ngÜ©i trÀn 

gian mà tâm trång ÇÀy dÅy tham, sân, si. Tº thÀn trÜ§c khi r©i 

thÀy Çã hôn thÀy âu y‰m Ç‹ tØ biŒt. Ta hãy Ç†c bài thÖ Nói 

ChuyŒn V§i Tº ThÀn sau Çây:  

 

Nói ChuyŒn V§i Tº ThÀn 
 

Xà lim trông hŒt cái nhà mÒ 

M‡i lÀn mª cºa tôi ra vô 

ThÃy nhÜ chôn rÒi mà vÅn sÓng 

Tº thÀn, tôi s® con cóc khô 

 

Tº thÀn nghe vÆy bèn sºng cÒ 

Nºa Çêm ÇÆp cºa tôi m©i ''dô''! 

S¤n có thuÓc lào phèo mÃy khói 

Tº thÀn khoái trá cÜ©i hô hô 

Trong khi vui vÈ tôi trò chuyŒn 

Tº thÀn Ç¡c š nói huyên thuyên: 

- TrÀn gian ÇÎa ngøc ham chi n»a 

Thôi hãy bay mau vŠ cõi tiên! 

 

- T§ xem tÜ§ng cÆu cÛng hiŠn hiŠn 

Mà sao thiên hå s® nhÜ Çiên 

M‡i lÀn thÃy cÆu lò dò t§i 

Chúng nó hè nhau bÕ t° tiên 

 

- ƒy cÛng bªi vì chúng nó Çiên 

ChÙ anh coi ta tÜ§ng rÃt hiŠn 

ñÙa nào h‰t sÓ ta m§i r§ 

Bäo chúng làm æn ÇØng lo phiŠn 

 

- T§ Çây tuy có chút lo phiŠn 

NhÜng mà cÛng ch£ng ham cõi tiên 

TrÀn gian ÇÎa ngøc t§ cÙ ª 

Mê loån cuÒng say v§i lÛ Çiên 

 

- TrÀn gian ta thÃy b‰t hÖn tiên 

Thân bÎ gông cùm tâm ch£ng yên 

SÓng trong hÒi h¶p trong lo s® 

DÅu phäi thánh hiŠn cÛng phát Çiên 

 

- TrÀn gian t§ thÃy béo hÖn tiên 

ƒy cÛng bªi chúng có giÃy tiŠn 

Kim c° ngàn Ç©i ngÜ©i vÅn th‰ 

Có tiŠn ÇÀy túi nó mua tiên 

 

M†i ngÜ©i còn Ç¡m m¶ng triŠn miên 

Hå tuÀn træng Çã d†i vào hiên 

Tº thÀn âu y‰m hôn tôi biŒt 

Phóng ng¿a ma trÖi vŠ hoàng tuyŠn 

 

Còn m¶t mình tôi vào cõi ThiŠn 

Lâng lâng t¿ tåi cänh vô biên 

BÒ ÇŠ phiŠn não ÇŠu không tÎch 

Ni‰t bàn sinh tº vÓn an nhiên. 

 

ThÀy Quäng ñ¶ không s® thÀn ch‰t, không phäi vì thÀy 

thÃy thÀy månh hÖn thÀn ch‰t. Cái vô úy cûa thÀy Çã do thiŠn 

quán mà có. ThÀy Çã nhiŠu lÀn th¿c tÆp quán chi‰u vŠ bän 

chÃt cûa cái sÓng và cái ch‰t. ThÀy Çã thÃy sÓng và ch‰t tÜÖng 

tÙc, nÜÖng nhau mà bi‹u hiŒn, không có cái này thì không có 
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cái kia. Trong m¶t giây phút quán chi‰u, thÀy thÃy Çang sÓng 

cÛng là Çang ch‰t và trong t¿ thân thÀy cái ch‰t và cái sÓng 

Çang ÇÒng th©i có m¥t. Ta hãy Ç†c bài hát nói SÓng, Ch‰t sau 

Çây Ç‹ có m¶t š niŒm vŠ cái thÃy cûa thÀy:  

 

 

SÓng, Ch‰t 
 

MÜ«u: ñ©i ngÜ©i nhÜ m¶t giÃc mÖ 

TÌnh ra mái tóc båc phÖ trên ÇÀu 

TuyŒt mù xanh th£m ngàn dâu 

Gió tung cát bøi tìm Çâu lÓi vŠ 

 

 

Nói: SÓng là th¿c hay là äo m¶ng 

Ch‰t Çau buÒn hay chính thÆt yên vui 

CÙ h¢ng Çêm tôi nghï mãi không thôi 

Ch£ng bi‰t n»a mình sÓng hay là ch‰t 

 

Hoàng lÜÖng nhÃt m¶ng phù du ki‰p 

Sinh tº bi hoan thøc giác tri 

 

SÓng v§i ch‰t là cái chi chi 

Lš huyŠn nhiŒm ngàn xÜa mÃy ai tØng bi‰t 

Có lë sÓng cÛng là Çang ch‰t 

Bªi sÓng trong tôi mà ch‰t cÛng trong tôi 

Ch‰t Çeo mang tØ lúc thai phôi 

Nào Çâu phäi Ç‰n nÃm mÒ m§i ch‰t 

Vì lë Ãy sÓng: tôi không s® ch‰t 

VÅn thung dung sÓng ch‰t tØng giây 

Nhìn cu¶c sÜÖng, tuy‰t, khói, mây 

Lòng thanh thän nhÜ chim hoa ngÜ©i g‡ 

Gi»a bi‹n trÀm luân gió dÒi sóng v‡ 

Thân tùng kia xanh ngÃt tØng cao 

SÓng v§i ch‰t nào khác chiêm bao 

Lš nhÃt-dÎ là hào quang bÃt diŒt 

CÛng có lë ch‰t h£n rÒi m§i bi‰t 

SÓng Çau buÒn mà ch‰t thÆt yên vui 

Xin ÇØng s® ch‰t ai Öi! 

 

ñã không s® ch‰t, Çã thÃy ÇÜ®c tính tÜÖng duyên cûa 

sinh tº, thÀy Quäng ñ¶ có lš nào còn s® gì và s® ai, k‹ cä tù 

Çày, gông cùm và s¿ d†a nåt. Có m¶t sÓ các vÎ xuÃt gia không 

có ÇÜ®c ÇÙc vô úy cûa thÀy låi cho thÀy là dåi, tåi sao cÙ lên 

ti‰ng Çòi nhân quyŠn, tåi sao cÙ lên ti‰ng chÓng Ç¶c tài áp 

bÙc, tåi sao cÙ phäi tranh ÇÃu cho s¿ tÒn tåi cûa Giáo H¶i PhÆt 

Giáo ThÓng NhÃt Ç‹ rÒi chuÓc h†a vào thân? Phäi chæng thÀy 

lên ti‰ng chÌ bªi vì thÀy sân si? H† nói: ''Tu hành thì phäi nhÅn 

nhøc, lÃy trÙng mà ch†i Çá ích gì? Tåi sao không lÃy mÛ ni 

che tai cho khÕe?'' ThÀy Quäng ñ¶ Çã trä l©i h† trong bài thÖ 

Sân Si sau Çây:  

 

Sân Si 
 

Có m¶t sÓ tæng ni 

Bäo là tôi sân si 

Tu hành ch£ng nhÅn nhøc 

Không hÌ xä tØ bi 

LuÆt vô thÜ©ng là th‰ 

Có thÎnh thì có suy 

Nay g¥p th©i måt pháp 

ñåo tÃt phäi suy vi 

ñó chính là chân lš 

BuÒn phiŠn mà làm chi 

Chùa tÜ®ng thu¶c hình tÜ§ng 

PhÆt Pháp vÓn vô vi 

Ai phá m¥c h† phá 

PhÆt Pháp có hŠ gì 

Tu hành nên nhÅn nhøc 

TrÙng ch†i Çá ích chi? 

Không gì hÖn s¿ sÓng 

Hãy sÓng v§i mÛ ni 

Xin cúi ÇÀu phøc mŒnh 

Låy ÇÙc PhÆt tØ bi 

S¿ sÓng quš nhÜ th‰ 

Mà sao con vô tri 

TØ nay con vui sÓng 

Dù sÓng ch£ng ra gì 

MiÍn nhÜ m†i ngÜ©i khác 

KhÕi mang ti‰ng sân si! 

 

M¶t sÓ l§n trong chúng ta là ngÜ©i hèn nhát. Chúng ta 

không có ÇÜ®c cái tuŒ giác và cái vô úy cûa thÀy Quäng ñ¶. 

LÎch sº së phê phán chúng ta nhÜ th‰ nào? B¢ng ÇÙc vô úy l§n 

lao cûa thÀy, thÀy Quäng ñ¶ Çã cÙu chu¶c ÇÜ®c cho tÃt cä 

chúng ta. Có thÀy Quäng ñ¶, chúng ta m§i dám ngºa m¥t lên 

nhìn ngÜ©i, và m§i dám nhìn th£ng vào con m¡t cûa con cháu 

chúng ta. ThÀy Quäng ñ¶ là vÎ thánh sÓng có khä næng cÙu 

chu¶c cho tÃt cä chúng ta, là rédempteur, là chúa cÙu th‰, g¶t 

såch ÇÜ®c cho cä th‰ hŒ ta cái t¶i hèn nhát không dám lên 

ti‰ng trÜ§c båo l¿c, áp bÙc và Ç¶c tài. Tôi không bao gi© dám 

nghï r¢ng thÀy Quäng ñ¶ là sân si. Tôi nghiêng mình trÜ§c tuŒ 

giác và ÇÙc vô úy cûa thÀy. CÛng may là lÎch sº hiŒn Çåi còn 

có thÀy Quäng ñ¶ và m¶t sÓ các thÀy và các Çåo h»u khác, 

h»u danh hay vô danh, có tÀm vóc cûa nh»ng vÎ bÒ tát. Tôi rÃt 

hãnh diŒn vì s¿ có m¥t cûa h†. Tôi không nghï r¢ng thÀy 

Quäng ñ¶ là trÙng Çang ch†i v§i Çá. Tôi thÃy thÀy là kim 

cÜÖng. ñá không th‹ nào làm t°n håi ÇÜ®c kim cÜÖng. ThÀy là 

kim cÜÖng bÃt hoåi, dù hình hài thÀy còn hay không còn bi‹u 

hiŒn. Tôi rÃt ÇÒng š v§i thÀy là không ch‰ Ç¶ Ç¶c tài cänh sát 

nào có th‹ tÒn tåi lâu dài. S¿ søp Ç° cûa m¶t ch‰ Ç¶ nhÜ th‰ 

chÌ là vÃn ÇŠ th©i gian. 

 

 

 

 

 
 

Trong th©i gian thÀy Quäng ñ¶ ª tù, tôi và các bån ª 

bên này chÌ có th‹ m‡i næm m¶t lÀn vÆn Ç¶ng v§i các gi§i 

nhân bän, tôn giáo và nhân quyŠn gºi vài chøc ngàn lá thÜ cho 

nhà nÜ§c ViŒt Nam Ç‹ nh¡c r¢ng dÜ luÆn quÓc t‰ rÃt š thÙc 
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r¢ng thÀy và nhiŠu vÎ khác Çang bÎ giam gi», và nhà nÜ§c 

hoàn toàn gánh chÎu trách nhiŒm vŠ s¿ sÓng ch‰t cûa thÀy ª 

trong tù. ñó là phÜÖng cách duy nhÃt Ç‹ bäo vŒ cho thÀy và 

nh»ng vÎ bÒ tát Çó. 

 

ThÀy Quäng ñ¶ là m¶t trong nh»ng vÎ cao tæng cûa 

th©i Çåi chúng ta. Næm nay thÀy Çã bäy mÜÖi hai tu°i, và thÀy 

Çang ÇÙng ª ÇÎa vÎ cûa m¶t bÆc tôn túc. ThÀy là m¶t vÎ chân 

tu, th£ng th¡n, chân thÆt, không màng danh l®i, h†c và hånh 

kiêm toàn. Tôi nghï các vÎ có trách vø trong t° chÙc PhÆt Giáo 

ViŒt Nam phäi t§i tham vÃn thÀy vŠ ÇÜ©ng lÓi cûa PhÆt Giáo 

hiŒn Çåi. Tôi nghï các ông chû tÎch nhà nÜ§c, thû tÜ§ng chính 

phû và chû tÎch quÓc h¶i nên t§i xin y‰t ki‰n thÀy Ç‹ ti‰p nhÆn 

nh»ng l©i chÌ dåy cûa thÀy vŠ s¿ phøc hÜng cûa nŠn Çåo ÇÙc 

dân t¶c và vŠ hÜ§ng xây d¿ng tÜÖng lai cûa ÇÃt nÜ§c. 

 

HiŒn th©i, nh»ng giá trÎ tinh thÀn cûa xã h¶i ta Çã Ç° 

nát, ngÜ©i dân không có nÖi nÜÖng t¿a tâm linh. NiŠm tin ª xã 

h¶i chû nghïa Çã thÆt s¿ ch‰t trong lòng ngÜ©i và cä trong lòng 

nh»ng vÎ trong ban lãnh Çåo trung ÜÖng Çäng. Có m¶t khoäng 

trÓng l§n trong Ç©i sÓng tâm linh. QuÓc dân không th‹ m¶t 

ngày không có niŠm tin. Mà niŠm tin phäi là chánh tín, chÙ 

không phäi là mê tín dÎ Çoan, dù là mê tín ª thÀn quyŠn hay ª 

tính vån næng cûa m¶t chû thuy‰t. M¶t sÓ Çông chÌ còn bi‰t 

bám víu lÃy s¿ lÍ bái th© phøng và tình trång xã h¶i hiŒn th©i 

Çã trª nên thÆt h‡n tåp v§i bao nhiêu thÓi nát, hÜ hÕng và mê 

tín. 

 

Nhà nÜ§c hiŒn chÌ cho phép cúng kính và lÍ bái mà 

không cho phép hÒi phøc và xây d¿ng låi m¶t n‰p sÓng tâm 

linh có th‹ làm nŠn täng cho s¿ trÎ liŒu và Çi t§i cûa dân t¶c. 

C¿u thû tÜ§ng Phåm Væn ñÒng sau bao nhiêu ngày thao thÙc 

d¢n v¥t cÛng Çã phäi tìm Ç‰n chùa quy y v§i hòa thÜ®ng ñÙc 

NhuÆn. Các vÎ lãnh Çåo trong chính quyŠn hiŒn tåi phÀn l§n 

cÛng là con cháu gia Çình tin PhÆt. Tôi nghï các vÎ Ãy không 

nên Ç®i Ç‰n lúc vŠ già m§i nghï Ç‰n chuyŒn quy y Tam Bäo 

và hành trì PhÆt Pháp. ñåo Bøt rÃt có tinh thÀn khoa h†c. N‰u 

ÇÜ®c phép làm m§i, Çåo Bøt có th‹ trª nên m¶t nguÒn næng 

lÜ®ng vï Çåi ÇÜa quÓc gia dân t¶c Çi vào con ÇÜ©ng thông 

cäm, thÜÖng yêu, l§n månh và hånh phúc. Chúng ta phäi th¿c 

tÆp Çåo Bøt ngay tØ bây gi©. Tôi bi‰t các vÎ Ãy cÛng có nh»ng 

håt giÓng tÓt cûa PhÆt Pháp trong t¿ tâm. N‰u nh»ng håt giÓng 

này ÇÜ®c tÜ§i tÄm và chæm sóc chúng së trª nên m¶t nguÒn 

næng lÜ®ng cûa niŠm tin và cûa tuŒ giác có th‹ giúp cho các vÎ 

lèo lái con thuyŠn quÓc gia dân t¶c Ç‰n b© b‰n cûa an vui và 

hånh phúc. Tuy bŠ ngoài các vÎ Ãy Çã lên án và xét xº thÀy 

Quäng ñ¶ nhÜ m¶t t¶i phåm Çã làm nh»ng ÇiŠu có håi cho an 

ninh quÓc gia, nhÜng trong thâm tâm cûa các vÎ, tôi bi‰t các vÎ 

vÅn tôn kính thÀy Quäng ñ¶ nhÜ m¶t bÆc cao nhân có Çåo 

hånh và khí phách có th‹ làm gÜÖng mÅu cho ngÜ©i ÇÒng th©i 

và quš vÎ cÛng Ü§c ao có ÇÜ®c tÀm vóc Çåo hånh và khí phách 

cûa thÀy. VÆy thì tåi sao quš vÎ không làm nhÜ vua Quang 

Trung Çã khÄn thi‰t Ç‰n cÀu hiŠn v§i La SÖn Phu Tº NguyÍn 

Thi‰p? Tâm trång s® hãi và nghi kœ không cho phép Çi t§i m¶t 

chính sách thông minh và h»u hiŒu. Theo cái thÃy cûa tôi, t§i 

v§i thÀy Quäng ñ¶ v§i ÇÀy Çû lÍ nghi cûa nh»ng bÆc cÀu hiŠn, 

quš vÎ không làm mÃt th‹ diŒn cûa chính quyŠn mà trái låi së 

khi‰n cho quÓc dân thÃy ÇÜ®c khä næng giác ng¶ và cÀu hiŠn 

cûa nhà nÜ§c và b¡t ÇÀu có niŠm tin nÖi s¿ lãnh Çåo cûa các 

cÖ quan lÆp pháp và hành pháp cûa quÓc gia. Tôi không dám 

lên m¥t dåy d‡ ai. Tôi chÌ muÓn thÌnh lên m¶t ti‰ng chuông 

chánh niŒm. ThÙc tÌnh kÎp th©i và Çi ÇÜ®c vào con ÇÜ©ng 

vÜÖng Çåo thì các vÎ Ãy së Çåt ÇÜ®c s¿ thành công cûa bän 

thân, quÓc gia và dân t¶c. N‰u không thì lÎch sº chÌ ghi låi 

ÇÜ®c nh»ng lÀm l«, gian trá, tham nhÛng, tranh chÃp và hÆn 

thù cûa m¶t giai Çoån mà thôi. 

 

ThÀy Quäng ñ¶ Öi, có thÀy cho nên chúng tôi và con 

cháu cûa thÀy së không còn Ç‹ cho s¿ hèn nhát kéo lôi và làm 

tê liŒt. Con cháu cûa thÀy së ti‰p nÓi ÇÜ®c tinh thÀn Çåo ÇÙc và 

vô úy cûa thÀy. Xin thÀy cÙ an tâm.  ☺ 

 

Dung Thông 
Em là ngÜ dân 

Trên bi‹n sâu kéo lÜ§i 

NÜ§c da em thÖm mùi bi‹n m¥n 

Nh»ng b¡p thÎt em cu¶n tròn dÜ§i n¡ng 

 

Tôi là con cá thu vÄy vi lÃp loáng 

Giãy døa tuyŒt v†ng 

Cùng v§i hàng ngàn con cá khác  

Trong lòng lÜ§i cæng 

 

Tôi n¢m hÃp hÓi trên khoang thuyŠn 

Em phäi b¡t tôi vì s¿ sÓng em 

ñiŠu này tôi Çã hi‹u 

Và vì tôi Çã tu luyŒn nhiŠu ki‰p 

Nên không còn Ç‹ hÆn thù uÃt Ùc 

N°i dÆy trong tâm 

 

Em cÛng là ngÜ©i thi‰u phø  

Ngoài ch® xách giÕ ÇÙng trông 

Tôi Çã ch‰t rÒi 

NhÜng m¡t tôi còn chÜa nh¡m 

ThÎt tôi còn tÜÖi l¡m 

Mang tôi vÅn còn ÇÕ hÒng -  

Em mua tôi vŠ 

Ch¥t tôi ra thành nhiŠu mänh 

BÕ vào nÒi 

B»a cÖm chiŠu có bát canh Ãm áp mùa ñông 

Nh© có tôi 

Em và các con có ÇÜ®c mâm cÖm nóng 

DÜ§i mái tranh m†i ngÜ©i Ãm bøng 

Có ai cÀn th¡c m¡c bæn khoæn. 

 

Tôi Çã thành em 

Tôi Çã hi‰n tôi thành chÃt Çåm 

Còn ai nhÆn diŒn ÇÜ®c tôi n»a 

Khi s¡c không cÙ Än hiŒn xoay vòng?  

 

M¶t træm ngàn ki‰p làm thân con cá bi‹n cá sông 

Tôi Çã tØng bÖi l¶i thänh thÖi  

Trong lòng Çåi dÜÖng mênh mông 

Gi»a các ao hÒ nÜ§c ng†t 

Theo các dòng sông 

Nhà cºa không gian có khi còn ÇËp hÖn bích ng†c 

Th‰ gi§i tôi có Çû mÀu xanh mÀu tím 
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TuyŒt v©i san hô 

Xanh mÜ§t rêu rong 

Tôi cÛng Çã tØng ÇÜ®c rong chÖi 

Trong nh»ng Çàn cá hàng triŒu con 

Cung ÇiŒn san hô vào ra thÃp thoáng 

Vi vÄy ºng hÒng 

Tu luyŒn trong hàng træm ki‰p 

Tôi Çã cÓ h†c thu¶c lòng 

Bài h†c bÌ thº bÃt nhÎ 

Ç‹ m‡i khi sa vào lÜ§i 

ñÜ®c ch‰t thong dong 

Không hÆn thù 

Không tuyŒt v†ng 

Bªi tôi bi‰t s¿ sÓng làm b¢ng s¿ ch‰t 

Cái có làm b¢ng cái không  

Cái kia làm b¢ng cái n† 

Và tôi - em dung thông.  ☺ 

NhÃt Hånh 

 

L©i khÃn nguyŒn ÇÀu th‰ k› 

 
ñ†c tåi thiŠn ÇÜ©ng NÜ§c Tïnh, Xóm ThÜ®ng, 

vào gi© giao thØa næm 2000 

 

Kính låy chÜ vÎ t° tiên tâm linh và huy‰t thÓng cûa 

chúng con.  

 

Thª vào, chúng con š thÙc là chÜ vÎ Çang có m¥t trong 

chúng con. ChÜ vÎ chÜa bao gi© bÕ chúng con, và chúng con 

luôn luôn mang chÜ vÎ mà Çi vŠ tÜÖng lai. Chúng con bi‰t 

r¢ng trong th‰ k› thÙ 20 chúng con Çã dåi d¶t gây ra bao 

nhiêu lÀm l‡i. Chúng con Çã tåo ra chia rë, hÆn thù, cô ÇÖn và 

tuyŒt v†ng. Chúng con Çã Ç‹ cho chû nghïa cá nhân l¶ng hành 

và tàn phá. Chúng con Çã thÃy ÇÜ®c r¢ng danh v†ng, tiŠn tài, 

quyŠn l¿c và tÜ døc Çã không Çem låi hånh phúc chân th¿c 

cho chúng con. Chúng con Çã thÃy ÇÜ®c r¢ng chÌ có lòng tØ bi 

m§i Çem låi m¶t š nghïa cho s¿ sÓng và chúng con phäi tÆp 

sÓng v§i nhau nhÜ m¶t tæng thân thì con cháu chúng con m§i 

có ÇÜ®c m¶t tÜÖng lai trên trái ÇÃt này. 

 

 Gi© phút mà chúng con tÆp h†p låi Çây trÜ§c bàn th© 

chÜ vÎ, chúng con kính cÄn phát nguyŒn là b¡t ÇÀu tØ næm 

2000 chúng con së tÆp sÓng thÆt hài hòa và an vui trong phåm 

vi gia Çình và tæng thân cûa chúng con, nhÜ nh»ng con ong 

cùng sÓng chung trong m¶t t° ong hay nh»ng t‰ bào cûa cùng 

m¶t cÖ th‹. Chúng con hÙa là chúng con së h†c hÕi thái Ç¶ cªi 

mª Ç‹ có th‹ truyŠn thông ÇÜ®c dÍ dàng v§i nh»ng thành phÀn 

khác trong gia Çình và trong tæng thân chúng con, luôn luôn 

tÆp hånh l¡ng nghe và ái ng». Chúng con nguyŒn tÆp l¡ng 

nghe chÜ vÎ, cÛng nhÜ chúng con së tÆp l¡ng nghe anh em, 

b¢ng h»u và con cháu cûa chúng con, Ç‹ chúng con có th‹ 

sÓng hài hòa và hånh phúc v§i nhau. Chúng con nguyŒn së tÆp 

thÃy hånh phúc cûa tæng thân là hånh phúc cûa chính mình. 

Chúng con bi‰t Çây là cách thÙc duy nhÃt Ç‹ bäo Çäm cho con 

cháu cûa chúng con m¶t tÜÖng lai trên trái ÇÃt. Trong gi© phút 

linh thiêng khªi s¿ cho næm m§i, cho th‰ k› m§i và cho thiên 

niên m§i này, chúng con trân tr†ng và thành kính hÙa v§i chÜ 

vÎ là chúng con së tÆp thª có chánh niŒm, tÆp Çi có chánh 

niŒm, tÆp nói næng có chánh niŒm, tÆp nhìn b¢ng con m¡t cûa 

tæng thân và nghe b¢ng tai cûa tæng thân, tÆp sÓng ÇÖn giän trª 

låi, tiêu thø ít trª låi và tÆp thÜÖng theo tinh thÀn tØ bi và 

không kÿ thÎ. Xin chÜ vÎ chÙng giám lòng thành cûa chúng 

con và luôn luôn phù h¶ cho chúng con và cho các cháu. 

Chúng con nguyŒn th¿c tÆp cho chÜ vÎ và cho cä con cháu cûa 

chúng con Ç‹ ngày mai hòa bình an låc và thÜÖng yêu låi có 

th‹ có m¥t trª låi trên th‰ gian này. Chúng con kính dâng 

hÜÖng hoa, quä phÄm, lòng hi‰u thäo cûa chúng con, và xin 

låy xuÓng trÜ§c chÜ vÎ bÓn låy.  ☺ 

 
CÄm nang tu tÆp 

ñ‹ có thêm hånh phúc  

trong th©i gian ª Làng Mai 
 

ñåo Tràng Mai Thôn 
 

Làng Mai là m¶t trung tâm thiŠn tÆp t†a låc tåi miŠn 

Tây Nam nÜ§c Pháp ÇÜ®c hình thành vào ÇÀu næm 1982, cách 

Çây Çã Çúng 18 næm. 

 

Nh»ng næm ÇÀu, nhiŠu cây hÒng æn trái (persimon) Çã 

ÇÜ®c trÒng lên cho nên trung tâm thiŠn tÆp này ÇÜ®c g†i là 

Làng HÒng. NhÜng sau Çó, 1250 cây mai thu¶c loåi pruniers 

d’Agen, rÃt ng†t và ÇÆm Çà, Çã ÇÜ®c trÒng b¢ng tiŠn túi cûa 

thi‰u nhi gÓc ViŒt Nam vŠ tu h†c, cho nên Làng HÒng Çã Ç°i 

tên thành Làng Mai - ti‰ng Pháp là Village des pruniers, ti‰ng 

Anh là Plum Tree Village, g†i t¡t là Plum Village. Tên ch» 

cûa Làng là ñåo Tràng Mai Thôn. 

 

MÃy næm ÇÀu thì Làng Mai chÌ có hai xóm: Xóm 

ThÜ®ng và Xóm Hå. NhÜng vì nhu y‰u càng ngày càng l§n 

cûa thiŠn sinh, hiŒn gi© Làng Çã có næm Xóm: Xóm ThÜ®ng, 

Xóm Hå, Xóm Trung, Xóm ñoài và Xóm M§i. Xóm ThÜ®ng 

Çã trª thành chùa Pháp Vân, tên ch» là ThŒ NhÆt SÖn Pháp 

Vân T¿, Xóm Hå Çã trª thành chùa Cam L¶, tên ch» là Mai 

Hoa Thôn Cam L¶ T¿, Xóm M§i Çã trª thành chùa TØ 

Nghiêm, tên ch» là Thiên Ý Thôn TØ Nghiêm T¿. HiŒn gi©, 

Xóm M§i Çã có thêm Xóm M§i ñÀu Thôn và Xóm M§i LÜng 

ñÒi Ç‹ Çû cung Ùng nÖi cÜ trú cho thiŠn sinh t§i th¿c tÆp càng 

lúc càng Çông. Ngoài ra, Xóm M§i cÛng m§i có thêm m¶t 

ng†n ÇÒi và m¶t con suÓi g†i là ñÒi DÜÖng Xuân và SuÓi 

DÜÖng Xuân, m¶t niŠm vui l§n cho các vÎ thÜ©ng trú. Chùa 

Pháp Vân là thiŠn viŒn cûa các vÎ xuÃt gia nam, chùa TØ 

Nghiêm và chùa Cam L¶ là thiŠn viŒn cûa các vÎ xuÃt gia n». 

Trong sÓ các thÀy và các sÜ cô, có nhiŠu vÎ gÓc Anh, gÓc 

Pháp, gÓc Hòa Lan, gÓc MÏ, gÓc Ái Nhï Lan và Úc. Làng Mai 

cÛng là trú sª cûa ViŒn Cao ñ£ng PhÆt H†c, nÖi Çào tåo các vÎ 

giáo th† xuÃt gia và tåi gia. SÓ lÜ®ng các vÎ giáo th† ÇÜ®c Çào 

tåo Çã lên t§i gÀn m¶t træm ngÜ©i, hiŒn Çang có m¥t giäng dåy 

và hÜ§ng dÅn các khóa tu trên th‰ gi§i, k‹ cä ª ViŒt Nam. Tåi 

Çåo tràng Mai Thôn, ngoài chúng xuÃt gia, cÛng có chúng tåi 

gia thÜ©ng trú, tu h†c rÃt tinh chuyên. 
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Các Khóa Tu 
 

Tåi Làng Mai có chÜÖng trình Çào tåo các vÎ giáo th† 

xuÃt gia và tåi gia. SÓ lÜ®ng các vÎ xuÃt gia tåi Làng Mai và 

Tu ViŒn RØng Phong Çã lên t§i m¶t træm vÎ. Có nh»ng khóa tu 

ÇÜ®c t° chÙc hàng næm: Khóa mùa ñông (An cÜ k‰t ñông) 

kéo dài ba tháng, b¡t ÇÀu tØ gi»a tháng MÜ©i M¶t Ç‰n gi»a 

tháng Hai DÜÖng LÎch, Khóa mùa Hè kéo dài m¶t tháng, tØ 

gi»a tháng Bäy Ç‰n gi»a tháng Tám, giäng dåy b¢ng ti‰ng 

ViŒt, ti‰ng Anh và ti‰ng Pháp. Khóa này rÃt Çông, thiŠn sinh 

tØ khoäng 25 quÓc gia t§i, hè nào cÛng trên m¶t ngàn ngÜ©i, 

có khi cÀn Ç‰n trên 30 vÎ giáo th† giäng dåy. Låi có khóa bäy 

ngày ho¥c hai mÜÖi mÓt ngày, giäng b¢ng ti‰ng Anh hay ti‰ng 

Pháp. Ngoài ra, tuÀn nào cÛng có hai ngày quán niŒm (Chû 

NhÆt và ThÙ Næm,) ta có th‹ Ç‰n tham d¿ pháp thoåi, thiŠn 

hành, thiŠn trà và æn cÖm chánh niŒm. ñ‹ ÇÜ®c tham d¿ các 

khóa tu, ta cÀn ghi danh trÜ§c. 

 

Th¿c TÆp Chánh NiŒm  
 

Tåi Làng Mai, m†i ngÜ©i ÇŠu th¿c tÆp chánh niŒm. 

Chánh niŒm là cÓt tûy cûa s¿ tu tÆp trong Çåo Bøt, và tông 

phái nào cÛng lÃy phép th¿c tÆp chánh niŒm làm cæn bän. 

Chánh niŒm là næng lÜ®ng nhÆn diŒn ÇÜ®c nh»ng gì Çang xäy 

ra trong ta và chung quanh ta. Khi næng lÜ®ng Ãy có m¥t thì 

thân và tâm ta h®p nhÃt và ta th¿c s¿ có m¥t trong giây phút 

hiŒn tåi Ç‹ sÓng sâu s¡c m‡i giây phút cûa Ç©i sÓng h¢ng 

ngày. Tâm ta không bÎ nh»ng ti‰c nuÓi vŠ quá khÙ ho¥c nh»ng 

lo l¡ng vŠ tÜÖng lai lôi kéo. Ta có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c v§i nh»ng 

nhiŒm mÀu cûa s¿ sÓng có khä næng nuôi dÜ«ng và trÎ liŒu ta. 

Ta cÛng có næng lÜ®ng chánh niŒm Ç‹ nhÆn diŒn, ôm Ãp và 

chuy‹n hóa nh»ng kh° Çau trong ta. Ta th¿c tÆp Ç‹ ch‰ tác 

næng lÜ®ng chánh niŒm khi thª, khi Çi, khi ÇÙng, khi n¢m, khi 

ngÒi và khi làm viŒc. Ÿ Làng Mai ai cÛng th¿c tÆp nhÜ th‰, và 

kinh cæn bän cûa phép th¿c tÆp này là kinh NiŒm XÙ, kinh gÓi 

ÇÀu giÜ©ng cûa tÃt cä các thÀy và các sÜ cô trong th©i gian Bøt 

còn tåi th‰. 

 

Thª Chánh NiŒm 
 

Trong kinh Quán NiŒm HÖi Thª, Bøt dåy mÜ©i sáu 

phép quán niŒm vŠ hÖi thª. Phép ÇÀu là “thª vào tôi bi‰t là tôi 

Çang thª vào, thª ra tôi bi‰t là tôi Çang thª ra.” ñây là phép 

nhÆn diŒn hÖi thª. Ta cÙ thª t¿ nhiên, bÃt cÙ trong tÜ th‰ nào 

cûa thân th‹, và chÌ cÀn Ç‹ h‰t tâm š vào hÖi thª. Thª nhÜ th‰ 

chÌ trong vài chøc giây là thân tâm ta vŠ låi v§i nhau và ta 

th¿c s¿ có m¥t trong giây phút hiŒn tåi. Ti‰p tøc thª nhÜ th‰, 

ta së thÃy hÖi thª t¿ nhiên trª nên êm dÎu, sâu l¡ng và ÇiŠu hòa 

và thân cÛng nhÜ tâm së có cäm giác dÍ chÎu, an låc. Næng 

lÜ®ng chánh niŒm do hÖi thª ch‰ tác ti‰p tøc bäo h¶ ta, giúp ta 

an trú trong giây phút hiŒn tåi, không Ç‹ cho Üu tÜ, lo l¡ng và 

thÃt niŒm kéo ta Çi vŠ quá khÙ hay tÜÖng lai. 

 

Chuông Chánh NiŒm 
 

M‡i khi nghe ti‰ng chuông, ta ngÜng låi m†i suy tÜ và 

nói næng Ç‹ trª vŠ hÖi thª. Thª vào ta thÀm niŒm: “L¡ng lòng 

nghe, l¡ng lòng nghe.” Thª ra ta thÀm niŒm: “Ti‰ng chuông 

huyŠn diŒu ÇÜa vŠ quê hÜÖng.” 

 

Quê hÜÖng ª Çây là quê hÜÖng tâm linh, là s¿ sÓng, là 

giây phút hiŒn tåi, là häi Çäo t¿ thân nÖi Çó ta có th‹ ti‰p xúc 

v§i Bøt, v§i TÎnh ñ¶, v§i t° tiên tâm linh và huy‰t thÓng. Ÿ 

Làng Mai m‡i khi nghe ti‰ng ÇÒng hÒ Çánh nhåc m‡i 15 phút 

hay ti‰ng chuông ÇiŒn thoåi, m†i ngÜ©i cÛng ÇŠu th¿c tÆp thª 

nhÜ th‰ theo bài kŒ, ít nhÃt là ba lÀn. 

Ch¡p Tay Trong Chánh NiŒm 
 

G¥p nhau trong khuôn viên Làng Mai, ta ch¡p tay xá 

nhau trong chánh niŒm. Ch¡p hai tay lên thành búp sen, ta 

thÀm niŒm: “Sen búp xin t¥ng ngÜ©i.” Cúi xuÓng trÜ§c ngÜ©i 

ÇÓi diŒn, ta thÀm niŒm: “m¶t vÎ Bøt tÜÖng lai.” Ta làm Ç¶ng 

tác này v§i tÃt cä s¿ cung kính, dù là v§i m¶t em bé, bªi vì em 

bé cÛng có tính Bøt trong tâm. Ch¡p tay và xá nhÜ th‰, ta ti‰p 

xúc ÇÜ®c v§i PhÆt tính trong ta và trong ngÜ©i ÇÓi diŒn, ÇÒng 

th©i ta cÛng giúp ngÜ©i Ãy làm nhÜ th‰. ñây không phäi là lÍ 

nghi Ü§c lŒ mà là m¶t s¿ th¿c tÆp. 

 

Sº Døng Thi KŒ 
 

Trong sách NhÆt Tøng ThiŠn Môn Næm 2000 và Nghi 

ThÙc Tøng NiŒm ñåi Toàn có nhiŠu bài thi kŒ Ç‹ th¿c tÆp 

chánh niŒm, ta nên h†c thu¶c m¶t sÓ bài Ç‹ mà th¿c tÆp. Ví dø 

khi rºa tay ta th¿c tÆp bài: “LÃy nÜ§c Ç‹ rºa tay, xin nguyŒn 

cho m†i ngÜ©i, có hai bàn tay khéo, gìn gi» trái ÇÃt này.” M‡i 

câu kŒ Çi theo m¶t hÖi thª. Ho¥c khi th¡p n‰n, ta sº døng bài 

kŒ này: “Th¡p lên m¶t ng†n Çèn, cúng dÜ©ng vô lÜ®ng Bøt, 

m¶t tâm niŒm an lành, làm rång ng©i m¥t ÇÃt.” Phép th¿c tÆp 

ª thiŠn môn ÇÀy tính thi ca, rÃt ÇËp, bån nên tìm cách thØa 

hÜªng n‰p sÓng cûa nŠn væn hóa tâm linh Ãy. 

 

ThiŠn ñi 
 

ñi thiŠn là m¶t phép th¿c tÆp rÃt dÍ chÎu. Ta phÓi h®p 

hÖi thª v§i bÜ§c chân. Thª vào, ta có th‹ bÜ§c hai ho¥c ba 

bÜ§c, tùy theo nhu y‰u cûa hai lá ph°i ta. Thª ra cÛng th‰. ñ‹ 

tâm š xuÓng lòng bàn chân, ta Çi tØng bÜ§c v»ng chãi, th¿c s¿ 

ti‰p xúc v§i m¥t ÇÃt. Ta Çi thÆt t¿ nhiên; chánh niŒm giúp ta Çi 

an låc và thänh thÖi nhÜ Çi trong tÎnh Ç¶. Ta có th‹ Çi v§i tæng 

thân hay Çi m¶t mình. Ta có th‹ Çi thiŠn nhiŠu lÀn trong m¶t 

ngày.  

 

Tåi Làng Mai quanh næm chÌ có m¶t cách Çi, Çó là 

thiŠn hành. HÍ cÀn di chuy‹n Çi Çâu, dù chÌ vài ba thÜ§c, ta 

cÛng Çi thiŠn. ThiŠn Çi giúp ta tÆp sÓng tØng giây phút cûa Ç©i 

sÓng h¢ng ngày. Khi Çi, ta không nói. N‰u cÀn nói gì, ta hãy 

ngØng låi Çã. ñi, ta Çi v§i m¶t træm phÀn træm cûa thân tâm ta. 

Nói, ta cÛng nói v§i m¶t træm phÀn træm cûa thân tâm ta. NhÜ 

th‰ ta m§i ch‰ tác ÇÜ®c niŒm và ÇÎnh. ñi thiŠn ta có th‹ sº 

døng bài kŒ “ñã vŠ, Çã t§i, bây gi©, ª Çây.” N‰u khi thª vào 

ta bÜ§c hai bÜ§c thì ta thÀm niŒm: “ñã vŠ, Çã vŠ.” N‰u khi 

thª ra ta bÜ§c ba bÜ§c thì ta thÀm niŒm: “ñã t§i, Çã t§i, Çã 

t§i.” Bài kŒ së giúp ta an trú trong chánh niŒm. M‡i khi ta có 

buÒn phiŠn, lo l¡ng ho¥c h©n tûi, Çi thiŠn giúp ta buông bÕ 

nh»ng næng lÜ®ng tiêu c¿c Çó và ta së cäm thÃy nhË nhàng và 

an vui hÖn sau vài mÜÖi phút th¿c tÆp.  

 

Khi vô s¿, Çi thiŠn giúp ta nuôi dÜ«ng niŠm vui cÛng 

nhÜ næng l¿c cûa niŒm, ÇÎnh và tuŒ rÃt cÀn thi‰t Ç‹ ta Çåt t§i 
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v»ng chãi và thänh thÖi. 

 

ThÙc DÆy Bu°i Sáng  
 

“ThÙc dÆy miŒng mÌm cÜ©i 

Hæm bÓn gi© tinh khôi 

Xin nguyŒn sÓng tr†n vËn 

M¡t thÜÖng nhìn cu¶c Ç©i.” 

 

VØa thÙc giÃc, ta có th‹ n¢m thª theo bài kŒ trên. Sau 

Çó ta choàng dÆy ngay, ÇØng chÆm trÍ. Thu nhi‰p thân tâm 

vào chánh niŒm, ta ti‰p tøc theo dõi hÖi thª trong khi xoa bóp 

và làm vài Ç¶ng tác cÖ th‹ cho máu huy‰t chäy ÇiŠu hòa. Chäi 

ræng, súc miŒng, thay áo, ta ÇŠu có th‹ sº døng thi kŒ. RÒi ta 

Çi ra thiŠn ÇÜ©ng s§m, Ç‹ có thì gi© vØa Çi vØa thÜªng thÙc 

khung tr©i ban mai cûa Làng Mai, có sao sáng và không khí 

trong lành. 

 

ThiŠn NgÒi 
 

NgÒi thiŠn v§i Çåi chúng trong thiŠn ÇÜ©ng là m¶t cÖ 

h¶i Ç‹ thu nhi‰p thân tâm, ch‰ tác chÃt liŒu v»ng chãi, t¿ tåi và 

nuôi l§n niŒm, ÇÎnh và tuŒ. NgÒi thiŠn ta phäi có an låc và 

hånh phúc trong khi ngÒi. Ta ngÒi thÆt thoäi mái, ÇØng gò bó, 

ÇØng gÒng mình. Hãy ngÒi thÜ thái nhÜ ngÒi chÖi vÆy thì ta së 

ngÒi ÇÜ®c lâu, không nghËt thª, không Çau nhÙc, không buÒn 

ngû. Th‰ ngÒi dù bán già hay toàn già cÛng giúp ta trª nên 

v»ng chãi. Sº døng hÖi thª chánh niŒm ta ÇÜa tâm vŠ låi v§i 

thân, tåo ra trång thái thân tâm nhÃt nhÜ. 

 

NgÒi chung v§i Çåi chúng, ta có th‹ thØa hÜªng næng 

lÜ®ng tÆp th‹ và ta së th¿c tÆp dÍ dàng hÖn. NgÒi thiŠn có 

nhiŠu møc Çích: nuôi dÜ«ng, quán chi‰u và trÎ liŒu. Trong 

sách Sen Búp TØng Cánh Hé ta có th‹ tìm thÃy nhiŠu bài th¿c 

tÆp Ç‹ th¿c hiŒn nh»ng møc tiêu Ãy. Ta bi‰t khi nào thân tâm 

ta cÀn ÇÜ®c nuôi dÜ«ng ho¥c cÀn ÇÜ®c trÎ liŒu. MuÓn trÎ liŒu 

thân và tâm, ta phäi tÆp quán chi‰u. Quán chi‰u là nhìn sâu 

vào th¿c tåi Ç‹ thÃy. Cái thÃy này có tác døng cªi mª và trÎ 

liŒu cho thân tâm. Có rÃt nhiŠu phép quán chi‰u, nhÜng nh»ng 

chi‰c chìa khóa cæn bän Ç‹ mª cºa th¿c tåi vÅn là vô thÜ©ng, 

vô ngã, tÜÖng tÙc và ni‰t bàn. Không có niŠm Çau nào mà 

không th‹ trÎ liŒu và chuy‹n hóa, n‰u ta bi‰t sº døng nh»ng 

phép quán chi‰u Ãy. Sách Sen Búp TØng Cánh Hé là m¶t thiŠn 

ph° tÜÖng ÇÓi dÍ sº døng, nhÜng ta phäi nÜÖng vào thÀy và 

tæng thân Ç‹ ÇÜ®c hÜ§ng dÅn thì m§i dÍ Çi ÇÜ®c vào con 

ÇÜ©ng chánh quán. Nh»ng bài th¿c tÆp Ç‹ nuôi dÜ«ng rÃt cÀn 

ÇÜ®c sº døng hàng ngày, nhÃt là ÇÓi v§i nh»ng kÈ nhÆp môn. 

 

Gi»a hai th©i ngÒi thiŠn, ta có dÎp th¿c tÆp kinh hành, 

Çi chÆm, m‡i bÜ§c chân phÓi h®p v§i m¶t hÖi thª (vào ho¥c 

ra.) ñi nhÜ Ç¥t dÃu Ãn cûa v»ng chãi và thänh thÖi xuÓng m¥t 

ÇÃt. ñi nhÜ th‰ ta vÅn ti‰p tøc thiŠn tÆp và cÛng giúp cho máu 

huy‰t lÜu thông Ç‹ låi ngÒi ti‰p. 

 

N‰u Ç‰n thiŠn ÇÜ©ng trÍ sau ti‰ng chuông, ta ÇØng nên 

vào n»a. Hãy Çi thiŠn hành ngoài tr©i, Ç®i lúc th©i ngÒi thiŠn 

thÙ hai m§i nên vào gia nhÆp. NhÜ vÆy Ç‹ tránh làm Ç¶ng 

chúng. 

 

ˆn CÖm Chánh NiŒm 

 

ˆn cÖm cÛng là m¶t phép th¿c tÆp rÃt sâu s¡c. Trong 

khi æn ta phäi thi‰t lÆp thân tâm trong giây phút hiŒn tåi Ç‹ 

ti‰p xúc v§i thÙc æn và tæng thân Çang có m¥t. ñØng Ç‹ tâm š 

bÎ lôi kéo bªi quá khÙ, tÜÖng lai và nh»ng lo l¡ng, buÒn giÆn 

và suy nghï vÄn vÖ. Ta nên hi‰n t¥ng s¿ có m¥t cûa ta cho 

tæng thân Ç‹ næng lÜ®ng chánh niŒm tÆp th‹ ÇÜ®c thêm hùng 

hÆu. S¡p hàng x§i cÖm và lÃy thÙc æn, ta cÛng nhi‰p tâm th¿c 

tÆp theo các bài thi kŒ. T§i trai ÇÜ©ng, ngÒi xuÓng, ta lÆp tÙc 

theo dõi hÖi thª, ÇØng ch© Ç®i. TrÜ§c khi æn, ta th¿c tÆp næm 

phép quán nhÜ sau: 

 

“ThÙc æn này là t¥ng phÄm cûa ÇÃt tr©i và công phu lao 

tác. Xin nguyŒn sÓng xÙng Çáng Ç‹ th† døng thÙc æn này. Khi 

æn xin nh§ ngæn ngØa nh»ng tÆt xÃu và tÆp æn uÓng cho có 

chØng m¿c. Xin chÌ æn nh»ng thÙc có tác døng nuôi dÜ«ng và 

ngæn ngØa tÆt bŒnh. Vì muÓn th¿c tÆp con ÇÜ©ng hi‹u và 

thÜÖng nên th† døng thÙc æn này.” 

 

TrÜ§c khi ÇÜa thÙc æn vào miŒng ta hãy nhìn thÙc æn 

Ãy v§i con m¡t chánh niŒm, nhìn Ç‹ thÃy rõ ÇÜ®c chân tÜ§ng 

cûa nó. Ví dø ta ÇÜa lên m¶t mi‰ng ÇÆu hÛ. Ta thÃy ÇÜ®c cây 

ÇÆu nành, ÇÜ®c nh»ng cÖn mÜa n¡ng Çi ngang qua hoa ÇÆu, 

ÇÜ®c s¿ hình thành cûa mi‰ng ÇÆu hÛ trong khuôn väi. Mi‰ng 

ÇÆu hÛ trª thành m¶t vÎ Çåi sÙ cûa ÇÃt tr©i, t§i v§i ta Ç‹ nuôi 

dÜ«ng ta. Lòng ta tràn ÇÀy niŠm bi‰t Ön và hoan h›. Khi nhai, 

ta nhai rÃt š thÙc, bi‰t r¢ng ta Çang nhai ÇÆu hÛ Ç‹ ti‰p tøc ti‰p 

xúc sâu s¡c v§i ÇÆu hÛ. ñØng nhai nh»ng d¿ án trong ÇÀu, 

nh»ng buÒn giÆn, nh»ng lo l¡ng; ÇØng nhai quá khÙ và tÜÖng 

lai. Ta nhai khoäng 30 lÀn cho mi‰ng cÖm trª thành chÃt 

loãng, rÃt dÍ tiêu và b° dÜ«ng. NhÜ th‰ ta không cÀn phäi lÃy 

nhiŠu cÖm mà chÃt dinh dÜ«ng vÅn ÇÀy Çû và thân th‹ låi còn 

khÕe månh hÖn. Lâu lâu ta ngØng låi Ç‹ ti‰p xúc v§i s¿ có m¥t 

cûa tæng thân, Ç‹ th¿c s¿ thÃy mình may m¡n Çang ÇÜ®c th¿c 

tÆp chánh pháp v§i tæng Çoàn. 

 

Sº Døng Nhà B‰p  
 

Nhà b‰p cÛng là m¶t nÖi th¿c tÆp. Khung cänh nhà b‰p 

cÛng phäi trang nghiêm và thanh tÎnh nhÜ ª thiŠn ÇÜ©ng. Ta 

hãy tránh vào nhà b‰p n‰u hôm Ãy không phäi là phiên cûa ta 

nÃu æn hay x¡t g†t. TrÜ§c khi khªi s¿ làm b‰p, ta nên dâng 

hÜÖng trên bàn th© SÙ Giä Giám Trai. Sau Çó ta theo dõi hÖi 

thª và quán chi‰u trong khi làm viŒc. TÆp trung vào viŒc nÃu 

nÜ§ng và x¡t g†t, ta làm viŒc v§i tÃt cä tình thÜÖng, š thÙc 

r¢ng Çây là m¶t phép th¿c tÆp cúng dÜ©ng cho tæng thân Ç‹ 

tæng thân có ÇiŠu kiŒn tu h†c. Ta không nói chuyŒn trong khi 

làm viŒc. Ta chÌ trao Ç°i m¶t vài ti‰ng khi công viŒc Çòi hÕi 

có s¿ ÇiŠu h®p. Rºa bát, d†n dËp và lau chùi nhà b‰p cÛng là 

m¶t s¿ th¿c tÆp rÃt thiêng liêng, giÓng nhÜ ÇÓt hÜÖng ho¥c 

t¡m Bøt sÖ sinh. Nh»ng Ç¶ng tác cûa ta phäi tÕa chi‰u an låc 

và thänh thÖi; có nhÜ th‰ thì m§i bõ công t§i Làng tu h†c. 

 

Tæng Thân 
 

Ai Ç‰n Làng cÛng trª thành m¶t thành phÀn cûa Tæng 

thân. PhÆt có PhÆt thân, Pháp có Pháp thân và vì vÆy Tæng 

cÛng có Tæng thân. Tæng thân là Çoàn th‹ mà ta nÜÖng t¿a vào 

Ç‹ tu h†c. Tæng thân là thân cûa m‡i chúng ta. Cái gì xäy ra 

cho Tæng thân cÛng là xäy ra cho ta. Tæng thân phäi ÇÜ®c làm 
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b¢ng chÃt liŒu cûa PhÆt thân và Pháp thân, nghïa là m‡i ngÜ©i 

trong Tæng thân phäi th¿c tÆp và tÕa chi‰u ÇÜ®c næng lÜ®ng 

cûa chánh niŒm, cûa chánh ÇÎnh và cûa tuŒ giác. B¢ng cách Çi, 

ÇÙng, n¢m, ngÒi, làm viŒc và nói næng trong chánh niŒm, m‡i 

cá nhân cûa Tæng thân ch‰ tác và làm tÕa chi‰u næng lÜ®ng Ãy. 

NhÜ vÆy Tæng thân m§i là Chân Tæng, và ai Ç‰n v§i Tæng 

cÛng thØa hÜªng ÇÜ®c næng lÜ®ng cûa Tam Bäo. Ta hãy tÆp 

sÓng hòa h®p trong tæng thân, chia xÈ thì gi©, công viŒc và s¿ 

th¿c tÆp v§i tæng thân. Ta phäi h†c ch‰ tác thêm nh»ng næng 

lÜ®ng tích c¿c cûa tæng thân và giúp sÙc chuy‹n hóa nh»ng 

y‰u kém Çang có m¥t. Hãy tÆp hành xº nhÜ m¶t tæng thân mà 

ÇØng hành xº nhÜ m¶t cá nhân, nhÜ khi cánh tay trái mŒt mÕi 

ho¥c bÎ thÜÖng thì cánh tay phäi thay th‰ và chæm sóc, không 

phân biŒt Çây là tay phäi, kia là tay trái. Tæng thân có nhiŠu 

thành viên, m‡i thành viên m¶t vÈ, nhÜ m¶t vÜ©n hoa muôn 

màu muôn s¡c. Ta hãy Çóng góp tài næng, s¿ v»ng chãi và s¿ 

tÜÖi mát cûa ta cho khu vÜ©n kÿ diŒu Ãy. 

 

Tam Quy Và NgÛ Gi§i 
 

Cæn bän cûa s¿ th¿c tÆp ª Làng là quy và gi§i. Tuy gi§i 

luÆt cûa ngÜ©i xuÃt gia có khác gi§i luÆt ngÜ©i cÜ sï, nhÜng tÃt 

cä gi§i luÆt và uy nghi ÇiŠu ÇÜ®c phát xuÃt tØ Tam quy và ngÛ 

gi§i. Th¿c tÆp theo næm gi§i quš báu là ta Çã th¿c s¿ th¿c tÆp 

tam quy, bªi vì trong næm gi§i Çã có chÃt liŒu cûa Bøt và cûa 

Pháp. Ta không th‹ th¿c tÆp næm gi§i m¶t cách hoàn häo ÇÜ®c 

n‰u ta không nÜÖng t¿a vào tæng thân, tham d¿ pháp Çàm vŠ 

gi§i, và nh»ng bu°i tøng gi§i. Mà nÜÖng t¿a vào Tæng, tÙc Çã 

là nÜÖng t¿a vào Bøt và Pháp rÒi. Ti‰p nhÆn næm gi§i Ç‹ hành 

trì, ta Çã thÃy ÇÜ®c con ÇÜ©ng ta Çi, ta không còn lÜ«ng l¿ và 

s® hãi n»a. S¿ th¿c tÆp næm gi§i bäo vŒ ta và gia Çình ta, và 

giúp Ç¥t ta dÜ§i s¿ che chª và h¶ trì cûa Tam Bäo.  

 

ñây là n¶i dung cûa næm gi§i: 

 

Gi§i ThÙ NhÃt: Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do s¿ sát 

håi gây ra, con xin h†c theo hånh Çåi bi Ç‹ bäo vŒ s¿ sÓng cûa 

m†i ngÜ©i và m†i loài. Con nguyŒn không gi‰t håi sinh mång, 

không tán thành s¿ gi‰t chóc và không Ç‹ kÈ khác gi‰t håi, dù 

là trong tâm tÜªng hay trong cách sÓng hàng ngày cûa con. 

 

Gi§i ThÙ Hai: Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do lÜ©ng 

gåt, tr¶m cÜ§p và bÃt công xã h¶i gây ra, con xin h†c theo 

hånh Çåi tØ Ç‹ Çem niŠm vui sÓng và an låc cho m†i ngÜ©i và 

m†i loài, Ç‹ chia xÈ thì gi©, næng l¿c và tài vÆt cûa con v§i 

nh»ng kÈ Çang thÆt s¿ thi‰u thÓn. Con nguyŒn không lÃy làm 

tÜ h»u bÃt cÙ m¶t cûa cäi nào không phäi do mình tåo ra. Con 

nguyŒn tôn tr†ng quyŠn tÜ h»u cûa kÈ khác, nhÜng cÛng 

nguyŒn ngæn ngØa kÈ khác không cho h† tích tr» và làm giàu 

m¶t cách bÃt lÜÖng trên s¿ Çau kh° cûa con ngÜ©i và cûa 

muôn loåi. 

 

Gi§i ThÙ Ba: Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do thói tà 

dâm gây ra, con xin h†c theo tinh thÀn trách nhiŒm Ç‹ giúp 

bäo vŒ ti‰t hånh và s¿ an toàn cûa m†i ngÜ©i và m†i gia Çình 

trong xã h¶i. Con nguyŒn không æn n¢m v§i nh»ng ngÜ©i 

không phäi là v® hay chÒng cûa con. Con š thÙc ÇÜ®c r¢ng 

nh»ng hành Ç¶ng bÃt chánh së gây ra nh»ng Çau kh° cho kÈ 

khác và cho chính con. Con bi‰t muÓn bäo vŒ hånh phúc cûa 

mình và cûa kÈ khác thì phäi bi‰t tôn tr†ng nh»ng cam k‰t cûa 

mình và cûa kÈ khác. Con së làm m†i cách có th‹ Ç‹ bäo vŒ 

trÈ em, không cho nån tà dâm ti‰p tøc gây nên s¿ Ç° v« cûa 

các gia Çình và cûa Ç©i sÓng Çôi lÙa.  

Gi§i ThÙ TÜ: Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do l©i nói 

thi‰u chánh niŒm gây ra, con xin h†c theo hånh ái ng» và l¡ng 

nghe Ç‹ dâng t¥ng niŠm vui cho ngÜ©i và làm vÖi b§t kh° Çau 

cûa ngÜ©i. Bi‰t r¢ng l©i nói có th‹ Çem låi hånh phúc ho¥c 

kh° Çau cho ngÜ©i, con nguyŒn chÌ nói nh»ng l©i có th‹ gây 

thêm niŠm t¿ tin, an vui và hy v†ng, nh»ng l©i chân thÆt có 

giá trÎ xây d¿ng s¿ hi‹u bi‰t và hòa giäi. Con nguyŒn không 

nói nh»ng ÇiŠu sai v§i s¿ thÆt, không nói nh»ng l©i gây chia rë 

và cæm thù. Con nguyŒn không loan truyŠn nh»ng tin mà con 

không bi‰t ch¡c là có thÆt, không phê bình và lên án nh»ng 

ÇiŠu con không bi‰t ch¡c. Con nguyŒn không nói nh»ng ÇiŠu 

có th‹ tåo nên s¿ bÃt hòa trong gia Çình và Çoàn th‹, nh»ng 

ÇiŠu có th‹ làm tan v« gia Çình và Çoàn th‹. 

 

Gi§i ThÙ Næm: Ý thÙc ÇÜ®c nh»ng kh° Çau do s¿ sº 

døng ma túy và Ç¶c tÓ gây ra, con xin h†c cách chuy‹n hóa 

thân tâm, xây d¿ng sÙc khÕe thân th‹ và tâm hÒn b¢ng cách 

th¿c tÆp chánh niŒm trong viŒc æn uÓng và tiêu thø. Con 

nguyŒn chÌ tiêu thø nh»ng gì có th‹ Çem låi an låc cho thân 

tâm con, và cho thân tâm gia Çình và xã h¶i con. Con nguyŒn 

không uÓng rÜ®u, không sº døng các chÃt ma túy, không æn 

uÓng ho¥c tiêu thø nh»ng sän phÄm có Ç¶c tÓ trong Çó có m¶t 

sÓ sän phÄm truyŠn thanh, truyŠn hình, sách báo, phim änh và 

chuyŒn trò. Con bi‰t r¢ng tàn hoåi thân tâm b¢ng rÜ®u và các 

Ç¶c tÓ Ãy là phän b¶i t° tiên, cha mË và cÛng là phän b¶i các 

th‰ hŒ tÜÖng lai. Con nguyŒn chuy‹n hóa båo Ç¶ng, cæm thù, 

s® hãi và buÒn giÆn b¢ng cách th¿c tÆp phép kiêng c» cho con, 

cho gia Çình con và cho xã h¶i. Con bi‰t phép kiêng khem này 

rÃt thi‰t y‰u Ç‹ chuy‹n hóa t¿ thân, tâm thÙc c¶ng ÇÒng và xã 

h¶i. 

 
 

Im L¥ng Hùng Tráng 
 

T§i Làng, th¿c tÆp gi§i thÙ tÜ, ta không nói chuyŒn thÎ 

phi. Ta không nói chuyŒn thÎ phi cûa bÃt cÙ ai và cûa bÃt cÙ cÖ 

sª nào, trong Çó có các thÀy, các sÜ cô và các Çåo tràng khác. 

Ta cÛng không nghe chuyŒn thÎ phi. Thì gi© cûa ta là Ç‹ th¿c 

tÆp thiŠn thª, thiŠn Çi, thiŠn ngÒi, thiŠn làm viŒc và æn cÖm 

trong chánh niŒm. ñ‹ s¿ th¿c tÆp ÇÜ®c sâu s¡c, ta cÀn theo dõi 

hÖi thª và vì vÆy ta không nói chuyŒn, trØ nh»ng gi© pháp 

Çàm trong Ãy ta chÌ nói vŠ s¿ th¿c tÆp mà thôi. Im l¥ng này 

không phäi là m¶t thÙ im l¥ng tÈ nhåt ho¥c n¥ng nŠ mà là m¶t 

thÙ im l¥ng linh Ç¶ng ÇÀy sÙc sÓng g†i là Im L¥ng Hùng 

Tráng (Noble Silence), rÃt cÀn thi‰t cho khung cänh th¿c tÆp. 

Im l¥ng hùng tráng tåo ra næng lÜ®ng chuy‹n hóa và trÎ liŒu. 

Ta nên tích c¿c Çóng góp cho phÄm chÃt tu h†c cûa tæng thân 

vŠ phÜÖng diŒn này. 

 

Làm M§i 
 

Làm m§i là th¿c tÆp nhìn låi tình trång cûa mình và 

mÓi liên hŒ gi»a mình và ngÜ©i thân Ç‹ có th‹ hóa giäi buÒn 

giÆn, phá tan mây mù cûa s¿ hi‹u lÀm, Çem hånh phúc trª vŠ 

Ç‹ nuôi l§n hånh phúc Ãy. M‡i tuÀn ta nên làm m§i m¶t lÀn, 

dù gi»a ta và ngÜ©i kia không có vÃn ÇŠ v§i nhau. NgÜ©i kia 
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có th‹ là cha ta, mË ta, con ta, bån ta hay ngÜ©i bån hôn phÓi 

cûa ta. 

Làm m§i cÛng là m¶t hình thÙc cûa s¿ th¿c tÆp sám 

hÓi, cÀn Ç‰n tâm thành khÄn và š chí th¿c tÆp Ç‹ chuy‹n Ç°i 

tình trång. 

 

S¿ th¿c tÆp làm m§i dÍ nhÃt là làm gi»a hai ngÜ©i. N‰u 

thÃy hÖi khó khæn thì ta m©i thêm ngÜ©i thÙ ba, m¶t ngÜ©i mà 

cä hai bên ÇŠu thÜÖng kính và tin cÆy. ñó có th‹ là m¶t thÀy, 

m¶t sÜ cô hay là m¶t ngÜ©i Çåo bån. Làm m§i cÛng có th‹ 

th¿c hiŒn trong m¶t nhóm tæng thân nhiŠu ngÜ©i. Trong th©i 

gian làm m§i, ai cÛng th¿c tÆp theo dõi hÖi thª và sº døng 

phép l¡ng nghe. ChÌ khi nào ÇÜ®c m©i ta m§i ch¡p tay xá và 

mª l©i mà thôi. Khi nói ta phäi sº døng ái ng», nghïa là l©i nói 

dÎu dàng, trÀm tïnh, không lên án, không trách móc. ñây là 

quá trình th¿c tÆp: 

 

1- TÜ§i hoa: Trong phÀn này, ta nh¡c Ç‰n nh»ng Çi‹m 

tích c¿c và dÍ thÜÖng cûa ngÜ©i ÇÓi diŒn. ñây không phäi là 

nói nÎnh Ç‹ làm l§n s¿ t¿ hào, t¿ phø cûa ngÜ©i kia, mà là Ç‹ 

giúp ngÜ©i kia có thêm ÇÙc t¿ tin nÖi chính bän thân h† và do 

Çó së cÓ g¡ng phát tri‹n nh»ng Çi‹m tích c¿c Ãy, nh»ng Çi‹m 

có th‹ tåo d¿ng hånh phúc cho t¿ thân và cho kÈ khác. 

 

2- T¿ tÌnh: Trong phÀn này ta t¿ nói vŠ nh»ng thi‰u sót 

cûa chính ta, nh»ng lúc ta thi‰u chánh niŒm và vì vÆy Çã vøng 

vŠ nói nh»ng l©i ho¥c có nh»ng cº chÌ Çã có th‹ làm buÒn 

lòng ngÜ©i khác. Và ta hÙa së th¿c tÆp khá hÖn trong nh»ng 

ngày s¡p t§i Ç‹ không còn l¥p låi nh»ng vøng dåi vØa qua. 

 

3- Nói lên niŠm Çau: Trong phÀn này, ta có th‹ nói lên 

niŠm Çau cûa ta, niŠm Çau mà ta ng« r¢ng Çã ÇÜ®c phát sinh 

do m¶t l©i nói hay m¶t cº chÌ cûa ngÜ©i khác. Ta có th‹ thêm 

r¢ng vì s¿ th¿c tÆp cûa ta còn kém nên ta còn dÍ buÒn dÍ giÆn 

nhÜ vÆy và ta mong ngÜ©i kia hãy y‹m tr® ta trong s¿ th¿c tÆp, 

lÀn sau xin ÇØng nói và ÇØng làm nhÜ th‰. 

 

4- Th¿c tÆp l¡ng nghe: Khi nghe ngÜ©i kia nói lên niŠm 

Çau, ta có th‹ nghï r¢ng ngÜ©i Ãy có tri giác sai lÀm và Çã t¿ 

làm kh° mình, chÙ ta không hŠ có š làm cho ngÜ©i kia kh°. 

Tuy nhiên ta không nên Çính chính ngay trong lúc Ãy Ç‹ bi‰n 

gi© làm m§i thành m¶t cu¶c tranh luÆn. Ta chÌ nên h†c cách 

l¡ng nghe cûa bÒ tát Quan Th‰ Âm, nghe v§i tâm tØ bi, và cho 

ngÜ©i kia bi‰t r¢ng ta Çã l¡ng nghe và ghi nhÆn nh»ng ÇiŠu 

ngÜ©i Ãy nói và ta nguyŒn së chiêm nghiŒm và nhìn kÏ låi 

nh»ng gì Çã xäy ra. Sau Çó, ta tìm cÖ h¶i t§i v§i ngÜ©i Çó Ç‹ 

giúp cho h† thÃy ÇÜ®c r¢ng h† Çã có nhÆn thÙc sai lÀm. N‰u ta 

thÃy ÇÜ®c s¿ vøng vŠ ho¥c nh»ng lÀm l« cûa ta thì ta phäi lÆp 

tÙc vi‰t thÜ xin l‡i và hÙa së th¿c tÆp hay hÖn trong nh»ng 

ngày t§i. Hånh phúc cûa tæng thân tùy thu¶c rÃt nhiŠu nÖi khä 

næng l¡ng nghe và ái ng» cûa ta. 

 

Thân ThÙ Hai 
 

Ÿ Làng Mai có pháp môn ÇŒ nhÎ thân rÃt mÀu nhiŒm. 

M‡i ngÜ©i trong tæng thân chæm sóc cho m¶t ngÜ©i khác mà 

mình g†i là thân thÙ hai cûa mình. NgÜ©i Ãy bŒnh thì mình 

báo tin cho vÎ tri bŒnh bi‰t, và giúp vÎ tri bŒnh cung cÃp thuÓc 

men và cÖm cháo cho ngÜ©i Ãy. PhÄm chÃt tu tÆp ngÜ©i Ãy 

thÃp thì mình nâng Ç« ngÜ©i Ãy, n‰u cÀn thì mình cÀu m¶t vÎ 

khác trong tæng thân y‹m trª mình Ç‹ làm viŒc này. Mình thân 

cÆn v§i ngÜ©i Ãy, bi‰t ÇÜ®c nh»ng khó khæn và nh»ng Ü§c 

v†ng cûa ngÜ©i Ãy Ç‹ có th‹ giúp Ç« ngÜ©i Ãy. Mình m©i 

ngÜ©i Ãy cùng Çi ngÒi thiŠn, Çi thiŠn và tham d¿ vào nh»ng 

sinh hoåt khác. Mình thay m¥t cho ngÜ©i Ãy khi ngÜ©i Ãy vì 

bŒnh không th‹ có m¥t. Mình chÎu trách nhiŒm vŠ hånh phúc 

cûa ngÜ©i Ãy vì ngÜ©i Ãy là thân thÙ hai cûa mình, cÛng nhÜ 

cánh tay trái là thân thÙ hai cûa cánh tay m¥t. NgÜ©i Ãy cÛng 

có m¶t thân thÙ hai Ç‹ chæm sóc và y‹m tr®. NhÜ th‰ ta chÌ 

cÀn chæm sóc cho m¶t ngÜ©i mà tÃt cä m†i ngÜ©i trong tæng 

thân ÇŠu ÇÜ®c chæm sóc. Trong m¶t chuy‰n Çi, n‰u ngÜ©i Ãy 

chÜa bÜ§c lên xe ca hay máy bay thì ta cÛng chÜa bÜ§c lên. 

 

ThiŠn Buông ThÜ và ñ¶ng Tác Chánh NiŒm 
  

Nºa gi© th¿c tÆp thiŠn buông thÜ trong tÜ th‰ n¢m Çã 

có th‹ giúp ta lÃy låi s¿ tÜÖi mát và niŠm vui sÓng. S¿ cæng 

th£ng cûa hŒ thÀn kinh và cûa b¡p thÎt luôn luôn Çem t§i s¿ 

b¿c b¶i, cau có và tình trång Çánh mÃt chû quyŠn cûa thân 

tâm, và cuÓi cùng là tÆt bŒnh. Vì vÆy ta cÀn t¿ bäo vŒ mình 

b¢ng cách m‡i ngày th¿c tÆp buông thÜ. Ta cho phép hình hài 

ta th¿c s¿ ÇÜ®c nghÌ ngÖi Ç‹ t¿ nó, nó có th‹ làm công viŒc 

ÇiŠu hòa và trÎ liŒu. M¶t con thú trong rØng khi bÎ thÜÖng bi‰t 

tìm m¶t nÖi v¡ng Ç‹ n¢m xuÓng trong nhiŠu ngày không cÀn 

æn uÓng hay Çi tìm mÒi, vì nó bi‰t Çó là cách duy nhÃt Ç‹ trÎ 

thÜÖng cho nó. Còn chúng ta, chúng ta Çã Çánh mÃt thói quen 

nghÌ ngÖi. Thân và tâm ta có khä næng t¿ trÎ thÜÖng, ta phäi có 

ÇÙc tin nÖi chúng. Ví dø khi ta ÇÙt tay, ta chÌ cÀn rºa v‰t 

thÜÖng cho såch, thân th‹ ta së t¿ bi‰t cách làm lành v‰t 

thÜÖng. N‰u ta cho phép ta nghÌ ngÖi, ÇØng lo l¡ng, ÇØng 

phiŠn não, thì s¿ bình phøc së xäy ra dÍ dàng hÖn.  

 

R©i Làng, ta nên thÌnh m¶t cuÓn bæng hÜ§ng dÅn thiŠn 

buông thÜ Ç‹ Çem vŠ th¿c tÆp. Khi ta Çã có th‹ t¿ mình hÜ§ng 

dÅn thiŠn buông thÜ, ta së không còn cÀn Ç‰n cuÓn bæng n»a, 

và có th‹ cho m¶t gia Çình khác mÜ®n. 

 

 Tåi Làng, ta cÛng có th‹ h†c mÜ©i Ç¶ng tác chánh 

niŒm Ç‹ Çem vŠ th¿c tÆp hàng ngày. MÜ©i Ç¶ng tác chánh 

niŒm có th‹ ÇÜ®c th¿c tÆp nhiŠu lÀn trong ngày, m‡i lÀn chÌ 

cÀn chÜa t§i 15 phút. Nh»ng Ç¶ng tác Ãy Çem låi nhiŠu l®i ích 

cho cä thân tâm và giúp ta duy trì s¿ khÜÖng kiŒn cûa thân 

tâm. 

 

 

Soi Sáng Cho Nhau 
 

Tåi Làng Mai, Çåi chúng xuÃt gia cÛng nhÜ tåi gia th¿c 

tÆp pháp môn này rÃt ÇŠu Ç¥n. MuÓn cho s¿ th¿c tÆp cûa ta 

Çem låi thành quä mau chóng, ta phäi bi‰t cÀu tæng thân soi 

sáng cho ta, chÌ cho ta thÃy nh»ng Üu Çi‹m và nh»ng khuy‰t 

Çi‹m cûa ta và bày cho ta nh»ng phép tu tÆp mà ta Çang th¿c 

s¿ cÀn Ç‰n. Con m¡t cûa tæng thân bao gi© cÛng sáng hÖn con 

m¡t cûa cá nhân, vì vÆy cÀu tæng thân soi sáng Çích th¿c là 

m¶t hành Ç¶ng quy y Tæng. Ta phäi låy xuÓng và cÀu xin thì 

tæng thân m§i h†p låi và soi sáng cho ta. Soi sáng v§i tâm tØ 

bi, chÙ không phäi là ÇÜa ra nh»ng l©i phê phán. Lá thÜ soi 

sáng bao gi© cÛng nói t§i nh»ng Çi‹m tích c¿c cûa ÇÜÖng s¿, 

sau Çó m§i nói t§i nh»ng Çi‹m tiêu c¿c và sau h‰t là nh»ng l©i 

chÌ bày giúp cho ÇÜÖng s¿ th¿c tÆp Ç‹ chuy‹n hóa và Çi t§i. 
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ñiŠu Phøc CÖn GiÆn Hay N‡i BuÒn 
 

M‡i khi giÆn hay buÒn, ta phäi bi‰t trª vŠ hÖi thª 

chánh niŒm và khªi s¿ Çi thiŠn hành Ç‹ chæm sóc thân tâm. Ta 

dùng næng lÜ®ng chánh niŒm Ç‹ ôm lÃy niŠm Çau cûa ta. næng 

lÜ®ng này ÇÜ®c ch‰ tác b¢ng hÖi thª và bÜ§c chân. Ta ôm 

niŠm Çau Ãy nhÜ ôm m¶t em bé v§i tÃt cä lòng Üu ái, thì næng 

lÜ®ng chánh niŒm së làm nhË niŠm Çau sau næm hay mÜ©i 

phút. Ti‰p tøc thª và Çi trong chánh niŒm, ta nhìn sâu vào t¿ 

tánh cûa niŠm Çau, nghïa là nh»ng nguyên do xa gÀn Çã làm 

nó phát khªi. Ta không nên Çè nén cÖn giÆn và n‡i buÒn. Ta 

phäi cho phép chúng có m¥t, và ôm ngay lÃy chúng b¢ng næng 

lÜ®ng chánh niŒm. Có chánh niŒm là có Bøt bäo h¶, ta Çã 

ÇÜ®c Ç¥t vào m¶t khung cänh an toàn rÒi. ChÌ th¿c tÆp thª và 

Çi trong chánh niŒm thôi, ta không nói hay không làm bÃt cÙ 

m¶t ÇiŠu gì Ç‹ phän Ùng låi khi n‡i buÒn hay cÖn giÆn còn Çó, 

bªi vì nói và làm nhÜ th‰ ta së gây s¿ Ç° v« trong ta và trong 

ngÜ©i ÇÓi diŒn. Khi thÃy ÇÜ®c håt giÓng giÆn h©n và tÆp khí 

hay n°i nóng trong ta, và khi thÃy ÇÜ®c r¢ng ngÜ©i kia cÛng 

Çang có nhiŠu kh° Çau và tÆp khí, ta së h‰t giÆn và thÃy r¢ng 

chÌ có s¿ th¿c tÆp hi‹u và thÜÖng m§i giúp ÇÜ®c cho ta và cho 

cä ngÜ©i Ãy.TrØng phåt không phäi là giäi pháp, dù s¿ trØng 

phåt Ãy ÇÜ®c th¿c hiŒn b¢ng l©i nói hay b¢ng hành Ç¶ng. 

Khuynh hÜ§ng muÓn trØng phåt ngÜ©i kia, làm cho ngÜ©i kia 

Çau kh° Ç‹ cho mình b§t kh° là khuynh hÜ§ng båo Ç¶ng trong 

ta, ta phäi thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này trong khi th¿c tÆp hÖi thª và 

bÜ§c chân š thÙc. 

 

Nghe Pháp Thoåi 
 

Giáo pháp cûa ÇÙc Th‰ Tôn ÇÜ®c ví nhÜ m¶t cÖn mÜa, 

có th‹ giúp cho nh»ng håt giÓng tuŒ giác và tØ bi n¢m trong 

ÇÃt tâm cûa ta thÃm nhuÆn, nÄy mÀm và l§n lên. Vì vÆy trong 

khi nghe pháp thoåi, ta phäi ngÒi cho th£ng v§i tÃt cä s¿ cung 

kính, giÓng nhÜ khi ta lÍ Bøt, tøng kinh ho¥c ngÒi thiŠn. TÆp 

mª lòng ra Ç‹ cho mÜa pháp thÃm sâu vào tâm thÙc, ta ÇØng 

Ç‹ nh»ng thành ki‰n và tri thÙc có s¤n ngæn chÆn. ñØng sº 

døng trí næng Ç‹ so sánh và phán xét. Trí næng có th‹ giÓng 

nhÜ m¶t tÃm ni-lông, không cho phép mÜa thÃm ÇÜ®c vào 

lòng ÇÃt. RÃt có th‹ nh»ng ki‰n thÙc mà ta thu lÜ®m ÇÜ®c 

trong quá khÙ là chÜ§ng ngåi vÆt cho s¿ h†c hÕi và tu tÆp cûa 

ta. 

 

Trong gi© pháp thoåi, ta ch§ nên ÇÙng dÆy, di chuy‹n, 

gây ra nh»ng ti‰ng Ç¶ng ho¥c Çi ra ngoài. Làm nhÜ th‰ ta làm 

håi Ç‰n phÄm chÃt cûa bài pháp thoåi và cûa s¿ ti‰p thu pháp 

thoåi. 

 

Pháp ñàm 
 

Pháp Çàm là cÖ h¶i trao Ç°i và h†c hÕi kinh nghiŒm tu 

tÆp v§i nhau. Làm sao Ç‹ sau m¶t bu°i pháp Çàm ta có th‹ 

th¿c tÆp ÇÜ®c hiŒu quä hÖn vŠ gi§i, ÇÎnh và tuŒ. ñØng Çi vào 

lïnh v¿c lš thuy‰t suông, không có l®i gì cho s¿ tu tÆp cûa ta 

và cûa ngÜ©i khác. Pháp Çàm là Ç‹ hi‹u sâu hÖn n¶i dung bài 

pháp thoåi Çã nghe và khai tri‹n thêm vŠ phÜÖng diŒn nhÆn 

thÙc cÛng nhÜ phÜÖng diŒn tu tÆp. PhÄm chÃt cûa bu°i pháp 

Çàm cao thì m†i ngÜ©i ÇŠu ÇÜ®c thØa hÜªng l®i låc. Ta ch§ 

nên sº døng thì gi© pháp Çàm Ç‹ khoe bày ki‰n thÙc cûa ta. 

ThiŠn Trà 

 

ThiŠn trà là cÖ h¶i Ç‹ trân quš s¿ có m¥t bên nhau 

trong Çåo tình và trong tinh thÀn hòa h®p. ThiŠn trà là m¶t 

nghi lÍ. Trà chû, trà khách và ngÜ©i pha trà ai cÛng th¿c tÆp 

chánh niŒm trong tØng cº chÌ và trong tØng giây phút. VÎ trà 

chû và ngÜ©i pha trà (g†i là trà giä) là nh»ng vÎ Çã tØng ÇÜ®c 

huÃn luyŒn trong nghŒ thuÆt làm trà chû hay pha trà: cách Çi 

ÇÙng, cách dâng hÜÖng, cách pha trà, chuyŠn bánh... ÇŠu bi‹u 

l¶ chánh niŒm, tÕa chi‰u s¿ an låc và thänh thÖi. Trà khách 

cÛng ÇÜ®c hÜ§ng dÅn th¿c tÆp trong vòng hai mÜÖi phút trÜ§c 

khi tham d¿ vào bu°i thiŠn trà. 

 

 Sau phÀn Çón chào, dâng hÜÖng và låy Bøt, m†i 

ngÜ©i ngÒi xuÓng thành m¶t vòng tròn, theo dõi hÖi thª chánh 

niŒm giÓng nhÜ trong m¶t bu°i thiŠn ngÒi. Ta có th‹ theo dõi 

nh»ng Ç¶ng tác cûa ngÜ©i trà giä và thª trong chánh niŒm, an 

trú trong gi© phút hiŒn tåi. Trà và bánh Çã dâng lên Bøt, khay 

bánh và trà ÇÜ®c chuyŠn Çi trong chánh niŒm v§i búp sen ch¡p 

tay và nø cÜ©i. 

 

 Sau l©i m©i cûa vÎ trà chû, m†i ngÜ©i nâng chén trà 

lên và cùng uÓng trà và æn bánh trong chánh niŒm. ChÌ m¶t 

chén trà và m¶t chi‰c bánh con cÛng Çû tåo cho m†i ngÜ©i 

niŠm an låc hånh phúc trong m¶t ho¥c hai ti‰ng ÇÒng hÒ. 

 

 Sau mÜÖi phút uÓng trà và æn bánh im l¥ng trong 

chánh niŒm, vÎ trà chû së m©i m†i ngÜ©i chia sÈ niŠm vui và 

kinh nghiŒm tu h†c. Ta có th‹ k‹ m¶t câu chuyŒn, hát m¶t bài 

hát, ngâm m¶t vài câu thÖ ho¥c Çàn m¶t bän nhåc Ç‹ giúp cho 

bu°i thiŠn trà thêm š vÎ. Khung cänh chánh niŒm ÇÜ®c duy trì 

cho Ç‰n phút chót khi vÎ trà chû và các vÎ trà giä cäm Ön và 

tiÍn ÇÜa m†i ngÜ©i ra tÆn cºa trà ÇÜ©ng. 

 

ThiŠn Låy 
  

ThiŠn låy là m¶t pháp môn mà ta phäi h†c cho ÇÜ®c 

trong th©i gian ª Làng. ThiŠn låy giúp ta ti‰p xúc trª låi v§i t° 

tiên, cha mË, ÇÃt Çai và nh»ng ngÜ©i thân thu¶c, và giúp ta 

hòa giäi ÇÜ®c v§i nh»ng ngÜ©i Ãy. Có khi ta th¿c tÆp næm låy, 

låi có khi ta th¿c tÆp ba låy. M‡i chúng ta ai cÛng có m¶t gia 

Çình huy‰t thÓng và m¶t gia Çình tâm linh. M¶t cái cây bÎ 

bÙng ra khÕi khu vÜ©n trong Ãy nó Çã m†c và l§n lên thì 

không th‹ ti‰p tøc sÓng và gi» ÇÜ®c s¿ xanh tÜÖi cûa nó. 

NgÜ©i bÎ mÃt gÓc trong hai gia Çình huy‰t thÓng và tâm linh 

cÛng vÆy. Låy xuÓng là Ç‹ buông bÕ cái š niŒm ta là m¶t th¿c 

tåi biŒt lÆp v§i dòng huy‰t thÓng và tâm linh. Ta thÃy ta là m¶t 

phÀn cûa dòng sÓng huy‰t thÓng hay tâm linh Ãy. Và ta chÃp 

nhÆn t° tiên, cha mË và con cháu ta v§i nh»ng ÇÙc hånh và 

nh»ng l« lÀm cûa h†. ThÃy ÇÜ®c nhÜ vÆy ta buông bÕ ÇÜ®c 

m†i giÆn h©n, trách móc và oán thù. Có nh»ng ngÜ©i chÌ sau 

m¶t th©i thiŠn låy Çã có th‹ khóc lên nÙc nª và hòa giäi ngay 

ÇÜ®c v§i cha mË hay con cháu cûa mình. 

 

 ThiŠn låy ÇÜa ta Çi rÃt xa, có th‹ cho ta ti‰p xúc ÇÜ®c 

v§i t¿ tính không sinh không tº và giúp ta vÜ®t th¡ng s® hãi và 

Çåt t§i cái vô úy t¿ tåi cûa các vÎ bÒ tát. Khi låy, næm vóc ta 

sát ÇÃt, hai bàn tay ta mª ra. Trong tÜ th‰ phû phøc Çó, ta cäm 

thÃy rÃt an °n. Ta quán tÜªng theo s¿ hÜ§ng dÅn cûa m¶t vÎ 

duy na, ho¥c n‰u låy m¶t mình, ta t¿ quán tÜªng lÃy theo l©i 

chÌ dÅn trong sách Nghi ThÙc Tøng NiŒm ñåi Toàn hay NhÆt 
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Tøng ThiŠn Môn næm 2000. 

 

Häi ñäo T¿ Thân 
  

Bøt dåy ta phäi bi‰t quay vŠ nÜÖng t¿a nÖi häi Çäo t¿ 

thân, ÇØng Ç‹ tâm mình bÎ kéo theo hoàn cänh, ÇØng t¿ Çánh 

mÃt mình trong Çám Çông. Tuy sÓng trong m¶t tæng thân Çông 

Çäo nhÜng ta vÅn an trú ÇÜ®c trong chánh niŒm. ñó là häi Çäo 

t¿ thân (attadipa) nÖi ta Än náu, nÖi ta ÇÜ®c chánh niŒm bäo 

h¶. An trú nÖi häi Çäo t¿ thân là làm chû ÇÜ®c thân tâm; ta 

bi‰t nh»ng gì Çang xäy ra trong giây phút hiŒn tåi, ta h¶ trì 

ÇÜ®c sáu cæn và không Ç‹ cho sáu trÀn xâm chi‰m và làm não 

loån. 

 

 SÓng nhÜ th‰, ta liên tøc ch‰ tác thêm chÃt liŒu v»ng 

chãi, thänh thÖi và an låc, và Çó chính là phÀn Çóng góp cûa ta 

cho tæng thân. Bøt g†i n‰p sÓng này là n‰p sÓng Ç¶c cÜ, nghïa 

là sÓng m¶t mình. SÓng m¶t mình không phäi là xa lánh xã 

h¶i loài ngÜ©i, Çi vào hang núi mà ª. SÓng m¶t mình, theo l©i 

Bøt, là sÓng n¶i hÜ§ng, duy trì chánh niŒm, an trú trong häi 

Çäo t¿ thân, ti‰p xúc sâu s¡c v§i s¿ sÓng trong tØng giây phút, 

không Ç‹ thân tâm bÎ kéo theo hoàn cänh và v†ng tÜªng. 

 

Ngày Làm Bi‰ng 
  

Tåi Làng m‡i tuÀn có m¶t ngày làm bi‰ng. Ngày làm 

bi‰ng không có th©i bi‹u và chuông báo hiŒu nhÜ ngày 

thÜ©ng, nhÜng ai cÛng ti‰p tøc th¿c tÆp chánh niŒm và im l¥ng 

hùng tráng. Ngày làm bi‰ng rÃt mÀu nhiŒm. Có khi trong Làng 

có cä næm sáu træm ngÜ©i, mà không khí rÃt tïnh l¥ng và thanh 

thoát. Ai cÛng bi‰t tÆn hÜªng cái êm ä thanh tÎnh Ãy cûa ngày 

làm bi‰ng. Ta làm nh»ng gì ta thích: n¢m võng, vi‰t thÜ, c¡m 

hoa, Çi dåo, uÓng trà, ngÒi chÖi trên bãi cÕ, ngÒi thiŠn, gi¥t áo, 

v.v.. Ta gi» mãi nø cÜ©i trên môi. Ta ÇØng nên sº døng cÖ h¶i 

này Ç‹ Çi xuÓng phÓ, vì làm nhÜ th‰ thì u°ng l¡m. 

 

ThiŠn Ôm 
  

ThiŠn ôm là m¶t phép th¿c tÆp Ç‹ con có th‹ hòa giäi 

v§i cha, anh có th‹ hòa giäi v§i em, cha có th‹ hòa giäi v§i 

mË. ThiŠn ôm là m¶t nghi lÍ. ThiŠn ôm Çã giúp cho không 

bi‰t bao nhiêu c¥p cha con, v® chÒng và anh em hòa giäi ÇÜ®c 

v§i nhau và phøc hÒi låi hånh phúc Çã mÃt. Có ngÜ©i không 

bi‰t gì h‰t vŠ thiŠn ôm nên Çã nói xÃu thiŠn ôm, kÿ th¿c Çây là 

m¶t pháp môn rÃt vi diŒu. Ta nên th¿c tÆp thiŠn ôm trong s¿ 

có m¥t cûa m¶t Çåi chúng Çông Çäo, gi»a m¶t khung cänh 

trang nghiêm, trong lúc næng lÜ®ng chánh niŒm cûa Çåi chúng 

Çang hùng hÆu. S¿ chuy‹n hóa có th‹ xäy ra trong mÃy phút 

ÇÒng hÒ, v§i s¿ y‹m tr® hào hùng cûa tæng thân. 

 

 

 Trong m‡i bu°i cúng gi‡ t° tiên, sau khi låy t° tiên 

và ông bà, anh em nên quay låi nhìn nhau, ôm nhau và tha thÙ 

cho nhau vŠ nh»ng l‡i lÀm Çã vÃp phäi. ChÎ dâu và em dâu 

cÛng phäi th¿c tÆp nhÜ th‰. Cúng gi‡ t° tiên mà ta không hòa 

giäi ÇÜ®c v§i nhau thì viŒc cúng gi‡ không có nghïa gì. Con 

cái hòa giäi v§i nhau thì ông bà và cha mË m§i th¿c s¿ có 

hånh phúc. 

ñem Làng Mai VŠ Nhà 
  

Th¿c tÆp tåi Làng Mai, ta chuy‹n hóa ÇÜ®c niŠm Çau, 

phøc hÒi ÇÜ®c nhiŠu hånh phúc. VŠ nhà, ta phäi Çem theo vŠ 

s¿ th¿c tÆp. Phäi bi‰t áp døng phép thiŠn Çi, thiŠn ngÒi và 

thiŠn låy trong Ç©i sÓng h¢ng ngày. Nên tÆp æn cÖm chánh 

niŒm, không trò chuyŒn trong nh»ng phút ÇÀu cûa b»a cÖm. 

Nên thi‰t lÆp m¶t cæn phòng Ç‹ th¿c tÆp thiŠn ngÒi, tøng gi§i, 

thiŠn buông thÜ, thiŠn trà và làm m§i. Nên sº døng ti‰ng 

chuông chánh niŒm, nhÃt là trong nh»ng lúc có khó khæn. M†i 

ngÜ©i trong gia Çình th¿c tÆp nhÜ m¶t tæng thân nhÕ, luôn 

hÜ§ng vŠ tæng thân gÓc Ç‹ lÃy thêm næng lÜ®ng. S¿ th¿c tÆp 

cûa gia Çình së tÕa chi‰u an låc và änh hÜªng t§i các gia Çình 

khác. NhÜ vÆy ánh sáng cûa chánh pháp së ÇÜ®c truyŠn Çi xa, 

và ta có th‹ Çóng góp phÀn mình vào s¿ nghiŒp cûa Bøt và cûa 

tæng Çoàn.  ☺ 

Ti‰p Xúc 

 

 

SÜ T° NhÃt ñÎnh, thÜa sÜ t°,  

t° Çang ª Çâu?  
SÜ cô Chân Không Nghiêm 

SÜ T° NhÃt ñÎnh, thÜa sÜ t°, t° Çang ª Çâu ? 

Næm nay nhân ngày kœ SÜ T° NhÃt ñÎnh, tØ Nam chí 

B¡c, ai cÛng chuÄn bÎ kéo nhau vŠ T° ñình TØ Hi‰u ª Hu‰. 

Ngày gi‡ T° së có rÃt Çông con cháu ÇŒ tº cûa SÜ Ông, trÜªng 

tº chùa TØ Hi‰u vŠ quy tø. Anh em kh¡p nÖi ÇiŒn thoåi hËn 

nhau: ''Næm nay ngày kœ ÇØng quên vŠ låy T° và nhân Çó g¥p 

låi nhau. Dù ThÀy chÜa vŠ ÇÜ®c nhÜng n‰u mình vŠ g¥p nhau 

Çông Çäo Ç‹ cùng chia sÈ kinh nghiŒm tu tÆp và cùng nâng Ç« 

nhau thì cÛng nhÜ ThÀy Çang có m¥t ª nhà. ThÀy Çang sÓng 

b¢ng trái tim cûa mình, Çi b¢ng Çôi chân cûa mình, hành Ç¶ng 

b¢ng nh»ng bàn tay hi‹u và thÜÖng cûa mình...'' Vé xe lºa Çã 

mua xong, ''Næm nay gi‡ t° ch¡c l§n và vui l¡m!'' các thÀy, 

các sÜ cô và các anh em nói v§i nhau nhÜ th‰. ThÜ®ng T†a trø 

trì cÜ©i hoan h› chuÄn bÎ ngày kœ T° thÆt trang nghiêm Ç‹ Çón 

con cháu cûa T° vŠ Chùa.  

 

TÓi mÒng 2 tháng 11 næm 1999, mÜa ngày càng l§n, 

ÇiŒn nÜ§c bÎ c¡t hoàn toàn. M†i ngÜ©i t¿ nhû: ''Ch¡c mÃt ÇiŒn 

vài gi© thôi, sáng ngû dÆy së bình thÜ©ng trª låi.'' Sáu gi© sáng 

hôm sau, các sÜ chú chùa ThiŠn Lâm lên TØ Hi‰u báo tin, 

nÜ§c lên cùng kh¡p rÒi, phen nÀy ch¡c løt to, thÜa quš thÀy. 

Ti‰ng ngÜ©i cÀu cÙu kêu lên Öi §i ª dÜ§i phÓ. NÜ§c cÙ dâng. 

ñang ngû, cô Tuy‰t ch®t ngÒi dÆy thäng thÓt: “Ña! Sao nÜ§c 

lên giÜ©ng cûa mình? NÜ§c vô nhà nhiŠu quá. Ôi thôi rÒi! 

Chi‰c máy truyŠn hình ngÆp nÜ§c rÒi. Cái máy nghe cát sét và 

máy vi tính cÛng Çã ngÆp nÜ§c m¶t nºa.” M†i ngÜ©i v¶i vã 

mang nh»ng thÙ quš lên gác Ç‹ không bÎ nÜ§c cuÓn Çi. ChÎ Xí 

Çem cä con heo duy nhÃt cûa mình lên gác, con heo dãy døa. 

ñang lay hoay bu¶c con heo, chÎ quay låi, ÇÙa con bäy tháng 

cûa chÎ Çã rÖi tòm xuÓng nÜ§c. NÜ§c xoáy månh kéo ÇÙa bé 

Çi, chÎ thét lên, l¶i xuÓng nÜ§c v§t con, con bé hình nhÜ ngøp 

nÜ§c ngoài kia. ChÎ l¶i ra... không phäi! Không, nó ngøp 

hÜ§ng này. ChÎ quay låi qu© quång tìm con. Không phäi, dòng 
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nÜ§c ngoài kia chäy xi‰t quá kéo chÎ Çi luôn... ñÙa con tám 

tu°i kêu thÃt thanh: “Må! Må!...” Må và em Çã mÃt hút trong 

dòng nÜ§c. 

 

Dòng nÜ§c lÛ Çã cuÓn Çi hÀu h‰t m†i thÙ, ÇÒ Çåc, nhà 

cºa, thÙc æn... cûa ngÜ©i dân. NÜ§c chÜa kÎp rút Çi, vÅn còn 

làm ngÆp nhiŠu nÖi. Nån Çói b¡t ÇÀu Çe d†a nh»ng nÖi bÎ lÛ løt 

n¥ng. Chùa cûa nh»ng ''ni sÜ n°i ti‰ng cÙu tr® rÃt giÕi'' cÛng bÎ 

ngÆp sâu. May mà các sÜ cô Çã cÃt lÀu làm chánh ÇiŒn trên 

cao nên chÎ em kéo nhau lên lÀu, mª cºa cho hàng xóm vào tá 

túc. Các chùa ª trên ÇÒi cao nhÜ TØ Hi‰u, DiŒu Nghiêm, Châu 

Lâm, ñông ThuyŠn, TØ ñàm, ThiŠn Lâm, Linh Mø, Linh 

Quang và DiŒu ñÙc tuy không bÎ ngÆp nhÜng chùa nào cÛng 

chÌ chÙa vØa Çû gåo æn, không ai nghï Ç‰n chuyŒn d¿ tr» gåo. 

Tuy th‰, chùa nào cÛng nÃu thêm cÖm Ç‹ chia xÈ v§i ÇÒng bào 

Ç‰n lánh løt tåi chùa. Riêng T° ñình TØ Hi‰u m§i g¥t xong 

lúa cûa T° ñình, d¿ tr» Ç‹ xay tØ tØ æn suÓt næm. Chùa cÛng 

có rÃt nhiŠu vÒng khoai mì và hoa mÀu phø. Ban Lãnh ñåo T° 

ñình h†p gÃp và quy‰t ÇÎnh cho 70 h†c tæng l§p cao cÃp cûa 

PhÆt H†c ViŒn TØ Hi‰u, 82 h†c tæng l§p trung cÃp tåi PhÆt 

H†c ñÜ©ng ThiŠn Lâm, tåm ngÜng chÜÖng trình h†c h¢ng 

ngày Ç‹ b¡t tay vào viŒc cÙu tr® nån nhân lÛ løt. TÃt cä quy tø 

vŠ T° ñình. NÜ§c ngÆp vào HÒ Bán NguyŒt trÜ§c c°ng chùa 

m¶t thÜ§c. Ngày ÇÀu tiên, anh em tæng sinh Çã Çào h‰t s¡n 

vÜ©n chùa, lu¶c chín và Çem Çi cÙu tr®. Gåo Çã xay s¤n chÌ Çû 

nÃu cho vài træm ngÜ©i æn. M¶t toán tæng sinh phäi Çi xay gåo, 

giã gåo. M¶t toán khác nÃu cÖm, v¡t thành tØng v¡t nhÕ, bÕ 

vào bao ni lông và Ç‹ tØng næm mÜÖi túi cÖm vào m¶t túi ni 

lông l§n. M¶t toán khác n»a ÇÓn chuÓi làm bè chª thÙc æn vì 

ÇÜ©ng xá hãy còn ngÆp sâu dÜ§i nÜ§c.  

 

Chùa Long Th† n¢m trên ÇÒi cao nên không bÎ løt, sÜ 

cô Minh Tánh cho ngÜ©i mang lên T° ñình TØ Hi‰u 20.000 

mÏ kim tiŠn m¥t mà sÜ cô vØa lãnh dùm tØ ngân hàng chiŠu 

qua, tiŠn Ç‹ sº døng cho quÏ phát tri‹n c¶ng ÇÒng Hi‹u và 

ThÜÖng (lÜÖng cûa 177 giáo viên ThØa Thiên, tiŠn æn trÜa cho 

2160 cháu trong 68 l§p mÅu giáo, tr® tác phí cho các anh em 

làm viŒc trong c¶ng ÇÒng...) May quá, n‰u không lãnh tiŠn 

chiŠu hôm trÜ§c thì hôm nay ngân hàng Çang n¢m dÜ§i hai 

thÜ§c nÜ§c rÒi, Çâu có ai làm viŒc. SÜ cô không Çi h†p v§i các 

thÀy trong T° ñình TØ Hi‰u ÇÜ®c vì nÜ§c cÛng ngÆp và Çang 

tØ tØ dâng lên cao dÜ§i chân ÇÒi ngay trÜ§c chùa Long Th† 

cûa sÜ cô. NgÜ©i ta g†i nhau Öi §i. SÜ cô cÛng chuÄn bÎ nÃu 

cÖm cÙu tr®, ÇÒng bào kéo lên ÇÒi vào chùa Long Th† rÃt 

Çông. Các sÜ cô lo thÙc æn cho h†. Væn Phòng C¶ng ñÒng 

Hi‹u và ThÜÖng, hÆu thân cûa TrÜ©ng Thanh Niên Phøng S¿ 

Xã H¶i Ç¥t tåi Chùa TØ Hi‰u dÜ§i s¿ bäo tr® tinh thÀn cûa chÜ 

tæng lãnh Çåo T° ñình, chÎu trách nhiŒm vŠ 38 c¶ng ÇÒng phát 

tri‹n quanh vùng ThØa Thiên, Quäng TrÎ, Quäng Nam và 

Quäng Ngãi Çã b¡t ÇÀu làm viŒc sát cánh v§i ban CÙu Tr® 

Làng Mai trong viŒc cÙu tr®, gºi thÜ truyŠn chân (Fax.) qua 

låi nhiŠu lÀn m‡i cuÓi ngày. NhÜ có næng lÜ®ng cûa chÜ t° 

thúc giøc, m†i ngÜ©i ÇŠu cäm nhÆn là phäi dÃn thân h‰t mình, 

Çem h‰t tài vÆt Çang có s¤n trong tay Ç‹ cÙu tr®: các nÜÖng 

s¡n, v¿a lúa to vØa g¥t, tÃt cä tiŠn m¥t vØa nhÆn ÇÜ®c cho quÏ 

c¶ng ÇÒng, trên 100 tæng sinh, mÃy chøc anh em tác viên 

C¶ng ñÒng có m¥t trong th©i Çi‹m này. Các sÜ cô bên chùa 

DiŒu Nghiêm, Phò Quang và chùa Châu Lâm cÛng sang giúp. 

ViŒc chuÄn bÎ gi‡ t° NhÃt ñÎnh, vÎ khai sÖn T° ñình TØ Hi‰u 

trª thành công tác cÙu ngÜ©i Çåi quy mô v§i trái tim bÒ tát cûa 

chÜ t°. LÀn này nh»ng ngÜ©i ÇÙng ra ÇiŠu Ç¶ng viŒc cÙu tr® 

không phäi là các sÜ cô mà là nam tæng T° ñình TØ Hi‰u.  

 

ñó là nh»ng ngày hoåt Ç¶ng ÇÀy tinh thÀn hy sinh và 

dÃn thân cûa m†i ngÜ©i. Các thÀy l¶i ra ch‡ nÜ§c xoáy cÙu hai 

mË con này, chui vào nóc nhà ngÆp nÜ§c cÙu bà lão kia. Các 

thÀy l¶i nÜ§c ÇÄy bè chuÓi ÇÜa cÖm nÃu s¤n, v¡t thành v¡t to 

Çem lên bŒnh viŒn cho ngÜ©i bŒnh Çang Çói. Các thÀy khác 

ÇÄy bè thÙc æn Çem qua CÜ Xá ñåi H†c, BŒnh ViŒn Lao, 

BŒnh ViŒn Tâm ThÀn... Ngày gi‡ T° Çã Ç‰n, các thÀy Çi mÜ§n 

ghe. Thay vì thuy‰t pháp ª ThiŠn ñÜ©ng Træng R¢m tåi T° 

ñình, các thÀy khai thÎ, khuy‰n dø và dåy Çåo cho ngÜ©i chû 

ghe và nh»ng ngÜ©i Çang d¿ tr» ÇÜ®c mì gói, gåo, mŠn, bäo 

h† ÇØng l®i døng cÖ h¶i Ç‹ tæng giá lên cao quá. M‡i hành 

Ç¶ng là m¶t bài thuy‰t pháp. ThÜÖng nån nhân lÛ løt cÀn ÇÜ®c 

cÙu tr® b¢ng phÄm vÆt và thuÓc men nhÜng cÛng thÜÖng ngÜ©i 

cho mÜ§n ghe, ngÜ©i bán mì, bán gåo. Thuy‰t dåy cho h† bi‰t 

là T° ñình không th‹ trä giá mÜ§n ghe, mua thÙc æn tæng quá 

cao s® ngÜ©i Çó mang t¶i l®i døng th©i Çi‹m lâm nguy mà trøc 

l®i. Các h†c tæng xay lúa, giã gåo và nÃu cÖm cÙu tr® trong 

chánh niŒm, khiêng gåo trong chánh niŒm, bÕ tiŠn vào bì thÜ 

tiŠn cÙu tr® trong chánh niŒm, in thêm các bài kinh ng¡n nhét 

vào bì thÜ tiŠn, nghï r¢ng tiŠn thì së xài h‰t nhÜng nh»ng l©i 

dåy thâm sâu trong kinh së ª suÓt Ç©i v§i h†: ''Låy ÇÙc bÒ tát 

Quán Th‰ Âm, con nguyŒn l¡ng tai nghe cho cu¶c Ç©i b§t 

kh°...'' ThÀy giáo th† và thÀy trø trì Çi thæm và chæm sóc tØng 

tæng sinh Çang công tác Ç‹ nh¡c nhª m†i ngÜ©i làm viŒc trong 

chánh niŒm vØa cÙu tr® vØa tu, an trú trong công tác Çang làm, 

Çem 100% thân tâm mình vào tØng Ç¶ng tác. Nh© th‰ công 

viŒc ÇÜ®c làm rÃt chu Çáo và miên mÆt trong chánh niŒm. 

Không ai cãi vã và giÆn h©n nhau, m‡i ngÜ©i tuy có š ki‰n 

riêng nhÜng trong tinh thÀn l¡ng nghe, m†i viŒc trª nên hanh 

thông và ÇiŠu h®p. TØ viŒc l§n khó khæn Ç‰n viŒc nhÕ, viŒc 

nào cÛng giäi quy‰t trong tinh thÀn ÇËp lòng m†i ngÜ©i vì ai 

cÛng bi‰t l¡ng nghe nhau. ñ‰n ÇÎa Çi‹m cÙu tr® nào, các thÀy 

cÛng chia sÈ kinh nghiŒm tu h†c, an ûi và khuy‰n khích ÇÒng 

bào tÆp chia cÖm sÈ áo và ti‰p xúc v§i nh»ng cái may m¡n 

khác Çang có cûa mình Ç‹ trong lòng b§t kh°. Các anh em 

trong hai tæng thân Hi‹u và ThÜÖng tØ Sài Gòn và Nha Trang 

ÇÜ®c hÜ§ng dÅn bªi thÀy NhuÆn Häi Çã lên ÇÜ©ng, thay vì Çi 

tr¿c ti‰p ra Hu‰ låy T° thì dØng låi gi»a ÇÜ©ng ti‰p tay cÙu tr® 

ª Quäng Ngãi và Quäng Nam. ñoàn PhÆt tº Tâm Chánh ª ñà 

N£ng, tæng thân Hi‹u và ThÜÖng Quäng TrÎ, Quäng Bình... ai 

cÛng dÃn thân cÙu ngÜ©i tåi ch‡ thay vì vŠ Hu‰ d¿ lÍ gi‡ SÜ 

T°. Ngày gi‡ T°, ª T° ñình chÌ có thÀy trø trì và m¶t sÓ nhÕ 

tæng sinh nÃu cÖm cúng T° và nuôi Çåi chúng. SÓ Çông tæng 

sinh và Çông Çäo tæng thân cÜ sï Hi‹u và ThÜÖng ThØa Thiên 

vÅn còn trong công tác cÃp cÙu ÇÒng bào, tØ nh»ng vùng 

thÜ®ng nguÒn sông HÜÖng và sông BÒ Çang thoi thóp Ç‰n các 

miŠn xa nhÜ A LÜ§i, A Sao, ÇÜ©ng lª lói tØng mäng, xe công 

nông không t§i ÇÜ®c. ñ‰n ngày gi‡ T°, nÜ§c m§i rút ÇÜ®c 

chÜa t§i 3 hôm, l©i kêu g†i giúp Ç« v†ng vŠ t§i tÃp không 

ngØng. Chính quyŠn tràn ngÆp công viŒc. NhiŠu nÖi nhà nÜ§c 

chÌ có th‹ cÃp phát tåm m¶t bao mì gói 80g cho m‡i h¶ næm 

ngÜ©i. Tæng Çoàn chùa TØ Hi‰u thÜ©ng mang theo 400 phÀn 

quà, m‡i phÀn 30 gói mì và 10 kš gåo nhÜng Ç‰n nÖi thÃy 

ngÜ©i Çói xuÃt hiŒn quá Çông, sÓ h¶ khÄu tæng lên mÜ©i hai 

lÀn nhiŠu hÖn nên thay vì cho 400 h¶ các thÀy Çã chia ÇŠu 

thành 4890 phÀn, m‡i phÀn chÌ còn có ba gói mì và m¶t lon 

gåo! Các thÀy rÜÖm rÜ§m nÜ§c m¡t vØa cung kính phát t¥ng 
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phÄm cÙu tr® vØa nói: “ThÜa quš ÇÒng bào, tuy không xÙng 

Çáng g†i là t¥ng phÄm cÙu tr® vì quá ít nhÜng Çây chÌ là chút 

chút dÜ«ng khí giúp ÇÒng bào cÀm hÖi, chúng tôi së trª låi.” 

M¶t bà mË trÈ nhai ngÃu nghi‰n n¡m gåo, nhai thÆt lâu cho 

thành hÒ, m§m vào miŒng ÇÙa con thÖ, hai dòng nÜ§c m¡t 

chäy dài trên má. ñó là vào ngày kœ T° NhÃt ñÎnh, T° Çang 

có m¥t v§i ÇÒng bào trong thân hình ngÜ©i h†c tæng mang 

n¡m gåo Ç‰n cho bà mË trÈ. T° NhÃt ñÎnh trong nh»ng ngày 

này Çã hóa thân thành bao nhiêu h†c tæng, h†c ni cûa các 

chùa, các t¿ viŒn Çem nh»ng cánh tay và trái tim bÒ tát Ç‰n 

v§i m†i ngÜ©i khÓn khó. Chúng ta có th‹ thÃy rõ T° Çang có 

m¥t trong trái tim cûa nh»ng nån nhân bão løt tuy khÓn khó 

nhÜng Çã bi‰t chia sÈ cho ngÜ©i cùng hoàn cänh, bi‰t tr® giúp 

kÈ cÀn Ç‰n mình. Chúng con có th‹ thÃy rõ T° trong nh»ng 

h†c tæng h†c ni thu¶c T° ñình, ngoài T° ñình, trong giáo h¶i 

PhÆt Giáo ViŒt Nam, trong Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam 

ThÓng NhÃt, trong nh»ng nhân viên nhà nÜ§c làm viŒc ngày 

Çêm chæm sóc cÙu tr®, trong nh»ng bác sï, y tá và y công Çã 

h‰t lòng lo cho ngÜ©i cÀn Ç‰n mình. NÖi nào có tình thÜÖng, 

có s¿ hi‹u bi‰t, có ÇÙc khiêm cung, có l¡ng nghe và có hành 

Ç¶ng vô tÜ§ng, là nÖi Çó có m¥t T°, và chÜ t° cûa núi sông 

này.  ☺ 

 

 

 
 

 

M©i bån vŠ tham d¿ khóa tu mùa hè 
 

ThÜa các bån, 
 

Xin m©i bån vŠ tham d¿ khóa tu mùa hè næm 2000 v§i chúng 

tôi. Chúng ta së cùng nhau th¿c tÆp Ç‹ hi‹u và thÜÖng bän 

thân cÛng nhÜ nh»ng ngÜ©i sÓng v§i mình nhiŠu hÖn. VŠ 

Làng bån së có dÎp ng¡m hoa sen, chæm sóc luÓng rau giàn 

bÀu, ti‰p xúc v§i nh»ng mÀu nhiŒm cûa cu¶c sÓng và làm l§n 

månh thêm gÓc rÍ væn hóa và tâm linh cûa mình. M‡i tuÀn së 

có m¶t lÍ truyŠn thÓng ViŒt Nam qua Çó con em chúng ta së 

có dÎp ti‰p xúc v§i chiŠu sâu væn hóa cha ông và có niŠm tin 

nÖi giá trÎ tâm linh cûa dân t¶c. Sau Çây là nh»ng Çi‹m có th‹ 

giúp quš vÎ s¡p x‰p chuy‰n Çi m¶t cách dÍ dàng và g†n nhË. 

 

Ghi Danh 
 

Xin vui lòng ghi danh và gªi tiŠn rau ÇÆu trÜ§c ngày 

15/6/2000. Ban Væn Phòng mong nhÆn ÇÜ®c ÇÖn ghi danh cûa 

quš vÎ s§m Ç‹ tránh trÜ©ng h®p h‰t ch‡ và phäi tØ chÓi vào 

gi© chót (vì thiŠn sinh ngoåi quÓc ghi danh cho khóa hè rÃt 

Çông.) ñ¥t mình vào môi trÜ©ng tu tÆp trong m¶t th©i gian 

liên tøc là m¶t y‰u tÓ quan tr†ng cho s¿ chuy‹n hóa và huân 

tÆp tÆp khí tÓt, xin quš vÎ tham d¿ khóa tu ít nhÃt m¶t tuÀn lÍ. 

Ban Væn Phòng Khóa Tu Mùa Hè 2000 

Xóm ThÜ®ng - Le Pey, 24240 Thenac, France 

ñ/T: +33.5.53.94.75.40 (9:30 - 10:30 sáng và 4:00 - 

5:00 chiŠu m‡i thÙ ba, thÙ tÜ, thÙ sáu và thÙ bäy) 

Fax: +33.5.53.94.75.90,  

E-mail: summer@plumvillage.org 

Internet: Ti‰ng Anh: http://www.plumvillage.org 

Ti‰ngViŒt:  http://www.langmai.org 
 

Væn Phòng së gºi thÜ trä l©i là quš vÎ Çã ÇÜ®c x‰p ch‡ trong 

khóa tu khi nhÆn ÇÜ®c phi‰u và lŒ phí ghi danh cûa quš vÎ. 

Xin vui lòng Çóng tiŠn rau ÇÆu b¢ng quan Pháp. 

 

Nh»ng gì nên mang theo 
 

 –ng nghe (earphones) v§i dây thÆt dài Ç‹ c¡m vào hŒ 

thÓng phiên dÎch cûa Làng khi nghe pháp thoåi (SÜ Ông 

Làng Mai së giäng b¢ng hai ngôn ng» m‡i ngày theo thÙ 

t¿: Anh/Pháp, Pháp/ViŒt, và ViŒt/Pháp). 

 Túi ngû ho¥c chæn mŠn (vì có trên 1000 thiŠn sinh vŠ 

Làng trong mùa hè, Làng không có Çû chæn mŠn và cÛng 

không gi¥t kÎp.)  

 Mùa hè thÜ©ng nóng nhÜng bu°i sáng và tÓi hÖi lånh, 

quš vÎ nên mang theo áo Ãm. 

 N‰u có, xin Çem theo áo bà ba Ç‹ m¥c trong ngày và áo 

dài ÇËp Ç‹ m¥c trong các dÎp lÍ. 

 ñèn bÃm (flash light,) ÇÒng hÒ báo thÙc, và nh»ng vÆt 

døng cÀn thi‰t cá nhân.  

 Nhåc cø hay công thÙc nÃu các món æn Ç¥c biŒt Ç‹ Çóng 

góp vào các bu°i lÍ tåi Làng. 

 Døng cø vë hay trò chÖi cûa con em Ç‹ có th‹ chia sÈ v§i 

các cháu khác ª Làng. 

 

Nh»ng gì không nên mang theo 
 

 Nh»ng trò chÖi ÇiŒn tº ho¥c thú vÆt (chó, mèo, chim, ...) 

 Các thÙc æn m¥n vào Làng, vì dân Làng æn chay (có th‹ 

dùng trÙng và s»a.)  

 

Cách Ç‰n Làng 
 

Làng Mai gÒm 7 xóm: Xóm ThÜ®ng, Xóm Hå,  Xóm 

M§i, Xóm Trung, Xóm M§i ñÀu Thôn, Xóm M§i LÜng ñÒi 

và Xóm ñoài, n¢m ª miŠn Nam nÜ§c Pháp. MuÓn vŠ Làng tØ 

thû Çô Paris, quš vÎ có th‹ lÃy xe lºa nhanh (TGV) tØ phi 

trÜ©ng Charles De Gaulle hay tØ nhà ga Montparnasse Çi 

Libourne, hÜ§ng Bordeaux. ñ‰n Libourne, Ç°i tàu Çi Sainte 

Foy-La-Grande, hÜ§ng Bergerac. Nhà ga Sainte Foy-La-

Grande cách Làng Ç¶ 17 km. N‰u Ç‰n Pháp b¢ng ÇÜ©ng hàng 

không, quš vÎ cÛng có th‹ mua vé máy bay th£ng vŠ phi 

trÜ©ng Bordeaux. Làng cách Bordeaux khoäng 85 km. TØ ga 

St. Jean Bordeaux lÃy tàu lºa vŠ Sainte Foy-La-Grande 

(khoäng m¶t gi©.) ñ‹ giúp cho viŒc tu h†c ÇÜ®c liên tøc, xin 

quš vÎ nh§ mua vé xe lºa hay máy bay khÙ hÒi trÜ§c khi Ç‰n 

Làng Ç‹ tránh khÕi phäi ra phÓ trong th©i gian khóa tu. 

 

Ngày Ç‰n và r©i Làng là thÙ Bäy m‡i tuÀn (tØ 15/7 Ç‰n 

12/8). Xin quš vÎ cho bi‰t phÜÖng tiŒn di chuy‹n quš vÎ së 

dùng Ç‹ Ç‰n Làng, Ç‹ chúng tôi s¡p x‰p viŒc ÇÜa Çón quš vÎ 

tåi ga Sainte Foy-La-Grande n‰u cÀn. ñ‹ giúp Ban Væn Phòng 

cùng Çåi chúng thÜ©ng trú tåi Làng Mai có Çû thì gi© s¡p Ç¥t 

công viŒc Çón ti‰p cÛng nhÜ chuÄn bÎ nh»ng ÇiŠu kiŒn cÀn 

thi‰t cho khóa tu, chúng tôi ÇŠ nghÎ quš vÎ Ç‰n và r©i Làng 

vào nh»ng ngày quy ÇÎnh (m‡i thÙ Bäy ngày 15, 22, 29 tháng 

7, ngày 5 và 12 tháng 8.) Và cÛng xin quš vÎ ch†n Çi m¶t 

trong các chuy‰n xe lºa vŠ Ç‰n Sainte Foy-La-Grande nhÜ 

mailto:summer@plumvillage.org
http://www.plumvillage.org/
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sau: khoäng 11:30g sáng, 2-4g chiŠu, và 5-6:30g tÓi. Quš vÎ 

có th‹ dùng hŒ thÓng Interet tåi ÇÎa chÌ: http://voyages.sncf.fr 

Ç‹ bi‰t gi© giÃc xe lºa vŠ Ste. Foy la Grande. Xin quš vÎ thu 

x‰p Ç‹ có m¥t tåi Làng trÜ§c 7g chiŠu Ç‹ có Çû gi© ghi danh 

và  kÎp d¿ bu°i hÜ§ng dÅn t°ng quát nh»ng phÜÖng pháp tu 

tÆp vào lúc 8g chiŠu. N‰u phäi Ç‰n ho¥c r©i Làng ngoài nh»ng 

ngày gi© ÇÜ®c quy ÇÎnh, xin quš vÎ vui lòng g†i taxi (vùng 

Sainte Foy-La-Grande: 05.57.46.02.47.) 

 

Ch‡ ª 
 

N‰u quš vÎ cùng tham d¿ v§i tÜ cách m¶t gia Çình (cha 

mË con cái tØ 4 ngÜ©i trª lên) ho¥c m¶t nhóm bån cùng Çi 

chung (tØ 3 ngÜ©i trª lên, xin ghi rõ vào phi‰u ghi danh n‰u 

quš vÎ muÓn ÇÜ®c ª cùng phòng v§i nhau). Ban Væn Phòng së 

cÓ g¡ng thu x‰p theo yêu cÀu cûa quš vÎ. ñ‹ tiŒn viŒc s¡p x‰p 

phòng Óc, xin quš vÎ ghi rõ nam hay n» và tu°i tác vào phi‰u 

ghi danh. 

 

Sinh Hoåt 
 

Các em tØ 6 Ç‰n 18 tu°i së ÇÜ®c tu h†c và tìm hi‹u væn 

hóa ViŒt Nam v§i các bån cùng trang lÙa. Xin các bÆc phø 

huynh cùng vŠ Làng th¿c tÆp v§i các em, Ç‹ khi trª vŠ nhà các 

em có tæng thân nh¡c nhª. Có cùng nhau tu h†c thì  phø huynh 

m§i hi‹u ÇÜ®c hoàn cänh và nh»ng khó khæn các em. ñÒng 

th©i các em së có cÖ h¶i thÃy và hi‹u nh»ng Ü§c v†ng và lo âu 

cûa cha mË. 

 

ThiŠn sinh trong khóa tu ÇÜ®c yêu cÀu tham d¿ tÃt cä 

m†i sinh hoåt cûa th©i khóa. ThiŠn tÆp ÇÜ®c áp døng trong 

m†i lïnh v¿c sinh hoåt trong Ç©i sÓng hàng ngày nhÜ thiŠn t†a, 

tøng kinh, pháp Çàm, nghe pháp thoåi và chÃp tác (phø nÃu æn, 

lau chùi phòng t¡m, tÜ§i cây, rºa nÒi, quét d†n, gi¥t giÛ quÀn 

áo b¢ng tay.) Chúng ta cùng th¿c tÆp giúp nhau hành trì næm 

gi§i (không hút thuÓc, không uÓng rÜ®u...). 

 

Làng Mai Çang có m¥t cho bån. M©i bån Ç‰n tu tÆp v§i 

chúng tôi. Chúng ta së cùng nhau làm nª ra nh»ng hoa trái cûa 

tình thÜÖng, an låc và hi‹u bi‰t trong lòng mình.    

 

Sen búp xin t¥ng bån,  

ñåi chúng Làng Mai thân chào.  
☺ 

Khóa tu mùa Hè 2000 

Khóa tu mùa hè tØ 15.7 Ç‰n 12.8.2000 tåi Làng Mai 
 

ñ‹ chuÄn bÎ cho khóa tu mùa hè næm 2000 mà Làng d¿ 

Çoán là së Çông hÖn m†i næm nhiŠu (næm 1999 có 1500 ngÜ©i 

ghi danh tham d¿), chúng tôi Çính kèm chi ti‰t và phi‰u ghi 

danh khóa tu mùa hè v§i Lá ThÜ Làng Mai này. N‰u quš vÎ và 

con em có š ÇÎnh tham d¿ khoá tu, xin ÇiŠn ÇÖn và gªi vŠ cho 

Làng càng s§m càng tÓt. 

Sau khóa tu mùa Hè næm 1998, m¶t sÓ Çông thiŠn sinh 

ViŒt Nam nói là h† së trª låi Làng næm 2000. NhiŠu ngÜ©i trÈ 

cÛng hËn nhau vŠ Làng næm 2000. NhÜ vÆy hy v†ng là khóa 

tu mùa hè næm nay së có nhiŠu ngÜ©i hÖn m†i næm. N‰u sÓ 

ngÜ©i tham d¿ Çông, Làng có th‹ së dành m¶t khu riêng cho 

ngÜ©i ViŒt. Theo d¿ ÇÎnh, thiŠn sinh Nam së ª Xóm ThÜ®ng; 

thiŠn sinh n», v® chÒng và gia Çình có em nhÕ (dÜ§i 12 tu°i) 

së ª Xóm Hå ho¥c Xóm Trung.  ñ‹ cho viŒc s¡p x‰p chÜÖng 

trình sinh hoåt ÇÜ®c thuÆn tiŒn, các em trai trên 12 tu°i së ª 

Xóm ThÜ®ng, dù là Çi v§i gia Çình.  
 

Nh»ng ngày lÍ trong khóa tu mùa hè næm 2000 

 

ThÙ næm 20/07 Tå ÷n 

ThÙ ba 26/07 Gi° T° Tiên 

ThÙ hai 31/7 Bông HÒng Cài Áo 

ThÙ ba 08/08 Thä ñèn CÀu NguyŒn 

ThÙ næm 11/08 MØng Træng Lên 

 

 
 

LÎch hành hóa cûa SÜ Ông NhÃt Hånh 

næm 2000  
 

Tåi  Âu Châu 
 18.4 - 23.4.2000:  Khóa Tu nói ti‰ng Pháp tåi Làng 

Mai. Tel: +(33) 5.56.61.66.88, 13 Martineau 33580 

Dieulivol, France.  NH-Office@plumvillage.org  

 28.4 -  30. 4.2000:  Khóa tu tåi Hòa Lan. Tel: +(33) 

5.53.94.75.40 

 1.6 -  21.6.2000: Khóa tu Con M¡t cûa Bøt   tåi 

Làng Mai. Tel.:  +(33) 5.53.94.75.40. Meyrac 47120 

Loubes-Bernac, France, LH-Office@plumvillage.org 

 27.6 - 29.6.2000: Khóa tu tåi Berlin, ñÙc.  

Tel: +(33) 5.53.94.75.40  

 15.7 - 12.8.2000: Khóa tu mùa hè tåi Làng Mai. Tel.: 

+(33) 5.53.58.48.58. Le Pey 24240 Thenac France, 

summer@plumvillage.org 
 

Tåi MÏ:  
 TuÀn lÍ cuÓi tháng 8.2000:  

Khóa tu cho ngÜ©i ViŒt, ti‹u bang California. Nhóm 

Nø HÒng, Tel/Fax: (714) 841-7044,  

E-mail: xuanlantruong@yahoo.com 

 

 TuÀn lÍ ÇÀu tháng 9.2000:   

Là M¶t Giòng Sông, Không là M¶t Gi†t NÜ§c. Khóa 

tu cho ngÜ©i MÏ, ti‹u bang California. Community of 

Mindful Living, Tel: (510) 527-3751, Fax: (510) 

525-7129, E-mail: parapress@aol.com 

 

 16.9 - 23.9.2000:    

Là M¶t T‰ Bào Cûa CÖ  Th‹. Khóa tu cho ngÜ©i MÏ, 

Ascutney Mountain Resort, Vermont. Khóa tu ÇÜ®c 

hÜ§ng dÅn bªi ThÀy và  các giáo th† xuÃt gia và tåi 

gia. ñåo Tràng Thanh SÖn, Tel.: (802) 436-1103, 

Fax: (802) 436-1101, e-mail: 

 MF-Office@plumvillage.org 

Tåi Âu Châu: 
 

 17.10.2000: Pháp thoåi công c¶ng tåi Paris, Pháp.  

+(33) 5.56.61.66.88 

 19.10.2000: Pháp thoåi công c¶ng tåi London, Anh.  

Tæng thân London/  

ChÎ Chân MÏ 00/44/181.692.17.37 

 21.10.2000: Pháp thoåi công c¶ng tåi Munich, ñÙc.  

http://voyages.sncf.fr/
mailto:NH-Office@plumvillage.org
mailto:xuanlantruong@yahoo.com
mailto:parapress@aol.com
mailto:MF-Office@plumvillage.org
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Tæng thân Munich/ Karl Schmied.  

 Tel: (49)8028-2024; Fax: (49) 8028-2120. 

 24.10.2000: Pháp thoåi công c¶ng tåi Amsterdam,  

Hòa Lan. Tæng thân Amsterdam/ Eveline 

Beumkes. Tel: (31) 206-16-4943.  

 26.10.2000: Pháp thoåi công c¶ng tåi Rome, Ý.  

Tæng thân Rome/ Roberto Mander.  

 Tel: (39) 6-855-8901.   ☺ 

 

 

 

    Con M¡t Cûa Bøt 
 

Khóa Tu 21 ngày tØ 1 tháng 6 Ç‰n 21 tháng 6, 2000 

v§i sÜ ông NhÃt Hånh và tæng thân Làng Mai 
Con M¡t Cûa Bøt 

Chúng ta së h†c dùng Çôi m¡t cûa Bøt Ç‹ thÃy muôn 

vån cõi Bøt trong m¶t håt bøi, m‡i vÎ Bøt an trú trong chúng 

h¶i cûa mình, Çang chÌ dåy chúng ta ti‰p xúc v§i s¿ sÓng. 

Chúng ta së h†c dùng m¡t và bàn chân cûa Bøt Ç‹ ngÒi, Ç‹ Çi 

trong chánh niŒm và ti‰p xúc v§i nh»ng huyŠn diŒu cûa cu¶c 

sÓng. Chúng ta së h†c nhìn v§i Çôi m¡t cûa Bøt Ç‹ hi‹u, Ç‹ tha 

thÙ và chuy‹n hoá s® hãi, lo buÒn và thÃt v†ng. Chúng ta cÛng 

së ÇÜ®c h†c vŠ kinh Hoa Nghiêm và kinh Bát Nhã trong khóa 

tu này. Khóa tu së ÇÜ®c t° chÙc tåi Làng Mai nÜ§c Pháp. ThÀy 

së giäng dåy b¢ng ti‰ng Anh. Bài giäng së ÇÜ®c dÎch qua ti‰ng 

Pháp, ti‰ng ViŒt và ti‰ng ñÙc cùng lúc.  

 

CÀn bi‰t thêm chi ti‰t và ghi danh, xin liên låc v§i Xóm 

Hå, Làng Mai hay trang nhà ti‰ng Anh cûa Làng Mai tåi ÇÎa 

chÌ  http://www.plumvillage.org 

 

           The Eyes of the Buddha   

Lower Hamlet, Plum Village, Meyrac 47120 Loubes-

Bernac, France 

E-mail: LH-Office@plumvillage.org, 

 Fax: +33.5.53.94.75.90   

Telephone hours: 9:30-10:30, 16:00 - 17:00 on 

Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Saturdays  

         +33.5.53.58.48.58  (men and couples); 

         +33.5.53.94.75.40 and  +33.5.56.61.66.88  (women 

           and couples) 

 

Xin ghé trang nhà ti‰ng Anh cûa Làng Mai  tåi ÇÎa chÌ  

http://www.plumvillage.org Ç‹ bi‰t thêm  nh»ng tin tÙc m§i 

cûa khóa tu.  ☺ 

 

Nh»ng sÓ tiŠn Çåo tràng Mai Thôn và Thanh SÖn gºi vŠ 

các tæng thân Quäng TrÎ, Quäng Nam, Nha Trang, Hu‰, Sài Gòn 

CÙu Bão Tháng 8 và Løt Tháng 11 Næm 1999 (cho Ç‰n ngày 22 tháng 1 næm 2000) 

TiŠn 

Ghi chú: USD = US Dollar, MÏ Kim; FF = French Francs, Quan Pháp; DM = ñÙc Mã  

 

Ngày SÓ tiŠn NgÜ©i nhÆn Gºi tØ Çâu NgÜ©i cho tiŠn 

14.10.1999 21.000 USD 

 

SÜ Cô Minh Tánh  

cÙu tr®  bão tháng 8 

ñåo tràngThanh SÖn 

 

ThiŠn sinh các khóa tu 

6.11.1999 4.000 USD        ñoàn PhÆt tº 

Tâm Chánh ñà N¤ng 

ñåo tràng Mai Thôn Các sÜ cô sÜ chú xin 

gia Çình giúp 

 10.000 USD Tæng thân Nha Trang Çi cÙu 

tr® Quäng Ngãi Ç®t løt l§n 

tháng 11 

ñåo tràng Mai Thôn PhÆt tº Âu Châu  

và ViŒt Nam 

6.11.1999 20.000 USD 

 

SÜ Cô Minh Tánh cÙu løt 

tháng 11 

ñåo tràngThanhSÖn  thiŠn sinh các khóa tu 

11.11.1999         19.000 USD SÜ Cô Minh Tánh ñåo tràngThanh SÖn PhÆt tº ViŒt Nam   

ª Hoa Kÿ 

21.11.1999     300.000 FF SÜ Cô Minh Tánh ñåo tràng Mai Thôn H¶i Partage 

21.11.1999 20.000 DM ThÀy Thái Hòa ñåo tràng Mai Thôn MaitreyaFond  

Chân Pháp Nhãn 

26.11.1999 29.000 USD  

 (=174.000 FF)  

ThÀy Thái Hòa ñåo tràng Mai Thôn  PhÆt tº ViŒt Nam tåi 

Âu Châu và Pháp 

26.11.1999 21.000 USD ThÀy Thái Hòa ñåo tràng Mai Thôn  Gñ SÜ cô DiŒu 

Nghiêm 

9.12.1999 10.000 USD  Tæng thân NhaTrang 

Çi cÙu tr® Bình ñÎnh và 

Quäng Ngãi 

ñåo tràng Mai Thôn 

gºi Ky ñam trao cho  

thÀy NhuÆn Häi 

Làng Mai, thiŠn sinh 

Pháp, ñÙc, Anh, Ý, Hà 

Lan 

9.12.1999  6.000 USD SÜ cô Hånh Toàn ban  

tØ thiŒn và cÙu tr® 

ñåo tràng Mai Thôn Làng Mai, trong Çó có 

3000FS cûa  

SC TrungChính 

mailto:LH-Office@plumvillage.org
http://www.plumvillage.org/
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9.12.1999 41.000 USD SC Minh Tánh 

trä quÏ TØ ThiŒn quš I  næm 

2000 

ñåo tràng Mai Thôn tæng thân Làng Mai 

 kh¡p nÖi Hoa Kÿ, 

ñÙc, Pháp, ThøySï... 

9.12.1999 21.000 USD   anh Chân Døng Hòa ñåo tràng Mai Thôn tæng thân LàngMai 

5.01.2000 25.000 USD anh Chân Døng Hòa ñåo tràng Mai Thôn gºi 

trong chÜÖng trình  

Phát Tri‹n C¶ng ñÒng 

Di Feo TâmTØ Hånh 

5000USD, còn låi là 

cûa Làng 

5.01.2000 11.000 USD Tæng thân Nha Trang ñåo tràng Mai Thôn gºi  

vŠ  TT ThiŒn Bình,  

NhuÆn Häi ... 

tiŠn Khóa Tu Hoa Kÿ 

5.01.2000 8.000 USD Tæng thân miŠn Nam mua 

mùng và in 10.000 cuÓn tÆp 

ñåo tràng Mai Thôn Bän quyŠn  

sách cûa SÜ Ông 

 5.01.2000 

 

 50.000 USD  SÜ Cô Minh Tánh ñåo tràngThanhSÖn   PhÆt tº Hoa Kÿ và 

ViŒt Nam tåi Hoa Kÿ 

11.01.2000 24.529 USD ThÀy Thái Hòa ñåo tràng Mai Thôn ThiŠn sinh Pháp, ñÙc, 

Anh, Ý, Thøy Sï 

11.01.2000 10.471 USD 

(=20.000 DM) 

ThÀy Thái Hòa Tæng thân ñÙc, Chân 

Pháp Nhãn  

 

22.01.2000 40.000 USD Chân Døng Hòa cho Quäng 

TrÎ và c¶ng ÇÒng 

ñåo tràng Mai Thôn 

 

Tæng thân Âu Châu 

T°ng sÓ  431.000 USD    
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KŒ TruyŠn ñæng (ti‰p theo trang 4) 
 

 

 

 
 

Bài kŒ truyŠn Çæng ThÀy trao cho  

SÜ cô Thích N» Chân HÜÖng Nghiêm: 

 

HÜÖng s¡c vÜ©n xÜa nguyên vËn mãi 

Nghiêm uy non cÛ vÅn anh linh 

Xuân sang mª sáng chân tr©i r¶ng 

Tay n¡m tay ca gi»a thái bình 

 

 
 

 

Liên Låc v§i Làng Mai 
 

           Trang nhà và ÇiŒn thÜ 

 Ti‰ng Anh http://www.plumvillage.org 

                     info@plumvillage.org 

 

Ti‰ng ViŒt http://www.langmai.org 

                                 info@langmai.org   

 

Chùa Pháp Vân, Xóm ThÜ®ng 

Le Pey 24240 Thenac, France 

Tel.:  +(33) 5.53.58.48.58 

Fax.:  +(33) 5.53.57.34.43 

E-mail:   UH-Office@plumvillage.org 

 

Chùa TØ Nghiêm, Xóm M§i 

13 Martineau 33580 Dieulivol, France 

Tel.:  +(33) 5.56.61.66.88 

Fax.:  +(33) 5.56.61.61.51 

E-mail:   NH-Office@plumvillage.org 

 

Chùa Cam L¶, Xóm Hå 

Meyrac 47120 Loubès-Bernac, France 

Tel.:  +(33) 5.53.94.75.40 

Fax.:  +(33) 5.53.94.75.90 

E-mail:   LH-Office@plumvillage.org 

 

ñåo Tràng Thanh SÖn 

P.O. Box 182  

Hartland-Four Corners, VT 05049 

USA 

Tel.:  (1) 802 436-1103/1102 

Fax.:   (1) 802-436-1101 

E-mail:   MF-Office@plumvillage.org 

 

Tu ViŒn RØng Phong 

P.O. Box 354 

South Woodstock, VT 05071 

USA 

Tel.:  (1) 802 457-2786 / 9442 

Tel./Fax.:   (1) 802 457- 8170 

E-mail:   stoneboy@vermontel.net  

 

 

 

mailto:UH-Office@plumvillage.org
mailto:stoneboy@vermontel.net
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         M©i bån Ç†c Lá ThÜ Làng Mai và tin tÙc vŠ Làng Mai trên hŒ thÓng  

         Internet tåi trang nhà cûa Làng Mai: http://www.langmai.org.  

 

 

 

 

Chùa TØ Nghiêm, Xóm M§i 

13 Martineau 

33580 Dieulivol, France 

ñt: +(33) 5.56.61.66.88 

Fax: +(33) 5.56.61.61.51 

 

 
 

 

 

 

http://www.langmai.org/

