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Lá ThÜ ThÙ Hai MÜÖi Sáu ra ngày 01.02.2003 

 

 
 

Cây ThÓt NÓt và cây Soan 

Nay con Çã vŠ, nay con Çã t§i 

Næm ngoái, sau khi Lá ThÜ Làng Mai thÙ 25 ÇÜ®c gºi Çi 

cho các thân h»u, tåi Xóm M§i Làng Mai có lÍ xuÃt gia 

cho hai mÜÖi mÓt vÎ lúc 7 gi© sáng ngày 7 tháng 2 næm 

2002, g†i là hai mÜÖi mÓt Cây ThÓt NÓt. LÍ xuÃt gia rÃt 

trang nghiêm và cäm Ç¶ng, tÜ§i tÄm håt giÓng bÒ ÇŠ nÖi tÃt 

cä m†i ngÜ©i, xuÃt gia cÛng nhÜ tåi gia. Các vÎ sa di và sa 

di ni m§i có tên là Chân Pháp Khôi (cha MÏ mË ViŒt), 

Chân Pháp ñiŠn (Tân Tây Lan), Chân Pháp Luân (MÏ gÓc 

ViŒt), Chân Pháp NhÅn (BÒ ñào Nha), Chân Pháp Thân 

(Pháp), Chân Pháp T¿ (Pháp), Chân Pháp Môn (Pháp), 

Chân Pháp Hi‹n (MÏ gÓc ViŒt), Chân Pháp Chi‰u (MÏ gÓc 

ViŒt), Chân Pháp H»u (Gia Nã ñåi gÓc ViŒt), Chân CÖ 

Nghiêm (ViŒt), Chân Doanh Nghiêm (MÏ gÓc ViŒt), Chân 

CÀn Nghiêm (Úc gÓc ViŒt), Chân ChÌ Nghiêm (ViŒt), 

Chân ThÎnh Nghiêm (ViŒt), Chân Cung Nghiêm (ViŒt), 

Chân Thi Nghiêm (ViŒt), Chân ThÀn Nghiêm (ViŒt), Chân 

ViŒt Nghiêm (Pháp), Chân Nho Nghiêm (MÏ gÓc ViŒt) và 

Chân ñàn Nghiêm (MÏ gÓc ViŒt). 

 

Ngày 26.5.2002, låi có m¶t lÍ xuÃt gia n»a cho mÜ©i hai vÎ 

g†i là mÜ©i hai cây Soan: Chân Pháp L¶ (ViŒt), Chân Pháp 

Lai (Anh), Chân Pháp Uy‹n (MÏ gÓc ViŒt), Chân Pháp 

Hành (MÏ), Chân Gia Nghiêm (Lào), Chân LiÍu Nghiêm 

(Anh gÓc ViŒt), Chân HÒng Nghiêm (Úc gÓc ViŒt), Chân 

Trúc Nghiêm (MÏ gÓc ViŒt), Chân Thanh Nghiêm (MÏ 

gÓc ViŒt), Chân HiŠn Nghiêm (Úc gÓc ViŒt), Chân Trang 

Nghiêm (ViŒt) và Chân Mai Nghiêm (Pháp). NhÜ vÆy sÓ 

các vÎ xuÃt gia ÇÜ®c th‰ Ç¶ tåi Làng Mai Çã lên t§i 161 vÎ. 

 

Ngày 9.2.2002, Çåi chúng quây quÀn gói bánh chÜng ª 

Xóm Hå và Ç‰n Çêm giao thØa ngày 11.2.2002 thÀy Ç†c 

thÖ b¢ng cä ti‰ng ViŒt, ti‰ng Anh và ti‰ng Pháp cho tÙ 

chúng nghe, k‹ cä các tÙ chúng ª Thanh SÖn, RØng Phong 

và L¶c Uy‹n. Trong các bài thÖ thÀy Ç†c, có các bài Trái Ý 

ThÙc Chín RÒi, ThÖ TØng Ôm và M¥t Tr©i TØng Håt và 

TÜÖi Son BŠn S¡t. 

 

Ngày 16.2.2002 b¡t ÇÀu m¶t khóa sinh hoåt cho ngÜ©i xuÃt 

gia tåi n¶i viŒn PhÜÖng Khê, n¶i dung rÃt giàu có. (Nh»ng 

cuÓn bæng giäng cûa khóa tu nÀy Çã ÇÜ®c sº døng Ç‹ t° 

chÙc m¶t khóa tu tÜÖng t¿ tåi chùa T° ª ViŒt Nam cho 

ngÜ©i xuÃt gia vào trung tuÀn tháng ba dÜÖng lÎch). Khóa 

sinh hoåt này Çã chÃm dÙt vào chiŠu ngày 20.2.2002. 

 

Giáo Døc và Chuy‹n Hóa 
 

Ngày 27.2.2002, SÜ Ông, thÀy Pháp NiŒm và các SÜ Cô 

Thanh Ý, Chân Tín Nghiêm và Chân Không Çi Boston. Tåi 

Hynes Convention Center tåi Boston ngày 3.3.2002, thÀy 

giäng vŠ ÇŠ tài Fear and Compassion (S¿ S® Hãi và Lòng 

TØ Bi) cho m¶t thính chúng khoäng 3,500 ngÜ©i Hoa Kÿ. 

Ngày 8 tháng 3 næm 2002 thÀy låi thuy‰t giäng tåi thánh 

ÇÜ©ng Memorial Church cûa trÜ©ng ñåi H†c Harvard, ti‹u 

bang Massachusetts. Thánh ÇÜ©ng quá nhÕ nên ban t° 

chÙc Çã tØ chÓi nhiŠu træm sinh viên muÓn vào nghe. Ngày 

hôm sau, có m¶t ngày quán niŒm cÛng tåi Memorial 

Church. ThiŠn sinh ÇÜ®c Çi thiŠn hành rÃt thänh thÖi trong 

khuôn viên trÜ©ng Çåi h†c và ÇÜ®c æn trÜa chánh niŒm 

ngay trong thánh ÇÜ©ng. ñây là lÀn ÇÀu tiên thánh ÇÜ©ng 

cho phép Çem thÙc æn vào và ÇÜ®c ngÒi æn tåi ch‡. Møc SÜ 

Dorothy Austin, ngÜ©i chû nhiŒm Thánh ñÜ©ng, là ngÜ©i 

Çã tØng ngÜ«ng m¶ SÜ Ông tØ lâu và lÀn nÀy rÃt hÙng khªi. 

Bà Çã phát nguyŒn y‹m tr® ChÜÖng trình Deep Listening 

do thÀy ÇŠ xÜ§ng Ç‹ Çem låi truyŠn thông và hi‹u bi‰t làm 

Ç¶ng l¿c xây d¿ng hòa bình. Ông ThÎ TrÜªng Thành PhÓ 

Cambridge cûa ti‹u bang Massachusetts, Michael A 

Sullivan nhân dÎp này Çã ra tuyên cáo thay m¥t H¶i ñÒng 

Thành PhÓ Cambridge, chào Çón thÀy. Bän Tuyên Cáo này 

ÇÜ®c kš ngày 8.3.2002.  

 

Ngày 10.3.2002 có m¶t ngày quán niŒm tåi trÜ©ng ñåi 

H†c Wellesley College, m¶t trÜ©ng Çåi h†c n» rÃt n°i 

ti‰ng. NhiŠu vÎ phu nhân các nguyên thû quÓc gia Çã tØng 

là sinh viên xuÃt thân tØ Çåi h†c này nhÜ bà TÓng MÏ 

Linh, bà Hillary Clinton, bà Jacqueline Kennedy... VÎ ViŒn 

TrÜªng trÜ©ng này, bà Diana Chapman Walsh, và giáo sÜ 

ti‰n sï Victor Kazanjan khoa trÜªng Phân Khoa Tôn Giáo 

và ñ©i SÓng Tâm Linh Çã hâm m¶ thÀy tØ lâu, nay ÇÜ®c t° 

chÙc m¶t ngày chánh niŒm tåi trÜ©ng, rÃt lÃy làm hånh 

phúc. Hai vÎ Çã nhân danh trÜ©ng ñåi H†c này hi‰n t¥ng 

thÀy Giäi ThÜªng Education as Transformation, m¶t giäi 

thÜªng ÇÜ®c trao t¥ng hàng næm cho m¶t C¶ng ñÒng Giáo 

Døc nào thành t¿u ÇÜ®c s¿ nghiŒp giáo døc có khä næng 

chuy‹n hóa. 

 

Ngày 11.3.2002 thÀy và phái Çoàn Çi Tu ViŒn L¶c Uy‹n ª 

Ti‹u Bang California. Có m¶t ngày quán niŒm tåi Tu ViŒn. 

GÀn m¶t ngàn ÇÒng bào lên sinh hoåt cùng thÀy. ThiŠn 

ÇÜ©ng nhÕ, nhiŠu thiŠn sinh phäi ngÒi ngoài lŠu xa rÃt 
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lånh. ThÀy và tæng Çoàn Çã trª låi Làng sau nhiŠu ngày 

sinh hoåt v§i Çåi chúng tu viŒn. 

 

Nh»ng ngÜ©i khuÃt m¥t 
 

Næm 2002 là næm Làng Mai æn mØng hai mÜÖi tu°i nên tåi 

Làng có nhiŠu Khóa Tu Ç¥c biŒt. TrÜ§c h‰t là Khóa Tu 

Tâm Lš trÎ liŒu giäng dåy b¢ng ti‰ng Pháp ngay tåi Làng. 

NgÜ©i tham d¿ quá Çông thành thº các thiŠn ÇÜ©ng NÜ§c 

Tïnh và Cam L¶ không Çû ch‡ cho thiŠn sinh ngÒi nghe 

Pháp thoåi. ñây là lÀn ÇÀu tiên thÀy giäng Duy Bi‹u H†c 

b¢ng ti‰ng Pháp cho thiŠn sinh nói ti‰ng Pháp. Hånh phúc 

nhÃt là các thÀy các sÜ cô gÓc Pháp. Tuy Làng Mai ª Pháp 

nhÜng phÀn Çông nh»ng pháp thoåi cûa thÀy chÌ nói b¢ng 

ti‰ng Anh và ti‰ng ViŒt. ThiŠn sinh Pháp nghe dÎch không 

“Çã” b¢ng nghe ti‰ng Pháp tr¿c ti‰p tØ miŒng thÀy nói. Sª 

dï thÀy nói ti‰ng Anh nhiŠu hÖn ti‰ng Pháp vì Trung Tâm 

Mai Thôn là m¶t trung tâm thÆt s¿ quÓc t‰; mùa Hè thiŠn 

sinh cûa trên 36 quÓc gia thÜ©ng vŠ tham d¿. Dù là trong 

mùa ñông, sÓ ngÜ©i nghe ti‰ng Anh cÛng là Çåi Ça sÓ. 

Trong sÓ các vÎ thiŠn sÜ tØ Á Châu sang Tây phÜÖng giäng 

dåy, có lë thÀy là ngÜ©i am tÜ©ng væn hóa và ngôn ng» 

Pháp nhiŠu nhÃt. NgÜ©i Pháp nào Çã d¿ m¶t khóa tu giäng 

b¢ng ti‰ng Pháp rÒi thì không th‹ không trª låi næm sau! 

ThÀy Çã sº døng væn chÜÖng, tri‰t h†c và thi ca Pháp Ç‹ 

diÍn giäi nh»ng áo nghïa thâm trÀm cûa Bøt dåy, ung dung 

và nhË nhàng nhÜ khi thÀy Ç†c thÖ KiŠu hay thÖ NguyÍn 

Bính và bình giäi theo cái nhìn thiŠn quán! CÛng vì vÆy mà 

sÓ thiŠn sinh nói ti‰ng Pháp ngày càng Çông. Næm 2003, 

khóa tu nói ti‰ng Pháp së b¡t ÇÀu tØ ngày 5.5.2003 cho Ç‰n 

11.5.2003. Hy v†ng nh»ng bài giäng trong Khóa tu Tâm 

Lš TrÎ LiŒu theo tinh thÀn PhÆt giáo này së ÇÜ®c phiên tä 

và in thành sách cho nhiŠu ngÜ©i ÇÜ®c thØa hÜªng l®i låc. 

 

Næm 2002 vØa qua, khóa tu cho ngÜ©i nói ti‰ng Pháp rÃt 

hào hÙng. SÓ ngÜ©i ghi tên Çông quá, phòng Óc cûa Làng 

không Çû dung chÙa nên ban ÇiŠu hành các xóm cûa Làng 

Mai phäi Çi mÜ§n h‰t tÃt cä các nhà khách quanh vùng. 

ThiŠn sinh ngÜ©i Pháp Ç‰n b¢ng xe hÖi nên có th‹ t¿ lái xe 

m‡i ngày Ç‰n nghe pháp thoåi và tham d¿ m†i sinh hoåt 

khác rÒi chiŠu lái vŠ nhà khách mà ngû, sau gi© ngÒi thiŠn 

tÓi. Hôm Çó vØa æn trÜa xong, thÀy Pháp ƒn Çang ngÒi 

gi»a væn phòng. ChÌ còn hai hôm n»a là khóa tu ti‰ng Pháp 

b¡t ÇÀu. ThÀy Pháp ƒn hÖi thi‰p Çi. ThÀy thÃy m¶t Çoàn xe 

hÖi nhà binh rÃt dài leo rÀm r¶ lên Xóm ThÜ®ng. ThÀy 

không bi‰t quân Ç¶i Pháp t§i Làng làm gì mà Çông th‰. RÒi 

vÎ chÌ huy trÜªng Çi vào væn phòng Chùa Pháp Vân Xóm 

ThÜ®ng. M¶t lát sau vÎ Ãy Çi ra. Cùng Çi v§i vÎ Ãy là thÀy 

Ananda Chân Khánh H›. Sau khi Çoàn xe nhà binh Çi rÒi, 

thÀy Ananda cho thÀy Pháp ƒn bi‰t là: “Ông nhà binh Çó 

muÓn ghi tên cho tÃt cä binh sï cûa Çoàn xe kia tham d¿ 

khóa tu ti‰ng Pháp.” ThÀy Pháp ƒn nói: “NhÜng mình Çâu 

có Çû ch‡ cho cái sÓ lÜ®ng binh lính kh°ng lÒ cûa h†?” 

ThÀy Ananda nói: “Thì tôi cÛng nói v§i ông Ãy nhÜ th‰ 

ÇÃy. NhÜng ông ta nói: ‘Quš vÎ ÇØng lo. N‰u quš vÎ chÃp 

nhÆn, chúng tôi së lo liŒu tÃt cä, không cÀn phiŠn Ç‰n quš 

vÎ.’ Nghe nói nhÜ vÆy, tôi gÆt ÇÀu.” T§i Çây thì thÀy Pháp 

ƒn giÆt mình tÌnh dÆy, và bi‰t là mình vØa thi‰p Çi. ThÀy 

Pháp ƒn trÜ§c Çó chÜa bao gi© ÇÜ®c nghe nói t§i nh»ng gì 

Çã xÄy ra trên ÇÒi Thénac cûa Xóm ThÜ®ng trong th©i ñŒ 

NhÎ Th‰ Chi‰n. Ÿ Çây, trong th©i Ãy Çã xÄy ra nhiŠu s¿ 

xung Ç¶t và lính ñÙc Çã b¡n ch‰t rÃt nhiŠu thành viên cûa 

kháng chi‰n Pháp ngay bên bÙc tÜ©ng Çá. BÙc tÜ©ng này 

vÅn còn và n¢m không xa NgÛ Quán ñÜ©ng cûa Xóm 

ThÜ®ng bây gi©. Trong làng Thénac, lính ñÙc Çã tàn sát, 

Çã tra tÃn, Çã nhÓt nhiŠu ngÜ©i kháng chi‰n Pháp vào trong 

m¶t nhà th© cách Thénac không xa rÒi ÇÓt cháy nhà th© Çó 

cùng v§i nh»ng ngÜ©i bÎ nhÓt. Oán khí còn rÃt n¥ng nŠ khi 

Làng Mai ÇÜ®c thành lÆp hai mÜÖi mÓt næm vŠ trÜ§c.  

 

Tuy nhiên, nh© công phu thiŠn ÇÎnh, thiŠn hành, thiŠn t†a, 

giäng kinh, tøng kinh, phóng sinh và th¿c tÆp hóa giäi 

trong hai mÜÖi næm qua mà næng lÜ®ng cûa vùng này Çã 

thay Ç°i: dân chúng trong vùng Çã nhiŠu lÀn nói r¢ng h† 

cäm nhÆn ÇÜ®c næng lÜ®ng bình an này trong m¶t ÇÜ©ng 

kính khoäng hai mÜÖi cây sÓ. ThiŠn sinh cûa mÃy mÜÖi 

quÓc gia trong bao nhiêu næm Çã Ç‰n Làng Mai Xóm 

ThÜ®ng Ç‹ th¿c tÆp và bÜ§c chân an lành cûa h† Çã Ç¥t lên 

trên tØng tÃc ÇÃt cûa Xóm ThÜ®ng. ThiŠn sinh ngÜ©i ñÙc 

cÛng Çông l¡m. Nh»ng ngÜ©i ñÙc t§i Xóm ThÜ®ng trong 

vòng hai mÜÖi næm nay không hŠ mang theo súng Óng và 

tâm niŒm hÆn thù, trái låi tÃt cä ÇŠu Ç‰n v§i tâm chí thành 

tu tÆp. TuÀn lÍ nào cÛng có thí th¿c cô hÒn. N‡i oan Çã 

nhË. Cho nên s¿ kiŒn nh»ng ngÜ©i khuÃt m¥t khuÃt mày, 

k‹ cä nhà binh, muÓn tham d¿ vào khóa tu ti‰ng Pháp là 

m¶t ÇiŠu dÍ hi‹u. Vì th‰ trong suÓt khóa tu ti‰ng Pháp này, 

bu°i chiŠu nào cÛng có lÍ cúng thí th¿c cho nh»ng oan hÒn 

nån nhân th‰ chi‰n thÙ hai. Trong m¶t bu°i pháp thoåi 

khóa tu ti‰ng Pháp, thÀy có nh¡c låi giÃc mÖ cûa thÀy Pháp 

ƒn khi‰n cho nhiŠu thiŠn sinh §n lånh xÜÖng sÓng. Và sau 

Çó, m‡i chiŠu khi có lÍ cúng cô hÒn các thiŠn sinh t§i tham 

d¿ h¶ niŒm nhiŠu l¡m. Trên bàn th© cúng cô hÒn không 

nh»ng có bày gåo, muÓi và cháo mà các sÜ chú còn hi‰n 

t¥ng bánh mì, bÖ, yaourt, s»a và muesli n»a. 

 

H¶i nhÆp væn hóa  
 

Ngày 28.4.2002 Làng Mai låi æn mØng Ngày Em Hai MÜÖi 

Tu°i b¢ng m¶t khóa tu nói ti‰ng ViŒt. ñây là lÀn ÇÀu tiên 

tåi Làng có m¶t khóa tu nói thuÀn ti‰ng ViŒt trong tám 
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ngày liên ti‰p. CÓ nhiên Çã có nh»ng khóa tu 5 hay 6 ngày 

giäng dåy b¢ng ti‰ng ViŒt Çã ÇÜ®c t° chÙc tåi Hoa Kÿ, Gia 

Nã ñåi, hay Úc châu nhÜng tåi Làng Mai, Çây là lÀn thÙ 

nhÃt. Chúng ta Çã bi‰t vào mùa Hè, tuy ngÜ©i ViŒt vŠ khá 

Çông, nhÜng cÛng vÅn còn thiŠn sinh cûa trên 30 quÓc gia 

khác n»a; nên m‡i tuÀn chÌ có ÇÜ®c hai lÀn nghe thÀy 

giäng b¢ng ti‰ng ViŒt. ñÒng bào dù có giÕi ti‰ng Anh ho¥c 

ti‰ng Pháp cÛng thích ÇÜ®c nghe thÀy giäng b¢ng ti‰ng 

ViŒt. SÜ Ông Làng Mai vØa là nhà tu, vØa là nhà væn hóa 

nên nh»ng bu°i giäng cûa thÀy b¢ng ti‰ng ViŒt làm cäm 

Ç¶ng ngÜ©i ÇÒng hÜÖng Ç‰n tÆn xÜÖng tûy. Xa nÜ§c, xa 

nhà, ngÒi trong khung cänh Tây phÜÖng mà nghe nh»ng ÇŠ 

tài có liên hŒ t§i tâm linh, væn hóa và ÇÃt nÜ§c thì ai mà 

không cäm thÃy rung Ç¶ng tâm can. Nh»ng khó khæn, 

nh»ng kh° Çau, nh»ng Ü§c v†ng thÀm kín cûa ÇÒng bào Çã 

ÇÜ®c ÇŠ cÆp t§i. Nh»ng phép th¿c tÆp nh¢m tháo g« khó 

khæn và chuy‹n hóa kh° Çau ÇÜ®c ÇÜa ra rÃt cø th‹: làm 

th‰ nào Ç‹ lÃp ÇÜ®c hÓ cách væn hóa, hÓ cách th‰ hŒ, Çem 

cha mË và con cái trª låi v§i nhau. Làm th‰ nào Ç‹ h¶i 

nhÆp ÇÜ®c vào xã h¶i Tây phÜÖng mà vÅn gi» ÇÜ®c tinh 

hoa cûa n‰p sÓng truyŠn thÓng. TÃt cä các thÀy, các sÜ cô, 

sÜ chú ÇŠu Çem h‰t khä næng ra chæm sóc và hÜ§ng dÅn 

ÇÒng bào th¿c tÆp. Nh»ng gi†t nÜ§c m¡t, nh»ng bu°i hòa 

giäi, nh»ng vòng tay ôm... ñÒng bào t§i d¿ Khóa rÃt Çông. 

Bên ñÙc, ÇÒng bào Çã thuê nhiŠu chi‰c xe bušt Çi tØ nhiŠu 

thành phÓ vŠ tham d¿. Ai cÛng hånh phúc, ai cÛng Çòi hÕi 

m‡i næm phäi có m¶t khóa tu nhÜ th‰ cho ngÜ©i ViŒt ª 

Làng Mai. Tu tÆp Ç‰n ngày thÙ tÜ, thÀy dåy vŠ phép th¿c 

tÆp làm m§i và hòa giäi. Nh»ng ngÜ©i có m¥t tåi Khóa Tu 

có cÖ h¶i th¿c tÆp l¡ng nghe và ái ng» Ç‹ thi‰t lÆp låi 

truyŠn thông. Nh»ng vÎ không có thân nhân trong khóa tu 

cÛng ÇÜ®c giao cho trách nhiŒm sº døng ÇiŒn thoåi Ç‹ tái 

lÆp truyŠn thông v§i ngÜ©i thân cûa mình còn ª nhà. ThiŠn 

sinh nghe l©i thÀy h‰t lòng. ThÀy ÇŠ nghÎ phäi th¿c tÆp cho 

xong trÜ§c mÜ©i hai gi© khuya Çêm Ãy. Tåi các Xóm, thiŠn 

sinh s¡p hàng nÓi Çuôi nhau Ç‹ ch© t§i phiên mình sº døng 

ÇiŒn thoåi. ñåi Ça sÓ Çã thành công và nét m¥t ai cÛng rång 

r«. Nh»ng câu nói khiêm cung xin l‡i, xÜa nay không có 

khä næng nói, bây gi© ai cÛng có th‹ nói ÇÜ®c; Çó là nh© 

håt giÓng cûa hi‹u và thÜÖng trong lòng Çã ÇÜ®c các bài 

pháp thoåi cûa thÀy tÜ§i tÄm. Có vài vÎ còn ngÜ®ng ngùng, 

“m¡c c«“, nói r¢ng s® ÇiŒn vŠ nói gi†ng “ái ng» Ãy thì “anh 

Ãy” ho¥c “cô Ãy” së chê mình là “cäi lÜÖng”... Các vÎ này 

hÙa là vŠ låi nhà thì th‰ nào cÛng có cách làm lành và 

“xuÓng nÜ§c” rÃt hay Ç‹ thành công.  

 

Nh»ng thành công l§n lao cûa thiŠn sinh làm cho các thÀy 

và các sÜ cô rÃt phÃn khªi và Çem låi rÃt nhiŠu niŠm vui 

cho tæng thân thÜ©ng trú. Nghe nói ông lái xe bušt tØ ñÙc 

sang cÛng hÙng khªi và Çòi næm sau së xin cùng tu theo.  

Cánh Tay cûa Bøt 
 

Khóa tu ti‰ng ViŒt chÃm dÙt ngày 4.5.2002 thì ngày 1 

tháng 6 khóa tu Ç¥c biŒt ti‰ng Anh khai giäng. ñây là m¶t 

khóa 21 ngày dành cho ngÜ©i Çã tu h†c lâu næm, m‡i hai 

næm ÇÜ®c t° chÙc m¶t lÀn. ThÜ©ng thì các vÎ giáo th†, nhÃt 

là giáo th† cÜ sï hay vŠ khóa tu này Ç‹ ÇÜ®c tu nghiŒp trª 

låi. Khóa tu này có chû ÇŠ là Cánh Tay cûa Bøt (The Hand 

of the Buddha). 

Khóa tu này khai tri‹n phÜÖng diŒn hånh môn cûa Bøt và 

chÜ vÎ bÒ tát. ThÀy Çã sº døng tuŒ giác kinh Pháp Hoa làm 

nŠn täng cho khóa tu. ThÀy b¡t ÇÀu vào viŒc th¿c tÆp xây 

d¿ng tæng thân và nh»ng biŒn pháp cø th‹ Ç‹ áp døng phép 

løc hòa. Tæng thân cÛng là PhÆt thân, chuyên chª Pháp 

thân. Phäi ti‰p xúc thân Bøt và thân Pháp qua thân Tæng. 

ñŒ tº Bøt không ÇÜ®c có m¥c cäm, không nên nói: Tôi 

không th‹ nào làm nhÜ Bøt và tôi cÛng không cÀn thành 

Bøt; tôi chÌ muÓn tu tÆp Ç‹ chuy‹n hóa m¶t ít kh° Çau cho 

tôi mà thôi. Phäi có lš tÜªng cûa Bøt, phäi nuôi tâm bÒ ÇŠ. 

Nh»ng hình änh BÒ Tát mÅu m¿c nhÜ ThÜ©ng BÃt Khinh, 

DÜ®c VÜÖng, DiŒu Âm, Quán Âm, Trì ñÎa, ñÎa Tång, Væn 

Thù, Ph° HiŠn, v.v.. ÇÜ®c ÇÜa ra Ç‹ nêu rõ bình diŒn hành 

Ç¶ng (hånh môn) cûa Bøt. PhÄm Ph° Môn ÇÜ®c thÀy Çem 

ra giäng dåy. TØ bi ÇÜ®c bi‹u hiŒn v§i nhiŠu hình thÙc. BÒ 

Tát DiŒn Nhiên VÜÖng cÛng là hiŒn thân cûa tØ bi. Khóa tu 

Çi rÃt sâu, th¿c tÆp rÃt v»ng chãi. ThÀy có nh¡c t§i t° chÙc 

ñåi ñÒng mà thÀy và m¶t sÓ thân h»u Çã chû trÜÖng Ç‹ 

Çánh thÙc nhân loåi vŠ tình trång nhiÍm ô cûa trái ÇÃt. T° 

chÙc này ÇÜ®c thành lÆp næm 1969. Các vÎ nhân sï Çã h¶i 

h†p tåi Paris, Copenhague và ª m¶t sÓ ÇÎa Çi‹m khác ª Âu 

Châu trÜ§c khi triŒu tÆp bu°i h†p ÇÀu tiên cûa các nhà 

khoa h†c tåi thành phÓ Menton ngày 25.11.1970. Trong kÿ 

h†p ª Menton, các Khoa H†c gia có m¥t là nhà bác h†c 

Pierre Lépine, Hàn Lâm ViŒn Khoa H†c Pháp, Klaus 

Meyer Abich, VÆt Lš h†c gia ñÙc, Conrad A Istock, 

Laurence S lobodkin, hai khoa h†c gia l‡i låc tåi Hoa Kÿ 

và SÜ cô Chân Không (hÒi Çó g†i là Giáo SÜ Cao Ng†c 

PhÜ®ng) Çã thäo ra væn kiŒn g†i là The Menton Statement 

nói vŠ tình trång nguy ngÆp cûa trái ÇÃt vì nån nhiÍm ô. 

Væn kiŒn này Çã ÇÜ®c gºi cho các nhà khoa h†c trên th‰ 

gi§i và Çã lÃy ÇÜ®c hÖn bÓn nghìn ch» kš cûa các khoa h†c 

gia n°i ti‰ng. ñåi diŒn cûa t° chÙc ñåi ñÒng Çã Ç‰n g¥p 

ông T°ng ThÜ Kš Liên HiŒp QuÓc U Thant ngày 

11.5.1971 Ç‹ trình lên væn bän này cùng ch» kš cûa 4.000 

khoa h†c gia và yêu cÀu Liên HiŒp QuÓc t° chÙc m¶t h¶i 

nghÎ vŠ vÃn ÇŠ sinh môi cûa trái ÇÃt. K‰t quä là ngày 

1.6.1972 h¶i nghÎ quÓc t‰ ÇÀu tiên vŠ Sinh Môi ÇÜ®c t° 

chÙc tåi Stockholm. Và tØ Çó š thÙc vŠ bäo vŒ sinh môi b¡t 

ÇÀu lan r¶ng. TrÜ§c Çó, chÜa có ai nói Ç‰n vÃn ÇŠ bäo vŒ 

sinh môi. Công viŒc này cÛng là m¶t ví dø cho hånh môn 
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cûa Bøt. 

Long VÎ 
 

Khóa tu Cánh Tay cûa Bøt chÃm dÙt ngày 21.6.2002 

thì ngày 10.7.2002 Làng mª cºa cho khóa tu mùa Hè. 

Mùa Hè næm nay có khoäng 2.650 thiŠn sinh vŠ tu h†c 

và chÌ kéo dài Çúng bÓn tuÀn. Ngày 28.7.2002 có lÍ 

RÜ§c Long VÎ SÜ T° Tæng H¶i vŠ t° ÇÜ©ng Xóm 

ThÜ®ng, trang nghiêm và kính cÄn vô cùng. Ngày 

5.8.2002 có lÍ RÜ§c Long VÎ SÜ T° NhÃt ñÎnh vŠ t° 

ÇÜ©ng Xóm M§i và hôm sau có lÍ rÜ§c Long VÎ SÜ T° 

Thanh Quš vŠ t° ÇÜ©ng Xóm Hå. TØ khi Long VÎ các 

vÎ t° sÜ ÇÜ®c an trí trong ba chùa, næng lÜ®ng tu tÆp 

cûa tÙ chúng Çã tæng tri‹n rÃt nhiŠu. Khóa tu Mùa Hè 

næm nay có 37 “n» hoàng và hoàng Ç‰ tš hon” cûa ba 

mÜÖi bäy quÓc gia lên tuyên dÜÖng “ngày hôm nay là 

ngày cûa ngày hôm nay”, “I declare today “today’s day”. 

SÓ thi‰u nhi và thanh niên tØ nhiŠu nÜ§c Ç‰n khá Çông. Tåi 

các quán sách Con Nghé NhÕ Xóm M§i hay Hoa Ô Môi 

Xóm Hå và M¥t Tr©i Lên Xóm ThÜ®ng ÇŠu có phát hành 

huy hiŒu Làng Mai v§i hình hoa sen Chùa M¶t C¶t cùng 

các ch» Smrti, Samadhi và Prajna (NiŒm-ñÎnh-TuŒ) và các 

huy hiŒu mang các dòng ch» “Ngày Em Hai MÜÖi Tu°i”, 

“Le Jour de mes vingt ans” (Pháp), “The Day I turn 

twenty” (Anh), “der tag meiner zwanzig jahre” (ñÙc) Ç‹ 

thiŠn sinh g¡n vào áo æn mØng næm Làng Mai Hai MÜÖi 

Tu°i. 

 

ˆn cÖm nghi thÙc, Làng Mai Hè 2002 

 
Các thÀy và các sÜ chú Xóm ThÜ®ng Çã trình diÍn kÎch 

Cºa Tùng ñôi Cánh Gài và các sÜ cô hai Xóm Çã trình 

diÍn màn múa TrÜ©ng Ca Avril nhiŠu lÀn trong các khóa 

tu, cÛng Ç‹ mØng Làng Mai Hai MÜÖi Tu°i, và rÃt ÇÜ®c 

thiŠn sinh m‰n m¶. Pháp thoåi chót cûa khóa tu ÇÜ®c nói 

vào ngày 6.8.2002. Trong Khóa tu mùa Hè có m¶t Çoàn kš 

giä TriŠu Tiên Ç‰n phÕng vÃn ThÀy. CuÓn sách Anger cûa 

ThÀy xuÃt bän tØ ÇÀu mùa xuân tåi ñåi Hàn Çã trª nên m¶t 

hiŒn tÜ®ng l§n. Trong vòng bÓn tháng, sách bán ÇÜ®c hai 

træm ngàn cuÓn. Phäi tái bän låi nhiŠu lÀn. Các nhÆt báo và 

các ñài TruyŠn Hình nói t§i cuÓn sách cÛng rÃt nhiŠu. Có 

nh»ng cu¶c tham luÆn kéo dài hàng gi© trên các Çài truyŠn 

hình vŠ tác phÄm và vŠ tác giä. Giáo lš và pháp môn Làng 

Mai do Çó ÇÜ®c dân chúng ñåi Hàn nghe t§i nhiŠu hÖn là ª 

bÃt cÙ nÜ§c nào. Nhà xuÃt bän cÛng Çã gºi ngÜ©i qua Ç‹ 

phÕng vÃn. Và thÀy Çã chÃp nhÆn l©i yêu cÀu cûa h† là 

mùa Xuân 2003 thÀy së cùng m¶t tæng Çoàn 15 ngÜ©i Làng 

Mai qua ho¢ng hóa tåi ñåi Hàn. 

 

ñ‰ thính 

 

Ngày 10.8.2002, thÀy và m¶t phái Çoàn Làng Mai Çi 

Boston, MA, b¡t ÇÀu chuy‰n Çi ho¢ng pháp tåi Hoa Kÿ. 

Khóa tu ÇÀu ÇÜ®c t° chÙc tåi miŠn ñông, v§i chû ÇŠ 

Healing our Heart and Global Community: the practice of 

Non Fear and Compassion. Khóa này ÇÜ®c t° chÙc tåi 

trÜ©ng ñåi H†c Stonehill, ti‹u bang Massachusetts, có 880 

thiŠn sinh tham d¿ và sÓ ngÜ©i quy y th† næm gi§i Çã lên 

t§i hÖn 500 ngÜ©i. Trong khóa tu này Çã hình thành 

chÜÖng trình Listening Deeply (ñ‰ Thính) giúp cho ngÜ©i 

dân Hoa Kÿ th¿c tÆp l¡ng nghe và xây d¿ng š thÙc vŠ hòa 

bình và hòa giäi. M¶t vÎ n» Møc SÜ tên là Reverend Hilary 

Çã ÇÙng ra vÆn Ç¶ng cho ChÜÖng trình này v§i s¿ tr® l¿c 

cûa m¶t sÓ các thÀy các sÜ cô tåi Làng Mai gÓc Hoa Kÿ. 

Khóa tu hoàn mãn, tæng Çoàn lên ÇÜ©ng Çi Providence 

thu¶c ti‹u bang Rhodes Island. Tåi Çây, tæng Çoàn nghÌ 

Çêm låi tåi thiŠn viŒn Providence Zen Center. Tåi thành 

phÓ Providence thÀy Çã thuy‰t pháp vŠ ÇŠ tài Vô úy và TØ 

Bi cho m¶t thính chúng trên ba nghìn ngÜ©i tåi h¶i trÜ©ng 

Providence Convention Center chiŠu 17.8.2002. TrÜ§c Çó 

thÀy và tæng Çoàn Çã hÜ§ng dÅn thiŠn hành cho khoäng hai 

nghìn ngÜ©i d†c theo b© kinh chäy ngang thành phÓ và 

ngÒi xuÓng công viên b© sông æn chiŠu trong chánh niŒm. 

 

Sáng hôm sau 18.8.2002 tæng Çoàn gÒm 57 ngÜ©i Çã lên 

ÇÜ©ng bay vŠ Denver. ChiŠu hôm Ãy thÀy ti‰p phái viên t© 

Denver Post tåi Mariott Hotel (bài này Çæng ª Denver Post 

ngày 2 tháng 9-2002). Tæng Çoàn cÜ trú tåi Naropa 

Institute. Ngày 20.8.2002 thÀy giäng tåi h¶i trÜ©ng Denver 

cho hÖn ba nghìn ngÜ©i Hoa Kÿ vŠ ÇŠ tài Ch»a Lành NiŠm 

ñau, Ti‰p Xúc An Låc.  

Núi Rocky 
 

TØ ngày 21 Ç‰n ngày 23.8.2002 là khóa tu cho ngÜ©i MÏ 

ÇÜ®c t° chÙc tåi Tùng Lâm Shambala trên núi Rocky v§i 
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ÇŠ tài Nuôi DÜ«ng TØ Bi, Chuy‹n Hóa HÆn Thù và S® Hãi. 

HÀu h‰t các thiŠn sinh tham d¿ khóa tu này ÇŠu quy y và 

ti‰p nhÆn næm gi§i vào ngày cuÓi cûa Khóa Tu, có lë vì Çã 

trên mÜ©i næm nay thÀy không vŠ dåy tåi miŠn này. Trong 

khóa tu, có m¶t Çoàn kš giä Çài truyŠn hình ñåi Hàn t§i 

phÕng vÃn thÀy. H† Çã sang Làng Mai nhÜng nghe thÀy Çã 

Çi Hoa Kÿ cho nên Çã bay theo Ç‹ có th‹ g¥p thÀy ª khóa 

tu. 

Khóa tu ª Rocky Mountain hoàn mãn thì ngày 24.8.02 låi 

có m¶t ngày chánh niŒm t° chÙc tåi Denver do trÜ©ng Çåi 

h†c Naropa bäo tr®. ÔngViŒn TrÜªng Çã ÇÙng ra gi§i thiŒu 

thÀy và tæng Çoàn. Sau ngày quán niŒm phái Çoàn bay Çi 

San Diego, và vŠ t§i tu viŒn L¶c Uy‹n vào khoäng gÀn nºa 

Çêm. 

Ngày 25.8.2002 thÀy trò ÇÜ®c nghÌ ngÖi, leo núi. 

 

ñÓi diŒn s® hãi  
 

TØ chiŠu 26.8.02 Ç‰n trÜa 31.8.02 là khóa tu cho ngÜ©i MÏ 

tåi trÜ©ng Çåi h†c San Diego. ñŠ tài khóa tu này là Nuôi 

DÜ«ng V»ng Chãi và An Vui, ñÓi DiŒn S® Hãi. HÀu h‰t 

các thiŠn sinh ÇŠu quy y vào ngày chót. ñây là khóa tu 

trong Çó thiên hå mua nhiŠu nhÃt các bæng cassettes, CD, 

sách, T-Shirt và ly uÓng nÜ§c có các bài thi kŒ do ban tØ 

thiŒn cûa tu viŒn ch‰ tác và phát hành. 

 

Ngày 1 tháng 9, ThÀy và tæng Çoàn thuy‰t giäng tåi giäng 

ÇÜ©ng ñåi H†c Irvine, quÆn Cam cho ÇÒng bào. HÖn hai 

ngàn ngÜ©i t§i nghe SÜ Ông giäng vŠ ÇŠ tài Chuy‹n Hóa 

CÖn GiÆn, Xây D¿ng Tình Thâm. Ngoài nh»ng bài báo cûa 

ngÜ©i ViŒt vi‰t vŠ cu¶c nói chuyŒn cûa thÀy, có cä t© NhÆt 

báo ti‰ng Hoa vùng Orange County cÛng vi‰t m¶t bài rÃt 

trang tr†ng vŠ bu°i nói chuyŒn này cûa thiŠn sÜ Thích 

NhÃt Hånh, “vÎ thiŠn sÜ mà s¿ nghiŒp và trí tuŒ Çã Çi vào 

huyŠn thoåi”. 

 

NiŒm Bøt cho núi rØng và muông thú  
 

Ngày 4.9 Ç‰n 8.9 là khóa tu nói ti‰ng ViŒt cho ÇÒng bào, t° 

chÙc ngay tåi Tu ViŒn L¶c Uy‹n. Vì thiŠn ÇÜ©ng Træng 

ñÀu Non không Çû l§n cho khóa tu nên ban t° chÙc Çã 

phäi xº døng thiŠn ÇÜ©ng thiên nhiên là Pháp ÇÜ©ng RØng 

SÒi ª Xóm Trong Sáng. B¡t ÇÀu khóa tu vào lúc 7 gi© 

chiŠu, thiŠn sinh ÇÜ®c n¢m buông thÜ dÜ§i rØng sÒi và 

nghe sÜ cô Chân Không hÜ§ng dÅn th¿c tÆp buông thÜ. 

M†i ngÜ©i còn Çang trong giÃc mÖ màng thì b‡ng m¶t hÒi 

chuông v†ng lên báo hiŒu s¡p có pháp thoåi. M†i ngÜ©i 

ngÒi dÆy thÃy Çèn bÆt sáng trong khu rØng SÒi thâm u, và 

82 vÎ xuÃt gia áo nâu, chân ÇÃt, sáng ng©i rång r« ÇÙng trên 

bøc làm b¢ng nh»ng phi‰n Çá chÒng chÃt lên nhau ª gi»a 

rØng và b¡t ÇÀu niŒm danh hiŒu BÒ Tát Quan Th‰ Âm. 

Ti‰ng khánh, ti‰ng mõ, ti‰ng chuông và ti‰ng niŒm Bøt khi 

trÀm hùng, khi thánh thót, xuyên qua cành lá núi rØng, träi 

dài trên nh»ng phi‰n Çá to nhÕ quanh rØng, khi‰n nhiŠu 

thiŠn sinh cäm Ç¶ng muÓn rÖi nÜ§c m¡t. H† có cäm tÜªng 

nhÜ Çây là lÀn ÇÀu tiên, ÇÃt Çá chim chóc, cây cÕ và núi 

rØng ÇÜ®c nghe kinh. Tu ViŒn L¶c Uy‹n Çã có m¥t Çúng 

hai næm rÒi và ngày nào cÛng có ít nhÃt là hai mÜÖi thÀy và 

sÜ cô tøng kinh h¢ng ngày trên chÓn núi rØng nÀy. NhÜng 

có lë Çây là lÀn ÇÀu tiên m¶t tæng Çoàn Çông Çäo gÒm 82 

ngÜ©i ÇÙng tøng kinh gi»a RØng SÒi, sáng ng©i lúc vŠ Çêm 

thÆt hùng tráng. Ngày hôm sau có tin là mÜa bão së t§i 

vùng nÀy nên ban t° chÙc phäi c¡m m¶t chi‰c lŠu väi thÆt 

l§n Ç‹ có Çû ch‡ ngÒi nghe pháp thoåi n‰u có mÜa. ñÒng 

bào có vào khoäng 500 ngÜ©i. RÃt nhiŠu ngÜ©i thích ngû 

trong lŠu gi»a núi rØng và cäm thÃy thích hÖn trong nhà. 

Dù sao thì 200 ch‡ ª trong nhà ÇŠu Çã có máy ÇiŠu hòa Ãm 

lånh trên Xóm V»ng Chãi cÛng ÇÀy ¡p ngÜ©i. Có nhiŠu 

thiŠn sinh, sau khi nghe các bài pháp thoåi và nh»ng bài 

giäng vŠ th¿c tÆp làm m§i Çã t¿ trách tåi sao phÜ§c duyên 

mình mÕng không g¥p ÇÜ®c SÜ Ông và tæng Çoàn s§m. 

“N‰u g¥p ÇÜ®c SÜ Ông và tæng Çoàn s§m thì gia Çình em 

không t§i n‡i tan nát nhÜ ngày nay. Cháu l§n Çã theo bæng 

Çäng và m‡i lÀn vŠ nhà chÌ nghï chuyŒn tÓng tiŠn bÓ mË.” 

Câu than thª này khi‰n chúng tôi nh§ l©i m¶t vÎ thiŠn sinh 

ª Pháp trong Khóa tu ti‰ng ViŒt tåi Làng. VÎ này than: 

“N‰u nhà con và con ÇÜ®c g¥p SÜ Ông cách Çây tám næm 

thì gia Çình con không tan tác nhÜ hôm nay.” Cänh trí 

thanh tú cûa Tu ViŒn L¶c Uy‹n và Çåo phong cûa quš thÀy 

quš sÜ cô khi s¡p x‰p và chÃp tác rÃt Ç¥c biŒt, ít nÖi nào có 

ÇÜ®c. Ai cÛng ÇÒng š là tØ rày vŠ sau së không t° chÙc 

khóa tu tåi trÜ©ng Çåi h†c n»a mà chÌ t° chÙc tåi Tu ViŒn. 

ña sÓ thiŠn sinh có nhiŠu an låc và th¿c hiŒn ÇÜ®c chuy‹n 

hóa và hòa giäi. Ngay cä các cháu thi‰u niên tØ 12 t§i 18 

tu°i, cháu nào cÛng hånh phúc và không chÎu trª vŠ nhà. 

Có cháu xin tháp tùng theo tæng Çoàn Çi h‰t Çoån chót cûa 

chuy‰n ho¢ng pháp và së xin vŠ ª luôn vài tháng ª Làng 

Mai. 

Ngày chû nhÆt sau Çó 15.9.2002, có nhiŠu væn nghŒ sï ViŒt 

Nam lên thæm tu viŒn và nghe SÜ Ông nói chuyŒn. Có tài 

tº truyŠn hình Gary Shandling chuyên ch†c cÜ©i thiên hå 

lên chÖi tu viŒn L¶c Uy‹n, anh ngû låi Çêm và sáng s§m 

ÇÜ®c leo núi. Khi vŠ Çã vi‰t m¶t bÙc thÜ cám Ön SÜ Ông và 

nói r¢ng tuy làm nghŠ ch†c cÜ©i thiên hå, anh chÜa bao gi© 

ÇÜ®c hånh phúc và thoäi mái nhÜ m¶t ngày m¶t Çêm sÓng 

ª tu viŒn. 

Ngày 14.9.2002, SÜ Ông thuy‰t pháp b¢ng Anh ng» tåi 

Convention Center ª San Diego. SÓ ngÜ©i Hoa Kÿ tham d¿ 

cÛng gÀn 3.000 ngÜ©i. 
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Ngày 17.9.2002, tæng Çoàn r©i Tu ViŒn L¶c Uy‹n. B¢ng 

xe bušt, tæng Çoàn Çi lên MiŠn B¡c Cali và tá túc tåi Tu 

ViŒn Kim SÖn. Ngày 19.9.2002, thÀy thuy‰t giäng tåi nhà 

hát l§n Berkeley cho gÀn 4000 ngÜ©i MÏ v§i ÇŠ tài L¡ng 

Nghe, CÓt Tûy cûa Hành ñ¶ng TØ Bi.  

 

Ngày 21.9. 2002 là ngày quán niŒm cûa ngÜ©i Hoa Kÿ tåi 

Bay Area, t° chÙc ª Công Viên Nhân Dân (People Park) 

thu¶c thành phÓ Oakland. Ông Jerry Brown ThÎ TrÜªng 

Thành PhÓ này chào mØng SÜ Ông b¢ng Tuyên Cáo tuyên 

bÓ r¢ng ngày 21 tháng chín næm 2002 là ngày Hòa Bình 

cûa Thành PhÓ vì có s¿ hiŒn diŒn cûa ThiŠn sÜ Thích NhÃt 

Hånh. 

 

HÕa hoån trên núi 
 

Ngày 22.9.2002 là ngày Quán NiŒm t° chÙc cho ÇÒng bào 

tåi Tu ViŒn Kim SÖn ª Watsonville, California. HÖn hai 

ngàn ngÜ©i Çã rÃt hånh phúc ÇÜ®c tu h†c tr†n ngày v§i 

tæng Çoàn trong cänh núi rØng Kim SÖn hùng vï. TØ ngày 

23.9 Ç‰n 27.9 là khóa tu dành riêng cho hÖn m¶t træm 

ngÜ©i xuÃt gia tåi Tu ViŒn Kim SÖn. Khóa tu này có m¶t 

ÇŠ tài rÃt Ç¥c biŒt: S¿ ra Çi cûa NgÜ©i Thanh Niên cho Lš 

TÜªng. Nh»ng bài giäng trong Khóa Tu này Çã làm rúng 

Ç¶ng tâm can gi§i xuÃt gia, k‹ cä nh»ng vÎ thÜ®ng t†a có 

m¥t. Hy v†ng nh»ng bài này s§m ÇÜ®c in thành sách Ç‹ 

nhiŠu ngÜ©i ÇÜ®c thØa hÜªng. Vào gi»a chØng khóa tu thì 

xäy ra hÕa hoån trên núi Watsonville. Vì vÆy thÀy trò ÇÜ®c 

lŒnh di tän vŠ thành phÓ San Jose. Khóa tu ÇÜ®c ti‰p tøc và 

hoàn mãn tåi chùa ñÙc Viên. Ngày chót tåi ñÙc Viên có 

nhà làm phim và là Vua ñiŒn •nh Larry Kasanoff, ngÜ©i 

Çã làm hÖn bÓn mÜÖi cuÓn phim æn khách nhÃt, Ç‰n thæm 

SÜ Ông và tæng Çoàn. ñÜ®c Çi thiŠn hành v§i SÜ Ông và 

tæng Çoàn rÒi sau Çó anh cÛng ÇÜ®c cùng æn sáng. ˆn xong 

anh Ãy hÕi: “Này các vÎ, các vÎ tØ Çâu Ç‰n mà sao m¥t mày 

h§n hª hånh phúc nhÜ th‰ kia? Cho tôi bi‰t bí mÆt cûa các 

vÎ Çi! Trong khi trong th‰ gi§i ÇiŒn änh, các minh tinh 

chúng tôi, trÜ§c khi ra trình diÍn thì ai nÃy ÇŠu lo s® và rÃt 

qušnh (You, guys, where do you come from, why you look 

so happy, tell me your secret! While in the world of 

movies actors and actresses we are full of fear and stress!) 

M†i ngÜ©i ngÒi nói chuyŒn rÃt vui v§i anh. Anh ÇŠ nghÎ 

thÀy cho m¶t khóa tu cho gi§i nghŒ sï minh tinh màn båc 

và hÙa së giúp phÀn ÇÜa bån bè Ç‰n. 

Khóa tu ngÜ©i xuÃt gia hoàn mãn, tæng Çoàn låi lên ÇÜ©ng 

Çi Memphis. 

Memphis 
 

Sáng ngày 28.09.2002 có m¶t bu°i thiŠn hành do dân 

chúng thÎ xã Memphis t° chÙc. Ban bäo tr® cu¶c vi‰ng 

thæm Memphis cûa tæng Çoàn gÒm có Gandhi Institute, 

National Civil Rights Museum và Rhodes College. ChiŠu 

hôm Ãy tåi Gymnasium cûa Rhodes College có bu°i pháp 

thoåi b¢ng Anh ng» cûa SÜ Ông cho ngÜ©i Hoa Kÿ. HÖn 

hai ngàn ngÜ©i tham d¿. Ngày hôm sau là ngày chánh 

niŒm dành cho ÇÒng bào nhÜng vì Ban T° chÙc ngÜ©i ViŒt 

quên ÇŠ trên báo chí và giÃy m©i r¢ng thÀy së nói ti‰ng 

ViŒt nên ngÜ©i Hoa Kÿ t§i chi‰m chÆt h‰t ch‡ cûa ÇÒng 

bào. Sau khi giäng m¶t th©i b¢ng Anh ng» thÀy m©i thiŠn 

sinh Hoa Kÿ Çi sang phòng bên cånh h†c ti‰p v§i quš thÀy 

và sÜ cô Tây phÜÖng. Khi thÀy b¡t ÇÀu giäng ti‰ng ViŒt 

ÇÒng bào b‡ng xuÃt hiŒn chÆt cä phòng. Th‰ m§i bi‰t sª dï 

lúc sáng không thÃy nhiŠu ngÜ©i ViŒt là vì ngÜ©i ViŒt vÓn 

hi‰u khách Çã nhÜ©ng h‰t ch‡ cho các bån MÏ. SuÓt bu°i 

chiŠu quš sÜ cô ViŒt Nam hÜ§ng dÅn hát nh»ng bän nhåc 

thiŠn, làm thiŠn buông thÜ và Ç‹ ÇÒng bào Ç¥t câu hÕi 

trong khi bên phía Tây phÜÖng quš thÀy và sÜ cô Tây 

phÜÖng cÛng làm nhÜ th‰ cho thiŠn sinh Tây phÜÖng. 

TrÜ§c khi chÃm dÙt, m¶t gia Çình Hoa Kÿ xin cúng trai 

tæng m‡i vÎ m¶t giÕ vÆt døng thÜ©ng ngày gÒm có thuÓc 

b°, khæn, kem và bàn chäi Çánh ræng... 

 

Næm nay thÀy Çi Ç‰n Çâu cÛng ÇÜ®c các vÎ ThÎ TrÜªng các 

thành phÓ ra Tuyên Cáo chào mØng Ç‰n Çó. T§i Denver thì 

có ông ThÎ TrÜªng Wellington Webb chào mØng b¢ng 

Tuyên Cáo kš ngày 20.8.2002 nhân danh toàn dân thÎ xã 

Denver, tuyên bÓ r¢ng th©i gian tØ 20 tháng 8 Ç‰n 25 tháng 

8 næm 2002 là “TuÀn LÍ Thích NhÃt Hånh”. Ông Ray 

Martinez ThÎ TrÜªng Thành PhÓ City Fort Collins cûa ti‹u 

bang Colorado cÛng vi‰t thÜ chúc mØng thÀy (thÜ vi‰t tØ 

30.7.2002). Ông Will Toor, ThÎ TrÜªng Thành PhÓ 

Boulder cÛng ra tuyên cáo ngày 5.8. 2002 Ç‹ tuyên bÓ cho 

toàn thành phÓ bi‰t r¢ng tuÀn lÍ tØ 20 t§i 25 tháng 8 næm 

2002 là tuÀn lÍ dành cho s¿ th¿c tÆp hòa bình, g†i là “A 

Week of the Observance of Engaged Peace and the Work 

of Thich Nhat Hanh”. Tåi San Diego, ông Ron Roberts, 

Chû TÎch H¶i ñÒng Thành PhÓ và toàn th‹ H¶i ñÒng 

thành phÓ quÆn San Diego cÛng ra tuyên cáo chào mØng 

thÀy và cÛng g†i ngày 14 tháng 9 næm 2002, ngày thuy‰t 

giäng cûa ThÀy tåi San Diego là “Ngày Thích NhÃt Hånh”. 

Khi lên Ç‰n thÎ xã Oakland ª B¡c Cali cÛng th‰. ThÎ 

TrÜªng Jerry Brown, tuyên dÜÖng r¢ng tinh thÀn dåy d‡ 

cûa thÀy là Çúng tinh thÀn sáng chói cûa Bát Chánh ñåo Ç‹ 

ÇÜa m†i ngÜ©i Ç‰n Hòa Bình và Phøng S¿ và ngày 

21.9.2002 (ngày quán niŒm cho dân thành phÓ Oakland do 

ThÀy hÜ§ng dÅn) ÇÜ®c g†i là “Ngày Thích NhÃt Hånh”. 

Sau nh»ng ngày ª Memphis, m¶t sÓ các thÀy và các sÜ cô 

trong tæng Çoàn có gia Çình ª Hoa Kÿ ÇÜ®c vŠ thæm nhà 

trong hai tuÀn lÍ. ThÀy và m¶t sÓ các vÎ khác trª vŠ Tu 

ViŒn RØng Phong và sinh hoåt v§i Çåi chúng ª Çây bäy 
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ngày rÒi sau Çó trª vŠ Pháp. 

 

SuÓi ThÜÖng  
 

Ngày 15 tháng 10, ThÀy và m¶t phái Çoàn Çi Bá Linh Ç‹ 

khai trÜÖng Trung Tâm Chánh NiŒm SuÓi ThÜÖng tåi 

Berlin do m¶t ÇŒ tº ngÜ©i ñÙc cúng dÜ©ng. VÎ ÇŒ tº này 

Çã thÀm l¥ng theo h†c v§i thÀy hÖn mÜ©i næm qua. Cách 

Çây hÖn m¶t næm vÎ Ãy có š cúng dÜ©ng m¶t ngôi biŒt th¿, 

có hÒ t¡m trong nhà, ª cách Munchen 1 gi© xe lºa. SÜ Ông 

Çã tØ chÓi. ñÀu næm 2002 vÎ Ãy låi g†i ÇiŒn cho Làng xin 

ÇÜ®c cúng m¶t cÖ sª cách Berlin 40 cây sÓ, gÒm 8 mÅu 

ÇÃt, m¶t lâu Çài, 3 cái nhà nho nhÕ và m¶t hÒ nÜ§c có 

ng‡ng bÖi. SÜ Ông cÛng tØ chÓi. Hôm tháng 6.2002 ngÜ©i 

PhÆt tº Ãy låi ÇiŒn thoåi báo tin m§i tìm ra m¶t ngôi nhà ba 

tÀng, m‡i tÀng ba phòng và tÀng nào cÛng có cÀu tiêu, nhà 

t¡m và nhà b‰p. Nhà này n¢m tåi Trung Tâm thành phÓ 

Hermsdorf, khu ngoåi ô trung lÜu cûa Tây Bá Linh. ThÀy 

ÇÒng š vì cÖ sª này t†a låc tåi Bá Linh, thû Çô nÜ§c ñÙc. 

TrÜ§c Çây hai tháng SÜ Cô Chân Bäo Nghiêm ÇÜa các sÜ 

cô Bích Nghiêm, Phúc Nghiêm, ThÎnh Nghiêm, ChÌ 

Nghiêm, Thi Nghiêm, MÆt Nghiêm, Nho Nghiêm và ñàn 

Nghiêm sang chuÄn bÎ sºa sang và làm Ãm cúng trung tâm 

này trÜ§c.  

 

M¶t bu°i thuy‰t pháp công c†ng cho dân ñÙc ª thành phÓ 

Berlin ÇÜ®c t° chÙc vào ngày chû nhÆt 20.10.2002. M§i t° 

chÙc lÀn ÇÀu tåi Çây mà không ng© có Çông ngÜ©i tham d¿ 

Ç‰n th‰. Giäng ÇÜ©ng Templedron chÌ có 3200 ch‡ nên Çã 

phäi tØ chÓi mÃy træm ngÜ©i Çã Ç‰n tÆn cºa mà không th‹ 

vào, vì h‰t gh‰. Hôm thÙ bäy trÜ§c Çó ThÀy Çã có thuy‰t 

pháp cho ÇÒng bào. Bäy træm ngÜ©i Ç‰n d¿. ñÓi v§i ngÜ©i 

ViŒt tåi Bá Linh Çây là lÀn tÆp h®p Çông nhÃt. Ngày PhÆt 

ñän hay R¢m Tháng Bäy... các chùa có th‹ có Çông ngÜ©i 

hÖn nhÜng thiên hå chia nhau Çi thành nhiŠu Ç®t, thành 

nhiŠu nhóm, chÙ không cùng Ç‰n m¶t lÜ®t bäy træm ngÜ©i 

nhÜ th‰. 

 

ChiŠu thÙ sáu thì ThÀy và các “sÜ bé” (baby nuns) cûa 

Trung Tâm SuÓi ThÜÖng ti‰p Çón và nói chuyŒn v§i ngÜ©i 

trÈ ª Bá Linh. Cä ba phòng ÇŠu chÆt ních nh»ng ngÜ©i trÈ 

cä ñÙc lÅn ViŒt. Có m¶t anh chàng ñÙc khoäng 27 tu°i, 

hÕi sÜ cô Nho Nghiêm: “Cô còn nhÕ quá mà Çi tu rÒi nh« 

sau này l§n lên mình låi hÓi ti‰c Çã Çánh mÃt tu°i trÈ thì 

sao?” SÜ cô Nho Nghiêm, 17 tu°i, Çã trä l©i: “Tôi Çã l§n 

lên ª cái ch‡ mà thiên hå l§n quá nhanh, sÓng quá nhanh, 

sÓng quá nhiŠu rÒi. Và vì th‰ mà dù tu°i nhÕ, tôi Çã bi‰t 

quá nhiŠu và Çã Çû ngán cu¶c sÓng h©i h®t cûa tu°i trÈ bên 

Ãy. Tôi muÓn tìm cái gì sâu s¡c hÖn cho cu¶c sÓng, nên tôi 

quy‰t ÇÎnh Çi tu. Sau này l§n lên tôi së không hÓi ti‰c Çâu 

vì tôi Çâu có sÓng m¶t mình, tôi sÓng v§i gia Çình tâm linh 

cûa tôi. Tôi có sÜ chÎ, sÜ em và sÜ anh cûa tôi, và cÛng có 

thÀy cûa tôi n»a.” Các bác và anh chÎ bÆc cha mË cùng 

ngÒi trong Çó Çã thì thÀm v§i nhau: “ñúng là h° phø sinh 

h° tº!” 

 

Ð§c hËn v§i s¿ sÓng 
 

Ngày 30 tháng 10. 2002 m¶t phái Çoàn Làng Mai gÒm có 

thÀy và 30 vÎ xuÃt gia lên ÇÜ©ng Çi Trung QuÓc. HÜÖng 

Cäng là tråm ÇÀu tiên. Các Pháp sÜ TÎnh Nhân và DiÍn 

Không cùng các PhÆt tº trong Ban T° chÙc ra ti‰p Çón 

phái Çoàn ª phi trÜ©ng rÒi ÇÜa Çi Áo Môn (Ma Cau). Tåi 

Çây Phái Çoàn ÇÜ®c Giáo SÜ Kim Fok, ViŒn TrÜªng ViŒn 

ñåi H†c Millenium Macau và ban t° chÙc ra tÆn phà Ç‹ 

Çón và ÇÜa vŠ ThiŠn ViŒn BÒ ñŠ. Hòa ThÜ®ng KiŒn 

CÜÖng là ViŒn Chû ª Çây. ThiŠn ViŒn có m¶t phòng trình 

bày các tÜ®ng Bøt và bÒ tát Çiêu kh¡c tØ các gÓc cây rÃt 

ÇËp. Khóa tu ÇÜ®c t° chÙc tØ chiŠu thÙ sáu mÒng 1 tháng 

11 Ç‰n ngày 5.11.02. ThiŠn sinh hÀu h‰t là dân Çåi trí thÙc 

cûa HÜÖng Cäng và Áo Môn, không phäi là dân hay Çi 

chùa, và trong sÓ Çó có nhiŠu ngÜ©i theo Công Giáo và Tin 

lành. CuÓi khóa tu, sÓ ngÜ©i quy y Çông quá, ngay cä 

nh»ng ngÜ©i Çã bÕ Çåo Bøt theo Çåo Ki Tô cÛng vÆy, khi‰n 

cho PhÆt tº HÜÖng Cäng rÃt hãnh diŒn. M¶t cô PhÆt tº chû 

m¶t hãng xuÃt nhÆp cäng phát bi‹u: “Lå quá, cái thÙ Çåo 

Bøt này m§i là thÙ Çåo Bøt cÀn thi‰t cho ÇÃt nÜ§c tôi. Tôi 

Çã h†c hÕi ÇÜ®c quá nhiŠu trong khóa tu. Ngày xÜa tôi phäi 

theo mË và bà Çi chùa nhÜng vŠ nhà hay vào trÜ©ng thì bÎ 

bån bè cÙ ch‰ giÍu cho là mê tín dÎ Çoan. NhÜng ÇÓi v§i 

thÙ Çåo Bøt này, ai dám nói là mê tín dÎ Çoan?” Trong th©i 

gian khóa tu, thÀy phäi Çi ra thuy‰t giäng bên ngoài khóa 

tu trong hai bu°i chiŠu liên ti‰p. LÀn ÇÀu vào chiŠu thÙ bäy 

tåi ViŒn ñåi H†c Millenium University ngày 2.11.2002 v§i 

ÇŠ tài: “Chuy‹n hóa nhân sinh Üu kh°, th‹ vÎ sinh mång h› 

duyŒt” (Transforming our suffering and touching our joy) 

và ngày 3.11.2002: “NghÎch Cänh Trung ñích Kinh Doanh 

Lš” (Business Management in difficult times). Trong khi 

thÀy ÇÜa các vÎ xuÃt gia ra giäng ngoài ñåi H†c, khóa tu 

vÅn ti‰p tøc ÇÜ®c sÜ cô Chân Không hÜ§ng dÅn v§i thiŠn 

buông thÜ, thiŠn låy...  

 

Ngày 3.11.2002 pháp sÜ KiŒn CÜÖng nói vŠ ThiŠn Trung 

QuÓc cho thiŠn sinh vào bu°i trÜa và chiŠu låi là phÀn Ç¥t 

câu hÕi v§i các vÎ xuÃt gia trong phái Çoàn. NhiŠu ngÜ©i 

Çau kh° Çã Ç¥t nh»ng câu hÕi rÃt thÆt vŠ s¿ khó khæn trong 

Ç©i sÓng. Quš thÀy và quš sÜ cô Çã trä l©i và g« rÓi rÃt sâu 

s¡c cho nhiŠu thiŠn sinh khi‰n h† rÃt cäm kích. ThÀy Pháp 

ƒn, sÜ cô Chân Không và m¶t sÓ giáo th† chÎu khó ti‰p 

riêng thiŠn sinh và giäng dåy ân cÀn khi‰n rÃt nhiŠu ngÜ©i 
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ÇÜ®c l®i låc. Ngày 5.11.2002 pháp sÜ KiŒn CÜÖng và thÀy 

Ç‹ cho thiŠn sinh ÇÜ®c Ç¥t câu hÕi vŠ s¿ th¿c tÆp. Sau næm 

ngày tu tÆp h† thÆt s¿ hånh phúc và có chuy‹n hóa rÃt l§n. 

Pháp SÜ TÎnh Nhân Ç‰n Macau Ç‹ ÇÜa phái Çoàn trª vŠ 

HÜÖng Cäng sau khóa tu Çã nói: “Quš vÎ Çã chuy‹n hóa cä 

Hòa ThÜ®ng ViŒn Chû ª Çây. Pháp SÜ KiŒn CÜÖng Çã bÎ 

quš vÎ chinh phøc rÒi, và Çã thay Ç°i thái Ç¶ m¶t cách 

hoàn toàn.” 

 

TÓi ngày 6.11.2002 thÀy giäng tåi trÜ©ng ñåi H†c HÜÖng 

Cäng vŠ ÇŠ tài Our Appointment with Life (Ð§c HËn v§i 

S¿ SÓng) trong giäng ÇÜ©ng l§n nhÃt cûa trÜ©ng ñåi H†c. 

Thính giä hi‹u h‰t ti‰ng Anh nên không cÀn thông dÎch. 

Ban Çêm quš thÀy ngû tåi khách sån và quš sÜ cô tåi Chùa 

ñông Liên Giác Viên. Ngày hôm sau 7.11.2002 thÀy giäng 

vŠ ÇŠ tài ñÓi phó v§i nghÎch cänh. Hôm nay thính chúng 

chÆt ních cä h¶i trÜ©ng, ngÒi ÇÀy cä các lÓi Çi. Bài giäng vŠ 

Vô Úy, và sau Çó vŠ Sinh Tº, Çã ÇÜ®c pháp sÜ DiÍn Không 

phiên dÎch tØ Anh ng» sang ti‰ng Quäng ñông. Sách cûa 

thÀy b¢ng ch» Hoa ÇÜ®c bày bán rÃt nhiŠu, cä nh»ng bæng 

VCD cûa nh»ng bài giäng næm ngoái cÛng bán rÃt chåy. 

Ông ViŒn TrÜªng ViŒn ñåi H†c lên ca ng®i và cám Ön 

thÀy, m©i thÀy trª låi HÜÖng Cäng s§m Ç‹ giäng dåy thêm 

cho sinh viên và quÀn chúng.  

 

Tào khê m¶t dòng bi‰c 
 

Ngày 8.11.2002, phái Çoàn lên xe lºa tØ HÜÖng Cäng Çi 

ThiŠu Quan, nÖi t†a låc Chùa Nam Hoa cûa Løc T° HuŒ 

Næng. Tåi ga xe lºa Cºu Long, phái Çoàn g¥p nh»ng cÜ sï 

tæng thân Làng Mai Ç‰n tØ các nÜ§c Hoa Kÿ, ñÙc, Ba Tây, 

Anh, PhÀn Lan v.v.. Çã t§i HÜÖng Cäng Ç‹ cùng Çi chung 

v§i phái Çoàn trong chuy‰n Çi Trung QuÓc này. TØ hôm 

nay danh sách cûa phái Çoàn lên Ç‰n 64 vÎ thu¶c 14 quÓc 

gia. Chín gi© mÜ©i læm tÓi, phái Çoàn m§i t§i ÇÜ®c ThiŠu 

Quan. Có Çoàn PhÆt Giáo Quäng ñông do Pháp SÜ Minh 

Sanh, Phó H¶i TrÜªng HiŒp H¶i PhÆt giáo Quäng ñông Çi 

Çón. Phái Çoàn lÜu trú tåi khách sån Nam Hoa Ôn TuyŠn 

do Chùa Nam Hoa mÜ§n. ChiŠu ngày 9.11.2002 phái Çoàn 

Çi thæm Chùa Nam Hoa. Pháp SÜ TruyŠn Chính trú trì Çón 

ti‰p và hÜ§ng dÅn phái Çoàn Çi tham quan kh¡p nÖi, nói 

r¢ng n‰u Ç®i t§i ngày mai lÍ K› NiŒm chính thÙc 1500 

næm thành lÆp Chùa Nam Hoa thì së không có thì gi© ti‰p 

Çón phái Çoàn n»a, vì së có t§i 300.000 quan khách t§i d¿. 

Thì ra Hòa ThÜ®ng TÎnh TuŒ ViŒn Chû Chùa Bách Lâm tØ 

Hà B¡c Çã vŠ t§i chiŠu qua Ç‹ Ç®i thÀy ª Çây. Hòa ThÜ®ng 

trao cho thÀy tám cuÓn ÇÀu cûa b¶ sách NhÃt Hånh ThiŠn 

SÜ Væn TÆp vØa ÇÜ®c nhà xuÃt bän HÜ Vân ª Hà B¡c Ãn 

hành. Cùng Çi v§i Hòa ThÜ®ng có Giám ViŒn Chùa Bách 

Lâm là Pháp SÜ Minh Häi, ngÜ©i có công nhÃt trong viŒc 

x‰p Ç¥t dÎch thuÆt và Ãn hành b¶ sách. B¶ sách này gÒm có 

TÆp M¶t và TÆp Hai: PhÆt chi tâm pháp (The Heart of the 

Buddha’s Teaching, tÙc Trái Tim cûa Bøt); TÆp Ba: Sinh 

MŒnh ñích Chuy‹n Hóa D» LiŒu CÙu và Hô HÃp! N‹ 

Hoåt TrÜ§c (Transformation and Healing, tÙc Con ñÜ©ng 

Chuy‹n Hóa, và Breathe, you are alive, tÙc Kinh Quán 

NiŒm HÖi Thª); TÆp BÓn: Chánh NiŒm ñích Kÿ Tích và 

Thi‰t Xuyên V†ng TÜªng ñích Kim CÜÖng Thåch (The 

Miracle of Mindfulness, tÙc Phép Lå Cûa S¿ TÌnh ThÙc và 

The Diamond that Cuts Through Illusions, tÙc Kim CÜÖng 

GÜÖm Báu Ch¥t ñÙt PhiŠn Não); TÆp Næm: B¶ NhÆp Giäi 

Thoát và ñÜÖng Hå NhÃt Kh¡c, MÏ DiŒu NhÃt Kh¡c 

(Stepping into Freedom, tÙc BÜ§c T§i Thänh ThÖi và 

Present Moment Wonderful Moment, tÙc TØng BÜ§c Nª 

Hoa Sen); TÆp Sáu: TÜÖng TÙc và Ái ñích Ngôn Giáo 

(Interbeing, tÙc MÜ©i BÓn Gi§i Ti‰p HiŒn Chú Giäi và 

Teaching on Love, tÙc ThÜÖng Yêu Theo PhÜÖng Pháp 

Bøt Dåy); TÆp Bäy: ThiŠn ñích Y‰u Lïnh và Tïnh Tu ñích 

DÛ H®p Chi ñåo (Zen Keys, tÙc NÈo Vào ThiŠn H†c và 

Healing is Possible Through Resting gÒm nh»ng bài giäng 

tåi Làng Mai mà các bån thu ÇÜ®c trên Internet); TÆp Tám: 

Y ñåi Trung ñích Mai Khôi (A Rose for your Pocket, tÙc 

Bông HÒng Cài Áo và m¶t sÓ các bài giäng khác cûa 

ThÀy). 

 

Ngày 10.11.2002 là ngày lÍ chính thÙc k› niŒm 1.500 næm 

ngày thành lÆp Chùa Nam Hoa. Phái Çoàn Làng Mai gÒm 

64 vÎ ngÜ©i nào cÛng Çeo thÈ m©i màu ÇÕ nhÜ vÆy m§i 

ÇÜ®c vào tham d¿. ñåi chúng khªi hành lúc 5 gi© sáng. 

NgÜ©i tham d¿ Çông quá nên các bãi ÇÆu xe ÇÜ®c thi‰t lÆp 

cách chùa gÀn hai cây sÓ. Quân Ç¶i và Cänh Sát gi» trÆt t¿ 

có Ç‰n cä træm ÇÖn vÎ. M†i ngÜ©i phäi Çi b¶ khá xa m§i t§i 

ÇÜ®c chùa. ñåi diŒn Chính QuyŠn Trung ÐÖng và ÇÎa 

phÜÖng t§i rÃt Çông. ñåi DiŒn PhÆt giáo B¡c Kinh và các 

tÌnh vŠ tham d¿ ÇÀy Çû. Hòa ThÜ®ng Thánh Huy, Phó H¶i 

TrÜªng ñiŠu Hành HiŒp H¶i PhÆt Giáo Trung QuÓc, ViŒn 

Chû Chùa Nam Ph° ñà, cùng nhiŠu vÎ Hòa ThÜ®ng khác 

ÇŠu Ç¡p y hÆu màu ÇÕ chói có thêu kim tuy‰n lóng lánh. 

ChÌ có thÀy Làng Mai là m¥c áo tràng ViŒt Nam màu nâu, 

ÇÖn giän, bên ngoài khoác chi‰c áo ng¿ hàn cÛng màu nâu. 

Bu°i sáng lúc 7 gi©, các vÎ ñåi Lão Hoà ThÜ®ng làm lÍ 

khai quang tåi Løc T° ñiŒn. Sau Çó lúc 8 gi© có bu°i lÍ 

khai quang ª Thiên VÜÖng ñiŒn trÜ§c bi‹u tÜ®ng y bát Løc 

T° g†i là cát tÜ©ng vÆt do Hòa ThÜ®ng TÎnh TuŒ hÜ§ng 

dÅn v§i tÜ cách Duy Na. Lúc 10g45 Çåi lÍ b¡t ÇÀu. QuÓc 

thiŠu, Tam Bäo Ca, hoa giÃy confettis Çû màu b¡n lên tr©i 

và rÖi xuÓng nhÜ mÜa. Hàng Çàn bÒ câu tr¡ng ÇÜ®c thä ra. 

Các bài diÍn væn ÇÜ®c liên ti‰p Ç†c lên. ThÀy ngÒi ª hàng 

gh‰ danh d¿ ÇÀu cùng v§i các quan khách l§n. Bài diÍn 

væn cûa thÀy có tính chÃt cûa m¶t pháp thoåi: thay vì nói 
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l©i chào mØng cám Ön khen ng®i qua låi, thÀy nói ngay vŠ 

s¿ th¿c tÆp tam quy và næm gi§i theo tinh thÀn Løc T° Ç‹ 

Çem låi hòa bình và thÎnh vÜ®ng cho ÇÃt nÜ§c và nhân loåi. 

QuÀn chúng Ç‰n tham d¿ quá Çông Çäo. Quäng trÜ©ng Tào 

Khê Môn l§n nhÜ th‰ mà chen chân không l†t. ChÜa bao 

gi© thÃy có m¶t bu°i nhi‰p änh k› niŒm mà l§n lao nhÜ 

th‰. Máy chøp änh quay m¶t vòng tròn Ç‹ chøp cho h‰t 

quan khách cÛng ÇÜ®c x‰p ngÒi theo m¶t vòng tròn rÃt l§n. 

Pháp SÜ DiŒu Phong ViŒn TrÜªng ViŒn PhÆt H†c Tào Khê 

Çã chæm sóc thÀy và phái Çoàn rÃt chu Çáo. 

 

Chào mØng tæng Çoàn Làng Mai t§i chùa Nam Hoa 

 

LÀn ÇÀu tiên truyŠn hình và báo chí thû Çô và ÇÎa phÜÖng 

trông thÃy m¶t phái Çoàn các thÀy và các sÜ cô gÓc Tây 

phÜÖng m¡t xanh tóc vàng Çông nhÜ th‰ nên Çã Ç‰n quay 

hình và chøp änh liên tøc. Ba mÜÖi hai cÜ sï PhÆt tº Tây 

phÜÖng Làng Mai cùng Çi v§i phái Çoàn ÇŠu m¥c áo tràng 

ViŒt Nam màu lam nên cÛng ÇÜ®c truyŠn hình và báo chí 

quay phim chøp änh rÃt nhiŠu. Nh»ng ngày sau Çó các Çài 

truyŠn hình và báo chí Çæng täi hình các thÀy và các sÜ cô 

Làng Mai rÃt nhiŠu, Çi dâu cÛng thÃy. Pháp SÜ TruyŠn 

Chính trø trì Chùa Nam Hoa rÃt lÃy làm hãnh diŒn vì các 

Çåi diŒn chánh quyŠn vØa Trung ÐÖng vØa ÇÎa phÜÖng ÇŠu 

rÃt thán phøc khi thÃy tæng Çoàn Tây phÜÖng.  

 

Sáng ngày 11.11.2002 phái Çoàn Çi thæm Chùa Vân Môn 

và ÇÜ®c Hòa ThÜ®ng PhÆt Nguyên cùng tÃt cä các giáo th† 

và tæng sinh PhÆt H†c ViŒn, gÒm tÃt cä bÓn træm vÎ, ra Çón 

ti‰p tØ c°ng chùa v§i hÜÖng án. Hòa ThÜ®ng có rÃt nhiŠu 

quà t¥ng cho thÀy và phái Çoàn. BÙc Vân Nguyên TÜÖng 

TÙc thÀy t¥ng Hòa ThÜ®ng næm ngoái còn ÇÜ®c treo ª nhà 

khách. TrÜa Ãy phái Çoàn ÇÜ®c Hòa ThÜ®ng cho æn trÜa rÃt 

ngon. TrÜ§c Çó thÀy Çã giäng dåy cho tæng sinh vào 

khoäng m¶t gi© rÜ«i ÇÒng hÒ. TÓi hôm Ãy thÀy trª vŠ giäng 

dåy tåi giäng ÇÜ©ng l§n cûa PhÆt H†c ViŒn Tào Khê trong 

khuôn viên Chùa Nam Hoa cho toàn th‹ tæng sinh, ni sinh 

và m¶t sÓ gi§i cÜ sï trÈ. Ban Giám HiŒu Çã quy‰t ÇÎnh mua 

t¥ng cho m‡i tæng sinh m¶t b¶ NhÃt Hånh ThiŠn SÜ Væn 

TÆp sau khi Çã thÜÖng thuy‰t ÇÜ®c giá Ç¥c biŒt v§i nhà 

xuÃt bän. ñåi lÍ k› niŒm vÅn ti‰p tøc trong suÓt tuÀn lÍ này 

tåi Chùa Nam Hoa. 

 

Sáng hôm sau 12.11.2002, thÀy Pháp ƒn hÜ§ng dÅn m¶t sÓ 

quš thÀy và quš sÜ cô cùng m¶t sÓ cÜ sï Çi 

thæm chùa ñan Hà. Các vÎ phäi leo t§i 1300 

bÆc Çá m§i lên ÇÜ®c t§i chùa. Cänh trí thÆt 

hùng tráng. Núi Çá màu ÇÕ Ói sØng s»ng. 

RØng cây cao, mây phû. Nhìn xuÓng sâu, hÒ 

nÜ§c tïnh l¥ng thâm trÀm. VÆy mà bu°i chiŠu 

m†i ngÜ©i vÅn vŠ kÎp Ç‹ tham d¿ bu°i pháp 

thoåi thÙ hai mà thÀy giäng ª PhÆt H†c ViŒn 

Tào Khê. ñêm nay có pháp sÜ Minh Sanh, 

H¶i TrÜªng H¶i PhÆt H†c Quäng ñông tham 

d¿. Pháp SÜ DiŒu Phong ViŒn TrÜªng ViŒn 

PhÆt H†c Tào Khê rÃt kính m‰n thÀy, Çã gi§i 

thiŒu thÀy v§i thính chúng b¢ng tÃt cä s¿ ân 

cÀn quš tr†ng. 

 

ñ¶ng HÒ ñiŒp 
 

Sáng ngày 13.11.2002, Phái Çoàn lên xe bušt Çi Quäng 

Châu. Tåi Chùa Quang Hi‰u phái Çoàn ÇÜ®c ti‰p Çón rÃt 

nÒng hÆu. Chùa Çã tái thi‰t xong, rÃt r¿c r« trang nghiêm. 

Pháp SÜ Tân Thành trø trì chùa Quang Hi‰u Çã ÇÜa phái 

Çoàn Çi tham quan chùa trÜ§c khi m©i vào khách ÇÜ©ng 

uÓng trà và æn trái cây. Ông ThÓng ñÓc Quäng ñông Çã 

Ç‰n chào mØng và ti‰p Çón phái Çoàn. Ông nói bài phát 

bi‹u cûa thÀy tåi Çåi lÍ Chùa Nam Hoa là bài hay nhÃt 

trong tÃt cä các bài phát bi‹u hôm Çåi lÍ. Tám gi© tÓi, sau 

m¶t bu°i æn tÓi thÎnh soån có chiêu Çãi viên nói ti‰ng Anh, 

phái Çoàn Çáp phi cÖ Çi vŠ Tam Á, miŠn Nam Çäo Häi 

Nam. Pháp SÜ Minh Sanh trú trì chùa Nam SÖn Çã hÜ§ng 

dÅn phái Çoàn tØ Quäng Châu vŠ Tam Á và chæm sóc phái 

Çoàn trong suÓt th©i gian hành Çåo tåi Çäo Häi Nam. Tåi 

Tam Á, phái Çoàn ÇÜ®c ÇÜa t§i cÜ ngø ª cÜ xá Las Villas 

rÃt sang tr†ng. Sáng hôm sau 14.11.02, phái Çoàn Çi thæm 

Chùa Nam SÖn. Sau lÍ trÒng cây k› niŒm, Çåi chúng ÇÜ®c 

hÜ§ng dÅn tham quan và æn cÖm quá ÇÜ©ng tåi chùa. Bu°i 

chiŠu thÀy giäng ª m¶t khán Çài l¶ thiên vŠ ÇŠ tài Chuy‹n 

Hóa và TrÎ LiŒu. Sáng hôm sau có lÍ CÀu NguyŒn Hòa 

Bình. Bu°i chiŠu ÇÜ®c hÜ§ng dÅn thæm các th¡ng cänh d†c 

b© bi‹n, Çi t§i Häi Giác Thiên Nha. Bu°i tÓi trª vŠ Nam 

SÖn thÀy giäng vŠ ÇŠ tài SÓng Ch‰t. 



 10 

 

Sáng ngày 16.11.2002 phái Çoàn Çi thiŠn hành v§i Çåi 

chúng chùa Nam SÖn ngoài b© bi‹n. Sau Çó ÇÜ®c Çi tham 

quan ñ¶ng HÒ ñiŒp (Butterflies Valley) và chiŠu hôm Ãy 

lên máy bay Çi Hå Môn. ñäo Häi Nam rÃt nóng cho nên 

t§i Hå Môn ai cÛng thÃy lånh. Phái Çoàn cÜ trú tåi Hå Môn 

Hoa KiŠu ñåi Hå. Có khoäng 20 các thÀy và sÜ cô du h†c 

tæng ViŒt Nam tåi các ÇÎa phÜÖng gÀn ÇÃy cùng Çi Çón 

thÀy ª phi trÜ©ng và vØa vŠ t§i khách sån. Thay vì Çi dùng 

chiŠu nhÜ m†i ngÜ©i, ThÀy Çã ân cÀn Ç‹ thì gi© hàn huyên 

v§i các vÎ h†c tæng Ãy.  

 

Mân Nam  
 

Sáng ngày 17.11.2002 phái Çoàn Ç‰n thæm chùa Nam Ph° 

ñà. Pháp SÜ Thánh Huy bÆn công vø ª B¡c Kinh không vŠ 

ÇÜ®c nên Çã ûy cho các vÎ pháp sÜ Xº Lš ThÜ©ng Vø và 

ViŒn TrÜªng PhÆt H†c ViŒn Mân Nam Çón ti‰p phái Çoàn. 

ChiŠu hôm Ãy tØ 3.30g Ç‰n 5.30g thÀy giäng cho tæng sinh 

PhÆt h†c viŒn Mân Nam. Næm chuy‰n xe bušt chª các sÜ 

cô tØ các Ni viŒn trong vùng Ç‰n nghe thÀy giäng. Có trên 

500 vÎ tæng ni sinh ngÒi l¡ng nghe thÀy nói vŠ các nhu y‰u 

tu h†c và hiŒn Çåi hóa Çåo Bøt. Các vÎ h†c tæng và h†c ni 

Ç¥t có nhiŠu câu hÕi th¿c t‰. Ti‰c thay, thì gi© có hån, n‰u 

không h† së Ç¥t câu hÕi cho t§i nºa Çêm. Bu°i sinh hoåt 

sÓng Ç¶ng và hào hÙng vô cùng. Sách cûa thÀy (NhÃt Hånh 

ThiŠn SÜ Væn TÆp) ÇÜ®c thiên hå giành nhau Ç‹ mua, mình 

ÇŠ nghÎ cÜ sï mua sách và cúng dÜ©ng cho các thÀy và các 

sÜ cô h†c tæng. Không Çû sách Ç‹ mua. ThÀy ÇŠ nghÎ ban 

Giám HiŒu t¥ng cho m‡i vÎ m¶t b¶ nhÜ PhÆt H†c ViŒn Tào 

Khê Çã làm. H†c tæng v‡ tay Çôm ÇÓp. Các vÎ giáo th† tåi 

PhÆt H†c ViŒn Mân Nam này ÇŠu rÃt quš m‰n thÀy. TÓi 

hôm Ãy các thÀy và các thÀy các sÜ cô trong tæng Çoàn låi 

có cÖ h¶i sinh hoåt v§i các vÎ du h†c tæng ngÜ©i ViŒt. 

 

Núi Nga Mi 
 

Sáng ngày 18.11.2002 phái Çoàn Çi Thành ñô (Chengdu) 

kinh Çô cûa tÌnh TÙ Xuyên. Chuy‰n bay cÃt cánh vào lÓi 

12 gi© trÜa mà cho Ç‰n 6 gi© chiŠu m§i t§i. Tåi phi trÜ©ng, 

Pháp SÜ TÓ Toàn, ViŒn Chû Væn Thù ViŒn và Phó H¶i 

TrÜªng H¶i PhÆt giáo TÙ Xuyên Çã lãnh Çåo m¶t phái 

Çoàn Ç‰n Çón ti‰p tåi phi trÜ©ng. ñoàn ÇÜ®c ÇÜa vŠ chùa 

Bäo Quang, m¶t phåm vÛ nguy nga tåi Thành ñô, trø sª 

trung ÜÖng cûa PhÆt giáo TÙ Xuyên. Công trÜ©ng trÜ§c 

chùa r¶ng mênh mông, th¡p Çèn sáng trÜng. Nghe nói công 

trÜ©ng này m§i ÇÜ®c ông thÎ trÜªng thành phÓ xây xong Ç‹ 

hi‰n t¥ng cho chùa. Bäo tháp cao ngÃt xây tØ Ç©i ñÜ©ng. 

Hòa ThÜ®ng H¶i TrÜªng pháp hiŒu là Trinh Ý Çã trên 80 

tu°i, là m¶t vÎ ñåi TrÜªng Lão Çåo ÇÙc thâm hÆu. Ông ThÎ 

TrÜªng (ª Çây g†i là Khu TrÜªng) Lš Trung Bân chào 

mØng phái Çoàn Çã phát bi‹u rÃt nÒng nhiŒt, nhân danh ba 

triŒu dân cûa thành phÓ. TÌnh TÙ Xuyên diŒn tích l§n b¢ng 

nÜ§c Pháp mà có t§i 80 triŒu dân cÜ. Hòa ThÜ®ng Trinh Ý 

t¥ng thÀy m¶t bÙc bút pháp cûa chính Hòa ThÜ®ng th¿c 

hiŒn v§i bÓn ch» Giáo DiÍn Chân ThØa (có nghïa là giáo lš 

thÀy dåy diÍn bày ÇÜ®c Çåo Bøt chính thÓng). Phái Çoàn 

ÇÜ®c th‰t Çãi tåi quán cÖm chay cûa chùa. Trong b»a tiŒc, 

vì hôm nay là ngày sinh nhÆt sÜ cô Chân ñåo Nghiêm, 

ngÜ©i Pháp, ông ThÎ TrÜªng Çã ÇÙng dÆy nhân danh 3 triŒu 

dân Thành ñô chúc sÜ cô m¶t ngày sinh nhÆt có nhiŠu 

hånh phúc! Có lë vì muÓn cho phái Çoàn thÃy ÇÜ®c s¿ giàu 

thÎnh cûa tÌnh TÙ Xuyên nên ban t° chÙc và tòa thÎ chính 

Çã cho phái Çoàn ª låi m¶t khách sån quá sang tr†ng, làm 

cho thÀy trò không cäm thÃy thoäi mái.  

 

Sáng ngày 19.11.2002, sau khi æn sáng, phái Çoàn ÇÜ®c 

Pháp SÜ TÓ Toàn ÇÜa Çi tham quan tÜ®ng Bøt vï Çåi ª Låc 

SÖn, g†i là Låc SÖn ñåi PhÆt. TÜ®ng này cao 71 thÜ§c tåc 

vào núi Çá vào th‰ k› thÙ tám. Trên bàn chân cûa Ngài có 

th‹ có cä træm ngÜ©i ÇÙng và ngÒi. 

 

PhÆt H†c ViŒn Báo QuÓc 
 

Sau Çó phái Çoàn ÇÜ®c ÇÜa vŠ Chùa Báo QuÓc dÜ§i chân 

núi Nga Mi. Tåi Çây phái Çoàn ÇÜ®c Pháp sÜ TruyŠn Trí 

ti‰p Çón. Pháp SÜ TruyŠn Trí Çã tØng ÇÜ®c vi‰ng thæm 

Làng Mai trong chuy‰n công du cûa phái Çoàn Trung 

QuÓc PhÆt Giáo HiŒp H¶i næm 1999 tåi Pháp và Âu Châu. 

Trong chuy‰n Çó thÀy Çã ngã bŒnh và ÇÜ®c tæng thân Làng 

Mai chæm sóc và ÇÜa Çi giäi phÅu tåi bŒnh viŒn La Réole. 

ThÀy rÃt cäm tå ân tình Çó nên vŠ t§i Trung QuÓc thÀy Çã 

ca ng®i tæng thân Làng Mai v§i tÃt cä bè bån. Pháp SÜ ra 

tÆn xe Ç‹ Çón thÀy và tæng Çoàn v§i bÓn bó hoa l§n, m¶t 

cho thÀy, m¶t cho sÜ cô Chân Không, m¶t cho quš thÀy và 

m¶t cho quš sÜ cô. Pháp sÜ Vïnh Th† trø trì chùa Báo 

QuÓc và Pháp sÜ TruyŠn Trí cùng tæng chúng cûa PhÆt 

H†c ViŒn Çem hÜÖng án lÜ trÀm cùng hai hàng chÜ tæng y 

hÆu chÌnh tŠ phû phøc hai bên ÇÜ©ng Çón ti‰p phái Çoàn rÃt 

kính cÄn và nhiŒt tình. Trong bu°i ti‰p tân tåi Khách 

ÇÜ©ng, thÀy TruyŠn Trí Çã gi§i thiŒu thÀy và tæng Çoàn m¶t 

cách rÃt tha thi‰t và thÌnh thÀy khai thÎ cho h†c chúng. 

Khóa tu ÇÜ®c t° chÙc ngay chiŠu hôm Çó cho hÖn m¶t 

træm tæng sinh và cÛng gÀn m¶t træm ni sinh cûa PhÆt H†c 

ViŒn. Các sÜ cô cÜ trú tåi các ni viŒn gÀn ÇÃy trong Çó có 

Ni ViŒn chùa Phøc H°. Khóa tu cÛng mª cºa cho m¶t sÓ 

các vÎ cÜ sï. TÓi nào cÛng có m¶t gi© NiŒm PhÆt C†ng Tu 

mà tÃt cä ÇŠu phäi có m¥t. Sáng thÀy giäng tØ 8 gi© Ç‰n 11 

gi© rÒi Çi thiŠn hành. Giäng ÇÜ©ng ÇÜ®c thi‰t lÆp tåi ÇiŒn 

Ph° HiŠn. Bu°i trÜa æn quá ÇÜ©ng theo truyŠn thÓng PhÆt 
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giáo Trung QuÓc. Bu°i chiŠu thÀy låi giäng tØ 14 gi© Ç‰n 

16 gi©, tåi vì khóa tu ng¡n quá mà tæng sinh thì rÃt khao 

khát. Công phu chiŠu ÇÜ®c th¿c tÆp tåi ñåi Hùng Bºu ñiŒn 

lúc 16g30 chiŠu. ˆn chiŠu cÛng theo nghi thÙc quá ÇÜ©ng 

nhÜng không có tøng niŒm. Bu°i sáng sau th©i công phu, 

cÛng æn theo ki‹u quá ÇÜ©ng. Ngày 20.11.2002 pháp sÜ 

Vïnh Th† giäng cho Khóa sinh vŠ quá khÙ và hiŒn tåi cûa 

Nga Mi SÖn. Pháp SÜ là ngÜ©i phø trách cho PhÆt giáo trên 

toàn vùng núi này. Pháp sÜ là m¶t nhà h†c r¶ng và cÛng là 

m¶t thi sï. SÜ Ông Làng Mai giäng vŠ các ÇŠ tài th¿c tÆp 

và làm m§i Çåo Bøt, dùng giáo lš Trung Quán Ç‹ khai thÎ 

vŠ vÃn ÇŠ sÓng ch‰t. Cô Chung Ming Fei cûa giáo Çoàn 

Ti‰p HiŒn, dân thÜ©ng trú Làng Mai là ngÜ©i phiên dÎch tØ 

ti‰ng Anh ra ti‰ng Quan Thoåi trong suÓt khóa tu và 

chuy‰n Çi. Pháp sÜ TruyŠn Trí Çã nhân cÖ h¶i nh»ng gi© 

nghÌ ngÖi Ç‹ m©i thÀy, các thÀy các sÜ cô trong phái Çoàn 

Çi tham quan nh»ng th¡ng cänh gÀn ÇÃy nhÜ ÇÒi chuông và 

các cây c° thø. Nh»ng bu°i thiŠn hành tåi công viên vÜ©n 

Bách Thäo gÀn chùa rÃt ÇËp. 

 

Ng†a Vân Am 
 

Ngày 23.11.2002 phái Çoàn ÇÜ®c ÇÜa lên núi Nga Mi, vách 

núi Çá sØng s»ng, ÇÌnh núi lÃp trong mây và trong sÜÖng 

mù. Phái Çoàn ÇÜ®c ti‰p Çón ª Chùa Hoa Tång bªi chÜ 

tæng v§i hÜÖng án. Trên ÇÌnh núi cao tr©i lånh nhÜ mùa 

Çông ª Gia Nã ñåi, hôm Çó mÜ©i Ç¶ âm, tuy‰t phû ÇÀy mà 

chÜ tæng m¥c y hÆu không khoác áo ng¿ hàn Ç‹ Çón chào 

phái Çoàn khi‰n m†i ngÜ©i thÆt ái ngåi và cäm kích. ñoàn 

ÇÜ®c ti‰p Çón ª chùa Hoa Tång trên Kim ñÌnh và dùng trà 

ª Am Ng†a Vân do pháp sÜ trú trì chùa Hoa Tång th‰t Çãi. 

Bu°i ng† trai có hÜÖng vÎ Ç¥c s¡c cûa truyŠn thÓng nÃu 

nÜ§ng TÙ Xuyên. RÃt cay và rÃt ngon. SÜ Cô Chân Không 

tuy bÎ té, chân tr¥c và sÜng to trÜ§c Çó m¶t hôm, nhÜng 

nh© nhiŠu vÎ chæm sóc tÆn tình và thÀn l¿c Ph° HiŠn gia h¶ 

nên ngày hôm sau, v‰t sÜng xËp låi và Çã leo ÇÜ®c núi nhÜ 

m¶t phép lå. Cänh trí mÀu nhiŒm và thiêng liêng cûa Núi 

Nga Mi Çã gây cäm hÙng cho sÜ cô, và ngÒi trên xe leo núi 

sÜ cô Çã sáng tác bài thÖ núi Nga Mi và cÛng ph° nhåc 

luôn cho bài thÖ Ãy. Hy v†ng Lá thÜ kÿ này có Çæng bài 

thÖ cûa sÜ cô.  

 

Th† trai xong, phái Çoàn ÇÜ®c ÇÜa Çi tham bái chùa Vån 

Niên có th© tÜ®ng bÒ tát Ph° HiŠn ngÒi trên voi tr¡ng rÃt 

ÇËp. Ngày 24.11.02 Çåi chúng ÇÜ®c ÇÜa lên thæm chùa 

Phøc H° nÖi có Ni H†c ViŒn. Chùa này cÛng rÃt c° kính, 

và có NgÛ Bách La Hán ñÜ©ng rÃt nguy nga. Phái Çoàn 

vào thæm các l§p h†c và các sÜ cô h†c ni cÛng Çã có dÎp 

Ç¥t nh»ng câu hÕi v§i thÀy vŠ các phÜÖng pháp th¿c tÆp.  

ChiŠu hôm Ãy phái Çoàn ÇÜ®c Çi thæm ViŒn Bäo Tàng và 

æn tiŒc tiÍn hành do Giáo H¶i và Chính QuyŠn ÇÎa phÜÖng 

th‰t Çãi. Trong l©i phát bi‹u, thÀy Çã nói: “Quš vÎ chæm 

sóc PhÆt giáo là quš vÎ chæm sóc núi Nga Mi, quš vÎ chæm 

sóc núi Nga Mi là quš vÎ chæm sóc PhÆt giáo. PhÆt giáo và 

núi Nga Mi tÜÖng tÙc. Bäo vŒ sinh môi và vÈ ÇËp cûa vùng 

núi Nga Mi cÛng là PhÆt s¿...” Các vÎ chính quyŠn trong Çó 

có Ñy Ban Tôn Giáo Nhà NÜ§c và Ñy Ban Bäo VŒ Sinh 

Môi cûa núi Nga Mi rÃt lÃy làm tÜÖng Ç¡c và có phát bi‹u 

cäm Ön SÜ Ông. Hy v†ng chính quyŠn ª ÇÃt nÜ§c ta cÛng 

hi‹u ÇÜ®c nhÜ th‰ v§i Yên Tº SÖn, HÜÖng Tích SÖn và các 

danh sÖn khác trên Çó có nhiŠu già lam c° kính. 

 

ThiŠn ViŒn Bách Lâm 
 

Ngày 25.11.2002, phái Çoàn lên xe trª vŠ phi trÜ©ng Thành 

ñô chuÄn bÎ bay Çi B¡c Kinh. Tåi phi trÜ©ng B¡c Kinh có 

pháp sÜ trø trì chùa Quäng T‰ và ông TrÜÖng Khai CÀn 

cùng m¶t sÓ các vÎ pháp sÜ và cÜ sï khác ra Çón ti‰p phái 

Çoàn. Phái Çoàn ÇÜ®c ÇÜa vŠ cÜ trú tåi khách sån ñåi Quán 

Viên. Ngày hôm sau phái Çoàn lên xe bušt Çi vŠ thiŠn viŒn 

Bách Lâm ª tÌnh Hà B¡c. Xe Çi bÓn gi© ÇÒng hÒ thì t§i. 

Hòa ThÜ®ng ThiŠn SÜ TÎnh TuŒ cùng tæng chúng ra Çón 

ti‰p phái Çoàn, hÜ§ng dÅn phái Çoàn làm lÍ ª Tháp T° 

TriŒu Châu.  

 

CÖm trÜa và nghÌ ngÖi xong, vào lúc ba gi© phái Çoàn làm 

lÍ ra m¡t chính thÙc NhÃt Hånh ThiŠn SÜ Væn TÆp v§i báo 

chí và quan khách. Có rÃt Çông nhân sï, PhÆt tº và báo chí 

có m¥t. Pháp sÜ Minh Häi Çã ÇÙng lên gi§i thiŒu thÀy thÆt 

sâu s¡c. TrÜ§c h‰t thÀy nói Ç‰n mÓi liên hŒ mÆt thi‰t gi»a 

ThÀy v§i b°n sÜ là ThiŠn sÜ TÎnh TuŒ và chùa Bách Lâm 

tØ næm 1995. Bài gi§i thiŒu rÃt tha thi‰t, nh¡c låi: “SÜ Ông 

Làng Mai khi m§i Çi tu cÛng h†c giáo lš cûa Bøt theo Hán 

tång và cÛng ÇÜ®c Çào tåo nhÜ chúng ta Çây ª Trung QuÓc. 

Tuy nhiên chi‰n tranh ViŒt nam, nh»ng kh° Çau, nh»ng 

hoài v†ng muÓn Çem Çåo cÙu Ç©i cûa SÜ Ông Çã giúp SÜ 

Ông sáng ch‰ ra nh»ng pháp môn giäng dåy và th¿c tÆp 

kh‰ lš kh‰ cÖ hÖn. Và khi g¥p nh»ng kinh cæn bän nhÜ 

Quán NiŒm HÖi Thª và NiŒm XÙ thì SÜ Ông Çã sº døng Ç‹ 

Çem Çåo Bøt Çi vào Ç©i sÓng h¢ng ngày cûa chúng ta thÆt 

sâu s¡c. ThÀy Çã diÍn giäi các kinh cæn bän nguyên thÌ nhÜ 

hai kinh Ãy b¢ng cái thÃy bao quát thâm sâu cûa các Kinh 

ñåi ThØa nhÜ Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Kim CÜÖng. Ba 

mÜÖi næm hành Çåo ª phÜÖng Tây giúp SÜ Ông có cái thÃy 

và cái hi‹u vŠ væn hóa ngÜ©i phÜÖng Tây, SÜ Ông låi sáng 

ch‰ thêm nh»ng pháp môn th¿c tÆp h®p th©i h®p cänh...” 

Chúng tôi mong có dÎp phiên tä bài nói nÀy cûa pháp sÜ 

Minh Häi Ç‹ làm thành m¶t tÆp mÕng gi§i thiŒu NhÃt Hånh 

ThiŠn SÜ Væn TÆp b¢ng ti‰ng Trung QuÓc và b¢ng các thÙ 

ti‰ng khác nhau. Pháp SÜ là ngÜ©i chû chÓt Çã Çi vÆn Ç¶ng 
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cho Væn TÆp ÇÜ®c xuÃt bän kÎp trong chuy‰n ho¢ng hóa 

này. Pháp sÜ cÛng Çã gºi hai cÜ sï ngÜ©i Hoa, lái xe tØ B¡c 

kinh Çem m¶t ngàn b¶ tám cuÓn NhÃt Hånh ThiŠn SÜ Væn 

TÆp tÆn Quäng Châu và khi trª vŠ phát hành räi rác kh¡p 

các tÌnh trên ÇÜ©ng Çi cûa h†. Các Çåo h»u Ãy Çã cä thäy 

8.735 cây sÓ khi vŠ t§i Hà B¡c. TÓi hôm Ãy SÜ Ông låi lên 

pháp tòa giäng dåy cho ÇÒ chúng Bách Lâm. 

 

Sáng ngày 27.11.2002, phái Çoàn Çi tham quan chùa t° 

Lâm T‰ ª quÆn Chánh ñÎnh cÛng tÌnh Hà B¡c. Bu°i g¥p 

g« rÃt thân mÆt và ÇÀm Ãm. Hòa ThÜ®ng trø trì H»u Minh 

ân cÀn m©i thÀy h¢ng næm trª vŠ chùa t°. Hòa ThÜ®ng sinh 

næm 1916, næm nay 86 tu°i. SÜ Cô Chân Không Çã ÇŠ nghÎ 

låc quyên tåi ch‡ Ç‹ cúng dÜ©ng cho chùa 4,000 MÏ kim. 

TrÜa Ãy sau khi th† trai tåi m¶t tiŒm cÖm chay t†a låc trong 

Bäo Tàng ViŒn, thÀy và phái Çoàn chào tåm biŒt thiŠn sÜ 

TÎnh TuŒ. Pháp SÜ Minh Häi së Çi theo phái Çoàn vì thÀy 

còn có tr†ng trách t° chÙc bu°i nói chuyŒn cûa SÜ Ông tåi 

ñåi H†c B¡c Kinh. 

 

ñÜÖng hå tÎnh Ç¶ 
 

Phái Çoàn vŠ chùa Linh Quang ª ngoåi ô B¡c Kinh. Cänh 

trí chùa Linh Quang nÖi có an trí Ræng Bøt thÆt ngoån 

møc, không ai ng© ª B¡c kinh mà có ÇÜ®c ngôi chùa v§i 

núi cao hùng vï, rØng cây thiên nhiên và có nhiŠu không 

gian nhÜ th‰. Chùa d¿a sát vào sÜ©n núi, trên núi còn có 

nhiŠu chùa khác. Nhân bi‰t có phái Çoàn Làng Mai së t§i, 

ThÜ®ng T†a Trø Trì Çã s¡m thêm 70 cái giÜ©ng và 70 cái 

chæn, và nŒm, thau rºa m¥t, bàn chäi Çánh ræng... Ç‹ Çón 

ti‰p SÜ Ông và phái Çoàn. Khách xá cûa chùa n¢m trên núi 

cao nhìn xuÓng cä thành phÓ B¡c Kinh thÆt ÇËp. Ngày 

28.11.2002 tåi Çây có m¶t ngày Quán NiŒm cho chÜ tæng 

và PhÆt tº cÜ sï nhÜ næm vØa qua. NhÜ nhiŠu chùa ª Á 

ñông hiŒn nay, chùa l§n, chánh ÇiŒn l§n, tÜ®ng PhÆt vï Çåi 

và bàn th© PhÆt quá l§n nên không còn ch‡ nhiŠu Ç‹ ngÒi 

nghe pháp cho hàng ngàn ngÜ©i nên chÜ tæng phäi t° chÙc 

pháp thoåi cho SÜ Ông ngoài tr©i. Mùa này B¡c Kinh còn 

lånh hÖn cä Paris nên phái Çoàn phäi m¥c áo Ãm thÆt dày. 

ThÃy mà thÜÖng cho SÜ Ông và m¶t thính chúng thÆt Çông 

phäi ngÒi im, co ro trong không khí lånh buÓt dÜ§i 10 Ç¶ 

âm tØ 9 gi© Ç‰n 11 gi© rÜ«i. ThÀy nói vŠ L¡ng Nghe và Ái 

Ng», ÇŠ tài Çi vào th¿c t‰ quá hÃp dÅn nên ai nÃy Çã quên 

lånh và ngÒi yên tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi. Sau Çó m†i ngÜ©i ÇÜ®c 

Çi thiŠn hành trong khuôn viên hùng vï r¶ng rãi quanh 

chùa. ñoàn thiŠn hành lên t§i Chùa ñåi Bi trên sÜ©n núi. 

T§i gi© th† trai, thÀy và m¶t sÓ quš vÎ trong phái Çoàn 

ÇÜ®c ông bác sï Giám ñÓc Y ViŒn ñông Tây, m¶t Y ViŒn 

l§n tåi B¡c Kinh thi‰t Çãi cÖm chay tåi chùa. Ông Çã Çem 

ÇÀu b‰p cûa ông Ç‰n chùa Ç‹ chuÄn bÎ cho b»a tiŒc Ãy. 

Toàn là nh»ng món æn rÃt lå, ÇËp và ngon. Hai gi© chiŠu 

thÀy ra trä l©i vÃn Çáp cho Çåi chúng, nh»ng câu hÕi và trä 

l©i rÃt th¿c tiÍn cho Ç©i sÓng hàng ngày. Pháp SÜ Minh Häi 

Çã gi§i thiŒu b¶ sách NhÃt Hånh ThiŠn SÜ Væn TÆp cho 

quÀn chúng. Ngày Quán NiŒm hoàn mãn. Bác sï khí công 

Wan thÌnh thÀy vŠ ViŒn Khí Công Ç‹ khai måc thiŠn 

ÇÜ©ng DÜ«ng Sinh mà ông m§i thành lÆp, ÇÒng th©i tham 

d¿ cu¶c trình diÍn vÛ thuÆt và âm nhåc dân t¶c do h†c sinh 

cûa ViŒn t° chÙc. Sau khi æn tiŒc chay do ViŒn th‰t Çãi, 

phái Çoàn trª vŠ ñåi Quán Viên nghÌ ngÖi. 

 

Ngày 29.11.2002, phái Çoàn Çi thæm ViŒn Cao ñ£ng PhÆt 

H†c Trung QuÓc và chùa Pháp Nguyên. ThÀy Çã giäng 

diÍn cho 110 h†c tængViŒn PhÆt H†c này và nói vŠ tình 

trång CÖ ñÓc Giáo và nh»ng b¢ng cÃp vŠ PhÆt H†c do các 

trÜ©ng ñåi H†c Âu MÏ cÃp phát, và nhu y‰u hiŒn Çåi hóa 

giáo lš và s¿ th¿c tÆp Çåo Bøt Ç‹ thích Ùng v§i th©i Çåi 

m§i. ThÀy cÛng nhÃn månh vŠ vÃn ÇŠ chùa viŒn và khách 

du lÎch, và vŠ cách thÙc chinh phøc gi§i trÈ tu°i và trí thÙc 

vŠ cho Çåo Bøt. Các h†c tæng (không có h†c ni) Çã ÇÜ®c 

trao Ç°i v§i thÀy khá lâu vŠ nh»ng vÃn ÇŠ này. ChiŠu hôm 

Ãy phái Çoàn Çi tham quan chùa Quäng T‰ trø sª Trung 

ÐÖng cûa HiŒp H¶i PhÆt Giáo Trung QuÓc và ÇÜ®c Hòa 

ThÜ®ng NhÃt Thành, vÎ h¶i trÜªng m§i cûa HiŒp H¶i Çón 

ti‰p. ThÀy Çã hi‰n t¥ng Hòa ThÜ®ng bÙc bút pháp ñÜÖng 

Hå TÎnh ñ¶ b¢ng ti‰ng Anh. Sau Çó phái Çoàn ÇÜ®c m©i 

Ç‰n h¶i ki‰n v§i ông DÜÖng ñông TÜ©ng ThÙ trÜªng B¶ 

Tôn Giáo Chính Phû tåi trø sª Tôn Giáo S¿ Vø. 

 

 
 

SÜ Ông và Hòa ThÜ®ng TÎnh HuŒ, Chùa Bách Lâm 

 

Ngày 30.11.2002, thÀy và m¶t sÓ các thÀy các sÜ cô Ç‰n 

tham d¿ bu°i h¶i thäo tåi các phân khoa Tôn Giáo và Tri‰t 

H†c tåi trÜ©ng ñåi H†c B¡c Kinh. Tåi Çây, thÀy ÇÜ®c giáo 
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sÜ lão thành TriŒu ñôn Hoa, khoa trÜªng ti‰p Çón cùng v§i 

các giáo sÜ quan tr†ng khác thu¶c các phân khoa là giáo sÜ 

Lâu VÛ LiŒt, giáo sÜ Ngøy TrÜ©ng Häi và giáo sÜ Diêu Vi 

QuÀn. Các sinh viên ngÒi nghe thÀy phát bi‹u vŠ PhÆt giáo 

Tây phÜÖng và s¿ th¿c tÆp rÃt lÃy làm thích thú. ChÌ ti‰c 

ch‡ ngÒi quá ít nên không th‹ cho rÃt nhiŠu ngÜ©i ÇÙng 

x‰p hàng dài ngoài cºa Çi vào. K‰ Ç‰n, thÀy và phái Çoàn 

ÇÜ®c Çi thæm thÜ viŒn cûa Phân Khoa và sau Çó cùng Çi 

thiŠn hành v§i m¶t sÓ giáo sÜ và sinh viên trong khuôn 

viên trÜ©ng ñåi H†c. Hôm Ãy tr©i Çã lånh l¡m và nÜ§c 

trong hÒ Çã thành bæng: sinh viên Çã có ngÜ©i xuÓng hÒ và 

Çi trÜ®t bæng. ChiŠu hôm nay phÀn l§n các thành phÀn 

trong phái Çoàn ÇÜ®c Çi tham quan CÓ Cung và Vån Lš 

TrÜ©ng Thành. Sáng hôm sau ngày 1.12.2002 pháp sÜ 

Ho¢ng ñ¶, ngÜ©i Çã Çåi diŒn HiŒp H¶i Trung QuÓc cùng 

Çi v§i phái Çoàn trong tr†n chuy‰n ho¢ng hóa tåi Trung 

QuÓc này cùng ông TrÜÖng Khai CÀn, Çã ÇÜa phái Çoàn 

lên phi trÜ©ng Ç‹ trª vŠ Pháp. Pháp SÜ Ho¢ng ñ¶ Çã ÇÜ®c 

cäm hóa rÃt sâu xa sau chuy‰n Çi và Çã tÕ l¶ nh»ng cäm 

tình m‰n m¶ tha thi‰t ÇÓi v§i thÀy và phái Çoàn Mai Thôn.  

 

ñã vŠ Çã t§i 
 

Khóa K‰t ñông næm nay tåi Làng Mai b¡t ÇÀu ngày 

10.12.2002 v§i lÍ ñÓi Thú An CÜ tåi Xóm ThÜ®ng. Nhìn 

thÀy ra låy ba vÎ trø trì Çåi diŒn cho các xóm Ç‹ cùng y chÌ 

an cÜ, ai cÛng muÓn khóc. Các vÎ tØ ViŒt Nam qua Çã nói 

là h† ít thÃy cänh tÜ®ng này ª ViŒt Nam. VŠ phÀn kinh 

Çi‹n thÀy ti‰p tøc dåy Trung Quán LuÆn b¢ng ti‰ng ViŒt và 

vŠ các pháp môn th¿c tÆp b¢ng Anh ng». Ngoài ra còn có 

các l§p h†c khác nhÜ Uy Nghi, PhÆt pháp Cæn Bän, LÎch 

Sº PhÆt Giáo, v.v.. do các vÎ Giáo Th† khác phø trách 

hàng tuÀn. Tåi các tu viŒn RØng Phong, Thanh SÖn và L¶c 

Uy‹n bên Hoa Kÿ, lÍ ñÓi Thú An CÜ ÇÜ®c làm trÍ hÖn 

m¶t ngày, nhÜng các bài pháp thoåi tåi Mai Thôn næm nay 

ÇÜ®c chuy‹n vŠ tåi các tu viŒn Ãy ngay trong bu°i sáng 

cùng ngày thÙ næm và chû nhÆt. Vì th‰ các tu viŒn Ãy cÛng 

ÇÜ®c nghe pháp thoåi cûa SÜ Ông cùng ngày. Th‰ nên ai 

cÛng cäm thÃy rÃt gÀn gÛi chùa gÓc hÖn m†i næm trÜ§c. ñó 

là công trình cûa thÀy Pháp ƒn. NhiŠu Çåo tràng khác trên 

th‰ gi§i hiŒn cÛng Çang ÇÜ®c thØa hÜªng nh»ng tiŒn nghi 

Ãy cûa Mai Thôn. ThiŠn sinh Âu MÏ vŠ d¿ khóa K‰t ñông 

mùa Giáng Sinh cùng næm m§i dÜÖng lÎch khá Çông. 

Trong mùa nÀy, lúc nào thiŠn ÇÜ©ng cÛng Çông nghËt 

ngÜ©i Ç‰n nghe pháp thoåi. 
 

Ngày 7.7.2003 ñåi Gi§i ñàn ñã VŠ ñã T§i ÇÜ®c khai måc 

tåi chùa TØ Nghiêm Xóm M§i. Næm nay các gi§i tº th† 

gi§i l§n trong chúng lên t§i 27 vÎ. SÓ Giáo Th† m§i ÇÜ®c 

truyŠn Çæng trong Gi§i ñàn này là 43 vÎ. ñåi Gi§i ñàn k‰t 

thúc ngày 15.1.2003 v§i chuông trÓng Bát Nhã vang rŠn. 

Trong sÓ các vÎ tôn ÇÙc cûa H¶i ñÒng TruyŠn Gi§i có quš 

ThÜ®ng T†a Minh Thông, Giác Viên, Thông Tång, các Ni 

TrÜªng NhÜ TuÃn, DiŒu Nh¿t, Minh Bäo... ñåi Gi§i ñàn 

rÃt ÇËp và thanh tÎnh tuy r¢ng hình thÙc rÃt ÇÖn giän. ñó là 

nh© næng lÜ®ng bäo h¶ cûa chÜ vÎ t° sÜ. Lá thÜ Làng Mai 

kÿ này së Çæng ÇÀy Çû các bài kŒ truyŠn Çæng cûa 43 vÎ 

giáo th† m§i. 

 

ThÜa các vÎ thân h»u và Ç¶c giä cûa Lá ThÜ Làng Mai, 

chúng tôi vØa lÜ®c kê nh»ng gì Çã xäy ra cho Làng trong 

næm qua. Næm cÛ s¡p h‰t, næm m§i Quš Mùi s¡p Ç‰n, toàn 

th‹ bÓn chúng tåi Mai Thôn, RØng Phong và L¶c Uy‹n 

kính cÄn và thân ái gºi t§i liŒt vÎ nh»ng l©i cÀu chúc chân 

thành cûa chúng tôi, cÀu xin Bøt và chÜ vÎ t° sÜ gia h¶ cho 

tÃt cä quš vÎ m¶t næm m§i an khÜÖng, ÇÀy Çû sÙc khÕe và 

tu tÆp Çåt t§i nhiŠu thänh thÖi và an låc.  

 

 

 

 
ñåi gi§i Çàn ñã VŠ ñã T§i 

Trong gi§i Çàn ñã VŠ ñã T§i này có lÍ truyŠn Çæng phó 

pháp cho 43 vÎ giáo th†, vØa xuÃt gia vØa tåi gia. LÍ truyŠn 

Çæng b¡t ÇÀu ngày 8, (ngày 9 truyŠn Gi§i L§n), ti‰p tøc 

vào ngày 10 và kéo dài Ç‰n 15/1/2003. Sau Çây là danh 

sách các vÎ giáo th† m§i, xuÃt gia và tåi gia, v§i nh»ng bài 

kŒ truyŠn Çæng mà h† Çã ti‰p nhÆn: 

 

 

ThÜ®ng T†a Thích Chân Thông Tång 

 

Ba tång vào ra vån nÈo thông 

ñã soi núi bi‰c áng mây hÒng 

Chª che sÜÖng tuy‰t cành vÜÖn r¶ng 

H¶i ng¶ bên tr©i gi†t s¡c không  

 

ThÜ®ng T†a Thích Chân Thanh Huân  

 

Ngàn xÜa thanh khí vÅn tÜÖng tÀm 

Huân nghiŒp viên thành nÓi t° phong 

Chí trai vÜ®t thoát miŠn dâu bi‹n 

NÜ§c non ghi kh¡c nét ÇÒng tâm 
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ThÜ®ng T†a Thích Chân Chûng ThiŒn  

 

Chûng ÇÙc trên ÇÜ©ng vŠ chí thiŒn 

Gió quang mây tånh ánh træng hiŠn 

Châu vŠ h®p phÓ an lòng ÇÃt 

Non sông bình trÎ hãy ngÒi yên 

 

SÜ cô Thích N» Chân TÎnh Nghiêm  

 

TÎnh tâm sen nª bÓn mùa 

Trang nghiêm cõi Bøt vân du tháng ngày 

Cánh b¢ng r¶ng mª ÇÜ©ng mây 

Sao vŠ trÜ§c ngõ, træng ÇÀy lÓi xÜa 

 

SÜ cô Thích N» Chân Trí Duyên 

 

Trí sáng lên ÇÜ©ng g¥p phúc duyên 

ñài sen nÓi sáp Çåt chân truyŠn 

Tuy‰t sÜÖng che chª tr©i phÜÖng ngoåi 

Hoa nª bên thŠm, nguyŒt d†i hiên 

 

SÜ cô Thích N» Chân Th¡ng Nghiêm  

 

Th¡ng giäi tâm vŠ chuyên m¶t niŒm 

Sen hÒng ngàn cánh nª trang nghiêm 

Ng†n Çèn khêu nguyŒt chiên Çàn tÕa 

ñÀu ngõ tan sÜÖng sáng nÈo thiŠn 

 

SÜ cô Thích N» Chân TÜ©ng Nghiêm  

 

Cát tÜ©ng næm s¡c tÕa uy nghiêm 

Mây phû non xÜa chÓn t†a thiŠn 

DÜ§i ng†n Çèn xanh, tâm lïnh š 

Træng vàng vØa chi‰u rång tây hiên 

 

ThÀy Thích Chân Pháp SÖn 

 

M¶t hÜ§ng trông vŠ ÇÌnh pháp sÖn 

Næm mây thoáng hiŒn bóng Üu Çàm 

Bình minh cÜ©i nhË trên hoa n¡ng 

Chi‰u rång gÀn xa cänh nÜ§c non 

 

ThÀy Thích Chân Pháp Häi 

 

NhiŒm mÀu pháp häi r¶ng mênh mông 

ThuyŠn nhË ta vŠ chª ánh træng 

M¥t tr©i Châu Á ng©i non nÜ§c 

Long lanh m¡t Bøt chi‰u mây hÒng 

 

 

ThÀy Thích Chân Pháp H¶i  

 

Pháp h»u muôn phÜÖng vŠ tø h¶i 

NÜ§c trong khe tïnh, cá nghe kinh 

Thói nhà bæng tuy‰t còn nguyên vËn 

TriŠu dâng hôm s§m ti‰ng uy linh 

 

ThÀy Ananda Maitri Thích Chân Khánh H›  

 

NhÎp chân khánh h› vui tØng bÜ§c 

TÎnh Ç¶ trÀn gian t¿ hi‹n bày 

Sen vàng phÖi cánh trong hÒ bi‰c 

Bøi hÒng rØng tía cÛng nÖi Çây 

 

Anh Chân Nghïa Lê Væn ñán 

 

Chân nghïa thÜ®ng thØa mong liÍu ng¶ 

ThiŠn trà nên cån chén hÒng mai 

Long lanh Çáy nÜ§c træng vàng chi‰u 

M¶t thiên tuyŒt bút Ç‹ dành ai 

 

Anh Chân Kính David Dimack 

 

Chân nhÜ trúc tím hoa vàng 

Thûy chung m¶t niŒm muôn vàn kính thÜÖng 

Sao mai vØa hiŒn tÕ tÜ©ng 

Ý ÇÀu tâm h®p muôn phÜÖng thái hòa 

 

Anh Chân Væn ñ‡ Quš Toàn  

 

Chân væn huyŠn š cao sâu 

VŠ Çây khai h¶i ném châu gieo vàng 

Ngåi gì bèo h®p mây tan 

M¶t tr©i phong nguyŒt rõ ràng Çôi ta 

 

ChÎ Chân HuyŠn Hà DÜÖng ñ‡ Quyên  

 

Chân pháp vang rŠn ti‰ng diŒu âm 

HuyŠn cÖ soi thÃu khÓi sÖ tâm 

M¶t buông pháp gi§i bØng hÜÖng s¡c 

Linh thÙu tuy xa cÛng thÆt gÀn 

 

Anh Chân H»u NguyÍn Gia Nam 

 

Chân h»u là Çây m¶t cánh tay 

Tình sông nghïa bi‹n lÜ®ng Çong ÇÀy 

DÆu thu vØa näy dò sÜÖng Ãy 

ThiŠn trà hÜÖng ngát chén hÒng mai 
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ChÎ Chân An Nguyên Marjolijn Van Leeuwen  

 

An vui tìm låi uyên nguyên 

Træng treo lÓi cÛ vŠ miŠn thänh thÖi 

Ng¿a æn cÕ tuy‰t trên ÇÒi 

Mài gÜÖm bên suÓi, ti‰ng cÜ©i âm vang 

 

ChÎ Chân An Hành Sue Bridge 

 

An nhiên trên nÈo thiŠn hành 

Mây hÒng m©i g†i, tr©i xanh Çón chào 

ñêm nay mª h¶i ngàn sao 

Træng Çi theo nÜ§c cùng vào Çåi dÜÖng 

 

ChÎ Chân An NiŒm Ernestine Enomoto 

 

BÜ§c chân thuÀn nhÃt trong an niŒm 

ñÀu ngõ tan sÜÖng nguyŒt sáng lòa 

Túc trái tiŠn oan rÖi røng h‰t 

M¶t vùng mây nÜ§c ÇËp bao la 

 

Anh Chân Bäo Tích Thân Tr†ng Nguyên 

 

M‡i bÜ§c ÇÜa vŠ kho bäo tích 

NÜÖng hÖi thª nhË t§i Lam ÇiŠn 

Sáng nay nghe ti‰ng hoàng oanh g†i 

Thông rung trÓng kŒ, häi triŠu lên 

 

Anh Chân ñÎnh Trú Joseph Emet  

 

VŠ Çây °n ÇÎnh tâm ta 

VŠ Çây an trú m¶t nhà tæng thân 

ñ‰m chi sÓ cát sông H¢ng 

TriŠu âm Çã Ç¶ng, chim b¢ng tung mây 

 

Anh Chân Viên Dung NguyÍn Væn Tuy‰n  

 

L¡ng lòng nghe thÃu viên âm 

ƒn thiêng tam mu¶i dung thông nhiŒm mÀu 

ñÜ©ng vŠ quê cÛ xÜa sau 

Trí bi nguyŒn mãn b¡c cÀu Ç¶ sinh 

 

Anh Chân Hành Trì Travis Masch  

 

V»ng tin nÖi pháp hành trì 

NÜ§c non tåc Çá vàng ghi có ngày 

HÕi thæm nh»ng nÜ§c cùng mây 

L©i l©i châu ng†c giäi bày th‰ gian. 

 

 

ChÎ Chân TuŒ Uy‹n Võ ThÎ Minh Tri 

 

Tài bÒi tuŒ uy‹n træm hoa 

Minh tri hånh Ãy cÛng là tÜÖng tri 

NÜ§c non l¡ng ti‰ng Chung Kÿ 

Bè tØ vÜ®t khÕi sông mê khó gì? 

 

Anh Chân TuŒ Ngån William Manza  

 

Trí tuŒ ÇÜa vŠ nÖi bÌ ngån 

ñÃt thiêng v†ng ti‰ng häi triŠu lên 

TÓt tÜÖi hÒng løc xuân thÜ©ng tåi 

M‡i bÜ§c chân ng©i Çóa thûy tiên 

 

Anh Chân TuŒ Thân Ian Prattis 

 

ñuÓc tuŒ bØng lên rång pháp thân 

Trong mây xa có håt mÜa gÀn 

Vòng tay nhÆn thÙc ôm næng sª 

M¶t Çóa trà mi nª trÜ§c sân  

 

ChÎ Chân TuŒ LÜu Odette Bauweleers  

 

NhiŒm mÀu dòng tuŒ luân lÜu 

Træng vàng Çã hiŒn trên ÇÀu núi xanh 

S¤n gÜÖm tuŒ giác bên mình  

Thänh thÖi håc tr¡ng, m¥c tình rong chÖi 

 

ChÎ Chân TuŒ HÜÖng Hoàng Dung 

 

Gi§i ÇÎnh hÜÖng và trí tuŒ hÜÖng 

Quê xÜa giáp m¥t l¶ chân thÜ©ng 

Tình sông nghïa bi‹n sâu dài l¡m 

DÆu thu vØa m§i näy giò sÜÖng 

 

ChÎ Chân NguyŒt Tâm Terry Barber  

 

Lung linh bóng nguyŒt soi thŠm 

Cõi tâm mª sáng Çêm Çêm ngân hà 

NhiŒm mÀu ti‰ng håc bay qua 

Vén mây trông rõ pháp tòa nguyên sÖ 

 

Anh Chân Th¡ng Giäi Patrick Lacoste 

 

Phúc duyên thù th¡ng nÖi Çây 

Lòng riêng m¶t tÃc giäi bày núi sông 

M§i hay thanh khí tÜÖng tÀm 

Vàng gieo Çáy nÜ§c cây lÒng bóng sân 

 

ChÎ Chân ThiŒn Sinh Elisabeth Ann Wood 
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Nga mi sÜÖng giäi niŠm chân thiŒn 

MÏ diŒu træng lÒng š Ç¶ sinh 

ñÓt cháy thành sÀu Çây ÇuÓc TuŒ 

M¶t tr©i mây nÜ§c chi‰u quang minh 

 

ChÎ Chân Tính Không VÛ ThÎ Dung  

 

Chân kinh thÜ©ng trì tøng 

Tính không træng hiŒn tiŠn 

Tai ÜÖng rÖi røng h‰t 

B‰n giác cùng bÜ§c lên 

 

Anh Chân TØ Hånh Gioacchino Difeo 

  

Sen quê nª ngát hÜÖng tØ 

Træng vàng hånh nguyŒn næm xÜa sáng ÇÀy 

L©i nguyŠn ÇÌnh báu hÜÖng bay 

Cho thân ng» š diÍn bày PhÆt tâm 

 

Anh Chân T¿ Tåi ñ¥ng PhÜ§c NhÜ©ng 

 

LiÍu bi‰c oanh vàng chân t¿ tåi 

Gió quang mây tånh Çã an bài 

Châu vŠ h®p phÓ trong thanh khí 

Sân ngoài tuy‰t Çi‹m m¶t cành mai 

 

Anh Chân ñåo Hành Hoàng Khôi  

 

ñåo xÜa tìm thÃy nÈo vô hành 

Thanh khí tÜÖng tÀm d¥m liÍu xanh 

Hoa Çào suÓi cÛ còn nguyên Çó 

Ngºng ÇÀu b¡t g¥p ánh træng thanh 

 

Anh Chân Viên Minh Jacques Gaudin và  

chÎ Chân Viên Giác Jacqueline Gaudin  

Viên minh tÕa chi‰u nguyŒt tr©i cao 

TuŒ giác xua tan bóng kh° sÀu 

Cùng Ç‰n cùng Çi trên ÇÃt TÎnh 

ñá mòn sông cån vÅn còn nhau 

 

ChÎ Chân Låc Thi Joanne Friday 

 

HÜÖng quÓc Çi vŠ an låc 

Thi ân ch£ng bÆn lòng ai 

HuŒ lan m¶t nhà s¿c nÙc 

TØ bi ti‰p xº muôn loài  

 

Anh Chân ñÙc TØ Brendan Sillifant 

 

Non cao lÆp ÇÙc càng cao 

Bi‹n sâu tØ ái không Çào cÛng sâu 

Phút giây hiŒn tåi nhiŒm mÀu 

U°ng công tìm ki‰m nÖi Çâu nh†c lòng? 

 

ChÎ Chân ñÙc Nhãn Chung Ming Fei 

 

ñÙc hÆu ÇÜÖng xuân phÜÖng thäo thÎnh 

Nhãn minh vô xÙ bÃt tri huyŠn 

Då quang nguyŒt s¡c vô nhân täo 

NhÃt ki‰n Çào hoa s¿ lš thuyên 

 

ChÎ Chân ñÙc Âm Lê PhÜÖng Chi  

 

Hãy l¡ng lòng nghe khúc ÇÙc âm 

Häi triŠu xô v« khÓi trÀn tâm 

Bøi hÒng khép låi sau khung cºa 

RØng tía Çây rÒi hiŒn pháp thân 

 

ChÎ Chân Thâm TuŒ Châu Yoder 

 

M¶t Çi vŠ hÜ§ng cao thâm 

Vun bÒi tuŒ giác, chuyên cÀn s§m trÜa 

Ra công h†c Çåo Chân thØa 

VÜ©n tâm xanh tÓt bÓn mùa nª hoa 

 

Anh Chân Thâm Hånh Marc Puissant  

 

Chân kinh hàm chÙa nghïa cao thâm 

Hånh giäi vang lØng khúc phåm âm 

Bi‹n kh° thuyŠn tØ dong m¶t lá 

Nh© tay t‰ Ç¶ v§t trÀm luân 

 

 
TruyŠn Çæng phó pháp 
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Nån xÜa trút såch  
 

Kính thÜa Çåi chúng, 

Hôm nay Çã là ngày mùng 8 tháng chåp dÜÖng lÎch rÒi và 

næm m§i cÛng s¡p Ç‰n. Næm m§i Ç‰n nhÜ là m¶t ti‰ng 

chuông chánh niŒm nh¡c cho chúng ta nh§ r¢ng th©i gi© Çi 

qua rÃt mau và giúp cho chúng ta Ç¥t câu hÕi là trong næm 

vØa qua chúng ta có tu tÆp tinh chuyên không? Chúng ta Çã 

vÜ®t th¡ng ÇÜ®c nh»ng khó khæn trong n¶i tâm, trong hoàn 

cänh hay chÜa? Chúng ta Çã mª ÇÜ®c cºa ngÕ cûa hånh 

phúc, cûa thÜÖng yêu hay chÜa? M¶t næm Çi qua rÃt mau.  

 

Næm ngoái tåi n¶i viŒn PhÜÖng Khê, chúng ta có dán m¶t 

câu ÇÓi Ç‹ æn T‰t. Ch» nghïa ª trong câu ÇÓi Ãy ÇÜ®c lÃy tØ 

truyŒn KiŠu ra và ÇÜ®c vi‰t ra nhÜ th‰ này:  

 

Tai nån xÜa trút såch CÖ duyên nay dÒi dào 

M¶t nhà xum h†p Bäy xóm rong chÖi 

Mát m¥t gió træng  Chay lòng dÜa muÓi 

Nghe triŠu dâng hôm s§m Ng¡m mây lÒng trÜ§c sau 

 

Hôm nay chúng ta hãy xét låi nh»ng ch» Çã dùng trong câu 

ÇÓi Çó Ç‹ xem chúng ta Çã th¿c tÆp ÇÜ®c nhÜ là chúng ta 

mÖ Ü§c hay không. Tai nån xÜa trút såch. Tai nån ª Çây là 

nh»ng tûi nhøc, nh»ng bi‰n cÓ, nh»ng kh° Çau, nh»ng rûi 

ro Çã xäy ra cho chúng ta. Tai nån xÜa nghïa là nh»ng tai 

nån Çã xäy ra trong quá khÙ. TÃt cä chúng ta ÇŠu Çã träi 

qua nh»ng tai nån. Ch» tai nån ª Çây mình có th‹ dÎch là 

misfortune, nh»ng cái thi‰u may m¡n, nh»ng kh° Çau mà 

mình Çã chÎu Ç¿ng, Çã träi qua nhÜ bŒnh tÆt, nhÜ cái ch‰t 

cûa m¶t ngÜ©i thân, nhÜ nh»ng cÖn kh° Çau qu¢n quåi cûa 

chính bän thân mình, Çã xäy ra cho mình và cho nh»ng 

ngÜ©i thÜÖng cûa mình, cho hoàn cänh cûa mình. Nh»ng 

cái Çó ÇÜ®c g†i là nh»ng tai nån, nh»ng rûi ro, nh»ng kh° 

Çau. Tai nån xÜa trút såch. Ti‰ng Anh tåm dÎch: Old 

misfortunes entirely swept away. 

 

Trong kinh thÜ©ng hay nói Ç‰n ‘Tam tai, bát nån’, ba loåi 

tai h†a và tám loåi không may m¡n. M‡i ngÜ©i trong 

chúng ta ÇŠu Çi ngang qua nh»ng tai và nh»ng nån Ãy. 

ThÜ©ng thÜ©ng chúng ta nghï r¢ng nh»ng tai nån kia Ç‰n tØ 

bên ngoài và chúng ta có th‹ oán tr©i, trách ÇÃt ho¥c oán 

trách con ngÜ©i. NhÜng nhiŠu khi nh»ng tai nån Çó do 

chính mình kéo Ç‰n. Mình chiêu dø chúng t§i, mình m©i 

chúng t§i b¢ng nh»ng tÜ tÜªng cûa mình, b¢ng nh»ng l©i 

nói cûa mình, ho¥c b¢ng nh»ng hành Ç¶ng cûa mình. Mình 

Çem tai nån t§i cho chính mình. Cho nên khi bi‰t r¢ng næm 

cÛ s¡p qua và næm m§i s¡p Ç‰n, mình nên nhìn trª låi và 

nhÆn diŒn nh»ng gì Çã xäy ra cho mình trong næm nay 

ho¥c trong nh»ng næm trÜ§c. Nh»ng tai h†a Çó có th¿c s¿ 

là do tØ bên ngoài ÇÜa t§i không? Hay là do chính mình 

chiêu dø Ç‰n? Có m¶t tÜ tÜªng thôi cÛng Çû ch‰t rÒi. Ví dø 

falling in love là m¶t tai nån. Khi không Çang yên lành nhÜ 

vÆy låi fall in love, låi té. ñó cÛng là do tÜ tÜªng mà ra cä. 

Khi mình nghï r¢ng ngÜ©i kia hành xº xÃu v§i mình, ngÜ©i 

kia muÓn tiêu diŒt mình thì mình b¡t ÇÀu Çau kh° và cÛng 

làm cho ngÜ©i kia Çau kh°. ChÌ m¶t tÜ tÜªng thôi cÛng Çû 

Ç‹ Çem låi tai nån cho mình và cho ngÜ©i. T¿ nhiên mình 

nói ra m¶t câu và câu Çó Çem t§i tai nån. Hay t¿ nhiên 

mình có m¶t hành Ç¶ng nào Çó và hành Ç¶ng Çó ÇÜa t§i tai 

nån. Hành Ç¶ng không chánh niŒm. ñôi khi chÌ là m¶t 

hành Ç¶ng vô tình ÇÜa Ç‰n hi‹u lÀm, ÇÜa Ç‰n tai nån. 

NhiŠu khi vì thiŒn chí mà mình nói câu Çó. Mình phäi có 

chánh niŒm. Mình bi‰t r¢ng m¶t câu nói cÛng có th‹ ÇÜa 

Ç‰n nh»ng hÆu quä l§n. Thành thº nh»ng tai nån xäy ra 

trong Ç©i mình nhiŠu khi do thân, khÄu, š cûa mình kéo 

Ç‰n cho mình. NhÜng nhìn låi, thì may m¡n quá, nh»ng tai 

nån Çó Çã qua rÒi. Mình Çã thoát khÕi rÒi. Nh»ng tai nån 

Çó Çã thu¶c vŠ quá khÙ cho nên m§i g†i là tai nån xÜa trút 

såch. Trút såch có nghïa là entirely wiped out, không còn 

dÃu v‰t n»a. Nguyên væn trong KiŠu là: ‘Nån xÜa trút såch 

làu làu’, nghïa là tÃt cä nh»ng tai nån trong quá khÙ Çã 

buông bÕ h‰t, Çã quét såch h‰t, Çã không còn dÃu v‰t nào 

n»a. Khi nh»ng tai nån Çó không còn n»a thì Çáng lš mình 

phäi có hånh phúc, nhÜng tåi sao mình chÜa có hånh phúc? 

CÓ nhiên lúc mình Çang lâm nån, thì mình Çau kh°. Mình 

mong r¢ng tai nån này së qua mau mau thì hånh phúc m§i 

có m¥t ÇÜ®c. NhÜng bây gi© tåi sao tai nån Çã qua rÒi mà 

mình vÅn chÜa có hånh phúc? Trong lúc Çang g¥p hoån 

nån, mình nghï r¢ng mình có th‹ ch‰t, mình có th‹ tan v«. I 

am going to die. Je vais craquer. NhÜng bây gi© hoàn cänh 

Çó Çã không còn n»a, tai nån Çó Çã không còn n»a mà tåi 

sao mình vÅn chÜa có hånh phúc? Thành ra có š thÙc r¢ng 

tai nån Çã qua rÒi là nŠn täng cûa hånh phúc. Mình không 

cÀn Çi tìm hånh phúc ª Çâu xa. ChÌ cÀn có chánh niŒm, bi‰t 

r¢ng tai nån Çã qua rÒi là b¡t ÇÀu có hånh phúc. ñó g†i là 

niŒm sinh h› låc. NiŠm vui và hånh phúc phát sinh tØ 

chánh niŒm. Chánh niŒm vŠ cái gì? Chánh niŒm vŠ s¿ thÆt 

là nh»ng tai nån xÜa không còn n»a và mình Çang có nhiŠu 

ÇiŠu kiŒn Ç‹ ÇÜ®c hånh phúc. Hånh phúc không phäi là do 

có tiŠn nhiŠu, ho¥c là do có s¿ tâng bÓc và khen ng®i. 

Hånh phúc, là ª ch‡ mình có chánh niŒm, mình bi‰t r¢ng 

tai nån Çã qua rÒi. 
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Cái v‰ bên kia cûa câu ÇÓi là CÖ duyên nay dÒi dào. CÖ 

duyên tÙc là nh»ng ÇiŠu kiŒn cûa hånh phúc, cûa giäi thoát. 

Bây gi© mình Çang có Çû nh»ng cÖ duyên Ãy. Tai nån thì 

quét såch, còn cÖ duyên thì dÒi dào. CÖ duyên nào? N‰u có 

chánh niŒm thì mình thÃy rõ ràng là mình Çang có rÃt 

nhiŠu cÖ duyên. Mình có Tæng thân, mình có ThÀy, mình 

có nÖi tu h†c, mình có tình huynh ÇŒ, mình có nh»ng pháp 

môn có th‹ giúp mình chuy‹n hóa nh»ng phiŠn não và Çem 

Ç‰n hånh phúc. ñó là cÖ duyên nay dÒi dào. Tåm dÎch 

ti‰ng Anh: Fresh opportunities in abundance. CÖ duyên dÒi 

dào mà không có chánh niŒm thì cÛng nhÜ không dÒi dào. 

Mình Çåp lên trên nh»ng ÇiŠu kiŒn cûa hånh phúc mà Çi, 

Çåp lên trên nh»ng cÖ duyên thuÆn tiŒn mà Çi. Mình không 

bi‰t quš nh»ng th©i gian mình ngÒi v§i ThÀy, v§i bån, v§i 

anh, v§i chÎ, v§i Tæng thân. Bi‰t bao nhiêu ngÜ©i mong 

Ü§c ÇÜ®c Ç‰n Làng Mai Ç‹ ÇÜ®c ngÒi trong thiŠn ÇÜ©ng 

này v§i các thÀy, các sÜ cô, các Çåo h»u. ChÌ ngÒi yên thôi 

thì cÛng Çã có hånh phúc rÒi. NhÜng mình thì không thÃy 

ÇÜ®c Çó là m¶t hånh phúc. Mình không thÃy ÇÜ®c cÖ 

duyên cûa mình Çang ÇÀy Çû. ñã không thÃy ÇÜ®c tai nån 

xÜa trút såch mà cÛng không thÃy ÇÜ®c cÖ duyên nay dÒi 

dào thì làm sao có hånh phúc ÇÜ®c. Cä hai ÇŠu tØ chánh 

niŒm mà ra cä. S¿ th¿c tÆp cûa mình có th‹ rÃt ÇÖn giän. 

Mình lÃy m¶t t© giÃy, m¶t bên mình vi‰t xuÓng nh»ng tai 

nån xÜa là nh»ng tai nån nào, nh»ng gi© phút nào mình hÃp 

hÓi, mình cæng th£ng, mình giÓng nhÜ s¡p ch‰t. Nh»ng tai 

nån Çó mình vi‰t xuÓng tÃt cä và mình t¿ nói r¢ng nh»ng 

tai nån này không còn n»a. RÒi lÆt qua trang bên kia mình 

vi‰t cÖ duyên nay dÒi dào, mình Çang có nh»ng ÇiŠu kiŒn 

nào cûa hånh phúc mà mình chÜa ho¥c không bi‰t thØa 

hÜªng.  

 

L©i thÖ trong KiŠu là: ‘CÖ duyên nào Çã h‰t Çâu v¶i gì? 

Nån xÜa trút såch làu làu, Duyên xÜa ai dÍ bi‰t Çâu chÓn 

này’. Thành ra cÖ duyên và tai nån Çi Çôi v§i nhau. Tai nån 

h‰t và cÖ duyên còn.  

 

M¶t nhà xum h†p. M¶t nhà xum h†p là m¶t ÇiŠu kiŒn l§n 

cûa hånh phúc. LÍ Giáng Sinh cÛng nhÜ T‰t Nguyên ñán 

là nh»ng cÖ h¶i Ç‹ mình trª vŠ nhà, mình thÃy r¢ng mình 

còn có cha, có mË, có thÀy, có trò, có anh, có chÎ, có em, 

có con. Nghïa cûa lÍ Giáng Sinh là nhÜ vÆy. Nghïa cûa T‰t 

Nguyên ñán là nhÜ vÆy. Mình còn có m¶t mái Ãm gia 

Çình. Mình còn cha, còn mË, còn anh, chÎ, em, mình còn 

Tæng thân. Tæng thân là m¶t mái Ãm gia Çình. Mình không 

còn bÖ vÖ n»a, mình không còn lÈ loi, ÇÖn chi‰c n»a. ñó 

g†i là m¶t nhà xum h†p. ñó là m¶t ÇiŠu kiŒn l§n cûa hånh 

phúc. Ngày xÜa mình Çi nhÜ m¶t bóng ma, m¶t cô hÒn låc 

lõng. Mình mÖ Ü§c ÇÜ®c tìm thÃy m¶t ngôi nhà, m¶t ng†n 

Çèn, m¶t b‰p lºa, m¶t ngÜ©i anh, m¶t ngÜ©i chÎ, m¶t ngÜ©i 

em, m¶t vÎ thÀy. Bây gi© mình Çã có cái Çó, Çã có m¶t nhà 

xum h†p. ñây là chánh niŒm. Chánh niŒm giúp cho mình 

bi‰t r¢ng mình Çang có m¶t ÇiŠu kiŒn cæn bän cûa hånh 

phúc: m¶t nhà xum h†p. TrÜ§c kia mình không có ÇÜ©ng 

Çi, mình không bi‰t Çi vŠ hÜ§ng nào. Bây gi© mình Çã có 

con ÇÜ©ng mà có con ÇÜ©ng Çi rÒi thì Çã là có hånh phúc. 

Mình bi‰t mình Çi Çâu. Ngày xÜa mình chÜa bi‰t mình Çi 

Çâu. Mình Çi lang thang, bÖ vÖ nhÜ m¶t cô hÒn. Bây gi© 

mình bi‰t mình Çang Çi Çâu rÒi. ‘ñã có ÇÜ©ng Çi rÒi, con 

không còn lo s®’. Con cÙ Çi t§i thôi. Con Çi v§i ai? Con Çi 

v§i Tæng thân, Çi v§i ThÀy, Çi v§i bån. ñó là m¶t ÇiŠu kiŒn 

l§n cûa hånh phúc. Bi‰t bao nhiêu ngÜ©i trong th‰ gian này 

không có m¶t con ÇÜ©ng Çi, không có Tæng thân. Gi© Çây 

mình Çang làm m¶t dòng sông, mình Çang Çi vŠ bi‹n cä.  

 

CÖ duyên nay dÒi dào, bäy xóm rong chÖi. HÖi chán xóm 

này thì Çi qua xóm khác, ch§ có sao Çâu. Còn chÜa chán 

thì chÜa Çi. Xóm ThÜ®ng, xóm Hå, xóm M§i, xóm V»ng 

Chãi, xóm Trong Sáng, xóm Thanh SÖn và xóm Thåch 

Lang là bäy xóm. ñi qua bên n§ cÛng rong chÖi mà Çi vŠ 

bên ni cÛng rong chÖi. Có ai Çày mình Çi chân tr©i góc 

bi‹n nào Çâu. ñi Çâu cÛng là rong chÖi cä. Qua bên n§ 

cÛng vui, vŠ bên ni cÛng vui. KhÙ lai t¿ tåi. Sang L¶c 

Uy‹n hay sang Thanh SÖn cÛng ÇŠu là cÖ h¶i Ç‹ rong chÖi. 

Mình có rÃt nhiŠu không gian. NgÜ©i ta chÌ có m¶t nhà 

thôi, còn mình thì có Ç‰n bäy xóm. M¶t nhà xum h†p, bäy 

xóm rong chÖi. Có cÀn phäi làm gì Çâu?  

 

Mát m¥t gió træng là m¶t ÇiŠu kiŒn khác cûa hånh phúc. 

Gò má cûa mình ÇÜ®c ánh træng hôn lên, ÇÜ®c ng†n gió 

mát Çi ngang qua. Gió træng có nghïa là phong nguyŒt. 

Phong nguyŒt tÜ®ng trÜng cho nh»ng cái ÇËp, nh»ng mÀu 

nhiŒm cûa thiên nhiên, cûa s¿ sÓng. Thông thÜ©ng Çi Çâu 

mình cÛng nên xách theo m¶t cái túi. Và trong cái túi Çó 

không cÀn phäi có dollars hay là euros. Trong cái túi Çó chÌ 

cÀn có m¶t ít gió và m¶t ít træng thôi. NgÜ©i nào mà trong 

túi có m¶t ít gió, m¶t ít træng thì ngÜ©i Çó thänh thÖi, ngÜ©i 

Çó có hånh phúc. Mình hãy nhìn låi trong túi mình xem 

trong Çó có gió, có træng không hay chÌ có toàn nh»ng 

phiŠn não, nh»ng lo l¡ng, nh»ng d¿ án? ‘ñŠ huŠ lÜng túi 

gió træng’. ñŠ huŠ tÙc là mang theo. LÜng túi có nghïa là 

nºa túi. Gió træng së làm cho mình mát m¥t. Mình có thì 

gi© không? Hay mình cÙ chúi mÛi vào máy vi tính Ç‹ 

không còn thì gi© ra ng¡m træng và Ç‹ cho gió mát th°i lên 

trên m¥t cûa mình? Thi sï NguyÍn Công TrÙ Çã vi‰t: ‘Kho 

tr©i chung mà vô tÆn cûa mình riêng’. Gió và træng là cûa 

chung, là kho hånh phúc cûa thiên nhiên. NhÜng ngÜ©i ta 

thÜ©ng bÆn r¶n, ngÜ©i ta thÜ©ng lo l¡ng thành ra không 

ÇÜ®c hÜªng gì nÖi kho tàng hånh phúc l§n cûa thiên nhiên 

cä. Không có thì gi© ng¡m træng. Ÿ Paris hay New York, 
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mình cÙ c¡m ÇÀu, chúi mÛi vào công viŒc, mình cÙ lo l¡ng, 

mình cÙ ngÒi trong metro, trong subway thì làm sao thÃy 

ÇÜ®c træng. Thành phÓ có nh»ng chung cÜ rÃt l§n và dÀu 

vÀng træng tròn Çã hiŒn mình cÛng khó mà thÃy ÇÜ®c. 

Chúng ta không thØa hÜªng ÇÜ®c nh»ng mÀu nhiŒm cûa s¿ 

sÓng mà Çåi diŒn là gió mát và træng trong. Hai gò má cûa 

mình sª dï trª nên khô cÙng tåi vì chúng không ÇÜ®c ánh 

træng chi‰u lên, không ÇÜ®c gió mát th°i qua. Mát m¥t gió 

træng là m¶t hånh phúc l§n mà tiŠn không th‹ mua ÇÜ®c. 

ChÌ cÀn s¿ thänh thÖi. Vì vÆy cho nên mình phäi nhìn låi 

xem trong túi cûa mình có ÇÜ®c m¶t ít gió và m¶t ít træng 

không. LÜng túi gió træng. Không cÀn ÇÀy, chÌ cÀn nºa túi 

là Çû xài rÒi. ´t hÖn nºa túi thì cÛng Çã khá. Gió træng có 

Çó nhÜng mình không sº døng ÇÜ®c, trong khi Çó v§i m¶t 

ngÜ©i khôn, v§i m¶t ngÜ©i có chánh niŒm thì kho tr©i 

chung mà vô tÆn cûa mình riêng. TÃt cä gió træng ÇŠu là 

cûa tôi tåi vì tôi bi‰t sº døng. Anh không bi‰t sº døng cho 

nên anh không có gì h‰t. Træng L¶c Uy‹n rÃt ÇËp, gió L¶c 

Uy‹n rÃt mát tØ dÜ§i Çåi dÜÖng ÇÜa lên. ñØng nên nói là 

ch‡ tôi ª không có gió, không có træng. ñiŠu Çó không 

Çúng. Mình sang bên Thanh SÖn, cÛng g¥p rÃt nhiŠu gió và 

træng. Mát m¥t gió træng, Çó là s¿ th¿c tÆp hàng ngày cûa 

mình. ñó là hånh phúc. 

 

Chay lòng dÜa muÓi. Ch» chay ª Çây có nghïa là trong 

sáng, lành månh, ÇÖn giän. Lòng cûa mình ÇÜ®c rºa såch. 

Nh»ng thÙc æn cûa mình, nh»ng sän phÄm mình tiêu thø 

ÇŠu toàn là nh»ng thÙ hiŠn hÆu, ÇÖn giän. DÜa muÓi ª Çây 

chÙng tÕ là mình sÓng n‰p sÓng ÇÖn giän. Áo nâu, chân 

ÇÃt, æn dÜa, æn cäi. Ngày mai này sÜ cô Th¡ng Nghiêm vŠ 

së làm dÜa giá cho mình æn T‰t. SÜ chÎ Bäo Nghiêm làm 

dÜa cäi rÃt ngon. Xóm Hå có còn cäi Ç‹ làm dÜa không? 

Mùa này là mùa mình trÒng cäi Ç‹ làm dÜa. Nh»ng cây cäi 

trong mùa này m†c lên tÓt hÖn là trong nh»ng mùa khác. 

Trong mùa Hè thì các cây cäi lên cao rÃt mau, giÓng nhÜ 

nh»ng chi‰c hÕa tiÍn (rocket) vÆy. Còn trong mùa này thì 

các cây cäi xòe ra rÃt l§n. DÜa muÓi là th¿c ÇÖn cûa ngÜ©i 

tu. N‰p sÓng ÇÖn giän së làm cho thân th‹ và tâm hÒn 

mình trong sáng trª låi. Mình không æn nh»ng junk food. 

Trong truyŒn KiŠu, l©i thÖ là: ‘Gió træng mát m¥t, muÓi 

dÜa chay lòng’. Bên ngoài mình cÛng ÇËp, bên trong mình 

cÛng ÇËp. Hånh phúc cûa ngÜ©i tu là ª ch‡ Çó. SÓng Ç©i 

sÓng ÇÖn giän së làm cho thân và tâm cûa mình trª nên 

thanh tÎnh. M¥t là phía bên ngoài và lòng là phía bên trong. 

ChÌ cÀn ª Làng Mai sáu tháng, sÓng theo chúng và cÛng 

không cÀn tu tÆp gì nhiŠu l¡m, thân và tâm cûa mình cÛng 

së ÇÜ®c gån l†c, trong sáng ra, nhË nhàng ra. Vì mình 

không tiêu thø nh»ng bài báo Ç¶c håi, nh»ng khúc nhåc 

kích Ç¶ng, nh»ng truyŒn phim hung ác. Vì ª Çây có træng, 

có gió, có dÜa, có muÓi. Ÿ Çây có nhiŠu sÜ chÎ làm dÜa rÃt 

ngon. Các sÜ em nên h†c làm dÜa. Có nhiŠu loåi giá Ç‹ 

làm dÜa: giá ÇÆu xanh, giá ÇÆu nành... Mình phäi tÆp làm 

kim chi n»a. Các thÀy ª trên Xóm ThÜ®ng giÕi l¡m. 

 

Nghe triŠu dâng hôm s§m. Nhåc cûa mình là nhåc cûa 

thiên nhiên. Sáng nào cÛng nghe ti‰ng triŠu dâng, rÃt hào 

hùng. Khi mình nghe m¶t bài pháp thoåi tÙc là mình Çang 

nghe ti‰ng häi triŠu âm vì häi triŠu âm là ti‰ng nói cûa ñÙc 

Th‰ Tôn. Âm thanh này hào hùng, ÇÜa mình vút lên cao. 

Nhåc này không làm mình Ç¡m chìm trong nh»ng n‡i kh°, 

niŠm Çau và tuyŒt v†ng. Ch» hôm ª Çây có nghïa là chiŠu 

hôm, là bu°i chiŠu. Bu°i chiŠu có ti‰ng häi triŠu, bu°i s§m 

mai cÛng có ti‰ng häi triŠu. Hôm s§m có nghïa là bu°i 

chiŠu và bu°i sáng. Hôm tÙc là ÇÀu hôm, s§m tÙc là sáng 

s§m mai. Cä hai bu°i ÇŠu ÇÜ®c nghe ti‰ng häi triŠu. ñó là 

khúc nhåc hùng vï Çáng Ç‹ ÇÜ®c nghe chÙ không phäi là 

loåi nhåc ÇÙt ru¶t mà mình mª lên và n¢m cong nhÜ con 

tôm Ç‹ cho chÃt Çau thÜÖng thÃm dÀn vào cÖ th‹.  

Ng¡m mây lÒng trÜ§c sau. M¶t bên là nhåc, m¶t bên là 

h†a. TÃt cä ÇŠu là tác phÄm cûa thiên nhiên. Nhåc cÛng là 

nhåc cûa thiên nhiên mà h†a cÛng là h†a cûa thiên nhiên. 

Phía trÜ§c am có nh»ng Çám mây rÃt ÇËp, Çû màu s¡c. Phía 

sau am cÛng có nh»ng Çám mây ÇËp, Çû màu s¡c. Xóm 

ThÜ®ng cÛng ÇËp, xóm Hå cÛng ÇËp, xóm M§i cÛng ÇËp, 

Thanh SÖn cÛng ÇËp, RØng Phong cÛng ÇËp, L¶c Uy‹n 

cÛng ÇËp. N‰u mình có con m¡t cûa m¶t nhà nghŒ sï và 

m¶t máy chøp hình thì mình có th‹ chøp ÇÜ®c nh»ng cänh 

mây lÒng phía trÜ§c, mây lÒng phía sau. NhÜng n‰u tâm 

mình bÎ vÜ§ng bÆn bªi nh»ng lo nghï, nh»ng buÒn kh° thì 

mình làm sao thÃy ÇÜ®c nh»ng cái ÇËp Ãy, làm sao nghe 

ÇÜ®c nh»ng khúc nhåc hào hùng Ãy cûa thiên nhiên. Cho 

nên nghe triŠu dâng hôm s§m là m¶t hånh phúc l§n và 

ng¡m mây lÒng trÜ§c sau cÛng là m¶t hånh phúc l§n. TÃt 

cä ÇŠu là chánh niŒm. N‰u không có chánh niŒm thì không 

có triŠu dâng, n‰u không có chánh niŒm thì không có mây 

lÒng. Nh»ng ÇiŠu kiŒn cûa hånh phúc cûa mình rÃt nhiŠu, 

rÃt ÇÀy Çû. N‰u mình còn buÒn kh° Çó là tåi vì mình không 

có chánh niŒm. Hånh phúc là ª ch‡ nào? Hånh phúc là ª 

ch‡ tai nån xÜa Çã qua. Hånh phúc là ª ch‡ mình nhÆn diŒn 

ÇÜ®c r¢ng nh»ng cÖ duyên bây gi© rÃt dÒi dào. Hai câu ÇÓi 

dán lên æn T‰t không phäi chÌ là Ç‹ làm cho ÇËp nhà vì 

chúng ÇÜ®c vi‰t trên giÃy hÒng ÇiŠu. Hai câu ÇÓi này có 

tính cách PhÆt Pháp, ÇÜa låi cho mình rÃt nhiŠu hånh phúc. 

Næm nay trong Lá ThÜ Làng Mai ta nên chia sÈ hai câu 

này v§i thân h»u và Ç¶c giä cûa Lá ThÜ. N‰u có th‹ ÇÜ®c 

thì ta cÛng ÇÜa ra nh»ng l©i chú giäi Ç‹ các bån có th‹ vi‰t 

hai câu này dán lên æn T‰t và cùng th¿c tÆp nhÜ ta. ñó là 

vì nh»ng ÇiŠu kiŒn cûa hånh phúc Çó ª Çâu cÛng có và th©i 

nào cÛng có. VÎ nào có tài âm nhåc thì xin ph° nhåc hai 

câu này.   
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ñ‰n  

ñ‰n Çi thong dong 
 

Låy t° tiên, låy cha mË, låy Bøt, låy t°, låy ThÀy: con Çã 

vŠ, con Çã t§i. Con không Çi hoang n»a. Chân con tuy còn 

bÜ§c nhÜng con thÆt s¿ Çã vŠ, con thÆt s¿ Çã t§i. 

 

Ÿ xóm ThÜ®ng Làng Mai, ngoài thiŠn ÇÜ©ng NÜ§c Tïnh 

còn có thiŠn ÇÜ©ng Chuy‹n Hóa. ThiŠn ÇÜ©ng Chuy‹n 

Hóa nhÕ thôi, nhÜng bên trong có m¶t t° ÇÜ©ng. ñi vào t° 

ÇÜ©ng, nhìn lên, ta thÃy m¶t bên có câu ‘Con Çã vŠ,’ m¶t 

bên có câu ‘Con Çã t§i’. Ta ch¡p tay låi, thÀm thì v§i t° 

tiên: Con Çã vŠ, con Çã t§i.  

 

Con Çã vŠ Çâu, con Çã t§i Çâu? Con Çã vŠ t§i quê hÜÖng 

Çích th¿c cûa con, nÖi Ãy con nhÆn diŒn ÇÜ®c t° tiên cûa 

con và g¥p m¥t ÇÜ®c tÃt cä con cháu con, t° tiên huy‰t 

thÓng cÛng nhÜ t° tiên tâm linh ngàn Ç©i, con cháu huy‰t 

thÓng cÛng nhÜ con cháu tâm linh ngàn Ç©i. Con Çã vŠ t§i 

quê hÜÖng Çích th¿c cûa con, nÖi Ãy con ti‰p xúc ÇÜ®c v§i 

tÃt cä mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng, cûa tu°i thÖ, v§i Thiên 

ñÜ©ng và TÎnh ñ¶. Con Çã vŠ t§i quê hÜÖng Çích th¿c cûa 

con, nÖi Ãy con không còn bæn khoæn vŠ có không, còn 

mÃt, ta ngÜ©i, Ç‰n Çi và sÓng ch‰t. Con Çã vŠ t§i quê 

hÜÖng Çích th¿c cûa con, nÖi Ãy con tìm thÃy vô Üu, vô úy, 

an låc và giäi thoát. Quê hÜÖng Çích th¿c cûa con là bây 

gi© và ª Çây. Con Çã tìm thÃy hånh phúc chân thÆt. Trong 

bao nhiêu Ç©i rÒi, trong bao nhiêu ki‰p rÒi, con Çã Çi 

hoang, con Çã Çi tìm bình an, con Çã Çi tìm hånh phúc. Con 

Çã tØng ngã quœ trên bÜ§c ÇÜ©ng Çi tìm, con Çã tØng sa vào 

hÀm hÓ cûa dåi d¶t, cûa l« lÀm, cûa Ç¡ng cay và tuyŒt 

v†ng. ñã bi‰t bao phen con nghï con së ch‰t trÜ§c khi con 

tìm ÇÜ®c cái con muÓn tìm. NhÜng Bøt Öi, Bøt Çã cÙu con. 

Bøt Çã chÌ cho con thÃy là cái con Çi tìm Çang n¢m trong 

con, Çang n¢m trong phút giây hiŒn tåi. 

 

Công trình xây d¿ng ngàn Ç©i 

NhÜng công trình, em xem, 

ñã ÇÜ®c ngàn Ç©i hoàn tÃt. 

Bánh xe mÀu nhiŒm chuy‹n hoài 

ñÜa chúng ta Çi t§i 

N¡m lÃy tay tôi, em së thÃy 

Chúng ta Çã cùng có m¥t tØ ngàn xÜa  

Trong hiŒn h»u nhiŒm mÀu. 

HiŒn h»u nhiŒm mÀu có cä hånh phúc có cä kh° Çau. Hånh 

phúc làm sao có ÇÜ®c n‰u không có kh° Çau? Tuy vÆy khi 

thÃy ÇÜ®c r¢ng kh° Çau là chÃt liŒu làm nên hånh phúc thì 

con không còn kh° Çau n»a. Và hånh phúc cûa con trª nên 

vô cùng to l§n, bªi vì nó ôm tr†n ÇÜ®c m†i kh° Çau. CÛng 

bªi vì vÆy mà con không còn Çi tìm. CÛng bªi vì vÆy mà 

con không còn trÓn chåy. Con Çã dØng låi. Con không còn 

là m¶t kÈ lang thang. Con Çã vŠ, con Çã t§i. Con có m¶t 

con ÇÜ©ng. ‘Con bi‰t Çã có ÇÜ©ng Çi rÒi, con không còn lo 

s®.’ Con ÇÜ©ng nào? Con ÇÜ©ng dÅn t§i Çâu? Con ÇÜ©ng 

cûa s¿ dØng låi, con ÇÜ©ng cûa hiŒn pháp låc trú, con 

ÇÜ©ng mà trên Çó bÜ§c chân nào cÛng ÇÜa con vŠ, bÜ§c 

chân nào cÛng ÇÜa con t§i. ñó là m¶t con ÇÜ©ng không 

ÇÜ©ng, cÛng nhÜ m¶t cánh cºa không cºa. Trong truyŠn 

thÓng thiŠn, n‰u Çã có m¶t vô môn quan, thì không th‹ 

không có m¶t vô l¶ Çåo. Vì vÆy cho nên con không còn v¶i 

vã. Con Çang trên ÇÜ©ng vŠ, và con vŠ t§i trong tØng bÜ§c 

chân. BÜ§c chân con Çang vŠ thanh thän. ñó là s¿ sÓng 

cûa con, Çó là s¿ th¿c tÆp cûa con. 

 

Gió vÅn còn bay, con bi‰t không? 

Khi mÜa xa ti‰p áng mây gÀn  

Håt n¡ng tØ cao rÖi xuÓng thÃp 

Cho lòng ÇÃt thÃy bÀu tr©i trong 

Ta vÅn còn Ç‰n Çi thong dong 

Có, không, còn, mÃt, ch£ng bæn khoæn 

BÜ§c chân con hãy vŠ thanh thän 

Không tròn, không khuy‰t; m¶t vÀng træng 

 

Pháp Ãn cûa Làng Mai là ‘Con Çã vŠ, con Çã t§i’. K› niŒm 

Làng Mai 20 tu°i, không gì hÖn nh¡c låi pháp Ãn này. 

Hånh phúc là m¶t cái gì có th‹ có ÇÜ®c. T¿ do là m¶t cái gì 

có th‹ Çåt ÇÜ®c. Và ngay ª Çây, trong gi© phút này.   
 

 

 

 

 
ThÀy Chân Pháp NiŒm, 

VŠ v§i Bøt 

 

Sau nh»ng cÖn mÜa liên ti‰p, rØng núi tu viŒn L¶c Uy‹n 

ÇÜ®c phû trª låi m¶t màu xanh dÎu mát, mênh mông. Tr©i 

Çã quang, mây Çã tånh, chim chóc cÛng nh¶n nhÎp vui 

mØng trong màu n¡ng m§i. NhiŒm mÀu thay rØng núi ñåi 

…n b‡ng dÜng hÒi phøc và mang ÇÀy sÙc sÓng. ñang trong 

mùa ñông, nhÜng tôi có cäm tÜªng nhÜ mình Çang ª trong 
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mùa Xuân. Tôi Çã Ç‰n tu viŒn L¶c Uy‹n nhiŠu lÀn, nhÜng 

lÀn này tôi cäm thÃy tu viŒn ÇËp hÖn bao gi© h‰t. Ngày 

hôm kia, tr©i mÜa n¥ng håt, trong lúc nÃu æn v§i m¶t ngÜ©i 

bån MÏ, tôi Çang c¥m cøi rºa rau, anh bån tØ ngoài Çi vào 

và nói: “Brother Pháp NiŒm! Come and take a look. Isn’t 

beautiful!” Bàng hoàng trÜ§c vÈ ÇËp hùng vï Ãy cûa núi 

rØng, bÃt ch®t tôi thÓt lên m¶t câu: “Wow! It is so 

beautiful. I want to take a picture to send to my brothers 

and sisters in Plum Village for them to see how beautiful 

Tu ViŒn L¶c Uy‹n is.” Sau khi cÖn mÜa b¡t ÇÀu tånh, tØ 

gi»a lÜng núi trª lên t§i ÇÌnh ÇÜ®c phû kín m¶t màng mây, 

sÜÖng båc tr¡ng và có vài tia n¡ng chi‰u ngang qua ÇÌnh, 

còn phÀn nºa dÜ§i cûa núi hiŒn ra m¶t màu xanh thÆt tÜÖi. 

TÃt cä nh»ng gì Çang xäy ra trong gi© phút Ãy trông nhÜ 

m¶t bÙc tranh tuyŒt häo, linh Ç¶ng. VØa qua tôi có dÎp Çi 

Trung QuÓc và ÇÜ®c vi‰ng thæm núi Nga Mi, vùng TÙ 

Xuyên, n°i ti‰ng là nÖi có nhiŠu danh lam th¡ng cänh. Tôi 

thÃy ª Nga Mi, núi non, phong cänh h»u tình thÆt, nhÜng 

tôi thÃy Tu ViŒn L¶c Uy‹n cÛng ÇËp, nhiŒm mÀu không 

kém. Tôi cäm thÃy mình thÆt may m¡n ÇÜ®c có cÖ h¶i tu 

tÆp, ÇÜ®c ThÀy trao cho con m¡t, trái tim, hÖi thª và Çôi 

chân... cûa Bøt Ç‹ có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c v§i nh»ng nhiŒm 

mÀu cûa s¿ sÓng Çang dàn träi quanh mình và Ç‹ có th‹ 

nhìn Ç©i v§i con m¡t thÜÖng yêu.  

 

Có lÀn trong bài pháp thoåi, SÜ Ông có dÅn dø m¶t câu 

chuyŒn vŠ m¶t ông thiŠn sinh ngÜ©i ñÙc, gÓc Công Giáo. 

Ông ta vi‰t thÜ và tâm s¿ v§i SÜ Ông r¢ng: “ThÜa ThÀy, 

con thÃy trong truyŠn thÓng Ki-Tô giáo cûa con có m¶t cæn 

nhà hai tÀng, con ª tÀng trŒt, rÃt thi‰u thÓn, nghèo khó, 

phòng Óc bám ÇÀy bøi nhÖ và chÆt ch¶i; trong khi Çó tÀng 

trên thì rÃt l¶ng lÅy, nguy nga và ÇËp Çë. ñã bao lÀn con 

mÖ Ü§c ÇÜ®c lên tÀng trên, nhÜng con không có chi‰c cÀu 

thang ho¥c chÜa có ai cho con mÜ®n chi‰c cÀu thang Ç‹ leo 

lên. Con thÆt là buÒn tûi. NhÜng hôm nay ThÀy Çã b¡c 

chi‰c thang Ç‹ cho con leo lên, con thÆt sung sÜ§ng, hånh 

phúc vô cùng...” Câu chuyŒn cûa ông thiŠn sinh ngÜ©i ñÙc 

Ãy là m¶t ti‰ng chuông chánh niŒm cho chúng ta. Nhìn låi 

bän thân, có lë chúng ta cÛng có cùng m¶t tâm trång nhÜ 

ông ngÜ©i ñÙc Ãy, ho¥c dª hÖn ông Ãy là chúng ta không 

bi‰t mình Çang có m¶t tÀng lÀu l¶ng lÅy chÙa ÇÀy châu 

báu... Chúng ta Çã quá bÆn r¶n trong cu¶c sÓng hàng ngày; 

lo làm, ti‰c nuÓi vŠ quá khÙ, lo l¡ng vŠ tÜÖng lai và chìm 

ngÆp, bÆn r¶n trong Ç©i sÓng cûa døc låc hiŒn tåi Ç‹ rÒi 

quên mÃt cái gia tài thiêng liêng, mÀu nhiŒm cûa ÇÙc TØ 

Phø Çã Ç‹ låi cho ta. Và Ç‰n lúc chåm phäi nh»ng kh° Çau 

cùng c¿c cûa ki‰p ngÜ©i, ta låi không bi‰t nÜÖng t¿a vào 

Çâu; ta hoang mang và Çi tìm nh»ng thú tiêu khi‹n ª th‰ 

gian Ç‹ quên Çi niŠm sÀu kh° và tuyŒt v†ng. Quš vÎ có nh§ 

anh chàng Cùng Tº trong kinh Pháp Hoa không, anh ta 

không bi‰t r¢ng mình có m¶t viên ng†c quš cÃt dÃu trong 

chéo áo nên suÓt bao nhiêu næm anh ta lang thang làm ki‰p 

cùng tº, nghèo Çói, xin æn gi»a ÇÜ©ng gi»a ch®. Ta Çang 

Çói khát, thi‰u thÓn cái gì trong m¶t xã h¶i quá Ü thØa thãi 

tiŒn nghi và vÆt chÃt? Có m¶t cuÓn sách ti‰ng Anh v§i t¿a 

ÇŠ “Hunger In The Time of Plenty”. T¿a ÇŠ Çó rÃt Çúng 

v§i tình trång cûa nhiŠu ngÜ©i trong xã h¶i hiŒn th©i. 

Chúng ta Çói khát hi‹u bi‰t, Çói khát thÜÖng yêu; chúng ta 

mÃt Çi cái khä næng sÓng an låc, hånh phúc và thänh thÖi 

trong Ç©i sÓng hàng ngày và luôn luôn sÓng trong niŠm s® 

hãi cûa s¿ ÇÜ®c thua, thành båi. Và ta lao mình chåy tìm 

thÙ hånh phúc hÙa hËn ª tÜÖng lai. Ta Çã Çánh mÃt ÇÙc tin 

nÖi chính mình; ta không có khä næng dØng låi. Con ngÜ©i 

cûa ta bÎ dính quá nhiŠu bøi b¥m: bøi cûa sÀu, thÜÖng, yêu, 

ghét, lo âu và kÿ thÎ... N‰u nhìn låi chính mình, ta së thÃy 

ta Çã và Çang bÎ thÜÖng tích ÇÀy mình và Çang bÎ b‰ t¡c. Ca 

tØ cûa nhåc sï TrÎnh Công SÖn trong bài hát ‘M¶t Cõi ñi 

VŠ’ cÛng nói lên ÇÜ®c tâm trång cûa con ngÜ©i th©i Çåi: 

‘Bao nhiêu næm rÒi còn mãi ra Çi, Çi Çâu lanh quanh cho 

Ç©i mÕi mŒt...’ ñúng vÆy, ta Çã Çi lanh quanh lÄn quÄn tØ 

lâu l¡m rÒi, Çã quá mÕi mŒt và bây gi© là Ç‰n lúc ta cÀn 

phäi dØng låi. Có bài thÖ ‘VŠ V§i Em Bé ThÖ Ngây’ cûa 

ThÀy tôi, tÙc SÜ Ông Làng Mai mà tôi rÃt thích: 

 

“VŠ Çi l» khách ÇÜ©ng xa l¡m 

Cát bøi sÀu thÜÖng vÜ§ng Çã nhiŠu 

Thanh thän ngû trong lòng Çåo cä 

Cho hÒn thÖ Ãu ÇÜ®c nâng niu.” 

 

Ta dØng låi Ç‹ cho hÒn thÖ Ãu, Ç‹ cho ÇÙa bé bÎ thÜÖng 

trong ta ÇÜ®c nâng niu, ÇÜ®c ch»a trÎ và phøc hÒi låi tâm 

hÒn trong sáng, hÒn nhiên cûa thuª ban ÇÀu. Ta có th‹ th¿c 

tÆp n¢m xuÓng thÆt thanh thän, trong tÜ th‰ buông thÜ, tay 

trái Ç¥t lên bøng Ç‹ nghe s¿ phòng xËp cûa bøng khi hÖi 

thª nhË nhàng Çi vào và Çi ra; rÒi ta Ç¥t bàn tay phäi lên 

lòng ng¿c ª vùng trái tim Ç‹ nghe ti‰ng g†i yêu thÜÖng cûa 

MË, cûa Bøt và vÛ trø. Gi© phút Çó là gi© phút ta ÇÜ®c Bøt, 

mË, ông bà t° tiên và vÛ trø ôm Ãp, nâng niu Ç‹ ta ÇÜ®c 

phøc hÒi trª låi. Ta së không còn cäm thÃy cô ÇÖn, bÃt l¿c 

n»a. VÆy thì tu là m¶t cu¶c trª vŠ. Trª vŠ v§i chính mình 

Ç‹ phøc hÒi låi nh»ng gì mình Çã mÃt, trª vŠ v§i bi‹n tuŒ 

giác và tình thÜÖng yêu cûa Bøt, cûa ông bà t° tiên và ngû 

m¶t cách thanh thän, êm Ãm trong chi‰c nôi cûa chánh 

pháp. Ta có cÖ h¶i nhìn låi Ç‹ hi‹u và tháo g« nh»ng khó 

khæn, khúc m¡c, kh° Çau trong ta. Nh§ m§i ngày nào Çó 

khi ta còn là m¶t em bé thÖ ngây chÜa bi‰t buÒn bi‰t kh°, 

chÜa bÎ luÒng ánh sáng cûa nhÆn thÙc xen vào thì m¡t ta 

nhìn cái gì cÛng ÇËp, cÛng xinh tÜÖi, cÛng huy hoàng, tai ta 

nghe ÇiŠu gì cÛng ng†t ngào, dÍ chÎu; nhÜng khi l§n lên, bÎ 

vòng nhÆn thÙc len lÕi vào thì lúc Çó ta b¡t ÇÀu n‰m mùi vÎ 
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cûa kh° Çau, bÀu tr©i trª nên Çen tÓi. Có nh»ng loåi kh° ta 

tåo ra do nh»ng nhÆn thÙc sai lÀm vŠ mình và vŠ cu¶c Ç©i 

ho¥c do bÎ di truyŠn, tÜ§i tÄm; có nh»ng loåi kh° do xã h¶i 

ÇÜa t§i và có nh»ng thÙ kh° do ngÜ©i l§n áp Çäo... TØ Çó ta 

bÎ mÃt s¿ thæng b¢ng trong cu¶c sÓng, bÎ b‰ t¡c, låc lõng và 

chÙng bŒnh tuyŒt v†ng, trÀm cäm b¡t ÇÀu phát sinh. Ta 

cäm thÃy bÃt l¿c. TrÜ§c s¿ bÃt l¿c Çó, ta Çâm ra suy nghï 

rÃt tiêu c¿c. M‡i lÀn ngÒi thiŠn tôi thÜ©ng hay nghï t§i 

cu¶c sÓng cûa con ngÜ©i, nhÃt là nh»ng ngÜ©i trÈ, tôi thÃy 

thÆt thÜÖng tâm. Tôi cÛng là thÀy tu trÈ, Çã sÓng trong th‰ 

gi§i ngÜ©i trÈ nên tôi hi‹u ÇÜ®c phÀn nào. ñiŠu trÜ§c tiên 

là tôi nhìn låi Ç‹ thÃy r¢ng mình thÆt may m¡n ÇÜ®c s§m 

quay vŠ v§i Ç©i sÓng tâm linh, ÇÜ®c m‡i ngày t¡m trong 

bi‹n cä cûa chánh pháp và ÇÜ®c thÃm nhuÆn lòng thÜÖng 

cûa Bøt. Tôi cäm thÃy mình Çã g¥p låi ÇÜ®c ngÜ©i Cha Già 

cûa mình và chÃm dÙt ki‰p làm cùng tº. Tôi vô cùng bi‰t 

Ön ông bà cha mË Çã gieo trÒng nhân lành nhiŠu Ç©i và bây 

gi© tôi ÇÜ®c thØa hÜªng; và càng vô cùng bi‰t Ön SÜ Ông 

và các sÜ anh, sÜ chÎ và sÜ em cûa tôi Çã nâng Ç« và dìu 

d¡t trên ÇÜ©ng tu h†c.  

 

ThÜa các bån trÈ, tôi muÓn nói v§i các bån r¢ng chúng ta 

rÃt giàu có, giàu hÖn mình tÜªng. Ông bà t° tiên, Bøt và 

chÜ t° Çã Ç‹ låi cho ta m¶t gia tài rÃt quš giá. ñó là gia tài 

hi‹u bi‰t, thÜÖng yêu, tha thÙ, không s® hãi và t¿ do. Giá 

trÎ cûa Ç©i ngÜ©i chÌ có th‹ Ço ÇÜ®c khi nào ta có ÇÜ®c 

nh»ng chÃt liŒu Ãy mà thôi. Và khi ta có nh»ng chÃt liŒu Ãy 

rÒi thì ch¡c ch¡n là ta có hånh phúc. TiŠn tài, danh v†ng, 

quyŠn hành, ÇÎa vÎ, và s¡c døc chÌ là nh»ng thÙ giä tåm, 

hào nhoáng bên ngoài, không có nŠn täng v»ng ch¡c; 

chúng cho ta m¶t ít mùi vÎ ng†t ngào, nhÜng chúng Çèo 

theo cä m¶t khÓi sÀu kh° cay Ç¡ng và s® hãi. Th‰ nhÜng 

con ngÜ©i vÅn cÙ luôn luôn Çi tìm chính mình qua nh»ng 

thÙ døc låc Ãy và ÇÒng hóa mình v§i chúng. Không bi‰t 

r¢ng mình còn có m¶t kho tàng châu báu vô giá hÖn nh»ng 

thÙ Ãy træm ngàn lÀn. Nói vÆy thôi, chÙ làm sao mà Çem so 

sánh ÇÜ®c. Tôi rÃt thích cái câu mà ThÀy tôi thÜ©ng dåy 

cho các thiŠn sinh: “You are already what you want to 

become- mình Çã là cái mình muÓn trª thành; ho¥c mình 

nhÜ vÆy là ÇËp, là mÀu nhiŒm l¡m rÒi.” ChÌ cÀn dØng låi, 

thª m¶t hÖi cho thÆt nhË nhàng, sâu s¡c, chÌ cÀn bÜ§c m¶t 

bÜ§c cho thÆt khoan thai, thÆt an bình thì bao phép lå së 

hi‹n bày trÜ§c m¥t cho ta. ChÌ cÀn trª vŠ v§i giây phút 

hiŒn tåi là ta có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c v§i dòng suÓi thÜÖng yêu 

cûa Bøt, cûa ÇÃt tr©i Çang tuôn chäy ngày Çêm. M¥t tr©i 

ºng hÒng là bi‹u tÜ®ng cûa thÜÖng yêu, ti‰ng chim hót 

bu°i ban mai là bi‹u tÜ®ng cûa thÜÖng yêu, bông hoa vàng 

trong cÕ cÛng là bi‹u tÜ®ng cûa thÜÖng yêu và ta cÛng vÆy. 

TÃt cä nh»ng bi‹u hiŒn nhiŒm mÀu cûa s¿ sÓng nhÜ th‰ ÇŠu 

Çang nuôi dÜ«ng ta, ÇŠu Çang thÜÖng ta. Ta phäi mª lòng 

ra Ç‹ ÇÜ®c thÜÖng và Ç‹ thÜÖng. MË ÇÜa ta ra Ç©i là Ç‹ 

Çem thông ÇiŒp cûa thÜÖng yêu trao t¥ng cho m†i ngÜ©i. 

TÃt cä ÇŠu là con cûa MË, là anh em trong m¶t nhà. Bøt 

dåy, tÃt cä chúng sanh ÇŠu có khä næng hi‹u bi‰t, thÜÖng 

yêu và giác ng¶. VÆy thì ta hãy trª vŠ ti‰p xúc v§i cái khä 

næng vï Çåi nhiŒm mÀu Ãy trong ta và làm cho chúng sÓng 

dÆy, mà ÇØng tìm ki‰m bên ngoài. Nh»ng thÙ nhÜ tiŠn tài, 

danh v†ng, quyŠn hành, ÇÎa vÎ... mà ta kh° nh†c Çåt ÇÜ®c 

rÒi cÛng tan thành mây khói, khi n¢m xuÓng ta có mang 

theo ÇÜ®c gì Çâu. TÃt cä ÇŠu vô thÜ©ng, không có th¿c chÃt 

cûa hånh phúc. Th‰ mà ta cÙ Çeo Çu°i hoài, h‰t Ç©i mình 

(ho¥c thành công ho¥c không thành công) ta låi áp Çäo con 

cái phäi Çi theo quan Çi‹m thi‰u sáng suÓt Ãy Ç‹ rÒi làm 

kh° nhau. Ý niŒm hånh phúc cûa mình có th‹ bóp ch‰t 

mình và bóp ch‰t ngÜ©i thÜÖng cûa mình. Phäi chæng ta Çã 

Çi quá Çà, ta Çã Çòi hÕi quá nhiŠu nÖi chính mình và nÖi 

ngÜ©i thÜÖng cûa mình! Trong khi Çó niŠm vui, hånh phúc 

là nh»ng gì rÃt ÇÖn giän Çang dàn träi trong ta và quanh ta. 

M‡i bu°i sáng thÙc dÆy ta có hæm bÓn gi© tinh khôi Ç‹ 

sÓng, Ç‹ mÌm cÜ©i, Ç‹ thª và Ç‹ thÜÖng. M¡t ta có th‹ nhìn 

thÃy tr©i xanh, tai ta có th‹ nghe ti‰ng chim hót, ti‰ng ve 

kêu, ti‰ng cÜ©i ròn rã cûa huynh ÇŒ... M‡i bu°i sáng tôi 

ÇÜ®c thÀy tri s¿ phân cho viŒc quét sân, tôi cäm thÃy sung 

sÜ§ng, hånh phúc quá chØng. Khi quét, tâm tôi hoàn toàn 

yên nghï trong tØng cº chÌ quét, miŒng tôi Çi‹m nø cÜ©i 

nhè nhË an bình. Tôi thÃy giây phút Çó là giây phút quan 

tr†ng và Çáng sÓng nhÃt; không lo s® vŠ quá khÙ, không 

toan tính cho tÜÖng lai, tôi hoàn toàn t¿ do và cây ch°i 

trong tay, tôi nhÜ Çang hòa vào vÛ ÇiŒu cûa ÇÃt tr©i. Tôi 

nhÆn thÃy Bøt Çang có m¥t Çó cho tôi và tôi cÛng Çang có 

m¥t Çó cho Bøt, cho ÇÃt tr©i. Tôi thÃy mình Çang hòa vào 

nhÎp sÓng cûa vÛ trø m¶t cách nhiŒm mÀu. VÛ trø và m†i 

loài Çang trao cho nhau tình thÜÖng vô cùng sâu xa và bÃt 

diŒt.  

 

Ông thiŠn sinh ngÜ©i ñÙc kia nghï là ông phäi cÀn chi‰c 

thang m§i có th‹ bÜ§c lên ÇÜ®c tØng lÀu l¶ng lÅy cûa 

Thiên ñÜ©ng, cûa NÜ§c Chúa; còn ta, ta Çâu cÀn phäi làm 

nhÜ th‰, ta chÌ cÀn dØng låi cái tâm rong ru°i, buông bÕ 

nh»ng niŒm vŠ hånh phúc Çi và thª m¶t hÖi thÆt nhË 

nhàng, ÇÀy chánh niŒm, mÌm m¶t nø cÜ©i hàm ti‰u là ta có 

th‹ bÜ§c ngay vào TÎnh ñ¶, vào khu vÜ©n ngát mùi hÜÖng 

cûa hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu, cûa bÃt sinh bÃt diŒt. Bøt, 

thÀy, ông bà cha mË Çang dang tay ch© Çón chúng ta và khi 

ta bÜ§c vào ÇÜ®c thì các Ngài së khen r¢ng ‘con giÕi l¡m’ 

và cä nhà sum h†p. Là nh»ng ngÜ©i con cûa Bøt, chúng ta 

phäi nh§ là chúng ta may m¡n hÖn ông ngÜ©i ñÙc công 

giáo kia. Chúng ta Çã ÇÜ®c Bøt và chÜ T° mª ÇÜ©ng cho ta 

Çi, có ThÀy hÜ§ng dÅn nh»ng pháp môn thích h®p và cø 

th‹ Ç‹ ta có th‹ Çi t§i ÇÜ®c b‰n b© cûa giäi thoát và ti‰p 
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xúc ÇÜ®c v§i kho tàng nhiŒm mÀu cûa vån h»u, cûa th‰ 

gi§i vô sinh bÃt diŒt, tÜÖng tÙc và vô úy; và ÇiŠu Çó ta có 

th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c ngay trong giây phút hiŒn tåi.  

 

Châu báu chÃt ÇÀy th‰ gi§i 

Tôi Çem t¥ng bån sáng nay 

M¶t vóc kim cÜÖng sáng chói 

Long lanh suÓt cä Çêm ngày 

H«i ngÜ©i giàu sang bÆc nhÃt 

Tha phÜÖng cÀu th¿c xÜa nay 

Hãy thôi làm thân cùng tº 

VŠ Çây ti‰p nhÆn gia tài 

Hãy dâng cho nhau hånh phúc  

Và an trú phút giây này 

Hãy buông thä dòng sÀu kh°  

VŠ nâng s¿ sÓng trên tay.  

(thÖ NhÃt Hånh) 
 

 
 

 
Chùa SÖn Hå 

Bác Dutheil Çã l§n tu°i, có m¶t ngôi nhà dÜ§i chân núi 

ThŒ NhÆt (Thénac). Bác muÓn bán nhà Ç‹ mua m¶t cæn 

nhà nhÕ, Çû cho m¶t c¥p v® chÒng già. Bác cÙ næn nÌ quš 

thÀy ª Làng Mai mua giùm. Tr©i Öi, chúng tôi làm sao có 

tiŠn mà mua? Quš thÀy tØ chÓi nhÜ th‰. Th‰ mà bác cÙ kèo 

nài. Khi không còn hy v†ng gì bán ÇÜ®c cho Làng bác 

Çành nhÆn bán cho m¶t nhóm ngÜ©i Anh. Ngôi nhà bác có 

t§i 8 phòng ngû, hai nhà b‰p, m¶t phòng khách l§n b¢ng 

thiŠn ÇÜ©ng Chuy‹n Hóa Xóm ThÜ®ng. ñã ba næm rÒi SÜ 

Ông rÃt Üa khu rØng thông trÜ§c m¥t nhà bác. NhÜng bác 

không bán vì chính bác Çã trÒng tØng cây thông và bác 

cÜng thông nhÜ cÜng con. HÖn hai næm không nh¡c t§i nhà 

bác Dutheil, quš thÀy cÙ Çinh ninh ÇÃt Çã bán cho ngÜ©i 

Anh, nhÜng hôm Çó bác låi chåy qua: “May quá sÜ chú 

Pháp L» Öi, giÃy thÎ th¿c trÜªng tòa cûa mÃy ngÜ©i Anh 

Çáng lš Ç‰n Thénac b»a nay, và tôi phäi ra Bergerac kš tên 

nhÜng thÜ bên Anh vÅn chÜa t§i. N‰u quš thÀy vui lòng 

mua thì còn kÎp!” Hôm Çó quš thÀy và sÜ cô Çang ngÒi 

uÓng trà trong cÓc ngÒi yên v§i SÜ Ông thì sÜ chú Pháp L» 

thông báo là ông Dutheil m©i quš thÀy t§i chÖi nhà ông 

m¶t chút thôi, bŠ gì thì ông cÛng s¡p bán rÒi, mai mÓt 

mình së không Çi chÖi ÇÜ®c. SÜ Ông nghe Çi chÖi khu rØng 

thông nên cÛng Üa Çi. T§i nÖi quš thÀy ÇŠ nghÎ: “N‰u ông 

nhÜ©ng khu rØng thông nÀy v§i ngôi nhà thì chúng tôi së 

xin phép SÜ Ông mua giúp cho ông.” CuÓi cùng bác 

Dutheil Çã nhÜ©ng khu rØng thông cho Làng. Bäy mÅu 

rØng không Ç¡t gì. Kš giÃy ngay hôm Ãy. Trong khi bác 

Dutheil giª bän ÇÒ ra Ç‹ chÌ dÅn khu rØng nào bán thêm 

cho Làng, quš sÜ cô thÃy có khu rØng SÒi ÇÕ B¡c MÏ kéo 

dài tØ vÜ©n nho trÜ§c CÓc NgÒi Yên cûa SÜ Ông Ç‰n giáp 

ranh mi‰ng ÇÃt ông vØa ÇÒng š bán, loåi sÒi nÀy mùa thu lá 

rÃt ÇËp, bác Dutheil trÒng Çã mÜ©i næm. Các cây sÒi thÆt 

thanh tú, tuy còn hÖi mänh khänh, mÜ©i næm mà thân cây 

chÌ m§i vØa cÜ©m tay, sÜ cô Chân Không ÇŠ nghÎ bác Ç‹ 

luôn khu rØng sÒi này låi cho Làng. Bác kh£ng quy‰t: “SÒi 

này ÇËp l¡m và trÒng thÆt c¿c kh°, tôi không bán Çâu.” SÜ 

Cô cÜ©i, nói: “TÓi nay Çi ngû, bác së chiêm bao thÃy mÃy 

cây sÒi chåy låi kéo vai bác nói: N¶i, n¶i hãy giao tøi con 

cho mÃy ngÜ©i Ãy Çi, h† thÜÖng tøi con thÆt s¿ và së che 

chª cho tøi con ÇÜ®c sÓng lâu trên ÇÃt này. N‰u n¶i không 

giao tøi con cho h†, mai nÀy n¶i ra Çi, các con r‹ cûa n¶i 

có th‹ bán ÇÃt Ç‹ thiên hå trÒng nho làm rÜ®u, thiên hå së 

ch¥t chúng con ch‰t h‰t. N¶i Öi, giao chúng con cho mÃy 

ngÜ©i này Çi!” VÆy mà sáng hôm sau, không bi‰t bác 

Dutheil có n¢m mÖ thÃy gì không, chÌ bi‰t bác Çã g†i quš 

thÀy Ç‹ nhÜ©ng låi.  

 

Th‰ là Xóm ThÜ®ng tØ hôm nay Çã có Çû cä vØa khu rØng 

thông lÅn khu rØng sÒi ÇÕ B¡c MÏ bao quanh. Ngôi nhà 

bác Dutheil, quš thÀy ÇÎnh Ç‹ các vÎ cÜ sï thân h»u hùn 

nhau mua låi. NhÜng sau Çó có hai y‰u tÓ Çã khi‰n SÜ Ông 

quy‰t ÇÎnh bi‰n ngôi nhà nÀy thành chùa. Lš do thÙ nhÃt là 

vì khi tæng xá RØng SÒi xây xong v§i 20 phòng, ai cÛng 

nghï là së Çû phòng cho quš thÀy và quš sÜ chú. Ban ÇiŠu 

hành Çã chia 4 thÀy ngû chung m¶t phòng mà vÅn không 

Çû phòng. Lš do thÙ hai là SÜ Ông vØa khám phá ra trong 

cæn nhà Çá to cånh ngôi nhà l§n có m¶t cái tháp bé rÃt 

xinh, có dáng nhÜ là tháp chuông, nên SÜ Ông Çã quy‰t 

ÇÎnh bi‰n khu Çó làm PhÆt ÇÜ©ng và cäi bi‰n khu nhà bác 

Dutheil trª thành chùa SÖn Hå vì ngôi nhà này n¢m dÜ§i 

chân núi ThŒ NhÆt. SÜ Ông së cho m¶t tæng thân m§i gÒm 

hai mÜÖi hai vÎ xuÓng ÇÎnh cÜ tåi Chùa SÖn Hå. Th‰ là tØ 

nay, bên nam Làng Mai cÛng có hai chùa: Pháp Vân và 

SÖn Hå tÜÖng ÇÜÖng v§i hai chùa Cam L¶ và TØ Nghiêm 

cho bên n».  

 

Ngày 10 tháng 2 næm 2003 së có hai mÜÖi hai vÎ xuÃt gia 

Ç‰n trú trì và tu h†c tåi chùa SÖn Hå dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa 

Thu®ng T†a Thông Tång. Các thÀy Çang xúc ti‰n viŒc xây 

d¿ng thiŠn ÇÜ©ng Ç¥c biŒt cho chùa và thi‰t k‰ thêm phòng 

Óc Çû cho Çåi chúng sº døng. Quš thân h»u nào phát tâm 
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y‹m tr® cho s¿ xây d¿ng này, xin Çáp Ùng ngay vŠ Eglise 

Bouddhique Unifiée, ÇŠ rõ là “y‹m tr® xây d¿ng thiŠn 

ÇÜ©ng và tæng xá chùa SÖn Hå” 

 

 

 
 “SÖn hå h»u tuyŠn, tråc chi t¡c dÛ” có nghïa là “dÜ§i núi 

có dòng suÓi, lÃy nÜ§c suÓi mà rºa thì lành bŒnh”. ñó là 

m¶t câu trong bài t¿a kinh Thûy Sám. Chùa SÖn Hå n¢m 

dÜ§i chân núi ThŒ NhÆt có m¶t dòng suÓi róc rách chäy 

qua. Có täng Çá kh¡c ch» “SÖn Hå H»u TuyŠn”. ThiŠn sinh 

lên núi ThŒ NhÆt së ghé chùa SÖn Hå trÜ§c. Sau khi ÇÆu 

xe, nghÌ ngÖi, låy Bøt, uÓng trà, h† m§i b¡t ÇÀu leo lên núi 

ThŒ NhÆt Ç‹ Ç‰n chùa Pháp Vân b¢ng phép thiŠn hành. H† 

së Ç‹ cho nh»ng håt bøi lo âu, phiŠn não rÖi røng trên 

ÇÜ©ng tØ SÖn Hå lên Pháp Vân. Lên t§i Pháp Vân h† së 

cäm thÃy nhË nhàng và thanh thoát. Xin m©i các vÎ thân 

h»u mùa Hè này vŠ vi‰ng chùa SÖn Hå và thiŠn hành qua 

rØng thông Ç‹ lên Pháp Vân.  

 
 

 
Núi xanh, rØng phong, l¶c uy‹n 

Tu ViŒn Thanh SÖn và Tu ViŒn RØng Phong ª ti‹u bang 

Vermont, Hoa Kÿ 

 

Tu ViŒn Thanh SÖn, nÖi tu h†c cûa các sÜ cô n¢m trên m¶t 

khu ÇÒng cÕ, núi ÇÒi xanh mÜ§t gÒm 180 mÅu Anh và tu 

viŒn RØng Phong cûa các thÀy cÛng ª cùng ti‹u bang 

Vermont, cách Thanh SÖn 10 d¥m, cÛng t†a låc trên m¶t 

vùng núi rØng xanh tÜÖi gÒm hÖn 100 mÅu. Cä hai tu viŒn 

ÇŠu do SÜ Ông Làng Mai thành lÆp nên tÙ chúng ª Çây 

cÛng tu tÆp nhÜ ª Làng Mai, mùa nào cÛng có khóa tu 

chánh niŒm và ai cÛng có th‹ ghé qua tu h†c m¶t vài tuÀn. 

Khóa Ki‰t ñông cûa Thanh SÖn và RØng Phong kéo dài 

trong ba tháng lånh nhÃt tåi ti‹u bang này. Tr©i xanh sâu 

th£m, màn tuy‰t tr¡ng xóa sáng loáng bao phû nh»ng ÇÌnh 

núi xa và nh»ng khu rØng bao quanh tu viŒn làm nên m¶t 

cänh tÜ®ng thÆt diÍm äo khi‰n ta quên h£n là tr©i bên ngoài 

lånh t§i 30 Ç¶ âm và ngay cä nÜ§c trong mÛi cûa m‡i 

ngÜ©i cÛng có th‹ bÎ Çông Ç¥c.  

 

Næm nay thÀy Pháp ƒn tìm ra cách gºi các bài pháp thoåi 

cûa SÜ Ông b¢ng ÇÜ©ng ÇiŒn thÜ Ç‹ quš thÀy và quš sÜ cô 

ª Çây có th‹ nhÆn ÇÜ®c tr†n bài pháp thoåi vài gi© ÇÒng hÒ 

sau, sang ra Çïa Ç‹ cùng nghe pháp thoåi cûa SÜ Ông trong 

cùng ngày, chÌ vài gi© sau khi tæng thân ª Làng ÇÜ®c nghe 

bài Ãy. ThÆt là niŠm vui l§n. M†i ngÜ©i nghe thÆt rõ ràng 

rành måch tØng câu cûa SÜ Ông nhÜ th‹ là có SÜ Ông ngÒi 

trÜ§c m¥t. Và khi SÜ Ông ÇÙng dÆy vi‰t gì hay vë gì trên 

bäng thì bên này cÛng có ngay nh»ng hình Çó trên ÇiŒn 

thÜ. 

 

Trong Khóa Ki‰t ñông h¢ng næm, quš thÀy và quš sÜ cô 

cûa hai tu viŒn thÜ©ng hi‰n t¥ng m¶t khóa tu næm ngày 

cuÓi næm dÜÖng lÎch cho thiŠn sinh cûa vùng này g†i là 

Holidays Retreat. Phòng Óc trong hai tu viŒn mùa Çông ÇŠu 

ít nên næm nay, quš thÀy và quš sÜ cô phäi mª khóa tu cho 

thiŠn sinh ÇÎa phÜÖng ª Lake Morey Resort, 20 d¥m vŠ 

phía B¡c cûa tu viŒn. Næm nay hÖn 100 ngÜ©i MÏ và MÏ 

gÓc ViŒt Çã vŠ tu. ThiŠn sinh hånh phúc l¡m vì ÇÜ®c ti‰p 

xúc låi v§i n‰p sÓng tâm linh sâu s¡c trong Mùa Thánh 

ThiŒn. Vì tæng thân RØng Phong và Thanh SÖn bi‰t cách 

dåy Çåo Bøt theo tinh thÀn vô tÜ§ng nên nh»ng ngÜ©i 

không phäi PhÆt tº nhÜ Công Giáo, Tin Lành và Do Thái 

ÇŠu Çåt nhiŠu l®i låc. Sau khóa Ki‰t ñông, vào lúc mùa 

Xuân Ç‰n, m¶t phÀn quš thÀy và quš sÜ cô thÜ©ng Çi 

hÜ§ng dÅn các khóa tu ª nh»ng ti‹u bang B¡c MÏ gÀn 

Vermont và Canada. ñó là dÎp Ç‹ Çóng góp thêm sÙc månh 

cho tæng thân ÇÎa phÜÖng mà cÛng là Ç‹ gi§i thiŒu v§i 

nh»ng thiŠn sinh m§i con ÇÜ©ng chánh niŒm. Quš thÀy và 

quš sÜ cô Çi thành tØng nhóm bÓn ngÜ©i hay ba ngÜ©i, tùy 

theo con sÓ thiŠn sinh tham d¿. Ngày 5 t§i 9 tháng næm 

2003, quš thÀy và quš sÜ cô cûa hai tu viŒn së hÜ§ng dÅn 

m¶t khóa tu cho ngÜ©i Hoa Kÿ tåi Omega Institute ª ti‹u 

bang N»u Ð§c. Trung tâm này khá l§n nên m‡i khi SÜ Ông 

Ç‰n dåy ª Çây lúc nào cÛng có tØ 800 Ç‰n 1100 ngÜ©i t§i tu 

h†c. 

 

M‡i tháng, hai Tu ViŒn có t° chÙc ngày cho ngÜ©i trÈ vào 

thÙ bäy ÇÀu tháng. M‡i mùa Hè låi có khóa Hè cho thanh 

thi‰u niên vào tuÀn lÍ cuÓi tháng sáu và tuÀn ÇÀu tháng 

bäy. Cách thÙc t° chÙc tu h†c cÛng giÓng nhÜ Khóa Hè 

Làng Mai, cÛng có ngày Bông HÒng Cài Áo, lÍ MØng 

Træng Lên, lºa tråi .... Mùa Hè næm 2002, PhÆt ñÜ©ng trên 

ÇÒi cao bên tu viŒn RØng Phong Çã ÇÜ®c xây d¿ng xong. 

Hai chúng Thanh SÖn và RØng Phong ÇÜ®c sinh hoåt 
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chung m‡i tuÀn hai lÀn vào ngày thÙ næm và chû nhÆt nhÜ 

ª Làng, nghe chung pháp thoåi cûa SÜ Ông Làng Mai nhÜ 

ª Làng. NgÒi nghe pháp thoåi cûa thÀy trong PhÆt ÇÜ©ng, 

có cºa kính thÆt to mª ra gi»a núi rØng trùng ÇiŒp träi dài 

hàng træm d¥m xa, thÆt là hånh phúc. Núi thÆt xanh in trên 

nŠn mây tr¡ng. Không khí tinh khôi lå kÿ. Không nghe 

ti‰ng xe c¶ ngoài ÇÜ©ng dù là xe nhà hàng xóm. ñåi chúng 

ngÒi thÆt thänh thÖi nhÜ Çang ª trên thiên Çàng.  

 

Các bån có th‹ ghé qua và ª låi RØng Phong n‰u là nam 

thiŠn sinh và Thanh SÖn n‰u là n» Ç‹ chia sÈ s¿ th¿c tÆp 

v§i tæng thân. Tu viŒn cách phi trÜ©ng Boston 3 gi© xe và 

phi trÜ©ng Manchester 1 gi© rÜ«i. Có xe bušt Çi tØ phi 

trÜ©ng Boston vŠ tÆn Hannover là thành phÓ rÃt gÀn tu 

viŒn. Quš thÀy hay quš sÜ cô có th‹ ra Çón n‰u bån Ç‰n 

Hannover. Vì ÇÜ©ng xa các bån nên ª tr†n m¶t tuÀn, hay 

hai, ba, bÓn tuÀn Ç‹ hÜªng tr†n vËn n‰p sÓng ÇÖn sÖ trong 

khung cänh thiên nhiên mÀu nhiŒm này. Xin liên låc trÜ§c 

Ç‹ gi» ch‡ vì ch‡ ª rÃt gi§i hån. 

 

Tu ViŒn L¶c Uy‹n ª ti‹u bang California, Hoa Kÿ 
 

Tu ViŒn n¢m ª miŠn nam ti‹u bang California cách Los 

Angeles 1gi© 45 lái xe, cách quÆn Cam 1 gi© 20 phút và 

San Diego 45 phút, t†a låc trên 437 mÅu Anh v§i núi rØng 

hoang dã. ñÃt tu viŒn låi n¢m cånh Công Viên thiên nhiên 

nên càng thêm mênh mông hoang dåi. Nh»ng täng Çá thÆt 

to chÒng chÃt lên nhau làm thành nhiŠu dãy núi. Sáng s§m 

Çi b¶ lên núi Yên Tº hay dãy núi Çá Tæng H¶i, ngÒi thiŠn 

trên nh»ng täng Çá to già cä triŒu næm thì không còn gì 

thänh thÖi b¢ng.  

 

Næm nay Xóm Trong Sáng có ÇÜ®c mÜ©i bÓn sÜ cô cÜ trú 

và Xóm V»ng Chãi cûa quš thÀy ÇÜ®c mÜ©i læm vÎ trong 

Çó có t§i bäy vÎ giáo th†. Bên quš cô thì chÌ có hai giáo 

th†. Không khí tu h†c thÆt v»ng chãi. Mùa ñông næm 

2002-2003 Tu ViŒn L¶c Uy‹n tu tÆp rÃt miên mÆt. Hai 

xóm, cách nhau m¶t ng†n ÇÒi, hành xº nhÜ hai cánh tay 

cûa m¶t thân th‹. Có lë Çó là nh© ª khóa tu cuÓi tuÀn t° 

chÙc ÇŠu Ç¥n hàng tuÀn (tØ chiŠu thÙ sáu Ç‰n chiŠu chû 

nhÆt). Hai tuÀn ÇÀu tiên chÌ có mÜÖi ngÜ©i. NhÜng Ç‰n 

tháng thÙ hai sÓ ngÜ©i tham d¿ Çã lên tØ 60 Ç‰n 100 vÎ. 

ThiŠn sinh ViŒt và MÏ ÇŠu t§i tu viŒn chiŠu thÙ sáu, tu tÆp 

và ngû Çêm luôn tåi tu viŒn cho Ç‰n chiŠu chû nhÆt m§i vŠ 

nhà. Nh© th‰, thiŠn sinh có dÎp tu tÆp miên mÆt Ç‹ có th‹ 

vŠ nhà ti‰p tøc nuôi dÜ«ng chánh niŒm trong Ç©i sÓng h¢ng 

ngày. M‡i sáng thÙ bäy, hai xóm g¥p nhau trên thiŠn 

ÇÜ©ng Træng ñÀu Non Ç‹ ngÒi thiŠn. Sau Çó Çåi chúng Çã 

cùng tán chung bài Tán dÜÖng BÒ Tát Quán Th‰ Âm v§i 

chuông mõ, khánh, tang... và tøng kinh b¢ng ViŒt ng». 

Công phu chiŠu trái låi ÇÜ®c tøng toàn b¢ng Anh ng» Ç‹ 

các thiŠn sinh Hoa Kÿ không cäm thÃy låc lõng. ThÆt là 

m¶t cänh tÜ®ng hùng tráng và Ãm lòng khi thÃy trong thiŠn 

ÇÜ©ng Træng ñÀu Non, ngoài quš vÎ thiŠn sinh ViŒt MÏ 

Ç‰n tu tÆp còn có hai hàng tæng ni, m¶t bên là 15 thÀy và 

m¶t bên là 14 sÜ cô, áo nâu, ngÒi yên trên sàn ÇÃt, lÜng 

th£ng, v»ng chãi và thänh thÖi. Sau Çó m†i ngÜ©i tÆp h†p 

làm viŒc trong chánh niŒm trÜ§c khi æn sáng. Chín gi© 

sáng có pháp thoåi cûa SÜ Ông (qua video hay CD) hay 

cûa ThÜ®ng T†a Giáo Th† PhÜ§c TÎnh. K‰ Ç‰n Çåi chúng 

Çi thiŠn hành gi»a cänh núi non hùng vï cûa L¶c Uy‹n rÒi 

æn trÜa trong chánh niŒm... Bu°i chiŠu có thiŠn buông thÜ, 

thiŠn låy hay pháp Çàm. Ngày chû nhÆt cÛng có cùng m¶t 

chÜÖng trình nhÜ thÙ bäy, chÌ khác là có thêm tøng gi§i 

m‡i tháng m¶t lÀn.  

 

ChiŠu chû nhÆt ÇÀu næm 2003, ngoài th©i khóa cûa thiŠn 

sinh ngÜ©i l§n, quš ThÀy và quš sÜ cô trÈ cûa tu viŒn có t° 

chÙc m¶t th©i pháp Çàm ª ngoài tr©i cho 25 thanh thi‰u 

niên tØ 10 Ç‰n 20 tu°i. NhiŠu em chia sÈ nh»ng thº thách, 

nh»ng niŠm vui trong Ç©i sÓng h†c ÇÜ©ng. CÛng có nhiŠu 

em chia sÈ nh»ng cæng th£ng, lo l¡ng và bÙc bách trong sª 

làm hay trÜ©ng h†c. RÃt nhiŠu em cám Ön s¿ hiŒn diŒn cûa 

Tu ViŒn L¶c Uy‹n, nÖi các em quay vŠ nÜÖng t¿a nh»ng 

lúc lâm nguy. M¶t em sinh viên nói r¢ng vØa lái xe lên con 

ÇÜ©ng ven núi Çi vào tu viŒn, thÃy thành phÓ n¢m sâu bên 

dÜ§i, em thÃy Çã bÕ låi ÇÜ®c nh»ng lo âu phiŠn mu¶n cûa 

cu¶c Ç©i và cäm thÃy lòng r‡ng l¥ng thênh thang. Sau pháp 

Çàm có nhiŠu em ª låi cùng chÖi chung basket ball v§i quš 

thÀy trÈ cho Ç‰n chång vång tÓi. Ch¡c là mÃy chú coyotes 

(chó rØng) cÛng ngÄn ngÖ khi nghe ti‰ng cÜ©i r¶n rã cûa 

thanh thi‰u niên Çang chÖi banh v§i quš sÜ chú và quš 

thÀy. TØ Çó chiŠu chû nhÆt nào quš thÀy và quš sÜ cô cûa 

L¶c Uy‹n cÛng Ç‹ thì gi© t° chÙc pháp Çàm cho thi‰u niên. 

Thi‰u niên là niŠm Üu tÜ và thÜÖng m‰n cûa SÜ Ông nên 

Tu ViŒn næm nào cÛng cÓ g¡ng t° chÙc ít nhÃt là m¶t khóa 

tu dành riêng cho thanh thi‰u niên, thÜ©ng là vào ÇÀu 

tháng bäy. Có nhiŠu vÎ phø huynh gÀn nhÜ muÓn ép bu¶c 

ho¥c níu kéo con Ç‰n tu viŒn. Các cháu giÅy nÅy giÆn d‡i, 

nhÜng chÌ sau bÓn ngày tu h†c thì các cháu låi không chÎu 

vŠ. TØ Çó m‡i chû nhÆt các cháu t¿ š Çi xe bušt, Ç°i xe ba 

bÓn lÀn Ç‹ Ç‰n ÇÜ®c tu viŒn, Ç‹ ...chÖi v§i quš sÜ cô hay 

quš thÀy, vì không khí ª Çây quá bình an.  

 

Næm nay 2003, khóa tu thÙ nhÃt cho thanh thi‰u niên së 

b¡t ÇÀu ngày thÙ sáu 14 tháng 2 và chÃm dÙt ngày 17 tháng 

2 næm 2003. Khóa tu thÙ hai së ÇÜ®c t° chÙc vào ÇÀu tháng 

bäy 2003. Tu ViŒn cÛng có nh»ng bu°i dåy PhÆt pháp cæn 

bän vào sáng thÙ tÜ và thÙ sáu. L§p h†c này tuy ÇÜ®c t° 

chÙc vào ngày làm viŒc mà cÛng có khá Çông ngÜ©i tham 
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d¿.  

Các sÜ cô Xóm Trong Sáng Çi Çâu cÛng Çi chung, làm gì 

cÛng làm chung, thành m¶t khÓi rÃt vui. Quš thÀy trên 

Xóm V»ng Chãi cÛng th‰. Ngày T‰t nÃu bánh chÜng và 

ngÒi quây quÀn bên nÒi bánh chÜng, lºa tí tách, thÆt bình 

an và hånh phúc. M¶t cháu gái 13 tu°i, sinh ª Hoa Kÿ, lÀn 

ÇÀu tiên ÇÜ®c ti‰p xúc v§i không khí ViŒt, v§i væn hóa 

ViŒt. Khi nhìn quš thÀy quš sÜ cô ngÒi thành vòng tròn, 

ÇÀm Ãm sâu s¡c và chia sÈ nhË nhàng niŠm vui, cháu Çã 

nói ngÆp ngØng: “MÃy ngÜ©i... ng¶ thÆt, tÙc cÜ©i thÆt, dÍ 

thÜÖng thÆt...” Vài gi†t nÜ§c m¡t Ùa ra trong m¡t cháu. 

Không khí thân thÜÖng cûa nh»ng ngÜ©i tu sï trÈ Ãy hình 

nhÜ chåm vào m¶t cái gì thÆt sâu trong cháu. Cháu gÆt ÇÀu 

khi mË cháu ÇŠ nghÎ tham d¿ khóa tu Thanh Thi‰u Niên 

s¡p t§i.  

 

Ngày T‰t ª Tu ViŒn L¶c Uy‹n Çúng thÆt là T‰t ViŒt Nam. 

Thiên hå t§i quá chØng là Çông dù r¢ng muÓn t§i Tu ViŒn 

có ngÜ©i phäi lái xe gÀn hai gi©. Låy Bøt xong ai cÛng xin 

cø NguyÍn Du cho hai câu KiŠu và nh© quš thÀy Çoán giäi. 

SÜ Cô LÜÖng Nghiêm ngÒi vi‰t thÜ pháp mÃy câu KiŠu mà 

bà con vØa bÓc ÇÜ®c. Ai cÛng Çòi sÜ cô vi‰t. Vi‰t t§i chiŠu 

tÓi, cô mÕi r©i rã cä tay! ThÙ bäy mÒng tám T‰t së có hÖn 

500 ngÜ©i Ç‰n tu viŒn...Tha hÒ mà xin l¶c (m¶t trái qušt 

g¡n trên cây) và quÈ KiŠu, tha hÒ có cÖ h¶i cho quš thÀy 

giäng giäi Çåo pháp qua l©i cø NguyÍn Du! 

 

 

 
CÖ h¶i cûa m¶t nø hoa 

Em là m¶t bé gái 13 tu°i bÎ cha mË “b¡t” lên tu 

viŒn L¶c Uy‹n tham d¿ khóa tu cûa ngÜ©i trÈ, sau 

Çó em vŠ Làng... DÜ§i Çây là câu chuyŒn cûa sÜ cô 

ñ£ng Nghiêm k‹ låi:  

 

SÜ Cô có nh§, trÜ§c khi SÜ Cô Çi Trung QuÓc v§i SÜ Ông 

và tæng Çoàn, SÜ Cô Çã d¥n con r¢ng: “Con ª nhà ráng 

giúp cô bé này giùm sÜ cô. ñây là social work Çó con.” 

Thú thÆt thì con cÛng ngán l¡m. Nhìn em, Çôi chân mày 

mÕng nhÜ hai chi‰c lá, m¡t li‰c s¡c nhÜ lá Nettles, miŒng 

chu lên khi nói, Çôi giày cao mÃy tÃc, áo quÀn bó sát 

ngÜ©i, con thÀm nghï: ‘Ái dà, cô bé này không dÍ Çâu! Em 

có nhiŠu vÃn ÇŠ l¡m!’ 

NhÜng chính em Çã Ç‰n v§i con và hÕi: “Can I talk to 

you?” (Em có th‹ nói chuyŒn v§i sÜ cô ÇÜ®c không?) 

Trong bu°i nói chuyŒn ÇÀu tiên, em k‹ cho con nghe vŠ 

nh»ng xung Ç¶t båo Ç¶ng gi»a em và bÓ cûa em, vŠ nh»ng 

ngÜ©i trong bæng Çäng mà em Çã b¡t ÇÀu có quan hŒ v§i tØ 

lúc em 9 tu°i, vŠ n‰p sÓng t¿ do, không k› luÆt mà em Çeo 

Çu°i. Trong cái sành Ç©i cûa em, con thÃy s¿ ngây thÖ, kh© 

dåi. Trong cái thù hÆn cûa em ÇÓi v§i BÓ, con cäm ÇÜ®c 

cái Çau cûa m¶t ÇÙa trÈ tØng bÎ thÃt v†ng, và bÎ phän b¶i. 

Trong cái bÃt cÀn cûa em, con hi‹u r¢ng em cÀn tình 

thÜÖng, s¿ v‡ vŠ hÖn ai h‰t. Trong em, låi cÛng có m¶t cái 

gì Çó rÃt thu hút, khi‰n tÃt cä m†i ngÜ©i, tØ già Ç‰n trÈ, tØ 

quš sÜ cô, Ç‰n quš ThÀy, Ç‰n quš vÎ thiŠn sinh, ngay cä 

nh»ng vÎ thÜ©ng ngày rÃt l¥ng lë, ai cÛng Ç‰n v§i em, chÖi 

v§i em, l¡ng nghe em, dåy em h†c ti‰ng ViŒt, ti‰ng Pháp, 

khuyên ræn em. Con cÛng ngåc nhiên khi nghe chính mình 

xung phong Ç‰n ngû chung phòng v§i em m‡i tÓi, thay vì 

rút lui Ç‹ ÇÜ®c yên thân.  

 

TØ gi© phút Çó, cu¶c phiêu lÜu thám hi‹m cûa chÎ em con 

b¡t ÇÀu. ñêm ÇÀu tiên con vào phòng ª v§i em, em nói 

thao thao bÃt tuyŒt nhÜ nh»ng cô chú chim trong bøi tre ª 

xóm M§i lúc vŠ chiŠu. Con chÌ bi‰t ngÄn ngÜ©i ra nghe. 

Chín gi© tÓi, khi chuông vang báo hiŒu gi© im l¥ng hùng 

tráng, con lÃy tay ra hiŒu, em ngØng låi Çû Ç‹ nín thª, và 

khi hÒi chuông vØa dÙt, thì em ti‰p tøc nói. ThÜ©ng thì con 

th¿c tÆp gi© im l¥ng hùng tráng rÃt nghiêm chÌnh, nhÜng 

em thèm ÇÜ®c có ngÜ©i l¡ng nghe, nên con không n« b¡t 

em im l¥ng. ñ‰n 11 gi© khuya rÒi mà em vÅn nói m¶t cách 

hæng say. Con phäi næn nÌ em mÃy lÀn: “Thôi mình ngû 

nha, sÜ chÎ cÀn thÙc dÆy s§m” thì cuÓi cùng em m§i chÎu 

im l¥ng, n¢m xuÓng, nhÜng cÙ træn qua trª låi. Con näy ra 

š ki‰n làm thiŠn buông thÜ Ç‹ giúp em Çi vào giÃc ngû dÍ 

dàng hÖn. Thª vào em bi‰t em thª vào. Thª ra em bi‰t em 

thª ra. Em buông thÜ nh»ng cÖ b¡p trên trán, trên m¥t cûa 

em. Em mÌm cÜ©i....Em Çã có m¶t ngày thÆt vui, g¥p nhiŠu 

ngÜ©i tÓt, ai cÛng l¡ng nghe em, vui cÜ©i v§i em....Em 

nuôi dÜ«ng tình thÜÖng trong em, Ç‹ hi‹u và tha thÙ cho 

BÓ, cho MË... Sau hai ba câu nói, thì em Çã thª ÇŠu và Çi 

vào giÃc ngû, nhÜng con ti‰p tøc ru em b¢ng nh»ng š nghï 

tÓt ÇËp. SuÓt Çêm Çèn Ç‹ sáng, vì em s® bóng tÓi. M‡i khi 

có ti‰ng Ç¶ng, em ngÒi chÒm dÆy, hÓt hoäng: “What’s 

that? Who’s that?” (Cái gì Çó? Ai Çó?). Con låi phäi trÃn 

an em: “ChÌ là con mèo, con chu¶t Çi æn Çêm, không sao 

Çâu em.” Trong lúc ngû em ÇÆp ÇÀu vào tÜ©ng thình thÎch, 

ho¥c Çá con ngang hông. Con dùng 4, 5 cái gÓi tÃn sát 

tÜ©ng Ç‹ bäo vŒ ÇÀu cûa em nhÜng vÅn không hiŒu 

nghiŒm, nên sau vài Çêm thì con lÃy luôn m¶t tÃm nŒm 

chÆn gi»a em và bÙc tÜ©ng. Con thÜ©ng thÙc dÆy m‡i khi 
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em nói l§n, có vÈ s® hãi ho¥c giÆn d» trong giÃc ngû. CÛng 

có nh»ng khi con thÙc dÆy bÃt ch®t, b¡t g¥p em Çang nhìn 

con chæm chæm. Em hÕi con: “Do you always smile in 

your sleep?” (sÜ chÎ lúc nào cÛng mÌm cÜ©i trong khi ngû 

hay sao?) M¶t Çêm con n¢m mÖ thÃy mình khóc thì nghe 

ti‰ng em v‡ vŠ: “It’s O.K. sister!” Sáng dÆy, em hãnh diŒn 

l¡m, vì chính em là ngÜ©i Çã an ûi con. Có m¶t Çêm con 

rÃt mŒt, sÜ cô ñoan Nghiêm bi‰t ÇÜ®c, bäo em: “Con làm 

thiŠn buông thÜ cho sÜ cô ñ£ng Nghiêm Çi. TÓi nào sÜ cô 

cÛng làm cho con, thì bây gi© con cÛng làm Ç‹ chæm sóc 

cho sÜ cô.” Em rÃt do d¿, ngÜ®ng nghÎu vì em Çâu bi‰t 

làm, nhÜng rÒi cuÓi cùng em cÛng b¡t ÇÀu: 

  

Thª dzô, tui bi‰t tui thª dzô. Thª dza, tui bi‰t tui thª dza. 

Thª dzô, tui bi‰t tui Çang Ç¶i cái nón màu xanh.  

Thª dza, tui bi‰t tui Çang m¥c áo tràng màu xanh.  

Thª dzô, I’m gonna be Miss America (tui së trª thành hoa 

hÆu cûa nÜ§c MÏ).  

Thª dza, I’m gonna win (tui së Çoåt giäi hoa hÆu).  

 

Em nói v§i gi†ng B¡c, pha v§i gi†ng Nam và ti‰ng trÈ con, 

nghe thÆt dÍ thÜÖng. Con cÛng ráng “thª dzô, thª dza”, 

muÓn cÜ©i mà không dám vì s® em phÆt lòng. Có lë Çây là 

bài tÆp “thiŠn hÜ§ng dÅn” Ç¶c Çáo nhÃt con tØng nghe. Em 

khoe r¢ng em Çang tÆp Ç†c ti‰ng ViŒt v§i sÜ chÎ H› 

Nghiêm, nên thÃy bút pháp nào cûa SÜ Ông, em cÛng Ç†c. 

Nhân tiŒn hai chÎ em Çang chäi ræng, con chÌ vào cái bäng 

g‡ nhÕ v§i dòng ch»: “Bây gi© và ª Çây”, bäo em Ç†c. Em 

Ç†c m¶t cách trÎnh tr†ng: “B‹ dzÒi, ª Çây”. Con bÆt cÜ©i. 

Em kiên nhÅn giäi thích: “There was a mirror here, but it’s 

broken, so they put up this sign” (Ch‡ này trÜ§c kia có cái 

gÜÖng, nhÜng nó b‹ dzÒi, nên h† Ç‹ cái bäng này Ç‹ mình 

bi‰t). SÜ cô có thÃy lš luÆn cûa con nít dÍ thÜÖng chÜa? 

 

Nhìn bŠ ngoài ch¡c ai cÛng nghï r¢ng em cÙng ÇÀu, nhÜng 

thÆt ra em nghe l©i và chÎu khó l¡m. Em Çi ngÒi thiŠn hÀu 

nhÜ m‡i sáng và m‡i chiŠu. Con thÙc dÆy s§m, chuÄn bÎ 

phÀn con xong rÒi, thì Çánh thÙc em dÆy. Nh»ng ngày ÇÀu, 

con r¡c nÜ§c, xoa ÇÀu, xoa m¥t, d¿ng em ngÒi dÆy, xoa 

lÜng, xoa chân Ç‹ giúp em tÌnh dÆy. Em næn nÌ Ç‹ em ngû 

thêm, nhÜng con không cho, nên cuÓi cùng em cÛng phäi 

lÒm cÒm ngÒi dÆy. NhÜng tØ khi em nghe quš sÜ cô nói vŠ 

hungry ghosts (cô hÒn - ma Çói) thì em rÃt s®. Sáng Çó con 

vØa ÇÙng dÆy Ç‹ chuÄn bÎ cho phÀn con, thì em cÛng lÆt 

ÇÆt Çi theo. Em hÕi con và nh»ng sÜ cô khác rÃt nhiŠu vŠ 

ma Çói. RÒi m¶t Çêm t¿ nhiên em nói v§i con: “I think I 

am also a hungry ghost, or I am going to become one” 

(con nghï r¢ng con cÛng là m¶t con ma Çói, hay là con së 

trª thành m¶t con ma Çói). “I don’t want to become a 

hungry ghost” (con không muÓn trª thành m¶t con ma 

Çói).  

Con nói: “HÀu nhÜ tÃt cä chúng ta ai cÛng là nh»ng con 

ma Çói, có ngÜ©i Çói ít, có ngÜ©i Çói nhiŠu. BÓ cûa em 

cÛng là m¶t con ma Çói. Em có th‹ tu tÆp Ç‹ giúp cho BÓ 

cûa em.” 

“Never!” (Không bao gi©!) em quát lên. M¥t em Çanh låi. 

Con bi‰t nh»ng kh° Çau trong em vŠ bÓ vÅn chÜa nguôi.  

Con ti‰p tøc: “N‰u em không giúp BÓ bây gi©, thì khi BÓ 

ch‰t, em cÛng së phäi ÇÓi diŒn v§i BÓ trong em.” 

Em l¡c ÇÀu: “I don’t want him to haunt me!” (Con không 

muÓn ông ta ám änh con). 

Con thÃy t¶i nghiŒp em quá. Con nói: “VÆy thì em nên 

giúp BÓ. Hòa giäi v§i ngÜ©i sÓng dÍ hÖn v§i ngÜ©i ch‰t 

nhiŠu.” 

 

Trong tháng ÇÀu tiên ª Làng Mai, s¡c thái và thái Ç¶ cûa 

em hoàn toàn thay Ç°i m‡i khi ti‰ng BÓ ÇÜ®c nh¡c Ç‰n. 

Khi nghe tin bÓ em muÓn qua Làng g¥p em, em phän ÇÓi 

månh më: “I’ll leave if he gets here. I’ll kill myself. You’ll 

see the ugliest side of me” (con së r©i Làng n‰u ông ta Ç‰n 

Çây. Con së t¿ tº. SÜ chÎ së thÃy cái b¶ m¥t xÃu xa nhÃt cûa 

con). RÒi m¶t tÓi em nói chuyŒn v§i mË trên ÇiŒn thoåi, và 

mË nói r¢ng BÓ MË së gªi em vào m¶t trÜ©ng k› luÆt bên 

MÍ Tây CÖ. Khi em m§i Ç‰n Làng, em khæng khæng nói 

r¢ng thà Çi qua trÜ©ng Çó, ho¥c ª v§i ngÜ©i bäo tr®, ho¥c 

vào nÖi dành cho nh»ng ngÜ©i trÈ phåm pháp, chÙ nhÃt 

ÇÎnh không chÎu vŠ ª v§i BÓ n»a. NhÜng nh»ng ngày ª 

Làng Çã làm thay Ç°i cái nhìn cûa em. ñêm Çó khi con vào 

phòng, em ngÒi trên giÜ©ng, ÇÀu gÓi co lên. Em cúi ÇÀu, 

l¥ng thinh, chÌ có nÜ§c m¡t là không ngØng rÖi. NÜ§c m¡t 

læn xuÓng má em tØng håt l§n. Con chÜa tØng thÃy em 

khóc nhÜ vÆy. Con nhË nhàng leo lên giÜ©ng ngÒi sát bên 

em, chÆm nh»ng gi†t nÜ§c m¡t v§i cu¶n giÃy toilet, h‰t 

xÃp này Ç‰n xÃp khác. Con ôm em, chäi tóc, em cÛng 

không Ç¶ng ÇÆy. Khi con mÕi chân, mÕi tay, chuyŠn em 

qua phía bên tay kia, em cÛng không t¿ mình nhúc nhích. 

Con Ç¥t em n¢m xuÓng, em cÛng vÅn l¥ng thinh. ChÌ có 

nh»ng gi†t nÜ§c m¡t cÙ không ngØng rÖi, em ngû thi‰p Çi, 

và sáng dÆy, m¶t gi†t nÜ§c m¡t vÅn còn Ç†ng trên hàng mi 

cûa em.  

 

Ÿ Làng, em cÛng Çã h†c quay vŠ v§i t° tiên huy‰t thÓng 

cûa mình. Em nói em thÃy ma trong phòng hai lÀn, sau khi 

em th¿c tÆp thiŠn låy. Em s® l¡m, nhÜng rÒi em nghï, có 

th‹ Çó là bà n¶i cûa em. Con nói: “N‰u Çó là bà n¶i cûa 

em, thì không có gì phäi s®, vì bà n¶i Çã có s¤n trong m‡i 

t‰ bào cûa em. S® bà n¶i, nghïa là s® chính mình sao? Ch¡c 

t° tiên muÓn em bi‰t nhiŠu hÖn vŠ h†, và có th‹ h† Çang 

rÃt kh°, và h† muÓn em giúp h† ÇÜ®c giäi thoát, qua s¿ tu 

tÆp và chuy‹n hoá cûa chính em.” Nghe vÆy, tuy vÅn còn 
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s®, nhÜng em không mÃt m¶t bu°i thiŠn låy nào. Em cÀu 

nguyŒn r¢ng n‰u t° tiên muÓn dåy em ÇiŠu gì, thì Ç‰n v§i 

em qua nh»ng tuŒ giác, chÙ xin ÇØng hiŒn ra làm em s® 

l¡m. Trong m¶t bu°i thiŠn låy, em Çã nói: “I’m sorry, 

ancestors, that I cannot help you liberate right now” (con 

xin l‡i là con không giúp t° tiên giäi thoát ÇÜ®c ngay bây 

gi©).  

Ÿ Làng, em h†c nói l©i ái ng». Thay vì nói: “I hate..” (con 

ghét...), thì em nói: “It does not please me that...” (Con 

không vui...). Thay vì nói: “He pisses me off” (BÓ làm con 

n°i khùng) thì em h†c nói: “He waters the seed of anger in 

me” (BÓ tÜ§i tÄm håt giÓng giÆn trong con), ho¥c “He 

makes my seed of anger sprout into a tree” (BÓ làm cái håt 

giÓng giÆn d» cûa con nÄy mÀm thành m¶t cái cây). Con 

hÕi: “Còn cái håt giÓng tÌnh thÙc cûa em có l§n hÖn 

chÜa?” Em cÜ©i tÜÖi: “You make it sprout into a tree.” 

(Quš sÜ cô Çã làm håt giÓng Çó nÄy mÀm thành cây rÒi.) 

 

Em tÆp Çi lên xuÓng cÀu thang chÆm và nhË hÖn ÇÜ®c phÀn 

nào. Thay vì vÃt dép m‡i chi‰c m‡i nÖi, em x‰p chúng lên 

kŒ. Em t¿ Ç¶ng quét phòng, và lau phòng. QuÀn áo thì em 

vÅn còn quæng bØa bãi trên giÜ©ng, nhÜng m‡i khi con x‰p 

låi thì em š thÙc ÇÜ®c, và cäm Ön. M¶t hôm nghe sÜ cô 

ñoan Nghiêm nói së lên phòng thæm, em hÓt hoäng la lên: 

“Oh, no! Give us at least 10’ to clean up” (—, không, cho 

chúng con ít nhÃt 10 phút Ç‹ d†n dËp). Em chåy lên phòng, 

và hai chÎ em x‰p quÀn áo, nhÆn vào bao ni lông nh»ng ÇÒ 

không dùng, quæng rác, v.v.. Em thì thÆt s¿ lo, con thì giä 

b¶ lo. Hai chÎ em vØa làm vØa cÜ©i rÃt vui. 

 

Khi con nghe tin BÓ em së Ç‰n trong vòng hai ngày, con 

nói v§i em: “Sáng nay sÜ chÎ ngÒi thiŠn, t¿ nhiên sÜ chÎ 

thÃy BÓ em ª Xóm M§i, Çang ÇÙng ª ch‡ rºa ly thì em tØ 

tØ Çi Ç‰n. Em bi‰t em Çã làm gì không?” “What?” (làm 

gì?) Em hÕi v§i m¡t mª tròn. Con cÜ©i: “Em Ç‰n ôm bÓ, 

và trong vòng tay BÓ em trª thành m¶t ÇÙa trÈ khoäng 

chØng 4, 5 tu°i.” “Oh, no, he’s coming for real? I have to 

leave!” (BÓ t§i thÆt sao? Con phäi Çi thôi!) Em nói, nhÜng 

gi†ng em không l§n và n¥ng nhÜ nh»ng tuÀn ÇÀu em vØa 

vŠ Làng. “Em nên tÆp thiŠn ôm v§i quš sÜ cô Çi.” Con vØa 

nói v§i em, vØa cÜ©i, bøng mØng thÀm r¢ng ít nhÃt bây gi© 

em bi‰t cái tin BÓ së Ç‰n thÆt s¿.  

  

CuÓi cùng thì cÛng Ç‰n ngày BÓ em Ç‰n Làng, v§i em trai 

và v® cûa chú. Hôm Çó em t¿ Ç¶ng m¥c b¶ ÇÒ nâu mà sÜ 

cô Trúc Nghiêm Çã cho em mÜ®n. Em chåy trÓn trong 

phòng, nhÜng sÜ cô ñoan Nghiêm g†i em xuÓng. Em chào 

chú và cô, nhÜng không chÎu Ç‰n gÀn BÓ, chÌ nhìn xuÓng 

ÇÃt. SÜ cô ñoan Nghiêm nói v§i con: “Em vÅn không chÎu 

ôm BÓ”. Riêng con thì quá mØng là ít nhÃt, em chÎu ÇÙng 

cùng phòng v§i BÓ chÙ không quy‰t liŒt tránh m¥t nhÜ em 

nói. Lúc æn tÓi, con ngÒi ÇÓi diŒn v§i BÓ cûa em, và em 

chÎu ngÒi k‰ bên con. Em nhÃt ÇÎnh không æn, không nhìn 

lên, nhÜng cÛng không bÕ Çi. Con ra hiŒu em rót nÜ§c cho 

BÓ và cô chú. Ngoan ngoãn, em chÎu ÇÙng lên Çi lÃy nÜ§c, 

và l¥ng lë Ç¥t ly nÜ§c cånh BÓ. Em låi nghe l©i Çi tìm sÜ cô 

LiÍu Nghiêm Ç‹ nh© sÜ cô chuÄn bÎ phòng Ç‹ BÓ và chú có 

th‹ cùng ª låi xóm M§i Çêm Çó, thay vì Çi qua Xóm 

ThÜ®ng. Phäi nói là con không nh»ng mØng thÀm, mà là 

rÃt ngåc nhiên bªi nh»ng hành Ç¶ng dÍ thÜÖng này cûa em. 

Trái tim em l§n quá! 

 

SÜ cô có nh§ bu°i h†p ÇÀu tiên mình có v§i em và BÓ cûa 

em không? SÜ cô Çã nói vŠ ÇÙc tính liêm khi‰t cûa ông n¶i 

cûa em, là m¶t luÆt sÜ n°i ti‰ng tØ Nam ra B¡c, nhÜng 

nghèo vì ông không bao gi© chÎu nhÆn tiŠn hÓi l¶. Nh© ÇÙc 

cûa ông n¶i, mà BÓ và em hÜªng ÇÜ®c nh»ng phÜ§c lành. 

Con Çã hÕi em rÃt nhiŠu câu hÕi, Ç‹ giúp em có cÖ h¶i nói 

ra trÜ§c BÓ nh»ng tri giác cûa em vŠ nh»ng gì Çã xäy ra 

gi»a BÓ em và em. BÓ em ÇÜ®c d¥n chÌ nên ngÒi l¡ng 

nghe, dù ông có ÇÒng š hay không ÇÒng š v§i tri giác cûa 

em và nh»ng s¿ kiŒn em thuÆt låi. BÓ em th¿c tÆp giÕi l¡m, 

ngÒi im l¥ng suÓt hÖn hai ti‰ng, chÌ thÌnh thoäng Ç°i tÜ th‰ 

ngÒi mà thôi. Sau Çó, BÓ em hÙa së không bao gi© uÓng 

rÜ®u và hút thuÓc n»a. BÓ em së làm tÃt cä nh»ng gì em 

muÓn. Con mØng l¡m, nhÜng em thuÆt v§i con r¢ng BÓ Çã 

tØng hÙa nhÜ th‰ bao nhiêu næm rÒi, v§i mË trÜ§c khi cÜ§i, 

rÒi v§i em. Và em Çã mÃt niŠm tin ª BÓ. Ngay hôm sau 

b»a h†p Çó, BÓ em bÕ Çi suÓt ngày v§i m¶t thiŠn sinh nam 

khác. Em khóc, nói ch¡c BÓ Çi æn m¥n rÒi, vì BÓ không æn 

chay n°i Çâu. SÜ cô có nh§ sÜ cô qua Ç‹ nói chuyŒn v§i 

ông ta, nhÜng Ç®i mãi không thÃy vŠ? ñ‰n lúc vŠ thì m¥t 

ÇÕ gay, hÖi thª nÒng n¥c mùi rÜ®u. Con Ç‰n giáp m¥t BÓ 

em ngay tÙc kh¡c, và BÓ em chÎu trÆn, chÌ næn nÌ ÇØng Ç‹ 

sÜ cô Chân Không bi‰t. Con nói Çùa: “Bây gi© thì mình có 

th‹ hi‹u Bé Çã nhÆn ÇÜ®c håt giÓng thi‰u k› luÆt tØ ai!” BÓ 

em cÜ©i bën lën.  

 

SÜ cô dåy BÓ em nên vào ngÒi thiŠn v§i Çåi chúng chiŠu 

Çó. Nghe tin, em không muÓn vào thiŠn ÇÜ©ng, nhÜng con 

nh¡c em r¢ng quš sÜ cô Çã nh© em Ç†c dùm l©i nguyŒn cûa 

ñÙc BÒ Tát ñÎa Tång b¢ng ti‰ng Anh trong gi© tøng kinh 

nên em không th‹ không vào. Con khuy‰n khích em: “Em 

Çang giúp phá tan ÇÎa ngøc trong em và BÓ nhÜ ñÙc BÒ 

Tát Çó.”Em mÌm cÜ©i. Con Çã ngÒi gi»a em và BÓ cûa em. 

HÖi thª cûa BÓ em ng¡n và mŒt nh†c. Mùi rÜ®u vÅn nÒng 

n¥c. BÓ em không quen ngÒi dÜ§i ÇÃt nên chuy‹n lên gh‰, 

rÒi låi ngÒi bŒt xuÓng, rÒi låi dùng gh‰. Còn hÖi thª em 

thÆt nhË và ÇŠu. M‡i khi BÓ em cº Ç¶ng thì em cÛng xoay 

ÇÀu nhìn. Lúc Çi kinh hành thì BÓ em Çi trÜ§c, rÒi Ç‰n con, 
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rÒi Ç‰n em. Pháp Bøt mÀu nhiŒm quá! Tæng thân cûa mình 

thÆt s¿ là nÖi nÜÖng t¿a, Ç‹ BÓ em và em - ng« r¢ng không 

nhìn ÇÜ®c m¥t nhau - mà låi ÇÜ®c Çi chung v§i nhau nh»ng 

bÜ§c chân thÆt chÆm, thÆt lành! 

 

Ngày hôm sau BÓ em cÛng låi Çi suÓt ngày, và khi vŠ 

phòng læn ra ngû ngay tÙc kh¡c. CÛng låi gÀn Ç‰n gi© ngÒi 

thiŠn. Em chåy Ç‰n thiŠn ÇÜ©ng tìm con, vØa nói vØa khóc: 

“He’s done it again! I am so stupid to believe him. He’s 

done it right in the monastery, twice now. That’s it. That’s 

it. Now I can do anything I want. I can drink, I can smoke, 

and he cannot say anything to me. He’s blown it.” Con ôm 

em thÆt ch¥t: “BÓ cÀn s¿ giúp Ç« cûa em. S¿ thÆt là BÓ 

không th‹ t¿ thay Ç°i. Hãy t¶i nghiŒp cho BÓ mà giúp BÓ 

Çi em. N‰u không, BÓ së trª thành m¶t ông già nghiŒn 

ngÆp, cô ÇÖn vì các con ÇŠu bÕ BÓ, và rÒi em cÛng së trª 

thành nhÜ BÓ, nghiŒn ngÆp, cô ÇÖn, tràn ÇÀy nh»ng oán 

thù.” Em vÅn khóc, tuy nhiên dÀn dÀn em trª nên bình tïnh 

hÖn nhÜng em nhÃt quy‰t không chÎu Çi ngÒi thiŠn. Con 

nhìn em: “ñây m§i là lúc em cÀn ngÒi thiŠn nhÃt. Em g†i 

ông bà n¶i và t° tiên, xin h† giúp cho em có Çû kiên nhÅn 

và tuŒ giác Ç‹ giúp cho em, cho BÓ, và cÛng là cho t° tiên 

cûa em. ñây là m¶t cÖ h¶i tÓt Ç‹ tÃt cä có th‹ ÇÜ®c giäi 

thoát.” Nghe ch» giäi thoát thì em l¥ng thinh, và chÎu Çi 

ngÒi thiŠn. Sau Çó em ÇÒng š Çi qua ñÙc thæm cô chú v§i 

BÓ em. TrÜ§c khi Çi, em thÙc gÀn tr¡ng Çêm Ç‹ vi‰t thÖ 

cho tØng sÜ cô. Không rành ti‰ng ViŒt, em Çã dùng t¿ Çi‹n 

trong máy vi tính Ç‹ vi‰t ti‰ng ViŒt cho sÜ cô CÖ Nghiêm.  

 

TØ ñÙc, em Çã g†i ÇiŒn vŠ Làng báo tin t§i nÖi và gi†ng 

em thÆt vui. Bây gi© thì em Çã vŠ ª v§i BÓ MË và ba ÇÙa 

em nhÕ. Em cÛng g†i thæm quš sÜ cô, xin l‡i r¢ng em bÆn 

h†c Ç‹ theo kÎp chÜÖng trình, nên chÜa có dÎp vi‰t thÖ cho 

quš sÜ cô. Em báo tin r¢ng BÓ th¿c tÆp giÕi, không hút 

thuÓc trong nhà hay trÜ§c m¥t em n»a. BÓ em cÛng Çã E-

mail qua Làng hai lÀn, hÙa r¢ng së dÅn em và cä nhà Ç‰n 

L¶c Uy‹n Ç‹ cùng tu tÆp chung v§i nhau. 

 

Ngày t§i, em già gi¥n nhÜ m¶t cô gái hai mÜÖi tu°i v§i son 

phÃn, v§i áo quÀn bó sát ngÜ©i. Ngày Çi, em tÜÖi mát và 

xinh x¡n nhÜ m¶t Çóa hoa m§i nª. S¿ chuy‹n hóa nhÜ m¶t 

phép mÀu. Cu¶c hành trình chÌ m§i b¡t ÇÀu. Em là Çi‹n 

hình cûa vô sÓ ngÜ©i trÈ sinh ra và l§n lên ª MÏ ho¥c các 

nÜ§c Tây phÜÖng, không bi‰t gì vŠ gÓc rÍ huy‰t thÓng, 

thi‰u s¿ truyŠn thông v§i cha mË, Çi tìm m¶t ch‡ t¿a trong 

bæng Çäng, bÎ låm døng, chÌ thÃy lÓi ra trong nh»ng cu¶c 

vui và trong cái ch‰t.  

 

ñóa hoa mai vØa hé nª, rÃt mong manh. CÀu mong cho gia 

Çình và em ti‰p tøc nÜÖng t¿a tæng thân Ç‹ cùng nhau 

chuy‹n hóa thì m§i mong Çóa hoa có Çû không khí trong 

lành mà cho hoa trái. ñóa hoa së héo låi n‰u låi ti‰p tøc 

ÇÜa em ra gió bão cu¶c Ç©i. Con cÀu mong Bøt, t° tiên tâm 

linh và huy‰t thÓng Ç¶ trì cho em và gia Çình cûa em, Ç‹ 

m†i ngÜ©i ÇÜ®c ti‰p tøc chuy‹n hoá, sÓng hånh phúc v§i 

nhau, và giúp cho bao nhiêu gia Çình khác cùng quay vŠ 

nÜÖng t¿a nÖi ÇÃt lành cûa tâm.    

 

 

 
ThÀy trò 

ThÃt NgÒi Yên xóm ThÜ®ng 25.7.02 
 

Các con rÃt thÜÖng cûa thÀy, 

Chúng ta Çang ª gi»a khóa hè, và tuy næm nay mình Çã có 

mª m¶t khóa ti‰ng ViŒt, m¶t khóa ti‰ng Pháp và m¶t khóa 

21 ngày ti‰ng Anh rÒi, nhÜng khóa mùa Hè vÅn Çông, nhÃt 

là ª Xóm Trung. T¶i nghiŒp cho các thÀy và các sÜ cô 

Xóm Trung quá, tåi vì Çây là xóm quá Çông và ÇÒng bào 

thèm nói chuyŒn nhiŠu quá thành ra s¿ th¿c tÆp im l¥ng 

hùng tráng khó th¿c hiŒn hÖn ª các xóm khác, vì vÆy mà 

phÄm chÃt tu h†c không ÇÜ®c cao nhÜ mình mong Ü§c. Có 

lë mình phäi xin v§i các bác và các anh chÎ trong Xóm 

giúp mình m¶t tay Ç‹ cho các pháp môn th¿c tÆp Çem låi 

hiŒu quä chuy‹n hóa tÓt ÇËp, gây ÇÙc tin và tåo hånh phúc 

lâu dài cho ngÜ©i vŠ Làng. 

 

ThÀy rÃt vui khi thÃy tæng thân làm viŒc v§i nhau có hòa 

ÇiŒu, bi‰t buông bÕ š ki‰n mình khi š ki‰n ngÜ©i kia hÖi 

cÙng, Çã duy trì s¿ hòa thuÆn và Ç‹ tình huynh ÇŒ không bÎ 

t°n thÜÖng. ThÀy nh§ Ç‰n hình änh hai bàn tay cÀm m¶t 

chi‰c ÇÛa: n‰u bàn tay bên này cÀm ÇÀu ÇÛa quá månh thì 

bàn tay bên kia thä Çuôi ÇÛa ra Ç‹ cho chi‰c ÇÛa không bao 

gi© bÎ gãy. ñó là m¶t phép th¿c tÆp mÀu nhiŒm, rÃt mÀu 

nhiŒm, g†i là tùy thuÆn. (Trong chúng có sÜ cô ThuÆn 

Nghiêm ) Buông ra nhÜ th‰ vài ba lÀn thì bên kia së 

trông thÃy ÇÜ®c hånh tùy thuÆn cûa mình và së tØ tØ b§t Çi 

thái Ç¶ cÓ thû š ki‰n. Ai cÛng bi‰t là hånh phúc tæng thân 

d¿a trên hòa ÇiŒu: š hòa ÇÒng duyŒt là m¶t quá trình th¿c 

tÆp lâu dài, không th‹ m¶t s§m m¶t chiŠu mà làm cho toàn 

häo ÇÜ®c. 

 

Vào ngày làm bi‰ng tuÀn thÙ hai, các sÜ bé (baby monks, 

baby nuns) Çã ÇÜ®c vŠ n¶i viŒn sinh hoåt v§i nhau m¶t 

ngày. Các bé chÖi v§i nhau rÃt vui. Tuy cÛng chÃp tác, nÃu 

nÜ§ng, d†n dËp, tÜ§i cây, v.v.. nhÜng các bé Çã cùng làm 

chung trong tinh thÀn h‡ tr® Ç‹ giúp nhau nuôi dÜ«ng tâm 
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bÒ ÇŠ, ÇiŠu này rÃt cäm Ç¶ng. Các bé còn chæm sóc và nÃu 

cÖm cho thÀy n»a. ThÃy các bé làm viŒc và chÖi v§i nhau 

hòa thuÆn, vui vÈ và êm ÇŠm nhÜ th‰, thÀy Çã nói v§i các 

bé sau bu°i cÖm trÜa: you make me very happy. NhÜ vÆy 

là h†c trò nuôi thÀy rÒi, có phäi không? 

 

ThÀy cÛng rÃt vui khi các cháu bé Tây phÜÖng chÖi vui và 

th¿c tÆp thÆt giÕi dÜ§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa các sÜ cô và sÜ 

chú. Các cháu rÃt có phÜ§c. ñÜ®c xúc ti‰p v§i gi§i xuÃt gia 

và v§i s¿ th¿c tÆp ngay tØ hÒi còn bé thÖ nhÜ th‰, thì ch¡c 

ch¡n sau này khi l§n lên các cháu së cäm thÃy rÃt thoäi mái 

(at home) v§i Çåo Bøt, và Çåo Bøt së trª thành quê hÜÖng 

tâm linh cûa các cháu. BÓ mË các cháu tuy hâm m¶ Çåo 

Bøt và th¿c tÆp h‰t lòng nhÜng dÀu sao cÛng không ÇÜ®c 

b¢ng các cháu Çâu. Th‰ hŒ thÙ hai së thuÀn túy hÖn, và n‰u 

các cháu l§n lên và Çi xuÃt gia thì chúng së v»ng vàng hÖn 

trong con ÇÜ©ng th¿c tÆp và t› lŒ nh»ng ngÜ©i xuÃt gia 

thành công së cao hÖn bây gi© nhiŠu. Vì vÆy cho nên chæm 

sóc và hÜ§ng dÅn cho các cháu là m¶t công viŒc rÃt ÇËp Çë. 

Hình änh ngÜ©i xuÃt gia Çi ÇÙng và hành xº trong chánh 

niŒm và tØ bi së Ç‹ låi dÃu Ãn rÃt sâu ÇÆm trong lòng các 

cháu. 

 

ThiŠn sinh 

Âu MÏ vŠ 

Làng tu tÆp 

Çã trª thành 

m¶t tÆp tøc 

rÃt tÓt ÇËp. 

Con cháu 

cûa h† cÛng 

sung sÜ§ng 

ÇÜ®c vŠ 

Làng Ç‹ tu 

tÆp v§i cha 

mË cÛng là 

m¶t ÇiŠu 

khích lŒ 

chúng ta rÃt 

nhiŠu.  

 

Các sÜ anh 

và sÜ chÎ có ÇÜ®c nhiŠu sÜ em dÍ thÜÖng và h‰t lòng tu tÆp, 

Çó là tæng thân mình có phÜ§c l§n. Các sÜ em có sÜ anh và 

sÜ chÎ giÕi Ç‹ nÜÖng nh©, Çó cÛng là phÜ§c ÇÙc l§n. Kinh 

sách b¢ng ngoåi ng» và các khóa tu mª ra ª các nÜ§c Çã 

Çem låi cho chúng ta hàng træm ngàn Çåo bån, có th‹ là 

hàng triŒu Çåo bån có tâm chí tu tÆp theo nh»ng pháp môn 

mà tæng thân cÓng hi‰n. TÃt cä nh»ng s¿ kiŒn này Çem låi 

cho chúng ta rÃt nhiŠu niŠm vui và nuôi dÜ«ng chúng ta rÃt 

nhiŠu. ThÀy thÃy rõ Çây là công trình chung cûa tæng thân, 

ÇÜ®c chÜ t° nâng Ç« và h¶ trì. N‰u không có s¿ nâng Ç« và 

h¶ trì Ãy thì ch¡c ch¡n chúng ta Çã không làm ÇÜ®c nh»ng 

ÇiŠu Çã làm - k‹ cä chuyŒn ho¢ng pháp ª Trung QuÓc, s¿ 

quäng bá r¶ng rãi trong th‰ gian b¢ng hàng chøc thÙ ti‰ng 

nh»ng cuÓn sách có tÀm vóc l§n, cho Ç‰n cä s¿ mª r¶ng 

vùng ÇÒi núi cûa t° Çình Pháp Vân ª núi ThŒ NhÆt. 

 

Trong chúng ta còn có ngÜ©i chÜa vÜ®t thoát ÇÜ®c vài khó 

khæn bän thân ho¥c chÜa chuy‹n hóa ÇÜ®c hoàn toàn m¶t 

vài tÆp khí còn låi, nhÜng s¿ kiŒn này rÃt bình thÜ©ng 

chúng ta không cÀn lo ngåi, bªi vì chúng ta bi‰t là có tu tÆp 

thì có chuy‹n hóa, dù có khi hÖi lâu m¶t chút. Mà tu tÆp và 

chuy‹n hóa không phäi là vÃn ÇŠ cá nhân. N‰u con còn có 

khó khæn thì thÀy và tæng thân së tu tÆp chung v§i con Ç‹ 

mà cùng vÜ®t thoát cái khó khæn Ãy: mình së làm chung 

v§i nhau, con ÇØng lo ngåi. We shall do it together. Chúng 

ta ÇØng t¿ Çòi hÕi quá nhiŠu. Phäi bi‰t cho nhau th©i gian 

và không gian, phäi bi‰t nÜÖng vào và sº døng næng lÜ®ng 

tæng thân Ç‹ cùng tu tÆp và chuy‹n hóa. NhÜ vÆy thì s¿ 

chuy‹n hóa ch¡c ch¡n së t§i, ta không cÀn lo l¡ng ho¥c có 

m¥c cäm. Tin nhau và tu tÆp cùng nhau, Çó là cách giäi 

quy‰t tÓt ÇËp hÖn h‰t. 

 

ThÀy bi‰t vào tuÀn thÙ ba này cûa khóa tu mùa Hè, trong 

lúc sÓ lÜ®ng thiŠn sinh lên cao nhÃt, chúng ta phäi Ç‹ nhiŠu 

næng lÜ®ng và th©i gi© vào công viŒc chæm sóc và hÜ§ng 

dÅn, do Çó có vÎ së cäm thÃy mŒt mÕi. Vi‰t lá thÜ này thÀy 

muÓn nh¡c các con là các con Çang có thÀy và có nhau bên 

cånh. ThÀy rÃt š thÙc là các con Çang dâng hi‰n tÃt cä trái 

tim cûa mình cho lš tÜªng. Nø cÜ©i và hånh phúc cûa thiŠn 

sinh, ngÜ©i l§n cÛng nhÜ các cháu bé, là phÀn thÜªng rÃt 

xÙng Çáng cho chúng ta. ChÌ còn hai tuÀn lÍ n»a là thÀy Çã 

phäi lên ÇÜ©ng Çi B¡c MÏ v§i m¶t sÓ các con rÒi. ThÀy rÃt 

muÓn tØ Çây Ç‰n Çó, vào m¶t ngày làm bi‰ng nào Çó, thÀy 

trò mình së có dÎp Çi thiŠn hành v§i nhau quanh ng†n núi 

ThŒ NhÆt, Ç‹ ng¡m nh»ng khu ÇÒi núi m§i ÇÜ®c sát nhÆp 

vào ÇÃt chùa t° Pháp Vân. Con ÇÜ©ng rÃt ÇËp, và cänh trí 

ngoån møc së Çem Ç‰n cho chúng ta rÃt nhiŠu niŠm vui. 

Vùng ÇÃt m§i mª vŠ phía Tây, phía Nam và phía ñông. 

TÃt cä vào khoäng 36 mÅu Tây. NhÜng chúng ta së chÌ Çi 

chÖi m¶t vòng trên m¶t con ÇÜ©ng ÇËp nhÃt và chÌ cÀn t§i 

khoäng sáu mÜÖi ho¥c bäy mÜÖi phút. Hy v†ng hôm Ãy 

tr©i së ÇËp. 

 

ThÀy ôm tÃt cä các con vào lòng. 

ThÀy thÜÖng và tin cÆy, 

 

t/b: ThÖ này thÀy cÛng gºi cho các con cûa thÀy ª RØng 

Phong và L¶c Uy‹n. ChÌ trong vòng mÜÖi hôm n»a là thÀy 
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Çã có m¥t ª bên Ãy v§i các con rÒi.    

 

 
NhÜ nh»ng Çóa hoa, nh»ng bài pháp thoåi ‘bäy 

phút’ cûa nh»ng trái mÆn làng, cûa nh»ng håt 

giÓng SÜ Ông tØng gieo trÒng tØ nhiŠu næm nay 

Çang Çua nhau nª r¶. Chúng tôi xin ghi låi m¶t ít 

Ç‹ cÓng hi‰n cho các bån Çã không vŠ ÇÜ®c 

Làng næm nay Ç‹ d¿ Gi§i ñàn ñã VŠ ñã T§i. 

NhÜ SÜ Ông Çã dåy, nhÆn Çèn không phäi là 

mình Çã giÕi mà b¡t ÇÀu m¶t s¿ th¿c tÆp Ç‹ giúp 

mình l§n lên. TruyŠn Çæng là m¶t s¿ th¿c tÆp. 

NgÜ©i nhÆn Çèn cÀn nhÆn v§i tinh thÀn khiêm 

cung. Bài kŒ ki‰n giäi (không ÇÜ®c quá tám 

hàng) là nh»ng ‘ki‰n Çåo’ rÃt thông thÜ©ng 

nhÜng làm ÇÜ®c không phäi dÍ. Ng†n t° Çæng tØ 

bàn th© T° ÇÜ®c SÜ Ông trao låi cho các thÀy, 

các cô, các anh, các chÎ tØ nhiŠu tæng thân trên 

th‰ gi§i vŠ nhÆn. Có ngÜ©i Ç‰n tØ BÌ, ñÙc, Hòa 

Lan, Paris. Có ngÜ©i Ç‰n tØ Úc, Hawaii, Cali, 

Massachussett. Có ngÜ©i Ç‰n tØ Tân Tây Lan, 

Nga, ViŒt Nam. NgÜ©i nhÆn Çèn mang nhiŠu 

quÓc tÎch. K‹ cä chÎ Fei Fei ngÜ©i Trung Hoa 

mang quÓc tÎch Tân Tây Lan cÛng ÇÜ®c nhÆn 

m¶t bài kŒ Ç¶c Çáo b¢ng ti‰ng Hoa. M‡i m¶t 

ng†n Çèn trao là m¶t l©i gºi g¡m, m¶t l©i nh¡n 

nhû, m¶t bài Pháp th†ai ‘à la carte’. Có khi ThÀy 

nói cho riêng ngÜ©i nhÆn Çèn, có khi ThÀy dåy 

cho chung cho m¶t th‰ hŒ. RÃt ti‰c vì th©i gian 

quá ng¡n nên chúng tôi không th‹ phiên tä kÎp 

th©i tÃt cä mà chÌ xin ghi låi m¶t ít nÖi Çây. 

Kh¡p tr©i hoa mai nª 

Con Çã ngØng Çi vòng quanh 
 

Xin hãy l¡ng nghe m¶t chút tâm tình tØ chÎ Chân TuŒ 

Uy‹n Võ thÎ Minh Tri, m¶t thÜÖng gia ª Paris: 

 

H†c Çi, h†c ÇÙng, h†c ngÒi 

H†c æn, h†c nói, h†c thôi giÆn h©n 

Ô kìa! Hoa nª, mây tuôn 

Tình thÜÖng Çích th¿c tâm hÒn nª hoa. 

... MË con là m¶t ngÜ©i rÃt sùng ñåo, ba con là m¶t ngÜ©i 

rÃt sùng ñ©i! Ba con rÃt giÕi, có tài, có ÇÎa vÎ và Çû các 

khuy‰t Çi‹m tiêu bi‹u cûa ngÜ©i Çàn ông ViŒt Nam th‰ hŒ 

1920. MË con có tÃt cä các ÇÙc tính cûa ngÜ©i Çàn bà ViŒt 

Nam: nhÅn nåi, chiŠu chÒng, chÎu Ç¿ng và Çäm Çang. MË 

con là ngÜ©i thÀy ÇÀu tiên dåy cho con š thÙc vŠ l©i nói, 

cách Çi ÇÙng. MË con là tÃm gÜÖng cho con mà cÛng là 

Çi‹n hình cûa s¿ Çau kh° trong suÓt th©i niên thi‰u cûa 

con... 

 

Con l§n lên v§i nh»ng mâu thuÅn cûa gia Çình ViŒt Nam, 

xã h¶i ViŒt Nam và chi‰n tranh ViŒt Nam. Næm 1970 con 

r©i ViŒt Nam Ç‹ Çi du h†c ª Âu châu. Trong th©i gian h†c 

Çåi h†c ª BÌ, con m§i š thÙc ÇÜ®c th¿c s¿ tình hình chính 

trÎ ViŒt Nam và b¡t ÇÀu tìm hi‹u vŠ ÇÃt nÜ§c xã h¶i mình. 

Con rÃt nghiêng vŠ tri‰t lš và con ÇÜ©ng hÜ§ng vŠ n¶i tâm. 

Ngay tØ dåo Ãy, Krishnamurti Çã là sách ÇÀu giÜ©ng cûa 

con và con cÛng Çã Çi d¿ nh»ng bu°i nói chuyŒn cûa ThÀy 

khi ThÀy ghé Thøy Sï næm 70, 71. NhÜng con chÜa Çû 

duyên ... 

 

Sau Çåi h†c chúng con Çã °n ÇÎnh Ç©i sÓng vÆt chÃt và ÇÎa 

vÎ xã h¶i. Con sÓng nh»ng cu¶c sÓng song song; nh»ng 

ngæn kéo Çóng vào, kéo ra khi cÀn thi‰t; nh»ng mâu thuÅn 

khi ngû yên, khi thÙc dÆy hoành hành trong con; nh»ng 

thành công, nh»ng thÃt båi trên bŠ m¥t và luôn luôn con 

cäm thÃy m¶t cái gì rÃt l§n, rÃt thi‰t y‰u Çang v¡ng m¥t. 

Con có nh»ng ÇiŠu kiŒn Ç‹ có hånh phúc nhÜng thÆt s¿ con 

không chåm ÇÜ®c hånh phúc. Næm 1979 ba má và các em 

con r©i ViŒt Nam và ÇÎnh cÜ tän mác ª Thøy ñi‹n, Gia Nã 

ñåi và MÏ. Th©i gian này, ba con là Çi‹n hình thÙ hai cûa 

s¿ Çau kh°. Cái thi‰u l§n lao mà con nói Ç‰n càng ngày 

càng khÄn trÜÖng hÖn. Con Çã lao mình vào ki‰n thÙc Çåo 

PhÆt qua sách vª Tây phÜÖng, qua các tu sï NhÆt Bän và 

Tây Tång. S¿ tìm ki‰m này kéo dài 15 næm và khi g¥p 

ThÀy và Làng næm 95 thì con không m¶t chút nghi vÃn, Çã 

nhÆn ngay ra ÇiŠu mà con Çi tìm. V§i m¶t lòng tin vô b© 

b‰n vào pháp môn cûa ThÀy và s¿ hành trì cûa Tæng thân, 

con Çã b¡t tay ngay vào viŒc. Næm 1996 con quy‰t ÇÎnh 

Çóng b§t m¶t công ty Ç‹ có th©i gi© th¿c hiŒn chÜÖng trình 

chuy‹n hóa.  

 

"Không m¶t pháp nào có th‹ tÒn tåi n‰u mình ngÜng cho 

nó thÙc æn". Khi nghe ThÀy nói câu này, con lÆp tÙc hi‹u 

tåi sao có nh»ng liên hŒ làm con kh°. N‰u con chÌ Çóng 

góp b¢ng Ç®i ch©, trách móc và giÆn h©n thì làm sao k‰t 

quä ÇÜ®c tÓt ÇËp? Con làm liŠn chuyŒn "Ç°i thÙc æn". Lå 

thay ngÜ©i thØa hÜªng ÇÀu tiên là con: thân tâm nhË nhàng 

h£n ra. Nh»ng thÙc æn m§i này låi khuy‰n khích con tinh 

tÃn trong th¿c tÆp hàng ngày. Không Ç®i ch© nên kiên nhÅn 
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ngày càng l§n. Và lúc Çó con låi khám phá thêm m¶t ÇiŠu 

m§i mÈ: con không bi‰t thÜÖng! K‹ cä thÜÖng chÒng con. 

"Tình thÜÖng Çích th¿c" bây gi© m§i xuÃt hiŒn. TØ tØ con 

thÃy m†i viŒc liên quan v§i nhau, nh»ng mâu thuÅn không 

còn là mâu thuÅn n»a: mâu thuÅn bi‰n hay hiŒn tùy lÓi 

nhìn cûa con mà thôi! Nh»ng cái ngày xÜa không chÃp 

nhÆn ÇÜ®c không còn là vÃn ÇŠ n»a. Con Çã bi‰t nhÆn diŒn 

nh»ng næng lÜ®ng ÇŠ kháng trong tâm con m‡i khi g¥p 

ÇiŠu bÃt nhÜ š và bi‰t gi» bình tïnh Ç‹ tÆp tháo g«. Con 

cÛng thÃy ÇÜ®c nh»ng cái hay và cái ÇËp ª trong môi 

trÜ©ng làm æn ÇÀy tranh Çua và cåm bÅy. Con bi‰t nh»ng 

khó khæn trong và ngoài vÅn së Ç‰n nhÜng gi© Çây con Çã 

ÇÜ®c trang bÎ m¶t ít hành trang Ç‹ ÇÓi diŒn. Và quan tr†ng 

nhÃt là con b¡t ÇÀu Çøng ÇÜ®c, n‰m ÇÜ®c hånh phúc. Con 

Çã h†c ÇÜ®c cách sÓng hånh phúc v§i nh»ng ÇiŠu kiŒn 

mình Çang có ngay lúc này, ngay tåi Çây. Con Çã ngØng Çi 

loanh quanh...  

 

KhÜ§c tØ båo Ç¶ng 
 

Và hãy l¡ng nghe l©i ThÀy khai thÎ khi trao Çèn cho anh 

Chân Væn, tÙc nhà væn ñ‡ Quš Toàn (MÏ): 

 

... TØ 1930 Ç‰n bây gi©, không bi‰t bao nhiêu thanh niên 

ViŒt Nam Çã ngã gøc trên con ÇÜ©ng lš tÜªng cûa 

h†. Khi l§n lên mà thÃy tình trång xã h¶i, ÇÃt nÜ§c 

nhÜ vÆy thì ngÜ©i thanh niên nào låi ch£ng muÓn 

ÇÙng dÆy, muÓn làm m¶t cái gì Çó Ç‹ thay Ç°i tình 

trång, Ç‹ chi‰n th¡ng gi¥c nghèo khó, bÃt công và 

nô lŒ? Cho nên bao nhiêu ngÜ©i cha, bao nhiêu 

ngÜ©i anh Çã ra Çi và Çã ngã gøc. Ngã gøc không 

phäi do nh»ng viên Çån hay nh»ng lát gÜÖm cûa 

quân thù mà ngã gøc do nh»ng guÒng máy chính trÎ 

và nh»ng guÒng máy š thÙc hŒ. NgÜ©i ta ra Çi vì 

tình thÜÖng, vì lš tÜªng nhÜng khi bÎ vÜ§ng vào 

guÒng máy rÒi thì ngÜ©i ta b¡t bu¶c phäi thû tiêu 

nhau bªi vì không cùng ÇÙng cùng trong m¶t ÇÜ©ng 

lÓi ho¥c m¶t Çäng phái chính trÎ. NgÜ©i QuÓc Dân 

ñäng thû tiêu ngÜ©i C†ng Sän. NgÜ©i C†ng Sän thû 

tiêu ngÜ©i QuÓc Dân ñäng. Trong n¶i b¶ ngÜ©i 

C†ng Sän h† cÛng thû tiêu nhau. Trong n¶i b¶ 

nh»ng ngÜ©i QuÓc Dân ñäng h† cÛng thû tiêu nhau. 

Ra Çi v§i tình thÜÖng nhÜng tåi sao bàn tay h† låi dính 

máu? Dính máu cûa nh»ng ngÜ©i ÇÒng bào mình, cûa 

ngÜ©i anh em cùng lš tÜªng nhÜ mình cho ÇÃt nÜ§c, dân 

t¶c? Vì vÆy cách mång båo Ç¶ng không phäi là con ÇÜ©ng 

cûa chúng ta. Ti‰ng chuông Çó phäi ÇÜ®c nh»ng ngÜ©i nhÜ 

anh, nh»ng nhà væn nhÜ anh Çánh lên, thÌnh lên cho tÃt cä 

m†i ngÜ©i ÇÜ®c nghe. Nhà væn NhÃt Linh NguyÍn TÜ©ng 

Tam Çã thÃy ÇÜ®c ÇiŠu Çó, Çã cÓ g¡ng Ç‹ có th‹ rút lui kÎp 

th©i nhÜng rÓt cu¶c cÛng không sÓng sót ÇÜ®c. Ta ra Çi vì 

tình thÜÖng, vì lš tÜªng, nhÜng ta Çã ngã quœ trên ÇÜ©ng vì 

nh»ng guÒng máy š thÙc hŒ và Çäng phái, nh»ng guÒng 

máy này Çã nghi‰n nát ta. Trong bài kŒ truyŠn Çæng ThÀy 

trao cho anh, bÓn ch» "ném châu gieo vàng" là s¿ th¿c tÆp, 

là công phu hi‰n t¥ng tÃt cä tình thÜÖng và tuŒ giác cûa 

mình. Ta phäi làm sao Ç‹ thÙc tÌnh ÇÜ®c th‰ hŒ trÈ bây gi© 

vì trong th‰ hŒ trÈ bây gi© cÛng có rÃt nhiŠu tâm hÒn muÓn 

Çi t§i, muÓn thay Ç°i xã h¶i, muÓn Çánh phá vô minh, 

tham nhÛng và s¿ bóc l¶t, nhÜng h† chÜa có con ÇÜ©ng. 

Và n‰u h† Çi vào nh»ng con ÇÜ©ng kÿ thÎ và båo Ç¶ng hiŒn 

h»u thì rÓt cu¶c h† cÛng së bÎ ngã gøc. Không phäi nh© kÏ 

thuÆt, nh© kinh t‰ và chính trÎ hay mà ÇÃt nÜ§c có th‹ ÇÙng 

lên ÇÜ®c Çâu mà chính là nh© cái hi‹u, cái tuŒ giác và cái 

tØ bi. N‰u chúng ta không có tuŒ giác và tØ bi thì ta không 

th‹ nào thay Ç°i ÇÜ®c tình trång. N‰u chúng ta th¿c s¿ bÎ 

thúc ÇÄy bªi tình thÜÖng thì chúng ta phäi th¿c tÆp gi§i thÙ 

nhÃt, tÙc là không th‹ phåm vào mång sÓng cûa ngÜ©i anh, 

ngÜ©i chÎ, ngÜ©i em mình, dù ngÜ©i Çó khác chính ki‰n, 

khác con ÇÜ©ng, khác š thÙc hŒ. ChÌ có gi§i thÙ nhÃt Ãy 

m§i bi‹u l¶ ÇÜ®c tình thÜÖng Çích th¿c mà thôi. Và nh© 

th¿c tÆp gi§i Ãy mà ta thÃy ÇÜ®c ta là anh, là em cûa nhau 

và ta së tØ khÜ§c ÇÜ®c con ÇÜ©ng cûa båo Ç¶ng cûa nh»ng 

th‰ hŒ trÜ§c.  
 

ñã có ÇÜ©ng Çi rÒi, con không còn lo s® 

 

XuÃt gia cÛng là ra Çi. Ra Çi v§i m¶t Çåi nguyŒn. ñi xuÃt 

gia thì con ÇÜ©ng rÃt rõ ràng là khÜ§c tØ båo Ç¶ng, khÜ§c 

tØ con ÇÜ©ng tranh chÃp š thÙc hŒ, ÇÜa tuŒ giác và tØ bi lên 

trên h‰t. N‰u ÇÃt nÜ§c có m¶t tÜÖng lai hay không là do ta 

có chiŠu hÜ§ng cûa tình thÜÖng và trí tuŒ Çó hay không. Và 

nh»ng ngÜ©i nhÜ anh Chân Væn trong khi tu h†c, trong khi 

hành Çåo cÀn phäi sº døng næng lÜ®ng cûa mình, thì gi© 
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cûa mình, tâm huy‰t cûa mình Ç‹ gióng lên ti‰ng chuông 

này và Ç‹ cho m†i ngÜ©i tÌnh thÙc, thÃy ÇÜ®c con ÇÜ©ng 

cách mång båo Ç¶ng là con ÇÜ©ng Çã gây ra tàn håi quá 

nhiŠu cho tu°i trÈ ViŒt Nam. Ta phäi tìm m¶t con ÇÜ©ng 

khác, con ÇÜ©ng cách mång bÃt båo Ç¶ng. ñi tu cÛng là Çi 

làm cách mång. Vi‰t væn cÛng là làm cách mång. Và n‰u 

trái tim mình có tuŒ giác và tình thÜÖng thì mình có th‹ 

thÙc tÌnh ÇÜ®c không bi‰t bao nhiêu ngÜ©i. 

 

ñèn này Çã ÇÜ®c chÜ Bøt giao phó, chÜ T° sÜ trao truyŠn 

låi và hôm nay ThÀy truyŠn cho Chân Væn Ç‹ anh thÃy 

ÇÜ®c con ÇÜ©ng cûa mình nhÜ m¶t nhà væn Ç‹ phøc vø cho 

ÇÃt nÜ§c, cho quê hÜÖng, cho nhân loåi theo chiŠu hÜ§ng 

cûa trí tuŒ và cûa tØ bi.  

 

Giúp ngÜ©i, Ç¶ Ç©i 
 

V§i anh Chân TØ Hånh Gioacchino Difeo, ngÜ©i Ý nhÜng 

sÓng ª Nga, ThÀy khai thÎ: 

 

... ñåo h»u Çã cÓ g¡ng rÃt nhiŠu Ç‹ Çem giáo pháp cûa ÇÙc 

NhÜ Lai t§i cho ngÜ©i Nga, Çã giúp t° chÙc các khóa tu 

chánh niŒm tåi nhiŠu thành phÓ, Çã in låi sách cûa ThÀy Ç‹ 

ph° bi‰n ª Nga. Anh bi‰t m†i ngÜ©i rÃt khao khát m¶t Ç©i 

sÓng tâm linh và thÙc æn mà ta cung cÃp có th‹ giúp h† 

vÜ®t thoát ÇÜ®c kh° Çau, ti‰p xúc v§i hånh phúc. M§i Çây 

ThÀy và tæng Çoàn vØa Çi Trung QuÓc Ç‹ hÜ§ng dÅn các 

khóa tu. Ÿ Çó h† Çã in trên 15 cuÓn sách cûa ThÀy ra ti‰ng 

Hoa. Trung QuÓc là cái nôi thÙ hai cûa Çåo Bøt. H† có nhu 

y‰u làm m§i låi nh»ng ÇiŠu cÛ kÏ trong s¿ giäng dåy và 

th¿c tÆp Ç‹ m†i ngÜ©i có th‹ ti‰p nhÆn giáo pháp dÍ dàng 

hÖn. RÃt Çông tæng sï và cÜ sï trÈ tu°i ÇÜ®c thØa hÜªng rÃt 

nhiŠu tØ s¿ th¿c tÆp cûa Làng Mai. Tåi nhiŠu nÜ§c Á Châu 

khác, Çåo Bøt cÀn ÇÜ®c làm m§i låi Ç‹ thích Ùng v§i tình 

trång hiŒn tåi. Nga là m¶t quÓc gia Çang s¤n sàng Ç‹ ti‰p 

nhÆn giáo pháp và së có th‹ phát tri‹n månh më và Çem låi 

nhiŠu hoa trái cûa s¿ th¿c tÆp cho dân chúng. 

 

Anh rÃt quan tâm trong viŒc Çem Çåo Bøt Ç‰n cho m†i 

ngÜ©i. Tæng thân mong r¢ng anh së có rÃt nhiŠu næng 

lÜ®ng và tØ bi Ç‹ làm công chuyŒn này. Hãy Çem låi m¶t 

chiŠu hÜ§ng tâm linh cho Ç©i sÓng chính trÎ và kinh t‰ cûa 

chúng ta. ñó là con ÇÜ©ng duy nhÃt Ç‹ giúp ngÜ©i b§t kh°. 

Th©i Çåi này có rÃt nhiŠu kÏ thuÆt tân ti‰n và nh»ng nhà 

kinh t‰ h†c tài ba, nhÜng ÇiŠu Çó chÜa Çû Ç‹ làm m†i 

ngÜ©i có hånh phúc. ChiŠu hÜ§ng tâm linh là cái mà m†i 

ngÜ©i ª kh¡p nÖi ÇŠu cÀn Ç‰n: Hoa kÿ, Châu Âu, và dï 

nhiên ª bên Nga n»a. Ng†n Çèn này do chÜ t° truyŠn trao 

là chÙng tích cûa Ü§c v†ng tÓt ÇËp, s¿ nâng Ç« và tình 

thÜÖng cûa tæng thân ÇÓi v§i anh. V§i s¿ hành trì tu tÆp và 

s¿ chia sÈ cûa anh, ánh sáng cûa Bøt së ÇÜ®c cung cÃp lâu 

dài cho nhiŠu ngÜ©i, nhÃt là cho các th‰ hŒ trÈ. Xin anh hãy 

nhÆn ng†n Çèn này v§i lòng bi‰t Ön Tam Bäo và hãy nÜÖng 

t¿a vào tæng thân gÓc Ç‹ có Çû næng lÜ®ng Çi ti‰p trên con 

ÇÜ©ng ÇËp Çë cûa mình. (dÎch)  

 

Bài pháp thoåi cûa anh Chân TØ Hånh là m¶t trong nh»ng 

bài làm Çåi chúng cÙ bÆt lên cÜ©i nhiŠu nhÃt vì cách diÍn 

Çåt khôi hài (và vì vÆy anh không Çû gi© Ç‹ nói h‰t!), 

nhÜng bên cånh Çó, ta còn thÃy ÇÜ®c nhiŠu ÇiŠu khác n»a:  

 

... Con Çem vŠ Làng nh»ng l©i chào hÕi Ãm áp tØ nÜ§c 

Nga, dù bây gi© nÜ§c Nga rÃt lånh, và n‰u m†i ngÜ©i ª Çây 

nghï là Làng Mai lånh, hay Vermont lånh thì con xin thÜa 

là không thÃm gì v§i Nga. M§i cách Çây mÃy ngày thôi, ª 

Moscow, khi con dÅn cháu gái nhÕ Çi xem xi‰c, con n° 

máy xe và kim nhiŒt Ç¶ cûa xe chÌ 30 Ç¶ âm.  

 

Tæng thân cûa con ª Nga rÃt dÍ thÜÖng và cÛng rÃt nghèo. 

Con t¿ nh¡c mình, nh¡c quš vÎ là có nh»ng nÜ§c mà ª Çó 

ngÜ©i ta Çang có khó khæn Ç‹ Ç‰n ÇÜ®c trung tâm th¿c tÆp. 

H† phäi Çón xe ÇiŒn khi th©i ti‰t lånh t§i 30 Ç¶ âm và h† 

không có nhiŠu Ç‹ æn. Con không muÓn nói là h† s¡p ch‰t 

Çói, nhÜng Ç©i sÓng cûa h† rÃt chÆt vÆt - và dï nhiên h† 

không có ganh tœ v§i nh»ng tæng thân giàu có hÖn Çâu 

nghe! Con muÓn ch¡c æn là m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t r¢ng ª nÜ§c 

con thiŠn sinh th¿c tÆp rÃt giÕi và nhân dÎp này con cÛng 

muÓn nh¡c Ç‰n anh Boris Orion, Çáng lë cÛng qua Çây 

nhÆn Çèn truyŠn Çæng nhÜng chÜa xin ÇÜ®c giÃy thông 

hành. Anh là c¶t trø cûa tæng thân chúng con và con rÃt 

mong anh së Çû nhân duyên qua ÇÜ®c MÏ næm t§i Ç‹ nhÆn 

lÍ TruyŠn ñæng. Trên ÇÜ©ng t§i Çây con rÃt bÆn r¶n vì con 

nghï là con phäi nói m¶t bài pháp thoåi væn hoa và khó 

hi‹u v§i ÇÀy ch» Sanskrit... nhÜng rÒi con thÃy thiŒt ra các 

anh, các chÎ cûa con chÌ nói vŠ cu¶c Ç©i và s¿ th¿c tÆp cûa 

h†, thành ra con xin phép k‹ chút xíu vŠ phÀn con. 

 

Vào nh»ng næm ÇÀu thÆp niên 60, khi tình trång Çã trª nên 

rÃt khó khæn thì con quy‰t ÇÎnh qua Nga Ç‹ h†c vì con hy 

v†ng thay Ç°i ÇÜ®c tình trång th‰ gi§i b¢ng cách tham gia 

vào cách mång và xây d¿ng ch‰ Ç¶ C†ng Sän. Con qua 

Nga Ç‹ h†c hÕi nhÜng tØ tØ con nhÆn ra r¢ng, Çúng vÆy, 

tuy trên nguyên t¡c m†i ngÜ©i phäi bình Ç£ng nhÜng có 

nh»ng ngÜ©i bình Ç£ng hÖn nh»ng ngÜ©i khác thành ra có 

cái gì Çó rÃt Çåo ÇÙc giä trong s¿ tuyên truyŠn. Th©i gian 

trôi qua, con trÜªng thành, con tìm ÇÜ®c công æn viŒc làm 

rÃt tÓt, ki‰m ÇÜ®c nhiŠu tiŠn, nhÜng có ÇiŠu gì Çó vÅn thi‰u 

thi‰u trong con. Con Çã 50 tu°i và lúc trª vŠ Ý, trong tâm 

Çang tìm ki‰m "cái ÇiŠu Çó" thì con mua ÇÜ®c cuÓn Phép 

Lå cûa S¿ TÌnh ThÙc cûa ThÀy. Và ThÀy Çã nói Çúng làm 
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sao khi bäo r¢ng ‘n‰u ngÜ©i ta không Ç‰n ÇÜ®c v§i giáo 

pháp, thì hãy Ç‹ giáo pháp Ç‰n v§i h†’ - Cho nên con Çã 

nghï là hãy in thêm nhiŠu sách cûa ThÀy bªi vì có bi‰t bao 

nhiêu ngÜ©i nhÜ con, nh© m¶t cuÓn sách hay nhÜ vÆy mà 

Çã thay Ç°i ÇÜ®c cä cu¶c Ç©i mình. Lúc Çó con Çang nghÌ 

mát ª French Riviera v§i anh bån t°ng giám ÇÓc cûa m¶t 

cÖ xÜªng rÃt l§n. Chúng con có t§i 52.000 nhân công và 

con là giám ÇÓc tài chánh cûa cÖ xÜªng Çó. Chúng con có 

Ç©i sÓng rÃt sung túc, và nhÜ nh»ng ngÜ©i có tiŠn khác ª 

Nga, chúng con uÓng rÜ®u quá nhiŠu, æn quá nhiŠu, hÜªng 

thø m†i thÙ... nhÜng trong lúc Ãy thì "quä qušt" trong con 

Çang làm viŒc (ai ª Çây cÛng bi‰t câu chuyŒn vŠ thiŠn qušt 

mà). RÒi t§i giai Çoån khûng hoäng xäy ra, bån con trª vŠ 

låi Nga, con ª låi Pháp và con khó mà nh§ låi là nh© lš do 

nào - vì lúc Çó rÃt là khó nh§ - con có ÇÜ®c sÓ ÇiŒn thoåi 

cûa Làng. Con ÇiŒn thoåi qua Làng, chuông reng, ba ti‰ng, 

bÓn ti‰ng, nhÜng không ai nhÃc Óng. Con tuyŒt v†ng quá... 

NhÜng con g†i nhiŠu lÀn n»a, và rÓt cu¶c thì có ngÜ©i trä 

l©i: "Alô, Çây là Làng Mai, Xá L®i PhÃt Çây!" (Allo, Plum 

Village, Shariputra is speaking). 

 

Con t¿ nghï: "—, Çây thiŒt là m¶t khªi ÇÀu tÓt ÇËp". 

RÒi thÀy Xá L®i PhÃt m©i con t§i Làng, con Çã t§i và con 

rÃt vui sÜ§ng vì cu¶c Ç©i con Çã thay Ç°i nh© vŠ Làng. Dï 

nhiên con vÅn làm m†i thÙ nhÜ xÜa, con vÅn làm viŒc, con 

vÅn bÆn r¶n nhÜng con có m¶t tâm thÙc khác, con sÓng v§i 

nhiŠu chánh niŒm và tÌnh giác hÖn. Và vì tæng thân ª Làng 

thúc ÇÄy con Çi t§i nên ... ñ‹ con k‹ cho m†i ngÜ©i nghe 

chuyŒn này: có m¶t lúc con rÃt s® khi quy‰t ÇÎnh nhÆn 

Næm Gi§i nhÜng rÓt cu¶c, không nh»ng con Çã nhÆn 5 gi§i 

mà sau Çó mÃy næm con nhÆn luôn 14 gi§i mà không hŠ 

thÃy s® hãi gì cä. RÒi con Çi d¿ vài khóa tu n»a. Và con 

nh§ trong m¶t khóa tu ª Florence, Ý, khi con nghe ThÀy 

giäi thích vŠ Duy ThÙc H†c, ThÀy vi‰t và vë trên m¶t t© 

giÃy l§n nào là Ý thÙc, tàng thÙc, håt giÓng, làm sao Ç‹ 

tÜ§i tÄm håt giÓng v.v.. OK, con ch© khóa tu chÃm dÙt, con 

xin t© giÃy Çó vŠ nhà. Lúc Çó con quy‰t ÇÎnh là con muÓn 

trª thành bác sï tâm lš trÎ liŒu Ç‹ giúp ngÜ©i. RÒi con vØa 

Çi làm vØa Çi h†c thêm ª trÜ©ng Çåi h†c Moscow và chÌ 

còn ba, bÓn tháng n»a con së có b¢ng psychoanalyst... 

Thôi, h‰t gi© rÒi, con së k‹ thêm sau vì chuông báo hiŒu 

h‰t th©i hån nói cûa con rÒi... (dÎch)  

 

Hành vô hành hành 

 

CÛng có vÎ chia sÈ kinh nghiŒm "ki‰n Çåo" cûa mình qua 

viŒc làm m¶t cách vô tác và vô nguyŒn nhÜ anh Chân ñåi 

Hành Hoàng Khôi (Úc): 

 

... Trong dÎp này con xin chia sÈ cùng Çåi chúng m¶t kinh 

nghiŒm vŠ ki‰n Çåo và tu Çåo cûa con, m¶t th¿c tÆp mà 

trong Çó con thÜ©ng bÎ vÃp ngã nhÜng vÅn thÜ©ng cÓ g¡ng 

ÇÙng dÆy hành trì. ñó là viŒc nhuÆn bæng Pháp thoåi cûa 

SÜ Ông Ç‹ in thành sách ti‰ng ViŒt.  

 

Khªi ÇÀu, khi ÇÜ®c SÜ Ông và SÜ Cô Chân Không cho 

phép nhuÆn b¶ bæng HiŒn Pháp Låc Trú, chúng con Çã 

hæng hái b¡t tay vào viŒc. ChÌ ti‰c m¶t ÇiŠu là lúc Çó 

chúng con Çã ÇÜa tâm Ç©i vào làm viŒc Çåo. Chúng con Çã 

lÆp ra m¶t d¿ án, có Ãn ÇÎnh th©i gian, có ÇiŠu lŒ làm viŒc. 

K‰t quä là hÖn ba næm sau, cuÓn sách m§i ÇÜ®c tåm xem 

là hoàn tÃt, và trong suÓt th©i gian làm viŒc, hånh phúc mà 

chúng con có ÇÜ®c thÆt ra chÌ là nh»ng bóng dáng cûa 

hånh phúc, nh»ng hånh phúc trong m¶ng. Sau Çó, m¶t hôm 

ngÒi phiên tä m¶t b¶ bæng khác, con ch®t nhÆn ra r¢ng 

trong lúc Çánh máy, con nghe, con hi‹u l©i SÜ Ông rõ ràng 

gÃp næm gÃp bäy lÀn lúc nghe thÜ©ng. Có lúc con l¥ng 

ngÜ©i Çi vì nh»ng câu pháp thâm sâu và Çánh Ç¶ng vào 

tâm thÙc cûa con. Nh»ng lúc Çó con ngØng làm viŒc, ngÒi 

im l¥ng thª trÜ§c máy vi tính, Ç‹ tÆn hÜªng cái hånh phúc 

cûa ngÜ©i ÇÜ®c trÆn mÜa pháp thÃm sâu vào lòng ÇÃt tâm 

mà thÀm cám Ön ân ÇÙc cûa gia Çình tâm linh và phúc Ãm 

cûa gia Çình huy‰t thÓng. TØ Çó con quy‰t ÇÎnh xem nh»ng 

gi© nhuÆn bæng là nh»ng th©i tøng kinh th¿c tÆp hàng 

ngày. Nói rõ ra con Çã không còn xem viŒc làm sách là 

møc Çích cûa viŒc nhuÆn bæng n»a, mà viŒc ki‰n Çåo và tu 

Çåo m§i là ÇiŠu chính. Phiên tä và hiŒu Çính chÌ là Ç‹ ôn 

tøng nh»ng l©i pháp cûa SÜ Ông, còn có in ÇÜ®c thành 

sách hay không là tùy vào nhân duyên. 

 

Lå lùng thay phÜÖng pháp th¿c tÆp này Çã giúp chúng con 

trong vòng m¶t næm sau hoàn thành ÇÜ®c cuÓn Kinh Pháp 

Hoa mà SÜ Ông Çã cho t¿a ÇŠ là Sen Nª Tr©i PhÜÖng 

Ngoåi, và SÜ Cô Chân Không Çã tØ bi giäi thích cho con 

r¢ng PhÜÖng Ngoåi không phäi là bên ngoåi Quäng trÎ hay 

MÏ tho mà là Pháp gi§i Bän môn, nÖi không có sinh diŒt. 

Lå lùng hÖn n»a là trong næm sau Çó chúng con Çã cùng 

m¶t lúc hoàn thành ÇÜ®c hai cuÓn sách cûa SÜ Ông m¶t 

cách rÃt an låc, rÃt thänh thÖi. Con không có š nói r¢ng k‹ 

tØ Çây con së làm ÇÜ®c ba cuÓn, bÓn cuÓn m‡i næm, nhÜng 

con chÌ muÓn nói Ç‰n cái k‰t quä mÀu nhiŒm cûa s¿ làm 

viŒc vô nguyŒn, m¶t th¿c tÆp Çã giúp chúng con bi‰t thª, 

bi‰t cÜ©i, bi‰t phÜÖng thÙc th¿c tÆp Ç©i sÓng cûa m¶t BÒ 

tát tåi gia...  

 

Chia sÈ kinh nghiŒm này là vì con Çã may m¡n thÃy ÇÜ®c 

s¿ l®i låc và cäm nhÆn ÇÜ®c s¿ mÀu nhiŒm cûa th¿c tÆp vô 

hành trong viŒc phiên tä và hiŒu Çính sách cûa SÜ Ông... 

 

TÆp sÓng thänh thÖi 
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Ho¥c ÇÖn sÖ hÖn, chÌ là nh»ng ÇiŠu rÃt bình thÜ©ng trong 

cu¶c sÓng: 

 

... Con muÓn thÜÖng ngÜ©i và giúp Ç« ngÜ©i nhÜng lúc nào 

con cÛng không có Çû thì gi©. Con thÃy m‡i lÀn con không 

Çû gi© thì con thÜ©ng hÃp tÃp, thi‰u kiên nhÅn, không gi» 

l©i và thÜ©ng trª nên g¡t gÕng khó chÎu. Và vì th‰ càng 

làm con càng tåo thêm nhiŠu Ç° v«. Sau khi nghe l©i dåy 

cûa SÜ Ông, con Çã sºa Ç°i låi lÓi sÓng, bÕ b§t nh»ng gì 

không cÀn thi‰t Ç‹ có th©i gi© sÓng thänh thÖi hÖn và có 

gi© Ç‹ tu tÆp, sºa Ç°i thân tâm... Con nhÆn thÃy khi lòng 

con mª r¶ng thì viŒc gì cÛng trª nên dÍ dàng. Con có th‹ 

xin l‡i ngÜ©i kia m¶t cách dÍ dàng và có th‹ v‡ vŠ ngÜ©i 

Çó ÇÜ®c. Chính lúc Çó con cÛng thÃy ÇÜ®c nh»ng l‡i lÀm, 

vøng vŠ cûa con. Khi làm lành ÇÜ®c v§i ngÜ©i khác và v§i 

chính con thì lúc Çó con m§i có ÇÜ®c an låc thÆt s¿ ... 
  

(Chân ñÙc Âm Lê PhÜÖng Chi - ñÙc) 

 

Vô ngôn thông 
 

ChÎ Chân An Nguyên Marjolijin Leeuwen Van, ngÜ©i Hòa 

Lan thì có m¶t kinh nghiŒm hòa giäi gia Çình b¢ng s¿ th¿c 

tÆp mà không b¢ng ki‰n thÙc nhÜ sau: 

 

... Con Ç‰n tØ m¶t gia Çình có rÃt nhiŠu tuyŒt v†ng và 

nhiŠu Ç° v« vì vøng vŠ. TØ hÒi còn rÃt trÈ, con Çã bi‰t là 

con phäi làm m¶t cái gì Çó Ç‹ cäi thiŒn tình trång này dù 

con chÜa bi‰t rõ Çó là cái gì. TuŒ giác con có rÃt ít và chính 

bän thân con cÛng có nhiŠu vøng vŠ. Con vào Çåi h†c, h†c 

vŠ ngành Family Therapist và trª thành m¶t bác sï trÎ liŒu 

gia Çình (ít nhÃt con có cái b¢ng cÃp vŠ ngành Çó), nhÜng 

con cÛng ch£ng làm gì ÇÜ®c cho gia Çình con. Sau Çó con 

t§i Làng và h†c ÇÜ®c s¿ khéo léo mà con Çang cÀn. Con 

b¡t ÇÀu th¿c tÆp và h†c hÕi ÇÜ®c rÃt nhiŠu. Con Çem s¿ 

th¿c tÆp vŠ nhà hành trì và s¿ th¿c tÆp cûa con Çã änh 

hÜªng và chuy‹n Ç°i ÇÜ®c tình trång gia Çình con. Con xin 

Çem m¶t ví dø: mË con và chÎ con không hŠ nói chuyŒn 

ÇÜ®c v§i nhau trong 10 næm. Nh© th¿c tÆp con là ngÜ©i 

Ç‰n ÇÜ®c v§i cä hai và con luôn luôn nghe hai bên than 

phiŠn nhau, ai cÛng kh° và không hånh phúc nhÜng không 

bi‰t làm sao Ç‹ thoát khÕi tình trång Çó. ChÎ con có nghe 

nói vŠ pháp môn hòa giäi ª Làng. NhÜng chÎ bäo n‰u con 

Çi Làng vŠ mà thuy‰t pháp cho chÎ thì chÎ së tÓng c° con ra 

khÕi nhà và khóa cºa låi. Dï nhiên vì chÎ nói vÆy nên con 

không hŠ nói gì h‰t, vì con không muÓn Çánh mÃt s¿ 

truyŠn thông Çang có. Con nghï là không bao gi© mË con 

và chÎ con có th‹ làm lành v§i nhau ÇÜ®c. Ai trong gia 

Çình hay ngÜ©i quen bi‰t cÛng ÇŠu Çang nghï nhÜ vÆy cä. 

T¿ dÜng m¶t hôm chÎ con t¿ š nÓi låi s¿ truyŠn thông v§i 

mË con và tình trång gia Çình chÎ cÛng cäi thiŒn không ng© 

làm ai cÛng ngåc nhiên. MË con ti‰p nhÆn s¿ thay Ç°i Çó 

rÃt giÕi và cä hai ngÜ©i Çã ôm nhau dÍ dàng. H† nói 

chuyŒn v§i nhau rÃt nhiŠu. Nh»ng s¿ hi‹u lÀm ÇÜ®c giäi 

tÕa. Bây gi© quan hŒ gi»a hai ngÜ©i là m¶t quan hŒ mË con 

bình thÜ©ng nhÜ nh»ng c¥p mË con khác. 

 

ChÎ con nói v§i con: con là ngÜ©i Çã änh hÜªng chÎ và giúp 

chÎ làm nên chuyŒn hòa giäi Çó. Con ngåc nhiên, trä l©i 

r¢ng con không hŠ nói gì cä. NhÜng chÎ Çã giäi thích là dù 

con không nói, thái Ç¶ và næng lÜ®ng hi‹u và thÜÖng nÖi 

con rÃt rõ ràng và xác ÇÎnh nên con Çã âm thÀm thuy‰t 

phøc ÇÜ®c chÎ Çi vŠ hÜ§ng hòa giäi và do Çó chÎ rÃt bi‰t 

Ön...  

 

Còn nhiŠu n»a, vì t§i 43 ng†n Çèn Çã ÇÜ®c trao kia mà. 

NhÜng thôi, hoa vØa nª, trái vØa k‰t, ta së còn nhiŠu th©i 

gian Ç‹ thÜªng thÙc trái ng†t cây lành khi các vÎ trª vŠ låi 

tæng thân cûa mình và ti‰p tøc th¿c tÆp Ç‹ Çem hånh phúc 

Ç‰n Ç©i.   
 

 

 

 

 

 

 
Nga Mi SÖn 

thÖ Chân Không Nghiêm 

 

 

SÜÖng mù phû kín Nga Mi 

Mây vŠ am ngû ôm quanh núi rØng 

Qua thung lÛng sâu, ngàn cây ti‰p nÓi ngàn cây, sØng s»ng 

cao chót vót 

Núi Çá cheo leo, dòng nÜ§c båc quanh co 
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ñoàn ngÜ©i Çi (1) tØng bÜ§c chân hôn m¥t ÇÃt 

Anh Çi cho cha, em Çi cho mË, con Çi cho thÀy 

Cánh tay Ph° HiŠn trên núi Nga Mi hiŒn ra thÃy rõ : 

Thành tâm em cúng dÜ©ng, tÜÖi vui và l¥ng lë 

Cánh tay Ngài Çang bi‹u hiŒn trong em 

Trái tim Ph° HiŠn trong anh Çem niŠm vui bu°i sáng 

Ánh m¡t Ph° HiŠn nÖi em làm vÖi nhË niŠm Çau. 

Cánh tay Ngài mang theo trong em tình thÜÖng và hi‹u 

bi‰t 

 

Cho nên vùng xa xôi løt l¶i em vÅn không ngåi ngùng 

Hào quang Ph° HiŠn nÖi anh làm sáng lên bao Çôi m¡t 

Thay thûy tinh nÖi m¡t ngÜ©i mù tØ Thanh NghŒ Ç‰n tÆn 

mÛi Cà Mau 

Núi Çá cheo leo, Çoàn ngÜ©i chuyŠn tØ ÇÌnh Nam sang 

ÇÌnh B¡c (2) 

Tuy‰t tr¡ng Çi‹m quanh, b»a cÖm nóng h°i trên Ng†a Vân 

Am (3) 

MiŠn quê ta, am nÀy n¢m trên Yên Tº SÖn, RØng Trúc 

Tím 

Ai chÓng ngoåi xâm,  

bình trÎ ÇÃt nÜ§c trao ngôi báu cho con? 

Chân ÇÃt ngÜ©i Çi kh¡p vùng nghèo kh°,  

Ph° HiŠn VÜÖng dåy thÜÖng yêu hi‹u bi‰t cho dân (4) 

 

VŠ ViŒt Nam ta hãy lên ngÒi l¥ng yên trên Ng†a Vân Am 

miŠn Yên Tº 

Tìm Trúc Lâm, vÎ thÀy cÛ gi»a sÜÖng mù. 

Trúc Lâm Ph° HiŠn Çang kh¡p nÖi bi‹u hiŒn 

Ngay hôm nay trên cùng kh¡p næm châu  

Sáu mÜÖi næm (5) hay bao nhiêu næm hành bÒ tát hånh?(6) 

ñôi chân næm 2000, ánh sáng Ph° HiŠn trong tim và trong 

m¡t cûa ai ? 

 

 

(1) ñoàn ngÜ©i: nhóm 64 thiŠn sinh cùng ÇÜ®c m©i Çi 

hÜ§ng dÅn m¶t khóa tu ª chùa Báo QuÓc, núi Nga Mi 

v§i thÀy cûa h† là thiŠn SÜ NhÃt Hånh.  

(2) M†i ngÜ©i Çi xe ÇiŒn treo lên tØ ÇÌnh nÀy qua ÇÌnh 

khác, rÒi m§i Çi b¶ theo lÓi thiŠn hành lên Kim ñÌnh. 

(3) Kim ÇÌnh Nga Mi có chùa tên Ng†a Vân Am. 

(4) Ng†a Vân Am cÛng là tên am mà xÜa thiŠn sÜ Trúc 

Lâm (tÙc TrÀn Nhân Tông) thÜ©ng trú sau khi Çã 

chi‰n th¡ng quân Mông C°, bình trÎ ÇÃt nÜ§c và trao 

låi ngôi báu cho con. Ngài xuÃt gia tu hånh ÇÀu Çà, Çi 

chân ÇÃt, Çi vân du dåy dân làm lành lánh d», gi» næm 

gi§i và mÜ©i gi§i (thÆp thiŒn). 

(5) Noi gÜÖng thiŠn sÜ Trúc Lâm Çem Çåo PhÆt vào Ç©i 

trong th‰ k› thÙ 20 có thiŠn sÜ NhÃt Hånh cÛng Çi 

cùng kh¡p næm châu Ç‹ dåy Çåo tÌnh thÙc cûa ÇÙc Th‰ 

Tôn, NgÜ©i tu Çã 60 næm rÒi. 

Ngày nay, th‰ k› 21, có rÃt nhiŠu bi‹u hiŒn cûa Ph° HiŠn 

qua nh»ng ngÜ©i làm viŒc trong im l¥ng, ÇËp Çë, ÇÀy hi‹u 

bi‰t và thÜÖng yêu. Bån là m¶t bi‹u hiŒn cûa Ph° HiŠn m‡i 

khi bån hành Ç¶ng ÇËp Çë, vô tÜ§ng và mang rÃt nhiŠu tình 

thÜÖng.  

 

 

 
 

C¿u Sadi Thích Chân Thông Tång 

BÜ§c chân mùa Xuân 

Các sÜ em thân m‰n! 

Th©i gian cÙ âm thÀm trôi qua, không gian cÙ l¥ng lë 

chuy‹n mình trong vô tÆn. DÜ©ng nhÜ tôi và các sÜ em 

không tìm Çâu ra s¿ b¡t ÇÀu và k‰t thúc cûa nó. Trong 

dòng lÜu chuy‹n sinh Ç¶ng vô tÆn Ãy, con ngÜ©i Çã làm cái 

công viŒc phi lš là chia chÈ thành m¶t khoäng không gian 

và th©i gian b¢ng š niŒm, rÒi ghì ch¥t, bám víu vào Çó và 

th‰ gi§i huyÍn m¶ng ÇÜ®c bày hiŒn qua š niŒm ngày gi©, 

næm tháng, xuân, hå, thu, Çông; tôi và các sÜ em cÛng Çã 

tØng l¥n høp trong nh»ng niŠm Çau, n‡i kh°; trong nh»ng 

buÒn, vui ch®t Ç‰n, ch®t Çi nhÜ nh»ng bóng ma trong tâm 

thÙc. M¥c dù tôi và các sÜ em Çang làm m¶t cu¶c hành 

trình chuy‹n hóa và vÜ®t thoát, nhÜng dÜ©ng nhÜ chúng ta 

vÅn còn bÎ š niŒm cûa ngày gi©, næm tháng, xuân sanh, hå 

trÜªng, thu thâu, Çông tàn chi phÓi. Và cÛng vì th‰ nh»ng 

dòng ch» huyÍn m¶ng này có m¥t nhÜ nh»ng l©i sám t¶i 

v§i mây trôi. 

 

Th¡m thoát s¡p k‰t thúc ba tháng an cÜ ki‰t Çông, ti‰t tr©i 

b§t lånh; cây rØng, hoa cÕ cÛng Çang chuy‹n mình cho 

nh»ng chÒi non, nø m§i xuÃt hiŒn. Ngoài kia, bên mé rØng, 

nh»ng bøi hoa Thûy Tiên vÜÖn mình lên tØ lòng ÇÃt. TÃt cä 

nhÜ Çang chuÄn bÎ choàng cho không gian Làng Mai m¶t 

chi‰c áo m§i, chi‰c áo mùa Xuân. Ngày quán niŒm ª Xóm 

M§i, sau gi© th† trai tôi nghe sÜ cô Chân Không hÕi các sÜ 

em Çã chuÄn bÎ lá Ç‹ gói bánh chÜng, bánh tét chÜa! M¶t 

sÜ em trä l©i r¢ng Çã có s¤n mÜ©i chín kš lá. NhÜ vÆy là 

chúng ta chuÄn bÎ Çón mùa Xuân và æn t‰t ViŒt Nam; h£n 

là m¶t cái t‰t mang ÇÀy màu s¡c rÃt ViŒt Nam trên ÇÃt 

Pháp. Tôi nghï r¢ng dù æn t‰t ª Çâu cÛng không ngoài tr©i 

xanh, mây tr¡ng, n¡ng vàng, rØng cây, hoa cÕ... NhÜng 

không vì th‰ mà tôi quên hÜÖng bùn, rå m§i, quên chùm 
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kh‰ ng†t, quên hàng cau xanh, quên nh»ng bu°i chiŠu trên 

cánh ÇÒng vàng n¡ng lung linh... 

Trên con ÇÜ©ng mà tôi và các em Çang Çi, không bi‰t các 

sÜ em nghï gì khi ngày cuÓi næm s¡p Ç‰n, và chuÄn bÎ gì 

khi bÜ§c sang næm m§i?! Ngày ÇÀu næm nghï Ç‰n cuÓi 

næm chúng ta thÃy dÜ©ng nhÜ xa; cÛng nhÜ sáng thÙc dÆy 

nghï Ç‰n chiŠu thÃy nhÜ xa. NhÜng rÒi, sau b»a æn sáng 

loay hoay vài công viŒc thì Ç‰n cÖm trÜa; sau khi nghÌ trÜa 

làm ÇÜ®c m¶t ít viŒc thì Ç‰n cÖm chiŠu, æn cÖm chiŠu xong 

Çi thiŠn hành ho¥c Ç†c vài trang sách, vi‰t vài dòng ch» thì 

Ç‰n gi© ngû. Ngày låi, ngày qua rÒi ngày cuÓi næm cÛng 

Ç‰n; ngày, tháng, næm qua Çi nhÜ m¶t thoáng m¶ng, và 

chúng ta không th‹ n¡m gi», không th‹ tìm låi. Ngày hôm 

qua không th‹ tìm låi ÇÜ®c; còn ngày mai thì không bao 

gi© có, chÌ có hôm nay, hai mÜÖi bÓn gi© tinh khôi trôi 

chäy mÀu nhiŒm, nhÜng trong chúng ta mÃy ai sÓng ÇÜ®c 

tr†n vËn trong giây phút mÀu nhiŒm cûa hai mÜÖi bÓn gi© 

tinh khôi Ãy! 

 

Nói Ç‰n ngày hôm qua, b‡ng dÜng tôi nh§ Ç‰n câu chuyŒn 

hÒi còn là Sadi và ÇÜ®c làm thÎ giä. M¶t bu°i sáng n† tôi 

d†n Çi‹m tâm cho thÀy; tôi cÄn thÆn d†n lên bàn ÇÀy Çû 

chén, dïa, tô, ÇÛa, mu‡ng, nh»ng thÙ mà thÀy dùng hàng 

ngày. Khi thÀy ngÒi vào bàn æn, tôi rón rén ÇÙng sau lÜng 

phe phÄy cây quåt hÀu thÀy. B‡ng thÀy cÀm Çôi ÇÛa nhË 

nhàng ÇÜa vŠ phía tôi bäo: ‘Chú lÃy Çôi ÇÛa ngày hôm qua 

cho tôi.’ Tôi ngây thÖ thÆt thà trä l©i r¢ng: ‘Då! båch thÀy! 

ñó là Çôi ÇÛa mà thÀy vÅn thÜ©ng dùng hàng ngày mà!’ 

ThÀy nghiêm nét m¥t bäo: ‘ñôi ÇÛa hôm qua không phäi là 

Çôi ÇÛa này.’ Th‰ rÒi, thÀy dùng Çôi ÇÛa Ãy g¡p thÙc æn, 

không nói thêm l©i nào n»a; tôi ÇÜa Çôi m¡t ngÖ ngác nhìn 

thÀy, rÒi nhìn mây tr¡ng trôi bÒng bŠnh trên nŠn tr©i tháng 

tÜ v§i m¶t m§ š nghï rÓi b©i trong tâm thÙc, và tôi ôm Ãp 

nh»ng l©i nói Ãy nhÜ m¶t công án. Mãi mÃy næm sau tôi 

m§i hi‹u ÇÜ®c ÇiŠu thÀy tôi muÓn dåy: cái gì Çã qua Çi së 

không tìm låi ÇÜ®c, mà hãy n¡m lÃy nh»ng cÖ h¶i có ngay 

trong giây phút hiŒn tåi. Cái ngày chúng ta trông Ç®i, rÒi 

nó cÛng së Ç‰n. ñ‰n rÒi nó cÛng së qua. Qua rÒi nó cÛng 

së mÃt, có còn chæng chÌ là nh»ng bóng m© hÜ äo trong 

tâm thÙc, mà chúng ta cÓ n¡m gi», cÓ bám víu m¶t cách 

tuyŒt v†ng, và chính nó Çã tåo nên nh»ng niŠm Çau, n‡i 

kh° trong ta. 

 

Các sÜ em thân m‰n! 

Ngày tháng næm; xuân, hå, thu, Çông qua rÒi mÃt, nhÜng 

nh»ng gì tôi và các sÜ em suy nghï, nói næng và hành Ç¶ng 

dÜ©ng nhÜ vÅn không bao gi© mÃt. Nó vÅn còn Çó nhÜ 

nh»ng th¿c tåi cûa cu¶c Ç©i! N‰u ba nghiŒp không mÃt thì 

ngày cuÓi næm Ç‰n chúng ta phäi làm gì Ç‹ Ç©i tu cûa mình 

không u°ng phí và xÙng Çáng th† døng s¿ nuôi dÜ«ng, ôm 

Ãp, bäo b†c cûa SÜ Ông và tæng thân! Phäi chæng ngày 

cuÓi næm là m¶t cÖ h¶i Ç‹ chúng ta ki‹m Çi‹m låi mình, 

xem trong m¶t næm qua mình chuy‹n hóa ÇÜ®c bao nhiêu 

ÇiŠu xÃu dª thành ÇiŠu tÓt ÇËp; xem mình Çã l« làm cho 

nh»ng ngÜ©i mình thÜÖng Çau kh°, làm cho sÜ anh, sÜ chÎ, 

sÜ em buÒn, nh»ng ngÜ©i Çó Çã h‰t buÒn chÜa! Và chúng 

ta còn buÒn ngÜ©i này, giÆn ngÜ©i kia hay không! N‰u còn 

thì chúng ta phäi th¿c tÆp làm m§i, sám hÓi, chuy‹n hoá Ç‹ 

sang næm m§i chúng ta ngÒi låi v§i nhau b¢ng lòng thÜÖng 

l¡ng sâu, cho niŠm bình an thÆt lâu. ñÜ®c vÆy thì mùa 

xuân cûa an låc hånh phúc, cûa v»ng chãi thänh thÖi së 

luôn luôn có m¥t trong hai mÜÖi bÓn gi© tinh khôi; bªi vì 

hi‹u bi‰t thÜÖng yêu Çích th¿c có m¥t khi nào chánh niŒm 

ÇÜ®c th¡p sáng. Tôi và các sÜ em là nh»ng hành giä ‘phát 

túc siêu phÜÖng’. Nghïa là ‘bÜ§c t§i thänh thÖi’ trên con 

ÇÜ©ng hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu; bÜ§c tØng bÜ§c thänh thÖi 

trong cõi m¶ng, trong mùa Xuân sinh diŒt Ç‹ ti‰p xúc ÇÜ®c 

v§i mùa Xuân bÃt sanh, bÃt diŒt, mùa Xuân không Ç‰n, 

không Çi; mùa Xuân Çó luôn có m¥t kh¡p nÖi, trong m‡i 

bÜ§c chân tôi và các sÜ em. Dù th©i gian, không gian luôn 

chuy‹n bi‰n, Ç°i thay, nhÜng s¿ sÓng chuy‹n bi‰n sinh 

Ç¶ng Ãy cho chúng ta m¶t hiŒn tåi nhiŒm mÀu, m§i tinh 

khôi trong hai mÜÖi bÓn gi©.  

 

Mùa Xuân ÇÜ®c bi‹u hiŒn trong nø cÜ©i, trong niŠm vui, 

trong s¿ tÜÖi mát trên gÜÖng m¥t sÜ anh, sÜ chÎ, sÜ em cûa 

Làng Mai mà tôi ÇÜ®c ti‰p xúc m‡i ngày, nhÃt là nh»ng nø 

cÜ©i cûa các sÜ em Sadi nhí. Trong cô ÇÖn t¶t cùng cho 

mùa Xuân hi‹n l¶, tôi ch®t b¡t g¥p các sÜ em và các sÜ em 

là nguÒn cäm hÙng, là sÙc månh giúp tôi Çóng m¶t chi‰c 

Çinh và v¡t nh»ng dòng suy tÜ, nh»ng cäm nhÆn khiêm tÓn 

cûa mình trong khi nhÆn diŒn và ti‰p xúc v§i mùa Xuân. 

Ôi! ÇËp bi‰t bao khi có nhiŠu Çóa hoa xuân bÃt sanh, bÃt 

diŒt hé nø ch¿c nª trong vÜ©n xuân sanh diŒt, nh»ng cành 

hoa Çã ÇÜ®c các sÜ anh, sÜ chÎ tÜ§i tÄm, vun bón trong 

nhiŠu tháng qua. 

 

Có lë tôi phäi dØng låi ª Çây, dù tôi còn nhiŠu ÇiŠu muÓn 

chia sÈ v§i các sÜ em, vì tôi không muÓn tôi và các sÜ em 

Çi mãi trong th‰ gi§i khái niŒm hay š niŒm, Ç‹ rÒi vÜ§ng 

m¡c vào Çó, mà Çánh mÃt mùa Xuân. Chúng ta có th‹ dØng 

låi Ç‹ ng¡m nhìn bông hoa, mây tr©i, rØng cây, sÕi Çá, 

træng sao... Çâu Çâu cÛng bi‹u hiŒn mùa Xuân bÃt diŒt, 

ngay cä trong que cÙt khô cûa Ngài Lâm T‰. Chúng ta thÃy 

chæng!!! Xin l¡ng lòng nghe! Xin hãy nhìn kÏ! 

  

Xuân Ç‰n træm hoa cÜ©i  

 Xuân Çi ngàn cánh rÖi. 

 ñ‰n Çi Xuân äo m¶ng 

 TØng bÜ§c Xuân th¡m tÜÖi. 
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ThÖ gºi vŠ Hu‰ 

Kính gªi quš vÎ tôn ÇÙc, quš thÀy và quš sÜ cô cÜ trú tåi 

Hu‰, ho¥c vì PhÆt s¿ Çang có m¥t tåi Hu‰, 

 

TÃt cä chúng ta ÇŠu là ÇŒ tº xuÃt gia cûa ñÙc Th‰ Tôn, ÇŠu 

là anh em v§i nhau. Không có lš do gì mà chúng ta không 

tÆp h†p låi m‡i nºa tháng Ç‹ tøng gi§i theo l©i ñÙc B°n SÜ 

cæn d¥n. Nh»ng t° chÙc khác nhau v§i nh»ng danh xÜng 

khác nhau, ÇÜ®c hay không ÇÜ®c nhà nÜ§c công nhÆn, 

không th‹ chia rë chúng ta. Trên danh xÜng, tÜªng chØng 

nhÜ ngÜ©i ta Çã chia rë ÇÜ®c chúng ta. NhÜng tôi bi‰t trong 

chiŠu sâu tâm thÙc cûa m‡i chúng ta, ai cÛng muÓn ÇÜ®c 

n¡m tay nhau, ÇÜ®c nhìn nhau b¢ng con m¡t cûa tình 

huynh ÇŒ. 

 

TrÜ§c Çây, chúng ta Çã luôn luôn tÆp h®p v§i nhau Ç‹ bÓ 

tát và tøng gi§i tåi chùa Linh Quang, ngay trÜ§c khi có 

Giáo H¶i PhÆt Giáo ViŒt Nam ThÓng NhÃt. 

 

 “Tæng tÆp phû?” 

 “Tæng dï tÆp” 

  

“Hòa h®p phû?” 

 “Hòa h®p” 

 

Có ngÜ©i vì còn mang n¥ng nghi kœ, s® hãi ho¥c kÿ thÎ Çã 

muÓn chia rë chúng ta và làm cho chúng ta tê liŒt. Ta chÌ 

cÀn hai câu hÕi ng¡n và hai câu trä l©i ng¡n là có th‹ vÜ®t 

thoát ÇÜ®c tình trång chia rë và tê liŒt Ãy. “Tæng dï tÆp” và 

“hòa h®p”, hai câu trä l©i ng¡n này chÌ vÕn vËn có næm 

ti‰ng. NhÜng næm ti‰ng Ãy là ti‰ng rÓng cûa loài sÜ tº l§n 

có khä næng quét såch và làm tan bi‰n nh»ng khÓi Çau 

buÒn và xót xa lâu nay Çã Çè n¥ng trên trái tim chúng ta, 

trên trái tim cûa PhÆt tº Hu‰, cÛng nhÜ cûa PhÆt tº cä nÜ§c 

và häi ngoåi. Tôi xin nhân danh Çåi lão Hòa ThÜ®ng TÎnh 

Khi‰t và Çåi lão Hòa ThÜ®ng Giác Nhiên vi‰t lá thÜ này 

gºi Ç‰n liŒt vÎ. Tôi bi‰t các Ngài rÃt muÓn con cháu cûa 

mình làm công viŒc này. Tôi không phäi là ngÜ©i cûa Tæng 

Çoàn, cÛng không phäi là ngÜ©i cûa Giáo H¶i. Tôi chÌ là 

ngÜ©i huynh ÇŒ cûa quš liŒt vÎ. 

 

 

Tôi xin trân tr†ng ÇŠ nghÎ là vào ngày 14 tháng chín s¡p 

t§i, tÃt cä chúng ta së cùng nhau vân tÆp tåi chùa Báo 

QuÓc, vào lúc 8 gi© sáng Ç‹ cùng bÓ tát tøng gi§i l§n v§i 

nhau. Kÿ bÓ tát này ta phäi làm sao cho các thÀy trÈ có m¥t 

cho thÆt ÇÀy Çû. Có th‹ có m¶t vài vÎ tôn ÇÙc së còn ngÀn 

ngåi chÜa Ç‰n. NhÜng Ç‰n nh»ng kÿ bÓ tát sau, ch¡c ch¡n 

quš vÎ Ãy së mª r¶ng lòng thÜÖng ôm lÃy tÃt cä th‰ hŒ 

tÜÖng lai và ch¡c ch¡n së Ç‰n. 

 

NhÆn ÇÜ®c thÜ này xin quš vÎ lÆp tÙc in thành nhiŠu bän và 

chuyŠn tay nhau Ç‹ trong vòng vài ba hôm tÃt cä nh»ng vÎ 

Çã th† gi§i l§n ª Hu‰ ÇŠu có ÇÜ®c lá thÜ này trong tay. 

NhÆn ÇÜ®c thÜ này Ôn ThiŒn Hånh së rû Ôn ñÙc Thanh, 

ThÜ®ng T†a Giác Quang së quàng tay ThÜ®ng T†a Chí 

MÆu, tÃt cä quš Ôn và quš ThÀy ÇŠu cùng nhau mang y 

hÆu và gi§i bän hÜ§ng vŠ chùa Báo QuÓc. Tình huynh ÇŒ 

së ÇÜ®c thi‰t lÆp trª låi và ÇÙc Th‰ Tôn së mÌm cÜ©i. ñÙc 

Ç¶ cûa chúng tæng l§n nhÜ bi‹n cä. Chúng ta së trä låi cho 

bi‹n cä quyŠn uy vô song cûa nó. Chúng ta hãy can Çäm vì 

Çåo pháp và vì các th‰ hŒ tÜÖng lai. Tôi Ç¥t rÃt nhiŠu niŠm 

tin cÆy nÖi các th‰ hŒ này. Tôi bi‰t trong quá khÙ, m¶t sÓ 

quš vÎ tôn ÇÙc Çã tØng có nh»ng cÓ g¡ng Ç‹ tìm t§i v§i 

nhau mà xây d¿ng låi tình huynh ÇŒ. ñây là hành Ç¶ng cûa 

nh»ng vÎ có tâm chí bÒ tát và tÃt cä chúng tôi cùng các Çàn 

em cháu Çã ghi nhÆn ÇiŠu Ãy và cäm thÃy rÃt bi‰t Ön liŒt vÎ. 

 

Tôi xin gºi t§i tÃt cä quš vÎ tôn ÇÙc lòng thÜÖng m‰n và 

niŠm tin kính cûa chúng tôi. 

 

 

Vi‰t tåi chùa ñÙc Viên, San Jose, California  

ngày 26 tháng 9 næm 2002  

trong khóa tu cho ngÜ©i xuÃt gia tåi Hoa Kÿ 

 

 

 

 

 

 

  

 Thích NhÃt Hånh 

 

 

 

T.B: ThÜ này ÇÜ®c gºi Ç‰n tÃt cä các vÎ tôn ÇÙc và các 

chùa ª Hu‰. VÎ tôn ÇÙc nào ho¥c chùa nào chÜa nhÆn ÇÜ®c 

thì xin bi‰t Çó là vì thÜ chÜa t§i, chÙ không phäi là do 

chúng tôi không gºi.  
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Th¿c tÆp soi sáng 

Hôm nay là ngày 5 tháng Giêng næm 2003, chúng ta Çang 

ª Xóm Hå, chùa Cam L¶, trong khóa tu An CÜ Ki‰t ñông 

2002-2003. 

 

MÃy ngày hôm nay Çåi chúng cûa các xóm th¿c tÆp soi 

sáng cho nh»ng vÎ s¡p ÇÜ®c th† gi§i. Có m¶t sÓ các vÎ xuÃt 

gia và tåi gia cÛng së ÇÜ®c truyŠn Çæng Ç‹ làm giáo th†. 

H† Çã làm giáo th† th¿c tÆp m¶t næm ho¥c hai næm rÒi. 

Làm giáo th† khó l¡m, cho nên nhiŠu ngÜ©i ngåi không 

dám nhÆn Çèn. Không ai nghï r¢ng mình xÙng Çáng Ç‹ làm 

giáo th† cä, nhÜng ta phäi có can Çäm vì Bøt Çang cÀn ta. 

DÀu Çang còn y‰u kém, ta cÛng phäi can Çäm mà nhÆn 

lãnh trách nhiŒm, rÒi tØ tØ ta së v»ng lên, së giÕi lên. Ti‰p 

nhÆn cây Çèn Ç‹ làm giáo th† không có nghïa là ta Çã giÕi 

rÒi, th¿c s¿ ta chÌ m§i b¡t ÇÀu thôi. Phäi có bÜ§c ÇÀu thì 

m§i có bÜ§c thÙ hai ÇÜ®c. Vì vÆy ta nên Çi vào Gi§i ñàn 

v§i m¶t tâm niŒm rÃt khiêm cung, ta bi‰t r¢ng ta còn y‰u 

kém, ta bi‰t r¢ng ta phäi có m¶t næng lÜ®ng l§n trong lòng 

m§i có th‹ ti‰p nhÆn ÇÜ®c gi§i pháp: ho¥c næm gi§i, ho¥c 

gi§i Sa Di, ho¥c gi§i Ti‰p HiŒn, ho¥c Gi§i L§n ho¥c Ti‰p 

NhÆn TruyŠn ñæng. Ta thÃy h° thËn, ta chÜa Çû khä næng 

cÛng nhÜ sÙc månh, nhÜng vì ta là con cûa Bøt, h†c trò cûa 

ThÀy, em cûa anh, em cûa chÎ cho nên ta phäi có can Çäm. 

Và Bøt, ThÀy, anh ta, chÎ ta Çang trông cÆy nÖi ta nên ta 

phäi can Çäm Çi t§i Ç‹ ti‰p nhÆn gi§i pháp Çó. Và cÛng vì 

vÆy, cho nên Çåi chúng v§i lòng tØ bi Çã ngÒi låi soi sáng 

cho ta, soi sáng Ç‹ cho ta thÃy ÇÜ®c nh»ng Üu Çi‹m và 

nh»ng khuy‰t Çi‹m cûa ta, và ta phäi ngÒi trong bu°i soi 

sáng v§i tÃt cä s¿ khiêm cung Ç‹ mà h†c hÕi. Soi sáng 

không có nghïa là chÌ trích. Soi sáng tÙc là chÌ cho ta thÃy 

rõ vŠ tình trång cûa ta, vŠ nh»ng khä næng và nh»ng y‰u 

kém cûa ta. Trong th©i gian soi sáng Çó ta ÇÜ®c nghe 

không phäi m¶t ngÜ©i mà là ÇÜ®c nghe tÃt cä m†i ngÜ©i 

trong chúng nói cho ta, và vŠ ta. Tåi vì m‡i ngÜ©i ai cÛng 

có con m¡t Ç‹ nhÆn xét vŠ ta cä. M¶t ngÜ©i có th‹ không 

thÃy rõ tÃt cä nh»ng gì thu¶c vŠ ta, nhÜng nhiŠu ngÜ©i thì 

th‰ nào v§i con m¡t cûa tæng (g†i là Tæng Nhãn), chúng së 

có th‹ thÃy ÇÜ®c ta rõ hÖn. ThÃy ÇÜ®c ta rõ hÖn và chÌ dåy 

cho ta thì ta bi‰t r¢ng ta phäi th¿c tÆp nhÜ th‰ nào Ç‹ có 

nh»ng bÜ§c ti‰n. Pháp môn soi sáng Çã ÇÜ®c áp døng trong 

gi§i xuÃt gia, nhÜng cÛng cÀn ÇÜ®c áp døng trong gi§i tåi 

gia. Trong m¶t bu°i soi sáng ban ÇÀu ta nghï r¢ng ngÜ©i 

ÇÜ®c thØa hÜªng là ngÜ©i ÇÜ®c soi sáng, nhÜng kÿ th¿c tÃt 

cä m†i ngÜ©i trong chúng ta ÇŠu ÇÜ®c thØa hÜªng s¿ th¿c 

tÆp soi sáng Ãy.  

 

Soi sáng là m¶t pháp môn th¿c tÆp rÃt hay và rÃt cø th‹ cûa 

Làng Mai. Ta hy v†ng r¢ng sau này các trung tâm tu h†c 

khác, các Çåo tràng khác ÇŠu có cÖ h¶i th¿c tÆp phÜÖng 

pháp này. Có khi s¿ th¿c tÆp này còn quan tr†ng hÖn cä 

ngÒi thiŠn. Ta không nên xem nh»ng bu°i soi sáng là 

nh»ng bu°i làm mÃt th©i gi©. Trong nh»ng bu°i Çó ai cÛng 

h†c hÕi ÇÜ®c nhiŠu, ai cÛng thÃy ÇÜ®c t¿ thân nhiŠu hÖn, 

thÃy ÇÜ®c ngÜ©i em, ngÜ©i anh, ngÜ©i chÎ cûa mình rõ hÖn. 

ThÜ©ng thÜ©ng ta có m¶t cái thÃy vŠ ta, và cái thÃy Ãy có 

th‹ có nhiŠu sai låc, vì vÆy cho nên ta cÀn phäi có anh ta, 

chÎ ta, em ta chÌ cho ta thÃy rõ thêm vŠ ta. HÖn n»a, nh»ng 

cái thÃy cûa ta vŠ ngÜ©i kia cÛng có th‹ sai låc. ñÀu tiên ta 

nghï r¢ng ta thÃy Çúng. Có th‹ là có nh»ng Çi‹m Çúng 

trong cái thÃy cûa ta vŠ ngÜ©i kia, nhÜng cÛng có th‹ có 

nh»ng Çi‹m sai lÀm, và vì vÆy cho nên sau khi ta Çã soi 

sáng cho ngÜ©i Çó rÒi thì ta ngÒi l¡ng nghe nh»ng ngÜ©i 

khác soi sáng cho ngÜ©i Çó. Có ngÜ©i có vài nhÆn thÙc 

giÓng nhÜ ta Çã có, nhÜng cÛng có nh»ng nhÆn thÙc khác 

mà ta không có. Và khi ta ngÒi l¡ng nghe tÃt cä m†i ngÜ©i 

trong chúng rÒi thì ta thÃy cái nhÆn thÙc cûa ta ÇÓi v§i 

ÇÜÖng s¿ ÇÜ®c soi sáng Çó Çã trª nên rÃt khác v§i lúc ban 

ÇÀu. ñây là m¶t pháp môn rÃt hay mà tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu 

phäi h†c hÕi. Ví dø chúng ta có m¶t chúng nhÕ thôi, chÌ có 

8 ngÜ©i (trong nh»ng bu°i soi sáng tåi Xóm ThÜ®ng có khi 

có t§i 60 ngÜ©i), và ta ÇÜ®c Çåi chúng giao phó trách 

nhiŒm phäi mª ÇÀu cu¶c soi sáng. Ta së nói nh»ng gì ta 

thÃy vŠ ngÜ©i ÇÜ®c soi sáng này, nghïa là nh»ng Üu Çi‹m 

và nh»ng khuy‰t Çi‹m vŠ ngÜ©i Çó. Tåi Làng Mai, trÜ§c 

khi soi sáng ta phäi ngÒi thiŠn cho tïnh tâm trÜ§c, rÒi nghe 

ti‰ng chuông, và Çây là væn bän Quán NguyŒn mª ÇÀu các 

bu°i soi sáng: 

 

Låy Bøt, låy T°, hôm nay chúng con th¿c tÆp soi sáng cho 

các sÜ anh (sÜ chÎ) và sÜ em cûa chúng con. Chúng con 

bi‰t tÃt cä chúng con ÇŠu là nh»ng thành phÀn cûa cùng 

m¶t tæng thân, tÃt cä chúng con ÇŠu là xÜÖng thÎt cûa cùng 

m¶t tæng thân. Vì vÆy, chúng con š thÙc r¢ng soi sáng cho 

bÃt cÙ ai trong tæng thân cÛng là t¿ soi sáng cho chính 

mình. Chúng con nguyŒn së Çem h‰t tình thÜÖng và s¿ 

hi‹u bi‰t cûa chúng con Ç‹ th¿c tÆp công viŒc soi sáng. 

 

Chúng con nguyŒn tÃt cä nh»ng gì chúng con nói ra ÇŠu 

phát sinh tØ thiŒn š muÓn Çi t§i m¶t cái thÃy chính xác vŠ 

ÇÓi tÜ®ng soi sáng và cÓng hi‰n cho ÇÜÖng s¿ nh»ng ÇŠ 

nghÎ th¿c tÆp th¿c t‰ Ç‹ có th‹ ÇÜa t§i nh»ng chuy‹n hóa 
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tÓt ÇËp cho ÇÓi tÜ®ng soi sáng. Chúng con nguyŒn cÓ g¡ng 

không Ç‹ cho s¿ buÒn giÆn và nh»ng thành ki‰n làm sai 

lŒch cái thÃy cûa chúng con. Chúng con nguyŒn bÃt cÙ m¶t 

l©i nói nào cûa chúng con cÛng ÇŠu phát xuÃt tØ tình 

thÜÖng. Chúng con bi‰t trong khi soi sáng cho m¶t thành 

phÀn cûa tæng thân, chúng con cÛng Çang soi sáng cho bän 

thân chúng con, vì vÆy viŒc th¿c tÆp soi sáng cÛng Çem låi 

l®i låc cho bän thân cûa m‡i chúng con. 

 

Låy Bøt và chÜ T° gia h¶ cho chúng con Ç‹ bu°i th¿c tÆp 

soi sáng này ÇÜ®c thành công viên mãn. 

 

Væn bän này tuy ng¡n nhÜng cÀn ÇÜ®c giäi thích rÃt nhiŠu. 

TÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu nên h†c hÕi trÜ§c vŠ væn bän này 

trÜ§c khi tham d¿ vào m¶t bu°i soi sáng. H†c và hi‹u ÇÜ®c 

væn bän này m¶t cách sâu s¡c thì Ç‰n khi nghe Ç†c ta m§i 

tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng tÓt trong ta ÇÜ®c. TrÜ§c h‰t ta š 

thÙc r¢ng soi sáng cho ai cÛng là soi sáng cho chính ta. Tåi 

vì nh»ng Üu Çi‹m cûa ngÜ©i kia có th‹ ta cÛng có, và 

nh»ng khuy‰t Çi‹m cûa ngÜ©i kia có th‹ là ta cÛng Çang 

có. Có th‹ nh»ng khuy‰t Çi‹m cûa ngÜ©i này ta cÛng có 

nhÜng ít hÖn, nhË hÖn, và cÛng có khi nhiŠu hÖn. Và m‡i 

khi nói ra ÇÜ®c nh»ng Üu Çi‹m cûa ngÜ©i này thì ta nhìn låi 

xem ta có nh»ng Üu Çi‹m Çó hay không. N‰u có nhiŠu thì 

ta mØng vui và phát nguyŒn r¢ng ta së th¿c tÆp Ç‹ phát 

tri‹n thêm. N‰u có ít hÖn ngÜ©i kia hay chÜa có thì ta cäm 

thÃy h° thËn, t¿ nhû r¢ng ta së cÓ g¡ng cho ÇÜ®c nhÜ ngÜ©i 

Ãy. Thành ra trong khi soi sáng ta có thái Ç¶ rÃt khiêm 

cung, s® hãi. S® hãi này là môt s¿ s® hãi rÃt lành månh, 

nghïa là ta không quá tin r¢ng nh»ng ÇiŠu ta nói ch¡c ch¡n 

là Çúng. Các vÎ T° nhÜ T° Long Th† trÜ§c khi b¡t ÇÀu m¶t 

tác phÄm, dù có ki‰n thÙc sâu r¶ng vŠ phÆt pháp cÛng luôn 

luôn mª ÇÀu r¢ng: con cÀu mong chÜ Bøt gia h¶i cho 

nh»ng ÇiŠu con nói Çây phù h®p v§i giáo chÌ cûa Ngài. 

N‰u các T° nhÜ Long Th†, Vô TrÜ§c và Th‰ Thân ÇŠu vi‰t 

nh»ng câu nhÜ vÆy trÜ§c khi Ç¥t bút xuÓng vi‰t m¶t cuÓn 

LuÆn thì ta là ai mà låi không có ÇÜ®c s¿ khiêm hå trong 

khi ta soi sáng cho sÜ anh cûa ta, sÜ chÎ cûa ta, sÜ em cûa 

ta? Phäi khiêm cung l¡m m§i ÇÜ®c! 

 

Låy Bøt, låy T°, hôm nay chúng con th¿c tÆp soi sáng cho 

các sÜ anh (sÜ chÎ) và sÜ em cûa chúng con. Chúng con 

bi‰t tÃt cä chúng con ÇŠu là nh»ng thành phÀn cûa cùng 

m¶t tæng thân, tÃt cä chúng con ÇŠu là xÜÖng thÎt cûa cùng 

m¶t tæng thân. 

 

Ÿ ViŒt Nam ta nói anh em nhÜ th‹ tay chân, tay và chân 

cùng thu¶c vŠ m¶t xÜÖng thÎt cä, thành ra tay phäi ÇÓi v§i 

tay trái cÛng vÆy. TÃt cä Çau nhÙc cûa tay trái cÛng là cûa 

tay phäi, tÃt cä nh»ng hånh phúc cûa tay phäi cÛng là cûa 

tay trái. Phäi soi sáng dÜ§i tinh thÀn Çó thì m§i Çúng. Vì 

vÆy, chúng con cÛng š thÙc r¢ng soi sáng cho bÃt cÙ ai 

trong tæng thân cÛng là soi sáng cho chính mình. Và vì vÆy 

cho nên ta không muÓn ta Çau. Ta soi sáng nhÜ th‰ nào Ç‹ 

ngÜ©i kia không bÎ Çau, tåi vì ngÜ©i kia Çau thì chính ta 

cÛng Çau. Chúng con nguyŒn Çem h‰t tình thÜÖng và s¿ 

hi‹u bi‰t cûa chúng con Ç‹ th¿c tÆp công viŒc soi sáng. 

 

Tình thÜÖng ta chÌ có hån thôi, và s¿ hi‹u bi‰t cûa ta vŠ 

ngÜ©i Çó cÛng có hån thôi, nhÜng ta vÅn Çem h‰t tÃt cä 

nh»ng cái Çó ra soi sáng. Có gì ta hi‰n t¥ng cái Çó, ta 

không th‹ hi‰n t¥ng nh»ng cái mà ta không có. NhÜng mà 

có cái Çó cÛng Çã là Ç« rÒi. Ta có tình thÜÖng, ta có nhÆn 

thÙc vŠ ngÜ©i kia cÛng nhÜ vŠ ta, ta š thÙc ÇÜ®c tình 

thÜÖng cûa ta còn hån hËp, cái hi‹u bi‰t cûa ta vŠ chính ta 

và vŠ ngÜ©i kia cÛng Çang còn hån hËp, không ÇÜ®c ch¡c 

l¡m, vì vÆy ta không nên quá ch¡c r¢ng cái thÃy Çó cûa ta 

tuyŒt ÇÓi Çúng. ñiŠu này quan tr†ng l¡m. Và Çây là s¿ th¿c 

tÆp cho bän thân ta chÙ không phäi là cho ai cä. Chúng con 

nguyŒn tÃt cä nh»ng gì chúng con nói ra ÇŠu phát sinh tØ 

thiŒn š muÓn Çi t§i m¶t cái thÃy chính xác vŠ ÇÓi tÜ®ng soi 

sáng. Nghïa là ta chÌ có š hÜ§ng Çóng góp m¶t vài y‰u tÓ 

Ç‹ Çi t§i cái thÃy chính xác mà thôi. ChÙ ta không nghï 

r¢ng ta có Çû tÃt cä nh»ng y‰u tÓ chính xác, ta phäi nh© 

vào m¡t cûa tæng thân n»a... Ç‹ cÓng hi‰n nh»ng ÇŠ nghÎ 

th¿c tÆp th¿c t‰ có th‹ ÇÜa t§i nh»ng chuy‹n hóa tÓt ÇËp 

cho ÇÓi tÜ®ng soi sáng.  

 

N‰u quä th¿c ta thÜÖng em ta hay là chÎ ta, ta muÓn cho 

ngÜ©i Çó có cÖ h¶i chuy‹n hóa thì l©i ta nói së không có 

tính cách chÌ trích. N‰u ta nói: “SÜ em sao ngÒi thiŠn cÙ 

ngû gøc hoài, lÀn nào vô thiŠn ÇÜ©ng cÛng thÃy sÜ em ngû 

gøc, nhÜ vÆy em không Çáng ÇÜ®c th† gi§i l§n.” ñiŠu Çó 

có th‹ là s¿ th¿c, nhÜng soi sáng nhÜ vÆy thì không giúp 

ÇÜ®c gì cho sÜ em h‰t. Ví dø ta nói nhÜ th‰ này: “SÜ anh 

thÃy r¢ng không bi‰t tåi lš do nào mà sÜ em hay ngû gøc 

trong khi ngÒi thiŠn, sÜ em hãy nghï låi xem m‡i tÓi sÜ em 

có Çi ngû s§m không hay là thÙc quá khuya? Ho¥c sÜ em 

có chÙng nhÙc ÇÀu hay Çau bøng gì khi‰n cho em ngû 

không Çû? Em có nói chuyŒn v§i các sÜ anh khác chÜa vŠ 

chuyŒn mà tåi sao em cÙ ngû gøc trong khi ngÒi thiŠn? 

Theo anh thì có lë phäi nên làm th‰ này... thì em m§i 

chuy‹n hóa ÇÜ®c.” RÒi ta ÇŠ nghÎ nh»ng phÜÖng pháp rÃt 

cø th‹ Ç‹ cho ngÜ©i sÜ em Çó bi‰t ÇÜ®c nh»ng gì có th‹ 

làm Ç‹ khÕi phäi ngû gøc trong khi ngÒi thiŠn. Trong khi 

nói Çó tình thÜÖng cûa ta ÇÜ®c bi‹u hiŒn ra và ngÜ©i kia së 

không bao gi© giÆn ta. Tình thÜÖng Çó, thiŒn chí Çó ai cÛng 

thÃy nÖi ta, rÃt ÇËp. Và vì vÆy cho nên ta phäi sº døng s¿ 

thông minh cûa ta và kinh nghiŒm cûa ta Ç‹ cÓng hi‰n cho 

ÇÜÖng s¿ m¶t nÈo thoát.  
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Có tình thÜÖng mà không có trí tuŒ thì tình thÜÖng Çó chÜa 

phäi tình thÜÖng Çích th¿c. Ta có tình thÜÖng, ta muÓn 

giúp Ç« sÜ em nhÜng ta phäi tìm ra cách, và trÜ§c bu°i soi 

sáng ta t¿ hÕi Çã tìm ra cách chÜa, và ta Çã tØng giúp sÜ em 

cûa ta chÜa, ta Çã tØng g†i riêng sÜ em t§i Ç‹ nói: “Này 

em, tåi sao sÜ anh thÃy sÜ em cÙ ngû gøc hoài.” Ta Çã 

không nói và ta Çã không giúp, cho Ç‰n khi soi sáng thì 

m§i lên án. Ta Çã không giúp ÇÜ®c sÜ em ta chút nào h‰t tØ 

trÜ§c t§i gi©, cho Ç‰n bây gi© ta ÇÜa ra m¶t phán quy‰t là 

sÜ em không ÇÜ®c th† gi§i, thì ta Çã chÙng tÕ là ta không 

có tình thÜÖng. Còn n‰u trong quá khÙ trÜ§c khi soi sáng ta 

Çã tØng lân mÅn v§i sÜ em, tØng hÕi han sÜ em, tØng giúp 

sÜ em rÒi thì nh»ng gì ta nói trong bu°i soi sáng này chÌ là 

s¿ ti‰p nÓi cûa s¿ th¿c tÆp Ãy thôi và tình thÜÖng cÛng nhÜ 

thiŒn chí cûa ta không nh»ng ÇÜ®c sÜ em nhÆn thÃy mà 

cÛng ÇÜ®c tÃt cä m†i ngÜ©i trong chúng nhÆn thÃy. Và Çåi 

chúng së thÃy ÇÜ®c giá trÎ Çó, së tin ÇÜ®c giá trÎ Çó cûa ta, 

và ta làm gÜÖng cho nh»ng ngÜ©i khác. Khi soi sáng nhÜ 

vÆy, ta là cái gÜÖng soi sáng cho nh»ng ngÜ©i khác. Và khi 

Ç‰n lÜ®t h† soi sáng, h† cÛng tÆp nói ÇÜ®c nhÜ ta. Trong 

chúng n‰u có m¶t sÓ ngÜ©i có th‹ làm ÇÜ®c nhÜ vÆy trong 

bu°i soi sáng thì m†i ngÜ©i ÇŠu ÇÜ®c h†c hÕi. ñó chính là 

giáo døc Çích th¿c. Soi sáng không còn là m¶t lao tác n»a, 

mà thành ra m¶t bu°i th¿c tÆp Ç‹ nuôi dÜ«ng håt giÓng tuŒ 

giác và tØ bi trong ta. ñó là m¶t thÙ thiŠn quán, ta g†i là 

thiŠn quán tÆp th‹ (collective meditation). 

 

Chúng con nguyŒn cÓ g¡ng không Ç‹ cho s¿ buÒn giÆn và 

nh»ng thành ki‰n làm sai lŒch cái thÃy cûa chúng con. Có 

th‹ là ta Çã tØng có b¿c b¶i v§i ngÜ©i Çó trong cu¶c sÓng 

h¢ng ngày, cho nên bây gi© nhân có bu°i soi sáng này ta 

nói ra cho bÕ ghét, ta trØng phåt b¢ng cách không cho th† 

gi§i, không cho truyŠn Çæng. Là con ngÜ©i, ta còn có buÒn 

có giÆn, nhÜng cái buÒn cái giÆn Çó cho ta m¶t cÖ h¶i Ç‹ 

th¿c tÆp. Ta phäi bi‰t nhÆn diŒn cái buÒn ho¥c cái giÆn cûa 

ta. Phäi bi‰t Çi t§i ngÜ©i kia Ç‹ tái lÆp s¿ truyŠn thông và 

hÕi tåi sao sÜ anh Çã làm nhÜ vÆy, tåi sao sÜ em Çã làm nhÜ 

vÆy, Çã làm cho ta Çau. Gi»a anh em v§i nhau, gi»a chÎ em 

v§i nhau ta phäi Ç‰n nói cho ngÜ©i Ãy hay, chÙ ÇØng gi» 

kín trong lòng và Ç®i Çi vào bu°i soi sáng rÒi m§i nói Ç‹ 

trØng phåt ngÜ©i kia, làm cho ngÜ©i kia mÃt Çi m¶t cÖ h¶i 

cûa cu¶c Ç©i ngÜ©i Ãy. 

 

Chúng con bi‰t trong khi soi sáng cho m¶t thành phÀn cûa 

tæng thân, chúng con cÛng Çang soi sáng cho bän thân cûa 

chúng con, vì vÆy viŒc th¿c tÆp soi sáng cÛng Çem låi rÃt 

nhiŠu l®i låc cho bän thân cûa m‡i chúng con.  

 

Khi ta ÇÙng vào ÇÎa vÎ ngÜ©i soi sáng hay ÇÙng vào ÇÎa vÎ 

ngÜ©i có trách nhiŒm và có quyŠn quy‰t ÇÎnh cho sÓ phÆn 

cûa ngÜ©i kia thì ta phäi nhìn låi ta. Ngày xÜa ta còn y‰u 

kém nhÜ th‰ mà ÇÜ®c các sÜ anh sÜ chÎ chÃp nhÆn. Các anh 

các chÎ cûa ta, thÀy cûa ta Çã ôm lÃy ta b¢ng tÃt cä tình 

thÜÖng, khuy‰n khích ta dÀu ta còn Çang y‰u kém. Nh§ 

ÇÜ®c ÇiŠu Çó rÒi thì ta không còn kh¡t khe v§i sÜ em cûa ta 

n»a. N‰u không nh§ nhìn låi ÇiŠu Çó thì ta cÙ coi các sÜ em 

cûa ta là nh»ng ÇÓi tÜ®ng xa v©i: cho nó làm sa di hay thÙc 

xoa ba næm n»a, bÓn næm n»a Ç‹ cho månh lên rÒi m§i 

ÇÜ®c th† gi§i. Kÿ th¿c, n‰u trong ba næm s¡p Ç‰n mà ta 

vÅn cÜ xº v§i vÎ Çó nhÜ vÆy thì vÎ Çó cÛng së còn y‰u nhÜ 

th‰, Çã không ti‰n lên ÇÜ®c chút nào mà Çôi khi còn thøt 

lùi xuÓng n»a là khác. ñó là vì không có s¿ nâng Ç« cûa 

các anh, cûa các chÎ. Không phäi thêm m¶t næm ho¥c là 

hai næm mà ngÜ©i kia së månh ra Çâu. Th©i gian không 

làm cho ngÜ©i Çó månh, th©i gian có th‹ làm cho ngÜ©i Çó 

Çi xuÓng. NgÜ©i Ãy Çi xuÓng hay Çi lên ÇÜ®c là do ta: ta 

làm sÜ anh, ta làm sÜ chÎ, ta phäi tåo cho ngÜ©i Ãy m¶t cÖ 

h¶i Ç‹ cho ngÜ©i Ãy Çi lên. NgÜ©i Ãy có nh»ng y‰u kém, 

Çúng nhÜ vÆy, chính ngÜ©i Çó có nh»ng y‰u kém cho nên 

m§i cÀn s¿ nâng Ç« cûa ta. Tåi vì ngày xÜa chính ta cÛng 

có nh»ng y‰u kém và ta Çã ÇÜ®c nâng Ç«.  

 

Có m¶t sÜ chÎ Çã không chÃp nhÆn cho tÃt cä các vÎ tÆp s¿ 

xuÃt gia ÇÜ®c xuÃt gia. HÒi Çó hình nhÜ là Ç®t cûa các cây 

Trà Mi. ñÙng vŠ phÜÖng diŒn sÙc khÕe thì có m¶t sÓ các 

sÜ em tÜÖng lai ‘Trà Mi’ hÖi y‰u, và ÇÙng vŠ phÜÖng diŒn 

th¿c tÆp cÓ nhiên là không có ai hoàn häo rÒi, cho nên sÜ 

chÎ Ãy Çã không chÎu. Trong sÓ các cây Trà Mi có bÓn 

ngÜ©i phái n»: ÇÖn xin xuÃt gia cûa h† ÇŠu bÎ bác bÕ h‰t. 

NhÜng mà Çåi chúng Çã không theo š ki‰n sÜ chÎ Çó; c¶ng 

v§i s¿ nâng Ç« cûa thÀy, cä bÓn vÎ ÇŠu ÇÜ®c xuÃt gia. K‰t 

quä là sau khi xuÃt gia sÙc khÕe cûa bÓn vÎ ÇŠu tæng ti‰n 

lên rÃt mau. Ta phäi cho h† m¶t cÖ h¶i, ta phäi Çem tình 

thÜÖng ra mà ti‰p xº. Tåi vì tình thÜÖng Çó là tình thÜÖng 

cho ta chÙ không phäi cho ai khác. H† cÛng là xÜÖng thÎt 

cûa tæng thân, cÛng nhÜ ta là xÜÖng thÎt cûa tæng thân. 

Nh»ng ngÜ©i Çã tÜÖng ÇÓi v»ng rÒi thì Çâu cÀn s¿ y‹m tr® 

cûa ta n»a. Chính nh»ng ngÜ©i Çang còn y‰u thì m§i cÀn 

Ç‰n tình thÜÖng cûa ta, cÀn s¿ y‹m tr® cûa ta nhiŠu hÖn. Ta 

phäi Ç¥t ta vào trong da thÎt cûa ngÜ©i Çó. Và cái hay nhÃt 

là ta trª vŠ låi th©i cûa ta, ta thÃy ta y‰u kém nhÜ th‰ nào, 

ta thÃy ta lo s® nhÜ th‰ nào, phÆp phÒng nhÜ th‰ nào khi ta 

ch© Ç®i quy‰t ÇÎnh cûa tæng thân thì ta së hi‹u ÇÜ®c ngÜ©i 

sÜ em cûa ta. Và khi thÃy ÇÜ®c rÒi ta së tìm Çû cách Ç‹ 

giúp ngÜ©i sÜ em Çó. Khi ngÜ©i ta có m¶t cái tâm, m¶t š 

chí tu h†c, m¶t khÓi lºa trong lòng mà ta làm khó h† thì có 

th‹ h† Çánh mÃt cÖ h¶i Çó và mÃt cä m¶t Ç©i tu cûa h†. Và 

vì vÆy, nh»ng l©i ÇÜ®c nói ra phäi rÃt là cÄn thÆn. L©i nói 

Ãy quy‰t ÇÎnh sÓ mång cûa m¶t ngÜ©i nên ta phäi cÄn thÆn 

l¡m m§i ÇÜ®c. Khi ta b¡t ÇÀu mª l©i soi sáng cho ngÜ©i Ãy, 



 43 

ta có tÃt cä s¿ khiêm cung, tÃt cä s¿ thÆn tr†ng, và thÃy 

ÇÜ®c ta là ai trong hiŒn tåi cÛng nhÜ trong quá khÙ. Lúc Çó 

nh»ng ÇiŠu ta nói së có ích l®i, së ÇÜ®c ti‰p nhÆn dÍ dàng 

bªi ngÜ©i ÇÜ®c soi sáng. Sau khi ta nói ÇÜ®c h‰t nh»ng 

ÇiŠu ta thÃy rÒi thì ta nghï r¢ng ngÒi Çây ta së ÇÜ®c nghe 

nh»ng š ki‰n khác, cho nên ta mª r¶ng lòng ra Ç‹ mà nghe 

ngÜ©i thÙ hai nói. Trong khi ngÜ©i thÙ hai nói, ngÜ©i Ãy có 

th‹ có nh»ng š ki‰n phù h®p v§i ta và nh»ng š ki‰n không 

phù h®p v§i ta, thì ta låi có m¶t cÖ h¶i Ç‹ xét låi cái thÃy 

cûa mình. Có th‹ ta thÃy ngÜ©i này có m¶t vài tri giác mà 

ta cho là sai lÀm và ta không thích, nhÜng ta có th‹ thÃy 

ÇÜ®c r¢ng ngÜ©i này cÛng có vài nhÆn thÙc chính xác, có 

nh»ng cái thÃy mà ta chÜa thÃy. Có th‹ là sau khi nghe 

ngÜ©i thÙ hai nói thì ta Çã thay Ç°i ÇÜ®c quan niŒm cûa ta 

m¶t ít rÒi. Dù ta chÌ thay Ç°i 1/10 quan Çi‹m cûa ta thì ta 

cÛng Çã h†c hÕi ÇÜ®c thêm rÒi. ñ‰n khi ngÜ©i thÙ ba mª 

l©i ra nói thì ta cÛng thÃy có th‹ có nh»ng cái Çúng và 

nh»ng cái mà ta thÃy không phù h®p v§i nhÆn thÙc cûa ta. 

Và khi nghe ngÜ©i thÙ tÜ nói thì ta låi có th‹ thÃy cái mà ta 

nghï là ngÜ©i thÙ hai sai bây gi© không còn sai n»a mà trª 

thành ra Çúng. Và vì vÆy cho nên ta cÛng nhÜ tÃt cä nh»ng 

ngÜ©i khác ngÒi trong bu°i soi sáng ÇÜ®c ti‰p tøc h†c hÕi. 

Cái này g†i là th¿c tÆp ‘ki‰n hòa ÇÒng giäi’.  

 

Ý cûa ta là Chính ñŠ. N‰u ngÜ©i kia ÇÒng š v§i ta thì 

không nói gì, nhÜng n‰u ngÜ©i kia nói r¢ng cái ta thÃy sai 

thì quan niŒm thÙ hai này ÇÜ®c g†i là Phän ñŠ. Và cái 

Chính ñŠ này Çang ÇÜ®c ÇÓi diŒn v§i cái Phän ñŠ kia. ñÓi 

diŒn lÀn thÙ nhÃt có th‹ là chÜa có k‰t quä, tåi ta không 

thÃy ÇÜ®c nh»ng y‰u tÓ tích c¿c ª trong ÇiŠu ngÜ©i kia nói, 

ta chÌ thÃy nh»ng cái tiêu c¿c thôi. NhÜng có th‹ khi nghe 

m¶t ngÜ©i k‰ ti‰p nói thì t¿ nhiên trong cái Phän ñŠ ta thÃy 

có m¶t vài Çi‹m Çúng. Ban ÇÀu ta thÃy nó không có gì 

Çúng cä, nhÜng sau m¶t hÒi l¡ng nghe ta låi thÃy trong 

nh»ng ÇiŠu ngÜ©i kia nói có vài cái Çúng, lúc Ãy trong cái 

Chính ñŠ b¡t ÇÀu có s¿ rúng Ç¶ng, b¡t ÇÀu nÙt rån Ç‹ cho 

nh»ng y‰u tÓ Çúng cûa Phän ñŠ Çi vô. Thành ra ª trong 

nhÆn thÙc cûa ta b¡t ÇÀu có s¿ chuy‹n Ç°i. Ta nghe h‰t rÒi 

thì có th‹ cái Chính ñŠ cûa ta dung h®p v§i nh»ng Phän 

ñŠ khác Ç‹ thành ra m¶t H®p ñŠ. Và sau khi nghe h‰t 

nh»ng ngÜ©i trong chúng nói rÒi thì ta có m¶t nhÆn thÙc rÃt 

khác v§i nhÆn thÙc ta có lúc ban ÇÀu. CuÓi bu°i soi sáng 

cái thÃy cûa ta trª nên rÃt gÀn v§i cái thÃy cûa tæng thân, 

cái thÃy cûa ta rÃt gÀn v§i Tæng Nhãn. TrÜ§c Çó nó chÜa 

phäi là cái thÃy cûa Tæng Nhãn, vì bây gi© ta thÃy ÇÜ®c 

qua con m¡t cûa ngÜ©i sÜ anh, ngÜ©i sÜ chÎ, ngÜ©i sÜ em 

ta. Qua bu°i soi sáng ta Çã h†c thêm rÃt nhiŠu vŠ ngÜ©i Ãy, 

và có nghïa là ta Çã h†c thêm vŠ chính ta. TÃt cä nh»ng gì 

cûa bÃt cÙ ai trong chúng nói ra ÇŠu có th‹ giúp cho ta thÃy 

ÇÜ®c ta rõ hÖn, chÙ không phäi chÌ giúp cho ta thÃy ÇÜ®c 

ngÜ©i kia rõ hÖn. Chúng ta ÇŠu là ngÜ©i cä. Chúng ta ÇŠu 

có nh»ng håt giÓng tÓt, nh»ng håt giÓng xÃu. Chúng ta ÇŠu 

có nh»ng Üu Çi‹m và nh»ng khuy‰t Çi‹m. Và vì vÆy, ngÒi 

trong nh»ng bu°i soi sáng, ta thÃy ÇÜ®c ta và ta thÃy ÇÜ®c 

ngÜ©i kia, nh© nhìn ngÜ©i kia mà ta thÃy ta. Và khi ta nhìn 

ta là ta thÃy ÇÜ®c ngÜ©i kia. Trong Ç©i sÓng, có rÃt nhiŠu 

khi ta không nhìn thÃy ta, ÇiŠu Çó rÃt nguy hi‹m. Và không 

nhìn thÃy ÇÜ®c ta thì làm sao nhìn thÃy ÇÜ®c ngÜ©i kia. 

Cho nên “cái ñÓt và cái BÎ ñÓt”
1
 liên hŒ v§i nhau m¶t 

cách rÃt mÆt thi‰t, không thÃy ÇÜ®c cái ñÓt thì không th‹ 

thÃy ÇÜ®c cái BÎ ñÓt.  

 

ThÜ©ng thÜ©ng n‰u chÜa quen thì ta s® Çi vào ngÒi trong 

nh»ng bu°i soi sáng. Ÿ nh»ng giai Çoån ÇÀu thì trong các 

bu°i th¿c tÆp soi sáng cûa Làng Mai, ÇÜÖng s¿ không có 

m¥t. Chính ÇÜÖng s¿ cÛng không thích, vì ngÒi Çó thì cäm 

thÃy hÖi khó. NhÜng sau nhiŠu tháng th¿c tÆp rÓt cu¶c tÃt 

cä bäy tæng thân ÇŠu áp døng cách soi sáng v§i s¿ có m¥t 

cûa ÇÜÖng s¿, bªi vì s¿ có m¥t cûa ÇÜÖng s¿ Çem låi rÃt 

nhiŠu l®i ích. CÓ nhiên soi sáng có nhiŠu phÀn, phÀn thÙ 

nhÃt là nói vŠ Üu Çi‹m cûa ngÜ©i kia. Nói vŠ nh»ng Üu 

Çi‹m cûa ngÜ©i kia không phäi Ç‹ khen, Ç‹ tÜ§i hoa, không 

phäi Ç‹ làm cho ngÜ©i kia hoan h›. Nói vŠ nh»ng cái tÓt 

cûa ngÜ©i kia cÛng là soi sáng và vì vÆy ta phäi bi‰t cách 

nói. Th‰ nào ngÜ©i kia cÛng có cái tÓt, và khi nói vŠ cái tÓt 

Çó ta không làm cho ngÜ©i kia t¿ hào mà Ç‹ ngÜ©i kia có 

dÎp nuôi dÜ«ng và phát tri‹n thêm. NgÜ©i kia không trª 

nên t¿ mãn vŠ cái tÓt cûa h†. Ta chÌ làm cho hËp låi cái hÓ 

ngæn cách gi»a nh»ng tích c¿c và tiêu c¿c. Bªi vì thÆt s¿ 

cái tiêu c¿c së có th‹ trª thành cái tích c¿c, và rác có th‹ 

trª thành hoa n‰u ta bi‰t cách.  

 

S¿ có m¥t cûa ÇÜÖng s¿ ª trong bu°i soi sáng Çó giúp cho 

tÃt cä m†i ngÜ©i, giúp cho cä ÇÜÖng s¿. ñÜÖng s¿ ngÒi 

l¡ng nghe mà không nói câu nào h‰t và tÆp mª r¶ng lòng 

ra Ç‹ nghe. ñÜÖng s¿ không nói sÜ anh nói Çúng hay là sÜ 

anh nói sai, cÙ nghe sÜ anh nói và không s® hãi. N‰u sÜ 

anh hi‹u lÀm vŠ ta thì sau bu°i soi sáng ta có dÜ cÖ h¶i Ç‹ 

t§i giúp sÜ anh lÃy tri giác sai lÀm cûa sÜ anh ra. Ta bi‰t là 

ta së có th‹ làm ÇiŠu Çó cho nên ta không ngÒi Çó mà giÆn, 

ta không ngÒi Çó rÒi t¿ nhû: “ñÜ®c há, kÿ sau Ç‰n phiên 

tôi soi sáng rÒi së bi‰t”. Trong khi ngÒi nghe mà n‰u ta 

thÃy có m¶t ngÜ©i sÜ anh hay m¶t ngÜ©i sÜ em có tri giác 

sai lÀm thì ta nói: “ñÜ®c rÒi, t¶i nghiŒp quá Çi! Ch¡c mình 

Çã có vøng vŠ nào Çó khi‰n cho ngÜ©i này hi‹u lÀm mình 

nhÜ th‰”. Ta phäi tìm ra cho ÇÜ®c nguyên do hi‹u lÀm kia, 

và nhÃt quy‰t làm th‰ nào Ç‹ lÃy ÇÜ®c cái tri giác sai lÀm 

                                                      
1 PhÄm 10 ‘Phá ñÓt và BÎ ñÓt’, Trung Quán LuÆn cûa t° Long 
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Çó ra khÕi ngÜ©i sÜ anh ho¥c ngÜ©i sÜ em kia. Vì vÆy ta 

ngÒi rÃt yên, và ta có th‹ mÌm cÜ©i ÇÜ®c. Thành ra ngÜ©i 

ÇÜ®c soi sáng phäi h†c cách ngÒi Ç‹ ÇÜ®c soi sáng. Và 

ngÒi m¶t cách rÃt vô úy. N‰u quä thÆt ngÜ©i Çó nói trúng 

Çi‹m y‰u cûa ta thì ta nói: “Ch‰t rÒi, vÆy mà lâu nay mình 

không bi‰t, nh© bây gi© sÜ anh chÌ cho m§i thÃy”. Ta tu là 

ta muÓn Çi t§i, thành ra ta phäi bi‰t phát khªi tâm niŒm 

bi‰t Ön. Tåi ngÜ©i ta thÜÖng cho nên m§i nói, mà ngÜ©i ta 

nói Çây không phäi Ç‹ chÌ trích, mà là Ç‹ nâng Ç« soi sáng 

cho ta. Mà dù ngÜ©i Ãy có chÌ trích Ç‹ trä thù ta, thì ta vÅn 

có th‹ ngÒi Çó mÌm cÜ©i và t¿ nói: “Cái này Çâu phäi là soi 

sáng, cái này là trä thù mà.” Ta có th‹ làm hay hÖn vÆy. 

ñ‰n lÜ®t ta soi sáng, ta së không làm vÆy. Ta thÃy ta không 

giÆn. Thành ra ngÜ©i ÇÜ®c ngÒi soi sáng phäi th¿c tÆp m§i 

có th‹ làm hay ÇÜ®c, m§i có th‹ an nhiên t¿ tåi và tÜÖi cÜ©i 

(be his best) ÇÜ®c. Và khi ta ngÒi ÇÜ®c nhÜ vÆy thì ta có 

th‹ làm gÜÖng ÇÜ®c cho ngÜ©i khác.  

 

Có nh»ng ngÜ©i ngÒi Ç‹ ÇÜ®c soi sáng mà cÙ mÌm cÜ©i 

hoài, ai nói chi h† cÛng chÌ cÜ©i. Cái l®i cûa viŒc có ÇÜÖng 

s¿ ngÒi Çó là ta phäi cân nh¡c nh»ng ch» và nh»ng l©i ta 

nói. Tåi ta bi‰t r¢ng ta Çang ngÒi trÜ§c m¶t cái hoa và ta có 

th‹ làm cho cái hoa nhÀu, thành ra ta l¿a nh»ng l©i và 

nh»ng ch» nhË nhàng. Møc Çích cûa ta không phäi Ç‹ tÃn 

công, møc Çích cûa ta là ÇÜa ÇÜ®c vào trái tim ngÜ©i Çó 

nh»ng ÇiŠu ta nghï r¢ng ngÜ©i Çó cÀn phäi ti‰p nhÆn. Vì 

vÆy, ái ng» rÃt quan tr†ng. Ta có cÖ h¶i Ç‹ th¿c tÆp ái ng». 

Có ÇÜÖng s¿ ngÒi Çó là ta có cÖ h¶i th¿c tÆp ái ng». Ta 

không nói r¢ng: “Nói ra thì l« ngÜ©i Çó giÆn, thôi ÇØng nói 

n»a.” Nói nhÜ vÆy là ta không th¿c tÆp. ThÀy dåy ta, Bøt 

dåy ta là phäi th¿c tÆp ái ng». Còn câm nhÜ h‰n thì không 

phäi th¿c tÆp. Vì vÆy khi Ç‰n phiên ta, ta phäi làm b°n 

phÆn cho Çàng hoàng. Ta phäi thª, phäi ch¡p tay, phäi 

dùng ái ng», phäi có tình thÜÖng, Çó là th¿c tÆp. Thành ra 

nh»ng bu°i soi sáng nhÜ vÆy là nh»ng bu°i th¿c tÆp rÃt 

nhiŒm mÀu chÙ không phäi là lao tác. Vì vÆy ta ÇØng Ç®i 

t§i gi© chót rÒi m§i t° chÙc soi sáng. Soi cho mau mau mà 

soi không Çàng hoàng, soi không kÏ thì t¶i cho chúng, t¶i 

cho các ÇÜÖng s¿ và cho chính mình. N‰u cÀn thì bÕ ngÒi 

thiŠn Ç‹ có gi© mà th¿c tÆp soi sáng. ñó là chuyŒn Xóm 

ThÜ®ng Çã làm mÃy ngày hôm nay. NhÜng n‰u Xóm 

ThÜ®ng b¡t ÇÀu làm trÜ§c Çây m¶t tháng thì vÅn hay hÖn.  

 

Khi ta nghe ngÜ©i k‰ ti‰p soi sáng có nh»ng ÇiŠu trái 

chÓng v§i cái thÃy cûa ngÜ©i vØa soi thì ta b¿c b¶i. Ta 

không b¿c b¶i ÇÜÖng s¿ nhÜng ta låi b¿c b¶i ngÜ©i soi 

sáng này, t¿ nhû tåi sao mà š ki‰n cûa ngÜ©i này c° hû, 

kh¡t khe và hËp hòi, rÒi ta Çâm ra giÆn ngÜ©i này, ngÜ©i 

Çang soi sáng. Trong khi giÆn nhÜ vÆy thì ta không ti‰p 

nhÆn ÇÜ®c gì, tåi vì có th‹ ta Çang có cäm tình v§i ngÜ©i 

vØa soi xong. Cho nên khi nghe ngÜ©i này nói ta cho là 

hËp hòi, là cÓ chÃp, là không có tình thÜÖng, rÒi ta giÆn 

ngÜ©i Çó. NhÜ vÆy trong khi ngÒi trong soi sáng ta không 

thØa hÜªng ÇÜ®c l®i låc nào cä. Ta nói r¢ng: “A! hËp hòi 

quá há!”. Ta có th‹ cho là ngÜ©i Çó hËp hòi, không có tình 

thÜÖng, nhÜng ta låi vÅn có th‹ nghï r¢ng: “Không sao, vì 

lâu nay ta không ti‰p xúc v§i ngÜ©i Çó, không giúp ngÜ©i 

Çó, cho nên ngÜ©i Çó m§i có nh»ng thái Ç¶ hËp hòi và 

nh»ng tiêu c¿c mà ta chÜa giúp chuy‹n hóa ÇÜ®c. NgÜ©i 

Çó cÛng là sÜ anh, sÜ em cûa ta, thì th‰ nào sau này ta cÛng 

giúp cho ngÜ©i Ãy lÃy ra ÇÜ®c nh»ng thái Ç¶ hËp hòi ích k› 

Çó”. Và vì trong lòng ta có tình thÜÖng trÃn ng¿ nên ta 

không Çau kh° trong khi ngÒi nghe. N‰u ta Çau kh° trong 

khi ngÒi nghe tÙc là ta Çã không th¿c tÆp. Nghe nh»ng ÇiŠu 

trái v§i nhÆn thÙc ta, Çó là chuyŒn cÖm b»a, tåi sao ta låi 

giÆn? Vì vÆy cho nên s¿ th¿c tÆp cûa ta là ‘Ki‰n Hòa ñÒng 

Giäi’. Làm th‰ nào Ç‹ ngay trong bu°i soi sáng này ho¥c ª 

ngoài bu°i soi sáng ta së tìm cách giúp cho ngÜ©i Çó thay 

Ç°i nhÆn thÙc kia Çi. ñó chính là s¿ th¿c tÆp cûa ta. Th¿c 

tÆp cûa ta là gì khác n»a? Không lš s¿ th¿c tÆp cûa ta là chÌ 

là Çi nÃu cÖm, rºa nÒi, lái xe mà thôi? Thì chính th©i gian 

nÃu cÖm, rºa nÒi và lái xe cÛng là Ç‹ làm chuyŒn Çó trong 

chánh niŒm, Ç‹ chiêm nghiŒm sâu s¡c xem làm th‰ nào Ç‹ 

chuy‹n hóa t¿ thân và chuy‹n hóa ngÜ©i kia. N‰u ta nuôi 

s¿ b¿c tÙc trong lòng tÙc là ta Çang không th¿c tÆp. N‰u 

th¿c tÆp thì ta bi‰t r¢ng nh»ng quan Çi‹m nhÜ vÆy Çã phát 

sinh ra tØ nhÆn thÙc sai lÀm, tØ thái Ç¶ c° hû và ta phäi làm 

th‰ nào Ç‹ mà giúp chuy‹n Ç°i chúng. Trong quá khÙ ta Çã 

làm gì Ç‹ giúp ngÜ©i Çó? N‰u ta Çã không làm gì Ç‹ giúp 

ngÜ©i Çó thì tåi sao ta låi trách ngÜ©i Çó? Và n‰u ta hÓi hÆn 

là trong quá khÙ ta Çã không giúp ngÜ©i Çó thành ra ngÜ©i 

Çó m§i nói nhÜ vÆy thì ta së phát nguyŒn r¢ng tØ Çây vŠ 

sau, sau bu°i soi sáng này, ta së tìm cách nói chuyŒn v§i 

ngÜ©i Çó Ç‹ ngÜ©i Çó tØ bÕ cái thái Ç¶ hËp hòi kia Çi. Có 

ÇÜ®c nhÆn thÙc nhÜ vÆy rÒi thì ta ngÒi yên và cäm thÃy an 

låc. Cho Ç‰n khi ta nghe t§i ngÜ©i thÙ bäy nói thì ta thÃy 

r¢ng ÇiŠu mà ngÜ©i thÙ næm nói hình nhÜ cÛng có m¶t ít s¿ 

th¿c trong Çó. Thành ra ta luôn luôn h†c hÕi bÃt cÙ trong 

gi© phút nào cûa bu°i soi sáng. Væn bän Quán niŒm mª 

ÇÀu cho bu°i soi sáng này cÀn ÇÜ®c in vào trong sách NhÆt 

Tøng ThiŠn Môn và trong khi ch© Ç®i ta có th‹ in vào lá 

thÜ Làng Mai s¡p t§i. 

 

Và Çây là nh»ng l©i quán nguyŒn tru§c bÃt cÙ m¶t bu°i 

h†p nào cûa Tæng Thân, tåi vì m‡i bu°i h†p cûa tæng thân 

là m¶t cÖ h¶i. H†p không phäi chÌ là Ç‹ giäi quy‰t công 

viŒc, Ç‹ Çi t§i nh»ng quy‰t ÇÎnh. H†p cÛng là Ç‹ xây d¿ng 

tình huynh ÇŒ. Làm công viŒc cÛng là m¶t cÖ h¶i rÃt là tÓt 

vì trong khi làm viŒc chung v§i nhau, ta có cÖ h¶i hi‹u 

nhau, thÃy ÇÜ®c nh»ng tích c¿c, tiêu c¿c cûa nhau rÒi ta 
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tìm cách Ç‹ cho cái hi‹u Çó tæng trÜªng nÖi ta và nÖi ngÜ©i 

khác. Cùng v§i cái hi‹u cái thÜÖng cÛng ÇÜ®c tæng trÜªng. 

Do Çó cho nên t° chÙc m¶t cái gì, dù là m¶t khóa tu hay 

m¶t bu°i lÍ, cÛng là Ç‹ xây d¿ng tình huynh ÇŒ. ñØng vì s¿ 

thành công cûa bu°i lÍ hay khóa tu mà anh em giÆn nhau 

thì hÕng h‰t. ñó là ta Çi ngÜ®c låi nh»ng ÇiŠu ta muÓn làm. 

T° chÙc m¶t khóa tu, t° chÙc m¶t bu°i lÍ là m¶t cÖ h¶i 

th¿c tÆp chÙ không phäi là Ç‹ có thêm danh thêm l®i, Ç‹ 

g¥t hái nh»ng l©i khen. Và n‰u vì danh vì l®i, vì thành 

công cûa khóa tu hay bu°i lÍ mà làm cho tình anh em, tình 

chÎ em sÙt mÈ thì thà r¢ng không t° chÙc mà hÖn, dÀu là t° 

chÙc PhÆt ñän. Không có lÍ PhÆt ñän mà Çôi khi hay hÖn 

tåi vì không có PhÆt ñän thì chÎ em, anh em không giÆn 

nhau. 

 

ñây là væn bän Quán NguyŒn trÜ§c bu°i h†p: 

 

Låy Bøt, låy T°, chúng con xin nguyŒn h†p bu°i h†p hôm 

nay trong tinh thÀn Ý Hòa ñÒng DuyŒt và Ki‰n Hòa ñÒng 

Giäi. NguyŒn sº døng ái ng» và Ç‰ thính Ç‹ bu°i h†p ÇÜa 

låi k‰t quä tÓt ÇËp nhÃt làm phÄm vÆt cúng dÜ©ng Tam 

bäo. Chúng con nguyŒn không ngÀn ngåi chia sÈ cái thÃy 

và tuŒ giác cûa chúng con, nhÜng chúng con cÛng nguyŒn 

së không mª l©i n‰u chúng con nhÆn thÃy trong tâm còn có 

tâm hành b¿c b¶i. Chúng con quy‰t tâm không Ç‹ cho s¿ 

cæng th£ng xäy ra trong bu°i h†p, và l« n‰u trong sÓ chúng 

con có ngÜ©i nhÆn thÃy có s¿ cæng th£ng, Chúng con xin 

lÆp tÙc ngØng låi Ç‹ sám hÓi tåi ch‡ và trä låi cho Çåi 

chúng không khí Ý Hòa ñÒng DuyŒt. 

 

PhÓi h®p nh»ng cái thÃy v§i nhau và cùng Çi t§i m¶t cái 

hi‹u chung, ñó là Ki‰n Hòa ñÒng Giäi cûa Çåi chúng. Sau 

Çó ai cÛng hoan h›. N‰u sau bu°i h†p mà có ngÜ©i không 

hoan h› thì bu°i h†p Çó chÜa thành công hoàn toàn. ñây 

không phäi là vÃn ÇŠ bÕ phi‰u Ç‹ rÒi Ça sÓ th¡ng thi‹u sÓ. 

Khi có Ki‰n Hòa ñÒng Giäi thì së có Ý Hòa ñÒng DuyŒt. 

Tâm š cûa m†i ngÜ©i trª thành m¶t khÓi, trª thành tâm š 

chung và m†i ngÜ©i có chung m¶t niŠm vui. Và khi tâm š 

cûa ta hòa h®p v§i nhau và ta t°ng h®p ÇÜ®c m†i cái thÃy 

và bÕ tÜ ki‰n ra Ç‹ theo cái thÃy cûa tæng thân rÒi thì t¿ 

nhiên ta có niŠm vui. NiŠm vui Çó sinh ra ª ch‡ tâm š ta Çi 

Çôi v§i nhau, g†i là ‘Ý Hòa ñÒng DuyŒt’.  

 

Låy Bøt, låy T°, chúng con xin nguyŒn h†p bu°i h†p hôm 

nay trong tinh thÀn Ý Hòa ñÒng DuyŒt và Ki‰n Hòa ñÒng 

Giäi. NguyŒn sº døng ái ng» và Ç‰ thính Ç‹ bu°i h†p ÇÜa 

låi k‰t quä tÓt ÇËp nhÃt làm phÄm vÆt cúng dÜ©ng Tam 

Bäo.  

 

H†p mà có s¿ chÓng ÇÓi thì Çó không th‹ nào g†i là phÄm 

vÆt cúng dÜ©ng. Ta làm gì cÛng là Ç‹ cúng dÜ©ng Tam 

Bäo. ñÓt nhang cÛng là Ç‹ cúng dÜ©ng Tam Bäo, lái xe Çi 

Çón m¶t ngÜ©i bån thiŠn sinh cÛng là Ç‹ cúng dÜ©ng Tam 

Bäo, hay chùi cÀu tiêu cÛng là Ç‹ cúng dÜ©ng Tam Bäo, và 

h†p bu°i h†p cÛng là Ç‹ cúng dÜ©ng Tam Bäo. N‰u h†p 

m¶t bu°i h†p mà có s¿ chÓng ÇÓi, buÒn giÆn thì Çó không 

phäi là m¶t phÄm vÆt cúng dÜ©ng.  

 

NguyŒn sº døng ái ng» và Ç‰ thính Ç‹ bu°i h†p mang låi 

k‰t quä tÓt ÇËp nhÃt làm phÄm vÆt cúng dÜ©ng Tam Bäo. 

Chúng con nguyŒn không ngÀn ngåi chia sÈ cái thÃy và tuŒ 

giác cûa chúng con.  

 

Ta thÃy cái gì thì ta nói cái Çó. Ta không cÀn che giÃu 

nhÜng ta phäi sº døng ái ng». ChÙ không phäi nói Ç‹ cho 

tan nát h‰t rÒi nói “tôi chÌ nói s¿ thÆt thôi mà!” (I only 

spoke the truth!) Nói s¿ thÆt nhÜ vÆy thì thà ÇØng nói. Nói 

mà làm tan v« tình anh chÎ em thì không nên nói. Phäi có 

nh»ng phÜÖng pháp khác, phäi có nh»ng biŒn pháp khác.  

 

Chúng con nguyŒn không ngÀn ngåi chia sÈ cái thÃy và tuŒ 

giác cûa chúng con, nhÜng chúng con cÛng nguyŒn së 

không mª l©i n‰u chúng con nhÆn thÃy trong tâm còn có 

tâm hành b¿c b¶i.  

 

Khi trong tâm còn có b¿c b¶i thì ta không nên nói, ta phäi 

thª cho Ç‰n khi nào không còn cäm thÃy b¿c b¶i thì m§i 

nên nói. Trong khi nói mà thÃy b¿c b¶i trª låi thì phäi im 

l¥ng và xin phép Ç‹ sau së nói ti‰p. Khi có b¿c b¶i mà nói 

thì Çó không phäi là phÄm vÆt cúng dÜ©ng. Chúng con 

quy‰t tâm không Ç‹ cho s¿ cæng th£ng xäy ra. N‰u có s¿ 

cæng th£ng xäy ra trong bu°i h†p thì nên chÃm dÙt bu°i 

h†p. ñiŠu này tôi Çã tØng ÇŠ nghÎ cho ông chû tÎch quÓc 

h¶i ƒn ñ¶, m‡i khi có s¿ cæng th£ng thì có ngÜ©i thÌnh 

ti‰ng chuông Ç‹ thª. Khi nào thÃy không khí l¡ng dÎu thì vÎ 

chû t†a cûa bu°i h†p m§i cho ti‰p tøc mà thôi. Và ông Çã 

l¡ng nghe rÃt thích thú.  

 

Chúng con quy‰t tâm không Ç‹ cho s¿ cæng th£ng xäy ra 

trong bu°i h†p, Và l« n‰u trong sÓ chúng con có ngÜ©i 

nhÆn thÃy có s¿ cæng th£ng, chúng con xin lÆp tÙc ngØng 

låi Ç‹ sám hÓi tåi ch‡ và trä låi cho Çåi chúng không khí Ý 

Hòa ñÒng DuyŒt. 

 

Ý hòa ÇÒng duyŒt là không khí phäi có lúc b¡t ÇÀu và lúc 

chÃm dÙt bu°i h†p. 

 

S¿ th¿c tÆp soi sáng này rÃt quan y‰u và n‰u cÀn ta së chú 

giäi thêm væn bän này Ç‹ chia sÈ v§i các tæng thân khác 

trên th‰ gi§i.   
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M¶t vài lá thÜ cûa th¿c tÆp soi sáng 

Soi sáng và soi sáng 

Có tÆt có tài 

 

SÜ em thÜÖng, 

Lá thÜ này là m¶t nÃc thang ÇÜa em lên vÎ trí m¶t sÜ cô 

l§n. L§n trên phÜÖng diŒn hành trì gi§i luÆt và uy nghi, và 

l§n trên con ÇÜ©ng hi‹u và thÜÖng - hi‹u mình thÜÖng 

mình, hi‹u chÎ em thÜÖng chÎ em. Quš sÜ chÎ sÜ em mong 

em ti‰p nhÆn lá thÜ này nhÜ ti‰p nhÆn m¶t lá thÜ tình, vì 

quä thÆt các sÜ chÎ sÜ em Çã rÃt cÄn tr†ng trong s¿ Çóng 

góp nhÆn thÙc cûa mình vì bi‰t r¢ng tri giác cûa mình có 

th‹ sai lÀm và có th‹ làm t°n thÜÖng tình chÎ em ÇÓi v§i 

em. ChÎ em mình ai cÛng Çang h†c hi‹u bi‰t và ch‰ tác 

thÜÖng yêu, tránh sao không có nh»ng lúc lÀm l«, phäi 

không em? 

 

Pháp môn th¿c tÆp cûa mình là chánh niŒm. N‰u chánh 

niŒm cûa mình v»ng chãi thì mình së tránh nhiŠu hi‹u lÀm, 

tránh gây nh»ng n‡i lo l¡ng cho Çåi chúng, nhÜng em có 

ÇÒng š v§i chÎ là mình khó có chánh niŒm suÓt 24 gi© 

không? ThÀy cûa mình thÜ©ng Çùa là: mình là part-time 

Buddha! VÆy thì ‘part-time còn låi’ là nh»ng lúc mình 

thi‰u tÌnh thÙc, phäi không em? Ngoài ra, còn có nh»ng lúc 

mình hay lên xuÓng, trÒi søp (vô thÜ©ng mà!) cho nên lúc 

mình dÍ thÜÖng nhÜng cÛng có lúc mình ‘khó thÜÖng’, em 

å! Nh»ng l©i này chÎ nói ra Çây Ç‹ em thÃy r¢ng, vì m¶t lš 

do nào Çó mà chính mình Çôi khi muÓn n¡m lÃy mình còn 

khó, nh»ng phút giây Çó có th‹ là nh»ng giây phút Çåi 

chúng Çã b¡t g¥p nh»ng khó khæn, y‰u kém cûa em, vì vÆy 

Çåi chúng Çã có cái thÃy Ç‹ giúp em nhìn trª låi vÜ©n tâm 

cûa em Ç‹ chæm sóc vÜ©n hoa và ÇÒng th©i lÃy Çi nh»ng 

bøi cÕ hoang và c¡t tÌa b§t nh»ng gai góc cho nh»ng Çóa 

hoa xinh ÇËp có không gian nª r¶. 

 

DÜ§i Çây là nh»ng Çóa hoa xinh ÇËp mà Çåi chúng Çã ti‰p 

nhÆn tØ em: 

 

+ Bän tính em vÓn thông minh, gan då, låi ham h†c hÕi, 

cho nên không nh»ng ki‰n thÙc ngoåi ng» em giÕi mà chÖi 

các nhåc cø nhÜ sáo, Çàn guiltar... em cÛng giÕi, và nh© Çó 

em có nhiŠu cÖ h¶i cÓng hi‰n tr¿c ti‰p (không cÀn thông 

dÎch) pháp môn tu tÆp cho các thiŠn sinh Tây phÜÖng 

(Anh, Pháp, ñÙc), dåy chÎ em sinh ng», låi còn tåo không 

khí tÜÖi vui cho nh»ng bu°i tÆp h†p qua ti‰ng sáo, ti‰ng 

Çàn cûa em. 

+ Tính em chÃt phác, hiŠn lành. ít nói chuyŒn ngÜ©i khác. 

Khi cÀn thì giúp Ç« ngÜ©i h‰t lòng.  

+ Em có nhiŠu sáng ki‰n, bình tïnh.  

+ Trong nh»ng bu°i chúng h†p m¥t, m†i ngÜ©i rÃt thích 

nghe em chia sÈ: thành thÆt, th£ng th¡n, sâu s¡c và vui. 

Tu tÆp là duy trì và nuôi l§n lên nh»ng håt giÓng thiŒn s¤n 

có cûa mình, mong em làm giàu thêm nh»ng gì ÇËp và lành 

s¤n có trong em. 

 

Và dÜ§i Çây là nh»ng gì các chÎ em nghï r¢ng em cÀn làm 

ÇËp låi vÜ©n tâm cûa em:  

 

- Em có chÃt Çam mê cûa nhà nghŒ sï, cho nên khi thích gì 

thì Ç‹ h‰t thì gi© tâm tÜ vào Çó mà quên Çi trách nhiŒm Çåi 

chúng giao cho mình; tŒ hÖn n»a là khi không muÓn làm 

thì em không nh§! Em có bi‰t, tu là m¶t nghŒ thuÆt không? 

Làm viŒc trong chánh niŒm là m¶t nghŒ thuÆt ÇÃy em å! 

Khi có chánh niŒm, tØng cº chÌ, tØng hành Ç¶ng trª nên 

hòa ÇiŒu, nhÜ m¶t bän nhåc không l©i. 

- Em cÀn Ç‹ thì gi© vào viŒc h†c hÕi gi§i luÆt và th¿c tÆp 

uy nghi. Ch£ng hån khi ra ngoài, em không nên v¡t áo lên 

vai mà Çi; khi nhìn, thì em nên tÆp nhìn th£ng mà ÇØng 

nhìn nghiêng. 

- Em thích tìm hi‹u và nói nh»ng gì cao siêu (khi em chia 

sÈ), nhÜng låi thi‰u phÀn th¿c t‰ trong cu¶c sÓng hàng 

ngày. Ví dø nhÜ em thÜ©ng bÕ rÖi chÎ em trong gia Çình 

làm viŒc, låi cÛng không thèm cho bi‰t lš do tåi sao em 

v¡ng m¥t. BÆc trÜ®ng phu thì l©i nói Çi liŠn v§i hành Ç¶ng: 

l©i nói cao siêu thì hành Ç¶ng phi thÜ©ng.  

- NhÜ Çã nói lúc ÇÀu, em thích cái gì thì em Ç‹ h‰t thì gi© 

tâm tÜ vào cái Çó; trong liên hŒ tình cäm, em cÛng hành xº 

nhÜ vÆy v§i ngÜ©i em thÜÖng. Em Çã ÇÀu tÜ thì gi© và tâm 

tÜ vào nh»ng bu°i nói chuyŒn tâm tình quá nhiŠu, k‹ cä 

qua ÇÜ©ng dây ÇiŒn thoåi. Em cÀn th¿c tÆp t§i v§i chÎ em 

nhiŠu hÖn Ç‹ có th‹ hi‹u chÎ em hÖn và Ç‹ có thêm cÖ h¶i 

ch‰ tác tình chÎ em trong chúng. Em có bi‰t, ª Çâu cÛng là 

nhà, t§i Çâu cÛng là chÎ em, là m¶t niŠm hånh phúc vô b© 

b‰n không? 

- Em không thích luÆt lŒ, n¶i quy cûa chúng. Ví dø em 

không thích m¥c áo dài khi ra khÕi phòng, và nhÜ vÆy là 

trái n¶i quy. ChuyŒn nhÕ, nhÜng nó có th‹ cän trª s¿ c¡m 

rÍ cûa em trong chúng khi m‡i chút mình m‡i không thích. 

N‰u em nhìn n¶i quy và gi§i luÆt nhÜ là thÙ trang sÙc cho 

ngÜ©i xuÃt gia thì em së chÃp nhÆn nó dÍ dàng hÖn. 

- Em có tài nhÜng cÛng có tÆt, Çó là tính bÜ§ng. Khi 
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bÜ§ng, em nói næng có khi c¶c lÓc, thi‰u lÍ phép. Em nên 

h†c uy‹n chuy‹n hÖn khi g¥p viŒc chúng giao mà em 

không thích làm. Tu là thº thách mà phäi không em? 

Em thÜÖng, 

ñây không phäi là vÃn ÇŠ khen hay chê, Çây là vÃn ÇŠ nhìn 

låi quá trình mình tu tÆp trong næm tháng qua. Em có thÃy 

em cûa hôm nay khác gì em cûa hôm qua? S¿ khác biŒt Çó 

n¢m trên phÜÖng diŒn nào: hình thÙc hay n¶i dung? Em có 

thÃy mình Çã Çi ÇÜ®c bao xa trên con ÇÜ©ng giäi thoát (em 

có thÃy mình tØng bÎ trói bu¶c) và giác ng¶ (em có thÃy em 

tØng kh© dåi)? Khi Ç¥t nh»ng câu hÕi nhÜ vÆy, thì em có 

công nhÆn r¢ng nh»ng gì Çåi chúng soi sáng cho em hãy 

còn rÃt ít, thôi thì phÀn còn låi em t¿ Çào sâu thêm.  

 

ñåi chúng cÀu chúc em có nhiŠu næng lÜ®ng, nhiŠu niŠm 

vui, Ç‹ Çi trên con ÇÜ©ng hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu này. 

Các sÜ chÎ và sÜ em cûa sÜ em ª chùa Cam L¶.  

 

Th¿c tÆp trª vŠ 

 

SÜ em thÜÖng, 

Nhân dÎp lÍ thôi nôi cûa các cây BÒ ñŠ, Çåi chúng Xóm 

ThÜ®ng Çã dùng con m¡t Tæng soi sáng s¿ th¿c tÆp cûa sÜ 

em trong næm qua. 

 

Thª vào, tæng thân Çang š thÙc s¿ có m¥t quš giá cûa sÜ 

em. Thª ra, sÜ em là mänh vÜ©n tÓt cûa tæng thân. 

 

Tæng thân mong sÜ em ti‰p nhÆn ánh sáng cûa hi‹u và 

thÜÖng này v§i tÃm lòng bi‰t Ön và kính tr†ng. Tæng thân 

Xóm ThÜ®ng thÃy sÜ em có nhiŠu ti‰n b¶ trong m¶t næm 

tu tÆp. SÜ em là m¶t thành phÀn dÍ thÜÖng và tÜÖi mát; có 

khä næng xây d¿ng tæng thân. SÜ em có ÇÙc tính khiêm 

nhÜ©ng và tôn kính v§i m†i ngÜ©i. SÜ em t‰ nhÎ và cÄn 

tr†ng trong khi giao ti‰p v§i các sÜ anh. SÜ em không có 

m¥c cäm hÖn thua. SÜ em có thành công nhiŠu trong viŒc 

chuy‹n hóa tÆp khí phän Ùng nhanh. Bây gi© Çây, sÜ em có 

khä næng l¡ng nghe sâu hÖn Ç‹ ti‰p nhÆn nh»ng l©i khuyên 

nhû cûa các sÜ anh. Tæng thân cÛng rÃt cäm kích tinh thÀn 

xây d¿ng ÇÓi v§i các sÜ anh b¢ng l©i nói th£ng th¡n và dÍ 

thÜÖng cûa sÜ em. Trong các bu°i pháp Çàm, sÜ em có khä 

næng th¿c tÆp sº døng l©i nói bao dung và tránh Çi l©i nói 

hÖi quá månh. ñây là Çi‹m rÃt ÇËp mong sÜ em ti‰p tøc. 

Các sÜ anh mong sÜ em Ç‰n phòng chÖi, uÓng trà và æn 

bánh trong nh»ng lúc sÜ em ränh ví dø nhÜ gi© làm bi‰ng 

... Và dï nhiên các sÜ anh cÛng th¿c tÆp Ç‰n chÖi v§i sÜ em 

n»a nhÜ Çi thiŠn hành v§i nhau. Tæng thân Ç¥c biŒt mong 

‘næm cây bÒ ÇŠ’ Ç‹ dành th©i gian Ç‰n chÖi v§i nhau và 

nâng Ç« nhau trên con ÇÜ©ng tu tÆp. ñ‹ cho s¿ th¿c tÆp cûa 

sÜ em có nhiŠu nŠn täng v»ng chãi, tæng thân mong sÜ em 

vi‰t thÖ liên låc v§i gia Çình huy‰t thÓng mình, khuy‰n 

khích và giúp Ç« h† tu tÆp Ç‹ y‹m tr® mình. 

 

Thª vào, tæng thân là thÀy cûa sÜ em. 

Thª ra, sÜ em Çã vŠ nÜÖng t¿a tæng. 

 

Tæng thân thÃy sÜ em có tinh thÀn trách nhiŒm, tùy h› và 

siêng næng trong công viŒc. SÜ em có khä næng quán 

xuy‰n rÃt chu Çáo. SÜ em có hoa tay ví dø nhÜ chÜng trái 

cây, c¡m hoa trên bàn th© Bøt, gói bánh chÜng, bánh tét, 

v.v.. SÜ em cÛng giÕi làm viŒc v§i máy vi tính. Tæng thân 

cÛng š thÙc sÜ em có nhiŠu công viŒc, ví dø nhÜ chæm sóc 

quán sách, phiên tä nh»ng bài pháp thoåi, chÃp tác hàng 

ngày v§i gia Çình cûa mình. Và vì vÆy sÜ em có tÆp khí Çi 

rÃt nhanh, làm nhiŠu viŒc trong cùng m¶t lúc và khá nhanh 

n»a. SÜ em nhiŠu lúc phäi làm viŒc trên máy vi tính trong 

quán sách t§i tÓi m§i vŠ låi phòng. SÜ em thÃy mŒt, cÀn 

ngû nhiŠu, và thi‰u th©i gi© Ç‹ h†c. Tæng thân š thÙc rõ 

Çây là vÃn ÇŠ chung cûa nhiŠu ngÜ©i, và tìm cách soi sáng 

cho nhau Ç‹ th¿c tÆp làm viŒc trong chánh niŒm khá hÖn. 

 

Và Çây là nh»ng ÇŠ nghÎ cø th‹ cho sÜ em qua kinh nghiŒm 

th¿c tÆp chÃp tác cûa các sÜ anh: 

 

- Th¿c tÆp trª vŠ v§i hÖi thª khi làm viŒc. ñây là Çi‹m 

thi‰t y‰u cho m¶t ngÜ©i tu có an låc và hånh phúc. 

- Làm tØng viŒc m¶t, xong rÒi làm viŒc khác. 

- ChÌ nên mª quán sách trong nh»ng gi© Çã Ãn ÇÎnh. 

- ChÌ nên làm viŒc trên máy vi tính khi cÀn thi‰t, bªi vì 

tæng thân có š thÙc sÜ em dÍ Çánh mÃt mình khi làm 

viŒc trên máy vi tính. Th¿c tÆp dØng låi và thª theo 

chuông chánh niŒm ÇÜ®c thi‰t lÆp trên máy vi tính. 

- Kš hiŒp Ü§c sÓng chung an låc và th¿c tÆp tØng bÜ§c 

chân thänh thÖi v§i m¶t Çoån ÇÜ©ng sÜ em t¿ ch†n; ví 

dø tØ phòng Ç‰n quán sách hay tØ quán sách vŠ phòng. 

- Th¿c tÆp xin ÇÜ®c miÍn công viŒc khi sÜ em không có 

Çû th©i gian. 

 

SÜ em Chân Pháp... 
2
 thÜÖng Öi, 

Tæng thân thÃy sÜ em có ÇÙc t¿ tin, sÓng g†n gàng và såch 

së. SÜ em có khä næng hành væn, có tinh thÀn cÀu ti‰n nhÜ 

tham gia các l§p h†c ViŒt ng», Hán væn, Anh ng». SÜ em 

cÛng bi‰t t¿ chæm sóc cho mình b¢ng cách vÆn Ç¶ng cÖ th‹ 

m‡i bu°i sáng. N‰u thích, sÜ em cÛng nên làm vÜ©n cho 

thân th‹ khÕe månh thêm. VŠ phÀn nghi lÍ, sÜ em nên th¿c 

tÆp dâng hÜÖng, thÌnh chuông và mõ, hô canh, xÜ§ng, v.v.. 

Còn vŠ oai nghi, có Çôi lúc vui quá, sÜ em cÜ©i nói hÖi 

thi‰u š tÙ. 

                                                      
2
 Chân Pháp... là têncûa m¶t sÜ chú ª Làng Mai 
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Thª vào, sÜ em š thÙc rõ tình thÜÖng cûa tæng thân. 

Thª ra, tæng thân Çang có m¥t cho sÜ em. 

 

ñåi chúng có nhiŠu niŠm tin nÖi s¿ hành trì th©i khóa m¶t 

cách ÇŠu Ç¥n cûa sÜ em cÛng nhÜ khä næng làm hånh phúc 

cho chính mình và cho tæng thân. Theo chiŠu hÜ§ng th¿c 

tÆp này, sÜ em së là m¶t viên ng†c quš tÕ rång niŠm an vui 

và hòa ÇiŒu cho rÃt nhiŠu ngÜ©i. 

ThÜÖng nhiŠu, 

Tæng thân Xóm ThÜ®ng   

 

Chæm sóc bän thân 
 

SÜ chÎ ...
3
 thÜÖng, 

SÜ chÎ s¡p nhÆn Çèn truyŠn Çæng tØ Bøt, tØ T°, tØ ThÀy. SÜ 

chÎ s¡p thành m¶t vÎ giáo th† Ç‹ hÜ§ng dÅn các sÜ em và 

nh»ng vÎ cÜ sï tu tÆp. ThÀy dåy m‡i ngÜ©i chúng ta là m¶t 

Çóa hoa. SÜ chÎ Çã là m¶t Çóa hoa tÜÖi mát cÓng hi‰n rÃt 

nhiŠu cho Çåi chúng trong th©i gian qua. Các sÜ chÎ sÜ em 

rÃt hånh phúc ÇÜ®c s¿ có m¥t cûa sÜ chÎ trong tæng thân. 

Và nhân dÎp sÜ chÎ s¡p trª thành m¶t Çóa hoa l§n hÖn, tÕa 

hÜÖng Çi xa hÖn Ç‹ nhiŠu ngÜ©i ÇÜ®c thØa hÜªng, các sÜ 

chÎ sÜ em Çã ngÒi låi Ç‹ vi‰t cho sÜ chÎ lá thÜ này. S¿ Çóng 

góp mà sÜ chÎ nhÆn ÇÜ®c có th‹ không chính xác hoàn 

toàn, nhÜng là nh»ng tia n¡ng Ç‹ giúp Çóa hoa cûa sÜ chÎ 

ÇÜ®c nª ÇŠu Ç¥n và toä hÜÖng toàn vËn hÖn. SÜ chÎ có thÃy 

ÇÜ®c tình thÜÖng cûa Çåi chúng không? 

 

ñây là nh»ng cánh hoa rÃt ÇËp cûa sÜ chÎ: 

 

- Có nhiŠu næng lÜ®ng làm viŒc trong chúng. H‰t lòng lo 

cho chúng dù ª Çâu. ViŒc gì cÛng thích làm. CÛng 

thích các sÜ em làm chung v§i mình. ñó là m¶t tinh 

thÀn rÃt tÓt.  

- ñóng góp nhiŠu cho viŒc xây d¿ng tæng thân.  

- Hæng say và có tinh thÀn khi ti‰p xúc v§i thiŠn sinh.  

- Có khä næng ti‰p xúc, thÜÖng và lo cho các em trÈ nên 

rÃt ÇÜ®c các em thÜÖng m‰n..  

- Tính dÍ dãi, gì cÛng chÃp nhÆn ÇÜ®c, ít Çòi hÕi. 

- RÃt thân tình, gÀn gÛi, sæn sóc. DÍ dàng Ç‰n nói 

chuyŒn. 

- Có tâm vô tÜ không kÿ thÎ, có tình thÜÖng l§n v§i 

chúng. Có nhiŠu tình thÜÖng v§i m†i ngÜ©i, ngay cä 

v§i nh»ng ngÜ©i không dÍ thÜÖng v§i sÜ cô nhÜng khi 

h† muÓn Ç‰n sÜ cô vÅn s¤n sàng l¡ng nghe, giúp Ç«. 

Hòa ÇÒng, Ç‰n v§i tÃt cä m†i ngÜ©i trong khi ª trong 

chúng có nhiŠu chÎ em chÌ chÖi có hai hay ba ngÜ©i 

thôi. 

                                                      
3
 Tên cûa m¶t sÜ cô ª Làng Mai 

- RÃt nhË nhàng và ng†t ngào 

- SÜ chÎ làm tri s¿ rÃt h‰t lòng và nhiŒt tình, rÃt giÕi, giäi 

quy‰t m†i công viŒc nhanh, g†n. 

- Có lòng thÜÖng l§n, tâm bÒ tát v§i m†i ngu©i và tæng 

thân, luôn quan tâm chæm sóc tÃt cä sÜ chÎ sÜ em. 

- Tr¿c tính và th£ng th¡n. ñôi khi th£ng quá làm cho chÎ 

em khác Çau. NhÜng sau Çó sÜ chÎ có hi‹u và khi hi‹u 

rÒi thì làm hòa và chÎ em låi vui vÈ v§i nhau. 

- SÜ chÎ còn trÈ mà tâm bÒ ÇŠ rÃt l§n. Khi các em bé vŠ 

tu viŒn thì sÜ chÎ chæm sóc chu Çáo, tÜ§i tÄm håt giÓng 

tÓt cho các em bé. ñÓi v§i quí vÎ l§n sÜ chÎ rÃt kính 

tr†ng và thæm hÕi, chæm sóc.  

- Có vÃn ÇŠ thì Ç‰n v§i ngÜ©i Çó Ç‹ làm m§i, xin l‡i tr¿c 

ti‰p. ñÓi v§i quš thÀy cÛng vÆy. Có lÀn áp døng l©i dåy 

cûa SÜ Ông làm quà t¥ng cho ngÜ©i mà sÜ chÎ làm 

buÒn Ç‹ hòa giäi låi, rÃt dÍ thÜÖng.  

- ñ‹ gi© h†c hÕi vì thÃy nhu cÀu cûa ngÜ©i trÈ. Hi‰u h†c 

trong m†i vÃn ÇŠ  

- Có nhiŠu næng lÜ®ng lành, tÓt và có nhiŠu næng lÜ®ng 

cho tæng thân. Luôn vui vÈ tÜÖi mát. ñón ti‰p thiŠn 

sinh rÃt nÒng hÆu. Luôn muÓn tæng thân hånh phúc.  

- Nh© sÜ chÎ mà em PhÜÖng Thûy m§i ÇÜ®c vŠ Làng tu 

h†c và chuy‹n hóa. SÜ chÎ giúp nhiŠu cho nh»ng ngÜ©i 

trÈ ViŒt Nam và Tây phÜÖng, hi‹u ÇÜ®c h† và nâng Ç«, 

khuy‰n khích h†. 

 

Và Çây là nh»ng cánh hoa cÀn thêm chút n¡ng cûa sÜ chÎ: 

 

- Xin gi» gìn sÙc khÕe vì sau khi Çem h‰t tâm làm 

chuyŒn gì xong thì mŒt ÇØ, mÃt næng lÜ®ng. 

- Nên chú tâm làm xong m¶t viŒc trÜ§c Ç‹ khÕi bÕ công 

viŒc lª d« trØ trÜ©ng h®p thÆt cÀn thi‰t. 

- Lo công viŒc nhiŠu nên s¿ th¿c tÆp kém. Có nhiŠu lúc 

quá bÆn r¶n v§i nhiŠu công viŒc nên thÜ©ng bÎ quên, 

không tÆp trung tinh thÀn ÇÜ®c. Khuy‰n khích sÜ chÎ 

chæm sóc cho t¿ bän thân nhiŠu hÖn. 

- Có lòng tØ bi l§n nhÜng phäi có trí tuŒ Ç‹ giúp mình và 

cho ngÜ©i khác vì sÜ chÎ dÍ tin ngÜ©i. ñÜ©ng tu mình 

còn dài nên phäi cÄn thÆn khi ti‰p xúc v§i các vÎ khác 

phái. 

- Làm tri s¿ nên Ç‹ š Ç‰n sÙc khÕe cûa ngÜ©i trong 

chúng vì sÜ chÎ có nhiŠu næng lÜ®ng nhÜng tùy chúng 

mà s¡p x‰p công viŒc Ç‹ chúng không bÎ mŒt mÕi, ÇÜ®c 

thoäi mái, vui vÈ trong công viŒc. 

- ñÓi v§i ai cÛng muÓn giúp nên nhÆn quá nhiŠu viŒc, 

làm không h‰t. Phäi bi‰t lÜ®ng sÙc mình.  

 

SÜ chÎ thÜÖng,  

Nh»ng Çóng góp cûa Çåi chúng chÌ Ç‹ giúp sÜ chÎ có cÖ h¶i 

nhìn thÃy mình sâu hÖn qua læng kính cûa m†i ngÜ©i. Có 
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nh»ng ÇiŠu làm sÜ chÎ cäm tÜªng nhÜ chúng chÜa hi‹u 

mình, nhÜng Çó cÛng là ÇiŠu mà sÜ chÎ có th‹ dùng Ç‹ 

chiêm nghiŒm vì sao mình låi Ç‹ chúng nghï nhÜ th‰. Soi 

sáng là giúp nhau Ç‹ cùng bÜ§c lên. ñåi chúng mong Çóa 

hoa cûa sÜ chÎ tÜÖi mãi Ç‹ Çem hånh phúc Ç‰n cho m†i 

ngÜ©i . 

Các sÜ chÎ và sÜ em cûa sÜ em ª tu viŒn L¶c Uy‹n.  

 

 

ñ‰n v§i tæng thân 

 

Anh Tâm Pháp
4
 thÜÖng, 

Anh có tâm ban ÇÀu rÃt månh. Anh låi có kinh nghiŒm v§i 

th¿c tÆp chánh niŒm. Anh tÕ ra rÃt h‰t lòng khi ÇÜ®c tæng 

thân giao phó công tác. Ý chí muÓn phøc vø chúng sanh 

hiŒn rõ trong n‰p sÓng h¢ng ngày cûa anh. Anh là ngÜ©i 

vui vÈ. NhiŠu ngÜ©i m‰n anh. Ki‰n thÙc vŠ Ç©i sÓng nÖi 

anh rÃt phong phú, vŠ cä hai nŠn væn hóa. Anh là ngÜ©i có 

hi‰u v§i cha mË. Anh có khä næng nói th£ng th¡n. Anh bi‰t 

gi» gìn sÙc khÕe cûa mình và siêng næng tham d¿ th©i 

khóa.  

 

L©i khuyên:  

 

Anh cÀn Ç‰n gÀn v§i nhiŠu ngÜ©i trong tæng thân hÖn. Anh 

có khä næng phát tri‹n thêm vŠ nói l©i dÎu dàng.  

 

Khi ÇÜ®c th¿c tÆp nhÜ m¶t sa di, anh së có cÖ h¶i th¿c tÆp 

Ç‹ thành công trong vai trò m¶t sÜ em, h‰t lòng h†c hÕi tØ 

nh»ng sÜ anh mình, và trau dÒi thêm vŠ ÇÙc khiêm cung. 

Anh së ÇÜ®c nh¡c nhª thÜ©ng xuyên hÖn vŠ nh»ng th¿c tÆp 

cæn bän, Ç¥c biŒt: dØng m†i Ç¶ng tác låi Ç‹ nghe chuông, 

Çi tØng bÜ§c chân v»ng vàng. Các sÜ anh së giúp anh th¿c 

tÆp oai nghi cho thêm v»ng chãi. Khi ÇÜ®c giao công tác 

vŠ dùng máy vi tính, anh nên b§t say mê trong công viŒc, 

cªi mª hÖn v§i nh»ng anh em cùng chia sÈ công tác v§i 

mình. 

 

Tæng thân ÇÒng š y‹m tr® cho anh ÇÜ®c xuÃt gia trong ñåi 

Gi§i ñàn s¡p t§i này.  

 

ThÜÖng nhiŠu, 

Tæng thân Xóm ThÜ®ng.  

 

 

 

                                                      
4
 Tâm Pháp là pháp danh cûa m¶t vÎ cÜ sï Çang tÆp s¿ xuÃt gia 

 

 

 
Chân Không Nghiêm 

Hai m¡t SÜ Cô  

Næm 1995, ThÀy và m¶t phái Çoàn Làng Mai trong chuy‰n 

Çi Á châu có ghé ñåi Hàn gÀn hai tuÀn. Tåi chùa Vân 

Môn, nÖi các sÜ cô theo h†c chÜÖng trình ñåi H†c PhÆt 

Giáo, Ni sÜ ViŒn TrÜªng m©i ThÀy giäng dåy cho m¶t h†c 

chúng gÀn hai træm vÎ. Trong suÓt bu°i giäng, các sÜ cô ai 

cÛng nhìn xuÓng, không ai dám ngºng ÇÀu lên nhìn ThÀy, 

chÌ trØ khi ThÀy ÇÙng dÆy vi‰t ch» trên bäng Çen. ThÀy 

không quen giäng dåy cho nh»ng ngÜ©i không nhìn lên, 

cho nên m¶t hÒi ThÀy chán, không muÓn giäng n»a. ThÀy 

ÇŠ nghÎ sÜ cô Chân Không lên giäng ti‰p cho thÀy. Khi sÜ 

cô Chân Không lên pháp tòa, tÃt cä các ni sinh ÇŠu nhìn 

lên, ánh m¡t sáng r« và cÜ©i nói Çáp Ùng låi v§i tÃt cä s¿ 

hÒn nhiên cûa tu°i trÈ. Các sÜ cô ª ñåi Hàn và ª các nÜ§c 

PhÆt giáo Á châu khác nhÜ Trung quÓc, ViŒt Nam, v.v.. 

ÇŠu ÇÜ®c huÃn luyŒn nhÜ th‰, h† không ÇÜ®c quyŠn nhìn 

Çàn ông và con trai, cho Ç‰n n‡i h† không dám nhìn cä vÎ 

pháp sÜ Çang giäng dåy cho h†.  

 

Tôi nh§ trong m¶t chuy‰n Çi ho¢ng pháp sau Çó tåi Trung 

quÓc, m‡i lÀn ÇÜ®c m©i t§i dåy cho m¶t ni viŒn, ThÀy ÇŠu 

ÇÜa ra ÇiŠu kiŒn là n‰u các sÜ cô chÎu nhìn lên trong khi 

ThÀy giäng thì ThÀy m§i chÃp nhÆn Ç‰n dåy. Tuy vÆy, m‡i 

khi ThÀy b¡t ÇÀu giäng thì các sÜ cô låi cúi xuÓng. ThÀy 

rÃt t¿ tåi. ThÀy nói: “Các sÜ cô nhìn lên Çây, n‰u không 

nhìn lên, tôi së không ti‰p tøc giäng.” ThÀy nói thì ThÀy 

làm. Vì vÆy các sÜ cô có cÖ h¶i th¿c tÆp “nhìn lên”. Lâu 

lâu ThÀy låi phäi nh¡c, vì tÆp khí nhìn xuÓng Çã quá sâu 

dÀy. Theo truyŠn thÓng này thì nhìn vào m¥t m¶t ngÜ©i 

con trai, m¶t ngÜ©i Çàn ông, dù là m¶t sÜ chú, m¶t thÀy, 

hay m¶t vÎ thÜ®ng t†å cÛng là không Çúng uy nghi. ThÀy 

cûa mình Çã không b¡t bu¶c th¿c tÆp uy nghi này ª Tây 

phÜÖng. ThÀy nói: “N‰u cÙ nhÜ th‰ thì các sÜ cô së “y‰u” 

hoài. Phäi tÆp nhìn lên v§i tâm trång vô úy và hoàn toàn 

trong sáng.” V§i các sÜ cô gÓc Tây phÜÖng thì ÇiŠu này 

ch£ng khó khæn gì. V§i các sÜ cô gÓc ViŒt l§n lên ª Tây 

phÜÖng, ÇiŠu này cÛng dÍ ®t. NhÜng ÇÓi v§i các sÜ cô tØ 

ViŒt Nam qua, thì phäi có thì gi© m§i làm quen ÇÜ®c v§i 

s¿ th¿c tÆp nhìn lên. 

 

Tåi Làng Mai, m‡i tuÀn Çåi chúng các xóm vân tÆp hai lÀn 

Ç‹ nghe pháp thoåi, Çi thiŠn hành, æn cÖm chánh niŒm và 

pháp Çàm chung v§i nhau. Trong khi æn cÖm chánh niŒm, 

các sÜ cô và các vÎ thiŠn sinh n» ngÒi m¶t bên và các thÀy 
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cùng các sÜ chú và các vÎ thiŠn sinh nam ngÒi bên ÇÓi 

diŒn. Các vÎ ni sÜ tØ ViŒt Nam qua, k‹ cä các SÜ bà l§n, 

thÜ©ng không nhìn lên trong khi æn cÖm, bªi vì n‰u ngÜ§c 

m¡t nhìn lên là quš vÎ thÃy các thÜ®ng t†a và các thÀy ngÒi 

phía ÇÓi diŒn. ThÃy ngÒi æn cÖm nhÜ vÆy thì không ÇÜ®c 

thoäi mái l¡m nên ThÀy ÇŠ nghÎ các vÎ ni sÜ cÙ t¿ nhiên 

nhìn lên. Nhìn lên, thì không nh»ng thÃy ÇÜ®c các thÀy mà 

còn ti‰p xúc ÇÜ®c v§i cä mÃy træm thành viên cûa Çåi 

chúng Çang cùng ngÒi th† trai v§i mình Ç‹ cäm nhÆn ÇÜ®c 

næng lÜ®ng hùng hÆu và an låc cûa tæng thân và Ç‹ mình 

ÇÜ®c nuôi dÜ«ng bªi niŠm vui và næng lÜ®ng Ãy. Các thiŠn 

ÇÜ©ng Làng Mai låi ÇÜ®c xây d¿ng v§i rÃt nhiŠu cºa s°; 

ngÒi trong thiŠn ÇÜ©ng mình có cái cäm giác nhÜ ngÒi 

ngay gi»a thiên nhiên, ti‰p xúc ÇÜ®c v§i cä mây tr©i và cây 

cÓi. Vì vÆy cho nên trong khi th† trai mà chÌ cúi xuÓng cho 

Ç‰n khi æn xong bu°i cÖm thì thÆt u°ng phí. V§i låi, l©i 

quán niŒm trÜ§c b»a æn cÛng khuyên ta nên ti‰p xúc thÆt 

s¿ v§i tæng thân: “Bøt dåy ta khi æn, nên thi‰t lÆp thân tâm 

v»ng chãi trong giây phút hiŒn tåi, ti‰p xúc sâu s¡c v§i 

thÙc æn và tæng thân bao quanh và ÇØng Ç‹ tâm š suy nghï 

vÄn vÖ t§i chuyŒn quá khÙ và tÜÖng lai... ñåi chúng nghe 

ti‰ng chuông nên nhÃt tâm th¿c tÆp næm quán...” V§i s¿ 

khuy‰n khích cûa ThÀy, các Ni sÜ và các sÜ cô m§i t§i Çã 

th¿c tÆp và sau vài tuÀn lÍ Çã có th‹ nhìn lên và nhìn th£ng 

m¶t cách rÃt “hiên ngang”.  

 

M‡i næm Làng Mai gªi vŠ ViŒt Nam m¶t sÓ các thÀy và 

các sÜ cô trÈ Ç‹ h† có dÎp vi‰ng thæm chùa t° và Ç‹ ti‰p 

xúc v§i næng lÜ®ng cûa các vÎ t° sÜ. Các sÜ cô trong phái 

Çoàn vŠ nÜ§c ÇŠu hành xº nhÜ ngÜ©i Tây phÜÖng, vì vÆy 

Çã luôn luôn dám nhìn th£ng vào các thÀy, các thÜ®ng t†a, 

và các hòa thÜ®ng m¶t cách rÃt t¿ nhiên. Không bi‰t các vÎ 

bên Ãy có thÃy ÇÜ®c nét Ç¥c thù Ãy cûa PhÆt giáo Tây 

phÜÖng hay không, hay låi nói r¢ng bên Làng Mai SÜ Ông 

không dåy th¿c tÆp cái uy nghi “không nhìn lên” Ãy. Dù 

sao tØ trÜ§c Ç‰n nay chÜa có ai mª l©i chÌ trích là các sÜ cô 

Làng Mai to gan l§n mÆt dám nhìn th£ng các thÀy và các vÎ 

thÜ®ng t†a. Theo tinh thÀn Làng Mai, Çây không phäi chÌ 

là vÃn ÇŠ væn hóa mà còn là vÃn ÇŠ th¿c tÆp n»a. 

 

Tôi nh§ có m¶t lÀn ThÀy giäng tåi m¶t ni viŒn gÀn Tây HÒ 

cho ni chúng m¶t ni viŒn tu theo TÎnh ñ¶. Các sÜ cô Çã Ç¥t 

nhiŠu Çïa trái cây và bình hoa trên tÃt cä các dãy bàn. Sau 

khi vÎ ni trÜªng gi§i thiŒu ThÀy, ThÀy yêu cÀu các sÜ cô 

lÃy Çi tÃt cä các bình hoa Ç‹ ThÀy có th‹ nhìn thÃy các sÜ 

cô và các sÜ cô có th‹ nhìn thÃy ThÀy trong khi ThÀy giäng 

dåy. ThÀy cÛng có Ç¥t ÇiŠu kiŒn là trong khi ThÀy giäng 

dåy là các sÜ cô phäi nhìn lên ThÀy m§i trao truyŠn ÇÜ®c 

næng lÜ®ng và tuŒ giác cûa ThÀy. Hôm Ãy Pháp SÜ TÎnh 

Nhân dÎch pháp thoåi cho ThÀy tØ Anh Væn ra ti‰ng Quan 

Thoåi. ThÀy TÎnh Nhân rÃt nghÎch ng®m và Çã dÎch tr§ ra 

nhÜ sau: “Các sÜ cô hãy nhìn lên, ÇØng nhìn chæm chæm 

xuÓng các Çïa trái cây; các Çïa trái cây còn Çó không bay Çi 

Çâu mÃt mà s®!” SÜ Ông cûa mình có Ç©i nào låi æn nói 

thi‰u lÎch s¿ nhÜ vÆy, dÎch nhÜ th‰ thì oan cho SÜ Ông cûa 

mình quá, thÜa Pháp SÜ. Tuy nhiên bài giäng hôm Ãy rÃt 

hay. ThÀy giäng vŠ gi§i luÆt, uy nghi và HiŒn Pháp TÎnh 

ñ¶.  

 

 
 

LÍ rÜ§c Long VÎ SÜ Ông Thanh Quš, Xóm Hå 

 

 

Tåi các nÜ§c Trung QuÓc, ñåi Hàn, ñài Loan, sÓ lÜ®ng 

các sÜ cô còn Çông Çäo hÖn sÓ lÜ®ng các thÀy, vì vÆy, Ç‰n 

Çâu ThÀy cÛng ÇÜ®c m©i giäng dåy tåi các ni viŒn. Tåi ni 

viŒn Ti‹u Tây Thiên gÀn chùa Vân Môn ª ThiŠu Quan 

cÛng vÆy, ThÀy Çã giäng dåy cho các sÜ cô suÓt trong bäy 

hôm, m‡i ngày m¶t lÀn. Và các sÜ cô cÛng Çã có tÆp ti‰p 

xúc v§i các sÜ cô gÓc Tây phÜÖng cûa Làng Mai. H† thÃy 

nÖi các sÜ cô tØ Tây phÜÖng t§i có m¶t cái gì rÃt Ç¥c biŒt, 

rÃt t¿ nhiên, rÃt th£ng th¡n và vô úy, tuy nhiên h† công 

nhÆn các vÎ này trong bÓn tÜ th‰ Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi và 

cách ti‰p xº cÛng nhÜ nói næng có ÇÀy Çû uy nghi và thiŠn 

vÎ. S¿ ti‰p xúc Ãy có l®i låc cho cä hai phía và cä hai bên 

ÇŠu ÇÜ®c h†c hÕi thêm. 

 

Næm 1995, lÀn ÇÀu thÀy dåy m¶t khóa tu ba ngày cho các 

vÎ xuÃt gia tåi chùa Nam Ph° ñà ª Hå Môn. Các sÜ cô tØ 

các chùa lân cÆn Ç‰n h†c Çông l¡m. Cä nam n» có t§i sáu 

træm thÀy và sÜ cô trÈ. HÒi Çó Hòa ThÜ®ng DiŒu Tråm vÅn 

còn sÓng. Ngài là ViŒn TrÜªng ViŒn PhÆt H†c Mân Nam 

tåi chùa Nam Ph° ñà. Ngài rÃt hÙng khªi vŠ nh»ng 

phÜÖng pháp th¿c tÆp cûa Làng Mai. Ngài nói: “Ngày xÜa 

ÇÒng tº ThiŒn Tài phäi Çi chu du t§i nh»ng miŠn xa lå m§i 

tìm ÇÜ®c các minh sÜ Ç‹ h†c hÕi. Ngày nay minh sÜ tìm t§i 

mình. Mình phäi thÃy ÇÜ®c cÖ h¶i quš báu Ãy Ç‹ mà h†c 
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hÕi và th¿c tÆp h‰t lòng”.  

M¶t bu°i sáng ThÀy lên chùa Vån Thåch Liên ª trên núi Ç‹ 

thæm ni viŒn. Sau khi vi‰ng thiŠn ÇÜ©ng và thÜ viŒn, ThÀy 

ÇÜ®c các sÜ cô m©i æn sáng. Các sÜ cô s¡p hàng t§i lÀn lÜ®t 

quÿ dÜ§i chân ThÀy, m‡i vÎ cúng dÜ©ng m¶t bao giÃy màu 

ÇÕ trong Çó chÌ có næm hay mÜ©i “doan”, Ç‹ cúng dÜ©ng, 

cÀu mong trong ki‰p sau ÇÜ®c tr¿c ti‰p làm ÇŒ tº ThÀy. 

ThÀy phäi ngÒi Ç¥t tay lên ÇÀu tØng vÎ, thª ba hÖi Ç‹ chú 

nguyŒn cho h†. ThÀy không muÓn th¿c tÆp hình thÙc. Vì 

vÆy Çã Ç‰n gi© xuÓng núi Ç‹ giäng dåy rÒi mà con sÓ các 

sÜ cô ÇÙng s¡p hàng ch© Ç‰n lÜ®t cúng dÜ©ng còn Çông 

quá. ThÀy b¡t bu¶c phäi ngÜng låi, và hËn kÿ sau. NhÜng 

kÿ sau bi‰t bao gi© m§i t§i.  

 

Tåi chùa Nam Ph° ñà ngay tØ næm Ãy, 1995, ThÀy cÛng Çã 

khuy‰n khích các sÜ cô nhìn lên trong khi nghe ThÀy giäng 

và có th‹ nh© ÇÜ®c ThÀy r© ÇÀu và chú nguyŒn nên liên hŒ 

thÀy trò Çã rõ rŒt hÖn, vì th‰ tåi Çây vÃn ÇŠ bäo các sÜ cô 

nhìn lên nghe ThÀy giäng không khó gì mÃy. Và nhÜ vÆy, 

m‡i khi ThÀy trª vŠ Nam Ph° ñà, không khí lúc nào cÛng 

thân mÆt, s¿ truyŠn thông khá dÍ dàng, và các thÀy cùng 

các sÜ cô luôn luôn cäm thÃy thoäi mái và Ç¥t ÇÜ®c nh»ng 

câu hÕi rÃt thi‰t th¿c, rÃt tâm tình vŠ cu¶c Ç©i tu h†c cûa 

h†. 

 

Tôi nh§ có m¶t lÀn chùa Nam Hoa t° chÙc ThiŠn trà Çãi 

phái Çoàn Làng Mai. ñó là vào chuy‰n Çi næm 2001. Hai 

bên, Làng Mai và chùa Nam Hoa, ÇÜ®c m©i Ç‹ hÕi nh»ng 

câu hÕi có liên hŒ t§i truyŠn thÓng và s¿ th¿c tÆp. Trong 

khi các thÀy và các sÜ cô chÜa ai tìm ra ÇÜ®c câu hÕi ÇÀu, 

SÜ Ông Làng Mai Çã Ç¥t lên m¶t câu hÕi hÜ§ng vŠ phía 

các thÀy Nam Hoa. SÜ Ông hÕi: “Bên này theo uy nghi, 

các sÜ cô không ÇÜ®c phép nhìn các thÀy, nhÜng các thÀy 

có ÇÜ®c phép nhìn các sÜ cô không?” M¶t thÀy, sau vài 

giây lÜ«ng l¿, Çã trä l©i: “ñÜ®c phép chÙ. NhÜng khi nhìn 

các sÜ cô, chúng tôi phäi quán chi‰u và thÃy h† nhÜ nh»ng 

khúc cûi khô thì m§i ÇÜ®c.” A, thì ra phäi phòng h¶ nhÜ 

th‰ m§i không nguy hi‹m. Không nh»ng các thÀy và các sÜ 

cô phía Làng Mai cÜ©i, mà các thÀy phía Nam Hoa cÛng 

cÜ©i. Không khí thÆt cªi mª.  

 

Trong bu°i thiŠn trà, có m¶t lúc sÜ chÎ ñÎnh Nghiêm lÃy 

cùi chÕ Çøng vào sÜ chÎ TuŒ Nghiêm và nói nhÕ: “TuŒ 

Nghiêm có thÃy các thÀy phía Nam Hoa Çang nhìn hai chÎ 

em mình không?” SÜ cô TuŒ Nghiêm trä l©i nhÕ, b¢ng 

ti‰ng Anh: “Các thÀy Çâu có Çang nhìn mình. Các thÀy 

Çang nhìn nh»ng khúc cûi khô ÇÃy chÙ!”  

 
 

 

 

 

 
SÜ Bé M¶t Linh M¶t 

L©i ÇÀu: ñây là nh»ng lá thÜ cûa m¶t sÜ cô trÈ, xin 

xuÃt gia lúc 13 tu°i. ChÌ h†c ti‰ng ViŒt ª trong chùa 

nhÜng sÜ cô Ç†c thông vi‰t thåo ti‰ng ViŒt nhÜ m¶t 

ngÜ©i trÈ l§n lên ª ViŒt Nam. Là m¶t “sÜ cô teen 

ager”, sinh ra và l§n lên ª MÏ, nh»ng lá thÜ cûa sÜ 

cô phän ánh nh»ng bæn khoæn và tình cäm cûa m¶t 

ngÜ©i trÈ cÛng nhÜ nh»ng trong sáng và ngây thÖ 

cûa m¶t “baby nun”. SÜ cô này là ngÜ©i thÙ 101 

ÇÜ®c xuÓng tóc xuÃt gia ª Làng Mai. 

 
 

Ngày 8 tháng 11 næm 1999 

Kính båch SÜ Ông, 

Con muÓn xin SÜ Ông cho con ÇÜ®c xuÃt gia Ç®t này. Con 

Çã s¤n sàng rÒi. Con bi‰t ch¡c là con muÓn làm m¶t sÜ cô 

và suÓt Ç©i làm sÜ cô. Con không muÓn ch†n con ÇÜ©ng 

nào khác con ÇÜ©ng này. Con cäm thÃy con ÇÜ©ng này 

thích h®p v§i con nhÃt. Con bi‰t không b¡t bu¶c phäi cåo 

ÇÀu xuÃt gia m§i có nghïa là tu. Con bi‰t con có th‹ chÌ 

làm ngÜ©i PhÆt tº có chÒng có con mà cÛng tu nhÜng cái 

Çó không Çû cho con. Con muÓn m¶t cái gì hÖn th‰ n»a. 

Con không muÓn chÌ thÜÖng m¶t ngÜ©i b¢ng cái tình 

thÜÖng chÌ cho hai ngÜ©i mà không có thiŒt. Con muÓn 

thÜÖng yêu nhÜ BÒ Tát Quan Th‰ Âm. Con muÓn thÜÖng 

m†i ngÜ©i và m†i loài. Con muÓn có nhiŠu tØ bi nhÜ BÒ 

Tát Quan Th‰ Âm. Con muÓn thÜÖng mË con. Con muÓn 

bÜ§c nh»ng bÜ§c chân mà Bøt Çã tØng bÜ§c. Con muÓn 

thành Bøt và Çem hånh phúc cho con và cho m†i ngÜ©i. 

Con không thÃy r¢ng “being cool, wearing expensive 

brand clothes, being popular, going to the movie theaters, 

going shopping, listening to the music all the time, talking 

on the phone all day...” là hånh phúc n»a. Con thÃy hånh 

phúc mà con muÓn n¢m ª trong con ÇÜ©ng này. Con muÓn 

giúp nhiŠu ngÜ©i b§t kh° và bi‰t thêm vŠ Çåo Bøt. Con 

muÓn sÓng m¶t cu¶c sÓng ÇËp, thänh thÖi, có nhiŠu hånh 

phúc, lành, thánh thiŒn, “wholesome”, thÆt, và giúp ÇÜ®c 

cho con và cho m†i ngÜ©i. Con thÃy ÇÜ®c là con có nhiŠu 

phÜ§c ÇÙc và may m¡n ÇÜ®c ª chùa, bi‰t vŠ PhÆt pháp, có 

niŠm tin và muÓn th¿c tÆp. Con thÃy rÃt u°ng cho con n‰u 

con không Çi tu... 
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... Con bi‰t có th‹ là sau này con së g¥p nh»ng khó khæn 

nhÜng mà con không có tu m¶t mình, có SÜ Ông và có 

tæng thân nên con tin r¢ng dù có khó bao nhiêu Çi n»a thì 

con cÛng së vÜ®t qua ÇÜ®c. Con nghï con ÇÜ©ng nào cÛng 

có nh»ng khó khæn cûa nó... 

 

Ngày 1 tháng 1 næm 2001 

Kính båch ThÀy, 

Con thÃy m¶t næm trôi qua rÃt mau. M‡i khi con nhìn låi 

hình trong quy‹n album hay quy‹n nhÆt kš cûa con thì con 

hay mÌm cÜ©i ho¥c nhiŠu khi con cÜ©i khúc khích và con 

cäm thÃy vui sÜ§ng và nhË nhõm trong lòng con. NhÜng 

cÛng có khi con thÃy con m¡c cÜ©i. Con nghï sao mà con 

dª tŒ, có nhiŠu l‡i lÀm quá. Con nh§ nh»ng ngày tháng ÇÀu 

sau khi ÇÜ®c xuÓng tóc con hát rÃt là nhiŠu, gÀn nhÜ m‡i 

ngày. (Bây gi© con b§t hát vì nhiŠu khi gi†ng con không 

có lên cao ÇÜ®c cho nên có khi nó giÓng nhÜ bÎ b‹, tuy 

r¢ng thÜ©ng chÌ có con trai m§i bÎ b‹ gi†ng.) Con b§t hát 

nhÜng con vÅn còn hát. Và trong nh»ng bài mà con thích 

hát có khúc chót cûa bài Bài Tøng Hånh Phúc: “Hånh phúc 

thay ÇÜ®c sÓng trong tæng Çoàn Th‰ Tôn...” Con thÃy sÓng 

trong tæng thân rÃt là vui và rÃt là ÇËp. Có nhiŠu ti‰ng cÜ©i, 

nhiŠu chuyŒn vui, có thÜÖng nhau, giúp nhau, nâng Ç« 

nhau, th¿c tÆp Ç‹ hi‹u nhau hÖn, thÜÖng nhau nhiŠu hÖn, 

sÓng hòa h®p hÖn, chia sÈ nh»ng cái thÃy, nh»ng kinh 

nghiŒm tu tÆp cûa mình... Con thÃy sÓng trong tæng thân 

rÃt hay, rÃt ÇËp vì mình cùng có m¶t hÜ§ng Çi giÓng hŒt 

nhÜ nhau, mình cùng th¿c tÆp gi§i luÆt uy nghi, cùng nuôi 

dÜ«ng nhau, nâng Ç«, nh¡c nhª cho nhau Ç‹ mình tu tÆp 

giÕi và giúp cho nhiŠu ngÜ©i b§t kh°. 

 

ThÀy Öi,  

Con nh§ có lÀn ThÀy hÕi con có bao gi© con nghï là quš sÜ 

chÎ con không hi‹u con không. Lúc Çó con Çã có nghï vài 

lÀn nhÜ vÆy rÒi nhÜng con không dám nói vì con thÃy Çó là 

l‡i cûa con, con hay nghï là con không hi‹u chính con 

nhiŠu hÖn, con không hi‹u nh»ng s¿ thay Ç°i trong con. 

Con cÙ hÕi tåi sao t¿ nhiên con låi không vui? Con bi‰t con 

có ÇiŠu kiŒn ÇÀy Çû nhÜng t¿ nhiên con không thÃy vui tí 

nào. Tåi sao t¿ nhiên con låi buÒn? Tåi sao con không cäm 

thÃy t¿ nhiên và thoäi mái n»a? Tåi sao mà con æn không 

ngon, ngÒi không yên? Tåi sao mà con “self conscience” 

quá vÆy? Tåi sao con suy nghï nhiŠu quá? v.v.. Tåi sao và 

tåi sao? Con không có thích nh»ng cái Çó, không chÃp 

nhÆn ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu Çó. Con cÙ nhÜ vÆy mà bÎ chìm Ç¡m 

trong nh»ng cäm xúc và suy nghï. GiÓng nhÜ trong bài thÖ 

“Bên Mé RØng ñã Nª R¶ Hoa Mai” vÆy: 

 

Có khi ThÀy xuÃt hiŒn, ngay gi»a ÇÜ©ng con Çi.  

NhÜng m¡t con vÅn nhìn ThÀy nhÜ nhìn 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...  

 

Tuy r¢ng con rÃt kh© dåi, không Çû sáng suÓt Ç‹ th¿c tÆp 

nhÆn diŒn, ôm Ãp, chÃp nhÆn, làm m§i, ti‰p tøc sÓng có 

hånh phúc, tÜÖi mát... Tuy r¢ng con bÎ chìm Ç¡m trong 

nh»ng cäm xúc, suy nghï loanh quanh v§ vÄn, Çánh mÃt s¿ 

th¿c tÆp, con vÅn ÇÜ®c ThÀy thÜÖng, quš sÜ anh, sÜ chÎ 

thÜÖng, kéo con Ç‹ chäy theo dòng sông qua nh»ng l©i 

chia sÈ kinh nghiŒm, dåy d‡ v§i tình thÜÖng, hi‹u bi‰t mà 

tuy m§i nghe qua nhiŠu khi con chÜa hi‹u hay thÃm thía 

nhÜng sau Çó thì con hi‹u. Nh»ng lÀn các sÜ chÎ nh¡c con 

là Ç‰n gi© sinh hoåt chúng, Çi thiŠn hành, æn cÖm hay nh¡c 

nhª con vŠ uy nghi, dåy con vŠ gi§i luÆt ÇŠu là nh»ng lÀn 

con ÇÜ®c ÇÄy theo dòng sông tæng thân. CÛng có vài lÀn 

con làm bi‰ng không muÓn Çi nhÜng sau khi Çi rÒi con 

thay Ç°i và cäm thÃy vui. 

 

ThÀy Öi, con së là m¶t bông hoa tÜÖi mát cûa ThÀy, cûa 

quš sÜ anh, quš sÜ chÎ. Con së là m¶t chú ti‹u có hånh 

phúc cûa ThÀy và cûa tæng thân. Và n‰u nhÜ con có l« 

quên n»a (con hy v†ng là không) thì con xin ThÀy nh¡c Ç‹ 

con nh§ låi... 

 

...ThÀy Öi, con rÃt may m¡n ÇÜ®c Çi xuÃt gia s§m. Con rÃt 

hånh phúc ÇÜ®c làm baby nun. Con bi‰t Ön ThÀy Çã mª 

m¡t cho con Ç‹ thÃy ÇÜ®c con ÇÜ©ng ÇËp tuyŒt v©i này. 

Con së cÓ g¡ng th¿c tÆp cho giÕi Ç‹ giúp ÇÜ®c nh»ng 

ngÜ©i trÈ sau này, Ç‹ Çem hånh phúc cho nhiŠu ngÜ©i sau 

này.  

 

Con cÀu chÜ Bøt, chÜ BÒ Tát h¶ trì cho ThÀy ÇÜ®c sÙc 

khÕe tÓt và thân tâm an låc. 

 

Ngày 9 tháng 8 næm 2001 

Kính båch ThÀy, 

Bây gi© Çã khuya rÒi nhÜng con có cäm giác nhÜ n‰u con 

không vi‰t lá thÜ này thì tÓi nay con së ngû không ngon. 

Con Çã muÓn khóc lúc con Ç†c Çoån chót trong lá thÜ 

ThÀy vi‰t là ThÀy có ÇÙc tin nÖi các con và không có gì có 

th‹ làm lung lay ÇÙc tin Ãy. Có khi con ch£ng thÃy niŠm tin 

nÖi con ª Çâu cä và m¥c cäm cûa con l§n quá, con ôm nó 

không n°i, con phäi tìm t§i m¶t sÜ chÎ khác Ç‹ cÀu cÙu. 

 

ThÀy Öi, con rÃt thích quy‹n Thiên ThÀn Quét Lá. Trong 

Çó có m¶t câu chuyŒn k‹ vŠ m¶t chú ti‹u ÇÜ®c cha mË chú 

cúng dÜ©ng cho chùa vì chú khó nuôi. Chú kh° sª vì làm 
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công viŒc rÃt nhiŠu. Sau Çó chú g¥p m¶t chú ti‹u khác và 

chú m§i bi‰t ÇÜ®c là thÀy cûa chú không phäi là thÀy tu 

chân chính mà chÌ là thÀy Çám thôi, còn ngôi chùa thì cûa 

nhà nÜ§c. Sau Çó chú ti‹u t¶i nghiŒp ÇÜ®c thÀy cûa chú 

ti‹u kia giúp cho Çi PhÆt h†c viŒn v§i các chú ti‹u khác. 

Chú ti‹u t¶i nghiŒp Çó rÃt cäm Ç¶ng bªi lòng tØ bi r¶ng l§n 

cûa vÎ thÀy sau. Con thÃy ThÀy cÛng là vÎ thÀy dÍ thÜÖng 

trong truyŒn và con cäm thÃy rÃt may m¡n không phäi g¥p 

hoàn cänh cûa chú ti‹u Çó. Con cäm thÃy rÃt phÃn khªi sau 

khi Ç†c quy‹n Çó và con thÃy con ÇÜ©ng tu rÃt ÇËp, rÃt 

trong sáng, nhÃt là khi mình Çi tu s§m, còn nhÕ tu°i. Ki‰p 

sau con muÓn Çi tu s§m hÖn n»a. Con thÃy 13 tu°i vÅn hÖi 

trÍ. 

 

ThÀy Öi, tuy r¢ng bÜ§c chân con chÜa v»ng giÓng nhÜ con 

mèo con, tuy r¢ng con có nhiŠu tÆp khí, có nhiŠu m¥c cäm, 

con tin ch¡c con së chuy‹n hóa nó vì ThÀy, quš sÜ chÎ, sÜ 

anh còn Çây. 

 

Ngày 9 tháng 10 næm 2001 

Kính båch ThÀy, 

Trong gi© ngÒi thiŠn chiŠu hôm qua con có nhìn låi quãng 

Ç©i ng¡n ngûi mà con Çã sÓng và thÀm g†i tên nh»ng 

Giáng KiŠu Çã bÜ§c vào cu¶c Ç©i con, Çã giúp cho con 

thay Ç°i Ç‹ trª nên m¶t con ngÜ©i tÓt hÖn. Con cÛng có 

nghï Ç‰n ThÀy, quš sÜ anh và sÜ chÎ. Con Çã t¿ hÕi chính 

mình, n‰u mà không có ThÀy, quš sÜ anh, sÜ chÎ thì con Çã 

Çi låc vŠ hÜ§ng nào, ch¡c ch¡n chÌ là kh° Çau thôi. Con s¿c 

nh§ Ç‰n câu kinh: “BÓn Ön mang n¥ng, chÜa dÎp báo ÇŠn”. 

Có nhiŠu khi con nghï ThÀy giÓng nhÜ BÒ Tát thÎ hiŒn, là 

Bøt tÜÖng lai mà con có Ç†c trong quy‹n “Great Disciples 

of the Buddha”. Có khi con rÃt là phÃn khªi bªi s¿ th¿c tÆp 

cûa ThÀy nhÜng có khi con hÖi buÒn khi con nghï làm sao 

mà con låi có th‹ có nh»ng cái tÓt ÇËp nhÜ ThÀy ÇÜ®c.  

 

M¶t hôm n† con ghé vào thÜ viŒn thæm thì con lÃy quy‹n 

Sen Nª Tr©i PhÜÖng Ngoåi ra coi thº. Con mª cuÓn kinh 

Çúng nh¢m phÄm BÒ Tát ThÜ©ng BÃt Khinh và con say sÜa 

Ç†c phÄm Çó. Con liŠn mÜ®n quy‹n Çó vì con quá thích. 

Con rÃt hånh phúc trong khi Ç†c quy‹n này dù con chÌ m§i 

Ç†c qua vài phÄm thôi. ThÆt ra ª chùa con vÅn thÜ©ng tøng 

kinh Pháp Hoa nhÜng con thích ÇÜ®c chÌ dÅn là mình có 

th‹ áp døng nó ÇÜ®c n»a kia. Con thÃy con giÓng anh 

chàng bÕ nhà ra Çi, lang thang tìm ki‰m mi‰ng æn vÃt vä và 

ThÀy hÖi giÓng ngÜ©i TrÜ®ng Phu vÆy. ThÀy dåy con cách 

chuy‹n hóa cái m¥c cäm cûa con Ç‹ có hånh phúc. Hôm 

sáng chû nhÆt lúc các sÜ chÎ, sÜ anh lên hát thì t¿ nhiên con 

không thích ÇÙng hàng ÇÀu vì con nghï con chít khæn vô là 

m¥t con xÃu l¡m nên con muÓn trÓn Çàng sau. Con mong 

cho không ai Ç‹ š hay kêu con ra ÇÙng hàng trÜ§c nhÜng 

con vÅn bÎ kêu nhÜ thÜ©ng. Hát xong Çi xuÓng rÒi con vÅn 

không l¡ng ÇÜ®c tâm tÜ dù chuông Çã ÇÜ®c thÌnh. Con 

nghï låi vŠ hành Ç¶ng cûa con. Con thÃy con t¿ làm con 

kh° vì con ôm ch¥t cái thÃy vŠ mình là xÃu cä trong lÅn 

ngoài, mình không b¢ng sÜ chÎ này, sÜ chÎ khác... Khi thÃy 

ÇÜ®c nhÜ vÆy thì t¿ nhiên con nhË h£n ra, con lÃy låi ÇÜ®c 

bình tïnh nhÜ thÜ©ng. Lúc con nghe ThÀy giäng ti‰p vŠ tri 

giác sai lÀm vŠ mình và vŠ ngÜ©i khác chÌ làm kh° thêm 

thôi, con nh§ Ç‰n ngài Svastika cÛng thÃy ÇÜ®c trÜ§c khi 

Bøt nói ra cho Çåi chúng nghe vŠ Çóa sen ngài ÇÜa lên và 

nø cÜ©i cûa ngài Ca Di‰p. 

 

Ngày 2 tháng 4 næm 2002 

ThÀy kính thÜÖng, 

Sao t¿ nhiên con n°i hÙng vi‰t thÜ cho ThÀy, con cÛng 

ch£ng hi‹u. Con không muÓn vi‰t cho xong lá thÜ Çang 

vi‰t dª dang và m‡i lÀn nh§ Ç‰n nh»ng ÇiŠu con Çã vi‰t thì 

con cäm thÃy không hài lòng vì nó có vÈ h©i h®t, chÌ ª trên 

bŠ m¥t thôi chÙ không phäi là tÆn gÓc rÍ, chÌ là “lš thuy‰t” 

suông thôi chÙ không phäi do th¿c tÆp mà ra. 

 

ThÀy Öi!  

Có m¶t b»a n† con Çang Çánh ræng thì t¿ nhiên con thÃy 

tÙc cÜ©i quá. Con thÃy con giÓng nhÜ là cái ræng ª tuÓt 

trong hàm bÎ dÖ, dính bánh kËo mà m‡i khi thÃy bàn chäi 

Çánh ræng vØa ti‰n t§i là Çã v¶i la lên: “Không! Tui không 

muÓn ÇÜ®c såch së, thÖm tho! Tui s® l¡m! Tui chÌ thích ª 

dÖ thôi!” Con cÜ©i khúc khích m¶t mình khi con nghï Ç‰n 

ThÀy. Phäi rÒi, ThÀy hiŠn khô, ThÀy chÎu chÖi, mà sao con 

cÙ trÓn ThÀy mãi? ñôi khi con cho là vì con s® con thô 

tháo, vÃp lên vÃp xuÓng, løp chøp thì làm sao mà gÀn ThÀy 

ÇÜ®c? Nh»ng cái này Çã tØng xäy ra nhiŠu lÀn không th‹ 

nào chÓi cãi ÇÜ®c. RÒi khi khác thì con cho là con không 

có lš do nào mà Ç‰n gÀn ThÀy ÇÜ®c vì con chÌ có tay 

không. Khi thì con låi s® tình thÜÖng, lòng tØ bi tràn ÇÀy 

trong trái tim ThÀy vì con có th‹ chÎu Ç¿ng bÎ la, bÎ trØng 

phåt thôi chÙ con mà ngÒi bên ThÀy là con nhÜ m¶t cøc 

nÜ§c Çá bÎ tan vÆy Çó. ThÀy có nhiŠu tình thÜÖng quá và 

cái Çó th¡ng con. 

 

Hôm mÒng hai T‰t ª Xóm M§i cÛng vÆy, con nghï Ç‰n 

ThÀy vì lúc Çó con muÓn chÖi v§i con mèo con nhÕ nhÃt 

có lông tr¡ng nhÜng nó cÙ røt rè nhút nhát và bÕ chåy Çi 

mi‰t. Con không chÎu thua, con làm Çû trò nhÜng nó vÅn 

s® và chåy xa hÖn. Con thÃy nó nhát quá thành ra con 

không thèm rÜ®t theo nó n»a. T¿ nhiên con thÃy r¢ng con 

cÛng vÆy, sao con cÙ trÓn ThÀy hoài. Phía trÜ§c có sÜ anh 

Pháp Låc Çang ngÒi dÜ§i bøi tre, con chåy Ç‰n k‹ cho sÜ 

anh nghe cái thÃy nho nhÕ cûa con thì sÜ anh nói: “¯a, vÆy 

lÀn sau sÜ em Ç‰n v§i ThÀy nha!” Con nói phäi chi con dÍ 
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thÜÖng nhÜ con mèo kia thì Ç« bi‰t mÃy. ñ¢ng này con 

giÓng con mèo Çen thui bÎ tÆt bŒnh lây vi trùng cho nh»ng 

ngÜ©i khác. Có khi con thÀm Ü§c ki‰p sau con së Çi tu s§m 

hÖn, tØ lúc 5, 6 tu°i, làm baby monk thÙ thiŒt cûa ThÀy chÙ 

không có “d°m” nhÜ bây gi©. ThÀy Öi, ThÀy có chán con 

chÜa? 

 

Lúc trÜ§c con nghï r¢ng con xÃu cä trong lÅn ngoài. Con 

không lên hát cÛng Çâu có sao. Có bi‰t bao nhiêu sÜ anh, 

sÜ chÎ tÜÖi mát và có th¿c tÆp Çàng hoàng, con lên làm xÃu 

thêm thôi. Hôm kia con t¿ Ç¶ng lên hát vì con muÓn lên, 

không phäi vì con “bÎ b¡t” lên nên con cäm thÃy rÃt khÕe. 

Nh»ng ngày gÀn Çó con có khá nhiŠu niŠm vui. Con thÃy 

nhiŠu ÇiŠu lành månh hÖn là cÙ nhìn m¶t cách tiêu c¿c và 

bi quan. Lúc trÜ§c con nghï con không t¿ nhiên, không 

thoäi mái thì lên chÌ t¿ làm kh° mình thôi (NhÃt là nh»ng 

lÀn xem video xong con càng không muÓn lên n»a, con 

không ng© con xÃu Ç‰n cái mÙc nhÜ vÆy.) Bây gi© con 

thÃy ÇÜ®c m¶t phÀn là lên hát, lên tøng kinh cÛng n¢m 

trong s¿ th¿c tÆp chÙ không phäi hát cho xong rÒi chåy 

xuÓng. Con nói vÆy thôi chÙ con chÜa thÃy ÇÜ®c m¶t cách 

rÓt ráo và thÆt s¿ giÕi Çâu. 

 

ThÀy Öi, b»a nào ThÀy mª l§p dåy làm thÖ và vi‰t væn 

nghe ThÀy. Con nghe quš sÜ cô k‹ ngày xÜa ThÀy Çã làm 

nhÜ vÆy và con rÃt thích. Dåo này con thích làm thÖ và vi‰t 

væn l¡m, nhÜng con làm tÀm bÆy tÀm bå thôi. 

. . . . . 

Con nghï ThÀy Ç†c ngang Çây ThÀy Çû chán rÒi nên con 

xin tåm dØng bút ª Çây. 

Con cûa ThÀy, 

 SÜ bé 101   

 

 

Kinh SÖ Tâm 
sÜ cô Chân Trúc Nghiêm 

Kinh sÖ tâm 

Xóm M§i nh»ng ngày cuÓi næm 

Kính dâng ThÀy... 

ThÜa ThÀy mÃy hôm nay con cÙ Ç¥t bút vi‰t hoài mà bÙc 

thÜ vÅn chÜa xong. NhÜng b‡ng nhiên gi†ng thÖ không 

vÀn và cÛng không ÇiŒu vang lên trong ÇÀu. Th‰ là con 

Çành ghi xuÓng và månh dån trình lên ThÀy, kính xin ThÀy 

hoan h›.. 

 

NgÒi chÖi v§i hÖi thª 

Trông gió v©n lá khô 

N¡ng chiŠu thôi nhäy múa 

Cây ÇÙng im, làm thÖ 

 ‘Là mây thì phäi bay 

Là gió thì phäi th°i 

Cây cao thì phäi ÇÙng 

NgÜ©i tu phäi tÆp hòa’ 

 

Con hòa theo m†i pháp 

h†c nÖi hånh thä buông 

Ç‹ lòng nhÜ mây n°i 

thänh thÖi, ch£ng giÆn h©n. 

Con nhìn sâu t¿ thân 

thÃy bao ÇiŠu mÀu nhiŒm 

hånh phúc ngày càng cao 

nghïa, tình con thâm tåc 

Ön Bøt, Ön ThÀy, T° 

cha mË cùng ông bà 

Cä vån loài chúng sinh 

Çã cho con hiŒn h»u 

khÓi lºa cháy trong tim 

chuông Çåi hÒng Çã g†i 

Con dØng gót phiêu linh 

quay vŠ xin nÜÖng t¿a 

BÜ§c chân ThÀy Çi trÜ§c 

bÜ§c chân con theo sau 

m†i ngÜ©i cùng nÓi bÜ§c 

ta Çi cho Ç©i sau 

V§i chí nguyŒn cao v©i 

con v»ng lòng Çi t§i 

m¡t sáng ng©i tin yêu 

tình thÜÖng không biên gi§i. 

Con Çi làm cách mång 

Cách mång trong tÜ duy 

Ç‹ nhÆn nhìn Çau kh° 

vÜ®t h£n lÜ§i tình si. 

M¶i ki‰p ngÜ©i thÆt ng¡n 

Mà cÛng Çû Ç‹ dài 

Con Çã và làm gì 

cho tình thÜÖng hiŒn h»u.. 

ThÀy Öi, con th¿c tÆp, 

phäi hòa ÇiŒu thân tâm 

hÖi thª và bÜ§c chân 

Çàn lên cung tuyŒt häo... 

NhÎp thª cûa tæng thân 

là måch ÇÆp cûa con 

M¡t ‘Tæng’ nhìn, chÌ dåy 

con ngoan ngoãn cúi ÇÀu. 

Con xin sÓng løc hòa 

tình chÎ em nuôi dÜ«ng 

S§m hôm chæn hÖi thª 

nói cÜ©i, gi» uy nghi 

Công ThÀy sinh ra con 
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÷n Tæng thân che chª 

con an trú, thänh thÖi 

bình yên cùng mÜa n¡ng 

M‡i ngày nuôi gi§i ÇÎnh 

trÒng cây tuŒ tÓt tÜÖi 

trang nghiêm cho thân tÜ§ng 

con làm ÇËp cho Ç©i... 

Kìa chân vui sÜ chú 

thanh thän trên ÇÒi cao 

ti‰ng cÜ©i em thÖ nhÕ 

lÅn trong gió ÇÜa vŠ... 

 

‘Ti‰ng chuông chùa sâu Ç†ng 

làm bi‹u hiŒn ti‰ng mÜa’ 

ThÀy Öi: con thÀm nhÆn 

Çèn truyŠn trao cûa ThÀy. 

 

ThÜa ThÀy, con Ç†c Çi Ç†c låi bài thÖ và ch®t nhÆn ra Çó là 

kinh sÖ tâm cûa con. Trong con thÜ©ng có nh»ng tÜ niŒm 

nhÜ vÆy vang lên thÜ©ng xuyên. ñó là nh»ng næng l¿c vô 

hình giúp con Çi vŠ phía trÜ§c, hÜ§ng thÜ®ng và dÀu có 

vÃp ngã con vÅn ÇÙng lên và Ç©i cÛng Çã nhÜ©ng m¶t bÜ§c 

cho con. ThÜa ThÀy có phäi con lÿ và cÙng ÇÀu không? 

Cách Çây mÜ©i næm con Çã chÓng trä v§i bÓn ch» ‘HÒng 

nhan Ça truân’ b¢ng ti‰ng g†i cûa bän kinh này và rÒi mÜa 

Çã tånh, gió Çã dØng. BÀu tr©i xanh trong hi‹n hiŒn... Gi© 

này Ç¥t bút vi‰t thÜ cho ThÀy trong con chÌ toàn là niŠm 

hånh phúc và bình an. Con không có m¶t mong cÀu hay 

n‡i lo s® nào cho ngày mai... ThÆt mÀu nhiŒm! 

 

Lúc sáng ngày thÙ bäy, sau khi æn sáng xong, chúng con 

rºa chén ª mái hiên ngoài...m¶t cänh tÜ®ng thÆt ÇËp Çã bày 

ra, không gian m¶t màu tr¡ng xóa, và lÅn trong hÖi lånh 

bu°i sáng s§m ti‰ng chim ríu rít g†i nhau, g†i chúng con 

nhìn và ng¡m vÈ ÇËp cûa ÇÃt tr©i Çi.. ñËp l¡m ThÀy Öi. 

Chúng con rû nhau chåy trên bãi cÕ tr¡ng, trên ÇÀu vÅn còn 

nºa vÀng træng treo lÖ lºng và nh»ng áng mây ºng hÒng ª 

góc tr©i thÆt vui, thÆt ÇËp. M¡t ngÜ©i nào cÛng to tròn niŠm 

thích thú, gi†ng cÜ©i giòn giã cÃt lên, vÆy mà không th‹ 

nào làm mÃt Çi vÈ tïnh mÎch cûa bu°i sáng mùa Çông... Và 

con cÃt bÜ§c, thÆt nhË, thÆt yên trên con ÇÜ©ng ÇÃt..., môi 

thoáng cÜ©i... Con nh§ låi tåi sao khi xÜa, khi có ngÜ©i bån 

hÕi con sao c¿c kh° l¶i ngÜ®c dòng nhÜ vÆy và con Çã trä 

l©i: ª ViŒt Nam lúc còn nhÕ, tøi con nít chúng tôi æn nh»ng 

cây cà rem chÌ làm b¢ng nÜ§c ÇÜ©ng lÅn vài håt ÇÆu bÕ 

trong Óng thi‰c nhÕ và làm Çông låi - lúc Çó thÃy ngon sao 

là ngon... NhÜng gi© qua Çây rÒi, Çã n‰m qua ÇÜ®c nh»ng 

thÙ "ice cream" n°i ti‰ng nhÜ ‘Haagen Daz’, ‘Breyer’ thì 

Çâu còn dåi gì æn låi cây cà rem hÒi xÜa. Thiên nhiên, bÀu 

tr©i trong cao vút, vÀng træng thênh thang và nh»ng vÀn 

thÖ, pháp thoåi và sách cûa ThÀy là nh»ng "ice cream" 

ngon nhÃt cûa con, và con Çã cho phép cô bé hÒi xÜa bi‹u 

hiŒn t¿ nhiên; khi con cÀn rong chÖi...Con Çã h†c nÖi 

ThÀy, nÖi sÜ chú Pháp Hi‹n và nÖi các ThÀy, các SÜ Cô... 

m¶t nghŒ thuÆt sÓng. Có m¶t lÀn con nghe sÜ chú Pháp 

Hi‹n chia sÈ trong pháp Çàm “sÓng trong chúng thì mình 

phäi bi‰t hå bÙc tÜ©ng cûa mình xuÓng.” Con cäm Ç¶ng. 

SÜ chú Çã tìm ra cách sÓng và con an tâm. Con bi‰t sÓng là 

m¶t nghŒ thuÆt, tu là m¶t nghŒ thuÆt và làm viŒc cÛng là 

m¶t nghŒ thuÆt... 

 

Th©i gian này con m§i xuÃt gia ÇÜ®c bäy tháng, nhìn låi 

con Çã thay Ç°i ít nhiŠu... Con không còn im l¥ng vài ngày 

nhÜ xÜa, m‡i khi bÎ t°n thÜÖng. Con không còn Än mình ª 

m¶t góc nào Çó... Con nh§ có lÀn con Çóng cºa låi hÖi nhË, 

con quay Çi và cºa bung ra. Cô Elisa ÇÙng Çó Çã bäo con: 

“—, Ò, không ÇÜ®c...!” Con mÌm cÜ©i và t¿ nhiên t§i khép 

cºa låi dÀu con bi‰t ch¡c r¢ng lúc Çóng cºa con có Çû 

chánh niŒm, tåi gió Çó thôi... Và con khám phá ra r¢ng con 

ch£ng cÀn lên ti‰ng Ç‹ biŒn minh; hay Ç‹ cho m¶t niŒm t¿ 

ái xäy ra, ho¥c Çã phän Ùng... RÒi m¶t lÀn khác m¶t sÜ chÎ 

kêu con låi dåy con: SÜ chÎ thÃy con hái trái hÒng thÙ ba 

trong khi trong tay Çã có m¶t trái và con vØa c¡n m¶t trái 

khác... SÜ chÎ dåy nhÜ vÆy là hÖi tham... Khi Çó có vài 

ngÜ©i chung quanh n»a nhÜng con cÜ©i thËn mà không hŠ 

thÃy có s¿ t°n thÜÖng hay t¿ ái nào sau Çó, trái låi con thÃy 

m‰n sÜ chÎ thêm... Có lúc con Ç¥t trách nhiŒm lên vai mà 

vác nên con Çã không có s¿ hoà ÇiŒu cûa thân tâm. Con b¡t 

cÖ th‹ làm nhiŠu hÖn là cho nó ngÖi nghÌ, và con có tÆt 

thích t¿ m¶t mình làm, dÀu là viŒc rÃt n¥ng, nên k‰t quä là 

cánh tay con Çã Çình công...  

 

Con Çã h†c m¶t bài h†c là phäi cÀn Ç‰n s¿ giúp Ç« cûa 

ngÜ©i khác (Çó cÛng là tính t¿ ái trá hình trong con)... 

NhiŠu khi con và ThÀn Nghiêm tâm s¿ mình là vÓn ÇÀu tÜ 

cûa ThÀy và tæng thân. M¡t Tæng nhìn và giao viŒc cho 

mình. ñó là cÖ h¶i Ç‹ mình phøng s¿ Çåi chúng, cúng 

dÜ©ng Tam Bäo, Ç‹ mình th¿c tÆp hành trong vô hành, Ç‹ 

có th‹ h†c hÕi tØ nh»ng khó khæn, trª ngåi mà Çi lên nhÜ 

ngÜ©i vÜ®t rào cän. Mình không th‹ chÌ trôi bÆp bŠnh tìm 

s¿ an thân. Thân mình gi© là t‰ bào nhÕ cûa m¶t thân vô 

cùng l§n. Và nhÜ vÆy thì ThÀy m§i không bÎ l‡ vÓn. Chúng 

con Çã nuôi nhau nhÜ vÆy. Không nh»ng v§i ThÀn Nghiêm 

mà v§i các sÜ chÎ, sÜ em khác con ÇŠu thích lân la và xin 

làm m¶t chÃt hÒ Ç‹ nÓi liŠn tÃt cä.  

 

Hôm bu°i lÍ truyŠn Çæng khi nhìn ThÀy tØ xa v§i niŠm 

thành kính quy ngÜ«ng, có m¶t s¿ rung Ç¶ng Çã xäy ra 

trong con. Con Çã thÃy mình hòa nhÆp dÍ dàng trong dòng 

chäy cûa chÜ Bøt, chÜ vÎ T° SÜ, cûa ThÀy. Ánh m¡t ThÀy 
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sáng qu¡c khi nhìn vào ánh lºa ti‰p nÓi và thân tâm con Çã 

hòa theo... m¶t cäm giác mŠm rÛ ra không gi§i hån cûa 

hình s¡c da thÎt, xÜÖng cÓt và cänh vÆt bên trong bên ngoài 

nhÜ cÛng không còn bÎ ngæn che. Con thÆt tình xúc Ç¶ng 

và nÜ§c m¡t Çã Ùa ra. 

 

ThÜa ThÀy con thÃy hånh phúc cùng Ç‰n tØ các sÜ cô cho 

con. SÜ cô ñoan Nghiêm cÙng r¡n nhÜng thÆt Çåi lÜ®ng, cô 

th‰ vai trò ngÜ©i anh cä, ngÜ©i chÎ l§n làm nh»ng chuyŒn 

khó làm. SÜ cô Thoåi Nghiêm nhåy bén, khéo léo hÜ§ng 

chúng Çi vào nŠ n‰p. SÜ cô Hoa Nghiêm hiŠn lành xuŠ 

xòa... SÜ cô ñÎnh Nghiêm ngày càng tÜÖi mát nhÜ dòng 

suÓi cûa tháng Avril, và sÜ cô Phúc Nghiêm âm thÀm làm 

chÎ l§n hy sinh, chæm sóc chúng con. Có nh»ng bu°i uÓng 

trà, có ti‰ng nhåc hòa tÃu nhè nhË, m¶t ng†n n‰n, không 

khí thoäng hÜÖng trÀm và chÎ em ngÒi bên nhau thÆt yên... 

Hånh phúc cûa con là ÇÜ®c chÖi v§i các sÜ cô cûa miŠn 

bi‹n Nha Trang cùng m¶t tình chung m¥n mà và hÜªng s¿ 

tÜÖi mát cûa nhau nhÜ gió Çåi dÜÖng. Hånh phúc là con có 

Trang Nghiêm, hÒn nhiên ngây thÖ s¤n sàng có m¥t chÖi 

v§i con. Hånh phúc là con có HiŠn Nghiêm, Thanh 

Nghiêm, Mai Nghiêm và con thÆt vui khi thÃy ThÀn 

Nghiêm ríu rít nhí nhänh nhÜ m¶t em bé, hay có lúc thÆt 

l§n nhÜ m¶t SÜ Bà. Con hånh phúc khi thÃy sÜ chú Pháp 

Huy Çã tìm m¶t mÓi tình chung bŠn bï và v»ng chãi hÖn. 

Và con cÛng thÆt vui khi nhìn sÜ chú Pháp Hi‹n cung kính 

quÿ dâng ThÀy... m¶t cº chÌ nhÕ nhÜng th‹ hiŒn Çû cái 

lành cái ÇËp, và con không có m¶t mong cÀu nào n»a. 

Pháp Hi‹n Çã tu cho cä ba Ç©i h† Cao, Çã thoát ra vòng trói 

bu¶c cûa l©i nguyŠn... 

 

Con hånh phúc hÖn n»a khi bi‰t ThÀy vÅn còn Çó ngÒi 

thÌnh chuông và nhìn chúng con hát. SÜ cô Chân Không 

vÅn còn quÿ låy ÇÜ®c... Các thÀy, các sÜ cô giáo th† Çã cho 

nh»ng bài pháp thoåi thÆt hay, ÇÀy tình nghïa cûa m¶t tæng 

thân có th¿c chÙng tu tÆp... Và thêm n»a con vÅn còn cha 

mË Ç‹ là ru¶ng phÜ§c cho con gieo trÒng và hÒi hÜ§ng. 

 

Có nh»ng khi quÿ låy Tam Bäo lòng con träi ra. Và tâm 

con bi‰t rõ ràng là con Çang nÜÖng t¿a thÆt v»ng nÖi t¿ 

tánh vô tÜ§ng cûa Tam Bäo... ThÀy Öi con có rÃt nhiŠu 

hånh phúc, k‹ hoài không h‰t. Con Çê ÇÀu Çänh lÍ ThÀy Çã 

vén mây gi»a tr©i cho con Ç‹ con tìm thÃy bi‰t bao ánh 

træng vàng trong Ç©i sÓng hàng ngày. Nh»ng hånh phúc vô 

cùng Çó con xin dâng lên cúng dÜ©ng ThÀy nhÜ m¶t phÄm 

vÆt cûa ngÜ©i con dâng lên vÎ Cha hiŠn kính yêu. 

 

Con cûa ThÀy,  
 

 

 
TÎnh ñ¶ nÖi Çây 

 

Nam mô A Di ñà PhÆt 

 

Kính båch SÜ Ông, 

Khi làm lÍ b‰ giäng gi§i Çàn SÜ Ông dåy ai cÛng vi‰t thÜ 

cho SÜ Ông. Con liŠn nghï con phäi vi‰t Ç‹ dâng lên SÜ 

Ông. Con t¿ xÃu h° là mình vì Ça Çoan Çi rÒi cÙ mong mau 

vŠ, vÆy mà SÜ Ông chÌ quª con rÃt nhË và rÃt hiŠn. 

 

Cái š nghï ÇÀu tiên ÇÆp vào tim óc con là “Con Çã vŠ và 

con Çã t§i”, và con Çã tÌnh thÙc. N‰u không có chuy‰n Çi 

nÀy thì con nhÜ m¶t ngÜ©i Çang ngû say. Con cám Ön thÀy 

con Çã nh© sÜ chÎ Chân Không cûa con Çem con Ç‰n Çây. 

Tuy con ª rÃt ng¡n nhÜng con Çã h†c rÃt dài. Con t¿ thÃy 

trách nhiŒm cûa con khi trª vŠ ngôi chùa mà con Çã kính 

Ç¥t là Th‹ Thanh Pháp Uy‹n- nay là TØ Ân t¿ - phäi làm 

nhÜ th‰ nào n‰u không thì con nghï là con rÃt có l‡i v§i 

Tam Bäo - Giáo bÃt nghiêm sÜ chi Ç†a.   

 

Con thÃy giÆt mình, tØ lúc ª chùa ñình Quán Hà N¶i rÒi 

Ç‰n Làng, m¶t nÖi có h¢ng træm ngÜ©i vØa tu sï vØa cÜ sï 

mà sao v¡ng l¥ng Ç‰n nhÜ th‰ này trong khi con ª nhà v§i 

hÖn 20 em mà cu¶c sÓng lúc nào cÛng bôn chôn xao Ç¶ng. 

Con nh§ Ç‰n nh»ng câu chuyŒn khi cÆn thÀn Kÿ ñà dÅn 

vua A Xà Th‰ Ç‰n g¥p PhÆt, vÎ Ãy nói r¢ng nÖi Çây có Ç‰n 

1250 vÎ nÜÖng PhÆt Ç‹ tu. Gi»a Çêm khuya thanh v¡ng vua 

A Xà Th‰ nói sao Çông ngÜ©i mà im Ç‰n nhÜ vÆy, có phäi 

quÀn thÀn muÓn håi ông vì ông Çã gi‰t thánh quân TÀn Bà 

Sa La không.  

 

SÜ Ông Öi, con Ç‰n Çây cÛng gi»a lúc vô cùng thanh v¡ng - 

quanh gi§i trÜ©ng toàn Çèn dÀu - Con bÜ§c vào và vô cùng 

xúc Ç¶ng, con muÓn khóc vì con thÃy gi§i trÜ©ng mênh 

mông, ngÜ©i Çông nghËt th‰ mà tØ Âu sang Á, tØ MÏ Ç‰n 

Úc, Çû cä màu da, Çû cä chûng t¶c mà h† chÌ Ç‰n tu h†c 

hay m§i tÆp s¿ xuÃt gia nhÜng cách Çi, ÇÙng, chào nhau, 

ngÒi xuÓng, ÇÙng dÆy, m‡i cº chÌ ÇŠu thÆt tuyŒt v©i. Khi 

vào phòng æn con thÃy h† t¿ lÃy thÙc æn rÒi ngÒi Çâu cÛng 

ÇÜ®c, không cÀn ai hÜ§ng dÅn, không có ThÀy, không có 

sÜ cô mà h† vô cùng nghiêm cÄn chÃp tay trÜ§c phÀn æn 

cûa mình rÃt lâu rÒi m§i thong thä dùng b»a.  

ThÀy Öi, con ÇÜ®c ThÀy và chÎ Chân Không cûa con cho 
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con sÓng sinh hoåt tåi Xóm M§i. Con Çau, ch£ng làm ÇÜ®c 

gì nhÜng con cÓ chú tâm Ç‹ h†c. Con thÃy ai cÛng tÜÖi, ai 

cÛng nhË nhàng tØ l©i nói Çên viŒc làm, tØ s¿ dØng låi m‡i 

khi nghe ti‰ng chuông. Con thÃy rõ nghe nói không b¢ng 

chính mình ÇÜ®c sÓng trong cänh này. ThÀy Öi, ThÀy là 

cûa dân ViŒt mà sao nÖi ÇÃt ViŒt không ÇÜ®c hÜªng s¿ dåy 

d‡ thanh bình và giäi thoát nÀy. Con kính dâng thÜ này cûa 

con lên ThÀy khi Çåi chúng Çang ngû rÃt ngon vì cä th©i 

gian dài lo công viŒc.  

 

Con t¿ nghï con phäi làm sao khi vŠ låi chùa Çem cái hay 

cái ÇËp cái an lành mà con ÇÜ®c hÜªng nÖi Çây cho các em 

Çang cùng sÓng v§i con. Con chÌ s® nghiŒp dÀy phÜ§c 

mÕng tài hèn ÇÙc m†n liŒu con có th‹ thành công trong 

muôn m¶t nh»ng bài h†c mà con Çã ÇÜ®c t¿ thân th† nhÆn 

ª nÖi Çây không. ñ©i måt pháp ÇÜ®c mÃy nÖi TÎnh ñ¶ nhÜ 

nÖi nÀy. Tr©i ÇÃt thanh bình, con ngÜ©i sÓng v§i nhau ÇÀy 

¡p tình ngÜ©i. Chuy‰n Çi con g¥p ông Tây Çã bÒng h£n con 

lên ÇÜa con qua mÃy cái cÀu thang vì con Çi không ÇÜ®c. 

ñ‰n khi con thÃy ông nhÆn Çèn truyŠn Çæng, nghe công 

hånh ông làm, con nghï ngay t§i ThÀy. ThÀy Öi, có phäi 

ThÀy là PhÆt mà các vÎ Çi kh¡p nÖi có phäi là tØng cánh tay 

cûa ThÀy ÇÜa Çi Ç‹ xây d¿ng låi s¿ an låc cho hành tinh 

này? Càng thÃy ThÀy truyŠn Çæng cho Çông ngÜ©i con 

càng lo vì nghï nhÜ ThÀy Çã an trí låi cho Ç©i rÒi t¿ mình 

xuÃt thÀn lúc nào Ç©i không hay. 

 

Con vô cùng bi‰t Ön ThÀy, bi‰t Ön chÎ Chân Không cûa 

con Çã giúp con phÜÖng tiŒn Ç‹ con Çã vŠ, con Çã t§i và 

con Çã tÌnh Ç‹ làm cho Çúng, cho tròn b°n phÆn ÇŒ tº cûa 

ThÀy con, khÕi cô phø Ön Tam Bäo, Ön thí chû. Con vi‰t ít 

con xin ThÀy nhÆn cho con m¶t l©i hÙa. Con không bao 

gi© dám phø Ön ThÀy Çã mª m¡t cho con. 

 

Kính låy ThÀy, m¶t bÆc vô cùng quš giá cûa nhân loåi. 

 

Cung kính låy ThÀy 

Thích n» Minh Bäo 

 

L©i hÙa cûa con 

 

1. TØ Çây con së không coi ti vi n»a vì con thÃy vØa vô 

ích vØa không có l®i cho s¿ tu tÆp cûa con. 

2. Con së nêu lên cho các em trong chùa t¿ thÃy và t¿ hÙa 

không coi ti vi n»a. 

3. Con xin cÓ g¡ng tåo cho các em hi‹u rõ cách sÓng 

thông cäm nhau Ç‹ tåo niŠm an låc cho nhau.  
 

 

 

Ngày Ãy ta bên nhau 
 

SÜ cô Chân ThÀn Nghiêm 

Ngày Ãy ta bên nhau 

Xóm M§i ngày 17 tháng 1 næm 2003 

Ba Má và cä nhà thÜÖng nh§,  

Ÿ bên này vØa k‰t thúc Çåi gi§i Çàn và SÜ Ông cho Çåi 

chúng nghÌ ngÖi tØ chiŠu thÙ tÜ 15/1 Ç‰n h‰t thÙ bäy 18/1 

nhÜng phäi dành th©i gian vi‰t thÜ cho ThÀy vŠ s¿ th¿c tÆp 

cûa m‡i vÎ xuÃt gia trong næm qua. 

 

MÃy ngày nay, con ÇÜ®c ränh rang nên ngÒi vi‰t thÜ cho 

nhà, mong gia Çình mình nhÆn kÎp T‰t. Trong nh»ng giÃc 

mÖ cûa con, thÌnh thoäng con vÅn g¥p Ba Má, các anh chÎ, 

các cháu và bån bè. Có lÀn, con mÖ thÃy Ba Çang chÖi v§i 

con trên bãi cÕ xanh, trÜ§c m¥t là cây cÀu g‡ cong cong 

b¡c ngang m¶t cái ao nhÕ. Ba Çang Çåp xe Çåp quanh bãi 

cÕ, còn con thì chåy tung tæng (ch¡c có lë con còn nhÕ l¡m, 

c« Hå My hay bé NÎ thôi, còn Ba thì rÃt trÈ trung vì Ba 

Çang chåy chi‰c xe Çåp mini màu ÇÕ mà). GiÃc mÖ có th‹ 

khác v§i th¿c tåi nhÜng nó là bi‹u hiŒn cûa nh»ng hình änh 

ÇÜ®c Çem ra tØ tàng thÙc. Th¿c tåi con Çã l§n, và Ba Çã 71 

tu°i, chân tay Ba y‰u nên Çi låi không còn v»ng n»a rÒi. 

Bãi cÕ xanh và cái ao nÜ§c có cây cÀu g‡ cong cong b¡c 

ngang trên th¿c t‰ không có m¥t v§i nhau cùng m¶t lúc. 

Th¿c t‰, bãi cÕ xanh là ª Xóm M§i nÖi con Çang ª, còn cái 

ao nÜ§c có cây cÀu vÓn ª Xóm Trung nÖi con có dÎp vŠ hÒi 

khóa tu mùa hè. Xóm Trung nhìn bŠ ngoài rÃt Ç‡i ViŒt 

Nam và rÃt nhà quê. Ao nÜ§c Çøc ngÀu vì nÜ§c không lÜu 

chuy‹n mà cây cÀu låi cÛ kÏ, †p Ëp. Th‰ nhÜng trong giÃc 

mÖ, chúng hiŒn diŒn ÇËp lå lùng, dân dã nhÜng bình yên. Ÿ 

Làng Mai là th‰ Çó, không sang tr†ng nhÜng thanh bình. 

Bi‰t bao nhiêu ngÜ©i sang tr†ng trên th‰ gi§i hàng næm vŠ, 

chÎu khó æn ª thanh Çåm m¶t chút, chÌ Ç‹ hÜªng cái không 

khí thanh bình nhÜ th‰ Çó thôi! Có lë vì th©i gian ª Xóm 

Trung, nhìn thÃy các cháu nhÕ vui chÖi cùng v§i ba mË mà 

tàng thÙc con ÇÜ®c khÖi dÆy, con mÖ thÃy mình là Bé Bi 

ngày Ãy... Con còn nh§, hÒi con còn nhÕ, m‡i lÀn Çi Çâu vŠ 

Ba cÛng hÕi: ‘Bi Çâu rÒi?’ Và con ª m¶t góc nào Çó, së 

chåy ra, lúp xúp nhÜ con cún con luÄn quÄn quanh chân Ba 

trong lúc Ba Çang thay áo. 

 

K› niŒm xÜa thÆt ÇËp... ‘ngày Ãy bên nhau’!   

 

Có ai trong gia Çình mình còn nh§ nhiŠu Ç‰n nh»ng ‘ngày 

Ãy bên nhau’ không? Ngày Ãy nhà mình Çông Öi là Çông 

mà sao vÅn sÓng ÇÜ®c trong cái nhà nhÕ xíu 24 HL.. Ngày 

Ãy Má c¿c Öi là c¿c, vØa lo buôn bán vØa phøc vø chÒng 

con. Nh»ng ngày gÀn T‰t, trên xe Çåp cûa Má còn Çèo 
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thêm ÇÒ làm bánh bông lan, hay dao bào x¡t dØa, gØng làm 

mÙt bán. Cái xe Çåp cûa Má có lë làm viŒc nhiŠu quá qua 

næm tháng mà cuÓi cùng phäi quËo c° lái, làm Má té trÀy 

m¥t, trÀy mình. Chi‰c xe Çåp làm bån ÇÒng hành v§i Má, 

cùng chÎu c¿c chÎu kh° Ç‹ gia Çình ‘trong Ãm, ngoài êm’. 

Còn Ba, Ba không Çi xe Çåp mini, xe Ba cao, màu vàng. 

Ngoåi trØ nh»ng lúc Çi làm, m‡i khi Çi Çâu Ba ÇŠu cho con 

theo.  

 

Ngày Ãy, con làm bån ÇÒng hành v§i Ba và chi‰c xe Çåp tØ 

khi con còn ngÒi yên trÜ§c cho Ç‰n khi con Çû tu°i Ç‹ ra 

yên sau ngÒi và mãi sau này khi con m‡i lúc m¶t l§n thêm 

Ba vÅn luôn có con làm bån. Ba còn nh§ không, chÎ 

PhÜÖng k‹ r¢ng, ngày Ãy, có nh»ng lÀn s® trÍ h†c, chÎ nh© 

Ba chª Ç‰n trÜ©ng. Ba Çã gò lÜng, ráng Çåp xe ngÜ®c chiŠu 

gió Ç‹ cho nhanh t§i l§p. ChÎ ngÒi Çàng sau không còn 

thÃy s® trÍ h†c n»a, chÌ thÃy tràn dâng niŠm bi‰t Ön và thÃy 

thÜÖng Ba nhiŠu hÖn mà thôi. ChÎ còn k‹, ngày Ãy, cÙ Ç‰n 

m‡i sáng Chû NhÆt, bi‰t gi© Çó Ba së chª con vŠ nhà N¶i, 

nên chÎ ÇÙng trÜ§c ÇÀu hiên nhà Ç‹ Çón Ba và em, mà cÛng 

Ç‹ ch© xem Çi xem låi cänh Ba, khi Çåp xe Ç‰n quãng 

ÇÜ©ng hËp, gÒ ghŠ sát cånh ru¶ng cói, bèn xuÓng xe, bÒng 

con xuÓng Ç‹ d¡t b¶ (vì n‰u không, con së có th‹ bÎ r§t 

xuÓng ru¶ng). ChÎ thích nhìn cänh Ba d¡t xe, con lÛn ÇÛn 

theo sau, cho Ç‰n h‰t Çoån ÇÜ©ng khó, Ba låi bÒng con lên 

và ti‰p tøc Çåp xe vào nhà N¶i. V§i chÎ, Çó là niŠm hånh 

phúc khi thÃy Ba và em mình vui vÀy bên nhau làm bån 

ÇÒng hành.  

 

Ngày Ãy, con hay Çem bài vª ra nh© Ba dåy, vì vÆy mà con 

bi‰t trÜ§c bài h†c nên khi Ç‰n l§p thÜ©ng phát bi‹u và 

ÇÜ®c cô giáo thÜÖng. Ngày Ãy, chÎ em mình vŠ nhà N¶i, 

leo lên ghe cho Ba, cô Sáu, chÎ PhÜÖng, anh Månh chª Çi 

mò b¡t gi¡t, b¡t Óc gåo và lÜ®m rong bi‹n vŠ nÃu rau câu; 

Çem Óc, gi¡t vŠ cho cô Sáu lu¶c v§i sä, lá chanh æn v§i 

muÓi §t rÒi hít hà. ‘Quê hÜÖng ai cÛng có m¶t dòng sông 

tu°i thÖ.’ NÖi dòng sông quê hÜÖng ngày Ãy, chÎ Lš vì 

thÜÖng hai em trai, s® em ch‰t ÇuÓi, nên Çã liŠu v§t em 

mình, nhÜng sÙc ngÜ©i nhÕ làm gì có Çû, th‰ là cä ba chÎ 

em bÎ chìm xuÓng ch‡ nÜ§c trÛng. May có ngÜ©i Ç‰n cÙu 

và Ba làm hô hÃp nhân tåo kÎp th©i. 

 

Ÿ Làng, dù con không dành thêm th©i gian th¿c tÆp låy và 

sám hÓi nhÜng khi làm lÍ sám hÓi v§i Çåi chúng, con th¿c 

tâm mong sám hÓi nh»ng l‡i lÀm cûa con. Ngày nay ª 

Làng, Bé Bi Çang bi‹u hiŒn thành ThÀn Nghiêm Çang th¿c 

tÆp chuy‹n hóa và vÅn së ti‰p tøc th¿c tÆp Ç‹ chuy‹n hóa. 

Con may m¡n thØa hÜªng gia tài phÜ§c ÇÙc cûa ông bà t° 

tiên và Ba Má Ç‹ låi. Khi xÜa, Ba giúp ngÜ©i ta h‰t lòng, 

không tính toán thiŒt hÖn. Má có chÃt anh hùng Løc Vân 

Tiên, hÍ gi»a ÇÜ©ng thÃy chuyŒn bÃt bình thì ch£ng ngó lÖ 

ÇÜ®c, vì vÆy cÛng can ÇÜ®c mÃy cu¶c Äu Çä. Má låi còn 

giúp nhiŠu ngÜ©i cÖ c¿c, lang thang, Çem tØ ch® vŠ nhà 

cÜu mang vài ngày. Ba Má sÓng có tình nghïa, có trÜ§c có 

sau v§i ông bà, chÎ em nên chúng con ÇÜ®c hÜªng ÇÙc. 

Con bi‰t hiŒn nay con chÜa làm gì nhÜng Çã nhÆn nhiŠu s¿ 

quan tâm, giúp Ç«, Çó là nh© con có cûa Ç‹ dành tØ Ba Má 

cho. Ÿ Làng, sÓng chung v§i các sÜ chÎ, sÜ em, cùng giúp 

nhau tu tÆp và làm viŒc, con m§i bi‰t tình chÎ em, tình gia 

Çình quan tr†ng nhÜ th‰ nào. Con không hŠ thÃy lÈ loi khi 

hòa mình vào dòng chäy cûa tæng thân. Nh»ng lúc mÕi 

mŒt, Çau Óm vÅn Ãm lòng vì ÇÜ®c các chÎ em hÕi han, 

chæm sóc; khi thì tô cháo, khi ly nÜ§c cam, låi còn ÇÜ®c 

‘b¡t gió, xoa dÀu’.  

 

 
 

Hai chÎ em 

 
Hånh phúc cûa con là nh© có môi trÜ©ng tu h†c tÓt, có 

pháp môn th¿c tÆp nên niŠm vui tØ Çó l§n dÀn. Trái tim 

con bi‰t mŠm ra nh© nh»ng lÀn nghe SÜ Ông giäng hay 

quš thÀy, quš sÜ cô chia sÈ. T¿ nhiên sau nh»ng lúc Çó, 

con muÓn t¿ thay Ç°i mình. Hånh phúc cûa con là có 

nh»ng lÀn mang thÙc æn qua sÖn cÓc, ÇÜ®c SÜ Ông m©i ª 

låi æn cùng. SÜ Ông quá sÙc dÍ thÜÖng làm chÎ em con ng« 

mình là khách quš cûa ThÀy. M‡i lÀn ÇÜ®c dÎp ª gÀn ThÀy 

là m‡i lÀn tâm bÒ ÇŠ cûa con ÇÜ®c nuôi l§n, và thêm m¶t 

lÀn n»a trái tim con låi mŠm ra khi nghe SÜ Ông k‹ chuyŒn 

ho¥c dåy d‡. Con thÃy chính nh© Çi tu con m§i dÍ chÎu, vui 

vÈ hÖn và thÜÖng gia Çình nhiŠu hÖn. Qua l©i SÜ Ông dåy, 

con càng thÃy rõ liên hŒ gi»a con và gia Çình mình rÃt gÀn 

gÛi. Trong con luôn có Ba, có Má, có các anh chÎ. N‰u con 

tu tÆp Çàng hoàng cho chính con nghïa là con cÛng Çang tu 

cho Ba Má, cho các anh, các chÎ. Mình có trong nhau vì 

mình cùng trong m¶t gia Çình.  

Má còn nh§ cô ÇiŒu Tâm Khi‰t ngày Ãy n»a không? Cô 
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ÇiŒu ngày Ãy giá nhÜ ÇØng bÎ ÇÜa vŠ nhà thì ngày nay Çã 

thành sÜ bà rÒi. Má ÇØng lo, cô ÇiŒu Ãy bây gi© là ThÀn 

Nghiêm. ThÀn Nghiêm, Trúc Nghiêm hay Tâm Khi‰t cÛng 

chÌ là m¶t. ChÎ em con së tu ti‰p cho Má nhé. NhÜng Má 

có muÓn mË con mình còn g¥p nhau dài dài vŠ sau không? 

ChÎ em con tØ khi g¥p SÜ Ông, có pháp môn, có s¿ th¿c 

tÆp thÃy hånh phúc quá chØng. Chúng con chÌ muÓn tu 

thôi, không muÓn sÓng ª ngoài Ç©i làm gì cho kh°. VÆy 

n‰u Má còn thÜÖng chúng con, muÓn g¥p chúng con thì 

Má cÛng phäi tu thôi. Tu ª Çây là tu ª nhà Çó. Má bây gi© 

Çã l§n tu°i, Çi låi khó khæn, nên ráng ª nhà nghÌ ngÖi, bÀu 

bån v§i Ba cho Ba vui. Thì gi© ränh ngoài xem Tivi, Má rû 

Ba nghe kinh, nghe SÜ Ông giäng. Má có còn tøng kinh 

n»a không? Má Çau chân, có th‹ ngÒi gh‰ tøng nhÜng có 

ÇiŠu Má phäi chú tâm vào l©i kinh n»a. Má tÆp tøng ThiŠn 

Môn NhÆt Tøng do SÜ Ông vi‰t l©i ViŒt thº xem, dÍ hi‹u 

l¡m, l©i kinh thÃm sâu và Má së thay Ç°i, së b§t la phiŠn 

anh BÖn hÖn. TÜªng tÜ®ng m¶t chiŠu n†, anh BÖn Çi làm 

vŠ, ch®t nghe l©i kinh Má tøng, có th‹ anh së mŠm lòng ra 

m¶t chút, rÒi anh ngÅm nghï: “à, dåo này thÃy Má thay Ç°i, 

Má thÜ©ng xuyên ª nhà tøng kinh, nghe kinh, nghe pháp 

thoåi nên Má vui vÈ, nhË nhàng, ít c¢n nh¢n...” Má dÍ 

thÜÖng nhÜ vÆy thì t¿ dÜng cäm hóa ÇÜ®c vài ÇÙa con chÜa 

giÕi l¡m... 

 

Con gái cûa Ba Má, 

Bé Bi   

 

 

 
Lòng con gºi vŠ 

(thÜ cûa sÜ cô Chân Liên Nghiêm gºi vŠ gia Çình) 
 

 

ThÜ gªi các anh, chÎ, em và các cháu thân thÜÖng. 

L©i ÇÀu thÜ em cÀu chúc tÃt cä các anh, chÎ, em và các 

cháu sÙc khÕe tÓt, có Ç©i sÓng hài hòa, vui vÈ và hånh 

phúc trong gia Çình nhÕ cûa riêng mình cÛng nhÜ trong Çåi 

gia Çình nhà ta. 

 

Các anh, chÎ, em và các cháu thân thÜÖng, lòng em rÃt bi‰t 

Ön Ç‰n các anh chÎ em và các cháu Çã và Çang chæm sóc 

cho bÓ suÓt trong th©i gian bÓ bŒnh tØ hÖn hai næm nay. 

Hôm nay em có vài ÇiŠu muÓn ÇÜ®c trình bày, rÃt mong 

các anh chÎ em và các cháu mang h‰t tâm tÜ ra Ç‹ Ç†c, Ç‹ 

có th‹ hi‹u ÇÜ®c nh»ng gì em Çang chia sÈ, Çang trình bày 

Çây. Và Çây không phäi là cái thÃy cûa riêng em mà là s¿ 

chÌ bäo và dåy d‡ cûa SÜ Ông. Gia Çình chúng ta rÃt may 

m¡n là có nh»ng vÎ SÜ Ç« ÇÀu cho Ç©i sÓng tinh thÀn, chÌ 

cho chúng ta nên có cái nhìn và cách hành xº nhÜ th‰ nào 

cho có l®i låc. Chúng ta hãy cùng nhau Ç†c và rÒi cùng 

nhau th‹ hiŒn tinh thÀn Ãy trong Ç©i sÓng hàng ngày, Ç‹ 

giúp Ç« và y‹m tr® lÅn nhau trong cu¶c Ç©i này. 

 

NhÜ tÃt cä chúng ta ÇŠu Çang bi‰t rÃt rõ r¢ng BÓ së ch£ng 

còn bao nhiêu th©i gian ª v§i chúng ta trên cõi Ç©i này. ñó 

là m¶t s¿ thÆt mà chúng ta ai cÛng Çã bi‰t. M‡i lÀn ÇÜ®c 

bi‰t tin tình trång bŒnh tình cûa bÓ n¥ng, lòng em không 

khÕi xót xa, thÜÖng cho bÓ. Có lúc em bÆt khóc nÙc nª, và 

muÓn vŠ nhà ngay Ç‹ ÇÜ®c chæm sóc cho bÓ. NhÜng khi 

cäm xúc Çã l¡ng dÎu, em thÃy rõ là em nên có hành Ç¶ng 

nhÜ th‰ nào Ç‹ có ích l®i. Và em Çã ch†n s¿ ª låi tu viŒn Ç‹ 

ti‰p tøc tu h†c v§i chúng tæng và em nguyŒn nh»ng công 

ÇÙc mà em có ÇÜ®c nh© trong s¿ tu h†c, phøng s¿ cho 

chúng tæng, t¿ Ç¶ng hÒi hÜ§ng gªi vŠ cho bÓ h‰t. Em luôn 

nguyŒn cÀu hÒng ân Tam Bäo mong sao cho bÓ dù cÖ th‹ 

có Çang mang cæn bŒnh hi‹m nghèo nhÜng không vì th‰ 

mà cäm thÃy kh° sª, Çau Ç§n. N‰u nhÜ h‰t duyên ª låi cõi 

Ç©i này thì em cÛng cÀu Ön Tam Bäo Ç‹ bÓ ra Çi ÇÜ®c m¶t 

cách bình an, nhË nhàng và thanh thän. ñÒng th©i em bi‰t 

r¢ng mình phäi tÆp nhìn sâu Ç‹ thÃy cho ÇÜ®c mình Çang là 

s¿ ti‰p nÓi cûa bÓ. ñiŠu này em muÓn chia sÈ Ç‰n anh chÎ, 

các em và các cháu.  

 

Kính thÜa các anh chÎ em và các cháu, mÃy mÜÖi næm qua, 

bÓ mË Çã cho chúng ta có m¥t trong cu¶c Ç©i này. Thân th‹ 

chúng ta ÇÜ®c tåo ra bªi cä bÓ lÅn mË; và nh»ng tính n‰t 

trong ta cÛng m¶t phÀn l§n là ÇÜ®c thØa hÜªng tØ bÓ mË và 

t° tiên ông bà. BÓ mË nhÜ là cây chuÓi, cây mía, lá chè 

xanh mà chúng ta thÜ©ng dùng; Çã cho chúng ta chÃt ng†t 

ngon, mÀu xanh tÜÖi cûa s¿ sÓng, hÜÖng vÎ ÇÆm Çà. Cây 

chuÓi khi m§i l§n, chúng chÌ có m¶t chi‰c lá quÃn và rÒi tØ 

tØ theo th©i gian cây cho ra thêm nh»ng chi‰c lá m§i. 

Chi‰c lá non m§i chuÒi ra thì chi‰c lá trÜ§c Çã già Çi bªi s¿ 

dÜ«ng nuôi lá m§i; cây càng ra nhiŠu lá non thì chi‰c lá 

ÇÀu, chi‰c lá thÙ hai, thÙ ba càng già Çi và cuÓi cùng thì úa 

tàn bªi Çã dÓc h‰t sÙc mình cho nh»ng chi‰c lá non. BÓ 

chúng ta cÛng nhÜ th‰ Çó. Th©i trai trÈ cûa bÓ, bÓ Çã tåo ra 

chúng ta và bÓ Çã truyŠn trao cho chúng ta nh»ng gì bÓ có; 

sÙc khÕe, nh»ng kinh nghiŒm sÓng, cách sÓng sao cho có 

thûy có chung. Cu¶c Ç©i cûa bÓ là s¿ truyŠn trao; và các 

anh chÎ em mình là nh»ng ngÜ©i ti‰p nhÆn. Anh chÎ em 

mình là s¿ ti‰p nÓi cûa bÓ mË. Nhìn kÏ vào m‡i ngÜ©i 
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trong chúng ta, em ch¡c ch¡n r¢ng chúng ta ÇŠu nhÆn ra 

nh»ng ÇÙc tính này, ÇÙc tính kia mình có là tØ bÓ hay tØ 

mË. ñó không phäi là s¿ ti‰p nÓi thì là gì? Ÿ bên này, khi 

ngÒi thiŠn, nghïa là mình ngÒi xuÓng trong tÜ th‰ ngay 

th£ng nhÜng không phäi là cÙng ng¡c mà thÜ giãn, em 

quán chi‰u vŠ bÓ v§i nh»ng ÇÙc tính tÓt cûa bÓ. BÓ là 

ngÜ©i có cái tâm rÃt hiŠn lành. BÓ thÜ©ng dåy các anh chÎ 

em mình là phäi bi‰t thÜÖng nh»ng ngÜ©i y‰u kém, nghèo 

kh° hÖn mình. Phäi coi nh»ng ngÜ©i giúp viŒc cho mình 

nhÜ nh»ng ngÜ©i cùng chí hÜ§ng; phäi cùng chia sÈ nh»ng 

cái khó khæn nh†c nh¢n v§i h†. BÓ có tính nhÜ©ng nhÎn 

ngÜ©i khác. Ch£ng thà mình chÎu thiŒt thòi, Ç‹ ngÜ©i khác 

ÇÜ®c vui. Trong cu¶c Ç©i cûa bÓ, bÓ Çã Çóng góp h‰t mình 

cho ÇÃt nÜ§c, cho xã h¶i, cho nh»ng ngÜ©i ª gÀn bên bÓ, 

nhÃt là cho tÃt cä các anh chÎ em chúng ta. Cu¶c Ç©i cûa bÓ 

n‰u anh chÎ em mình bình tâm ngÒi xuÓng Ç‹ nhÆn diŒn ra 

tØng phÀn thì chúng ta së thÃy rÃt rõ. Nh»ng ngÜ©i quen 

bi‰t bÓ tØ trÜ§c Ç‰n nay, em ch¡c r¢ng không ai có th‹ chê 

bÓ. Cä cu¶c Ç©i cûa bÓ sÓng luôn nghï cho ngÜ©i khác và 

chÎu phÀn thiŒt thòi vŠ mình. Chúng ta là nh»ng con ngÜ©i 

rÃt may m¡n ÇÜ®c thØa hÜªng tÃt cä nh»ng gì tØ bÓ. 

 

BÓ có ÇÙc tính th£ng th¡n, chân thÆt, siêng næng, cÀn cù, 

không khoe khoang, bi‰t Çû, không Çua Çòi theo th©i Çåi. 

BÓ là ngÜ©i khiêm tÓn, hay giúp Ç« ngÜ©i khác, sÓng hài 

hòa v§i m†i ngÜ©i. BÓ không bao gi© t¿ cho mình hÖn 

ngÜ©i khác. BÓ bi‰t hy sinh låi t‰ nhÎ và nhåy cäm vŠ lòng 

thÜÖng, r¶ng lÜ®ng và luôn quán sát hoàn cänh chung 

quanh Ç‹ kÎp th©i Ùng xº. BÓ cÛng có tâm khôi hài, làm 

cho ngÜ©i khác có th‹ nª ÇÜ®c nø cÜ©i v§i nh»ng l©i nói và 

ÇiŒu b¶ khôi hài cûa bÓ. Trong các anh chÎ em cûa mình, 

không ai là ngÜ©i có Çû h‰t nh»ng ÇÙc tính tÓt này cûa bÓ, 

nhÜng h®p tÃt cä låi tØ m‡i ngÜ©i thì chúng ta thÃy rõ ÇÜ®c 

r¢ng bÓ Çang ª trong m‡i chúng ta. Em ví dø nhÜ khi ª gÀn 

chÎ Lan, em thÃy ÇÜ®c nh»ng tính nào chÎ ÇÜ®c trao truyŠn 

låi tØ bÓ; Çó là tính siêng næng, cÀn cù, bi‰t thÜÖng và giúp 

Ç« nh»ng ngÜ©i nghèo khó hÖn mình. ñÙc tính bi‰t thÜÖng 

và giúp Ç« nh»ng ngÜ©i nghèo khó hÖn mình, em thÃy 

trong tÃt cä các anh chÎ em cûa mình ai cÛng có ÇÙc tính 

này. M‡i anh chÎ em mình, chúng ta tÆp quán sát trong ta 

và nÖi bÓ mË Ç‹ thÃy cho ÇÜ®c là mình Çã ti‰p nhÆn tØ bÓ 

mË nh»ng ÇÙc tính gì Ç‹ mình nuôi dÜ«ng và làm cho nó 

ti‰p tøc l§n lên. BÓ mË là cây chuÓi, là nh»ng lá trà, là cây 

mía Çã cÆt l¿c cho ra tÃt cä nh»ng gì mình có. Là cây mía, 

bÓ mË Çã cho anh chÎ em chúng ta tÃt cä nh»ng chÃt ng†t là 

thân th‹ vÆt chÃt này và truyŠn trao låi cho chúng ta cách 

æn ª nÖi cu¶c Ç©i và cÛng nhÜ vÆy cho lá chè. BÓ mË là 

nh»ng lá chè mà chúng ta Ç‹ vào bình châm nÜ§c sôi vào 

và Ç‹ Çó cho chè ra h‰t vÎ rÒi uÓng. HÜÖng vÎ cûa trà, chÃt 

ngon ng†t cûa mía, là chính thân th‹, là nh»ng tinh hoa cûa 

bÓ mË Çã Çi vào trong m‡i anh chÎ em chúng ta. Còn xác 

thân Çang m‡i ngày m¶t già c‡i và Çi Ç‰n ch‡ hûy diŒt kia 

chÌ là cái phÀn rÃt nhÕ cûa bÓ mË. Bªi tÃt cä nh»ng cái tinh 

y‰u cûa mình, bÓ mË Çã trao truyŠn h‰t låi cho chúng ta 

trong suÓt khoäng th©i gian 40 næm nay rÒi còn gì. Chúng 

ta thÜÖng bÓ, thÜÖng mË bªi công Ön sinh thành và giáo 

dÜ«ng Çã Çành nhÜng chúng ta phäi bi‰t cách tÕ bày cái 

tình thÜÖng Ãy.  

 

Nhìn vào gia Çình nhà ta, em thÃy hånh phúc vì các anh chÎ 

em mình bi‰t thÜÖng yêu, Çùm b†c lÅn nhau và h‰t tÃt cä 

các anh chÎ em mình ÇÒng m¶t lòng chæm sóc cho bÓ khi 

bÓ bŒnh. ñó là ÇiŠu rÃt quš. Em bi‰t bÓ rÃt hài lòng vŠ 

nh»ng ngÜ©i con cûa bÓ. NhÜng chúng ta có th‹ Çi thêm 

m¶t bÜ§c n»a trong cách bày tÕ lòng hi‰u thäo cûa chúng 

ta cho hay hÖn n»a là chúng ta hãy nuôi dÜ«ng bÓ mË trong 

chính thân th‹ cûa chúng ta. Vì ai trong anh chÎ em chúng 

ta mà không mang bÓ mË trong mình.  

 

Trong s¿ th¿c tÆp quán chi‰u, em thÃy ÇÜ®c r¢ng bÓ mË 

ngày xÜa không có ÇiŠu kiŒn Ç‹ vÜÖn mình nÖi h†c ÇÜ©ng 

thì bây gi© em Cänh Çang là ngÜ©i ti‰p nÓi cho bÓ mË, th¿c 

hiŒn nh»ng gì mà bÓ mË trÜ§c kia chÜa có cÖ h¶i th¿c hiŒn. 

Hay nhìn vào Ç©i sÓng cûa em hiŒn tåi, qua s¿ th¿c tÆp, em 

cÛng thÃy mình chÌ là s¿ sÓng nÓi ti‰p cûa bÓ mË. BÓ mË 

Çang ª Çây, trong em, h†c và làm nh»ng gì ích l®i cho m†i 

ngÜ©i và m†i loài Ç‹ hÜ§ng tâm mình Çi dÀn vŠ cái Chân 

ThiŒn MÏ, nghïa là nh»ng cái ThÆt, ñËp và Lành. M‡i khi 

låy PhÆt, em thÃy mình Çang mang thân th‹ cûa bÓ mË mà 

lÍ låy, bÓ mË Çang låy PhÆt b¢ng thân th‹ cûa em. Có khi 

làm công viŒc, em š thÙc r¢ng Çây không phäi là hành 

Ç¶ng cá nhân em làm mà là bÓ và mË Çang làm bªi lë em 

Çã ti‰p nhÆn ÇÜ®c nh»ng ÇÙc tính Ãy tØ bÓ mË. Em Çang là 

s¿ nÓi ti‰p cûa bÓ mË, làm nh»ng gì mà bÓ mË tØ trÜ§c Ç‰n 

bây gi© chÜa làm ÇÜ®c. Các anh chÎ em có khi nào ÇÜa Çôi 

bàn tay cûa mình lên nhìn ng¡m chÜa? Em thì Çã rÃt nhiŠu 

lÀn ÇÜa Çôi bàn tay mình lên Ç‹ ng¡m nhìn và lòng em tràn 

ÇÀy niŠm bi‰t Ön bÓ mË Çã trao truyŠn cho em Çôi bàn tay 

ch¡c khÕe cÛng nhÜ thân th‹ khÕe månh này. Các anh chÎ 

em mình, ai cÛng nhÆn ÇÜ®c thân th‹ và Çôi bàn tay khÕe 

månh nhÜ em. ñó là s¿ di truyŠn mà chúng ta ÇÜ®c ti‰p 

nhÆn tØ bÓ mË. Em thÃy rõ r¢ng chúng ta rÃt may m¡n. BÓ 

mË Çang ª trong m‡i chúng ta. Chúng ta làm th‰ nào Ç‹ 

trong Ç©i sÓng hàng ngày ti‰p xúc và nhÆn diŒn ra ÇÜ®c s¿ 

có m¥t cûa bÓ mË trong ta, Çó là ÇiŠu quan tr†ng, thì ta së 

không cäm thÃy có s¿ mÃt mát, høt hÅng khi có s¿ ra Çi.  

 

Thân th‹ cûa bÓ hiŒn gi© nhÜ m¶t chi‰c áo rách tÜÖm theo 

th©i gian, Çã Ç‰n lúc chi‰c áo Ãy cÀn ÇÜ®c thay. Chúng ta 

hãy làm cách nào Ç‹ giúp bÓ chuÄn bÎ cho s¿ ra Çi m¶t 



 61 

cách bình an, nhË nhàng và không luy‰n ti‰c? Là nh»ng 

ngÜ©i con có hi‰u, chúng ta nhÃt ÇÎnh phäi tìm hi‹u vŠ ÇiŠu 

này và em tin r¢ng các anh chÎ em và các cháu th¿c hiŒn 

ÇÜ®c. Chúng ta giúp Ç« tinh thÀn cho bÓ trong giai Çoån 

s¡p thay Ç°i này, và Çó cÛng chính là s¿ tÕ bày lòng hi‰u 

thäo và niŠm bi‰t Ön sâu s¡c cûa chúng ta Ç‰n bÓ mË, 

nh»ng ngÜ©i Çã cä m¶t Ç©i vì chúng ta mà læn xä thân 

mình Ç‹ tåo nên cho chúng ta Ç©i sÓng, cÖ nghiŒp ÇÀy Çû 

nhÜ ngày hôm nay.  

 

 

ThiŠn hành, Xóm Hå 

 

Ai trong chúng ta cÛng bi‰t là khi tâm hÒn mình bình an, 

không có nh»ng cäm xúc Çau buÒn thì mình thÃy rõ ÇÜ®c 

nh»ng gì mình cÀn làm, nên làm; thì s¿ ra Çi cûa m¶t ngÜ©i 

cÛng nhÜ th‰, rÃt cÀn s¿ y‹m tr® trong tinh thÀn hòa h®p, 

bình an Ç‹ ngÜ©i Çó yên lòng ra Çi. Chúng ta ÇØng níu gi» 

v§i s¿ than ti‰c cûa chúng ta, vì làm nhÜ th‰ rÃt t¶i cho 

ngÜ©i ra Çi. Chúng ta có th‹ cÓ g¡ng làm nh»ng viŒc phÜ§c 

thiŒn nhÜ giúp cho ngÜ©i Çói kh°, niŒm PhÆt, niŒm danh 

hiŒu bÒ tát và cÓ g¡ng tránh viŒc sát sanh mà nên phóng 

sanh và phát nguyŒn nh»ng ngày æn chay Ç‹ hÒi hÜ§ng 

công ÇÙc cho bÓ. ñây là nh»ng l©i tâm huy‰t em vi‰t 

xuÓng Ç‹ chia xÈ v§i tÃt cä các anh chÎ em và các cháu. 

Chúng ta hãy dÛng cäm lên! Làm nh»ng gì mà nh»ng 

ngÜ©i thÜ©ng tình trong xã h¶i không làm ÇÜ®c. Hãy gåt 

bÕ nh»ng cäm xúc sÀu bi cån c®t kia Çi Ç‹ th‹ hiŒn lòng 

thÜÖng yêu sâu s¡c và hi‰u thäo m¶t cách trÀm tïnh. ChuÄn 

bÎ hành trang cho bÓ ra Çi nhÜ th‰ thì em ch¡c r¢ng bÓ së ra 

Çi ÇÜ®c m¶t cách nhË nhàng an °n. Hãy nuôi dÜ«ng bÓ, mË 

Çang ª trong m‡i chúng ta. BÓ Çang rÃt trÈ ª nÖi em Cänh, 

em TÜÖi Thåch, anh Phóng chÎ Thúy hay là Çang v»ng 

vàng trong cu¶c sÓng nhÜ chÎ Lan anh ñÙc, chÎ Phi anh 

ñÎnh và Çang thanh thän, tràn ÇÀy næng lÜ®ng trong Ç©i 

sÓng tu hành Ç‹ t¿ giúp mình và giúp ngÜ©i ra khÕi nh»ng 

cái kh° Çau vì vÜ§ng m¡c vào nh»ng thÙ giä tåm trong 

cu¶c Ç©i nhÜ em. Anh chÎ em chúng ta hãy nhìn mình cho 

thÆt kÏ Çi! ñây là l©i thÌnh m©i cûa em. Nhìn Ç‹ thÃy cho 

ÇÜ®c nh»ng Ç¥c tính nào mà mình Çã ti‰p nhÆn tØ bÓ và tØ 

Çó mình có ÇÜ®c cái thÃy là bÓ chính Çang ª trong m‡i 

chúng ta mà không phäi chÌ là cái thân xác Çang Çi dÀn t§i 

s¿ hoåi diŒt. S¿ hoåi diŒt cûa xác thân chÌ là m¶t phÀn rÃt 

nhÕ cûa cu¶c Ç©i bÓ! Và nh»ng ÇiŠu em Çang nói Çây, nó 

cÛng y nhÜ vÆy cho các anh chÎ và các em. Anh chÎ em 

chúng ta Çã có gia Çình h‰t rÒi và ai cÛng Çã có con. Các 

anh chÎ em có thÃy mình Çang ÇÜ®c ti‰p nÓi b¢ng các con 

cûa mình không? Các anh chÎ em có thÃy mình Çang m‡i 

gi© phút trao truyŠn cho con mình nh»ng vÓn li‰ng vŠ tinh 

thÀn cÛng nhÜ th‹ chÃt không? Có chÙ mà phäi không? 

Con mình chính là mình. Con mình là s¿ nÓi ti‰p cûa mình 

trên cu¶c Ç©i. Nh»ng gì mà trong cu¶c Ç©i mình chÜa làm 

ÇÜ®c, m¶t cách t¿ nhiên mình muÓn con cûa mình có th‹ 

làm ÇÜ®c ÇiŠu Çó cho mình. Các anh chÎ em Çang phó thác, 

kš gªi Ç©i sÓng, kinh nghiŒm cûa mình cho con m‡i ngày; 

và cÙ nhÜ th‰ cho t§i lúc không th‹ làm gì thêm ÇÜ®c n»a 

thì là lúc tØ giã cái thân tåm b® này Ç‹ ti‰p tøc m¶t cu¶c 

sÓng m§i. 

 

SÓng trong cu¶c Ç©i, chúng ta nhÜ là nh»ng diÍn viên Çóng 

chung m¶t màn kÎch. M‡i dòng h† là m¶t Çoàn kÎch và 

nh»ng ngÜ©i trong Çó là diÍn viên và cÛng là nh»ng ngÜ©i 

xem. H¶i tø ÇÀy Çû nh»ng y‰u tÓ thì chúng ta có m¥t. M¶t 

Ç©i ngÜ©i 60 næm, 70, hay 80 næm có dài hay không? 

Không có gì là dài cä. Nhìn låi chúng ta thÃy nhÜ m¶t cái 

ngoänh ÇÀu mà Çã 20 næm, 30, 40, 60 næm rÒi. Chúng ta 

cùng nhau tåo ra nh»ng vui buÒn, sÜ§ng kh° và khóc cÜ©i 

v§i nhau y nhÜ trên màn änh ngÜ©i ta Çóng kÎch mà mình 

Çã tØng có lÀn xem qua. Khi Çóng xong màn kÎch Ãy, 

nh»ng diÍn viên h† có Çau kh°, sÜ§ng vui, luy‰n ti‰c v§i 

nh»ng tình ti‰t mà h† Çã diÍn không? Không. Ch¡c ch¡n là 

h† không vì h† bi‰t rõ h† chÌ Çang Çóng kÎch. H† Çã diÍn 

vai diÍn cûa h† m¶t cách xuÃt s¡c nhÃt mà khä næng h† có 

th‹. Và cho ngÜ©i xem kÎch, có khi chúng ta mê mu¶i nhÜ 

là trong khi xem và sau khi xem xong, chúng ta Çau kh°, 

nuÓi ti‰c ho¥c mØng vui v§i nh»ng tình ti‰t mà chúng ta 

xem trong vª kÎch Ãy. Quán sát hình änh này thì m‡i ngÜ©i 

chúng ta së bi‰t cách nên có thái Ç¶ nhÜ th‰ nào Ç‹ có ích 
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l®i, bªi chúng ta thÃy rõ và bi‰t rõ ÇÜ®c nh»ng gì chúng ta 

Çang làm và vì th‰ trong cu¶c sÓng cûa mình, chúng ta có 

š thÙc nhiŠu hÖn vŠ chính mình, vŠ con ngÜ©i và cänh vÆt 

chung quanh ta.    

 

BÓ thÜ©ng dåy chúng ta r¢ng sÓng làm sao ÇØng Ç‹ ngÜ©i 

khác chê cÜ©i, nhÜng còn ÇiŠu quš hÖn n»a mà bÓ thÜ©ng 

dåy chúng ta là mình có ÇiŠu kiŒn hÖn ngÜ©i khác thì hãy 

nâng Ç«, dìu d¡t h†. Lòng em xi‰t bao cäm Ç¶ng bªi nh»ng 

l©i bÓ dåy, bÓ nh¡n nhû em r¢ng: ‘con hãy Ç‹ tâm giúp Ç« 

cho nh»ng ngÜ©i Çi sau con. H† vì thi‰u may m¡n mà Ç‰n 

v§i Çåo khi tu°i Çã l§n. Mình là ngÜ©i Çi trÜ§c bi‰t gì thì 

hãy h‰t lòng chÌ bäo cho h† chÙ ÇØng làm ra vÈ mình là 

ngÜ©i l§n.’ ñó là món quà quš nhÃt trong cu¶c Ç©i bÓ t¥ng 

cho em. Con ngÜ©i mình cái quš nhÃt là ÇÙc hånh. BÓ Çã 

nói và làm ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu vŠ lë phäi, vŠ cái lành, cái cao 

quš cûa con ngÜ©i. Em cÛng Çã có lÀn nghe bÓ dåy các anh 

chÎ em cûa mình. NgÜ©i thì bÓ dåy vŠ lòng bi‰t Ön. Khi 

chúng ta có lòng bi‰t Ön thì mình së không làm nh»ng gì 

trái ngÜ®c Ç‹ ngÜ©i khác phäi Çau buÒn vì hành Ç¶ng hay 

l©i nói cûa mình. Cái gì ª quanh ta mà ta không phäi Ç‹ 

lòng bi‰t Ön Ç‰n? Nh»ng ví dø cø th‹ nhÜ nh»ng ngÜ©i 

thân Çã cho mình ch‡ nÖi nÜÖng t¿a tinh thÀn cÛng nhÜ vÆt 

chÃt, hay nh»ng vÆt døng mà mình Çang dùng hàng ngày. 

Thº hÕi n‰u nhÜ chúng ta Çang xài nÜ§c và ÇiŒn m‡i ngày 

mà n‰u nhÜ m¶t ngày nào Çó nÜ§c và ÇiŒn bÎ cúp m¶t tuÀn 

lÍ thì khi Çó chúng ta cäm thÃy nhÜ th‰ nào? Có thÃy quš 

khi v¥n nÜ§c hay bÆt công t¡c Çèn lên là có ngay không? 

ñó là nh»ng cái ÇÖn giän trong Ç©i sÓng. Còn nh»ng cái 

l§n lao hÖn n»a là công Ön sanh thành dÜ«ng døc cûa bÓ 

mË cho mình. M‡i khi mình làm cho bÓ mË buÒn rÀu, mình 

có thÃy lòng hÓi hÆn æn næn không? Hay là tâm mình vô tÜ 

nhÜ không có gì. N‰u trong anh chÎ em mình mà có cái 

tâm Çó thì em thi‰t nghï rÃt là t¶i. Chúng ta hãy Ç¥t trÜ©ng 

h®p Çó vào chính Ç©i sÓng cûa mình v§i nh»ng ÇÙa con mà 

mình Çang có Ç‹ có th‹ hi‹u ÇÜ®c lòng cûa bÓ mË. Chúng 

ta vÅn Çang còn có cÖ h¶i Ç‹ sºa Ç°i, làm m§i låi hành 

Ç¶ng vøng vŠ, thi‰u suy tÜ cûa mình Ç‹ lòng mình bình an 

khi cÖ h¶i không còn. 

 

L©i tâm tình cûa em gªi Ç‰n các anh chÎ em và các cháu Çã 

khá dài. CÀu mong chÜ PhÆt y‹m tr® Ç‹ nh»ng l©i tâm tình 

này thÃm nhuÀn tâm can cûa các anh, chÎ, em và các cháu 

Ç‹ chúng ta cùng nhau là nh»ng ngÜ©i y‹m tr® tinh thÀn và 

th‹ hiŒn lòng thÜÖng yêu hi‰u thäo nhÃt cûa chúng ta Ç‰n 

v§i nh»ng bÆc sinh thành dÜ«ng døc và nh»ng ngÜ©i thân 

yêu cûa mình. Em nguyŒn cÀu mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt 

thÜ©ng gia h¶ cho các anh chÎ em, các cháu cÛng nhÜ m†i 

ngÜ©i và m†i loài luôn sÓng trong s¿ an bình, thanh thän 

và hånh phúc.  

 
 

sÜ chú Chân Pháp Môn 

(SÜ chú Pháp Môn là m¶t thanh niên Pháp, 

 xuÃt gia và tu h†c ª Làng Mai) 

NÓi låi truyŠn thông 

Kính båch thÀy, lÀn ÇÀu tiên mà con báo tin v§i ba mË con 

là con muÓn Çi tu, con Çang h†c ª ñåi H†c vŠ Ngành Kinh 

T‰, ba mË con Çã nói “con Çang träi qua m¶t khûng hoäng 

hiŒn sinh “ và ba mË muÓn con phäi tÓt nghiŒp ngành này 

trÜ§c khi muÓn làm m¶t cái gì khác. Con Çã chia sÈ thao 

thÙc này cûa con v§i m¶t bån thân, anh Ãy cÛng nói: 

“TrÜ§c nhÃt, bÒ nên h†c cho xong, trong khi Çó Ç‹ dành 

tiŠn tØ tØ và khi tÓt nghiŒp xong, bÒ muÓn làm gì thì cÙ 

m¥c tình.” M¶t næm trôi qua con không nói t§i chuyŒn Çi 

tu n»a, nhÜng con Ç†c rÃt nhiŠu sách Çåo Bøt. Næm này là 

næm trÜ§c næm chót cûa Çåi h†c, s¿ khát khao muÓn Çi tu 

cûa con gi© rÃt rõ ràng. NhÜng câu trä l©i cûa ba mË con 

vÅn nhÜ trÜ§c: “TÓt nghiŒp trÜ§c Çi!” Tuy nhiên lÀn này 

con Çã quy‰t. Con không h†c gì h‰t, con không th‹ chÀn 

ch© thêm nh»ng gì con có th‹ làm ngay hôm nay. ñó là lš 

do cûa nh»ng trÆn cãi vã d» d¶i. MË cÙ nghï r¢ng con là 

ÇÙa con bÃt hi‰u, không nghe l©i bÓ mË và së trª thành m¶t 

ngÜ©i không ra gì, r¢ng Çåo PhÆt là m¶t cái “secte ” rÃt 

nguy hi‹m. M¶t hôm, trên ÇÜ©ng ÇÜa con ra ga Ç‹ vŠ låi 

Çåi h†c ª m¶t thành phÓ khác, t§i ch‡ có Çèn ÇÕ, ba con 

nói: “Mày sÜ§ng l¡m nhé, mày Çã thành công trong viŒc 

làm cho mË mày kh°!” Con chán Ç©i quá, chán Ç‰n n‡i con 

quy‰t ÇÎnh mª cºa xe Ç‹ chåy trÓn. Ba con Çã phäi h‰t sÙc 

kéo con låi. Và cuÓi cùng ba mË phäi nhÜ®ng b¶ cho con 

Çi tu. Con nghÌ h†c tháng ba, và vào tháng tÜ 2001, ba mË 

trä tiŠn cho con Çi d¿ khóa tu ti‰ng Pháp tåi Làng Mai. 

Con h†c ÇÜ®c rÃt nhiŠu và khi trª vŠ con cho ba mË bi‰t là 

con së theo tu h†c v§i tæng thân Làng Mai, con cÛng hÙa 

së vi‰t thÜ cho ba mË ÇŠu Ç¥n. ñiŠu này Çã khi‰n ba mË 

con vui lòng. H† thú nhÆn là ÇiŠu mà làm cho h† s® nhÃt là 

së mÃt con n‰u con Çi tu. ñó là nh© sau khóa tu ª Làng vŠ 

con nhË nhàng và ng†t ngào hÖn v§i ba mË.  

 

Con Çã gi» l©i hÙa, con vi‰t thÜ ÇŠu Ç¥n chia sÈ niŠm vui 

sÓng ª Çây v§i ba mË. Tháng 8 næm 2002, ba mË con t§i 

Làng lÀn ÇÀu và ba mË yên tâm thÃy con ÇÜ®c chæm sóc và 

con Çang hånh phúc. Tháng 10, con ÇiŒn thoåi vŠ nhà và 

báo tin con Çã ÇÜ®c chÃp nhÆn tÆp s¿ xuÃt gia. MË con rÃt 

hài lòng. MË nói r¢ng bà thÃy trên Çài truyŠn hình có m¶t 
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ngÜ©i Pháp Çã làm thÀy tu Çåo Bøt trong 15 næm và sau Çó 

ông quy‰t ÇÎnh thôi tu. Bà nói ch¡c con cÛng së nhÜ vÆy. 

“NhÜng mà có sao Çâu, con giÕi mà. Th‰ nào con cÛng 

vÜ®t khó.” Con bi‰t là mË vÅn hy v†ng con Ç°i š. Tháng 2 

næm 2002, ba mË Ç‰n d¿ lÍ xuÃt gia cûa con và ba mË có 

vÈ hoàn toàn chÃp nhÆn s¿ kiŒn Çi tu cûa con. Mùa hè næm 

nay, chú thím cûa con và m¶t ngÜ©i bån cûa ba con t§i 

Làng thæm con, chÌ ª m¶t ngày thôi. Ông bån cûa ba nói 

r¢ng khi nghe tin con Çi tu ông nghï thÆt là m¶t cú sÓc 

n¥ng cho ba con nhÜng khi vØa t§i Làng, vØa nhìn m¥t con 

là ông hi‹u ngay. Hi‹u gì? Con không bi‰t, nhÜng con 

nghe thím con nói: “Ngày xÜa ÇiŠu mà thím rÃt ghét và 

b¿c nÖi cháu là cháu không bao gi© nhìn th£ng ngÜ©i ÇÓi 

thoåi v§i cháu. Gi© thì cháu nhìn rÃt th£ng và sâu vào m¡t 

ngÜ©i ÇÓi thoåi. Mà trong ánh m¡t cháu có s¿ bình an.” Có 

th‹ s¿ Ç°i thay Ãy Çã cho thím, chú và ngÜ©i bån cûa ba 

con m¶t niŠm tin chæng? MË con trong m¶t bu°i pháp Çàm 

ª Làng Çã xin l‡i là Çã nói n¥ng l©i v§i con trÜ§c Çó và bây 

gi© bà rÃt hãnh diŒn vŠ con. Ba con thì kín Çáo hÖn. Ông 

không khen, không xin l‡i nhÜng liên hŒ gi»a hai cha con 

ngày càng thêm tÓt. Con thÃy ba Çã b¡t ÇÀu ÇÓi xº v§i con 

nhÜ v§i m¶t ngÜ©i l§n thÆt s¿. TØ khi Çi tu t§i gi©, con vÅn 

ti‰p tøc vi‰t thÜ chia xÈ niŠm vui v§i ba mË và m‡i khi có 

h¶i h†p gia Çình, lúc nào ba mË cÛng báo tin vui cûa con 

cho bà con dòng h†. Và tØ tØ cä Çåi gia Çình ÇŠu có niŠm 

tin nÖi con. Mùa thu vØa qua, con b¡t ÇÀu vi‰t thÜ thæm 

chú bác cô dì và ÇiŠu Çó làm tæng thêm niŠm tin nÖi h†. 

Hôm 30 tháng 11 là sinh nhÆt m¶t em h† cûa con, tÃt cä 

Çåi gia Çình bên ba con ÇŠu ÇÜ®c m©i. Con Çã ÇiŒn thoåi 

thæm và Çã nói chuyŒn v§i tØng ngÜ©i. Ai cÛng thích thú 

nghe con nói vŠ Ç©i sÓng thÀy tu cûa con và ai cÛng muÓn 

Çi thæm con. Ai cÛng mØng là trong gia Çình có ÇÜ®c m¶t 

ngÜ©i Çi tu. VÆy là con Çã nÓi låi ÇÜ®c s¿ truyŠn thông v§i 

tÃt cä gia Çình huy‰t thÓng mà trÜ§c kia con Çánh mÃt khi 

con chÜa bi‰t Ç‰n Làng Mai...     
     

 

  

 
 (tÆp 3) 

sÜ cô Chân Thoåi Nghiêm 
SÜ tº núi (tÆp 3) 

Xóm M§i ngày 9 tháng 6, 2002 

Bån hiŠn thân quš, 

Hai hôm nay tr©i mÜa phùn liên miên không dÙt, làm tôi 

b‡ng nh§ t§i cái mÜa dai d£ng ª ñà Låt. Và t¿ dÜng tôi 

muÓn vi‰t cho bån hiŠn vŠ PhÜÖng BÓi. M§i tháng trÜ§c 

tôi có dÎp ghé vŠ ViŒt Nam m¶t tuÀn, sau chuy‰n Çi chia sÈ 

ª Úc. G¥p ÇÜ®c ngÜ©i quen, tôi nh© t° chÙc chuy‰n Çi 

thæm PhÜÖng BÓi. Chúng tôi khªi hành tØ 4 gi© và lên t§i 

PhÜÖng BÓi khoäng 8 gi© sáng. Tôi cæng m¡t nhìn khu 

rØng mà khi xÜa ThÀy tä là hoang sÖ, rÆm råp, có khi g¥p 

c†p. Nh»ng cây thông non còn thÃp ÇÜ®c trÒng kín ÇÃt, 

nhÜng phía trong thì vÅn còn là rØng v§i nh»ng cây cao 

bóng cä ÇÜ®c gi» låi phÀn nào. Chúng tôi men theo con 

ÇÜ©ng mòn, hai bên là hai hàng thông khá cao Ç‹ vào t§i 

ThiŠn DuyŒt ThÃt cûa thÀy Thanh TØ khi xÜa mà bây gi© 

gia Çình chú SÖn Çang ª. Cô Xuân gi§i thiŒu cho tôi hÒ 

nÜ§c ÇÜ®c xây khi xÜa. Tôi ÇÙng trên PhÜÖng BÓi, cäm 

nhÆn rõ ràng PhÜÖng BÓi Çã khác xa cái th©i ThÀy vi‰t 

trong NÈo VŠ Cûa Ý. NhÜng PhÜÖng BÓi vÅn còn Çó, trong 

lòng ThÀy, trong lòng tôi, trong lòng nh»ng ngÜ©i Çã ÇÜ®c 

ti‰p xúc v§i NÈo VŠ Cûa Ý. Cæn nhà ThÀy ª chÌ còn có cái 

nŠn xi mæng. Tôi ÇÙng ng¡m cái khoäng ch» nhÆt nhÕ xíu 

Çó mà nghï t§i nh»ng chuy‰n hành hÜÖng ƒn ñ¶, các 

thánh ÇÎa cÛng chÌ còn låi nh»ng v‰t tích. Vài chøc næm 

n»a trôi qua, bån hiŠn Öi, cái nhà cûa thÀy Thanh TØ cÛng 

Çã cÛ l¡m rÒi, së còn v‰t tích nào n»a cûa m¶t PhÜÖng BÓi 

ngoåi trØ træng vÅn sáng Çêm r¢m? 

 

Và tôi nghï t§i VÜ©n Nai. Nh»ng lá thÜ tôi vi‰t cho bån 

hiŠn vŠ VÜ©n Nai cÛng vÆy. ChÜa ÇÜ®c hai næm mà nh»ng 

ngÜ©i lên VÜ©n Nai bây gi© Çã thÃy VÜ©n Nai khác quá 

chØng so v§i ngày chúng tôi m§i Ç¥t chân lên Çó. Th©i Çåi 

này m†i thÙ ÇŠu Ç°i m§i rÃt nhanh, huÓng chi VÜ©n Nai 

cÛng không n¢m ch‡ hoang vu nhÜ PhÜÖng BÓi. Nh§ tháng 

trÜ§c, trong th©i gian tôi còn ª VÜ©n Nai Ç‹ lo giÃy t© bàn 

giao trÜ§c khi vŠ Pháp, có m¶t b»a tôi Çi thiŠn hành v§i 

chúng lên cæn nhà ÇÀu thôn. Khi các sÜ em hÕi tôi ch‡ nào 

là ch‡ tôi... nghe ti‰ng c†p gÀm, hÕi tôi là cæn nhà ÇÀu thôn 

Çã có gì khác so v§i nh»ng gì tôi tä trong lá thÜ vi‰t gªi 

bån hiŠn, tôi š thÙc ÇÜ®c là mình Çã có rÃt nhiŠu may m¡n 

Ç‹ bi‰t sÓng h‰t lòng v§i VÜ©n Nai trong tØng giai Çoån. 

Và sÜ em Öi, em Çang chÙng ki‰n VÜ©n Nai Ç°i thay tØng 

ngày, së có m¶t lúc em ÇÜ®c nghe nh»ng câu em hÕi tôi 

hôm nay.  

 

Bån hiŠn thân, 

Bån hiŠn cÛng chÜa vŠ ÇÜ®c VÜ©n Nai nhÜ Çã hÙa thì bây 

gi© tôi Çang ª Pháp rÒi. NhÜng VÜ©n Nai vÅn ª Çó, Çón 

chào. Hai hôm trÜ§c khi tôi r©i VÜ©n Nai thì có m¶t con 

mèo rØng (bobcat) xuÃt hiŒn ª ngay k‰ nhà æn cûa các sÜ 

cô. Chú mèo rØng khá l§n, nhÜ m¶t con beo con, bÓn chân 

có v¢n rÃt ÇÆm màu nhÜ chân c†p vÆy. Chú ÇÙng sát ven 

rØng trên con ÇÜ©ng lái xe lên Tùng Bút, nhìn chúng tôi rÃt 

lâu rÒi m§i Çûng ÇÌnh nhäy vào rØng. MÃy chÎ em Çang æn 

trong phòng æn Xóm Trong Sáng nên cäm thÃy rÃt an toàn, 
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buông ÇÛa ng¡m låi chú. NhÜng bobcat không phäi là loåi 

Ç¶ng vÆt tÃn công ngÜ©i, chÌ có mÃy chú thÕ rØng là rÀu 

thôi. N¶i mÃy con mèo Xì DÀu, ñÆu HÛ, và Mì Gói (tên 

cûa chúng tôi Ç¥t chÖi cho mÃy chú mèo ª Xóm Trong 

Sáng) Çû làm mÃy chú thÕ rØng khi‰p vía rÒi. Mèo này 

không Çi d†a chu¶t mà chÌ rình Çi vÆt mÃy con thÕ rØng lén 

lút ra æn hoa ngoài vÜ©n thôi. VÆt ch‰t rÒi bÕ Çó, còn æn thì 

chÌ trung thành v§i cat food. Làm cÕ ngoài vÜ©n lâu lâu tôi 

låi b¡t g¥p xác m¶t con thÕ rØng thÆt t¶i. 

 

CÛng ª nhà æn Xóm Trong Sáng có m¶t hôm tôi và sÜ em 

H¢ng Nghiêm thÃy m¶t con chó rØng ÇÙng trên mÕm Çá 

cûa bên kia khe núi nhìn chúng tôi rÃt thân thiŒn. Hai chÎ 

em cÜ©i v§i nhau phäi chi Çó là con nai thì nên thÖ bi‰t 

mÃy vì vÎ trí mÕm Çá thÆt ÇËp, låi có cây xanh xung quanh. 

Hay là chó v§i nai có bà con vì ª ViŒt Nam ngÜ©i ta g†i 

chó là... nai ÇÒng quê , bån hiŠn nghï sao?  

 

CÛng vì nghï t§i PhÜÖng BÓi nên tôi nghï Ç‰n PhÜÖng Vân 

Am. ñã bao lâu rÒi ThÀy không còn t° chÙc cho Çi thæm 

PhÜÖng Vân Am n»a k‹ tØ khi tôi xuÃt gia Ç‰n gi©. ñ‹ m‡i 

lÀn nghe chú Pháp L» k‹ låi là tôi nghï trong ÇÀu phäi Çi 

thæm PhÜÖng Vân Am m¶t chuy‰n. Cùng ª trên nÜ§c 

Pháp, có cách xa Làng bao nhiêu Çâu n‰u so v§i nh»ng 

chuy‰n Çi ngang d†c cûa chúng mình ª MÏ, vÆy mà 

PhÜÖng Vân Am cÙ chÌ có Çó trong tâm tÜªng, và ch¡c dÀn 

dÀn së trª nên nhÜ m¶t huyŠn thoåi, nhÜ PhÜÖng BÓi. 

HuÓng chi bây gi© các sÜ em ngày càng Çông, nh»ng 

chuy‰n ÇÜ®c Çi chung v§i ThÀy càng hi‰m. M‡i lúc k‹ låi 

nh»ng lÀn Çi bi‹n, Çi núi Pyrénées v§i ThÀy, khi mà cä 

tæng thân và cÜ sï còn ngÒi Çû trong m¶t chi‰c xe bušt, tôi 

Ç†c thÃy n‡i ao Ü§c trong ánh m¡t các em. Nh»ng gì Çi qua 

ÇŠu Çã trª thành k› niŒm. Và k› niŒm, dÃu trong m¶t góc 

tâm hÒn, ngân lên êm ä nhÜ nh»ng s®i tÖ ÇÒng khi ÇÜ®c 

chåm Ç‰n. 

 

24/6/02 

Tôi vØa Çi chÖi chèo thuyŠn v§i tæng thân ngày hôm qua. 

Khóa tu 21 ngày Çã xong. Cä Làng ÇÜ®c nghÌ 7 ngày Ç‹ 

chuÄn bÎ vào khóa hè nên kéo nhau Çi chèo thuyŠn. Tôi 

tính không Çi vì bÎnh chÜa dÙt, nhÜng cÙ nghï t§i các em 

m§i xuÃt gia thì Çông, cÀn ÇÜ®c chæm sóc (bån hiŠn thÃy 

không, mình không muÓn nghï mình là chÎ, mình muÓn 

làm bi‰ng mà t¿ dÜng lòng không dºng dÜng ÇÜ®c), và 

‘quán chi‰u’ vô thÜ©ng trong tØng phút giây nên muÓn 

sÓng h‰t lòng v§i nh»ng tháng ngày còn ª Làng. Có cä ni 

sÜ và các thÜ®ng t†a m§i t§i tØ ViŒt Nam. Chúng tôi tåt 

nÜ§c nhau Ü§t sÛng. M§i ÇÀu các em còn dè d¥t không 

dám gây chi‰n, sau thÃy tôi cÛng chÎu chÖi nên tôi ÇÜ®c 

t¡m quá chØng. Áo quÀn Ü§t rÒi khô, khô rÒi låi Ü§t, trên 

suÓt quãng ÇÜ©ng 6 km Çåi chi‰n v§i nhau dÜ§i ánh n¡ng 

hè. Tôi thÃy nét hân hoan trên khuôn m¥t m†i ngÜ©i. Tôi 

thÃy quš vÎ l§n cÛng trÈ trung låi trong chuy‰n Çi bÃt ng© 

này. Tôi chÖi h‰t mình và thÃy trân quš tØng cÖ h¶i ÇÜ®c 

sÓng v§i anh chÎ em nhÜ vÆy. Cäm giác thân ái trong Gia 

ñình PhÆt Tº sÓng låi trong tôi. Bån hiŠn Öi, hình nhÜ 

vòng tròn cÙ ti‰p diÍn và lÆp låi nh»ng ÇiŠu Çã tØng xäy ra 

ª m¶t bình diŒn khác, và tôi có cÖ h¶i ÇÜ®c h†c hÕi hoài 

hoài. Càng ngày tôi càng thÃy rõ mình là m¶t s¿ ti‰p nÓi 

liên tøc, và cu¶c sÓng không có mÓc dØng låi. Và tôi thÃy 

mình nhÜ m¶t dòng nÜ§c nhÕ cÙ ti‰p tøc r¶ng dÀn ra Ç‹ rÒi 

m¶t lúc nào Çó së nhÆp chung và hòa tan vào lòng bi‹n 

mênh mông. Khi vi‰t ch» ‘mình’ này tôi chÜa ÇÎnh nghïa 

ÇÜ®c Çó là không gian trong lòng tôi, š thÙc cûa tôi hay 

cäm giác trong tôi. Có nh»ng ÇiŠu mình chÌ cäm nhÆn mà 

chÜa Çû khä næng diÍn tä. NhÜng tôi hy v†ng v§i th©i gian 

và công phu tu tÆp, së có ngày tôi hi‹u rõ ràng m†i nÈo vÆn 

hành cûa tâm, cûa š, cûa thân... Bån hiŠn có chia chung 

m¶t niŠm tin v§i tôi không?  

 

30/6/02 

Cách Çây mÃy ngày tôi có dÎp lên PhÜÖng Khê. ThÀy trò 

ngÒi uÓng trà v§i nhau và ng¡m nh»ng cánh hÒng màu cam 

nhåt ThÀy c¡m gi»a bàn hái tØ vÜ©n nhà. Mùa hå Ç‰n cho 

hoa nª kh¡p nÖi và ngày nhÜ dài ra, Ç‰n 9 gi© tÓi mà tr©i 

vÅn còn sáng. T¿ dÜng ThÀy nh¡c Ç‰n PhÜÖng Vân Am. 

ThÀy nh¡c Ç‰n nh»ng cuÓn sách ThÀy cho ra Ç©i ª Çó. 

ñÜ®c dÎp, tôi xin ThÀy cho chúng Çi thæm PhÜÖng Vân 

Am. Bån hiŠn Öi, ThÀy ÇÒng š rÒi Çó. Tháng sáu næm sau, 

khi Çi dåy ª Paris ThÀy së t° chÙc cho ghé thæm PhÜÖng 

Vân Am. Chúng tôi së có dÎp ÇÜ®c ThÀy chÌ cho xem tØng 

ch‡ tØng nÖi. Vui quá. Tôi nhìn ThÀy bi‰t Ön. Nghï t§i m¶t 

cây c° thø thÆt l§n, cho tàng rÃt r¶ng, cho bóng rÃt mát, và 

cÛng rÃt r¶ng lÜ®ng hå m¶t nhánh xuÓng thÃp cho chúng 

tôi ÇÜ®c tha hÒ hái trái ng†t mà ch£ng cÀn nhón chân. 

Không hi‹u tåi sao tôi låi nghï t§i... trái cây nhÜ vÆy. Có lë 

vì mÃy cây mÆn Xóm M§i ÇÖm quä chi chít và rû rê chúng 

tôi ra æn m‡i ngày nên tôi tác š chæng?  

 

Xóm Trung, ngày 10 tháng 7, 02 

Bån hiŠn Öi, bån hiŠn Öi, 

Mùa hè t§i rÒi, hoa hÜ§ng dÜÖng Çã nª r¶. Bu°i sáng Çi 

ch®, Hånh Liên cÜ©i v§i nh»ng Çóa hoa Çang ‘quay lÜng’ 

khi chúng tôi Çi vŠ phía m¥t tr©i. Bu°i trÜa Ç° con dÓc tØ 

Duras, tôi ng®p Çi trÜ§c nh»ng cánh ÇÒng vàng r¿c dÜ§i 

thung lÛng. Chao Öi là diÍm äo bån hiŠn Öi. BÃt cÙ loåi hoa 

nào, khi ÇÙng chung thành m¶t cánh ÇÒng cÛng tåo nên 

m¶t sÙc cuÓn hút lå kÿ. Cho tôi có m¶t cäm giác vØa mênh 

mông choáng ng®p vØa tÜÖi mát nhË nhàng. Có nét ÇËp 

riêng cûa m‡i Çóa hoa trong vÈ ÇËp chung cûa cä ÇÒng 
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hoa. Làm tôi nghï t§i tæng thân, chúng mình cÛng vÆy phäi 

không bån hiŠn. SÜ Ông nói hoài vŠ s¿ th¿c tÆp cûa tØng 

cá nhân và chi‰c thuyŠn cûa tæng thân. Cho nên trong vÜ©n 

hoa hÜ§ng dÜÖng, cÛng có nh»ng Çóa hoa không ÇÜ®c ÇËp 

l¡m, nhÜng nhìn chung Çâu có thÃy. ChÌ thÃy m¶t màu 

vàng huy hoàng. Và ngÜ©i ta dÍ dàng bÕ qua nh»ng khi‰m 

khuy‰t. NhÜng n‰u sÓ lÜ®ng hoa èo u¶t nhiŠu quá thì ÇÒng 

hoa không còn vÈ ÇËp nhÜ mình Çang chiêm ngÜ«ng Çâu 

bån hiŠn nhÌ?  
 

 

Gia Çình tâm linh và huy‰t thÓng 

 
Mùa hè này tôi lên ª Xóm Trung. SÓng låi th©i gian Xóm 

Hå còn dành riêng cho ngÜ©i ViŒt và m‡i mùa hè các thÀy 

các sÜ chú xuÓng làm chung. Th©i gian ng¡n ngûi Ç‹ 

chuÄn bÎ. Nhân s¿ ít oi so v§i khÓi lÜ®ng công viŒc. NhÜng 

tình thân thì tràn ÇÀy. Luôn luôn ª xóm nhÕ là nhÜ vÆy. 

NhÜ L¶c Uy‹n dåo m§i b¡t ÇÀu. NhÜ Xóm M§i næm xÜa. 

Næm nay ÇÒng bào vŠ Çông quá. Có tuÀn lên Ç‰n gÀn 160 

ngÜ©i. Mà cái Xóm Trung thì bé tí tËo nhÜ cái l‡ mÛi. H†p 

t§i h†p lui, rÓt cu¶c rÒi cÛng nhÆn h‰t, không th‹ chuy‹n Çi 

xóm nào khác. Tôi có cäm tÜªng Xóm Trung nhÜ cæn nhà 

cûa bÒ tát Duy Ma CÆt. T¶i nghiŒp có nhiŠu ngÜ©i phäi 

ngû lŠu nhÜng không cách nào Çû phòng cho tÃt cä. ñã vÆy 

mùa hè này låi không nóng nhiŠu, có nh»ng ngày thÆt mát 

và có khi lånh n»a nên có ngÜ©i bÎ cäm vì không Çem Çû 

áo Ãm. NhÜng hånh phúc vÅn tràn ÇÀy. Các bu°i lÍ rÃt ÇËp 

và ÇÀy š nghïa. Các cháu bé chuy‹n hóa rÃt nhiŠu làm ngåc 

nhiên cä ngÜ©i l§n. ChÌ t¶i cho tri khÓ, có m¶t lÀn thÃt s¡c 

vì tính toán không Çúng, chÌ trong vòng hai hôm mà h‰t 

hai bao gåo, phäi chåy Çi xóm khác mÜ®n gåo và than r¢ng 

có ai ng© ª Tây mà còn phäi chåy gåo.  

 

 

28/7/02 

Ngày hôm qua chúng tôi ÇÜ®c ThÀy dÅn cho Çi xem vùng 

ÇÃt m§i ª núi ThŒ NhÆt. ñây là khoänh ÇÃt cûa ngÜ©i hàng 

xóm vØa nhÜ©ng låi cho Làng ª xung quanh Xóm ThÜ®ng. 

Chúng tôi bao quanh ThÀy Ç‹ ÇÜ®c ThÀy chÌ cho xem ranh 

gi§i ÇÃt trên bän ÇÒ. Vùng ÇÃt thÆt l§n. Xóm ThÜ®ng chÌ 

b¢ng khoäng m¶t phÀn tÜ. Tr©i mát và yên tïnh. ThÀy trò 

Çi tØng bÜ§c chân thänh thÖi. Nh»ng rØng thông non hai 

bên ÇÜ©ng xanh ngát. Tôi nhÜ thÃy ÇÜ®c hình änh mÜ©i 

næm sau, Çây së thành m¶t nÖi rÃt ÇËp v§i cây cao bóng 

mát và nh»ng Çoàn ngÜ©i Çi thiŠn hành ÇÀy an låc. Xóm 

ThÜ®ng, hay t° Çình Pháp Vân, së bi‰n thành m¶t thánh 

ÇÎa cho m†i ngÜ©i tìm vŠ Ç‹ tu dÜ«ng. Mà Çâu cÀn mÜ©i 

næm sau, ngay bây gi© Làng Çang là nhÜ vÆy. NhÜng s¿ 

ÇÀu tÜ vào vùng ÇÃt m§i cho tôi thÃy rõ hÖn tÀm quan 

tr†ng cûa m¶t khung cänh tu h†c bŠn v»ng lâu dài cho th‰ 

hŒ tÜÖng lai. Nhìn nét m¥t an nhiên tÜÖi mát cûa ThÀy, 

nhìn các sÜ bé Pháp H»u và MÅn Nghiêm Çang n¡m tay 

ThÀy Çi hai bên, tôi nhÜ nghe ÇÜ®c l©i ThÀy Çang nh¡n nhû 

r¢ng Çây là cûa các con, cûa th‰ hŒ tÜÖng lai. Tôi thÃy ÇÜ®c 

tình thÜÖng ThÀy tÕa ra trong suÓt bu°i Çi thiŠn hành. Tôi 

nói Çùa v§i thÀy Pháp ƒn là Xóm ThÜ®ng có con bò l§n 

quá mà cÛng bi‰t là Çó không phäi chÌ là trách nhiŒm cûa 

riêng ai. Bån hiŠn Öi, con ÇÜ©ng Çã ch†n rÒi, mình làm sao 

chÓi bÕ ÇÜ®c m¶t l©i nguyŒn næm xÜa?  

 

12/9/2002 

Xóm v¡ng. Nên có nh»ng chuyŒn tính làm tØ lâu m§i có 

th‹ làm ÇÜ®c. Tôi lôi h‰t kho l§n kho nhÕ ra d†n dËp. Úi 

chao là ÇÒ Çåc ng°n ngang, và... rác. Có nhiŠu thÙ không 

còn sº døng ÇÜ®c cä mÃy næm vÅn còn Çó. Có nhiŠu thÙ 

không bao gi© mình bi‰t là mình có n»a hay là nh»ng thÙ 

mình ng« không bao gi© tìm låi ÇÜ®c. Tri khÓ hài lòng khi 

tìm ra nÒi nÃu nÜ§c trái cây. Cô CÖ Nghiêm thì h§n hª 

thÃy døng cø làm bánh canh... D†n kho cÛng có nhiŠu ÇiŠu 

thú vÎ. Tôi nghï t§i tàng thÙc mình. Tàng thÙc lÜu tr» m†i 

thÙ cÛng nhÜ có cái gì không-bi‰t-Ç‹-Çâu thì m†i ngÜ©i 

tÓng lên kho cho khuÃt m¡t. RÒi thì thÙ gì ª ngoài hay 

ÇÜ®c lôi ra trÜ§c, mình không có gi© soån kho Ç‹ bi‰t là 

mình còn thÙ tÓt hÖn, ÇËp hÖn mà Çã bÎ chôn vùi Çâu Çó 

trong góc kËt, dÜ§i ÇÓng bøi và ÇÒ Çåc khác. NhÃt là ngÜ©i 

cÃt nh»ng thÙ Çó thì Çã chuy‹n xóm hay cÛng Çã quên mÃt 

vì lâu quá rÒi. Khi mình ghi nhÆn m¶t ÇiŠu gì vô thÙc thì 

cÛng nhÜ ngÜ©i cÃt ÇÒ vào kho mà không có š thÙc, ch£ng 

nh§ Çã cÃt mà cÛng ch£ng bi‰t Çã Ç‹ Çâu. Mà mình thì ít 

chÎu khó Çào sâu vào tâm thÙc Ç‹ tìm thÙ mình cÀn mà chÌ 

lÃy nh»ng-thÙ-ª-gÀn nhÃt ra sº døng. Nên cÙ ng« mình 

không có, và Çi mua ÇÒ m§i. CÛng nhÜ chúng ta hay chåy 

theo bên ngoài Ç‹ vay mÜ®n ki‰n thÙc hi‹u bi‰t và không 
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quay trª låi chính mình. Cái kho mà không ÇÜ®c chæm sóc 

thì càng ngày càng bØa bãi, l¶n x¶n. Tâm mình cÛng vÆy 

thôi mà. Trong m¶t bài dåy vŠ Duy ThÙc, SÜ Ông bäo: 

“ñØng m©i vŠ nh»ng gì mình không thích!” Tôi nghï t§i 

thói quen “shopping garage sale” cûa m¶t sÓ ngÜ©i và thÃy 

con ngÜ©i có khuynh hÜ§ng muÓn bi‰t, muÓn sª h»u rÃt 

nhiŠu thÙ, dù là nh»ng thÙ hoàn toàn không cÀn thi‰t hay 

Çôi khi có th‹ không l®i låc n»a. Vì vÆy mà cái kho cûa 

nhà nào cÛng ÇÀy ¡p và kho tàng cÛng tùm lum nh»ng 

chuyŒn gì Çâu, chuyŒn cûa ai Çâu. NhÜng coi vÆy mà d†n 

kho còn dÍ vÃt b§t, chÙ tàng cûa mình mà l« lÜu tr» nh»ng 

thói quen không hay, muÓn vÃt cÛng không phäi dÍ vì bÎ 

anh måt na ghì ch¥t quá chØng. Cái bóng Çèn trên kho hÜ 

Çã lâu không ÇÜ®c thay. Tôi phäi Çem m¶t cây Çèn lên trên 

Çó cho có Çû ánh sáng. V¥n Çèn, Ç†c kŒ, thÃy rõ ràng 

chánh niŒm là ánh sáng. Không có chánh niŒm làm sao Çi 

vào trong tâm mà không låc lÓi? 

Bån hiŠn có nghï nhÜ tôi không?  

 

Xóm M§i 14 tháng 9, 2002 

Bån hiŠn thÜÖng m‰n, 

Không ÇÎnh vi‰t thÜ cho bån hiŠn hôm nay, nhÜng n¡ng 

ÇËp quá, làm tôi nao lòng. Nh»ng ngày lånh và sÜÖng mù 

Çã qua. Sáng nay tr©i thÆt trong. CÖn n¡ng mùa thu r¿c r« 

và Ãm áp làm tôi không ngÒi yên trong nhà ÇÜ®c. Tôi vØa 

Çi thiŠn hành v§i chúng vŠ, và nhÃt ÇÎnh phäi k‹ cho bån 

hiŠn nghe vŠ cæn nhà hàng xóm thÆt “ViŒt Nam” - ViŒt 

Nam Çây không phäi là væn hóa mà là vì cæn nhà có m¶t 

con heo kêu ûn Ìn và m¶t bÀy gà kêu cøc tác loån xå - làm 

tôi nh§ t§i nh»ng cæn nhà ª miŠn quê nÜ§c mình. Tôi nhìn 

qua l§p hàng rào cây thì thÃy hai chú ng‡ng vÜÖn c° quác 

quác inh Õi và rÜ®t nhau trên cái sân ÇÃt nâu. Chao Öi là 

thân thi‰t. Con ÇÜ©ng trÜa im v¡ng ngä bóng cây hÒ Çào, 

chÌ thi‰u có hàng tre xanh là tôi nghï mình Çang Çi trên 

ÇÜ©ng quê thôi. Ông hàng xóm ngÜ©i Pháp ª cæn nhà ÇÓi 

diŒn vØa ª vÜ©n vào, g¥p Çoàn ngÜ©i Çi thiŠn hành thì ch¡p 

tay chào. Không bi‰t ai dåy ông hay ông bi‰t mình chào 

nhÜ vÆy nên b¡t chÜ§c. NhÜng thái Ç¶ thân thiŒn cûa ông 

làm tôi cäm Ç¶ng. NgÜ©i dân quê ª Çâu cÛng ÇÖn giän, 

m¶c måc và cªi mª. Bây gi© Çã vào mùa thu. NhÜng hoa 

vÅn Çang nª ÇÀy và n¡ng vÅn còn rÃt vàng. Thäm cÕ xanh 

chung quanh thiŠn ÇÜ©ng có lúc nhÜ thäm cÕ mùa xuân v§i 

hoa bÒ công anh li ti kh¡p nÖi. ThÀy Çi dåy ª MÏ. Tôi ÇÜ®c 

ª nhà hÜªng mùa thu. ThÀy Çi ng¡m lá thu Ç°i màu r¿c r«. 

Chúng tôi ª nhà v§i mây tr¡ng n¡ng vàng. ThÀy Çi chæm 

sóc cho hånh phúc cûa thiên hå. Chúng tôi ª nhà chæm sóc 

cho hånh phúc cûa nhau. ñi lÜ®m mÆn vŠ làm mÙt. ñi 

lÜ®m lê lÜ®m táo røng ÇÀy vÜ©n vŠ nÃu nÜ§c. ñi lÜ®m hÒ 

Çào vŠ ÇÆp ra æn. CÛng có nh»ng cÖn mÜa l§n, nhÜng Çû 

Ç‹ cây cÓi thêm xanh chÙ chÜa Ç‰n n‡i lÀy l¶i.  

 

HÒ sen vÅn còn nh»ng búp sen cuÓi mùa tròn trïnh tÜÖi 

th¡m. HÒ sen nhÕ ª vÜ©n sau næm nay Çã cho sen tr¡ng 

ÇÜ®c mÃy lÀn, xen lÅn v§i nh»ng Çóa sen hÒng còn sót dù 

chúng tôi Çã thay ÇÃt m§i. VÜ©n rau các xóm lên xanh um 

æn ch£ng kÎp vì chúng ít. SÜ bà ª Paris ghé thæm xušt xoa 

v§i dàn bÀu dàn bí, v§i luÓng rau muÓng rau lang. ThÀy 

Nguyên L¶c ª Bordeaux t§i chÖi cÛng ch¡t lÜ«i vì rau qu‰ 

rau ræm tÜÖi tÓt. Tía tô m†c kh¡p nÖi nhÜ m¶t loåi lá ÇËp 

làm ki‹ng. Các sÜ chÎ Çang làm låi ÇÃt Ç‹ trÒng cäi bË xanh 

æn bánh xèo. Bån hiŠn nghe có thÃy mê chÜa? Bu°i trÜa 

chÎ Trúc Nghiêm Çi rao hàng: “Ai con gái Nha Trang m©i 

ra làm rau câu chân vÎt!” NhiŠu ngÜ©i cä Ç©i chÜa nghe t§i 

tên món này nên phäi m©i dân Nha Trang m§i bi‰t làm. 

Bu°i tÓi nÒi chè thåch bÓc khói ÇÜ®c múc ra chén nhÕ Ç‹ 

tû lånh cho ngày mai chÖi “lºa tråi”, quy‰n rÛ nh»ng Çôi 

m¡t tò mò muÓn bi‰t rau câu chân vÎt là cái món chi chi. 

Træng chÜa tròn, b»a nay m§i Çúng có nºa vành. NhÜng 

ch© træng tròn thì chÎ Hoa Nghiêm Çã Çi Anh rÒi nên tÓi 

mai làm bi‰ng së ÇÓt lºa ngÒi chÖi v§i nhau. ChÜa gì Çã 

nghe xôn xao vŠ “th¿c ÇÖn lºa tråi”. ThiŒt là có th¿c m§i 

v¿c ÇÜ®c Çåo. 

 

 
 

Hai cây thÓt nÓt 

 

Mùa thu ít khách, ít lÍ nên các l§p h†c ÇÜ®c ÇŠu Ç¥n hÖn 

mùa Çông. M‡i bu°i sáng các sÜ chÎ sÜ em c¡p vª “chåy 

l§p” thÆt vui. M‡i sáng chÌ có hai l§p. Bu°i tÓi thêm các 

l§p phø tr¶i. ThÀy giáo ª l§p này ra qua l§p khác thành h†c 

trò. ThÀy trò Ç°i vai nhau liŠn liŠn. ChÎ em chÌ nhau h†c, 

cÜ©i bò læn vì nh»ng ti‰ng phát âm sai mà thành nghïa 

khác. L§p dåy xÜ§ng tán cÛng r¶n ràng ti‰ng mõ ti‰ng 

tang. SÜ em TÓ Nghiêm ngÜ©i ñÙc mà hô canh còn chuÄn 

hÖn nhiŠu sÜ em ViŒt Nam, bây gi© Çã b¡t ÇÀu h†c vi‰t væn 

ti‰ng ViŒt. ChiŠu nay tôi n°i cÖn siêng, Çi v§i TÓ Nghiêm, 

ViŒt Nghiêm qua n¶i viŒn hái sung, hái hÒ Çào. VŠ t§i nhà 
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thì tr©i Çã tÓi. TØ Mây Thong Dong Çi ra cä Çoàn sÜ cô 

m¥c áo lam, ôm sách vª, chí choé... ti‰ng Pháp. Ch¡c vØa 

xong l§p ti‰ng Pháp dåy bù cûa ñåo Nghiêm vì sÜ em m¡c 

Çi Paris h‰t mÃy b»a. Tôi ch†c giÓng Çi h†c bình dân h†c 

vø. ThÃy thÜÖng yêu ngÆp tràn. Ai cÛng cÜ©i. N‡i vui lÃp 

lánh trong m¡t. ñ‰n n‡i tÓi nay quên có chuông chÌ tÎnh. 

NhÜng tôi cÛng không nh¡c. Lâu lâu giä b¶ quên m¶t lÀn 

cÛng thú l¡m.  

 

Thôi nhé, bån hiŠn. Tôi phäi dØng ª Çây. Vi‰t cho bån hiŠn 

thêm vŠ vài nét sinh hoåt cûa tôi hiŒn gi©. Chúc bån hiŠn 

cÛng hÜªng ÇÜ®c m¶t mùa thu êm ä và ÇÀy hånh phúc nhÜ 

tôi nhé.    

 

 

 

 
sÜ cô Chân H¶i Nghiêm 

 

Cu¶c cách mång truyŠn thông 

MË ª làng 

Có m¶t bu°i pháp Çàm thÆt khó quên và Çã gây cho con 

nhiŠu chÃn Ç¶ng. Bu°i hôm Ãy sÜ cô Bäo Nghiêm làm chû 

t†a. SÜ cô hÕi con: “SÜ em H¶i Nghiêm sau bu°i pháp 

thoåi Çã nói gì v§i mË chÜa? ñã nói là: MË Öi con thÜÖng 

mË l¡m chÜa?” Hôm Ãy con phø sÜ cô TuŒ Nghiêm nÃu æn 

cho Çåi chúng nên pháp thoåi xong là con vŠ ngay. SuÓt 

ngày hôm Ãy con cÛng bÆn nên chÜa có dÎp g¥p mË Ç‹ ngÒi 

chÖi, Ç‹ tâm s¿ v§i mË.  

 

Bu°i pháp thoåi sáng hôm Ãy thÆt sÓng Ç¶ng. NgÜ©i thì 

cÜ©i, ngÜ©i thì khóc. ThÆt khó tä tâm trång cûa thính chúng 

lúc Çó. Có nh»ng trái tim Çang thì thÀm, có nh»ng trái tim 

Çang tØ tØ hé mª, mà cÛng có nh»ng trái tim Çang th°n 

thÙc. Có lë nh»ng ai có m¥t së không th‹ nào quên ÇÜ®c 

bài pháp thoåi Ãy. ñó là bài pháp thoåi ngày 1.5.02. Có dÎp 

con së m©i cä nhà mình nghe låi, nghe nhiŠu lÀn l¡m m§i 

ÇÜ®c. Sáng hôm Ãy SÜ Ông nói vŠ cách truyŠn thông, cách 

xin l‡i. Theo væn hóa ViŒt Nam thì ngÜ©i l§n hi‰m khi xin 

l‡i ngÜ©i nhÕ. Ch£ng hån nhÜ ba mË hi‰m khi xin l‡i con 

cái, m¥c dù ba mË vÅn có nh»ng lúc l‡i lÀm và l¡m khi gây 

cho con nhiŠu thÜÖng tích. Th‰ nhÜng có bao gi© ba mË 

nói l©i xin l‡i v§i con Çâu. Hôm Ãy SÜ Ông Çã làm m¶t 

cu¶c cách mång. SÜ Ông m©i m¶t ngÜ©i cha và m¶t ngÜ©i 

con lên trÜ§c Çåi chúng. H† ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Ç‹ nói lên 

nh»ng lÀm l‡i Çã làm trong quá khÙ và bây gi© th¿c tÆp xin 

l‡i nhau. Sau Çó SÜ Ông m©i m¶t c¥p v® chÒng lên th¿c 

tÆp. SÜ Ông nói: “SÜ Ông cÛng có lúc lÀm l‡i và SÜ Ông 

Çã xin l‡i ÇŒ tº cûa mình. Quš vÎ hãy vì thÜÖng ThÀy mà 

nói câu nói Ãy Çi, xin l‡i ngÜ©i thÜÖng cûa mình!” ThÆt 

cäm Ç¶ng! Cä Çåi chúng ai cÛng m¶t lòng trong tâm: mË 

xin l‡i con, ba xin l‡i con, anh xin l‡i em, em xin l‡i anh, 

con xin l‡i mË, con xin l‡i ba... MË Öi, ai mà không có 

nh»ng l‡i lÀm phäi không mË? Con rÃt ti‰c là hôm Ãy trong 

gia Çình mình chÌ có hai mË con ÇÜ®c nghe SÜ Ông giäng. 

Th‰ nhÜng cÛng quš l¡m rÒi. Mai mÓt vŠ, mË m©i ba, các 

anh chÎ và em cûa con ngÒi låi k‹ cä anh r‹ và chÎ dâu n»a 

Ç‹ cùng nghe cuÓn bæng Ãy nghe mË. MË Öi, bây gi© con 

phäi trª låi pháp Çàm, chÙ không pháp thoåi hÃp dÅn cÙ 

kéo con Çi. . . 

 

TÓi hôm Çó, sau khi Çã có vài ngÜ©i th¿c tÆp làm m§i, nói 

l©i xin l‡i nhau nhÜ hÒi sáng SÜ Ông dåy, mË cÛng xin 

phép ÇÜ®c xin l‡i con. MË nói: “... ª nhà tính con rÃt nóng 

näy hay l§n ti‰ng la rÀy. NhiŠu khi con thÜ©ng nói v§i các 

con cûa con: ba mË cÛng có nh»ng lúc sai lÀm, nhÜng khi 

nào ba mË n°i nóng thì các con phäi nhÎn, rÒi khi ba mË 

dÎu xuÓng thì các con có quyŠn góp š. Th‰ nhÜng các con 

cûa con rÃt ít khi góp š, k‹ cä H¶i Nghiêm con cûa con 

cÛng th‰. Con cÛng còn cái ngã › th‰ là mình làm cha, làm 

mË nên bi‰t là có l‡i mà không bao gi© xin l‡i các con cûa 

con, cÙ b¡t con cái phäi nghe theo l©i mình. S¤n Çây có 

H¶i Nghiêm con xin phép ÇÜ®c xin l‡i H¶i Nghiêm.” Th‰ 

là mË ÇÙng dÆy ch¡p tay hÜ§ng vŠ phía con, làm cho con 

hÖi bàng hoàng. MË là ngÜ©i ViŒt Nam chay mà! ñáng lš 

công viŒc này là cûa con chÙ. Con phäi chû Ç¶ng Ç‹ Ç‰n 

xin l‡i mË. Th‰ nhÜng... Con quÿ lên ch¡p tay, mË cÛng 

ch¡p tay quÿ xuÓng. Cä hai mË con ÇŠu theo dõi hÖi thª 

trong chánh niŒm. Sau ba hÖi thª vào, ra mË nói: “Trong 

quá khÙ mË Çã có nhiŠu lÀm l‡i, vøng vŠ, Çã gây cho con 

nhiŠu Çau kh°, hôm nay mË xin l‡i con.” Con thÆt s¿ xúc 

Ç¶ng nhÜng cÛng cÓ th¿c tÆp Ç‹ cäm xúc khÕi trào lên. ñó 

là lÀn ÇÀu tiên mË xin l‡i con. MË nói xong con xin phép 

quš sÜ cô và Çåi chúng cho phép con ÇÜ®c nói v§i mË vài 

l©i: “Kính thÜa mË, con bi‰t gi© này ba và các anh, chÎ, em 

cûa con Çang hÜ§ng vŠ Çây. M¥c dù ba, các anh chÎ và em 

con không ÇÜ®c nghe bài pháp thoåi cûa SÜ Ông sáng nay. 

NhÜng n‰u mình cùng Çi chung m¶t con ÇÜ©ng, cùng 

chung m¶t tình thÜÖng thì ch¡c ch¡n chúng ta së g¥p nhau 

trong tình thÜÖng Ãy. Nên hôm nay con thay m¥t cho tÃt cä 

các anh chÎ em cûa con Ç‹ xin l‡i mË. Con bi‰t trong quá 

khÙ anh chÎ em chúng con Çã gây ra rÃt nhiŠu l‡i lÀm, 

vøng dåi, Çã làm t°n thÜÖng rÃt nhiŠu cho ba mË. Vì vÆy 

hôm nay con thay m¥t tÃt cä các anh chÎ em cûa con xin 

sám hÓi vŠ nh»ng l‡i lÀm, vøng dåi Ãy, xin mË tha l‡i cho 

chúng con. Con bi‰t con rÃt bÜ§ng bÌnh và cÙng ÇÀu nên 

con ít chÎu nghe l©i ai khi con chÜa thÃy ÇiŠu Çó là Çúng. 
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Chính vì vÆy mà con Çã làm mË Çau nhiŠu. Và con Çã 

không bi‰t hay rÃt ít trân quš nh»ng gì mË dåy cho con. 

Khi con xa nhà Çi tu, con m§i nhÆn ra rõ ÇiŠu Ãy. Chính vì 

vÆy mà con rÃt nh§ mË, con nh§ mË nhiŠu l¡m. Con cäm 

thÃy thi‰u Çi nh»ng l©i mË dåy. MË Öi, con còn nhiŠu vøng 

vŠ l¡m, xin mË tha thÙ cho con. Con thÃy trong nhà mình 

ai cÛng muÓn hÜ§ng thÜ®ng, muÓn ngÜ©i thÜÖng cûa mình 

hoàn thiŒn. Và cÛng vì mong muÓn quá mà không bi‰t 

cách nên Çã làm kh° nhau. Cho Ç‰n bây gi© con Çã Çi tu 

ÇÜ®c hÖn hai næm nhÜng con cÛng còn nhiŠu vøng vŠ, y‰u 

kém. M¶t sÓ ngÜ©i khen con th¿c tÆp giÕi, nhÜng có lë con 

bi‰t rõ con hÖn, chính trong con cÛng còn rÃt nhiŠu vøng 

vŠ y‰u kém, còn nhiŠu tÆp khí næm xÜa. Và chính trong 

con cÛng có Ü§c muÓn xây d¿ng rÃt l§n nhÜng con thÃy 

khä næng cûa mình còn nhÕ bé nên con thÜ©ng gi» im l¥ng, 

chÃp nhÆn và Ç®i ch©. Ch© Ç®i khi nào nhân duyên Ç‰n nó 

së Ç‰n. Con không dám hÙa v§i mË là con không gây ra 

lÀm l‡i n»a. Bªi vì con thÃy tÆp khí trong con vÅn còn. Con 

chÌ mong sao con luôn nh§ Ç‰n và hÜ§ng vŠ nh»ng gì SÜ 

Ông dåy Ç‹ con th¿c tÆp và chuy‹n hóa. Con thÃy Çôi khi 

con Ü§c mÖ nhiŠu, con hÙa v§i con cÛng nhiŠu mà con 

không làm ÇÜ®c là bao. Chính vì vÆy mà con cÀn tæng 

thân, cÀn ba mË, các anh chÎ và em cûa con y‹m tr® cho 

con, con cÀn m†i ngÜ©i giúp Ç« con.  

 

Con nh§ có hôm con Çang Çi thiŠn hành dÜ§i ánh træng. 

Træng hôm Ãy sáng và ÇËp l¡m. M¥c dù træng hôm Ãy 

không tròn nhÜ træng mÜ©i sáu. Con thÃy træng ÇËp quá 

nên dØng låi ng¡m træng. Sau Çó con ti‰p tøc Çi và con m©i 

træng Çi theo. Nhìn lên, thÃy træng theo mình con rÃt vui. 

NhÜng Çi ÇÜ®c vài bÜ§c thì con khám phá ra r¢ng Çâu phäi 

vì con m©i mà træng Çi theo con. N‰u có m¶t ngÜ©i Çi 

hÜ§ng ngÜ®c låi thì træng vÅn theo ngÜ©i Çó, hay có m¶t 

ngÜ©i khác n»a Çi theo m¶t hÜ§ng khác thì træng vÅn Çi 

theo ngÜ©i kia. Hay dù có hàng ngàn ngÜ©i Çi hàng ngàn 

hÜ§ng khác nhau træng vÅn không tØ bÕ bÃt cÙ m¶t ngÜ©i 

nào. Con thÃy træng hay quá, không kÿ thÎ, không chÓi tØ 

ai cä, dù ngÜ©i Çó cao sang hay thÃp hèn, dù ngÜ©i Çó ÇËp 

hay xÃu, dù ngÜ©i Çó là ngÜ©i mình thÜÖng hay ngÜ©i Çã 

tØng làm cho mình Çau kh°, dù ngÜ©i Çó lành hay d»... 

træng vÅn bao dung ôm lÃy tÃt cä. Và con cÛng muÓn h†c 

ÇÜ®c bài h†c Ãy cûa træng: Yêu thÜÖng h‰t tÃt cä m†i 

ngÜ©i, không phân biŒt, kÿ thÎ bÃt cÙ m¶t ai. ChÃp nhÆn 

nh»ng cái tÓt cÛng nhÜ nh»ng cái xÃu cûa tÃt cä m†i ngÜ©i. 

NhÜng rÒi con thÃy lòng mình quá nhÕ bé, Çã bi‰t bao lÀn 

con Çã hÙa v§i con nhÜng ch£ng bao gi© con làm ÇÜ®c. MË 

Öi, sao con nhÕ bé vÆy?  

 

Hôm Çó, con xin kš m¶t hiŒp Ü§c v§i træng, m‡i lÀn nhìn 

træng là con luôn nh§ thª và mÌm cÜ©i. Và træng nhÜ là 

ti‰ng chuông chánh niŒm cho con, nh¡c nhª con th¿c tÆp. 

Con mong r¢ng m¶t ngày nào Çó tÃt cä anh chÎ em chúng 

con së bi‰t nhìn b¢ng m¡t thÜÖng, bi‰t nói l©i ái ng» và 

bi‰t l¡ng nghe sâu Ç‹ hi‹u nhau và thÜÖng nhau nhÜ l©i 

Bøt dåy. Và con nguyŒn cÀu cho tÃt cä m†i ngÜ©i cÛng ÇŠu 

làm ÇÜ®c nhÜ th‰. MË nói là mË nóng tính, ba cÛng nóng 

tính. NhÜng trong ba và mË cÛng có nh»ng chÃt liŒu ng†t 

ngào, tÜÖi mát và yêu thÜÖng. Tåi sao mình không Çem 

nh»ng cái tÜÖi mát ng†t ngào Ãy ra sº døng? Con thÌnh cÀu 

tØ nay mình chÌ Çem nh»ng cái tÜÖi mát, ng†t ngào Ãy ra 

xài thôi. Con nguyŒn cÀu ChÜ Bøt, SÜ Ông, ThÀy, chÙng 

minh cho con.” Chia sÈ xong hai mË con thiŠn ôm v§i nhau 

và bu°i pháp Çàm vÅn ÇÜ®c ti‰p tøc, Ç‰n n‡i xin nghÌ luôn 

gi© ngÒi thiŠn tÓi hôm Çó.  

 

NiŠm vui nuôi dÜ«ng 
 

MË Ç‰n làng tính ra Ç‰n nay Çã hÖn bÓn tháng. Ngày mË 

Ç‰n làng, con ra Çón mË ª phi trÜ©ng Bordeaux. G¥p con 

nÜ§c m¡t mË chäy. Chäy trong niŠm vui, thÜÖng nh§ và 

xúc Ç¶ng. LÃy hành lš xong, quš sÜ cô ÇÜa mË vŠ làng. 

Tr©i lånh buÓt, ngÜ©i mË tái xanh, môi mË tím ng¡t. ñó là 

m¶t ngày vào Çông 21.12.01. M¥c dù mË Çã chuÄn bÎ ÇÒ 

Ãm nhÜng cÛng ch£ng thÃm vào Çâu. Cái khí lånh ª quê 

nhà so v§i mùa Çông ª Çây ch£ng là gì cä. VŠ Ç‰n làng là 4 

gi© chiŠu, æn cÖm xong, mË vŠ phòng nghÌ. Nói là nghÌ 

nhÜng th¿c ra có nghÌ Çâu. MË k‹ Çû thÙ chuyŒn. Nào là 

låc ÇÜ©ng không bi‰t hÕi ai, nào là máy bay trÍ... RÒi k‹ 

Ç‰n chuyŒn nhà. Có lë g¥p con mË vui quá, quên Çi cä mŒt 

nh†c. Sáng hôm sau lên xóm ThÜ®ng d¿ lÍ truyŠn Çæng, 

k‰t thúc ñåi Gi§i ñàn. Tuy‰t phû tr¡ng xóa cä rØng cây và 

bãi cÕ. NÜ§c trong các hÒ sen cÛng Çóng bæng. ñó là lÀn 

ÇÀu tiên mË ti‰p xúc v§i tuy‰t. Vài sÜ cô Çùa: “Tuy‰t rÖi 

mØng bác Ç‰n Çó.” MË mÌm cÜ©i rÃt sung sÜ§ng. MË rÃt 

vui v§i không khí ª Làng. Hôm quán niŒm ª xóm Hå, ÇÜ®c 

vào Çänh lÍ SÜ Ông mË rÃt xúc Ç¶ng và hånh phúc. Hånh 

phúc Çó Çã nuôi dÜ«ng mË rÃt nhiŠu. SÓng v§i tæng thân, 

gÀn gÛi v§i quš sÜ cô, sÜ chú, MË thÃy tæng thân ª Çây rÃt 

dÍ thÜÖng. SÓng rÃt hòa h®p, vui vÈ nhÜ anh chÎ em m¶t 

nhà. Quš sÜ cô, sÜ chú ai cÛng g†i mË là mammy.MË thÃy 

rÃt gÀn gÛi thân quen. TØ tØ mË thÃy ÇÜ®c con cûa mË 

không chÌ là con cûa mË mà con cûa mË ª trong m‡i sÜ cô, 

sÜ chú. Ngày æn cÖm quä ÇÜ©ng, SÜ Ông dåy con gi§i 

thiŒu mË v§i Çåi chúng. Gi§i thiŒu xong SÜ Ông hÕi: “Ÿ 

Çây có lånh quá cho mË không? MË có ª n°i ba tháng 

không?” Con trä l©i: “Då ÇÜ®c.” Ÿ Çây tr©i quá lånh cho 

mË nên mË thÜ©ng hay bŒnh. M‡i lÀn trª tr©i, bŒnh kh§p 

cûa mË låi gia tæng làm cho mình mÄy mË nhÙc nhÓi. Th‰ 

nhÜng thÃy ai làm gì mË cÛng t§i phø m¶t tay: rºa nÒi, lau 

nhà, g†t khoai, gi¥t khæn... MË thÜÖng quš sÜ cô nhÜ 
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thÜÖng con cûa mË, nên Çã không tØ nan m¶t ÇiŠu gì. M‡i 

tÓi xuÓng thoa bóp cho mË, con m§i bi‰t là mË Çau nhiŠu 

l¡m. Có nh»ng lúc mË ngâm nÜ§c nóng cho Ç‰n khi hai tay 

ÇÕ phÒng lên mà mË vÅn không còn cäm giác gì cä. Có 

nh»ng lúc cä thân hình con ÇÙng lên trên ngÜ©i mË mà 

cÛng ch£ng thÃm vào Çâu. VÆy mà nh© s¿ th¿c tÆp cûa mË 

cùng v§i s¿ y‹m tr® cûa tæng thân Çã nuôi dÜ«ng mË, giúp 

mË sÓng rÃt hånh phúc trong nh»ng ngày ª Çây. VÆy nên 

dù có bŒnh mË cÛng có m¥t ÇÀy Çû trong các bu°i pháp 

thoåi, các th©i công phu cÛng nhÜ các bu°i sinh hoåt khác 

cûa Çåi chúng. MË ª låi Çây m¶t phÀn là có con mË, m¶t 

phÀn là nh© nh»ng bài pháp thoåi cûa SÜ Ông, cùng v§i 

m¶t tæng thân rÃt l§n và månh. MË nói tæng thân ª Çây l§n 

månh nên dÍ th¿c tÆp. M‡i lÀn nghe pháp thoåi cûa SÜ Ông 

mË rÃt hånh phúc và thÜ©ng xúc Ç¶ng. Nh»ng bài pháp Çã 

thÃm vào mË và Çã nuôi dÜ«ng mË, giúp mË chuy‹n hóa. 

MË nói: “MË cÓ g¡ng th¿c tÆp làm sao Ç‹ khi vŠ nhà mË 

không còn nh»ng tÆp khí cÛ n»a. MË không còn nóng tính 

la m¡ng n»a. Ai nói gì mË cÛng mÌm cÜ©i, chÃp nhÆn”. Sau 

m‡i th©i công phu sáng tÓi, mË thÜ©ng ª låi th¿c tÆp thiŠn 

låy. MË thích thiŠn låy l¡m, mË nói là mË cám Ön ThÀy Çã 

dåy cho mË thiŠn låy. Lúc ÇÀu mË không thích thú mÃy 

pháp môn thiŠn låy, mË nói låy lâu chóng m¥t, Çau ÇÀu, tÙc 

bøng. NhÜng th¿c tÆp m¶t th©i gian thì mË låi thích, thích 

nhÃt là ÇÜ®c buông thä Ç‹ trª vŠ ti‰p xúc v§i nh»ng gì mË 

cÀn ti‰p xúc. M‡i lÀn mË låy mË ÇŠu cÀu nguyŒn tha l¿c 

cûa Bøt giúp mË chuy‹n hóa. MË thÃy rõ tÃt cä nh»ng tÆp 

khí cûa mË, và mË Çã chÃp nhÆn chúng, ôm Ãp chúng nhÜ 

nh»ng ngÜ©i con cûa mË và cho chúng có Çû không gian 

và th©i gian Ç‹ chuy‹n hóa. 

 

Nh»ng khám phá m§i 
 

Mùa Noel Ç‰n, xóm Hå t° chÙc trang hoàng trong xóm. 

Ngåc nhiên mË hÕi : “Ÿ chùa mà cÛng æn Noel n»a à?” - 

“Då có chÙ, vì ª Çây Ça sÓ là ngÜ©i Tây phÜÖng mà mË. 

Không nh»ng thiŠn sinh mà quš thÀy, quš sÜ cô cÛng th‰. 

T° chÙc nhÜ vÆy Ç‹ ngÜ©i ta khÕi cäm thÃy mình bÎ mÃt 

gÓc.” MË im l¥ng, nhÜng dÜ©ng nhÜ vÅn chÜa h‰t ngåc 

nhiên. Noel Ç‰n Çåi chúng cä ba xóm vân tÆp vŠ xóm 

ThÜ®ng Ç‹ d¿ lÍ Noel. ChÙng ki‰n tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi mË m§i 

v« lë. MË nói: “Có nhÜ vÆy SÜ Ông m§i Ç¶ ÇÜ®c ngÜ©i 

Tây phÜÖng, m§i Ç¶ ÇÜ®c ngÜ©i Thiên Chúa chÙ. MË cäm 

phøc trÜ§c ÇÙc Ç¶ cûa NgÜ©i, trÜ§c nh»ng nghŒ thuÆt tài 

tình, khéo léo, trÜ§c nh»ng gì mË Çã tÆn m¡t chÙng ki‰n. 

Càng chÙng ki‰n mË càng khám phá ra nhiŠu ÇiŠu m§i lå. 

 

Ÿ Çây là miŠn quê. MË thÜ©ng nói sao ª Çây toàn là ÇÒng 

cÕ, không có nhà cºa gì h‰t vÆy? Sao hÈo lánh quá vÆy? 

“MiŠn quê mà mË!” “Quê thì quê chÙ, nhÜ ª mình miŠn 

quê nhÜng chung quanh vÅn có nhà cºa, vÅn có Çèn sáng. 

Còn ª Çây, chung quanh không có m¶t ng†n Çèn. Ÿ Çây 

mà không tu ch¡c buÒn l¡m. Ban Çêm ch¡c s® không dám 

Çi ra ngoài.” Th‰ mà nay mË rÃt hånh phúc khi hai mË con 

Çi dåo dÜ§i ánh træng, cÛng nhÜ trong ban Çêm. MË nói: 

“Có lë ai Ç‰n Çây cÛng mang trong mình m¶t lš tÜªng cao 

cä, vì tâm bÒ ÇŠ khao khát hi‹u bi‰t và thÜÖng yêu l§n, nên 

m§i chÎu bÕ phÓ thÎ, tØ bÕ nh»ng phÜÖng tiŒn vÆt chÃt Ç‹ 

quy‰t tâm tu h†c”. MË thÜÖng quš thÀy, quš sÜ cô, sÜ chú 

trÈ, thÜÖng cái hånh nguyŒn và š chí cûa m‡i ngÜ©i Çã tØ 

bÕ nh»ng cám d‡ cûa cu¶c Ç©i Ç‹ Ç‰n Çây tìm m¶t Ç©i 

sÓng tâm linh. MË rÃt vui và cäm Ç¶ng khi ÇÜ®c d¿ lÍ xuÃt 

gia cûa 21 cây ThÓt NÓt và 12 cây Xoan. Thoåt ÇÀu mË 

cÛng hÖi hoang mang và træn trª, mË nói: “Ÿ ViŒt Nam 

vào chùa mÃy næm m§i ÇÜ®c xuÃt gia, còn ª Çây chÌ có 

mÃy tháng thôi mà Çã ÇÜ®c xuÃt gia rÒi, mË s® uy nghi 

chÜa ÇÙng Ç¡n, tâm bÒ ÇŠ chÜa Çû månh Ç‹ nuôi dÜ«ng š 

chí xuÃt gia.” NhÜng mË không bi‰t là khi m¶t ngÜ©i ÇÜ®c 

hòa nhÆp vào tæng thân xuÃt gia thì tæng thân së ÇÜa ngÜ©i 

Çó Çi rÃt xa, xa hÖn so v§i mË tÜªng nhiŠu l¡m. 

 

 

 
 

Hu‰ ª tr©i Tây 

 

 

T‰t Tây Ç‰n, mË cÛng tham d¿. Xem thiŠn sinh th¿c tÆp 

thiŠn ôm... mË hi‹u ÇÜ®c phÀn nào væn hóa Tây phÜÖng. 

MË nói ª nhà ngÜ©i ta không thích pháp môn ª Làng là vì 

không hi‹u thiŠn ôm và thiŠn n¢m. NhÜng khi hi‹u ÇÜ®c 

thì mË chÃp nhÆn. Bªi vì ôm nhau là m¶t cái gì Çó Çã có tØ 

trong máu huy‰t cûa ngÜ©i Tây phÜÖng rÒi. H† ôm nhau 

m¶t cách rÃt t¿ nhiên gi»a quÀn chúng. Th‰ nhÜng khi có 

thiŠn vào thì cái ôm Çó có š nghïa hÖn nhiŠu. Mình š thÙc 

ÇÜ®c s¿ có m¥t Çích th¿c cûa mình và cûa ngÜ©i mình 

Çang ôm, bi‰t trân quš s¿ hiŒn diŒn cûa ngÜ©i Çó, thì thiŠn 

ôm cÛng là m¶t nghŒ thuÆt.  
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MË thÜ©ng nói: “Cái gì hay thì mình h†c hÕi, cái gì phù 

h®p v§i væn hóa, v§i con ngÜ©i mình thì mình dung nåp.” 

MË cÛng thích thiŠn buông thÜ. Buông thÜ Ç‹ theo dõi hÖi 

thª, theo dõi tØng b¶ phÆn cûa cÖ th‹ cÛng giúp mình có 

khä næng trÎ liŒu, trÎ liŒu nh»ng cæng th£ng, nh»ng rÓi ren 

cûa tâm thÀn, giúp cho ngÜ©i mình nhË nhàng hÖn. Và mË 

thÜ©ng th¿c tÆp buông thÜ trÜ§c khi ngû.  

 

NgÒi xem væn nghŒ, ngåc nhiên mË thÓt lên: “SÜ Ông chÎu 

chÖi thiŒt.” MË thÓt lên trong niŠm thÜÖng yêu và ÇÀy kính 

ngÜ«ng trÜ§c s¿ hi‰n t¥ng có m¥t cûa SÜ Ông cho tæng 

thân. ThÆt cäm Ç¶ng trÜ§c hành Ç¶ng quá Ç‡i giän ÇÖn mà 

ÇÀy tình thÜÖng Ãy.  

 

D¿ LÍ T° Tiên cuÓi næm dâng l©i khÃn nguyŒn lên chÜ 

Bøt, chÜ T°, mË k‹ mË rÃt xúc Ç¶ng. Xúc Ç¶ng khi thÃy SÜ 

Ông lÃy tØ trong túi ra m¶t t© giÃy tØ tØ Ç¥t vào ÇÓng lºa 

Çang cháy Ç‹ dâng lên chÜ Bøt, chÜ T° l©i khÃn nguyŒn 

cûa mình. MË cÛng tØ tØ lÃy t© giÃy cûa mË ra, cung kính 

Ç¥t vào ÇÓng lºa nhÜ SÜ Ông và nh»ng ngÜ©i khác Çã làm. 

MË dâng l©i khÃn nguyŒn lên chÜ Bøt, chÜ T°. MË Çã vi‰t: 

“Trong nh»ng næm tháng trÜ§c, con Çã nói nh»ng l©i 

không ái ng», thi‰u chánh niŒm, Çã làm cho ngÜ©i nghe 

buÒn kh°. Con xin sám hÓi v§i chÜ Bøt, chÜ T° vŠ nh»ng 

l©i nói mà con Çã gây ra. Qua næm m§i, næm 2002, con 

nguyŒn v§i tÃt cä m†i ngÜ©i và gia Çình con là con luôn 

nói l©i ái ng» có chánh niŒm. Con nguyŒn tu tÆp thêm Ç‹ 

khÕi phø lòng SÜ Ông và Çåi chúng giäng dåy. Kính Çänh 

lÍ chÜ Bøt, chÜ T°, SÜ Ông và ThÀy soi sáng cho con.” 

 

Cùng bÜ§c thong dong  
 

T‰t ta Ç‰n, mË æn T‰t xa nhà. NgÒi quây quÀn gói bánh 

chÜng, mË thÃy nhÜ mình Çang ª ViŒt Nam vÆy. ñÜ®c 

nghe SÜ Ông giäng thÖ, d¿ lÍ giao thØa, xem væn nghŒ, 

ÇÜ®c tham d¿ nh»ng bu°i bói KiŠu, ÇÜ®c Ç‰n thæm phòng 

quš thÀy, quš sÜ cô, mË thÃy không khí T‰t ª Çây vui mà 

Çåo vÎ. Nh»ng gi© ränh con thÜ©ng rû mË Çi ngÒi thiŠn, 

tøng kinh. MË thì thÜ©ng rû con Çi dåo, dåo trên nh»ng con 

ÇÜ©ng yên tïnh, v¡ng l¥ng trong nh»ng bÜ§c chân v»ng 

chãi và thänh thÖi. MË nói bÜ§c chân cûa SÜ Ông nhË 

nhàng, thanh thoát mà rÃt v»ng chãi, phäi h†c Çi giÓng nhÜ 

vÆy. Th‰ là hai mË con ÇÜ®c nuôi dÜ«ng trong pháp låc qua 

s¿ th¿c tÆp h¢ng ngày...  

 

Nh»ng ngày quán niŒm ª xóm ThÜ®ng mË cÛng cùng quš 

sÜ cô Çi b¶ lên xóm ThÜ®ng Ç‹ nghe pháp và sinh hoåt ª 

Çó. ñoån ÇÜ©ng tØ xóm Hå lên xóm ThÜ®ng khoäng hÖn 

hai cây sÓ, ÇÜ©ng dÓc, th‰ mà mË vÅn thÃy khÕe và vui, vui 

nhÜ nh»ng ngày pháp h¶i. Ÿ nhà có bao gi© mË Çi b¶ xa 

nhÜ th‰ Çâu. Ra khÕi nhà m¶t tí là mË Çã cho xe n° rÒi. 

ThÆt mÀu nhiŒm! Nh»ng gi© ränh khác mË vi‰t thÜ vŠ nhà 

k‹ chuyŒn ª Làng cho ThÀy, cho ba, cho các anh chÎ, và 

cho con gái út cûa mË nghe. Th‰ là nh»ng bÙc thÜ cûa mË 

tØ tØ ÇÜ®c con “ki‹m duyŒt”.  

 

MË k‹ Çû thÙ chuyŒn, tØ khí hÆu, th©i ti‰t, cách th¿c tÆp 

cûa mË cho Ç‰n cách sinh hoåt ª Làng. MË nói: “ThÃy m†i 

ngÜ©i ai cÛng thÜÖng mình mË vô cùng cäm Ç¶ng, không 

bi‰t lÃy gì ÇŠn Çáp công Ön Çó. MË chÌ nguyŒn cÀu Tam 

Bäo gia h¶ cho mË th¿c tÆp h‰t lòng nh»ng gì mà SÜ Ông 

và Làng Çã trao truyŠn và giäng dåy Ç‹ khi vŠ bi‰t ti‰p xº 

v§i m†i ngÜ©i.” MË nói v§i ba r¢ng: “Ÿ Çây giúp mình 

v»ng chãi trong nh»ng bÜ§c chân Çi, trong lúc làm viŒc, 

trong khi hành xº. Bi‰t l¡ng nghe và nhÆn diŒn ÇÜ®c tâm 

hành cûa mình. Có Ç‰n rÒi m§i cäm nhÆn ÇÜ®c næng lÜ®ng 

tÜÖi mát, ng†t ngào cûa Làng. ChÙ nghe qua thì chÜa Çû. 

Em rÃt hånh phúc ÇÜ®c sÓng trong nh»ng ngày ª Çây. ThÆt 

diÍm phúc vô cùng!”  

 

MË d¿ ÇÎnh ª låi Làng ba tháng rÒi së vŠ. Con m©i mË ª 

thêm vài tháng n»a, quš sÜ cô cÛng rû mË ª låi thêm. Mùa 

xuân ª Çây ÇËp l¡m, hoa nª rÃt nhiŠu, khí tr©i låi Ãm chÙ 

không nhÜ mùa Çông Çâu. CuÓi cùng mË ÇÒng š ª thêm vài 

tháng n»a nhÜng Çâu phäi chÌ Ç‹ xem hoa nª mà vì mË 

muÓn tham d¿ khóa tu ngÜ©i Pháp, khóa tu ngÜ©i ViŒt, 

khóa tu 21 ngày. ThÆt may m¡n cho mË có nh»ng ngày 

tháng thÆt ÇÀy. Næm nay làng k› niŒm 20 næm ngày thành 

lÆp Làng, nên m§i có nh»ng khóa tu Ç¥c biŒt nhÜ vÆy. MË 

thÜ©ng nói: “ñúng là cái duyên, nh© PhÆt gia h¶, nh© s¿ 

cäm thông sâu xa, nh© tình thÜÖng cûa SÜ Ông và Çåi 

chúng mË m§i có diÍm phúc qua Çây, chÙ ai nghï là mË 

ÇÜ®c qua Pháp, ÇÜ®c g¥p SÜ Ông, ÇÜ®c g¥p con cûa mË ª 

nÖi này.” 

 

Xuân Ç‰n khí tr©i Ãm hÖn, bŒnh thÃp kh§p cûa mË cÛng Ç« 

Çi phÀn nào. Hoa cÕ låi Çua nhau nª. MË cÙ trÀm trÒ khen 

hoa ÇËp. TÃt cä m†i loài ÇŠu nhÜ bØng dÆy Ç‹ Çón nhÆn s¿ 

sÓng. Có lÀn Çi ch®, nhìn hai bên ÇÜ©ng, hoa Çua nhau nª, 

nhà nào cÛng có hoa rÃt ÇËp. M‡i nhà ÇŠu có cây hoa mÆn 

tr¡ng, mÆn hÒng nª nhÜ mai vàng ª ViŒt Nam ngày T‰t 

vÆy. Nhà nào cÛng có mai, có nhà m¶t cây, nhà hai cây, 

nhà ba cây... ñi ngang qua m¶t con ÇÜ©ng hai bên là rØng 

cây, con bu¶t miŒng: “Mùa thu ª Çây ÇËp l¡m mË, rØng 

cây này së bi‰n thành màu vàng h‰t giÓng m¶t rØng hoa 

vÆy Çó. Có cây låi chuy‹n thành màu ÇÕ n»a.” M¶t sÜ cô 

lên ti‰ng: “Bác phäi ª Çây m¶t næm m§i thÜªng thÙc h‰t 

cái ÇËp cûa nÜ§c Pháp...”- “SÜ cô nói ª Çây m¶t næm thôi 

Çi tu quách cho rÒi.” Làm cho cä xe không ai nhÎn ÇÜ®c 
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cÜ©i trÜ§c câu nói thÆt ngây thÖ và rÃt t¿ nhiên cûa mË. Có 

lúc mË nói ba tháng cÛng lâu chÙ. Th‰ mà ba tháng Çã Çi 

qua m¶t cái vèo. MË nói: “M§i Çó mà Çã ba tháng rÒi. 

Nhanh thÆt! N‰u không thì gi© này mË có m¥t ª ViŒt Nam 

rÒi.” 

 

Tình thÜÖng chuy‹n hóa  

 

Tham d¿ khóa tu ngÜ©i Pháp, mË thích l¡m và mË quá Ç‡i 

ngåc nhiên. ChÌ riêng xóm Hå thôi mà thiŠn sinh vŠ tham 

d¿ khóa tu Çã lên t§i gÀn hai træm næm mÜÖi ngÜ©i rÒi. MË 

nói v§i qúy sÜ cô: “Con thÃy h† hay quá. ñ‰n Çây, h† Çóng 

tiŠn, mà còn làm viŒc cho mình n»a. Nào là c¡t g†t, rºa 

nÒi, vŒ sinh toilets... Trong khi Çó Ça phÀn ÇŠu là nh»ng 

ngÜ©ì trí thÙc, nh»ng nhà tâm lš trÎ liŒu. Th‰ mà h† vÅn vui 

vÈ, hånh phúc và tu tÆp rÃt Çàng hoàng. H† Çã chuy‹n hóa 

nh»ng khó khæn và kh° Çau mà h† Çã g¥p phäi trong Ç©i 

sÓng h¢ng ngày”. ThÃy h† hånh phúc, chuy‹n hóa nhiŠu, 

mË cÛng hånh phúc lây. MË nói: “Cho quš bác, quš anh 

chÎ bên mình qua Çây thÃy vÆy m§i chÎu tu. Ÿ ViŒt Nam 

Ç‰n chùa khÕi tÓn tiŠn mà còn không chÎu tu n»a.” Nhìn 

thiŠn sinh cä træm ngÜ©i quy y næm gi§i mË lÃy làm cäm 

kích. Càng ngày mË càng hi‹u thêm Çåo PhÆt ª Tây 

phÜÖng nhÜ th‰ nào, hi‹u ÇÜ®c Çåo PhÆt Çi vào ngÜ©i 

Thiên chúa nhÜ th‰ nào.  

 

Ÿ Çây cái gì cÛng m§i lå làm cho mË tæng tính tò mò. Nhìn 

bàn th© ª các thiŠn ÇÜ©ng rÃt ÇÖn sÖ và giän dÎ, tÜ®ng Bøt 

låi nhÕ bé, mË nói: “Tình thÜÖng cûa SÜ Ông thÆt bao la! 

SÜ Ông thÜÖng con SÜ Ông, SÜ Ông thÜÖng th‰ hŒ tæng ni, 

thÜÖng nh»ng em bé mÒ côi, thÜÖng nh»ng ngÜ©i nghèo 

khó ª quê nhà, nên có bao nhiêu tiŠn là dÒn vào nh»ng 

công viŒc Çó mà không chÎu xây Bøt l§n. ñiŠu mà mË thÃy 

rÃt khác so v§i ViŒt Nam. MË cäm ÇÜ®c th¿c chÃt cûa s¿ 

th¿c tÆp mà không phäi là ª hình thÙc”. MË thÜ©ng cäm 

Ç¶ng trÜ§c nh»ng nghïa cº Ãy cûa NgÜ©i. M‡i lÀn nghe 

giäng, mË thÃy ngÜ©i mË nhË nhàng, thanh thoát. MË 

thÜ©ng khâm phøc trÜ§c s¿ khéo léo, tài tình cûa SÜ Ông 

khi NgÜ©i ÇÜa Çåo PhÆt vào Tây phÜÖng. NhË nhàng mà 

sâu l¡ng! 

 

Khóa tu dành cho ngÜ©i nói ti‰ng ViŒt Ç‰n, mË rÃt hånh 

phúc. Hånh phúc ÇÜ®c nghe pháp thoåi b¢ng ti‰ng ViŒt tØ 

ÇÀu Ç‰n cuÓi, ÇÜ®c chia sÈ b¢ng ti‰ng ViŒt, ÇÜ®c æn cÖm 

ViŒt, cái gì cÛng rÃt ViŒt Nam. NhÜng có m¶t cái không 

ViŒt Nam và làm chÃn Ç¶ng cä thiŠn ÇÜ©ng, Çó là thiŠn 

ôm. Sau khi hai v® chÒng xin l‡i nhau, h† thiŠn ôm v§i 

nhau trÜ§c s¿ chÙng minh cûa SÜ Ông và Çåi chúng. Ai 

cÛng cäm Ç¶ng! Bao nhiêu khó khæn tØ trÜ§c Ç‰n nay 

dÜ©ng nhÜ ÇÜ®c tháo g«, bao nhiêu b‰ t¡t bây gi© ÇÜ®c 

hanh thông. Nh»ng ngÜ©i ViŒt kh¡p nÖi tø h†p vŠ Çây nhÜ 

nh»ng con chim tìm vŠ t° Ãm. Ai cÛng thÃy nhÜ Çang trª 

vŠ nÖi quê hÜÖng cûa mình. Nh»ng bài pháp nhÜ cÙ thÃm 

dÀn, thÃm dÀn vào ngÜ©i mË. Lòng mË mª ra, chÃp nhÆn 

nh»ng l‡i lÀm cûa ba và cûa các con cûa mË. ñÒng th©i mË 

cÛng thÃy ÇÜ®c nh»ng l‡i lÀm cûa mË trong quá khÙ. MË 

nói: “Mai mÓt vŠ mË së xin l‡i ba và các con cûa mË. Và 

khi nào ba giÆn là mË Çi khuÃy nÜ§c chanh cho ba mà 

không cÀn phäi n°i giÆn trª låi. SÜ Ông giäng thÆt ÇÖn 

giän, m¶t em bé næm bäy tu°i cÛng có th‹ hi‹u ÇÜ®c, th‰ 

mà låi rÃt sâu s¡c.” MË thích nhÃt là phÜÖng pháp l¡ng 

nghe. Theo mË l¡ng nghe là m¶t nghŒ thuÆt. Bi‰t l¡ng nghe 

rÒi m§i không giÆn. Không giÆn m§i bi‰t nhìn b¢ng m¡t 

thÜÖng, m§i bi‰t nói l©i ái ng». MË nói chÌ cÀn th¿c tÆp 

l¡ng nghe cho Çàng hoàng thôi cÛng Çû cho mË l¡m rÒi. 

CuÓi bu°i pháp Çàm, khi không còn ai chia sÈ n»a con Ç†c 

t¥ng Çåi chúng bài thÖ mà con Çã làm trong Çêm ng¡m 

træng Ãy.  

 

M¶t mình thiŠn hành trên con ÇÜ©ng ÇÃt nhÕ 

DØng låi mÌm cÜ©i, con ng¡m nºa vÀng træng. 

Træng hôm nay sao sáng lå thÜ©ng 

In rõ bóng con gi»a lòng ÇÜ©ng yên tïnh... 

Ti‰p tøc thiŠn hành con m©i træng theo bÜ§c, 

 

NhÜng træng Öi! 

Có phäi vì l©i m©i cûa ta, mà træng Çi theo cùng? 

N‰u có ba ngÜ©i Çi ba hÜ§ng, træng vÅn theo cä ba, 

Hay dù là nghìn ngÜ©i nghìn hÜ§ng, 

Træng vÅn không chÓi tØ m¶t ai. 

Træng Öi, hôm nay và mãi mãi sau này 

Ta xin h†c hånh cûa træng 

Hãy Çi cùng tÃt cä, 

Không oán ghét, 

Không thÎ kÿ, 

Không chÓi bÕ, 

Dù Çó là ngÜ©i ta tØng cæm ghét nhÃt. 

 

NhÜng træng Öi! Tâm hÒn ta quá Ü là bé nhÕ, 

Bi‰t bao lÀn ta Çã hÙa v§i ta 

Song, ch£ng bao gi© trª thành hiŒn th¿c. 

HiŒp Ü§c hôm nay ta xin kš cùng træng 

CÀu xin træng luôn thÙc tÌnh lòng ta 

Cho Ü§c nguyŒn hôm nay t¿u thành viên mãn. 

  

Con nguyŒn cÀu Tam Bäo gia h¶ cho mË làm ÇÜ®c nh»ng 

gì mË mong Ü§c thao thÙc, tØ bÃy lâu nay. 

  

 Kính thÜÖng, 

Con cûa mË  
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Chùa Làng Mai ngày R¢m tháng Chåp 2003 

Ti‰p xúc và ti‰p tr® 

M‰n gºi các cô giáo trong chÜÖng trình Hi‹u và ThÜÖng 

Em,  

Næm m§i, thay m¥t SÜ Ông Làng Mai ª Pháp và các thân 

h»u h†c trò cûa SÜ Ông kh¡p nÖi trên th‰ gi§i, sÜ cô xin 

gºi Ç‰n cho tØng em l©i cäm tå chân thành. Em là m¶t 

trong 1.078 cô giáo hay vÎ bäo mÅu cûa chÜÖng trình xã 

h¶i cûa Làng Mai. Em Çã tÆn tøy dåy d‡ các cháu ª các 

vùng núi non xa xôi hay các cháu nh»ng vùng ÇÒng chua 

nÜ§c m¥n ÇÀy mu‡i mòng ª miŠn ñÒng Tháp. 

 

HI”U và THÐ÷NG 

 

Theo tinh thÀn giúp ngÜ©i t¿ giúp, SÜ Ông hay dåy các 

môn ÇŒ cûa ngÜ©i là nÖi nào không có ai ÇÙng lên cho các 

cháu mÅu giáo thì mình ÇÙng lên, phø lÜÖng cô giáo và cô 

bäo mÅu, khi nào l§p h†c Çã v»ng thì mình khuy‰n khích 

cha mË các cháu ÇÙng ra xây tåm góp phÀn lÜÖng cho cô 

giáo tØ tØ cho Ç‰n khi h† Çû sÙc thì mình m§i buông tay, 

coi nhÜ Çây là công tác cûa dân ÇÎa phÜÖng và cûa phø 

huynh các cháu. Không có l§p h†c nào là cûa chÜÖng trình 

này h‰t. Hi‹u là hi‹u hoàn cänh cÖ c¿c cûa các cháu, hi‹u 

cái khó khæn cûa ba mË các cháu, hi‹u luôn cä nh»ng khó 

khæn cûa nh»ng cÖ quan ÇÎa phÜÖng các cÃp Çã h‰t lòng lo 

cho dân mà chÜa lo ÇÜ®c khâu này, mình giúp m¶t tay lúc 

ÇÀu. Nh© HI”U ÇÜ®c nhÜ vÆy nên mình THÐ÷NG m¶t 

cách rÃt t¿ nhiên, không cÀn cÓ g¡ng gì h‰t, không cÀn ai 

ép phäi thÜÖng. Khi quš vÎ trách nhiŒm tåi nÖi Çó Çã quen 

viŒc thì mình m§i rút tay tØ tØ. ñó là trÜ©ng h®p ª Phú 

L¶c, LÜÖng Mai v.v.. CÙ theo cách này thì cä ÇÃt nÜ§c có 

th‹ cùng t¿ giúp và cùng Çi lên. Thành công này là thành 

công chung, không thu¶c vŠ riêng ai h‰t. ñåo Bøt hay 

dùng ch» Trí TuŒ và TØ Bi. Trí TuŒ là Hi‹u và TØ Bi là 

ThÜÖng.  

 

Sang næm h†c 2003-2004 nh»ng trÜ©ng nào Çã ÇÜ®c thành 

lÆp tØ 6 Ç‰n 10 næm rÒi thì các bån bên nÀy xin phép b§t 

50% lÜÖng cô giáo. SÓ tiŠn b§t Çi cûa nh»ng xã cÛ nÀy së 

ÇÜ®c Çem t¥ng cho nh»ng xã ª vùng xa hÖn, thi‰u kém 

hÖn. Nghïa là sÓ tiŠn tr® giúp cûa Làng Mai së không giäm 

b§t, chÌ chuy‹n tØ nh»ng ÇÎa phÜÖng Çã thuÀn thøc trong 

viŒc t¿ tr® t§i nh»ng ÇÎa phÜÖng m§i mª thêm ª các nÖi xa 

xôi c¿c kh°. 

 

Låy Bøt gi» gìn cho sÙc khoÈ và tình thÜÖng nÖi em ÇÜ®c 

lâu bŠn, gi» gìn trái tim và nh»ng cánh tay bÒ tát cûa các 

em. SÜ Cô và các bån kh¡p nÖi xin gºi g¡m nÖi các em 

lòng thÜÖng quš. 

 

ThÜ thi‰u nhi và tác viên xã h¶i 
 

Kính båch SÜ Ông, con, sáu tu°i, ª xã L¶c SÖn, Lâm 

ñÒng. Con Çang h†c l§p mÅu giáo Hi‹u và ThÜÖng næm 

thÙ hai. Hai næm qua con ÇÜ®c Ç‰n trÜ©ng MÅu Giáo L¶c 

SÖn, có cô giáo thÆt dÍ thÜÖng. Ba con mÃt s§m vì tai nån, 

mË con nghèo quá không cho con Ç‰n l§p mÅu giáo ª 

ngoài ch® Lâm ñÒng ÇÜ®c. Ch‡ con ª rÃt xa ch® Lâm 

ñÒng. ñ‰n l§p h†c hai næm nay, con Çã bi‰t Ç†c và vi‰t. 

Con bi‰t ca nh»ng bài hát là hoa tÜÖi mát là núi v»ng vàng. 

Con cÛng h†c thu¶c lòng nh»ng bài khác nhÜ NÜ§c tØ 

nguÒn suÓi cao, nÜ§c tØ lòng ÇÃt sâu, nÜ§c mÀu nhiŒm 

tuôn chäy, Ön nÜ§c luôn tràn ÇÀy n»a. Cô giáo con cÛng 

dåy con: Con xin hÙa mª r¶ng lòng thÜÖng và tìm cách 

bäo vŒ s¿ sÓng cho m†i ngÜ©i và m†i loài. Con xin mª 

r¶ng lòng hi‹u bi‰t Ç‹ có th‹ thÜÖng yêu và chung sÓng v§i 

m†i ngÜ©i và m†i loài n»a. 

Nhân dÎp T‰t con ch¡p tay xin kính dâng SÜ Ông m¶t búp 

sen.  

Con NguyÍn væn SÖn 

 

 

Em SÖn này m¶t trong 1.682 cháu tØ 3 t§i 6 tu°i n¢m trong 

ChÜÖng Trình Hi‹u và ThÜÖng cûa ba tÌnh mà 8 anh em 

chúng con phø trách thu¶c các huyŒn xã vùng núi non 

hi‹m trª cûa ba tÌnh Lâm ñÒng, ñÒng Nai và Bình ThuÆn. 

Nh»ng nÖi này xe hÖi khó mà t§i ÇÜ®c, chÌ Çi b¢ng xe hai 

bánh thôi. Nh© tình thÜÖng cûa SÜ Ông, quš thÀy, quš sÜ 

cô cûa Làng Mai và nh»ng cô bác ân nhân Çã y‹m tr® h‰t 

lòng các chÜÖng trình tØ thiŒn cûa Làng mà chúng con Çã 

giúp ÇÜ®c 85 l§p h†c ª vùng này. Trong sÓ 8 anh em, chÌ 

có 5 vÎ nhÆn tr® tác phí. Ba ngÜ©i kia Çã Ç‰n v§i chÜÖng 

trình vì thÜÖng các cháu mà thôi, không dám nhÆn tr® tác 

phí vì gia Çình quš vÎ Ãy tuy không dÜ dä gì nhÜng còn Çû 

sÙc ti‰p tay. 

 

Tin cÙu løt 
 

21 tháng 9 næm 2002 

Chúng con vui mØng ÇÜ®c SÜ Ông và tæng Çoàn Làng Mai 

gºi tiŠn vŠ cho chúng con Çi giúp Ç« ÇÒng bào Çang bÎ 
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thiên tai tåi ñÒng B¢ng Sông Cºu Long. 

Chúng con Çã vŠ nh»ng vùng Çang bÎ ngÆp sâu cûa tÌnh 

ñÒng Tháp, ÇiŠu nghiên tình trång trÜ§c mÃy ngày Ç‹ có 

th‹ chuy‹n các phÀn quà Ç‰n tÆn tay các gia Çình rÃt nghèo 

Çói, rÃt cÀn ÇÜ®c cÙu tr®. Qua hai ngày Çi khäo sát th¿c t‰ 

Ç‹ bi‰t trÜ§c sÓ tiŠn cÀn mang Çi cÙu tr® tuÀn t§i, chúng 

con thÃy khä næng mình giúp bà con là quá nhÕ nhoi so v§i 

s¿ mÃt mát và sÓ lÜ®ng các gia Çình Çang thi‰u æn. Chúng 

con ÇÜ®c ÇÜa Çi thæm các vùng sâu b¢ng ghe máy suÓt hai 

ngày, tÆn m¡t nhìn thÃy hoàn cänh cûa bà con ª vùng bÎ 

nÜ§c løt. D†c theo các kênh l§n nhÕ (xã MÏ HiŒp, MÏ 

Th†, Tân H¶i Trung huyŒn Cao Lãnh, xã MÏ Hòa, TrÜ©ng 

Xuân, HÜng Thånh, Láng Bi‹n huyŒn Tháp MÜ©i), hàng 

ngàn cæn nhà bÎ ngÆp nÜ§c, có nÖi nhà bÎ ngÆp tÆn mái. 

Nh»ng cæn nhà b¢ng lá dØa nÜ§c qua nhiŠu næm mÜa lÛ Çã 

møc nát xiêu vËo, nhiŠu cæn nhà bÕ trÓng vì không ª ÇÜ®c, 

bà con phäi d©i lên các b© kênh lÒi lõm, nh‰ch nhác bùn 

ÇÃt, che tåm nh»ng túp lŠu giÓng nhÜ chuÒng gà Ç‹ ª tåm, 

ch© nÜ§c rút Ç‹ trª vŠ nhà cÛ. Có th‹ là còn m¶t tháng n»a 

nÜ§c m§i rút h‰t. Trong bi‹n nÜ§c mênh mông, chúng con 

Çã thÃy lác Çác ghe thuyŠn nhÕ giæng câu, bûa lÜ§i ho¥c 

hái bông súng Ç‹ æn qua ngày cho Ç« Çói.  

 

Ÿ miŠn Tây Nam B¶ mùa nÜ§c lÛ bà con không bi‰t phäi 

làm sao Ç‹ ki‰m sÓng, nh»ng ngÜ©i làm thuê, làm mÜ§n có 

tiŠn ngày nào cÛng chÌ Çû æn ngày Ãy, không có tiŠn ti‰t 

kiŒm Ç‹ có æn qua ngày nh»ng lúc nhÜ vÀy. H† chÌ bi‰t 

ngÒi ch© nÜ§c rút, ch© ÇÜ®c cÙu tr® và h† thÆt s¿ Çang Çói.  

 

Næm nay, ÇÒng b¢ng sông Cºu Long lÛ løt tÜÖng ÇÜÖng 

næm 2000 (ngÜ©i ch‰t nhiŠu hÖn, Ça sÓ là trÈ em) nhÜng 

t°ng sÓ Çoàn cÙu tr® giúp bà con chÌ còn 20% so v§i næm 

2000. Tåi quê nhà næm nay lÛ løt xäy ra quá nhiŠu nÖi: 

Lâm ñÒng, Bình PhÜ§c, NghŒ An, Hà Tïnh nên ít ai nghï 

t§i MiŠn Nam. ñÒng bào vùng lÛ hiŒn Çang g¥p khó khæn, 

nhiŠu ngàn h¶ thi‰u Çói. SÓ lÜ®ng bà con thi‰u thÓn næm 

nay gÃp nhiŠu lÀn hÖn nhÜng sÓ quà SÜ Ông và Çåi chúng 

Làng Mai ti‰p tr® chúng con phäi phân b° cho nhiŠu nÖi, 

nhÜ tåi xã HÜng Thånh có Ç‰n 457 h¶ cÀn cÙu Çói nhÜng 

chúng con chÌ giúp ÇÜ®c có 150 gia Çình. Hàng chøc xã 

khác cÛng tÜÖng t¿ nhÜ vÆy.  

 

Chúng con ÇÜ®c bi‰t s¡p Ç‰n vø mùa ÇÒng bào låi còn khó 

khæn hÖn n»a vŠ håt giÓng, phân bón, lÜÖng th¿c th©i giáp 

håt, vì sau T‰t Nguyên ñán bà con m§i thu hoåch ÇÜ®c vø 

lúa Çông xuân. HiŒn tåi nhiŠu cæn nhà hÜ hÕng, rách nát 

cûa nh»ng gia Çình nghèo khó cÀn sºa ho¥c phäi làm m§i, 

trÈ con Çang cÀn sách vª Ç‹ Ç‰n trÜ©ng. Chúng con có 

chuÄn bÎ tÆp vª cho các cháu, cuÓn nào cÛng có in bài: 

ThÙc dÆy mÌm miŒng cÜ©i, hai mÜÖi bÓn gi© tinh khôi, xin 

nguyŒn sÓng tr†n vËn, m¡t thÜÖng nhìn cu¶c Ç©i. Hay là: 

Thª vào tâm tïnh l¥ng, thª ra miŒng mÌm cÜ©i, an trú trong 

hiŒn tåi... 

 

Nh»ng ngày 23, 24 và 25.10.2002, Çoàn chúng con gÒm 15 

ngÜ©i vŠ cÙu tr® tåi 7 xã: MÏ HiŒp, MÏ Th†, Tân H¶i 

Trung thu¶c huyŒn Cao Lãnh phát 300 phÀn quà. Tåi xã 

MÏ Hòa, TrÜ©ng Xuân, HÜng Thånh và Láng Bi‹n: phát 

600 phÀn quà, thu¶c huyŒn Tháp MÜ©i tÌnh ñÒng Tháp, 

c¶ng thêm 36 phÀn phát sinh. M‡i phÀn quà gÒm 15 kg 

gåo, 1 kg ÇÜ©ng và 50.000DVN trong phong bì. ñi cÙu tr® 

vŠ, các chÎ trong Çoàn cÙu tr® ngã bŒnh h‰t. 

 

Ngày 19-11-2002, chúng con trª låi Cát Tiên cÙu tr® cho 

100 gia Çình nghèo ª quanh chùa Vån PhÜ§c (Cát Tiên) 

phát 330 phÀn quà cho h†c sinh nghèo cÃp 1. M‡i lÀn Çi 

cÙu tr® chúng con ÇŠu m©i quš thÀy cùng Çi Ç‹ chia xÈ và 

giäng dåy Næm š thÙc quš báu (næm gi§i) và phát t¥ng 

nh»ng bài kinh ng¡n vŠ cho h† tøng Ç†c. Có nhiŠu ngÜ©i ª 

ÇÎa phÜÖng rÃt cäm Ç¶ng nói: “ba næm liŠn bÎ lÛ løt g¥p 

nhiŠu khó khæn, TØ ThiŒn Hi‹u & ThÜÖng luôn có m¥t cÙu 

Çói, giúp Ç«”. H† cÛng mong Ü§c ÇÜ®c cÙu Çói lÀn n»a vào 

nh»ng ngày giáp håt. Th©i Çi‹m giáp håt, h† thÜ©ng bÎ Çói 

vì m†i ngÜ©i trong vùng Çã dÒn h‰t tiŠn cûa ra ÇÒng Ç‹ lo 

trÒng tr†t, nào phân, nào håt giÓng, nào thuÓc trØ sâu và 

công cày x§i. Chúng con cÛng bi‰t trÜ§c Çây có nhiŠu gia 

Çình vì thi‰u æn quá phäi bán ‘lúa ÇÙng’, tÙc là bán khi cây 

lúa chÜa lên bông - bán nhÜ vÆy chÌ ÇÜ®c 2/3 giá trÎ cûa 

lúa. Các nhà buôn Çã làm giàu b¢ng cách mua lúa này rÃt 

nhiŠu. Chúng con Çã trª låi vào các ngày 25, 26 và 27 T‰t 

giúp Ç« cho nh»ng gia Çình nói trên vì lÀn trÜ§c mình giúp 

không Çû thi‰u vào Çâu nhÜng h† mØng chäy nÜ§c m¡t vì 

Ç®i ch© lâu quá mà không có Çoàn cÙu tr® nào l¥n l¶i xa 

nhÜ th‰.  

 

Tr® cÃp các cháu nghèo 
 

ñây là cách chúng con giäi quy‰t hÒ sÖ xin tr® cÃp tiŠn æn 

cho các cháu mÅu giáo: 

 

TiŠn tr® cÃp 75.000 VND = 5USD không gºi tr¿c ti‰p Ç‰n 

cha mË cûa các cháu vì: Ÿ vùng kinh t‰ m§i ru¶ng, rÅy và 

rØng ÇÜ©ng xá Çi låi rÃt khó. Nhà ª không có sÓ, chÌ có 

ngÜ©i ÇÎa phÜÖng m§i thu¶c ÇÜ©ng và h† thÜ©ng làm ª 

trong ru¶ng rÅy, ít khi ª nhà. V§i 75.000 ÇÒng VN ÇÓi v§i 

dân nghèo thì tuy là l§n nhÜng n‰u ÇÜa tiŠn cho h† rÒi thì 

con h† có th‹ cÛng không Ç‰n trÜ©ng ÇÜ®c vì h† còn nhiŠu 

viŒc cÀn hÖn và có th‹ xài nguyên 75.000 ÇÒng m¶t lÀn rÒi 

sau Çó các cháu vÅn Çói và vÅn không ÇÜ®c Ç‰n trÜ©ng. Vì 

vÆy chúng con xin 5 MÏ kim (hay 75.000 ÇÒng VN) m‡i 
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tháng cho m‡i em là Ç‹ phø vào nh»ng khoän nhÜ sau: 

1. TiŠn æn b»a trÜa và b»a l« cho 26 ngày (Ÿ thành phÓ 

cha mË các cháu Çóng m‡i ngày 6.000Ç. Ÿ vùng kinh t‰ 

m§i cha mË các cháu góp 1000 Ç và mình chÌ có th‹ 

cho 2000Ç m‡i cháu m‡i ngày = 52.000 Ç) 

2. Còn 23.000 Ç VN Ç‹ phø vào tiŠn lÜÖng cô giáo. Trung 

bình 1 cô giáo chæm sóc 10 trÈ (10 trÈ x 23.000Ç = 

230.000 Ç). TiŠn cûa Làng phäi phø thêm 120.000 Ç 

cho m‡i cô m‡i tháng. QuÏ cûa Làng Mai còn phäi lo 

thêm:  

3. Døng cø nÃu æn: nÒi niêu, song, chäo, thau, chén, 

mu‡ng, v.v.. 

4. Ngû: mùng, mŠn, chi‰u gÓi, dát giÜ©ng (ngû ÇÃt). 

5. H†c: bàn gh‰, h†c cø, ÇÒ chÖi trÈ (nhiŠu ít tùy). 

 

Các cháu n¶p hÒ sÖ xin tr® cÃp tiŠn æn nay Çã gÀn hai næm 

mà lá ÇÖn còn Çi lòng vòng chÜa tìm ra ngÜ©i bäo tr® 

(chúng con nh§ hôm khóa tu hè 2002 SÜ Cô Chân Không 

ÇÙng ra chi‰u hình, thuy‰t trình m‡i tuÀn m¶t gi© mà m‡i 

tuÀn chÌ có næm ba ngÜ©i bäo tr® næm ba em, thÃy mà 

thÜÖng SÜ Cô!) trong khi Çó các cháu Çã ÇÜ®c nuôi æn 

b¢ng tiŠn cûa Làng Mai tØ ngày ÇÜ®c nhÆn ÇÖn cách Çó hai 

næm! 

Trên Çây là cách chúng con giäi quy‰t hÒ sÖ xin tr® cÃp các 

cháu nghèo qua gia Çình cûa các cháu. T°ng sÓ hÒ sÖ 

chúng con Çã gªi qua là 330 em thu¶c vùng núi non hi‹m 

trª này, các em toàn là nh»ng h†c sinh ª trong các vùng rÃt 

nghèo khó. Chúng con tÆp h†p các em m‡i næm hai lÀn Ç‹ 

phát tiŠn các bån bäo tr® vì ÇÜ©ng sá xa xôi khó Çi Ç‰n nÖi, 

khó cho các cháu mà cÛng khó cho chúng con. V§i sÓ tiŠn 

này, gia Çình có th‹ làm vÓn nhÕ nuôi chung cä gia Çình.  

 

Giúp ngÜ©i Çói vào dÎp T‰t và vào mùa Giáp Håt 
 

Kính thÜa SÜ Ông, 

Sài Gòn và nh»ng Çô thÎ khác Çang tÜng bØng chuÄn bÎ æn 

t‰t Quš Mùi, hàng t‰t Çã bày bán nhiŠu và bán m¡c l¡m. 

Thành phÓ còn bi‰t bao nhiêu ngÜ©i không nhà cºa, ban 

ngày h† sÓng hòa lÅn vào dòng ngÜ©i xuôi ngÜ®c, làm Çû 

viŒc Ç‹ ki‰m cái æn, ban Çêm ngû trên nh»ng tÃm nylông 

träi ª hè phÓ, gÀm cÀu, công viên... Có nhiŠu gia Çình có 

con còn thÖ dåi mà cÛng phäi ngû ª hè phÓ cÖ c¿c nhÜ th‰. 

Chúng con, nh»ng ÇÙa con cûa SÜ Ông thÜ©ng xuyên ti‰p 

xúc và làm viŒc tåi các vùng kinh t‰ m§i, vùng nông thôn 

nghèo khó, cäm thÃy chånh lòng lúng túng trong nh»ng 

ngày giáp T‰t th‰ này. Các Çi‹m công tác cûa chúng con 

hiŒn có 85 cô nuôi dåy 1657 trÈ. Hàng tháng m‡i cô giáo 

nhÆn ÇÜ®c 350.000Ç VN tr® tác phí do SÜ Ông và Làng 

Mai cho, ngoài ra h† không còn m¶t khoän thu nhÆp nào 

khác. V§i sÓ tiŠn Ãy h† vØa Çû sÓng còn Çâu nghï Ç‰n 

chuyŒn æn T‰t. Ÿ tÌnh Bình ThuÆn chúng con t° chÙc ÇÜ®c 

các TrÜ©ng mÅu giáo, xã Tân Bình huyŒn Hàm Tân là 

vùng ÇÃt cát sát bi‹n, Ç¥c biŒt có trên 460 gia Çình sÓng 

trên ÇÒi cát khô c¢n. Bà con tØ các tÌnh Quäng TrÎ, ThØa 

Thiên và xÙ Quäng dåt vào Çây ki‰m sÓng, Ça sÓ là lao 

Ç¶ng bi‹n, làm thuê. Ngày nào không Çi bi‹n ÇÜ®c thì Çói. 

TrÈ em ª Çây t¶i l¡m, nghèo quá phäi phø viŒc v§i cha mË, 

nhiŠu ÇÙa trên 10 tu°i mà không ÇÜ®c Çi h†c (chúng con 

có mª m¶t l§p ph° cÆp cho 36 em), các em phäi Çi h†c gi© 

giÃc theo con nÜ§c lên ròng!  

 

ñ‰n ÇÒng b¢ng sông Cºu Long ru¶ng ÇÒng bát ngát, lúa 

xanh tÆn chân tr©i, vÆy mà có không bi‰t bao nhiêu gia 

Çình nhà cºa rách nát, bao nhiêu ngÜ©i thi‰u æn trong 

nh»ng ngày giáp håt Çúng vào th©i Çi‹m cuÓi næm Çón t‰t 

Nguyên ñán. Lúa ngoài ÇÒng thì chÜa chín, gåo trong nhà 

Çã h‰t. Nông dân phäi bÕ vÓn Ç‹ canh tác và vÓn là håt lúa. 

Có nhà bán lúa khi cây lúa chÜa tr° bông (bán lúa non). 

Bán nhÜ th‰ là thiŒt håi 1/3 giá trÎ. Chúng con Çã không 

còn xa lå v§i nh»ng ÇÎa danh MÏ Hòa, HÜng Thånh, Láng 

Bi‹n, Thånh L®i, TrÜ©ng Xuân, Tháp MÜ©i, Tam Nông... 

chúng con Çã Ç‰n nhiŠu lÀn trong các mùa lÛ løt. Và chúng 

con t¿ hÙa së trª låi v§i bà con trong mùa giáp håt. Bà con 

ª nh»ng vùng này sÓng trong các chòi l®p lá dØa rách nát 

trên các b© kênh, chuyên Çi làm thuê, æn trÜ§c trä sau, vay 

mÜ®n tåm b® Ç‹ có cái æn trong nh»ng ngày không có viŒc 

làm. VÆy mà T‰t cÙ t§i, mùa Xuân Çã ÇÜ®c d¿ báo.  

 

Chúng con låi bæn khoæn không bi‰t các bån cùng tu nhÜ 

chúng con ª häi ngoåi có Çû sÙc ti‰p tay v§i m¶t sÓ ngÜ©i 

này không? Con cÙ Çánh liŠu vi‰t thÜ, bi‰t Çâu có nh»ng 

tÃm lòng Quán th‰ Âm Çâu Çó. Chúng con xin quš bån tØ 

bi ti‰p tr® tám træm (800) phÀn quà. M‡i phÀn næm USD 

(5US) 

 

Giúp ngÜ©i nghèo ª Kinh T‰ M§i Bình ThuÆn, ñÒng 

Nai và ñÒng Tháp  
 

ThÜ báo cáo cûa Tæng Thân MiŠn Nam 7.2.2003 

 

T‰t này, chúng con nh© ÇÜ®c s¿ Çóng góp cûa thân h»u 

kh¡p nÖi và Làng Mai y‹m tr® Çã giúp Ç« cho 926 gia Çình 

nghèo khó tåi các vùng quê hÈo lánh.  

 

 Ngày 19-01-2003 chúng con Çã trao 164 phÀn quà cho 

nh»ng gia Çình nghèo khó nhÃt tåi 2 xã Tân Long và 

Tân Lš thu¶c huyŒn Hàm Tân tÌnh Bình ThuÆn. 

 Ngày 20-01-2003 chúng con trao 120 phÀn quà cho các 

gia Çình cÖ c¿c ª xã Bàu Tràm huyŒn Xuyên M¶c và 

60 phÀn cho các h†c sinh nghèo ª 2 trÜ©ng Lâm San và 
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Sông Rây thu¶c huyŒn Xuân L¶c tÌnh ñÒng Nai. Ÿ Çây 

nh»ng gia Çình nghèo thì nhiŠu l¡m- Ça sÓ là bà con ª 

các tÌnh miŠn Trung, miŠn B¡c bÕ quê Çi lÆp nghiŒp t¿ 

túc làm nghŠ lao Ç¶ng bi‹n, quanh næm làm mÜ§n tØng 

ngày có làm thì m§i có æn. 

 Ngày 23, 24-01-2003 chúng con trao 465 phÀn quà tåi 

các xã Tân ThuÆn, Tây Cao Lãnh, MÏ Hòa, TrÜ©ng 

Xuân, và HÜng Thånh thu¶c huyŒn Tháp MÜ©i tÌnh 

ñÒng Tháp. Nh»ng bà con ª vùng ñÒng B¢ng Sông 

Cºu Long ÇÜ®c nhÆn quà là nh»ng ngÜ©i rÃt nghèo khó, 

quanh næm Çi làm thuê lÜu Ç¶ng tØ tÌnh này qua tÌnh 

khác. Ngày T‰t c° truyŠn m†i sinh hoåt ÇŠu ngÜng, dÀu 

không muÓn h† cÛng phäi vŠ låi nhà ch© cho h‰t T‰t. 

Hôm phát quà tåi Ãp Tân HÆu sÓ ngÜ©i Çi nhÆn quà Ça 

sÓ là trÈ con tØ 8 Ç‰n 12 tu°i, các anh chÎ trong ban 

phát quà tÕ vÈ không b¢ng lòng vì nghï r¢ng nh»ng gia 

Çình cho trÈ Çi lãnh quà th‰ là thi‰u thi‰t tha. Nên 

không phát quà theo thÙ t¿ danh sách mà phát cho 

ngÜ©i l§n trÜ§c rÒi m§i Ç‰n trÈ con. M‡i trÈ lên nhÆn 

quà ÇŠu ÇÜ®c hÕi lš do tåi sao ngÜ©i l§n không Çi. Các 

cháu ÇŠu trä l©i cha mË Çi làm xa chÜa vŠ ho¥c ch© 

mÜ®n ÇÜ®c tiŠn m§i vŠ. Ông Chû TÎch Xã hi‹u ÇÜ®c š 

cûa ban phát quà nên ÇÙng ra giäi thích l©i các cháu nói 

là Çúng s¿ thÆt. Nh© vÆy ban phát quà thÃu hi‹u thêm 

nh»ng khó khæn cûa h† nh»ng ngày giáp håt trÜ§c T‰t.  

 

 

 

B»a æn trÜa v§i s»a ÇÆu nành 

 

NhÜ vÆy, chúng con Çã trao 809 phÀn quà tåi các nÖi trên, 

m‡i gia Çình nhÆn ÇÜ®c 10 kg gåo, 1 kg ÇÜ©ng, 1 lít dÀu 

æn, 1 h¶p kËo và 20.000Ç tiŠn m¥t. TrÎ giá m‡i phÀn quà là 

76.600Ç. Ngày 25-01-2003 tåi phÜ©ng 18 quÆn Tân Bình 

TP HCM Çã phát 120 phÀn quà cho sÓ bà con già cä, tàn 

tÆt, ngÜ©i lÜ®m b†c nylong, ngÜ©i bán vé sÓ ª gÀn Chùa 

Pháp Vân, m‡i phÀn trÎ giá 53.200Ç.  

 

Quà cûa quš vÎ Çã Ç‰n Çúng vào dÎp T‰t Nguyên ñán, giäi 

quy‰t ÇÜ®c nhiŠu thi‰u thÓn cûa bà con cÖ c¿c vào nh»ng 

ngày giáp håt. Ð§c gì các bån có th‹ nhìn ÇÜ®c ánh m¡t 

rÜng rÜng cäm Ç¶ng cûa ÇÒng bào khi nhÆn quà. ñó là 

phÀn thÜªng cho chúng con khi phäi bÕ chuyŒn nhà trong 

ngày T‰t Ç‹ ÇÜ®c chia xÈ cái khó khæn cûa nh»ng bà con ª 

vùng xa, hÈo lánh. 

 

Xin giúp ngÜ©i khÓn cùng  

ª vùng kinh t‰ m§i Cao Nguyên 
 

Nay Çã b¡t ÇÀu mùa n¡ng, tình trång khô hån Çã ÇÜ®c d¿ 

báo. Tåi các vùng kinh t‰ m§i ª Cao nguyên, các ÇÒi, rÅy 

Çang thi‰u nÜ§c tÜ§i. Tåi các huyŒn Bäo L¶c, Bäo Lâm, Di 

Linh, nÖi chúng con Çang có công tác nuôi dåy trÈ, m¶t sÓ 

nhà trÈ gi‰ng bÎ khô ho¥c thi‰u nÜ§c sinh hoåt, các cô giáo 

phäi Çi ki‰m nÜ§c ª các vùng thÃp trÛng rÃt xa. Bây gi© là 

tháng Giêng âm lÎch mà khô hån Çã xäy ra và së trª nên 

kh¡c nghiŒt vào tháng 3 và tháng 4. Cây trÒng khô ch‰t, bà 

con nông dân së khÓn ÇÓn nhÃt là nh»ng gia Çình không có 

ru¶ng ÇÃt, chuyên Çi làm mÜ§n. 

 

 
Nhà m§i thành lÆp ª Cao Lãnh,  

chÜÖng trình Hi‹u và ThÜÖng 

 

Kính mong Ban Ti‰p Tr® y‹m tr® cho nh»ng vùng trên 800 

phÀn quà, m‡i phÀn 10 USD. V§i sÓ tiŠn Çó h† së mua 

Çu®c 50 kg gåo, gia Çình h† sÓng ÇÜ®c m¶t tháng, Ç‹ 

chúng con có ÇiŠu kiŒn chia xÈ v§i các gia Çình nghèo khó, 

các cháu thi‰u nhi tåi các vùng kinh t‰ m§i, Cao Nguyên 

khô hån. 

 

Nh»ng vÎ bÒ tát không tên 
 

Tæng thân Làng Mai nhân dÎp ÇÀu næm xin gºi l©i cám Ön 
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quš bån gÀn xa Çã Çóng góp cho ÇÒng bào c¿c kh° tåi quê 

nhà. Chúng tôi Çã vi‰t thÜ cám Ön Ça sÓ quš vÎ gºi tiŠn Ç‰n 

Làng nhÜng có m¶t sÓ quš vÎ chÜa nhÆn ÇÜ®c thÜ cám Ön 

vì gºi tiŠn qua nhiŠu ngÜ©i, nhiŠu ngä; tuy cuÓi cùng tiŠn 

ÇŠu t§i tay chúng tôi và ÇŠu chuy‹n vŠ tÆn tay cho ÇÒng 

bào nhÜng chúng tôi không có ÇÎa chÌ cûa m¶t sÓ quš vÎ. 

Vì th‰, chúng tôi xin nhân dÎp này gºi lòng trân quš Ç‰n 

quš vÎ. N‰u thi‰u thÜ cäm Ön Ç‹ khai thu‰ xin quš vÎ ÇØng 

ngÀn ngåi biên thÜ cho chúng tôi, cho xin ÇÎa chÌ låi, Ç‹ 

chúng tôi gºi cho kÎp ngày khai thu‰!  

 

 

Nh© tay bÒ tát luôn che chª, con së cÓ g¡ng l¡ng nghe và 

tìm t§i các ti‰ng g†i Çau thÜÖng 

 

Sau bÙc thÜ ngày 9.10.2002 cûa tæng thân Làng Mai, kh¡p 

nÖi quš vÎ Çã gºi rÃt nhiŠu tình thÜÖng vŠ cho ÇÒng bào. 

Chúng tôi không dám chÀn ch©, Çã gºi ngay Ç‰n các em 

cháu, nh»ng ÇÒng bào Çói rét kh¡p nÖi, tØ ñÒng Tháp, 

M¶c Hóa, Cao Lãnh, các gia Çình Çói ª các xã xa nhÜ MÏ 

Hòa, TrÜ©ng Xuân, HÜng Thånh, Láng Bi‹n thu¶c huyŒn 

Tháp MÜ©i Ç‰n Cát Tiên, L¶c ñÙc, Dambri, L¶c SÖn thu¶c 

huyŒn Bäo L¶c Bäo Lâm, Lâm ñÒng, SuÓi Cát thu¶c 

ñÒng Nai Ç‰n các xã huyŒn Hàm Tân Bình ThuÆn. Các 

bån cÛng Çã thay m¥t chúng ta Çi thæm và t¥ng quà các tråi 

phong ª Læng Cô, ñà N¤ng, ª Quÿnh LÆp, Quÿnh LÜu 

NghŒ An. Tæng thân miŠn Trung cÛng t§i v§i các ÇÒng bào 

nghèo có con nhÕ Çói kém, nh»ng ngÜ©i già neo ÇÖn ª các 

xã xa cûa Quäng TrÎ, ThØa Thiên, Quäng Ngãi và Quäng 

Nam. Tæng thân miŠn B¡c Çã Ç‰n tÆn nÖi giúp nån nhân 

bão trÓt ª B¡c Cån, Cao B¢ng hay các gia Çình kh° c¿c 

nhÃt ª SÖn la, Lai Châu, Lào Cai, Lång SÖn.  

 

Nh»ng vÎ tu sï và cÜ sï hành hånh Hi‹u và ThÜÖng tåi ViŒt 

Nam Çã thay m¥t quš bån Çi Ç‰n nh»ng nÖi Ãy b¢ng xe hÖi, 

rÒi chuy‹n qua ghe, xuÒng, vác gåo, khiêng quà, Çi b¶ 

h¢ng cây sÓ. Có nhiŠu nÖi h† phäi ngÒi ghe chª n¥ng Çi 

gi»a sông nÜ§c mênh mông rÃt hi‹m nguy. Ngoài chÜÖng 

trình h‡ tr® thÜ©ng xuyên 1.078 cô giáo trên toàn quÓc và 

b»a æn trÜa cho hÖn 1.000 cháu, chúng tôi Çã gºi vŠ cÙu 

cÃp nån nhân bão løt tØ B¡c vô Nam 39 .750mk. Chúng tôi 

Çang gºi vŠ giúp cho nån nhân cûa thiên tai trong mùa giáp 

håt vì qua T‰t, håt lúa Çã h‰t såch trong kho mà mùa g¥t 

chÜa t§i nên nh»ng gia Çình nghèo khó Çó së rÃt Çói. Bên 

trên chúng tôi chÌ trích Çæng m¶t vài lá thÜ cûa m¶t trong 

hai nhóm anh chÎ em tác viên ª miŠn Nam. Ba 

nhóm ª Vïnh Long, Nha Trang, Quäng Ngãi, 

ThØa Thiên, Quäng TrÎ và các sÜ cô ª Hà N¶i Çã 

Çi kh¡p các tÌnh miŠn Trung và B¡c k‹ trên vào 

dÎp gÀn T‰t nhÜng chÜa có gi© báo cáo b¢ng thÜ. 

   

Næm m§i Ç‰n Làng Mai xin cùng quš bån gºi 

l©i tri Ön nh»ng vÎ bÒ tát không tên kia tåi ViŒt 

Nam Çã thay chúng ta Çi Ç‰n nh»ng vùng xa xôi 

Ãy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Hoa Kÿ xin gºi chi phi‰u thÜ©ng dùng h¢ng ngày vŠ Tu 

ViŒn Thanh SÖn: 

 

 Hungry Children Program  

 Unified Buddhist Church  

 P.O.Box 182  

 Hartland Four Corners, VT 05049,  

 

Ÿ Pháp xin gºi chi phi‰u dùng h¢ng ngày vŠ:  

 

Eglise Bouddhique Unifiée, Ban Ti‰p Tr® 

13 Martineau 

33580 Dieulivol  

 

Ho¥c ª Âu Châu xin chuy‹n tiŠn tr¿c ti‰p vŠ:  

trÜÖng møc: 

 

Eglise Bouddhique Unifiée,  

Meyrac, 47120 Loubes Bernac 
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Caisse Regionale Credit Agricole Mutuel 

d’Aquitaine, 304 Bd President Wilson 

33076 Bordeaux Cedex.  

FR 76 1330 6003 4242 9911 196 AGRIPFRPP833 

Sách M§i  

cûa SÜ Ông NhÃt Hånh 
Sách m§i cûa SÜ Ông NhÃt Hånh 

 

SÓng Chung An Låc: Sách này gÒm nh»ng phÜÖng pháp 

phát sinh tØ nh»ng kinh nghiŒm tu tÆp cûa gÀn 200 ngÜ©i 

xuÃt gia, cùng sÓng chung dÜ§i m¶t mái chùa và cùng m¶t 

ngÜ©i cha tinh thÀn. N‰u quš sÜ cô và quš thÀy làm ÇÜ®c 

thì chúng ta, cha mË anh chÎ em trong cùng Çåi gia Çình 

ho¥c ti‹u gia Çình, cÛng së làm ÇÜ®c. Nh»ng phÜÖng pháp 

rÃt cø th‹. 

 

BÒ Tát Tåi Gia BÒ Tát XuÃt Gia: tÙc là Kinh Duy Ma CÆt 

chú giäi (nh»ng ngÜ©i chÜa th† bÒ tát gi§i cÛng ÇŠu Ç†c 

ÇÜ®c và có th‹ th¿c hành ÇÜ®c) 

 

ñÜ©ng XÜa Mây Tr¡ng: tái bän, Ç©i cûa ÇÙc B°n SÜ, v§i 

nh»ng giáo lš cæn bän và th¿c tiÍn và nh»ng phÜÖng pháp 

cø th‹ Ç‹ chuy‹n khó khæn thành tÓt ÇËp và thành công. 

ñ†c sách này bån së thÃy, tØng bÜ§c và tØng bÜ§c, chúng 

ta cÛng có th‹ làm ÇÜ®c nhÜ ngài. 

 

Trái Tim Cûa Bøt: nh»ng giáo lš then chÓt và nh»ng pháp 

môn Bøt dåy tØ nh»ng bài thuy‰t pháp ÇÀu cûa 2600 næm 

trÜ§c, có th‹ áp døng ngay vào nh»ng khó khæn th¿c t‰ cûa 

th‰ k› Ç‹ chuy‹n hóa và làm ÇËp cu¶c Ç©i. Bän ti‰ng Anh 

ÇÜ®c liŒt vào hàng Best Sellers tåi Hoa Kÿ tØ 1999. 

 

TruyŒn KiŠu Væn Xuôi, Dành Cho NgÜ©i TrÈ: bån së Ç†c 

say mê nhÜ ti‹u thuy‰t. Sách làm sáng rõ ra các Çi‹n tích 

trong truyŒn KiŠu mà không cÀn chú giäi. Nên Ç†c chung 

v§i cuÓn Thä M¶t Bè Lau. 

 

Thä M¶t Bè Lau: bình phÄm truyŒn KiŠu qua cái nhìn 

thiŠn quán. Món quà quš nhÃt t¥ng các bån không PhÆt tº 

Ç‹ h† có cÖ h¶i hi‹u Çåo Bøt hÖn. 

 

Sen Nª Tr©i PhÜÖng Ngoåi: TuŒ giác m§i vŠ Kinh Pháp 

Hoa rÃt khác v§i cách chú giäi tØ xÜa t§i nay. 

 

Thi‰t lÆp tÎnh Ç¶: chÌ dåy th¿c t‰ cách sÓng trong cõi tÎnh 

Ç¶ bây gi© và ª Çây. 

 

M‡i hÖi thª m¶t nø cÜ©i: sách dåy thi‰u nhi tÆp ti‰p xúc 

v§i nh»ng gì mÀu nhiŒm và tÆp thª, có song ng» ViŒt Anh.  

 

 

 

Anh, Pháp ng»: 
 

Anger (GiÆn): Ÿ Hoa Kÿ nhà xuÃt bän Riverheads báo cáo 

là m‡i tuÀn bán gÀn 50.000 quy‹n. H† cÛng có cho ngÜ©i 

Ç†c trên cassette và CD và rÃt nhiŠu ngÜ©i thích mua bän 

Ç†c trong CD hay cassette Ç‹ có th‹ vØa lái xe vØa nghe 

khi phäi Çi làm viŒc quá xa. ChÜa có bän ViŒt ng»! Ÿ ñåi 

Hàn, nhà xuÃt bän Myung Jin báo tin là Çã bán 300.000 

quy‹n GiÆn b¢ng ti‰ng Hàn quÓc trong vòng 4 tháng. Có 

th‹ vì có Ç‰n bÓn Çài truyŠn hình ñåi Hàn và hai t© nhÆt 

báo l§n Çã ph° bi‰n nhiŠu bän phóng s¿ vŠ SÜ Ông và 

Làng Mai sau khi bay sang Làng quay hình và phÕng vÃn. 

Tên ti‰ng Pháp cuÓn sách này là La Colère do nhà xuÃt 

bän Lattès-Hachette Ãn hành.  

 

No Fear No Death: ThÀy dåy cách khi sÓng thì sÓng cho 

sâu s¡c và khi ch‰t thì ch‰t không s® hãi. Sách do nhà xuÃt 

bän Riverheads Ãn hành. Bån có th‹ Ç¥t mua các cuÓn Anh 

ng» qua Lá BÓi. 

 

Transformation At The Base: N‰u hi‹u ti‰ng Anh, bån 

phäi Ç†c cuÓn nÀy Ç‹ hi‹u rõ s¿ vÆn hành cûa tâm mà dÍ 

bŠ tu tÆp. ñây là cuÓn sách giäng dåy vŠ Tâm lš h†c PhÆt 

giáo súc tích và dÍ Ç†c nhÃt. Sách giäng dåy vŠ Duy Bi‹u 

H†c v§i phÜÖng pháp thÆt m§i. ChÜa có bän ViŒt ng». 
 

Sách cho trÈ em 

 

Each Breath, A Smile: tÙc là cuÓn M‡i HÖi Thª M¶t Nø 

CÜ©i cho các cháu tØ 4 Ç‰n 8 tu°i. 

A Pebble for Your Pocket: dåy cho thi‰u nhi tØ 6 Ç‰n 14 

tu°i. 

Under the Apple Tree: cho thi‰u niên tØ 8 Ç‰n 18. 

Old Path White Cloud: tÙc là cuÓn ñÜ©ng XÜa Mây Tr¡ng, 

Ç©i cûa Bøt, vi‰t rÃt dÍ hi‹u cho trÈ con. 

Stone Boy: m¶t sÓ truyŒn ng¡n, có nghïa lš thâm trÀm 

nhÜng rÃt dÍ hi‹u cho trÈ con tØ 13 tu°i trª lên. 

A Taste of Earth: truyŒn c° tích ViŒt Nam nhÜ Con RÒng 

Cháu Tiên, Træm TrÙng, Bánh ChÜng... vi‰t nhÜ vë tranh 

mà cÛng rÃt thi ca.  

Discorsi ai Bambini: (ti‰ng Ý) nhà xuÃt bän Ubaldini,, 

Roma, gÒm rÃt nhiŠu bài pháp thoåi SÜ Ông nói cho trÈ em 

Tây phÜÖng. 

 

Xin biên thÜ vŠ Lá BÓi,1037E Taylor San Jose, Ca 95112, 
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e mail: laboi@langmai.org ñiŒn thoåi (408)288-8873 

N‰u ª ViŒt Nam có th‹ t§i các quán bán sách PhÆt giáo, 

nhÜ quán sách ƒn Quang, HuŒ Lâm, Xá L®i... nh© tìm mua 

dùm, vài ngày sau trª låi, th‰ nào cÛng tìm ra. Bån có th‹ 

mua làm quà cho bà con khi vŠ thæm gia Çình.   

LÎch hành hóa næm 2003 - 2004  

cûa SÜ Ông NhÃt Hånh 
LÎch hành hóa næm 2003-2004 cûa SÜ Ông NhÃt Hånh 

10.12.2002 - 8.3.2003: Khóa tu Mùa ñông ª Làng Mai 

(Pháp); L¶c Uy‹n và RØng Phong, Thanh SÖn (MÏ) 

01.3 - 07.3: Khóa tu dành riêng cho ngÜ©i xuÃt gia  

 tåi N¶i ViŒn PhÜÖng Khê, Pháp. 

15.3 - 03.4:  Thuy‰t pháp và h†p báo ª ñåi Hàn. 

12.4 - 20.4: Khóa tu dành riêng cho ngÜ©i ViŒt  

 ª Làng Mai (Pháp). 

23.4: Pháp thoåi công c¶ng ª Firenze. 

24.4 - 01.5: Khóa tu cho ngÜ©i Ý ª Rome.  

05.5 - 11.5: Khóa tu dành riêng cho ngÜ©i nói ti‰ng 

 Pháp ª Làng Mai (Pháp). 

27.5   (chiŠu) : Pháp thoåi cho ngÜ©i ñÙc tåi Munich 

29.5 -                Ngày quán niŒm tåi Nhà TØ ThÎ, Hohenau 

gÀn Munchen DT (89)54.88.38.27 ChÎ Chi 

30.5 (chiŠu) nói chuyŒn cho 7000 thanh niên  ñÙc tåi ñåi 

H¶i Công giáo và Tin Lành ñÙc, Berlin 

31.5 sáng   ñàm thoåi v§i T°ng giám møc Tin Lành và 

HÒng Y Công giáo tåi ñåi H¶i trên, Berlin 

1.6 - 5.6: Næm pháp thoåi m‡i Çêm cho ngÜ©i ñÙc 

19.6 - 30.6: Khóa tu và pháp thoåi cho ngÜ©i  

 Scottland. 

10.7 - 07.8: Khóa tu hè ViŒt-Pháp-Anh dành cho  

 ngÜ©i l§n và gia Çình có trÈ em. 

10.8 - 13.9: Chuy‰n Çi ho¢ng hóa ª Hoa Kÿ 

 11.8 - 16.8: Khóa tu ti‰ng Anh ª Massachusetts 

 17.8: Pháp thoåi ti‰ng Anh ª N»u Ð§c 

 19.8: Ngày cûa báo chí và truyŠn thanh, 

truyŠn hình tåi N»u Ð§c Ç‹ nói vŠ cuÓn sách m§i 

cûa ThÀy vŠ chÃm dÙt båo Ç¶ng.  

 22.8: Pháp thoåi ti‰ng Anh ª trÜ©ng Çåi  

 h†c Loyola, Chicago 

 23.8 : Ngày quán niŒm cho ngÜ©i ViŒt ª  

  Chicago 

 24.8 - 29.8: Khóa tu ti‰ng Anh cho cänh sát và  

 ngÜ©i gi» tù, tåi Madison, Wisconsin 

 31.8:  Thuy‰t pháp Anh ng» tåi Denver 

 01.9 - 06.9: Khóa tu ti‰ng Anh ª Colorado  

 8.9: Ngày Quán niŒm cho ngÜ©i MÏ tåi  

 Denver. 

 11.9-13.9: Thuy‰t pháp tåi Hoa ThÎnh ñÓn và 

khóa tu cho các dân bi‹u quÓc h¶i Hoa Kÿ. 

11.9 - 01.1.2004: Khóa tu mùa Thu, Giáng Sinh và 

T‰t Tây ª Làng Mai (Pháp). 

03.1 - 30.3.2004: Khóa tu Mùa ñông ª L¶c Uy‹n 

(MÏ). Khóa tu Mùa ñông ª Làng Mai, RØng Phong, và 

Thanh SÖn së do các vÎ giáo th† cÜ sï Çäm trách. 

02.4 - 06.4.2004: Khóa tu ti‰ng Anh cho tài tº 

Hollywood ª L¶c Uy‹n (MÏ) 

 

ñ‹ ghi danh các khóa tu, ª Pháp xin liên låc Làng Mai, ª 

MÏ xin liên låc tu viŒn RØng Phong ho¥c Thanh SÖn ho¥c 

L¶c Uy‹n (ÇÎa chÌ ª trang cuÓi). 

 

... và cûa các vÎ giáo th† Làng Mai  
 

ñ‹ Çáp Ùng nhu cÀu muÓn t° chÙc khóa tu và ngày quán 

niŒm cûa tæng thân ª các nÖi, H¶i ñÒng Giáo Th† Làng 

Mai xin thông báo lÎch trình giäng dåy cûa các giáo th† 

trong næm 2003 Ç‹ ÇÒng bào có th‹ ghi tên tham d¿ ho¥c 

báo cho các ngÜ©i bån Tây phÜÖng muÓn tham d¿ (chi ti‰t 

liên låc bên dÜ§i). Tæng thân nào muÓn t° chÙc thêm cho 

ÇÎa phÜÖng mình, xin liên låc: 

 

Væn phòng H¶i ñÒng Giáo Th† Làng Mai 

c/o SÜ cô Chân Không 

13 Martineau 

33580 Dieulivol, France 

 

13/3 - 23/3:  PhÀn Lan (liên låc s/c ThiŠu Nghiêm) 

18/3 - 12/5:  Úc (ti‰ng ViŒt và Anh,  

 liên låc s/c ñoan Nghiêm) 

24/3- 7/4:  Do Thái (ti‰ng Anh,  

 liên låc s/c DiŒu Nghiêm) 

15/4 - 30/4:  Brasil (ti‰ng Anh, liên låc s/c Hoa Nghiêm) 

28/4 - 5/5:  Hòa Lan (liên låc thÀy Pháp Døng) 

18/4 - 30/4:  Ái Nhï Lan (ti‰ng Anh, liên låc s/c Jina) 

6/6 - 23/6:  Do Thái (ti‰ng Anh, liên låc thÀy Pháp ƒn) 

26/4 - 28/4:  Áo (ti‰ng Anh, liên låc s/c HÜÖng Nghiêm) 

6/5 - 20/5:  Thái Lan (ti‰ng Anh & ti‰ng Thái,  

 liên låc s/c Linh Nghiêm) 

25/6 - 5/7:  Nga (liên låc thÀy Pháp ƒn) 

 

Khóa tu mùa thu ª ñÙc: 

Vùng Berlin, Hamburg, Dortmund, Frankfurt: liên 

låc s/c ñoan Nghiêm 

Vùng Stuttgart, Munchen: liên låc s/c Trí Duyên 

Khóa tu ª Anh: 

 Ti‰ng Anh, vùng Devon: liên låc thÀy Pháp HiŠn 

 

Ngoài ra, Çây là các sinh hoåt khác có tính cách ÇÎnh kÿ 

v§i s¿ tham d¿ cûa các thÀy, các sÜ cô: 

mailto:laboi@langmai.org
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 Paris, Pháp: ngày quán niŒm m‡i tháng cho ngÜ©i 

Pháp và ngÜ©i ViŒt ª thiŠn ÇÜ©ng Hoa Quÿnh 

(liên låc chÎ Chân TuŒ Uy‹n, ÇiŒn thoåi 06 86 27 

63 37) 

 Marseille, Pháp: chùa Ph° ñà (liên låc s/c NhÜ 

Quang, ÇiŒn thoåi: 04 91 51 50 81). 

 Trung tâm SuÓi ThÜÖng, Berlin, ñÙc: khóa tu m‡i 

tháng (ÇiŒn thoåi: 49 30 40 58 65 40) 

 Tu viŒn L¶c Uy‹n, MÏ: khóa tu m‡i cuÓi tuÀn 

(chiŠu thÙ sáu - chiŠu chû nhÆt), khóa tu dành cho 

ngÜ©i trÈ, khóa tu ª Oregon (ÇiŒn thoåi: 760-291-

1003) 

 Tu viŒn RØng Phong và Thanh SÖn, MÏ: ngày cho 

ngÜ©i trÈ (thÙ bäy ÇÀu m‡i tháng), khóa tu cuÓi 

næm, khóa tu mùa hè (dành cho thanh thi‰u niên), 

khóa tu ª Omega Institute, khóa tu ª các ti‹u bang 

B¡c MÏ gÀn Vermont và Canada (ÇiŒn thoåi liên 

låc: 802-436-1102)   

 

 

ñông hùng tráng Xuân kiŒn hành 

ñông Hùng tráng 

Xuân KiŒn hành 
 

Khóa an cÜ K‰t ñông cûa tæng Çoàn Làng Mai 

trong ba tháng tåi tu viŒn L¶c Uy‹n, Hoa Kÿ. 

Næm 2004 

10 tháng 1 - 10 tháng 4  

 
 

së có khoäng 200 vÎ xuÃt gia thu¶c tæng Çoàn Làng Mai 

tham d¿, gÒm trên 20 quÓc tÎch: Anh, Pháp, ñÙc, Hòa Lan, 

Ái Nhï Lan, Tây Ban Nha, Thái Lan, MÏ, ñan Måch, PhÀn 

Lan, Thuœ ñi‹n, BÌ, Gia Nã ñåi, Tân Tây Lan, Úc, Do 

Thái, ViŒt Nam, Lào, Campuchia, Ý... tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c Çào 

tåo theo truyŠn thÓng pháp phái LiÍu Quán, tông Lâm T‰. 

Các vÎ xuÃt gia và tåi gia tåi các ti‹u bang California và lân 

cÆn mà ÇÜ©ng hÜ§ng tu h†c tÜÖng Ùng v§i Pháp Môn Làng 

Mai n‰u muÓn tham d¿ tu h†c, xin hÕi thæm và ghi tên tåi 

Tu viŒn L¶c Uy‹n. Tu ViŒn L¶c Uy‹n së tìm cách gi» ch‡ 

cho quš vÎ, n‰u quš vÎ h¶i Çû ÇiŠu kiŒn tham d¿. 

 

 

Ghi chú: Xin các PhÆt tº hoan h› Çóng góp Ç‹ giúp mua vé 

máy bay cho các thÀy và các sÜ cô tØ các chùa Làng Mai 

và RØng Phong qua tham d¿ khóa k‰t Çông (m¶t phÀn ba, 

m¶t nºa hay nguyên vé khÙ hÒi cho m¶t vÎ: 600mk m¶t 

vé). Xin g†i ÇiŒn thoåi, gºi thÜ hay ÇiŒn thÜ vŠ cho tu viŒn 

L¶c Uy‹n, cho tu viŒn RØng Phong ho¥c Làng Mai theo 

ÇÎa chÌ tìm thÃy cuÓi Lá ThÜ này.  
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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 Thénac, France 

Tel: tØ 14 Ç‰n 17 gi© +(33) 5.53.58.48.58 

Fax:  +(33) 5.53.58.49.17 (sÓ m§i) 

E-mail:   UH-Office@plumvillage.org 

 

Chùa SÖn Hå, Xóm ThÜ®ng 

Fontagnane, 24240 Puyguilhem, France 

Tel:  +(33) 5.53.57.48.42 

Fax:  +(33) 5.53.57.48.42 

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:  (802) 436-1103/1102 

Fax:   (802) 436-1101 

E-mail:   MF-Office@plumvillage.org 

 

Tu ViŒn RØng Phong,  

P.O. Box 354, South Woodstock, VT 05071, USA 

Tel:  (802) 457-2786 / 9442 

Tel/Fax.:  (802) 457- 8170 

E-mail:   stoneboy@vermontel.net  

 

Tu ViŒn L¶c Uy‹n,  

2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA  

Tel:   Xóm V»ng Chãi (760) 291-1003 

Xóm Trong Sáng (760) 291-1028 

Fax:  (760) 291-1172  

E-mail:  deerpark@plumvillage.org 
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Chú giäi hình bìa: 

Bìa trÜ§c: SÜ Ông khÃt th¿c 

Bìa sau:  Trên: Tæng Çoàn Làng Mai Çi vào c°ng chùa Nam 

Hoa, Trung QuÓc trong lÍ k› niŒm 1500 sinh nhÆt chùa 

cûa Løc T° HuŒ Næng. DÜ§i: BÓn træm chÜ tæng chùa Vân 

Môn Çem hÜÖng án và trÀm hÜÖng Çón SÜ Ông Ç‰n thuy‰t 

pháp. 

Trang trong bìa trÜ§c: ñi thiŠn hành tØ chùa SÖn Hå lên 

chùa Pháp Vân, Xóm ThÜ®ng. 

Trang trong bìa sau:  

Các sÜ cô múa trÜ©ng ca tháng TÜ. 

LÍ truyŠn Çæng trong gi§i Çàn ñã VŠ ñã T§i. 

PhÆt ÇÜ©ng tåi tu viŒnRØng Phong, Vermont. 

Và các sinh hoåt khác ª Làng. 

 


