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Lá Thơ Làng Mai số 33
ra ngày 14 tháng 02 năm 2010

Sương mai đầu ngọn cỏ

Đầu năm Canh Dần, bốn chúng ở đạo tràng Mai Thôn 
cũng như ở Từ Hiếu, Lộc Uyển, Bích Nham, Đại Bi, 
Hơi Thở Nhẹ, Mộc Lan, Cây Phong, Sen Búp, Trúc 
Xanh và Tăng thân Bát Nhã kính gửi đến tất cả thân 
hữu lời chúc chân thành cho một năm mới nhiều năng 
lượng bình an, nhiều thành quả tốt đẹp và nhiều hạnh 
phúc. Cầu chư Bụt và liệt vị tổ sư gia hộ cho liệt vị 
có được nhiều sức khỏe, ban phát được nhiều ân đức 
chung quanh và có được một cái nhìn lạc quan về tương 
lai. Tại đạo tràng Mai Thôn, nơi Lá Thơ này được biên 
tập, bốn chúng đang ở trong mùa An Cư Kiết Đông 
và năng lượng tu tập rất hùng tráng. Số lượng những 
người xuất sĩ trong đại chúng khá đông, khoảng 180 
vị. Tại bốn chùa Pháp Vân, Sơn Hạ, Từ Nghiêm và 
Cam Lộ, đều có chúng cư sĩ cùng an cư với các thầy 
và các sư cô trong vòng ba tháng. Mỗi thứ Sáu đều có 
thiền sinh mới đến tham dự, ít nhất là một tuần, vào 
chương trình an cư.

Nhìn lại năm Kỷ Sửu vừa qua, chúng tôi thấy đó là 
một năm đầy biến động, nhưng năng lượng tu tập của 
đại chúng rất vững chãi và hào hùng. Trong đại chúng 
ai cũng học hỏi được thật nhiều, ai cũng đã được lớn 
mạnh thêm trên con đường thực tập, và tình huynh đệ 
vì những biến động ấy đã trở nên keo sơn son sắt thêm. 
Lời nói của Thiền sư Vạn Hạnh về những thịnh suy của 
cuộc đời rất thấm thía: Nhìn cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, 
thịnh suy chỉ là những giọt sương mai trên đầu ngọn cỏ 
(Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo 
đầu phô). Có được cái nhìn ấy của vị thiền sư lỗi lạc đời 
Lý thì ai cũng thấy nhẹ nhàng trong lòng.

Tết năm nay, Sư Ông Làng Mai đã viết thư pháp cho 
chúng ta dán lên ăn Tết những câu Sáng cho người 
niềm vui và Chiều giúp người bớt khổ. Xin các vị thân 
hữu tải chữ trên mạng Làng Mai xuống, hoặc sử dụng 
chữ trong Lá Thơ Làng Mai số 33 này. Tối Giao Thừa, 
vào đúng 9 giờ tối Việt Nam, Sư Ông sẽ bình thơ tại 

Xóm Mới. Và nghe nói là Sư Ông sẽ tiết lộ cho biết 
đề nghị của Sư Ông về cách thức ăn mừng Một Ngàn 
Năm Thăng Long theo tinh thần của thiền sư Vạn Hạnh 
và của các vua triều Lý.

Đầu năm sen nở

Năm ngoái, sau khi gửi Lá Thơ Làng Mai số 32 đến quý 
vị thân hữu, chúng tôi tại đạo tràng Mai Thôn đã bắt tay 
vào việc tổ chức Đại giới đàn Mùa Sen Mới. Đại giới 
đàn này được khai mạc tại Xóm Thượng chùa Pháp Vân 
ngày 10.01.09, và kéo dài trong tám hôm. Lễ rước giới 
bổn được tổ chức thật long trọng tại chùa Pháp Vân, 
Xóm Thượng. Đại giới đàn đã cung thỉnh được chư tôn 
đức như các Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Thích Minh 
Nghĩa, Sư thầy Đàm Nguyện… vào hội đồng truyền 
giới. Đại giới đàn đã truyền các giới cận sự, Tiếp Hiện, 
Thức xoa ma na, Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Có tất cả 46 
vị được thọ giới Khất sĩ và 55 vị thọ giới nữ Khất sĩ. Số 
lượng các vị giáo thọ được truyền đăng trong Đại giới 
đàn là 23 vị, trong đó có những vị còn rất trẻ. Dưới đây 
là danh sách của các vị tân giáo thọ, xuất sĩ và cư sĩ, 
được truyền đăng trong Đại giới đàn Mùa Sen Mới cùng 
với bài kệ truyền đăng mà các vị ấy đã tiếp nhận:

Sư cô Chân Chỉ Nghiêm
(Lê Thị Kim Mười)

Con đường chỉ quán tinh nghiêm
Chân như hiển lộ nơi miền tử sinh
Phút giây khám  phá chân hình
Thong dong mây trắng trời xanh gọi mời.

Thầy Chân Pháp Nhẫn
(Antonio Henrique)

Pháp môn trí nhẫn song hành
Tinh chuyên bất đoạn, uyên minh tỏ tường
Nguyền xưa phát túc siêu phương
Thủy chung vẫn một con đường đi lên
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Thầy Chân Đồng Từ
(Phan Đình Tứ)

Huynh đệ xưa nay một thể đồng
Đem tâm từ ái dựng Tăng thân
Công phu đền đáp ơn sâu nặng
Cành mai nở sáng giữa đêm Đông

Thầy Chân Chỉnh Quang
(Nguyễn Ngọc Vỹ)

Giới thân hoàn chỉnh định sinh quang
Tuệ nhật sum lâm chiếu đạo tràng
Điệp khúc thiên thần vừa khởi xướng
Nhiệm mầu cánh cửa mở yêu thương

Sư cô Chân Thần Nghiêm
(Trương Thị Huyền Trang)

Mai cốt cách tuyết tinh thần
Trang nghiêm cõi Bụt, pháp thân rạng ngời
Mùa xuân khoác áo xuân tươi
Mây hồng rạng rỡ khung trời Phạm Âm

Thầy Chân Chỉnh Long
(Lê Trọng Thìn)

Tăng già chấn chỉnh, pháp hưng long
Thế giới giang tay kết đại đồng
Bàn chân tịnh độ quen in dấu
Đường về thanh thản gió mùa xuân

Thầy Chân Pháp Lượng 
(Hoàng Mai Hoà Bình)

Pháp môn thi thiết tuy vô lượng
Phật quả ngày mai quyết định thành
Đất thơm hiến tặng mùa xuân mới
Đường về mây trắng gọi trời xanh

Thầy Chân Pháp Khí 
(Fabrice Legrand) 

Bước chân pháp khí trao truyền
Thong dong lên cõi uyên nguyên tuyệt vời
Phút giây hiện tại hồng tươi
Suối chim có mặt cho đời hát ca

Sư cô Chân Hóa Nghiêm 
(Vương Thị Hiền Trinh)

Công phu chuyển hóa từng giây phút
Vun trồng giới định để nghiêm thân
Chắp tay tiếp nhận nhành dương liễu
Thấy được Quan Âm chí xuất trần

Sư cô Chân Doanh Nghiêm 
(Lý Liên Hương)

Trăng xưa vốn chẳng nề doanh khuyết
Một vầng chiếu rạng cõi trang nghiêm
Vườn xưa tổ phụ đầy hương sắc
Đào hồng liễu lục hãy an nhiên

Thầy Chân Pháp Khôi 
(Nguyễn Hoàng Hùng)

Pháp hoa nở nụ tinh khôi
Vượt lên năng sở tài bồi giới thân
Nguyền xưa độ hết xa gần
Kim cương thân ấy mưòi phân vẹn mười

Sư cô Chân Cung Nghiêm 
(Đoàn Ngọc Anh Thư)

Sen vàng cung kính dâng lên
Muôn ngàn cõi Bụt trang nghiêm gọi mời
Đóa sen tuệ giác hồng tươi
Theo chân Điều Ngự độ người trầm luân

Sư cô ChânThi Nghiêm 
(Phan Thị Thu Thảo)

Rau dưa nuôi lấy dòng thi lễ
Giới định tài bồi cõi tịnh nghiêm
Triều âm bốn biển đang đồng vọng
Mây trắng đường xưa mãn thệ nguyền

Thầy Chân Pháp Hữu 
(Huỳnh Thế Nhiệm)

Hạnh ngộ chân truyền nên pháp hữu
Suốt đời nương tựa có Tăng thân
Mắt xanh tỏa rạng xuân tiền kiếp
Tuổi pháp đo bằng tuổi núi sông

Sư cô Chân Đàn Nghiêm 
(Christine Uyên Nguyển)

Hương xông pháp giới chiên đàn
Uy nghiêm thần lực, hào quang rạng ngời 
Đóa sen phô cánh hồng tươi
Nẻo về đã rạng chân trời thênh thang

Thầy Chân Từ Tâm 
(Lê Nguyên Quả)

Quan chiêm diệu đế khởi từ tâm
Một sáng mây lành hiện pháp luân
Cánh hoa hé nụ thơm Ưu Bát
Ấm trời phương ngoại một mùa xuân
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Thầy Chân Từ Minh 
(Hồ Thức)

Mây từ để lộ vầng minh nguyệt
Rót xuống trần gian ánh dịu hiền
Lắng khúc hải triều lên nhịp sống
Ngồi trên sinh tử vẫn an nhiên

Thầy Chân Từ Quán 
(Nguyễn Đình Tuấn)

Công phu nuôi dưỡng ơn Từ phụ
Mạch suối Long Thuyền đã quán thông
Liễu biếc tần già lên tiếng gọi
Hoa đào chúm chím gió mùa xuân

Thầy Pittaya 
(Savekpun Phrakhrubaidika Pittaya)

Thong dong mây bạc nhiệm mầu
Trời cao ước nguyện trước sau vững vàng
Công phu nuôi lớn tình thương
Trăng sao có mặt trên đường ta đi

Anh Chân An Bình 
(Lâm Xuân Thời)

Tâm an thế giới sẽ bình
Núi xanh từ buổi đăng trình vẫn xanh
Tinh chuyên nguyện mãn công thành
Về nơi suối ngọt cây lành năm xưa

Chị Chân An Trú 
(Francoise Pottier)

Bản môn chốn ấy an lành
Trú trong hiện pháp anh linh tuyệt vời
Nhìn ra thiên địa tinh khôi
Vén màn đêm, thắp sáng trời tương lai

Chị Chân Linh Thông 
(Barbara Caseys)

Đường về Linh Thứu hoa sen nở
Thông đạt nguồn tâm đuốc Tuệ soi
Bếp hồng lửa ấm ngày đông giá
Một kho chữ nghĩa sáng sao trời

Chị Chân Giác Xứ 
(Leslie Rawls)

Giác tính thời thời năng thật trú
Tâm tư xứ xứ đắc an bình
Vô đắc môn khai chân tự tại
Bất lao khổ tụng liễu tâm kinh

Như quý vị thân hữu đã biết, khóa an cư kiết đông năm 
ngoái có đề tài là Con đường của Bụt, những đóng góp 
của đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu. Những bài 
pháp thoại này đang được phiên tả để trở thành một 
cuốn sách. Trong suốt ba tháng của khóa tu, đại chúng 
đã nghe pháp thoại, quán chiếu và pháp đàm về đề tài 
ấy. Khóa tu mùa Đông được kết thúc bằng một khóa tu 
năm ngày dành cho các vị xuất sĩ, tại thiền đường Thánh 
Mẫu Mahamaya ở chùa Sơn Hạ.

Cơn bão đầu năm

Tết Kỷ Sửu bắt đầu ở Làng Mai bằng một cơn bão lớn đi 
qua vùng Aquitaine, cây cối ngã nghiêng, điện và nước bị 
cắt trên mười ngày liên tiếp. Nhiều cây lớn đã trồng lâu 
năm của các xóm bị trốc gốc, may không gây thiệt hại gì 
đáng kể. Tuy vậy, những ngày Tết vẫn được tổ chức như 
thường lệ với văn nghệ đêm Giao Thừa, chúc Tết Thầy 
và các buổi bói Kiều, thăm phòng đầy tình huynh đệ và 
ấm cúng. Sư Ông Làng Mai từ thất Lắng Nghe trên Xóm 
Thượng về ẩn náu ở Nội viện Phương Khê, nhưng ở đây 
cũng bị cúp điện và cúp nước. Thêm vào đó, Thầy lại bị 
cảm ho và chóng mặt. Nhưng nhờ chư Tổ gia hộ, sức 
khỏe của Thầy được phục hồi sau mấy tuần lễ. 

Đất trời mở hội

Mùa Xuân năm nay, Thầy được ở nhà, không phải đi 
dạy đâu cả. Mai nở trắng như tuyết ở các xóm. Khóa tu 
mùa Xuân rực rỡ với hàng trăm thứ hoa nối nhau đua 
nở. Một mùa Xuân mà thầy trò được ở chung và thực 
tập với nhau, hạnh phúc nào bằng. Những buổi thiền 
hành giữa rừng hoa mai thật mầu nhiệm không thể nói. 
Đất trời như mở hội, và lòng người cũng thế. Thiền sinh 
đến Làng tham dự khóa tu mùa Xuân rất hạnh phúc.

Khóa tu cho người nói tiếng Pháp được bắt đầu vào 
ngày 10.04.09 và kéo dài bảy hôm. Đề tài của khóa tu 
vẫn là đề tài “Con đường của Bụt, những đóng góp của 
Phật giáo cho một nền đạo đức toàn cầu”. Trên sáu 
trăm thiền sinh đã về tham dự khóa tu này. Những khóa 
tu dạy bằng Pháp ngữ rất hiếm ở Âu Châu, cho nên thiền 
sinh rất hạnh phúc. Thiền sinh nói tiếng Pháp có cảm 
tưởng về với khóa tu là “về nhà”. Cảnh tượng thầy trò đi 
thiền hành trên đồi hoa mai nở rộ và ngồi xuống im lặng 
ngắm hoa là một cảnh tượng hết sức mầu nhiệm.

Hòa Lan và Đức

Ngày 27.04.09, thầy Làng Mai cùng với một phái đoàn 
xuất sĩ đã lên đường đi Hòa Lan. Phái đoàn cư trú tại Tu 
viện St. Willibrord’s Abbey của dòng Benedictin, một 
Tu viện Công giáo cổ kính khá lớn nhưng chỉ có bốn vị 
linh mục lớn tuổi thường trú. Tu viện này ở quận Slan-
genburg, thuộc thành phố Doetinchem. Một buổi họp 
báo đã được tổ chức ngay tại đây, và các ký giả đã được 
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mời ở lại uống trà và đi thiền hành với Thầy, với các 
cha và toàn thể giáo đoàn Làng Mai trong khuôn viên 
Tu viện. Ở thủ đô Den Haag, tại Trung Tâm Hội Nghị 
Quốc Gia, Thầy đã nói pháp thoại cho một thính chúng 
2.300 người vào ngày 29.04.09. Rất tiếc là vé đã bán 
hết từ lâu, cho nên rất nhiều người không được tham dự 
buổi nói chuyện này.

Ngày 01.05.09, một khóa tu cho người Hòa Lan đã 
được khai mạc tại trung tâm Papendal, ở Dosterbeet, 
gần Arnhem. Đây là một trung tâm thể thao, nhưng chỗ 
ở cũng giới hạn, kể cả vùng cắm trại, cho nên số thiền 
sinh được tham dự chỉ có được 600 người.

Ngày 05.05.09, Thầy và phái đoàn lên đường về Viện 
Phật Học Ứng Dụng Châu Âu ở Đức. Xe của Viện đã từ 
Waldbröl đến tận khóa tu Papendal để đón Thầy.

Ngày 06.05.09, Thầy gặp gỡ báo chí tại trường đại 
học Köln. Đề tài là Sự sợ hãi, tuổi thơ và Hòa Bình 
và Kỹ Thuật.

Ngày 07.05.09, tại thính đường Gürzenich ở Köln, Thầy 
diễn thuyết cho một thính chúng 1.400 người. Đề tài là 
tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống và lắng nghe 
những khổ đau trong ta và quanh ta, là phương pháp thở 
để chế tác niệm, định, tuệ và làm phát hiện những hạt 
giống tốt và chuyển hóa những tâm hành tiêu cực.

Ngày 08.05.09, lúc bốn giờ chiều, ông Thị trưởng thành 
phố Köln đã tiếp phái đoàn tại tòa thị chính, và lúc sáu 
giờ chiều, thầy giảng thuyết tại trường đại học Köln về 
đề tài: Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt, Những Câu Linh Chú, 
Phương Pháp Thực Tập Ái Ngữ, Lắng Nghe, Thiền 
Hành và Nghe Chuông. Sinh viên tới tham dự rất đông.

Ngày Chủ Nhật - 10.05.09 
có ngày Chánh niệm tại Viện 
Phật Học Ứng Dụng Châu Âu 
tại Waldbröl. Có trên 1.300 
người tới tham dự. Viện phải 
thuê một chiếc lều lớn và 
nhiều nhà vệ sinh di động, 
bởi vì công trình tái thiết 
tiện nghi tại Viện chưa xong. 
Sinh hoạt của ngày Chánh 
niệm rất hào hứng và thiền 
sinh đã đi thiền hành, ăn cơm 
im lặng và pháp đàm trong 
khuôn viên của Học Viện rất 
đẹp. Thầy đã ở lại với chúng 
thường trú tại Viện một tuần 
lễ nữa trước khi trở lại Mai 
Thôn Đạo Tràng.

Trong khi Thầy giảng dạy ở 
Đức thì một phái đoàn xuất sĩ được gửi đi Nam Dương 
(Indonesia) hoằng pháp. Phái đoàn gồm có các thầy 
Chân Pháp Hộ, Chân Pháp Đệ, Chân Pháp Uyển và các 
sư cô Chân Không Nghiêm, Chân Định Nghiêm, Chân 
Tuệ Nghiêm, Chân Hỷ Nghiêm và Chân Đàn Nghiêm. 
Thiền sinh tới tu học rất đông, trong khóa tu có tới 77 
người Hồi giáo và 89 người Công giáo.

Khóa tu tháng Sáu
 
Khóa tu mỗi hai năm này được khai mạc tại Làng Mai 
vào ngày 01.06.09 và kéo dài trong 21 ngày. Chủ đề 
khóa tu vẫn là Con đường của Bụt, những đóng góp 
của Phật giáo cho một nền đạo đức toàn cầu. Khóa 
này giảng bằng tiếng Anh, và có rất nhiều các vị giáo 
thọ cũng như các thành viên dòng Tiếp Hiện các nước 
về tham dự. Đại chúng đã thực tập thiền tọa, pháp đàm 
và đóng góp tích cực vào việc soạn thảo giới bản tân tu 
của Năm Giới. Một nền đạo đức toàn cầu phải là một 
nền đạo đức không bị lệ thuộc vào giáo điển (Ethics 
without Dogma).

Năm Giới tân tu

Khóa tu mùa Hè được khai mạc ngày 04.07.09 và cũng 
đi theo chủ đề Con đường của Bụt, những đóng góp của 
Phật giáo cho một nền đạo đức toàn cầu. Trong khóa 
tu này, giới bản Năm Giới Tân Tu đã được hình thành, 
và mỗi tuần thiền sinh đều có cơ hội tiếp nhận Năm 
Giới mới. Thiền sinh đã đến từ 52 quốc gia khác nhau. 
Có đoàn phim Sena từ Việt Nam qua và vì đoàn phim 
muốn thực hiện một cuốn phim Mười Sáu Hơi Thở Cứu 
Độ Nhân Gian cho nên Thầy đã dành cho đoàn một bài 
giảng bằng tiếng Việt về kinh Quán Niệm Hơi Thở tại 
thiền đường Thánh Mẫu Mahamaya ở chùa Sơn Hạ.
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Mùa Thu ở Hoa Kỳ

Ngày 06.08.09, thầy Làng Mai và một phái đoàn xuất 
sĩ lên đường sang Hoa Kỳ. Tại đây đã có 21 vị xuất 
sĩ thường trú của Tu viện Bích Nham và 24 vị xuất 
sĩ của Tu viện Lộc Uyển bay sang chờ đợi sẵn. Như 
vậy chuyến hoằng hóa này tại Hoa Kỳ cũng có đến 85 
vị xuất sĩ, tương đương với số lượng xuất sĩ của các 
chuyến đi khác. Những khóa tu lớn cần phải có một 
số lượng các vị giáo thọ và xuất sĩ như thế mới đủ sức 
hướng dẫn. 

Hôm 09.08.09 là một ngày Quán niệm cho thiền sinh tại 
Tu viện Bích Nham. Thiền đường Đại Đồng được trang 
trí rất diễm lệ. Thất Thạch Lang của Sư Ông Làng Mai 
nằm không xa thiền đường Đại Đồng nên rất tiện cho 
Thầy. Trong chuyến đi này, hai vị Pháp Nguyện và Pháp 
Triển làm thị giả cho Thầy.

Khóa tu tại Boston, Massachusetts: từ ngày 11 đến 
16.08.09 là khóa tu tại Stonehill College ở tiểu bang 
Massachusetts, có 975 thiền sinh tham dự. Vào chiều 
ngày thứ ba của khóa tu, Sư Ông Làng Mai đã có cơ hội 
đến bệnh viện M.G.H (Massachusetts General Hospital) 
để khám phổi. Bác sĩ khuyên Sư Ông ngưng dạy và ở 
lại bệnh viện để bắt đầu điều trị, vì tình trạng đã đòi hỏi 
như thế. Vi khuẩn pseudomonas đang hoành hành, Thầy 
ngủ được ít, và trong đàm khạc ra thường có vết máu. 
Nhưng Thầy đã quyết định là sẽ hoàn tất khóa tu trước 
khi nhập viện. Tại khóa tu, Thầy vẫn tiếp tục giảng dạy 
bình thường và không ai biết là Thầy sẽ đi vào bệnh 
viện ngay sau khóa tu. Bảy vị xuất sĩ đã ở lại chăm sóc 
cho Thầy, trong khi tất cả các vị xuất sĩ khác đều phải 
bay đi Denver để chuẩn bị cho khóa tu tới tại trung tâm 
YMCA ở Colorado. 

Ngày 17.08.09, Sư Ông nhập viện, và ngay khuya 
hôm đó đã được bắt đầu chữa trị bằng hai loại trụ sinh 
khá mạnh.

Trong thời gian điều trị, Thầy vẫn theo dõi tiến trình 
của khóa tu tại Estes Park, Colorado. Thầy rất vui khi 
biết rằng không có Thầy, tất cả các vị xuất sĩ đã đứng 
bên nhau hết lòng lo cho khóa tu và, trong số gần 1.000 
thiền sinh tham dự khóa tu chỉ có khoảng 20 người bỏ 
về vì thất vọng không có Sư Ông đến. Tất cả đều tu tập 
rất tinh chuyên và có người đã nói đây là khóa tu họ 
được chuyển hóa nhiều nhất. Ai cũng mừng vui, nhất là 
Thầy, bởi vì khóa tu này chứng tỏ là Thầy đã được tiếp 
nối vững chãi; tuy hình hài Thầy không có mặt nhưng 
pháp thừa Thầy đang có mặt ở khóa tu một cách rất rõ 
ràng. Trong một Lá Thơ viết từ bệnh viện MGH Thầy 
đã đề nghị biến khóa tu ở Colorado thành khóa tu mỗi 
năm và dù có Thầy hay không có Thầy mọi người đều sẽ 
có mặt để tu tập. Chủ đề của khóa tu này là “Một vị Bụt 
cũng chưa đủ” (One Buddha is not enough).

Điều trị tới ngày thứ bảy thì con vi khuẩn pseudomonas 
mới chịu buông bỏ hai lá phổi của Thầy. Bác sĩ quyết 
định thời gian chữa trị là 14 ngày trụ sinh. Đến ngày thứ 
chín, Thầy rời bệnh viện và đến cư trú tại nhà bác sĩ Chí 
ở Jamaica Plain để tiếp tục chữa trị dưới sự giám sát của 
các bác sĩ bệnh viện.

Trong thời gian này thì phái đoàn xuất sĩ sau khóa tu 
ở Colorado chia làm hai: một số bay về California để 
chuẩn bị tiếp cho chương trình của Thầy, một số bay về 
làng Mộc Lan, Mississipi để thay Thầy tiếp tục hướng 
dẫn khóa tu ở đó. Dù đã được thông báo trước là không 
có Thầy nhưng số người tham dự vẫn còn khá đông và 
năng lượng tu tập rất hùng tráng. Một cư xá đã được xây 
thêm để đủ chỗ cư trú cho Tăng thân xuất sĩ và cư sĩ.  
Sau đó phái đoàn bay về Lộc Uyển để cùng đóng góp 
cho sự hoằng pháp nơi này. 

Ngày 01.09.09 Thầy và bảy vị thị giả bay đi San Diego 
lúc 5h30 chiều.
 
Ngày Quán niệm tại Tu viện Lộc Uyển vào mồng 
06.09.09. Thiền sinh đến rất đông, bãi đậu xe không đủ 
chỗ, thành ra xe đậu từ dưới chân núi, phải đi bộ gần tới 
hai cây số mới lên được giảng đường. Có xe điện của Tu 
viện chở thiền sinh lớn tuổi lên tận thiền đường. Nghe 
thầy mới khỏi bệnh, có nhiều thiền sinh lái xe tám tiếng 
đồng hồ, có người lái 12 tiếng để đến được ở trọn ngày 
với Sư Ông và Tăng thân.

Khóa tu tiếng Anh tại Tu viện Lộc Uyển từ ngày 8 đến 
13.09.09  với chủ đề “The World We Are”. Có 800 thiền 
sinh tham dự chính thức và một số các bạn có nhà gần 
Tu viện nên đã tới tham dự suốt ngày rồi tối mới về. Hai 
thầy và hai sư cô là bếp chánh với sự phụ tá của 25 thiền 
sinh chuyên xắt gọt trong chánh niệm, hai thầy hai sư cô 
khác cũng là trưởng nhóm quét dọn để có thể hướng dẫn 
cho một nhóm thiền sinh quét dọn trong chánh niệm,  
hai vị xuất sĩ khác là trưởng nhóm đặc trách lo cho thiền 
đường để có thể hướng dẫn cả nhóm thiền sinh chăm 
sóc cho thiền đường trong chánh niệm, mà chính các vị 
trưởng nhóm này cũng là trưởng nhóm pháp đàm luôn. 
Thiền sinh được làm việc chung với chúng xuất sĩ trong 
chính niệm, được ăn cơm chung trong gia đình làm việc, 
cũng được hướng dẫn pháp đàm nên rất hạnh phúc. Các 
bài giảng nào của Sư Ông cũng súc tích, đánh động và 
chuyển hóa được nhiều vết thương sâu kín khiến nhiều 
thiền sinh cứ tự trách sao mình không gặp được Thầy 
khi còn trẻ hơn để khỏi phải vướng vào những vòng lận 
đận khó khăn như bây giờ.

Thầy diễn thuyết tại Pasadena ngày 19.09.09 cho 3.000 
thính giả với đề tài “Our True Agenda”. Vùng này rất 
đông thượng lưu trí thức, gần trung tâm điện ảnh Hol-
lywood  nên sách băng và bút pháp của Sư Ông được họ 
thỉnh rất nhiều. Có người lựa thỉnh luôn mười tấm thư 
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pháp của Sư Ông, có người mua luôn năm quyển sách 
mỗi thứ, chắc là để tặng người thân.

Ngày Quán niệm bằng tiếng Việt 20.09.2009 cho Phật 
tử cư sĩ vùng Nam California. Quý anh Tiếp Hiện vùng 
Nam Cali đã hết lòng hướng dẫn chỗ đậu xe, thu xếp 
cho gọn nhưng vẫn không đủ chỗ, phải đậu theo đường 
dọc đưa xuống cổng Tu viện xa gần 2 cây số. Các anh 
phải phụ với quý thấy cô lái xe đưa Phật tử lớn tuổi lên 
tận thiền đường.

Khóa tu nói tiếng Việt tại Tu viện Lộc Uyển ngày 23 
đến 27.09.2009 với chủ đề “Chánh Niệm làm đẹp cuộc 
đời”. Có hơn 700 đồng bào về tham dự từ nhiều tiểu 
bang, rất hạnh phúc. Chính vào cuối khóa tu này mà 
Tăng thân nhận được tin Bát Nhã bị đánh phá và Tăng 
thân Bát Nhã phải đi tỵ nạn tại chùa Phước Huệ.

Ngày 29.09.09 Thầy đã đi thăm thiền viện Đại Đăng 
trước khi lên đường trở về Tu viện Bích Nham ở miền 
Đông Bắc.

Khóa tu nói tiếng Anh tại Tu viện Bích Nham ngày 
02.10.09 cho 1.100 thiền sinh Hoa Kỳ. Tu viện phải 
mướn thêm phòng trong năm khách sạn trong vùng 
mới đủ chỗ cho thiền sinh cư trú. Chủ đề khóa tu là 
“Enlightenment is Now or Never”. Cuối khóa tu có 450 
thiền sinh tiếp nhận Năm Giới.

Beacon Theatre là nơi mà Thầy thuyết giảng ngày 
09.10.09 cho giới thượng lưu Nữu Ước. Nhà hát thật 
sang, chỉ chứa được 2.000 người nhưng những người 
ngồi xa vẫn thấy được thầy trên màn hình phóng to, rất 
sáng và rất đẹp.

Ngày 10.10.09 là một ngày Chánh niệm cũng được tổ 
chức ở Beacon Theater. Giờ thiền hành, 1.860 người 
đã chia thành hai nhóm, nhóm đầu do Sư Ông hướng 
dẫn đi vòng ba block phố phía mặt của Beacon Theatre, 
nhóm thứ nhì do thầy Pháp Thanh hướng dẫn, đi quanh 
phía trái của ba blocks phố. Trước khi đi thiền hành, 
Tăng thân đã yêu cầu các bạn đi thật sâu và gửi năng 
lượng cho Tăng thân Bát Nhã.

Ngày 11.10.09, bà Oprah Winfrey phỏng vấn Thầy. Tuần 
lễ sau đó, các thầy và các sư cô trong phái đoàn có dịp đi 
tiếp xúc với các ngoại giao đoàn ở NewYork để vận động 
cho Tăng thân Bát Nhã khỏi bị tiếp tục đánh phá.

Ngày Quán niệm nói tiếng Việt tại Tu viện Bích Nham 
ngày 16.10.09 là ngày Thầy dành riêng cho đồng bào.

Lễ Xuất gia gia đình cây Mướp Hương ngày 20.10.09  
tại Tu viện Bích Nham cho hai em Chân Lân Nghiêm và 
Chân Mạnh Nghiêm.

Ngày 23.10.09, Thầy và phái đoàn lên đường về Pháp. 

Mùa Đông ở Pháp

Ngày 01.11.09, đại chúng bốn chùa có ngày Quán niệm 
với Thầy tại chùa Cam Lộ. Hôm ấy cũng là ngày giỗ Tổ 
Tăng Hội.

Lễ Xuất gia cho 33 cây Sen Hồng ngày 21.11.09 cho 
nhiều người trẻ với các quốc tịch: Mỹ, Canada, Pháp, 
Brazil, Đức, Hồng Kông, Hòa Lan, Nhật và Việt Nam. 
Gia đình cây Sen Hồng ở Pháp gồm có các sư chú: Pháp 
Kính, Pháp Như, Pháp Giang, Pháp Đan, Pháp Tài, 
Pháp Lý, Pháp Thắng và các sư cô: Tu Nghiêm, Sáng 
Nghiêm, Trai Nghiêm và Tảo Nghiêm.

Ngày 22.11.09 đại chúng bốn chùa đã tập trung vào 
chùa Cam Lộ làm lễ Đối Thú An Cư.

Ngày 06.11.09 Thầy nói pháp thoại viễn thông về Hội 
Nghị Tôn Giáo Thế Giới (Parliament of United’s Reli-
gion) tại Melbourne, Úc.

Ngày Chủ Nhật - 20.12.09, có pháp thoại đầu tiên tại 
thiền đường Nước Tĩnh sau nhiều tháng xây cất. Suốt 
một mùa Xuân và mùa Hạ, vì công trình xây cất nên 
tại Xóm Thượng các ngày Quán niệm đã được tổ chức 
ngoài trời, giữa bốn cây Tùng. Pháp thoại hôm ấy có đề 
tài là ‘Kinh Mâu Ni’.

Thủy Tiên giữa tuyết 

Giữa mùa Đông tuyết băng, từ lòng đất đã bắt đầu đâm 
chồi và nở loáng thoáng những đóa Thuỷ Tiên vàng 
tươi. Đại giới đàn đầu năm nay có tên là Đại giới đàn 
Thủy Tiên, được khai mạc ngày 12 và kéo dài đến ngày 
19 tháng Giêng năm 2010. 

Đại giới đàn đã cung thỉnh được chư Tôn đức từ Việt 
Nam và Paris như các Hòa thượng Thích Minh Nghĩa 
(Sàigòn), Thích Phước Đường (Pháp), các Thượng 
tọa Thích Tịnh Quang (Pháp), Thích Thanh Huân (Hà 
Nội), Ni trưởng Tịnh Hạnh, các Sư bà Tịnh Thường, 
Lưu Phong, các Sư thầy Đàm Kiên, Đàm Lan, ni sư 
Như Ngọc… vào hội đồng truyền giới. Đại giới đàn đã 
truyền các giới Cận sự, Tiếp Hiện, Thức xoa ma na, Tỳ 
kheo và Tỳ kheo ni. Năm nay, vì có trung tâm mới ở 
Thái Lan nên Sư Ông tiếp tục truyền giới viễn liên (qua 
mạng internet) cho các vị giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo 
ni bên đó. Có tất cả 32 vị được thọ giới Khất sĩ và 46 vị 
thọ giới nữ Khất sĩ.  

Dưới đây là danh sách của 34 vị tân giáo thọ, xuất sĩ và 
cư sĩ, được truyền đăng trong Đại giới đàn Thủy Tiên 
cùng với bài kệ truyền đăng:
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Thầy Chân Pháp Chương
(Nguyễn Văn Chí)                                                   

Pháp thân rạng rỡ ánh chiêu chương
Biển học mênh mông chẳng lạc đường
Ngày xuân ngồi ngắm hoa mai nở
Ngộ được vườn xưa chân diệu hương

Thầy Chân Pháp Thanh 
(Ziegler Bernd)                                                  

Pháp nhiệm Linh Sơn vừa khởi xướng
Thanh âm vi diệu vọng mười phương
Tuyết bay bát ngát trời phương ngoại
Nhạc khúc tâm linh ứng dị thường

Thầy Chân Pháp Không 
(Nguyễn Ngọc Điệp)                                                   

Ngã đã không thì pháp cũng không
Trời xanh mây bạc  cứ thong dong
Vườn xưa tổ phụ hoa còn nở
Máu chảy về tim vẫn thuận dòng

Sư cô Chân Tùng Nghiêm
(Barbara Ruth Newell)                                                      

Thiền môn tùng hạc vẫn trang nghiêm
Pháp cổ uy nghi điểm diệu huyền
Gánh lúa thơm về vàng óng ả
Ao nhà đã nở đóa kim liên

Thầy Chân Pháp Liệu
(Phạm Bá An)                                                             

Pháp xưa trị liệu có muôn hình
Nhiệm mầu huyết mạch gọi tâm linh
Nước biếc non xanh trời sáng rộng
Đêm đêm nhớ hát khúc đăng trình

Thầy Chân Pháp Hộ 
(Fredriksson Jerker)                                            

Pháp môn phòng hộ đêm ngày
Uy nghi giới luật xưa nay tỏ tường
Quê nhà giếng nước thơm hương
Hùng phong mời gọi thẳng đường Hy Ma

Thầy Chân Pháp Xả
(Thedoor Johan Frederiks)                           

Pháp diệu muôn đời không thủ xả
Lối về quê cũ chẳng bao xa 
Giang tay ôm trọn hành tinh quý
Xanh mướt trần gian bóng Phật đà

Sư cô Chân Lăng Nghiêm
(Văn thị Lan)                      

Lăng già trăng bạc chiếu trang nghiêm
Lồng lộng khuôn xưa nét diệu huyền
Hải ấn sáng ngời in dấu ngọc
Thanh trừng tính hải chiếu an nhiên 

Sư cô Chân Quỳnh Nghiêm
(Hồ thị Thô)                                  

Đêm thanh tinh khiết tỏa hương Quỳnh
Nghiêm tịnh ngân hà lộ hiển linh
Trao tay Bồ tát cành dương ấy
Giọt nước thương yêu ngát tịnh bình

Thầy Chân Pháp Sĩ
(Nguyễn Duy Sơn)                                           

Pháp lực cao cường chân đại sĩ
Vượt ngàn sóng gió đến bờ kia
Ngàn mắt ngàn tay không vướng bận
Phong sương quét sạch nẻo đi về 

Thầy Chân Pháp Quán 
(Phạm Tăng Trung)                          

Mưa pháp là từ quán
Thấm nhuần cõi thế gian
Đất trời đang hợp tấu
Khúc bình minh nạm vàng

Thầy Chân Pháp Duyệt
(Phan Khôi)                                       

Pháp diệu là thiền duyệt
Thuyền đi sẽ đến bờ 
Gieo bồ đề hạt cũ
Khám phá được huyền cơ

Thầy Chân Pháp Lộ
(Phạm Phước)                        
                                

Mưa pháp chân cam lộ
Xanh lại núi rừng xưa 
Ước cũ còn nguyên vẹn
Khám phá dấu chân thừa 

Sư cô Chân Gia  Nghiêm
(Panya Bouachanh)                                            

Xuất gia tìm tới cõi huyền nghiêm
Vằng vặc trăng xưa dọi trước thềm
Biển cả nương dâu thường quán niệm
Vượt bờ sinh tử đến Tây thiên
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Sư cô Chân Trúc Nghiêm 
(Trương Hoa)                                              

Trúc biếc hoa vàng còn đó
Trang nghiêm cõi tịnh nguyền xưa 
Lắng nghe Tần già tiếng hót
Công phu trình diễn chân thừa 

Thầy Chân Pháp Lai
(Benjamin Jean-Philippe Boucherat)                                          

Pháp mở lời xưa chúc thiện lai
Não phiền rơi rụng ánh dương soi
Có không mấy đám phù vân ấy
Vượt thoát không gian tỏa rạng ngời

Sư cô Chân Trang Nghiêm
(Lê Thị Bửu Ấn)                                          

Nếp xưa hạnh cũ tinh cần
Trang nghiêm niệm lực pháp thân tài bồi
Gió trên đỉnh Thứu reo vui
Búp tay sen nở chào trời rạng đông

và
Điểm trang dụng trí lực
Nghiêm tịnh trượng bi hành
Đào hồng kiêm liễu lục 
Đồng xướng diệu cao thanh

Sư cô Chân Thanh Nghiêm
(Trần Thị Xuân Dung)                                    

Phạn bối trầm hùng diễn diệu thanh                     
Quang nghiêm quả báo tự viên thành
Giọt sương Cam lộ bình minh ấy
Nâng cánh đàm hoa nét đẹp xinh

Thầy Chân Pháp Uyển 
(Nguyễn Anh Vũ Michael)                

Vườn xưa pháp uyển nở  hoa
Thơm tho đất Mẹ sáng lòa ánh dương
Thuyền đi thuận gió căng buồm
Nhất tâm trực chỉ trùng dương đến bờ

Sư cô Chân Mai Nghiêm
(Caroline Bouquet)             

Đất Pháp hoa Mai nở                     
Nghiêm tịnh xuân đạo tràng           
Phương tây là tịnh độ                     
Tâm giới rộng thênh thang 

và
Pháp quốc hiện mai hình
Nghiêm tịnh chiếu quang minh
Tây phương hữu Phật độ
Diệu Pháp Mai Hoa Kinh

Thầy Chân Pháp Chiếu
(Nguyễn Bảo Thiên)            

Nếp nhà đuốc pháp chiếu soi
Dấu chân để lại rạng ngời nước non
Kim cương tâm ấy mãi còn
Nắng lên chim bướm muôn phương lại về 

Thầy Chân Pháp Tự  
(Paul Barthelemy)                                           

Pháp trao thừa Tự chốn sơn môn
Mầu nhiệm chân tâm hiện tỏ tường
Nơi đến có hoa vàng trúc tím
Chuông rền đầu ngõ  đã tan sương

Sư cô Chân Mật Nghiêm
(Đặng Ngọc Thanh)                                          

Như lai mật ý đã tâm truyền
Một hướng đi về cõi tịnh nghiêm
Xanh biếc thông già nghe sóng biển
Trầm hùng phạm bối hải triều lên

Sư cô Chân Cần Nghiêm
(Đinh Thu Nguyệt)     

Nếp xưa vốn sẵn tinh cần
Trang nghiêm niệm lực pháp thân tài bồi
Hào quang chiếu diệu muôn nơi
Tay tiên nâng đóa kim đài ngát hương 
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Sư cô Chân Cơ Nghiêm
(Võ Ngô Huỳnh Huệ)               

Thiền cơ vượt tử siêu sinh
Hoa vàng trúc tím tự mình trang nghiêm
Tâm an trăng chiếu bên thềm
Trời quang mây tạnh oan khiên sạch rồi

Chị Chân Bảo Tịnh
(Hildeth Farias Da Silva)                           

Chân như bảo tạng lộ nguyên hình
Tịnh độ sen vàng cánh đẹp xinh
Sông lớn xuôi dòng về biển lớn
Nhìn  vào vô tướng thấy vô sinh 

Chị Chân Bản Đức
(Nguyễn thị Thu Hồng)       

Mang Linh Phong bản nguyện
Lấy ân đức truyền thừa
Mây xưa thành tuyết mới 
Trọn vẹn ước mơ xưa

Anh Chân Đại Thệ
(Bùi Cao Thanh Tâm)        

Lối về mang đại nguyện
Lời thệ ước không quên
Thấy hoa vàng trúc tím
Ân báo và nghĩa đền

Chị Chân Bảo Hiện
(Jane Hulshoff Pol)               

Bảo châu vạt áo hiện tiền
Thong dong lạc trú thần tiên cõi nầy
Nhân duyên thời tiết ai hay
Khúc vô sinh xướng, hiển bày Pháp thân

Anh Chân Thệ Hải
(Look Hulshoff Pol)
        

Tâm bất vi bản thệ
Nguyện hải nhật do thâm
Thái bình ca nhất khúc
Bộ bộ khả siêu trần

Anh Chân Diệu Trí
(John Bell)                           

Đem diệu quan sát trí
Đốn phá màn vô minh
Đốt lên hương ngũ phận
Cùng bảo vệ hành tinh

Anh Chân Trí Hải
(Michel Walzer)                            

Trí cảnh như minh nguyệt
Hải ấn ngát đàn hương
Sương tan núi biếc hiện
Đường về quê tỏ tường

Chị Chân Bảo An 
(Shelagh Shalev)                   

Trái tim chân bảo tạng
Chứa một trời bình an
Đàm hoa đang hé cánh
Phô hiện pháp niết bàn

Anh Chân Bảo Học
(Kai Romhardt)          

Khơi đèn Tam Bảo sáng trưng
Pháp môn Tam Học nhất tâm hành trì
Phượng hoàng dương cánh uy nghi
Thong dong mây trắng bay về núi xanh

Năm 2009 khép lại bằng sự ép buộc giải tán Tăng thân 
Bát Nhã ra khỏi Tu viện Phước Huệ của chính quyền. 
Đó là một năm khó khăn của Tăng thân ở Việt Nam 
nhưng là một năm lớn mạnh và trưởng thành của Tăng 
thân tại Pháp và Hoa Kỳ. Những tường thuật khác trong 
Lá Thơ sẽ bổ sung cho những ghi nhận vắn tắt trong bài 
này. Kính chúc các vị thân hữu một năm mới có nhiều 
an lạc và thưởng thức được những giọt sương mai trên 
đầu ngọn cỏ. 
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Đó là tên của khóa tu dành riêng cho các vị xuất sĩ 
kéo dài năm ngày, lần đầu tiên được tổ chức tại Làng 
Mai. Khóa tu đã đem lại rất nhiều hứng khởi cho quý 
thầy, quý sư cô. Đây là khóa tu chỉ có riêng chúng 
xuất sĩ nên năng lượng tu tập rất hùng tráng. Trong 
khóa tu này, các thầy, các sư cô được Sư Ông và 
những vị giáo thọ thượng thủ của Làng Mai chia sẻ 
về những kinh nghiệm rất quý báu trong sự nghiệp tu 
hành, đồng thời cũng ôn lại những pháp môn căn bản 
của Làng Mai. Khóa tu được tổ chức tại chùa Sơn Hạ 
và chùa Cam Lộ (Xóm Hạ), bắt đầu từ ngày 01.03.09 
đến ngày 05.03.09. Khi mười ngày làm biếng sau 
khóa An Cư Kiết Đông (2008 - 2009) vừa kết thúc, 
quý sư cô Xóm Mới (chùa Từ Nghiêm) khăn gói lên 
đường xuống Xóm Hạ (chùa Cam Lộ) nhập chúng để 
tiện cho việc sinh hoạt. 

Vào ngày đầu tiên của khóa tu (01.03), đúng 7 giờ 
sáng, quý thầy và quý sư cô cùng tập trung tại cây 
Linden trước thiền đường Chuyển Hóa hát những bài 
thiền ca.7 giờ 10, Sư Ông tới, thay vì dẫn đại chúng đi 
thiền hành như mọi khi, Sư Ông lặng lẽ tiến vào giữa 
vòng tròn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống phiến đá nơi gốc 
cây đại thụ. Sư Ông mỉm cười, đưa mắt ngắm nhìn các 
đệ tử rồi vẫy mọi người lại ngồi xuống xung quanh 
mình và bắt đầu chia sẻ về cách đi thiền hành cho 
người xuất gia. 

Người dạy: Mỗi khi đi thiền hành, thầy luôn theo dõi 
hơi thở kết hợp với bước chân. Thường thì mỗi khi 
thở vào, thầy bước ba bước; thở ra, thầy bước năm 
bước. Những khi hơi thở ngắn, thở vào, thầy bước hai 
bước; thở ra, thầy bước ba hoặc bốn bước. Có nhiều 
lúc thầy kết hợp bước chân với các câu thiền ngữ, ví 
dụ như: thở vào, bước hai bước thầy thầm nói: “Cuộc 
sống”; thở ra, bước ba bước thầy thầm nói: “quá mầu 
nhiệm”. Nếu hơi thở dài thì thầy có câu thiền ngữ 
khác, thở vào bước ba bước thầy thầm nói: “Tôi đang 

sống”, thở ra thầy bước năm bước 
và thầm nói: “cuộc sống quá mầu 
nhiệm”. Chúng ta có rất nhiều những 
câu thiền ngữ, những bài thi kệ và 
mình có thể sử dụng những câu thiền 
ngữ hay những bài thi kệ ấy khi đi 
thiền hành. Nếu biết nương vào mỗi 
bước chân, mỗi hơi thở và áp dụng 
những câu thiền ngữ thì phẩm chất 
thiền hành của mình rất cao. Chúng 
ta phải đi làm sao để mỗi bước chân 
đặt xuống phải có bình an và phải có 
ý thức sáng tỏ về mỗi bước chân ấy. 
Hơi thở và bước chân của mình là 
những phương tiện rất hữu hiệu để 
un đúc định lực. Mà có định thì dứt 

khoát tuệ giác sẽ phát sinh. Tuệ giác đến rất bất ngờ, 
tuệ giác đến một cách đột ngột trong khi mình không 
hề chủ tâm nghĩ tới. Không phải mình cứ ngồi thiền 
triền miên từ giờ này sang giờ khác quán chiếu mà ra 
đâu. Đến bây giờ, mỗi ngày thầy đều có thêm những 
cái thấy mới.

Về phương diện sức khỏe thì bước chân và hơi thở có 
khả năng trị liệu rất lớn. Có lần thầy lâm bệnh nặng và 
thầy chỉ nằm theo dõi hơi thở thôi mà đi qua được cơn 
hiểm nghèo. Bây giờ cũng nhờ theo dõi hơi thở mà thầy 
vượt thắng được tình trạng sức khỏe của mình. Thầy 
thấy giây phút hạnh phúc nhất chính là giây phút ngồi 
thiền hay đi thiền hành. Trong khi làm việc cũng có rất 
nhiều hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó chưa trọn vẹn vì 
mình vẫn mất một chút năng lượng để chú tâm, để cử 
động khi làm việc.

Sáng nay, các con phải đi thiền hành cho thật là thiền 
hành, đừng để cho một bước chân nào lọt khỏi ý thức 
của mình, đừng để cho suy nghĩ vẩn vơ khởi lên. Một 
bước chân có chánh niệm là một bước chân mình đã đặt 
lên được cõi Tịnh Độ, phải đi làm sao cho mỗi bước 
chân đều nằm trên cõi Tịnh. 

Những lời nói giản đơn, mộc mạc mà hết sức thiết tha 
đã đốt nóng lòng quyết tâm thực tập của quý thầy, quý 
sư cô.

Sau những lời pháp nhũ ngắn gọn, Sư Ông dẫn đại 
chúng đi thiền hành xuống chùa Sơn Hạ. Xóm Thượng 
vốn nằm trên một quả đồi cao lớn, lối dẫn xuống Sơn 
Hạ là một con đường mòn nhỏ nằm ở sườn đồi, hai 
bên rợp bóng cây. Đi qua con đường xinh xắn, uốn 
khúc như một dải lụa ấy sẽ tới một quả đồi thấp hơn, 
từ quả đồi này có thể phóng tầm mắt trông ra những 

Baûn hoøa taáu Taêng Thaân
Sư cô Chân Lĩnh Nghiêm
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thung lũng trước mặt để ngắm nhìn những đồng cỏ 
xanh mướt, những rừng cây bạt ngàn. Thêm vài bước 
nữa đại chúng được đặt chân tới rừng mận, đang độ 
xuân về những nụ hoa trắng muốt rợp trời đang hé 
cười rung rinh trong gió. Tiếp tục men theo sườn đồi là 
tới cánh rừng thông bát ngát. Rừng thông thanh vắng, 
chim hót râm ran. Mùa đông vừa từ tạ, những cánh 
én từ phương nam đã chầm chậm bay về mang theo 
những sợi nắng vàng ươm vắt lên những tán thông, từ 
những sợi nắng mong manh ấy lóe ra những tia sáng 
làm long lanh những giọt sương mai tròn trĩnh, đong 
đưa trên đầu mỗi chiếc lá thông kim.

Trong không khí thanh tịnh buổi sáng, thầy trò đi bên 
nhau lòng ngập tràn an lạc. Ai cũng nâng niu từng bước 
chân của mình, mỗi bước chân là một hơi thở, mỗi hơi 
thở là một viên ngọc quý. Lao xao vắng bóng chỉ còn lại 
tiếng hơi thở đều đều, tiếng bước chân nhẹ nhàng áp lên 
cỏ mềm và tiếng chim ríu rít vang ca. 

Đoạn đường thiền hành từ Xóm Thượng xuống Sơn 
Hạ mất chừng khoảng bốn mươi lăm phút. Ai tới trước 
thì tự động vào thiền đường ngồi tiếp tục theo dõi hơi 
thở, chờ đợi những người tới sau. Khi đại chúng đã 
có mặt đầy đủ và đang yên lắng nhiếp tâm thì giọng 
nói trầm ấm của Sư Ông nhè nhẹ cất lên: “Các con 
ngồi quay lưng lại, nhìn ra ngoài đi, ngoài kia trời đẹp 
lắm”. Các thầy, các sư cô có một thoáng bất ngờ rồi 
vui vẻ ngồi quay lưng lại về phía bàn Bụt, quay lưng 
lại về phía pháp tòa mà Sư Ông đang ngồi để trông ra 
phía cửa ngắm nhìn buổi sáng mùa xuân trong ngần 
qua tấm cửa kính. Từ hai tuần nay, những chiếc chồi 
biếc đã lách được mình ra khỏi vỏ cứng của thân cây, 
những chiếc lá mỏng manh xanh mướt nơi đầu cành 
cũng đã vươn mình rung rinh trong nắng. Thủy Tiên 
đua nở rực vàng, mai tung cánh, đào phô sắc và những 
nụ hoa dại nhỏ như chiếc cúc áo đã lấm tấm trắng muốt 
trên bờ cỏ xanh. 

Sau những giây phút chiêm ngưỡng nét đẹp tinh khôi 
của đất trời, tiếng chuông bỗng vang lên, giọng hô 
canh trầm hùng ấm áp của thầy Pháp Niệm từ từ giúp 
mọi người thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm. Khi đại 
chúng đã thở vào sâu hơn, thở ra chậm hơn thì Sư Ông 
bắt đầu làm thiền hướng dẫn, đưa đại chúng tiếp xúc với 
Phật tính nơi chính mình:

…Thở vào, con mời Bụt thở bằng hai lá phổi của con
Thở ra, con mời Bụt thở bằng hai lá phổi của con..
… Thở vào, con mời Bụt ngồi bằng sống lưng của con
Thở ra, con mời Bụt ngồi bằng sống lưng của con…
… Bụt là thở, Bụt là ngồi
Con được thở, con được ngồi…

…Chỉ còn thở, chỉ còn ngồi,
Không người thở, không người ngồi... 
Kế đó là tiếp xúc với cha mẹ trong mình:

…Con đang thở cho cha
Con đang thở cho mẹ…

Sau giờ ngồi thiền, đại chúng vào thăm và ngồi chơi 
với Sư Ông trong thất Da Cóc, sau đó dùng cơm trưa 
picnic. Lúc 2 giờ chiều, sư cô Chân Không làm thiền 
buông thư cho phía các sư cô, thầy Pháp Sơn làm thiền 
buông thư cho phía các thầy. Sau giờ buông thư, sư cô 
Triêu Nghiêm chia sẻ với mọi người về lý do vì sao 
trước mỗi buổi pháp thoại các thầy các sư cô thường 
lên tụng kinh. Mục đích của việc tụng kinh trước pháp 
thoại giúp cho đại chúng trở về chánh niệm. Khi đang 
từ ngoài bước vào thiền đường, tâm của mọi người 
vẫn chưa thật sự an, tuy là ngồi đó nhưng mỗi người 
vẫn đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. 
Trong lúc quý thầy, quý sư cô lên tụng kinh, năng 
lượng chánh niệm của quý thầy, quý sư cô truyền vào 
lời kinh và ảnh hưởng tới tâm thức của đại chúng phía 
dưới, khiến cho đại chúng nương vào lời kinh mà trở 
về chánh niệm. Trước mỗi buổi tụng kinh quý thầy, 
quý sư cô đều có đọc lời quán nguyện: “… Xin tụng 
kinh như một cơ thể, lắng nghe như một cơ thể…” Khi 
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cả người tụng và người nghe đều nhất tâm chuyên chú 
về một mối thì sẽ tạo nên một nguồn năng lượng chánh 
niệm khổng lồ. Nguồn năng lượng chánh niệm tập thể 
ấy bao trùm và làm cho tâm của mọi người trở nên an 
tĩnh. Sau 15 phút tụng và nghe kinh thì những lo lắng, 
lao xao rơi rụng hết, những suy nghĩ vẩn vơ cũng vắng 
bặt, do đó những hạt mưa pháp của thiền sư sẽ thấm 
sâu hơn vào tàng thức. Một lý do nữa cũng rất quan 
trọng đó là công năng trị liệu to lớn của dòng nhạc tâm 
linh. Khoa học đã có rất nhiều minh chứng về những 
tác dụng tích cực của âm nhạc đối với người bệnh, cả 
bệnh thân lẫn bệnh tâm.

Sau khi sư cô Triêu Nghiêm chia sẻ xong, đại chúng 
được xem một bộ phim tài liệu nói về tác dụng thần kỳ 
của âm nhạc đối với cả những loài động vật. Bộ phim 
kết thúc, Sư Ông bắt đầu đứng lên bục hướng dẫn đại 
chúng tập mười động tác chánh niệm. Trước mặt hàng 
trăm đệ tử, Sư Ông nói thị giả giúp Người bỏ chiếc 
áo khoác ngoài và chiếc áo tràng ra, bên trong là bộ 
đồ vạt hò nâu sờn và chiếc áo len đã cũ. Rồi Sư Ông 
nói thị giả mặc lại giúp Người chiếc áo khoác lên cho 
khỏi lạnh và bắt đầu hướng dẫn mười động tác thể dục 
chánh niệm. Lý do Người phải bỏ áo tràng ra vì nó dài 
quá nên che mất những động tác của đôi chân. Sau đó, 
thầy Pháp Đôn và sư cô Mai Nghiêm được mời lên tập 
lại bài thể dục cho đại chúng ghi nhớ. 16 giờ 30 phút, 
sư cô Thoại Nghiêm hướng dẫn đại chúng cách thức 
thiền trà nghi lễ của Làng Mai. Trước khi chia sẻ, sư 
cô đã nghiên cứu lại ba tài liệu xưa nhất của Làng Mai 
và có thỉnh ý Sư Ông về một số “cắt xén và sáng tạo 
thêm” khi pháp môn thiền trà được truyền đi các Tu 
viện khác. Sư cô đã hướng dẫn những điều căn bản 
nhất của một buổi thiền trà và “sàng sẩy” đi những dị 
bản không cần thiết. Buổi chia sẻ đã kết thúc ngày đầu 
tiên của khóa tu.

Ngày 02.03, theo dự tính trong khóa tu này chỉ có toàn 
chúng xuất sĩ nên ban tổ chức sắp xếp để quý thầy, 
quý sư cô được ngồi thiền lâu hơn thường ngày, nhưng 
hôm ấy mới ngồi được chừng hai mươi phút thì Sư 
Ông lại nhắc: “Các con ơi, ngoài kia trời đẹp lắm, các 
con ngồi quay lưng lại nhìn ra đi” Khi các thầy, các sư 
cô đã ngồi quay mặt ra phía ngoài để ngắm nhìn thiên 

nhiên, thì Sư Ông dạy thầy Pháp Niệm lên hô canh 
tiếng Việt để thâu lại, kế đến là sư cô Triêu Nghiêm 
lên hô canh bằng tiếng Anh và sư cô Định Nghiêm hô 
bằng tiếng Pháp. Những giọng hô canh hay nhất của 
Làng Mai đã được thâu lại để làm tài liệu cho các sư 
em học theo. Sau giờ ngồi thiền, đại chúng dùng bữa 
sáng lúc 8h và sau đó chuẩn bị cho buổi thiền trà nghi 
lễ vào lúc 9 giờ 30 phút, thực tập ngay pháp môn thiền 
trà hôm qua vừa được ôn tập. Buổi trưa, đại chúng lấy 
cơm và đi thiền hành lên nhà thờ Puyguihlem trên đỉnh 
đồi để dùng cơm trưa picnic. Buổi chiều, các thầy, các 
sư cô được học về nhạc lý. Có hai lớp: một lớp do sư 
cô Định Nghiêm hướng dẫn và một lớp do sư chú Pháp 
Linh hướng dẫn. Sư chú pháp Linh là người Anh, mới 
xuất gia được một năm, trước khi đi tu sư chú là một 
nhạc sĩ. Còn sư cô Định Nghiêm vốn được học nhạc 
từ nhỏ.

Ngày thứ ba của khóa tu (03.03) được tổ chức tại Xóm 
Hạ. Buổi ngồi thiền với Sư Ông vẫn diễn ra vào lúc 7 
giờ, sau đó đại chúng đi ăn sáng. 9 giờ, các thầy các sư 
cô được học về những phương pháp bảo tồn tinh, khí, 
thần và sau đó có pháp đàm. Các sư cô người Việt được 
hướng dẫn bởi sư cô Chân Không; các sư cô người Tây 
phương được hướng dẫn bởi sư cô Diệu Nghiêm; các 
thầy, các sư chú người Việt được hướng dẫn bởi thầy 
Pháp Dụng. Và các thầy, các sư chú Tây phương được 
hướng dẫn bởi thầy Pháp Sơn. Sau giờ ăn trưa là giờ 
thiền buông thư như thường lệ. Buổi chiều cùng ngày, 
đại chúng tập trung tại thiền đường để học về nhạc lý. 
Sư cô Định Nghiêm dạy về nhạc kinh, còn sư chú Pháp 
Linh dạy về cách luyện âm.

Ngày 04.03, vào lúc 9 giờ sáng, toàn thể đại chúng 
gồm có cả các vị cư sĩ vân tập tại thiền đường Hội 
Ngàn Sao - Xóm Hạ để làm Lễ Giỗ Tổ. Hôm ấy là 
ngày giỗ của Tổ trước Thanh sau Quý, bổn sư của Sư 
Ông Làng Mai. Trong buổi lễ, Sư Ông có kể lại vài kỷ 
niệm về Sư Cố. Khi kết thúc buổi lễ, Sư Ông lại gần 
bàn thờ ngắm nhìn ảnh của Thầy mình và gọi các đệ 
tử: “Các con, các con lại đây, đây là Sư Ông của các 
con, là Thầy của thầy. Các con lạy Sư Ông đi” Rồi Sư 
Ông lạy trước và các thầy, các sư cô lạy theo. Sau đó, 
Người ngồi xuống một bên bàn thờ, các thầy, các sư 
cô cũng lại gần hơn nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống xung 
quanh. Sư Ông mỉm cười ngắm nhìn ảnh của Sư Cố rồi 
chăm chú ngắm nhìn các đệ tử của mình, từng người 
một. Chiều hôm đó các nhóm “gia đình làm việc” có 
cơ hội ngồi chơi, thực tập làm mới và tập văn nghệ cho 
ngày hôm sau.

Ngày cuối của khóa tu - 05.03, diễn ra tại Sơn Hạ. 
Vẫn là giờ ngồi thiền với Sư Ông vào lúc 7 giờ sáng. 
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8 giờ ăn sáng. 9 giờ, đại chúng được tham vấn với quý 
thầy, quý sư cô lớn của Làng. Những thắc mắc trong 
sự tu tập của quý thầy, quý sư cô đã được những bậc 
trưởng lão của Làng Mai là: sư cô Chân Không, sư cô 
Bảo Nghiêm, thầy Pháp Dụng, thầy Pháp Niệm, thầy 
Pháp Sơn làm thỏa mãn. Buổi tham vấn kết thúc khi 
tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, thời gian 
kéo dài quá một giờ đồng hồ so với dự định. Sau đó, 
đại chúng đi thiền hành lên Xóm Thượng rồi dùng cơm 
trưa không nghi lễ trong thiền đường Nước Tĩnh và 
làm lễ dẫn thỉnh cho gia đình xuất gia cây Sen Vàng 
vào ngày 08.03 sắp tới. Sau khi ăn trưa, đại chúng trở 
về lại xóm của mình. Các sư cô trở về lại Xóm Hạ và 
Xóm Mới để bắt tay vào dọn dẹp và chuẩn bị đón thiền 
sinh tới tu tập vào ngày mai.

Bên cạnh khóa tu Xuất sĩ cũng có khóa tu năm ngày cho 
chúng cư sĩ tại Xóm Thượng với chương trình và thời 

Thieàn Duyeät
        Từ Dung

Xếp lại trang kinh rời tịnh xá
Trải hồn trên những thảm cỏ hoa
Lối về rừng mận đường vén gọn
Hài nhỏ khăn nâu một lối mòn.

Chim chóc ca vang khúc véo von

khóa tương tự của khóa tu Xuất sĩ, nhưng các vị cư sĩ 
nghe pháp thoại của Sư Ông bằng DVD.

Khóa tu năm ngày rất nhẹ nhàng, tươi vui, năng lượng 
đầm ấm của gia đình tâm linh khiến cho khuôn mặt ai 
cũng thư thái, tươi tắn hơn. Khóa tu kết thúc đem lại 
nhiều an lạc, phấn chấn cho quý thầy, quý sư cô. Khi 
được thăm dò ý kiến, ai cũng nói rằng khóa tu này rất 
lợi ích và nên được tổ chức hằng năm. Rất có thể khóa 
tu xuất sĩ sẽ trở thành một truyền thống của Làng Mai 
và sẽ được diễn ra sau mỗi mùa An cư kiết Đông. Đây 
là cơ hội để các sư anh, sư chị, sư em trong nhà có cơ 
hội trao đổi, học hỏi, củng cố lại những pháp môn căn 
bản của Làng Mai, để những pháp môn ấy không bị biến 
dạng hay thất truyền. 

Nắng đào phủ kín cả triền non
Rừng chiều rực rỡ màu thu chín
Thảm lá thơm vàng nâng gót son.

Vắng bặt lao xao của bụi trần
Tắt luôn cả tiếng sắc cùng không
Bát ngát bốn bề trời đất rộng
Ta giờ đồng thể với mênh mông.

Có những chiều thu trời rất trong
Đỉnh đồi im vắng nắng phai hồng
Từng chùm mây trắng trôi nhè nhẹ
Vạt áo phất phơ vẫy gió về.

Tạm quên bận rộn ở bên lề
Tạm quên tham đắm giữa sông mê
Phút này tay trắng ta còn lại
Một tiếng chuông rền ấm nẻo quê.



Xóm Thượng Làng Mai có một khoảng không gian 
tên là Vườn Bụt. Vườn Bụt nằm ngay sau thiền đường 
Nước Tĩnh, có hồ sen và được bao quanh bởi những 
bụi hoa nho nhỏ. Vườn Bụt rất đẹp. Nhà em hẳn cũng 
có một khu vườn. Trong vườn nhà em có cây ăn trái, 
có cây cho bóng mát, có hoa thơm, có bướm, có chuồn 
chuồn... và trong vườn nhà em chắc cũng có những 
bụi gai, những cỏ rác và rắn rít nữa. Vườn Bụt luôn 
luôn tươi xanh, thơm mát, sạch sẽ và khoáng đãng là 
nhờ các Thầy thường xuyên chăm sóc, tưới nước, nhổ 
cỏ dại, cắt tỉa... Vườn Bụt không chỉ là một khu vườn 
thuần túy mà còn là bức tranh sống động làm tấm màn 
sau cho bàn thờ Bụt ở thiền đường Nước Tĩnh nữa. 

Vì vậy, Vườn Bụt luôn được các Thầy săn sóc rất chu 
đáo. Khu vườn nhà mình cũng tươi xanh, thơm mát, 
sạch sẽ và khoáng đãng; nhưng cũng có lúc và có nơi 
dơ dáy, hôi hám, nóng bức và bụi bặm, gai góc tùm 
lum. Em biết rõ mà, phải không? Đó là bởi vì do tôi 
và em không săn sóc thường xuyên cho khu vườn 
ấy. Vườn Bụt được săn sóc thường xuyên cho nên 
các Thầy không cần phải mất cả vài ngày cho mỗi 
lần săn sóc. Vườn nhà mình mỗi lần cần dọn dẹp thì 
cũng phải mất cả mấy ngày. Em có nhớ những lần sau 
mưa bão và lũ lụt? Thật là khó khăn và vất vả chúng 
ta mới trả lại vẻ thoáng mát và rộng rãi vốn có của 
khu vườn.

Vöôøn Buït, 
   Vöôøn nhaø

Thầy Trung Hải
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Bụt là người giàu có, không phải vì ngài từng là Hoàng 
Thái Tử, Bụt giàu có vì tất cả những hạt giống tốt lành 
nhất trong lòng ngài đã nở hoa và cho trái. Vườn Bụt 
tươi đẹp như thế là bởi vì những cây trái và hoa cỏ trong 
vườn lúc nào cũng tươi xanh và được chăm sóc. Người 
nào tới chơi trong khu vườn của Bụt sẽ thường xuyên 
được hưởng những sự mát dịu và an lành trong khu vườn 
an lành và mầu nhiệm đó. Người tới chơi trong vườn 
nhà mình cũng có nhiều niềm vui, nhưng ngoài những 
lúc vui vẻ, thoải mái cũng còn có những lúc bực bội, cãi 
vả, hờn giận nữa. Vì vậy tôi nói rằng Bụt là người rất 
giàu có, ai tới với ngài cũng được hưởng những cái hay 
cái đẹp mang về. Mình cũng có khả năng trở nên giàu có 
như Bụt, cũng như vườn nhà mình cũng có thể trở nên 
mát dịu và thơm ngát thường xuyên như Vườn Bụt.

Bụt giàu có không những chỉ vì những hoa trái và cây 
cối cùng với không khí mát dịu của vườn ngài, mà Bụt 
còn giàu có bởi vì trong ngài còn đang chứa đựng vô số 
những hạt giống tốt lành khác. Tất cả các loài cỏ dại và 
rắn rít cũng như sự nóng bức trong vườn ngài đều đã 
được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Đất giàu là đất chứa trong 
nó màu mỡ, cùng với những hạt giống tốt sẵn sàng nảy 
mầm, ươm nụ, ra hoa, kết trái cho mọi người, cho cuộc 
đời. Một người giàu có cũng vậy, theo Bụt đó là người 
có nhiều thói quen tốt, có nhiều phẩm chất tốt, là người 
có thể hiến tặng không mệt mỏi những an lành, tươi vui, 
hạnh phúc và sự ngọt ngào của mình.

Những thói quen hằng ngày, những hạt giống trong lòng 
mình là gia tài đích thực của mình. Thói quen là sự nảy 
mầm, trổ nụ, đơm hoa và kết trái của hạt giống. Những 
hạt giống luôn ngủ sâu tiềm tàng trong lòng mình, khi 
chúng thức dậy thì mình gọi là những thói quen. Tôi nói 
những hạt giống trong lòng và thói quen hằng ngày mới 
là gia tài đích thực của mình bởi vì chúng ảnh hưởng lớn 
nhất tới hạnh phúc của mình và của những người đang 
sống quanh mình. Tiền bạc và những tiện nghi khác 
cũng có tác động tới hạnh phúc của mình, nhưng chúng 
chỉ đóng vai trò thứ yếu thôi.

Tôi tin là em hiểu điều này. Em thấy đấy, những người 
phương Tây có mức sống cao hơn mấy chục lần người 
Việt Nam, vậy mà khổ đau của họ không hề ít hơn dân 
mình nếu như không muốn nói là nhiều hơn. Những 
người có nhiều tiền bạc và quyền lực thường là những 
người mang bệnh trầm uất và căng thẳng hơn là những 
người ít tiền bạc và không quyền lực. Tới với một người 
giàu có, mình sẽ không thấy thoải mái bằng tới với một 
anh nông dân chất phác hiền lành hay một cô giáo tươi 
tắn, dịu dàng. Nếu nhìn kỹ bằng chính đôi mắt và tư duy 
sáng suốt của mình, tôi tin là em sẽ đồng ý với tôi điều 
này: Rằng hạnh phúc đích thực của mình được làm bằng 
những hạt giống trong lòng mình và những thói quen 
hàng ngày của mình.

Tôi may mắn có thói quen dậy sớm, ngồi thiền, uống trà 
và nghe kinh mỗi sáng. Thói quen này cho tôi rất nhiều 
hạnh phúc và an lành. Tôi đang học thói quen không chỉ 
trích những cái xấu của người khác, không chê những 
cái xấu của người khác cho dù đó là sự thật; tôi đang 
học thói quen những khi không vui thì đi thiền hành vào 
rừng hoặc vào phòng trải tọa cụ ra và ngồi yên theo dõi 
hơi thở vào ra và theo dõi tâm ý mình; tôi đang học thói 
quen những khi giận thì không la rầy hay trách cứ người 
khác mà trở lại với hơi thở của mình để ôm ấp cơn giận 
của mình. Em biết không, những thói quen này mang 
đến cho tôi nhiều an lành và thảnh thơi lắm.

Và tôi cũng có những thói quen xấu nữa, tôi đang học 
và thực tập để chuyển hóa dần những thói quen xấu ấy 
của mình. Mỗi khi phát hiện được một thói quen xấu 
và chuyển hóa được nó thì tôi thấy hạnh phúc nhân lên 
bội phần. Nếu em cho tôi nhiều tiền và nhiều tiện nghi, 
chắc chắn em không làm cho tôi hạnh phúc bằng giúp 
tôi chuyển hóa những hạt giống và những thói quen xấu 
đó của tôi. Vì vậy tôi mới nói với em rằng gia tài đích 
thực của mình là những hạt giống trong lòng mình và 
những thói quen hằng ngày của mình.

Em có biết hết tất cả cây cối, hoa trái nơi vườn mình 
không? Không chắc phải không? Có những cây thấy 
hoài mà mình không biết tên, và cũng có những cây 
đi ngang hoài mà mình cũng không thấy. Em có nhớ 
những vùng tối trong vườn nhà mình không? Đó là 
những khoảng vườn phía xa, u tối và không dễ chịu khi 
đến gần. Em có biết hết những tính chất và đặc điểm của 
từng cây trong vườn mình không? Chắc là không rồi. 
Cây này tháng nào cho hoa, tháng nào cho trái? Cây này 
tháng nào cần phải bón phân và phải tưới nước ít nhiều 
thế nào? Cây này thì khi nào phải tỉa cành, khi nào phải 
bẻ lá? Mình còn chưa biết hết phải không? Cũng vậy, 
với những thói quen hằng ngày của mình mình cũng 
chưa biết hết đâu. Phải có người bạn tốt tới với mình 
và chỉ cho mình về những thói quen mình còn chưa biết 
đó. Cũng như khi có người giỏi làm vườn vào chơi vườn 
mình và chỉ cho mình những cái cây rất đẹp mà mình 
chưa hề thấy, chỉ cho mình những bụi gai góc và cỏ 
dại mình cần phải dọn dẹp. Trong lòng mình có những 
khoảng u tối mà chính mình cũng không dám ghé thăm. 
Em không phải đã từng hoảng sợ và trốn chạy chính 
những vùng u tối đó hay sao?

Em thấy đấy, đối với cây cối mà mình còn chưa biết rõ 
huống chi là những hạt giống nằm sâu trong lòng đất? 
Dưới đất vườn nhà: Chỗ này có hạt giống gì? Mình đã 
gieo bao nhiêu hạt giống xuống đất của vườn mình? 
Những người tới chơi nơi vườn mình đã vô tình hay cố 
ý ươm xuống bao nhiêu hạt giống cho nó? Có bao nhiêu 
hạt giống tốt và bao nhiêu hạt giống xấu dưới lòng đất 
vườn mình? Cũng vậy, trong lòng mình cũng có nhiều 



ẩn số lắm, có 
những điều xảy 
ra trong lòng 
mà mình không 
giải thích được: 
Tại sao tự nhiên 
mình lại thấy 
buồn? Tại sao tự 
nhiên mình lại 
thấy giận người 
kia? Tại sao 
mình nói câu đó 
với người bạn 
của mình? Tại 
sao? Và tại sao? 
Em có thường 
đặt cho mình 
những câu hỏi 
như vậy? Em 

biết vì sao không? Đó là do những hạt giống nằm sâu 
trong lòng mình, những hạt giống mà mình không biết 
tới đã biểu hiện ra. Nếu mình chưa có khả năng nhìn 
thấy sự biểu hiện và sự liên hệ giữa những thói quen 
trong đời sống hằng ngày và những hạt giống trong lòng 
mình thì mình thật khó có hạnh phúc! 

Nhưng em đừng hoang mang lo lắng. Hôm nay tôi mời 
em tới thăm Vườn Bụt. Rồi có dịp, em sẽ mời Bụt tới 
thăm vườn em. Bụt là một người làm vườn tận tụy và 
đầy kinh nghiệm. Tôi mong sau khi đến thăm Vườn Bụt, 
em cũng trở nên một người làm vườn tận tụy và sẽ có 
thêm nhiều kinh nghiệm.

Em có thấy lòng mình là một mảnh vườn? Em có thấy 
mọi người chúng ta là một mảnh vườn? Tôi là một mảnh 

vườn, em cũng là một mảnh vườn và mỗi người bạn của 
chúng ta cũng là một mảnh vườn. Những mảnh vườn 
này nằm sát cạnh nhau và được phân chia bởi những cái 
bảng tên: vườn này tên là “tôi”, vườn này tên là “em”, 
vườn kia tên là “nó”...

Em biết rồi đó, vì những mảnh vườn gần nhau cho nên 
hoa vườn bên kia nở thì vườn mình cũng thơm, mà rác 
vườn bên kia nhiều quá thì vườn mình cũng thấy dơ. 
Rắn rít, cỏ dại, rác rến... ở vườn bên cạnh có thể lan sang 
vườn mình và những hoa trái, bóng mát của vườn mình 
cũng làm cho vườn hàng xóm mát dịu và tươi xanh hơn. 
Ý thức được như vậy rồi thì khi tới với nhau mình không 
đem thêm cỏ rác và gai góc cho nhau. Như những khu 
vườn kia vậy, đến với nhau mình chỉ nên mang cho nhau 
những hoa trái thơm mát mà thôi. Nhưng câu hỏi đặt ra 
là khi vườn nhà mình còn chưa được thực sự thơm mát 
vì còn quá nhiều gai góc, rác rến và bụi bặm thì làm sao 
mình có thể làm cho vườn nhà hàng xóm đẹp hơn được? 
Vấn đề là trở lại chính mình, hãy làm cho khu vườn của 
mình đẹp hơn mỗi ngày, mỗi ngày. Đó là cách hay nhất 
để làm cho khu vườn lớn của tất cả chúng ta đẹp hơn và 
tươi xanh, mát dịu hơn mỗi ngày. Nếu “vườn tôi” mát 
dịu và rộng rãi, em và mọi người sẽ thong dong, thoải 
mái dạo chơi. Nếu “vườn em” tươi vui và khoảng khoát, 
tôi và mọi người sẽ thanh thản, tự tại nô đùa.

Cho dù mỗi chúng ta là một khu vườn nhỏ, nhưng khi 
đến với nhau, chúng ta sẽ làm cho khu vườn đó trở 
nên thênh thang hơn, trở nên khoáng đạt hơn. Em nhớ 
nhé, những khu vườn ấy chỉ được chia cách nhau bằng 
những cái bảng tên mà thôi. Nếu rút những cái bảng 
tên ấy ra thì chúng sẽ trở thành một khu vườn rộng lớn: 
Vườn Bụt. 

Em đang ở Vườn Bụt. Em hãy thong dong và vui tươi đi.   
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Taø aùo traêng
Sư cô Huệ Trân

(Làng Mai - Xóm Mới, chớm Đông 2009)

ó những hình ảnh chỉ tình cờ bắt gặp một lần nhưng in sâu trong tâm ta như vết hằn trên đá. Hình ảnh đó có thể 
chỉ rất tầm thường như một chiếc lá rơi, một bông hoa nở, một áng mây bay, nhưng tới đúng thời gian, không gian 
và tâm trạng thì chiếc máy ảnh Alaya, tức là thức thứ tám trong Duy Thức Học sẽ chụp rất rõ nét, cất vào kho chứa. 
Những hình ảnh, với trọn vẹn cảm xúc khi đó, không bao giờ mất. Nó nằm mơ màng trong tàng thức, gặp biến thái 
nào đồng cảm của Thức, nó trỗi dậy ngay, tươi tắn, mới mẻ như vừa khai sinh “Thức tùng tử chúng sinh. Tợ cảnh 
tương nhi chuyển”.

Tôi từng được chiêm ngưỡng, không phải một lần mà nhiều lần, nhân dáng thanh thản, nghiêm túc của các sư cô khi 
tọa thiền. Tuy chưa từng được thấy tiên, nhưng với tôi, chắc chắn tiên không thể đẹp bằng. Y áo của tiên nữ tuy tha 
thướt, lộng lẫy sắc mầu nhưng nhìn ngắm lâu thì chắc màu nào cũng như màu nấy, và càng nhiều màu càng làm ta 
mau mỏi mắt. Còn tà áo nhật bình của các sư cô cũng rất tha thướt, dù là áo sáu vạt hay bốn vạt, nhưng mầu nâu của 
đất thì đằm thắm quá! thân thương quá! càng nhìn càng thấy gần gũi, quấn quýt. Và điều đáng thấy hơn, tiềm ẩn sau 
nhân dáng trang nghiêm, tĩnh lặng kia là cả một trời Như Lai an lạc, tỏa sáng tới những tâm mong cầu sự thanh thản, 
yên vui. Chỉ cần tình cờ nhìn thấy một sư cô đang thong dong bước chậm, sư cô đang an tĩnh tọa thiền, hay sư cô 
đang lắng tâm tụng kinh, người bắt gặp cũng sẽ lập tức cảm thấy năng lượng bình an, nhẹ nhàng êm chảy trong tâm 
khảm. Làm sao mà những hình ảnh đầy thiền vị đó không gây cảm xúc sâu sắc cho được! 

Bức tranh tuyệt mỹ đó từng được thầy Tuệ Không, tức thi sỹ Phạm Thiên Thư, người mà HT. Minh Châu tán thán là 
“Kẻ can đảm thi hóa Kinh Kim Cang để cúng dường Chánh Pháp”, vẽ bằng lục bát thế này:

“Trăng khuya hiu hắt hiên vàng
Trang kinh lác đác đôi hàng nhạn sa
Ý nào hóa hiện ngàn hoa
Chữ nào cẩn ngọc trên tà áo ni
Dỗ non nước, giọng thầm thì
Dỗ tam thế mộng  xá gì vóc hoa
Ni cô trụ giữa ta bà
Búp tay hồng ngọc nâng tà áo trăng” (*)

Có thật trăng tỏa sáng trên vạt áo nâu hay chính “Pháp thân thường trụ Như Lai” trên thân giáo đó mới là ánh sáng 
đích thực dẫn tới những nẻo về giác ngộ?

Giữa mộng và thực luôn có một sự nhận biết trong suốt, không qua lăng kính phân biệt nào. Một vị thiền sư hay chỉ 
là một Phật tử, vén y áo, ngồi xuống bồ đoàn, khoanh chân kiết già hay bán già, khép mắt và tĩnh tọa với sự buông bỏ 
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mọi ngôn ngữ, mọi nhãn quan và cảm thọ thì pháp-thân-
thường-trụ sẽ hiện tiền. Khi đó, nếp y vàng, tà áo nâu 
hay vạt áo tràng lam chỉ đồng nhất là “Tà-áo-trăng” vì 
đã cùng trụ trong không gian của “Mưa ngọc trải mười 
cõi. Vô lượng chúng hoa thơm” (*)

Được nhập chúng ở Xóm Mới với ni chúng của Tăng 
thân Làng Mai trong mùa An Cư Kiết Đông 2009 - 
2010, tôi lại được nhiều cơ duyên nhận biết sâu sắc hơn 
về vẻ đẹp của “Tà áo trăng”.

Trong đạo, chúng ta từng nghe nói nhiều về bốn chữ 
“Thiểu dục tri túc”, đại ý là giảm bớt tham muốn để biết 
đủ trong đơn giản. Nói thì dễ, nhưng thực hành sống thế 
nào để thực sự bớt đòi hỏi và biết đủ lại là chuyện khác. 
Bên ngoài kia, tôi cũng từng tình cờ nghe những xôn 
xao về “Làng Mai giàu có lắm! Xa hoa lắm! Muốn gì 
cũng có ngay!” Tôi mong sao những người có tâm xôn 
xao đó được dịp ghé Làng để thấy tận mắt Làng Mai 
giàu có thế nào, xa hoa ra sao, sống trong lục hòa và tu 
tập chánh niệm, an lạc nhường nào!

Mùa an cư hai năm trước, tôi tới đây và được ở trong 
một căn phòng có năm cái giường sắt kê sát nhau, có 
mền gối đủ ấm mùa đông nên tuy nghe nói là các sư 
cô tự đóng đơn (giường ngủ) mà tôi chưa được thưởng 
thức nằm trên cái đơn do chính bàn tay các sư cô đóng, 
nó sẽ thế nào. Năm nay thì tôi được ở trên phòng Mây 
Hồng, trong một căn phòng có bốn cái đơn mà không có 
cái giường sắt nào cả. Tôi đoán rằng lần trước, tôi tới trễ 
khóa tu tới mười ngày nên chỉ còn chỗ dự trù cho khách. 
Lần này, đã có chút kinh nghiệm, tôi xin phép sư phụ để 
được tới Làng trước khóa tu, hầu được tu tập cho trọn 
vẹn. Có lẽ vì thế mà tôi có chỗ ở cùng với các sư cô, để 
được nhận một cái đơn. 

Với tôi, cái đơn quả là một sáng kiến tuyệt vời. Tất 
cả chỉ có sáu miếng gỗ hình chữ nhật, năm mặt đóng 
chắc, dính nhau, chừa mặt trên cùng sẽ là mặt giường 
thì miếng đó cưa đôi, đặt nằm khít nhau trên một cái 
nẹp chắc chắn ở chính giữa. Khoảng trống trong cái đơn 
hình chữ nhật đó chính là cái tủ để đựng tất cả áo quần, 
vật dụng linh tinh mà hai “cánh cửa tủ” chính là hai 
miếng gỗ rời, là cái mặt giường, muốn lấy gì, cất gì 
trong đó, chỉ việc nhấc một miếng lên, là cái tủ lộ thiên 
hiện ra. Với cái đơn như thế, vừa không tốn tiền mua tủ, 
vừa không tốn chỗ, lại vô cùng gọn gàng. Tất cả các sư 
cô, sư chú đều có thể tự đóng đơn cho mình như thế.

Tôi không nghĩ, một tự viện nào trên thế giới được mang 
danh là giàu có lắm, mà lại thiểu dục đến thế!

Đó là cái giường lần đầu tiên được hưởng, mà mỗi tối, 
trước khi đặt lưng xuống, tôi đều thầm lặng cám ơn 
bàn tay của vị sư cô đã cưa, đã đóng, đã bào nhẵn, đã 
đặt lòng ân cần vào từng thớ gỗ để hôm nay tôi được 

có giường nằm. Thú thật, nhiều đêm, trong phút quán 
tưởng và biết ơn, nước mắt tôi đã lăn dài, thầm thổn 
thức “Chư Phật ơi, thương quá đi thôi!”

Ngoài việc giường tủ là những nhu cầu cần thiết mà hầu 
hết mọi tự viện đều đi mua thì ở nơi có tiếng là xa hoa, 
giàu có đã tự làm lấy, những khách tăng như tôi còn 
ngạc nhiên về thực phẩm. Đó là hai món đậu hũ và bánh 
mì. Trên bàn ăn các tự viện, ngày nào chả có hậu hũ 
được chế biến thành nhiều món khác nhau, nhưng nơi 
đây, đậu hũ là một trong những món xa xỉ vì đậu hũ do 
chính tay các sư cô làm, chứ không phải là đến lò đậu 
hũ mà khiêng về!

Xin hãy thử tưởng tượng, những sư cô mảnh mai, tha thướt 
áo nhật bình, đứng quậy những nồi đậu nành đã xay, to 
như nồi luộc bánh chưng ngày Tết mà gương mặt cứ tươi 
vui, tay quậy đều, nhẹ nhàng trong chánh niệm, chờ bột 
vừa quánh, hai cô khiêng xuống, đổ từng khuôn khi bột 
còn đang bốc khói! Gò má sư cô Sùng Nghiêm đỏ hồng 
như ánh lửa, đôi mắt long lanh như sao trời, với tôi, thật là 
“Ngoại hiện phàm phu chi tướng. Nội bí Bồ tát chi tâm”.

Ngoài “lò” đậu hũ ở bên hông phòng Do Do, “lò bánh 
mì” cũng thực hiện ngay trong nhà bếp. Các sư cô nhồi 
bột, đổ khuôn, nướng để có đủ bánh mì phục vụ đại 
chúng những bữa điểm tâm là việc làm bình thường mà 
tôi dám chắc rằng, ở đa số các tự viện khác, những việc 
này không bình thường chút nào cả! 

Chưa hết đâu, còn biết bao việc nặng nhọc khác như 
phơi củi để dành đốt lò sưởi, trồng rau, ủ phân bón bằng 
những vỏ trái xanh cắt bỏ, tỉa cành, dọn lá mênh mông 
khắp xóm... Tất cả đều từ bàn tay các sư cô, mà kỳ diệu 
là không hề thấy sự hấp tấp, ồn động hay mỏi mệt. Bóng 
áo nâu cứ thấp thoáng lay động nơi góc vườn này, nơi 
gác chuông kia, trong nhà bếp, ngoài đồng cỏ, dù làm 
việc gì cũng nghiêm túc trong tà áo nhật bình bốn vạt 
hoặc sáu vạt mà chẳng hề vướng víu.

Một lần, sư cô Bảo Nghiêm đãi trà nhóm học trò, trong 
đó có tôi (may quá) Trong khi khay trà truyền tới mọi 
người thì sư cô bảo: 

- Trà này đặc biệt lắm đó, xem sư cô Huệ Trân có nhận 
ra mùi gì không. 

Khi tách trà chuyền tới tay, tôi nhận ra ngay cái mùi rau 
thơm tôi ưa thích nhất này, không dám tin lại được chế 
biến thành trà nên đành nói khác đi! Ấy thế mà chính là 
rau kinh giới đó! Trà kinh giới! Có tin nổi không? Sư cô 
mỉm cười nhẹ nhàng nói thêm;

- Mùa hè, rau thơm ra nhiều quá nên phơi làm trà. Đại 
chúng được uống đủ vị như trà tía tô, trà kinh giới, trà 
húng thơm, trà húng lủi …
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Nâng tách trà kinh giới, nhấp từng ngụm mà không khỏi 
bồi hồi nghĩ tới những gói trà được cho là cực kỳ quý 
giá vì phải lên tận đỉnh núi, chờ đúng khi tuyết rơi, hay 
vào tận hang sâu, chờ tia nắng đầu mùa dọi đúng thân 
trà, hái thật nhanh và mang thật gấp về nơi pha chế, ủ 
bằng những phương tiện tối tân để khi lá trà khô mà 
hương vị vẫn như khi vừa hái! Những gói trà loại này, 
giới nhân gian bình thường chẳng bao giờ đủ khả năng 
nếm tới! 

Phải chi những người quý tộc được mời một tách trà từ 
các loại rau thơm này, để họ có cơ hội biết rằng những 
gói trà cầu kỳ kia có thật thơm ngon, quý giá, hay sự 
thơm ngon quý giá đó chỉ do họ tạo ra sự khó khăn, 
cầu kỳ rồi tưởng là thế! Nếu ngộ được như vậy, biết 
đâu họ cũng sẽ nhận ra giá trị của thiểu dục tri túc thôi, 
có khó chi đâu!

Đời sống của người tu như thế. Thân giáo của những 
người con Phật linh động như thế, làm sao tránh khỏi 
tâm thế gian hời hợt khi khởi ý ngụy tạo để đạt những 
lợi lộc phù du!

Trong những truyện điển tích Phật giáo, tôi từng băn 
khoăn về chuyện con cọp lông vàng. Câu chuyện đơn 
giản thôi, nhưng rất đáng cho người con Phật suy ngẫm.

Con cọp lông vàng đó ở trong khu rừng rậm, bao quanh 
bởi núi non, vách đá cheo leo hiểm trở. Bộ lông vàng 
của nó óng mượt và rất đẹp, nhất là mỗi sáng, khi ánh 
dương lên chiếu vào từng sợi lông vàng thì ánh sáng đó 
long lanh, xuyên suốt tới nhiều dặm. Biết bao nhà quý 
tộc đã nghe biết và mơ ước có bộ áo lông vàng hiếm 
quý nên không ngừng chiêu dụ bọn thợ săn, trả giá thật 
cao để đạt được ước muốn. Tất nhiên, đây cũng là mơ 
ước của bọn thợ săn nên luôn có những kẻ tìm cách mon 
men tới bìa rừng với những túi tên tẩm thuốc độc, mong 
hạ thủ con cọp vàng để lột da đem bán!

Nhưng con cọp cực kỳ bén nhạy. Nó như “ngửi” được 
mùi cung tên nên ít có gã thợ săn nào tới được gần, cho 
tới khi một thợ săn nảy ý nghĩ tìm một bộ ca sa để trá 
hình làm vị sa môn, ôm bình bát, thong thả vào rừng. 
Tất nhiên, bên trong vạt áo ca sa đó có cất dấu cung tên 
tẩm thuốc độc!

Quả nhiên, với nhân dáng một thầy tu hiền lành, càng 
lúc gã thợ săn càng đến gần được con cọp vàng. Và khi 
tầm gần vừa đủ ra tay thì gã nhanh nhẹn lắp tên, giương 
cung nhắm ngay tim con cọp mà bắn thẳng. Cọp trúng 
tên, gầm lên đau đớn. Trong vài giây phút cuối, nó dồn 
hết sức mạnh lao về phía bóng người mà nó tin là vừa 
hãm hại nó. Tuy bị trúng tên nhưng sức mạnh của cọp 
trong sự đầy hận thù đó cũng đủ xô gã thợ săn ngã nhào, 
đủ sức cào cấu, cắn xé để kéo gã cùng sang bên kia thế 
giới với nó.

Nhưng, qua ánh mắt cố nhướng lên, con cọp trúng 
thương nhận ra màu áo ca sa.

Nó không đủ minh mẫn để hỏi, sao người mặc áo ca sa 
lại hại nó, nhưng nó còn đủ sáng suốt để tự nói với nó 
rằng: “Ồ, đây là một vị thầy tu. Ta thà chịu chết chứ 
không thể xâm phạm người này”.

Câu chuyện chấm dứt ở đây.

Trong chuyện này, chiếc áo có làm nên thầy tu hay 
không? Có lẽ có, ít nhất là đối với con cọp lông vàng.

Đừng trách con cọp vàng ngu xuẩn không nhận ra sau 
lớp áo thầy tu là gã thợ săn độc ác, bởi vì con cọp chỉ 
nhìn chiếc áo như dấu hiệu của sứ giả Như Lai nên 
nó lập tức dừng tâm oán hận. Nó chưa đủ trí để ngăn 
chặn và thấu hiểu hết tâm địa ác độc của con người, 
nhưng ít nhất, sự dừng tâm oán hận cũng giúp nó ra 
đi nhẹ nhàng. 

Giây phút này mới thật quan trọng cho mọi người, mọi 
loài, vì chính giây phút này, kẻ ra đi nương theo tâm 
trạng và nghiệp mình mà thác sanh.

Cho nên, đã có phước duyên được “nhập Như-Lai-
Thất, trước Như-Lai-Y” người chí thành tự biết nghiệp 
dầy phước mỏng phải luôn cầu xin Chư Phật gia hộ, giữ 
được thân tâm kiên định suốt chặng đường Như Lai mới 
không phụ lòng Đấng Giác Ngộ đã vì thương xót chúng 
sinh mà thị hiện. 

 (*) Thơ Phạm Thiên Thư



20

“Em,
Tôi muốn nói với em thật nhiều mà thật sự thì dường 
như cũng chưa hiểu hết rõ ràng những điều mình muốn 
nói cũng như chưa hiểu hết nổi những ngõ ngách trong 
lòng em...

Dù sao, ngay bây giờ đây, hãy ngồi thật yên với tôi, 
những huyên náo đã lắng xuống rồi, không gian đã 
được dành cho mình rồi đó. Thở với tôi từng hơi thở 
nhẹ. Tôi biết trong em có sự bình an, hãy luôn nhớ tới 
nó, em nhé.

Hãy trao cho tôi những mảnh vụn trong lòng, tôi hứa 
sẽ cẩn thận mang và chắp nó lại, cho lòng em thanh 
thản. Hãy cùng tôi, luôn nhớ nhìn đời sống bằng đôi 
mắt từ bi, thấy rằng mọi người, mọi loài cũng đang đau 
khổ như em. Và khi có thể, hãy đến chắp lại những vết 
thương vô ý tự gây nên của họ. Sẽ không ai từ chối khi 
vòng tay em biết mở ra bao dung và độ lượng.

Hãy nhìn những cây mai ngoài kia, người ta mới cắt 
tỉa, nhìn trơ trọi quá nhưng dường như có một sức sống 
mới đang ẩn tàng sau những vết thương đó. Những 
cành lá sâu, nấm, rậm rạp được cắt bớt nên không có 
một cây nào bị ngã đổ sau cơn bão vừa qua. Tôi nghĩ 
nếu cứ để như trước kia thì những cành cây to lớn sum 
suê nhưng bị nấm mốc, sâu bọ ăn mòn sẽ làm cả một 
thân cây bị ngã. Em hãy nhớ bài học từ những cây mai 
này nhé. Có thể nó đang đau đó, nhưng nó vẫn sống và 
sẽ vững chãi vươn lên. 

 Im lặng 
     ngập tràn...  

          Tâm Thanh Lương

“... Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên...” (TCS)

‘Chẳng phải một phen sương buốt lạnh. Hoa mai đâu dễ 
ngửi mùi hương...’ Tôi thích câu này lắm. 

Em ơi, hãy cũng nhớ chấp nhận cuộc sống như nó là. 
Đừng đòi hỏi, mong chờ mọi thứ theo cái nhìn của mình, 
cho dù nó có đẹp, có hoàn hảo hơn. Đừng nói thêm gì, 
đừng làm thêm gì, đừng làm đau lòng ai đã trót làm đau 
em. Vì trong ta vẫn luôn có những vụng về, đừng làm 
gãy đổ thêm một lần nữa. Hãy lặng yên đi dù thật khó, 
lặng nghe những đau mỏi trong tâm hồn và trong cơ 
thể. Và hãy cho tôi ôm ấp những vết thương, những cảm 
thọ của em. Những dòng sông đang trôi đi, bình thường 
thôi, phải không ?”
 …

Con thắp lên một ngọn nến, đốt một thanh trầm nhỏ và 
pha một bình trà. Ngồi yên lặng sau một ngày nhiều hoạt 
động. Từ ngọn nến tỏa ra một ánh sáng thật nhẹ nhàng, 
thắp sáng chính mình và mọi thứ xung quanh. Không 
gian rất hiền, thanh thoát và ấm áp. “Một cõi bao la, ta 
về... thênh thang.” Con thấy bình an, có một niềm vui 
nhẹ và sâu lan tỏa trong lòng. Những buổi tối quay về 
và có một góc nhỏ để ngồi chơi với chính mình là một 
món quà, một niềm vui. Cũng có thể mùa đông làm cho 
mình yên và sâu hơn. Ngồi yên và nghe mình thở, nghe 
nhịp đập của trái tim lành lặn và tập ngắm nhìn những 
dòng cảm xúc, tâm hành đang trôi qua. Ngồi yên và biết 
rằng những đau thương, bạo động vẫn xảy ra đâu đó 
hàng ngày hàng giờ trên thế giới; khắc ghi lại những lời 
nguyện ước cũ sẽ tu tập chuyển hóa tâm thức và mang 
đến cho cuộc đời thêm những bình an. Ngồi yên, thấy 
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rằng cuộc sống vẫn đẹp và lành, thấy mình may mắn và 
biết ơn những gì cuộc sống đã ban tặng... - từ cái góc 
nhỏ bé yên tĩnh này giữa lòng xóm Hạ cho đến cái nhịp 
sống, sự thực tập của mình đang được che chở, ấp ủ và 
dìu dắt của Tăng thân...

Nơi này đẹp lắm, đẹp hơn những lời con có thể viết ra. 
Cái không gian mênh mang khoáng đạt của thiên nhiên 
ở đây là một nguồn nuôi dưỡng lớn... từ những con 
đường nhỏ, cánh đồng, bầu trời... cho đến những sắc 
màu của lá, của đất, của mây hay những âm thanh của 
gió, của cây... Đôi lúc, khi lòng thấy chật hẹp một nỗi 
buồn phiền nào đó thì chỉ cần bước ra trên con đường 
kia, ngắm nhìn những cánh đồng... thiên nhiên và không 
gian sẽ nói rằng con không nhỏ bé và hẹp hòi như thế! 
Con nhớ có một ngày tâm trí lạc lối đâu đó trên những 
ngày xa cũ và không muốn nói năng gì. Con đi bộ lên 
xuống những dốc đồi. Đi một mình nhưng buổi sáng đó 
rất trong lành và độ lượng. Đứng trên cao nhìn xuống, 
nắng pha sương hòa vào cảnh vật mở ra từng lớp của 
một bức tranh thủy mạc, vô ngôn mà bất tuyệt. Lên đầu 
dốc ngồi trên tảng đá nhìn ra những cánh đồng trước 
mắt. Không gian bao la quá nên bỗng nhiên tự không 
cho phép một nỗi niềm nào làm chật chội lòng mình. 
Tập thở và thở với từng sắc màu, từng sự vật hiện hữu 
lúc đó. Có gì đâu. Đời sống vẫn bày ra mọi thứ với một 
lòng tha thiết, độ lượng mà. Vậy thôi mà có một nỗi vui 
nào đó nhen lên trong lòng... Chỉ cần với không gian này 
thôi, con ý thức rằng mình không thể không hạnh phúc. 
Dù rằng những vết tích quá khứ còn đó, hay có nhiều 
những lầm lỗi đã vô ý gây ra nhưng đời vẫn luôn mở ra 
những lẽ sống mới, bình an và nhiều ý nghĩa. Rất nhiều 
lần đi trên những con đường, qua những cánh đồng ở 
đây, con cứ tự nhủ rằng, chỉ riêng việc bước đi trong cái 
mênh mông và bao la này thôi đã đủ có hạnh phúc hoài 
rồi. Có còn tự do nào hơn thế. Có những người thiền 
sinh, dù chỉ ở trong nước Pháp, đã phải đổi năm chuyến 
tàu, qua một cuộc du hành gần một ngày mới có thể đến 
đây, mới có thể bước đi những bước chân nhẹ nhàng và 
tĩnh lặng trên những con đường này như vậy. Ngay lúc 
ấy không có gì đang ngăn ngại những bước chân, tầm 
mắt, những lẽ sống đang tuôn tràn trong con và dàn trải 
ra cả không gian nữa. 

Những ngày nắng. Nắng đầy, hắt lên những cây bạch 
dương tiếp tục rụng lá sau mỗi cơn gió, hắt lên bức 
tường, lên dãy nhà cũ mái ngói nâu rêu xanh hiền lành 
của dãy Đồi Mận. Thiên nhiên luôn trong trẻo, tươi mới 
vì dẫu sự sống có đang rụng xuống mỗi phút giây thì 
cũng đang vươn lên trong mỗi phút giây. Nắng mùa thu 
thật đẹp, có cảm tưởng như nắng vàng hơn và không 
chói chang vì có muôn vạn lá vàng lá đỏ đâu đó khắp 
mọi nơi, làm “background” cho những hàng cây sớm 
khô rụng trơ trụi lá cành. Con nhớ có lần con ‘rón rén’ 
đến ngồi bên một sư chị đang ngắm nắng, nói rằng: 
“Cho con ngồi đây chơi nhe, con ngồi im chứ không 

nói gì đâu.” Khung cảnh đẹp quá mà sự lặng lẽ của sư 
chị cũng đẹp, cho nên con ngại những lời nói, những 
câu chuyện không đâu có thể sẽ làm phá vỡ một sự 
yên tĩnh đẹp. Còn mùa đông, nắng có thể là một niềm 
hân hoan. Con nhớ những ngày mùa đông trước làm 
thị giả cho Sư Ông, những ngày có nắng Sư Ông vui 
lắm, Sư Ông cho pháp thoại về “chế lấy mây và gầy lấy 
nắng...”. Có một lần trước khi ra về, Sư Ông còn dặn 
‘mùa đông, con nhớ cất nắng để dành!’ Con thấy vui và 
nhớ. Những niềm hứng khởi, những hạnh phúc đơn sơ, 
những chuyển hóa nho nhỏ do sự thực tập, những niềm 
vui có được với các sư chị, sư em, cái ‘sơ tâm’ nồng 
nhiệt trong những việc làm nào đó... là những khoảng 
trời nắng mà con cất lấy, ấp ủ, để dành đem ra chơi và 
sưởi ấm lại lòng mình cho những ngày mùa đông thâm 
u hay những ngày bất chợt “trái gió trở trời”. Lại nhớ 
có những ngày khác, Sư Ông nghỉ trưa dậy, con thường 
vào phòng ngồi đó, dâng trà, bánh và chờ nếu Sư Ông 
cần gì thì dạy bảo. Thường khi, chỉ có một mình con 
lúc đó, Sư Ông hay ngồi ở cái bàn nhỏ của mình, đọc 
thư từ hoặc làm gì đó. Những lúc đó con ưa ngồi yên, 
không làm gì, không thưa gì, cũng không bỏ đi đâu, 
con muốn ghi nhận thật sâu và nuôi dưỡng ý thức rằng 
Sư Ông còn đang rất gần đó cho con, cho Tăng thân và 
cho mọi người. Rất bình an, giản dị mà đầy kiên định… 
Con thấy cảm động và hạnh phúc vô cùng.  

Con nhớ Khóa tu hai mươi mốt ngày và khóa tu mùa Hè 
năm nay, các sư cô ở Xóm Hạ được cắm lều, như một 
truyền thống khá dễ thương ở đây. Những ngày trong 
khóa tu, có nhiều hoạt động, tiếp xúc với nhiều người 
cho nên nhiều khi con thấy mình bị phóng tâm cũng 
nhiều. Nhưng khi trở về khu lều thì con thấy giống như 
là những hoạt động, những con người kia đã được trả 
lại ở ngoài đó vậy. Con gọi đó là “khu vườn bí mật”  
Những chiếc lều nhỏ nhỏ, đồ đạc thật tối thiểu, đơn sơ. 
Vì vậy, còn lại trong lều chỉ là không gian. Con rất thích 
cái khoảng yên vắng bé nhỏ này. Ở đó, những buổi sáng 
con ưa dậy sớm, thắp một ngọn nến và pha trà uống 
trước khi đi ngồi thiền hoặc những buổi khuya ngồi xếp 
chân tập thở. Con nhớ Sư Ông kể về chuyện một người 
trở về nhà của mình và trời mưa gió đang thổi tung, ướt 
hết mọi thứ trong nhà thì việc đầu tiên là đóng hết các 
cửa lại, đốt lên một ngọn nến hay một bếp lửa để sưởi 
ấm lại căn phòng và sau đó thu dọn lại những thứ giấy 
tờ, đồ đạc đã bị mưa gió làm ướt át và xáo trộn. Con 
cũng vậy, mỗi khi con thấy mình biết “trở về”, không 
cần mưa gió bão bùng gì, thì con đều tìm lại được sự 
bình an cho mình. Quay về thường xuyên với cái “gốc 
rễ” trong thân và tâm để khi nào lòng dấy lên điều gì thì 
sẽ kịp nhận ra, kịp dừng lại. Dù rằng có nhiều khi tâm tư 
dập dồn những vọng tưởng không nguôi hay những tập 
khí sâu dày đưa con  xa rời khỏi hiện tại, thì con vẫn biết 
rằng, luôn có một nơi chốn nào đó, gần gũi và sâu thẳm 
để con trở về. Những buổi khuya ngồi thở như vậy, con 
có cảm tưởng như con đang ngồi với Bụt, cách đây 2600 



năm. Trong mái lều nhỏ dưới một gốc cây, bên ngoài là 
đêm tối rào rạt mưa hay trong âm vang của tiếng côn 
trùng, tiếng chim hót muộn, con thấy “an toàn” và hoàn 
toàn thảnh thơi khi được ngồi chơi với Bụt, chơi với hơi 
thở, chơi với chính mình như thế... 

Niềm vui còn là một góc thiền đường nhỏ mà con luôn 
có thể tìm tới để thăm Bụt, tâm sự với Bụt. Con biết Bụt 
vẫn luôn có đó cho con dù con có vô tình, lãng quên. 
Bụt rất hiền và độ lượng. Bụt là lắng nghe sâu. Bụt là 
từng hơi thở nhẹ và tình thương. Con đã nhiều lần ngồi 
yên đó, chơi với mình với thật nhiều tình thương. Đôi 
khi, Bụt bày cho con một phương cách nào đó để ứng 
xử và trị liệu. Đôi khi, những lầm lỗi, hối tiếc trong 
lòng tan đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng cũng có khi 
những vụng về đã lặp đi lặp lại và có những mâu thuẫn, 
bất an làm day dứt cõi lòng hoài, Bụt đã dạy con học 

kiên nhẫn, học chấp nhận mình, học thích thú những 
điều bất toàn.   

Dù rằng sự thực tập của con còn mong manh, hời hợt, 
nhưng con biết trong con hoa trái của niềm tin và hạnh 
phúc đang lớn dần. Con về nương tựa Bụt… Con về 
nương tựa Pháp… Con về nương tựa Tăng… Không 
còn đi đâu, con ngồi lại đây, lòng ngập tràn những 
niềm tri ân...

Trở về sáng nay 
Dưới mái nhà đã từng
Cho ta ngồi cùng em
Lặng im 
Lặng im
Nghe từng giọt bình minh
Thấm vào đời hồn nhiên…

ại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam nước Pháp có 
những con người thật hiền lành, thật thánh thiện. Những 
con người mặc chiếc áo nâu sồng, đầu đội nón lá, cuộc 
sống rất bình dị mà tấm lòng ôm trọn cả thái hư. Những 
gì họ làm chỉ để giúp mình và giúp người bớt khổ. Ngôi 
làng nhỏ thật đơn sơ một mạc nhưng đã tổ chức bao 
nhiêu khóa tu lớn nhỏ cho tất cả mọi người ở khắp nơi 
trên thế giới có thể về đây tu tập. Những ai đến đây đều 
có cảm nhận như được trở về nhà mình. Ở đó đã cho họ 
biết tình thương đích thực, hạnh phúc đích thực… Cho 
nên tất cả đã làm nên một con đường tâm linh có an 
lạc, có niềm vui thật sự. Con đường đó mở ra cho tất cả 
mọi người. Một số đã bước được những bước vững chãi  
trên con đường đó, một số khác đang chập chững bước 
theo. Họ dìu nhau đi trên con đường hạnh phúc. Nếu ai 
muốn bước trên con đường đó thì cứ tự nhiên. Bởi theo 
tôi, con đường đó chỉ giúp mình vững chãi đi lên chứ 
không làm mình vấp té. Đó là con đường hiểu biết, con 
đường thương yêu.

Ngôi làng nhỏ với bốn xóm, Xóm Thượng, Sơn Hạ, 
Xóm Hạ, Xóm Mới. Tôi đang được sinh hoạt ở Làng 
và may mắn được sống trong tình thương bao la của 
quý  sư cô Xóm Mới. Đây là một trong hai xóm giành 

CHUNG MỘT LỐI VỀ
Sư cô Chân Cẩn Nghiêm

cho quý sư cô và các bạn thiền sinh nữ. Ở đó có bầu 
không khí yên tĩnh và thiền vị, có những tiếng cười 
rộn rã tạo nên không khí vui tươi, sống động thật ấm 
áp tình người mà không đánh mất không khí yên tĩnh 
vốn có ở Làng. Khuya khuya đều có tiếng chuông chùa 
vọng lại, tiếng kinh, tiếng mõ sớm chiều làm lòng ai 
cũng thắm đượm tình thương. Với những khuôn mặt 
tươi mát trong các việc trồng rau, đi chợ, nấu ăn, thiền 
hành, thiền tọa, chăm sóc sư chị, sư em, nâng đỡ thiền 
sinh… Những điều đó đều gói trọn trong ý thức làm 
hạnh phúc cho mình và cho người. Bốn mùa  tu tập, tu 
tập trong mỗi phút giây, thực tập chánh niệm trong đi, 
đứng, nằm, ngồi, nói năng, làm việc với tinh thần an 
lạc và thảnh thơi.

Trong năm qua, Xóm Mới lại cùng quý sư cô Xóm Hạ, 
cùng quý thầy Xóm Thượng tổ chức Khóa tu hai mươi 
mốt ngày, Khóa tu mùa Hè, Khóa tu mùa Đông như mọi 
năm. Đây là cơ hội cho cả bốn xóm thực tập cách sống 
hòa hợp, biết nâng đỡ nhau, học hỏi nhau. Dẫu biết hàng 
tuần cả bốn xóm đã cùng nhau hợp tác để luân phiên tổ 
chức hai ngày Quán Niệm thứ Năm, Chủ Nhật và một 
ngày dành cho chúng xuất sĩ sinh hoạt riêng, chúng cư 
sĩ sinh hoạt riêng. Nhưng vào các khóa tu, với sự tham 
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dự đông hơn thường lệ của thiền sinh, là một bài trắc 
nghiệm thật sự cho sinh hoạt của Làng. Mỗi khóa tu 
mang một sắc thái riêng giành cho người tham gia lựa 
chọn. Về Làng vào dịp Khóa tu hai mốt ngày thường 
là những người đã từng tham gia sinh hoạt lâu năm với 
Làng, đa phần là nhóm Tiếp Hiện. Thiền sinh đã sắp xếp 
công việc gia đình, công sở  trong ba tuần để được về 
Làng học hỏi hằng năm thật là tinh tấn. Các bạn mang 
theo nhiều kinh nghiệm thực tế cùng những khó khăn 
đang gặp phải về Làng hầu mong nương tựa ở Thầy, 
Tăng thân và bạn hữu khắp nơi. 

Trong khi đó, Khóa tu mùa Hè lại sinh động như một 
kỳ nghỉ hè của gia đình. Các em nhỏ, các bạn trẻ cùng 
ba mẹ đã cùng về Làng vui chơi, tu học, cùng tháo gỡ 
khó khăn và thực tập nối lại truyền thông, nuôi dưỡng 
tình thương cho nhau. Những bài pháp thoại của Khóa 
tu mùa Hè có hai mươi phút đầu dành cho các em thiếu 
nhi. Sư Ông chăm sóc và chơi với các em bằng những 
câu chuyện, những lời thăm hỏi, vấn đáp, bằng ánh mắt, 
nụ cười của một người bạn. Và các em đã cảm nhận 
được. Sư cô Chân Không đã đặt hết tấm lòng thương 
yêu trao gửi cho các bạn qua những lời hướng dẫn Thiền 
Buông Thư, pháp môn Làm Mới, tham vấn cho thiền 
sinh. Bằng kinh nghiệm và tấm lòng thương yêu, Sư Cô 
đã giúp nhiều người, nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình tháo 
gỡ những khó khăn và giúp cho mọi người có một cuộc 
sống hạnh phúc thật sự. Có nhiều thiền sinh về Xóm 
Mới, không có đủ phòng nhưng các bạn rất vui được 
cắm lều, dù trời mùa hè vẫn có mưa và hơi lạnh. Những 
hôm trở trời, quanh Xóm Mới lại vang lên lời thăm hỏi: 
“How are you?” “Are you okay?” Những thiền sinh về 
Xóm Mới đã tu tập hết lòng, tham gia đầy đủ thời khóa, 
cùng làm việc với quý sư cô như rửa nồi, dọn dẹp, làm 
nhà vệ sinh, chăm sóc bàn trà, tưới cây, cắt gọt, chuẩn 
bị thiền đường… Các bạn đã yểm trợ khóa tu hết lòng 
như chính các bạn là người tổ chức và tham dự. Bởi vì 
thiền đường Xóm Mới chưa đủ điều kiện, nên quý sư cô 
dựng tạm những cái lều xung quanh thiền đường để mọi 
người đỡ nắng, không may hôm  đó trời đột nhiên gió 
mạnh làm bay những cái lều. Vậy là chính các bạn đã 
kịp thời có mặt rồi cùng quý sư cô dọn dẹp, sửa chữa. 
Khi trời yên trở lại, các bạn lại hăng hái ra dựng lại lều 
để ngày pháp thoại tới tại Xóm Mới có đủ chỗ ngồi. Dù 
ngồi bên ngoài không nhìn được Thầy, nhưng với lòng 
nhường nhịn, sẻ chia niềm vui của pháp môn thực tập 
nên các bạn đã trao tặng tình thương đó cho nhau. Mùa 
Hè mang màu sắc của nhiều lứa tuổi, đặc biệt là sự có 
mặt của các bạn trẻ, các em tuổi mới lớn, các em thiếu 
nhi. Không khí của Khóa tu mùa Hè trẻ trung hơn, gần 
gũi hơn. Và các em được sinh hoạt theo gia đình của 

cùng một lứa tuổi. Có nhiều gia đình tham dự cả nhà, 
nhưng đến tối khi cả nhà đoàn tụ trong lều và chia sẻ 
những niềm vui được tu học trong ngày. Các bậc phụ 
huynh cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy niềm vui của 
con em mình dưới sự chăm sóc và hướng dẫn của quý 
thầy, quý sư cô. Đồng thời cũng cảm thấy mình có thời 
gian để chú tâm hơn vào sự thực tập. Những gia đình 
Tây phương nhỏ trong cộng đồng Tăng thân là một nét 
đẹp bình dị. Một Xóm Trung nhỏ nhắn của người Việt 
như hẹn nhau về Làng để được học nói tiếng quê hương, 
được sống và tiếp xúc với văn hóa Phật giáo trong sinh 
hoạt gần gũi của Làng. Các em được đón nhận hương 
vị đầm ấm của một đại gia đình cùng sống, cùng làm 
việc, cùng học hành, cùng vui chơi. Đã có nhiều em 
cảm động khi chạm được cái điều thân quen này mà một 
nếp sống hiện đại ở Mỹ luôn cho em cảm giác quá đầy 
đủ nhưng cũng quá thiếu vắng một điều gì? Và Xóm 
Trung luôn là điểm hẹn cho những món ăn quê hương 
Việt Nam. Tôi vui khi nhìn những em bé từ các quốc gia 
khác nhau đã về đây nắm tay nhau vui chơi, học thiền 
sỏi, thiền ngồi, thiền ca, được nghe kể chuyện, học vẽ và 
làm những sản phẩm kêu gọi mọi người ủng hộ trẻ em 
đói…Tất cả những việc làm đó đều là cơ hội gieo trồng 
và tưới tẩm cho lòng nhân ái, cho sự cảm thông, cho 
hiểu biết thương yêu của các em. Kết thúc khóa tu, mọi 
người lại hẹn sẽ gặp lại nhau mùa hè sang năm, các bậc 
phụ huynh nhận ra con em mình ngoan ngoãn hơn, biết 
vâng lời cha mẹ, các em tuổi mới lớn biết dừng lại, biết 
định hướng con đường tương lai của mình, biết nhận ra 
hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ đời sống hạnh phúc của 
mỗi người trong một gia đình biết sống hòa hợp.

Đến với Khóa tu mùa Đông thường là những thượng thủ 
quyết tâm về Làng nương tựa Tăng thân suốt ba tháng 
mùa đông băng giá và cùng quý Thầy, quý sư cô đào 
luyện sự học hỏi, hành trì sâu hơn. Và năm nay cũng là 
năm có nhiều bạn thiền sinh về an cư. Các bạn chia sẻ 
niềm vui khi được quý thầy, quý sư cô giáo thọ y chỉ, 
hướng dẫn thực tập cụ thể, được thực tập chung với 
Tăng thân trong một thời gian dài. 

Có một điều lạ nữa, năm nay Xóm Mới có hai lần tổ 
chức Khóa tu Sức khỏe. Bạn có thấy chuyện này lạ 
không? Bạn có thắc mắc điều này không? Thực ra nếu 
bạn là người tham dự khóa tu sức khỏe thì bạn sẽ không 
còn thắc mắc nữa. Khóa tu Sức khỏe vẫn có ngồi thiền, 
thiền hành, pháp đàm, pháp thoại như bao khóa tu khác 
nhưng việc ăn uống thật là đặc biệt. Khóa tu chỉ ăn cơm 
lức muối mè và đồ luộc một lần trong ngày vào buổi trưa 
và uống nước cháo gạo lức loãng, nước rau củ cả ngày 
theo nhu cầu của từng người. Bù lại, mọi người tập thể 
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dục rất nhiều, đi bộ đường dài khoảng hai tiếng đồng hồ 
mỗi ngày, lạy một trăm lẻ tám cái lạy kết hợp theo dõi 
hơi thở. Rồi có thêm thời khóa tập khí công theo từng 
nhóm như: Yoga, gậy, tai chi. Buổi tối có thêm chương 
trình “workshop” theo nhóm. Đây cũng là cơ hội cho 
các bạn thanh lọc cơ thể. Sau khóa tu, nhiều người cảm 
thấy thân tâm nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt rạng rỡ, hồng 
tươi và trái tim mở rộng tình thương. Có thể bạn cũng 
biết khái niệm ăn ít thì nhẹ thân, tập thể dục giúp tinh 
thần sảng khoái, nhưng thử hỏi bạn có dễ dàng làm điều 
đó không? Thật khó mà dừng lại với nhiều thức ăn cám 
dỗ, với những công việc ưa thích khác phải làm. Cho 
nên mình ý thức nhưng mình không thể dừng lại được. 
Mắt, tai, mũi lưỡi muốn đóng lại nhưng không có ổ khóa 
để khóa lại được. Cửa cứ mở và sóng gió, cát bụi cứ đổ 
vào làm cho thân tâm mình bất an như bị gió cuốn đi, 
không dừng lại được. Nếu dừng lại được thì cũng không 
đủ sức để ngăn chặn trận cuồng phong.

Nhưng về Làng thì khác, khi bạn đặt hết lòng vào sự 
thực tập thì bạn sẽ có khả năng ôm ấp và chữa trị được 
những vết thương của thân và tâm. Cũng bởi xóm Mới 
rất đầm ấm, yên bình như ngôi nhà của bạn, có nhiều 
năng lượng lành từ sự thực tập của các sư cô giúp cho 
khóa tu trở nên nhẹ nhàng, giúp mọi người dễ đưa thân 
và tâm về một mối. Giúp bạn thấy rằng cái thân không 
thể xa lìa cái tâm, cái tâm cũng không thể xa lìa cái 
thân. Cho nên khi bạn chăm sóc sức khỏe, bạn nhớ 
chăm sóc cho cả hai. Chăm sóc, chữa trị cho thân, tức 
là chăm sóc, chữa trị tâm. Thường thường người ta chỉ 
chú ý tới cái thân, khi cái thân đau, khi ta cảm thấy khó 
chịu, ta liền tìm cách chăm sóc để thoát khỏi cơn đau, 
thoát khỏi sự khó chịu. Nhưng ở Làng thì khác, Làng 
khơi dậy cho bạn khả năng ý thức, khả năng nhận biết 
và điều trị kịp thời những bất ổn trong thân và trong 
tâm. Nhờ thực tập ý thức về hơi thở và bước chân, bạn 
có khả năng làm yên lắng thân tâm, gửi năng lượng an 
bình, năng lượng thương yêu cho thân tâm mình. Tự 

thân mình, mình sẽ chữa lành những vết thương thầm 
kín của thân tâm. Trước tiên, mình phải nhận diện và 
chấp nhận những gì đang là mình. Ví dụ mình đã sắp 
đặt để đến được với khóa tu, mình đã bỏ hai bữa ăn mà 
chỉ ăn một bữa, cũng nhờ thế mình có thêm thời gian 
quan sát thân tâm mình. Mình sẽ nhận ra thức ăn của 
mình không chỉ là thực phẩm, nó còn có những nhu 
cầu khác nữa. Và mình phải làm sống dậy cái ý thức 
của mình mỗi ngày, mỗi giờ. Có như vậy mình mới có 
cơ hội dừng lại, dù hơi đói một chút nhưng bù lại thân 
tâm mình được thanh lọc, được khỏe mạnh. Cũng đã có 
lúc mình nhận ra cái tâm khỏe mạnh, nhẹ nhàng giúp 
cho cái thân của mình rất nhiều. Nhất là những người 
đang có bệnh, họ đã về Làng tham dự khóa tu, họ đã 
cảm nhận được và chia sẻ lại điều này. Mỗi lần chăm 
sóc thân tâm mình là mỗi lần mình có thêm cơ hội học 
hiểu, học thương chính mình. Cho nên liều thuốc quý 
giá nhất ở đây là hiểu và thương. Khi mình đã biết 
hiểu, biết thương chính mình thì mình sẽ biết cách xử 
lý tình trạng sức khỏe của mình. Rồi từng ngày, từng 
ngày mình nuôi lớn sự hiểu biết, sự thương yêu để 
mình chăm sóc cho người thân, cho bạn bè và cho xã 
hội. Thế là con đường của mình như được mở rộng 
thêm và mỗi ngày sẽ có đông người hơn cùng đi chung 
trên con đường hiểu biết, con đường thương yêu.

Sau những khóa tu, thiền sinh trở về trú xứ, xóm Mới 
trở lại với khung cảnh của một ngôi nhà ấm cúng tình 
huynh đệ. Ở đó quý sư cô lớn đóng vai trò như những 
người cha, người mẹ chăm sóc, chỉ dạy các sư em tu tập 
nên người. Chị em quây quần bên nhau, vừa học, vừa tu 
và vừa chơi nữa. Một đại gia đình thật hòa thuận cùng 
thương yêu nâng đỡ nhau trên con đường tu tập. Cuộc 
sống thật bình dị nhưng tràn đầy hạnh phúc. Tất cả mọi 
người nơi đây như cùng chung một nhịp đập con tim, 
cùng chung bước đi, cùng chung hơi thở. Và một trái 
tim thương yêu, một con đường hiểu biết tỏa chiếu khắp 
muôn nơi soi sáng cho bạn và cho tôi. 

Laù thô Laøng Mai - 33
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ỗi buổi sáng thức dậy, đi với huynh đệ trên con 
đường gạch mới làm tới thiền đường Nước Tĩnh - cũ  
mà mới - lòng tôi đầy niềm vui. Mỗi bước chân đi, tôi 
lại cảm thấy ngập tràn sự biết ơn với bao nhiêu công 
sức và tình thương đã đổ ra trên từng viên gạch nhỏ. 
Con đường được làm bằng tay, không phải chỉ bằng tay 
của một người mà là bao nhiêu bàn tay của sư anh, sư 
chị, sư em trong gia đình xuất gia. Khi bước vào phòng 
mudroom (nơi để áo lạnh, nón, giày dép… trước khi 
vào thiền đường), tôi đã cảm thấy được che chở bởi 
năng lượng bình yên. Ở giữa phòng có bốn băng ghế 
bằng gỗ đóng thành một khung hình chữ nhật để mọi 
người có thể ngồi xuống và cởi giầy trong chánh niệm. 
Băng ghế này được sư chú Pháp Áo và anh Ngân làm. 
Nhìn xuống chân,  thấy những tấm gạch xinh xắn của Ý 
được lót bởi ba của thầy Pháp Duệ, tôi mỉm cười nghĩ 
thầm “Thật là đẹp!”. Vào trong thiền đường, tôi không 
thể không nhìn bức tường được nối dài từ bức tường 
của thiền đường cũ, ốp bằng gỗ Red Cedar, một loại gỗ 
thông thơm. Sàn nhà được lót bằng gỗ tre, và trần nhà 
thì bằng một loại gì đó nhìn rất giống gỗ với bốn hàng 
đèn trắng. Mỗi hàng đèn gồm 10 cái đèn hình tròn cách 
nhau khoảng 4m. Mấy cái đèn tròn này hình trụ và có 
kích thước bằng nồi cơm điện. Mỗi lần nhìn là tôi nghĩ 
tới những nồi cơm treo ngược trên trần nhà . Thiền 
đường đã được tăng thêm diện tích bằng cách nối dài 
ra nên chúng tôi hay đùa với nhau là nhìn giống như… 
đòn bánh tét! Người thì cười tủm tỉm: “Không, giống ổ 
bánh mì ba-ghét (baguette) chứ!” Không khí ở đây ấm 
cúng dễ chịu và lòng tôi cũng vô cùng ấm áp. Diện tích 
bên trong thiền đuờng là 624m2, nhưng nếu cộng thêm 
hàng hiên thì rộng tới 960m2. Ngồi xuống tọa cụ, tôi chú 
ý hơi thở vào ra và những kỷ niệm từ ngày đầu tiên của 
dự án xây thiền đường đang trở về trong tôi như một 
luồng gió mát giữa ngày xuân ấm.

Khoảng cuối khóa An cư mùa Đông 2008 - 2009, vào 
một buổi ăn trưa, có Sư Ông trong nhà ăn, khi hai tiếng 

chuông báo hiệu chấm dứt giờ ăn cơm im lặng vừa thỉnh 
xong để mọi người có thể đi rửa chén hoặc lấy thêm thức 
ăn, Sư Ông cho gọi một số thầy lại trong đó có các thầy 
Pháp Niệm, Pháp Đôn, Pháp Lữ, Pháp Duyệt, vài thầy 
khác nữa và tôi. Sư Ông chia sẻ với chúng tôi rằng: có 
lần trong lúc đi thiền hành quanh Xóm Thượng, Người 
thấy đã tới lúc phải có một cái thiền đường lớn hơn, 
không phải một cái mới, mà là cái cũ được nâng cấp. 
Ngay lúc đó Sư Ông lấy ra một mảnh giấy và bắt đầu 
phác họa thiền đường và phần sẽ được mở rộng thêm. 
Cũng đúng lúc đó tôi thấy giấc mơ của chúng tôi sắp 
thành hiện thực. Chúng tôi luôn mong ước có một thiền 
đường rộng lớn hơn để có đủ chỗ cho nhiều người vào 
những khóa tu lớn, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để 
“xây” thiền đường là ngay chỗ thiền đường Nước Tĩnh 
hiện giờ, vì đó là trung tâm, quả tim của Xóm Thượng! 
(Mấy năm trước đã bàn tính, thậm chí làm lễ đặt đá để 
xây thiền đường mới tại gần chỗ đậu xe nhưng nhiều 
người không thích lắm và việc đã không thành). Sau khi 
phác họa xong, Sư Ông tuyên bố đây là dự án mới của 
chúng tôi. Một trong những điều Thầy muốn là giữ lại 
càng nhiều càng tốt những phần của thiền đường cũ như 
cửa sổ, bức vách, v.v... Lý do là nơi đây chúng tôi đã 
thiền tập, đã nghe pháp thoại, tụng kinh, tụng giới, thực 
tập chánh niệm cả 20 năm nay trong thiền đường này. 
Nên thiền đường đã và đang được đóng góp bởi một 
năng lượng đặc biệt của niệm, định, tuệ của tất cả mọi 
người từ xuất sĩ đến cư sĩ trên toàn thế giới.

Ngay lập tức, một đội ngũ được thành lập để chịu trách 
nhiệm cho dự án, gồm có thầy Pháp Ý, thầy Pháp Đôn, 
thầy Pháp Duyệt, thầy Pháp Duệ, sư chú Pháp Áo, sư 
chú Pháp Liên và tôi. Chúng tôi cùng nhất trí là tình 
huynh đệ phải được đặt lên trên công việc khi làm dự án 
này, nghĩa là không có ai làm “xếp lớn” (no boss), hay 
người chỉ tay và bảo cái này đúng cái kia sai, cái chính 
là sự hòa hợp giữa mọi người. Chúng tôi phải học cách 
làm như những chú ong trong một bầy ong. Rõ ràng là 

Nền tảng của tình huynh đệ
Thầy Chân Pháp Hữu

Thầy Pháp Hữu là một trong những “babymonk” của Làng... 
Bây giờ, thầy đã là giáo thọ,, một giáo thọ rất trẻ . Thầy cũng 
là một trong những thị giả “ưng ý” của Sư Ông. Thầy rời Việt 
Nam khi còn bé, định cư ở Canada, về Làng dự khóa tu mùa 
hè từ năm 11 tuổi và đến năm 13 tuổi thì xuất gia. Dưới đây 
là bài viết của thầy, ban phụ trách Lá Thư Làng Mai chuyển 
ngữ Anh-Việt.
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chúng tôi phải áp dụng những điều Thầy dạy trong từng 
giây phút của việc thực hiện dự án. Chúng tôi biết, không 
phải chúng tôi chỉ xây dựng thiền đường mà chúng tôi 
đang xây dựng quan hệ với nhau. Và năng lượng chế tác 
trong khi làm việc, dù đó là năng lượng hạnh phúc, vui 
vẻ, biết ơn hay năng lượng giận hờn, ganh ghét, cùng 
lúc đó cũng sẽ trở thành chất liệu, vật liệu để chúng tôi 
sử dụng xây nên thiền đường. Nhưng chắc chắn ai trong 
chúng tôi cũng chỉ muốn xây thiền đường bằng những 
chất liệu bình an, vui vẻ và tình huynh đệ mà thôi.

Lúc đó là tháng Ba, khi mọi việc bắt đầu. Đồ án của 
thiền đường đã được thiết kế xong, với sự giúp đỡ của 
thầy Pháp Dung (trụ trì Tu viện Lộc Uyển), thầy Pháp 
Duyệt, sư anh đóng vai chính trong dự án. Chúng tôi 
hợp đồng với bác Peroys và nhóm thợ xây dựng của 
bác ta để giúp cho dự án của chúng tôi. Bác Peroys đã 
giúp xây dựng thiền đường Hội Ngàn Sao của Xóm 
Hạ nên bác cũng quen thuộc với công việc của chúng 
tôi ở Làng.

Đa phần công việc được thực hiện bởi các thầy và sư chú 
ở Xóm Thượng. Dù là tu sĩ, nhưng trong chúng tôi có 
những người có khả năng về xây dựng từ trước khi xuất 
gia, do đó đây là cơ hội để chúng tôi cống hiến tài năng 
của mình cho Tăng thân. Chúng tôi quyết định mình sẽ 
làm sườn nhà, tường, sàn, hàng lang, thiết kế vườn và 
hoàn thiện giai đoạn cuối. Còn bác Peroys và nhóm thợ 
của bác sẽ giúp chúng tôi với hạ tầng cơ sở xây dựng, 
khung nhà bằng kim loại, nóc nhà và trần nhà.

Công việc khởi sự khi tất cả đã rõ ràng. Việc đầu tiên 
chúng tôi phải tính tới là làm một con đường mới đến 
thiền đường vì phần mở rộng đã lấn qua khỏi con đường 
cũ. Có rất nhiều cây phải đào lên và tìm chỗ khác để 

trồng lại. Công việc này rất vui khi làm chung với các 
anh em, dù việc nặng, nhưng đối với chúng tôi, những 
cây này giống như những anh lớn trong nhà đã yểm trợ 
cho chúng tôi bằng sự thực tập của “họ”, “họ” đã có mặt 
nhiều năm trước khi chúng tôi “ra đời” và là một phần 
của Tăng thân. Các cây này đã cho chúng tôi không khí 
để thở và bóng mát trong mùa hè. Tôi có cảm tưởng như 
tôi đang lớn lên cùng với cây mỗi ngày, nên điều quan 
trọng là chúng tôi phải bảo vệ và trồng lại những cây 
này vào đất mẹ. 

Sau khi trồng cây lại ở chỗ khác, chúng tôi kêu gọi một 
buổi làm việc toàn chúng tại Xóm Thượng. Một trong 
những điều tuyệt vời của Tăng thân mà tôi cảm kích là 
sự yểm trợ cho nhau. Khi một Xóm cần sự giúp đỡ thì 
những Xóm khác luôn luôn cố gắng để tiếp tay. Vào 
ngày làm việc toàn chúng đó, tất cả các Xóm đã giúp 
tháo gỡ cái sàn của thiền đường cũ. Bởi vì lần này chúng 
tôi đặt hệ thống sưởi cho thiền đường (cái lò sưởi đốt 
củi của Xóm Thượng sẽ được nghỉ hưu). Mất cả ngày 
trời chúng tôi mới gỡ xong cái sàn gỗ. Những miếng gỗ 
đóng sàn được Xóm Hạ và Xóm Mới giữ và sử dụng lại. 
Như vậy một phần của thiền đường Xóm Thượng bây 
giờ đã hiện diện ở hai xóm kia. Khi bạn vào văn phòng 
của Xóm Mới, bạn sẽ thấy cái sàn được làm bằng gỗ của 
thiền đường Xóm Thượng; còn quán sách Xóm Hạ thì 
cũng có bức tường mới ốp bằng gỗ của thiền đường. Các 
sư cô Xóm Mới nói đùa là năng lượng tu tập 20 năm của 
Xóm Thượng bị chia bớt xuống mấy sư cô rồi!!!

Dự tính là thiền đường sẽ xong vào mùa Xuân cho Khóa 
tu 21 ngày. Mọi thứ đều đi đúng kế hoạch. Ba của thầy 
Pháp Duệ đã bay từ Mỹ qua để giúp xây dựng và bác 
ấy rất khéo tay trong việc xây cất. Cái gì cũng tốt đẹp 
hết thì một ngày nọ, chúng tôi nhận được điện thoại của 
Hội Đồng Xã yêu cầu ngừng việc xây cất lại vì chúng 
tôi không được phép xây dựng thiền đường lớn như vậy. 
Hôm trước họ có cho phép làm rộng thêm 300m2 thôi, 
chúng tôi vẽ và xây tới 960m2! Vậy đây là một dự án 
mới, cần có hội đồng toàn vùng quyết định vào tháng 
3 năm 2010. Mọi người bắt đầu lo lắng và sốt ruột sợ 
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không làm xong kịp Khóa tu 21 Ngày. Lúc đó, chúng 
tôi cũng biết rằng sự lo lắng chẳng giúp gì được cho 
tình trạng nên chúng tôi đồng ý ngừng lại, nhìn vào tình 
trạng một cách cẩn thận để xem phải làm thế nào để đáp 
ứng được yêu cầu. Chúng tôi thực tập buông bỏ ý tưởng 
của mình rằng “phải như thế này!” để chấp nhận tình 
trạng hiện tại. Chúng tôi bảo nhau là “duyên chưa đủ”. 
Và khi nhìn được như thế thì chúng tôi thấy nhẹ nhõm 
hơn, vui hơn, bởi vì chúng tôi biết rằng nhân duyên rồi 
sẽ hội tụ đầy đủ cho thiền đường được có mặt.

Không chậm trễ, thầy Pháp Ý và thầy Pháp Duyệt gặp 
kiến trúc sư, vẽ lại bản thiết kế để phù hợp với yêu cầu. 
Sau đó, chúng tôi nộp bản vẽ lên và bảo họ là chúng tôi 
sẽ đáp ứng tất cả những quy định của họ. Nhưng người 
phụ trách gặp và báo cho chúng tôi biết là họ không thể 
cấp giấy phép cho đến cuối tháng ba năm 2010. Chúng 
tôi choáng váng, và nghĩ rằng như vậy là quá trễ rồi! 
Không thể nào kịp cho Khóa tu 21 ngày cũng như Khóa 
tu mùa Hè. Đúng vào lúc tưởng như không còn gì nữa 
thì tự dưng phép lạ xuất hiện. Không hiểu sao ông Thị 
Trưởng thành phố Bergerac lại có nhân duyên đọc một 
cuốn sách của Sư Ông và rất thích. Ông nghe nói chúng 
tôi đang xây nhà cho Sư Ông và tình trạng hiện giờ là 
phải ngưng công trình. Ông vui vẻ nói chuyện với Hội 
Đồng Xã và bênh vực rằng đây chỉ là để sửa rộng ra 
thôi, không cần chờ họp toàn vùng vào tháng 3 năm 
2010 và cho phép dự án được xây cất lại với điều kiện là 
phải làm việc đúng theo yêu cầu của Socotec (ban giám 
sát về an ninh hỏa hoạn). Ông còn chia sẻ rằng: Làng 
Mai là một chỗ tuyệt vời cho mọi người đến tu tập và 
giúp mọi người thực tập có chánh niệm, như vậy mình 
nên giúp đỡ công việc của mấy thầy. Thế là lúc đó tình 
hình thay đổi hẳn! Khi nghe được tin này chúng tôi vui 
chi mà vui. Chúng tôi biết ơn Sư Ông và những việc Sư 
Ông đã làm cho chúng tôi và mọi người trên toàn thế 
giới. Chúng tôi biết, nhờ ân đức của Sư Ông mà nhân 
duyên được hội tụ đủ để công việc lại được tiếp tục. 

Nhưng khi phép lạ trên xảy ra thì đã là tháng Sáu, chúng 
tôi phải chuẩn bị cho Khóa tu 21 ngày và tham dự cũng 
như cống hiến năng lượng mình cho khóa tu, nhất là 
có mặt để nghe pháp thoại của Sư Ông về cái nhìn của 
“đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu”, do đó mọi 
việc phải tiếp tục bị đình lại. Vì Xóm Thượng chưa xây 
xong thiền đường lớn, bốn cây Tùng gần thiền đường 
Chuyển Hóa đã trở thành pháp đường. Thật là một kinh 
nghiệm tuyệt vời khi ngồi ngoài trời, dưới bóng cây để 
nghe pháp thoại trong Khóa tu 21 Ngày và Khóa tu mùa 
Hè. Tôi có cảm giác như mình đang sống vào thời Bụt 
thuyết pháp cho các vị sa môn nam và nữ trong rừng của 
2600 năm về trước. Đúng là một Pháp Hội!

Sau Khóa tu mùa Hè, Sư Ông và một số anh chị em 
trong Tăng thân đi hoằng pháp ở Mỹ. Đó cũng là lúc dự 
án được tiếp tục. Những người thợ cũng đã đi nghỉ hè 
về. Đầu tháng 9, chúng tôi mời anh Ngân từ Đức qua 
để giúp một tay. Anh Ngân rất tài hoa, anh là người xây 
tháp chuông của cả ba xóm. Anh thật sự là một nghệ sĩ 
khi đụng tới gỗ và xi măng. Lần này anh Ngân qua với 
vợ và cháu bé trai 3 tuổi. Đã ba năm rồi từ khi họ làm 
đám cưới ở Làng và anh rất vui khi trở về lại Làng.

Ba tháng kế đó, các thầy và sư chú ở Xóm Thượng cùng 
với anh Ngân làm việc ngày đêm chung với nhóm của 
bác Peroys. Anh Ngân bắt đầu đóng cái sườn bằng gỗ 
cho mặt tiền của thiền đường với sư chú Pháp Áo và 
một số anh em khác. Đó là một công trình rất lớn. Khi 
nó đã xong và chuẩn bị để dựng lên, chúng tôi quyết 
định sẽ dùng nhân lực mà không thuê máy. Ngày hôm 
đó chúng tôi kêu gọi tất cả anh em rảnh tay ra phụ. Có 
khoảng 20 người có mặt. Trước khi dựng lên, anh Ngân 
hướng dẫn cho mọi người biết cách làm. Thật là một 
kinh nghiệm đẹp khi tất cả mọi người cùng chung sức 
để dựng cái khung gỗ lên. Điều quan trọng là làm việc 
như một đội và làm việc như một cơ thể chứ không tách 
riêng ra. Chúng tôi thật sự là một trong ngày hôm ấy!
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Có một đêm chúng tôi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ sáng 
ngày hôm sau. Lý do là vì chúng tôi đang làm cái hiên 
và anh Ngân phải về lại Đức ngày kế đó, mà chúng tôi 
thì không làm được nếu không có anh. Tôi không nghĩ 
mình có thể dựng xong cái hiên, cả hai mái, trong một 
đêm. Ấy vậy mà chúng tôi đã làm được. Sự đóng góp 
một cách quyết tâm của các anh em trong việc xây dựng 
thiền đường này thật đáng ngạc nhiên và khâm phục, 
nó chứng tỏ mọi người đã yêu quý Xóm Thượng như 
thế nào và chúng tôi đã hạnh phúc ra sao khi chỉ cần 
bên nhau và làm việc như trong một gia đình. Ngày kế 
đó, thầy Pháp Chiếu và tôi đưa anh Ngân cùng gia đình 
anh ra trạm xe buýt ở Bordeaux, nhưng vì kẹt xe lại bị 
lạc đường nên họ đã bị trễ xe, thế là phải quay về Xóm 
Thượng. Khi thấy chúng tôi trở về, ai nấy đều ngạc 
nhiên. Rồi mọi người cười phá lên đùa rằng: vì Thiền 
đường chưa làm xong nên Bụt và Chư Tổ không cho 
anh Ngân về, bắt anh Ngân phải ở lại để giúp các thầy 
làm cho xong. Anh Ngân cũng phá lên cười với chúng 
tôi và ở lại thêm một tháng rưỡi nữa.

Khi Sư Ông và đại chúng từ chuyến hoằng pháp ở Mỹ 
về thì công việc đã xong 80%. Sư Ông từ bi dời ngày 
của khóa An cư lại một tuần để chúng tôi đủ giờ hoàn 
tất và không quá bận rộn với việc xây dựng trong mùa 
an cư. Nhưng chúng tôi cũng không thể làm xong trước 
ngày an cư bắt đầu. Bởi vì loại xi măng đặc biệt dùng 
trong nhà cho hệ thống sưởi dưới nền cần phải có sáu 
tuần mới khô hoàn toàn. Vào tuần thứ ba của khóa an 
cư, chúng tôi bắt đầu có thể đóng sàn bằng gỗ trúc. Phải 
mất năm ngày để hoàn thành cái sàn gỗ. Trong lúc đóng 
sàn, khi làm được khoảng 70% thì bỗng nhiên chúng tôi 
nhận ra một lỗi, hai mảnh gỗ trúc không hoàn toàn ăn 
khớp với nhau vì các hàng xếp không thẳng lắm. Chúng 
tôi hơi thất vọng, nhưng sư em Pháp Áo nói: thà sư em 
có cái khoảng cách giữa hai miếng gỗ còn hơn có cái 
khoảng cách trong tình huynh đệ. Pháp Áo đã là tiếng 
chuông chánh niệm cho chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi 
rằng tình huynh đệ quan trọng hơn cái đẹp của sàn gỗ 
nhiều. Cám ơn những gì sư em nói, nhờ vậy mà chúng 
tôi tiếp tục làm việc chung rất vui vẻ.

Vào ngày thứ Sáu ngày 18 tháng12, chúng tôi xin tất 
cả các xóm tới giúp làm việc chung lần cuối trước khi 
chúng tôi tổ chức ngày Quán niệm đầu tiên sau 10 tháng. 
Hôm ấy trời đãi chúng tôi món quà bằng những bông 
tuyết trắng xóa đầu tiên của mùa đông. Rất nhiều thầy, 
sư chú, sư cô và cư sĩ từ Sơn Hạ, Xóm Mới và Xóm Hạ 
đến giúp. Tôi cảm được tình thương của mọi người khi 
làm chung. Mọi người tận hưởng sự có mặt của nhau 
và vui sướng được là một phần của thiền đường Nước 
Tĩnh. Có quá nhiều việc để làm, nhưng làm việc chung 
với Tăng thân thì việc gì cũng làm xong.

Trong thời gian nâng cấp thiền đường, Thầy đã tới thăm 

rất nhiều lần để nâng đỡ chúng tôi và góp ý cho thiền 
đường được đẹp hơn. Có một đêm, Thầy tới khi chúng 
tôi đang làm việc. Thầy cất tiếng xướng lên. Giọng 
Thầy rõ ràng và mạnh. Thầy nhận ra độ vang âm thanh 
của thiền đường rất tốt. Đêm đó có sư em Pháp Đan làm 
việc với chúng tôi. Sư em mới được xuất gia và lần đầu 
tiên nghe giọng Thầy xướng mà không có micrô, sư em 
thật sự ngạc nhiên và thưa Thầy: “Wow, giọng Thầy vẫn 
còn mạnh và trong giống như người mới 40 tuổi!” Thầy 
cười lớn và trả lời sư em:“Không, Thầy nghĩ giống 
giọng của người 30 tuổi chứ!” Tất cả chúng tôi phá lên 
cười chung với Thầy. Chúng tôi quá hạnh phúc bởi luôn 
luôn có Thầy yểm trợ.

Ngày Chủ Nhật - 20 tháng 12 là ngày Quán niệm đầu 
tiên trong khóa An Cư Kiết Đông và trong 10 tháng trời, 
mọi người đều chờ đợi ngày hôm nay và rốt cuộc nó 
cũng tới. Ngày hôm ấy rất dễ thương, đầy niềm vui và 
hạnh phúc. Thầy giảng một bài pháp thoại tuyệt vời và 
chia sẻ rằng: mỗi lần bước vào thiền đường, chúng ta 
đều có thể cảm nhận được việc làm và sự đóng góp của 
mỗi người trong Tăng thân; mỗi bước chân trong thiền 
đường Thầy đều có thể thấy được tình thương và sự 
quan tâm của đệ tử Thầy bỏ ra. Thầy  mời mọi người 
cùng nhìn về phía bàn thờ và giải thích về cái cửa sổ 
lớn. Phần trên của cửa sổ được chia làm 6 tượng trưng 
cho Lục Độ, ở giữa chia làm 3 tượng trưng cho Tam 
Giải Thoát Môn và dưới cùng là 3 ô kính nhỏ tượng 
trưng cho  Tam Bảo. Thiền đường thật sự ấm cúng với 
sự hiện diện của Thầy và Tăng thân.

Giờ đây, nhìn lại quãng thời gian 10 tháng qua, tôi nhận 
ra tôi đã học hỏi được rất nhiều từ việc nâng cấp thiền 
đường. Chúng tôi hiểu nhau hơn và tình huynh đệ vững 
mạnh hơn. Tôi tự nhủ thầm: Ai ngờ là người tu mình lại 
được học rất nhiều lãnh vực trong cuộc sống. Tôi chưa 
bao giờ nghĩ tới việc sẽ xây được một cái gì đó to như 
thế trong cuộc đời, nhưng cám ơn việc xây thiền đường 
đã xảy ra, và cho tôi thấy cuộc sống tôi ngày càng giàu 
có hơn khi tôi ở trong Tăng thân.

Xin cám ơn tất cả những ai đang đọc những giòng chữ 
này và đã yểm trợ cho dự án nâng cấp thiền đường. Thay 
mặt cho Xóm Thượng, tôi muốn dùng cơ hội này để cám 
ơn Thầy về sự hướng dẫn, cám ơn sư cô Chân Không về 
sự yểm trợ, cám ơn tất cả các sư cô của hai xóm đã tiếp 
tay nhận tổ chức những ngày Quán niệm thay cho Xóm 
Thượng trong thời gian Xóm Thượng đang xây cất và 
luôn có mặt đó để giúp đỡ khi chúng tôi cần, và cám ơn 
tất cả các bạn thiền sinh ở khắp nơi trên thế giới đã đóng 
góp tiền bạc để việc này được thành tựu.

Tôi muốn dừng ở đây bằng câu: “Đây là giây phút hạnh 
phúc - This is a happy moment.” 
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Được biết Tăng thân Sen Búp ở Sydney sẽ tổ chức một khóa tu sức khỏe dưới sự hướng dẫn của hai thầy từ 
Làng Mai tới, tôi không hình dung được sự khác biệt giữa tu sức khỏe và tu chánh niệm như thế nào. Chỉ biết 
các thầy Chân Pháp Lữ và Chân Pháp Liệu nguyên là bác sĩ trước khi xuất gia. Sau khóa tu 4 ngày ở Sydney, 
tôi hỏi thăm và được biết buổi sáng phải lạy 108 lạy, trưa đi bộ cả hai ba tiếng đồng hồ, về ăn cơm gạo lức muối 
mè, rau luộc. Uống chỉ dùng sữa đậu nành, ăn tàu hủ trắng luộc thôi. Thật là buồn cười, vì tu thiền mà sao lạy 
nhiều thế và đi sao lại nhanh và nhiều dữ vậy ta? Vậy mà thú vị thay, nghe nói thiền sinh Tây phương tham dự 
rất đông và rất thích nữa.

Nhìn người rồi nghĩ tới ta, tôi vừa thấy lạ vừa thấy lo không biết ngày tu sức khỏe sắp tới tại chùa Linh Sơn, Bris-
bane vào ngày 11.10.2009, do Tăng thân Vững Chãi - Thảnh Thơi tổ chức, có nhiều người tham dự hay không. 
Nhưng rồi việc gì đến phải đến. Hai thầy Pháp Lữ, Pháp Liệu và anh giáo thọ Chân Bảo Tích của Sen Búp đã đến 
Brisbane vào buổi trưa ngày 08.10.2009 với sự đón tiếp của ba anh Đức Sơn, Cảnh và Huệ. Lịch sinh hoạt quý 
Thầy đã biết và sẽ bắt đầu ngày hôm sau, tức là ngày thứ Sáu (09.10.2009) và thứ Bảy (10.10.2009) với ba buổi 
chia sẻ về sức khỏe tại ba chùa: Linh Sơn, Phật Đà và Pháp Quang.

Ngày chủ nhật 11.10.2009 là ngày tu sức khỏe tại chùa Linh Sơn, bắt đầu từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Qua ba 
buổi nói chuyện trước, đại chúng tham dự rất đông cho thấy vấn đề sức khỏe được quan tâm rất nhiều. Vì vậy hôm 
nay số người có mặt còn nhiều hơn nữa (khoảng 60 người). Đặc biệt có đủ thành phần tuổi tác, già, trẻ, trung niên. 
Một điều đáng kể là Tăng thân không phải lo lắng nhiều về vấn đề ẩm thực trong khóa tu này. Vài chị chỉ lo gạo 
lức, muối mè, rau trộn, trái cây mà thôi. Chương trình trọn ngày được các thầy sắp xếp rất nhẹ nhàng. Bắt đầu 9 
giờ hai thầy hướng dẫn lạy khí công và thực tập ngay. Vừa lạy vừa đếm từng nhóm 10 lạy. Vì là lần đầu, vừa lạy 
vừa kết hợp với hơi thở bụng và quán tưởng máu được đưa lên đầu nuôi óc, mọi người thấy rất hay, nhưng chỉ lạy 
được 60 lạy thôi. Người trẻ thì lạy nhanh theo thầy Pháp Liệu, người có tuổi hay chân yếu thì lạy chậm hơn theo 
thầy Pháp Lữ. Thầy ân cần khuyến khích mọi người nên tinh tiến lạy mỗi ngày mỗi tăng lên cho đến khi có mồ hôi 
thì ích lợi cho sức khỏe rất nhiều. Sau khi lạy thấm mệt, thầy Pháp Liệu cho đại chúng nghe chuông và ngồi thiền 
có hướng dẫn rất là khỏe và rất dễ định tâm (30 phút). Sau đó thầy Pháp Lữ cho một bài pháp thoại rất hấp dẫn về 
“Bế tinh, thủ khí, tồn thần”. Thầy giảng rất tỉ mỉ, rõ ràng và khoa học (vấn đề tế bào gốc). Sau gần một giờ nghe 
pháp thoại rất vui, đại chúng được hai thầy hướng dẫn đi bộ thành hai nhóm. Nhóm đi nhanh theo thầy Pháp Liệu, 
nhóm đi chậm theo thầy Pháp Lữ. Hôm nay còn học đựợc cách đi thụt lùi khi lên dốc rất thú vị. Đi bộ theo quý 
thầy phải đi thật nhiều và hơi nhanh cho ra mồ hôi mới có hiệu quả. Đến 1 giờ trưa mọi người đi bộ về đến chùa 
và chuẩn bị dùng cơm trưa trong chánh niệm. Thức ăn thật đơn giản: gạo lức, muối mè và xà lách, nhai thật kỹ và 
chậm vậy mà thấy ngon ngọt vô cùng. Được ăn cơm chung với quý thầy Làng Mai, Tăng thân Sen Búp và quý bà 
con tham dự thật là hạnh phúc.

Sau giờ thiền buông thư khoảng 45 phút có hướng dẫn và hát, đại chúng được tham dự giờ pháp đàm, vấn đáp về dinh 
dưỡng sức khỏe. Có nhiều câu hỏi về các bệnh như phong thấp, táo bón, suyển , tiểu đường, v.v... được đặt ra. Hai 
thầy đã trả lời cặn kẽ và thỏa đáng. Những điều quan trọng mà hai thầy thường nhắc nhở là nên ngưng dùng thuốc 
(bệnh thông thường), nên tập lạy càng nhiều càng tốt, tập thể dục, tập khí công, dùng gạo lức thay gạo trắng, dùng 
rau cải organic, nên ăn ít chất quá bổ dưỡng, quá ngọt. Phải tự tin nơi mình có thể chữa được bệnh mà đừng quá lệ 
thuộc vào một thứ thuốc. Nhớ giữ hơi thở chánh niệm, tập thở bụng, cần có thời gian thư giãn, đi bộ đều mỗi ngày, 
v.v... Một điều quan trọng nữa là ăn hơi đói một chút vào buổi chiều để sự tiêu hóa được dễ dàng. 

Bốn giờ chiều, ngày tu sức khỏe chấm dứt. Tôi thấy mình học được nhiều, nhất là tự thân cảm nhận được sự nhẹ 
nhàng, “thực chứng” của một ngày ăn đơn giản, vận động nhiều, thư giãn và còn được nghe pháp, ngồi thiền. Đúng 
là cả thân và tâm đều được chăm sóc. Chỉ mới có một ngày mà đã được lợi lạc như vậy, hẳn là khóa tu nhiều ngày sẽ 
đem đến nhiều chuyển hóa và trị liệu hơn. Lần sau có khóa tu 4 ngày như ở Sidney, bạn có đi dự với tôi không? 

Ngaøy tu 
söùc khoûe

Vài năm trở lại đây, tại Làng bắt đầu có những khóa tu kết hợp thiền 
tập với cách dinh dưỡng tự nhiên trong khóa tu gọi là khóa tu sức 
khỏe. Mặc dù kết quả vẫn chưa như mong đợi bởi bước đầu còn nặng 
về yếu tố chăm sóc sức khỏe hơn yếu tố thiền tập, nhưng những khóa 
tu này đã được hưởng ứng nồng nhiệt và bắt đầu phổ biến ở nhiều nơi. 
Và dưới đây là bài viết của một thiền sinh thuộc Tăng thân Vững Chãi 
- Thảnh Thơi ở Brisbanen, Úc.
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Truyền thống ăn Tết của chúng ta đẹp lắm: Ở các xóm 
tại Làng Mai trong dịp Tết, chúng ta có cơ hội đi thăm 
hết các phòng của quý Thầy, quý sư cô và cả những bạn 
cư sĩ. Chúng ta cùng nhau uống trà, nhấm nháp bánh 
mức, chia sẻ với nhau những mẫu chuyện, những trò 
chơi, những bài hát và trước khi chia tay để qua thăm 
phòng khác, chủ và khách trao đổi những lời chúc Tết 
đầu năm. Con quá thích những giây phút khi mỗi người 
trong chúng ta nói cho nhau nghe chúng ta trân quý sự 
có mặt của nhau như thế nào, trân quý những đặc điểm 
riêng của từng người như thế nào? Có thể con không 
sống chung một xóm với sư chị này, sư em này, nhưng 
sự có mặt của tất cả các sư chị sư em này đã làm cho 
tăng thân chúng ta giàu có thêm nhiều lắm. Và dĩ nhiên 
là mỗi chúng ta đã nói lên những lời chúc tụng chân 
thành theo cách của mình, chúc nhau cùng tiến mãi trên 
con đường thực tập an lạc và hạnh phúc. 

Phong tục này đã gây cho con một niềm cảm hứng 
để tái lập lại truyền thống chúc tụng vào ngày Giáng 
Sinh và Tết Tây. Nhờ có chiều hướng tâm linh, con 
thấy rõ ràng rằng trong những cuộc lễ lạt này, chúng 
ta không còn chú trọng vào việc ăn ngon và ăn nhiều, 
không tiêu thụ những sản phẩm kích động, không tặng 
và không nhận nhiều quà cáp, những món quà đắt tiền 
nhất, không thức thâu đêm suốt sáng. Chiều hướng 
tâm linh đã giúp rất nhiều người nếm được thế nào 
là sự chia sẻ và niềm hạnh phúc thật sự trong đêm 
Giáng Sinh. Chúng ta đã tụ tập bên nhau, gần bốn trăm 
người trong thiền đường Hội Ngàn Sao với không khí 
êm ả. Mỗi người đã nhâm nhi ly trà, nhấm nháp vài 
cái bánh. Những sứ giả của tinh thần Giáng Sinh (một 
sư chú hóa trang làm bông tuyết, một sư cô trong y 
phục của cô gái chăn cừu, những em bé yêu tinh trong 
rừng…) xuất hiện để mang đấn ánh sáng và âm nhạc 
êm dịu vào giữa vòng tròn. Tất cả chúng ta đều đã 
im lặng thưởng thức những bài hát, những điệu múa, 
những câu chuyện và những em bé trên màn ảnh từ 
bốn phương trời trên thế giới. Cuộc vui đã chấm dứt 
không quá trễ với bài hợp ca Đêm thánh vô cùng bằng 
nhiều thứ tiếng và mỗi người đã thắp sáng một cây 
đèn cầy nhỏ tượng trưng cho hòa bình, niềm vui và sự 
thức tỉnh.

Sáng hôm sau tại xóm Mới, chúng con đã ăn sáng rất 
vui bên lò sưởi, cạnh cây thông, và phát quà cho nhau. 
Quà được phát cho các trẻ em trước. Đây không phải 
những món quà mua ngoài tiệm mà là những món 
được làm với trái tim cùng sự sáng tạo. Không khí hiền 

lành quá! Con cứ nghĩ mãi đến câu thần chú thứ năm: 
“Đây là giây phút hạnh phúc!”. Con đã không quên tận 
hưởng mọi thứ cho những ai không hạnh phúc có được 
một ngày Giáng Sinh tuyệt đẹp. Vui chưa, một buổi lễ 
của Thiên Chúa Giáo mà lại thành công mĩ mãn nhưu 
vậy trong một cộng đồng… Phật giáo! Đối với chúng 
ta, đây không phải là một vấn đề? Bởi vì chúng ta trước 
hết cũng chỉ là những người bạn đồng hành trên con 
đường hiểu và thương cho tất cả mọi loài, những người 
bạn đồng hành của Bụt cũng như của Chúa Ki tô cũng 
như của nhiều người tuyệt vời khác nữa. Con có quá 
nhiều may mắn được sống trong một tứ chúng của Làng 
Mai, nơi có những người bạn đạo tràn đầy đức tính tốt, 
và điều duy nhất mà con muốn là hiến tặng cho họ tình 
thương của con. 

… Giữa mùa Đông nhiệm mầu năm nay, càng ngày con 
càng thấy nhiều ngôi sao lấp lánh, những vì sao tuyệt 
vời cùng lớn lên bảo hộ thế giới của chúng ta. Trong các 
xóm của Làng, chúng ta ngồi chung để soi sáng sự thực 
tập cho mỗi thành viên trong đoàn thể, nhiều giờ mỗi 
tuần trong không khí hòa ái và tươi vui. Đương nhiên 
là cái nhìn của những sư mẹ rất sâu sắc và ai cũng quý 
những hướng dẫn của các sư cô lớn giành cho các sư 
em trên những bước đầu tu học. Nhưng con cũng hết 
sức ngạc nhiên khi nghe các sư em soi sáng cho các vị 
Giáo thọ, các y chỉ sư, các sư mẹ, sư cô và sư chị của 
họ với tấm lòng rộng mở. Những lời soi sáng này đã 
nuôi dưỡng sự cởi mở, tình thương và tình chị em nơi 
con thật nhiều. Đối với con, những buổi soi sáng này 
còn quý hơn những món quà Giáng Sinh rất ngàn lần và 
niềm vui kéo dài lâu hơn nhiều lắm!
 
Đây là cơ hội tốt để quán chiều: giờ đây con có thể hiến 
tặng gì cho tăng thân. Con thấy rõ rằng cái nhu yếu quan 
trọng nhất trong con và món quà mầu nhiệm nhất cho 
con chính là một con đướng tâm linh, là kinh nghiệm 
hiểu và thương trong đời sống cộng đồng. Đó chính là 
sự mở lòng ra được một cách nhẹ nhàng khi trái tim 
mình bắt đầu muốn khép lại. Nếu không tập mở lòng 
như thế để thấy, để nghe, để sống thật sự thì uổng quá! 
Ôi may mắn thay khi con được đến tiếp xúc với chánh 
pháp, tìm thấy niềm tin và ngồi yên tận hưởng những 
hoa trái của sự thực tập. Con thở sâu, tắm mình trong 
sự bình an và những tuyệt vọng trong quá khứ được 
chữa lành. Con không ruồng bỏ niềm đau của trái đất 
khi đất làm con xúc động trong tiếng kêu la của sự bất 
công: “Thế giới huy hoàng của con bên cạnh số phận 
khốn cùng của đa số những người trên trái đất này.” Con 
quyết tâm sống có trách nhiệm, sống như thế nào để lấp 
đi vực sâu chia cách về vật chất, xã hội và tâm lý. Con 
nguyện mỗi giây phút con bước đi với tất cả mọi loài 
trong hạnh phúc đích thực. 

Mong sao cho mọi loài, mọi người và cho chính con 
được bình an, hạnh phúc và thảnh thơi. 

Moùn quaø Giaùng Sinh
Chân Hài Nghiêm

Sư cô Hài Nghiêm là một sư cô trẻ người Pháp mới xuất gia 
được hai năm. Bài viết được Sư cô Định Nghiêm chuyển ngữ
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Vua đầu của triều Lý, Lý Thái Tổ, hồi còn bé thơ đã 
được tu học tại chùa Lục Tổ dưới sự chỉ dạy của Thiền 
sư Vạn Hạnh. Khi lên ngôi, vua đã tổ chức đời sống 
chính trị và văn hóa theo tinh thần vô trụ, vô úy và bất 
nhị của Thiền sư Vạn Hạnh. Nền hòa bình và hạnh phúc 
của đất nước kéo dài trong mấy trăm năm, đó là nhờ sự 
thực tập theo đạo Phật. Lý Nhân Tông, vị vua thứ tư 
của triều Lý đã nhắc tới Thiền sư Vạn Hạnh với những 
lời trân trọng. Vua nói: “Hành động của Thiền sư Vạn 
Hạnh có thông suốt cả tới quá khứ, hiện tại và tương 
lai. Lời nói của Thiền sư hiệu nghiệm như những lời 
sấm truyền. Tại quê hương làng Cổ Pháp, Thiền sư chỉ 
cần dựng cây tích trượng và ngồi yên, mà kinh đô Thăng 
Long được bền vững mãi mãi.”

Vạn Hạnh dung tam tế
Chấn phù cổ sấm ky
Hưng qua danh Cổ Pháp
Trụ tích trấn vương kỳ.

Ta hãy ôn lại những gì mà các vua Lý đã làm trong 
những năm đầu của thành Thăng Long để thấy được 
rằng Ăn Mừng Một Ngàn Năm Thăng Long ta phải 
hành xử và thực tập như thế nào mới nối tiếp được công 
nghiệp của người xưa: 

Năm 1010: Vua Lý Thái Tổ xuống chiếu đại xá các 
thuế khóa cho thiên hạ luôn trong ba năm. Những người 
nghèo, yếu, mồ côi, góa bụa, v.v... đã từng thiếu thuế 
từ nhiều năm trước mà không nộp được đều được tha 
thuế. Năm 1010, tháng 7, xây chùa Hưng Thiên ở nội 
thành để hoàng gia đến tụng giới và tu tập, chùa Thăng 
Nghiêm ở ngoại thành để mời dân chúng đến tụng giới 
và tu tập. Năm 1012, lập Cung Long Đức cho thái tử 
Phật Mã ở ngoài thành để thân cận với dân và hiểu biết 

sự tình của dân. Năm 1016, lại xuống chiếu đại xá tô 
thuế ba năm nữa, và cũng tha tô thuế trong ba năm.Vua 
cũng đã xuống chiếu cho phép những người nào vì sợ 
hãi trừng phạt đã phải trốn tránh được phép về quê cũ 
mà không bị trừng phạt, ân xá cho tất cả. 

Năm 1014: Hữu nhai Tăng Thống Thâm Văn Uyển 
xin tổ chức đại giới đàn tại chùa Vạn Tuế, vua chuẩn 
tâu. Có hơn 1000 người được xuất gia. Năm 1016, lại 
có đại giới đàn ở thủ đô, hơn 1000 người được xuất gia. 
Năm 1019, có đại giới đàn, Vua lại xuống chiếu cho 
độ dân xuất gia. Năm 1018: Vua gửi một phái đoàn do 
Nguyễn Đạo Thành và Phạm Hạc cầm đầu sang Tống 
thỉnh Đại Tạng Kinh. Năm 1020, ủy đức Tăng Thống 
Phí Trí đi Quãng Châu đón Đại Tạng Kinh. 

Vua Lý Thái Tông - Năm 1028, Hoàng thái tử 
Phật Mã lên ngôi. Đại xá thiên hạ. Xuống chiếu cho lấy 
tiền lụa ở kho lớn ban cho thiên hạ. 

Khai Quốc Vương tức hoàng tử Bồ Trấn ở phủ Trường 
Yên làm phản. Vua đích thân đến Trường Yên đánh dẹp. 
Khai Quốc Vương đầu hàng. Vua tha tội cho Khai Quốc 
Vương và vẫn cho tước như cũ. 

Năm 1034, tháng 8, Vua cho dựng tàng kinh Trùng 
Hưng tại chùa Trùng Quang. Năm 1036, đại xá thiên 
hạ. Tháng 2, Vua xuống chiếu sao chép kinh Đại Tạng 
an trí ở tàng kinh Trùng Hưng. Năm 1040, Vua mở hội 
La Hán ở Long Trì, đại xá thiên hạ, tha tội lưu đồ và 
tha thuế cho thiên hạ. Năm 1049, dựng chùa Diên Hựu, 
tức chùa Một Cột. Năm 1052, đúc chuông lớn ở Long 
Trì cho dân ai có oan ức gì không bày tỏ được thì giộng 
chuông để trực tiếp tâu lên vua hoặc đệ đơn kêu oan mà 
không phải đi qua trung gian nào.

Sử gia Hoàng Xuân Hãn trong sách 
Lý Thường Kiệt nói: “Đời Lý là 
đời thuần từ nhất trong lịch sử Việt 
Nam. Đó là nhờ ảnh hưởng của đạo 
Phật.” Ăn Mừng Một Ngàn Năm 
Thăng Long, là phải nhớ tới điều ấy.
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Năm 1054, Vua Lý Thánh Tông lên ngôi. Năm 
1064, mùa Hạ tháng Tư, vua ngự ở điện Thiên Khánh 
trong một vụ xử kiện. Vua chỉ vào công chúa Động 
Thiên đứng hầu bên cạnh mà bảo ngục lai rằng: “Ta 
yêu con ta, cũng như lòng cha mẹ dân yêu dân. Dân 
không hiểu biết mà mắc vào hình pháp, ta rất lấy làm 
thương xót. Từ này về sau, không cứ gì tội nặng hay 
nhẹ đều nhất luật khoan giảm.” Năm 1070, đại hạn, 
phát thóc lúa và tiền lụa trong kho để chẩn cấp cho 
dân nghèo. 

Năm 1072, Vua Lý Nhân Tông lên ngôi. Năm 
1076, đại xá thiên hạ. Năm 1088, phong Thiền sư Khô 
Đầu làm quốc sư để tham hỏi việc nước. Mùa Hạ, tháng 
6, năm 1095, đại hạn, thả tù và giảm hoặc miễn các 

khoản tang thuế. Năm 1103, phát tiền ở kho Nội phủ để 
chuộc những con gái nhà nghèo đã phải bán đi ở đem gả 
cho những người góa vợ. 

Năm 1127, Vua Lý Thần Tông lên ngôi. Năm 1134, 
tháng 2, Vua trai giới để cầu mưa. Xuống chiếu tha cho 
những người phạm tội trong nước. Năm 1134, Vua tổ 
chức giới đàn độ dân xuất gia. Năm 1136, phong Thiền 
sư Không Lộ làm Quốc Sư. Tha thuế dịch cho dân. 

Trong thời đại nhà Lý, các vị Thiền sư như Vạn Hạnh, 
Khô Đầu, Không Lộ, Thông Biện, Viên Chiếu đều được 
các vua ban hiệu Quốc Sư. Các vị Thiền sư này đều là 
những vị học rộng, có trí tuệ siêu việt và tình thương vô 
hạn, là những bậc thầy dạy đạo của cả nước. 

Ñeà Nghò cuûa Thieàn sö Nhaát Haïnh
veà caùch thöùc aên Möøng Moät Ngaøn Naêm Thaêng Long

Cách thức ăn mừng 1000 năm Thăng Long hay nhất là nỗ lực của chính quyền và của toàn dân làm được và tiếp tục 
được những việc mà tiền nhân đã làm trong những năm đầu của kinh thành Thăng Long.

1. Lập trường Đại Học lấy tên Vạn Hạnh gồm đủ các phân khoa có khuynh hướng xiển dương tinh thần vô trụ, vô 
úy, phá chấp, đại đồng và bất nhị của Thiền sư Vạn Hạnh. Các phân viện được mở đồng thời ở các thành phố lớn 
khác trong nước.

2. Thiết lập giờ đạo đức học (công dân giáo dục) ở mọi cấp bậc giáo dục. Đào tạo giáo sư đạo đức học các cấp trong 
các phân khoa sư phạm và đạo đức học. Học và dạy đạo đức học truyền thống, đạo đức học toàn cầu và đạo đức học 
ứng dụng để ngăn ngừa và đối phó với các tệ nạn xã hội: bạo hành gia đình, ly dị, tự tử, ma túy, đĩ điếm, tham nhũng, 
lạm quyền. Thành lập các khu ấp và khu phố đạo đức gương mẫu.

3. Triệu tập đại hội các truyền thống tôn giáo và nhân bản để thảo luận về một nền đạo đức toàn cầu, đưa ra một văn 
bản không có tính cách tôn giáo để làm căn bản thực tập của cả nước về một nền đạo đức toàn cầu có công năng 
lành mạnh hóa và từ bi hóa xã hội và cứu hộ được hành tinh. Mỗi truyền thống đưa ra văn bản thực tập của mình 
(như đạo Phật đưa ra văn bản Năm Giới Tân Tu) để chia sẻ và đóng góp. Tổ chức các buổi trao đổi học hỏi và đàm 
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luận về phương pháp ứng dụng văn bản trong đời sống gia đình, học đường và sở làm. Tổ chức ôn tụng văn bản hàng 
tháng tại chùa, giáo đường, nhà văn hóa, thánh thất, thư viện, v.v... và đàm luận về phương pháp ứng dụng văn bản. 
Các viên chức chính quyền cũng đi ôn tụng văn bản đạo đức học như dân chúng.

4. Thành lập hội đồng nhân sĩ đạo hạnh tại thôn ấp và khu phố, trong đó có mặt các công dân có tiếng là hiền lành, 
đạo hạnh, có thể làm mẫu mực đạo đức cho dân xóm, có thể có vị mục sư, linh mục và trú trì, để chăm sóc đời sống 
đạo đức trong cọng đồng bằng đường lối đức trị, nâng đỡ, khuyến khích, yểm trợ.

5. Ân xá cho những người bị lưu đày và tù tội, trong đó có tội góp ý cho chính quyền, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đa 
giáo hội, kêu gọi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Cho phép một số phạm nhân được chuộc tội bằng công tác xã hội 
dưới sự che chở, giám sát và bảo lãnh của các vị xuất gia thuộc các tôn giáo.

6. Miễn thuế và tha thuế cho những người không nhà cửa, nghề nghiệp, không có nguồn lợi tức. Ân xá cho tất cả 
những người lưu vong được trở về quê quán.

7. Mỗi ngày chủ nhật chỉ sử dụng xe đạp, xe thồ, xe ngựa, đi bộ, chỉ trừ trường hợp cứu cấp, tại thủ đô Hà Nội cũng như 
tại các thành phố lớn. Ngày chủ nhật không không hút thuốc, không uống rượu, không bán thuốc hút và bán rượu. 

8. Lập thêm các quán cơm chay ở thủ đô và các thành phố lớn. Các quán ăn khác mỗi quán cũng phải có ít nhất vài 
món ăn chay. Mọi người được khuyến khích ăn chay ít nhất là mười lăm ngày mỗi tháng (theo khuyến cáo của Liên 
Hiệp Quốc là giảm bớt ít nhất 50% công nghệ chế tác thịt nhằm mục tiêu cứu độ hành tinh). Những người ăn chay 
trường được hưởng chế độ bớt 50% tiền bảo hiểm xã hội.

9. Yểm trợ công nghệ sử dụng ánh sáng mặt trời để nấu cơm, nấu nước tắm, thắp đèn, nấu trà, giặt áo, v.v...

10. Chấm dứt sản xuất và sử dụng bao ni lông và chén bát ni lông, nhựa, loại vất bỏ sau khi sử dụng một lần

11. Triệu tập đại hội Phật Giáo, mời tất cả các vị tôn đức trong và ngoài nước để thành lập lại giáo hội Phật Giáo 
dân lập hoàn toàn đứng ngoài chính trị.

12. Tổ chức các khóa tu tại Việt Nam cho dân chúng và thiền sinh ngoại quốc về phương pháp chuyển hóa bạo động, 
xây dựng tình huynh đệ theo tinh thần bất nhị và vô trụ của Thiền sư Vạn Hạnh.

Những chương trình hành động, nếu các ngành lập pháp và hành pháp trong nước không muốn hoặc không thể thực 
hiện, thì dân chúng có thể tự tổ chức thực hiện, bắt đầu bằng giới Phật tử, cộng tác với các giới khác, trong các giới 
tôn giáo và nhân bản.

Thiền sư Nhất Hạnh
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Sáng nay, chúng 
ta sẽ nói chuyện 
với rất nhiều người 
đang tham dự 
trong Đại Hội Tôn 
Giáo Thế Giới lần 
thứ  9 được tổ chức 
tại Melbourne, Úc 
Châu. Hội nghị 
có ít nhất khoảng 
một ngàn người 
đang cùng lắng nghe pháp thoại 
này, trong đó có nhiều giáo sĩ Do 
Thái, mục sư Tin Lành, linh mục 
Công giáo và Phật tử khắp nơi. Đại 
Hội bắt đầu từ ngày 03 đến ngày 
09.12.2009. Và ngày 07 tháng 12, 
tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch 
cũng bắt đầu Đại Hội giành cho các 
vị lãnh đạo quốc gia thảo luận về đề 
tài hâm nóng địa cầu và sự thay đổi 
khí hậu đột ngột do môi sinh bị tàn 
phá cùng nhiều vấn đề khác. Đại 
Hội này cần sự yểm trợ của chúng 
ta, cả những nhà lãnh đạo tâm linh 
và những nhà lãnh đạo chính trị.

Sự Thức Tỉnh Tập Thể (Col-
lective Awakening) 

Sáng nay, chúng tôi đã ngồi thiền, 
tụng kinh để gửi năng lượng ủng 
hộ hết lòng cho Đại Hội Tôn Giáo 
Thế Giới và Đại Hội các nhà lãnh 
đạo tại Copenhagen về sự thay đổi 
thời tiết, bảo hộ môi trường. Chúng 
tôi có mặt cho cả hai đại hội, chúng 
tôi muốn ủng hộ bằng tất cả tấm 
lòng của mình. Chúng tôi cố gắng 
gửi đến mọi người một chút năng 
lượng thức tỉnh tập thể vì chúng ta 
rất cần một sự Thức Tỉnh Tập Thể. 
Nếu chúng ta có sự Tỉnh Thức Tập 
Thể đó thì mọi việc sẽ  ổn định hơn. 
Mỗi người sẽ biết cách sống như 
thế nào để giữ gìn sự an toàn cho 
thế giới của chúng ta và con cháu 
của chúng ta sau này. Với sự Tỉnh 
Thức Tập Thể ấy, chúng ta sẽ cùng 
làm việc chung, cùng sống chung 
như thế nào để có thế cứu vãn hành 
tinh và xây dựng một tương lai cho 
con em mình.

Tại Làng Mai, chúng tôi đang có 
ba tháng An Cư Kiết Đông. Trong 

khóa tu ba tháng này có khoảng 
250 tu sinh (xuất sĩ và cư sĩ) cùng 
thực tập chung trong suốt 90 ngày. 
Chúng tôi  ngồi thiền chung mỗi 
buổi sáng và buổi chiều. Chúng tôi 
thức dậy lúc 5 giờ sáng và chúng 
tôi thực tập thật vui như một gia 
đình tâm linh. Chúng tôi nghe pháp 
thoại, đi thiền hành, ăn cơm trong 
chánh niệm, nấu ăn, dọn dẹp, làm 
mọi thứ trong chánh niệm chung 
với nhau. Chúng tôi muốn tu tập 
để cho mỗi phút giây của sự sống 
hằng ngày trở thành mỗi phút giây 
bình an, nuôi dưỡng và hạnh phúc. 
Mỗi chúng tôi đều thực tập hết lòng 
và chúng tôi đã tạo được một năng 
lượng chánh niệm tập thể thật hùng 
tráng. Đó là điều chúng tôi muốn 
hiến tặng cho cả hai Đại Hội, Đại 
Hội Tôn Giáo Thế Giới và Đại Hội 
Copenhagen về bảo vệ địa cầu. 

Ở Làng Mai, năm nào chúng tôi 
cũng thực tập ba tháng An cư mùa 
Đông, đó là cách đóng góp thật kh-
iêm nhường và đơn giản của chúng 
tôi cho sự kiện làm Thức Dậy Toàn 
Cầu. Chúng tôi cần tự đánh thức 
mình, trước khi mời mọi người 
thức dậy, đó là nguyên tắc sống của 
chúng tôi. Điều mà các quý vị trong 
Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới đang 
làm cũng chính là điều đó. Quý vị 
đã cùng đến tận Melbourne để dự 
Đại Hội, để giúp mọi người cùng 
thức dậy, chúng tôi rất cám ơn sự 
có mặt với việc làm tốt đẹp này 
của quý vị. Hội Nghị Copenhagen 
đã đem lại nhiều hy vọng và chúng 
tôi đang đứng sau quý vị để yểm 
trợ. Chúng tôi trông chờ và cần sự 
hướng dẫn, sự chỉ đạo chung để 
giúp cho việc bảo vệ địa cầu.

Trên nguyên tắc, 
chúng ta đã có 
những  kỹ thuật 
đủ tân tiến để thay 
thế loại nhiên liệu 
xăng dầu mà chúng 
ta đang dùng bằng 
loại nhiên liệu mới 
không tổn hại địa 
cầu. Nếu chúng 
ta đoàn kết và đủ 

mạnh thì vào năm 2030 chúng ta 
có thể thay thế 100% việc sử dụng 
xăng dầu, than và nguyên tử bằng 
một loại năng lượng mới của nước, 
không khí, sức nóng trong lòng đất 
và của mặt trời. Chúng ta cần một sự 
chỉ đạo chung cho thế giới. Nhóm 
chỉ đạo ấy không phải chỉ lãnh đạo 
chính trị mà nhóm ấy còn phải có 
chiều sâu tâm linh nữa. Bởi vì kỹ 
thuật không thể thực hiện được nếu 
chúng ta chưa chuyển hóa sự sợ 
hãi, tức giận và thèm khát trong ta. 
Những loại độc tố ấy đang có mặt 
trong xã hội và trong mỗi chúng ta.

Chúng ta tiếp tục đánh nhau ở Af-
ghanistan, Iraq và ở các nơi khác là 
vì trong chúng ta còn có nhiều bạo 
động và giận dữ. Chúng ta biết rất 
rõ việc sử dụng những nguồn năng 
lượng như nước, sức nóng mặt trời 
thì sẽ không làm tổn hao tài nguyên 
trái đất, và những kỹ thuật để chế 
tác, làm tăng trưởng những nguồn 
năng lượng ấy rất cần được tất cả 
chúng ta ủng hộ, khuyến khích. 
Nhưng những nguồn năng lượng 
mới này còn khá đắt, không cạnh 
tranh kịp với giá xăng dầu và than. 
Vì vậy ta cần có đủ ngân sách tài trợ 
cho những công ty đang tìm cách 
sản xuất loại năng lượng mới này, 
để giá cả của loại năng lượng mới 
này có thể cạnh tranh được với giá 
cả của những nhiên liệu cũ. Chúng 
ta nên đánh thuế cao dầu xăng và 
than để hạn chế tối đa việc sử dụng 
những nhiên liệu này. Đó là hướng 
chúng ta phải đi.

Nhưng làm sao chúng ta có đủ tiền 
tài trợ cho những dự án phát triển 
kỹ thuật dùng nhiên liệu mới để 
đừng tàn phá địa cầu? Chúng ta 

Ñoùng goùp Naêm giôùi 
cho moät neàn ñaïo ñöùc toaøn caàu

Đang trong khóa An Cư Kiết Đông, Thầy không thể đến thuyết 
pháp ở Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (Parliament of the World’s Reli-
gion) lần thứ 9 ở Úc được nên ngày 6.12.2009, Thầy đã cho pháp 
thoại tại thiền đường Hội Ngàn Sao để thu hình chuyển tới Hội 
Nghị. Dưới đây là bài giảng được phiên tả và chuyển ngữ Anh - Việt. 
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đang bỏ ra khá nhiều tiền để chế 
tạo vũ khí. Những cường quốc vẫn 
còn đang sản xuất rất nhiều vũ khí. 
Những công nghiệp sản xuất vũ khí 
ở Hoa Kỳ, Anh quốc, Đức quốc và 
Pháp quốc vẫn còn là nguồn kinh tế 
quan trọng cho những quốc gia này. 
Tại sao các nước khác cần mua vũ 
khí? Tại vì họ sợ. Nước Iran đang 
cố gắng để trở thành một cường 
quốc về năng lượng nguyên tử, và 
Bắc Triều Tiên cũng thế. Nền tảng 
của những hành động ấy là sự sợ 
hãi. Họ muốn tự bảo vệ mình. Và 
những nước bán vũ khí đã nói: “Vũ 
khí chúng tôi hiện đại lắm. Nếu quý 
vị có sẵn vũ khí này thì quý vị sẽ an 
toàn hơn”. Họ bấm nút vào sự sợ 
hãi của chúng ta để chúng ta mua 
vũ khí của họ. Sợ hãi là một năng 
lượng mà chúng ta cần chuyển hóa, 
cùng với sự giận hờn. Khủng bố là 
giận dữ, khủng bố cũng là sợ hãi. 
Những người khủng bố có rất nhiều 
giận dữ và sợ hãi nhưng những 
người chống khủng bố cũng có rất 
nhiều giận dữ và sợ hãi. Thành ra 
chỉ lãnh đạo chính trị thôi không 
đủ, chúng ta cần có thêm sự lãnh 
đạo tinh thần nữa. Quý vị đang ở 
trong Đại Hội để nói giúp chúng 
tôi rằng: chúng ta có thể dùng tiền 
mua vũ khí để yểm trợ cho dự án 
bảo vệ địa cầu và làm cách nào để 
nhận diện những độc tố bạo động, 
giận hờn, sợ hãi trong chúng ta để 
có thể chuyển hóa chúng. Chúng ta 
có thể làm việc ấy với tư cách cá 
nhân hay làm việc ấy với tư cách 
một đoàn thể .

Năm rồi, trong Khóa tu mùa Đông 
ở Làng Mai, chúng tôi cũng có vài 
trăm người về tu chung. Chúng tôi 
ngồi thiền chung, đi thiền hành 
chung và thực tập nhìn sâu để tìm 
ra con đường tâm linh nào có thể 
giúp chúng ta đi ra được tình cảnh 
khó khăn hiện tại. Chúng tôi thực 
tập thiền quán và muốn chia sẻ 
cái thấy, cái tuệ giác của Bụt cho 
một nền đạo đức toàn cầu và tâm 
linh toàn cầu. Trong khi chế tác 
năng lượng của tình huynh đệ, tình 
thương và hạnh phúc, chúng tôi 
cũng thảo ra được một văn bản về 

Năm Phép Tu Tập Chánh Niệm, 
nền tảng của sự tu tập theo Bụt dạy 
để có bình an và hạnh phúc.
Sau khóa tu ba tháng mùa Đông, 
chúng tôi có khóa tu nói tiếng 
Pháp. Trong khóa tu này, chúng 
tôi cũng tu tập nhìn sâu như vậy. 
Đề tài thiền quán (Công Án) cũng 
là một nền đạo đức toàn cầu, tâm 
linh toàn cầu.

Sau khóa tu nói tiếng Pháp lại đến 
khóa tu 21 ngày vào tháng Sáu. 
Trong khóa tu này có nhiều vị Giáo 
Thọ đến từ nhiều nước 
khác nhau (khoảng 
40 nước) cùng nhau 
thực tập thiền quán 
trong vòng hai mươi 
mốt ngày để thấy rõ 
hơn con đường của 
nền đạo đức toàn cầu 
và tâm linh toàn cầu. 
Chúng tôi muốn làm 
cho rõ ràng những gì 
chúng tôi đang tu. Và 
trong Khóa tu mùa Hè 
vừa qua, kéo dài đúng 
một tháng, chúng tôi 
cũng chú tâm về đề 
tài này: Làm thế nào 
để có cái thấy sâu sắc 
về một con đường tâm 
linh có thể áp dụng 
cho một nền đạo đức 
toàn cầu. Cuối cùng, 
vào những ngày chót 
của Khóa tu mùa Hè, 
chúng tôi đã hoàn 
chỉnh được văn bản về Năm Phép 
Tu Tập Chánh Niệm.

Đối với Phật tử chúng tôi, Năm 
Phép Tu Tập Chánh Niệm (thường 
gọi là Năm Giới), có thể mang lại 
cho người thực tập nó một hạnh 
phúc chân thật, tình thương chân 
thật để có thể che chở cho sự 
sống, bảo vệ được trái đất, phục 
hồi truyền thông… cho mọi người 
và mọi loài sống trên trái đất này. 
Năm Phép Tu Tập Chánh Niệm là 
cái thấy sâu sắc, là tuệ giác của Bụt 
cho một nền tâm linh, một nền đạo 
đức áp dụng được cho toàn cầu. 
Chúng tôi đang tìm cách diễn dịch 

Năm Giới này ra ngôn ngữ không 
có những danh từ Phật giáo, để 
chúng tôi có thể chia sẻ cho các 
bạn tu tập theo những truyền thống 
tâm linh khác nữa.

Bây giờ chúng ta nên thở cho khỏe, 
một phút thôi:

Thở vào, tôi  ý thức là tôi còn sống
Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống 
trong tôi và quanh tôi.

Thưa quý vị, theo chỉ dẫn của Bụt, 

chúng ta có thể sống bình an, có 
tình thương và hạnh phúc ngay 
trong phút giây hiện tại. Một người 
tu tập giỏi có thể chế tác ra cảm thọ 
bình an, cảm thọ hạnh phúc bất cứ 
khi nào mình muốn, “Dục an đắc 
an”. Một hành giả tu tập giỏi có 
khả năng nhận diện một cảm thọ 
đau đớn, phiền muộn trong mình, 
có khả năng ôm ấp và chuyển hóa 
nó, đồng thời có thể quán chiếu và 
thấy được nỗi khổ niềm đau của 
người khác. Với lòng từ bi và sự 
quán chiếu sâu sắc, người ấy có 
thể giúp người kia tu tập như mình: 
nhận diện niềm đau, ôm ấp, nhìn 
sâu để hiểu và chuyển hóa nó, để 
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thoát khỏi trạng thái sầu muộn, và 
chế tác được những phút giây hạnh 
phúc, bình an. Mỗi khi trong thân 
ta có sự căng thẳng và đau nhức, 
chúng ta thực tập hơi thở ý thức, 
ta đem tâm về với thân, ta có mặt 
hoàn toàn với phút giây hiện tại, 
nơi này và tại đây là ta đã có thể 
giúp cho cơ thể ta buông thư, an 
lạc. Bụt dạy rằng, thực tập hơi thở 
có ý thức giúp ta thấy được những 
căng thẳng và đau nhức trong 
thân ta và ta cũng thấy được niềm 
đau hay cảm thọ sầu muộn trong 
ta. Chúng ta tập nhận diện và ôm 
ấp mà không nên đàn áp, đè nén 
những cảm xúc ấy. Với năng lượng 
chánh niệm, 
ta có thể làm 
cho cảm thọ 
ấy nhẹ đi. Khi 
chúng ta nhận 
diện được là 
chúng ta đã 
có dừng lại, 
có nhìn sâu và 
thấy được bản 
chất của sự 
kiện ấy, gốc 
rễ của nỗi buồn phiền ấy, ta hiểu 
được và tìm cách thoát ra khỏi 
được. Bụt đã nói: dù ta còn những 
nỗi đau, những buồn phiền lo lắng, 
nhưng khi ta biết cách xử lý niềm 
đau và sự sợ hãi trong ta thì ta cũng 
có thể sống hạnh phúc, an lạc. Cho 
nên chúng ta cần đem chiều sâu 
tâm linh vào đời sống hằng ngày. 
Không có nếp sống tâm linh ta sẽ 
không biết xử lý niềm vui, nỗi khổ 
của chúng ta và ta sẽ không giúp 
được người khác. 

Đạo Phật là đạo Tỉnh Thức. Chỉ 
một vị Bụt thôi thì chưa đủ, chúng 
ta cần rất nhiều vị Bụt. Mỗi người 
trong chúng ta phải trở nên một vị 
Bụt. Vì thế tôi mới dùng từ Tỉnh  
Thức Tập Thể. Tỉnh thức về điều 
gì? Khi ta thở vào và đem tâm về 
với thân, thân tâm nhất như, khi ta 
thực sự có mặt là ta có sự thức dậy 
rồi và khi đó ta biết ta còn sống, ta 
đang có mặt để sống thật sâu sắc.

Sống hạnh phúc trong phút 
giây hiện tại. 
Giác ngộ không phải là chuyện 
xa vời, chỉ cần chúng ta đem tâm 
trở về với thân và thực sự có mặt 
trong phút giây hiện tại. Nhờ có 
mặt trong phút giây hiện tại, giúp ta 
biết nhận diện muôn vàn điều kiện 
mầu nhiệm của sự sống trong ta và 
chung quanh ta. Nếu ta biết tiếp xúc 
được với những nhiệm mầu này 
của sự sống ta sẽ được nuôi dưỡng 
và trị liệu liền và bình an hạnh phúc 
có thể đến liền. Với chánh niệm ta 
mới nhận ra rằng: ta đã có nhiều 

điều kiện hạnh 
phúc hơn ta 
tưởng. Ta may 
mắn hơn rất 
nhiều người. 
Nếu ta nhận 
diện được 
những  điều 
kiện hạnh 
phúc của ta, 
ta không cần 
phấn đấu nữa, 
ta không cần 

đuổi theo tương lai nữa, ta không 
cần tìm cầu hạnh phúc trong tương 
lai nữa, vì ta đang có hạnh phúc bây 
giờ và ở đây. Đó là lời Bụt dạy: biết 
dừng lại để nhìn sâu và sống hạnh 
phúc trong phút giây hiện tại. Cách 
tu tập này có thể giúp rất nhiểu 
người buông bỏ được thèm khát, 
giận hờn và sợ hãi.

Với sự Tỉnh Thức Tập Thể ta có thể 
chận đứng quá trình tiêu hủy xã hội 
và địa cầu. Đã tỉnh thức rồi (có giác 
ngộ rồi), ta không còn nghĩ rằng 
cần có thêm quyền lực, có thêm 
tiền tài, có thêm tình dục thì mới có 
hạnh phúc. Ta quá đủ hạnh phúc, ta 
khỏi phải phí thì giờ chạy theo các 
thứ thèm khát khác. Vì thế để cứu 
địa cầu, ta cần có cái nhìn mới về 
hạnh phúc. Mỗi người trong ta đều 
có sẵn ý niệm làm thế nào để có 
hạnh phúc. Mỗi người trong chúng 
ta đều có cái thấy về hạnh phúc. 
Và vì cái thấy ấy mà chúng ta đã 
hy sinh quá nhiều thì giờ của ta để 
chạy theo những đối tượng của sự 

thèm khát kia, để tàn phá thân và 
tâm đến một mức nào đó. Vì thế, ta 
cần có cái thấy mới về hạnh phúc. 
Bụt dạy thật đơn giản: “Hãy dừng 
lại và trở về với giây phút hiện tại, 
nhìn sâu trong phút giây hiện tại, 
ta sẽ khám phá ra là ta có nhiều 
điều kiện hạnh phúc hơn ta tưởng.” 
Ngay trong giây phút này, bao 
nhiêu mầu nhiệm của sự sống đang 
có trong ta và chung quanh ta. Vì 
thế nên ở Làng Mai, chúng tôi thực 
tập câu thần chú thứ năm: “Đây 
là phút giây hạnh phúc!” Trước 
khi ngồi thiền, chúng tôi đọc thần 
chú; trước khi ăn trưa hay ăn chiều, 
chúng tôi đọc thần chú; trước khi 
đi thiền hành trên ruộng đồng hay 
trong vườn rau, chúng tôi đều chia 
sẻ thần chú cho nhau và hạnh phúc 
có mặt ngay. Thật dễ dàng và đơn 
giản vô cùng. Chúng ta may mắn 
vẫn còn sống trên hành tinh xinh 
đẹp này. Chúng ta phải thực sự có 
mặt trong phút giây này để sống thật 
sâu sắc. Chúng ta có thể được nuôi 
dưỡng và chữa lành được thương 
tích ngay bây giờ và ở đây, vì chúng 
ta đã buông rồi cái giận dữ, cái oán 
hờn đã từng tàn phá chúng ta, tàn 
phá bao nhiêu người trong chúng ta 
và trên thế giới này.

Khi chúng ta thực tập đi trong 
chánh niệm, chú tâm vào hơi thở 
vào và hơi thở ra. Khi thở vào, ta 
bước hai hay ba bước. Ta hoàn 
toàn ý thức sự tiếp xúc của bàn 
chân bạn và mặt đất. Ta đi như 
đang hôn lên mặt đất bằng bàn 
chân của mình. Vì ta có mặt hoàn 
toàn trong phút giây hiện tại, mỗi 
bước chân sẽ mang ta trở về rất sâu 
với phút giây hiện tại. Trong mỗi 
bước chân ta tiếp xúc với biết bao 
mầu nhiệm của sự sống trong ta và 
chung quanh ta. Đi như vậy sẽ thật 
sự nuôi dưỡng và trị liệu không 
phải cho riêng ta mà cho cả địa 
cầu. Chúng ta đã bất công với địa 
cầu, chúng ta đã tàn phá khá nhiều 
trái đất này. Sự thực tập này không 
phải chỉ để dành riêng cho Phật tử 
mà ai cũng có thể làm được, cho 
dù ta là đạo Hồi, đạo Cơ Đốc, đạo 
Do Thái hay Cộng Sản. Chúng ta 

Pheùp tu chaùnh nieäm 
thöù ba daïy ta raèng, 
tình thöông vaø ham 
muoán saéc duïc laø hai 
vieäc khaùc nhau. Ta 
coù theå coù tình thöông 
maø khoâng caàn saéc duïc
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đi thật hạnh phúc thảnh thơi như 
thế. Mỗi bước chân đem lại cho ta 
thêm vững chãi, thảnh thơi, bình 
an và niềm vui. Vì thế nên ở Làng 
Mai, chúng tôi có đi thiền hành 
chung mỗi ngày. Đó là một loại 
phương tiện, một cách di chuyển 
của dân chúng Làng Mai khi muốn 
đi từ địa điểm này đến địa điểm 
kia. Chúng ta tập đi như thế nào 
để mỗi bước chân mang tới cho ta 
niềm vui, bình an, tình thương và 
trị liệu. Nó không tốn kém gì cả, 
mỗi ngày chúng ta đều cần phải đi 
mà! Hễ bước chân đi là ta đi trong 
chánh niệm. Chúng ta không cần 
dành riêng thì giờ cho việc thiền 
hành. Mỗi lần ta đặt chân xuống 
đất để đi là ta đem tâm trở về với 
thân, mỉm cười, thở vào thở ra, rồi 
bước từng bước thảnh thơi, đi như 
Bụt đang đi, thảnh thơi nhẹ nhàng 
như đấng giác ngộ. Rồi ta sẽ thấy 
bình an, hạnh phúc, tình thương, 
tình huynh đệ là có thật.

Khi ngồi thiền, ta cũng làm như 
thế. Phần đông chúng ta quá bận 
rộn, chúng ta không có thì giờ cho 
chính ta. Ngồi thiền là không cần 
làm gì hết, không cần đi đâu hết. 
Ngồi thiền để nhận ra được rằng 
ta còn sống đây là một phép lạ. Ta 
chỉ cần tận hưởng hơi thở vào và 
hơi thở ra, ta nhận diện năng lượng 
bình an, ta có thể giúp thân ta buông 
thư hết những căng thẳng và những 
đau nhức, ta có thể đón nhận thêm 
cảm thọ mừng vui và bình an. Ta có 
thể nhận diện những cảm thọ đau 
nhức, buồn phiền để làm cho nhẹ 
đi, buông ra và chuyển hóa chúng.
Ngồi thiền là một loại thực phẩm 
hằng ngày, đi thiền cũng thế. Ở 
Làng Mai chúng tôi không bỏ đói 
chúng tôi với những thực phẩm 
này. Mỗi một thời thiền tọa như là 
hưởng thụ một bữa ăn. Ngồi thiền 
chung, ta chế tác ra một loại năng 
lượng bình an tập thể, năng lượng 
chánh niệm tập thể đó có thể đi 
vào trong mỗi người chúng ta. 
Đó là thực phẩm. Nếu ta muốn đi 
ngồi thiền mỗi ngày vài lần là vì ta 
không muốn  bỏ đói ta với loại thực 
phẩm này.

Mỗi ngày ta đi thiền hành với đại 
chúng khoảng một giờ và trong 
thời gian đi, tuy không nói chuyện 
nhưng chúng ta đã tạo nên một 
năng lượng tập thể của tình huynh 
đệ và của bình an. Chúng tôi tận 
hưởng từng bước chân, chúng tôi đi 
và biến mảnh đất mà chúng tôi đặt 
chân trở thành cõi Tịnh Độ của Bụt, 
trở thành Thiên quốc của Thượng 
Đế. Cõi Tịnh Độ đang nằm trong ta 
và tùy thuộc vào ta, không tùy vào 
Bụt. Ta có thể đi chơi trên cõi Tịnh 
Độ của Bụt, đi trong thiên quốc của 
Thượng Đế mỗi ngày. Nếu chúng ta 
đủ hạnh phúc, ta sẽ không còn cần 
phải chạy theo những đối tượng của 
thèm khát như danh lợi, quyền lực, 
tình dục và sự giàu có nữa. Vì thế 
cho nên sự Tỉnh Thức Tập Thể mới 
cần thiết như thế. 

Năm Phép Thực Tập Chánh 
Niệm

Năm Phép Thực Tập Chánh Niệm 
là  hướng đi chính cho sự tu tập 
của ta. Năm Phép Tu Tập Chánh 
Niệm đại diện cho tuệ giác của 
Bụt về một nền đạo đức tâm linh 
cho toàn cầu. Giáo pháp của Bụt 
về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo 
đã chỉ cho ta con đường của hiểu 
biết chân chính và tình thương 
chân thật, chỉ cho ta cách trị liệu 
cho mình, cho người, chuyển hóa 
thân tâm và đưa tới hạnh phúc cho 
ta và cho thế giới. Thực tập Năm 
Phép Thực Tập Chánh Niệm giúp 
ta nuôi dưỡng cái thấy tương tức 
hoặc chánh kiến để có thể trung 
hòa được những tri giác kỳ thị, 
thiếu bao dung, giận dữ, sợ hãi và 
tuyệt vọng. Nếu ta sống theo Năm 
Phép Thực Tập Chánh Niệm là ta 
đã đang đi trên con đường của các 
vị Bồ tát rồi. Biết rằng ta đang đi 
đúng đường, ta không còn bơ vơ 
trong cái thấy mù mờ của hiện tại 
và sợ hãi cho tương lai. 

Phép Thực Tập Chánh Niệm 
thứ nhất: Bảo vệ sự sống

Bảo vệ sự sống là làm cách nào để 

bảo vệ trái đất của chúng ta. Có 
nhiều cách bảo vệ trái đất. Ta nên 
sống như thế nào để ý thức được 
những gì đang xảy ra trong ta và 
chung quanh ta, như thế sẽ giúp ta 
thực tập giới thứ nhất:

Ý thức được những khổ đau do sự 
giết chóc gây ra, con xin nguyện 
thực tập nuôi dưỡng tuệ giác 
Tương Tức và lòng Từ Bi để có thể 
bảo vệ sinh mạng của con người, 
của các loài động vật, thực vật 
và môi trường của sự sống. Con 
nguyện không sát hại, không để kẻ 
khác sát hại và không yểm trợ cho 
bất cứ một hành động sát hại nào 
trên thế giới, trong tư duy cũng 
như trong đời sống hằng ngày của 
con. Thấy được rằng tất cả những 
bạo động do sự sợ hãi, hận thù, 
tham vọng và cuồng tín gây ra đều 
bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng 
nguyên và kỳ thị, con nguyện học 
hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị 
và không cố chấp vào bất cứ một 
quan điểm, một chủ thuyết hay một 
ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa 
hạt giống cuồng tín, giáo điều và 
thiếu bao dung trong con và trong 
thế giới. 

Chúng ta biết rằng, chiến tranh 
là sản phẩm của cái hiểu sai, cái 
biết sai lầm. Ta thường có những 
cái thấy sai lầm về ta và về người 
khác. Từ cái thấy như thế, tưởng 
như thế nên giận hờn và sợ hãi 
biểu hiện. Muốn chấm dứt chiến 
tranh ta nên giúp nhau gỡ ra 
những cái thấy sai lệch. Nguyên 
nhân của bạo động, nguyên nhân 
của chiến tranh và cái thấy sai lầm 
là sự cố thủ vào cái thấy của ta. 
Ta không bao dung vì ta tin rằng 
cái thấy của ta đã là chân lý và 
ta không chấp nhận được những 
cái thấy khác. Thái độ này đưa 
tới cuồng tín, thiếu bao dung và 
chiến tranh. Phép thực tập chánh 
niệm thứ nhất khuyến khích 
ta tập nhìn sâu hơn để thay đổi 
cách suy tư của mình. Ta nên tập 
nhìn để thấy sự liên hệ mật thiết 
tương tức của mọi loài, trong mọi 
trường hợp, để tập buông bỏ cái 
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thấy nhị nguyên “ta” với “ngưòi” 
là khác. Chúng ta tập mở lòng 
ra, ta có thể thấy những cái thấy 
khác và ta có thể chuyển hóa tập 
khí kỳ thị và cái giận của ta. Ta 
cùng làm chung điều này và nó sẽ 
đem chúng ta đến gần nhau hơn. 

Tôi nghĩ rằng những nhà lãnh đạo 
tâm linh có thể giúp cho sự tu tập 
chánh niệm này. Ta phải tập khả 
năng lắng nghe sâu để hiểu và để 
buông bỏ được cái thấy sai lạc của 
ta. Ta phải luyện nói lời ái ngữ để 
giúp người kia hiểu được ta. 

Phép Thực Tập Chánh Niệm 
thứ tư: Lắng nghe và ái ngữ 

Chúng ta nên tập cách lắng nghe 
thật sâu để hiểu và buông bỏ được 
những cái thấy chưa trọn vẹn của 
mình. Chúng ta nên tập nói lời nhẹ 
nhàng, ái ngữ để giúp bên kia hiểu 
chúng ta hơn. Lắng nghe sâu và nói 
lời ái ngữ là phép thực tập chánh 
niệm thứ tư:

Ý thức được những khổ đau do lời 
nói thiếu chánh niệm và do thiếu 
khả năng lắng nghe gây ra, con 
xin nguyện học các hạnh Ái Ngữ 
và Lắng Nghe để có thể hiến tặng 
niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi 
khổ đau của người, giúp đem lại an 
bình và hòa giải giữa mọi người, 
giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn 
giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại 
hạnh phúc hay khổ đau cho người, 
con nguyện học nói những lời có 
khả năng gây thêm niềm tự tin, an 
vui và hy vọng, những lời chân thật 
có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa 
giải. Con nguyện không nói năng gì 
khi biết cơn bực tức đang có mặt 
trong con, nguyện tập thở và đi 
trong chánh niệm để nhìn sâu vào 
gốc rễ của những bực tức ấy, nhận 
diện những tri giác sai lầm trong 
con và tìm cách hiểu được những 
khổ đau trong con và trong người 
mà con đang bực tức. Con nguyện 
học nói sự thật và lắng nghe như 
thế nào để có thể giúp người kia 
thay đổi và thấy được nẻo thoát 
ra ngoài những khó khăn đang 

gặp phải. Con nguyện không loan 
truyền những tin mà con không biết 
chắc là có thật, không nói những 
điều có thể tạo nên những sự bất 
hòa trong gia đình và trong đoàn 
thể. Con nguyện thực tập Chánh 
Tinh Tấn để có thể nuôi dưỡng khả 
năng hiểu, thương, hạnh phúc và 
không kỳ thị nơi con và cũng để làm 
yếu dần những hạt giống bạo động, 
hận thù và sợ hãi mà con đang có 
trong chiều sâu tâm thức.

Lắng nghe sâu cần có Niệm, Định 
và lòng từ bi. Không có từ bi ta sẽ 
không nghe rốt ráo người khác. Khi 
ta biết lắng nghe, người kia sẽ đỡ 
khổ nhiều lắm, và nên dùng ái ngữ 
để chuyển tải cái thấy sâu sắc của 
ta cho người kia. Có những người 
biết nói ái ngữ trong chính trường, 
tôi nghĩ là ông Barrack Obama rất 
có khả năng nói lời ái ngữ. Chiến 
tranh ở Afghanistan có thể chấm 
dứt bằng lắng nghe sâu và nói lời ái 
ngữ. Ta không cần gửi quân thêm. 
Người Talibans cũng là con người 
như chúng ta. Họ cũng yêu quê 
hương của họ, yêu nước, yêu dân, 
yêu giống nòi họ như chúng ta, 
cho nên ta có thể nói chuyện được 
với họ. Tôi nghĩ rằng Tổng thống 
Hoa Kỳ Obama có thể mời họ ăn 
chiều ở Nhà Trắng, đi thiền hành 
chung với họ, chia sẻ cho họ thấy 
những khó khăn của Hoa Kỳ, nhờ 
họ giúp và giúp họ giải quyết vấn 
đề Afghanistan. Hai bên có thể nói 
thêm về vấn đề trái đất bị hâm nóng 
khắp nơi, nguy cơ của trái đất mà 
ta đang phải đối diện. Chúng ta cần 
những nhà lãnh đạo ngồi chung bên 
nhau như thế, không phải chỉ ngồi 
vào bàn để đàm phán chính sự thôi. 
Chúng ta hãy giành thời gian bên 
nhau như những người bạn, như 
những người cùng thực tập làm đẹp 
cho hai dân tộc. Ở Làng Mai, chúng 
tôi tu tập như thế, chúng tôi cùng 
nấu ăn, cùng rửa dọn, cùng đi thiền 
hành, ngồi thiền và chia sẻ pháp 
đàm với nhau. Chúng tôi cho người 
kia biết những khổ đau và những 
khó khăn của chúng tôi, và chúng 
tôi lắng nghe nỗi khổ đau và khó 
khăn của nhau. Tôi nghĩ, một Đại 

Hội (Đàm Phán Hòa Bình) nên tổ 
chức để có thể sống chung vài tuần 
bên nhau, chia sẻ  được cả những 
khó khăn không chính thức, xây 
dựng được những liên hệ rất con 
người, hiểu nhau (hiểu những khó 
khăn và nỗi khổ của nhau). Như thế 
thì những thương thuyết hòa bình 
sẽ dễ thành công hơn.

Với sự thực tập Giới Thứ Tư, 
ta có thể tái lập truyền thông và 
mang lại hạnh phúc cho gia đình. 
Tập lắng nghe sâu và nói lời ái 
ngữ giúp các phe lâm chiến có 
thể đến với nhau dễ hơn. Tôi tin 
rằng những vị lãnh đạo tâm linh 
phải giúp các vị lãnh đạo chính 
trị về phương diện này. Họ phải 
làm việc tay trong tay mới tìm 
được giải pháp hòa bình cho cả 
hai bên. Chúng ta cần nhiều kiên 
nhẫn và từ bi mới mong giúp giải 
quyết được cho Iraq và Afghani-
stan. Tổng Thống Obama nên 
đi Iraq và chung sống với Tổng 
thống Iraq một vài tuần, họ nên 
ăn chung, đi dạo chung và chia sẻ 
với nhau những khó khăn, bởi vì 
Tổng thống Obama cũng có nhiều 
khó khăn. Là người sống trên cùng 
một trái đất, chúng ta có thể hiểu 
và giúp nhau tháo gỡ những nỗi 
sợ hãi, giận dữ của nhau. Ta cần 
những vị lãnh đạo chính trị biết tu 
tập chánh niệm dừng lại và nhìn 
sâu như thế. Để làm được điều đó 
ta không cần phải là Thượng Đế 
hay là thành viên của một tôn giáo 
nào. Ta có thể sống đời tâm linh 
mà không cần phải theo một đạo 
nào cả. Bằng cách ta uống trà, ta 
cũng diễn tả được nếp sống tâm 
linh. Ta phải uống trà như thế nào 
để chúng ta trở nên sống động, 
thế giới của buổi uống trà sáng ra 
và hạnh phúc là một cái gì có thật 
ngay lúc ấy. Nếu ta không có thì 
giờ để làm việc ấy là vì lúc nào ta 
cũng đang chạy theo những cảm 
xúc buộc ta phải có thêm nhiều 
quyền lực, tiền tài, danh vọng và 
ta nghĩ hạnh phúc đang nằm bên 
hướng ấy. Nhưng bạn cũng biết 
rằng: hạnh phúc chỉ có thể có 
được ngay bây giờ và ở đây.
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Phép Tu Tập Chánh Niệm thứ tư 
là một cách tuyệt hảo có thể làm 
chấm dứt chiến tranh. Chấm dứt 
chiến tranh thật quan trọng vì ta 
đã phải đổ không biết bao nhiêu 
tiền bạc và nhân mạng vào chiến 
tranh. Những số tiền lớn đó cần 
được sử dụng để yểm trợ những 
dự án sử dụng năng lượng bảo vệ 
địa cầu.

Phép Thực Tập Chánh 
Niệm thứ hai: Hạnh phúc 
chân thật.

Ý thức được những khổ đau do 
lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất 
công xã hội gây ra, con nguyện 
thực tập san sẻ thì giờ, năng lực 
và tài vật của con với những kẻ 
thiếu thốn, trong cả ba lĩnh vực tư 
duy, nói năng, và hành động của 
đời sống hằng ngày. Con nguyện 
không lấy làm tư hữu bất cứ một 
của cải nào không phải do tự mình 
tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn 
sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ 
đau của người kia có liên hệ mật 
thiết đến hạnh phúc và khổ đau 
của chính con, rằng hạnh phúc 
chân thực không thể nào có được 
nếu không có hiểu biết và thương 
yêu, và đi tìm hạnh phúc bằng cách 
chạy theo quyền lực, danh vọng, 
giàu sang và sắc dục có thể đem lại 
nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con đã 
ý thức được rằng hạnh phúc chân 
thực phát sinh từ chính tự tâm và 
cách nhìn của con chứ không đến 
từ bên ngoài, rằng thực tập phép tri 
túc con có thể sống hạnh phúc được 
ngay trong giây phút hiện tại nếu 
con có khả năng trở về giây phút 
ấy để nhận diện những điều kiện 
hạnh phúc mà con đã có sẵn. Con 
nguyện thực tập theo chánh mạng 
để có thể làm giảm thiểu khổ đau 
của mọi loài trên trái đất và để 
chuyển ngược lại quá trình hâm 
nóng địa cầu.

Rất nhiều người quá khổ đã kết liễu 
đời mình vì sau khi chạy theo những 
cái mà họ nghĩ là hạnh phúc như 
danh vọng, quyền hành, giàu sang 
và tình dục mà cuối cùng vẫn tuyệt 

vọng. Với sự tu tập chánh niệm, ta 
có thể nhận diện nhiều điều kiện 
hạnh phúc đang có sẵn trong tầm 
tay và ta có thể hạnh phúc liền bây 
giờ và ở đây. Ta không cần tiêu thụ 
nhiều, ta không cần có danh vọng 
hay quyền lực mới có hạnh phúc. 
Chúng tôi đã xây dựng được những 
cộng đồng tu học (xuất sĩ và cư sĩ) 
cùng tu tập chung, cùng sống đời 
sống đơn sơ thanh bạch nhưng 
rất hạnh phúc. Chúng tôi ăn chay, 
không ăn thịt, cá, trứng, sữa, nhưng 
không khổ chút nào và chúng tôi 
rất thích nếp sống này. Chúng tôi 
biết, không ăn thịt là một cách tuyệt 
vời để cứu lấy trái đất, nó còn hay 
hơn là mua một xe hybrid  tiết kiệm 
xăng nữa. Bởi vì, không ăn thịt 
có thể tiết kiệm việc sử dụng một 
khối lượng nước khổng lồ cho công 
nghệ chăn nuôi, giảm ô nhiễm môi 
trường (hóa chất từ phân súc vật 
là một trong những nguyên nhân 
gây nên hiệu ứng nhà kính), giữ 
gìn và bảo vệ rừng (việc khai thác 
rừng cho những cánh đồng cỏ chăn 
nuôi…) Ngoài ra, rau quả còn là 
loại thực phẩm rất tốt.

Tại tu viện Lộc Uyển của chúng tôi 
ở miền Nam Cali, chúng tôi có thể 
tự sản xuất điện để xài quanh năm 
100% bằng sức nóng mặt trời. Vào 
những khóa tu có cả 1000 đến 2000 
người, chúng tôi vẫn có đủ điện cho 
tất cả phòng (điện lò sưởi cho mùa 
Đông, làm mát phòng vào mùa Hè, 
nấu nước nóng để tắm giặt, điện 
trong phòng, ngoài vườn và dọc 
theo các con  đường của Tu viện…) 
Chúng tôi còn thực tập “no-car-day” 
(ngày không sử dụng xe) mỗi tuần 
một lần. Năm 2009, các bạn cư sĩ 
thuộc các tăng thân của Tu viện đã 
tiết kiệm được 100.000 ngày không 
sử dụng xe. Đó là cách chúng tôi 
muốn biểu lộ lòng biết ơn với trái 
đất, với Bụt và bằng cách đó chúng 
tôi lại có thêm hạnh phúc. Sống 
đơn giản như thế nhưng chúng tôi 
thấy không khổ đau mà lại có nhiều 
hạnh phúc.

Trong cộng đồng tu học của chúng 
tôi, chúng tôi thường thực tập câu 

thần chú thứ năm: “Này các bạn, 
đây là giây phút hạnh phúc.”  Khi 
ta đem tâm về với giây phút hiện 
tại, ta sẽ nhận ra ta có quá nhiều 
may mắn, có quá nhiều điều kiện 
hạnh phúc và ta hạnh phúc liền. 
Hạnh phúc là một cái gì có thật 
ngay trong giây phúc hiện tại. Thần 
chú này rất dễ thực hành, dù rằng 
trong lúc đó ta đang có vài niềm 
đau, vài lo lắng, nhưng ta biết rằng 
ta đã có pháp môn. Với pháp môn 
chánh niệm, ta có thể xử lý niềm 
đau nỗi khổ trong ta. Tuy còn đó 
niềm đau nhưng vẫn cũng còn đó 
những điều kiện của hạnh phúc. 
Nếu không biết xử lý niềm đau thì 
ta cứ tiếp tục buồn phiền, khổ đau 
và sợ hãi, nhưng nếu biết cách, ta sẽ 
không để chúng sai sử nữa

Phép Thực Tập Chánh 
Niệm thứ ba: Tình Thương 
chân thực

Ý thức được những khổ đau do thói 
tà dâm gây ra, con xin học hỏi theo 
tinh thần trách nhiệm để giúp bảo 
hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi 
người, mọi gia đình và trong xã 
hội. Con biết tình dục và tình yêu 
là hai cái khác nhau, rằng những 
liên hệ tình dục do thèm khát gây 
nên luôn luôn mang tới hệ lụy, đổ 
vỡ cho con và cho kẻ khác. Con 
nguyện không có liên hệ tình dục 
với bất cứ ai nếu không có tình 
yêu đích thực và những cam kết 
chính thức và lâu dài. Con sẽ làm 
mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, 
không cho nạn tà dâm tiếp tục gây 
nên sự đổ vỡ của các gia đình và 
của đời sống đôi lứa. Con nguyện 
học hỏi những phương pháp thích 
ứng để chăm sóc năng lượng tình 
dục trong con, để thấy được sự 
thật thân tâm nhất như và để nuôi 
lớn các đức Từ, Bi, Hỉ và Xả, tức 
là những yếu tố căn bản của một 
tình yêu thương đích thực để làm 
tăng trưởng hạnh phúc của con và 
của người khác. Con biết thực tập 
Tứ Vô Lượng Tâm ấy, con sẽ được 
tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong 
những kiếp sau.
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Phép Thực Tập Chánh Niệm thứ 
ba dạy ta rằng tình thương và ham 
muốn sắc dục là hai việc khác 
nhau. Ta có thể có tình thương mà 
không cần sắc dục. Cộng đồng tu 
học của chúng tôi đã chứng minh 
được điều ấy. Chúng tôi có tình 
huynh đệ, giữ giới luật đàng hoàng 
và thực tập chánh niệm để tạo ra 
hạnh phúc và năng lượng bình an 
cho cộng đồng.

Tình thương chân thật là cái chúng 
ta cần phải nuôi dưỡng và thực tập 
theo những yếu tố sau. Yếu tố thứ 
nhất là Từ (maitri), là khả năng ban 
tặng niềm vui và hạnh phúc. Một 
người tu giỏi phải biết hiến tặng cho 
mình những giây phút hạnh phúc, 
biết thực tập câu thần chú thứ năm 
“Đây là giây phút hạnh phúc” và 
thấy được rằng mình may mắn hơn 
nhiều người. Với hơi thở và bước 
chân chánh niệm, người hành giả 
có thể mang hạnh phúc về với giây 
phút hiệt tại. Khi mình có hạnh phúc 
thì những người xung quanh mình 
đỡ khổ và họ cũng sẽ có hạnh phúc. 
Bởi mình tu tập cho mình nhưng 
đồng thời mình cũng tu tập cho 
nhiều người khác, và một người tu 
giỏi luôn luôn biết cách giúp người 
khác làm được như mình. Nếu mình 
có hạnh phúc, mình biết cách dùng 
lời ái ngữ và lắng nghe sâu để làm 
vơi nỗi khổ của người kia và giúp 
người kia cũng làm được như mình 
bằng cách nhận diện những giây 
phút hạnh phúc, biết cách xử lý cơn 
giận, sợ hãi, niềm đau trong người 
kia. Đó là yếu tố thứ nhất của tình 
thương chân thật: từ (maitri), ban 
niềm vui cho mình và cho người 
khác. Đó là sự tu tập nuôi dưỡng 
tình thương hằng ngày.

Yếu tố thứ hai của tình thương 
chân thật theo lời Bụt dạy là Bi 
(karuna). Bi là khả năng nhận 
diện nỗi khổ trong ta, trong những 
người khác và biết cách làm vơi 
nỗi khổ ấy. Với sự thực tập hơi 
thở và bước chân chánh niệm, ta 
có thể nhận diện nỗi khổ trong ta, 
giúp người kia nhận diện nỗi khổ 
trong người ấy và hóa giải chúng. 

Ta tập nhìn sâu để hiểu gốc rễ của 
niềm đau ấy và giúp chúng chuyển 
hóa, giúp làm nhẹ đi nỗi khổ trong 
ta và trong người kia, đó mới thật 
là tình thương chân thực. 

Yếu tố thứ ba của tình thương chân 
thật là Hỷ (mudita), niềm vui. Tình 
thương chân thật phải là niềm vui. 
Nếu ta có chánh niệm, ta nhận ra 
ta đang có người thương, ta cảm 
thấy ta rất may mắn và niềm vui sẽ 
có mặt trong ta, ta cười và ta cho 
người kia biết là ta đang hạnh phúc 
tại vì người đó đang có mặt đó, 
rằng người đó đang còn sống. Mỗi 
phút giây trong chánh niệm khi liên 
hệ với người thương là một phút 
giây hạnh phúc. Người tu tập chánh 
niệm có khả năng chế tác niềm vui 
cho mình và giúp chế tác niềm vui 
cho người mình thương.

Yếu tố thứ tư là Xã (upeksa), là 
không kỳ thị phân biệt, là bao dung 
tất cả. Chúng ta không để lọt một 
ai ra khỏi vòng tay thương yêu của 
ta. Tình thương chân thật không 
còn phân biệt nữa. Tôi thương em 
không phải tại em cùng đạo với tôi, 
không phải tại em cùng là đồng bào 
với tôi, cũng không phải vì em có 
ý kiến giống tôi. Tôi thương em tại 
vì tình thương của tôi bao trùm mọi 
loài trên địa cầu này. Tôi cần thương 
em. Tôi không muốn thấy em khổ, 
tôi muốn làm vơi nỗi khổ nơi em 
và nơi mọi loài. Tôi không muốn 
bỏ ai ra ngoài lòng thương không 
phân biệt của tôi. Đó là yếu tố thứ 
tư của tình thương chân thật mà Bụt 
dạy. Chúng tôi ai cũng thực tập bốn 
yếu tố này để tình thương trong mỗi 
chúng tôi được nuôi dưỡng và tăng 
trưởng từng ngày. Không còn ngăn 
che phân biệt  nữa. Khi chúng tôi 
nhìn cầm thú, cỏ cây, đất đá, chúng 
tôi đều ôm ấp tất cả mọi hình thức 
của sự sống với tình thương chân 
thật của chúng tôi.

Chúng tôi thấy được sự liên hệ 
tương tức dưới mọi hình thức của 
sự sống vì thế chúng tôi thấy rõ sự 
an lạc của mọi loài có liên hệ rất 
nhiều với sự an lạc của chính chúng 

tôi. Hạnh phúc của các loài cầm thú 
cũng liên hệ đến hạnh phúc của 
chính chúng tôi. Hạnh phúc của cỏ 
cây và đất đá cũng liên hệ với hạnh 
phúc của chúng tôi. Ta thương mọi 
loài tức là ta thương ta. Đó tuệ giác 
của Bụt dạy về tình thương chân 
thật và chân hạnh phúc.

Phép Thực tập Chánh Niệm 
thứ năm: Nuôi dưỡng và trị 
liệu

Ý thức được những khổ đau do thói 
tiêu thụ không chánh niệm gây nên, 
con nguyện học hỏi cách chuyển 
hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ 
thể và tâm hồn bằng cách thực tập 
chánh niệm trong việc ăn uống và 
tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào 
bốn loại thực phẩm là đoàn thực, 
xúc thực, tư niệm thực và thức thực 
để tránh tiêu thụ những thực phẩm 
độc hại. Con nguyện không uống 
rượu, không sử dụng các chất ma 
túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ 
bất cứ một sản phầm nào có độc tố, 
trong đó có mạng lưới internet, phim 
ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách 
báo, bài bạc và cả chuyện trò. Con 
nguyện thực tập thường xuyên trở 
về với giây phút hiện tại để tiếp xúc 
với những gì tươi mát, có khả năng 
nuôi dưỡng và trị liệu trong con và 
xung quanh con, không để cho tiếc 
nuối và ưu sầu kéo con trở về quá 
khứ và không để cho lo lắng và sợ 
hãi kéo con đi về tương lai. Con 
nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa 
lấp sự khổ đau, cô đơn và lo lắng 
trong con. Con nguyện nhìn sâu vào 
tự tính tương quan tương duyên của 
vạn vật để học tiêu thụ như thế nào 
mà duy trì được an vui trong thân 
tâm con, trong thân tâm của xã hội, 
và trong môi trường sự sống.

Tiêu thụ có chánh niệm có thể giúp 
trái đất của chúng ta vượt thoát 
được tình huống khó khăn này của 
nhân loại. Trong đạo Bụt ta hay 
nói đến bốn loại thực phẩm. Thực 
phẩm ta ăn bằng miệng chỉ là một 
loại thôi, gọi là Đoàn thực. Ngoài 
ra còn có Xúc thực là thực phẩm 
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Giới thứ nhất:  Bảo vệ sự sống

Ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương Tức và lòng 
Từ Bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống. Con 
nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới, 
trong tư duy cũng như trong đời sống hằng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sự sợ hãi, hận 
thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị, con nguyện học hỏi thái độ 
cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể 
chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới.  

tiếp xúc qua năm giác quan là 
nguồn thực phẩm thứ hai mà ta tiêu 
thụ hằng ngày. Những gì ta thấy 
trên các chương trình truyền hình, 
những gì ta đọc trong sách báo, ta 
nghe truyền thanh, nghe âm nhạc 
đều là đối tượng tiêu thụ vào tâm 
ta. Thực tập chánh niệm giúp ta biết 
cách chỉ tiêu thụ những thực phẩm 
có thể đem lại cho tâm ta bình an và 
hạnh phúc. Thực tập tiêu thụ chung 
với cả gia đình hay cùng với cộng 
đồng tu học là cách quan trọng để 
bảo vệ ta. Tôi còn muốn nói tới một 
loại thực phẩm tên là Tư niệm thực, 
đó là khao khát thâm sâu trong ta, 
là lý tưởng của ta, nếu ta có một 
khao khát thật lành như bảo vệ  trái 
đất, giúp người bớt khổ, đem bình 
an cho trẻ em và những người khác. 
Mỗi người trong ta cần có một khát 
khao thâm sâu thì mới sống nổi vì 
nó cũng là một loại thực phẩm. Nếu 
ta không có khát khao nào hết thì ta 
cũng không thực sự sống - chính vì 
ta không có thực phẩm này nên có 
người thấy đời nhàm chán, vô vị và 
muốn tự tử - Ta nên nhìn sâu xem 
khát khao thâm sâu nhất của ta là gì? 
Nếu là niềm thao thức muốn che chở 
cho trái đất, muốn chấm dứt chiến 
tranh, muốn giúp người chuyển 
hóa khổ đau để có hạnh phúc thì đó 
là một tư niệm thực rất lành. Còn 

những khát khao chạy theo danh 
lợi, quyền hành, dục tình, tiền tài, 
thì  đó là một loại thực phẩm không 
hiền, không tốt cho sức khỏe của ta. 
Vì thế ta cần nhìn sâu vào bản chất 
của ước muốn thâm sâu trong ta. Ta 
cần phải quán chiếu và nuôi dưỡng 
ước muốn lành mạnh bởi nó cho ta 
sự sống, nó là một loại thức ăn.

Các bạn sẽ bỏ cuộc, không muốn 
phụng sự nữa nếu bạn không được 
nâng đỡ. Vì vậy ta cần có thêm 
loại thực phẩm thứ tư. Đó là Thức 
thực hay là tâm thức cộng đồng. 
Nếu bạn sống trong môi trường 
xấu, lý tưởng phụng sự của bạn, 
tâm ban đầu của bạn sẽ bị soi mòn 
nhanh chóng. Vì thế ta cần chọn 
môi trường sống cho tư niệm thực 
của ta, tâm ban đầu của ta được 
nuôi dưỡng. Ta rất cần chọn một 
môi trường mà mọi người đang 
cùng chế tác chung năng lượng từ 
bi, bình an, có tình anh em, tình 
chị em. Nếu ta sống trong một 
cộng đồng như thế thì tư niệm thực 
an lành, tâm phụng sự lớn của ta 
được che chở và nuôi dưỡng. Còn 
nếu ta tự đặt mình vào một đám 
đông thường có sự giận dữ, thèm 
khát, ganh tị so sánh thì thế nào 
tâm ban đầu của ta cũng sẽ bị hao 
mòn. Môi trường sống là một loại 

thực phẩm. Cho nên chúng ta cần 
có càng nhiều càng tốt những cộng 
đồng biết sống lành mạnh, biết tiêu 
thụ có chánh niệm, có khả năng tạo 
ra năng lượng của niệm, định, tuệ, 
tình huynh đệ và sống hạnh phúc 
ngay bây giờ và ở đây 

Chúng tôi không cần tiêu thụ nhiều 
mới hạnh phúc. Vì thế, những điều 
Bụt dạy về bốn loại thực phẩm 
phải được hiểu như trên để chúng 
ta  đừng tàn phá cộng đồng thực 
tập chung của chúng ta, đừng tàn 
phá trái đất. Thay vào đó ta biết 
cách nuôi dưỡng, bảo vệ và che 
chở hành tinh của chúng ta.

Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi 
rất hạnh phúc. Chúng tôi xin cúng 
dường năng lượng tu tập của Làng 
Mai ở Pháp đến cho quý vị, với 
ý thức rất rõ rằng quý vị đang tu 
tập miên mật ở Melbourne. Sáng 
mai, quý vị sẽ được nghe Đức Đạt 
Lại La Ma nói chuyện. Chúng tôi 
đang hạnh phúc ở Pháp, chúng tôi 
cũng biết là các bạn cũng đang 
thực tập từng phút giây hạnh phúc  
ở Melbourne. 

Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe 
chúng tôi. 
 



42

Giới thứ hai:  Hạnh phúc chân thực

Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất công xã hội gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì 
giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn, trong cả ba lĩnh vực tư duy, nói năng, và hành động của đời 
sống hằng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện 
thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của 
chính con, rằng hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu, và đi tìm hạnh 
phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con 
đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thực phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con chứ không đến từ bên ngoài, 
rằng thực tập phép tri túc con có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại nếu con có khả năng trở về 
giây phút ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn. Con nguyện thực tập theo chánh mạng để có 
thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu. 

Giới thứ ba:  Tình thương đích thực

Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh 
và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau, rằng 
những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện 
không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức và lâu dài. Con 
sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời 
sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy 
được sự thật thân tâm nhất như và để nuôi lớn các đức Từ, Bi, Hỉ và Xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu 
thương đích thực để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập Tứ Vô Lượng Tâm ấy, 
con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau.

Giới thứ tư:  Lắng nghe và ái ngữ

Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra, con xin nguyện học 
các hạnh Ái Ngữ và Lắng Nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi khổ đau của người, giúp 
đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem 
lại hạnh phúc hay khổ đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy 
vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực 
tức đang có mặt trong con, nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy, nhận 
diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang bực 
tức. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi và thấy được nẻo thoát 
ra ngoài những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, 
không nói những điều có thể tạo nên những sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập Chánh 
Tinh Tấn để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con và cũng để làm yếu dần 
những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức.

Giới thứ năm:  Nuôi dưỡng và trị liệu

Ý thức được những khổ đau do thói tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân 
tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện 
nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm 
độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản 
phẩm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới internet, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và cả 
chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả 
năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con, không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con trở về quá khứ 
và không để cho lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp sự khổ đau, cô 
đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như 
thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội, và trong môi trường sự sống.
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Các thầy và các sư cô đã có nhiều buổi họp để cùng tìm 
ra những phương thức tốt nhất để yểm trợ Thầy cũng 
như thiền sinh. Các thầy và các sư cô đã thực tập ái ngữ 
và bi thính một cách thành khẩn hơn bao giờ hết. Tình 
thương dành cho Thầy và cho những người thiền sinh 
đã đưa các thầy và các sư cô gần lại với nhau thành một 
khối vững chắc và làm cho tình huynh đệ càng thêm sâu 
đậm. Mỗi người đều đã tự giác đứng lên nhận lãnh các 
trách nhiệm mà mình đã cảm thấy ngần ngại trước đây. 
Tất cả đều hiểu rằng sự thành công của khóa tu này tùy 
thuộc vào năng lượng của Tăng thân và các thầy cô phải 
đóng góp hết khả năng của mình. 

Vào buổi thiền hướng dẫn đêm đầu tiên của khóa tu, tất 
cả các thầy và các sư cô đều tự động đến sớm. Không ai 

bảo ai, mọi người đứng 
gần nhau thành một khối 
trên sân khấu. Những 
người có mặt đêm đó 
sẽ nhớ mãi những phút 
giây này. Mọi người 
được hướng dẫn lắng 
nghe ba tiếng chuông, 
tiếp xúc với không gian 
thênh thang và tĩnh lặng 
trong tự thân, để có thể 
tiếp nhận một lá thơ tình 
của Thầy. “Thơ tình! Tại 

sao lại là thơ tình của Thầy? Thầy đang ở đâu? Thầy có 
bị tai nạn gì chăng?” “Tại sao Thầy không có mặt trong 
giảng đường?” Tâm tư mỗi người bị bấn loạn với những 
câu hỏi ấy. Thầy Pháp Khôi bắt đầu đọc thư của Thầy 
một cách thong thả và từ tốn. “Boston ngày 21, 2009... 
Kính thưa đại chúng, Thầy đang viết lá thơ này cho 
quý vị từ bệnh viện Massachusetts General Hospital tại 
Boston. Thầy biết rằng Tăng thân đã biểu hiện hôm nay 
tại công viên Estes. Thầy nhớ khóa tu. Thầy nhớ khung 
cảnh tuyệt đẹp của khóa tu. Và đặc biệt Thầy rất nhớ 
Tăng thân, nhớ quý vị...” Nước mắt chảy ròng ròng trên 
khuôn mặt của nhiều người. Một cô thiền sinh kể lại 
rằng lúc đó trong cô có nhu yếu thét lên thật lớn, nhưng 
vì mọi người đang ngồi rất yên nên cô đã không dám 

Pheùp laï Taêng thaân ôû Colorado

Ngày 20, tháng 10, năm 2009

Kính thưa đại chúng,

Một phép lạ đã xảy ra trong khóa tu “Một Vị Bụt thì 
Không Đủ” (One Buddha is Not Enough) tại tiểu bang 
Colorado. Mỗi thiền sinh đã cảm nhận được sự có mặt 
của Thầy khắp mọi nơi trong khóa tu, và chính họ cũng 
có Thầy, cũng trở thành Thầy. Sự thật là đã có hơn một 
ngàn “Thầy” đang thực tập chung với nhau một cách 
sâu sắc và hạnh phúc. Khóa tu đó cũng đã được biết 
đến bằng một cái tên khác rất trìu mến là “Một Thầy 
thì Không Đủ” (One Thay is Not Enough).  

Sự kiện này xảy ra vì Thầy không đến được để hướng 
dẫn khóa tu như đã dự định. Trong khi Thầy đang 
hướng dẫn khóa tu tại 
Trường Đại Học Stone-
hill ở tiểu bang Mas-
sachusetts (từ ngày 11 
đến ngày 16 tháng 8, 
năm 2009) thì các bác 
sĩ ở Boston đã phát 
hiện rằng Thầy đang 
bị viêm phổi nặng. Vì 
vậy, ngay sau khóa 
tu Stonehill, Thầy đã 
phải nhập viện trong 
thời gian hai tuần lễ tại 
nhà thương Massachusetts General Hospital để chữa 
trị bằng thuốc trụ sinh chuyền trực tiếp vào đường 
máu. Có cả thảy bảy thầy và sư cô ở lại lo cho Thầy. 
Các thầy và các sư cô còn lại của phái đoàn thì lên 
đường đi đến trụ sở YMCA (Young Men Christian 
Association) tại vùng núi của tiểu bang Colorado để 
chuẩn bị cho khóa tu, như đã được sắp xếp từ nhiều 
tháng trước đây. Đây là lần đầu một khóa tu được tổ 
chức lớn như thế do Tăng thân hướng dẫn và không 
có sự hiện diện của Thầy. Hơn nữa, các khóa tu trong 
chuyến hoằng pháp tại Mỹ đều luôn được quảng bá 
rằng sẽ do Thầy và Tăng thân Làng Mai cùng hướng 
dẫn nên tất cả các thiền sinh đều mong chờ được gặp 
Thầy và học hỏi trực tiếp từ Thầy. 

“...Thaày nhôù khoùa tu, nhôù khung caûnh tuyeät 
vôøi cuûa khoùa tu vaø nhaát laø nhôù Taêng thaân - 
nhôù quyù vò. Ñöôïc ngoài vôùi Taêng thaân, ñöôïc 
ñi thieàn haønh vôùi Taêng thaân, ñöôïc thôû vôùi 
Taêng thaân, ñöôïc chia seû vôùi Taêng thaân, ñoái 
vôùi Thaày laø moät haïnh phuùc lôùn, bôûi vì thöïc 
taäp nhö theá vôùi Taêng thaân, ai cuõng caûm thaáy 
ñöôïc nuoâi döôõng vaø trò lieäu...”
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thét lên. Nhiều người cũng chia sẻ rằng họ cảm thấy 
bị tràn ngập bởi những thất vọng, lo lắng và đau buồn, 
nhưng vì Tăng thân đang thực tập Im Lặng Hùng Tráng 
từ cuối buổi thiền hướng dẫn đến sau buổi ăn trưa ngày 
hôm sau, nên không ai có thể than phiền với nhau hay 
trách vấn các thầy, các sư  cô được! Sự thực tập Im Lặng 
Hùng Tráng đã cho mọi người cơ hội lắng nghe những 
cảm thọ khó chịu và đau đớn trong chính bản thân mình 
và ôm ấp chúng. Đêm đầu tiên đó, mọi người đã rời 
thiền đường một cách lặng lẽ và đầy chánh niệm.   

Có phải chúng ta đã đến khóa tu này với mục đích gặp 
Thầy như chúng ta đi dự một đại nhạc hội để được gặp 
người ca sĩ nổi tiếng hoặc đi xem bóng rổ để được gặp 
Michael Jordan? Nếu ca sĩ lừng danh đó hoặc Michael 
Jordan không đến được, thì chúng ta có thể lấy lại tiền 
vé. Vậy thì chúng ta có nên đòi lại số tiền đã đóng cho 
khóa tu rồi ra về không, vì Thầy đâu có mặt ở đây? Sự 
vắng mặt của Thầy đã bắt buộc mọi người nhìn lại ý 
định và mong mỏi đích thực của mình cho khóa tu... 
Nhưng chúng ta không thể níu vào Thầy để lấy Thầy 
làm trọng tâm cho chúng ta. Chúng ta không thể dựa 
vào Thầy để tìm năng lượng và nguồn cảm hứng. Trong 
năm ngày tiếp theo đó, mọi người đều đã tự quyết định 
sẽ đầu tư hết tâm lực của mình vào sự tu học. Các vị 
xuất sĩ cũng như các vị cư sĩ lâu năm đều đã trở thành 
Thầy trong cách đi thật vững chãi, trong cách nói thật từ 
bi, trong cách tư duy tràn đầy lòng biết ơn Thầy, biết ơn 
nhau và biết ơn con đường mà mình đang được cùng đi 
với nhau. Có hơn bốn trăm vị cư sĩ mới đến khóa tu lần 
đầu tiên nhưng họ cũng đã thực tập một cách sâu sắc. 
Tất cả đều có mặt thực sự trong mọi sinh hoạt của thời 
khóa, từ sáng đến tối. Thầy tuy không tới được với khóa 
tu, nhưng Thầy lại có mặt khắp mọi nơi. Mọi người cảm 
nhận được sự có mặt của Thầy trong chính mình và trong 
những người chung quanh. Năng lượng tu tập hùng hậu 
của Tăng thân đã giúp mọi người nhìn sâu vào quá khứ 
của mình, những liên hệ gia đình và tình cảm mà mình 
đã có, những mất mát, đòi hỏi và thất vọng mình đã 
từng trải qua. Nương vào nhau như một Tăng thân, mọi 
người đã phá tan được những tập khí trốn chạy khổ đau 
lâu năm của mình. Mỗi một người đều đã đạt tới sự 
chuyển hoá và trị liệu, các vị xuất sĩ cũng như các vị cư 
sĩ, các vị tu lâu năm và cả những vị mới đến tu học lần 
đầu. Chúng ta đã trực tiếp chứng nghiệm được giá trị và 
sức mạnh vĩ đại của Tăng thân. Chúng ta thấy được rằng 
Thầy và pháp môn tu tập sẽ tồn tại lâu dài trong tương 
lai, vì chúng ta đã đích thực trở thành một Tăng thân. Ở 
bất cứ nơi nào, hễ chúng ta đến với nhau như một đoàn 
thể tu học thật sự, thì chúng ta có thể chế tác được năng 
lượng hùng hậu của bình an và trị liệu.

Phép lạ của Tăng thân đã biểu hiện tại khóa tu ở Colo-
rado vì mỗi người trong chúng ta đã đem sự thực tập đến 
tầng sâu nhất, trong đó chúng ta đã chứng nghiệm được 
tánh tương tức của chúng ta với Thầy và với nhau một 

cách cụ thể. Không có tài năng cá nhân nào có thể tạo 
ra được phép lạ này. Đây là sự thành công của một đoàn 
thể của những người thực tập chân chính. Buổi Be-In 
trong đêm cuối cùng của khóa tu là buổi liên hoan ăn 
mừng sự tu học của chúng ta. Lá thơ thứ hai của Thầy 
đã được đọc trong buổi ngồi chung với nhau này. Trong 
thư, Thầy chúc mừng Tăng thân đã vượt thắng được 
những khó khăn của mình và gặt hái được nhiều hoa 
trái trong sự chuyển hoá và trị liệu. Thầy cũng đề nghị 
rằng khóa tu tại YMCA nên được tổ chức hàng năm, dù 
có hay không có sự tham dự của Thầy. Khi được hỏi ý 
kiến về đề nghị này, mọi người đều đã đưa hai bàn tay 
làm động tác nở hoa để biểu lộ sự hưởng ứng một cách 
nồng nhiệt của họ. Một em thiếu niên lên phát biểu rằng 
em rất hạnh phúc sẽ có khóa tu năm tới, vì em không 
thể tưởng tượng rằng phải đợi tới hai năm nữa mới được 
đi dự khóa tu! Một em trai sáu, bảy tuổi nói rằng, “Đây 
là khóa tu tuyệt vời nhất trong đời của con!” Gần cả 
trăm người ghi danh xung phong giúp tổ chức khóa tu 
tại Colorado năm tới. Sau khóa tu, có một vị thiền sinh 
viết thư kể lại rằng khi anh ta về lại trụ xứ của mình, 
anh ta đã chia sẻ với rất nhiều người bạn về những kinh 
nghiệm mầu nhiệm anh đã có trong khóa tu. Một lúc 
nào đó, anh ta chợt khám phá ra rằng anh ta đã nói với 
những người bạn của mình rằng, “Tôi đã dự khóa tu với 
Thầy.” Sự thực là tất cả chúng ta đã dự khóa tu với Thầy 
một cách sâu sắc nhất.

Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục 
nuôi dưỡng ý thức sáng tỏ này và tiếp tục thực hiện phép 
lạ của Tăng thân. Thầy đã đề nghị rằng chúng ta viết một 
cuốn sách về quá khứ đẹp tại khóa tu “Một Vị Bụt thì 
Không Đủ.” Xin quý vị gởi tới những bài viết về kinh 
nghiệm và những cái thấy mình đạt được trong khóa tu. 
Đã có rất nhiều vị gởi những lá thư và những bài viết rất 
chân thực và đầy tuệ giác. Thầy đã đọc từng lá thơ và 
có rất nhiều hạnh phúc. Trên mạng tiếng Anh của Làng 
Mai, chúng tôi có đăng vài bài để nuôi dưỡng và gây 
niềm cảm hứng cho quý vị. Với những vị không có dịp 
đi dự khóa tu tại YMCA, Thầy cũng khuyến khích quý 
vị nên viết về những kinh nghiệm mình có với phép lạ 
của Tăng thân.

Rất mong mỗi người trong chúng ta tiếp tục đem Tăng 
thân và sự tu học vào cuộc sống hàng ngày, để chúng ta 
được nâng đỡ và bảo hộ và để tất cả các chúng sanh đều 
được lợi lạc.

Kính thư,

Các thầy và các sư cô Làng Mai. 
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Kính bạch Thầy,
Cám ơn Thầy đã thị hiện bệnh để chúng con có được 
một kinh nghiệm thật tuyệt diệu trong bước đường tu 
tập. Sự vắng mặt của Thầy trong khóa tu tại Colorado 
đã giúp chúng con bước được một bước sâu sắc, cho 
chúng con thêm niềm tự tin trong sự tu tập bản thân và 
tạo dựng thêm niềm tin vững mạnh nơi Tăng thân. Qua 
khóa tu, con đã thấy rõ sự trưởng thành của Tăng thân 
và đã thấy rõ các con của Thầy đang tiếp nối Thầy một 
cách tốt đẹp. Tâm hành ỷ lại trong chúng con đã được 
lấy đi và chúng con đã biết nối kết với nhau như những 
ngón tay của một bàn tay. Nhờ đó mà chúng con đã tạo 
được một sức mạnh tuyệt vời để dẫn dắt một khóa tu mà 
nhiều người, kể cả chúng con, cũng không nghĩ là có 
thể làm được. Nhớ lại trong những ngày cuối của khóa 
tu tại trường Cao Đẳng Stone Hill sau khi Thầy đi xét 
nghiệm về, chúng con ý thức là gần như có thể Thầy 
sẽ không đi Colorado được, và như thế là chúng con sẽ 
phải thay Thầy nói pháp thoại, hướng dẫn khóa tu cho 
cả ngàn người. Nói pháp thoại thay Thầy, đó là điều 
không phải quá khó tuy có thể không hay bằng Thầy; 
thế nhưng điều khó là không biết thiền sinh đến tham dự 
khóa tu có chấp nhận hay không? Vì tất cả đang trông 
đợi sẽ được gặp Thầy và nghe Thầy nói! Con nhớ trong 
ngày cuối của khóa tu, chúng con gồm các thầy và các 
sư cô giáo thọ và giáo thọ tập sự đã có buổi họp để bàn 
về chuyện khóa tu tại Estes Park, Colorado. Trong buổi 
họp đó ai cũng được báo cho biết là có thể đến 70% 
Thầy sẽ không đi Colorado được và chúng con phải 
thay Thầy để nói pháp thoại, hướng dẫn khóa tu. Sự 
kiện này đã làm cho một số người tỏ ra rất lo ngại, nhất 
là cho gần một ngàn người thiền sinh đã và đang náo 
nức chờ đến ngày khóa tu để được gặp gỡ Thầy, nghe 
Thầy thuyết giảng, đi thiền, ngồi thiền, ăn cơm… với 
Thầy, tội nghiệp nhất là cho những người ghi danh tham 
dự khóa tu lần đầu. Riêng con thì con không lo lắng 
nhiều về sự kiện Thầy vắng mặt trong khóa tu vì con tin 
nơi khả năng của Tăng thân, con biết trong Tăng thân 
mỗi người đều là sự tiếp nối của Thầy, mỗi người thừa 

kế một phần bản chất của Thầy, mỗi người có những tài 
năng đặc biệt, một vị trí đặc biệt để đóng góp và tạo ảnh 
hưởng chuyển hóa trong khóa tu. Trong chúng con có 
những người nói pháp thoại hay, những người có thân 
giáo tuyệt vời, có những người tổ chức giỏi, lại có những 
người săn sóc, dạy dỗ rất tốt cho các em thiếu nhi, thiếu 
niên… và con tin nơi thiền sinh rằng họ đến với khóa tu 
không phải chỉ để nghe pháp thoại mà thôi, họ đến với 
khóa tu là để nương vào năng lượng tập thể của Tăng 
thân mà tu tập chuyển hóa. Nơi nào có Tăng thân là có 
sự có mặt của Phật thân và Pháp thân. Điều con quan 
tâm chính là sức khoẻ của Thầy chứ không phải là khóa 
tu có Thầy hay không có Thầy (dẫu biết rằng có thân 
thì phải có bệnh). Con biết đã hơn hai năm qua, Thầy 
ho rất nhiều và nhiều lần ho ra máu, Thầy đã làm nhiều 
cách nhưng bệnh ho của Thầy vẫn chưa được trị khỏi. 
Vì vậy lần này con rất mong Thầy ở lại bằng mọi giá để 
điều trị. Con biết Thầy luôn có rất nhiều hạnh phúc để 
tham dự và hướng dẫn khóa tu, Thầy luôn có nhiều niềm 
vui khi đi thiền hành, ngồi thiền với đại chúng. Song 
sức khoẻ là quan trọng, vì có sức khỏe thì còn có nhiều 
khóa tu được mở ra và thiền sinh sẽ có cơ hội khác để 
tham dự khóa tu với Thầy. Sự vắng mặt của Thầy trong 
khóa tu cũng là một cơ hội tốt, một nghịch tăng thượng 
duyên để thiền sinh làm quen với Tăng thân, với khóa 
tu tầm vóc như khóa này nhưng vắng Thầy trong hình 
hài. Tâm mình hay ưa níu kéo, bám víu, vướng mắc và 
nhiều người vướng mắc với Thầy; do đó đây là cơ hội 
tốt để thực tập buông bỏ và khám phá Thầy của tự thân, 
khám phá Thầy trong nhiều hình tướng trong đó cụ thể 
nhất là Tăng thân của Thầy.

Trong buổi họp đầu tại trường Stone Hill, tuy có một số 
tỏ ra lo ngại và muốn báo cho thiền sinh biết về sự cố 
của Thầy, song tuệ giác chung của Tăng thân thấy rằng 
điều đó không nên làm. Vì thứ nhất mình chưa biết chắc 
về tình trạng sức khỏe của Thầy, mình vẫn có hy vọng 
là Thầy sẽ có thể có mặt cho khóa tu nếu Thầy không 
bị gì trầm trọng như ho lao; thứ hai nếu mình cho thiền 
sinh biết thì họ sẽ trở nên lo lắng, hoang mang và sẽ 
mất một cơ hội để tu tập và thừa hưởng năng lượng tu 
tập của Tăng thân vốn là điều quan trọng. Có vị bày tỏ 
rằng nếu mình không báo cho họ biết trước khi họ đến 
khóa tu thì giống như mình lừa dối họ. Nhưng sự thật thì 
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mình biết bệnh tình của Thầy đang trong giai đoạn chẩn 
đoán, nghiên cứu chứ chưa biết chắc là Thầy sẽ phải ở 
lại bệnh viện hay không, hơn nữa mình là một đoàn thể 
tu học chứ mình không làm việc mua bán kiếm tiền nên 
ý tưởng lừa gạt không thể áp dụng cho đoàn thể mình 
được. Chúng con có niềm tin là thiền sinh sẽ tìm thấy 
được giá trị của Tăng thân và chính họ cũng sẽ thấy như 
vậy. Cuối cùng chúng con đã đi đến quyết định là không 
báo tin có thể Thầy không đến được cho thiền sinh biết 
mà vẫn tiếp tục để cho mọi việc xảy ra như bình thường 
và chỉ xin Thầy viết một lá thư cho thiền sinh để đọc 
trong buổi khai mạc khóa tu nhằm khích lệ thiền sinh. 
Chúng con nghĩ, tinh thần đó chắc chắn sẽ làm cho Thầy 
hài lòng vì Thầy thấy Tăng thân của Thầy đã lớn và can 
đảm đứng ra thực hiện sự nghiệp mà Thầy giao phó.

Tại Ester Park nơi khóa tu được xảy ra, trước vài ngày 
vào khóa tu, Tăng thân đã họp nhiều lần để tổ chức phân 
chia trách nhiệm hướng dẫn… nhưng năng lượng lo ngại 
vẫn còn trấn ngự trong lòng một số anh chị em. Trong 
buổi họp giáo thọ, chúng con đã hao tổn nhiều sức để 
bàn về vấn đề đã được bàn trong buổi họp tại Stone Hill 
và ai cũng trông chờ lá thư của Thầy. Một số vẫn tiếp tục 
đề cập đến vấn đề thiền sinh phải đóng nhiều tiền, nhưng 
lại không có thầy, 
điều đó sẽ làm 
họ thất vọng, 
sẽ khiến cho họ 
giận… Chúng 
con thấy một buổi 
họp kéo dài hơn 
hai tiếng đồng 
hồ và chúng con 
đã đi trong vòng 
lẫn quẩn, bế tắc, 
đang tìm một ý 
hoà đồng duyệt 
và cố nhiên khá 
mệt mỏi. Có 
người nói rằng 
chúng ta hãy tin 
vào lòng khao 
khát tu tập và nương tựa Tăng thân của thiền sinh chứ 
không phải họ đến chỉ vì Thầy; hãy tin vào những lời 
thương yêu và đầy tuệ giác trong bức thư Thầy sẽ viết 
cho thiền sinh, bức thư của Thầy sẽ có công năng làm 
cho thiền sinh cảm thấy thoải mái, an vui và khích lệ 
để tham dự khóa tu và sẽ khơi được niềm tin của họ 
nơi Tăng thân và nơi chánh pháp. Một sư em đã chia sẻ 
rất hay. Sư em nói: “Những gì Thầy và Tăng thân đóng 
góp, chia sẻ trong khóa tu là vô giá, là cả một tấm lòng 
thương yêu và mong mỏi thiền sinh được tu tập chuyển 
hóa hầu xây dựng được hoà bình, an lạc trong tự thân, 
gia đình và xã hội, vài ngàn đô la họ đóng cho khóa tu 
không đáng là gì và không thể mua được cái tình thương 
vô giá đó. Chúng ta không hề lừa dối ai cả, chúng ta 

đem cả tấm lòng thương yêu chân thật để cống hiến, 
như thế là đã xứng đáng, chúng ta không phải là một tổ 
chức kinh doanh, chúng ta là một gia đình tâm linh và 
chỉ làm công việc phụng sự chúng sinh, hơn nữa cho đến 
thời điểm này mình vẫn chưa biết rõ tình trạng sức khoẻ 
của Thầy. Tuy khóa tu không có Thầy, nhưng có nhiều sư 
anh, sư chị giỏi, có nhiều kinh nghiệm tu tập có thể nói 
pháp thoại thay Thầy. Tại sao chúng ta quá lo ngại như 
thế? Chúng ta phải tin vào sức mạnh của Tăng thân.” 
Con thấy sư em đó nói đúng, vì trong những khóa tu như 
ở trường Cao Đẳng Stone Hill, thiền sinh đã biết giá trị 
của Tăng thân rồi, đã được nghe các thầy và các sư cô 
chia sẻ, trình bày, hướng dẫn và họ rất ngưỡng mộ tuệ 
giác và sự thực tập của các thầy và các sư cô. Thế thì 
không có lý do gì mà mình lo lắng cả. Thiền sinh sẽ buồn 
khi không có Thầy trong khóa tu “One Buddha Is Not 
Enough”, nhưng đó là phản ứng tự nhiên và họ sẽ vượt 
thắng cảm thọ đó để tiến xa trong sự tu tập và thấy được 
Tăng thân cũng là Phật thân và Pháp thân. 

Vui quá Thầy ạ! Ý kiến nào cũng có lý cả và điều mầu 
nhiệm là cuối cùng chúng con cũng đã đi đến được một 
ý kiến chung- ý hoà đồng duyệt và kiến hoà đồng giải 
và khóa tu đã xảy ra thật tốt đẹp. Chúng con thấy tất cả 

những lo lắng 
đều chỉ là lo 
lắng và chính 
cái lo lắng mới 
là vấn đề và 
nếu không khéo 
chúng con sẽ 
ngã quỵ trước 
khi khóa tu bắt 
đầu. Khi thiền 
sinh đến trong 
khóa tu, ghi 
danh, đa phần 
đều tỏ vẽ thoải 
mái, hạnh phúc 
và tràn đầy 
niềm tin nơi 
Tăng thân, điều 

này đã thể hiện rõ ngay trong buổi khai mạc khóa tu. 
Nghe những lời đầy tình yêu thương của Thầy từ lá thư, 
tâm họ được mở ra hoàn toàn, nghe bài pháp hướng 
dẫn tổng quát của thầy Pháp Hải và sư cô Tuệ Nghiêm 
lòng họ vô cùng phấn khởi, hạnh phúc và tạo dựng được 
niềm tin vững chắc nơi Tăng thân. Thấy thiền sinh vui 
vẻ, an lạc, khuôn mặt sáng lên vẻ hoan hỷ, các thầy các 
sư cô đã trút đi nhiều lo ngại. Và cứ như thế, thiền sinh 
được tiếp xúc, khám phá từng ngày cái giá trị của Tăng 
thân và khám phá hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 
khác đối với tài năng và sức mạnh của Tăng thân. Họ 
thấy các thầy các sư cô nói pháp thoại quá hay và quan 
trọng hơn cả là họ thấy sự có mặt của Thầy thật rõ ràng. 
Họ nói rằng họ rất sung sướng và thú vị khi được nghe 
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các thầy các sư cô nói pháp thoại. Qua đó họ được nghe 
cả những thực tập, kinh nghiệm riêng tư của từng người. 
Bài pháp thoại dành cho thiếu nhi của thầy Pháp Dung 
đã làm nhiều người rơi nước mắt. Thầy Pháp Dung đã 
kể cho các cháu nghe về kinh nghiệm thơ ấu của Thầy 
lúc sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, sau đó vượt biển 
qua Phương Tây và định cư ở Mỹ. Thầy kể những hạnh 
phúc, khó khăn do chiến tranh gây ra và tranh đấu để 
sống trên vùng đất mới (Mỹ) như thế nào… Chủ ỷ của 
thầy Pháp Dung là muốn gửi cho các cháu một thông 
điệp rằng các cháu vốn đang có nhiều điều kiện của 
hạnh phúc, đang có một thiên đường của hạnh phúc và 
các cháu nhớ đừng bao giờ quên cái thiên đường của 
hạnh phúc đó. Qua bài nói chuyện của thầy Pháp Dung, 
họ thấy ngày xưa chính đồng bào, cha ông, anh em của 
họ đã đến Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam và đã 
gây ra nhiều khổ đau, hận thù, gia đình ly tán… thì bây 
giờ lại thấy một chú bé đã sinh ra trong thời chiến tranh 
ngồi đây tại đất nước của họ để dạy cho con cháu của họ 
tập thở, tập ngồi yên, tập thương yêu mọi loài, tập sống 
hài hoà với mọi người, mọi loài, với thiên nhiên… Hạnh 
phúc của thiền sinh càng ngày càng tăng trưởng, nỗi lo 
ngại của các thầy các sư cô cũng nhờ đó mà tan đi và 
cuối cùng chỉ qua ngày thứ ba là niềm hạnh phúc và an 
lạc của toàn chúng đã đạt tới đỉnh cao. 

Trong nhóm pháp đàm của con dường như họ không 
quan tâm mấy về vấn đề có Thầy hay không có Thầy. 
Trong khóa tu, họ thấy Thầy có mặt rõ ràng trong Tăng 
thân. Điều họ chia sẻ là những khổ đau họ đang va chạm 
trong cuộc sống hàng ngày và họ khao khát tìm phương 
pháp tu tập để chuyển hóa. Và sau đây là một vài trường 
hợp con nhớ, xin chia sẻ lại để Thầy nghe cho vui.

- Có một bà mẹ đã thuyết phục đứa con gái 21 tuổi của 
bà đến tham dự khóa tu. Buổi tối đầu tiên cô ta rất cằn 

nhằn bà mẹ và cứ tìm cách để 
bắt xe về nhà. Cô bé không 
thích ở thêm chút nào nữa 
cả. Bà mẹ rất thương và cầu 
nguyện cho con mình ở lại để 
tu tập, nhưng bà không ép. Bà 
là một nhà quản trị công ty, 
điều khiển hàng trăm người 
nhân viên, nhưng đối với con 
gái bà thì bà không sử dụng 
một chút quyền lực nào cả, bà 
để cho con gái bà tự nhiên, ở 
lại hay đi về tuỳ ý, nhưng bà 
không sắp đặt xe. Đứa con 
gái bà thì rất muốn rời khóa 
tu, nhưng cũng ngần ngại vì 
mẹ đã đóng nhiều tiền để cho 
mình đến khóa tu. Biết được 
như thế, bà nói: “Nếu con 
muốn đi thì đi, mẹ không cản. 

Nhưng sau này nếu con muốn đi chơi đâu, thì mẹ phải 
suy nghĩ kỹ về việc mua vé máy bay…” Ngày hôm sau, 
cô bé chỉ dự nửa ngày tu thôi, còn buổi chiều thì đi leo 
núi (hiking). Rồi ngày thứ hai cô dự được hai phần ba 
của ngày tu và từ từ cô tham dự đầy đủ các thời khóa 
và tới ngày thứ ba cô ta hoàn toàn bị chinh phục, cô ta 
vui hẳn lên và thấy được giá trị của sự tu học. Bà mẹ vô 
cùng xúc động và hạnh phúc. Cuối cùng cô bé đã thọ trì 
Năm Giới. Thật là mầu nhiệm. Pháp Bụt thật cao siêu, 
mầu nhiệm.

- Có một người chỉ đọc sách của Thầy và đây là khóa 
tu Phật giáo đầu tiên mà ông tham dự. Ông nói ông đã 
nghiện rượu, thuốc lá và nhất là vấn đề ăn uống. Ông 
đã khổ sở với sự thèm khát về thực phẩm nhiều năm và 
nó đã tạo ra nhiều bệnh tật như tiểu đường, cao huyết 
áp, mỡ máu. Ông đã thực tập phương pháp cai nghiện 
theo Chương Trình 12 Bước (The Twelve Steps Pro-
gram), nó đã giúp ông rất nhiều nhưng không chuyển 
hóa được tận gốc. Ông vẫn bị tập khí lôi kéo. Trong 
khóa tu này ông đã học được nếp sống chánh niệm 
nhất là học nếp sống đơn giản, tiêu thụ ít và chánh 
niệm. Trong khóa tu, ông được học ăn chậm rãi, ăn 
vừa đủ và sự thực tập này đã giúp ông rất nhiều. Ông 
hay lo lắng về ăn uống không đủ chất và ăn uống trong 
sự thỏa mãn khẩu vị nên ông thường ăn quá lượng và 
không điều độ. Ông thấy Tăng thân đã giúp ông thực 
tập điều phục tập khí ăn uống dễ dàng hơn, giúp ông 
biết dừng lại và biết đủ. Tập ăn chậm, ông tận hưởng 
thức ăn nhiều hơn và ăn ít nhưng vẫn thấy đủ. Ông chia 
sẻ: Năm Lời Quán Nguyện đã thức tỉnh ông rất nhiều 
trong việc ăn uống và tiêu thụ. Ngoài ra các bài pháp 
thoại đã khai mở tâm trí cho ông rất nhiều. Ông đã tiếp 
thọ Năm Giới và ông phát nguyện sẽ sống đúng theo 
tinh thần Năm Giới vì ông thấy đó là nền tảng của một 
nếp sống hạnh phúc và an lạc thật sự. 
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- Một bà khoảng chừng 60 tuổi nói rằng lúc đầu nghe 
tin Thầy không có mặt được cho khóa tu thì bà cảm 
buồn, thất vọng vì không được gặp Thầy. Bà đã tu tập 
nhiều khóa tu với Thầy và Tăng thân. Nhưng bà đã nói 
rằng đây cũng là cơ hội tốt để bà thực tập buông bỏ sự 
vướng mắc về Thầy để tiếp xúc với Thầy của tự thân. 
Trong khóa tu, bà đã thật sự tiếp xúc được Thầy trong 
nhiều hình thái khác nhau. Bà nói bà thấy các vị xuất gia 
đã tiếp nối Thầy một cách toàn hảo, các vị cư sĩ cũng 
thế. Nhìn đâu cũng thấy sự có mặt của Thầy, trong lúc 
đi thiền hành, trong lúc ăn cơm, lúc ngồi thiền, lúc nghe 
các thầy các sư cô nói pháp. Bà nói bà ý thức là Thầy 
đã lớn tuổi, một ngày nào đó Thầy cũng sẽ ra đi trong 
hình hài và đây là cơ hội tốt để thực tập nhìn Thầy trong 
tính bất sinh bất diệt của Thầy. Cuối khóa tu bà rất hạnh 
phúc và gặp các vị xuất gia là bà ôm lấy họ để bày tỏ 
niềm vui, hạnh phúc và niềm biết ơn đối với các thầy 
các sư cô. Bà nói khi nào có khóa tu và sẽ tiếp tục tham 
dự dù có hay không có Thầy.

- Có một thiền sinh khác nói rằng trong khóa tu 
này ông thấy Thầy có mặt nhiều hơn cả lúc Thầy có 
mặt như một hình hài ở các khóa tu khác. Điều này 
chứng tỏ rằng chúng ta đã thực tập tốt hơn, không ỷ 
lại nơi Thầy. Chúng ta ai cũng thực tập miên mật hơn, 
hết lòng hơn.

- Con đã cho tham vấn một thiền sinh. Cô ấy sinh 
ra trong một gia đình Công Giáo truyền thống. Ba và 
anh cô ấy đã tham dự cuộc chiến Việt Nam và hiện tại 

họ có những mặc cảm tội xấu xa, tội lỗi về hành động 
tham chiến của họ. Cô ấy tham dự khóa tu lần đầu. Cô 
hạnh phúc quá nên sau ba ngày đầu của khóa tu cô đã 
gọi điện về nhà và chia sẻ niềm hạnh phúc với ba và anh 
trai cô. Ba của cô đã ngoài chín mươi. Cô nói ba có biết 
gì không? Con đang ở trong một khóa tu với những vị 
tu sĩ đa phần là người Việt. Họ rất dễ thương và đang 
hướng dẫn cho gần cả ngàn người Mỹ chúng ta tu tập, 
tiếp xúc với niềm an vui, hạnh phúc trong giây phút hiện 
tại. Ba có thấy cảnh tượng người Việt (các thầy và các 
sư cô) và người Mỹ ngày nào cũng đi trong hoà bình 
chung, ngồi thở yên bình chung, ăn cơm chung… Thật 
là một cảnh tượng tuyệt vời. Con nói cô có thể giúp cứu 
trợ các em nghèo ở Việt Nam do nạn chiến tranh gây 
ra và hồi hướng công đức ấy đến cho cha cô. Nghe con 
khuyên như thế, cô vô cùng mừng rỡ và cô nói không 
những cô sẽ làm như thế cho cha cô mà cô cũng sẽ làm 
như thế cho anh trai cô nữa. Cô nói kỳ sau cô sẽ đem 
con trai của cô đi dự khóa tu. Con trai của cô rất ngưỡng 
mộ đạo Bụt.  
 

- Một thầy đã cho tham vấn một vị doanh nhân ở vùng 
Vermont. Ông ta là một điền chủ có tới 1000 hectas đất. 
Ông đã xây dựng được bốn ngôi trường tại Việt Nam 
để giúp cho đồng bào. Ông đã đọc nhiều sách của Thầy 
nhưng đây là khóa tu lần đầu ông tham dự với Thầy. 
Khi mới tới ông cảm thấy thất vọng khi hay tin Thầy 
không đến được cho khóa tu. Ông rất muốn được diện 
kiến Thầy. Ban đầu ông định về vì ông cũng có nhiều 
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dự án để chăm lo. Nhưng sau đó ông nán lại để xem thử 
thế nào. Ông đọc sách của Thầy và ông nhớ trong sách 
Thầy luôn đề cập đến phép lạ và sức mạnh của Tăng 
thân nên ông muốn chứng kiến tận mắt với một Tăng 
thân sống động có giống như Thầy mô tả trong sách hay 
không. Và qua ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, ông đã thật 
sự thấy những gì Thầy nói trong sách là những gì đang 
xảy ra trước mắt ông, không khác. Ông tham vấn về vấn 
đề ông săn nai để ăn thịt chỉ vì ông không muốn ăn thịt 
bán ngoài chợ vì thịt ngoài chợ không được nuôi theo tự 
nhiên. Nhưng khi được tiếp xúc với giáo pháp, ông cảm 
thấy có một điều gì đó không đúng về hành động giết 
hại động vật của ông và bảo vệ môi trường, ông cảm 
thấy lương tâm cắn rứt. Ông không biết là có nên tiếp 
tục săn nai để ăn thịt hay là thôi? Thầy ấy đã dẫn ông đi 
chơi ven rừng và bất chợt hai người thấy một con gấu 
mẹ đang dắt hai gấu con đi tìm mồi. Thấy cảnh tượng 
thật dễ thương như thế, thầy hỏi ông ta rằng ông thấy 
thế nào? Ông ta bảo ông thấy một cảnh tượng rất đẹp, dễ 
thương. Nếu trong rừng mà thiếu vắng những động vật 
như thế thì buồn biết bao! Thầy nói: “Đúng vậy. Thiên 
nhiên chỉ có thể đẹp mãi khi nào trong thiên nhiên vẫn 
còn đầy đủ những thảo mộc, cầm thú… Nếu thiếu vắng 
đi một loài nào thì thiên nhiên sẽ mất quân bình và như 
thế con người cũng khó có thể tồn tại. Tôi thấy ông chỉ 
muốn ăn thịt để sống còn và điều đó đã được ông cha 
trao truyền từ nhiều thế hệ. Ông không muốn tiêu thụ 
thịt được sản xuất bằng phương pháp không tự nhiên đã 
là một giác ngộ rồi, cho nên săn nai tự nhiên để ăn thịt 
không phải là quá sai phạm, ông đừng vì thế mà cảm 
thấy tội lỗi. Tuy nhiên, việc chấm dứt ăn thịt dù là thịt 
nai tự nhiên là vấn đề phải được xảy ra tự nhiên và phải 
phát xuất từ lòng từ bi và cái thấy chân, thiện, mỹ về sự 
sống, về thiên nhiên… Tôi nghĩ cái kinh nghiệm về sự 
kiện thấy gấu hôm nay sẽ giúp ông. Khi nào ông thấy 
được lý do tồn tại của các loài động vật là để làm đẹp 
cho sự sống… thì ông sẽ bỏ nó rất tự nhiên và ông sẽ 
ăn chay hoàn toàn.” Nghe thầy ấy chia sẻ như thế, ông 
ta đã trút được gánh nặng và cảm thấy rất hân hoan. 
Ông nói ông thấy Tăng thân thật mầu nhiệm và đã thể 
hiện được những gì Thầy nói trong sách. Ông bảo rằng 
sau này ở đâu có khóa tu được mở ra của Tăng thân thì 
dù có Thầy hay không có Thầy ông cũng sẽ tham dự vì 

ông thấy Tăng thân chính là điều ông cần và trong Tăng 
thân có đủ tuệ giác của Thầy. Ông tỏ ý mời thầy ấy về 
nhà ông chơi ở Vermont. Sắp tới ông sẽ về Việt Nam để 
xây thêm một ngồi trường nữa giúp cho đồng bào Việt 
Nam.

Kính bạch Thầy, trong cái rủi luôn có cái may. Sự kiện 
Bát Nhã đã làm cho Tăng thân tại Bát Nhã lớn lên và 
vững mạnh thêm. Các em càng trở nên đoàn kết, tâm 
bồ đề càng ngày càng vững bền hơn và niềm tin nơi 
sự thực tập, pháp môn và nơi sức mạnh của Tăng thân 
càng hùng hậu; sự kiện Thầy vắng mặt trong khóa tu 
cũng đã làm cho chúng con biết nối kết chặc chẽ hơn. 
Chúng con không ai bảo ai đã thấy được vai trò và 
trách nhiệm của mình và đã đóng góp hết mình trong 
công việc hướng dẫn khóa tu. Trong tâm mỗi người ai 
cũng mang một ước nguyện chung đó là muốn làm đẹp 
cho cuộc đời và ước nguyện cao cả đó đã ôm lấy được 
những khác biệt, giúp chúng con buông bỏ những ý 
riêng và nắm tay nhau để thực hiện lý tưởng của mình. 
Ai cũng muốn cho thiền sinh thấy được tài năng, năng 
lực và sức mạnh của Tăng thân, thấy được giá trị của 
Tăng thân và tập quay về nương tựa Tăng chứ không 
nương tựa vào một người dù đó là người rất nổi tiếng. 
Đó lời đức Thế Tôn luôn nhắc nhở hàng đệ tử của 
chúng ta. Chúng con và các thiền sinh đã thể hiện được 
điều đó. Thầy thị hiện bệnh đã giúp chúng con làm 
quen với sự thật là một ngày kia thầy sẽ ra đi và chúng 
con phải tập để tiếp xúc với Thầy trong bản môn. Khóa 
tu ở Colorado đã thể hiện được sự thực tập đó một cách 
mạnh mẽ, nhưng tuệ giác và tinh thần tự giác, đoàn kết 
đó có được duy trì lâu bền hay không? Đó là câu hỏi 
của mỗi người trong chúng con. Chừng nào còn duy trì 
được nguồn tuệ giác đó và tinh thần đó thì Tăng thân 
còn có cơ hội, còn nếu đánh mất thì…

Cám ơn Thầy đã cho chúng con có một kinh nghiệm 
lịch sử và mầu nhiệm này. Con về nương tựa Tăng.

Con của Thầy. 
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“Thầy… sẽ không đến Colorado.”  Câu nói đơn giản và 
nhẹ nhàng này của bạn tôi đã làm tôi sửng sốt.

Vì đang tình nguyện thường trực tại bàn ghi danh cho 
khóa tu nên tôi đã có dịp biết tin này rất sớm. Một vài 
vị giáo thọ cũng đã được thông báo và đang thì thầm 
to nhỏ với nhau, mặt người nào trông cũng có vẻ ngạc 
nhiên và lo âu.

Phản ứng đầu tiên của tôi là lo nghĩ đến sức khỏe của 
Thầy, nhưng khi biết Thầy đã được các bác sĩ săn sóc 
chu đáo và sức khỏe Thầy không có gì nguy hiểm thì tôi 
lại không dằn được niềm thất vọng đang bộc phát trong 
tôi: Tôi nghĩ đến vợ tôi đã tự nguyện một mình ở nhà 
chăm sóc cho mấy đứa nhỏ trong một tuần lễ để tôi có 
thể đến đây tham dự khóa tu. Và tôi cũng nghĩ đến số 
tiền đã chi phí cho chuyến đi này.  Theo chương trình thì 
tôi sẽ được truyền giới trong dịp này, nhưng không có 
Thầy thì làm sao truyền giới?  Có ai thọ giới mà không 
có Thầy chủ lễ?

Bàn ghi danh đã có một hàng người đứng đợi. Tôi tự nhủ: 
nếu mình không buông bỏ phiền não, bây giờ không thực tập 
“không vướng mắc” thì chờ đến lúc nào?  Rồi tôi chú tâm 
vào vài hơi thở, thở vào, thở ra… miệng bỗng nhiên mỉm 
cười và tôi vui vẻ bắt đầu thủ tục ghi danh cho mọi người.

Trong maét Taêng thaân
Soren Kisiel - True Land of Serenity - Chân An Độ
(BBT chuyển ngữ Anh - Việt)

nắng mới lên
nắng lên thắm đẹp đất trời
lòng tôi tươi sáng như trời hay không?

Thư của Thầy vừa được đọc lên cho tứ chúng nghe. Các 
thầy và các sư cô trong ban tổ chức đã bắt đầu phối hợp 
và sắp xếp lại lần chót chương trình khóa tu. Bầu không 
khí nao nức hăng say của Tăng thân làm tôi quyết định 
sẽ cố gắng thực tập rốt ráo và miên mật trong dịp này. 
Niềm thất vọng vì không có Thầy cũng đã bắt đầu tan 
biến trong tôi.

Nhưng điều ngạc nhiên nhất đối với tôi là trong khi nghe 
các bài pháp thoại và chia sẻ đầu tiên của các vị giáo 
thọ, tôi bỗng “thấy” Thầy! Tôi bỗng cảm nhận rõ ràng 
sự có mặt của Thầy trong từng vị xuất sĩ, trong từng cư 
sĩ, trong thiền sinh, trong các em, trong tôi và trong tất 
cả mọi người có mặt.

Thật vậy, Thầy đã biểu hiện ngay trước mắt chúng ta! 
Truyền thống tu tập, cùng với tuệ giác và đức tính từ 
bi của Thầy hình như đã được trao truyền trọn vẹn cho 
các thầy và các sư cô. Trong từng đôi mắt sáng, trong 
từng nụ cười hòa nhã, trong mỗi bước chân vững chãi 
của các vị này đều có bóng dáng của Thầy.  Sự thực 
tập chuyên cần và sâu sắc của các xuất sĩ đã làm chúng 
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tôi kinh ngạc, và lòng tôi tràn ngập niềm tri ân đối với 
những cố gắng liên tục của họ. Để đáp lại, tất cả chúng 
tôi lần lượt sửa lại dáng ngồi cho nghiêm chỉnh hơn, 
lưng thẳng hơn, hơi thở sâu hơn, chú tâm nhiều hơn vào 
lời pháp thoại - và tôi nghe lòng ngọt ngào, hạnh phúc 
như đang được ngồi nghe chính Thầy thuyết pháp. Sau 
buổi pháp thoại đầu tiên này, tôi thấy số người thực tập 
thiền hành đông hơn tất cả những lần tu học khác mà tôi 
đã từng tham dự.

Vào khoảng một ngày sau đó, chúng tôi đã quen với ý 
niệm thấy Thầy trong tất cả các vị xuất sĩ; và chúng tôi 
bắt đầu tìm Thầy trong mỗi người chúng tôi. Ồ!  Thầy 
đó kìa!  Thầy ở trong mắt mỗi người, trong mỗi nụ cười, 
trong mỗi bước đi nhẹ nhàng, trong từng hơi thở.  Sự 
hiện hữu của Thầy đã thấm nhuần và tỏa sáng trong khắp 
khóa tu. Sự kiện này đã thật rõ ràng, không thể nghi ngờ 
gì nữa vì mọi người đã cảm nhận được, đã nhìn thấy 
được Thầy đang ở khắp mọi nơi. Chúng tôi đã đem đề 
tài này ra phân tách và thảo luận trong nhiều nhóm nhỏ. 
Và mọi người đều đồng ý là đã thấy như vậy. 

Nhìn sâu hơn với ý niệm “tương tức” vừa mới học được, 
tôi lại thấy Thầy rõ ràng và chính xác hơn: Thầy với 
Tăng thân là một, không khác. Tăng thân với chúng tôi 
là một, không khác. Vậy thì Thầy với chúng tôi cũng là 
một, không khác. Cho nên Thầy đã có mặt trong tất cả 
chúng tôi, trong từng cá nhân chúng tôi, trong từng tư 
tưởng và hành động của chúng tôi. 

Bỗng nhiên tôi thấy mình quá may mắn được tham dự 
khoá tu này. Tăng thân ở đây hầu như đã kết tinh lại 
thành một khối kim cương lấp lánh. Họ đã thiết lập được 
một niềm tin kiên cường vào chính họ, vào nghị lực và 
khả năng của mình để lớn mạnh và giúp đời. Khi thấy 
mình là một phần của Tăng thân, tôi cũng thấy mình có 
những khả năng, kỳ vọng và bổn phận của Tăng thân. 
Tôi là tôi nhưng tôi cũng là Tăng thân. Thật là một ý 
niệm đơn giản, nhưng lại là một giáo pháp thực tiễn và 
kỳ diệu. 

Tôi nói những cảm nghĩ của tôi cho thầy 
Pháp Hải biết. “Ồ hay quá!”, thầy nói 
giỡn, “để tối nay khi Thầy điện thoại, tôi 
sẽ nói rằng anh vui sướng lắm, vì Thầy 
không đến được!”

Thầy
đang lắng nghe
tôi thấy tôi trong đôi mắt của Thầy

Khi tôi bắt đầu tu tập cách đây mười tám 
năm, tôi sống một mình ở Srilanka và sự 
tu tập của tôi hồi đó gần như đắm chìm 
vào một thế giới mơ mộng, cô đơn, xa 
rời thực tế. Tôi không hề chia sẻ điều gì 

với ai, tôi chỉ tìm tòi học hỏi một mình, đôi lúc hiểu 
được nhiều ý nghĩa hay, nhưng tôi nghĩ những điều đó 
là của tôi và giữ riêng cho tôi. Tôi đã tu tập một mình 
như vậy trong một thời gian khá dài. 

Sau hơn một thập niên, khi tôi gặp pháp môn của Thầy, 
tôi liền từ bỏ lối tu cũ của tôi.

Sự lớn mạnh nhanh chóng của Tăng thân và cộng đồng 
của Thầy đã làm tôi sửng sốt. Người cố vấn về truyền 
giới, ông Rowan Conrad kể cho tôi nghe một câu chuyện 
khi ông đến Làng Mai vào cuối thập niên 1980. Khi ông 
đến, Thầy nói với ông: “Có lẽ anh nghĩ rằng anh đến 
đây để gặp Thầy.  Đó là một nhận thức sai lầm. Anh đến 
đây để gặp Tăng thân.”

Ý niệm đó đã được gieo trồng trong tôi và tôi bắt đầu 
thực tập với Tăng thân. Năng lượng Tăng thân đã giúp 
tôi vào được những chiều sâu tư duy tôi chưa hề tưởng 
đến. Nhờ sống với Tăng thân, tôi hiểu rằng tình thương 
quan trọng ngang hàng với trí tuệ. Và sự thực tập của 
tôi bắt đầu nở rộ nhưng cũng chỉ như một bông hoa nhỏ 
vừa nở giữa một khu vườn đã đầy hoa đẹp.

lặng lẽ
một giọt sương
rơi vào mặt hồ

Bây giờ đã gần đến giờ làm Lễ Truyền Giới Tiếp Hiện 
cho tôi, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng đối với tôi, sự vắng 
mặt của Thầy cũng có một ý nghĩa nào đó. Sáng nay tôi 
nhớ Thầy và mơ ước rằng Thầy sẽ có mặt trong ngày 
truyền giới này. Trên đường đi đến giảng đường, tôi ngồi 
lại trên chiếc ghế dài, thầm cám ơn Thầy về tất cả những 
gì tôi đã tiếp nhận. Tôi gởi cho Thầy, từ tim tôi, lời kiến 
giải cho lễ thọ giới của tôi như dâng một món quà cầu 
nguyện cho Thầy được chóng bình phục. Nhưng khi tôi 
bước vào giảng đường, tôi thấy người cần đến đây lại 
chính là tôi, không ai khác. Chỉ tôi và Tăng thân.
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Tôi tự nhủ: “Có lẽ anh nghĩ rằng anh đến đây để thọ 
giới với Thầy. Đó là một nhận thức sai lầm. Anh đến đây 
để thọ giới với Tăng thân.”

Buổi hoàn mãn “Be-In” trong đêm cuối cùng đó tràn 
ngập tình thương và niềm vui. Chúng tôi đều cảm 
nhận một nỗi hân hoan đầy ắp và mới lạ vừa phát sinh 
trong lòng chúng tôi và trong lòng mỗi người có mặt. 
Căn phòng rộng lớn hình như cũng đang sắp sửa nổ 
tung vì năng lượng của những nụ cười vô cùng hoan 
hỷ. Tôi đoan chắc rằng những con gấu hoang trên đồi 
đêm đó cũng nghe rõ tiếng cười rộn rã của Tăng thân 
chúng tôi. 

những con chuồn chuồn
khoe sắc bên nhau
- mùa hè qua mau trên dãy Rockies

Sau Lễ Truyền Giới, lần đầu tiên khi tôi mặc chiếc áo 
Tiếp Hiện màu nâu ra khỏi giảng đường, một bà đã chặn 
tôi lại, nhờ chỉ cho bà cách đi thiền hành và tôi rất vui vì 
đã có dịp chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

Sau một hồi chỉ dẫn, chúng tôi cùng đi với nhau trong 
chánh niệm. “Hãy tưởng tượng những hoa sen đang nở 
trên từng bước chân,” Tôi nhẹ nhàng nói với bà, nhắc 
lại lời Thầy thường nói với chúng tôi, “Bà đã để lại hai 
hàng hoa sen thật đẹp trên lối đi, sau lưng bà.”

Bà vẫn bước chậm rãi, thở nhẹ và sâu, mỉm cười với 
hình ảnh tuyệt diệu này, nhưng trên đôi mắt bà hình 
như đã long lanh ngấn lệ. Tôi có thể nói là ngay trong 
giây phút đó bà ta đã thấy Thầy trong tôi. Và trong giây 
phút đó, tôi cũng thấy Thầy trong tôi. Lòng biết ơn Thầy 
bỗng dâng tràn trong tôi, bao la và chân thật, dạt dào mà 
vĩnh cữu. Đôi mắt tôi cũng vậy, đã tràn đầy nước mắt.

Tôi chưa bao giờ dự một khóa tu nào lâu hơn một ngày, 
chủ yếu vì tôi là một người mẹ độc thân, sống với hai 
cháu nhỏ sinh đôi chỉ mới mười một tuổi và tôi cũng 
chưa tìm được một khóa tu nào bao gồm cả người lớn và 
trẻ em để ba mẹ con tôi cùng tham dự. Khi tôi nghe tin 
Thầy Thích Nhất Hạnh sẽ tổ chức một khóa tu tại Estes 
Park, tôi biết cái duyên may tôi từng mong đợi cho gia 
đình bé nhỏ của tôi bây giờ đã đến. Đối với tôi, Estes 
Park là một trong những nơi lý tưởng nhất ở Mỹ để tu 
tập, để tìm một lối sống tươi vui và thanh thản, không 
bị ràng buộc vào những khổ đau phiền muộn hằng ngày.
Trước đây tôi ở Loveland, từ Estes Park xuống núi 
khoảng một tiếng. Bây giờ tôi về sống ở Utah thì cũng 
khoảng 9 giờ lái xe thôi. Nhưng dĩ nhiên, tôi phải nghĩ 
đến các con tôi trước.

Tôi gởi một điện thư cho Joan Halifax Roshi (bạn thân 
của tôi trên Facebook), vì tôi cảm mến Roshi với những 
tư tưởng sâu sắc và tác phẩm của bà, và bà này cũng 
biết nhiều về Thầy Thích Nhất Hạnh. Tôi kể tình trạng 
gia đình tôi và hỏi ý kiến xem khóa tu của Thầy ở Es-
tes có thích hợp với hai đứa con mười một tuổi của tôi 
hay không. Bà Roshi trả lời ngắn gọn: “Tụi nhỏ sẽ yêu 
chương trình này, chúng nó sẽ rất thoải mái. Cứ đến mà 
thưởng thức”. Câu nói này đã quá đủ để tôi quyết định 
đưa hai đứa con tôi cùng tham dự khóa tu ở Estes Park.
Tôi ghi danh rất sớm cho ba mẹ con, rồi chuẩn bị và chờ 
mong suốt mấy tháng trời và cuối cùng ngày lên đường 
đã đến. Tôi vừa bồn chồn vừa tò mò không biết chuyện 

gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đến khá sớm trong ngày đăng 
nhập, nhận phòng và dọn vào, chiều đó có một buổi 
hướng dẫn tổng quát.  Hai đứa nhỏ phải tập họp ở khu 
dành cho trẻ em nên tôi dẫn chúng đến đó, rồi theo con 
đường nhỏ để đến chỗ hội họp của người lớn.

Khi vào đến hội trường, vì đã đông nghẹt những 
người, tôi đành tìm một chỗ ngồi trên sàn nhà gần 
cuối phòng. Tâm trạng tôi lúc bấy giờ có lẽ cũng như 
tâm trạng của hàng trăm người đang nao nức chờ đợi 
nơi đây. “Mình sắp có duyên may được hội diện với 
một trong những vị Thầy sâu sắc và được yêu quý 
nhất, Thầy Thích Nhất Hạnh”.

Khi tôi vừa ngồi xuống thì loa phóng thanh cũng bắt 
đầu lên tiếng, “Tôi xin đọc cho quý vị nghe một lá thư 
của vị Thầy thương kính của chúng ta” …và họ đọc 
hết lá thư thân thương của Thầy. Lá thư này hôm sau sẽ 
được dán lên bảng thông cáo để mọi người cùng đọc, 
nhưng hiện giờ tôi chỉ biết một điều là Thầy không thể 
đến được. Thầy đang bị bệnh và phải vào nhà thương 
ở một tiểu bang khác. Bỗng nhiên tôi muốn khóc. Tôi 
rất lo buồn về tình trạng và sức khỏe của Thầy, nhưng 
tôi cũng nghĩ đến trường hợp của tôi nhiều hơn. Nhiều 
ý nghĩ tiêu cực cứ quay cuồng trong đầu tôi. “Tôi đã 
dùng gần hết số lương của một người mẹ độc thân để 
đến đây, và tôi cũng chưa biết lấy tiền đâu ra để trang 
trải những hóa đơn và nợ nần còn lại trong tháng.”  
“Mặc dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn tài chánh nhưng 

Chöa laïc ñöôøng tu
Ann Clark - Khóa tu Gia đình ở Colorado

(BBT chuyển ngữ Anh - Việt)



tôi vẫn xin nghỉ việc một tuần để đến gặp Thầy, vậy mà 
Thầy lại không có ở đây.”  “Vậy thì ở đây có gì khác 
lạ, đặc biệt và sâu sắc để tôi học hỏi nữa đâu? Thế này 
thì có khác gì mỗi cuối tuần tôi đến nghe giảng ở trung 
tâm thiền ở địa phương tôi? Ở trung tâm này tôi khỏi 
cần xin nghỉ việc mà vẫn đến được.” Những suy nghĩ 
thiếu vắng tình thương và rất ích kỷ. Những ý nghĩ 
thực tế nhưng không có tình người. 

Tôi nhớ tôi đã không muốn nghe thêm gì nữa sau khi 
biết tin Thầy sẽ không đến. Tôi thấy chung quanh tôi 
thực sự đã có nhiều người phát khóc. Tôi cũng muốn 
khóc lên cho vơi bớt niềm tuyệt vọng nhưng tôi đã dằn 
lại được. Tôi nghe nhiều người nói đến việc xin lấy tiền 
lại và rời khỏi nơi đây. Tôi cũng đã để mặc những ý nghĩ 
đó lởn vởn trong đầu. Tôi ghé đến khu tập họp trẻ em 
để đón các con tôi và khi đi vào lối nhỏ dẫn về phòng, 
tôi cho chúng biết mẫu tin rất xấu này là: Thầy không 
thể đến tham dự khóa tu vì Thầy đang bệnh và phải vào 
bệnh viện. Tôi nói: “Mẹ rất buồn và thất vọng vì mẹ đã 
ao ước và tin chắc rằng Thầy sẽ hiện diện hôm nay để 
mẹ con mình được gặp.” Jerek, đứa con trai mười một 
tuổi quay nhìn tôi và nói: “Con không quan tâm Thầy 
đến hay không đến, con thật tình chỉ mong cho Thầy 
được bình yên.”

Ngay lúc đó, tất cả buồn phiền và thất vọng của tôi bỗng 
chốc đã vĩnh viễn tan biến. Tôi nhận thấy tôi thật đã quá 
ích kỷ. Tôi thấy tôi đến đây với một mục đích sai trái… 
không phải để học hỏi, thực tập và chuyển hóa thân tâm, 
mà chỉ vì tôi muốn đặt một người lên một vị trí cao tột 

để tôn sùng và hy vọng khi gặp mặt vị đó bằng cách này 
hoặc cách khác sẽ ấn chứng cho tôi thành một người 
giải thoát. Tôi đã quên rằng tôi luôn có một vị Bụt đang 
cư ngụ trong tâm, thế mà tôi đã nhầm lẫn cho rằng Bụt 
chỉ có thể đến từ một hình tướng bên ngoài. Như vậy, 
trong một thời gian dài, tôi đã vụng về đi lạc khỏi đường 
tu chân chính.

Tôi rất hãnh diện khi nói rằng tôi không còn thất vọng 
hoặc chán chường sau đêm đầu tiên đó. Tôi cho rằng 
còn nhiều người đang ôm lấy khổ đau và tôi chân thành 
hy vọng những người này cũng sẽ tìm được con đường 
tu tập như tôi.

Các chương trình của trẻ em thì tuyệt vời đến chỗ khó 
tin. Tôi yêu thương trẻ em, nhưng tôi đã thực sự khâm 
phục những người có thể dạy dỗ con em với lòng từ bi 
và tình thương mà không bao giờ tức giận hoặc thất 
vọng. Các em trong khóa tu này đã dặn nhau là không 
bao giờ đến lớp học trễ, dù chỉ một phút ngắn ngủi. Các 
em có ba thời học tập mỗi ngày mà không thấy em nào 
tỏ ra chán nản hay mệt mỏi.  Các em vui đùa thoả thích 
và đồng thời cũng học hỏi, thực tập rất nhiều. Em nào 
trông cũng hớn hở, tươi vui và hạnh phúc, sáng chiều 
gì cũng vậy.

Chương trình buổi sáng khởi đầu bằng một thời pháp 
thoại, trong đó khoảng một giờ đầu tiên thường dành 
cho các em và phần sau dành cho các “em lớn” chúng 
tôi.  Ở đây các em được đối xử rất ưu ái, khi nào cũng 
có chỗ ở các hàng phía trước để các em ngồi gần cha 
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mẹ, để các em chú tâm vào các thầy hoặc sư cô đang 
thuyết giảng và có thể tiếp nhận những điều lợi ích từ 
bài pháp thoại.  Đôi khi tôi thấy tôi đã rút tỉa được nhiều 
lợi lạc ngay từ phần đầu của các em hơn là phần dành 
cho người lớn.  

Mỗi chiều chúng tôi đều có Pháp đàm. Pháp đàm được 
tổ chức theo từng nhóm, trong đó có thể quy tụ những 
người đã quen biết nhau tại địa phương của họ. Vì vậy 
trong nhóm tôi, ngoài những người chưa quen thân, tôi  
đã có dịp ngồi chung và thảo luận với ba mươi người 
bạn tôi đã quen biết khi còn ở nhà, trong cộng đồng địa 
phương của tôi.  Nhóm Pháp đàm chúng tôi do sư cô 
Thăng Nghiêm hướng dẫn. Tôi nhanh chóng tiếp cận 
sư cô và chỉ với phong cách ân cần, bao dung và chấp 
nhận, sư cô đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. 
Trong lần thảo luận đầu tiên, phương thức Pháp đàm đã 
được nói rõ: Sư cô sẽ nêu lên một đề tài và người nào 
muốn thảo luận sẽ chắp hai tay trước ngực tỏ ý muốn 
phát biểu. Sư cô yêu cầu tất cả mọi người trong nhóm 
cho biết cảm nghĩ về ngày đầu tiên khi nghe đọc lá thư 
của Thầy. Một vài người đã đưa tay xin chia sẻ. Rồi 
sư cô quay về phía tôi và nói: “Còn bà thì sao? Tôi 
muốn nghe cảm nghĩ của bà.” Tôi nói đùa với sư cô 
rằng sao sư cô chỉ định tôi trong khi tôi chưa chắp tay 
tình nguyện phát biểu? Nhưng dĩ nhiên tôi sốt sắng chia 
sẻ cảm tưởng của tôi với mọi người. Tôi nói về những 
tuyệt vọng và buồn phiền, những ý nghĩ tiêu cực khi 
nghe tin Thầy không đến, và nhắc lại câu nói của đứa 
con trai đã thức tỉnh tôi và giúp tôi tìm lại con đường tu 
học. Ngày hôm sau, sư cô nói rằng câu chuyện của tôi 
đã làm mọi người cảm động và sư cô đã chia sẻ nó với 
các thầy và các sư cô khác. Sư cô chỉ yêu cầu tôi một 
điều là làm sao cho cô gặp Jerek một lần trước khi khóa 
tu chấm dứt. Thế là đến ngày cuối cùng của khóa tu, sư 
cô và em Jerek gặp nhau, nhẹ nhàng ôm nhau rất đẹp và 
lâu. Và những người đang đứng chung quanh hôm đó, 
tôi thấy mắt ai cũng rưng rưng vì cảm động. Còn tôi thì 
nước mắt đã tràn ra không biết tự bao giờ.

Con gái tôi, Jurnee, lại rất thích theo dõi chim chóc cùng 
các loài động vật nhỏ và hoang dã thỉnh thoảng chạy 
ngang qua sân. Nó yêu thích những chùm hoa dại bên 
lối đi và thường ngắm nhìn những mỏm núi cao xa hùng 
vĩ chung quanh. Vì yêu thích thiên nhiên nên ngày nào 
nó cũng muốn tận hưởng bầu không khí trong lành và 
ghi nhớ những cảnh mây trời lồng lộng nơi đây.

Trong các bữa ăn, hai con tôi bao giờ cũng giữ im lặng 
tuyệt đối. Chúng đã cho tôi biết về “nghệ thuật” ăn trong 
chánh niệm mà chúng thường chia sẻ trong các buổi họp 
trẻ em. Khi ăn chậm rãi, im lặng và có ý thức, tôi thấy 
những món ăn trở nên ngon lành hơn, quý báu hơn; và 
khi thọ nhận với lòng tri ân sâu xa, tôi thấy những thức 
ăn này thực sự đã nuôi dưỡng cả thân lẫn tâm tôi.

Âm nhạc ở đây cũng hoàn hảo, đặc biệt nhất là khi các 
em cùng lên sân khấu để hát tặng Tăng thân. Các con tôi 
thường dạy các em trong Tăng thân trẻ em địa phương 
những bài hát chúng học được từ trung tâm thiền mà 
chúng tôi thường tham dự.

Các thời thuyết giảng thật tuyệt vời. Tôi học được rất 
nhiều từ các thầy và các sư cô khi các vị này chia sẻ tuệ 
giác và tình thương của họ. Tôi thích nhất là bài pháp 
thoại của thầy Pháp Dung nói về những kinh nghiệm 
của thầy khi còn ở Việt Nam. Bài giảng này mang lại 
cho chúng tôi, người lớn cũng như trẻ em, những nhận 
thức về một tình thương cao đẹp đã tồn tại và hiện hữu 
trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và khổ đau. 
 
Vào một ngày gần cuối khóa tu, khi tôi đến đón các con 
trong nhóm trẻ em, tôi thấy Jerek đang nghiêm túc nói 
chuyện với thầy Bernard (thầy Pháp Thanh). Một lúc 
sau hai người đến gần tôi và thầy Bernard nói Jerek có 
ý xin thọ Năm Giới Quý Báu thay vì Hai Lời Hứa; và 
Jerek đã chú tâm đọc và hiểu rõ Năm Giới, đã tập lạy, 
đã chấp nhận các điều lệ và sẵn sàng cho buổi lễ 6 giờ 
sáng hôm sau. Thầy Bernard nói trẻ em ít khi muốn thọ 
Năm Giới, nhưng nếu Jerek đã có quyết tâm như vậy thì 
chúng tôi cũng sẽ cho phép em.

Thật là những giây phút đặc biệt và cảm động khi hai 
mẹ con tôi được đứng bên nhau để cùng thọ nhận Năm 
Giới Quý Báu. Lợi lạc hơn nữa là sau này khi về đến địa 
phương tôi, chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ Năm Giới 
quý báu này cho nhiều người khác. 

Con gái tôi, Jurnee chiều đó cũng thọ nhận Hai Lời 
Hứa trong một buổi lễ không kém phần trang nghiêm 
và cảm động.

Những phút chia tay thật khó khăn và nhiều lưu luyến… 
vì chúng tôi đã học cách thương yêu mọi người và mọi 
vật quanh đây. Tạm biệt quý thầy quý sư cô, các bạn và 
các em. Và tạm biệt một vùng núi đồi bao la sâu thẳm 
đang chuẩn bị vào Thu.

Trong suốt chín giờ lái xe về nhà, chúng tôi thảo luận 
với nhau về những lời đã học. Chúng tôi sẽ tiếp tục ôn 
lại những điều hay đẹp này và sẽ chia sẻ với người khác. 
Các con tôi đã dự tính tham dự khóa tu học hằng năm và 
nói rằng năm nay đi tu học thế này là để chuẩn bị luôn 
cho năm tới. Bây giờ chúng tôi đã chọn được một địa 
điểm mới để đi nghỉ hè thường niên. Sáu ngày không 
sách báo, không máy truyền hình, không video games, 
không internet, không công việc, không lo buồn hay bực 
bội điều gì. Và chuyện lạ nhất là bây giờ hai con tôi đứa 
nào trông cũng vui thích và hăng say hơn là khi chúng 
tôi tính chuẩn bị thăm viếng Disney Land trước đây. Đó 
là một sự chuyển hóa mầu nhiệm. 
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Tu viện Lộc Uyển
16.09.2009

Kính bạch Thầy,

Đây là lần đầu tiên con được đi theo chuyến đi hoằng pháp tại Mỹ với Thầy. Con cảm được năng lượng “e ngại” của 
đại chúng khi đến khoá tu YMCA thiếu Thầy. Con cảm được sự hồi hộp của mọi người trong buổi khai mạc khoá tu 
vắng Thầy.

 Ngày đầu tiên đến với gia đình pháp đàm con không lo lắng gì; mọi người đã được đọc thư đầy tình thương của Thầy 
rồi mà. Nhưng khi đủ người trong nhóm đến, quả thật có không khí nặng nề.

Cô ấy ngồi cạnh con. Vẻ mặt cô ấy “ngầu ngầu”, có chút bất cần và còn chút thất vọng. Cô chia sẻ đầu tiên vì con 
mời người ngồi cạnh con. Cô nói rằng: hôm qua cô đến đây rất vất vả với hai đứa con còn nhỏ. Khi biết được Thầy 
không có mặt, cô giận vô cùng. Trong lòng cô muốn bỏ về ngay. Cô tội nghiệp cho hai con mình. Cô nhìn chúng với 
ánh mắt tỏ lộ rằng cô biết hai đứa cũng buồn và thất vọng như cô. Bỗng Jerek, cậu con trai 11 tuổi của cô bảo rằng:  
“Mother, I don’t care that Thay is here or not. Just hope that he’s getting better.”  (Mẹ ơi, con không quan tâm lắm về 
vấn đề Thầy có mặt ở đây hay không có mặt ở đây. Con chỉ hy vọng rằng sức khỏe của Thầy đang được tốt hơn).

Nghe như vậy, cả người con mát mẻ, trái tim con chớm yêu chú bé 11 tuổi. Người mẹ bảo rằng bà ấy đã dừng lại mọi 
bức bách trong người liền lúc đó. Bà thán phục tâm hồn đứa con trai mình. Những người lớn trong nhóm cũng vậy, 
họ cúi đầu xuống, im lặng, và không ai nói nửa lời về cảm nghĩ của họ về việc vắng Thầy.

Mang Jerek trong lòng, con vui như mùa xuân về, thầm hỏi Thầy có biết Thầy có một người bạn thân mến 11 tuổi tên 
là Jerek không nhỉ? Chú ấy thương Thầy và đã thay mặt Thầy tuyệt đẹp.

Ngày thứ hai đến dự pháp đàm, không khí và con người trong nhóm đổi hẳn. Mọi người ân cần hỏi thăm về Thầy và 
những chia sẻ pháp đàm rất có chất lượng. Con đến gần cô, hỏi thăm Jerek hôm nay thế nào? Cô ấy bảo chú bé vui 
lắm. Chú thích nhóm thiếu nhi của chú rất nhiều. Chú kể cho mẹ chú nghe về sư cô phụ trách luôn tươi cười.  Chú 
bảo: “Sư cô ấy cười thật đấy mẹ ạ.”

Ngày cuối, sáng sớm, sau buổi truyền Năm Giới, mẹ của Jerek đến gặp con để nhận Điệp Hộ Giới và cô mang theo 
một món quà rất quý. Con quay sang thì bắt gặp chú bé 11 tuổi, người mẹ bảo đó là Jerek. Chú cười liền, con cũng 
thế. Chú tròn vo Thầy ạ.

Từ đầu tới chân, chú tròn ú. Chú trắng trẻo, khuôn mặt sáng và tỉnh táo, không ngái ngủ tí nào.
Con tiến đến chú, trân trọng lắm, ý thức rõ và mời Thầy trong con ôm chú vào lòng.
Da thịt chú cứng rắn. Chú ôm con thật chặt. Tâm hồn chú như buổi sáng. Con vui quá được biết người bạn rất trẻ của Thầy.

Kính Thầy.
Con, Chân Thăng Nghiêm

Ngöôøi baïn nhoû 

cuûa Thaày



56

Loanne Marie
Compassionate Action of the Heart - Tâm Từ Hạnh
(BBT chuyển ngữ Anh-Việt)

Sáng hôm đó, khi mặt trời chưa lên, chúng tôi đã tập 
họp ở bãi đậu xe; ai trông cũng tươi tắn và vui vẻ. 
Chung quanh chúng tôi những chỏm núi vẫn còn mờ 
mịt trong làn sương mỏng và giữa bầu trời đêm còn lấp 
lánh những vì sao.

Một sư cô người Việt nhỏ bé trong chiếc áo tràng màu 
nâu hướng dẫn chúng tôi qua những khoảng đất còn 
trống vì thiền sinh đã tụ tập khá nhiều trên bãi đậu xe. 
Thỉnh thoảng sư cô dừng bước, chắp tay cúi chào chúng 
tôi và chúng tôi cũng chắp tay cúi đầu chào lại. Rồi sư 
cô chậm rãi len lỏi trong đám đông để đến gặp các thầy, 
các sư cô khác.

Chúng tôi im lặng theo sau các thầy và các sư cô; cố 
gắng tập đi như quý vị này, từng bước từng bước, vững 
chãi nhưng nhẹ nhàng và chậm rãi.  Thở vào, bước 
chân phải, rồi bước chân trái, thở ra, chân phải, rồi 
chân trái và cứ thế mà bước. Thở vào. Thở ra. Bước 
thật chậm rãi.  

Và thế là buổi thiền hành buổi sáng đã bắt đầu.

Chúng tôi đi ngang qua các bãi đậu xe kế cận. Mọi người 
đều im lặng; tôi chỉ còn nghe tiếng giày dép chạm nhẹ 

trên mặt đường, tiếng chim vừa thức giấc gọi nhau và 
thỉnh thoảng có tiếng ho ngắn, nhẹ. Chúng tôi tiếp tục 
đi, những con đường nhỏ bao quanh khu đất rộng lớn 
trong khi bầu trời sáng dần, những vì sao đã mờ dần và 
những ngọn núi đã hiện rõ nét đẹp hùng vĩ của chúng. 

Những người đi trước đã đến một lối đi nhỏ và họ bắt 
đầu dừng lại, tuy nhiên phải một vài phút sau mọi người 
trong đoàn thiền hành mới lần lượt dừng lại và đứng 
yên. Tôi nhìn lên, ánh mặt trời đã bắt đầu rọi sáng những 
chỏm núi đá lởm chởm chung quanh.

Tôi xoay người và nhìn lại phía sau: một dòng người 
im lặng trải dài xuống tận khu đất còn mờ tối vì mặt 
trời chưa rọi đến và còn nhiều người chưa rời khỏi bãi 
đậu xe. Tôi thật không ngờ đoàn người đi thiền hành lại 
đông đảo như vậy! Tôi tự nghĩ, khi trời vừa mới rạng 
đông, tại sao người ta lại vui vẻ dậy sớm, họp nhau lại, 
kéo nhau đi thành những hàng dài, di động trong im lặng 
với những bước chân chậm rãi có ý thức, nhẹ nhàng và 
bình an như vậy? Cảnh tượng này làm tôi xúc động đến 
rưng rưng nước mắt. Tôi không hiểu gì nhiều về mục 
đích của buổi thiền hành; tôi chỉ thấy thân tâm tôi bây 
giờ hình như đang mở ra, đang hòa điệu với thiên nhiên 
và đang tiếp xúc với những mầu nhiệm của đất trời. 
Lòng tôi cũng thanh thản hơn, không còn phiền não hay 
ao ước gì nữa; và tôi nghe một cái gì mơ hồ nhưng rất kỳ 
diệu, ấm áp đang dâng đầy trong tâm, hình như là những 
niềm vui và hạnh phúc.

Sau vài phút đứng yên để nhìn ngắm mây trời, cây cỏ 
chung quanh, chúng tôi lại tiếp tục đi trong chánh niệm. 
Khi chúng tôi đi đến cuối vùng đất này rồi vòng trở lại, 

Chaøo Naéng ñang leân



57

nước mắt tôi lại trào ra. Tôi thấy một dòng người khác 
cũng im lặng và tươi vui đang đi về hướng chúng tôi. 
Thì ra còn có một đoàn thiền hành khác đã khởi hành từ 
nơi khác và vừa rồi tôi chỉ thấy được phân nửa của tất 
cả người đi thiền hành sáng nay mà thôi. 

Như vậy thì cũng cả gần ngàn người đi thiền hành sáng 
nay! Bây giờ tôi hiểu không phải tôi xúc động đến kinh 
sợ khi thấy số người tham dự thiền hành quá lớn, mà vì 
đã được chứng kiến một hiện tượng về sự đoàn kết và 
hoà hợp. Rất nhiều người, từ khắp nơi trên đất Mỹ đã 
đến với nhau, cùng sống với nhau và cùng đi bên nhau 
với tất cả tình thương và lòng tri ân sâu kín.

Chúng tôi họp lại ở giữa sân. Hai dòng người thiền hành 
đã dần dần tan rã để tụ lại một chỗ như hai dòng sông 
đang êm đềm chảy về biển cả.  Sau đó, tất cả chúng tôi 
nhẹ nhàng ngồi xuống.

Sự tĩnh lặng của vùng núi non này vẫn thấm sâu vào 
trong thân và tâm tôi làm tôi trở nên thanh thản, bình 
yên và im lắng hơn. Không khí trong lành và mát lạnh 
cũng tiếp tục ra vào đầy hai lá phổi làm tôi thấy tỉnh táo 
và tươi vui lạ thường.  Một tiếng chuông nhỏ vang lên. 
Tôi nhủ thầm: “Thở đi em. Mặt trời đã chiếu sáng các 
sườn núi.  Thở đi em. Tiếng chim gọi nhau đã vang lừng 
khắp nơi. Thở đi em. Một cơn gió nhẹ và mát dịu vừa 

thoảng qua mặt và lùa vào tóc. Thở đi em, thở đi em.” 
Một con chim nhỏ bỗng dưng bay sà xuống vừa ngang 
tầm mắt chúng tôi, xẹt qua xẹt lại rất lâu như để nhìn 
ngắm và quan sát chúng tôi rồi vụt bay mất. Chúng tôi 
mỉm cười và vẫn thở nhẹ, thở đều…

Theo như cảm nghiệm nhận được từ buổi thiền hành 
tập thể sáng nay, tôi thấy mỗi người chúng ta không 
phải là những cá thể riêng biệt. Hãy lấy ví dụ những 
giọt nước và một con suối. Ta biết rằng con suối chứa 
đựng tất cả những giọt nước đã làm thành nó. Chúng 
ta nhận thức rằng cộng đồng chúng ta là biển cả, là 
đại dương. Và chúng ta biết rằng trên thực tế dù Thầy 
đang cư trú bất cứ nơi đâu, Thầy cũng đang ở trong đại 
dương này với chúng ta.

Một tiếng chuông lại vang lên. Chúng tôi đứng lên và 
chắp tay cúi chào nhau. Chắp tay cúi chào sự nhiệm 
mầu của đất trời, cúi chào Tăng thân đang tươi vui 
trong nắng và cúi chào cái đại dương chung đã nâng 
đỡ và nuôi dưỡng chúng ta. Chúng tôi lại từng bước, 
từng bước chậm rãi đi về thiền đường lớn. Thở vào, 
bước hai bước, thở ra, bước hai bước. Thở vào. Thở ra. 
Bước chậm rãi. 

Và một ngày mới đã bắt đầu. 

Tôi đã có những thắc mắc và tìm hiểu về phương diện tinh thần từ bốn mươi năm về trước, thuở tôi mới mười hai 
tuổi. Từ lâu, tôi đã chú ý và theo đuổi nhiều vấn đề tâm linh rộng lớn và hấp dẫn, nhưng tôi chưa bao giờ gặp được 
một lối tu thoải mái nào để nương tựa, và chưa bao giờ gặp được một vị thầy nào thích hơp với tôi. Tôi đã phải tạm 
thời chấp nhận như vậy và xem đó là con đường đạo của tôi - bớt chỗ này một ít, thêm chỗ kia một ít để tạo thành một 
con đường hỗn tạp để tu. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, tôi vẫn ao ước được một duyên may nào đó đưa đẩy để gặp 
một pháp môn và một vị thầy phù hợp với những ước vọng và khao khát tâm linh của mình.

Lần đầu tiên đọc sách của Thầy Thích Nhất Hạnh, tôi nghe có cái gì chấn động trong tâm trí. Và lần nào đọc sách 
Thầy, tôi cũng đều nhận thấy những âm hưởng sâu kín như vậy cả. Tôi rất yêu thích những lời giản dị và ngọt ngào 
của Thầy khi truyền đạt những tư tưởng rất phức tạp và cao xa của đạo Bụt, những ý tưởng và triết lý mà trước đây 
tôi không thể nào hiểu được cho cặn kẽ. “Đạo Bụt Dấn Thân”, một chủ trương thực tiễn, từ bi của Thầy nhằm đem 
đạo vào đời để cứu giúp nhân loại đã làm tôi vô cùng xúc động và thán phục.

Khi nghe Thầy sẽ đến Colorado, tôi tự nhủ lần này mình nhất định phải sắp xếp mọi việc để đến tu học và gặp Thầy. 
Tôi muốn trực tiếp cảm nghiệm sự hiện hữu của Thầy để biết chắc rằng tôi có thể thật sự và trọn vẹn tin tưởng Thầy; 
rằng sau nét mặt dịu hiền và lớp áo nâu khiêm cung kia đã không còn một chút “ngã” nào ngự trị hay vướng mắc; và 
cộng đồng của Thầy thật sự đang có sự hòa hợp và lớn mạnh. Nói tóm lại, tôi muốn biết chắc đây có phải là vị Thầy 
của tôi mà tôi đã từng mơ ước và tìm kiếm bấy lâu? Với những ý nghĩ và niềm hy vọng nao nức đó, tôi và bạn tôi đã 
rủ nhau về  Estes Park, Colorado.

 
Nöûa ñôøi tìm kieám

Loanne Marie
Compassionate Action of the Heart - Tâm Bi Hạnh

(BBT Chuyển ngữ Anh - Việt)
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Nhưng đêm đầu tiên, khi nghe đọc bức thư đầy yêu thương của Thầy đã viết hồi sáng từ Boston cho chúng tôi, nước 
mắt tôi bỗng nhiên tuôn trào. Vị thầy mà tôi cần gặp mặt sẽ không đến khóa tu này! Thế là hết, không lẽ rồi đây cuộc 
đời tôi lại như những ngày tháng cũ, lang thang tìm kiếm một vị thầy thích hợp, dù hình bóng đã có trong tâm tưởng 
nhưng chưa bao giờ có duyên may được giáp mặt ngoài đời. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ còn có dịp nào khác để 
gặp Thầy. Tôi chưa bao giờ có một niềm tuyệt vọng khắc khoải và nặng nề đến vậy.

Tuy nhiên tôi cũng đã tham dự một bữa ăn trong im lặng và một thời ngồi thiền. Tôi cũng đã tham dự giờ thuyết pháp 
và nghe những bài pháp thoại tươi vui đầy ý nghĩa của các thầy và các sư cô. Khi tôi ngồi đọc sách của Thầy ở nhà, 
những rung cảm và phản ứng trong tâm trí tôi đã khai mở cho tôi nhiều hiểu biết mới lạ và tích cực. Và bây giờ cũng 
vậy, khi nghe các thầy và các sư cô đệ tử của Thầy nói lời thuyết giảng, tôi đã bàng hoàng khi thấy những ý tưởng 
cao quý,  những lời răn dạy đầy lợi lạc này hình như đang thấm vào vùng tâm thức sâu kín của tôi, trực tiếp hơn và 
sâu xa hơn. Nước mắt tuy còn chảy dài trên má, nhưng tôi đã bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi đang nẩy mầm 
và trổi dậy trong tôi.

Không cần đến ý thức để nhớ lại những lời giảng dạy về tương tức, 
tôi thấy tôi đã chứng nghiệm ý niệm này như một thực tại hiện 
hữu. Khi tôi theo dõi hơi thở và trở về an trú với nó, tôi thấy 
rõ ràng sự có mặt của Thầy nơi đây và tôi nhận thức rằng Thầy là 
một phần rất thiết yếu đã được gắn liền vào nếp sống của Tăng 
thân. Và tôi cũng thấy Thầy hiện hữu ngay cả trong tim tôi.  

Khi chúng ta lần đầu mơ ước và cố gắng học hỏi một một ngôn 
ngữ nào đó thì dĩ nhiên là ngôn ngữ đó sẽ ăn rất sâu vào ý thức 
ta. Tôi đã chứng nghiệm được thuyết tương tức và có những 
phản ứng nhanh chóng như vậy. Giữa khoảng thời gian ngắn ngủi 
độ năm phút, trong lúc đang vô cùng tuyệt vọng vì không được 
gặp Thầy, tôi bỗng thấy Thầy hiện diện ngay trong khi tôi vừa 
nghe tin Thầy sẽ vắng mặt trong khóa tu.  Đó không phải là 
một kinh nghiệm phải sử dụng đến trí óc mới có, mà là một cảm 
nghiệm rõ ràng, phát khởi chớp nhoáng và tôi có thể thấy biết nó 
ngay trong vài sát-na.

Tôi muốn đến khóa tu học này để xác định lại những cảm nhận 
của tôi. Cảm nhận về địa điểm và cách tổ chức khóa tu, cách 
sắp xếp chương trình; về sự an vui và hoà hợp của Tăng thân, và 
nhất là về tuệ giác, lòng từ bi và sự lịch duyệt hòa nhã của các 
thầy, các sư cô. Câu trả lời từ tâm trí tôi thật đã rõ ràng: Tất cả 
những sự việc cũng như tình người trong khóa tu đều đã đạt 
đến chỗ thiện mỹ và tuyệt diệu. Giá trị của những thành tựu và 
tiếp nối của Thầy đều đã vượt xa lòng mong ước tham lam của tôi, và tôi đoan chắc với mình rằng Thầy chính là vị 
thầy mà tôi đã gần nửa đời bôn ba tìm kiếm. 

Cảm nhận này lại đưa đến nhiều cảm nhận khác. Tôi nhận thấy rằng tôi đang học hỏi ở Thầy nhiều hơn vì sự vắng 
mặt của Thầy đã không làm tôi xao lãng về thực chất những lời giảng dạy của Thầy qua các thầy và các sư cô đang 
trực tiếp truyền đạt cho tôi. Tôi biết tôi đang ao ước được gần Tăng thân và Tăng thân đang ôm ấp và hỗ trợ tôi trên 
nhiều phương diện. Tôi còn hớn hở, khoan khóai khi nghĩ rằng tôi đã tự nguyện và “rộng lượng” chia sẻ Thầy của tôi 
cho những người vừa quen biết Thầy ở Boston. 

Trong khóa tu, nỗi buồn phiền nuối tiếc thỉnh thoảng còn trở lại chốc lát trong tâm tư nhưng tôi đã thấy nhẹ nhàng 
hơn, không còn cường độ như đêm đầu tiên. Một cái gì đó mạnh mẽ và tích cực hơn đã bén rễ trong tôi - một sự mãn 
nguyện lâu dài, một niềm vui bao la và trầm lắng đã có mặt trong tâm. Sự khát khao và tìm kiếm một chỗ tựa cho đời 
tôi, từ thời niên thiếu, đến nay đã thành tựu. Tôi đã tìm được Tăng thân và tôi đã tìm được Thầy. 
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“Mình phải nhận ra Thầy lớn tuổi và một mai không 
còn Thầy… mình phải thực tập bây giờ thôi.” Chia sẻ 
xong bà cụ bảy mươi tuổi khóc sụt sịt làm cả nhóm cũng 
xúc động theo. Tại khóa tu ở Rocky Mountain, Calora-
do, thiền sinh đã rất ấn tượng vì họ chứng kiến được sức 
mạnh của Tăng thân. Thầy không đến khóa tu được vì 
phải nhập viện điều trị gấp, do phổi của Thầy có virus. 
Những ngày đầu, thiền sinh phải đối diện với tâm trạng 
buồn vì không có Thầy để hướng dẫn. Nhưng ngay sau 
đó, họ nhận diện ra rằng Thầy đã được biểu hiện nơi 
quý Thầy và quý sư cô. Họ bắt đầu chấp nhận, họ vui 
lên và thực tập hết lòng. Họ đã chuyển hóa được rất 
nhiều, họ đã học hỏi được cách ăn cơm trong im lặng, đi 
thiền hành, thở chánh niệm, làm việc chánh niệm. Họ đã 
khóc, đã cười và họ nhận ra niềm vui vẫn còn đó. Trong 
ngày cuối cùng của khóa tu họ tâm sự, họ muốn khóa 
tu Colorado được tổ chức mỗi năm thay vì hai năm một 
lần như trước đây. 

Đây là khóa tu đầu tiên con được đi với Sư Ông và đại 
chúng sau ba năm tu học. Con mang nhiều ưu tư về xã 
hội và con người ở USA. Người Mỹ tiêu thụ nhiều quá! 
Người Mỹ ăn thịt nhiều quá! Những gian hàng thịt ở 
Mỹ nhìn thấy mà phát sợ. So với người Pháp, người 
Mỹ bị béo phì rất nhiều. Rõ ràng, cuộc sống ở Mỹ quá 
căng thẳng. Đi shopping, vào Wat Mart, con ái ngại khi 
thấy họ xài bao nilông một cách vô ý thức. Một món 
hàng nhỏ cũng bỏ vào một bao nilông lớn. Cái gì cũng 
dùng bao nilông. Tạo ra quá nhiều rác khó phân hủy cho 
môi trường. Khác với ở Pháp, phần lớn tại các siêu thị 
(super market) phải cầm theo đồ đựng, nếu quên mang 
theo phải trả thêm tiền để mua bao mà đựng. Điều này 
tạo cho người dân Pháp có ý thức cao về môi trường. 
Dường như ở châu Âu vấn đề môi sinh môi trường được 
wake up hơn ở Mỹ. Con ước gì trong tương lai gần, 
người dân Mỹ cũng ý thức cao về môi sinh như vậy. 
Con cũng mong họ bớt ăn thịt lại, ăn rau nhiều hơn, tiết 
kiệm tiêu dùng để đỡ hao tốn tài nguyên thiên nhiên, 
bảo vệ môi sinh của mình cho con cháu có được cuộc 
sống an bình, bớt lũ lụt, hạn hán.

Trong những buổi pháp đàm, hoặc pháp thoại, quý thầy, 
quý sư cô đã thức tỉnh thiền sinh về vấn đề trên. Khi chia 
sẻ về giới thứ năm: “Nuôi dưỡng và trị liệu” - nourish-
ing and Healing. Phải chăng sống trong xã hội có đời 
sống vật chất cao là mình sung sướng đâu? Nếu không 
biết thực tập nhìn kỹ để hiểu và thương thì phiền não 
chắc chắn còn nhiều. Cũng có khi vì quá dư thừa về vật 
chất nên con người có xu hướng hưởng thụ, ít vận động, 
thể xác yếu kém dẫn đến tinh thần thiếu mạnh mẽ. 

Về lại Pháp, con trân quý môi trường hiện tại của Làng. 
Mặc dù điều kiện vật chất không tiện nghi như ở Mỹ, 
nhà cửa ở đây cũ kỹ lâu năm hơn. Nhưng đối với người 
tu, như vậy là nhất rồi. Bởi vì người tu cần phương 
tiện vật chất tối thiểu để đảm bảo cho công phu tu tập 
của mình, người tu đâu dùng vật chất để hưởng thụ. 
Và phương châm của người tu là “thiểu dục tri túc.” 
Do vậy, con hạnh phúc quá khi nhận ra mình đang còn 
ở trong môi trường của Làng. Mình vẫn đang thực 
tập thở và đi những bước chân có chánh niệm, mình 
vẫn đang sống trong môi trường Tăng thân có phẩm 
chất tu học. Thế là sau chuyến đi US tour, con đã biết 
mình cần tu học như thế nào. Sự trân quý những ngày 
tháng ở Làng làm con buột miệng thốt lên: “This is a 
happy moment!” Con cũng biết, nếu con không nổ lực 
thực tập hàng ngày với những bước chân thảnh thơi và 
những hơi thở có ý thức thì lấy gì làm hành trang chia 
sẻ với thiền sinh trong các khóa tu. Con quyết định 
mình phải “tu thiệt” thôi!

Thật ấn tượng với những buổi pháp thoại của quý thầy, 
quý sư cô giáo thọ ở Colorado, mỗi vị đã chia sẻ sự thực 
tập của mình dưới nhiều lăng kính khác nhau. Và con 
biết, nếu không có những ngày tháng công phu, trui rèn  
để thẩm thấu và thực hành theo lời Bụt, Tổ và Sư Ông 
dạy thì làm sao có hoa trái như ngày hôm nay. Đây cũng 
là những tấm gương sáng cho con noi theo. Quý sư anh, 
sư chị của mình tuyệt vời quá!

Theo lời Sư Ông dạy: “Cần phải nhiều khóa tu hơn nữa 
được tổ chức ở khắp nơi để giúp mọi người hâm nóng 
hạt giống tâm linh của mình, sống có chánh niệm, tỉnh 
thức hơn.” Và con nhận ra rằng thế giới bây giờ nói 
chung, một xã hội như xã hội Mỹ nói riêng, rất cần phải 
có những nhóm người sống tỉnh thức, theo ngôn ngữ 
Phật học gọi là Sangha, là Tăng thân. Khi một đoàn thể 
sống hòa hợp như một cơ thể có ý thức, có nhiều niềm 
vui sẽ là tiếng chuông thức tỉnh mọi người sống có ý 
nghĩa hơn.

Khóa tu kết thúc đã để lại trong lòng con bao ấn tượng 
dễ thương về sự chuyển hóa những đau khổ của thiền 
sinh và mang ước mơ của con bay cao hơn. Con mong 
trong tương lai gần, mọi người trên hành tinh này sẽ 
biết sống thương nhau và hiểu nhau hơn, những giận 
hờn bớt đi, an lạc, hạnh phúc được biểu hiện qua ánh 
mắt và nụ cười luôn được nở trên môi. Con cũng ý thức 
thêm rằng: mình làm con của Bụt, của Tổ, của Thầy nên 
nguyện tiếp tục sự nghiệp gieo trồng, tưới tẩm hạt giống 
chánh niệm nơi mọi người. 

Hoa traùi hoâm nay
(Hồi tưởng US Tour 2009)

 Sư cô Chân Nhẫn Nghiêm
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Hôm nay là ngày 21 tháng 08 năm 2009, ngày đầu tiên của khóa tu tại Estes Park, Colorado. Khóa tu 
học này, theo chương trình, sẽ do vị Thầy thương kính của chúng ta, thầy Thích Nhất Hạnh hướng dẫn. 
Nhưng hôm nay Thầy phải vào bệnh viện ở Boston để nhận thuốc kháng sinh qua tĩnh mạch vì phổi bị 
nhiễm trùng. Phổi của Thầy? Thầy là người đã dạy cho tất cả chúng ta thở cho đẹp, cho có ý thức?  Phổi 
tôi bây giờ cũng đang đau vì nghe Thầy bệnh. Thầy có đau lắm không? Thầy có thể hít thở thoải mái 
không? Tim tôi cũng đang co thắt vì xót thương Thầy.  

Có hai cảm giác mạnh đang bừng dậy trong tôi. Cảm giác đầu tiên là lo buồn, không phải buồn vì sự 
vắng mặt của Thầy, mà còn lo lắng cho sức khỏe của Thầy vì một ngày nào đó Thầy cũng sẽ ra đi và rời 
bỏ xác thân này. Đêm nay, 900 thiền sinh có mặt đã nghe tin Thầy sẽ không đến với khóa tu này. Chúng 
ta đến đây để học tập, nhưng chúng ta cũng đến để tắm mình trong ánh sáng huyền diệu từ sự hiện diện 
của Thầy và để sự tỉnh thức trong Thầy sẽ khơi dậy khả năng tỉnh thức trong mỗi chúng ta. Được sống 
trong tình yêu thương rộng lớn, tinh khiết và ấm áp của Thầy, dĩ nhiên mỗi chúng ta cũng sẽ cảm nhận 
được tình yêu thương của tự thân - và chúng ta trở thành tình yêu thương đó. Tôi đã dự đoán sẽ có nhiều 
nước mắt, nhiều thất vọng sâu kín và những nỗi niềm đau buồn từ 900 thiền sinh đang tụ tập ở đây khi 
họ biết tin Thầy vắng mặt. 

Nhưng thật ra thì Thầy chưa bao giờ vắng mặt, và Thầy luôn hiện hữu trong một hình thức nào đó. Khi 
hiểu được như vậy, thay vì thất vọng và đau buồn, tôi lại có cảm giác rất mạnh là Thầy đang hiện diện 
trong tôi. Hóa thân Thầy là sự tỉnh thức và sự tỉnh thức không phải chỉ có mặt trong hình dạng vật lý 
của Thầy mà còn tồn tại qua nhiều hình thái khác. Là học trò của Thầy, chúng ta cũng có ít nhiều tỉnh 
thức. Chúng ta tu tập để tiếp tục sự nghiệp cao cả của Thầy là làm cho mọi người đạt đến tỉnh thức. Tất 
cả thành viên Tăng thân chúng ta đều có nhiệm vụ đó; chúng ta là người dẫn đường, là cỗ xe để đưa 
bao người đến Tỉnh Thức.

Bây giờ Thầy vắng mặt, chúng ta có một cơ hội để thực tập chuyên chú hơn, với sự hiểu biết và tình yêu 
thương sâu sắc hơn. Đây là thời gian thích hợp nhất để chúng ta tìm lại và trở thành vị Bụt trong chính 
mình. Không ai có thể làm điều đó cho chúng ta.  Sự tỉnh thức không thể đến từ bên ngoài. Chúng ta 
phải từ bỏ những hy vọng rằng Thầy hoặc bất cứ ai khác sẽ có thể trao truyền  tỉnh thức cho chúng ta, 
hoặc cảm nghiệm tỉnh thức thay cho chúng ta. Sự tỉnh thức hoàn toàn do chúng ta làm nên. Tôi có tỉnh 
thức hay không là do chính tôi!

Tôi thấy rằng chúng ta cũng sẽ ở vào tình trạng này một ngày nào đó khi Thầy lìa bỏ cuộc đời.  Ngày 
xưa các đệ tử của Bụt cũng ở trong tình trạng đau thương khi Bụt nhập diệt. Tôi nhớ có đọc được lời 
cuối cùng của Bụt đã nói với đệ tử của mình: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!”  Hôm nay mỗi người 
chúng ta đang phải đối mặt với một sự lựa chọn. Hoặc là chúng ta nhìn sự vắng mặt của Thầy như một 
hình thức của bóng tối, của tuyệt vọng. Hoặc tích cực hơn, qua sự thực tập, chúng ta phải nhận ra khả 
năng sẵn có của mỗi người để có thể tự thắp sáng cây đuốc rọi đường cho chính mình.

Chúng ta ở đây có chín trăm thiền sinh, và chín trăm thiền sinh trở thành chín trăm ngọn đuốc đang 
cháy. Với những cây đuốc rực rỡ, tươi vui và nhiệt tình như vậy, cuộc đời này sẽ vơi bớt bao nhiêu là 
vô minh và sầu khổ! 

Caây ñuoác daãn ñöôøng
Natascha Bruckner
(BBT chuyển ngữ Anh-Việt) 

“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!”  Bụt đã nói trước khi nhập diệt.
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Kính bạch Sư Ông,
Kính thưa Đại chúng.

Là một sư chú trẻ, con thấy cuộc đời tu thật là thú vị. 
Đầu tiên khi vào Tăng thân con có cảm giác con như 
một chiếc lá nhỏ vừa đâm chồi trên một cái cây rất già 
và vững vàng. Chiếc lá con được thổi bởi ngọn gió Pháp 
đi qua cội cây (pháp Bụt hoặc giáo pháp của Sư Ông) và 
những chiếc lá khác (Tăng thân). Là một trong những 
người trẻ nhất trong Tăng thân, con cảm thấy rất mới, rất 
trẻ, đầy năng lượng và khao khát được cống hiến. Con 
sinh ra trong một gia đình có tới bốn mươi sáu sư anh 
và sư chị từ các nước Việt Nam, Mỹ, Đức, Thái Lan, Ý, 
Úc, và Pháp mang tên gia đình cây Sen Vàng. Vì con là 
sư út trong gia đình đó nên con hạnh phúc lắm.

Làm một “baby” cho con rất nhiều cơ hội, được làm 
thị giả của Sư Ông để được học trực tiếp và được Thầy 
dạy dỗ. Rồi con lại có cơ hội được đi theo Sư Ông trong 
chuyến đi hoằng pháp ở Mỹ khi con mới tu có năm 
tháng. Lý do con được đi chuyến hoằng pháp này là để 
lo giấy tờ cá nhân, do đó con được cho đi theo để về nhà. 
Khi con được tin sẽ về lại Mỹ con rất vui, nhưng con 
cũng không biết Tăng thân có chấp nhận con vào trong 
chuyến đi  không. Con cũng làm nhiều người ở Lộc 
Uyển ngạc nhiên, những người đã biết con trước khi con 
xuất gia. Rốt cuộc con được đi theo trong chuyến hoằng 
pháp ở Mỹ và con thấy con là người hạnh phúc nhất 
nước Mỹ. Trong chuyến đi, trách nhiệm chính của con 
là làm thị giả cho Sư Ông. Điều này đem lại cho con rất 
nhiều kinh nghiệm kỳ thú. Có nhiều lúc con rất lên tinh 
thần mà cũng có lúc con làm nhiều cái chẳng ra làm sao. 
Nhất là trong thời gian khi Thầy ở bệnh viện và trong 
thời gian có tin của các anh chị em bên Bát Nhã.

Mặc dù con không có vào bệnh viện với Sư Ông nhưng 
con lại được học hỏi kinh nghiệm khác trong chuyến 
hoằng pháp: con có cơ hội xây dựng tình huynh đệ với 
các sư anh sư chị trong chuyến đi. Cho nên trong khóa 
tu ở Colorado, con thật là vui khi được ở gần nơi con 
sinh ra. Con kinh ngạc trước cảnh núi non hùng vĩ và 
những gì mà Colorado hiến tặng cho mọi người, và khi 
chúng con tới trung tâm YMCA (Young Men Chris-
tian Association) tại Rockies thì lập tức con cảm thấy 
như con về nhà vậy. Con được ở chung phòng với hai 

thầy Pháp Niệm và Pháp Thuyên đến từ Lộc Uyển. Và 
con có mối liên hệ tốt đẹp với tất cả mọi người trong 
Tăng thân đang ở Colorado. Trách nhiệm con được giao 
trong khóa tu là điều con chưa bao giờ ngờ tới: sinh 
hoạt với các em nhỏ trong chương trình “Children Pro-
gram” (Chương trình trẻ em). Nhưng không sao, vì con 
được làm chung với những người rất giỏi như thầy Pháp 
Thanh và chủ yếu là sư cô Đàn Nghiêm. Té ra đó là 
một kinh nghiệm rất lớn cho con, con phải nói là con 
rất hạnh phúc với chương trình này và con học được rất 
nhiều về chính con. Nhóm “con nít” rất đông, đa số là 
các bé gái, và con nghĩ là ngoan hơn các bé trai nhiều. 
Con chỉ phải có mặt ở đó để chơi với con nít, còn sư cô 
Đàn Nghiêm thì dạy cho các bé thực tập. Vả lại, chỗ này 
là một nơi lý tưởng cho con nít và gia đình đến dự nên 
mọi chuyện rất dễ dàng. Con cứ ngỡ là công việc sẽ khó 
khăn và bực mình nhưng con đã lầm to. Và điều này đã 
giúp con mở lòng hơn. Con không thể đòi hỏi một kinh 
nghiệm nào tốt hơn ở khóa tu ở Colorado.

Tất cả những kinh nghiệm đó chuẩn bị cho chuyến 
viếng thăm nhà của con tại Làng Mộc Lan ở Missis-
sipi, nơi con lớn lên. Con hơi hồi hộp, bởi vì con sắp 
gặp những người con thương . Con nghĩ phần khác làm 
con hồi hộp bởi vì con biết cộng đồng người Việt đi tu 
học ở Làng Mộc Lan rất là mới và họ chỉ tới Mộc Lan 
để gặp nhau và nói chuyện thôi.  Nhưng khi Tăng thân 
xuất sĩ có mặt thì con thấy năng lượng tu tập rất cao, và 
Tăng thân ở Mộc Lan quả thật đã làm con ngạc nhiên vô 
cùng. Họ thật sự muốn tu học! Vì vậy nên lịch sinh hoạt 
và tu tập cũng rất đầy như có pháp thoại buổi sáng và 
vấn đáp buổi chiều trong mấy ngày. Ngoài chuyện đó, 
những buổi ăn cũng làm con kinh ngạc. Ba má con và 
nhiều người khác thật là tuyệt vời khi tổ chức điều này 
ở Làng Mộc Lan. Họ làm việc ngày đêm để mọi người 
được hạnh phúc và cũng đem lại một hy vọng tốt đẹp 
cho tương lai của Mộc Lan. 

Chuyến đi thăm nhà của một sư chú còn non choẹt như 
con thật sự đã chuyển hóa con và làm tâm bồ đề của con 
vững mạnh thêm nhiều.

Sau Mộc Lan, con tiếp tục làm thị giả cho Sư Ông ở Lộc 
Uyển và Bích Nham. Thật là hạnh phúc và nuôi dưỡng 
khi được thấy lại Sư Ông. Đại chúng đã tổ chức các 
khóa tu và pháp thoại công cộng thành công tốt đẹp với 
năng lượng hòa hợp tuyệt vời giữa mọi người. Vì vậy 
Sư Ông quyết định sẽ có chuyến đi hoằng pháp ở Colo-
rado, Lộc Uyển, Bích Nham hàng năm vào mùa Thu, dù 
có hay không có Sư Ông. 

Con có nhiều chuyện để kể lắm nhưng con sẽ mất cả 
tháng để viết ra, nên con chỉ kể những điểm nhấn trong 
chuyến đi thôi. Và con rất muốn bày tỏ lòng biết ơn của 
con đối với Tăng thân đã cho phép con đi theo chuyến 
đi của Thầy và đại chúng.  

Laù bay theo gioù
Taêng thaân

Chân Pháp Triển

LTS: Sư chú Pháp 
Triển sinh tại Mỹ, 
xuất gia năm 2009, 17 
tuổi. Bài viết dưới đây 
bằng tiếng Anh được 
BBT chuyển ngữ.
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Con muốn nói lên lời tri ân sâu sắc của con đến Thầy 
và Tăng thân đã cho phép con được tham dự vào 
chuyến đi Mỹ có tính cách lịch sử của năm 2009. 
Đây là một cơ hội nuôi dưỡng bồ đề tâm của con 
lớn mạnh hơn. Cơ hội được đi chung với gia đình 
tâm linh trở về nơi chôn nhau cắt rốn và chia sẻ giáo 
pháp với nhiều người đến từ những cuộc sống  khác 
nhau thật là một kinh nghiệm đáng giá.

Khi xuất gia, một trong những ước muốn của con 
là có thể chia sẻ giáo pháp với mọi người, đặc biệt 
là trong cộng đồng da màu của con. Cũng như con 
đã có cảm hứng khi gặp thầy Pháp Khôi và sư cô 
Châu Nghiêm trong Tăng thân xuất sĩ, con nhận ra 
rằng con cũng có khả năng giúp người khác nhận ra 
con đường thực tập như một phương tiện làm giảm 
khổ đau và khám phá được ý nghĩa trong cuộc sống 
và hạnh phúc đích thực. Sự thực tập này không chỉ 
dành cho tu sĩ mà còn cho cư sĩ. Trong chuyến đi 
này con có nhiều cơ hội để thực hiện một phần ước 
muốn đó và con xin phép được chia sẻ vài chuyện 
như sau: 

Có một thiền sinh Việt Nam làm nghề chăm sóc móng 
tay, chia sẻ với con rằng : cô ấy có nhiều khách hàng là 
người Mỹ đen. Cô muốn chia sẻ sự thực tập với họ sau 
khi lắng nghe họ thở than tâm sự, nhưng cô không biết 
cô có nên làm điều đó không và làm như thế nào. Khi 
thấy con, cô rất hứng khởi và hạnh phúc. Cô xin chụp 
hình chung với con để mang về tiệm và cô sẽ giới thiệu 
với khách: “Đây là sư cô An Nghiêm. Các bạn có muốn 
biết chúng tôi thực tập như thế nào để có hạnh phúc 
trong cuộc sống của chúng tôi hay không?”. Cô ấy rất 
vui khi nghĩ tới tấm hình chụp chung này sẽ như một 
phương tiện giúp cô chia sẻ được giáo pháp với khách 
hàng, bạn bè, đồng nghiêp và giúp làm vơi bớt những 
khổ đau của họ.  

Có một người thiền sinh, bà con của một sư chú, đến 
tham dự khóa tu ở Tu viện Lộc Uyển với người chị gái 
và anh rể. Mặc dù cô có hạnh phúc khi thực tập chung 
với gia đình cô, nhưng cô cũng có nhiều khổ đau trong 
mối liên hệ với một người bạn. Bạn của cô ấy là người 

Mỹ đen. Cô không biết làm thế nào để giúp bạn mình 
vơi những khổ đau của anh ta, làm sao để giải quyết 
những khổ đau của chính mình. Bài pháp thoại của 
Thầy đã làm cô hứng khởi và cho cô can đảm để tìm 
sự giúp đỡ cũng như chia sẻ nỗi đau của mình. Cô xin 
gặp con để tham vấn và dĩ nhiên là con đồng ý hẹn giờ 
để gặp. Cô đã mở được lòng ra với niềm vui và nước 
mắt. Và chỉ cần có vậy, cơ hội được nói ra về niềm đau 
nỗi khổ của mình cho một người mà cô cảm thấy có sự 
liên hệ, có thể đồng cảm với cô và bạn cô, đã làm cô đỡ 
khổ ngay lập tức. Với sự thực tập căn bản đã được trao 
truyền là đế thính, con chỉ lắng nghe. Bằng cách đó thôi 
đã giúp cô ta giải tỏa và biết phải tu tập như thế nào để 
buông bỏ sự mong đợi đòi hỏi cũng như làm gì tốt nhất 
để giúp bạn mình.

Cơ hội hướng dẫn pháp đàm chung với các thầy và sư 
cô đã giúp con thực tập sâu hơn và nuôi dưỡng con sâu 
sắc. Đặc biệt nhất là khóa tu ở YMCA, khi Thầy không 
có mặt đó bởi sức khỏe Thầy không cho phép. Thầy 
phải vào bệnh viện ở Boston để chữa trị phổi. Năng 
lượng chuyển hoá và trị liệu được thấy rõ ràng nhất 
trong những buổi pháp đàm. Trong gia đình pháp đàm 
của con, gia đình Chim Đại Bàng, mọi người đã chia 
sẻ rất sâu sắc về tình cảm của họ đối với tình trạng sức 
khỏe của thầy khi Thầy không thể có mặt được. Thiền 
sinh chia sẻ rất nhiều cảm thọ về những thất vọng, lo 
buồn, sự quan tâm về Thầy và ánh sáng tuệ giác đạt 
được trong sự thực tập buông bỏ và vô thường.

Đại chúng cũng tổ chức những buổi chia sẻ pháp đàm 
theo chủ đề riêng. Con rất hạnh phúc được tham dự trong 
nhiều nhóm kể cả nhóm gồm những người da màu. Đây 
là một tuệ giác của Tăng thân để tạo không gian chia sẻ 
cho những ai thực tập đạo Bụt mà không tìm thấy những 
người chung màu da ở trung tâm thực tập trong vùng của 
họ. Cùng là người Mỹ, nhưng họ có gốc gác rất khác 
nhau: Mỹ gốc Tây Ba Nha, Mỹ gốc Phi châu, Mỹ gốc Á 
châu, Mỹ gốc Trung Đông, v.v... và nhiều sắc dân khác. 
Mọi người rất hạnh phúc khi được chia sẻ với những 
người có cùng chung nền văn hóa, lịch sử và nhiều nhất 
là nỗi khổ đau chung. Sự chia sẻ rất sâu sắc và tạo cảm 
hứng cho nhiều người tiếp tục thực tập để trở thành một 

Lôùn theâm lôøi öôùc nguyeän
Sư cô Chân An Nghiêm

LTS: Sư cô An Nghiêm người Mỹ gốc 
Phi Châu, sống ở New York. Mới được 
xuất gia năm 2008.
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thành viên trong dòng tu Tiếp Hiện và giáo thọ cư sĩ.

Còn nhiều câu chuyện tương tự như thế, nhưng có một 
điều con muốn chia sẻ thêm...

Đó là sự mừng vui hy vọng con có cho đất nước của 
mình, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là sự mang ơn 
khi con được về thăm quê hương chỉ có ít tháng sau 
khi vị Tổng thống da màu đầu tiên Barack Obama đắc 
cử. Đó là sự thành tựu giấc mơ của rất nhiều người Mỹ, 
không chỉ người Mỹ gốc Phi châu. Tổng thống Obama 
cũng là niềm hy vọng của nhiều người trên thế giới. 
Thầy đã có những buổi giảng kể lại cuộc gặp gỡ của 
Thầy với Mục sư Martin Luther King, và họ đã thảo 
luận ra sao về công việc truyền bá sự thật, chánh kiến, 
làm sao để thực tập chánh ngữ mà giáo dục con người 
về nhân quyền và bình đẳng xã hội. Cả hai vị đều gieo 
hạt giống của tình huynh đệ, bình an, bất bạo động và 
tha thứ ở nước Mỹ, Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. 
Thầy nói về cộng đồng và Tăng thân còn Mục sư King 
nói về Tăng thân dưới dạng một cộng đồng thương yêu 
(Beloved Community), là cộng đồng có tình thương, 
có tình huynh đệ.

Thầy thấy rằng những hạt giống mà Thầy, mục sư King 
và những người khác đã gieo trồng chưa bao giờ mất và 
đang biểu hiện nơi Tổng thống Barack Obama. Thầy nói 
với chúng con rằng: “Tổng thống Obama không phải 
là đóa hoa duy nhất đã nở; nếu có Obama, thì cũng có 

những người giống ông ta biểu hiện để tạo nên một cộng 
đồng trong đó có tình huynh đệ chân thật. Đây là một tâm 
thức đã được phát triển trong nhiều năm, một tâm thức 
và một cộng đồng có thể yểm trợ Tổng thống Obama, 
cộng đồng của ông ta và nhiều cộng đồng thương yêu 
trên khắp thế giới. Tổng thống Obama là một người có 
khả năng dùng lời ái ngữ và lắng nghe sâu. Ông ta là 
niềm hy vọng của nhiều người… Đây là một niềm vui 
lớn để thấy Tổng thống Obama có cơ hội đại diện chúng 
ta trong giai đoạn lịch sử của hành tinh này”.

Ở tất cả những nơi mà Tăng thân có khóa tu như Tu 
viện Bích Nham, Lộc Uyển, trường Đại Học Stonehill ở 
Boston, YMCA núi Rockies tiểu bang Colorado, Geor-
gia, Mississippi và thành phố New York - nhiều thiền 
sinh đã bày tỏ niềm hy vọng của họ về nước Mỹ và thế 
giới với sự có mặt đầy tính cách trị liệu của một vị lãnh 
tụ như Obama.

Được tham dự và như một nhân chứng, mặc dù chỉ có 
chút xíu, con thấy công việc của Thầy và những người 
như Mục Sư King quả thực là một món quà lớn. Con 
biết rằng khi con còn cơ hội sống chung với Tăng thân ở 
Làng Mai hoặc những trung tâm khác trên thế giới, con 
nguyện thực tập tinh tấn để có thể lớn lên làm một pháp 
khí như Thầy và chư Tổ, để xây dựng và yểm trợ Tăng 
thân và hiến tặng con đường thực tập cho tất cả những 
ai đang mệt mỏi vì khổ đau và sợ hãi.  
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Thầy thương kính,

Con  đang ngồi bên ngoài dãy nhà bếp và phòng ăn của 
Tu viện Lộc Uyển và ngắm nhìn vầng trăng tròn đang từ 
từ lên khỏi đỉnh núi. Có lẽ Thầy cũng đang nhìn mảnh 
trăng này từ căn nhà nhỏ của Thầy. Và con xin chia sẻ ý 
niệm về sự đồng nhất trong kinh nghiệm này với Thầy. 
Thầy đang ở Lộc Uyển và con cũng đang ở Lộc Uyển. 
Trên thực tế thì phút giây này con không biết Thầy thật 
sự ở đâu? Nhưng nếu Thầy đang nhìn vầng trăng tròn, 
con cũng đang nhìn trăng tròn thì Thầy và con đang 
được kết nối qua kinh nghiệm của Thầy và của con về 
sự nhìn ngắm mặt trăng.

Tuần trước, con đã được tham dự khóa tu “Một vị Bụt 
thì chưa đủ” ở Estes Park. Những ngày đó con không 
thấy được Thầy bằng xương bằng thịt nhưng con đã cảm 
nhận rất sâu sắc sự hiện diện của Thầy. Thầy và con được 
kết nối với nhau bằng Tăng thân, bằng lá thư Thầy gởi 
cho các thiền sinh chúng con, bằng nét mặt tươi cười của 
Thầy trong các hình ảnh và slide shows, bằng lời điện 
thoại di động gọi đến và đi từ các vị xuất sĩ.

Khi nhóm cư sĩ Tiếp Hiện và tập sự chúng con nghe 
tin Thầy không đích thân đến được, chúng con đã cùng 
nhau ước nguyện thể hiện lòng thương kính đối với 
Thầy qua sự tu tập sâu sắc hơn trong khóa tu này. Chúng 
con nghĩ đó là điều thích hợp nhất để cầu mong và chúc 
lành Thầy được hồi phục nhanh chóng. Một động lực 
thứ hai là chúng con muốn cống hiến cho những thiền 
sinh tham dự khóa tu lần đầu tiên một ví dụ sống động - 
để chứng minh rằng không những chỉ các vị xuất sĩ môn 
đồ của Thầy mà cả đến các cư sĩ cũng có thể thực tập 
chánh niệm, thực tập thương yêu và hiểu biết. 

Con đoán là các thầy và các sư cô đã cảm nhận được sự 
hỗ trợ này và cũng đã có những cam kết tương tự, bởi vì, 
thưa Thầy, con thấy ở nơi nào hay trong giây phút nào 
quý vị này cũng đang hăng say thực tập Chánh Tư Duy, 
Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp! Những điều hay đẹp này 
đến với thiền sinh thông qua các pháp thoại, qua những 
cử chỉ chăm sóc và lời chỉ dẫn đầy tình thương của họ. 
Những hạt giống được Thầy tưới tẩm trong tâm các vị 
này nay đã đâm chồi và đơm hoa rực rỡ ở Estes Park. 
Những “bó hoa” này của Thầy đã biểu hiện khắp nơi 
trong khóa tu. Chúng con có thể thấy Thầy trong phong 
thái tươi mát và từ bi của mỗi thầy và mỗi sư cô ở đây. 
Những tinh hoa và sự tiếp nối của Thầy cũng đã có mặt 
trong từng mỗi vị - thật rõ ràng và không thể phủ nhận. 

Thầy đã nói rất chính xác, 
thưa Thầy. “Một vị Bụt thì 
chưa đủ.” Những Tăng thân 
Thầy đã tạo dựng đang sinh 
ra nhiều Tăng thân khác 
và những lời giảng dạy 
của Thầy về Đạo Bụt Ứng 
Dụng đã làm hiển lộ nhiều 
vị Bụt mới khắp nơi trên 
hoàn cầu.  

Vậy thì những gì đã thật sự 
xảy ra tại Estes Park?  Con 
nghĩ rằng chúng con đang 
cố gắng hết lòng tu tập để 
đáp ứng lời nhận xét “Một vị Bụt thì chưa đủ”. Những 
người đã thực tập lâu ngày đang cố công thực tập sâu 
xa và miên mật hơn trong khi các thiền sinh mới trong 
khóa tu cũng đã tận tình lắng nghe lời phát biểu và dẫn 
dắt của các vị đi trước.

Khóa tu bắt đầu với vài phút hướng dẫn ngắn gọn lúc 
ghi danh do Peggy Rowe đảm trách và có bàn dành cho 
thiền sinh có vấn đề hay câu hỏi.  Sau đó, Thầy Pháp Hải 
giới thiệu cách thực tập trong khóa tu: Chậm rãi, dừng 
lại, thở và mỉm cười; Ahhh!rriving và Ahhh!wareness. 
Với sự khôn khéo và trí tuệ sẵn có, Thầy Pháp Hải đã 
chuẩn bị tinh thần cho thiền sinh để sẵn sàng thực tập và 
học hỏi những điều mới lạ.

Cách sắp xếp và tổ chức các buổi pháp thoại cũng khá 
đặc biệt.  Một vị xuất sĩ chú trọng vào các em (và người 
lớn bao giờ cũng thấy lợi lạc khi theo dõi); đồng thời 
một vị khác phụ trách chia sẻ với người lớn. Những lời 
chia sẻ giản dị và trẻ trung của sư cô Giới Nghiêm, Châu 
Nghiêm, của Thầy Pháp Dung, Pháp Niệm là những bài 
pháp thoại tuyệt vời đã đi sâu vào lòng các em. Thiền 
sỏi, Con nhái bên hồ sen, Thở bụng, và Đạo Bụt Dấn 
Thân dành cho các em là những đề tài đã làm các em tò 
mò và vui thích nhất. Câu chuyện của Thầy Pháp Niệm 
với hai con Thỏ, một củ Cà rốt và một chú Khỉ khôn 
lanh là mội bài học cho mọi lứa tuổi.

Các pháp thoại dành cho người lớn cũng gây nhiều hào 
hứng, xúc động và lợi lạc cho thiền sinh. Thầy Pháp 
Nguyên (Brother Wayne) là một người Mỹ bản xứ đã 
gây cảm hứng lớn cho mọi người khi kể lại chuyện làm 

Thaày ñaõ coù maët
September 2, 2009
Tu viện Lộc Uyển
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“thị giả” cho Thầy. Thầy đã nói với Thầy Pháp Nguyên: 
“Con sẵn sàng về Tịnh độ chưa?” Ok!  Rồi Thầy nắm 
tay Thầy Pháp Nguyên, đưa tới đưa lui và đếm 

“1-2-3... Chúng ta đi!” Tiếp đó là thầy Pháp Thanh 
với bài pháp thoại nói về Ý thức (Tâm và Tàng thức).  
Những khái niệm trừu tượng này được trình bày đơn 
giản, rõ ràng, và những thiền sinh mới  tu tập có 
thể hiểu được dễ dàng. Ồ, thưa Thầy, Thầy có biết 
vì sao chúng con cảm nhận được sự hiện hữu của 
Thầy trong khóa tu này không? Sư cô Đẳng Nghiêm, 
với hạt đậu hai màu đen trắng, đã giải thích về khái 
niệm “Interbeing” (Tương tức) và dí dỏm nói rằng 
những người còn nhiều phân biệt chỉ là những “inter-
Beans,” (Tương-đậu). Sư cô trình bày tiếp về những 
hoạt động của bộ não, và sự cam kết của sư cô trong 
việc tích cực thực tập để sống với Từ bi và lòng bi 
mẫn. Con đã được nghe sư cô Đẳng Nghiêm chia sẻ 
nhiều lần trong những năm qua, và lần nào con cũng 
nghe như chính Thầy đang thuyết pháp, lời Thầy với 
tình thương và tuệ giác đã đi xuyên qua sư cô để đến 
với con. Hiện tượng mầu nhiệm này một lần nữa lại 
xảy ra trong khóa tu ở Estes Park.

Đến lượt thầy Pháp Niệm chia sẻ, con phải chớp mắt 
nhiều lần để thấy rõ hơn vì con nghĩ người ngồi trên 
bục giảng là Thầy. Giọng nói, cách ngồi, cách đi, 
cách viết lên bảng - tất cả đều có mang dấu ấn của 
Thầy.  Nói tóm lại, tất cả các buổi pháp thoại đều 
được thực hiện hoàn hảo, tốt đẹp, đã mang rất nhiều 
hiểu biết, niềm tin và lợi lạc đến cho thiền sinh và 
nhiều người khác. 

Trong đêm thứ hai, khi chúng con ra khỏi hội trường 
vào lúc nửa đêm - dưới bầu trời đen thẳm lấp lánh sao 
đêm, con thấy kinh ngạc trước những dòng người đang 
trở về phòng trọ. Họ đi trong im lặng tuyệt đối, như 
những dòng sông đang trôi về bốn hướng đông, tây, 
nam và bắc. Không hề có chút va chạm xô đẩy, chỉ là 
những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng và có ý thức. 
Cảnh tượng này nhắc con nhở đến một đêm ở thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2007, khi chúng con theo Thầy 
về Việt Nam. Chúng con đã im lặng đi ra bờ sông, mỗi 
người mang theo một chiếc thuyền giấy nhỏ hình búp 
sen và một ngọn nến - và đó là những giây phút thiêng 
liêng đối với con. Sự im lặng này được duy trì ngày này 
qua ngày khác, mỗi lần 16 giờ đồng hồ. Và Thầy đã có 
mặt trong sự im lặng ấy với chúng con. Sự hiện diện của 
Thầy đã gây nhiều xúc động trong chúng con hồi đó. 
 
Một điểm đặc biệt khác trong khóa tu là sự phối hợp 
chặt chẽ giữa giới cư sĩ và xuất sĩ trong các buổi chia 
sẻ trên bục giảng, đặc biệt là lúc thực tập “làm mới” và 
những thời vấn đáp. Cheri Maples là một ngôi sao sáng 
trong vòm trời cư sĩ với sự hiểu biết thâm sâu về đạo 
Bụt và giá trị của bà. Rất nhiều cư sĩ đã thầm lặng đóng 
góp cho khóa tu, trong đó có Peggy Rowe, Chi Sing, 
Miriam Goldberg và Joseph Lam.

Estes Park được tổ chức theo ý nghĩa thực sự của một 
gia đình tứ chúng. Trong hơn 15 lần tham gia tu học 
từ năm 2004, con chưa bao giờ cảm thấy được thực 
sự hòa mình vào với khóa tu như lần này. Với ý thức 
mình thực sự trực thuộc và gắn liền với khóa tu, con 
đã hăng say hơn trong các sinh hoạt như những buổi 
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pháp đàm và tham gia sáng tạo nhiều hơn trong những 
màn văn nghệ đêm Hoàn mãn. Buổi chia sẻ tài năng 
vui không thể tưởng tượng; và mọi người chúng con ai 
cũng cười vui rất thoải mái. Sư cô An Nghiêm đã nhẹ 
nhàng hướng dẫn chương trình này - với nét duyên 
dáng và hài hước sẵn có.

Thưa Thầy, con đã theo dõi hàng trăm thiền sinh mới tu 
học lần đầu và thấy có một số thiền sinh những ngày đầu 
đã tỏ ra buồn phiền thất vọng khi biết Thầy không đến, 
nhưng rồi họ đã nhanh chóng chuyển hóa được ý thức 
của họ. Có một vị chỉ muốn đến để gặp Thầy vì ông ta 
có quá nhiều đau khổ nội tâm, nhưng sau vài ngày thực 
tập, ông nói rằng những kinh nghiệm cá nhân sâu kín đã 
được mang ra chia sẻ và phân tích trong các buổi pháp 
thoại hoặc pháp đàm, và bây giờ tâm thức ông đã được 
mở rộng mà ông ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi.  

Sự ngạc nhiên tột độ đã đến với con khi con thấy một 
biển người khoảng 600 hoặc 700 thiền sinh đang chờ 
tiếp nhận Năm Giới Quý Báu. Nước mắt con chảy dài vì 
sung sướng khi nhận thức rằng những vị “Bụt Nhỏ” đến 
không gặp Thầy nhưng ra về với thân và tâm đã được 
Thầy chăm sóc, nuôi dưỡng và chuyển hóa.

Con đã nói với  những người bạn tình nguyện trong 
khóa tu ở Lộc Uyển rằng: khóa tu “Một vị Bụt thì chưa 
đủ” là khóa tu tuyệt diệu nhất mà con đã từng tham dự. 
Tại sao? Tại vì Thầy đã biểu hiện ở đó qua bao nhiêu 
hình tướng khác nhau và chúng con đã cùng đi bên nhau 
như một dòng sông - năng lượng im lặng hùng tráng của 
chúng con đã đồng nghĩa với bình an và tĩnh lặng.

Thưa Thầy, không có gì đặc biệt trong mẫu chuyện đời 
của riêng con - khó khăn thời thơ ấu, tập trung quá nhiều 
vào sự nghiệp, những quan hệ gia đình bị đổ vỡ, bị ung 
thư, đứa con duy nhất có khó khăn về sức khỏe tâm 
thần, khó khăn về tài chính, vân vân và vân vân - và 
con xin chấm dứt lá thư này với lời con vừa chia sẻ với 
cô Chân Huyền, y chỉ sư cư sĩ của con: “Tôi đã thật sự 
buông bỏ được mọi lo lắng. Hình như không còn điều 
gì quấy rầy tôi được nữa. Một niềm vui rộng lớn đang 
tuôn trào và thay thế những nỗi giận hờn trước đây của 
tôi. Tôi cảm thấy thật sự bình yên.” 

Con xin cúi đầu ghi ân Thầy đã dạy bảo. 

Victoria Emerson
(Precious Practice of the Heart)

 



Boston, tháng 08 ngày 21 năm 2009

Thân gửi các bạn thiền sinh trong khóa tu “ One Buddha is not 
enough” tại Estes Park, Colorado

Các bạn thiền sinh thân mến, Thầy đang ngồi trong bệnh viện 
Massasuchetts General Hospital viết thư này cho quý vị. Thầy 
biết Tăng thân đã vân tập đầy đủ chiều hôm nay tại Công Viên 
Estes Park để khai mạc khóa tu. Thầy rất buồn không có mặt 
hôm nay tại khóa tu với quý vị. Thầy nhớ khóa tu, nhớ khung 
cảnh tuyệt vời của khóa tu và nhất là nhớ Tăng thân - nhớ quý 
vị. Được ngồi với Tăng thân, được đi thiền hành với Tăng thân, 
được thở với Tăng thân, được chia sẻ với Tăng thân, đối với 
thầy là một hạnh phúc lớn, bởi vì thực tập như thế với Tăng 
thân, ai cũng cảm thấy được nuôi dưỡng và trị liệu.

Thầy đang hết lòng chữa trị, bởi vì thầy biết chăm sóc cho bản 
thân cũng là một cách chăm sóc cho Tăng thân. Các bác sĩ ở 
đây đã quyết định là thầy phải ở lại bệnh viện để chữa trị ít ra 
là trong 14 ngày. Thầy bị nhiễm trùng Pseudomonas aerigunosa trong phổi. Xin quý vị đừng lo 
lắng bởi vì đây là một chứng bệnh có thể chữa trị được. Tim thầy còn tốt, thận thầy còn tốt, gan 
thầy còn tốt, ruột thầy còn tốt. Cái gì cũng còn tốt cả. Các bác sĩ  ở đây đang chữa trị cho thầy 
bằng hai loại trụ sinh khá mạnh. Mỗi ngày phải chuyền thuốc tới bốn lần và các bác sĩ theo dõi 
rất kỹ càng quá trình của sự trị liệu. Thầy được phép mỗi ngày ra khỏi bệnh viện đi vào công 
viên một giờ đồng để thiền hành. Thầy biết hiện giờ tại khóa tu có cả một ngàn thiền sinh tới 
tham dự, không khí của khóa tu chắc là hào sảng lắm. Vui quá đi! Thầy tin chắc là các vị giáo 
thọ của chúng ta, xuất gia cũng như tại gia, sẽ hướng dẫn khóa tu một cách xuất sắc, dù Thầy 
không có mặt. Nếu nhìn cho kỹ, quý vị sẽ thấy Thầy cũng đang có mặt trong khóa tu, thấy Thầy 
đang ngồi thiền với quý vị, đi thiền hành với quý vị, thở với quý vị. Thầy cảm thấy rất rõ là Thầy 
đang có mặt trong quý vị và quý vị cũng đang có mặt trong Thầy. Trong khóa tu này, quý vị sẽ 
có cơ hội nhận diện được tài năng và sự mầu nhiệm của Tăng thân, sẽ thấy được sự tiếp nối 
của Thầy nơi Tăng thân và thấy rằng sự có mặt của Tăng thân mang theo sự có mặt của Thầy. 
Quý vị hãy cho Thầy đi bằng hai chân mạnh khoẻ của quý vị, thở bằng hai lá phổi  lành mạnh 
của quý vị và cười bằng nụ cười tươi trẻ của quý vị.

Sau khóa tu tại trường đại học Stone Hill, một khóa tu đầy hào hứng và hạnh phúc, Thầy đã 
tới bệnh viện M.G.H. để kiểm tra sức khoẻ. Các bác sĩ nói Thầy phải ở lại bệnh viện để chữa 
trị ngay, không thể nào trì hoãn được. Vì vậy cho nên Thầy phải nghe lời. Thầy đang hết lòng 
chữa trị ở đây, biết rằng chữa trị cho Thầy cũng là chăm sóc cho quý vị, và Thầy biết quý vị 
cũng đang thực tập hết lòng ở bên đó để hồi hướng cho Thầy. Như vậy tuy cách xa nhau chúng 
ta vẫn không thấy có gì ngăn cách. Xin quý vị thực tập cho giỏi để Thầy có nhiều hạnh phúc 
và nhớ sau khi hoàn mãn khóa tu phải đem về nhà bộ băng giảng tại khoá Stone Hill để nghe, 
nhất là bài giảng cuối.

Hy vọng Thầy sẽ viết tiếp cho quý vị trong vài ngày tới, trước khi khóa tu hoàn mãn.

Thầy, 
Thích Nhất Hạnh

Thaày Nhôù Taêng Thaân
(Bản dịch lá thư Thầy gửi cho các thiền sinh trong Khóa Tu Colorado)
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...Ngoài ñaây vieát laïi nhöõng gì ñaõ xaûy ra trong ngaøy, toâi thaät söï khoâng coù caûm giaùc laø mình 
ñang ngoài trong beänh vieän, bôûi vì nhöõng gì xaûy ra trong ngaøy hoâm nay khoâng gioáng nhö 
ngöôøi beänh ñang ôû beänh vieän. Moïi thöù raát eâm ñeàm vaø nheï nhaøng. Toâi coù caûm giaùc laø thaày 
troø chuùng toâi ñang daïo chôi nôi naøy. Thaày toâi khoâng phaûi laø beänh nhaân, chuùng toâi khoâng 
phaûi laø nhöõng ngöôøi nuoâi beänh, vaø nôi ñaây khoâng phaûi laø beänh vieän. Bôûi vì ngöôøi beänh 
nhaân thöôøng thöôøng khoâng laøm sao ñöôïc töï taïi vaø bình an nhö Thaày vaø nhöõng ngöôøi nuoâi 
beänh cuõng khoâng laøm sao ñöôïc vui veû vaø haïnh phuùc nhö chuùng toâi. Baát cöù giôø phuùt naøo 
trong beänh vieän, cuõng laø nhöõng giôø phuùt cuûa haïnh phuùc, cuûa tình thaày troø vaø cuûa tình 
huynh ñeä...

(Trích ‘Nhập Viện Ký’ của sư chú Pháp Nguyện)

--0O0--

rong mấy năm gần đây 
Thầy bị bệnh nhiễm 
trùng phổi (Pseudomo-

nas Aeruginosa). Căn bệnh này đã 
làm hao mòn rất nhiều sức lực của 
Thầy, đặc biệt là trong ba lần về 
thăm lại quê hương. Dù căn bệnh 
đã làm giảm sức khỏe của Thầy 
rất nhiều, nhưng Thầy chưa bao 
giờ vì lý do này mà ngừng giảng 
dạy Phật pháp, để đem lợi lạc cho 
chúng sanh. Huynh đệ chúng tôi đã 
nhiều lần thỉnh cầu Thầy đi chữa trị 
nhưng không làm sao thuyết phục 
được Thầy.

Căn bệnh càng ngày càng trở nên 
trầm trọng và chúng tôi biết không 
nên kéo dài thêm nữa. Chúng tôi 
mong muốn nhân dịp chuyến hoằng 
pháp của Thầy tại Mỹ năm nay sẽ 
tìm được một bác sĩ giỏi để chữa trị 
cho Thầy, vì ngành y khoa ở đây rất 
giỏi và tân tiến. Trong lúc khóa tu 
đầu tiên tại Mỹ đang được diễn ra 
tại trường đại học Stonehill, chúng 
tôi đã được hai vị Bồ tát (anh John 

và cô Lilian) sắp xếp đưa Thầy đi 
gặp bác sĩ Leonard Sicilian tại bệnh 
viện Massachusetts General. Đây là 
bệnh viện lớn nhất ở Boston, Mas-
sachusetts và là một trong những 
bệnh viện nổi tiếng của Mỹ. Bệnh 
viện này là một phần của trường 
đại học Harvard. Bác sĩ Sicilian là 
một trong những người bác sĩ giỏi 
và rất nổi tiếng trong ngành y khoa 
tại Hoa Kỳ chuyên điều trị về bệnh 
phổi, đặc biệt là về Pseudomonas 
Aeruginosa. Bác sĩ cho y tá vào lấy 
đàm, lấy máu đem đi thử và đưa 
Thầy đi chụp hình cắt lớp (CT scan). 
Sau khi chụp CT có kết quả, bác sĩ 
nói rằng trong phổi có rất nhiều 
vi trùng đã phát triển mạnh mẽ và 
Thầy cần phải được chữa trị kịp 
thời, nếu để cho tình trạng kéo dài 
sẽ vô cùng nguy hiểm và khó điều 
trị. Bác sĩ rất ngạc nhiên với tình 
trạng này mà Thầy vẫn còn thong 
dong, tự tại đến như vậy, đặc biệt là 
đi giảng dạy khắp nơi. Ông yêu cầu 
Thầy nên nhập viện và được điều trị 
liền lập tức, không nên chậm trễ.

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng 
chưa sẵn sàng để cho Thầy nhập 
viện liền tối hôm đó. Mọi người 
chúng tôi, khi đi theo Thầy tới nhà 
thương, chỉ nghĩ là đưa Thầy đi 
khám bệnh, cho nên không có ai 
chuẩn bị gì cả. Khóa tu tại trường 
đại học Stonehill vẫn chưa kết 
thúc. Còn thêm ba ngày nữa mới 
mãn khóa tu. Thầy chúng tôi là 
một người có rất nhiều tình thương, 
lúc nào cũng lo và nghĩ đến thiền 
sinh. Khóa tu chưa xong, nếu bây 
giờ nhập viện thì rất tội nghiệp cho 
thiền sinh. Dựa theo hình chụp mà 
quyết định thì có lẽ là chưa đầy đủ 
khôn khéo cho lắm. Thầy biết rõ 
thân thể của mình hơn ai hết. Bác 
sĩ cho biết là kết quả của việc thử 
nghiệm đàm và máu sẽ có trong một 
hai ngày nữa. Thầy nói: “Còn thêm 
ba bữa nữa cũng không sao. Thầy 
muốn hướng dẫn cho xong khóa 
tu.” Chúng tôi báo cho bác sĩ biết 
về sự quyết định của chúng tôi. Bác 
sĩ rất quan tâm đến Thầy và có vẻ 
không ủng hộ gì cho mấy về quyết 

T



69

định của chúng tôi nhưng tôn trọng 
quyền chọn lựa của bệnh nhân. Ông 
nói sẽ cho phụ tá liên lạc với chúng 
tôi về kết quả của việc thử nghiệm 
và yêu cầu chúng tôi nên đưa Thầy 
vào nhập viện để điều trị sớm. 
 
Chúng tôi về tới trường đại học 
Stonehill gần 12 giờ khuya. Và 
sáng ngày hôm sau, Thầy vẫn đi ra 
giảng như thường lệ. Không thiền 
sinh nào hay biết về chuyện Thầy 
đi nhà thương tối hôm qua. Như 
thế Thầy đã giảng dạy hết các buổi 
còn lại, không thiếu một buổi pháp 
thoại nào. Và chúng tôi đã kết thúc 
khóa tu tại trường đại học Stonehill 
College một cách hoàn mãn vào 
ngày 16.08.

Ngày 17 tháng Tám, 2009 
Sáng hôm nay, đại chúng lên đường 
đi qua Denver, Colorado để chuẩn 
bị cho khóa tu kế tiếp ở YMCA 
(Young Men Christian Associa-
tion), Estes Park. Sau khi ăn sáng, 
thì quý thầy cô bắt đầu lên đường ra 
phi trường Logan bay qua Denver. 
Nhìn ra ngoài, tôi thấy một chiếc xe 
bus dài và quý thầy quý sư cô, từng 
người bước lên. Tôi nhìn ra cửa sổ 
mà lòng cảm thấy bùi ngùi. Bởi vì 
chúng tôi đến đây một nhóm, mà 
bây giờ phải tách ra hai nhóm: 
một nhóm đi qua Denver, còn một 
nhóm nhỏ đi theo Thầy nhập viện. 
Nhưng tôi ý thức rất rõ, đây chỉ là 
một cuộc chia tay tạm thời. Chúng 
tôi sẽ sớm đoàn tụ lại ở Tu viện Lộc 
Uyển. Huynh đệ của chúng tôi mỗi 
người có một trách nhiệm riêng của 
mình. Người đi hướng dẫn khóa tu 
thì có bổn phận và sứ mạng riêng, 
còn người ở lại đi theo Thầy vào 
bệnh viện cũng có bổn phận và sứ 
mạng riêng của mình.   

Anh em chúng tôi tổng cộng bảy 
người được cử đi theo Thầy, trong 
đó có sư cô Chân Không, sư cô 
Định Nghiêm, sư cô Bách Nghiêm, 
sư cô Bình Nghiêm, thầy Pháp 
Đôn, thầy Pháp Huy, và tôi. Mỗi 
một người chúng tôi được chúng 
phân chia cho một trách nhiệm: sư 
cô Chân Không là ‘bộ ngoại giao’, 

sư cô Định Nghiêm và sư cô Bách 
Nghiêm là thị giả nấu ăn, sư cô 
Bình Nghiêm là thị giả châm cứu, 
thầy Pháp Đôn là thị giả cạo gió, 
thầy Pháp Huy là thị giả lái xe, còn 
tôi là thị giả pha trà. 

Ngày hôm nay, chúng tôi đưa Thầy 
đi nhập viện.

Bác sĩ bắt đầu chữa trị bằng cách cho 
thuốc trụ sinh vào thẳng đường máu. 
Bác sĩ nói: “Có hai loại thuốc trụ 
sinh: Tobramycin và Ceftazadime. 
Thuốc Tobramycin sẽ được tiêm 
một ngày một lần, còn thuốc Cef-
tazadime thì một ngày ba lần.” 
Trong thời gian nằm bệnh viện, họ 
theo dõi bệnh tình của Thầy coi xem 
sức khỏe của Thầy có chịu đựng và 
thích nghi với loại thuốc này chăng.

Ngày 18 tháng Tám, 2009
Bác sĩ Sicilian vào thăm Thầy. Sau 
khi tham khảo vài điều, bác sĩ nói 
kết quả thử đàm (sputum) cho biết 
là 95% không phải là vi trùng lao. 
Nghĩa là  5% Thầy có thể có vi trùng 
lao. Lý do là họ tìm thấy một con 
vi trùng Myco-bacteria trong đàm 
của Thầy. Họ nghĩ nó nằm trong gia 
đình của vi trùng lao. Loại vi trùng 
này có thể gây tai hại mà cũng có 
thể không. Bởi vì loại vi trùng này 
còn mới quá đối với họ, họ cần phải 
có thêm thời gian để nghiên cứu và 
đồng thời phải cần tiếp tục lấy thêm 
đàm của Thầy đem đi thử. 

Nghe bác sĩ nói xong, chúng tôi 
cảm thấy hơi nghi ngờ về việc chẩn 
đoán của họ, nhưng chúng tôi biết 
bây giờ không phải là lúc để lên 
tiếng. Thầy nói: “Quý vị nên coi 
kỹ lại. Có thể con vi trùng đó, nó 
đến từ môi trường bên ngoài.” Ý 
của Thầy muốn nói khi đàm được 
lấy ra đi thử, có thể là vi trùng ở 
ngoài không gian lọt vào hoặc đã 
có sẵn trong dụng cụ của bệnh viện. 
Ở Làng, Thầy hay thường dạy: dù 
những gì mình nghĩ là chắc chắn, 
nhưng tốt hơn hết là mình nên xem 
lại. Đôi lúc mình bị đánh lừa bởi cái 
nhận thức của chính mình. Mà nếu 
mình cứ bị dính vào cái nhận thức 

của mình thì tri giác sai lầm có thể 
xảy ra. Bác sĩ nhìn Thầy rồi trả lời: 
“Có thể, nhưng rất hiếm có.” 

Hằng ngày có nhân viên và y tá 
đến lấy máu đem đi thử nghiệm, 
coi liều lượng thuốc có đúng cho 
sức khỏe của Thầy không và họ 
cũng lấy đàm đem đi thử nghiệm, 
để nghiên cứu thêm về con vi 
trùng Myco-bacteria. Cứ mỗi một 
hai tiếng đồng hồ thì có y tá trực 
vào khám vital signs (những dấu 
hiệu của sự sống). Ví dụ như đo 
huyết áp, đo nhịp tim, đo nhiệt độ, 
v.v... Họ làm công việc này ban 
ngày lẫn ban đêm. Ngày nào cũng 
có ba tới bốn bác sĩ từ những khoa 
khác nhau đến khám và thăm hỏi 
bệnh tình của Thầy. Còn bác sĩ Si-
cilian thì mỗi ngày vào thăm Thầy 
một lần.  

Ngày 19 tháng Tám, 2009
Y tá cho biết là bác sĩ đã sắp đặt 
cho Thầy đi siêu âm (ultrasound) 
trong ngày hôm đó. Chúng tôi có 
xin với bệnh viện cho Thầy được 
tự đi bộ xuống phòng siêu âm mà 
không cần phải ngồi xe lăn như 
quy định. Cô y tá đồng ý. Tuy rằng 
bệnh viện có rất nhiều quy luật 
mà bệnh nhân cần phải tuân theo, 
nhưng họ cũng có ngoại lệ. Thầy 
nói: “Đây cũng là một cuộc cách 
mạng đó con à.” Ý của Thầy muốn 
nói, ở trong bệnh viện này họ có 
rất nhiều luật lệ, cũng như trong 
Phật giáo chúng ta có rất nhiều 
giáo điều. Luật lệ trong bệnh viện 
là phải bắt mặc quần áo bệnh viện, 
mang khẩu trang vào, phải ngồi xe 
lăn hoặc nằm trên giường đẩy mặc 
dầu bệnh nhân rất khỏe mạnh có 
thể tự đi tới đi lui, v.v... Thế mà 
họ chịu để cho Thầy mặc đồ tu và 
đi bộ xuống đây, đó cũng cho thấy 
họ có tinh thần cách mạng. Thầy 
tiếp tục nói: “Khi nào có cơ hội 
mình nên viết một bài về đạo Bụt 
và khoa học ngày nay.”

Chiều hôm đó, bác sĩ Sicilian vào 
với một người bác sĩ khác. Bác sĩ 
Sicilian báo cáo kết quả siêu âm 
cho thấy tất cả mọi bộ phận trong 
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cơ thể của Thầy đều tốt. Bác sĩ 
vẫn chưa biết thêm gì hơn bệnh 
tình của Thầy. Thầy chúng tôi và 
họ bàn luận qua lại rất nhiều. Thầy 
bác bỏ vấn đề trị liệu vi trùng lao 
và chia sẻ rằng dựa trên sự chẩn 
đoán của bác sĩ, chỉ 5% có thể là 
vi trùng lao, đó là một ý niệm. Mà 
bác sĩ cứ ôm mãi cái ý niệm đó. 
Trong đạo Bụt, nếu muốn có được 
một cái thấy thực tiễn, thì cần phải 
vượt thoát mọi ý niệm. Bác sĩ nghĩ 
rằng Thầy bị bệnh vì một trong ba 
nguyên nhân như sau: Thầy chỉ có 
vi trùng Pseudomonas Aeruginosa 
hay Thầy chỉ có vi trùng lao hay 
Thầy có cả vi trùng Pseudomonas 
Aeruginosa và vi trùng lao. Rồi 
Thầy nói: “Theo tôi, cả ba lý luận 
trên vẫn chưa đầy đủ. Mình cần có 
thêm một lý luận nữa, là không có 
cả ba cái kia. Tôi nghĩ quý vị nên 
có cái nhìn cởi mở hơn.”

Thầy cho một ví dụ, như Tổng 
thống George Bush tin rằng Iraq có 
vũ khí hủy diệt (weapons of mass 
destruction) rồi đem quân qua đánh 
cho tan tành. Sau khi xong xuôi thì 
chẳng tìm thấy gì hết. Trường hợp 
bây giờ cũng thế, nếu không biết 
chắc chắn là vi trùng lao, thì không 
thể nào cho tiêm thuốc chống vi 
trùng lao vào mình được. Như vậy, 
sẽ biến thân thể của mình thành 
một bãi chiến trường để đánh giặc, 

trong khi mình không biết chắc có 
giặc hay không. 

Một lý luận khá vững chắc, cho nên 
chúng tôi thấy được có sự nhượng 
bộ của các bác sĩ. Bác sĩ Stamm 
đáp: “Vâng, tôi đồng ý. Chúng ta 
nên cởi mở... không những trong 
ngành y khoa, mà nên cởi mở cho 
tất cả những gì trong cuộc sống.”

Thầy là một người có tu và có học 
rộng rãi, nên Thầy không dễ dàng 
chấp nhận những đề nghị hoặc sự 
chẩn đoán mà bác sĩ đưa ra không 
có lý luận cao. Chúng tôi thấy 
thương cho những người bệnh nhân 
hiền kém hiểu biết. Khi họ vào nhà 
thương thì bác sĩ nói sao thì họ 
nghe vậy. Đôi khi, bác sĩ cũng chẩn 
đoán bệnh sai lầm và kết quả, bệnh 
nhân trở thành nạn nhân của những 
nhận thức sai lầm và căn bệnh mà 
họ không có.

Tôi nói với y tá xin dùm bác sĩ cho 
Thầy được ra ngoài thiền hành và 
xin y tá đừng vào khám ‘vital signs’ 
của Thầy vào ban đêm. Họ đồng ý 
là Thầy có thể ra ngoài dạo mát một 
hai tiếng đồng hồ nhưng phải mang 
khẩu trang. Đây là cuộc cách mạng 
của bệnh viện.

Ngày 20 tháng Tám, 2009
Điều hạnh phúc nhất trong buổi 

sáng là khi mở mắt ra vẫn thấy 
Thầy còn đó cho chúng tôi. Ở trong 
bệnh viện một thời gian, tôi chứng 
kiến được một vài điều và tôi có cơ 
hội quán chiếu về vô thường. Càng 
nghĩ đến vô thường tôi càng trân 
quý cái vô thường. Tôi biết mọi 
thứ điều vô thường, hình hài của 
Thầy cũng thế. Thế nên, tôi trân 
quý sự hiện hữu của Thầy từng giờ 
từng phút.  

Sáng nay, tôi có một hồi tưởng 
rất hạnh phúc khi tôi nhớ đến lúc 
chúng tôi còn ở trường đại học 
Stonehill. Có một hôm, Thầy muốn 
đi ra ngoài căng tin (cafeteria) dạo 
thăm và ăn sáng cùng đại chúng. 
Hai thầy trò đi thiền hành ra ngoài 
căng tin.  Đi nửa đường, Thầy quay 
lại nhìn tôi: 

- Con có biết là con may mắn lắm 
không? Nếu không, thì Thầy cũng 
đi giống như Sư Thúc rồi. (Sư 
Thúc của chúng tôi mới tịch được 
hai tuần.)  

Tôi gật đầu và trả lời nho nhỏ: “Dạ!”  

Nhưng trong tâm tôi có một tiếng 
nói thì thầm rất mạnh: “Thầy ơi, 
con luôn trân quý sự có mặt của 
Thầy từng giờ từng phút.” 

Tôi pha một ly trà nóng mời Thầy 
uống và tôi tới ngồi bên cạnh 
giường nghe Thầy kể chuyện xa 
xưa cho nghe. Sáng nay, Thầy cảm 
thấy trong người mệt mỏi. Tôi nghĩ 
hôm nay là ngày thứ tư. Thuốc đã 
bắt đầu thấm và  làm cho Thầy khó 
ngủ. Thường thường, trước khi đi 
ngủ, Thầy đắp mền. Tối qua, tôi 
chuẩn bị mền sẵn nhưng không 
thấy Thầy đắp. Không biết có phải 
là thuốc làm cho nhiệt độ trong 
người tăng lên…  

Qua mấy ngày thử máu, liều lượng 
thuốc đã được điều chỉnh. Hôm 
qua, chúng tôi có xin với bác sĩ 
là nên dời giờ thuốc lại sớm hơn 
để Thầy tôi có thể đi ngủ sớm. 
Hôm nay y tá vào cho biết là bác 
sĩ đã đồng ý. Thuốc Ceftazadime 
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sẽ được tiêm ba lần một ngày vào 
lúc sáu giờ sáng, hai giờ chiều và 
mười giờ tối. Và thuốc Tobramy-
cin sẽ được tiêm một lần một ngày 
vào lúc 9h30 tối. Như thế Thầy sẽ 
có thời gian nghỉ sớm. Y tá cho 
biết bây giờ không cần phải thử 
máu vì liều lượng thuốc đã được 
điều chỉnh.

Hôm nay một lần nữa tôi có ra yêu 
cầu với ban y tá là giảm bớt việc 
khám ‘vital signs’, đặc biệt là ban 
đêm. Họ đồng ý, nhưng bởi vì y tá 
cứ đổi ca cho nên tôi phải cứ nhắc 
họ hoài. Họ là những người làm 
việc theo luật lệ và quy định, nhưng 
họ rất dễ thương.  

Thầy trò chúng tôi ăn sáng xong 
thì đi ra ngoài bờ sông dạo mát. 
Trời hôm nay rất ấm áp. Chúng tôi 
đi thiền hành theo con đường rất 
đẹp bên bờ sông. Trên đường về, 
đi tới trước tiệm tạp hóa CVS, thì 
có một chú cựu chiến binh đi ngang 
qua. Chú nhận ra Thầy. Chú dừng 
lại trước mặt Thầy và xá chào búp 
sen. Thầy xá lại. Chú nói: “Are 
you Thích Nhất Hạnh? You are a 
good man.  I read all of your books.  
Thank you! I was in Vietnam, but I 
didn’t kill anyone.” (Thầy có phải 
là Thầy Thích Nhất Hạnh không? 
Thầy là một người tốt. Tôi có đọc 
hết sách của Thầy. Cảm ơn Thầy! 
Tôi có qua Việt Nam, nhưng tôi 
không có giết người nào hết.)  

Trông chú rất vui và bỡ ngỡ khi 
gặp Thầy. Thầy nắm tay chú và 
hai người cười với nhau. Thầy trò 
chúng tôi tiếp tục đi về bệnh viện. 
Thầy tôi rất thích cái câu chú cựu 
chiến binh vừa mới nói.  Thầy nhìn 
tôi cười và nhắc lại câu: “I was in 
Vietnam, but I didn’t kill anyone.”  
Nụ cười vẫn còn tỏa rạng trên mặt 
Thầy. Câu nói chứa đựng rất nhiều 
bình an trong lòng.  

Vào phòng, tôi pha một ly trà mời 
Thầy. Thầy ngồi trên ghế uống trà. 
Thầy có chia sẻ với chúng tôi, Thầy 
thấy được sự tương tức giữa chiến 
tranh và hòa bình. Có chiến tranh 

thì mới có hòa bình. Cái hòa bình 
nó nằm trong chiến tranh. Nhờ có 
chiến tranh mà Thầy mới có mặt bên 
Tây phương này và đem đạo mầu 
rải lên khắp năm châu. Và cũng nhờ 
thế mà Làng Mai và những trung 
tâm thực tập chánh niệm (mindful-
ness community) được ra đời - đem 
đến rất nhiều bình an và hòa bình 
cho nhiều người và nhiều nơi. 

Thầy hỏi: “Khi nào Thầy mới có 
thể viết thư pháp được hả con?” 
 
Tôi đáp: “Chúng con đã chuẩn 
bị xong rồi. Khi nào Thầy có cảm 
hứng thì chúng con bày ra.” 

Thầy chúng tôi muốn viết ngay bây 
giờ cho vui. Chúng tôi đã biến căn 
phòng bệnh này thành căn phòng 
viết thư pháp. Thầy tôi viết rất 
nhiều thư pháp và vẽ rất nhiều vòng 
tròn. Đợi một hai hôm nữa chúng 
tôi sẽ đem đi gởi qua Colorado cho 
thiền sinh thỉnh…

Chiều nay, Thầy kể cho chúng tôi 
nghe về câu chuyện khi Thầy gặp 
bác sĩ Martin Luther King và Thầy 
kể rất nhiều. Trong phòng của 
chúng tôi rất vui và ấm cúng. Con 
cháu đang quây quần bên Thầy để 
nghe Thầy kể chuyện. Chúng tôi đã 
biến căn phòng này trở thành căn 
nhà của chúng tôi tự bao giờ. Căn 
phòng tuy rất nhỏ, nhưng tình thầy 
trò thì bao la.

Ngày 21 tháng Tám, 2009
Ăn sáng xong, chúng tôi đi thiền 
hành ra bờ sông chơi. Sáng hôm nay, 
trời có nắng và gió nhẹ.  Không khí 
rất dễ chịu, độ ẩm không cao như 
những ngày trước. Chúng tôi đi qua 
đường và lên cầu (overpass) đi qua 
bên kia bờ sông. Có một nhóm cây 
ở cuối cầu rất mát. Chúng tôi đứng 
lại nơi đó, nhìn ra bờ sông. Xa xa 
có những chiếc thuyền buồm màu 
trắng đang thả mình theo chiều gió. 
Nhìn qua phía bên trái, chúng tôi 
thấy một nơi cho mướn thuyền. Đó 
là câu lạc bộ cho thuê thuyền.  

Đằng trước là một công viên có khá 
nhiều tàng cây lớn. Thầy dừng chân 
lại và ngồi nghỉ trên băng ghế bên 
bờ sông. Tôi pha một ly trà nóng, 
Thầy uống trà rồi ngắm nhìn dòng 
sông. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng 
ho, tôi liền lấy ra tấm giấy đưa 
cho Thầy. Thầy khạc ra đàm. Tôi 
cố nhìn coi trong đàm có máu hay 
không? Có, chỉ một chút thôi! Thầy 
trông thấy mệt. Thầy nằm xuống. 
Tôi lấy chiếc áo lót cho Thầy kê 
đầu. Thầy nằm nghỉ một hồi thì 
thầy Pháp Huy đem giấy viết đến. 
Thầy ngồi dậy, bắt đầu viết thơ cho 
thiền sinh ở khóa tu Colorado.  

Theo chương trình thì Thầy là 
người sẽ hướng dẫn khóa tu Colo-
rado. Nhưng bởi vì Thầy nhập viện 
đột ngột nên không thể qua hướng 
dẫn khóa tu. Và khóa tu này sẽ do 
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các vị giáo thọ của Tăng thân Làng 
Mai hướng dẫn. Hôm nay là ngày 
khai giảng khóa tu và tối nay sẽ có 
buổi hướng dẫn tổng quát do thầy 
Pháp Hải và sư cô Tuệ Nghiêm 
hướng dẫn. Tôi nghĩ hiện giờ các 
thiền sinh chưa ai biết được là Thầy 
sẽ không có mặt trong khóa tu này. 
Nỗi quan tâm của chúng tôi là thiền 
sinh sẽ rất thất vọng, khi biết được 
Thầy không có mặt tại khóa tu. 

Tôi lấy làm cảm kích và xúc động 
khi thấy Thầy ngồi viết thư cho thiền 
sinh ở ngoài công viên này. Trong 
bụng tôi nghĩ, khóa tu này sẽ đi vào 
lịch sử và nơi này, nơi mà Thầy 
ngồi viết lá thư cho thiền sinh, cũng 
sẽ đi vào lịch sử. Vì tôi biết lá thư 
này sẽ làm mọi người cảm động, vì 
nó chứa đựng rất nhiều tình thương 
của Thầy. Lúc nào Thầy cũng nghĩ 
đến thiền sinh. Khoảng hơn nửa giờ 
thì Thầy viết xong lá thư.  

Khi về tới phòng, tôi đi xuống lầu 
mượn máy fax qua cho quý thầy ở 
bên Colorado, để quý thầy có thể 
đọc cho thiền sinh nghe tối hôm 
nay. Hy vọng là thiền sinh sẽ cảm 
được tình thương của Thầy.  

Thầy nói: “Mọi việc đã do chư Tổ 
sắp đặt.”  

Tôi nhớ, trong kinh Pháp Hoa có 
nói đến một ông thầy thuốc đã bỏ 
nhà ra đi vì những đứa con của ông 
đã không chịu uống thuốc. Một 
thời gian sau, ông nhắn tin về nhà 
là ông đã qua đời, để cho con ông 
không phải ỷ lại cha mình là thầy 
thuốc giỏi rồi không uống thuốc. 
Nhờ nhắn tin về như thế, mà con 
ông đã chịu uống thuốc. Kết quả 
là các con của ông đã lành bệnh. Ở 
đây Thầy không giả bộ bị bệnh mà 
thật sự là Thầy bị bệnh. Đây là cơ 
hội cho thiền sinh thực tập để thấy 
được Thầy ở trong mình và họ đến 
để học phương pháp thực tập nhận 
diện và chuyển hóa những tâm hành 
của chính họ. Tôi nghĩ đây cũng là 
cơ hội để cho huynh đệ chúng tôi 
thể hiện khả năng và chứng tỏ rằng 
mình là sự tiếp nối của Thầy.  

Khi về đến phòng, có rất nhiều bác 
sĩ đến thăm. Đầu tiên là bác sĩ Si-
cilian. Bác sĩ nói rằng loại vi trùng 
này khó mà diệt chúng tận gốc 
được. Sau khi trị liệu, chúng sẽ yếu 
đi và một thời gian sau, chúng sẽ 
tiếp tục phát triển, lúc đó thì mình 
tiếp tục trị.

Bác sĩ có bàn với Thầy về vấn đề 
thời gian trị liệu. Bác sĩ giải thích 
rằng thuốc trụ sinh này có thể trị 
trong vòng 14 ngày hoặc 21 ngày, 
tùy theo sức khỏe của bệnh nhân. 
Nhưng với Thầy bác sĩ nghĩ 14 
ngày là tốt. Loại thuốc trụ sinh này 
rất mạnh, nếu dùng đến 21 ngày 
sợ sức khỏe của Thầy không chịu 
đựng được. Vả lại, nếu điều trị 14 
ngày thì những con vi trùng này sẽ 
kiệt sức và yếu đi rất nhiều. Chúng 
phải cần một thời gian lâu dài mới 
hồi phục được. Còn nếu điều trị 21 
ngày sẽ đưa chúng vào đường cùng. 
Mà nếu đưa chúng vào đường cùng 
thì chúng có thể dồn hết khả năng 
tự vệ của chúng để tồn tại, mà tạo 
thành sự đề kháng (resistance) khá 
mãnh liệt. Một khi chúng tạo được 
sự đề kháng khá mãnh liệt thì trong 
tương lai khó cho mình trị liệu.   

Lý luận này quá mới mẻ. Thầy cảm 
thấy rất ngạc nhiên với cái lý luận 
này. Thầy nói: “Có lẽ đây là kinh 
nghiệm và tuệ giác của bác sĩ.”  

Tôi nhớ Thầy có kể cho chúng tôi 
nghe về một câu chuyện đi săn 
bắn của vua Thành Thang ở Trung 
Quốc ngày xưa. Vua Thành Thang 
(1783 - 1764 trước kỷ nguyên Tây 
lịch, diệt vua Trụ (hung ác) lên làm 
vua) cùng một đoàn người của vua 
đi vào rừng săn bắn. Quân lính bao 
lưới lại một khu rừng để cho mấy 
con thú bên trong không thể chạy 
ra, nhưng vua Thành Thang bảo, 
nên để cho chúng một lối thoát - săn 
được con nào thì săn, còn con nào 
chạy được thì để cho chúng chạy. 
Dựa theo câu chuyện này cũng 
như lý luận của bác sĩ Sicilian, con 
người hay con vật, mình không nên 
ép họ/nó vào đường cùng. Khi họ/
nó vào đường cùng họ/nó có thể nổi 

điên, lúc đó thì hậu quả khó lường. 
Thầy tôi thấy được hạt giống từ bi 
của bác sĩ từ nơi lý luận của bác 
sĩ.  Thầy nói: “Cái hạt giống từ bi 
trong con người ai cũng có.”  

Ngày 22 tháng tám, 2009                   
Sáng nay, Thầy có gợi ý là nếu có 
một cái võng nằm ở ngoài bờ sông 
thì le lắm. May mắn là chúng tôi có 
đem theo cái võng vào bệnh viện 
sẵn. Tôi đem theo đi ra bờ sông. 
Khi ra tới bờ sông, tôi treo lên một 
cái cây có hai nhánh, sát bên bờ 
sông. Và tôi mời Thầy lên nằm. 
Thầy tôi vừa thưởng thức một ly 
trà nóng vừa thưởng thức chiếc 
võng đong đưa bên bờ hồ. Có lẽ 
đây là lần đầu tiên mà người bệnh 
nhân có thể tự tại ra vào bệnh viện, 
đặc biệt là đem võng ra ngoài bờ 
sông nằm hứng gió. Đằng trước, 
tôi thấy có một con cò cổ cao đi bộ 
dưới nước tìm mồi. Trời hôm nay 
rất mát và dễ chịu. Phong cảnh thật 
là hữu tình. Tôi thấy Thầy tôi hạnh 
phúc lắm.
 
Sư cô Thoại Nghiêm nói sáng nay 
trong buổi pháp đàm có nhiều 
người chia sẻ họ đang thực tập để 
thấy Thầy trong họ. Có người chia 
sẻ họ rất vui khi biết được Thầy 
đang trị bệnh. Và có những người 
lần đầu tiên đến tham dự khóa tu 
mà vẫn thưởng thức khóa tu, mặc 
dầu không có Thầy. Phần nhiều là 
thiền sinh đến để thấy, để nghe, và 
để được Thầy hướng dẫn. Nhưng 
những người thiền sinh mới không 
có phàn nàn. Có nghĩa là quý thầy 
quý sư cô đang hướng dẫn khóa tu 
một cách rất xuất sắc. Tại Colorado, 
đây là khóa tu có đông người nhất 
từ trước tới nay. Tổng số người 
tham dự là 980 người và chúng tôi 
được biết chỉ có khoảng 20 người 
đi về. Như vậy, chỉ có 2% số người 
tham dự bị thất vọng bởi sự vắng 
mặt của Thầy. Con số này ngoài sự 
tưởng tượng của chúng tôi. Đúng là 
phép lạ của Tăng thân.  

Được nghe tin tức này chúng tôi vui 
lắm. Chúng tôi thấy rõ ràng là Thầy 
đã được tiếp nối. Tôi nghĩ Thầy tôi 
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rất hạnh phúc và an lòng khi thấy 
được sự tiếp nối của mình một cách 
cụ thể.   

Thầy nói: “Có lẽ chư Tổ đã sắp đặt 
sẵn…and this is a test.” (và đây là 
một cuộc trắc nghiệm)

Tôi thấy những gì đã xảy ra trong 
mấy ngày hôm nay, tại bênh viện, 
tại khóa tu Colorado và tại Tu 
viện Bát Nhã đã đi vào lịch sử 
Phật giáo….

Ngày 23 tháng tám, 2009
Ăn sáng xong, thầy trò chúng tôi đi 
thiền hành ra ngoài bờ sông chơi. 
Khi tới bên bờ sông, Thầy đề nghị 
sẽ ăn trưa picnic bên ngoài thay vì 
trở về bệnh viện. Tôi đi về lấy thêm 
nước nóng thì gặp bác sĩ Tager 
muốn vào gặp Thầy. Tôi nói Thầy 
đang chơi và sẽ ăn trưa ngoài bờ 
sông. Bác sĩ đồng ý và hẹn sẽ tới 
lại. Tôi nghĩ đây là câu chuyện có 
một không hai; bác sĩ đến phòng 
khám bệnh cho bệnh nhân mà bệnh 
nhân thì đi ra ngoài ăn picnic.  

Tới 1h30 chiều, tôi mời Thầy về 
trước để y tá vào tiêm thuốc lúc 
hai giờ, còn tất cả mọi người khác 
thì vẫn ngồi thưởng thức pinic và 
từ từ về sau. Có một cặp nam nữ 
người Mỹ thấy Thầy, người đàn 
ông bước tới bên tôi hỏi nhỏ, trong 
khi ngón tay của anh chỉ về phía 
Thầy: “Is that Thích Nhất Hạnh?” 
(Có phải đó là Thầy Thích Nhất 
Hạnh không?). Tôi mỉm cười gật 
đầu. Anh nói với người phụ nữ đi 
cùng: “That’s Thích Nhất Hạnh.” 
Tôi nhìn thấy họ rất bàng hoàng và 
hâm mộ Thầy. Khi thầy trò chúng 
tôi băng qua đường, có một cô 
lái xe ô tô đi ngang. Cô quay cửa 
kiếng xe xuống và hô lên: “We love 
you!” (Chúng con thương Thầy.) 
Thầy hỏi: “Cái gì vậy con?” Tôi 
thưa với Thầy những gì tôi đã nghe. 
Thầy cười! Chúng tôi tiếp tục đi. 
Đi khoảng 30 mét, chúng tôi thấy 
có chú cảnh sát, đứng chắp tay búp 
sen xá Thầy. Thầy trò chúng tôi xá 
lại. Những người cảnh sát ở đây 
rất dễ thương.

Trưa nay, chúng tôi liên lạc được 
với sư cô Hỷ Nghiêm ở bên khóa 
tu Colorado. Sư cô cho biết thiền 
sinh tu tập rất hạnh phúc. Sư cô 
kể cho chúng tôi nghe những câu 
chuyện của thiền sinh rất hay và 
tốt đẹp. Thầy nghe rất vui. Thầy đề 
nghị ngày cuối của khóa tu mình 
nên hỏi thiền sinh coi họ chịu mỗi 
năm về đây tham dự khóa tu do 
Tăng thân Làng Mai hướng dẫn, 
không cần phải đợi hai năm Thầy 
về mới có khóa tu.  Có Thầy về 
hay không có Thầy về thì khóa tu 
cũng sẽ xảy ra hàng năm tại đây. 
Nếu ai đồng ý thì đưa tay lên. Đối 
với Thầy, đây là một cơ hội mà 
Tăng thân có thể tự mình thực tập 
mà không cần thiết phải có Thầy. 
Thầy đã thấy được sự lớn lên và sự 
tiếp nối của Tăng thân.  

Buổi cơm chiều hôm nay có hai đại 
thí chủ của chúng tôi.  Đó là chú 
Pritam và cô Ann, phu nhân của chú 
Pritam. Họ là người cúng dường 
Tu viện Rừng Phong ở Vermont 
cho chúng tôi và giúp chúng tôi rất 
nhiều cho Tu viện Bích Nham và 
Lộc Uyển. Chúng tôi tổng cộng là 
mười lăm người ngồi ăn cơm chiều 
chung với nhau trong căn phòng 
đầm ấm này. Thật hạnh phúc!

Ngày 24 tháng 8, 2009
Thầy có bàn với bác sĩ về chuyện 
xuất viện ngày mai. Theo lời đề 

nghị của Bác sĩ Thầy sẽ điều trị 
14 ngày. Ngày mai sau khi xuất 
viện, Thầy sẽ về nhà cô Bích ở gần 
đây, để tiếp tục điều trị thêm năm 
bữa nữa cho xong. Nhà cô Bích 
rất thuận tiện cho việc chữa trị và 
nghỉ ngơi cho Thầy hơn. Thầy sẽ 
có không gian để tiếp tục điều trị 
và có thể ra ngoài đi thiền hành 
dạo mát. Không khí bên ngoài sẽ 
nuôi dưỡng nhiều hơn. Hơn nữa, 
nằm viện trong này đắt qúa. Tuy 
rằng cuộc nhập viện này của Thầy 
được thí chủ tài trợ, nhưng Thầy 
chúng tôi không muốn phí tiền của 
đàn na tín thí, khi không cần thiết. 
Nhưng chúng tôi sẽ mướn y tá về 
giúp chúng tôi lo cho Thầy. Bác sĩ 
tán thành sự quyết định của chúng 
tôi. Bác sĩ sẽ thông báo cho các y tá 
chuẩn bị hồ sơ xuất viện ngày mai.  
Bác sĩ rất tận tình giúp đỡ chúng tôi 
và sẽ giới thiệu một bác sĩ chuyên 
môn ở San Diego cho chú Dennis 
biết, để mai mốt khi Thầy về tới 
Lộc Uyển, nếu cần, thì sẽ có bác sĩ 
chuyên môn điều trị.  

Chiều nay, Thầy có viết thêm một 
lá thư thứ hai gởi cho thiền sinh 
ở khóa tu Colorado. Thầy đề nghị 
hàng năm nên có khóa tu tổ chức tại 
Colorado, dù có Thầy hay không có 
Thầy.  Lá thư được Thầy viết bằng 
tay trong phòng và được thầy Pháp 
Huy đánh máy lại, gởi điện thư 
(email) qua cho quý thầy hiện ở 
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khóa tu Colorado. Thầy có đề nghị 
lá thư nên đọc trong buổi ‘be-in’ 
(buổi sinh hoạt chung cuối) và nên 
được thâu hình lại. Chúng tôi nghe 
sư cô Kính Nghiêm báo cáo thiền 
sinh rất tán thành việc tổ chức khóa 
tu hàng năm tại Colorado.   

Ngày 25 tháng Tám, 2009

Hôm nay là ngày Thầy xuất viện.
 
Bác sĩ tuyên bố một điều vô cùng 
quan trọng là Thầy không có bệnh 
lao. Câu tuyên bố ấy cuối cùng rồi 
cũng tới! Chúng tôi nghĩ lại cũng 
thấy vui và thích thú. Ngày đầu 
tiên Thầy nhập viện thì họ tình 
nghi Thầy có vi trùng lao. Kết quả, 
họ đã sắp đặt Thầy nằm trong khu 
chăm sóc cách ly này và bắt chúng 
tôi phải mang khẩu trang. Còn 
hôm nay là ngày xuất viện theo 
yêu cầu của bệnh nhân, thì bác sĩ 
mới hết tình nghi là Thầy không có 
bệnh lao. 

Thầy vẫn đi thiền hành như thường 
lệ. Khi hai thầy trò chúng tôi bước 
vào thang máy đi xuống lầu, thì 
gặp một cô nhân viên mà chúng 
tôi chưa từng thấy mặt trong bệnh 
viện. Có lẽ là cô làm việc ở khu 
khác. Cô nhìn thầy trò chúng tôi. 
Cô nói: “I know there is a holy 
person in this hospital. I know 

he is staying at a restricted area 
and I am not allow to come in, 
otherwise, I’d like to take care of 
him. You guys are lucky.  That you 
would be able to take care of him. 
Please send my best regards and 
blessing to him.”  (Tôi biết có một 
vị Thánh đang ở trong bệnh viện 
này. Tôi biết Ngài đang ở trong 
khu cách ly và tôi không thể tới 
được. Nếu không, tôi rất muốn đến 
để chăm sóc cho Ngài. Quý vị rất 
may mắn. Quý vị có thể chăm sóc 
cho Ngài. Xin cho tôi gởi lời thăm 
và cầu nguyện cho Ngài.)  Tôi còn 
bỡ ngỡ thì Thầy vội trả lời: “Ok! 
We will let him know.” (Ok! Chúng 
tôi sẽ nhắn lại với Ngài).

Thầy trò chúng tôi nhìn nhau cười.

Lúc 3 giờ, Thầy xuất viện.

Nhìn lại, chúng tôi cảm thấy rất 
may mắn là từ lúc đầu, Thầy đã 
không chịu dùng thuốc để điều trị 
vi trùng lao, mà chỉ chấp nhận điều 
trị vi trùng Pseudomonas Aerugi-
nosa. Nếu không thì thân thể của 
Thầy cũng đã trở thành một bãi 
chiến trường mà trong đó không 
có địch thủ, như lời Thầy đã nói. 
Thầy phân tích, đây là cái khoảng 
cách giữa khoa học và Phật giáo; 
khoa học thì nắm bắt ý niệm, còn 

Phật giáo thì không. Khoa học càng 
ngày càng đi gần với Phật giáo 
hơn. Nhưng cho đến khi khoa học 
và Phật giáo gặp nhau thì khoa học 
vẫn còn một đoạn đường khá dài để 
phát triển…

Tối nay, tôi có thời gian và cơ 
hội nhìn lại những gì thầy trò 
chúng tôi đã đi qua sau chín ngày 
trong bệnh viện. Thật là một kinh 
nghiệm quý báu cho cả một cuộc 
đời tu học của anh em chúng tôi. 
Một điều không thể tưởng tượng 
và hình dung được là dù bất cứ ở 
nơi nào thì Thầy cũng có thể giúp 
đỡ được biết bao nhiêu người, đặc 
biệt là khi đó Thầy đang bệnh và 
nơi đó là bệnh viện. Trong những 
ngày ở bệnh viện, Thầy đã tận 
dụng thời gian của mình một cách 
rất hữu hiệu. Thầy đã cho biết bao 
nhiêu tình thường qua lời nói và 
hành động của Thầy. Kinh nghiệm 
và ngôn ngữ của Thầy là một kho 
tàng sống động. Tuệ giác của Thầy 
lúc nào cũng tuôn chảy như dòng 
thác. Nơi nào có sự hiện hữu của 
Thầy thì nơi đó Phật pháp được 
diễn bày. Dù bất cứ ở trong trường 
hợp nào đi nữa thì Thầy cũng sống 
một cách an nhiên và tự tại. Điều 
này anh em chúng tôi đã thấy rất rõ 
trong mấy ngày qua. Đó là bài học 
vô giá mà anh em chúng tôi đã học 
được từ thân giáo của Thầy. 
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Nuôi dưỡng tâm ban đầu

Lớn lên trong một gia đình truyền thống đạo Bụt tôi đã có cơ hội được nuôi dưỡng bởi nếp 
sống hiền lương của cha mẹ và bà nội, bà ngoại. Nói thiệt chứ tôi cũng không biết cái “truyền 
thống” ở đây là cái gì hết. Nhà tôi ở làng quê vì thế hầu hết nhà nào đến ngày rằm hay mùng 
một thì đều ăn chay, đều có đi chùa và ai cũng biết cái quy luật là ở hiền thì gặp lành; còn 
sống không thật thà, dối trá thì thế nào cũng gặp quả xấu. Vì thế, có thể nói truyền thống ở 
đây là gia đình tôi ai cũng đã được quy y và thọ trì năm giới từ bà nội, bà ngoại cho đến các 
cháu, con của các chị tôi.

Tuy vậy trong gia đình và lối xóm vẫn thường xảy ra những chuyện khổ đau mà khi gần đến 
cái tuổi trưởng thành tôi đã bắt đầu nhận thấy. Trong tâm tôi đã thấy khó chịu, ngột ngạt khi 
phải nghe và chứng kiến những cảnh tượng ấy. Rồi tôi nghĩ mình cần thoát ra cái cảnh này 
và cái ước muốn trở thành người xuất gia đến với tôi, bởi vì tôi nghĩ đi xuất gia được ở trong 
chùa rồi thì không còn khổ đau nữa, không còn cái gì có thể ràng buộc mình được nữa. Khi 
trong tôi có cái ước muốn đó thì tôi bắt đầu tập ăn chay, học kinh và tôi buông bỏ tất cả những 
chuyện xung quanh dễ như trở ngược một bàn tay, chỉ còn có một ước mơ đó duy nhất trong 
tâm thôi thúc mà thôi. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy mắc cỡ khi phải nói ra điều đó với ai. Có lẽ 
bởi vì xung quanh tôi chưa có ai có cái ước mơ như tôi, dòng họ của tôi cũng vậy, phần khác 
là vì tôi cũng còn quá nhỏ để có thể quyết định một tương lai riêng cho mình. Cái ngày mà 
tôi lấy hết can đảm để nói lên cái ước muốn đó với ba tôi thì tôi thấy mình đã làm một cuộc 
cách mạng lớn cho cuộc đời của mình và đến sau này thì tôi lại hiểu thêm đó không chỉ là một 
cuộc cách mạng cho tôi mà còn cho gia đình, dòng họ của tôi nữa. May mắn cho tôi là ba tôi 
đã ủng hộ, mẹ tôi cuối cùng cũng đã ủng hộ, còn lại trong gia đình ai cũng ủng hộ hết.

Cuộc đời làm điệu của tôi bắt đầu từ đó và khi vào chùa thì tôi mới biết cái ước muốn đi tu 
đó chính là cái bồ đề tâm, cái tâm ban đầu của một người xuất gia. Thỉnh thoảng trong thời 
gian làm điệu tôi cũng gặp một ít khó khăn trong chính bản thân mình và trong môi trường 
đang sống. Những lúc ấy điều giúp cho tôi nhiều nhất trong sự chuyển hóa là tôi thường nghĩ 
đến gia đình tôi, nghĩ đến cái tâm ban đầu của mình. Tôi nghĩ chắc cũng có nhiều chú điệu 
giống như tôi. Khi tôi đi xuất gia thì đó không phải chỉ là một niềm vui cho riêng tôi mà còn 
cho gia đình tôi, họ hàng của tôi. Xóm giềng sẽ kính trọng gia đình tôi hơn vì trong gia đình 
có một người đi tu,“điệu về làng như thần hoàng về miếu”. Gia đình tôi chắc chắn sẽ sống 
đẹp hơn vì họ hàng lối xóm ai cũng đang nhìn vào gia đình của tôi, một phần ở trong đó thì 
gia đình cũng muốn yểm trợ cho sự tu học của tôi. Vì thế mà những khó khăn không làm tôi 
chùn bước, tôi tiếp tục đi tới và tu tập cho xứng đáng hơn. Bởi lẽ nếu tôi chỉ cần đi ngược lại 
thôi thì tất cả sẽ bị đổ vỡ hết, có khi lại tệ hơn; huống hồ là mình làm những điều không phải 
chuyện của người tu.

Hồi đó tôi chưa được học phương pháp thở trong chánh niệm, chưa được học đi thiền hành, 
đừng nói gì là được ngồi thiền. Đó những chuyện thật xa lạ đối với một chú điệu như tôi, đó 
chuyện của các vị tổ sư, của các thiền sư tu tập trong núi rừng. Còn tôi ở chùa thành thị thì 
làm gì có được cái may mắn đó. Điệu còn phải đi chợ, nấu ăn, rửa dọn, học kinh, công phu, 
quét dọn, rồi đi học phật pháp, đi học ở trường, việc làm của điệu không hết thì nghĩ gì đến 
cái chuyện ngồi thiền, đi từng bước thảnh thơi, mà có cho điệu ngồi thiền, chắc gì điệu đã 
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Một hôm nào đó, bạn gửi cho mình lá thư không ghi ngày tháng, 
không kèm lời hỏi han thân thuộc. Bạn chỉ chép cho mình một 
đoản văn hoàng hôn:

“Hoàng hôn, hoàng hôn này mới đẹp làm sao. Có khói, có mây, 
có sông có nước, có cây phong bờ sông, có lửa chài thấp thoáng, 
nhưng tôi không thấy nhớ nhà. Tôi đang nằm giữa lòng quê hương, 
nhìn núi qua mây, nhìn mây qua núi. Tôi nằm trên lưng đồi nhìn 
phương Tây qua những rặng cây xa. Hoàng hôn trong vắt. Mỗi 
phút đất trời đều đổi khác. Và tôi cũng đổi khác. Phút nào cũng 
đẹp, phút nào cũng nhiệm mầu. Tôi dựa lưng vào sườn đồi thoai 
thoải. Tôi ngủ. Sự sống ca hát trong đại thể và trong từng nét 
nhiệm mầu. Cái một ôm lấy cái tất cả. Đỉnh núi canh chừng tôi 
trong giấc ngủ bình an…”

Hoàng hôn của những người con xa quê như mình chỉ là một nỗi 
nhớ dạt dào. Nhớ những buổi chiều nhuộm tím, nhớ con sông, 
khói nước, nhớ cả đòn roi của mẹ những chiều mê mãi rong chơi. 
Buổi chiều của những đứa con đi học về, gọi mẹ và sà vào mâm 
cơm ấm cúng. Buổi cơm chiều không có nhiều cao lương mỹ vị, 
và đôi khi vẫn không đủ lót dạ cho những đứa con tuổi ăn, tuổi 
lớn, thế mà đối với mình là cả một thiên đường. Thiên đường đó 
có ông tiên, bà tiên tóc trắng luôn nhường miếng ăn cho mình, để 
mình học bài học không lời về lòng yêu thương và hạnh sẻ chia. 
Thiên đường còn là chiếc áo đầy mồ hôi của cha sau buổi tan tầm, 
là bóng dáng của mẹ sau cánh cửa kèn kẹt. Thiên đường khi mấy 
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chị em giành nhau miếng bánh, phân bì cục đường to nhỏ. Sau này, khi đôi chân đưa mình qua vạn nẻo đường, mình 
vẫn chưa tìm được một thiên đường nào hạnh phúc như vậy. Phải chăng tuổi thơ và những buổi chiều đi qua như thế 
lại trở thành gia tài quý giá mình mang theo qua năm tháng, qua đời người? Bao nhiêu thế hệ đã sinh ra, bao nhiêu 
cuộc hành trình đi đến những vùng đất mới, thế mà cái tiếng gọi thiêng liêng “chiều chiều ra đứng ngõ sau…” vẫn cứ 
vang lên trong lòng những đứa con lưu lạc như mình…

Giờ đây, mình đang làm một cuộc trở về với những buổi chiều dịu dàng như thế. Thật lạ lùng với một người vừa mới 
đi qua nửa cuộc đời thôi mà sao cứ nghĩ hoài đến những buổi chiều hoàng hôn tha thiết như vậy! Hay bởi vì có những 
buổi hoàng hôn nên mới có những bình minh. Vòng tuần hoàn tương tác, hỗ trợ cho nhau để biết rằng nỗi buồn cũng 
sẽ là niềm vui, rác cũng sẽ thành hoa trong một định luật thời gian tương ứng. Mình đang đứng ở đây, trong không 
gian vô biên và thời gian vô tận, để biết rằng tất cả những gì đã qua sẽ mãi mãi còn đó cho mình. Mình không còn 
cảm giác mất mát đơn độc trong những buổi chiều lầm lũi trên sân ga xứ người. Còn đó cho mình những buổi chiều 
như hôm nay, mình đang đi cho cha, cho mẹ, cho những người yêu dấu trên mặt đất đầy tuyết phủ, trong bầu trời lộng 
gió và mặt trời gửi một nụ cười thiên thu chào nhau sau một ngày đông băng giá. Còn đó cho mình những buổi chiều 
nhảy chân sáo trên đường quê hay thả những cánh diều bay bên bức thành cổ. Chỉ cần một hơi thở, một bước chân 
chánh niệm là mình đã có thể trở về với những buổi chiều hạnh phúc của mình. Chỉ một tích tắc, Huế, Hà Nội, Sài 
Gòn, Paris, New York, London sẽ trở thành một. Cả địa cầu rồi sẽ trở thành quê hương, thành thánh địa cho những 
người con nguyện quay về sống đời tỉnh thức như những anh chị em của chúng mình hôm nay đây. Mình không còn 
cảm thấy lẻ loi và bé nhỏ nữa vì những buổi chiều hạnh phúc đã trở thành gia tài, niềm tin, lý tưởng mình sẽ mang 
qua rất nhiều chiều sau này. 

Buổi chiều chạng vạng ấm nồng năm xưa dang tay nối dài phút giây tiễn biệt một ngày hôm nay cho mình biết trân 
quý những gì đã qua và đón nhận từng khoảnh khắc hiện tại tuyệt vời. Đã đôi lần mình tưởng đã đánh mất những 
buổi hoàng hôn sau những lời tạm biệt ngắn gọn, đầy khách sáo, vô cảm của đời sống công nghiệp ở đây. Vậy mà 
mình cũng đã tìm lại được những hoàng hôn dịu dàng của mình, để hôm nay đây mình đã trở về cùng Bụt, cùng Thầy, 
cùng bạn đón nhận và xây dựng lại những buổi hoàng hôn như thế. Nhờ bạn để mình trở về với gia tài tuổi thơ mẹ 
cha không ngừng chăm bón cho mình. Buổi chiều ấm như gian bếp đỏ lửa.

Và những buổi chiều như thế sẽ ở lại mãi… 
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Khi đang viết những dòng này, tôi nhớ lại một năm 
trước đây, lúc Thầy tới thăm Học Viện lần thứ hai. Lần 
đầu tiên Thầy tới hồi tháng 9 để ông thị trưởng thành 
phố Waldbröl trao tặng Thầy giấy Khai Sinh, thực ra 
là giấy Tái Sinh, chứng nhận Thầy đã tái sinh tại thành 
phố Waldbröl. Vậy nên việc Thầy trở lại thăm chúng 
tôi vào tháng 11 cũng là lẽ tự nhiên. Nhân chuyến thăm 
này của Thầy, Học Viện đã tổ chức hai sự kiện làm 
món quà tặng cho dân chúng thành phố Waldbröl, đó 
là một ngày Quán Niệm và một buổi pháp thoại công 
cộng tại hội trường lớn của bệnh viện thành phố. Đây 
là dịp để người dân thành phố tiếp xúc với pháp môn 
và hiểu thêm về những gì Học Viện mong muốn hiến 
tặng cho thế giới. Sau lần đó, quý thầy quý sư cô ở Học 
Viện đã quyết định mỗi tháng sẽ tổ chức một khóa tu 
cuối tuần. 

Tháng 12/2008
Khóa Tu Cuối Tuần đầu tiên lấy chủ đề “Hạnh phúc là 
điều có thể”, được tổ chức liền nên không đủ thời gian 
thông báo, vì vậy chỉ có 6-7 người có thể tham dự được. 
Tuy vậy, khóa tu vẫn mang lại nhiều hạnh phúc và là 
một cơ hội học hỏi cho các bạn thiền sinh cũng như cho 
quý thầy quý sư cô. Sau đó là Khóa Tu Gia Đình nhân 
dịp Lễ Giáng Sinh. Lần này có một số gia đình tham 
dự nên khóa tu đông hơn và chương trình khóa tu có 
thêm phần đóng kịch về giáo pháp. Ngoài những sinh 
hoạt chung, cha mẹ và các em nhỏ cũng có những sinh 
hoạt riêng của mình. Vào đêm Giáng Sinh và đêm Giao 
Thừa, Học Viện đã mở cửa đón mời dân chúng thành 
phố tới cùng tham gia thiền hành, nghe pháp thoại của 
Thầy trực tuyến cùng ngày, được lấy từ mạng internet 
xuống, cùng ăn với nhau bữa cơm chay, cùng đóng góp 
và thưởng thức văn nghệ. Đây là cơ hội tuyệt vời để mỗi 
người tiếp xúc được với gốc rễ và gia đình mình trong 
chánh niệm giữa một xã hội đang bị cuốn theo dòng 
thương mại hóa và chủ nghĩa tiêu thụ.

Từ đầu tháng Mười Hai, chúng tôi bắt đầu tổ chức đều 
đặn lớp chánh niệm căn bản cho người dân địa phương 
vào mỗi tối thứ Năm. Ban đầu lớp do Bürgerhaus tổ 
chức, nhưng hiện nay đã chuyển về Học Viện. Lớp học 
này được rất nhiều người yêu thích và tham dự, nhất là 
những ai do bận việc gia đình mà không thể tới tham 
dự ngày tu chánh niệm mỗi Chủ Nhật. Tuần nào cũng 
có khoảng 20-30 bạn tới lớp. Đôi khi chúng tôi nghĩ tới 
chuyện dừng lớp học nhưng sự nhiệt tình tham gia của 
các bạn đã ngăn được ý định đó của chúng tôi. 

Tháng Một
Khóa tu cuối tuần của Tháng Một lấy đề tài “Buông thư 
trong đời sống hàng ngày”, có khoảng 20 người tham 
dự. Và rất nhiều người địa phương đã tới với chúng tôi 
vào dịp Tết Nguyên Đán làm chúng tôi không khỏi ngạc 
nhiên trước sự cởi mở của các bạn hàng xóm với một 
nếp văn hóa nước ngoài. Các bạn tới đi thiền hành với 
chúng tôi, nghe pháp thoại viễn liên của Thầy, dự Lễ 
Đón Giao Thừa, thưởng thức các món ăn chay truyền 
thống và các tiết mục văn nghệ truyền thống Việt Nam 
và cả bói Kiều nữa. 

Tháng Hai
Chủ đề của khóa tu cuối tuần của tháng Hai là “Ôm 
ấp em bé bên trong”, được nhiều người đón nhận và 
đã có khoảng 70 người tới dự. Đây là khóa tu đầu tiên 
được tổ chức hoàn tòan tại tòa nhà Zivildienstschule, 
lúc đó vẫn chưa thuộc sở hữu của Học Viện. Phải tới 
tháng Chín vừa qua, tòa nhà mới trở thành một phần 
của Học Viện.
 
Tháng Năm
Học Viện lại được đón Thầy qua thăm. Lần này Thầy 
nói một bài pháp thoại công cộng tại trung tâm thành 
phố Cologne, một bài pháp thoại công cộng và một ngày 
Quán Niệm tại trường Đại học Cologne. Buổi pháp thoại 
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nào cũng có hơn 1.000 người tham dự. Nhưng sự kiện 
cuối cùng mới là sự kiện thành công nhất trong chuyến 
thăm của Thầy. Đó là một Ngày Quán Niệm tổ chức tại 
Học Viện. Dù chưa được sử dụng tòa nhà chính của Học 
Viện, chúng tôi đã thuê một chiếc lều vĩ đại dựng trên 
bãi đậu xe có thể chứa được 1.000 người, kể cả người 
ngồi ở ngoài. Thời tiết ưu đãi chúng tôi ngày hôm đó 
với trời thật đẹp, dù cho đêm trước có mưa lớn, mặt trời 
tỏa sáng trên bầu trời xanh với từng cụm mây trắng lững 
lờ. Không khí giống như một lễ hội. Những người đi 
ngang qua Học Viện đều có thể thấy những bước chân 
thiền hành thong thả và những quầy sách báo, thư pháp 
bày bán. Khi Thầy trở về Làng Mai, quý thầy quý sư 
cô ở Học Viện được làm biếng 10 ngày, nhưng một vài 
vị không được làm biếng vì đi hướng dẫn khóa tu ở 
München và Stuttgart. 

Tháng Sáu
Trong thời gian diễn ra khóa tu 21 ngày “Con đường 
của Bụt”, ở Làng Mai từ ngày 02 - 21 tháng 6, Thầy nói 
pháp thoại từ Làng mỗi ngày và chúng tôi ở đây cũng đi 
theo khóa tu, ngày nào cũng nghe pháp thoại của Thầy 
lấy từ mạng Internet. Vì khóa tu khá dài nên chỉ có 5 
bạn thiền sinh tới khóa tu này, nhưng ai cũng rất thích 
và thấy sự thực tập được sâu thêm. 

Tháng Bảy
Khóa tu mùa hè đầu tiên của Học Viện diễn ra từ ngày 
21 tháng 07 - ngày 07 tháng 8 thu hút được hơn 100 
thiền sinh. Phần lớn các bạn thiền sinh thường về dự 
khóa tu mùa hè ở Làng Mai, nhưng năm nay các bạn 
tò mò muốn biết chúng tôi làm ăn ra sao nên tới dự ở 
Waldbröl. Sau đó các bạn đều chia sẻ lại rằng: không 
khí khóa tu mùa hè ở Học viện cũng vui và nuôi dưỡng 
không kém ở Làng. Chúng tôi tin là thế nào cũng có 
nhiều bạn tới dự khóa tu mùa hè năm tới. Sự thực là tất 
cả những chương trình dành cho gia đình đều có đông 
người tham dự. 

Tháng Chín
Khóa tu “Hiểu thấu Tâm mình”, vào tháng Chín là 
khóa tu đông nhất của Học Viện với số lượng thiền 
sinh lên tới 120. Thiền đường của tòa nhà Zivildienst-
schule trở nên bé nhỏ và chúng tôi phải thuê hội trường 
của bệnh viện thành phố. Khóa tu chỉ kéo dài 4 ngày 
nên chỉ đủ thời gian để mọi người nếm được một chút 
hương vị của Tâm lý học Phật giáo. Vì vậy, chương 
trình của Học Viện năm 2010 sẽ có những khóa học dài 
hơn về tâm lý học Phật giáo. Cuối tháng Chín, chúng 
tôi tổ chức một ngày Quán Niệm dành cho gia đình và 
được rất đông các gia đình tới dự. Hôm đó trời nắng ấm 
nên chúng tôi được ngồi ăn trưa trên thảm cỏ. Phòng 

ăn dù sao cũng không đủ chỗ cho tất cả mọi người. 
Ngày Quán Niệm nào tổ chức cho gia đình cũng luôn 
có đông người tới dự. 

Tháng Mười
Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi tổ chức khóa tu sức 
khỏe và đi bộ kéo dài trong hai ngày cuối tuần. Có nhiều 
người yêu cầu khóa tu tới phải dài hơn. Thực đơn trong 
khóa tu đơn giản là gạo lức, rau củ luộc và mè rang. 
Ngày thứ Bảy, các bạn tham dự khóa tu cùng đi bộ 17 
km, nhưng có các chặng nghỉ để ngồi thiền và chia sẻ 
pháp đàm. Dự định đi bộ dài hơn trong ngày Chủ Nhật 
bị hủy bỏ vì mưa lớn, nhưng vẫn có một chặng đi bộ 
ngắn sau bữa trưa. Trong buổi thiền trà kết thúc khóa tu, 
bánh qui theo lệ thường được thay thế bằng trái cây khô. 
Và dù mọi người mới biết nhau được hai ngày, nhưng 
không khí buổi thiền trà rất ấm cúng và thân mật. Cũng 
trong tháng Mười, một khóa tu dành cho Tăng thân Tiếp 
Hiện Đức được tổ chức tại Học Viện. Các thành viên 
Tiếp Hiện tới khóa tu bắt đầu cảm thấy Học Viện là ngôi 
nhà tâm linh của mình. Năm tới chúng tôi sẽ lại tổ chức 
khóa tu cho thành viên Tiếp Hiện và lần này sẽ mời quý 
thầy quý sư cô tham gia đầy đủ khóa tu. 

Cuối tháng Mười, có 25 bạn tới tham dự khóa tu dành 
cho những ai khổ đau do mất người thân. Đây là khóa tu 
đầu tiên kéo dài trọn một tuần lễ theo chương trình của 
Học Viện. Nhiều bạn tham dự khóa tu đạt được những 
chuyển hóa cụ thể khi phải đối diện khổ đau. Điểm 
nhấn quan trọng đối với rất nhiều người chính là buổi lễ 
giúp mọi người chấp nhận sự ra đi của người thương và 
buông bỏ sự quyến luyến bằng cách đặt một vật kỷ niệm 
của người thương lên bàn thờ.  

Tháng Mười Một 
Khóa tu hai tuần về Kinh Tứ Niệm Xứ vào giữa tháng 
chỉ thu hút 8 người. Tuy nhiên ai tham dự khóa tu này 
đều công nhận đây là một kinh nghiệm đáng giá.

Tháng Mười Hai
Khóa tu gia đình dịp Giáng Sinh và Năm Mới có rất 
đông người ghi tên do được nghỉ lễ, trên 120 người. Một 
điều đáng buồn là chúng tôi phải từ chối một số người vì 
không đủ phòng ở. Hy vọng sau khi Học Viện sửa chữa 
xong thì có thể tiếp nhận được tất cả mọi người muốn 
tham dự. 
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Tăng thân Trân quý,

Tháng 10 năm 2009 vừa qua, tôi có cơ hội được đi tổ 
chức khóa tu tại Hồng Kông cùng với quý Thầy của 
Làng Mai đang có mặt tại đó để xây dựng một trung tâm 
tu học cho Hồng Kông. Chuyến đi chỉ có 8 ngày nhưng 
anh em chúng tôi cũng đã đem lại được nhiều niềm vui 
và hạnh phúc cho nhiều người Hồng Kông và những 
người Việt đang sống nơi quê người. Trong khóa tu tổ 
chức tại Trung Tâm Bách Thảo Kadoorie của trường đại 
học Hồng Kông, với trên 120 người tham dự, tôi đã có 
dịp chia sẻ tuệ giác của Sư Ông và viễn ảnh về việc  xây 
dựng một trung tâm tu học tại miền trung nước Đức, 
Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (European Institute 
of Applied Buddhism - EIAB), và kêu gọi sự yểm trợ 
cho dự án xây cất học viện. Chúng tôi giới thiệu với mọi 
người về trung tâm tu học mới này qua một đoạn phim 
do quý Thầy và quý Sư cô tại Học Viện thực hiện về các 
sinh hoạt của học viện trong năm qua.

Vào cuối khóa tu, chúng tôi có một buổi thiền trà và một 
thiền sinh chia sẻ rằng khi mới nghe tôi nói về EIAB ở 
Đức, cô cảm thấy hơi ganh tỵ. Cô tự nhủ: “Tại sao Sư 
Ông lại thành lập Học Viện ở Waldbröl mà lại không 
xây dựng một cơ sở như vậy tại Hồng Kông?” Cô ta 
nghĩ rằng Hồng Kông là nơi tốt nhất để mở một học 
viện vì từ Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Trung Quốc, 
Việt Nam, Đài Loan và Nhật, ai cũng có thể đến Hồng 
Kông một cách dễ dàng. Vì vậy lúc đầu cô cảm thấy hơi 
ganh tỵ và không ủng hộ cho dự án lắm.

Trong lúc chiếu phim và trình bày về Học Viện, tôi chia 
sẻ rằng, đã có rất nhiều người đặt câu hỏi cho Sư Ông: 
“Tại sao, (Sư Ông lại chọn) Waldbröl?” Thậm chí ông 
Thị trưởng và các đức Cha Cơ Đốc Giáo cũng như những 
người dân của thành phố Waldbröl cũng đã từng hỏi: 
“Tại sao, Waldbröl?”. Và mỗi lần như vậy thì Sư Ông 
lại trả lời rất vui. Sư Ông nói: “Tổ tiên của Waldbröl đã 
chọn tôi và Tăng thân. Chúng tôi không chọn Waldbröl, 
nhưng Waldbröl chọn chúng tôi!” Khi nghe câu trả lời 
của Sư Ông, cô thiền sinh cảm thấy có một điều gì đó đã 
đánh động đến chiều sâu tâm thức của cô ta.

Đêm hôm đó, cô nhớ lại kinh nghiệm vào năm ngoái 
(2008) khi cô đi thăm Kraków ở Ba Lan và nhân đó cô 
đã có cơ hội đi thăm một trại tập trung tại Auschwitz, 
một trong những trại tập trung kinh khủng nhất do 
Đức Quốc Xã thành lập trong thế chiến thứ II vào năm 
1940. Trại này không chỉ dùng để giam cầm và hành 
hình người Do Thái mà còn cả cho người Ba Lan và 
nhiều người châu Âu khác. Dù chiến tranh đã qua rất 

lâu, nhưng khi đi vào trong những tòa nhà ở Auschwitz, 
cô vẫn cảm thấy sợ hãi và ớn lạnh. Các tòa nhà lạnh giá 
và đầy oan khí. Đêm đó, khi trở về khách sạn, cô không 
sao ngủ được. Bạn cô cũng thế. Sáng hôm sau họ chia 
sẻ với nhau và nhận ra chẳng ai ngủ được cả. Bạn cô kể: 
đêm đó, lúc lơ mơ nửa thức nửa ngủ, cô thấy hai luồng 
ánh sáng rất mạnh màu xanh và màu đỏ từ trên trần nhà 
chiếu thẳng xuống giường cô. Cô nghĩ rằng màu xanh là 
năng lượng của sự sợ hãi và màu đỏ là năng lượng của 
lòng thù hận. Cô có cảm nhận rất mạnh đó là những lời 
kêu cứu, những thông điệp từ những năng lượng khổ 
đau của những nạn nhân vẫn còn chưa siêu thoát được 
và họ đang cầu cứu đến cô.

Nhớ lại kinh nghiệm của đêm đó tại Kraków, cô thiền 
sinh thấu hiểu hoàn toàn. Cô hiểu ra được lòng từ bi 
sâu sắc của Sư Ông, người đã đi qua chiến tranh Việt 
Nam và lý do Sư Ông đã chọn nước Đức để xây dựng 
Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu. Có lẽ Sư Ông đã 
thấy rõ nơi đó vẫn còn có quá nhiều khổ đau, những nỗi 
khổ đau mà hơn 60 năm rồi vẫn chưa chuyển hóa được 
hoàn toàn.

Sau khi nhận ra được điều này, cô cũng hiểu thêm rằng 
dự án Sư Ông đang thực hiện ở Waldbröl, không phải 
chỉ dành riêng cho nước Đức mà đó là một công trình 
hiến tặng cho cả thế giới và cả nhân loại. Cô thấy rõ 
ràng dự án tại Waldbröl là một dự án quốc tế, không 
biên giới, bởi vì những nỗi khổ đau mà đất nước và con 
người tại Đức gánh chịu có liên hệ mật thiết đến khổ 
đau của tâm thức cộng đồng trên toàn thế giới. Nỗi khổ 
đau của nước Đức sẽ không thể được chuyển hóa và sẽ 
tiếp tục đi luân hồi tới những thế hệ tương lai, trừ khi 
cộng đồng quốc tế cùng tới để ôm lấy và giúp chuyển 
hóa vết thương này.

Nhận ra được những điều ấy, trong buổi thiền trà kết 
thúc khóa tu, cô thiền sinh đã bày tỏ lòng biết ơn của 
mình đến Sư Ông và Tăng thân Làng Mai. Cô cám ơn 
tôi đã đến Hồng Kông để trình bày về chương trình 
thành lập Học Viện và đã cho cô cũng như cộng đồng 
quốc tế một cơ hội để đóng góp vào quá trình trị liệu 
và chuyển hóa, không phải chỉ riêng cho nước Đức mà 
còn cho cả gia đình nhân loại. Dẫu rằng trong gia đình 
nhân loại của chúng ta, chúng ta đã thực hiện được 
những công trình đẹp đẽ và to lớn, chúng ta vẫn còn 
có rất nhiều vết thương trong chiều sâu của tâm thức 
cộng đồng và chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau để có thể 
chuyển hóa được các vết thương và nỗi khổ đau sâu 
kín đó. Sự chia sẻ của người bạn thiền sinh trên tại 
khóa tu ở Hồng Kông làm tôi rất cảm động. Tôi đã kể 

Tieáp noái coâng trình chuyeån hoùa
Thầy Chân Pháp Ấn



80

lại câu chuyện này cho những người bạn tu tại Đức và 
ai cũng đều cảm thấy một niềm biết ơn sâu xa là mình 
đã có được cơ hội để tham dự vào công trình xây dựng 
chung này.

Trên một năm qua, đã có rất nhiều người bạn đến thăm 
viếng và hỏi tôi về chương trình thành lập học viện. 
Tôi đã đưa quý vị đó đi thăm cả toà nhà cũng như trình 
bày dự kiến về chương trình tu học và giảng dạy tại 
học viện. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều sự chuyển 
hóa khi người ta đến xem công việc chúng tôi làm và 
tự mọi người kinh nghiệm được sự thay đổi của tòa nhà 
khi công trình đang được xây cất làm mới cũng như 
tự họ cảm nhận được năng lượng bình an và tĩnh lặng 
mà trên một năm qua quý thầy, quý sư cô đã tu tập và 
tạo dựng được. Một số người trong thành phố, ngay cả 
những người không phải là Phật tử cũng đã chia sẻ với 
những người dân khác trong vùng rằng họ cảm nhận 
được một nguồn năng lượng mới, tích cực đã làm thay 
đổi cả thành phố. Họ bảo thành phố có vẻ vui hơn, tươi 
hơn. Và vài người dân địa phương đã cho chúng tôi biết 
rằng trong quá khứ người dân tại đây đã từng có khuynh 
hướng khép kín, biệt lập cũng như không muốn nói, 
không muốn cởi mở và chia sẻ với nhau về quá khứ 
khổ đau của thành phố. Nhưng kể từ khi chúng tôi dọn 
về vào năm ngoái, những người dân trong thành phố 
thường tới với nhau  hơn, cởi mở hơn và có thể chia sẻ 
với nhau về quá khứ, về những gì họ đã cùng nhau trải 
qua tại đây.

Sự chuyển hóa mặc dầu nhỏ nhoi nhưng đang biểu hiện 
ra một cách rõ ràng và cụ thể. Và vì vậy, tôi rất muốn 
mời các vị trong Tăng thân Làng Mai, những ai chưa 
có cơ hội viếng thăm EIAB, hãy đến để thăm chúng tôi 
và trở nên một phần của sự chuyển hóa đẹp đẽ và mầu 
nhiệm này. Chúng tôi rất mong quý vị đến để yểm trợ 
cho quý Thầy và quý Sư cô tại Học Viện và để thật sự 
cảm nhận cho chính mình sự chuyển hóa trong tự thân 
khi tiếp xúc với những gì đang xảy ra tại học viện. Sự 
chuyển hóa đang xảy ra ngay bây giờ. Và tôi nghĩ tất 
cả mọi người mọi nơi đều đang được lợi lạc. Khi một 
người có mặt và kinh nghiệm được điều đó qua sự thực 
tập, năng lượng chuyển hóa sẽ tiếp tục tỏa sáng và giúp 
cho sự chuyển hóa của cả xã hội không những trên toàn 
châu Âu mà còn cho tất cả mọi nơi trên thế giới. Đó 
là một cơ hội lớn mà tôi mong quý vị hãy cùng đến để 
chúng ta có thể cùng nhau xây dựng và tiếp nối công 
trình chuyển hóa của các thế hệ cha anh.

Thương kính,

Thay mặt quý Thầy, quý Sư cô tại VPHUDCA
An Cư Kiết Đông 2009 - 2010

Tăng thân xuất sĩ và cư sĩ thuộc Thiền đường Hơi Thở 
Nhẹ đang An Cư Kiết Đông 2009-2010 như ở Làng Mai. 
Tăng thân xuất sĩ trong mùa an cư này được bốn thầy 
(thầy Pháp Độ, Pháp Tự, Pháp Liệu, Pháp Tập) và bốn 
sư cô (sư cô Giác Nghiêm, Gia Nghiêm, Mai Nghiêm 
và Tôn Nghiêm). Sư cô Gia nghiêm vừa về lại Pháp sau 
bảy năm tu tập ở Tu viện Lộc Uyển, California. Sư cô 
người Lào, quốc tịch Pháp và biết nói tiếng Việt, tuổi 
đã ngoài bảy mươi nhưng còn rất trẻ trung, siêng năng 
tập thể dục và đi bộ. Đặc biệt trong khóa An Cư Kiết 
Đông này, thiền sinh cư sĩ cũng được thực tập an cư tại 
gia. Đây là một phương án đã được thử nghiệm trong 
khóa An Cư Kiết Đông năm ngoái (2008 - 2009) cho 
một nhóm nhỏ tại Paris. Các thiền sinh của nhóm này 
đã gặt hái nhiều lợi lạc nên năm nay phương án An Cư 
Kiết Đông tại gia được phổ biến rộng rãi hơn trên khắp 
nước Pháp với gần 120 người tham dự. Những vị nào 
đăng ký an cư kiết đông tại gia đều cam kết tải pháp 
thoại của Sư Ông xuống nghe đều đặn trong suốt khóa 
an cư. Mỗi tuần, người nào có điều kiện thì tới sinh hoạt 
và chia sẻ ngày tu quán niệm với Tăng thân địa phương 
(trong vùng Paris và ngoại ô thì họ tới Thiền đường Hơi 
Thở Nhẹ). Khi chia tay, một người trong nhóm được 
đề cử để đề nghị một phương pháp thực tập thật cụ thể 
cho mọi người cùng thực tập và áp dụng trong đời sống 
hằng ngày. Mỗi tuần, khi họp mặt với nhóm sinh hoạt 
của mình, mọi người đều được mời chia sẻ kinh nghiệm 
thực tập của mình trong suốt tuần vừa qua. Như thế 
trong suốt ba tháng mùa đông, Tăng thân xuất sĩ và cư 
sĩ đã sách tấn và yểm trợ cho nhau trong sự thực tập.
 
Thấm thoát Thiền đường Hơi Thở Nhẹ đã gần tròn hai 
tuổi. Chỉ mới hai năm thôi nhưng đã biết bao nhiêu sinh 
hoạt nối tiếp nhau diễn ra đem lại thật nhiều niềm vui và 
an lạc cho Tăng thân tu tập ở Paris.

Đầu năm 
Tăng thân Paris đã bắt đầu bằng một cái Tết Nguyên 
Đán thật đầm ấm, chan hoà tình  huynh đệ với cây nêu, 
câu đối đỏ, hoa mai vàng rực trên bàn thờ và nhất là 
có nồi bánh chưng đang bốc hơi nóng hổi ngoài vườn. 
Không khí Tết đã thật sự có mặt trong lòng mọi  người, 
giữa mùa đông rét mướt  và khi chúng tôi đến  Thiền 
đường trong ba ngày xuân để được nghe ngâm thơ, bói 
Kiều,  rồi cùng nhau ngồi yên nâng chén trà, nghe hạnh 
phúc thấm nhẹ vào người. 

Tháng Năm
Đầu tháng, sư cô Mai Nghiêm và sư cô Tôn Nghiêm, 
hai sư cô trẻ người Pháp tổ chức lần đầu tiên một khóa 

Nieàm vui töø Paris
Sinh hoạt năm 2009 của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ
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tu cuối tuần cho người trẻ Pháp và Âu châu tại Maison 
de L’harmonie ở Sologne (cách Paris hai tiếng lái xe về 
phía Nam). Maison de L’harmonie là một ngôi nhà gỗ 
(chalet en bois) của anh Philippe Desbrosses, một anh 
thiền sinh người Pháp chuyên tranh đấu để bảo vệ và 
phát huy phong trào nông nghiệp sạch xanh hòng bảo 
vệ môi trường và trái đất. Anh Philippes là bạn đời của 
chị bác sĩ Hạnh, một chị cư sĩ Tiếp Hiện rất gắn bó với 
Tăng thân Làng Mai. Anh Philippes tánh tình thật dễ 
thương và phóng khóang. Anh tạo điều kiện cho một 
nhóm thanh niên, thiếu nữ người Pháp và Âu châu sử 
dụng ngôi nhà này để thành lập một Tăng thân người trẻ 
sống và thực tập theo tinh thần của Năm giới. Có khoảng 
ba mươi người trẻ đã đến tham dự khóa tu. Trong thời 
gian ba ngày, các thanh thiếu niên được hai sư cô Mai 
Nghiêm và sư cô Tôn Nghiêm cùng với hai sư chú Pháp 
Mãn và Pháp Liên (đến từ Làng Mai để phụ tá) hướng 
dẫn sinh hoạt. Các người trẻ được dịp tự mình đi hái hoa 
quả, rau cải sạch đem về cho đội nấu ăn. Anh Philippes 
Desbrosses cũng mời được một người bạn, ông Marc 
Grollimund, là một nhà thực vật học đến chia sẻ và 
hướng dẫn cho người trẻ biết nhận ra các loaị cây cỏ 
và thực vật với những chức năng phòng bệnh và trị liệu 
ngay tại môi trường sinh sống hàng ngày của mình. Nổi 
bật nhất là đêm lửa trại với một đống lửa khổng lồ giữa 
đồng trống. Tăng thân người trẻ quây quần chia sẻ, đàn 
hát và cả nhảy múa dưới ánh trăng. Khi chia tay, mọi 
người đều hứa sẽ cố gắng ủng hộ cho Tăng thân trẻ của 
Maison de L’harmonie được ngày càng vững mạnh.

Sau khóa tu người trẻ ở Sologne, Lễ Phật Đản được tổ 
chức thật trang nghiêm thanh tịnh ở Thiền đường Hơi 
Thở Nhẹ. Sư cô Mai Nghiêm đã cho các cháu thiếu nhi 
Pháp cầm những lẵng hoa chứa đầy hoa giấy vừa đi vừa 
tung rải những cánh hoa lên trời và hai bên đường cho 
đến nơi đặt tượng Bụt sơ sinh và bắt đầu làm Lễ Tắm Bụt. 
Buổi lễ tuy đơn giản nhưng thật cảm động. Mọi người 
yên lặng thành kính sắp hàng chờ tới phiên mình, nhẹ 
nhàng nâng gáo nước lên tắm đức Phật nhỏ xíu bên ngoài, 
nhưng cũng thầm nghĩ đến đức Phật trong tâm mình. Ai 
cũng cảm nhận đây là cõi Tịnh Độ thanh thoát, an lành, 
không còn những ô trược của phiền não tham, sân si.

Cuối tháng, Tăng thân Thiền đường Hơi Thở Nhẹ với 
sự yểm trợ của thầy Pháp Lữ, sư chú Pháp Khê và sư cô 
Thái Nghiêm từ Làng Mai đến, đã tổ chức một khóa tu 
“Sức khỏe và Hạnh phúc” (Retraite Santé et Bonheur) 
trong một lâu đài vùng Châteaux de la Loire. Gần 150 
người tham dự trong một tuần lễ. Tiêu chỉ của khóa tu 
là ăn ít (ăn một bữa trưa là chính) để thân thể và đầu 
óc được nhẹ nhàng; để có nhiều thời giờ thiền tập,  tập 
khí công, múa thái cực quyền và đi bộ trong rừng vùng 
Sologne. Buổi chiều, mọi người được nghe các vị cư sĩ 
thuyết trình về những đề tài liên quan đến sức khỏe và 
hạnh phúc: các nghiên cứu khoa học về trạng thái hạnh 
phúc, tại sao phải kiên quyết chọn thức ăn để tiêu thụ, 
rau cải và trái cây sạch được trồng không dùng phân 
hóa học và thuốc diệt sâu rầy. Tối đến có sinh hoạt theo 
từng nhóm nhỏ khoảng từ 20 đến 30 thiền sinh với một 
hay hai người phụ trách để hướng dẫn những phương 
pháp tự chữa trị và tự chăm sóc thân tâm như xoa bóp và 
bấm huyệt, ngâm chân nước nóng. Có nhóm khác sinh 
hoạt chuyên về tâm lý trị liệu cho những người vừa mất 
người thân, bị bệnh nan y như ung thư, v.v… Cuối khóa 
tu, trước khi chia tay, mỗi người được mời gửi năng 
lượng bình an và thương yêu cho chính mình và cho 
những người thương trước khi toàn chúng đồng tụng 
danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ tát bằng tiếng Phạn. 
Năng lượng từ bi tỏa ra làm ai cũng rướm nước mắt, 
những giọt nước mắt hạnh phúc có công năng trị liệu.  

Mùa Hè
Tháng sáu, để kỷ niệm Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tròn 
một tuổi, các thầy cô đã tổ chức chào đón các vị thân 
hữu và láng giềng gần xa đến thăm viếng và tìm hiểu 
về sinh hoạt tâm “Thiền làm vườn” trong dịp cuối tuần. 
Thiền sinh Tây phương rất hăng hái tham dự, đến Thiền 
đường vừa tu tập vừa sửa sang vườn tược, làm cây cối 
đâm chồi nẩy lộc. Khoảng đất trống từ ngoài cổng đi 
vàoThiền đường, lúc đầu còn nhấp nhô, gồ ghề lồi lõm 
sỏi đá, bùn lầy trơn trợt khi mưa xuống, bây giờ đã gọn 
gàng, khang trang, đẹp mắt.

Sau khóa tu mùa Hè ở Làng Mai về, thầy Pháp Liệu đã 
mời Tăng thân người Việt tham dự khóa tu vào ba ngày 
cuối tuần ở Maison De L’harmonie tại Sologne. Tuy chỉ 
có vài ngày tu tập cùng nhau, nhưng mọi người đều cảm 
nhận thật hạnh phúc, an lạc. Các pháp môn tu tập ở Làng 
thầy đã cho Tăng thân nếm đủ: sáng 5h30 thức dậy, tập 
lạy thật nhanh cho nóng ngườị (lạy theo kiểu Tai Chi), 
thiền tọa có hướng dẫn độ 30 phút, sau đó tập gậy, tập 
Tai Chi. Sau khi ăn điểm tâm xong, thầy hướng dẫn đi 
thiền hành trong rừng. Điều thú vị nhất là mọi người 
tham dự được ăn tự do đủ loại trái cây như prune, mira-
bel, poire, pomme (mận nhiều loại, lê, táo…) vì đây là 
vườn nhà, trái cây vừa ngon, ngọt, lại không dùng thuốc 
trừ sâu. Đặc biệt ở đây rau cải, hoa quả đều do một 
nhóm thanh niên thường trú trồng nên đều là đồ hữu cơ 
(BIO - rau sạch), thật tốt cho sức khoẻ. Điều thú vị bất 
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ngờ nữa là ở đây có loại  “cầu tiêu khô” đặc biệt, đi tiêu 
hoặc tiểu xong không được giội nước mà chỉ rải “mạt 
cưa” lên trên. Sau một ngày thì đem thùng phân đi đổ ra 
góc vườn và sẽ được tiêu hủy tự nhiên. Buổi tối có thiền 
trà văn nghệ. Ngày chủ nhật đại chúng được đi Château 
xem triển lãm các loại vườn, đi viếng lâu đài, ăn cơm 
picnic ngoài trời. Trở về trung tâm mọi người ngồi lại 
thành vòng tròn, ăn chè và bánh ngọt, chia sẻ cảm nghĩ 
về những ngày tu tập. Trước khi chia tay, đại chúng đã 
cùng thầy tụng một thời kinh và hồi hướng năng lượng 
an lạc này cho Tăng thân Bát Nhã.

Khóa tu tuy ngắn ngủi nhưng đã để laị nhiều ấn tượng 
đẹp trong lòng mọi người.

Mùa Thu
Đầu tháng Chín, sư cô trụ trì Giác Nghiêm bắt đầu một 
khóa tu học “Chánh niệm và thư giãn với hai bàn tay” 
(Pleine conscience et relaxation manuelle) gồm sáu 
khóa cuối tuần. Mỗi ba tháng, nhóm thiền sinh khoảng 
hai mươi người đều đặn đăng ký học trong ba ngày cuối 
tuần tại Thiền đường. Thiền sinh nào đã tham dự khóa 
đầu mới được ghi danh học khóa thứ hai vào đầu tháng 
mười hai. Suốt quá trình tu học và huấn luyện, thiền 
sinh được tu tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày. 
Đồng thời họ cũng được học về cơ thể học và thực tập 
tiếp xúc bằng hai tay với cơ thể của một người bạn đối 
tác, đem năng lượng chánh niệm tới những vùng căng 
thẳng hoặc đau nhức bên trong để chăm sóc và trị liệu. 
Đây là một phương pháp trị liệu mà sư cô Giác Nghiêm 
đã khám phá lúc sư cô chưa xuất gia và đang hành nghề 
vật lý trị liệu. Sư cô Giác Nghiêm có ước mơ khi đến 
ngày tốt nghiệp các thiền sinh sẽ có thể nhận được một 
mảnh bằng của chi nhánh Paris thuộc Viện Phật Học 
Ứng Dụng Âu Châu. 

Tháng 11
Đầu tháng, theo lời thỉnh nguyện của Quỳnh Hương, 
thầy Pháp Độ và thầy Pháp Liệu đã hướng dẫn một khóa 
tu cho người trẻ Việt Nam. Các cháu thanh niên nam, 
nữ từ các nước Anh, Đức, Thuỵ Sĩ cùng về tham dự với 
các cháu ở Pháp. Được các bác, các cô lo phần ẩm thực 
nên các cháu thật khỏe, khỏi lo nấu nướng mà lại được 
ăn ngon. Thầy Pháp Liệu cứ trầm trồ khen mãi: “Đây là 
nét đẹp của văn hóa Việt Nam!” Các cháu vô cùng hạnh  
phúc vì được nói tiếng Việt, hát những bài hát tiếng Việt 
mà các cháu ưa thích như: Mỗi ngày tôi chọn một niềm 
vui, Quê hương là chùm khế ngọt, Bên em đang có ta, 
v.v… Đây là dip cho các cháu  trở về nguồn, được cơ 
hội tiếp xúc với gốc rễ văn  hóa Việt Nam của mình. Các 
cháu  hứa sẽ cố gắng tổ chức mỗi năm hai khóa tu như 
vậy  tại Thiền đường Hơi Thở Nhẹ cho người trẻ Việt 
Nam ở Châu Âu.

Và cũng từ nhân duyên của khóa tu người trẻ Việt Nam, 
các cháu tại Pháp đã bắt đầu gầy dựng nên một Tăng 

thân trẻ gồm cả Việt lẫn Pháp, tu tập đều đặn mỗi tháng 
một lần vào ngày Chủ nhật. Hy vọng đây sẽ là một Tăng 
thân năng động, tinh tấn, càng ngày càng phát triển về 
cả hai mặt phẩm chất và số lượng.

0O0

Ngoài những khóa tu đặc biệt kể trên, hằng tuần tại 
Thiền đường Hơi Thở Nhẹ đều có hai ngày Chánh niệm  
vào thứ Năm và Chủ Nhật. Các thiền sinh Tây phương  
tu tập còn tinh tấn hơn cả thiền sinh Việt Nam. Người 
Việt thường chỉ đến vào ngày chủ nhật cuối tháng (ngày 
Chánh niệm hằng tháng) và ngày  thứ bảy của tuần thứ 
ba trong tháng để tụng giới Tiếp Hiện.

Trong năm thỉnh thoảng có những sự cố đặc biệt: sư cô 
trụ trì cùng các thầy và sư cô trẻ của Thiền đường đã tổ 
chức kêu gọi các thiền sinh tham dự ngày đi bộ không 
sử dụng xe hơi để bảo vệ trái đất hoặc thiền hành trong 
yên lặng để yểm trợ tăng ni sinh Bát nhã. Sư cô trụ trì 
người Pháp, Elisabeth Chân Giác Nghiêm cùng các thầy 
và sư cô trẻ ở Thiền đường đã đóng góp tích cực trong 
việc trình bày những biến cố xảy ra ở Bát Nhã  và nhờ 
chính phủ Pháp giúp đỡ.

Cuối năm, ngồi ôn lại những sinh hoạt đã diễn ra trong 
năm, chúng ta mới thấy được sự trưởng thành vững 
chãi của Tăng thân Paris, nhất là Tăng thân người Pháp. 
Họ thường xuyên đến Thiền đường hằng tuần, tu tập 
đều đặn và đóng góp tích cực vào mọi việc của Thiền 
đường. Họ coi đây là ngôi nhà tâm linh trân quí nhất, là 
chỗ dựa tinh thần mỗi khi có khó khăn, bế tắc cần phải 
quay về nương tựa. 

Đây là điều tất nhiên, vì với một sư cô trụ trì từ bi, hiền 
lành, đức độ; các thầy, các sư cô trẻ người Pháp thật dễ 
thương, siêng năng thực hành tu tập; các thầy người Việt 
thì năng nổ, quán xuyến mọi việc nặng nhọc của Thiền 
đường, hừng hực với bao nhiêu hoài bão, lý tưởng cao 
đẹp cần thực hiện; đội ngũ tăng ni của Thiền đường Hơi 
Thở Nhẹ là tất cả niềm ngưỡng vọng và kính thương của 
toàn thể mọi người. Và đó chính là cánh tay vươn dài 
của Sư Ông. Từ bi và đức độ của Sư Ông đã được luân 
hồi qua các thầy, các sư cô và cũng một phần thấm vào 
trong mọi người. Hạt giống Bồ đề đã được gieo trồng 
khắp nơi... Người ta đã biết lựa chọn cho mình một cuộc 
sống có ý nghĩa, tức là biết cho, biết hy sinh quên mình 
vì người khác, biết sống chân thật với lòng nhân ái, biết 
thể hiện nhân cách sống của mình. Hạnh phúc đang thật 
sự có mặt, tại một góc nhỏ ở Paris!

Tăng thân Thiền đường Hơi Thở Nhẹ. 
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trung tâm 
Hơi Thở 
Nhẹ vùng 
phụ cận 

Paris, ta có cảm 
giác như được sống gần lại với thời Bụt còn tại thế. Các 
thầy các sư cô nơi đây sống nhờ vào sự cúng dường và 
công quả của các vị cư sĩ. Mỗi thứ Năm và Chủ Nhật 
vào những ngày Quán niệm, chúng xuất sĩ thường trú 
nơi đây không phải đi chợ nấu ăn. Mỗi cư sĩ đến sinh 
hoạt đều mang đến một món ăn. Đến giờ cơm trưa, họ 
đặt những món ăn đó lên bàn để cùng chia sẻ với nhau. 
Nếu có bốn chục người đến tham dự, sẽ có gần bốn chục 
món ăn khác nhau trên bàn: nào là bánh quiche, nào là 
nui tây, nào là pizza, nào là spaghettis, nào là xà lách 
trộn, nào là bánh ngọt... Ngoài những món ăn nấu sẵn, 
các vị cư sĩ còn đem cúng dường những thức ăn khô 
như gạo, bột, đường, múi, trái cây, v.v.. Vì vậy nơi đây 
không cần phải có tri khố. Có một lần các bạn cư sĩ đem 
đến cúng dường 15 loại bánh ngọt họ tự làm. Các thầy 
các sư cô dùng không hết và các bạn trẻ đã đến ăn phụ. 
Dựa vào sự cúng dường của chúng cư sĩ, các thầy các sư 
cô nơi đây không những sống đủ mà còn thường xuyên 
tìm đến những người nghèo vô gia cư để đem thức ăn và 
áo quần đến cho họ.

Các bạn cư sĩ không chỉ cúng dường đủ loại thức ăn mà 
còn đóng góp rất nhiều những vật dụng cần thiết trong 
nhà, từ chén bát cho đến tủ kệ. Có một cô người Pháp 
sau khi bán nhà đã cúng dường những chiếc kệ sách và 
bàn ăn bằng gỗ rất trang nhã. Để giúp trang hoàng thiền 
đường mỗi ngày mỗi đẹp hơn; cô Kaiko người Nhật 
mỗi tuần tự làm một bình hoa hay một chiếc dĩa gốm 
đem đến cúng dường. Cô là một nhà nghệ sĩ chuyên 
làm đồ gốm, những gì cô cúng dường không mua được 
ngoài chợ. Trong thời gian các sư cô Tú Nghiêm, Sùng 
Nghiêm, Chí Nghiêm, Hướng Nghiêm, Cẩn Nghiêm, 
Báo Nghiêm còn ở tại đây, các cô chú người Pháp đã 
hết lòng đến tận nơi dạy các sư cô học tiếng Pháp mỗi 
tuần hai lần. Về mặt 
sức khỏe, có cô bác sĩ 
Hạnh và cô nha sĩ Mỹ 
Dung chăm sóc tận 
tụy các thầy các sư cô 
không khác chi bác sĩ 
Jivaka vào thời Bụt.

Vào ngày 18 tháng 2 
năm 2008, ba thầy và 
ba sư cô được cử từ 
Làng Mai đến trông 
coi trung tâm tu học 
này. Trung tâm mới 
được xây xong vài 
hôm trước, chiếc cổng 
chính chưa khô xi-

măng nên chưa mở 
được. Các thầy các 
sư cô lái xe 8 giờ 
đồng hồ từ Làng đến 
trước cổng vào lúc 2 

giờ sáng, đã phải trèo qua cổng và chuyền những thùng 
đồ đạc từ xe qua cổng. Ngôi nhà cũ của thiền đường 
Hoa Quỳnh đã được đập và xây lại, đống gạch vụn và 
đất cát trộn với nước mưa mùa Đông đã tạo thành một 
lớp bùn dày từ cổng vào đến căn nhà chính. Các thầy 
các sư cô đã phải đặt ngược nhiều xô, chậu để lót đường 
mới có thể bước đi trên con đường dài sình lầy. Khiêng 
hết đồ đạc từ xe vào căn nhà chính xong là trời bắt đầu 
hừng sáng. Lúc đó các thầy các sư cô mới được đặt lưng 
nghỉ một chút. Lúc đó còn trong mùa Đông giá buốt, 
trung tâm chưa có sưởi và nước nóng suốt năm ngày 
đầu. Tăng thân cư sĩ Paris, người gốc Việt cũng như 
người Pháp, mỗi người đóng góp một tay đến phụ dọn 
dẹp, sắp xếp, cúng dường vật dùng cần thiết từ cái chén 
cho đến cái nồi nấu ăn. Ai nói là người Tây Phương 
chưa quen truyền thống cúng dường và công quả! Nhờ 
vậy, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, mọi chuyện đã 
ổn định và trung tâm Hơi Thở Nhẹ đã mở cửa tiếp đón 
các bạn từ phương xa đến tu học, không những chỉ từ 
Paris và những vùng lân cận mà còn từ nhiều vùng xa 
của nước Pháp như: Lyon, Marseille, Dijon, Bretagne 
cho đến các nước Thụy Sĩ, Hòa Lan, Bỉ, v.v...

Trung tâm Hơi Thở Nhẹ đã trở thành một chiếc phao 
cho rất nhiều các vị cư sĩ người Pháp không có khả năng 
dành một tuần lễ trọn vẹn để về tu học tại Làng Mai. 
Sau một tuần làm việc mệt mỏi, các bạn thường về thiền 
đường vào tối thứ Sáu và tham dự trọn vẹn hai ngày 
sinh hoạt thứ Bảy và Chủ Nhật. Mỗi hai tuần vào sáng 
thứ Bảy, các vị Tiếp Hiện cư sĩ được họp mặt tại đây 
để tụng giới. Chú Christian được Tăng thân Paris cho 
phép thọ giới Tiếp Hiện năm ngoái, nhưng vì bệnh, chú 
không thể về Làng thọ giới được. Các thầy và các sư cô 
tại đây đã đại diện Sư Ông và Tăng thân truyền giới cho 

chú. Nhân dịp này, cô 
Clémence vị hôn phối 
của chú cũng xin được 
thọ giới cùng với chú 
thay vì thọ giới tại 
Làng. Buổi lễ rất cảm 
động. Ngoài ra cũng 
có các bạn người 
Pháp đến thiền đường 
chiều thứ Bảy chỉ với 
mục đích được tham 
dự lễ cúng cô hồn 
hàng tuần. Sư cô trụ 
trì Giác Nghiêm nổi 
tiếng là người chuyên 
cho tham vấn qua điện 
thoại. Có nhiều người 

Töø Hoa Quyønh ñeán Hôi Thôû Nheï
Sư cô Chân Định NghiêmÔÛ



bị bức xúc hay quá khổ nhưng cũng không có phương 
tiện để đến trung tâm, chỉ một buổi qua điện thoại, họ đã 
được sư cô Giác Nghiêm an ủi vỗ về và hướng dẫn thực 
tập để sống sót được trong những cơn giông tố.

Các thầy các sư cô ở Làng Mai thường hay đùa: Trung 
tâm Hơi Thở Nhẹ là “một ngôi chùa của phi trường 
Charles de Gaulle”. Ai ai muốn đến Làng Mai từ Việt 
Nam, Hoa Kỳ, Úc châu cho đến Âu châu cũng thường 
hay ghé lại đây để nghỉ chân. Về đây ai cũng cảm thấy 
thoải mái và yêu thích nếp sống đơn giản và có tính cách 
gia đình. Chúng thường trú nơi đây hết lòng tu tập, sống 
hạnh phúc và thương yêu nhau như anh chị em trong 
một gia đình. Vào những ngày lễ lớn, bố mẹ, anh chị 
em và bà con của các sư cô Giác Nghiêm, Mai Nghiêm, 
Tôn Nghiêm và thầy Pháp Liệu thường về trung tâm để 
dự lễ. Gia đình tâm linh và gia đình huyết thống sum 
vầy ấm cúng. Vì là “ngôi chùa của phi trường” ngay tại 
trung tâm thế giới, nơi đây cũng giống như trung tâm tin 
tức (centre d’information). Bất cứ tin tức gì ở Tu viện 
Lộc Uyển, Tu viện Bích Nham, Viện Phật Học Âu Châu 
hay chùa Từ Hiếu, các thầy các sư cô nơi đây đều biết 
trước chúng tôi ở Làng Mai.

Chúng thường trú ở đây chỉ có từ 6 đến 8 thầy cô là 
cùng, ấy vậy mà sao họ làm được nhiều việc quá! Sự 
có mặt của các thầy các sư cô nơi đây đã và đang làm 
một chiếc cầu nối giữa những người xuất sĩ và cư sĩ. 

Hai chúng nắm tay nhau làm việc trong hòa điệu. Các vị 
cư sĩ thường giúp làm chủ tọa những buổi pháp đàm và 
hướng dẫn thực tập vào những ngày Quán niệm. Những 
lúc các thầy các sư cô cần phải về Làng Mai dự lễ hay đi 
thăm gia đình, giáo thọ cư sĩ Marc Puissant cùng với các 
bạn Tiếp Hiện như: Christopher, Michelle, Annabelle... 
thường đến ngủ lại để thay thế chúng xuất gia mở cửa 
trung tâm, duy trì và hướng dẫn sự tu học.

Trong hai năm vừa qua, chúng cư sĩ người Pháp đã lớn 
mạnh hơn bao giờ hết. Tăng thân Tiếp Hiện đông hơn. 
Tăng thân Làng Mai còn tích cực hơn nữa trong Hội 
Phật Giáo Thống Nhất Pháp Quốc (l’Union Bouddhique 
de France). Năm qua, Hội đã được giữ trọng trách cung 
đón và cất giữ xá lợi Bụt. Đây là lần đầu tiên Âu Châu 
có được xá lợi Bụt. Trước pháp nạn của Bát Nhã, các 
bạn đã tìm đủ mọi cách để kêu gọi yểm trợ.

Sắp đến Tết rồi, nếu quý vị không về Làng Mai đón 
Xuân được, kính mời quý vị về Trung tâm Hơi Thở Nhẹ. 
Nơi đây cũng có gói bánh chưng, bánh tét, cũng có bói 
Kiều. Có thầy Pháp Độ ngâm Kiều với giọng Bắc rất hay 
và cùng với các thầy, các sư cô khác giải quẻ rất linh. 
Năm nay không biết sư cô Tôn Nghiêm đã soạn xong 
những quẻ bói Victor Hugo chưa. Nếu chưa thì cũng 
không sao, thầy Pháp Liệu đã kiếm được bảng dịch tiếng 
Pháp cho mỗi quẻ Kiều. Năm ngoái, số người Pháp xếp 
hàng bốc quẻ còn đông hơn cả người Việt. 

 

Thôû cho vui cöûa vui nhaø,
Thôû cho tónh laëng thaân an yù bình.

Thôû cho trôøi ñeïp trôøi xinh,
Thôû cho hoa nôû boám muøa toát töôi.

Thôû cho aùnh maét bieát cöôøi,
Thôû cho hoa nôû treân moâi moãi ngöôøi.

Thôû cho em, thôû cho ñôøi,
Cho tan bôùt khoå cho ñoài theâm vui.

Tâm Nguyên Phương

Thôû cho vui
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Tháng 10, tôi được cùng với sư anh Pháp Nhẫn đi Bra-
zil để giảng dạy và xây dựng Tăng thân ở đó. Chuyến 
đi này đã giúp tôi lớn lên và tôi rất vui vì được học hỏi 
nhiều điều khi đi chung với sư anh. Chúng tôi học làm 
việc chung và gánh việc cho nhau khi cần. Những lúc 
chia sẻ Pháp thoại hay những kinh nghiệm 
tu tập của mình, chúng tôi luôn luôn bàn với 
nhau trước để biết ai sẽ nói gì. Sau đó chúng 
tôi làm một bài pháp thoại chung với chủ đề 
về Hạnh Phúc, Xây dựng Tăng thân, Làm 
Mới lại mối quan hệ hay về Năm Giới.

 Ở lại Brazil cả tháng trời nên chúng tôi 
được đi thăm và khám phá nhiều nơi thích 
thú khác nhau với khí hậu khác nhau, thậm 
chí cách suy nghĩ của người địa phương 
ở nhiều vùng tại Brazil cũng khác nhau. 
Chúng tôi đã tận hưởng những bước chân 
thiền hành trong màu xanh mát của vườn 
Bách Thảo (Botanical Gardens) hay trên bãi 
cát ướt dọc bờ biển. Chúng tôi lại có cơ hội 
ăn những thứ trái cây nhiệt đới như: dừa, 
thơm, ascai, xoài. Nhờ có niềm vui trong việc học hỏi 
cách làm việc hòa hợp với nhau và với Tăng thân cư sĩ 
địa phương, nên dù việc nhiều quá chừng, nhưng cuối 
cùng tất cả cũng xong với kết quả thật đáng mừng. 
Chúng tôi có thể thấy hạt giống đã được gieo trồng và 
đang từ từ lớn lên. Đây thật sự là một kinh nghiệm rất 
tốt cho hai anh em chúng tôi, một tân giáo thọ và một 
tập sự giáo thọ tự mình đi hướng dẫn khóa tu lần đầu 
tiên. Nhờ đó đã giúp chúng tôi ý thức thêm về việc 
sống hòa hợp trong Tăng thân.

Chúng tôi chia sẻ rất nhiều về những thực tập căn bản 
của kinh Quán Niệm Hơi Thở cũng như Bốn Lãnh Vực 
Quán Niệm. Thầy Pháp Nhẫn đã chia sẻ chút ít về Tâm 
Lý Học Phật Giáo và tôi chia sẻ sự hiểu biết của mình 
về lãnh vực đó bằng cách cho những ví dụ gần gũi và 
thiết thực như hệ thống máy vi tính và cách sử dụng 
máy tính như thế nào cho có hiệu quả. Mỗi lĩnh vực 
có một số từ khoa học, từ chuyên nghành gọi chung là 
từ khóa mà người sử dụng phải biết cách dùng các từ 
khóa đó để mở các ổ khóa, để làm máy tính hoạt động.  
Tôi còn dùng hình ảnh của một cơn bão lốc hay cơn 
xoáy của áp thấp nhiệt đới và con mắt của cơn bão là 
nơi trú ẩn an toàn trong cơn bão. Ví như người thực 
tập chánh niệm cũng vậy, phải biết dùng hơi thở như 
con mắt của cơn bão để có thể có được trở lại sự bình 
an trong cơn bão. 

Đến hai thành phố cuối cùng, chúng tôi chia sẻ với hai 
nhóm này về sự thực tập xây dựng Tăng thân. Bởi họ 
chỉ mới bắt đầu thành lập. Và việc đầu tiên để một Tăng 
thân mới thành lập sống còn là nhóm chủ trì phải có 
hòa hợp, có hạnh phúc và duy trì được sự thực tập tinh 
chuyên này thì sau đó mới thu hút được nhiều người tới. 
Đừng quá quan tâm tới số lượng người tham dự. Mà nên 
chú ý xây dựng Tăng thân dẫn đầu hay những thành viên 
của nhóm chủ trì phải là những người biết ứng dụng sự 
thực tập và có thực tập đàng hoàng chứ không phải chỉ 
là những người nói cho người khác thực tập còn mình 
thì không. Chúng tôi đã sửa đổi đôi chút Chương Trình 

Bốn Năm của tu sĩ để các bạn thiền sinh có thể sử dụng 
làm nền tảng tu tập. Như vậy, họ có thể tiếp tục nâng cao 
phẩm chất tu học. Và chúng tôi, những người tu sĩ cũng  
đang cùng các bạn thực tập theo chương trình này.

Vào những thời gian rảnh, hai anh em chúng tôi giành 
thời gian đến với những trẻ em không may mắn sống 
trong những ngôi nhà ổ chuột, đi thăm một số nhà lân 
cận, gặp gỡ những người hàng xóm. Chúng tôi đi thăm 
một số trường học và chương trình giáo dục các bà mẹ 
để giúp trẻ em có cách sống tốt hơn. Hầu hết các ông 
bố bà mẹ ở đây có thu nhập thấp, lại thất học. Đa phần 
những người dân ở đây theo đạo Phúc Âm, nên họ không 
biết cách kiểm soát việc sanh nở, không được giáo dục 
về giới tính. Vì vậy, người dân ở đây đã nghèo lại càng 
nghèo hơn bởi vì họ cứ tiếp tục sinh con. Cho nên chúng 
tôi đã chia sẻ cho họ việc ý thức về thân thể, cảm thọ, 
cảm xúc để giúp họ tập dừng lại những cảm thọ dục lạc 
và trở về thực tập theo dõi hơi thở ý thức. 

Ngoài ra chúng tôi chúng tôi còn được đến thăm một 
trường dạy về Đông y và chúng tôi đã cởi mở trao đổi, 
chia sẻ cách thực tập Bốn Loại Thức Ăn, cách quán 
niệm hơi thở với hy vọng sẽ giúp cho việc chữa trị các 
bệnh nhân ở đây. Đồng thời phương pháp này cũng giúp 
cho các bác sĩ biết cách chăm sóc mình trước khi chăm 
sóc cho người khác. Bởi vì chúng tôi được biết, trong 

Nieàm vui Brazil
Thầy Chân Pháp Uyển
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Đông y, bác sĩ không chỉ chăm sóc căn bệnh đang có mà 
còn phải đồng thời quan tâm chăm sóc đến những biến 
chuyển khác trong toàn thân để điều trị. 

Vào một dịp đi thăm trường đại học và nhóm thiền Soto, 
chúng tôi lại có cơ hội chia sẻ những thực tập căn bản 
của thiền đi, thiền ngồi, thực tập giới… để có thể tạo 
được niềm vui, hạnh phúc từ bên trong mình mà không 
cần tìm kiếm từ những điều kiện bên ngoài. Nhưng 
người thực tập phải biết thưởng thức cuộc thưởng ngoạn 
này mà không cần vội vàng đi cho đến cuối con đường 
mới gặp được niềm vui.

Vậy đó, hai anh em chúng tôi đã nắm tay nhau dạo chơi 
trong cuộc hành trình tổ chức, hướng dẫn khóa tu và học 
cách xây dựng Tăng thân ở Brazil. Và ở mỗi điểm dừng 
chân gặp gỡ, chúng tôi đã gởi lại một chút niềm vui từ 
sự thực tập của mình. Con đường xây dựng Tăng thân 
còn dài nhưng chúng tôi đã không đợi hạnh phúc ở cuối 
con đường… 

ăng thân của Tu viện Lộc Uyển và Bích Nham đã 
được tháp tùng theo Thầy trong chuyến hoằng pháp tại 
Hoa Kỳ năm nay trong suốt ba tháng. Tăng thân đi rất 
nhiều nơi, trước hết qua miền Đông Hoa Kỳ để tổ chức 
các khóa tu và thuyết giảng công cộng, rồi trở về miền 
Tây Hoa Kỳ để mở thêm hai khóa tu tại Lộc Uyển và 
một buổi thuyết giảng công cọng, và lại theo Thầy quay 
lại miền Đông để tổ chức thêm vài khóa tu và thuyết 
giảng cho quần chúng bên đó. Như vậy Thầy và Tăng 
thân đã có rất nhiều sinh hoạt và trao truyền Pháp môn 
cho rất nhiều thiền sinh năm nay.  

Trong chuyến đi vừa rồi, con tràn ngập lòng biết ơn 
với những gì đã xảy ra. Điều con mang ơn nhiều nhất 
là con được làm người tu và luôn có cơ hội để nhìn 
lại chính mình trong mọi hoàn cảnh. Trước khi đi tu, 
con cũng rất hết lòng trong công việc phụng sự xã hội, 
và những thành tựu tuy nhỏ nhưng con cảm thấy con 
cũng đã hoàn thành được nhiều việc tốt đẹp cho người. 
Nhưng trong một vài giây phút nào đó khi được ngồi 
yên, con nhìn lại chính mình và rất ngạc nhiên thấy 

mình không lớn mạnh thêm chút nào cả. Có lẽ vì con 
mải mê chăm lo cho người khác mà quên không chăm 
sóc đến thân tâm con! 

Con nhớ khi con còn trong trường Y, bà giáo sư của con 
có kể con nghe một câu chuyện; khi còn là sinh viên, một 
trong những vị giáo sư của bà đã được một giải thưởng 
rất cao quý, con nhớ là giải Nobel ngành Y khoa. Khi 
vị giáo sư này thuyết trình trong ngày nhận giải thưởng, 
ông nói: “Trong gần 50 năm cố gắng tôi đã trở thành 
một nhà bác học có uy tín, nhưng tôi chưa trở thành 
một người tốt hơn, hoàn thiện hơn với đúng ý nghĩa của 
nó.”  Lời nói này đã ảnh hưởng sâu đậm đến quá trình 
học hỏi cuả bà giáo sư để trở thành bác sĩ, và đến cách 
thức và thái độ của bà đối với bệnh nhân. Và câu chuyện 
này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với con và giúp con 
thỉnh thoảng nhìn lại đời mình để kiểm thảo chính mình 
một cách trung thực. Con thường tự hỏi: con có thực sự 
đã trở thành một người khá hơn trong vòng 10 năm qua, 
5 năm qua, trong 3 tháng qua, hay chỉ so sánh với ngày 
hôm qua không?  Con có hiểu mình thêm được chút nào 
không? Con có thể có mặt thường xuyên cho chính con 
không? Và qua những gì con nhận thức được, con thấy 
con đã khá hơn, tốt đẹp hơn mỗi ngày. Con lại càng biết 
ơn Thầy và Tăng thân cho con được làm người tu và cho 
con nhiều cơ hội để tiếp xúc, học hỏi, để có nhiều kinh 
nghiệm hơn trong cách chuyển hóa và trị liệu cho mình 
và cho người.  Thầy thường nói rằng trong mỗi chúng 
ta đều có một người chiến sĩ, một nghệ sĩ và một tu sĩ. 
Trong ba tháng vừa qua, con đã được diễm phúc kinh 

nghiệm rất sâu sắc ba yếu tố 
này trong Thầy, trong các sư 
anh sư chị sư em của con, và 
ngay cả trong con.  

Con đã gặp nhiều thiện nguyện viên, đặc biệt con biết 
một bà thiện nguyện viên về hòa bình (peace activist), 
nhiều năm qua bà đã chọn một cuộc sống xa cách Hoa 
Kỳ vì bà chống đối đường lối chính trị nước này. Bà là 
người Mỹ, nhưng từ lâu bà đã không muốn công nhận 
mình là người Mỹ, và bà mang nhiều chua xót và oán 
hờn trong tâm. Điều đó ít nhiều cũng có thể xảy đến cho 
chúng ta trong khi chúng ta phấn đấu cho chí nguyện 
và lý tưởng của mình, dù chí nguyện và lý tưởng đó lớn 
hay nhỏ. Nếu chúng ta không biết cách chăm sóc những 
chí nguyện và lý tưởng này, không biết cách chăm sóc 
thân và tâm mình từng giây từng phút, từng tháng từng 
ngày, thì cái chí nguyện đó thế nào cũng bị quên lãng, 
ngọn lửa sẽ tắt ngúm và tất cả những gì còn lại chỉ là 
đắng cay, gay gắt, mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng may 
thay, trong mỗi chúng ta cũng đang có một người tu, một 
người có khả năng thực tập con đường tâm linh. Không 
phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, màu da, học vấn, chúng 
ta đều có nhu cầu về phương diện tâm linh. Những cháu 
rất trẻ, những em vị thành niên, thanh niên, thiếu nữ, 
có thể đã có nhiều thao thức về tâm linh, nhưng các em 

Vöõng Moät Nieàm Tin
Sư cô Chân Đẳng NghiêmT



87

chưa đến được, chưa đi sâu vào thế giới này được, vì 
các em còn quá bận rộn hoặc có quá nhiều tham vọng 
khác.  Rất nhiều người đến tuổi già mới thấy cái nhu cầu 
khẩn thiết về con đường tâm linh. Và có nhiều người 
chỉ nhận thấy nhu cầu tâm linh đó khi họ đang hấp hối 
trên giường bệnh; họ nhận ra rằng suốt một đời, cho đến 
nay họ đã bỏ sót một cái gì đó rất quý giá và bây giờ họ 
muốn có, muốn tiếp nhận trước khi họ được thở ra một 
lần cuối cùng.  

Và chúng ta có thể chiêm nghiệm và thấy được những 
điều này qua những biến cố và khủng hoảng đã xảy ra 
cho các thầy và các sư cô Bát Nhã. Những yếu tố cách 
mạng trong mỗi chúng ta đang sống động, đang được 
thực hiện, và đi song song với người thực tập tâm linh. 
Nếu không có người thực tập tâm linh, cuộc cách mạng 
nội tâm có thể sẽ chết và ngọn 
lửa cũng sẽ bị dập tắt. Là một 
người có đời sống tâm linh, 
chúng ta phải học để biết cách 
chăm sóc ngọn lửa thiêng đó và 
cái chí nguyện sâu xa trong mỗi 
người chúng ta, dù chí nguyện 
sâu xa của chúng ta có thể chỉ 
là trở thành một người cha tốt 
hơn, người mẹ tốt hơn, một con 
người tốt hơn, một người bạn 
tốt hơn. Con đã học rất nhiều 
điều hay đẹp từ Thầy. Người 
sống như vậy trong từng giây 
từng phút của đời sống. Con 
nói: “Bạch Thầy, hồi đó con 
còn nhỏ quá nên không thể có 
mặt lúc Thầy kêu gọi hòa bình trong thời chiến tranh 
Việt Nam vào những thập niên 1960 - 1970, nhưng bây 
giờ con rất may mắn được chứng kiến Thầy đi qua bao 
khó khăn với tất cả tình thương và sự vô uý.”  

Trong chuyến hoằng pháp vừa rồi ở Hoa Kỳ, Thầy đã 
phải phải tạm dừng chân để vào bệnh viện vì phổi bị 
nhiễm trùng, và các thầy các sư cô chúng con đã tiếp 
tục cuộc hành trình và cùng nhau thực hiện khóa tu tại 
công viên Estes tại tiểu bang Colorado như đã được ấn 
định, vì chúng con không biết Thầy có xuất viện kịp 
thời và còn đủ sức khỏe thể chất để hướng dẫn khóa tu 
đó và các khóa tu kế tiếp hay không. Nhiều chuyện bất 
ngờ đã xảy ra dồn dập trong chuyến đi, nhưng bài học 
sâu xa nhất con học được từ Thầy là Thầy sống rất vững 
chãi và bình an trong từng giây phút. “Thật sự sống 
trong giây phút hiện tại”- Thầy đã nhiều lần dạy chúng 
con điều đó. Sống trong giây phút hiện tại, an trú trong 
giây phút hiện tại, xử lý trong giây phút hiện tại. Con 
biết Thầy luôn sống thường trực như vậy, nhưng khi 
trực tiếp chứng kiến có lúc mọi chuyện gần như sắp đổ 
vỡ đến nơi mà Thầy vẫn tiếp tục bình tĩnh và an nhiên 
thì thật là một chuyện thật phi thường (amazing) và gây 

cảm hứng lớn cho con. Con chợt hiểu rằng khi chúng 
ta an trú được trong giây phút hiện tại và sống được 
trong giây phút hiện tại, chúng ta đang thực sự sống 
với cuộc cách mạng trong chúng ta, thực sự sống với 
người chiến sĩ cách mạng, với người thực tập tâm linh; 
và người nghệ sĩ trong chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc 
sâu sắc với cuộc sống. Người nghệ sĩ đó vô cùng tươi 
sáng, khỏe mạnh và có rất nhiều thi vị. Con học được 
rất nhiều từ nếp sống vững chãi thảnh thơi của Thầy. 
Một hôm ở Tu viện Bích Nham (Blue Cliff), Pine Bush, 
New York, trời đổ tuyết rất đẹp.  Lúc đó con đang ngồi 
trong phòng, vừa dịch lá thơ của Thầy ra tiếng Anh, vừa 
ngắm tuyết qua cửa kính lớn. Con không có ý muốn đi 
ra ngoài để chơi tuyết vì sợ trời lạnh quá và cũng đang... 
ham làm việc.  Nhưng bất ngờ thay! con trông thấy Thầy 
đang thiền hành với hai thị giả và con nghĩ ít nhất con 

cũng phải ra ngoài đó để chào 
Thầy.  Con choàng khăn áo lên 
người rồi ra gặp Thầy. Thầy 
cười, nhìn Tuyết rồi nhìn con 
và nói: “Đẹp quá, chịu không 
nổi!” Con nghĩ thầm Thầy thế 
nào cũng bị cảm lạnh hay trúng 
gió. Nhưng Thầy đang đi trong 
tuyết và vui vẻ thưởng thức 
cảnh đẹp thiên nhiên nên con 
cũng phải ở lại chung vui với 
Thầy. Nhờ vậy mà con đã được 
thưởng thức một buổi dạo chơi 
tuyết vào mùa thu, được ngắm 
nhìn hoa tuyết rơi trên những 
chiếc lá vàng cam rực rỡ. 

Ở đời, nhiều lúc chúng ta có cái may mắn thương yêu 
được nhiều người và được nhiều người thương yêu, 
nhưng cái diễm phúc lớn nhất là được thương yêu một 
người mà người đó biết chăm sóc cho chính bản thân, 
biết thưởng thức sâu xa cuộc sống. Vì từ người đó, từ 
tình thương yêu của người đó và từ tình thương yêu của 
chúng ta dành cho người đó, chúng ta sẽ học được cách 
chăm sóc cho thân và tâm mình, cách trân quý và thưởng 
thức cuộc sống, cách tiếp xúc với người nghệ sĩ trong 
bản thân. Và như vậy, nếu chúng ta biết cách tự chăm 
sóc mình, biết thực sự yêu thương mình để chúng ta có 
thể tiếp xúc toàn vẹn với người nghệ sĩ trong chúng ta, 
với cuộc cách mạng và với người tu sĩ trong chúng ta, 
thì tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi, và nó sẽ vượt thoát được 
những ranh giới của hình tướng, thời gian và không 
gian. Những điều này phải được thực hiện trong mỗi 
phút giây. Thầy đã giữ được mọi sinh hoạt hằng ngày 
bình thường, không có gì thay đổi dù có nhiều chuyện 
xảy đến dồn dập. Và trong suốt những ngày trong bệnh 
viện ở Boston Thầy cũng sống bình thường như vậy. 
Thầy vẫn đi thiền hành như thường lệ, không thấy Thầy 
tỏ ra mệt mỏi hay cố gắng gì cả. Có ngày sau khi Thầy 
đi thiền hành về, Thầy ngồi xuống viết một lá thư 13 
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trang. Trong thời gian nằm bệnh viện Thầy cũng đã viết 
được 100 tờ thư pháp. Thiền sinh đang trong khóa tu 
tại công viên Estes nghe tin ai cũng muốn được thỉnh 
những thư pháp này của Thầy! Thật là một kinh nghiệm 
tuyệt diệu mỗi khi con được nhìn Thầy viết thư pháp. 
Con cảm nhận một sự an bình và lặng lẽ tuyệt đối trong 
Thầy, trên từng cử chỉ của Thầy, trên từng nét bút, từng 
dấu chấm, dấu phẩy của Thầy. Thầy nói: “Khi viết thư 
pháp, tâm Thầy trống rỗng.” 

Chúng con thật may mắn được làm người tu. Trong tiến 
trình của người tu, ta có cơ hội nhận biết ba cá thể đặc 
biệt hiện hữu trong chúng ta, đó là người chiến sĩ cách 
mạng, người nghệ sĩ và người tu sĩ. Chúng ta đang sống 
trong một giai đoạn lịch sử, nhưng nếu chúng ta sống sâu 
sắc thì mỗi giờ phút hiện tại đích thực là mỗi thời điểm 
lịch sử. Từ trước đến nay con thường tránh xa những gì 
có liên quan đến chính trị. Con cũng chưa hề đọc một 
tài liệu nào về chính trị, và khi nghe người ta thảo luận 
về chính trị, con cảm thấy xa lạ và chẳng thấy gì có 
lợi lạc cho con. Trước đây con đã tin rằng “tôi như thế 
này,” và “tôi không như thế kia,” cũng như “tôi không 
thích chính trị.” Thật thú vị là khi được làm người tu, 
con khám phá ra rằng cái “tôi” được làm bởi những cái 
“không phải tôi.” Như trong sự việc Bát Nhã, các thầy 
và sư cô ở Tu viện này rất trẻ khoảng từ 15 đến 35 tuổi, 
có ý nguyện sâu xa là được tu tập để giúp đồng bào và 
đất nước của mình, nhưng đã gặp phải nhiều trở ngại, 
nhiều sự hiểu lầm, và sợ hãi. Tu viện Bát Nhã ở Việt 
Nam đã phát triển quá nhanh chóng và có ảnh hưởng 
quá tốt đẹp cho giới trẻ. Ở Âu châu và Bắc Mỹ, chúng ta 
đã thu hút rất nhiều trí thức và người trẻ; và mọi người 
rất hân hoan vui mừng khi thấy cuối cùng đạo Bụt cũng 
đã được ứng dụng vào đời, nhất là vào giới trẻ. Tuy 
nhiên ở Việt Nam, có một số người cảm thấy bị đe dọa 
khi thấy hiện tượng giới trí thức trẻ được lôi cuốn vào 
sự tu tập tâm linh và tập hợp đông đảo như vậy trong 
những ngày Quán niệm hay trong những khóa tu. Và vì 
những bạo động, phá phách và sự trục xuất 400 thầy và 
sư cô trẻ ra khỏi Tu viện, những xuất sĩ từ Làng Mai và 
Hoa Kỳ đã phải lên tiếng và kêu gọi sự giúp đỡ của thế 
giới. Chúng ta đã bị đưa đẩy vào tình trạng này và chính 
con cũng tham dự vào cuộc vận động cho nhân quyền 
và tự do tôn giáo, không phải vì những lý do chính trị 
mà vì con thương và nghĩ đến các sư em đồng chí hướng 
của con đang ở bên đó. Các thầy các sư cô trẻ này chỉ 
muốn tu tập trong sự bình an, không hề bạo động, không 
phản ứng, chỉ có sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn vô biên 
của họ, và vì vậy ở ngoại quốc chúng ta đã phải lên tiếng 
và yểm trợ cho họ.  
Trong khi theo Thầy suốt chuyến hoằng pháp tại Hoa 
Kỳ, con cũng đã phải tiếp xúc với các nhà báo, cùng với 
vài thầy, sư cô và cư sĩ đi gặp Liên Hiệp Quốc tại New 
York (US Mission to the UN), và họp ở Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ ở Washington D.C. Con ngạc nhiên thấy mình 
đã học hỏi được nhiều từ những cuộc thảo luận, làm cái 

nhìn của con cũng đã thay đổi. Con cũng không ngờ 
rằng trong những cơ quan chính quyền mà con thường 
né tránh này còn rất nhiều người sống với lý tưởng cao 
đẹp, với rất nhiều thông cảm và cởi mở.  Trong buổi họp 
ở Bộ Ngoại Giao, có một vị dùng từ “Thầy” để chỉ Thầy 
khi ông ta đặt câu hỏi đầu tiên và trong suốt buổi thảo 
luận với chúng con. Trong một khung cảnh xa lạ và hầu 
như gay cấn của một buổi họp cao cấp mà nghe được 
từ “Thầy” thân thương ấy, chúng con ai cũng cảm động 
nhìn về vị này; và chúng con, xuất sĩ và cư sĩ, ai cũng 
thấy bầu không khí thay đổi hẳn, hình như một cánh cửa 
sổ vừa được mở ra để chúng con có thêm không gian, 
có sự nhẹ nhàng, thoải mái. Chúng con thêm tự tin là 
đang có Thầy, có từ bi và trí tuệ của Thầy nên không sợ 
hãi hay lo lắng. Chúng con cũng nhận ra rằng trên mọi 
nẻo đường nhân loại, người ta đã biết nhiều về Thầy, về 
Đạo Bụt Ứng Dụng và sự giảng dạy của Thầy, về những 
trung tâm tu học và các Tăng thân đang hình thành khắp 
nơi. Sau đó, khi gần kết thúc buổi họp, một vị khác 
trông rất hiền lành đáng mến đã hướng về chúng con, 
chào mừng chúng con và chậm rãi nói: “Thật là thoải 
mái khi được tiếp xúc và đàm luận với phái đoàn quý vị. 
Vì thông thường, những người đến đây đều muốn trừng 
phạt hay đổ lỗi ai đó và họ trách chúng tôi là quá mềm 
mỏng. Nhưng quý vị thì khác hẳn, quý vị chỉ muốn có sự 
hàn gắn, quý vị chỉ muốn hòa bình, muốn đối thoại, quý 
vị không muốn trừng phạt ai hay khiển trách ai cả.”

Họ thấy rất rõ rằng người tu sĩ trong chúng con đã cho 
phép chúng con trở thành những chiến sĩ cách mạng 
có sứ mạng chính đáng. Chúng con giúp họ thấy rằng 
kẻ thù của chúng ta không phải con người. Không phải 
chúng con xuất hiện ở những nơi này để thắng ai, hơn 
ai, để được thắng lợi về một điều gì vì chúng con biết 
kẻ thù nằm ngay trong nội tâm: những nội kết, ganh tỵ, 
sợ hãi, ham muốn, tham lam, hờn giận, đố kỵ, bất an, 
buồn khổ, hiểu lầm và phán xét. Tất cả những điều này 
nằm trong ta và chúng ta phải chinh phục chúng, ôm ấp 
và chuyển hóa chúng, và nếu giải quyết mọi khó khăn 
và thách thức trong tinh thần này, chúng ta sẽ được thư 
giãn bình an trong khi hành động. Chúng ta không bỏ 
phí thì giờ đi chê trách hay phán xét người khác. Con 
học được điều này từ Thầy, từ các sư anh, sư chị của con 
và con đã hành sử mọi chuyện theo tinh thần này. Chúng 
ta giữ năng lượng để làm những chuyện phải làm, để 
kêu gọi sự giúp đỡ, phổ biến tin tức, nhưng chúng ta 
làm với tinh thần thương yêu và hiểu biết, để tìm kiếm 
một giải pháp hàn gắn cho bây giờ và cho về sau. Và 
chúng ta phải tiếp tục sống sâu sắc trong từng giây phút, 
không xao lãng giây phút hiện tại để đi lo chuyện khác, 
để giây phút hiện tại này được chăm sóc trọn vẹn như 
chúng ta đang chăm sóc những vấn đề khác đang xảy ra 
ở nơi khác, trong thế giới, trong chỗ làm việc, và trong 
gia đình. Tất cả đều bắt đầu từ bây giờ và ở đây, và khi 
ta neo mình lại với thời điểm hiện tại, nó sẽ cho ta năng 
lượng sức mạnh và sự sáng suốt. 
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Khi con còn ở trường y khoa, con đã bỏ một tuần lễ 
để học thi, đêm nào cũng hai ba giờ sáng mới đi ngủ 
và sáng ra ăn uống rất sơ sài và vội vàng. Ăn ít, ngủ ít, 
cho đến khi thi xong thì con kiệt lực nằm một hai ngày 
gì đó, và tiền nhà tiền điện nước vẫn chưa thanh toán, 
những rạn nứt trong liên hệ tình cảm, bè bạn cũng phải 
cần chắp nối lại, nghĩa là tất cả những gì con đã xao 
lãng trong thời gian học bài thi con phải đối diện với 
chúng một lần nữa. Vậy nên chúng ta phải chăm sóc 
từng giây phút hiện tại để sau này khỏi hối hận và để 
chúng ta có một chỗ vững chắc để luôn luôn neo vào. 
Và rồi kết quả có xảy ra thế nào đi nữa thì chúng ta 
cũng không tiếc nuối hoặc bị kẹt vào đó, vì chúng ta 
biết chúng ta đã làm hết sức nhưng mọi chuyện còn 
tùy thuộc vào nhiều nhân duyên khác. Điều chúng ta 
làm là một nhân và một duyên, nhưng còn nhiều nhân 
và duyên khác và chuyện gì sẽ xảy ra cho Tu viện Bát 
Nhã trong tương lai làm sao ta biết chắc được? Nhiều 
quốc gia ở Bắc Mỹ, ở Âu châu, Úc châu đã lên tiếng 
dùm cho các thầy và sư cô trẻ, chúng ta cũng đã nói 

lên những thắc mắc về tự do tôn giáo và công lý nhưng 
tất cả cũng còn tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện khác như 
giá trị đạo đức và tâm linh hiện thời của đất nước Việt 
Nam, sự sẵn sàng của chính quyền bên đó, phước đức 
còn lại của tổ tiên, và như Thầy đã nói, chúng ta đã 
làm hết sức hết lòng, và để mọi chuyện còn lại tự nó 
sẽ giải quyết lấy.  

Tinh thần của các thầy và sư cô trẻ bên đó rất vững 
mạnh và đáng thán phục. Điều này làm con ngạc nhiên 
và càng khâm phục Tâm Bồ Đề kiên cố của các em.  
Vẫn có rất nhiều thanh niên nam nữ có đủ niềm tin và 
hy vọng để đầu tư cả đời mình cho nếp sống tu tập theo 
truyền thống Làng Mai, mặc dù họ biết khó có thể được 
bình yên tu tập trong khi bao nhiêu đe dọa và áp lực thể 
chất và tinh thần đang ngày đêm tiếp diễn. Nghĩ đến các 
sư em, con chảy nước mắt và khi nhìn lại những điều 
kiện tích cực con đang có, con càng quyết tâm tu học 
miên mật hơn để không hổ thẹn với các sư em và để 
xứng đáng làm con của Thầy. 

--- 0o0 ---
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1.Coù loái veà

Đêm qua nghe tiếng Làng Mai
Tiếng chuông điểm mộng, tiếng Thầy ngân nga
Tiếng giải thoát tâm là vạn tượng
Tiếng từ bi tâm tướng tiêu dao
Làng Mai xa những ngày nào
Tăng thân dường đã tan vào pháp thân
Đời tan hợp phong trần dâu bể
Đạo Làng Mai một thể nguyên cầu
Sư trong non nước nhiệm màu
Ngồi ngâm tựa bến giang đầu đón xuân
Bởi xuân hóa xuân tàn mấy đợt
Niệm vào thu lạc bước luân hồi
Sư Ông xây giữa chợ đời
Một Làng Mai với một đời thiết tha
Thiền buông buông cả sơn hà
Đường xưa mây trắng đôi tà áo nâu
Mỗi bước Bụt cười mầu cổ tích
Những lần theo pháp tịch dạt dài
Hoa nghiêm hóa cõi trần ai
Chúng ươm thơm ngát Thiện Tài nhất tâm
Trong như tuyết, trắng ngần như tuyết
Đến như trăng điểm nguyệt hồ thu
Làng Mai mở lối thiên thư
Để chiều hôm Lão Thiền Sư siêu bồng.
Không là sắc một bông sơ ngộ
Sắc là không kim cổ kỳ quan
Hồ như thiên hạ mơ màng
Tưởng trăng là ngón tay vàng Mâu Ni
Dìu ải nhạn ngựa phi điên đảo
Gửi phù hoa tiếng sáo trâu về
Về đây dưới cội Bồ Đề
Có Sư Ông, có bốn bề Tăng thân
Sớm mai bước thiền hành trong bước
Bước mà không, không bước ta về
Tâm không mới thật là quê
Cuối chiều xa có lối về Làng Mai
Trưa an lạc riêng ngoài ba cõi
Ngồi thong dong tay hái Chúng Hương
Nguyện cho thơm khắp mười phương
Chấp tay thiền duyệt cúng dường Như Lai
Phát đại nguyện Hùng khai vạn trượng
Hóa tam thân, thân tướng Di Đà
Tỉnh say giấc điệp dung hòa
Đập bầu tiên tửu ấy nhà Sư Ông
Chiều thanh thản đạo tràng diễn xướng
Niệm Quan Âm vô lượng từ bi

Điểm chuông rồi lặng vô vi
Sư ngồi như ngọn núi gì phất phơ
Một bóng hạc gầy trơ cổ độ
Bay về như thiên cổ Hùng anh
Dẫu mai Sư hóa mây lành
Trời tây một đóa sen thanh tuyệt vời
Tăng chúng vẫn trùng khơi đại ngộ
Rải pháp âm tĩnh hóa trần ai
Đêm nghe thế sự u hoài
Nhớ Làng Mai lại nhớ Người thiết tha
Đời đại mộng trầm kha đã bấy
Nẻo phân ly nào thấy đôi bờ
Trong sanh tử ngỡ là thơ
Máu xương thê thiết tưởng bờ cỏ hoa
Hồn dâu bể mực nhòa chinh chiến
Cõi ly tan nguy biến trầm luân
Mấy trang lịch sử xoay vần
Có gì đâu thoáng phù vân ngậm ngùi
Giữa tịch lặng Sư ngồi quán niệm
Vẽ Làng Mai đôi nét thiền ca
Am tranh ngõ trúc gần xa
Cửa tùng đôi cánh, bạn là nước non
Đường mai nhẹ thênh thang trời đất
Đêm mười phương nhập thất từ bi
Điểm chuông lòng đã Huyền vi
Sen như tay Bụt ngại gì có không
Thơ ngân lòng đã tịnh tâm
Đốt trầm hương cõi phong trần ngát thơm.

2. Xuaân Baùt Nhaõ

Đường về quê vạn dặm
Đường mây phố xôn xao
Có mùa xuân Bát Nhã
Cho ta gửi lời chào.

Tâm luân hồi còn đó
Tình mây núi chập chùng
Có bao giờ xuân sắc
Ẩn tàng trong tánh không.

Lòng phân vân thảng thốt
Lại qua chốn hồng trần
Xuân có là Bát Nhã
Sao Bát Nhã là không.

Loái veà
Chùm thơ Hạnh Liên

(Chùa Tịnh Nghiêm - Quảng Ngãi)
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3. Quaùn taâm xuaân

Ngồi ở miền đồng thảo
Nhớ Làng Mai xa xăm
Những gì càng xa thẳm
Thật gần lúc tịnh tâm.

Mùa xuân đâu ở lại
Dẫu xuân nào chẳng về
Thầy của mùa xuân trước
Giờ ở tận sơn khê.

Đâu có gì tồn tại
Tình xuân vẫn luân hồi
Ta trong vòng sanh tử
Như mây tan trên trời.

4. Xuaân thieàn

Chùa thanh tịnh - Phật, Phật là xuân
Sư bước từng không - bước lại ngừng
Mai vốn không hoa - hoa lại nở
Chào xuân tịnh thể - tiếng chuông ngân
Trầm hương cúng Phật - Phật là tâm 
Quỳ gối trang nghiêm - tướng tự không
Chấp tay lễ Phật - ngàn thân biến
Hiện khắp mười phương một cõi lòng.

5. Xuaân huyeãn

Đêm đông nằm lạnh mộng xuân sang
Sư trở mình ôm chuỗi hạt tràng
Đầu gối muôn kinh không một chữ
Phong trần sự thể có hay không
Đêm đông chùa gióng tiếng chuông ngân
Xuân đã về như tựa mấy lần
Sư trở về ôm tràng chuỗi hạt
Nghe lòng ấm lại nắng xuân sang.

6. Xuaân ñeán thieàn moân

Tịnh thổ một cành mai
Nghiêm cúng mùa xuân hồng
Tay nắm chuỗi hạt tràng
Niệm rền sư tử hống
A-Di-Đà thiện tai.

Tịnh thổ một trời xuân
Sắc không hòa cõi Phật
Sắc như là diệu sắc
Không như là chân không.

7. Veà thoâi

Về thôi đỉnh núi vá trời
Về thôi cô tịch với lời kinh xưa
Đời như mây bạc gió đùa
Về thôi quét lại vườn chùa lá rơi
Về thôi về lại đi thôi!
Có gì không giữa một trời chiêm bao
Về thôi tụng với ngàn sao
Cầu hồng danh Phật ta chào viễn ly.
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8. Traàm tö

Vào trong sanh chúng tìm nguồn
Nguồn trơ trọi với nỗi buồn không hoa
Về chùa cúng Phật dâng hoa
Cầu nghe diệu pháp Di Đà vãng sanh
Đời người mấy chợt tan nhanh
Hợp rồi tan một kiếp đành thoảng qua.

9. Thaày nhö boùng daùng meï hieàn

Một đời mấy thuở phù vân
Một lòng bao quản ân cần vì ai
Vì ai những đêm rày huyễn mộng
Vì ai rày muôn bóng hồng trần
Vì con Thầy đã bâng khuâng
Vì con Mẹ đã phong trần ruổi giong
Tấm thân ấy long đong gian khổ
Vai Mẹ gầy nặng nợ hàm linh
Vì ai như thể vì mình
Vì trong diệu lý tội tình không hai
Nhìn con khổ lòng Thầy cũng khổ
Thấy con đau Mẹ chẳng chân rời
Con vui Mẹ nở hoa trời
Con trầm luân Mẹ chiếu ngời tâm con
Thân con đắp y vàng tăng bửu
Mẹ mỉm cười Linh Thứu rạng ngời
Lòng Thầy ý Mẹ sáng trời
Mà sao con mãi vui chơi hoang đường
Con đâu kể vô thường một chớp
Con đâu rành l tột nhiệm mầu
Mẹ đây thân phận dãi dầu
Chân không dặm bước khổ sầu vì con
Đầu đội bóng mây vàng Nhật – Nguyệt
Áo huỳnh y tha thiết nguyện cầu
Nước trôi qua mấy nhịp cầu
Tháng năm qua chốn giang đầu tìm con
Tưởng có lúc mỏi mòn vì nghiệp
Tưởng tử sinh chưa hiệp mà tan
Tưởng sen chưa nở đã tàn
Vì con Mẹ đã muôn ngàn đớn đau
Ôi suối lệ dạt dào lòng Mẹ
Ngắm Tình con Mẹ hở môi cười
Dẫu con chưa đến tuyệt vời
Dẫu con chưa hiểu lòng trời huyền vi
Con chưa thỏa lòng như Mẹ ước
Nhưng vui vì con bước lên đường
Bước về cõi ấy sen vàng
Có Hồng Ân Phật man man nguyện cầu
Có Hiền Thánh đỡ đầu khi ngã
Có Thiên thần để dạ vui cho
Nên lòng Mẹ bớt âu lo
Ôi! tình Mẹ giống con đò qua sông
Thân Mẹ đã chờ mong đưa đón
Sớm trưa chiều bao ngọn sóng tầm

Giật mình tuổi đã xế gần
Ngắm đời trong buổi bẽ bàng mà thương
Mẹ không ngại vô thường chi nữa
Mẹ đã nhen bếp lửa hồng xưa
Có sanh-lão-tử là nhà
Có niềm đau mới có hoa Phật vàng
Nhưng sao vẫn thương con nhỏ dại
Vẫn buồn lo thế thái nhân tình
Đường con đi mãi gập ghềnh
Đêm đêm Mẹ với lòng mình thiết tha
Nguyện Tam Bảo là nhà thường trụ
Dắt dìu con như nụ sen non
Đến khi sen đã nở tàn
Đến khi sen đã Tây Phong hầu chầu
Đêm đêm Mẹ vẫn nguyện cầu
Ôi tình Mẹ đã nhuộm màu vì con.

10. Hoaøi nieäm

Thơ là nhớ những phương trời kỷ niệm
Xuân là đưa cho ảo ảnh chan hòa
Như Làng Mai của một ngàn năm nữa
Chỉ là xuân trong một sát na.

Những cổ tự từ năm nào ẩn hiện
Có chuông chùa kinh tụng ngân nga
Cũng như mai của bao ngàn năm nữa
Chỉ là mơ của mộng thoáng qua.

Gió của núi – trăng của mùa xuân biển
Tịnh của tâm man mác chút hương trầm
Từng giai điệu của thiền môn rất lặng
Gió xuân về trong một niệm Hồng Danh.



Sư em thương kính!

Sư anh sẽ kể cho sư em nghe câu chuyện về một vị 
Thầy, câu chuyện này từ khi bắt đầu cho đến kết thúc 
là cả một đời người nhưng câu chuyện còn rất mới, mới 
như là ngày hôm qua vậy đó. Vị Thầy mà sư anh muốn 
kể cho sư em nghe  là Sư Thúc, một vị thầy khả kính 
trong lòng Tăng thân.

Nếu có dịp về Huế và đi dọc theo con đường chạy dài 
từ Thuận An đến cửa Tư Hiền, sư em sẽ có dịp dừng 
chân lại thăm một ngôi làng nhỏ tên là Thanh Dương, 
thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang. Ngôi làng ấy có 
một con sông lớn bên này và bên kia thì là biển rộng. 
Vào mùa hè, ở ngôi làng ấy trồng thật nhiều hoa sen, 
có rất nhiều đầm sen lớn và mỗi đêm về hương sen 
tỏa ra thơm ngát rồi theo gió đem đến cho người dân 
trong làng những giấc ngủ bình yên. Chắc rằng thời 
thơ ấu của Sư Thúc đã có rất nhiều niềm vui và những 
kỷ niệm đẹp với ngôi làng này. Hồi còn nhỏ, Sư Thúc 
có rất nhiều anh em để chơi vì gia đình có đến mười 
ba anh chị em mà Sư Thúc là kế út. Sư Thúc biểu hiện 
vào ngày 12 tháng 03 năm Mậu Tý (1948) và được đặt 
tên là Phạm Trí. Bố và mẹ của Sư Thúc đều là những 
người chân quê, chất phát, thật thà và cả hai đều là 

Phật tử. Thân phụ của Người 
tên là Phạm Tăng Khế, 

pháp danh Trừng 
Cơ, còn thân mẫu 
tên là Nguyễn Thị 
Biểu, pháp danh 
là Nguyên Phong. 

Có lẽ thân phụ của 
Người là đệ tử năm 
giới của Sư Cố - 

Từ Hiếu.

Gia đình 
của Sư 

Thúc là 
m ộ t 

g i a 
đình 

c ó 

truyền thống Phật giáo lâu đời, cho nên ngay từ nhỏ 
Sư Thúc đã được tiếp xúc với Phật pháp và nhờ vậy mà 
khi đến tuổi trưởng thành Người đã từ giã song thân 
đến chùa Từ Hiếu xin xuất gia làm đệ tử của Sư Cố, lúc 
ấy Sư Thúc tròn mười tám tuổi. Với bản chất thật thà 
và cần mẫn, Sư Thúc rất được bổn sư và các huynh đệ 
đồng liêu thương yêu và tin tưởng. Thời gian làm điệu 
là những ngày tháng thật vui. Sư Thúc kể có một lần các 
điệu thèm kẹo quá, thấy trong liêu Sư Cố có mấy gói mè 
xửng của mấy vị Phật tử đem lên cúng nhưng không ai 
dám xin. Thế rồi các điệu mới bàn cách làm sao để có 
kẹo ăn. Bàn tính xong đâu vào đấy rồi thì các điệu giao 
trách nhiệm cho điệu thị giả. Sáng hôm sau trong khi 
quét dọn, chú điệu thị giả mới chắp tay thưa Sư Cố là có 
mấy con kiến nó đã chui vào trong gói mè xửng và đang 
ăn bánh của Cố. Thế là “thừa thần dư huệ”, chú điệu 
được đem gói mè xửng đó xuống chia cho các điệu. Thì 
ra, ngày hôm qua trong khi quét dọn điệu đã dùng một 
cái tăm xỉa răng làm thủng mấy lỗ nơi một gói mè xửng. 
May quá điệu làm việc đó mà không bị phát hiện. Có lẽ 
vì vậy mà sau này trong liêu phòng của Sư Thúc lúc nào 
cũng có bánh kẹo và mỗi lần các sư chú, các điệu hay 
các sư cô lên thăm thì việc đầu tiên là Sư Thúc dạy chú 
thị giả đem bánh kẹo ra mời. Sư Thúc làm điệu được hai 
năm thì Sư Cố viên tịch, khi đó Sư Thúc chưa được thọ 
giới sadi. Nhưng vì thấy Sư Thúc rất siêng năng trong 
công phu tu tập nên trước khi viên tịch Sư Cố đã có thưa 
chuyện với chư vị tôn túc trong sơn môn và đã được 
chư vị hứa khả. Một thời gian sau đó, Sư Thúc được thọ 
giới sadi ở chùa Trúc Lâm - Huế cùng với hai sư huynh 
nữa đều là đệ tử của Sư Cố. Sư Thúc được đặt pháp 
danh là Trừng Huệ, tự Chí Mậu. Sau khi nhận được giới 
pháp, Sư Thúc tu tập rất tinh chuyên dưới dự dẫn dắt 
của pháp huynh là Hòa thượng Chí Niệm. Sư Thúc có 
giọng tụng kinh rất hùng tráng mà mãi cho đến khi lớn 
tuổi rồi nhưng giọng tụng kinh của Người vẫn đậm đà 
như xưa. Đặc biệt, Sư Thúc có đôi lông mày rất đẹp 
làm tô thêm vẻ uy nghiêm, nhưng bù lại Người cũng có 
nụ cười rất hiền từ làm cho ai cũng dễ mến. Đến năm 
Sư Thúc được hai mươi hai tuổi, tức là vào năm 1970, 
trong đại giới đàn Vĩnh Gia được tổ chức tại Phật Học 
Viện Phổ Đà - Đà Nẵng, Sư Thúc được thọ Cụ Túc - Bồ 
tát Giới. Trong đại giới đàn ấy, Hòa thượng Giác Nhiên 
làm Hòa thượng đàn đầu. Sau khi thọ giới, Sư Thúc vẫn 
tiếp tục ở lại học, mãi cho đến năm 1975 thì trở về Huế 
nương chúng tu học và cùng chăm sóc chùa Tổ. Thời 
gian ấy rất khó khăn, biết bao nhiêu huynh đệ cùng 
trang lứa vì khó khăn của thời cuộc và chiến tranh mà 
không thể đi tiếp con đường tu, nhưng Sư Thúc vẫn 
giữ một tấm lòng sắt son nương tựa Tam Bảo.

Keå chuyeän Ngöôøi xöa
Minh Hy
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Có sức khỏe và lòng nhiệt huyết của một người tu trẻ, Sư 
Thúc đã đảm trách những công việc nặng nhọc như tri 
ruộng và tri vườn. Hồi ấy, chùa Tổ nổi tiếng là một nơi làm 
vườn rất giỏi. Đến năm 1979, Hòa thượng Chí Niệm viên 
tịch. Sư Thúc đã được tông môn ủy cử lên đảm trách điều 
hành Phật sự của Tổ đình và tiếp tăng độ chúng. Với nhiệt 
huyết sẵn có, Sư Thúc đã đem hết lòng của mình để phụng 
sự Tam Bảo, làm cho chùa Tổ trở nên xinh đẹp, ấm cúng, 
làm phát khởi niềm tin cho Phật tử và du khách mọi nơi 
mỗi khi trở về thăm viếng. Đến năm 1994, với lòng nhiệt 
huyết luôn nghĩ đến hàng xuất gia trẻ, Người đã cùng với 
chư tôn túc ở Huế và nhiều vị giáo thọ khác mở Phật Học 
Viện tại Từ Hiếu. Mặc dù điều kiện rất khó khăn nhưng 
học viện đã đào tạo được hơn bốn khóa tăng sinh, mỗi 
khóa năm năm.

Một cơ duyên rất lớn 
nữa là vào năm 2004, 
Sư Thúc đã đến thăm 
Làng Mai trong khóa 
An Cư năm 2004 - 
2005, cùng đại diện Tổ 
đình mời Sư Ông về 
thăm quê hương sau 
ba mươi chín năm xa 
cách. Năm ấy, Sư Ông 
đã ra tận sân bay để 
đón Sư Thúc làm cho 
ai cũng ngạc nhiên và 
xúc động. Sư Thúc kể 
rằng, khi gặp Sư Ông 
thì Sư Thúc thấy mình 
như là một chú điệu, 
không biết làm gì hơn, Sư Thúc đã chắp tay và lạy xụp 
xuống, Sư Ông đã cúi xuống đỡ Sư Thúc lên và nắm tay 
Sư Thúc đi ra xe. Những khoảnh khắc thời gian ấy thật 
sâu đậm mà ai đã chứng kiến thì chắc là không thể nào 
quên. Thời gian ở Làng năm ấy có thể nói là thời gian 
hạnh phúc nhất trong đời của Sư Thúc. Sư Thúc được gần 
gũi bên người sư huynh mà mình hằng yêu quý nhưng đã 
hơn bốn mươi năm chưa một lần thấy mặt. Sư Ông đã 
dẫn Sư Thúc đi chơi rất nhiều, khắp các xóm của Làng. 
Trong mấy mươi năm mãi lo phụng sự Tam Bảo, lo cho 
ruộng vườn để nuôi chúng tu học có khi nào Sư Thúc 
được thanh thản như vậy đâu. Chỉ khi được qua Làng 
Người mới có thật nhiều thời gian để đi chơi. Sư Thúc 
kể là trong lần đó Sư Ông đã viết tặng Sư Thúc hai câu 
thơ: “Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với điệu biết đời nào 
khôn”. Sư Thúc nói: “Thầy thấm hai câu đó lắm!” Vì 
vậy mà khi về lại chùa Tổ Người cứ đọc cho các chú, các 
điệu nghe hoài. Cũng trong đại giới đàn năm đó Sư Thúc 
đã nhận truyền đăng và được Sư Ông trao kệ đắc pháp:

“Công phu chí cả nuôi từ quán
Nẻo về thịnh mậu núi Dương Xuân
Quyết tâm nuôi lớn tình huynh đệ
Đất thiên rạng rỡ bước siêu trần.”

Mãn mùa an cư, Sư Thúc trở về Việt Nam để cùng với 
chư tôn túc trong sơn môn chuẩn bị cho chuyến về thăm 
quê hương và Tổ đình của Sư Ông và Tăng thân Làng 
Mai. Sau khi Sư Ông rời Huế, thấu hiểu được ước mơ 
của những người tu trẻ, Sư Thúc đã cùng với tăng chúng 
chùa Tổ quyết định làm mới lại sự thực tập và xây dựng 
chùa Tổ thành một Tu viện đầu tiên ở Việt Nam tu học 
dưới sự hướng dẫn của Sư Ông, Sư Thúc là một cây đại 
thụ luôn luôn có mặt đó để làm chỗ nương tựa cho Tăng 
thân. Sau gần năm năm thực tập pháp môn mới, giờ đây 
chùa Tổ đã có hai chúng xuất gia nam và nữ hơn một trăm 
vị cùng tu học và cùng đi trên một con đường chung. 

Vậy là tâm nguyện của Sư Thúc với Tam Bảo cũng đã 
được tròn đầy khi thấy con cháu của mình biết tu học và 
thương yêu nhau như người một nhà, đó cũng là lúc Sư 

Thúc xả bỏ báo thân. 
Với sáu mươi hai tuổi 
đời và bốn mươi năm 
làm một người xuất 
gia, Sư Thúc đã để hết 
thời gian của mình để 
phụng sự Tam Bảo, 
xây dựng Tăng thân, 
làm cho tổ đình ngày 
thêm hưng thịnh. Để 
hàng con cháu sau 
này luôn tưởng nhớ 
đến công hạnh của 
Sư Thúc, Sư Ông đã 
viết một câu đối tặng 
Sư Thúc. Câu đối đã 
được khắc lên bảo 

tháp Sư Thúc trong khuôn viên chùa Tổ:

“Từ Hiếu dưỡng chân tổ ấn trùng quang thiên tải chiếu
Mai Thôn đắc đạo sơn môn vĩnh chấn nhất thời hưng”

Sư em thương kính!

Vậy là câu chuyện mà sư anh kể cho sư em nghe cũng đã  
hết nhưng câu chuyện này sẽ bước sang một trang mới, 
Sư Thúc là trang đầu trong rất nhiều trang có trước đó, 
còn các trang sau nữa chúng ta sẽ viết tiếp lên. Nếu có dịp 
về thăm chùa Tổ sư em sẽ được tiếp xúc với Sư Thúc qua 
những hình tướng mới. Sư em sẽ thấy Sư Thúc qua sự có 
mặt của các thầy, các sư chú, sư cô và các điệu ở đó. Chùa 
Tổ vẫn còn đó, dấu ấn của chư liệt vị tổ sư vẫn còn có đó, 
chỉ cần đặt từng bước chân thật vững chãi và nhẹ nhàng 
trên mảnh đất thiêng ấy thì sư em sẽ tiếp nhận được rất 
nhiều năng lượng bình an của chư vị.

Mai Thôn, Mùa An Cư Kiết Đông 2009 - 2010.

* Tài liệu tham khảo: Tiểu sử Hòa thượng Thích Chí Mậu  
- Thầy Từ Niệm
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Với giây phút tĩnh lặng đầu ngày, con ngồi xuống 
nơi góc học, thắp một ánh nến nhỏ, đốt một thỏi trầm 
và thưởng thức từng hơi thở vào ra.  Trước mắt con, 
một bức ảnh nhỏ của Sư Thúc có nét chữ thư pháp 
của Sư Ông:

“Thanh lương hải nguyệt sinh trừng tuệ
Chí nguyện sơn đầu thịnh mậu xuân”

Con pha một tách trà đặt nhẹ với lòng thành kính trước 
bức di ảnh, rồi con ngồi đó uống từng ngụm trà với niềm 
trân quý, biết ơn sâu sắc đối với cuộc sống. Con uống 
trà với Sư Thúc, ngồi hầu chuyện với Sư Thúc trong 
lòng con. Ánh nến tỏa dịu nhẹ cùng với khói trầm quyện 
trong không gian yên lắng - không gian trong lòng càng 
thêm thiêng liêng và ý vị. Hôm nay là tròn một 100 ngày 
Sư Thúc nhập tháp. 

“Phù Độ mấy tầng xây
Đa Bảo tháp xưa cũng thế này
An dưỡng quê Thầy chính tại đây”.

Niềm thương kính dâng đầy trong lòng và sâu hơn với 
năng lượng bình an tỏa ra từ tâm hồn trẻ thơ. Con mỉm 
cười với chính con, con mỉm cười với Sư Thúc và con 
nhận thấy đó là niềm biết ơn, đó là tình Thầy trò, đó là 
sự trao truyền và tiếp nối. Con ý thức  rằng bao giờ còn 
có sự tiếp nối thì con sẽ chẳng mất bất cứ một thứ gì. 

Với con, sự ra đi của Sư Thúc là một mất mát thật lớn 
lao. Con đã từng lén lau giọt nước mắt đã lỡ trào ra khi 
đưa hai tay đón lấy một chiếc tang vàng. Đã có rất nhiều 
cảm xúc buồn, thương tiếc và thấy lòng như 
đau thắt khi con đón nhận được sự thật mất 
mác đó. Sư Thúc là người Thầy vô cùng kính 
quý trong cuộc đời của con. Những điều Sư 
Thúc dạy là những điều vô cùng bình dị - từ 
ánh mắt, từ nụ cười, từ dáng đi và từ những lời 
nói, những thăm hỏi mang nét bình dân, chân 
chất… Sư Thúc đã cho đời, cho đạo pháp cả 
cuộc đời. Những phút đó, con biết điều con 
cần làm là ngồi yên, cho tâm tư lắng xuống. 
Con ngồi xuống trong thế bình an, hướng tâm 
về Sư Thúc, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp 
về Sư Thúc. Cái yên lắng đó đưa con trở về 
với hải đảo tự thân, tiếp xúc và đón nhận được 
tình thương của Sư Thúc thật rõ ràng và sâu 
lắng. Sự có mặt và  trân quý bằng cả tấm lòng, 
cho con niềm tin là Sư Thúc còn đây, không 
bao giờ mất. Chính giờ phút đó, hơi thở con 

sâu hơn bao giờ hết, bình an trở lại như sự có mặt của Sư 
Thúc trở lại rất gần, rất gần. Trong giây phút linh thiêng 
ấy, con thấy nội tâm mình mạnh thêm lên, niềm tin con 
đường vững thêm và con bắt đầu sống sâu sắc hơn với 
giáo lí vô thường, không sinh, không diệt và tương tức. 

“Ta vẫn còn đến đi thong dong
Có không còn mất chẳng băn khoăn
Bước chân con hãy về đi thanh thản
Không tròn, không khuyết một vầng trăng.”

Sư Thúc đã sống đẹp và sẽ hoài là sự sống đẹp. Trong 
lòng con đã có Sư Thúc, đang mang theo Sư Thúc và 
chắc chắn sẽ còn hoài Sư Thúc… 
  
Mỗi phút đầu ngày đi qua thêm đẹp với chất liệu bình 
an, và con tin con sẽ có một ngày đẹp. Có chất liệu 
bình an, con cảm được Sư Thúc đang thật gần bên con. 
Những vầng thơ lại hiện về một lần nữa chứa đầy niềm 
thương kính.

Mãi còn đây tiếng gió, tiếng chim,
Ánh dương lên gọi núi đồi tỉnh dậy.
Mãi còn đây suối Tào Khê tuôn chảy,
Mái già lam ấm áp tình Thầy 
Mãi còn đây trong con mãi còn đây!
Tiếng chuông chùa trầm hùng qua giọng hát
Có hương mộc, có cội lan thơm ngát,
Có đức hạnh thầy trong nghĩa đạo thấm sâu.

Con còn nhớ hoài hình ảnh Sư Thúc trong những buổi 
thiền hành ở chùa Tổ. Sư Thúc bao giờ cũng có mặt cho 

Doøng soâng taém haït söông trong
Chân Tuyết Nghiêm
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đaị chúng với tà áo nâu, chiếc nón lá bình dị, thân thương 
và với nụ cười thật hiền. Và rất nhiều lần Sư Thúc đưa cánh 
tay lên, nắm bàn tay làm thành chiếc dùi thỉnh chuông và 
bắt giọng cho bài hát “Tiếng Chuông Chùa Cổ”.

“Boong… boong… tôi là chuông đại hồng…”

Con nhìn thấy có rất nhiều nụ cười tỏa rạng trên những 
khuôn mặt của quý Thầy, quý Sư cô và nhất là các Phật 
tử cùng tu tập. Những hình ảnh ấy đơn giản nhưng đẹp 
sâu đậm trong lòng con. Và con nghĩ hình ảnh ấy cũng 
sẽ còn lắng đọng trong lòng những người con đã từng 
có may mắn sống trên đất Tổ, sống và nương tựa ở đức 
hạnh của Sư Thúc.

Chùa Tổ có hoa Mộc và hoa Ngọc Lan là loài hoa luôn tỏa 
hương ngào ngạt. Chùa Tổ còn có hồ súng tím, có những 
con đường giữa rừng thông, Hồ Bán Nguyệt, Nhà Thủy 
Tạ… con thiết nghĩ không cảnh nào không lưu lại hình ảnh 
Sư Thúc, không lưu lại sự sống của Sư Thúc. Bước chân 
tỉnh thức, ánh mắt đầy trân quý, nụ cười đầy tin yêu… 

Những ngày con được sống ở Huế là những ngày có 
những biến cố khó khăn. Con nhớ có hôm, chúng con 
buồn quá nên rủ nhau qua chùa Tổ. Sư Thúc dường như 
đoán biết chúng con đang buồn, nên ra đón chúng con 
trên đường lên thiền đường Trăng Rằm. Nhìn thấy Sư 
Thúc, chúng con muốn khóc ngay vì hờn tủi. Sư Thúc có 
chút khôi hài để phá tan không khí ấy bằng câu hát ngạo 
nghễ: “Ôi ta buồn ta đi lang thang!”. Chúng con đã cười, 
bớt đi được một chút hờn tủi trong lòng như đứa bé được 
mẹ hiểu, ôm vào lòng mà dỗ dành. Sư Thúc đưa chúng 
con vào ngồi chơi, hầu chuyện trong Thất Lắng Nghe, 
Sư Thúc cho chúng con ăn mít vườn… Mấy đứa con nít 
như tụi con, thấy mít là sáng cả mắt, và lại được nghe 
Sư Thúc kể chuyện vui… thế rồi cơn buồn, hờn tủi kia 
được thay bằng sự nhẹ nhàng, thông thương hơn trong 
lòng. Niềm tin và ý chí của chúng con như cây được bón 
thêm phân, tưới thêm nước. Những câu chuyện năm xưa 
thời Sư Thúc hành điệu hay những câu đố mẹo với cách 
kể chuyện khéo léo như cuốn hút hết chị em con, lấy đi 
những buồn phiền, thêm vào những niềm vui, an ủi… 
Những niềm hạnh phúc bình dị đó cho chúng con thêm 
nhiều sức mạnh, cho chúng con thêm nhiều kinh nghiệm 
đón nhận và vượt qua khó khăn. Nhờ đó mà nhiều khi 
con đã nhìn được khó khăn đơn giản hơn, đón nhận nhẹ 
nhàng hơn những điều chưa hay, chưa đẹp xảy ra. 

Mãi còn đây tiếng kinh vọng đêm thâu
Dương Xuân sống với người bao năm tháng
Mãi còn đây mắt thương yêu ngời sáng,
Nụ cười Thầy trong biển động trời yên
Mãi còn đây là nhựa sống thiêng liêng
Có bài học từ tình thầy bình dị
Có sức hùng bước chân người xuất sĩ
Chí thương yêu, tâm vững giữa dặm đường.

Những bài học Sư Thúc trao truyền cho chúng con là vô 
ngôn, không thể viết xuống hết. Ở đó có tấm lòng truyền 
trao là tình thương yêu sâu và tầm hiểu biết rộng. Và sự 
tiếp nhận nơi chúng con là lòng thành kính và niềm tin 
sâu sắc. Thân giáo của Sư Thúc, khẩu giáo của Sư Thúc 
là bài học vô cùng sinh động. Nhìn hình ảnh Sư Thúc 
con tiếp xúc được hình ảnh của các sư tổ Nhất Định, 
sư tổ Huệ Minh... và gần nhất là sư cố Thanh Quý của 
chúng con. Từ Hiếu đã được Sư Thúc tiếp nối một cách 
đẹp đẽ trong chuỗi dài của sự tiếp nối thiêng liêng qua 
nhiều thế hệ. Sự ra đi của Sư Thúc cho chúng con ý thức 
rõ ràng hơn sứ mạng của mình trong dòng chảy tiếp nối 
đó. Đó là suối nguồn tâm linh chúng con sẽ phải tiếp tục 
khai thông, là gốc rễ mà chúng con sẽ phải chung tay 
bồi đắp. 

Thầy còn đây hoa nở giữa trời thương
Khí đất tổ nơi muôn ngàn biểu hiện
Thầy đến đi giữa nghĩa ân đưa tiễn
Một bước về Thầy hóa gió thong dong
Khế ngọt trăm năm tình Thầy đầy sự sống
Câu chuyện xưa chẳng khép lại bao giờ
Thầy còn đây nơi ngòi bút trẻ thơ
Trong sâu lắng con biết Thầy còn mãi.

Lễ tang Thầy, con không được về hầu bên kim quan của 
Thầy nhưng ở đây mỗi ngày cùng các chị em lên thiền 
đường tụng kinh, cúng cơm cho Sư Thúc, xướng kệ, 
đảnh lễ Sư Thúc. Không riêng con mà cả đàn cháu của 
Sư Thúc ở phương xa như chung một nỗi niềm, cùng 
một tâm niệm hướng về đất Tổ, hướng về giác linh của 
Sư Thúc.

Cây khế trăm năm tay Sư Thúc hái cho con còn ngọt 
cho tới bây giờ. Người ta bảo chỉ Sư Thúc hái khế đó 
mới ngọt, con được Sư Thúc hái cho ăn vài lần và quả là 
ngọt thật. Có thể vị ngọt đó có chứa tình thương của Sư 
Thúc và tình Thầy trò sâu đậm trong lòng con.

Sư Thúc kính thương!

Con sẽ tiếp tục bước đi những bước thật vững vàng để 
xứng đáng làm con ngoan của Bụt, của Thầy và làm 
cháu ngoan của Sư Thúc. Con có vậy, Sư Thúc sẽ còn 
mãi trong con. Con nguyện cầu cho Sư Thúc ra đi bình 
an. Nguyện cầu sự ra đi của Sư Thúc sẽ là nguồn năng 
lượng kết nối, là chiếc cầu hiểu thương mỗi ngày mỗi 
thêm đẹp, cho tình huynh đệ của con cháu hàng ngày. 
Xây dựng Tăng thân, giữ gìn mạng mạch đất Tổ, đưa 
đạo Bụt đi về tương lai là việc chúng con sẽ làm ấm 
lòng Sư Thúc. 

Kính lạy giác linh Sư Thúc! Con ngồi đây viết xuống 
vài điều  đã có, đã đi qua và vẫn còn sâu trong lòng để 
nhớ về, để kính thương, thán phục và nhất là làm sống 
lại lời hứa với người Thầy đã khuất.
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Ước nguyện xưa bể dâu xin gìn giữ 
Vững niềm tin nguyện đi hết con đường.

Cái viết bao giờ cũng còn nằm trong vòng giới hạn, con 
nhận ra bản chất cái đẹp nằm ở tấm lòng. Con tiếp tục 
bình an, tiếp tục chơi với những giây phút đi qua, để bắt 
đầu một ngày mới tinh khôi. Chút lạnh đầu đông thoáng 
qua nhưng lòng vẫn thấy ấm. Có lẽ cái ấm ấy từ hơi 
nóng của tách trà chứa cả tình thương của vũ trụ. Mà 
cũng có thể là cái hơi ấm đang chảy đều trong tâm hồn, 
thấm vào từng tế bào, như hơi sương thấm vào mặt nước 
rồi cứ lan tỏa, lan tỏa, hòa làm một một dòng sông. Mỗi 
niệm thương yêu, mỗi cái hiểu biết nho nhỏ, mỗi niềm 
vui con góp nhặt là mỗi hạt sương trong. Mỗi ngày đi 
qua có vài hạt sương  tắm cho dòng sông của con thêm 
mới, thêm trong và dòng sông con sẽ tiếp tục mạch suối 
nguồn bất tận tự muôn đời. 



Sư cô Chân Hoa Nghiêm

Mấy tuần nay, Huế lại oi bức, nhiệt độ đã lên đến gần 
40oC. Bây giờ, mây kéo đến đen nghịt, trời gầm gừ 
những tia sấm chớp lòe, những cơn gió mạnh thổi dạt đi 
những hàng tre bên hồ Sao Mai. Cơn mưa đổ ào xuống, 
không khí trở nên mát mẻ, tôi thấy dễ chịu trong người. 
Tôi chợt nghĩ: “Làm sao có thể tách rời con người với 
trời đất được nhỉ!”. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn, 
tiếng hô canh của sư em cũng vang vọng như tiếng mưa 
rơi trên mái ngói. Ngồi trong tư thế hoa sen, tôi chiêm 
ngưỡng những sợi châu ngọc lóng lánh phản chiếu bởi 
ánh đèn bên ngoài thiền đường. Trước mắt tôi là những 
hàng châu ngọc lấp lánh thánh thót rơi xuống sân. Tôi 
nhắm mắt lại cho thân và tâm cùng hòa chung vào một 
nhịp thở với đất trời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không 
khí trong lành, cây cối khoác lên màu áo mới xanh tươi. 
Nghĩ đến những khó khăn đã đi qua cho chúng tôi trong 
thời gian đầu ở Huế, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi 
thấy mình được ngồi yên trong thiền đường Hương Cau 
của Ni Xá Diệu Trạm thuộc Tổ Đình Từ Hiếu. 

Ngày mới về Huế, tôi được các thầy giáo thọ cho biết 
đang có dự án xây một ni xá cho các sư cô đang tạm 
trú tại Tây Linh về tu học. Chúng tôi đã đi tìm đất ở 
vài nơi mà không được. Cuối cùng Sư Thúc nhượng lại 
miếng đất mà ngày trước Sư Thúc đã mua từ một cư sĩ 
dùng để trồng trọt cho chúng tôi để xây ni xá. Lúc ban 
đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin 

giấy phép để xây cất. Nhờ ơn Bụt và chư Tổ, cuối cùng 
chúng tôi được cấp giấy phép và công việc xây cất phải 
trên một năm mới hoàn tất theo ước nguyện là trước 
mùa An cư kiết Hạ năm 2009. Chúng tôi rời chùa Tây 
Linh về Diệu Trạm ở hẳn toàn bộ trước ngày an cư. Sư 
Thúc sức khỏe ngày càng yếu kém nhưng vẫn cố gắng 
có mặt cho chúng tôi ngày mới dọn về. Bệnh ung thư 
đã đi vào xương, bác sĩ căn dặn không cho Sư Thúc đi 
nhiều, nhưng vì thương chúng tôi, Sư Thúc dùng gậy 
chống để đi qua ni xá và làm lễ khấn trước khi chúng tôi 
dọn vào. Sư Thúc đã cầm gậy đi từng bước quanh ni xá 
góp ý với tôi làm thế nào để chuẩn bị cho ngày khánh 
thành và an vị Phật.

Sáng nay, ngày 21 tháng 4 âm lịch năm 2009, đại chúng 
hai chùa Diệu Trạm và Từ Hiếu bận rộn chuẩn bị cho lễ 
khai mạc Trai Đàn Chẩn Tế được tổ chức tại Tổ Đình 
Từ Hiếu, mục đích của buổi lễ là cầu an cho Sư Thúc, 
đồng thời làm lễ tẩy tịnh và an vị Phật cho ni xá Diệu 
Trạm. Cờ Phật giáo được treo đầy trên con đường từ Tổ 
Đình dọc theo bờ hồ Sao Mai đến cánh cửa cổng vào 
ni xá Diệu Trạm, cờ được treo cùng khắp quanh ni xá. 
Các sư cô y áo chỉnh tề đứng dọc hai bên đường chờ 
cung nghinh chư vị tôn túc. Bên Từ Hiếu, băng role và 
cờ Phật giáo cũng được treo cùng khắp, tôi và sư trụ trì 
Tây Linh cùng quý thầy trong ban nghi lễ cung đón chư 
vị tôn túc. Quý ôn và quý sư bà đã tới, rất nhiều chư vị 
Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư đều cùng có mặt. Buổi 
khai mạc diễn ra thật vô cùng long trọng với sự chứng 
minh của Hòa thượng Lam Sơn, Hòa thượng Phổ Hòa 
làm chủ lễ và sự hiện diện của rất nhiều chư vị Tôn 
Túc. Giữa chừng buổi lễ, Hòa thượng Phổ Hòa và chư 
vị tôn túc bắt đầu đi qua ni xá Diệu Trạm, mọi người 
vừa đi vừa niệm Bụt A Di Đà, lúc đó tôi thấy lòng mình 
vô cùng cảm động lẫn hồi hộp. Hai bên đường các sư 
cô và các bác Phật Tử chắp tay hộ niệm theo. Tất cả đã 
đến trước tượng Bụt Thích Ca trong thiền đường Hương 
Cau thì tiếng niệm Bụt cũng vừa ngưng. Hòa thượng 
Phổ Hòa cất lên lời xướng: “Diệu Trạm Tổng Trì Bất 
Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu…”, mọi 
người cùng hòa theo tiếng tụng kinh thật hùng tráng, 
quý thầy bảo tôi lạy xuống giữa hai hàng Tôn Túc. Thở 
thật sâu tôi nhẹ nhàng lạy xuống, tôi thấy mình không 
phải là người duy nhất đang lạy mà có cả gia đình huyết 
thống và gia đình tâm linh đang cùng tôi lạy xuống. Sau 
này tôi mới biết rằng lúc đó cũng có rất nhiều các sư em 
đang cùng tôi lạy xuống. Niềm hạnh phúc tràn dâng vì 
ước nguyện có một nơi để cho các sư cô tu học đã thành 
tựu. Ước nguyện của Thầy tôi, của Sư Thúc đã thành 
tựu. Không cần phải biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi 
biết một điều chắc chắn trong hiện tại là chư Bụt, chư 
Tổ, chư vị Tôn Túc ở Huế đang chứng giám cho sự có 
mặt của Diệu Trạm, sự có mặt của chúng tôi. Chúng tôi 
cung kính lạy xuống để tạ ơn Bụt ơn Tổ, ơn Long Thần 
Hộ Pháp, ơn Tổ Tiên của vùng đất đã cho phép chúng 
tôi sống và tu tập ở đây. Sau bài tụng thì quý Ôn bắt 

Dieäu Traïm Toång Trì



98

đầu làm phép tẩy tịnh vòng quanh ni xá, buổi lễ diễn ra 
thật trang nghiêm và cảm động. Buổi chiều ngày hôm 
sau, chúng tôi cùng tham dự tụng kinh Địa Tạng với Ni 
bộ Huế. Mặc dù là phái nữ nhưng quý ni sư tụng kinh 
thật hùng hồn không thua gì phái nam. Nhân tiện đó tôi 
thỉnh quý ni sư qua Diệu Trạm tụng cho một thời kinh. 
Thật cảm động khi quý sư đã không ngại tụng thêm một 
biến kinh cho Diệu Trạm và đi nhiễu Bụt trong thiền 
đường Hương Cau. Chấm dứt buổi chiều ngày hôm ấy, 
quý sư cùng ngồi lại và chúc mừng chúng tôi. Ngày 
cuối của buổi Trai Đàn, chúng tôi được cơ hội làm lễ 
cúng dường trai tăng chư vị Tôn Túc. Những ngày ấy 
chúng tôi thấy hạnh phúc vô cùng vì được chư vị Tôn 
Túc thương tưởng.

“Ni xá Diệu Trạm đẹp lắm, cái chi cũng đẹp, thiền 
đường, nhà ăn, vườn hoa, v.v…” Một sư em đã nói với 
tôi như thế. Trong mắt tôi, Diệu Trạm thật hiền lành. Ni 
xá có hai dãy nhà gồm hai tầng lầu và một khoảng sân 
hẹp dài. Một dãy nhà có tầng dưới là phòng ở và tầng 
trên là thiền đường, còn dãy kia tầng dưới là nhà bếp và 
tầng trên là phòng ăn, trước sân và cạnh nhà có những 
cây mít đã có sẵn trái trước khi chúng tôi dọn về. Trước 
khi dọn về, các sư em đã xin cỏ ba lá về trồng khắp khu 
vườn hoa. Thầy Từ Giác đã đi xin rất nhiều loại cây, 
như cây cau, cây mân, cây ngô đồng về trồng trước sân. 
Riêng tôi, tôi cũng đi mua nhiều loại cây mà chị em 
chúng tôi đều ưa thích là cây ngọc lan, cây hoa hậu (kỷ 
niệm khi còn ở chùa Tây Linh) cây phượng, cây bằng 
lăng, cây bồ đề, v.v... Buồn cười nhất là mảnh đất có 
rộng lớn chi mô mà chị em chúng tôi đòi trồng đủ loại, 
thành ra mỗi loại chúng tôi chỉ trồng có một cây thôi. 
Cách ni xá Diệu Trạm và Từ Hiếu là một hàng rào và 
song cửa sắt được đóng chặt hàng ngày, trừ ngày quán 
niệm hay bên chùa Tổ có kỵ song cửa mới được mở. 

Chiều nay Sư Thúc và tôi đi dạo một vòng quanh ni xá 
để nghe Sư Thúc dạy bảo, Sư Thúc chỉ lên hàng rào và 
nói với tôi: “Các con trồng mồng tơi để leo cho đẹp.” 
Tôi về nhắn lại lời Sư Thúc dạy, nhưng các sư em lại 
nhìn tôi cười nói: “Trồng mồng tơi thì ốt dột lắm sư 
mẹ ui!” “Sao dzậy?”, ngạc nhiên tôi hỏi thì các sư em 
lại tủm tỉm cười. Một sư em hát nho nhỏ: “Nhà nàng 
ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh 
rờn…” Ui chao ơi, thì ra là dzậy! Không lâu hàng 
rào hiện ra những dây bìm bìm đầy hoa tim tím, 
và những dây đậu rồng xum xuê sát cổng ra vào, 
chúng tôi tha hồ thưởng thức những đậu rồng xanh 
tươi ngọt mát dòn tan. Sư Thúc lại dặn dò: “Các 
con nên trồng nhiều hoa cho đẹp.” Các em tôi 
rất ngoan và thương Sư Thúc, không lâu hai bên 
đường vào ni xá lại đầy những loài hoa hồng, tím, 
đỏ xinh tươi. 

Ni xá mới thành lập mà tưởng chừng như lâu năm. 
Nhìn ngôi ni xá, tôi thấy ni xá đẹp quá chừng! Vì 

không phải là chùa nên ni xá không cần mái cong ngói 
rồng ngói phượng, cũng không có nhiều tượng Bụt, dù 
là nơi sinh hoạt tu tập mỗi ngày. Tôi thấy Diệu Trạm đẹp 
vì có sự đóng góp chân thành của những đôi tay, khối óc 
và tình thương của các thầy cô trẻ và của nhiều người 
từ khắp nơi trên thế giới. Trong thời gian xây cất, chúng 
tôi cùng quý thầy bên Từ Hiếu đã chuyền tay nhau từng 
tảng đá to có, nhỏ có, từng viên gạch ngói đỏ, chuyển 
từng xe cát, trồng từng bụi cây, những vòm hoa, từng 
vạt cỏ. Lúc nghỉ ngơi, chúng tôi chia nhau từng miếng 
bánh, chén chè đậu xanh mát rượi, những nụ cười tươi 
tắn sau vành nón nghiêng che… Chúng tôi đã làm việc 
chung với nhau thật hòa hợp. Tôi không quên có những 
ngày trong mùa hè nắng cháy da người, sư em đã đèo tôi 
trên chiếc xe gắn máy để đi tìm mua vật liệu theo lời yêu 
cầu của ông thợ cả. Chúng tôi đã dầm mưa ngày đêm để 
chuyền cho xong những ngói gạch cho kịp mùa nắng. 
Diệu Trạm đã dạy chúng tôi biết trân quý những gì mình 
đang tận hưởng, tất cả đều được làm bằng công phu lao 
tác, chứ không có gì tự nhiên mà ra cả. 

Về Diệu Trạm được gần hai tuần, Sư Thúc hỏi tôi: 
“Các sư cô dọn về Diệu Trạm được bao lâu rồi Hoa 
Nghiêm?” “Thưa Sư Thúc gần hai tuần rồi ạ.” “Các sư 
cô ở có hạnh phúc không?” Tôi trả lời: “Thưa Sư Thúc, 
chúng con hạnh phúc vô cùng!” Sư Thúc gật đầu: “Như 
vậy là tốt đó, Tổ Tiên nơi này đã yểm trợ các con rồi.” 
Ngày mới về, có một số các sư cô cảm thấy sợ vì quanh 
đây có nhiều ngôi cổ mộ, riêng tôi, tôi cảm được năng 
lượng thiêng liêng của vùng đất này rồi. Có Diệu Trạm, 
cư sĩ nữ về thăm chùa Tổ cũng có chỗ lưu trú lại thêm 
khi khu nhà khách nữ bên Từ Hiếu hết giường. Mẹ các 
sư cô cũng có chỗ ở khi lên thăm con hay muốn tu tập 
một thời gian.
Mỗi buổi sáng sớm, sau giờ công phu khuya, chúng 
tôi thường im lặng thiền hành bên nhau lên đồi Dương 
Xuân, nơi đây tôi nhớ đến những kỷ niệm Thầy kể 
khi còn là điệu. Rồi chúng tôi cùng tập mười động tác 
chánh niệm, nhìn các sư em đứng thẳng xen kẽ nhau 
giữa những cây thông, tất cả cùng giương cao đôi tay 
hướng thẳng lên bầu trời đang từ từ hừng sáng, những 
thân hình mảnh dẻ đứng bên nhau giống như những cây 
thông xanh khỏe mạnh trong khu rừng Dương Xuân đã 
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trải qua những năm tháng nắng mưa. Chúng tôi cũng 
vậy. Chúng tôi đã đứng bên nhau trong thời gian khó 
khăn lúc ban đầu ra Huế, nhờ nương tựa vào nhau mới 
có được Diệu Trạm của ngày hôm nay.

Chúng tôi bắt đầu ba tháng an cư ở Diệu Trạm, ngày 
nào chúng tôi cũng đắp y ăn quá đường. Các bác Phật 
tử Tăng thân của Bác Siêu, Tăng thân Tiếp Hiện ở Huế 
xin phép được cúng dường quá đường mỗi ngày thứ 
ba, chúng tôi rất vui khi có các bác cùng về tu tập. Một 
hôm, sư em vào thưa: “Sư mẹ ơi, có người muốn gặp.” 
Trước mặt tôi là một người đàn bà gầy ốm trên tay bồng 
một đứa bé khẳng khiu, gương mặt hằn lên những nét lo 
âu, đôi mắt nhìn tôi như van xin một điều gì. “Cô gặp 
tôi có chuyện gì không?” Người đàn bà chỉ tay vào đứa 
bé: “Thưa sư cô, xin sư cô cứu giúp con của con, nó bị 
bệnh u trong não cần phải mổ, mà con không có tiền 
để mổ, xin cô thương xót.” Nói xong người đàn bà đưa 
ra một tờ giấy như để chứng minh là mình nói thật. Tôi 
không nhìn tờ giấy và cũng không cần biết là đứa bé có 
bệnh thiệt hay không, tôi chỉ lặng lẽ đi lấy tiền trao cho 
người đàn bà. Từ ngày về Diệu Trạm, tôi đã gặp trên 50 
trường hợp tương tợ như vậy. Lúc ban đầu tôi còn nghi 
ngờ, nhưng tôi luôn gặp những con người trông đầy 
đau khổ, và trong trái tim tôi không cho phép mình làm 
ngơ trước những tình trạng như vậy. Vẫn còn rất nhiều 
người nghèo khổ trên đất nước đang bắt đầu phát triển, 
nếu như mình bị gạt, thì tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn là 
làm ngơ trước nỗi khổ đau của người khác.

Niềm vui chưa được trọn vẹn thì Sư Thúc ngã bệnh 
nặng, chúng tôi cùng quý thầy thay phiên nhau lên 
bệnh viện chăm sóc Sư Thúc. Đã biết con người 
không thể nào tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử, nhưng 
khi nhìn gương mặt xanh xao và con người càng 
ngày càng gầy xuống của Sư Thúc, tôi thấy lòng 
mình chùng xuống. Trước khi ra đi, Sư Thúc muốn 
về chùa, mỗi ngày chúng tôi đều sang thăm Người, 
các thầy được chia phiên túc trực ngày đêm. Bác sĩ 
Cầu bảo: “Còn 24 giờ nữa thôi là Ôn sẽ đi.” Hai 
đêm đầu, tôi và quý sư nghỉ ngoài hiên Thất Lắng 
Nghe để hầu chuyện hữu sự của Sư Thúc. Nằm bên 
quý sư, tôi thấy được tình huynh đệ giữa mình và 
quý sư, tôi thấy thương cái tình của quý sư đã dành 
cho Sư Thúc. Trước giờ Sư Thúc ra đi, gia đình tâm 
linh cũng như gia đình huyết thống của Sư Thúc 
đều có mặt đầy đủ. Sư Thúc đã ra đi thật bình an, 
Sư bà Lưu Phương đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của 
Sư Thúc rồi chắp tay niệm Bụt, hình ảnh này làm 
tôi không cầm được nước mắt, tôi cảm được tình 
thương của một sư chị đối với sư đệ trong cái vuốt 
nhẹ đó. Thời gian ấy Bát Nhã bắt đầu xảy ra chuyện, 
tin buồn này tiếp đến tin buồn kia, nhờ có sự thực 
tập mà tôi vượt qua được những lo âu trong lòng. 
Đối với tôi, Chùa không phải chỉ là một danh lam thắng 
cảnh, mà chùa là nơi để chúng ta được trở về để tu tập 

và chuyển hóa những gốc rễ của mọi khổ đau, nhận diện 
được con người thật xưa nay bị vô minh che lấp. “Sáng 
nay em tôi trở về quỳ dưới Phật đài, mắt đầm đìa lệ, ôi 
những linh hồn đi tìm bóng đổ, hình bóng của tôi xưa 
phiêu lưu ngàn năm một hôm sầu khổ khao khát bến 
bờ.” Diệu Trạm là nơi chúng tôi tu tập chung với quý 
thầy bên Tổ Đình để chế tác năng lượng bình an, giúp 
cho nhiều người tu tập chuyển hóa những khổ đau, tiếp 
nối sự nghiệp của Bụt, Tổ và Thầy. Chúng tôi cũng sẽ 
không bao giờ quên ơn Sư Thúc, Người đã thương yêu 
và lo lắng cho Diệu Trạm cho đến ngày Sư Thúc đi về 
cõi tịnh. Sư Thúc không còn nữa nhưng Sư Thúc còn 
mãi trong lòng của chúng tôi.

Sư Thúc ơi, chúng con sẽ không bao giờ quên ơn Sư 
Thúc. Sư Thúc đã thương yêu và lo lắng cho Diệu Trạm 
cho đến ngày Sư Thúc đi về cõi tịnh. Diệu Trạm sẽ là nơi 
giúp cho nhiều người tu tập chuyển hóa những khổ đau, 
tiếp nối sự nghiệp của Chư Bụt, Chư Tổ, của Sư Ông và 
Sư Thúc. Sư Thúc ơi, chúng con tự nguyện rằng sẽ hoàn 
thành những ước nguyện của Sư Thúc hầu đền đáp công 
ơn Người đã dày công lo lắng cho chúng con.”

Huế bắt đầu vào mưa với những cơn mưa rất lớn, mưa 
liên tiếp mấy ngày trời hình như cơn bão cấp chín 
đang đi ngang qua Huế, Huế không bão nhưng cũng 
ảnh hưởng không ít, rất nhiều cây cối bị ngã nghiêng. 
Chiều hôm nay mưa đã tạnh, cây cối vạn vật được tắm 
sạch sau cơn mưa trông xanh mát hơn, ánh nắng bớt gay 
gắt hơn. Tôi ngồi trước phòng mình, ăn chiều với sư cô 
Quy Nghiêm, nắng rơi nhẹ trong không gian xuyên qua 
những cây trúc tím, không gian im lắng, đâu đây vài 
tiếng cười khúc khích nổi lên, tôi nghe lòng bình an. 
Tịnh độ là đây rồi, còn lo phiền chi nữa. Lo cho tương 
lai Diệu Trạm, lo cho Tăng thân Bát Nhã, lo cho sức 
khỏe của Sư Ông, cho Sư Thúc đã về cõi Tịnh độ rồi. 
Tất cả những sự lo âu sợ hãi không còn nữa trong giây 
phút hiện tại, giây phút này tôi đang an trú trong Hiện 
Pháp, trong tình huynh đệ. 

Sáng nay đi thiền hành, con đường được sương mù bao 
phủ cùng khắp. Tôi thường hay đi sau chót để được ngắm 
những tà áo nâu và những chiếc nón lá thấp thoáng hai 
bên đường, đàn người đi âm thầm trong sương mù khiến 
tôi nhớ những buổi thiền hành sáng sớm ở Diệu Trạm. 
Tôi đã rời Huế sang Thái Lan, nơi một trung tâm tu học 
nữa của Làng Mai thành hình. Diệu Trạm hay Thái Lan, 
nơi đâu cũng là đạo tràng cho chúng tôi tu học, nơi đâu 
cũng là Làng Mai, cũng là quê hương nuôi lớn pháp 
thân huệ mạng.

Tôi khép hờ mắt, nghe trong tâm vang vọng lời kinh 
“Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn...” 
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Lửa! Lửa cháy ngất Tòa Sen!
Tám chín phương nhục thể trần tâm
Hiện thành thơ, quỳ cả xuống.
Hai Vầng Sáng rưng rưng
Đông Tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một Mặt Trời Mới Mọc,
Ánh Đạo Vàng phơi phới
Đang bừng lên, dâng lên…

Ôi đích thực hôm nay Trời có Mặt
Giờ là giờ Hoàng Đạo nguy nga.
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn nhau: tình huynh đệ bao la.
Nam mô Đức Phật Di Đà
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay?
Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
Người rẽ phăng đêm tối đất dày
Bước ra, ngồi nhập định, hướng về Tây
Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ,
Phật pháp chẳng rời tay…
Sáu ngã luân hồi đâu đó
Mang mang cùng nín thở
Tiếng nấc lên ngừng nhịp Bánh Xe Quay.
Không khí vặn mình theo
Khóc òa lên nổi gió,
Người siêu thăng….
Dông bão lắng từ đây.
Bóng Người vượt chín tầng mây
Nhân gian mát rợi bóng cây Bồ Đề

Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc!
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi!
Chỗ người ngồi: một thiên-thu-tuyệt-tác
Trong vô hình sáng chói nét Từ Bi.
Rồi đây, rồi mai sau, còn chi?
Ngọc đá cũng thành tro
Lụa tre dần mục nát
Với Thời-Gian lê vết máu qua đi.
Còn mãi chứ! Còn Trái Tim Bồ tát
Gội hào quang xuống tận ngục A Tỳ.

Ôi ngọn Lửa huyền vi!
Thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác 
Từ cõi Vô Minh 
Hướng về Cực Lạc.
Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác
Và chỉ nguyện được là rơm rác, 
Thơ cháy lên theo với lời Kinh;
Tụng cho nhân loại hòa bình
Trước sau bền vững tình huynh đệ nầy.

Thổn thức nghe lòng Trái Đất
Mong thành Quả Phúc về Cây
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đồng loại chúng con
Nắm tay nhau tràn nước mắt
Tình thương hiện Tháp Chín Tầng xây.

Sài gòn - 15.07.1963
Vũ Hoàng Chương

100



101

Vũ Hoàng Chương sinh 
năm 1916, đậu tú tài 
Tây, rồi sau đó đi học 
Luật, nhưng thấy học 
Luật cũng không thích, 
đi ra làm phó giám đốc 
cho sở Hỏa xa, rồi chán 
đi về học Toán, nhưng 
học Toán cũng không 
thích, thành ra làm thơ. 
Năm 1945 tham dự 
kháng chiến, tới năm 
1950 thì chán rồi bỏ 
kháng chiến. Vũ Hoàng 

Chương không tìm thấy hạnh phúc trong tất cả những 
cái đó, Luật không thích, Toán cũng không thích, Hỏa 
xa cũng không thích mà cách mạng cũng không thích, 
không thỏa mãn và sau đó di cư vào Nam, năm 1954.

Vào năm 1963, lúc đang ở New York, tôi thấy hình 
của Hòa thượng Thích Quảng Đức ở trên tờ New York 
Times. Hòa thượng tự thiêu cho nhân quyền ở Việt Nam. 
Khi hay tin Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, Vũ 
Hoàng Chương xúc động vô cùng, mấy giờ đồng hồ 
sau đã viết được bài thơ Lửa Từ Bi. Tôi nghĩ rằng hành 
động tự thiêu của Quảng Đức đã làm chấn động tâm can 
Vũ Hoàng Chương, đã biến Vũ Hoàng Chương thành 
một con người khác. Vũ Hoàng Chương bắt đầu thấy 
rằng mục đích của con người, của kiếp người là để xây 
dựng tình huynh đệ. Trong bài thơ Lửa Từ Bi có chữ 
tình huynh đệ và tôi thích nhất câu đó.

Ôi đích thực hôm nay Trời có Mặt,
Giờ là giờ Hoàng Đạo nguy nga.
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt,
Nhìn nhau: Tình huynh đệ bao la.

Chỉ khi nào vì một tình thương lớn người ta mới có thể 
có được một hành động như vậy. Một hành động hoàn 
toàn vị tha, hy sinh cho sự sống, cho tình huynh đệ.

Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc!
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi!
Chỗ người ngồi: Một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét Từ Bi.

Hành động tự thiêu đó không phải để có danh, có lợi, 
muốn để lại cho đời một cái gì mà hoàn toàn do từ bi, do 
tình huynh đệ. Không cần người ta tạc hình mình thành 
ngọc, thành đá, không cần ghi chuyện mình vào sử sách, 
sử xanh. Đây là một hành động rất trong sáng, rất vô vụ 
lợi, một hành động vì tình huynh đệ.

Lửa Từ Bi

Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi
Chỗ người ngồi: Một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét từ bi
Rồi đây, rồi mai sau, còn chi?
Ngọc đá cũng thành tro
Lụa tre dần mục nát
Với Thời Gian lê vết máu qua đi
Còn mãi chứ! Còn Trái Tim Bồ tát
Gội hào quang xuống tận ngục A tỳ

Ôi ngọn Lửa huyền vi!
Thế giới ba ngàn, phút giây ngơ ngác.
Từ cõi Vô Minh
Hướng về Cực Lạc
Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác
Và chỉ nguyện được là rơm rác
Thơ cháy lên theo với lời Kinh;
Tụng cho nhân loại thanh bình
Trước sau bền vững tình huynh đệ này.

Tình huynh đệ được thể hiện lần thứ hai và mình có thể 
nói thực chất của bài thơ này là ca ngợi tình huynh đệ. 
Hòa thượng Thích Quảng Đức chẳng qua là biểu tượng 
của tình huynh đệ.

Ôi đích thực hôm nay Trời có Mặt
Giờ là giờ Hoàng Đạo nguy nga 
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn nhau: Tình huynh đệ bao la

Cho nên nếu một ngày nào mình còn sống, còn tình 
huynh đệ thì ngày đó đời mình còn có ý nghĩa. Bản 
chất của đạo Bụt là từ bi mà từ bi chính là tình huynh 
đệ. Chữ từ dịch cho đúng là tình huynh đệ, tình anh em, 
tình chị em.

Vũ Hoàng Chương
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Ôi ngọn Lửa huyền vi!
Thế giới ba nghìn, phút giây ngơ ngác
Từ cõi Vô Minh
Hướng về Cực Lạc

Vừa bỏ vô minh là có cực lạc liền, đó là nhờ tình huynh 
đệ. Vừa mới sân si, vừa mới kỳ thị mà thấy hành động 
hy sinh không kỳ thị thì chọt thủng được màn vô minh, 
thấy được cõi cực lạc, tức là cõi của tình thương. Tôi ca 
ngợi Hòa thượng Thích Quảng Đức, nhưng tôi ca ngợi 
không nỗi vì vần điệu của tôi không đủ sức để ca ngợi 
một hành động đẹp như vậy.

Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác
Và chỉ nguyện được là rơm rác
Thơ cháy lên theo với lời Kinh;
Tụng cho nhân loại hòa bình
Trước sau bền vững tình huynh đệ này

Từ ngày đó trở về sau, Vũ Hoàng Chương sử dụng thơ 
của mình để xây dựng tình huynh đệ, để nói lên tình 
huynh đệ và Vũ Hoàng Chương có được sự vô úy, không 
sợ hãi nữa, không sợ hãi bất cứ một chính thể nào, dù đó 
là Cộng hòa hay Cộng sản.

Bài thơ Nổi Lửa Từ Bi này ra sau bài Lửa Từ Bi. Vũ 
Hoàng Chương nói đến đại hùng, đại lực của từ bi. Từ 
bi có sức mạnh rất lớn và sức mạnh này cuối cùng sẽ 
thắng được bạo lực của bom và của đạn. Bất cứ một chế 
độ nào mà dùng bạo lực, tuy có thể là thắng lúc ban đầu, 
nhưng cuối cùng cũng bị đánh bại bởi tình huynh đệ và 
lòng từ bi. Đứng đầu của một chế độ là một ông vua hay 
một ông chúa, có khi gọi là tổng thống, gọi là ngôi chúa. 
Ngôi chúa tức là vương vị, tức là ngai vàng, tức là cái 
ghế của Tổng thống. Ngôi chúa thì có quyền hành, có 
quân đội, có cảnh sát, có công an, nhưng cuối cùng sẽ 
phải thua một ngôi khác, trong trường hợp Việt Nam là 
ngôi chùa, tại vì ngôi chùa là tượng trưng cho sức mạnh 
của tình thương.

Lẽ thường Ngôi Chúa dựng trên súng 
Phải tiêu tan dưới đạn
Chỉ còn lại tinh thần Nhân bản
Vằng vặc Núi Sông chót vót Ngôi Chùa

Cuộc tranh đấu vượt ra ngoài giới hạn của Tử 
Sinh…. 
Mầu nhiệm Pháp Vô biên!
Suối Hùng lực mấy thu chẳng cạn
Nước cành dương tẩy xoá mọi oan khiên…

Chỉ có từ bi mới đáp ứng lại được, mới trả lời được với 
hận thù.

Cuộc tranh đấu vượt ra ngoài giới hạn của  
    tử sinh…

Không phải vì muốn sống mà tôi tranh đấu mà sống tôi 
cũng tranh đấu, chết tôi cũng tranh đấu. Chết với sống là 
sự nối nhau, chết để mà sống, sống để mà chết cho nên 
cuộc tranh đấu vượt ra ngoài giới hạn của tử sinh.

Mầu nhiệm Pháp Vô biên!
Suối Hùng lực mấy thu chẳng cạn
Nước cành dương tẩy xoá mọi oan khiên…

Câu này là một chân lý: 

Lẽ thường Ngôi chúa dựng trên súng 
Phải tiêu tan dưới đạn

Đông cũng như Tây, mình dùng gươm mình sẽ chết 
vì gươm, mình dùng súng mình sẽ chết vì đạn. Đó là 
trường hợp của những vị làm vua, làm chúa, làm tổng 
thống đã sử dụng bom đạn thì chính mình sau này sẽ 
chết vì bom đạn.

Chỉ còn lại tinh thần Nhân bản
Vằng vặc Núi Sông chót vót Ngôi Chùa

Vũ Hoàng Chương đã sử dụng hai danh từ Ngôi Chúa, 
Ngôi Chùa trong bài thơ này, nghĩa là nếu đất nước còn 
ngôi chùa thì còn tình huynh đệ, còn đức từ bi và vì vậy 
mình không phải lo sợ. Từ bi thế nào cũng vượt thắng, 
cũng hóa giải được hận thù và súng đạn sẽ rơi xuống 
thành cát bụi. Mình đừng có lo, hãy tin nơi hùng lực của 
đại từ, đại bi và của tình huynh đệ. Đó là niềm tin của 
Vũ Hoàng Chương. Từ năm 1953 cho đến năm 1967, 
Vũ Hoàng Chương đã tu mười lăm năm và trong thời 
gian đó đã làm ra những bài thơ rất anh hùng, rất can 
trường, rất vững mạnh, chứ không phải như những bài 
thơ trước đó:

Lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa
Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh
Biển vô tận sá gì phương hướng nữa
Thuyền ơi thuyền! theo gió hãy lênh đênh

        
Không làm những bài thơ chán đời như vậy nữa, Vũ 
Hoàng Chương đã thức dậy, đã tham dự vào cuộc tranh 
đấu và đã bị những chế độ chính trị sau đó bạc đãi, nhưng 
đã có đại hùng ở trong người rồi Vũ Hoàng Chương 
không đau khổ nữa. Khi chị Nhất Chi Mai tự thiêu thì 
Vũ Hoàng Chương có làm một bài thơ. Chị Nhất Chi 
Mai là một trong những người Tiếp Hiện đầu tiên, thọ 
giới cùng thời với sư cô Chân Không. Năm 1966, khi 
tôi đi sang Tây phương kêu gọi chấm dứt chiến tranh 
Việt Nam thì Nhất Chi Mai đã tự một mình sắp đặt để tự 
thiêu cho hòa bình. Chị còn kêu gọi những người công 
giáo cộng tác với những người Phật giáo để chấm dứt 
chuyện anh em một nhà giết nhau. Tại chùa Từ Nghiêm, 
chị đặt tượng đức Mẹ Maria cạnh tượng Bồ tát Quan 
Thế Âm và vào lúc ba giờ sáng, chị đổ xăng lên người 
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rồi đốt lửa tự thiêu. Chị đã để lại một số bài thơ và viết 
trước cho tôi một lá thơ. May quá, lá thơ đó không bị 
công an lấy.

- Thầy ơi, Thầy đừng lo thế nào cũng có hòa bình. 

Người sắp chết rồi mà lo cho người còn sống, rất là 
tội nghiệp. 

- Thầy ơi, Thầy đừng lo, con chắc chắn thế nào cũng có 
hòa bình! Sáng mai con sẽ tự thiêu. 

Nhất Chi Mai copy những bài thơ của mình thành 
hai bản, bản đầu thì bị công an tịch thâu, nhưng 
may mắn còn bản thứ hai cho nên mình được đọc 
bài thơ đó.

Chắp tay tôi quỳ xuống chịu đau đớn thân này
Xin thốt lời thống thiết dừng tay lại, người ơi!
Dừng tay lại người ơi!
Ba chục năm qua rồi, bao máu xương đã đổ
Đừng diệt chủng dân tôi, chắp tay tôi quỳ xuống.

Vũ Hoàng Chương rất cảm động và đã làm một bài thơ 
cho Nhất Chi Mai:

Vừa mới hôm nào lửa Yến Phi 
Bay lên nối cánh Lửa Từ Bi
Giờ đây lại nỗi lòng dân Việt
Đau xé trời Nam lửa Nhất Chi

Nhất Chi Mai là người thứ ba tự thiêu, thứ hai là Đào 
Thị Yến Phi, thứ nhất là Hòa thượng Thích Quảng Đức. 
Tôi quen thân với Hòa thượng Quảng Đức, rất quen với 
Nhất Chi Mai vì là đệ tử của tôi, còn Yến Phi thì tôi 
không biết. Đương khi Nhất Chi Mai tự thiêu thì cái 
quyết tâm của Vũ Hoàng Chương tranh đấu cho hòa 
bình rất mãnh liệt.

Vừa mới hôm nào lửa Yến Phi
Bay lên nối cánh lửa Từ Bi
Giờ đây lại nỗi lòng dân Việt
Đau xé trời Nam lửa Nhất Chi
Ba dịp cháy lên Thông Điệp Lửa 
Đêm sao đêm cứ đặc như chì

Tại sao chiến tranh cứ tiếp tục mãi, giống như không 
bao giờ chấm dứt?

Ba dịp cháy lên Thông Điệp Lửa
Đêm sao đêm cứ đặc như chì
Đốt cho bom đạn tan thành lệ
Đôi ngả Sông Sầu hãy nguyện đi

Mình tranh đấu cho hòa bình không phải bằng súng đạn 
mà bằng quyết tâm và lòng từ bi.

Hãy nguyện cho mầu tang trở gió
Trên đầu quả phụ với cô nhi 
Mẹ ơi tóc hãy làm giông tố
Màu tóc với màu tang có khác gì?

Vành khăn tang trên đầu quả phụ, vành khăn tang trên 
đầu cô nhi.

Mẹ ơi tóc hãy làm giông tố
Màu tóc màu tang có khác gì
Trắng một vòng bao quanh trái đất
Nối dài Thông Được Lửa uy nghi

Giống như trái đất có vầng khăn tang bao quanh.

Trắng một vòng bao quanh trái đất
Nối dài Thông Được Lửa uy nghi
Sáng trưng hỏa lệnh bồ câu trắng
Sẽ đốt thời gian mở lối về

Lửa Nhất Chi giống như một hỏa lệnh (hiệu lệnh bằng 
lửa) để cho con chim bồ câu trở về.

Sáng trưng hỏa lệnh bồ câu trắng
Sẽ đốt thời gian mở lối về

Đó là văn phong của Vũ Hoàng Chương và từ đó về sau 
Vũ Hoàng Chương tập ngồi thiền, tập đi thiền hành, ăn 
chay niệm Phật mà cứ bị công an kêu lên, kêu xuống.

Đầu năm 1976, vào một buổi sáng, có năm sáu xe công 
an, một lực lượng vũ trang hùng hậu đến vây quanh nhà 
Vũ Hoàng Chương. Tại sao chỉ có một thi sĩ ốm yếu, một 
thi sĩ trói gà cũng không chặt mà phải dùng tới năm sáu xe 
công an, một lực lượng vũ trang hùng hậu? Tại vì họ rất sợ 
sức mạnh của tình thương, sức mạnh của tình huynh đệ: 

- Sẵn sàng chết bất cứ lúc nào cho lý tưởng hòa bình, 
cho tình huynh đệ. 

Khi nghe tiếng xe và tiếng công an đập cửa thì Vũ Hoàng 
Chương biết trước cớ sự. Ông bảo bà đừng sợ hãi, đừng 
nói năng gì, rồi ông leo lên trên sạp gỗ ngồi thiền và tập 
thở. Họ đập cửa, họ vào, họ lục soát, họ quăng hết tất 
cả mọi tài liệu từ trong hộc bàn hay trong tủ áo, giấy 
tờ văng ra đầy mà Vũ Hoàng Chương vẫn ngồi thiền, 
không nói một lời nào. Rốt cuộc họ không tìm ra được 
một tài liệu nào để nói Vũ Hoàng Chương chống cách 
mạng, chống chế độ, nhưng họ đã có sẵn bản văn tuyên 
án rồi, nói rằng Vũ Hoàng Chương đã phản cách mạng, 
đã làm cái này, làm cái kia và vì vậy hôm nay phải bị bắt 
đem đi cải tạo. Họ tuyên đọc xong bản án rồi hỏi: 

- Anh có nghe chưa? 

Vũ Hoàng Chương nhún vai một cái. 
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Đó là tất cả những phản ứng của Vũ Hoàng Chương 
trước khi bị bắt đi học tập cải tạo. Sư cô Chân Không 
đã nói chuyện với bà Vũ Hoàng Chương, bà cho biết 
khi tình trạng sức khỏe của Vũ Hoàng Chương tới mức 
nguy ngập rồi họ mới cho về, nhưng lúc đó đã trễ quá. 
Ngày Vũ Hoàng Chương được thả về, bà Vũ Hoàng 
Chương đã nấu một nồi bún cho chồng, bưng lên ông 
không ăn được sợi bún nào. 

Đây là những lời của sư cô Chân Không viết trong cuốn 
Thử Tìm Dấu Chân Trên Cát: 

“Chỉ một hôm sau được chánh quyền phóng thích thì 
thi sĩ mất. Ngày anh ấy về, chị Vũ Hoàng Chương nấu 
được một nồi bún cho chồng nhưng anh chỉ lua được 
vài cọng bún. Chị thuật lại rằng, đầu năm 1976, ngày 
mà cán bộ, công an đến bắt, có tới năm sáu xe và một 
lực lượng vũ trang hùng hậu họ đến vây quanh nhà. 
Biết trước cớ sự Vũ Hoàng Chương đã bảo chị im lặng, 
rồi anh ngồi lên trong tư thế kiết già, trong khi cán bộ, 
công an làm ầm ầm, đập cửa, lục soát không sót một 
ngõ ngách nào và quăng bừa bãi các đồ vật kéo từ các 
tủ ra. Suốt thời gian họ lục soát anh vẫn ngồi bất động, 
không nói năng gì. Cuối cùng trước khi bắt anh, người 
chỉ huy tuyên đọc bản cáo trạng, Vũ Hoàng Chương 
lắng nghe, nghe xong anh chỉ khẽ nhún vai, họ bắt anh 
từ đó và trong trại giam, sức khỏe của anh tàn lụi dần. 
Có lẽ trong trại giam anh Vũ Hoàng Chương đã thiền 
tọa rất nhiều. Được tin anh mất, thầy Nhất Hạnh rất 
là thương cảm, thầy viết được một bài thơ, trong đó 
nhiều chữ lấy từ thơ của Vũ Hoàng Chương, các bạn 
quen thuộc với thơ Vũ Hoàng Chương chắc nhận được 
tất cả những chữ đó.” 

Đây là bài thơ tôi viết cho Vũ Hoàng Chương, sau khi 
hay tin Vũ Hoàng Chương mất.

Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người 

Đêm này dù đã về ngôi
Hồn thơ vẫn thấy luân hồi thế gian

Bút hoa ngàn kiếp không tàn
Đuốc thơ còn cháy trên trang sử người

Có không mù mịt biển khơi
Nẻo về đã rạng chân trời thênh thang

Tỉnh say vẫn một cung đàn
Lửa anh hào đốt cháy tan đêm sầu 

Thơ lên bay vút bồ câu
Triều âm chấn động phương nào chẳng nghe?

Giấc mơ Hồ Điệp đi về
Biển Đông sóng vỗ, kình nghê vẫn còn.

Bài thơ vẫn còn đó với tinh thần bất khuất của anh. 
Người đó đã tranh đấu không bằng súng, bằng đạn 
mà bằng tình huynh đệ, bằng những bài thơ của mình. 
Người đó từ một người chỉ biết say, chỉ biết chán nhưng 

nhờ một giọt nước Cam Lồ của Đức Thế Tôn đã trở 
thành một người có đại hùng, đại lực.

Đầu năm 1964, tôi đang dạy học ở trường Columbia thì 
Thầy Trí Quang viết thư năn nỉ tôi về. Khi về, tôi thành 
lập viện Cao đẳng Phật học và sau này trở thành Đại học 
Vạn Hạnh. Tôi đã xuất bản Tuần San Hải Triều Âm. Hải 
Triều Âm là tuần san của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất, mỗi tuần ra một kỳ. Có những lúc chúng 
tôi in ra 50.000 số mỗi tuần và được chở ra Huế bằng 
máy bay để bán. Vũ Hoàng Chương cộng tác với tuần 
san Hải Triều Âm rất là đắc lực. Hồi đó thầy Châu Toàn, 
lúc đó chưa là giám đốc trường Thanh Niên Xã Hội, 
được tôi giao cho làm quản lý tòa soạn báo Hải Triều 
Âm. Thầy Châu Toàn cộng tác rất mật thiết, rất chặt chẽ 
với Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương làm những 
bài thơ đặc biệt cho tuần báo Hải Triều Âm. 

Có hôm thầy Châu Toàn mời Vũ Hoàng Chương về chùa 
Trúc Lâm dùng cơm chay và tôi có dịp ngồi ăn cơm với 
Vũ Hoàng Chương. Ông ăn ít lắm, ăn chừng hai ba đũa 
là bỏ xuống. Ông không lo ăn, cứ lo chuyện làm thơ và 
ông đã nói một câu làm tôi nhớ mãi. Ông nói:

“Phong trào thơ mới tự do của Thanh Tâm Tuyền, họ 
tuyên cáo rất nhiều, họ xuất bản rất nhiều, nhưng theo 
tôi thấy chỉ có thơ tự do của Thầy mới thành công chớ 
không phải những người đó.” 

Đó là những bài đăng trên Hải Triều Âm, ví dụ như bài 
Đừng Biến Mảnh Vườn Xanh Xưa Thành Mồi Ngon 
Lửa Dữ. Những bài mà bây giờ họ gọi là phản chiến, 
những bài đó đi trước nhạc Trịnh Công Sơn độ chừng 
hai năm. 

Nhất Hạnh 
 Tu viện Lộc Uyển, 08.02.2004
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ngồi yên. Mặc dầu vậy tôi muốn nói một điều rằng, thời gian hành điệu là thời gian hạnh phúc 
nhất, công việc rất nhiều nhưng đó là những niềm vui của một chú điệu, bởi vì điệu rất ham 
tu. Điệu không cần phải lo lắng cho ngày mai bởi vì có thầy lo lắng cho rồi, điệu chỉ vâng lời 
thầy và làm theo thôi. Tuổi của điệu là tuổi của sự trong sáng và hồn nhiên, pha lẫn trong đó 
là sự ngây thơ và dại khờ, nếu không có những chất liệu này thì điệu không tu nổi  -“khờ như 
điệu dễ tu”, nhiều người nói vậy. Nhưng buồn thay cuộc sống có thể sẽ dẫn điệu đi về muôn 
nẻo mà một trong những nẻo đường đó khi lớn lên điệu không có cơ hội để sống một nếp sống 
của một người xuất gia đích thực. Điệu sẽ buồn, sẽ thất vọng, chán nản và ra đi. 

Như tôi đã nói, tuổi của điệu là tuổi của hồn nhiên, trong sáng. Những điều mà tôi nói trên 
đây không phải là lời nói của một chú điệu, đã là điệu thì không có đòi hỏi, không trách móc, 
không có giận lâu. Tôi đã đi qua cái tuổi của điệu và tôi cảm thấy thương cho các chú điệu 
của tôi, có nhiều chú điệu không được may mắn còn được mặt chiếc áo của người tu, các chú 
điệu không được học những điều mà mãi sau này tôi mới biết những điều đó không phải chỉ 
có người lớn mới làm được. 

Tôi có một ngôi chùa tổ - Chùa Từ Hiếu. Một ngôi chùa nằm trên núi rất cổ kính. Ngôi chùa 
có thật nhiều cây như đang nằm trong một cánh rừng. Chùa có cả suối và có đến ba cái hồ 
lớn. Mỗi lần mà tôi được trở về chùa tổ trong những dịp giổ tổ thì trong lòng rất là háo hức. 
Tôi phải đi xe đạp gần cả tiếng đồng hồ, leo lên mấy cái dốc cao thì mới tới nơi và lần nào 
tôi cũng đến rất sớm. Trở về chốn tổ, một trong những niềm vui lớn đối với tôi là được thấy 
những vị tôn túc. Các vị với dáng điệu thật ung dung và tự tại. Nếu may mắn được làm thị giả 
hầu cơm, hầu trà cho các vị đó thì lại càng vui hơn, có biết bao nhiêu chuyện hay, chuyện vui, 
được nghe được học. 

Cũng từ đó tôi đã được làm quen với sự thực tập thiền. Tôi rất thích những buổi đi thiền hành, 
những buổi tụng kinh bằng tiếng Việt từ sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000, những lúc 
thực tập ba cái lạy, ăn cơm chánh niệm. Tất cả đều rất mới đối với tôi nhưng tôi thấy rất thích. 
Có một niềm vui gì đó thật nhẹ nhàng, lâng lâng trong lòng, thấp thoáng trong đó có cái gì 
đó của nếp sống người xuất gia. Vì vậy mà cứ mỗi lần từ chùa tổ về thì tôi lại có thêm năng 
lượng mới để tu tập. Tôi đã bắt chước làm theo nhưng thật khó đối với tôi, một phần là do tôi 
cũng ngượng vì có thể bị trêu chọc. Chỉ khi nào mọi người đi ngủ hết thì tôi mới đi tới một 
chỗ vắng để thực tập ngồi thiền và đi thiền hành. Mà nói cho đúng hơn là tôi chỉ biết tập ngồi 
và tập đi thôi, chứ không biết cách để giữ hơi thở, giữ tâm gì hết. Chỉ ngồi và đi cho thỏa tấm 
lòng mong muốn của mình mà thôi. 

Khởi đầu của một hướng đi

Thời gian làm điệu của tôi như vậy cứ trôi đi. Đó là một quãng thời gian hạnh phúc và đáng 
nhớ trong cuộc đời xuất gia của tôi. Con đường ngày hôm nay tôi đi đã được bắt đầu và ghi 
dấu đậm nét thời gian làm điệu của tôi. Lớn thêm một chút thì tôi được làm sư chú thọ trì mười 
giới và cũng bắt đầu từ đây tôi nhận thấy có những khổ đau, khó khăn ở trong chùa, ở trong đời 
sống của những người xuất gia. Cái khổ đau lớn nhất mà tôi nhận được là khi nhìn thấy trong 
đời sống hàng ngày có quá nhiều tập khí xấu đi vào trong đời sống của người xuất gia trẻ. Bên 
cạnh đó là những tiện nghi vật chất cùng với sự tiêu thụ không đúng với đời sống phạm hạnh 
của một người tu. Đời sống hàng ngày thì không chuyên chở được nội lực tâm linh cần có của 
một người tu. Tôi đã buồn, đã giận, đã trách móc mà không biết làm gì hơn. 

Tôi còn nhớ vào thời gian tôi mới đi xuất gia, đầu những năm 2000 thì những tiện nghi vật 
chất còn rất ít trong đời sống của người xuất gia. Nhưng chỉ sau đó có năm đến mười năm mà 

Tâm sự của Điệu
tiếp theo trang 75
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bây giờ nó đã chi phối hầu như toàn bộ đời sống của các vị tu sĩ trẻ. Đối với các vị thầy lớn thì tiện 
nghi vật chất được dùng làm phương tiện cho việc hành đạo của các vị nhưng đối với các vị xuất 
gia trẻ thì lại khác, nó đã chiếm rất nhiều thời gian vô ích trong công phu tu tập. Các vị đi trước chỉ 
có đi có một ly thôi nhưng những người xuất gia trẻ lại đi thấu một dặm. Tiện nghi vật chất đem 
đến ích lợi thì ít mà khó khăn thì lại nhiều. Trong khi đó giới luật cũng như môi trường không có 
những sự thực tập cần thiết để cho những người xuất gia trẻ được bảo hộ. Một khi đã có tiện nghi 
vật chất riêng rồi thì sự suy tư, cách sống, cái nhìn, cái lý tưởng nó cũng riêng theo.

May mắn cho tôi, bên cạnh tôi còn có những huynh đệ cũng thấy được điều đó và chúng tôi quyết 
tâm giữ gìn đời sống hàng ngày của mình không để bị cuốn theo cái trào lưu đó. Cái trào lưu làm 
cho mình không còn là chính mình nữa. Tuy là sống trong một đoàn thể nhưng tôi phải suy nghĩ và 
tìm một lối sống riêng để giữ gìn sự tu tập của mình. Cũng từ đó nơi sâu thẳm trong tôi có cái ước 
muốn đi tìm đời sống đích thực của một người xuất gia. Cái ước muốn này là sự khởi đầu cho con 
đường lý tưởng của tôi. Hồi đó tôi cũng còn nhỏ nên chưa có ý nghĩ là bỏ chùa ra đi.

Hai năm sau, khi tôi được gặp lại những huynh đệ mà trước đây đã cùng tôi có cái thao thức chung 
trước những cái trào lưu của tu sĩ trẻ, thì cũng là lúc tôi nhận ra được một điều rằng các huynh đệ 
đó cũng đã là nạn nhân của cái trào lưu kia rồi. Môi trường đã không còn tốt để có thể nuôi dưỡng 
cái tâm ban đầu của các huynh đệ đó. Những người huynh đệ đã không đủ sức để chống chọi với 
cái trào lưu kia. Tiện nghi vật chất và các tệ nạn đã làm hư hỏng cuộc đời xuất gia của các huynh 
đệ tôi khi họ chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc sống của người xuất gia. Nhưng tôi không giận, không  
trách móc như trước đây nữa mà tôi chỉ ngậm ngùi thấy thương những người huynh đệ hơn. 

Tôi được xuất gia trong một môi trường mà ở đó có hai đoàn thể tu học gọi là hai giáo hội. Những 
người xuất gia trẻ như tôi ở hai bên cảm thấy thật khó gần với nhau và dĩ nhiên là tôi cũng thấy 
thật khó gần với thầy của họ và những người bên kia chắc cũng vậy. Tôi không có cơ hội để hiểu 
về họ, mà cũng không ai giúp cho tôi hiểu cả. Có hiểu chăng thì đó cũng là cái hiểu về lý trí, cái 
hiểu không có công năng đưa đến tha thứ, bao dung. Vì thế mà giận hờn, nghi ngờ, phán xét, trách 
móc là những chuyện mà tôi cũng như bao người tu trẻ khác thường đối mặt và tôi cũng không biết 
mình đã trở thành đối tượng của những tâm hành đó tự bao giờ. Chắc có lẽ tôi là một người  thiếu 
phước đức hay thiếu hiểu biết nên không có khả năng để thương được nhiều người.

Một vài năm sau khi đi xuất gia, tôi may mắn được trở về chùa tổ, ngôi chùa mà ngày trước đã cho 
tôi nhiều cảm hứng để đi tới với thiền tập. Ở đây tôi may mắn được thoát ra khỏi cái gọi là bên này 
– bên kia và cũng ở đây tôi tìm ra được nếp sống đích thực của người xuất gia mà tôi hằng mong 
ước. Tình huynh đệ, pháp môn tu học, ước mơ chung, đi trên một con đường chung là những điều 
mà tôi may mắn có được khi đến đây. Ở đây tôi được học thương, học hiểu về chính bản thân tôi, 
về những người huynh đệ của tôi, về cuộc sống và tôi đã có thể thương và tha thứ cho những điều 
mà trước đây tôi đã giận hờn và trách móc.

Lời hứa của một bàn tay

Khi còn làm điệu tôi và các điệu của tôi được dạy dỗ rất kỹ lưỡng. Nhưng điệu thì làm sao mà tránh 
cho được những lỗi lầm, nghịch ngợm của tuổi thơ. Đó là những lúc điệu được làm điệu. Vì thế 
mà điệu không thoát cảnh bị quỳ hương, bị đánh đòn. Quỳ hương thì không sợ mấy, chỉ có đánh 
đòn mới sợ nhiều. Những lúc bị lỗi thì ăn đòn đã đành mà những lúc bị oan thì cũng đành chịu. 
Những lúc bị oan là khi có một chú điệu bị lỗi và vì trách nhiệm chung nên các điệu đều được “ăn 
đòn”, nếu nhẹ thì quỳ hương chung. Những lúc bị ăn đòn oan tôi uất lắm. Tôi thầm nghĩ là nếu sau 
này lớn lên tôi sẽ không bao giờ đánh điệu hết, tôi sẽ làm hay hơn, bởi vì cũng có nhiều điệu tuy 
ăn đòn đã nhiều nhưng cũng chứng nào tật đó. Thế mà khi lớn lên tôi cũng không có làm hay hơn 
như tôi đã hứa. Thương điệu thì vẫn thương nhưng cứ nghĩ rằng “tiên thánh không mạnh bằng đòn 
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gánh” nên các điệu vẫn thỉnh thoảng ăn đòn của tôi. Mặc khác là bởi vì khi nhìn lại bản thân thì 
tôi thấy mình cũng nhờ một trong những yếu tố là ăn đòn nên mới có ngày hôm nay. Nhưng tôi 
nào có biết rằng đâu phải điệu nào cũng nhờ ăn đòn mà nên người đâu. Cũng bởi lẽ tôi không có 
biết cách gì khác hơn nữa.

Thế rồi tôi cũng tạm chia tay với các chú điệu của tôi khi tôi được đến chùa tổ. Có một lần đó 
không hiểu vì sao mà cái tập khí ngày xưa ấy lại trở về, tôi đang đứng trước một chú điệu nói 
năng không có dễ thương, hành động không có lễ phép và tôi thấy vai trò của mình bị tổn thương.
Với cái tập khí đó, bàn tay phải của tôi đã đưa lên và ngay tức khắc điệu được ăn một bớp tai. Hồi 
đó tôi đã được học về chánh niệm rồi nhưng mà vì nó còn yếu nên tôi chưa có khả năng dừng lại 
và chăm sóc cái tập khí kia. Sau khi chú điệu được ăn một bớp tai rồi thì tình trạng chẳng những 
không thay đổi mà còn tồi tệ hơn. Điệu giận hờn tôi. Lúc ấy cái ý thức chánh niệm mới chịu trở 
về và tôi thấy xấu hổ. Tôi xấu hổ bởi vì tôi thấy bây giờ mình đã được học nhiều pháp môn như ái 
ngữ, lắng nghe, thở trong chánh niệm, chăm sóc cơn giận… vậy mà tôi không có thực tập hết lòng 
và sử dụng những pháp môn đó mà hướng dẫn cho chú điệu. Từ sự xấu hổ đó tôi tự hứa trong lòng 
là kể từ đó và mãi về sau bàn tay tôi sẽ không bao giờ dùng để đánh ai hết và mỗi lần lấy nước để 
rửa tay thì cái lời hứa ấy lại trở về với tôi. “Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người, có 
đôi bàn tay khéo, gìn giữ trái đất này.” Đó là bài thi kệ mà tôi rất thích và cứ mỗi lần lấy nước rửa 
tay thì tôi lại có cơ hội để mỉm cười với cái giận trong tôi.

Ước mơ tuổi thơ

Thời gian vẫn cứ trôi và bây giờ tôi lại đi đến một môi trường mới. Tôi đi theo sự hoan hỷ của tăng 
thân. Đến với môi trường mới này các huynh đệ của tôi cho tôi rất nhiều không gian. Đặc biệt là 
Thầy, các sư anh, sư chị lớn cho tôi thật nhiều không gian để tôi có cơ hội trở về chơi với cái tuổi 
thơ ở trong tôi. Ngày trước làm một chú điệu tôi không có nhiều không gian và thời gian để sống 
với cái tuổi thơ của mình. Là một chú điệu tuy nhỏ nhưng tôi đã được học theo phong thái và uy 
nghi của một người xuất sĩ. Chú điệu không được chơi những trò chơi như các em bé bằng lứa 
tuổi ở bên ngoài. Vì thế càng lớn lên thì cái ước muốn trở về với tuổi thơ trong tôi cũng thật lớn. 
Đứng trước một cái gì thích thú thì trong tôi cũng rạo rực cái niềm vui của một em bé. Vì vậy mà 
tôi thầm cảm ơn cái môi trường này. Môi trường cho tôi được trở về với những giây phút tuổi thơ. 
Mỗi khi tôi tìm thấy hạnh phúc trên những con đường thiền hành thì tôi biết em bé trong tôi cũng 
đang hạnh phúc. Có những lúc cầm một trái táo trên tay mà lòng tôi thấy phấn khởi quá chừng. Tôi 
vừa đi và ăn trái táo đó rất ngon lành. Trong những uy nghi mà tôi đã được học thì tôi không được 
vừa đi vừa ăn nhưng những lúc đó em bé tuổi thơ ở trong tôi mạnh quá thành thử tôi không thực 
tập được. Tôi vẫn có chánh niệm với trái táo và lòng rất hạnh phúc. Khi tôi hiểu được điều này ở 
trong tôi thì đồng thời tôi cũng buông bỏ được những giận hờn nho nhỏ, những phán xét nho nhỏ 
đối với các huynh đệ. Chắc hẳn là ai cũng có những cái ước muốn của tuổi thơ như tôi. Dù người 
đó là sư em hay sư chị, sư anh của tôi. Nhưng thường thường thì mình hay đòi hỏi những vị lớn 
phải thế này thế kia, phải vững chãi, phải làm đúng theo nguyên tắc đã được đặt ra, không được 
có những cái vụng về như là người nhỏ. Vì vậy mà mình không có nhiều không gian cho những 
người đó. Mình quên đi rằng là người lớn cũng có những cái ước muốn của tuổi thơ ở bên trong. 
Nhìn nhận được như vậy cho nên tôi hiểu được những lúc người ấy không làm đúng theo nguyên 
tắc. Tôi hoan hỷ được và rất vui nữa là khác. Những lúc mà các huynh đệ đó trở về với giây phút 
tuổi thơ thì tôi thấy thật dễ gần gũi và họ dễ chịu làm sao.

Ở nơi đây có những ngày mà tôi được về nhà của Thầy. Đó là một nơi chỉ dành riêng cho những 
người xuất sĩ thôi và đó cũng là những lúc mà tôi yêu thích nhất. Về nhà của Thầy, ai cũng được 
làm nhỏ và trở về chơi rất vui với cái tuổi thơ của mình. Và đó là lý do tôi vẫn tự gọi mình là 
điệu để viết bài này, bài “Tâm sự của điệu”.

Xóm Thượng, 01/12/2009
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Gia đình kính thương,

Năm nay là một năm trọng đại của gia đình chúng ta mà 
ở đó mỗi thành viên đang lật cho mình một trang mới 
của cuộc đời. Hơn ba mươi năm ba mẹ có nhau trong 
đời và luôn cùng nhau san ngọt sẻ bùi. Thầy có viết một 
bức thư pháp luôn gợi Mạnh Nghiêm nhớ đến tình nghĩa 
vợ chồng đậm sâu của ba mẹ: “Hạnh phúc của ba mẹ là 
hạnh phúc của con”. Và Mạnh Nghiêm đang tận hưởng 
hương vị đậm đà mà sâu lắng cho sự đơm hoa kết trái 
trong con đường sự nghiệp của ba. Dẫu cuộc đời ai cũng 
trải qua những bôn ba, khó nhọc, nhưng Mạnh Nghiêm 
biết mình là người may mắn. Quyền lực, địa vị, tiền tài 
thường là mục đích sống mà con người chúng ta thường 
muốn đạt được và vươn xa. Nhưng điều đó chưa bao giờ 
là cốt lõi hay nền tảng sống mà hai anh em chúng con 
được nuôi dạy trong gia đình mình. Sau hai mươi năm 
gắn bó và trải qua nhiều gian khó để công ty có được 
thành tựu như hôm nay, Mạnh Nghiêm hiểu được công 
ơn ba rất lớn. Ba chọn cho mình cuộc sống tiêu dao thế 
ngoại, Mạnh Nghiêm biết nhân viên sẽ buồn khi thiếu đi 
một vị lãnh đạo tuy nghiêm khắc nhưng đầy cương trực, 
lúc nào cũng hết lòng lo lắng cho đời sống và hạnh phúc 
của họ. Nhưng Mạnh Nghiêm tự hào khi ba lựa chọn 
cho mình nếp sống thảnh thơi, an nhàn bên gia đình và 
bè bạn. Người ta thường hỏi “bao nhiêu là đủ?” tưởng 
chừng như khó có câu trả lời vì chúng ta thường học 
cách tiến tới nhiều hơn là biết dừng lại. Vậy mà ba của 
Mạnh Nghiêm đã làm được, “thế là đủ”. Chặng đường 
hai mươi năm công ty giương cao cánh buồm viễn du 
khắp nơi đã cập vào bến đỗ, nay đã tỏa thành đóa sen 
ngũ sắc ghép thành từ tám mảnh tim. Đóa sen mở ra 
một con đường cho du khách đến với “Journey to your 
heart”. Đóa sen rạng ngời đó đã nở ra từ bùn đất của hai 
mươi năm qua ba luôn sát cánh bên công ty như Thầy 
con thường dạy “Không bùn thì không sen”. Ngày nhận 
được tin vui, Mạnh Nghiêm sung sướng muốn trào nước 
mắt. Ba biết không, Mạnh Nghiêm thường chia sẻ cùng 
các sư anh, sư chị rằng gia đình tâm linh của mình đã 
có sen trắng, sen vàng và sen hồng, có thể nào Thầy sẽ 
cho cả sen ngũ sắc hay không? Phải chăng đó là một sự 
tương tức giữa tình máu mủ cha con mà mầu nhiệm đến 
bất ngờ và khó tin như thế này?

Ba kính thương, cuộc sống của ba sẽ bắt đầu lật sang 
một trang mới, an nhàn và thảnh thơi bên người vợ - 
điểm tựa vững chắc của cuộc đời, bỏ lại sau lưng những 
lo toan bộn bề. Chắc là thú vị lắm, phải không ba? Mạnh 
Nghiêm tự hào khi có được nhân duyên làm con gái 
của ba mẹ và được chảy trong mình dòng máu của tổ 
tiên ông bà trong kiếp người này. Con và anh là hoa trái 
của ba mẹ, là tiếp nối của ông bà. Tổ tiên mình đã từng 
nhiều đời nắm giữ binh quyền, chức cao vọng trọng, 
nhưng ông bà mình không chỉ cống hiến tài năng cho 
triều đình mà còn dùng tình thương và nhân nghĩa đối 
nhân xử thế, để người dân đến tận bây giờ vẫn nhớ mãi 
không quên. Và ba ơi! Con đường Mạnh Nghiêm đang 
bước đi với ước nguyện học hạnh “hiểu và thương”, 
sống cuộc đời vì mọi người và các loài cây cỏ, chúng 
sanh. Đó là những gì Mạnh Nghiêm được thọ nhận từ 
phước đức của tổ tiên mình. Đó còn là sự tiếp nối của 
hành trang mà ba mẹ luôn trao truyền cho hai anh em 
chúng con trong cuộc đời này: sống đời giản dị và biết 
sẻ chia. Vì con đường Mạnh Nghiêm chọn đi là hoa trái 
được tiếp nhận từ tổ tiên ông bà và cha mẹ, nên ba mẹ 
hãy yên lòng là mãi mãi ba mẹ sẽ không bao giờ mất 
đứa con gái nhỏ này. Trong cuộc sống này, con đường 
nào mà chẳng có nhiều bùn đất của khó khăn, và có 
thể Mạnh Nghiêm sẽ cần gấp đôi thời gian của người 
khác để gặt hái được những thành tựu nhỏ, nhưng Mạnh 
Nghiêm sẽ bền lòng để hoa sen sẽ nở trên đường mình 
đi, vì Mạnh Nghiêm là tiếp nối của ba mẹ. 

Ba mẹ yêu quý, Mạnh Nghiêm hạnh phúc khi được làm 
con gái nhỏ của ba mẹ, và cũng thật tự hào khi có nhân 
duyên làm em gái của anh con. Con người chưa hề trải 
qua những vấp ngã, gian khổ sẽ khó hiểu được ý nghĩa 
trọn vẹn của hai từ hạnh phúc. Nên Mạnh Nghiêm biết 
những năm vất vả xa xứ của anh sẽ đưa anh đến bến bờ 
hạnh phúc được trọn vẹn hơn cả những gì ba mẹ mong 
đợi. Mạnh Nghiêm tự hào và mang ơn ba mẹ đã cho 
mình một người anh luôn đặt chữ hiếu làm đầu. Kể từ 
nay ba mẹ luôn có anh con cận kề sớm hôm chăm sóc, 
Mạnh Nghiêm rất yên lòng và đây quả thật là một năm 
đầy hạnh phúc của cả gia đình chúng ta. Chỉ còn vài 
ngày nữa thôi là chúng con ở Bích Nham sẽ được gặp 
ba mẹ và anh, cuộc sống của ba mẹ từ nay trở đi không 

Thö gôûi Ba Meï
Chân Mạnh Nghiêm

Bích Nham, tháng 12 năm 2009
- Những ngày cuối năm ấm áp tình huynh đệ -
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chỉ có hai anh em nữa đâu mà có rất rất nhiều người con 
ngoan sẽ cùng có mặt trong cuộc sống của ba mẹ. Dù 
cho chúng con có đến từ nơi đâu thì chúng con đều là 
anh chị em trong đại gia đình tâm linh, được làm con 
Bụt, con Thầy và có chung tấm lòng, lý tưởng phụng sự 
cuộc đời. Mạnh Nghiêm biết niềm vui của ba mẹ từ nay 
sẽ càng được nhân rộng, mở dài vì ba mẹ luôn có chúng 
con không chỉ ở Bích Nham mà còn ở khắp muôn nơi. 
Hãy luôn yên lòng, ba mẹ nhé! 

Hôm qua, Tăng thân Bích Nham đã có một ngày Giáng 
Sinh bên nhau ngập tràn hạnh phúc ngập tình huynh 
đệ đầy ấm áp tại tăng xá của quý thầy. Bắt đầu từ ba 
giờ chiều, chị em nhà Mướp Hương của ba mẹ đã có 
mặt để háo hức tham dự Giáng Sinh đầu tiên dành riêng 
cho người xuất sĩ. Xung quanh cây thông tràn ngập nào 
quà là quà vì thông thường đây là một cơ hội hiếm hoi 
mà mình có thể tặng quà cho nhau. Một tuần trước đó 
chúng con đã có dịp bốc thăm để biết ai sẽ là Secret 
Santa Claus của ai. Ngoài ra nếu ai muốn tặng quà thêm 
cho người khác thì cũng có thể chuẩn bị nhưng vì Mạnh 
Nghiêm và sư chị Lân Nghiêm chưa bao giờ tham dự lễ 
Giáng Sinh với tư cách là người xuất sĩ nên còn nhiều 
bỡ ngỡ và hồi hộp. Chúng con được nghe nhạc thiền ca 
do quý thầy và quý sư cô Làng Mai hát từ máy vi tính. 
Tăng thân Làng Mai mình rất nhiều người tài, không 
chỉ kiến thức sâu rộng, mà nào là ngôn ngữ, sáng tác 
nhạc tài tình và giọng hát rất hay. Mạnh Nghiêm rất 
ngưỡng mộ và hạnh phúc khi được sống cùng một Tăng 
thân đẹp như vậy. Rồi thì nhạc Trịnh lại đến nhạc Giáng 
Sinh, thôi thì đủ thứ màu sắc. Trong khi cùng nhau 
thưởng thức âm nhạc, đại chúng lại được cùng nhau 
chơi rất nhiều trò chơi cần sử dụng đến sự nhạy bén và 
có khi dùng đến cả toán học, rất khó nhưng cũng thật 
vui. Mạnh Nghiêm cứ mong gia đình mình cũng có mặt 
ở đó để có thể cảm nhận được không khí ấm cúng nhiều 
tình thương của anh chị em dành cho nhau, giống như 
những ngày Tết mà đại gia đình mình hàng năm đều có 
tại nhà ông bà nội vậy. Tuy gia đình mình sẽ không thể 
ở lâu cùng Bích Nham chúng con, Mạnh Nghiêm hiểu 
được thời gian và tấm lòng mà gia  đình mình dành trọn 
để có thể đến thăm không chỉ Mạnh Nghiêm mà còn 
là Tăng thân Bích Nham nữa. Có những lời văn, câu 
chữ sẽ không thể nào diễn tả được niềm vui, hạnh phúc 
đang ngập tràn trong lòng con gái của ba mẹ mà chỉ có 
thể được sẻ chia qua cảm nhận mà gia đình mình sẽ tận 
hưởng khi thật sự có mặt nơi đây. Mạnh Nghiêm xin 
phép dừng thư ở đây để chuẩn bị cho mình một ngày 
mới tươi đẹp. Cảm ơn ba mẹ đã cho chúng con những gì 
tốt đẹp nhất của cuộc đời này và con gái nhỏ cầu chúc 
cho gia đình mình từ nay có thể cùng nhau bước vào 
một vùng trời mới có tháng ngày thảnh thơi, tự tại làm 
lẽ vui sống cho mình và cho đời. Kính chúc gia đình 
mình một đêm an lành và hạnh phúc.
 Kính thư,
Con gái nhỏ của ba mẹ

Con gái yêu của mẹ! 

Khi con xa mẹ là lúc con tròn mười tám tuổi, như vậy là 
đã bốn mùa Xuân trôi qua con không có mặt trong dịp 
Tết cổ truyền của gia đình mình. Và hơn hai năm nay 
con rời xa đất nước, xa quê hương - đúng chính xác là 
hai năm, một tháng hai mươi bốn ngày.

Thời gian quá dài, quá nhanh và quá đỗi thử thách đối 
với mẹ. Đến bây giờ mẹ vẫn ngạc nhiên con ạ! Tất cả 
như sự sắp đặt của cuộc đời, của chư Bụt, của nhân quả 
và đó là một sự sắp đặt thật vi diệu. 

Mới ngày nào con còn nằm trong vòng tay mẹ, cứ sáng 
sáng mẹ thường đến bên giường con âu yếm khẽ gọi: 
“Bé ơi! thức dậy đón ánh bình minh, con trâu tai vẫy 
con gà mào son, cùng đi cả rồi, bé ơi mau dậy”. Mẹ gọi 
mỗi khi con lười biếng nằm ráng trên giường, vậy mà 
nay tất cả mọi việc con phải tự làm một mình.

Chương trình VTV3 mỗi tối vào lúc 9 giờ có mục thiếu 
nhi, cuối mục có bài hát “Bé ơi, ngủ đi…đêm đã khuya 
rồi” giọng hát đó giống bé của mẹ hồi nhỏ quá làm mẹ 
nhớ lại hình ảnh bé ngày xưa mặc áo đầm hồng tung 
tăng múa hát và té ngã. Mẹ nhớ từng bước chân con đi 
đứng, từng tiếng nói cười của con, từng món ăn con về 
mở tủ lạnh tìm kiếm và điệu dáng soi gương trong tấm 
áo mới vừa mua ở shopping về. Mỗi khi nửa đêm tỉnh 
giấc, mẹ như thấy con đang ở bên cạnh. Khi con còn ở 
nhà, mẹ hay lên hôn con mỗi khi nhìn gương mặt con 
phụng phịu trong giấc ngủ. Bé của mẹ thánh thiện và 
hồn nhiên quá! Lúc nào mẹ cũng cầu mong con đừng 
đau khổ trong cuộc đời. Mẹ không nghĩ là mẹ xa con 
sớm như vậy. Tuy an tâm về môi trường sống của con, 
mẹ biết rằng con rất hạnh phúc trên con đường của mình 
nhưng trong mẹ vẫn có một cái gì đó… mà mẹ không 
thể diễn tả được.

Mẹ biết tùy theo sự thực tập của mình mà mình sẽ có 
hạnh phúc hay đau khổ, phải nói mẹ rất biết ơn Sư Ông 
đã dạy những pháp môn rất vi diệu để mẹ thực tập khi 
xa đứa con gái duy nhất của mình. Mẹ cũng học ở chư 
Tổ cái “Bình thường tâm thị Đạo” để tự làm an tâm 
mình đấy con ạ!

Cả năm ni, mỗi buổi sáng mẹ đều hít thở - hít thở cả khi 
đang tập thể dục gọi là thiền tập thể dục con ạ. Hình như 
chưa có bài kệ nào trong bài kệ của Sư Ông về tập thể 
dục. Con thử làm bài kệ tập thể dục cho mẹ nghe con. 
Mẹ tin là con tập thể dục hay và sáng tác hay hơn mẹ. 
Sáng dậy mẹ hít vào: “Mong cho tất cả mọi người đừng 
đau khổ”, thở ra: “Xin cho con được gánh chịu đau khổ 
thay cho tất cả mọi người”. 

Thö tình cho con
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Mới nhìn mẹ ai cũng nghĩ mẹ chưa từng biết đau khổ 
bởi mẹ cứ mỉm cười hoài. Mỉm cười từ nhỏ đến lớn. 
Nhưng con biết không? “Nỗi đau xa con là nỗi đau lớn 
nhất”. Có nhiều khi ngồi thiền nghĩ đến con, mẹ lại 
khóc, thấy gương mặt và cặp mắt thánh thiện của con 
là mẹ muốn có con để ôm con như cả mười tám năm 
mẹ đã từng được ôm. Và con biết không, khi khóc vì 
nhớ con, mẹ vội quay về với hơi thở và mẹ thầm phát 
nguyện: “Xin cho con được gánh chịu đau khổ thay cho 
tất cả mọi người”. Và chỉ cần phát nguyện như vậy là 
mẹ đã theo dõi hơi thở và thở cho con rồi. Và đột nhiên 
nỗi đau lắng xuống, êm ả như buổi trưa hè hai mẹ con 
nằm bên nhau, nhẹ nhàng như buổi sáng hai mẹ con 
cùng bơi thi trên biển xanh. Bao giờ con cũng bơi hơn 
mẹ, con nhớ không? Bao giờ con cũng về đích trước mẹ 
cả - Bé yêu ạ...! Thì nỗi đau của mẹ có thấm vào đâu, 
phải không con? Có một lần thầy Pháp Đăng về nhà 
mình, sau khi cùng Tăng thân Đà Nẵng uống trà, thầy 
Pháp Đăng và thầy Pháp Cứu hỏi mẹ: “Thỉnh thoảng 
chị có nhớ cháu không?” Mẹ trả lời: “Dạ, không chỉ có 
thỉnh thoảng, nhớ hoài đó chứ ạ, có điều nhớ thương 
mà không đau khổ”. Lúc ra về có thầy nào đó mà mẹ 
quên tên và thầy Pháp Tịnh có nói rằng: “Có lẽ phải như 
chị mới được, nhớ thương mà không đau khổ với người 
thân của mình...”

Thở vào: Mong cho tất cả mọi người hạnh phúc
Thở ra: Con xin hồi hướng niềm hạnh phúc và tất 
cả những việc làm tích cực của con 
cho tất cả mọi người.

Con có biết 
không? Mẹ cũng 
vô cùng hạnh phúc 
vì được sinh ra con, 
được có con và được 
thấy bóng dáng, tâm từ của 
một sứ giả Như Lai qua đứa 
con duy nhất của mình. Mẹ nhớ 
lúc nhỏ, có một lần được ông ngoại 
cho đi Huế thăm cậu Phương học ở 
trường Thiên Hữu, ai cũng khuyên can, 
bảo mẹ ở nhà vì sợ đi đèo Hải Vân mẹ sẽ nôn. 
Mẹ nhớ lúc đó mẹ tám, chín tuổi gì đó. Nhưng 
mẹ khóc và vòi vĩnh đi cho bằng được và cuối cùng 
ông ngoại cũng cho đi. Mẹ mừng quá nhảy lên: “Con là 
người hạnh phúc nhất trần gian”. Và cho đến bây giờ 
bốn bảy, bốn tám, bốn chín tuổi mẹ mới cảm nhận thật 
sự câu nói đó. Lúc đó hạnh phúc thật sự, và bây giờ là 
hạnh phúc đích thực vì mẹ và con cùng lý tưởng, cùng 
thương tất cả mọi người, cùng muốn học hạnh nguyện 
của Bụt, của Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng và 
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi. Mình muốn làm một cái gì đó 
cho cuộc đời. Và cuối cùng thì mẹ vẫn còn ở đây và con 
thì đã dâng hiến cả tuổi trẻ, cả cuộc đời, bỏ lại tất cả: 
danh vọng, vật chất... Đã quyết định ly gia, cắt ái và mẹ 

biết con gái mẹ đã yêu thương mẹ rất cao cả, đã hiếu 
thảo với mẹ như đức Mục Kiền Liên. Con cũng đã và 
đang giúp ba con vượt qua cửa ngỏ tăm tối để cùng con 
“Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ...” 
Phải không con?

Mẹ rất an lạc và hạnh phúc vì con - vì con đang sống 
trong môi trường Tịnh Độ, vì con được gần Sư Ông, quý 
Thầy, quý Sư Cô, vì con có đại duyên phước được làm 
đệ tử Bụt, Bồ tát và được gần gũi với những bậc thiện 
tri thức. Quý vị đang sống bên con là Bồ tát hóa thân. 
Vì nếu không có Chư Thiên và Bồ tát thì sao được sống 
ở đó chứ, phải không con? 

Bé yêu, mẹ cùng con nắm tay nhau đi trong hạnh phúc. 
“Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc 
chính là con đường”. Con đường là lý tưởng mẹ con 
mình cùng đi đó con!

Mẹ yêu con! Hôn con của mẹ.
Tâm Đại Nguyện
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Thö gôûi anh trai
Sư cô Chân Bội Nghiêm

Xóm Hạ - Làng Mai, ngày 30.11.2009

Anh Cường thương,
Sáng hôm nay, em đã chuẩn bị cho mình những hành 
trang cần thiết để viết lá thư này. Sáng sớm, em nấu cho 
mình một bình nước sôi rồi chọn cho mình một loại trà 
đặc biệt, vừa thơm và vừa ngon. Em tìm cho mình một 
góc kín trong phòng, một góc mà khó ai có thể nhìn 
thấy. Em nói đùa với quý sư chị rằng, ngày hôm nay em 
sẽ nhập thất ở trong phòng. Mỗi lần viết thư, em cần 
có sự yên lặng ở trong cũng như ở ngoài. Trước đây, 
mỗi lần viết thư cho anh, em thường viết vào buổi tối 
vì ban đêm em cảm được sự bình an và yên lặng trong 
chính mình nhiều hơn. Nhưng hôm nay em muốn có sự 
thay đổi nên quyết định viết thư cho anh vào ban ngày. 
Để em kể cho anh nghe những gì đang diễn biến trong 
giây phút này, em nghe tiếng mưa rơi. Phòng em ở có 
skylight, một loại cửa sổ mà mình có thể nhìn thấy trăng 
sao vào ban đêm và trời xanh vào ban ngày. Nhờ có sky-
light nên nhiều đêm em nghe được tiếng mưa rơi, thấy 
được ánh trăng đang có mặt một cách bình an. Những 
lúc như vậy em ước gì mình là người khó ngủ để có thể 
ngắm trăng sao và nghe được tiếng mưa. Nhưng tiếc 
thay, em là người rất dễ ngủ, nằm xuống là ngủ liền nên 
không thưởng thức được những điều mầu nhiệm này 
lâu như mình ước muốn. Nhìn qua phía tay trái, em thấy 
được hòn non bộ mà sư chị ở cùng phòng làm ra vào 
một ngày đẹp trời. Đã có nhiều lúc quý chị em trong 
phòng ngồi xung quanh hồ non bộ này để hát cho nhau 
nghe và cùng kể chuyện để xây dựng thêm tình chị em. 
Đây là những điều mà trước đây em không bao giờ nghĩ 
rằng nó sẽ xảy đến với mình. 
 
Trong một kiếp người, ai ai cũng có duyên làm quen với 
nhiều người bạn. Có những người bạn đến với mình một 
cách tự nhiên và tình bạn này là nguồn thực phẩm cho 
mình. Ngoài đó cũng có những người bạn đến rồi đi một 
cách âm thầm làm cho mình không có cơ hội để chào 
tạm biết. Nhưng trong trái tim mình ít nhất một lần nghĩ 
về những người bạn này. Anh em mình đã có duyên lành 
làm quen với nhau ngay từ khi ở trong bụng mẹ. Chắc 
anh em mình cười với nhau vài lần trong chín tháng đó. 
Ngoài tình anh em ruột thịt, anh em mình cũng đã làm 
bạn với nhau suốt những năm vừa qua.   

Kể về những kỷ niệm anh em mình có chung thì chắc 
kể hoài cũng không hết. Em còn nhớ có một lần Mẹ kể 
rằng: ngày mà anh em mình chào đời, có một người 
quen hàng xóm đi ngang qua nhà mình và hỏi: “O 
Thạch sanh được con gái hay con trai rứa?” Lúc đó, ở 
trong nhà có tiếng vọng ra và trả lời: “Trai cũng có mà 
gái cũng có.” Viết xuống những hàng này em thấy vui 

vui trong lòng. Anh em mình đã ở chung trong tử cung 
của Mẹ chín tháng. Những ngày ở trong bụng Mẹ, anh 
em mình không cần phải lo lắng gì cả. Mỗi lần Mẹ ăn 
hay uống, anh em mình cũng được ăn và được uống, mà 
không cần phải nhai. Em không có đủ từ ngữ để diễn 
đạt được thêm về những ý trên nên xin mượn những lời 
của Sư Ông Làng Mai. Sư Ông viết rằng: “Hãy nên nhớ 
rằng bạn đã được mẹ nuôi dưỡng ngay từ khi bạn chưa 
chào đời. Nếu nhìn sâu, bạn sẽ thấy rằng đồng thời bạn 
cũng nuôi dưỡng mẹ. Vì có con trong lòng mà cơ thể 
mẹ thay đổi và lớn lên. Có thể mẹ mệt mỏi hơn, kém sức 
hơn, nhưng đồng thời mẹ hay mỉm cười  hơn và yêu đời 
nhiều hơn. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy mẹ đã từng 
trò chuyện với bạn. Tôi chắc rằng bạn đã nghe mẹ nói 
chuyện và bạn đã hồi âm. Cũng có lẽ thỉnh thoảng bạn 
nghĩ mẹ quên sự có mặt của mình nên bạn đã đạp, chọi 
để nhắc mẹ.” Mẹ đã sưởi ấm tình thương cho hai anh 
em mình suốt trong thời gian đó. Em tin rằng trong thời 
gian mẹ mang thai, chắc mẹ không dám làm những việc 
nặng vì muốn hai anh em mình đủ khỏe mạnh khi chào 
đời. Những lúc như vậy thì ba phải làm nhiều việc hơn, 
những việc nặng ba phải gánh. Ba và ba chị chăm sóc 
mẹ nhiều hơn và nhờ vào đó anh em mình cảm thấy an 
toàn hơn khi nằm trong bụng mẹ. Lòng biết ơn của em 
đối với ba mẹ và ba chị tràn dâng khi viết đến đây. Rồi 
đến lúc anh em mình cất tiếng khóc chào đời. Em luôn 
thấy hạnh phúc trong lòng mỗi khi chia sẻ rằng mình có 
người anh sinh đôi. Đây là một cái gì rất đặc biết xảy 
đến trong đời em. Em thường chia sẻ rằng tuy em ra 
trước nhưng phải làm em bởi vì ở quê có cái thầy rằng 
khi mà sinh đôi có trai có gái thì người anh luôn nhường 
người em ra trước. Nếu người em ở trong bụng mẹ lâu 
hơn thì hiểm nguy có thể xảy đến nên anh đã nhường, 
hay nói vui hơn là anh “đá” em ra trước.

Em vẫn còn nhớ vào những ngày Tết, ba thường chở 
anh em mình trên chiếc xe đạp duy nhất của nhà mình 
để đi thăm bà con và người hàng xóm. Anh ngồi ở phía 
trước, còn em ngồi ở phía sau. Đôi lúc em không chịu 
ngồi mả chỉ muốn đứng thôi. Trong chiếc áo dài hoặc 
áo tây quần jean, em vịnh vai ba và đứng lên để mình 
có thể thấy được những gì ở phía trước. Có những lúc 
ba đi Đông Hà vì có việc, anh em mình thường xuyên 
tháp tùng theo. Nếu mình anh đi thì em đâu có chịu, nếu 
mình em đi thì chắc anh cũng đâu chịu. Không biết lúc 
đó anh em mình muốn ba thực tập bình đẳng chăng? 
Hay vì muốn cảm được niềm hạnh phúc và sung sướng 
chung với nhau khi ba ghé vào bưu điện và mua cho anh 
em mình những loại cà rem mà ở Cam Lộ không có. 
Cho nên mỗi khi biết tin ba đi Đông Hà thì anh em mình 
luôn luôn muốn được đi cùng. Lúc mới qua Mỹ, anh 
em mình không biết một chữ tiếng Anh nên đã có nhiều 
bở ngỡ trong trường lớp. Từ nhỏ đến lớn, anh em mình 
cùng học chung trường, cùng chung một lớp và thậm 
chí ngồi gần với nhau trong lớp học, em ngồi trước, anh 
ngồi sau. Có những bài tập khó làm thì hai anh em mình 
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đã giúp đỡ nhau. Lúc anh em mình học lớp năm là lúc 
mình về nhà mới. Nhà chỉ có ba phòng nhưng lại có đến 
bảy người nên anh em mình ngủ chung phòng với ba 
mẹ. Anh em mình đã chia sẻ với nhau một cái giường 
và cứ mỗi đêm trước khi đi ngủ, mình chọn những bộ áo 
quần cho ngày mai đến lớp. Không chỉ chọn không thôi, 
chúng mình còn mặc luôn rồi đi ngủ kẻo sợ ngày mai sẽ 
không có đủ thời gian thay.  Lúc mới qua Mỹ, nhà mình 
chỉ có một chiếc xe hơi thôi. Trước đây ở Việt Nam có 
bao giờ anh và em được đi xe hơi đâu nên mỗi lần được 
lên xe ngồi là một điều rất thú vị, tuyệt vời và khoái 
chí. Những lúc được ba hoặc mẹ chở đi đâu đó, anh và 
em thi đua nhau một cách lặng lẽ để xem ai sẽ vào xe 
trước. Vào xe trước thì mình được ngồi ở trước và anh 
cũng như em muốn ngồi ở trước thôi. Có lúc em ăn hiếp 
anh nên được ngồi trước, có lúc em cho anh ngồi trước 
nhưng trong lòng không được vui lắm. Rồi thời gian 
trôi qua, anh biết lái xe trước em. Anh đã chở em đi học 
vào những buổi sáng và cùng nhau đi về chung một lúc. 
Những thời gian đó thì hai anh em mình cùng được ngồi 
ở phía trước mà không cần phải thi đua gì nữa. Bây giờ 
em ước gì trước đây mình biết đến pháp môn sống sâu 
sắc trong giây phút hiện tại để cảm được sự có mặt của 
anh một cách thiết thực hơn.     

Trước khi viết lá thư này cho anh, em dành vài phút để 
xem lại một số tấm hình mới nhất mà anh em mình đã 
chụp chung. Em nhìn những tấm hình này rất lâu và kỹ 
lưỡng để xem hai anh em nhìn giống nhau ở điểm nào. 
Đây là một cách thiền quán rất thú vị. Em thấy anh và 
em có đôi mắt giống nhau. Trong đời sống hàng ngày 
anh em mình thực tập để nhìn mọi người và mọi vật 
chung quanh với tình thương và hiểu biết. Và hạnh phúc 
thay khi đôi mắt của anh em mình vẫn còn tốt để thấy 
được khuôn mặt của ba mẹ, anh chị, các cháu. Thấy 
được trời xanh và những cảnh đẹp mà vũ trụ đang hiến 
tặng. Đôi lúc em có chia sẻ với một số quý sư cô những 
tấm hình gia đình mình chụp chung. Khi nhìn thấy tấm 
hình của anh em mình, quý sư cô nói: “Bội Nghiêm và 
anh nhìn đâu có giống nhau đâu.” Em thưa lại: “Làm 
sao mà giống được. Con đẹp gái hơn anh con và anh 

con đẹp trai hơn con mà.” Tuy tính tình của anh và 
của em có nhiều sự khác biệt, anh ít nói còn em thì nói 
nhiều. Nhưng anh và em có một điểm giống nhau đó 
là mình muốn sống như thế nào để không làm ba mẹ 
buồn. Anh và em muốn làm người tốt và không muốn 
xây dựng thêm nỗi khổ và niềm đau cho chính mình và 
những người thương. Có một lần, có một thầy hỏi: “Anh 
của Bội Nghiêm muốn đi tu không?” Câu trả lời của em 
là: “Chắc không đâu bởi vì anh con đang yêu. Và đây 
cũng là điều tốt thôi. Bởi vì ở ngoài đời cũng cần những 
người như anh con. Anh là một người tốt, có nhiều tình 
thương đối với gia đình. Những hạnh đẹp của anh đang 
làm đẹp cuộc đời và đóng góp thêm những điểm lành 
mạnh cho xã hội. Ở ngoài đời cũng cần người tốt còn 
nếu đi tu hết thì đâu có được.” Mỗi khi ngồi yên và ý 
thức rằng sự có mặt của anh đã đem lại cho em nhiều 
hạnh phúc trong lòng. 

Bây giờ cơ hội anh và em ngồi trong một chiếc xe hoặc 
ngồi trong một ngôi nhà rất hiếm. Em đã chọn cho mình 
con đường xuất gia và anh đã chọn cho mình một con 
đường khác, đó là lập một mái ấm gia đình. Ngày trọng 
đại của anh và của em đều thiếu vắng đi sự có mặt của 
nhau. Ngày em xuống tóc đi xuất gia thì điều kiện không 
đây đủ nên anh không có mặt. Hôm nay ngày anh đám 
cưới thì em không về được. Mình không có mặt cách 
này nhưng mình có mặt cách khác. Em cón nhớ buổi 
xuất gia của em chỉ xảy ra trong vòng vài tiếng đồng hồ 
và ngày đám cưới của anh cũng vậy. Những ngày trước 
đó mình đã chuẩn bị rất nhiều cho thân cũng như cho 
tâm. Em đã quỳ xuống trước bàn Bụt, trước Thầy và 
trước Tăng thân để trở thành một người xuất gia, điều 
này không phải là một chuyện khó. Cái khó là làm sao 
em giữ được chí nguyện của mình để tiếp tục đi trên 
con đường này, làm sao để cho lòng từ bi của mình mỗi 
ngày mỗi lớn mạnh và sống như thế nào để có sự hài hòa 
với chính bản thân và những người xung quanh. Những 
cái đó mới thật sự khó. Cũng giống như ngày hôm nay 
là ngày trọng đại của anh, anh bắt đầu bước vào một 
cuộc sống mới. Anh đã chuẩn bị rất nhiều trong khoảng 
thời gian gần đây để cho ngày hôm nay biểu hiện. Điều 

kiện nay đã đầy đủ. Ba Mẹ, 
cậu mợ, anh chị, các cháu và 
bạn bè đang có mặt đó cho 
anh chị, chứng kiến những 
gì đang xảy ra. Và trong lòng 
của mỗi người ai cũng cầu 
mong cho anh chị sống trăm 
năm hạnh phúc, suốt đời bên 
nhau. Tiếc thay em không có 
mặt đó cùng với tất cả mọi 
người để nhìn vào khuôn mặt 
thân thương của anh nhưng 
trong lòng em cũng có ước 
nguyện giống vậy. Để cho lễ 
cầu hôn trở thành sự thật là 

Sư cô Bội Nghiêm (trái) và gia đình
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một điều không dễ mà cũng không khó. Anh chị đã trải 
qua những giây phút khó khăn và hạnh phúc chung với 
nhau và cũng không ngần ngại để tiếp tục hành trình đó. 
Chắc chắn những khó khăn sẽ đến. Sẽ có lúc anh buồn 
chị và chị buồn anh nhưng xin anh nhớ một điều. Dù 
trong đời sống hàng ngày có chuyện không hay đến với 
giữa mình và vợ mình, mình sẽ không xa lánh vợ mình. 
(Please remember that no matter what happens between 
the two of us (you and your wife), I will not distant my-
self from my wife). Danh ngôn có câu em rất thích và 
em muốn được chia sẻ với anh đó là: “Nhịn một chút 
gió yên sóng lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao.”

Lúc còn nhỏ có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ đi tu và 
anh sẽ lập gia đình. Em cứ tưởng rằng anh em mình sẽ 
sống chung với nhau dưới tình thương của ba mẹ. Và 
ngày em nhận được tin anh và chị Thủy sẽ đám cưới, 
em không tin được và chắc ngày em quyết định đi xuất 
gia đã làm cho anh ngạc nhiên. Rồi ngồi suy đi nghĩ lại 
em thấy được niềm vui trong lòng khi biết anh mình đã 
tìm được người mình thương và người thương mình. 
Vô thường sẽ đến nó đến lúc nào không hay nên anh 
đã quyết định chung sống với người mình thương trong 
những thời gian còn lại của đời mình. Em và chị Ty có 
cùng một suy nghĩ giống nhau đó là chị Thủy rất may 
mắn đã gặp được anh và anh cũng rất may mắn gặp được 
chị Thủy. Em tin chắc rằng anh sẽ làm một người chồng 
tốt. Trước đây anh đóng vai trò là một người bạn nhưng 
bây giờ anh có một vai trò mới đó là vai trò của một 
người chồng. Tuy bây giờ anh trở thành người chồng, 
nhưng xin anh cũng hãy tiếp tục đóng vai trò của một 
người bạn. Tình bạn giữa hai vợ chồng rất quan trọng. 
Có một bài viết viết rằng: “When it comes to a success-
ful relationship for the lifetime, friendship is a most im-
portant part of it. Husband and wife truly become best 
friends at the twilight of their life.”* Mình lấy tình bạn 
để làm cho đời sống đôi lứa càng ngày càng mạnh và 
cũng lấy tình nghĩa vợ chồng để làm tình bạn mỗi ngày 
mỗi đẹp. Tình nghĩa vợ chồng sẽ không chắc bền được 
nếu thiếu đi những lời chia sẻ từ trái tim, thiếu đi sự 
hiến tặng nụ cười cho nhau vào những buổi ban mai hay 
những đêm tối. Tình bạn và tình nghĩa vợ chồng nương 
vào nhau để giúp làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Em thương 
kính chúc anh và chị trăm năm hạnh phúc bên nhau, có 
mặt cho nhau trong những khi cơn bão đến để thân cây 
mình mỗi ngày mỗi vững.  

Thương yêu và tin cậy.
Em gái út, 
Bé Rọm 

* Khi nói đến một mối liên hệ gia đình thành công trong cuộc 
đời, thì trong đó tình bạn là yếu tố quan trọng nhất. Người vợ 
và người chồng thật sự trở thành những người bạn thân nhất 
vào giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời họ.

Thö caây Möôùp Höông
Tu viện Bích Nham -  Mùa Đông 2009

Sư chị thương kính,

Nhận được thư của sư chị vào ngày Giáng Sinh, sư em 
vui nhiều lắm và đem niềm hân hoan ấy vào cả buổi 
nấu ăn đãi đại chúng. Bích Nham đã vào Đông, tuyết 
phủ trắng xóa những con đường, những mái nhà. Từ 
cửa sổ phòng của sư em nhìn ra thiền đường và nhà ăn 
như những ngôi nhà trong truyện cổ tích. Trong nhà, 
có những chú thợ làm việc cho ông già Noel: dọn dẹp, 
chuẩn bị quà, đốt lò sưởi, dọn bàn ăn… rất nhẹ nhàng, 
thong dong, và chánh niệm. Buổi ăn tối Noel của đại 
chúng Bích Nham thật nhiều món ăn, có món Âu, món 
Việt, có người Âu, người Việt… Mùa thật đẹp và người 
thật đẹp!

Sư chị khỏe nhiều không, vui nhiều không, cười nhiều 
không? Sư em ở đây vẫn vui, vẫn khỏe, Tâm Bồ Đề vẫn 
còn tràn đầy. Sư em nhớ Thầy, nhớ sư chị nhiều, nhớ 
đến một người để nhớ mọi người. Sư chị cho sư em gửi 
lời thăm toàn thể đại chúng ở Làng nhé. Sư em kính gửi 
lời chúc an lành, sức khỏe và yêu thương đến với Thầy, 
với sư cô Chân Không, với tất cả quý thầy, quý sư cô 
trong mùa giáng sinh và một năm mới tràn đầy hạnh 
phúc cho những người thương của chị em mình nhé.

Hôm vừa rồi, sư em và Mạnh Nghiêm nhắc nhau là 
mình phải viết thư cho sư chị, thế rồi lại nhận được thư 
của sư chị ngay. Người ta nói, chị em mà thương nhau 
thì sẽ đọc được suy nghĩ của nhau. Rứa là ở bên nớ và 
bên ni cũng nhớ thương nhau nhiều lắm, phải không 
sư chị? Mấy hôm nay đại chúng Bích Nham chuẩn bị 
thật nhiều cho mùa lễ và cho cả khóa tu sắp tới. Khu 
nhà “Nắng Thủy Tinh” đã hoàn tất và đang đi vào công 
đoạn chuẩn bị phòng ốc cho thiền sinh. Mùa Đông này, 
thiền sinh sẽ có một nơi ở thật ấm cúng, khang trang, 
sạch sẽ. Sư em ở đây được phong chức “tri khách” nên 
cứ lăng xăng đến người này, người kia hỏi xem người ta 
có thoải mái, có đủ ấm, đủ mền, gối không. Bích Nham 
đang là mùa lạnh nên cũng tội cho thiền sinh khi đến 
đây lắm. Họ đến đây mang theo cái lạnh cả bên ngoài và 
bên trong mình. Sư em luôn mong khi người đến sẽ cảm 
nhận tình thương, niềm an lạc, và khi người về cũng sẽ 
mang theo tình người và phép thực tập để tạo dựng và 
làm mới lại hạnh phúc của mình. Sư em thương những 
người bạn thiền sinh của mình thật nhiều, thương hơn 
khi thấy những khuôn mặt cũ đến rồi đi và xem Bích 
Nham như là nhà của mình vậy, thương nhiều khi họ tìm 
đến mình thay vì tìm đến một thú vui ở buổi nhạc hội, 
hay ở vũ trường, quán nhậu. Họ tìm đến mình cũng là 
tìm về với chính bản thể của họ. Không có gì an toàn và 
hạnh phúc hơn khi mình tìm thấy sự an lạc trong chính 
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bản thân mình, sư em vẫn nhớ lời Bụt đã dạy như thế 
trong Kinh Hải Đảo Tự Thân. Những người bạn thiền 
sinh đến với Bích Nham, dù chỉ trong một vài giờ, hay 
vài ngày, vài tuần lễ, sư em đều cảm thấy hạnh phúc 
cho họ và cho cả mình nữa, vì rằng ít nhiều họ đã cảm 
được tâm từ bi, năng lượng tập thể và sự bình an mà đại 
chúng hiến tặng.

Viết thư cho sư chị giống như là ghi nhật ký vậy. Bây chừ 
là tối rồi, sư em đang ngồi bên bàn học, tịnh tâm và đọc 
lui đọc tới lá thư của sư chị. Phòng học cũng là phòng 
mà mấy chị em mình đã ngồi chơi, ngồi uống trà, ăn 
bánh, và có khi thực tập jin shin jyutsu đó sư chị. Phòng 
học bây giờ có sư chị Thệ Nghiêm, Khế Nghiêm, Học 
Nghiêm, sư em Mạnh Nghiêm và sư em ngồi học. Mỗi 
khi vào phòng thấy bóng dáng các chị em mình ngồi đó, 
sư em hạnh phúc chi lạ. Sư em mở cửa, thở một hơi thở 
và nói thầm: “Đây là một giây phút hạnh phúc.” Câu 
thần chú này 
sư em thực 
tập thật nhiều 
trong mùa 
Đông này, để 
lòng ấm áp, 
yêu thương 
nhiều hơn. 
Mùa đông, 
mùa lạnh 
cũng là mùa 
hạnh phúc, 
sư chị nhỉ? 
Mấy chị em 
ở Bích Nham 
dễ thương 
lắm, đâu có 
ai chịu lạnh 
giỏi đâu, nên 
chúng em 
mặc áo thật 
dầy, bước đi 
lạc lè trên tuyết như những chú gấu đông vậy. Và chúng 
em sưởi ấm nhau bằng tình chị em, tình huynh đệ. Sư 
em và Mạnh Nghiêm là những sư em út ít nên được 
thương, được chỉ bảo, được chăm sóc rất nhiều. Chúng 
em được sư chị Thiều Nghiêm dạy lớp uy nghi, cảnh 
sách mỗi tuần một lần. Sau mỗi buổi học, hai sư em nộp 
bài viết về những đề tài đã được thảo luận, hoặc bất cứ 
điều gì mà chúng em muốn quán chiếu. Sư chị rất hay, 
rất gần gũi, rất tận tình và những buổi học với sư chị 
luôn nuôi dưỡng và bồi bổ những kiến thức Phật pháp 
còn yếu kém của mình. Y chỉ sư của sư em là sư chị Giới 
Nghiêm. Sư chị mình thì giỏi quá rồi, sư chị cũng biết 
điều đó mà. Hay hơn nữa là lúc nào sư chị cũng chánh 
niệm, cũng nhẹ nhàng, thong dong, an lạc, và làm việc 
hết lòng cho đại chúng. Có một buổi Làm Mới, các sư 
anh hỏi sư chị Giới Nghiêm là làm sao sư chị luôn giữ 

được nụ cười tươi suốt ngày như thế vậy. Nghe sư em kể 
đến đây chắc là sư chị hình dung ra nụ cười của sư chị 
Giới Nghiêm rồi phải không? Không những thế, sư chị 
còn dạy chúng em tán tụng nữa. Chúng em đến với Bụt, 
với Pháp, với Tăng mà không có hành trang gì ngoài 
Tâm Bồ Đề của mình, nên bây chừ phải nhẫn nại và tinh 
cần như chú kiến từng bước, từng bước tích góp kiến 
thức cho mình. Chúng em đang học tụng kinh, hô canh, 
học các nghi thức của các buổi lễ, học từ những cái vi tế 
nhất để mình có một nền tảng vững vàng về đạo pháp. 
Những buổi học cũng là những giây phút hạnh phúc và 
mầu nhiệm nữa đó sư chị à.

Bây chừ sư em kể chuyện những người cùng phòng cho 
sư chị nghe nhé. Phòng của sư em có bốn người trẻ, đó 
là sư chị Thệ Nghiêm, Như Nghiêm, Mạnh Nghiêm và 
sư em. Gọi là những người trẻ vì trong phòng lúc nào 
cũng tràn đầy năng lượng  và tiếng cười. Hai sư chị cùng 

phòng giúp 
chúng em 
hòa nhập 
vào cuộc 
sống mới 
rất nhanh, 
không có 
gì bỡ ngỡ 
hết cả. Hai 
sư chị còn 
chăm sóc, 
yểm trợ hai 
sư em út rất 
tận tình và 
chu đáo, và 
truyền thông 
giữa chúng 
em rất tốt. 
Sư em đang 
cố gắng 
thực tập lắng 
nghe và nói 

lời ái ngữ để lúc nào cũng được đến gần với các sư chị 
của mình. Sư em cảm thấy mình rất may mắn được ở 
chung phòng với những sư chị dễ thương, dễ chịu như 
sư chị Thệ Nghiêm và Như Nghiêm. Sư em cũng có 
được cái may mắn là làm việc chung với sư chị Học 
Nghiêm và sư em học được rất nhiều bài học thực tiễn 
từ sư chị. Sư chị là người hạnh phúc nên những phút 
giây bên sư chị trở thành những phút hạnh phúc của sư 
em luôn. Hơn thế nữa, sư chị là người rất ham học và có 
đầy đủ cái loại tài liệu, mỗi khi sư em cần gì thì chỉ cần 
tìm đến sư chị là có được câu trả lời. À, sư cô Doanh 
Nghiêm và Khế Nghiêm cũng làm công việc văn phòng 
như sư chị đó. Hai sư cô cũng làm việc nhiều và là chiếc 
cầu nối hòng đem lại lợi ích cho cả đại chúng và thiền 
sinh. Sư cô Chỉ Nghiêm cũng làm việc hết lòng, và chỉ 
bảo chúng em tận tình chu đáo trong lời ăn, tiếng nói. 

Sư cô Lân Nghiêm, sư cô Tuệ Nghiêm và sư cô Mạnh Nghiêm
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Sư cô còn giữ nhiệm vụ tri đường nên thiền đường lúc 
nào cũng gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng hết. Quán sách 
thì được sư chị Thăng Nghiêm chăm sóc. Sư chị thiệt là 
dễ thương, nhẹ nhàng và chìu khách lắm, cho nên sư em 
nghĩ ai mà lên thăm quán đều muốn thỉnh sách của Sư 
Ông hay bất cứ điều gì về để luôn nhớ tới Bích Nham và 
những hạnh phúc mà họ đã có được từ Tu viện. Sư mẹ 
Trí Duyên thì ít nói nhưng mà làm việc suốt, như một 
chú ong cần mẫn, luôn quan tâm, chăm sóc chúng em 
theo cách của sư mẹ như chăm sóc những đàn con bé 
nhỏ trong đạo của mình. 

Mỗi buổi sáng thức dậy, sư em đều sờ tay lên đầu mình 
để nhắc nhở mình đã trở thành con Bụt, và gửi lời tri ân 
đến chư Bụt, chư Tổ, Thầy, và các anh chị em khác đã 
từ bi dang tay đón nhận chúng em vào với Tăng đoàn. 
Sư em nhận thấy Tăng đoàn mình như Tăng đoàn Đức 
Thế Tôn ngày xưa vậy. Từ mọi ngả đường, mình tìm 
về với Bụt, với Pháp, với Thầy, với Tăng thân. Rồi 
mình đem theo bản sắc, văn hóa, hương hoa của quê 
hương, gia đình, tổ tiên, bè bạn để làm giàu có, phong 
phú thêm Tăng thân, góp phần đưa con thuyền Phật 
pháp đi cùng thời đại. Sư em vẫn nhớ và cảm nhận rõ 
niềm hạnh phúc vô bờ ngày đầu tiên được trở về và 
sống cùng Tăng thân và nguyện sẽ nuôi dưỡng điều đó 
trên con đường của mình. Con đường đó đối với sư em 
rất đẹp, vì nó chứa đựng tình thương, sự thấu hiểu, và 
cả kho báu Phật pháp đã được chuyển lưu trong hơn 
hai nghìn năm trăm năm qua. Chị em mình đúng là có 
phước đức thật nhiều mới được trở về sư chị há. Sư em 
thấy mình may mắn lắm, nếu không sư em cũng mãi 
hoài trôi lăn, chạy theo những giá trị phù du, ảo ảnh 
không bao giờ nhận biết được. Ơn này không biết bao 
giờ mình mới đền đáp được đây. Thôi thì phải ráng tu 
và ráng sống thật từ bi, hết lòng với tất cả những người 
thương đang còn đây với mình.

Hôm rồi ở Tu viện có một điều kỳ diệu xảy đến. Đó là 
sự hiện diện của ba mẹ và anh trai Mạnh Nghiêm. Gia 
đình sư em đã lặn lội mười mấy giờ đồng hồ bay, qua 
nhiều lần thay đổi chuyến bay vì bão tuyết mới được 
đến thăm con gái. Đây là lần đầu tiên gia đình đến thăm 
Mạnh Nghiêm sau khi sư em xuất gia. Sư chị cũng biết 
là Mạnh Nghiêm và cả sư em nữa gặp nhiều khó khăn 
trong việc xin phép gia đình yểm trợ xuất gia, vì gia 
đình ai cũng nghĩ chúng em đi tu là khổ hết. Thế cho 
nên khi sư em nghe được tin này thì rất hạnh phúc dù 
ba mẹ và anh trai Mạnh Nghiêm chỉ đến ở chưa đầy 
hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Lúc đầu, khi hai sư em 
đón gia đình ở phía ngoài cổng và thấy sự hoang mang, 
căng thẳng, cả nỗi mừng mừng tủi tủi gặp lại người 
thân trong gia đình. Rồi thì cả nhà đi nghỉ sau chuyến 
bay dài. Buổi giới thiệu, gặp gỡ chính thức có lẽ là vào 
buổi cơm tối. Mà hay lắm, như là có sự sắp đặt diệu kỳ 
của chư Tổ vậy vì ba mẹ của sư chị Thệ Nghiêm cũng 
đến Tu viện ngay ngày hôm đó. Thế là những ba mẹ 

được gặp nhau, trao đổi, nhận biết những cảm nhận rất 
thực và khách quan về những buồn vui, khó khăn, hạnh 
phúc, tự hào từ người cha, người mẹ có con đi xuất gia. 
Sau buổi ăn tối thì quý thầy mời quý sư cô và gia đình 
Mạnh Nghiêm sang nhà uống trà và chia sẻ tâm tư tình 
cảm với nhau. Trong buổi thiền trà đó, gia đình Mạnh 
Nghiêm đã chia sẻ rất thật lòng những băn khoăn, lo 
lắng của những bậc cha mẹ dành cho con gái, và ngược 
lại, đại chúng cũng lắng nghe và chia sẻ rất sâu sắc và 
cảm động những kinh nghiệm, những phương pháp thực 
tập, những hạnh phúc có được khi mình nguyện sống 
đời tỉnh thức và tiếp nối con đường cứu độ chúng sanh 
của chư Bụt và chư Tổ. Hết thảy mọi người đều thực tập 
lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương, nhưng trên hết, sư 
em tin rằng điều làm cho ba mẹ Mạnh Nghiêm an tâm 
chính là tình người, tình chị em, huynh đệ mà chúng em 
trao cho nhau. Những điều đó rất thật, và vô giá không 
dễ gì tìm thấy ở xã hội ngoài kia, khi con người ta sẵn 
sàng dẫm đạp lên nhau vì lòng ích kỷ và mưu cầu lợi ích 
cho chính mình. Và điều này đã cảm hóa được gia đình 
sư em Mạnh Nghiêm để sáng hôm sau, khi cả nhà chào 
từ biệt đại chúng thì nỗi hân hoan, yêu thương, tin cậy 
đã đến và ở lại trong lòng ba mẹ của sư út. Cả người đi 
và người ở lại đều mang niềm hạnh phúc.

Chao ơi, sư em lan man đến mấy trang giấy rồi. Thôi thư 
đã dài, sư chị vừa đọc vừa thở cũng đủ rồi. Hẹn lại thư 
sau sư em sẽ viết và kể chuyện tiếp cho sư chị. Sư chị an 
tâm là sư em vẫn khỏe, vẫn nhớ nhiều Thầy, sư cô Chân 
Không, và hết thảy những sư anh, sư chị, sư em ở bên 
Làng. Sư chị nhớ chăm sóc Thầy, chăm sóc mình, chăm 
sóc và chơi cùng những sư chị, sư em khác cho sư em 
nhé. Ôm sư chị vào lòng thiệt sâu và thiệt lâu.

Sư em bé nhỏ hoài của sư chị,
Chân Lân Nghiêm

Tái bút: Tối qua, ông già Noel theo ống khói tặng cho 
sư em thật nhiều quà. Sư em và Mạnh Nghiêm vui như 
bé thơ vậy. Sư chị có được ông già Noel tặng nhiều quà 
không? Sư chị viết thư kể cho sư em nghe với nhé.  
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Thö göûi Moäc Lan

Chị ơi! Lại một ngày nắng nữa. Trời đông nên có được một ngày nắng thật là hiếm hoi vô cùng. Nắng thật trong tô 
lên vạn vật rất thắm. Nắng lên làm cho em vui, nói vậy không có nghĩa những ngày ướt mưa là em buồn đâu nhé. 
Nhưng cũng không hẳn mưa nắng gì em cũng vui hết đâu. Đời vô thường nên cũng có những lúc ngồi thu mình bên 
ánh trăng xanh.

Lần này chắc Mộc Lan sẽ ngạc nhiên lắm vì cứ mỗi lần viết thư em cũng chỉ nguệch ngoạc vài dòng quên chấm phết 
chỉ để hỏi thăm sức khỏe, chứ có bao giờ nói chuyện nắng, chuyện gió với chị đâu, đã vậy mà lắm khi thư không có hồi 
đầu, bỏ quên đoạn kết.

Nắng trải dài từ cánh đồng này chạy sang cánh đồng khác, vài cánh chim bay chậm lại ngang trời, như nó tự nhủ vội 
làm gì khi trời nắng nhẹ êm êm. Và dường như em cũng đang chậm lại, đã nghe rõ màu nắng tươi thơm ý thức rằng 
cuộc sống này mầu nhiệm, em cẩn trọng bước từng bước - cho chị, cho em, không thôi mai đến rồi, sợ loay hoay một 
hồi sẽ hết ngày hôm nay, mà mình thì chưa kịp sống gì hết.

Chị ở bên đó, nên có người hỏi sao hai chị em không ở chung cho có chị có em. Nghe hai tiếng có chị có em tự dưng 
kỷ niệm của thời thơ ấu dâng lên đầy mắt. Em cứ nhớ hoài chiều hai đứa chạy chơi, tối về ngồi bên bếp lửa khói tỏa 
quanh nồng nàn. Cảm xúc ngọt lành ngày ấy sắc lại đến tận hôm nay. Chẳng bao giờ em thấy xa chị cả. Chị đó em 
đây mình có trong nhau từ lâu rồi. Mỗi người sẽ hưởng cho nhau một góc trời chị nhé, để khi mưa về hay gió lên thì 
mình vẫn nghe ấm mênh mông. Chị biết  không? Điềm lành lớn nhất của em là được ở trong chúng, có Thầy hiền bạn 
tốt cùng nhau tu tập. Vừa rồi em gói quà về cho gia đình nhân dịp tết, em không khéo tay nên có ba sư chị giúp em. 
Sư chị gói, cột, dán, làm bằng tất cả tấm lòng, còn đòi ghi địa chỉ giúp em nữa, vậy là em chẳng làm gì chỉ ngồi vắt 
vẻo một bên đọc địa chỉ cho sư chị ghi đánh vần dấu hỏi - ngã nữa. Đẹp quá chị ơi! Đi tu rồi, từng ngày, từng ngày 
em thấm lắm tình huynh đệ, tình người với nhau. Nếu không ở trong chùa thì làm sao thấy được chị hả? Trong hoàn 
cảnh nào chị em cũng tìm cách giúp đỡ nhau, cùng nhau sống cuộc sống giản dị, cùng nhau đi qua những ngày để 
vượt thắng những tánh tật của riêng mình, cùng nhau chung ly trà, cùng nhau xây tình huynh đệ, dựng lại tương lai. 
Vậy là ở trong chúng vui mà có lợi cho mình rất nhiều như khi mình có những tập khí chưa kịp thấy thì đã có sư chị 
sư em thấy dùm mình. Có những khi bất giác không làm chủ được gây ra những chuyện không tốt thì có người bên 
cạnh nâng đỡ, chỉ dạy, chứ một mình lang thang thì làm sao biết đường trở về chị hả, sẽ lạ đến phương nào, liệu ở đó 
có ai cho mình túi gió, túi trăng. Có Tăng thân nâng đỡ mỗi người một tay nên ngày trôi qua thật nhẹ, có gặp chuyện 
cũng đỡ nhọc nhằn để dễ bước đến cái viền chân trời mơ ước ấy.

Em kể chị nghe chuyện nữa. Hôm mang cơm cho Sư Ông, vì ngày làm biếng nên chỉ định dọn mâm cơm lên bàn ăn 
rồi về. Nhưng Sư Ông ra kịp nên mời hai chị em lại dùng cơm. Thấy hai chị em lúng túng Thầy hiểu ý. “Để Thầy đi 
lấy bát cho”, em nghe rất rõ. Tình thương nơi Thầy sao mà đơn giản, chân thành, khiêm cung và nhẹ nhàng. Khi mình 
làm một việc gì đó cho Thầy (dù rất nhỏ), Thầy cũng chắp tay cám ơn. Tình Thầy cho rất đẹp, Thầy hiểu được tâm 
lý của mỗi người. Khi em đang rửa bát, Thầy gọi vào cho xem hình em trên từ điển. Tay đang ướt, em bất ngờ khi 
nhận chiếc khăn từ tay Thầy. “Lau tay đi con” và chờ, rồi Thầy đẩy em đi trước. Chị thấy Thầy chu đáo chưa? Nếu 
không có Thầy thì làm sao mình biết cách chăm sóc người khác chị hả? Khi dùng cơm, Thầy không dùng món của 
em, nhưng khi thấy Sư Cô cho thêm muối nên Thầy nhìn em hỏi: “Lạt hả con?” Rồi Thầy đưa hũ muối cho em thêm 
vào, sợ chưa chắc ăn, Thầy đứng dậy đi lấy thêm chai nước tương. Khi xa vòng tay mẹ, người đầu tiên làm cho em 
chính là Thầy. Em vô cùng cảm động, biết ơn lặng, biết ơn sâu, để những gì toan toan, tính tính trong tâm dần dịu 
lại khi theo dấu chân Thầy.

Chiều nay ngồi đây thấy lòng bình an lạ, nhìn vài sợi nắng còn sót lại loáng thoáng trên cành, gửi bình an đến chị. Ít 
bữa gặp lại mình sẽ nắm tay nhau đi trên con đường lót sỏi mà nghe sột soạt như hôm nào, sẽ cùng nhau đứng nhìn 
mây bay cuối trời chị nhé!

Sư em Huệ Định
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Ngày … tháng .… năm

Sen Hồng biểu hiện

Sư em thương! Sáng nay ngồi yên cùng Tăng thân ở 
thiền đường Trăng Rằm vào ngày biểu hiện của em 
trong gia đình tâm linh, sư chị thấy lòng mình tràn ngập 
niềm vui, hạnh phúc.

Chỉ còn ít giây phút nữa thôi mái tóc ngày nào mẹ cùng 
em chăm sóc sẽ được dâng lên cúng dường chư Bụt và 
em sẽ lột xác thành một con người mới. Là một người 
tu đâu chỉ là “hủy hình phi pháp phục” phải không em? 
Những hạt giống thiện lành, em đã được tiếp nhận và 
gieo trồng ở muôn đời nên bây giờ em đang làm nhiệm 
vụ “thiệu long thánh chúng” đó. Em đang sắp sửa có 
mặt thực sự trong đời sống tâm linh, nên việc “phát túc 
siêu phương. Tâm hình dị tục” không có gì là xa lạ cả. 
Đó là sự thực tập và sống với từng phút giây của đời 
sống hiện tại trong mọi sinh hoạt hằng ngày đó em.

Tăng thân có mặt đó đang yểm trợ cho em hết lòng, Thầy 
đang dâng hương bạch Bụt và chư vị Bồ tát, Tổ Sư để 
đưa em vào ngôi nhà tâm linh. Gia đình huyết thống cũng 
đang có đó cùng em với bao niềm tin gởi gắm. Các vị 
thiền sinh đến với khóa tu đang hãnh diện chờ đợi ở em 
một con người mới. Ngoài kia bầu trời thật trong sáng, 
chim ca hát khắp nơi đón chờ sự biểu hiện của em. Tất 
cả đang hiện diện đó cho em. Đường đi tới sẽ dài lắm, 
nhưng chúng ta đã có đường rồi nên “hãy vững lên em 
đường đã chọn, làm người đâu dễ được em ơi!”

Em là người 
đang được xuất 
gia chứ không 
phải sư chị 
nhưng sao chị 
lại có cảm giác 
sung sướng, 
hạnh phúc đến 
thế. Sư chị 
ngồi yên theo 
dõi hơi thở và 
mỉm cười theo 
từng bước 
chân của em, 
sư chị buông 
thư toàn thân 
cho em. Đến 
lúc Thầy đặt 
bàn tay lên đầu 

em như truyền trao tình thương, sự bình an rồi xuống 
tóc cho sư em trong tiếng niệm danh hiệu Bồ tát Quan 
Thế Âm đầy trầm hùng của đại chúng cùng bài Đầu 
Cành Dương Liễu thì sư chị xúc động thật sự sư em ạ! 
Một cảm giác khó tả tràn dâng trong lòng và nước mắt 
tự tràn ra. Các ngôn ngữ khác nhau, vậy mà khi đọc bài 
kệ xuống tóc cho các sư em Thầy đã tùy theo từng người 
mà đọc từng ngôn ngữ khác nhau (như Anh, Pháp, Việt). 
Sư chị cảm nhận được tình thương của Thầy lớn quá, 
bao la quá. Chị em mình thật là may mắn sư em nhỉ? 
Mình có cơ duyên được gặp Thầy, được gặp một môi 
trường tu tập đầy nuôi dưỡng, được có một con đường 
đi rõ ràng cùng Tăng thân, có cơ hội tiếp xúc với cái gì 
đẹp và lành. Bây giờ em đã là người tu, đã là sư em của 
gia đình áo nâu rồi đó. Hãy làm cho tình thương của 
Thầy ngày càng lớn hơn lên và đạo Bụt ngày càng đẹp 
hơn thêm trong tự thân mình sư em nhé!

Ngày … tháng .… năm

Ngày Monastic

Bạn hiền thương!

Cứ như thường lệ, hôm nay, chúng tôi - những người 
xuất sĩ lại được lên Sơn Cốc chơi và tu tập cùng nhau 
với sự có mặt của Thầy trọn một ngày.

Mỗi lần về đây tôi lại thấy ấm cúng và thân thiết vô 
cùng bạn ạ!

Cứ như thuở bé được ba mẹ cho về thăm ông bà nội, 
ngoại vậy. Tôi thương và yêu tất cả cảnh vật ở đây, từ 
vườn tre, dòng suối Tào Khê, hồ sen nhỏ đến tủ sách 
giản dị, chỗ ngồi đơn sơ của Thầy và cả cái không khí 
yên bình, tinh khôi ở đây nữa. Bạn hiền biết không, 
mỗi khi được về bên Thầy, cái nghiêm túc, đạo mạo 
vốn có của người tu trong mỗi người (từ người lớn 
nhất đến vị sa di nhỏ nhất) được nhường chỗ cho sự có 
mặt của đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch, thật 
thà. Những lúc được gần Thầy hay nhớ đến Thầy, tôi 
luôn cảm nhận được luồng gió mát của hiểu thương, 
của tinh thần luôn cầu học và tìm về cội nguồn của cha 
ông để giữ gìn và phát triển nó ngày càng mới mẻ, sâu 
sắc, phù hợp hơn; của tâm muốn xây dựng một Tăng 
thân dễ thương có thực chất tu học làm nơi nương tựa 
cho bao người, bảo vệ sự sống, môi trường, cái chân, 
thiện, mỹ trong cuộc đời và đem lại an bình, hạnh phúc 
cho muôn loài một cách thiết thực nhất. Được ở bên 
Thầy, mỗi ngày tôi thấy mình mỗi “lột xác” và mới 
hơn bạn ạ! 

Ñaây laø giaây phuùt haïnh phuùc
Sư cô Chân Trực Nghiêm
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Bạn hiền thương! Thầy, một người đã tám mươi tư tuổi, 
có nhiều trung tâm tu học trên thế giới, có tới hàng ngàn 
học trò xuất gia và tại gia, vậy mà nơi ở lại giản dị vô 
cùng. Phòng Thầy ở chỉ có một tấm nệm đặt dưới nền 
nhà, nhất là cái bàn viết nhỏ và một cái kệ chứa đầy 
sách. Những cái kệ sách ấy đối với tôi thật đẹp, thật quý, 
dù chúng chỉ là những viên gạch được kê dưới những 
tấm ván. Bạn biết không, lần đầu tiên khi được đặt chân 
vào căn phòng ấy tôi đã thật sự xúc động và khó tin. 
Rồi để khuyến khích chúng tôi và mọi người bảo vệ 
sinh môi thì chính Thầy đã thực tập không dùng những 
thực phẩm có chất liệu từ sữa, trứng của động vật, chỉ 
dùng thực phẩm được trồng, làm theo phương pháp hữu 
cơ. Xe Thầy đi sử dụng một nửa điện, một nửa xăng để 
giảm bớt năng lượng khí CO2 thải ra.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày ở Sơn Cốc, sau khi 
chúng tôi hội tụ đầy đủ trong thiền đường, Thầy mở đầu 
bằng lời nhắn gởi: “Các con đã vào hết chưa? Chịu khó 
ngồi chật một chút đừng đi, ngồi lại bên ngoài nghe”, 
rồi đưa mắt nhìn khắp chúng tôi bảo: “Đây là giây phút 
hạnh phúc.” Sau đó các sư em Sen Hồng (vừa mới xuất 
gia) được lên chụp hình cùng Thầy. Các em còn quá 
mới nên còn nhiều lúng túng. Thầy đã nhận ra 
điều đó nên đã bảo: “Lên đây con, lên đây với 
Thầy, vài bữa không có cơ hội đâu”, rồi Thầy 
nói những câu bông đùa làm cho các em bớt 
phần ngại ngùng mà tự tin thoải mái hơn. Nhìn 
hình ảnh Thầy sửa lại từng cách chắp tay, dáng 
ngồi, cái cổ áo, giúp cài lại các nút áo cho các 
sư em trước khi chớp hình, tôi cảm nhận được 
tình thương bao la của Thầy và nhận thấy lòng 
ấm áp, gần gũi lắm bạn ạ! Đối với chúng tôi, 
Thầy vừa như một người cha với sự dạy bảo, 
nhắc nhở ân cần, nghiêm túc nhưng đồng thời 
cũng là sự quan tâm, chăm sóc dịu hiền của 
người mẹ vậy.

Ngồi yên lắng nghe lời pháp thoại Thầy trao 
sáng nay, tôi cảm nhận đó như là một lời nhắn 
gởi, một lời tâm sự chân thành bạn ạ! Thầy 
dạy rằng: “Giáo dục đạo Phật không phải 
chỉ học từ kinh điển mà học hỏi từ vạn vật và 
những người xung quanh trong đời sống. Lão 
thông tam tạng kinh điển chưa đủ mà phải biết 
áp dụng những điều đã học vào đời sống thực 
tiễn trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng 
ngày, phải biết xây dựng Tăng thân và sống 
hòa hợp trong Tăng thân. Ta tu không chỉ cho 
mình mà cả gia đình, dòng họ, xã hội. Nên tu 
học không phải để có lợi danh, bằng cấp mà là 
để chuyển hóa bản thân mình thành một pháp 
khí để tự độ độ tha”. Thầy còn dạy: “Nhiệm 
vụ của người tu là phải thấy được nguồn gốc 
những khó khăn của xã hội để thanh lọc, 
nghiên cứu từ tự thân mà cung ứng các ‘dụng 

cụ’ tháo gỡ thích hợp; người tu phải tiếp cận được với 
tuổi trẻ, giúp được tuổi trẻ đi ra những khổ đau của họ; 
người tu phải thấy những tình trạng ô nhiễm của sinh 
môi, tình trạng bị hâm nóng của trái đất để tu tập tìm 
ra phương tiện góp phần chuyển hóa và giúp mọi người 
ý thức về điều đó”. Và điều làm tôi ghi nhớ nhất, cảm 
động nhất là những lời tâm huyết Thầy trao: “Ba mươi 
năm sau, đạo tràng Mai Thôn này và các trung tâm tu 
học khác ở phương Tây sẽ là của các vị Tây phương. 
Người Việt chỉ là một số ít đứng đằng sau để yểm trợ 
thôi, còn lại sẽ về Việt Nam”. Đạo Bụt là tinh hoa của 
văn hóa Việt Nam (cũng như của phương Đông). Cái 
hay cái đẹp ấy ta không giữ cho riêng mình mà đã vượt 
trùng dương đem đến đây chia sẻ để mọi người cùng 
được tận hưởng. Đạo Bụt ở Tây phương sau này có bén 
rễ vươn cành hay không là tùy thuộc vào những vị tu sĩ 
Tây phương đang có mặt ở đây. Không thể bê nguyên 
xi thiền học Việt Nam vào Tây phương được mà phải 
Tây phương hóa thiền học Việt Nam. Từ trong cách sinh 
hoạt hàng ngày như trang phục (áo, quần, nón mũ, dày 
dép, y), thực phẩm (món ăn, thức uống...) đến lời kinh, 
nghi lễ… Đó là bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi của 
các vị tu sĩ Tây phương. Nhưng phải nhớ một điều là 
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Tây phương hóa nhưng không đánh mất cái gốc của nó, 
thay đổi cho phù hợp nhưng phải mang tính chất thiền 
vị, lánh xa ‘mùi đời’. Còn những vị tu sĩ Việt Nam thì sẽ 
đem những gì quý nhất, đẹp nhất ở đây về  lại Việt Nam 
(cũng như ở  khu vực Đông Nam Á), góp phần làm mới 
đạo Bụt ở quê nhà cũng như xây dựng đóng góp cho đất 
nước ngày một phồn thịnh, bình an và đi đến với cái 
Chân - Thiện - Mỹ hơn. Việt Nam là cái nôi của chúng 
ta nên đó cũng là nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người dân 
Việt… Thầy còn dạy nhiều nữa nhưng thôi, tôi chỉ kể 
cho bạn hiền nghe đến đó. Nếu có dịp đến đây sống và 
thực tập bạn hiền sẽ có nhiều cơ hội để tận hưởng lắm.

Sau khi tiếp nhận thời pháp, tất cả anh chị em chúng tôi 
được đi thiền hành cùng Thầy trong tĩnh lặng. Trước khi 
đi, Thầy đưa mắt nhìn chúng tôi đang quanh vòng tròn 
rồi nói: “Đây là giây phút hạnh phúc”. Đi một đoạn 
Thầy dừng lại chỉ những giọt sương (đã đóng thành đá) 
đang lấp lánh dưới ánh mặt trời trên những thảm cỏ 
xanh và hỏi: “Đẹp không con?” Cuối buổi thiền hành, 
Thầy dẫn chúng tôi ra sân bóng chuyền rồi đứng đó nhìn 
anh chị em tôi chơi bóng chuyền, cầu mây…  Sau đó 
Thầy về phòng còn chúng tôi chơi đùa chạy nhảy như 

trẻ thơ. Bạn thương, ở Sơn Cốc những buổi cơm thường 
được diễn ra trong không khí thân tình, ấm tình đạo vị 
lắm bạn ạ. Quý thầy, quý sư cô lớn và anh chị em chúng 
tôi cùng quây quần bên nhau bên cạnh một đống lửa vừa 
được nhóm lên hay ngồi bên lò sưởi bằng củi và Thầy 
đã có mặt ở đó cùng chúng tôi. Ngồi nghe Thầy hỏi han 
về thức ăn có đủ không, ăn có ngon miệng không, sức 
khỏe như thế nào… tôi thấy mình là một đứa bé chưa hề 
xa ba mẹ chút nào.

Chiếc nón lá, tà áo nâu, ánh mắt yêu thương hiền từ, 
nụ cười bao dung, hồn nhiên, nếp sống đơn sơ giản dị, 
một tấm lòng nguyên trinh, một trái tim tràn đầy nhiệt  
huyết, một chí khí mạnh mẽ. Đó là Thầy của tôi. Bạn 
thương. Nếu có dịp đến Làng Mai hay bất kỳ một trung 
tâm tu học nào bạn cũng sẽ bắt gặp Thầy tôi qua hình 
ảnh một thầy, một sư cô hay một sư chú nào đó. Hãy đến 
đây khám phá và thưởng thức yêu thương cùng chúng 
tôi bạn nhé!  

Ngày Xuất Sĩ tại Sơn Cốc
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Tại Lộc Uyển, ước nguyện của chúng tôi là làm sao 
sống hài hòa với mảnh đất này, với cây cối, thú rừng, 
đất đá chung quanh, với các anh chị em đang cùng 
sống và thực tập chung. Chúng tôi thấy sự liên quan 
mật thiết giữa mọi 
người và mọi loài. 
Sự vui sướng và 
khổ đau của nhân 
loại và mọi loài 
cũng là nỗi vui 
sướng và khổ đau 
của chính chúng 
tôi. Mỗi ngày, 
chúng tôi thấy 
được cách hành xử 
của mình với mọi 
loài và chúng tôi 
rất hạnh phúc.

Là con người, 
chúng tôi thấy 
mình là những 
đứa con của trái 
đất và không tách 
biệt với rừng, với 
sông hồ, với bầu 
trời, với mặt đất. 
Tất cả chúng ta 
có chung một số 
phận. Những năm 
qua, chúng tôi đã làm việc bền bỉ để có những cố gắng, 
dù nhỏ hay lớn, đóng góp vào việc thay đổi cụ thể tình 
trạng môi sinh của toàn cầu.

“Mỗi chúng ta đều có thể làm một điều gì đó để bảo vệ 
và chăm sóc cho hành tinh của mình”, Thầy đã nói như 
vậy. “Chúng ta phải sống như thế nào để thế hệ con 
cháu chúng ta có tương lai. Cuộc đời chúng ta phải đem 
lại thông tin đó.” Chúng tôi muốn làm tất cả những gì 
mình có thể làm nên chúng tôi đã khởi đầu vài thứ tại 
Lộc Uyển để giúp những dấu ấn của mình trên đất Mẹ 
nhẹ bớt đi.

Hệ thống điện làm bằng năng lượng mặt trời là một 
cách để chúng tôi thực hiện điều này như trách nhiệm 
và tình thương của con cái đối với Mẹ. Ba tấm so-
lar panel rộng lớn sản xuất được 100% điện lấy từ 

năng lượng sạch 
của mặt trời cho 
chúng tôi sử 
dụng. Hệ thống 
điện này đã đóng 
góp cụ thể cho kỹ 
nghệ năng lượng 
địa phương bằng 
cách sản xuất 
năng lượng sạch 
trong thời đại mà 
cây cối không đủ 
để lọc không khí. 
Hệ thống này đã 
tránh được sự 
sản xuất 120 tấn 
khí thải CO2 mỗi 
năm, tương đương 
với lượng khí thải 
của việc sử dụng 
xe 240,000 miles 
một năm.

Chúng tôi cố gắng 
để sử dụng nguồn 
năng lượng này 

hiệu quả nhất và giảm bớt những ô nhiễm khác. Hai 
chiếc xe điện được sử dụng để chuyên chở người đi lên 
đi xuống núi tại Lộc Uyển giảm bớt rất nhiều bụi bặm ô 
nhiễm và tiếng động, và dĩ nhiên khi điện chạy xe được 
cung cấp bởi năng lượng mặt trời, thì đây là phương tiện 
giao thông sạch và bổ ích. Còn những chiếc xe hơi mà 
chúng tôi dùng để đi lại trong thành phố thì chạy bằng 
dầu ăn.  Dầu ăn sử dụng rồi được lọc lại để chạy xe cũng 
rất là tiện lợi dù có khi nghe mùi… khoai tây chiên.

Chúng tôi cũng có một “Ngày Không Xe” mỗi tuần. Đó 
là ngày mà chúng tôi thực tập hoàn toàn không dùng xe 

 

Những đóng góp của Tu viện Lộc Uyển cho việc bảo vệ môi sinh
    Laura Hunter

(Thiền sinh tu tập ở Tu viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ)
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để di chuyển, chỉ 
trừ trường hợp 
khẩn cấp. Mỗi 
khi đi đâu chúng 
tôi cố gắng ý thức 
về sự cần thiết 
phải sử dụng xe 
và nếu được thì 
giảm bớt những 
chuyến đi không 
cần thiết. Chúng 
tôi làm một web-
site để khuyến 
khích những 
người khác cũng 
giảm bớt các 

chuyến đi của họ và đã có trên 100,000 bản cam kết 
về thực hiện “Ngày Không Xe”. Website đó là: www.
carfreedays.org.

Về mặt chuyển hóa, dĩ nhiên là chúng tôi rất nghiêm túc! 
Như Sư Ông dạy chúng ta sự lợi lạc của việc chuyển hóa 
những rác hữu cơ về mặt tâm linh (spiritual compost). 
Tại Lộc Uyển, chúng tôi đi xa hơn một chút, chúng tôi 
xây một chỗ để chuyển hóa rác hữu cơ. Không những 
chỉ chuyển hóa phân xanh và thức ăn thừa mà chúng tôi 
còn giáo dục Tăng thân và các khách thăm viếng, các 
tu sinh về tu học sự lợi ích của phân làm từ rác hữu cơ. 
Phân hữu cơ này được dùng để bón cây, trồng trọt lại 
rau quả làm thức ăn cho Tu viện - sự chuyển hóa của 
vạn vật, nhìn vào củ cà rốt, chúng ta thấy rác của mình.

Cùng chia sẻ núi rừng Lộc Uyển với chúng tôi còn có rất 
nhiều cây và thú rừng mà chúng tôi học sống chung một 
cách hài hòa. Thật may mắn cho chúng tôi, Lộc Uyển là 
một vùng có nhiều loại cây tự nhiên gồm cả nhiều loại 

thảo mộc hiếm thấy ở California như sồi Englemann. 
Một nhóm tu sĩ và cư sĩ đang làm việc để tái sinh lại 
những cây cỏ địa phương ở Lộc Uyển. Việc làm này 
cho tất cả chúng tôi học hỏi thêm kiến thức về những 
loại thảo vật, hoa dại của vùng đất này. Mục tiêu của 
chúng tôi là: việc tái sinh cây cỏ sẽ góp phần làm đẹp 
thiên nhiên, làm nhà cho những động vật hoang dã, và 
sẽ tự nuôi sống nhờ vào nguồn nước thiên nhiên (nước 
mưa) mà thôi.

Cũng giống như chúng tôi thích được “mưa pháp” thấm 
vào, một kế hoạch đang được chúng tôi phát triển để 
bảo đảm tất cả mưa ở Lộc Uyển sẽ được thấm hết và 
nuôi dưỡng cây cối trong suốt mùa hè. Mưa ở miền 
Nam Cali rất là hiếm hoi và quý giá nên chúng tôi làm 
việc để “thu gom” nước mưa. Một trong những thực tập 
là làm các rãnh chứa nước mưa quanh các cây trồng để 
có thể tận dụng được mùa mưa và giúp các sinh vật khác 
ở Lộc Uyển.

Và điều mà chúng tôi thực tập cụ thể hàng ngày là ăn 
chay hoàn toàn, nghĩa là tuyệt đối không có phó phẩm 
động vật như bơ, sữa, phô mai, xốt mayonnaise, v.v... 
Điều này không những làm giảm bớt sự “xâm phạm” 
của chúng tôi với thiên nhiên, với hành tinh xanh mà 
còn cho phép chúng tôi ăn mà nuôi dưỡng lòng từ bi, 
giảm thiểu được khổ đau của chúng sanh và làm xoay 
ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu.

Chúng tôi mong rằng những chương trình và sự thực 
tập về bảo vệ môi trường của chúng tôi sẽ gây hứng 
khởi cho người khác cùng làm. Như Thầy dạy, chúng ta 
không cần phải tuyệt vọng về những vấn đề môi sinh, 
chúng ta có thể hành động. Hãy làm điều này, bây giờ, 
để đánh thức mọi người dậy trước khi quá trễ.

Hệ thống năng lượng mặt trời tại Lôc Uyển
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Coù cuoäc ñôøi ñeå yeâu thöông
Sư cô Chân Văn Nghiêm

Về Làng

Rời quê hương, trong thoáng chốc con cá kình Air-
france đã đưa tôi bay bổng lên hư không trong cái ngỡ 
ngàng của đứa con lần đầu xa quê hương. Bên khung 
cửa bé tí, tôi nhìn ra ngoài. Những ngôi nhà xinh xắn 
nhỏ dần lại, non xanh nước biếc với những ruộng lúa 
từ từ hiện ra rồi xa dần trong tầm mắt. Tôi tới Pháp. 
Làng quê nước Pháp thật bình an, giản dị làm tôi thấy 
thân quen quá. Cũng những cánh đồng cỏ xanh, những 
cánh đồng lúa mì non mơn mởn trải dài từ trên triền 
núi xuống thiệt là đẹp và duyên dáng. Những hàng cây 
thẳng tắp xanh non một màu xanh kỳ lạ của sắc xuân 
không pha lẫn với cái nóng miền nhiệt đới xứ mình. 
Đôi lúc tôi cứ tưởng cái màu xanh kia là không thật, 
bởi mắt tôi chưa từng tiếp xúc với cái tươi mát của 
mùa xuân xứ lạnh. Tôi nghĩ thiên nhiên ưu đãi mình, 
cây cối mỉm cười dang vòng tay nhân ái ôm lấy mọi 
người trong cái màu xanh tuyệt diệu này. 

Màu xanh và những hoa cỏ đồng nội đã làm nên thiên 
đường nước Pháp chăng? Hoa cỏ mùa xuân cứ chen 
chúc mỉm cười dưới chân tôi tự nhiên và duyên dáng, 
làm cho Làng Mai trở nên yên bình đến lạ trong cảm 
nhận của đứa con lần đầu tiên về Làng. Cũng những 
con người áo nâu, cũng cuộc sống sinh hoạt mà tôi đã 
sống… nhưng sao trong lòng tôi có một dấu ấn mới 
với cuộc sống nơi đây. Cái năng lượng an bình của 
chất liệu tu học từ hơn hai mươi năm nay như đang 
chào đón đứa con trở về làm tôi suýt bật khóc. Bát Nhã 
đã cho tôi một tình thương ruột thịt, Làng Mai lại đưa 
tôi về với cội nguồn tuệ giác của Thầy được lớn lên từ 
những năm đầu xa quê. Cái tình thương này sâu lắng 
làm tôi chỉ muốn im lặng để được lắng nghe tiếng nói 
thân quen. Đặt chân lên ngôi nhà gỗ mộc mạc, tôi đã 
nghe được tiếng nói yêu thương của Làng. Tôi yên tâm 
và nguyện sẽ giữ mãi cái tình yêu ban đầu này. Không 
hấp tấp vội vàng với ngôn ngữ, công việc… tôi thong 
dong lượm nhặt những tình thương mà con người và 
cảnh vật nơi đây đã hiến tặng cho tôi. Từng bước chân 
thiền hành trong năng lượng của Tăng thân trên nền cỏ 
xanh non, tôi thấy mình hạnh phúc. Em bé trong tôi reo 
cười nhảy nhót như một chú chim non hồn nhiên. Tôi 
nhận ra mình đang mỉm cười với những người thương. 
Phút chốc tôi thấy mình gần gũi với Thầy, với Tăng 
thân và gia đình huyết thống. Vòng quanh Xóm Mới, 
cái mùi thơm là lạ làm tôi không thể bước qua. A! mùi 
cỏ dại. Cái mùi này thiệt lạ, thoang thoảng nhẹ nhàng 
mà tinh khiết trong cái yên bình của nắng mai. Phải 
yên bình mới nghe được nó bạn à!  
  

Tiếp xúc với thiên nhiên, tôi nhận ra tình thương bao la 
của một bà mẹ và ngôn ngữ yêu thương của con người. 
Vang vọng trong thinh không là tiếng nói trầm hùng của 
đức Thế Tôn, là lời dặn dò của Tổ, của Thầy. Được nghe 
tiếng nói của thiên nhiên, của con người, được học hỏi 
và tiếp xúc với hiểu biết, với thương yêu trong cuộc đời 
này từ đời sống giản dị của một người xuất gia. Tôi đã 
cảm nhận cái phút giây mình được sống. Giờ phút đó 
tôi phát nguyện được yêu thương mình và yêu thương 
cuộc đời này. Dừng lại những vụng về mình đã gây ra, 
chuyển hóa tập khí để làm đẹp cuộc đời. Cũng giờ phút 
đó tôi thấy mình hạnh phúc được sống và được sống 
trong Tăng thân có tu học là một điều may mắn lớn cho 
tôi. Xin cảm ơn ba mẹ đã cho con hình hài này, dẫn dắt 
con đến với đạo để hôm nay con được trở về.

Học cách yêu cuộc sống

Từ khi tôi được trở về, tôi nhận ra con đường Đạo đã 
có giữa cuộc đời này sao tôi mãi tìm kiếm. Trước đây 
tôi thường loay hoay với ý tưởng làm sao mình sống có 
hạnh phúc và tôi đã từng đánh mất niềm vui được sống. 
Tôi nhận ra mình dại dột quá! Đó cũng là thời gian Bát 
Nhã xảy ra những chuyện mà tôi không dám tin là sự 
thật. Tôi muốn hét toáng lên cho mọi người biết: “Xin 
mọi người hãy dừng lại đi, dừng lại đi. Tôi cầu xin mọi 
người.” Tiếng nói của tôi không thốt lên thành tiếng. 
Tôi thấy mình quỵ xuống trước cảm xúc của chính mình 
một cách đáng thương. Trong khi tim tôi đập loạn xạ, tôi 
thấy tôi trở thành một con người xa lạ với các bộ phận 
trên cơ thể. Tôi thấy tôi đang đi vào một nhà thương với 
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nhiều phòng khoa, nơi đó có những bệnh nhân rất nặng 
đang cần được cấp cứu mà chỉ có một ông bác sĩ đang 
hoảng hốt chạy lui chạy tới. Cũng ngay lúc đó, tiếng 
chuông báo giờ sinh hoạt của Tăng thân đã kéo tôi trở 
về thực tại là mình đang sống ở Làng. Tiếng chuông của 
niềm vui tu học cũng kịp trở về đỡ lấy những bước chân 
vội vàng của ông bác sĩ. Tôi thấy ông như được tiếp 
thêm năng lượng, ông chậm rãi tiến đến từng phân khoa, 
giải cứu từng bệnh nhân. Dù rất mệt nhưng hơi thở của 
sự sống đã cứu được những bệnh nhân của ông. Ngoái 
nhìn lại mà đã hơn ba mươi năm tôi đã từng sống, từng 
chết như thế nhiều lần. Những lần đó tôi tìm tới bác sĩ, 
hoặc tôi dự trữ sẵn thuốc, tôi vội vã uống vào, hầu mong 
những khó chịu, những đau nhức tan biến càng nhanh 
càng tốt. Tôi không có cơ hội quan sát nguyên nhân nào 
gây ra những triệu chứng đó. Tôi đã đưa những hóa chất 
vào để điều hòa nhịp tim kịp thời, để không còn cảm 
thấy đau nhức, khó chịu, khổ đau và với hy vọng mình 
sẽ trở lại bình thường. Tôi giật mình nhận ra thói quen 
hành xử nhanh, tiêu thụ xa xỉ của chính mình trong thời 
đại điện tử này.

Dịch vụ hỗ trợ cuộc sống

Nhiều máy móc, phương tiện, dịch vụ đã ra đời hầu đáp 
ứng nhu cầu cuộc sống. Tôi cũng từng tìm kiếm, tổ chức 
những dịch vụ hỗ trợ cuộc sống với tư cách là một người 
kế thừa sự sống, kế thừa những phát minh và thành tựu 
của khoa học kỹ thuật, văn hóa tri thức. Nhưng các bạn 
thấy có vô lý không khi tôi, một người không biết cách 
sống hạnh phúc, sống đẹp mà lại đi tổ chức những dịch 
vụ hỗ trợ cuộc sống. Xin các bạn hãy tha thứ cho những 
vụng về của tôi nhé! Giờ đây tôi đang làm mới lại sự 
nghiệp của mình, tôi cùng một nhóm người học cách 
sống hạnh phúc và góp phần làm nên một dịch vụ hỗ 
trợ cuộc sống thật thụ. Tôi rất vui về việc làm thiết thực 
này. Ở đây dạy cho tôi ý thức cách sống và kế thừa sự 
sống. Tôi được thực hành đàng hoàng và có chứng chỉ 
của niềm vui thật sự. Dù không nói ra nhưng tôi xin cảm 
ơn tất cả các bạn thiền sinh đã sống, đã tham dự vào sinh 
hoạt của Tăng thân ở khắp nơi để góp phần tổ chức, duy 
trì, phát triển dịch vụ hỗ trợ cuộc sống thiết thực này. Đó 
là niềm vui lớn được tham gia vào sự sống của tôi và 
của các bạn đúng không?

Dưới ánh sáng của đạo Bụt cùng với kinh nghiệm, tuệ 
giác của Bụt, Tổ, Thầy và Tăng thân, tôi có niềm tin vào 
sự kế thừa, áp dụng thành tựu này cho cuộc sống ngày 
thêm vui, đẹp, vững chắc bằng những kinh nghiệm khổ 
đau hay hạnh phúc của tôi và của bạn. Xin cho tôi gởi 
món quà đầu năm này đến tất cả mọi người với niềm 
tin lớn. Tôi cũng muốn nói với bạn rằng tôi không dám 
tổ chức bất cứ một dịch vụ nào nữa. Bởi vì tôi nhận ra 
chính bạn mới là người tổ chức các dịch vụ hỗ trợ phù 
hợp với cuộc sống của bạn mà thôi. Bây giờ tôi mới 
hiểu thêm lời dạy của Thầy tôi: “Đừng là người quan 

sát viên mà hãy là người tham dự.” Bạn hỗ trợ sự sống 
của mình nhiều hay ít tùy thuộc vào việc bạn đã tham dự 
vào sự sống nhiều hay ít đó mà.

Hỗ trợ xoay ngược lại tiến trình hâm nóng 
địa cầu
Chắc bạn đã từng được nghe, được chia sẻ mối quan 
tâm này từ các phương tiện truyền thông. Tôi cũng vậy, 
tôi cũng lo lắm chứ! Lo sợ một ngày nào đó trái đất sẽ 
nổ tung ra. Nhưng rồi tôi vẫn quen với những điều kiện 
cuộc sống của tôi, tôi quên đi mối lo của mình, quên đi 
lời cảnh báo. Tôi đã từng nghĩ: một chút xả rác, tiêu thụ 
của tôi có nhằm nhò gì, tôi còn nhiều việc phải quan 
tâm, phải giải quyết… và tôi quên mối đe dọa, quên 
luôn cả cái hành động xả rác của mình.

Khi đi tu tôi mới cảm nhận những cái gọi là một chút 
không đáng quan tâm đó đã thay đổi tôi như thế nào, 
đã làm tôi khổ như thế nào. Muốn nhìn thấy hành động 
của mình, tôi phải tinh tiến bồng ẳm cái chánh niệm của 
mình hẳn hoi. Vậy mà cái tập khí hay quên trời cho của 
tôi cứ rủ tôi đi chơi với nó. Nhưng rồi cũng một đôi lần 
tôi bắt gặp thấy tôi trong đời sống hằng ngày. Tôi thấy 
được cách mình đã sản xuất và tiêu thụ  như thế nào 
trong cuộc sống này. Và tôi nhận ra đời sống Tăng thân 
hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tiêu thụ có chánh niệm. 
Dù vậy tôi vẫn thấy thói quen của mình thật là khó sửa, 
thói quen thỏa mãn nhu cầu như đã tồn tại bao đời trong 
tôi. Ý thức khổ đau không phải nói là làm được liền, nó 
cần nhiều thời gian, nhiều sự huân tập để kịp thời giúp 
mình dừng lại và sửa đổi ngay trong giờ phút mình đang 
hành động.  

Nếu bạn quan tâm đến vấn đề này, xin vào trang web 
www.earthpeacetreaty.org để biết cách mình đã hành xử 
như thế nào với trái đất, với môi trường thiên nhiên. Với 
những thống kê của các nhà nghiên cứu, những người 
quan tâm đến vấn đề này, bạn sẽ thấy rõ hơn những 
vấn đề cấp thiết của cuộc sống trong việc ý thức tiêu 
thụ. Các khóa tu ở Làng có đông người tham dự. Khóa 
tu nào cũng có chia sẻ và phát động phong trào bảo vệ 
trái đất. Tôi ấn tượng với những đề nghị thực tập thiết 
thực được in trên khổ giấy A4 với lời đề nghị kêu gọi 
sự ý thức của mọi người như một lời cam kết chung tự 
nguyện: Nếu bạn có cảm hứng thực tập với đề nghị dưới 
đây xin hãy đánh dấu  cho những đề nghị đó, nếu bạn 
đã thực tập được những đề nghị nào xin hãy đánh dấu 
. Bạn nhớ ghi xuống một mẩu giấy nhỏ và mang theo 
bạn như một lời nhắc nhở.

- Bạn sẽ đi bộ hoặc  đi xe đạp đến nơi làm việc bao 
nhiêu lần... trong tuần.

- Bạn sẽ đi bộ hay đi xe đạp đến những nơi gần trong 
vòng 5 dặm.

- Thực tập ngày không đi xe trong tuần/ trong tháng.
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- Thực tập ngày không dùng điện trong tuần/ 
trong tháng.

- Thực tập ăn rau quả.
- Sử dụng bao vải hoặc giỏ xách để hạn chế dùng 

bao nilon.
- Sử dụng lại và chuyển hóa những thứ có thể chuyển 

hóa được.
- Nhớ khóa nước, tắt đèn, máy móc sau khi sử 

dụng xong.
- …

Còn nhiều đề nghị khác nữa được nêu ra nhưng tôi chỉ 
kể một vài ví dụ trên. Những buổi pháp đàm với các 
bạn thiền sinh đã cho tôi nhiều cảm hứng để thực tập lời 
quán nguyện thứ tư: “Khi ăn con nguyện nuôi dưỡng 
lòng từ bi, gìn giữ và chở che cho địa cầu này và góp 
phần quay ngược lại tiến trình hâm nóng địa cầu”. 
Ngày ngày chúng tôi đọc Năm Lời Quán Nguyện trước 
mỗi bữa ăn để nuôi dưỡng tình thương và ý thức hơn về 
việc ăn uống, tiêu thụ của mình. Tôi vui vì được sống 
một cuộc sống đơn giản, giảm tiêu thụ, giảm những nhu 
cầu không quá cần thiết. Đồng thời tôi nhận ra nhu cầu 
tiêu thụ cá nhân thật sự là một báo động cho quá trình 
hâm nóng địa cầu. Nhờ vậy tôi bằng lòng và có nhiều 
niềm vui với những thực tập của Tăng thân như: thực 
tập thiền hành cho những đoạn đường ngắn, thiền hành 
đã trở thành niềm vui thật sự trong đời sống Tăng thân. 
Bởi nó giúp cho sức khỏe và là một phương pháp dễ 
dàng hơn cho bước đầu thực tập ý thức về các động 
tác của cơ thể. Thực tập ngày không xe, ngày không 
điện mỗi tuần. Thực tập kết hợp việc đi chợ, mua sắm, 
đón thiền sinh sao cho hạn chế việc đi lại mà không 
trở ngại nhiều cho sinh hoạt của Tăng thân. Đây là một 
thực tập khó cho một chúng đông người, có nhiều thời 
khóa tu học và cần sự hòa chúng. Nó đòi hỏi sự thông 
minh và khéo léo trong việc tổ chức đời sống tu học của 
Tăng thân. Ngoài ra chúng tôi thực tập trồng rau xanh 
organic, làm compost để chuyển hóa rác thành phân, 
nấu lại nến, sử dụng lại bao nilon… sử dụng máy vi tính 
chung, điện thoại chung, email chung… Ý thức từ sự 
học hỏi, hiểu biết và sự chia sẻ kinh nghiệm của Thầy, 
Tăng thân, của các bạn thiền sinh đã giúp tôi thấy được 
sự cần thiết của chánh niệm, chánh kiến trong đời sống 
tu học. Cũng từ đó tôi tập tành làm quen với sự buông 
bỏ những cái riêng để cùng xây dựng sự hòa hợp chung 
trong Tăng thân. Bởi vì tôi yêu đời sống Tăng thân, tôi 
thương đời sống xuất gia. 

Độc tố vật lý và độc tố tâm lý

Hâm nóng địa cầu và hiệu ứng nhà kính đã không còn 
là chuyện lạ với mọi người. Bạn và tôi đều biết điều 
đó. Vấn đề là chúng ta phải bắt tay vào công việc đi 
thôi. Không nói chắc bạn cũng biết là nạn ô nhiễm 
môi trường đã làm cho bầu khí quyển đầy đặc khí 
CO2 trong khi cây cối ngày một thiếu, mưa bão, lụt 

lội hoành hành khắp nơi. Các nhà cân bằng sinh thái 
thấy cần phải trồng cây, gây rừng, nhưng đây là một 
công trình khó thực hiện. Bởi nhu cầu cá nhân đã là 
động lực cho các nhà sản xuất kinh doanh tìm mọi 
cách thỏa mãn nhu cầu ăn uống, tiêu thụ kịp thời hơn 
là trồng cây. Cây xanh cần thời gian để lớn, cần có đất 
và có bàn tay của người trồng cây. Vậy mà cây chưa 
kịp lớn đã bị thời tiết, mưa bão và các dịch vụ sản xuất 
kinh doanh của thời đại công nghiệp hóa chen lấn. Bây 
giờ tôi mới biết, cách sống, cách tiêu thụ của tôi đã 
góp phần đáng kể vào dịch vụ chen lấn ấy. Tôi cảm 
thấy  khó chịu khi phải hít thở khói, bụi từ những lần 
kẹt xe. Nhưng ngày trước, mỗi khi buồn tôi không biết 
làm gì hơn là rủ một nhóm bạn phóng xe ra đường. 
Bây giờ ở trong Tăng thân, mỗi khi tôi thấy mình bất 
an, tôi đi thiền hành, chơi với thiên nhiên hoặc ngồi 
thiền để chơi với nỗi buồn. Nhờ vậy tôi nhận ra thói 
quen của mình có thể sửa đổi được, sửa đổi từ việc ý 
thức về cách sống của mình. Cũng nhờ đó tôi nhận ra 
thiên nhiên là một người bạn dễ thương và gần gũi biết 
chừng nào. Chúng tôi lấy việc tôn trọng sự sống làm 
món quà tặng nhau. Và thiên nhiên dạy tôi cách quan 
sát, cách nghe và cách hiểu của ngôn ngữ yên lặng. 
Tiếp xúc với thiên nhiên đã cho tôi có thêm cơ hội tiếp 
xúc với thân và tâm mình. Cho tôi thêm niềm tin về 
cái đẹp trong tôi, trong bạn, trong cuộc đời vẫn còn 
đó. Cho tôi niềm vui khi thực hành Năm Giới, Mười 
Bốn Giới và Giới của người xuất gia. Chỉ cần tôi bớt 
xả rác giận hờn, hơn thua, tôi tiêu thụ ít lại một chút 
nhu cầu của cảm xúc và thực tập học cách chuyển đổi 
những cảm xúc buồn thành những cảm xúc vui ngày 
một nhiều hơn. Tôi đã nhận ra tôi đang làm công tác 
trồng cây và gìn giữ môi trường ở vũ trụ nhỏ bé nơi 
tôi. Bạn có tin vào điều đó không? Xin bạn hãy cùng 
tôi tham gia sự sống.  
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Không biết tự bao giờ con rất thích thả bộ chậm rãi và 
dừng lại nơi các núi đồi hay nơi các công viên. Sáng 
nay con rời khỏi phòng lab giáo sư Yamada thuộc Khoa 
Nghiên Cứu Môi Trường Quốc Tế - Phát Triển Nông 
Thôn, ĐH Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo (Noko-
dai). Sau những bước chân dạo thả theo nhịp thở nhẹ 
nhàng đến đỉnh núi Sengen, con dừng lại để tận hưởng 
cái ấm từ những tia nắng trong cái lạnh mùa đông cùng 
sự sống xung quanh tại nơi mà con cho đây là “thiền 
đường mở”. Khung cảnh hôm nay ở đây sao đẹp lạ 
thường, trời trong, bốn bề bát ngát xa trông. Trên bầu 
trời kia có trăng sao vẫn còn đó, từng đàn chim bay 
lượn. Xa có núi Phú Sĩ cao nhất đứng sau nhiều dãy núi 
chập chùng. Lại gần có tiếng thác reo, có sóc chuyền 
cành bên những chiếc lá đưa và bản nhạc hòa tấu của 
muôn loài nơi đây. Giờ phút hội tụ này con rõ hơn “một 
tâm mà động mười phương”.

Tịnh Độ, Niết Bàn hay Nước Chúa
Bất kể tên gọi đó là chi
Miễn sao lòng bình an vô hạn
Tất cả là đây ở chốn này

Hòa chung ước mơ được du học tại các nước phát triển 
của bao bạn trẻ, con may mắn và tin có sự sắp đặt nào đó 
cho con cơ hội du học hai năm tại xứ hoa anh đào. Sau 
một thời gian ngắn đến Tokyo con đã hiểu ra rằng để ăn 
những món mình thích, để tìm được một quán ăn chay 
không dễ nên con đã phải chọn cách ăn ít thịt cá nhưng 
nhiều rau đậu. May thay sau hơn ba tháng thì con được 
giáo sư Ogiwara cho một miếng đất nhỏ để làm vườn 
tại Fuchu, cách trung tâm Tokyo 20km và con có được 
nơi ở với bếp nấu ăn đầy đủ tiện nghi cách vườn 25 phút 
xe đạp. Con ý thức rất rõ rằng mình phải sắp xếp có 
thời gian trồng trọt - chăm sóc (culture) thật tốt mảnh 

vườn tâm (vườn trong) và mảnh vườn do thầy Ogiwara 
hiến tặng (vườn ngoài), vì hai mảnh vườn này có quan 
hệ chặt chẽ. Lập tức con đến một chủ vườn rau chuyên 
nghiệp tại đây để họ chỉ dạy thời gian này nên trồng 
rau quả gì, cách chăm như thế nào? Căn vườn được con 
thương bằng cách dẫy cỏ, cuốc xưới để làm nhuyễn đất, 
dọn dẹp sạch, thoáng. Sau ba ngày hong đất, con cẩn 
thận gieo xuống các hạt giống mua được từ siêu thị D2. 
Qua thời gian chờ đợi không lâu những lá cải, mồng 
tơi, cành ngò sạch đã lớn lên và con có dịp thưởng thức 
trước lúc chúng tàn khi đông đến. Con nghĩ đây cũng là 
cách các loài an cư mùa đông qua bao năm trải nghiệm. 
Con nghĩ nếu như mỗi mùa đến, mỗi loài an cư một 
cách thì loài người thông minh hay khôn ngoan cũng 
sẽ chọn được cách an cư phù hợp với điều kiện và hoàn 
cảnh của mình. Năm ngoái con cũng đã chọn An cư mùa 
Đông hai tháng tại quê nhà. Khi qua lại Tokyo, con đã 
mang theo những hạt giống từ nhà.

Thật hạnh phúc và may mắn so với biết bao người, con 
có nhiều thời gian để hòa nhịp ăn mừng mùa hoa đào 
nở, thỏa thích vui đùa bên bạn bè khắp năm châu trên 
những công viên hay phố đi bộ, leo được nhiều núi 
thiêng... Lúc đào tàn cũng là lúc con làm công việc bón 
phân hữu cơ cho vườn. Nhờ thu lợm những lá khô, cỏ- 
rau dại nhổ ra từ vườn ủ cùng phân thải từ chuồng ngựa 
trường Nokodai mà những sản phẩm sạch năm nay như 
rau đay, rau dền, cà pháo, khổ qua, bí ngô, cà chua, đậu 
queo… đã đơm bông, ra hoa kết quả tốt. Bảy quả bí 
con mới thu hoạch là đợt thu hoạch cuối cùng năm nay 
khi cái se lạnh đến. Quả thu được, một phần con sử 
dụng và phần thì đem chia sẻ với thầy, với bạn một ít 
để thưởng thức chứ không đem bán. Trong quá trình 
làm vườn chắc các mầm non mới nhú hay những chiếc 
lá non kia hạnh phúc và nhảy múa nhiều nhiều lắm nên 

Laù thö xöù 
hoa Anh Ñaøo
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anh em bên vườn trong cũng hân hoan và tranh nhau thi 
tài xem ai hơn ai. Trọng tài phân định cuối cùng cả hai 
hòa: không ai hơn ai, không ai thắng ai, tuy hai mà một, 
tuy một mà hai. Tức thì tràng pháo tay cùng dàn nhạc 
chúc mừng vang lên cùng các bài ca sau:

Tưới nước
Tưới nước nơi vườn ngoài
Tôi cũng tưới vườn trong
Trong và  ngoài tươi mát
Cả hai đều lợi lạc.

An cư
Tỉa bỏ cành không tốt
Cả vườn ngoài vườn trong
Thân khẩu  ý gọt tỉa
Cả hai đều đẹp hơn.

Chăm sóc
Vườn nào nếu không chăm
Cỏ dại liền xuất hiện
Cớ sao lại phân biệt
Vườn nào hơn vườn nào.

Thầy  ạ, con nghĩ có lẽ do một phần nào có được kinh 
nghiệm làm vườn ấy nên bà Chủ tịch Shizuyo Sato 
viết trong thư mời con dự Hội nghị toàn cầu về phát 
triển con người lần thứ 7 (the 7th Conference on Hu-
man Development) để chia sẻ với các bạn trẻ về dự 
hội nghị: “Ở hội nghị này, Cô muốn cháu hướng dẫn 
thảo luận với những kiến thức và kinh nghiệm vốn có 
của cháu” (In this conference, I want you to lead dis-
cussion with your experience and knowledge). Cũng 
vậy, tại Hội Nghị Thanh Niên Nông Dân Nhật tại Fu-
kushima, Hội Nghị Trao Đổi Khoa Học Việt - Nhật 
(VJSE 2008) tại Kyoto, Hội Nghị vùng Mê Kông tại 
Bogor-Indonesia, Diễn Đàn Quốc Tế Đối Thoại Giáo 
Dục Phát Triển bền vững tại Đại học LHQ (UNU), Hội 
Nghị chuyên đề Hợp Tác Nông nghiệp Nhật-Brain tại 
Nokodai hay Hội Nghị Thanh Niên Thế Giới Lần IV 
tại Quebéc-Canada… con cũng đều gửi đến một ít kinh 
nghiệm làm vườn mình có được. Mỗi ngày con vừa 
làm vừa quán chiếu và học hỏi để đi tiếp.

Nhìn kỹ lại một năm qua con cũng có nhiều lỗi lầm, con 
xin được sám hối với những khoảng thời gian khi con 
không tận hưởng được hạnh phúc trọn vẹn trên từng 
bước chân đi, những bữa ăn vội, siêng năng quá mức vì 
lo lắng cho khổ đau nhân loại, hòa bình thế giới hay đau 
khổ của Mẹ đất, Mẹ thiên nhiên. Con đã làm mới và xin 
hứa quyết tâm hạ thủ công phu. 
 
Những ngày vào Đông, bên ngoài ngày càng lạnh nhưng 
trong con ấm dần khi được tin trồng rừng do câu lạc bộ 
tình nguyện - từ thiện Aomori tổ chức tại khu di sản thiên 
nhiên thế giới Sharikami-Sanchi phát triển tốt qua những 

lá thư tay hay email với những hình ảnh kỷ niệm, những 
thiệp chúc mừng đặc biệt được gửi đến. Những nguồn 
ấm đó đến từ nhiều nơi mà gần nhất là từ các em học sinh 
lớp âm nhạc truyền thống trường cấp 1 Fuchu, các thầy 
cô cùng các em sinh viên đại cương trường ĐH Y Dược 
Showa, giáo sư Ogino (gặp ở hội thảo UNESCO 2007, 
Trung Quốc), hội leo núi Nhật Bản kèm những tấm ảnh 
cùng nhau leo núi Phú Sĩ như một đàn kiến tha mồi về 
tổ... Con thấy cái ấm áp đó là do mình đã đầu tư từ trước, 
nếu như  trong quá trình thực thi các hoạt động của dự án 
đầu tư này mà con đã không làm với tâm hoan hỷ - bố thí 
bình đẳng thì con đâu có được kết quả đầu tư trên. Cho 
nên đi đến đâu con cũng chọn nếp sống tri túc thiểu dục. 

Đói có rau ăn hoặc tuyệt thực
Đã quyết từ đây thôi tìm kiếm
Đông đến rồi đi vốn lẽ thường
Tri túc thiểu dục với tình thương

Sau chuyến homestay lần III tại gia đình nông dân điển 
hình tỉnh Shizuoka và nhiều lần được con hướng dẫn từ 
xa, em Ayumi báo cáo: “Ba em đang bỏ thuốc lá, đã biết 
tắt TV khi gia đình ăn cơm, đã biết thêm ý nghĩa tiếng 
chuông và thực tập nghe chuông nhất là những tiếng 
nhạc chuông trong ngày phát ra từ thị trấn Fujieda, sau 
khi dự hội nghị và nghe anh chia sẻ kinh nghiệm làm 
vườn trong ở Fukushima thì hiện Câu Lạc Bộ Thanh 
Niên Nông Dân từ 13 bạn tham gia đến nay là đã là 21 
bạn, em và gia đình thì học bổ sung phần nếp sống tâm 
linh và sức mạnh tinh thần từ anh (vườn trong), còn anh 
học bổ sung phần kiến thức bản địa truyền thống (vườn 
ngoài) từ gia đình em nhé! Tamiko, Kazuki và ba má 
cũng xem anh như con ở nhà rồi đó, đây là nhà anh ở 
Nhật nhé”. Khi nghe tiếng nói với nụ cười và ánh mắt 
ấy, con biết mình đầu tư đúng và sống có ý nghĩa. Đây 
cũng là cách tiếp nối và hiện thực hóa thông điệp Thầy, 
Tăng thân gửi đến các vĩ nhân tại Hội Nghị Thượng 
Đỉnh Liên Tôn Giáo Melbourne và Hội Nghị Thượng 
Đỉnh Về Biến Đổi Khí Hậu tại Copenhagen. 

Thưa thầy, ngày mai con sẽ có báo cáo hội thảo về đề 
tài: Hệ thống kiến thức bản địa trong sử dụng và bảo vệ 
đa dạng sinh học tại Việt Nam, sau đó thì con cùng đoàn 
trường Nokodai gồm 37 vị sẽ tổ chức chuyến tập huấn 
trượt tuyết lần II. Sau đó con về An cư mùa Đông 2009 - 
2010 trong hai tháng tại Việt Nam. Đến đây, những cơn 
mưa tuyết tuyệt đẹp ở Nagano cùng Aomori lại hiện về 
trong con. Con hy vọng rằng sau chuyến về con sẽ có 
nhiều điều để tâm sự với Thầy và Tăng thân.  

Kính trọng và nâng niu tất cả.

Tokyo, ngày Đông cuối năm Kỷ Sửu.

Con của Thầy,
Tâm Tuệ  Đức Thịnh 
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Singapore

Chuyến hoằng pháp đầu tiên của Tăng thân Làng Mai 
tại Tân Gia Ba đuợc tổ chức từ ngày 16.03 - 23.03.2009, 
do các thầy Pháp Đăng, Pháp Khâm, sư cô Bối Nghiêm 
và sư cô Khôi Nghiêm (nguời Tân Gia Ba) hướng dẫn. 
Tu viện Quang Minh Sơn Phổ Giác (Kong Meng San 
Phor Kark See Monastery) bảo trợ và tổ chức chuyến đi 
này. Ngày 18.03.2009, thầy Pháp Khâm chia sẻ về đề tài  
“An lạc trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế” (Happi-
ness and Peace in Recessionary Times) trong buổi pháp 
thoại công cộng. Ngày 20.03 - 22.03, khóa tu “Hạnh 
phúc bây giờ và ở đây” (Happiness is here and now)  
được tổ chức tại chùa Vạn Phật (trong khuôn viên Tu 
viện) với hơn 150 nguời tham dự. Trong khóa tu, có một 
buổi sinh hoạt cho hơn 200 học sinh tiểu học đang theo 
học lớp cuối tuần tại Tu viện. 

Hồng Kông 

Kể từ chuyến đi hoằng pháp đầu tiên của Thầy và Tăng 
thân Làng Mai tại Hồng Kông năm 2000, các cư sĩ tại 
đây đã lập ra Tăng thân tu học có tên là “Bạn của Làng 
Mai (Friends of Plum Village) để cùng nhau tu học. 
Sau chuyến đi năm 2007 của Thầy, cứ mỗi ba tháng, 
các thầy sư cô giáo thọ đang tu tập tại Đông Nam Á 
thường hướng dẫn Khóa tu cuối tuần cho khoảng 120 
Phật tử Hồng Kông tại  Kadoorie Research Center, ở 
Yuen Long, Tân Thổ (New Teritories).

• 01.02.2009: Trung tâm thực tập chánh niệm Tự Tại, 
Làng Mai Hồng Kông bắt đầu sinh hoạt. 

• 24.03.2009: Thầy Pháp Đăng thuyết giảng tại Đại Học 
Bách khoa Hồng Kông (Polytechnic University of Hong 
Kong) cho hơn 200 thính chúng.

• 27.03 - 29.03.2009: Khóa tu cuối tuần với chủ đề: “Hạnh 
phúc bây giờ và ở đây” do thầy Pháp Đăng, thầy Pháp 
Khâm, sư cô Thanh Ý, sư cô Khôi Nghiêm hướng dẫn 

• 26.06 - 28.08.2009: Khóa tu cuối tuần với chủ đề: 
“Kinh Kim Cương Gươm báu diệt trừ phiền não” (The 
Diamond that cuts through illusious) do thầy Pháp 
Khâm, Tăng thân Làng Mai Hồng Kông, sư cô Hoa 
Nghiêm và sư cô Quy Nghiêm hướng dẫn.

• 14.10.2009: Pháp thoại công cộng “Cúng dường sự 
có mặt của ta cho nguời thuơng” (Offering our pres-
ence for our loved ones) do thầy Pháp Ấn (Viện Phật 
Học Ứng dụng Châu Âu, Đức) thuyết giảng tại Đại Học 
Bách khoa Hồng Kông.

• 16.10 - 18.10.2009: Khóa tu cuối tuần với chủ đề: 
“Hạnh phúc bên nhau” (Joyfully together) do thầy 
Pháp Ấn, thầy Pháp Khâm và Tăng thân Làng Mai 
Hồng Kông hướng dẫn.

Sinh hoaït ôû Ñoâng Nam AÙ naêm 2009
Tâm Đắc ghi lại
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Thái Lan

Từ năm 2002, sư cô Linh Nghiêm (nguời Thái) cùng 
Tăng thân Làng Mai từ Pháp, Mỹ, Đức, Việt Nam và 
Hồng Kông, đã tổ chức các khóa tu và pháp thoại công 
cộng vào mỗi  tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Số lượng 
nguời tham dự Khóa tu tăng rất nhanh, từ khóa tu đầu 
tiên năm 2002 cho khoảng 20 người - chủ yếu là cho 
gia đình và bạn bè - cho đến Khóa tu tháng 10 vừa qua, 
có đến 600 nguời tham dự. Làng Mai Thái Lan (Thai 
Plum Village Foundation) đuợc sư cô Linh Nghiêm và 
các cư sĩ Thái Lan thành lập năm 2007. Các khóa tu 
trong năm 2009 gồm có:

•  04.04 - 06.04.2009: Khóa tu cho doanh nhân.

• 11.04 - 15.04.2009: Khóa tu gia đình 5 ngày cho 400 
người lớn và trẻ em, được tổ chức tại  Wang Ree Resort, 
tỉnh Nakhone Nayok, do các thầy Pháp Khâm (từ Hồng 
Kông), Pháp  Dung (từ Lộc Uyển, Mỹ), Pittaya, Pháp 
Chiếu, Pháp Uyển, Pháp Thi (từ Pháp), Trung Hải (từ 
Việt Nam) và các sư cô Linh Nghiêm, Kính Nghiêm, 
Hành Nghiêm, Đàn Nghiêm (từ Pháp), Khôi Nghiêm 
(từ Đức) hướng dẫn. 

• 25.04 - 29.04.2009: “Để có một tương lai” (For a fu-
ture to be possible). Khóa tu 5 ngày cho 400 nguời trẻ 
Đông Nam Á tại trại hè Hướng Đạo Petcharat, Sarabu-
re, cùng hơn 40 thầy, sư cô, sư chú từ Tu viện Từ Hiếu 
và Tu viện Bát Nhã phụ trách hướng dẫn và tổ chức  Có 
khoảng 70 thiền sinh từ Việt Nam tham dự khóa tu này. 

• 09.10 - 11.10.2009: Khóa tu cho doanh nhân tại Cha 
Am Beach Resort, Hua Hin do thầy Pháp Ấn, Pháp 
Khâm và sư cô Linh Nghiêm hướng dẫn. 

• 23.10 - 27.10.2009: Khóa tu gia đình 5 ngày cho 600 
người, được tổ chức tại Wang Ree Resort, tỉnh Nak-
hone Nayok. Đây là khóa tu đông nhất từ truớc đến nay 
tại Thái Lan doTăng thân hướng dẫn (khóa tu do Thầy 
hướng dẫn năm 2007 là 1000 người). Phật tử Thái Lan 
tin tưởng Tăng thân là sự tiếp nối của Thầy, có thể tiếp 
tục sự nghiệp của Thầy trong tương lai. Vì không đủ các 
thầy, các sư cô hướng dẫn pháp đàm, nên ban ghi danh 
đã phải khóa sổ ghi danh trước một  tháng. Các thầy 
Pháp Khâm, Pittaya, Pháp Chiếu, Mãn Tuệ, Pháp Tịnh, 
Pháp Toàn, Pháp Toại, Pháp Cầu, Pháp Anh, Pháp Tánh, 
Pháp Xứ, Pháp Liên, cùng các sư cô: Đoan Nghiêm, Hoa 
Nghiêm, Linh Nghiêm, Cung Nghiêm, Trúc Nghiêm, 
Hạc Nghiêm, Tôn Nghiêm, Tịnh Chánh, Hạnh Nghĩa, 
Dung Nghiêm, Khiết Nghiêm, Cẩm Nghiêm và Đài 
Nghiêm hướng dẫn. 

Indonesia

• 05.05 - 12.05.2009: Do các thầy Pháp Uyển, Pháp Hộ, 
Pháp Đệ và các sư cô Chân Không, Định Nghiêm, Tuệ 
Nghiêm, Hỷ Nghiêm và Đàn Nghiêm hướng dẫn.
 
•  05.11 - 19.11.2009: Đây là lần thứ ba Tăng thân Làng 
Mai hoằng pháp tại Nam Dương. Từ 06.11 - 08.11, các 
thầy Pháp Khâm, Pháp Tịnh và các sư cô Quy Nghiêm, 
Hoằng Nghiêm hướng dẫn khóa tu 3 ngày, với đề tài 
“Trị liệu cho mình, trị liệu cho thế giới” (Healing in 
oneself, healing in the world) tại Bogor cho 80 người. 
Ngày 10.11.2009, thầy Pháp Khâm cho pháp thoại công 
cộng tại Sentral Plaza cho hơn 400 người, do Indone-
sia Buddhist Fellowship tổ chức. Từ 12.11 - 16.11, phái 
đoàn hướng dẫn khóa tu “An lạc từng bước chân” cho 
30 doanh nhân tại Bali.

Mã Lai 

Lần hoằng pháp đầu tiên của Tăng thân Làng Mai tại Mã 
Lai do các sư cô Linh Nghiêm và Bách Nghiêm hướng 
dẫn vào tháng 10 năm 2006. Lần thứ hai, tháng 11 năm 
2008, do các thầy Pháp Khâm, Pháp Tịnh và các sư cô 
Thoại Nghiêm và Hỷ Nghiêm hướng dẫn. Sau chuyến đi 
đó, Tăng thân Mã Lai xin được có khóa tu hàng năm vào 
tháng 11. Năm nay, các thầy Pháp Khâm, Pháp Tịnh, 
các sư cô Hoa Nghiêm và Đán Nghiêm hoằng pháp tại 
Mã Lai từ ngày 19.11 - 03.12.2009. 

Ngày 21.11.2009, Tăng thân hướng dẫn ngày quán niệm 
với đề tài “Đi như một dòng sông” tại Sha Alam Bud-
dhist Society ở tiểu bang Selangor. Ngày 22.11, thầy 
Pháp Khâm cho pháp thoại tại Buddhist Heart Society 
ở Penang. Ngày 24.11, Tăng thân hướng dẫn ngày quán 
niệm cho 100 sinh viên đại học (UTAR), thành phố 
Kampar, do hội sinh viên Phật tử đại học tổ chức. Ngày 
27.11 - 30.11, Tăng thân hướng dẫn khóa tu gia đình ba 
ngày tại chùa Chin Swee ở vùng cao nguyên Genting 
Highlands. Khóa tu có 80 người, trong đó có 25 trẻ em.

Trong các khóa tu tại Mã Lai, Indonesia và Thái Lan, 
hai điều mà các thiền sinh rất thích là cả gia đình có cơ 
hội tu học với nhau, và chương trình tu học nhẹ nhàng 
nhưng rất hiệu quả. Các em nhỏ (từ 6 tuổi trở lên) được 
các thầy sư cô và các Phật tử tình nguyện trong chương 
trình trẻ em hướng dẫn rất chu đáo. Với phương pháp 
thực tập hơi thở chánh niệm áp dụng trong sinh hoạt 
hàng ngày: ăn cơm im lặng, thiền hành, thiền buông 
thư, tập gậy dưỡng sinh... các thiền sinh cảm thấy không 
phải ngồi thiền nhiều trong thiền đường nhưng vẫn tập 
thiền được ở mọi nơi mọi lúc.  
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Bạn ơi, sự sống là một cái gì mầu nhiệm và tuyệt vời,  
khi chúng ta biết mở lòng ra đón nhận, biết học hỏi, và 
biết nhìn bằng con mắt thương yêu, tinh nguyên của trẻ 
thơ. Nhưng khi đã quen, đã lờn, đã có sẵn thành kiến và 
cánh cửa lòng đã khép bởi nghi kỵ, sân hận, sợ hãi, tham 
đắm thì sự sống chẳng còn nữa, có chăng chỉ là chuỗi 
ngày vô vị, vô ích của kiếp người… Và chính ta “người 
lại làm khổ người” mà thôi! 

Chúng tôi, những người xuất gia với Thầy, tiếp nối sự 
nghiệp của Bụt, Tổ. Trong màu áo nâu bình dị, nón lá 
đơn sơ đủ che mưa che nắng, hàng ngày chúng tôi dệt 
những bước chân thong thả bình an, đan từng mũi kim 
chánh niệm hầu may cho đời những chiếc áo đẹp màu 
thương yêu. Chúng tôi gióng lên tiếng chuông tỉnh thức 
mời người đang lạc lối trở về để sống sâu sắc trong phút 
giây hiện tại. Thường thì chúng tôi ở Làng và thiền sinh 
về tu tập nhưng cũng có khi đi theo Thầy và tăng đoàn 
hàng hai tháng như US tour (khóa tu ở Mỹ), khóa tu 
nào cũng hơn cả ngàn người; hoặc  đi những khóa tu 
nhỏ khắp nơi như châu Âu, châu Phi, châu Á, v.v... vui 
lắm bạn à. Chúng tôi đi như một dòng sông có sự hòa 
điệu, có giới luật, uy nghi, có tiếng cười giòn giã, có cái 
lành, cái đẹp của người tu và nhất là chúng tôi chế tác 
được hạnh phúc của một Tăng thân mà không còn là 
của một cá nhân nữa. Bởi vậy khóa tu nào cũng thành 
công, không hẳn là chúng tôi nói pháp thoại hay hoặc 
giảng giáo lý giỏi, nhưng chúng tôi đem được cho thiền 
sinh cái mà họ cần là tình huynh đệ, nghĩa thầy trò; cái 
niềm vui tự có do sự thực tập và chúng tôi ôm được mọi 
người trong vòng tay lân mẫn của mình. Những khóa tu 
của chúng tôi ai cũng có thể tới tham dự được: nhỏ, lớn, 
già, trẻ, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè…  

Khóa tu gia đình được tổ chức tại Thái Lan bắt đầu 
từ hạ tuần tháng mười, nhưng hơn một tháng trước đã 
khóa sổ vì ban tổ chức không tìm được trung tâm lớn 
hơn. Sư cô trụ trì Linh Nghiêm cứ gọi điện về Làng 
xin thêm người đến hỗ trợ khóa tu. Khóa này chúng 
tôi phải đi từng đợt mới đủ hai mươi thầy và sư cô 
cho sáu trăm thiền sinh. Trẻ em và thanh thiếu niên 
hơn một trăm người mà chỉ có bảy, tám thầy và sư cô 
trẻ chăm sóc. Cũng may nhờ có sáu mươi tình nguyện 

viên, trong khóa tu người trẻ năm ngoái, họ là thiền 
sinh, tu học xong họ đứng ra thành lập Tăng thân để 
mở thêm khóa tu và để giúp được quý thầy, quý sư cô 
nhất là thông dịch từ tiếng Anh - Thái - Anh. Chúng 
tôi chỉ biết chào “So whât đi kha” (chào) hoặc “Khab 
khun kha” (cảm ơn), còn mấy sư em từ Bát Nhã qua 
giỏi lắm, đã nói được tiếng Thái khá nhiều, làm thông 
dịch viên Việt - Thái - Việt thật vui.

Người Thái rất kính trọng người tu vì đạo Phật là quốc 
giáo, họ rất ham tu. Cứ nhìn cách họ ngồi, dẫu trong 
thiền đường hay trong nhà ăn cũng vậy, ngồi thật yên, 
thật đẹp không một tiếng động dù sáu trăm người. Theo 
truyền thống Theravada, khi chư tăng đi khất thực thì 
người cư sĩ đứng bên đường để cúng dường thực phẩm 
và chư tăng về lại nơi ở, thọ trai riêng. Trong khóa tu, để 
thích nghi với hoàn cảnh, chúng tôi tổ chức khất thực và 
ăn cơm quá đường theo truyền thống Làng Mai và cũng 
để người cư sĩ được tham gia vào sinh hoạt của tăng 
đoàn xuất gia (bốn chúng cùng tu). Thiền sinh được mời 
xếp hàng lấy thức ăn rồi tuần tự ôm bát đi sau quý vị 
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni. Vào thiền đường mọi người cùng 
ngồi xuống, lắng nghe Năm Lời Quán Nguyện rồi ăn 
trong chánh niệm với lòng biết ơn. Năng lượng chánh 
niệm được chế tác trong bữa ăn rất hùng hậu. Đó có 
phải là cơ hội cúng dường Tam Bảo không bạn? Khóa 
tu được tổ chức ở một nơi nghỉ mát gần rừng quốc gia 
nên những buổi thiền hành rất đẹp và hùng tráng. Mọi 
người được hướng dẫn đi làm sao mà có sự dừng lại, có 
an và có lạc, đi cho mình, đi cho người mình thương và 
đi cho hành tinh xanh này. Vì vậy ai nấy đều cẩn trọng 
đặt những bước chân ý thức, thảnh thơi lên đất mẹ, bằng 
nhịp thở vào - ra thương yêu của mình, của những người 
con tỉnh thức.

Trong khóa tu, chúng tôi đã công bố Năm Giới Tân Tu 
bằng tiếng Thái. Họ pháp đàm, chia sẻ thực tập về giới 
thật sôi nổi. Ai cũng thấy đây là con đường của một đạo 
Bụt mới, Đạo Bụt Ứng Dụng. Có hành trì Năm Giới thì 
có hạnh phúc. Thái Lan là nước đang phát triển kinh tế, 
có nhiều người thật giàu nhưng họ không có an, có lạc. 
Hôm tôi đi vào một trung tâm mua sắm lớn ở Bangkok, 
lớn hơn Mall ở LA (Los Angles) nhiều, phải nói tôi chỉ 

Nhöõng cô hoäi cho söï soáng

Có lần Thầy tôi nói: “Các con có biết mỗi phút giây là cơ hội, 
mỗi ngày là cơ hội, được ở nhà với chúng là một cơ hội, mà đi 
mở khóa tu cũng là một cơ hội”. Hôm nay viết về chuyến đi 
Thái  Lan, tôi thấy rõ thêm lời dạy của Thầy, Thầy từ bi quá.

Sư cô Chân Trúc Nghiêm
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dám đứng ở một góc mà ngó rồi mua một vỉ sầu riêng 
mà thôi, không dám đi đâu hết. Dù tôi sống ở Mỹ gần 
hai mươi năm, tôi vẫn khớp như nhà quê lên tỉnh. Cả 
một guồng máy tiêu thụ khổng lồ. Mọi người hối hả 
hưởng thụ vật chất. Thế nên những người trẻ hưởng 
ứng phong trào wake up bằng cách mặcnhững chiếc áo 
T shirt in hàng chữ “Wake up” đi khắp nơi.

Tuy Thái Lan chưa có tăng đoàn Tỳ heo Ni nhưng 
hình ảnh Tỳ kheo ni Niramisa (tên sư cô Linh Nghiêm 
dịch ra tiếng Thái), và Tăng thân Làng Mai đã dần dần 
có mặt trên báo chí, truyền thanh, truyền hình của Thái 
Lan. Sư cô đã từng nhận giải thưởng “Outstanding 
Women in Budhism” do United Nation trao tặng vào 
năm 2007. Sư cô cũng dẫn Tăng thân đến đảnh lễ Ôn 
Tăng Thống và nhiều vị tôn đức lớn ở Thái. Chúng 
tôi hạnh phúc vì đã nhận được nhiều sự yểm trợ từ 
chư vị. Trong buổi pháp thoại công cộng với chủ đề 
“Togetherness is the way” (Bên nhau là con đường), 
khi chúng tôi đến nơi thì hội trường đã đông người 
(Bangkok kẹt xe). Nhìn lên bục giảng tôi thấy thiếu 
một cái gì. Bạn biết không? Bình hoa tươi. Người Thái 
dâng cúng Bụt, chư Tăng bằng tràng hoa, vòng hoa 
chứ không chưng hoa như mình. Nhìn quanh, có cây 
hoa công chúa ngoài bãi đậu xe, vậy là bác bảo vệ, 
chị tình nguyện viên, người tìm kéo, kẻ kiếm bình, 
người lấy sỏi… quý sư cô đứng sau yểm trợ, lại có 
sư cô Đoan Nghiêm dễ thương quá chừng quạt cho 
chị em chúng tôi nữa (BangKok nóng lắm). Thế là 
trong vòng năm phút một bình hoa thật tươi mát với 
màu tím dễ thương biểu hiện trước đại chúng. Ôi mầu 
nhiệm cho sự đóng góp chung (Togetherness). Sư cô 
Linh Nghiêm cứ nhìn vào những cánh hoa dịu dàng ấy 
mà cảm hứng nói về sự tương tức, về tình huynh đệ 
của người tu, về hạnh phúc khi ở Xóm Mới, nơi sư cô 
được nuôi dưỡng, ôm ấp. Sư cô nhớ Làng nghẹn ngào. 
Bài pháp thoại cảm động lắm ai cũng đón nhận được 
sự chia sẻ của sư cô… Chúng ta hãy cùng nhau… 
cùng nhau là con đường. Phải rồi, chúng tôi đã cùng 
các bạn người Thái tu tập rất thành công chẳng những 
khóa tu gia đình, buổi pháp thoại công cộng mà còn 
có khóa tu cho các nhà doanh nghiệp, ngày quán niệm 
cho các ngôi sao và các vị bảo trợ cho Tăng thân ở 
tại Thái Lan nữa. Ai cũng nở được những nụ cười thư 
giãn, họ đã nếm được hương vị của sự thực tập và đã 
có chuyển hóa; đâu cần phải tu lâu đâu bạn. Khi lòng 
mình mở ra được thì là thanh lương địa thôi. Và đất 
tâm ấy sẽ cho cây lành trái ngọt. Dù đến từ các nước 
khác nhau: người Pháp, người Mỹ, người Việt, người 
Thái… nhưng đều chung một gia đình tâm linh “tăng 
là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui”. Chuyến đi 
này tôi cũng có nhiều cơ hội để học hỏi và cúi đầu 
trước đất nước và những người dân Thái dễ thương 
ấy. Để tôi kể bạn nghe. Người Thái khiêm tốn và dễ 
mến lắm, họ nói câu nào cũng thêm chữ “dạ”. Hôm 
Thầy W.Vajiramedhi mời chúng tôi đến một trường 

đại học nổi tiếng ở Chiang Rai, nơi thầy nói pháp thoại 
cho 1500 cảnh sát viên. Nhìn những người cảnh sát 
trong sắc phục cứng ngắc, súng giắt bên hông đồng 
quỳ xuống kính cẩn trước vị thầy tâm linh để cầu học 
về điều lành, điều hay để có thể giúp dân, giúp nước, 
để tránh tệ nạn tham nhũng, bất công thiên vị do quyền 
hành đem lại… Thấy họ thành khẩn mà tôi cảm động, 
tôi chợt khởi niệm nghi ngờ có lẽ Bụt nhà không thiêng 
chăng! Đến giờ ăn trưa, chúng tôi đến bàn lấy thức ăn 
vào bình bát, nhưng những viên cảnh sát đó đến bên 
kính cẩn mời chúng tôi ngồi để họ có cơ hội dâng thức 
ăn. Tuy khó xử nhưng ai cũng đành phải chịu thôi, 
cái khó hơn nữa là không được chắp tay xá lại khi họ 
dâng cho mình. Sư cô Linh Nghiêm nói: “mình xá lại 
họ mất phước” Nếu mà ai cũng sợ mất phước thì hay 
biết mấy bạn nhỉ?

Trước khi về lại Pháp chúng tôi cũng được thầy 
W.Vajiramedhi mời về làng quê của thầy ở Chiang Rai 
một vùng quê khí hậu mát lạnh, có nền văn hóa Lana 
với những điệu múa Thái truyền thống rất đẹp. Trước 
đây vùng này cũng được biết đến với cái tên “Tam 
Giác Vàng”. Cái tên mà khi nghe đến nó đi liền với 
thuốc phiện, ma túy, tội ác, mafia (nơi trồng cây thuốc 
phiện). Hôm đó thầy dẫn chúng tôi đến xem viện bảo 
tàng trưng bày về cuộc đời của Hoàng Thái Hậu, mẹ 
của đức vua Thái ngày nay. Bà thọ hơn 90 tuổi và đã 
mất cách đây 15 năm rồi. Cuộc đời bà rất đẹp, là Phật 
tử thuần thành, bà nuôi hai người con trai đều là vua 
cả, vua bây giờ trị vì hơn 60 năm. Bằng cái thấy về Tứ 
Diệu Đế và con đường  Bát Chánh Đạo, bằng cả ý chí 
và tấm lòng bà đã biến khu tam giác vàng kinh hoàng 
ấy thành khu gọi là Doi Tung trù phú, dân sống trong 
thanh bình và lương thiện, đời sống nâng cao, có trình 
độ, có nghề hay và kỳ diệu nhất là số lượng ma túy, tội 
ác trên thế giới đã giảm đi nhiều lắm. Vì vậy Unesco 
đã trao tặng bà giải thưởng “Outstanding Personality 
of Century”. Nơi phòng triển lãm của cuộc đời bà họ 
trưng bày một biểu tượng đơn sơ mà độc đáo: từ trên 
cao một giọt nước cứ từng phút rơi xuống trên mặt hồ 
phẳng lặng, và một vòng nhỏ rồi lớn và lớn hơn cứ lan 
xa, lan mãi rộng dần đến bờ hồ, hết dao động này tiếp 
đến dao động khác. Trong thinh lặng ai cũng đã tiếp 
nhận được thông điệp của bà; dẫu bao nhiêu năm về 
sau vẫn còn bao người nghiêng mình để học và để sống 
như bà “chỉ cần một giọt nước thôi”.

Bạn ơi, có biết bao cơ hội của sự sống, để tỉnh thức và 
để cho tình thương hiện hữu, biết bao nơi cần cánh tay 
Bồ tát, và có lẽ “Một vị Bụt vẫn chưa đủ”.

Mời  bạn hãy trở về với hơi thở chánh niệm để cảm nhận 
không gian thinh lặng vô cùng, vô biên, mầu nhiệm. Bụt 
đang mỉm cười… Cơ hội nữa cho bạn đó! 
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Sawasdee-krab!  Đó 
là lời đầu tiên tôi 
được nghe khi mới 
bước chân trên đất 
nước Thái Lan. Có 
một cô bé vẫy gọi 
từ xa và kêu lên 
như thế. Lúc đó, 
tôi không biết cô 
bé đang chào ai, tôi 
nhìn qua nhìn lại 
một vài lần rồi mới 
biết cô ấy đang vẫy 
tay chào tôi. Khi cô 
ấy đến gần thì tôi 
nhận ra đây là một em gái đã từng qua Làng tham dự 
Khóa tu 21 Ngày. Lúc nhận ra người quen, tôi hạnh 
phúc lắm vì sau chuyến bay dài từ Pháp tôi đã đợi 
ngoài phi trường hơn một tiếng rồi. Cô bé có đi chung 
với một em trai từ Tăng thân trẻ ở Thái Lan. Hai người 
đưa tôi ra xe và chia sẻ với tôi về chương trình hoằng 
pháp của quý Thầy quý Sư cô tại Thái Lan. Vì tôi đến 
vào buổi khuya nên hai em không dẫn tôi đến thẳng 
chỗ nghỉ ngơi của quý Thầy quý Sư cô mà chở tôi về 
nhà của một anh cư sĩ quen mà tôi hay gọi là Pi Koh 
(Pi, tiếng Thái có nghĩa là ‘anh’). Anh Koh từng về 
Làng tu tập trong vài tuần đầu của mùa An Cư Kiết 
Đông 2008 - 2009. Đến nhà của Pi Koh, gặp tôi anh 
ấy rất hạnh phúc và đã đón chào tôi một cách vô cùng 
ấm cúng. Anh ấy đã chuẩn bị buổi cơm khuya cho tôi 
vì biết tôi sẽ rất đói. Buổi ăn đầu tiên này cũng là buổi 
ăn đầu tiên ở Thái Lan của tôi. Tôi phải nói thật lòng 
là buổi ăn này hết sức là ngon và tuyệt vời. Có lẽ vì 
tôi quá đói mà cũng vì thức ăn quá ngon. Trong thời 
gian ăn cơm khuya ấy tôi vẫn giữ sự thực tập ăn trong 
chánh niệm như các buổi ăn hàng ngày của tôi. Ăn 
muỗng nào là thưởng thức hết từng muỗng cơm ấy. 
Pi Koh thật là rất biết nấu ăn. Tôi thiệt tình hỏi thăm 
nghề của anh là gì mà anh nấu ăn ngon quá sức! Anh 
ấy cười và nói cho tôi biết, anh có một công ty chuyên 
nghiên cứu về cách thức quảng cáo và tuyển chọn như 
thế nào là hay nhất vào đúng thời điểm của xã hội. Rồi 
anh ấy bật mí cho tôi là anh cũng làm đầu bếp cho một 
nhà hàng của mẹ anh. Nghe anh nói rồi tôi mới biết vì 
sao anh ấy nấu ăn ngon như vậy. Anh ấy biết sử dụng 
bàn tay của mẹ mình để nấu những thức ăn rất ngon 
và hấp dẫn. 

Sáng hôm sau anh Koh cũng nấu ăn sáng cho tôi và hai 
người ngồi ăn chung với nhau. Buổi ăn sáng này không 
thua gì buổi ăn khuya của hôm trước. Dùng sáng xong 
anh P. Koh dẫn tôi đến văn phòng của Plum Thai tức 
là Làng Mai Thái Lan. Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên 
của khóa tu dành cho gia đình (Family Retreat). Ban 
tổ chức có sắp xếp cho một số tu sinh tham dự khóa 
tu gia đình tập họp tại văn phòng của Plum Thai để đi 

chung xe buýt đến 
một trung tâm ngoại 
ô thủ đô Bangkok. 
Anh Koh có chia sẻ 
với tôi là tôi cũng 
sẽ đi chung với phái 
đoàn này. Khi đến 
văn phòng của Plum 
Thai tôi thấy có 
rất nhiều người trẻ 
khoảng 20-25 em từ 
17 tuổi đến 30 tuổi, 
hầu như là sinh viên 
mặc áo mầu xanh 
dương có ba chữ 

“Wake Up Volunteer”. Thấy ba chữ “Wake Up Volun-
teer”, tôi biết các em này là tình nguyện viên để giúp 
cho khóa tu. Em nào cũng có một nụ cười rất tươi. Tôi 
ngồi quán sát cách của các em làm việc ghi danh và 
đón chào các gia đình đến dự khóa tu như thế nào? Tôi 
thấy các em làm rất thảnh thơi và đầy nhiệt tình. Các 
em giữ được nụ cười trong suốt thời gian ghi danh và 
làm rất chánh niệm.

Khi xe buýt đầu tiên bắt đầu khởi hành, anh Koh mời 
tôi lên xe để đi chung với các bạn. Trong xe buýt cũng 
có 3, 4 em tình nguyện đi chung. Trên đường đến chỗ 
làm khóa tu, các em tình nguyện đã hướng dẫn cho các 
bạn trong xe buýt thực tập hát những bài thiền ca của 
Làng bằng tiếng Thái. Các bạn ca các bài thiền từ khi 
rời văn phòng Plum Thai cho đến khi đến trung tâm. 
Trong khi nghe các bạn ca tôi cũng học được vài bài 
bằng tiếng Thái. Nghe các bạn ca và nói chuyện tôi có 
cảm giác cách phát âm của người Thái rất giống người 
Việt. Đến trung tâm ở ngoại ô thủ đô Bangkok, tôi cảm 
thấy rất vui vì tôi sẽ gặp các Thầy và Sư Cô. Khi bước 
chân xuống xe, tôi nhận ra ở đây cũng có rất nhiều em 
sinh viên (khoảng 20-25 em) mặc áo màu xanh dương 
cũng với ba chữ “Wake Up Volunteer”. Tôi ngạc nhiên 
quá trời. Đi đâu cũng thấy các em hết. Lúc đó tôi nghĩ 
có lẽ ban tổ chức mướn các em để giúp cho khóa tu. 
Tôi đi tìm Pi Koh và hỏi xem có phải như tôi tưởng 
không(?) Anh Koh đã chia sẻ cho tôi biết rằng: Ban Tổ 
Chức không có mướn các em nào hết, các em phát tâm 
tình nguyện đến giúp. Anh cho tôi hay, trong chuyến 
Sư Ông thăm đất nước Thái Lan, có một số em đi tham 
dự khóa tu thấy rất hạnh phúc và được nhiều lợi lạc 
nên các em tình nguyện. Còn các em khác thì có thể 
chưa gặp Sư Ông hoặc Tăng thân nhưng vì nghe các 
bạn đã từng gặp Sư Ông, đã từng tiếp xúc với Tăng 
thân kể lại những chuyện rất vui, các em tò mò muốn 
biết nên liên lạc với nhau và rủ nhau làm tình nguyện 
viên cho các khóa tu. Nghe anh ấy kể, tôi cũng muốn 
biết các em tò mò cái gì và được các bạn kể những 
chuyện gì cho nhau?

SAWASDEE - KRAB 
Thầy Chân Pháp Chiếu

BBT: thầy Pháp Chiếu còn rất trẻ, sinh ở Mỹ, đi tu lúc 
15 tuổi. Đây là bài chia sẻ viết bằng tiếng Việt của thầy 
về chuyến đi giúp Tăng thân giảng dạy ở Thái Lan.
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Tôi đi tìm các Thầy và các Sư cô để chào và gia nhập 
lại với gia đình áo nâu của mình. Khi gặp các sư anh 
Pittaya, Pháp Khâm, Pháp Dung, sư chị Linh Nghiêm, 
Kính Nghiêm, Hành Nghiêm, sư em Đàn Nghiêm, Pháp 
Uyển, Khôi Nghiêm, Pháp Thi tôi cảm thấy rất hạnh 
phúc như tôi đã về nhà. Các sư anh, sư chị, sư em cũng 
rất vui khi gặp tôi. Các vị kể cho tôi nghe nhiều chuyện 
trong những tuần tôi không có mặt tại Thái Lan. Tôi 
nghe rất chăm chú. Các vị kể chuyện rất hay và vui. Các 
vị cho tôi biết là trong vài ngày nữa sẽ có sư anh Trung 
Hải, Đức Thành và Pháp Duệ đến để giúp trong khóa tu 
này. Khóa tu có khoảng 400 tu sinh tham dự. Khi chia 
các trách nhiệm như ai sẽ cho pháp thoại, ai sẽ lo cho gia 
đình pháp đàm nào, các sư anh sư chị sư em đều rất vui 
và hạnh phúc. Sư anh Pháp Khâm nói là sư anh muốn 
lo cho gia đình của các em trẻ để sư anh có thể chuẩn 
bị tinh thần cho khóa tu dành riêng cho những người trẻ 
tuổi sẽ diễn ra sau khóa tu này. Các sư em của sư anh 
lên án sư anh quá chừng, rằng là các em đâu có biết gì 
về người lớn mà bắt những sư em 22 tuổi lo cho các vị 
40-50 tuổi. Sư chị Linh Nghiêm phải an ủi các sư em để 
các sư em chấp nhận và yểm trợ cho sư anh. Sư chị nói 
thấy rất thương sư anh vất vả ở Đông Nam Á nên muốn 
các sư em cho sư anh lo các em trẻ để sư anh…  trẻ ra 
bớt. Sư anh làm quá nhiều việc và đây là cơ hội cho sư 
anh chơi để sư anh trẻ ra.

Trong những ngày đầu của khóa tu, các bạn người Thái 
chưa biết phải tiếp xúc với các Thầy và Sư cô ra sao vì 
bên truyền thống Phật Giáo Thái Lan chỉ có các thầy 
Nam tông và các bạn xem các thầy như là những vị 
thánh. Thái Lan không có các Sư cô như chúng Làng 
Mai nên họ càng không biết tiếp xúc như thế nào. Bên 
Thái Lan hầu như tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều 
phải học và biết cách tiếp xúc với các thầy Nam tông. 
Thí dụ như các bạn cư sĩ không được ngồi ngang hàng 
với các thầy mà phải ngồi thấp hơn. Hoặc các cô không 
được tiếp xúc với các thầy hoặc chạm vai, áo, muốn đưa 
đồ cho các thầy phải đặt lên bàn rồi thầy cầm lấy chứ 
không được trao trực tiếp, v.v... Có một lần tôi đi lấy 
thức ăn trưa và lúc ấy hàng khất thực rất dài, tôi thong 
thả đi tới đứng trong hàng đợi như các bạn. Nhưng khi 
đến thì các bạn tránh đường cho tôi đi trước để lấy thức 
ăn. Lúc ấy, tôi mắc cỡ đến nổi mặt đỏ bừng lên. Tôi 

không ngờ các bạn đứng qua một bên tránh đường quá 
nhanh. Tôi có cảm giác như trong Thánh kinh, lúc thánh 
Moses đến bờ biển làm phép để nước biển chia ra làm 
hai để cho Ngài dẫn đoàn người qua bờ bên kia vậy đó. 
Khi các bạn đứng qua một bên và ai ai cũng cúi mặt 
xuống thì tôi nhìn lui xem có vua chúa nào đứng phía 
sau tôi hay không. Lúc phát hiện các bạn rẽ đường cho 
tôi thì tôi từ từ bước lui và… đi trốn, đợi cho hàng lấy 
thức ăn ít người lại. Trong vài ngày đầu, tôi không quen 
với cách của các bạn đối xử với các thầy và các sư cô. 
Tôi thấy các bạn quá khiêm cung. Rất may là các thầy 
và sư cô có chia sẻ với họ về cách thực tập và cách tiếp 
xúc với các thầy và sư cô như thế nào. Trong số tu sinh 
đến tham dụ khóa tu, không phải chỉ có thành phần đi 
theo gia đình (cha mẹ, con cái, v.v...) Cũng có các bạn 
không có gia đình, các em sinh viên, và cũng có các bạn 
từ sở làm đến dự khóa tu chung với nhau. Tôi có cơ hội 
được ngồi chơi với các bạn từ chung một sở làm. Các 
bạn có chia sẻ là các bạn không ai biết gì về Sư Ông 
hoặc Làng Mai cả. Khóa tu gia đình này là lần đầu tiên 
họ tiếp xúc với pháp môn của Làng. Họ chia sẻ là ông 
chủ ở sở làm của họ ghi danh cho họ đến tham dự khóa 
tu này vì các công ty lớn phải cho nhân viên của mình 
đi một khóa để học cách làm việc cho có hạnh phúc và 
tiến bộ trong cách làm việc chung với nhau. Thường thì 
họ có các khóa rất đặc biệt do các giáo sư chuyên về 
vấn đề này hướng dẫn cho họ. Nhưng kỳ này họ không 
biết vì sao ông chủ của họ đưa họ đến khóa tu này. Khi 
mới đến và phát hiện đây là một khóa Phật học họ rất 
ngạc nhiên và không biết mình sẽ học được gì. Có một 
số người trong nhóm này tưởng là đi khóa tu này họ 
phải học kinh. Tôi hỏi họ trong những ngày vừa qua họ 
có cảm giác gì về khóa tu này. Họ chia sẻ họ rất làm lạ 
vì họ chưa bao giờ đi đến một chỗ Phật Giáo nào mà 
hướng dẫn cách sống hàng ngày như là ở đây. Họ thấy 
trong khóa tu này họ học cách làm việc chung với nhau 
để có hạnh phúc nhiều hơn so với những khóa đặc biệt 
mà họ hay phải tham dự.

Khóa tu này người lớn tuổi, trung niên và trẻ tuổi có một 
cái rất giống nhau. Họ có cái cảm giác là họ được làm 
một người mới. Vì những gì họ biết đều không có thể áp 
dụng được trong khóa tu này, họ phải học lại hết từ đầu. 
Từ người lớn đến người nhỏ ai cũng có những thắc mắc 



133

và những câu hỏi rất giống nhau. Những thắc mắc chung 
đó như tại sao trang phục của các thầy và sư cô màu nâu 
mà không phải màu cam vàng như các thầy Nam tông, 
hoặc tại sao các thầy có thể nói chuyện với các phụ nữ. 
Có một bé gái khoảng 11 tuổi đến hỏi tôi: “Tại sao thầy 
có thể đụng chạm các cô phụ nữ?” Tôi ngạc nhiên hỏi 
lại bé: “Thầy đâu có đụng chạm cô phụ nữ nào đâu mà 
em hỏi như vậy?” Và bé ấy giải thích: “Khi thầy chơi 
banh với chúng con, thì trong nhóm trẻ em chúng con 
cũng có những em gái mà”. Tôi bật cười chia sẻ với bé: 
“Thầy đâu có thấy các em như là các cô gái xa lạ đâu. 
Thầy xem các em như là các em trai em gái trong gia 
đình của thầy. Khi thầy nhìn như vậy thì thầy mới có 
thể chơi với các em được chứ. Nếu mà thầy xem các em 
như những người xa lạ thì thầy đâu có thể chơi banh với 
các em được đâu, phải không?” Lúc ấy, bé cười như đã 
hiểu được tôi và bé nắm tay tôi đi chơi với các em trong 
nhóm. Có nhiều cái rất tế nhị mà nếu không khéo thì tôi 
dễ làm cho các bạn nhỏ ấy buồn lắm. 

Nói chung thì khóa tu gia đình này rất thành công. Sau 5 
ngày tu học và chơi với nhau, ai cũng được nhiều lợi lạc 
và ai cũng có những món quà để đem về làm kỷ niệm. 
Những món quà rất quý như là thiền hành, ái ngữ, lắng 
nghe, ăn cơm trong chánh niệm, rửa chén trong chánh 
niệm và cách đối xử với nhau, làm mới lại sự liên hệ và 
nhiều thứ khác.

Sau khóa tu gia đình, anh chị em chúng tôi có cơ hội 
nghỉ ngơi và chuẩn bị đón các sư anh, sư chị, sư em từ 
Việt Nam qua giúp hướng dẫn khóa tu cho những người 
trẻ. Chúng tôi tiễn sư anh Đức Thành và Pháp Duệ rời 
Thái Lan xong thì khoảng hai ba ngày sau có một xe 
buýt từ Việt Nam qua. Chúng tôi được đón tiếp các sư 
anh Từ Hải, Từ Giác, sư chị Hội Nghiêm, Tịnh Quán, 
Thủy Nghiêm, sư em Pháp Lâm, Pháp Cầu, Mãn Pháp, 
Uyên Nghiêm, Pháp Anh, Pháp Giao và nhiều sư anh sư 
chị sư em khác.

Khi khóa tu cho những người trẻ bắt đầu ai cũng rất 
vui và hăng hái. Số lượng các em đến tham dự khóa tu 

lên tới khoảng 500 em từ 14 tuổi đến 28 tuổi. Khóa tu 
này cũng rất giống khóa tu cho gia đình vì các em cũng 
có những thắc mắc và cách đối xử với các thầy các sư 
cô giống như các bạn trong khóa tu trước. Có nhiều cái 
làm các em hết sức ngạc nhiên và khâm phục. Trong 
đó cái làm các em khâm phục nhất là các thầy và sư cô 
chơi thể thao (bóng chuyền, đá bóng, cầu lông, v.v...) 
rất hay và có thể nói hay hơn các em nữa. Các thầy các 
sư cô rất chịu chơi và luôn luôn cười rất tươi. Các em 
có chia sẻ các em chưa bao giờ tiếp xúc với những vị 
xuất sĩ nào mà tươi vui như các thầy các sư cô trong 
khóa tu này. Các em cũng có nói một điều làm tôi rất 
ngạc nhiên là các em chưa bao giờ đến chùa hoặc một 
khóa tu Phật học nào mà học nhiều cái có thể đem lại 
lợi ích cho mình như khóa tu này. Trong thời gian 5 
ngày tu học và chơi  các em cũng như các thầy, sư cô 
và sư chú có rất nhiều hoa trái của sự thực tập. Các 
em học được cách để không bị căng thẳng trong lớp, ở 
nhà và trong việc làm, mà nếu có bị căng thẳng các em 
cũng được học cách chăm sóc cái căng thẳng của mình 
như thế nào. Các em học cách để tái lập truyền thông 
với ba má và anh chị em trong gia đình. Các em được 
sư anh Pháp Dung hướng dẫn về cách quản lý năng 
lượng tình dục của mình và cách thực tập với năng 
lượng tình dục ấy. Có nhiều em thấy hơi bị ngượng khi 
có một ông thầy tu chia sẻ về vấn đề này. Các em ngồi 
nghe mà cười tủm tỉm trong suốt buổi chia sẻ của sư 
anh. Có nhiều em nghe xong thấy rất hạnh phúc và an 
lạc, hiểu biết được thêm về thân tâm của mình để có 
được sự tự chủ và thư thái.

Nói chung hai khóa tu này rất thành công và các bạn tu 
sinh cũng như các thầy và sư cô thực tập, tu học và chơi 
có nhiều hạnh phúc và hoa trái. Chuyến đầu tiên đến 
thăm đất nước Thái Lan của tôi rất vui và hạnh phúc. 
Thái Lan là một nơi có khả năng gieo trồng những hạt 
giống tốt vì các em trẻ cũng như người lớn rất có tâm để 
tiếp nhận pháp môn để tu học chuyển hóa thân tâm. Và 
tôi sẽ không ngạc nhiên gì nếu một ngày nào đó, đang 
ở Làng, tự dưng tôi lại nghe một câu chào thân thuộc: 
Sawasdee-krab!  
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Mấy ngày hôm nay trời trở lạnh. Buổi chiều đi thiền 
hành bên ngoài phải mặc áo kỹ hơn một chút để tránh 
gió. Cái gió biển của buổi chiều làm mặt và hai tay lạnh 
buốt, phải đút hai tay vào túi áo len để bớt lạnh. Vậy mà 
sáng nay bầu trời trong, vài gợn mây trắng vắt ngang, 
mặt trời tỏa nắng dưới cái không khí chỉ hơi se lạnh, thật 
là một ngày đẹp trời để mình có thể tận hưởng. Hôm nay 
chúng tôi có một ngày quán niệm và đi thiền hành buổi 
sáng. Cùng chung theo nhịp bước với mọi người, nhưng 
hôm nay có cái gì mầu nhiệm quá, nó mới mẻ hơn mọi 
ngày, tôi ý thức từng bước chân đặt trên mặt đất, nhịp 
nhàng với mỗi hơi thở vào ra. 

Ở Hồng Kông, mọi người rất bận rộn để chạy đua với 
thời gian. Đi ra đường thấy người ta vì công việc nên 
vừa đi vừa ăn hoặc chạy là rất bình thường. Trung tâm 
Tự Tại - tên trung tâm mà chúng tôi đang ở, chỉ là căn 
phòng rộng khoảng 80 m2 trong một building lớn, phía 
trước thì xe cộ chạy cả ngày thật náo nhiệt. Đây là nơi 
trung tâm lớn của Hồng Kông, một trong những nơi mà 
du khách đến tham quan nhiều, nên rất ồn ào huyên náo. 
Khi mới sang chúng tôi cảm thấy rất tù túng vì không 
có không gian như những nơi khác, nhưng dần dần rồi 
cũng quen với nếp sống ở đây. Chúng tôi vẫn thực tập 
và theo thời khóa một cách nghiêm túc như lúc còn ở 
Bát Nhã. Mỗi tuần có ba buổi pháp thoại, pháp đàm, 
học uy nghi, họp hạnh phúc; ngoài ra chúng tôi còn học 
thêm lớp Anh văn vào mỗi buổi sáng và được học thêm 
nhạc lý. Còn chấp tác ở đây thì chỉ làm việc trên com-
puter. Thầy Pháp Khâm nói đùa: “Ở Việt Nam chấp tác 
thì dùng cuốc xẻng, còn ở đây thì cuốc xẻng là keyboard 
và mouse”. Mỗi buổi sáng chúng tôi tập thể dục, chạy 
bộ bên ngoài dọc theo đại lộ Venue Stars (đại lộ các 
ngôi sao) quanh cảng Victoria. Mấy hôm nay trời lạnh, 
không chạy bộ được thì chúng tôi tập gậy ở nhà. Công 
việc ở đây được chia ra cho mỗi người: nấu ăn, rửa dọn, 
vệ sinh… Có những lúc anh em cảm thấy chán nản, lười 
biếng hoặc thực tập đi xuống thì chúng tôi ngồi lại để 
chia sẻ, sách tấn, khích lệ nhau, rồi chuyện gì cũng vượt 
qua được hết. Vậy mà chúng tôi đã xa Việt Nam gần 
được một năm rồi. Thời gian trôi qua thật là mau.

Thời gian đầu và trong an cư, thầy Pháp Khâm có mặt ở 
trung tâm để thực tập, nhưng gần đây, thầy lo công việc 
của chúng phải đi nhiều nơi khác nên các anh em chúng 
tôi tự thực tập và nhắc nhở nhau. Vì vậy, tuy không có 
thầy nhưng anh em ai cũng thực tập vững chãi, vui vẻ, 
sống trong tinh thần lục hòa và giúp đỡ nhiều cho Tăng 
thân cư sĩ Việt Nam cũng như Hồng Kông.

Thầy Pháp Khâm là người mà chúng tôi được nương 
tựa, học hỏi. Mặc dù không ở trọn vẹn thời gian với 
thầy nhưng chúng tôi thấy thầy là một người sư anh rất 
dễ thương. Thầy đóng vai một người thầy, người cha, 
người mẹ, người anh mà cũng là người bạn của chúng 
tôi. Mỗi lúc thầy chỉ dạy hay hướng dẫn điều gì thì thầy 
luôn đem hết tình thương, sự hiểu biết và sự tươi mát 
của thầy để giúp cho chúng tôi. Có những lúc thầy ngồi 
uống trà, nói chuyện chơi như anh em bạn bè ngồi tâm 
sự, nhưng cũng có lúc thầy thật nghiêm túc. Công việc 
của thầy nhiều lắm. Thầy thường làm cho tới khuya mới 
đi nghỉ, nhưng khi nào thầy cũng dậy sớm để làm việc. 
Có những hôm nhiều công việc gấp, thầy phải thức đến 
sáng để làm việc trên máy vi tính. Chúng tôi cũng giúp 
thầy một số ít việc nhưng nhiều việc thì thầy phải giải 
quyết thôi.

Tăng thân cư sĩ ở đây giỏi lắm, thực tập tốt mà chơi 
cũng hết lòng luôn. Họ thực tập rất nghiêm túc, mặc dù 
công việc bận rộn nhưng mỗi buổi tối đều có người đến 
ngồi thiền tụng kinh với chúng tôi. Tối thứ sáu hằng 
tuần đều có sinh hoạt cho mọi người, họ cũng có thể 
hướng dẫn cho những người khác đến tu tập. Họ làm 
việc với nhau rất hòa hợp và vui vẻ, tạo cho chúng tôi 
một niềm vui và năng lượng để giúp chúng tôi thực tập 
tốt hơn. Thỉnh thoảng, họ dẫn chúng tôi đi sinh hoạt 
bên ngoài để thay đổi không khí, ngắm cảnh thiên nhiên 
rừng núi. Năm nay Tăng thân Hồng Kông không về Việt 
Nam như thông lệ hàng năm, nhưng một số sẽ đi sang 
Thái Lan, sang Làng và Đức. Ở đây họ cần sự thực tập 
nhiều lắm vì công việc bận rộn và đầy áp lực, đến trung 
tâm để thực tập là liều thuốc duy nhất có thể giúp được 
họ buông thư sau những ngày làm việc căng thẳng. 

Chúng tôi ý thức được rằng sự có mặt của mình, dù chỉ 
có năm người, luôn luôn mang theo có sự có mặt của đại 
chúng, của Sư Ông. Các vị đang có đó cho chúng tôi và 
cho Tăng thân ở đây. Các vị đang có đó để giúp chúng 
tôi và Tăng thân ở đây bước tiếp những bước chân vững 
vàng trên con đường chuyển hóa khổ đau, đem lại bình 
an tự tại cho mọi người. 

Năm anh em họ Pháp ở Hồng Kông

Töï taïi ôû Höông Caûng
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Trung tâm thực tập Chánh Niệm Hồng Kông (The 
Hong Kong Mindfulness Practice Centre - HKMPC) 
đã được thành lập gần một năm nay rồi. Đó là một căn 
appartment nhỏ nằm ở tầng một của khu phố thương 
mại và dân cư, một địa điểm thuận tiện ngay cạnh hệ 
thống xe điện ngầm của trung tâm thành phố. Với giá 
nhà đắt đỏ ở Hồng Kông, trung tâm chỉ rộng khoảng 
1,000 feet vuông. Hai phần ba của Trung Tâm được 
sắp xếp thành thiền đường, chỗ còn lại là nơi ở của 
các thầy. Chúng tôi thật may mắn được sự có mặt của 
Tăng thân xuất sĩ ở Hồng Kông gồm thầy Pháp Khâm, 
thầy Pháp Chung, thầy Pháp Chứng, thầy Pháp Dũng 
và thầy Pháp Đạo.

Trước khi Trung Tâm Thực Tập Chánh Niệm được 
thành lập, Tăng thân Hồng Kông đã thường xuyên sinh 
hoạt tu tập vào ngày thứ Sáu, mỗi tháng hai lần, tại đạo 
tràng của Thượng Tọa Vin Hung trong nhiều năm. Sau 
chuyến hoằng pháp của Sư Ông năm 2007, Tăng thân 
Hồng Kông bắt đầu tổ chức thêm những ngày Quán 
Niệm hàng tháng và những khóa tu định kỳ mỗi ba tháng 
dưới sự hướng dẫn của thầy Pháp Khâm tại Hong Kong 
Institution of Education (Viện Giáo Dục Hồng Kông). 
Trong kỳ nghỉ Giáng Sinh và năm mới của những năm 
2006, 2007, 2008, chúng tôi may mắn được sinh hoạt 
với quý thầy cô tại Tu viện Bát Nhã, Việt Nam. Năm 
nay, với những diễn biến đang xảy ra ở Việt Nam, chúng 

tôi chuyển hướng và về Thái Lan đón năm mới. Tôi thật 
tình mang ơn quý thầy và quý sư cô đã đón tiếp chúng 
tôi hết lòng trong thời gian chúng tôi qua Việt Nam, 
nhất là sau này, khi tôi được biết Tu viện gặp nhiều khó 
khăn vì chuyến viếng thăm của chúng tôi năm 2008.

Tôi rất ngạc nhiên và khâm phục năm thầy nhưng đã 
có thể ở lại Hồng Kông để yểm trợ và dạy dỗ chúng tôi 
24 giờ/ngày. Chúng tôi có thể hỏi các thầy bất cứ lúc 
nào khi gặp nghi vấn trong sự thực tập. Mặc dù Trung 
Tâm nhỏ về kích thước, nhưng phạm vi hoạt động của 
nó không nhỏ chút nào. Ngoài những ngày Quán Niệm 
hàng tháng, những khóa tu định kỳ mỗi ba tháng, bây 
giờ chúng tôi đi thiền hành với nhau mỗi chiều từ thứ 
Hai đến thứ Sáu, ngồi thiền tụng kinh mỗi ngày từ thứ 
Hai đến thứ Năm và thứ Sáu thì có sinh hoạt riêng mỗi 
tuần. Nếu thời gian cho phép, chúng tôi bây giờ có 
thể tu tập chung năm ngày mỗi tuần. Tăng thân cư sĩ 
đảm trách sinh hoạt tu tập ngày thứ Sáu hàng tuần, còn 
những ngày khác thì do giới xuất gia hướng dẫn. Hiện 
giờ mỗi tháng tại Trung Tâm có một ngày Quán Niệm 
dành cho cộng đồng người Việt ở Hồng Kông. Vào ngày 
đó, Tăng thân Hồng Kông cũng có một chương trình 
sinh hoạt và tu tập cho thiếu nhi. Các bạn người Việt nấu 
ăn rất ngon và tôi cảm thấy khó lòng mà thực tập được 
Năm Quán trước những món ăn hấp dẫn như vậy, nhất 
là quán chiếu để ăn uống cho có điều độ… 

Beân kia Thaùi Bình Döông
Camilla Law

(Tăng thân Hồng Kông)
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HKMPC tổ chức chung với các chùa địa phương những 
ngày Quán niệm. Những ngày đó đã giúp đem pháp 
môn Làng Mai đến với người địa phương nhiều hơn vì 
được dịch ra tiếng Quảng Đông. Rất nhiều người cảm 
nhận sự dễ dàng khi thực tập và đem lại nhiều lợi lạc. 
Những ngày Quán Niệm trong chùa địa phương gồm 
có một bài pháp thoại ngắn sau khi mọi người đi thiền 
hành về, sau đó là ăn trưa trong chánh niệm, buổi chiều 
có thiền buông thư, thiền trà và chia sẻ. Có những hôm  
chỉ Quán Niệm nửa ngày, sau khi nghe pháp thoại, thiền 
hành, ăn trưa, rửa chén và đại chúng ra về.

Trong quá trình phát triển của Tăng thân, HKMPC là 
nơi để chúng tôi gặp gỡ và sinh hoạt. Nhưng việc xây 

dựng Tăng thân không chỉ giới hạn trong căn nhà ấy. 
Chúng tôi cũng có những buổi cắm trại, leo núi ở miền 
quê vui nhộn với các thầy trẻ và đầy nhiệt huyết. Một 
số thành viên đi thăm nhà dưỡng lão, nơi một thiền sinh 
đang ở và có một ngày sinh hoạt rất vui với ông ta. Với 
sự hình thành của HKMPC, những người cư sĩ biết phải 
tìm chúng tôi ở đâu và được cơ hội thực tập theo pháp 
môn Làng Mai. 

Trên đường dài, tôi ước ao chúng tôi có thể có một chỗ 
lớn hơn để đón tiếp thêm nhiều thầy, có thể cả sư cô và 
trở thành nơi để truyền bá những lời dạy dỗ của Thầy 
tới mọi người. 

Vậy là gần năm năm trôi qua kể từ ngày tôi gói ghém 
hành lý ra đi. Bây giờ, vào một ngày tháng Ba, tôi có 
mặt trên chuyến bay trở lại quê hương Singapore. Trong 
lịch sử địa lý, những đỉnh núi phải mất hàng thế kỷ hay 
thậm chí thiên niên kỷ để biến thành những quả đồi, và 
năm năm chỉ là một phần triệu của một tích tắc trong 
dòng thời gian địa lý ấy. Nhưng trong thế giới hiện đại 
ngày nay khoảng thời gian năm năm đủ để xây mới 
hoàn toàn một cảng hàng không mà máy bay của tôi 
sắp hạ cánh xuống. Mọi thứ đã khác xưa nhiều nhưng 
lại vẫn y nguyên. 

Càng gần tới ngày về nhà, tôi càng thấy thật là một thử 
thách để giữ sự thực tập an trú trong hiện tại vì tôi lo cho 
chuyến về thăm này quá. Hồi đó, năm 2004, cha mẹ tôi 
đã phản đối dữ dội chuyện tôi tính rời nước để qua Làng 
Mai. Họ không thể hiểu nổi vì sao đứa con gái của họ 
lại có thể rứt ruột, rời cha mẹ để đi theo ước muốn riêng 
là trở thành một người xuất gia. Nhưng khi máy bay 
từ Đức tiến gần về tới Singapore, độ lạnh băng giá của 

 

mùa đông đã nhường cho cái ấm áp của khí hậu vùng 
xích đạo nhiệt đới thì chuyện thăm nhà của tôi cũng vậy, 
chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lúc đầu, thật không dễ cho cha mẹ tôi có thể chấp nhận 
con gái của mình trong hình hài mới với cái đầu không 
còn tóc và chiếc áo nhật bình nâu. Ở Singapore, hình 
ảnh một vị tu sĩ không phải là hình ảnh quen thuộc, nhất 
là vị tu sĩ đó lại mặc chiếc áo nhật bình của truyền thống 
Việt Nam. Nhưng khi được ở nhà với cha mẹ, cách tôi 
đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ và nói chuyện không khác 
một người bình thường đã dần dần làm cha mẹ tôi thoải 
mái trở lại. Những người thân trong họ hàng nghe tin 
tôi về thăm nhà, cũng bắt đầu tới chơi. Khi mới trông 
thấy tôi, ai cũng bị “sốc”, nhưng cảm giác kinh ngạc 
đó tan ngay khi câu chuyện chia sẻ giữa chúng tôi càng 
ngày càng vui. Mọi người thấy tôi không còn như xưa 
nhưng cũng không hoàn toàn khác. Bà ngoại tôi, bà dì 
và các dì thì đặc biệt tới thăm thường xuyên. Mấy bữa 
đầu, một bà dì tới hỏi tôi khá nghiêm túc: “Con mặc cái 

Veà Queâ
Sư cô Chân Khôi Nghiêm
BBT chuyển ngữ Anh-Việt

Sư cô Khôi Nghiêm là con một thương gia Singapore, đến Làng 
năm 2004 nhưng tới 2006 mới quyết định xuất gia. Sư cô thông 
thạo tiếng Singapore, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt 
và đang học tiếng Đức. Hiện sư cô ở Học viện EIAB bên Đức.



137

áo đó có nóng không vậy? Con có cần bà mua cho con 
áo thun và quần jeans không?” Một bà khác đề nghị: 
“Con có muốn bà mua cho con một bộ tóc giả không?” 
Tôi mỉm cười, và có khi còn cười phá lên trước lòng 
tốt của các bà dì, nhưng tôi chỉ thưa: “Dạ, con cảm ơn, 
con không cần ạ.”

Ngày xưa, khi chưa đi tu, mặc dù tôi vẫn sống cùng cha 
mẹ nhưng tôi thường bận đi học còn cha mẹ tôi bận làm 
ăn nên chúng tôi hiếm khi có thời gian để có mặt thực sự 
cho nhau. Đất nước Singapore nhỏ như một thành phố 
và khắp nơi trên đảo chỉ thấy những tòa nhà chọc trời, 
các con phố nhộn nhịp và đại đa số dân chúng miệt mài 

trong nhịp sống vội vã. Tuy nhiên ở đây cũng có một số 
khu bảo tồn thiên nhiên có hồ và những lối mòn xuyên 
qua rừng nhiệt đới. Nhưng tôi không nhớ nổi ngày xưa 
tôi đã từng tới thăm những chỗ đó chưa. Vậy nên nhân 
dịp này, tôi mời cha tôi cùng tới thăm một khu bảo tồn 
thiên nhiên cách nhà tôi không xa nếu đi bằng xe hơi, 
với ý tưởng sẽ được đi bộ trong đó vào buổi ban mai. 
Cha tôi không bao giờ tập thể dục nhưng nhận lời mời 
của tôi nên ông cũng dậy sớm hơn mọi ngày và hai cha 
con nhẹ nhàng đi vớ, xỏ giầy và rời nhà trong khi mọi 
người trong nhà vẫn còn ngủ. 

Một buổi sáng, vầng trăng khuya vẫn còn treo lơ lửng 
cuối trời, cha và tôi lái xe tới khu bảo tồn thiên nhiên. 
Tôi liền nhớ lại bao nhiêu buổi sáng sớm như thế này cha 
lái xe đưa anh em tôi tới trường và lòng tôi bỗng dâng 
tràn niềm biết ơn. Tới nơi, hai cha con cùng đi bộ trên 
con đường gỗ ván vòng quanh hồ, thỉnh thoảng dừng 
lại quan sát làn sương sớm đang dâng lên từ mặt hồ, 
và thú vị ngắm từng đàn cá hay những cội cây đặc biệt 
chúng tôi thấy trên đường. Sau đó cha tôi mới chia sẻ 
rằng: khi tôi còn ở tuổi chập chững biết đi, ông thường 

đưa gia đình tới khu công viên thiên nhiên này vào dịp 
cuối tuần, và lần thăm này gợi lại trong ông rất nhiều 
kỷ niệm. Ở Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB), 
chúng tôi rất may mắn được ở gần một khu rừng thật 
đẹp và từ sau chuyến về thăm nhà này, mỗi khi có dịp đi 
dạo trong rừng tôi lại nhủ thầm sẽ đi cho cả cha nữa. 

Trong thời gian tôi ở Singapore, thầy Pháp Đăng, thầy 
Pháp Khâm và sư cô Bối Nghiêm cũng tới để tổ chức 
một khóa tu từ ngày 20 - 22 tháng 3. Tăng thân ở Sin-
gapore giúp tổ chức một khóa tu cuối tuần tại ngôi chùa 
lớn nhất Singapore - chùa Phổ Giác núi Quang Minh - 
cũng là người tài trợ cho khóa tu. Quý thầy quý sư cô đã 

ở lại chùa vài ngày trước 
khóa tu và cơ hội đó trở 
thành một kinh nghiệm  
thú vị của tôi, bởi vì ngôi 
chùa chỉ cách nhà tôi 15 
phút lái xe và dù tôi biết 
chùa có ở đó nhưng tôi 
chưa bao giờ tới thăm, thế 
mà bây giờ tôi không chỉ 
có thể viếng thăm mà còn 
được ở lại đó. 

Quý vị Phật tử giúp việc 
cho nhà chùa đã cùng quý 
thầy quý sư cô bàn bạc để 
quyết định thời khóa và 
các sinh hoạt của khóa tu 
cho hơn 100 người. Ban 
đầu các anh chị Phật tử 
này hơi căng thẳng, đi 
lại vội vàng trong khuôn 

viên rộng lớn của chùa, vừa đi vừa nói chuyện trên máy 
bộ đàm vì cố gắng lo cho mọi chuyện được suôn sẻ. 
Quý vị cũng trở nên dè dặt và im lặng một cách bất 
thường trước mặt quý thầy quý sư cô. Nhưng vài ngày 
trôi qua, quý vị bắt đầu mỉm cười và cảm thấy thoải mái 
rất nhiều với quý thầy quý sư cô, quý vị còn thấy có thể 
nói chuyện được với quý thầy quý sư cô nữa. Cùng ngày 
Chủ Nhật đó còn có một lớp học hàng tuần cho các em 
thiếu nhi và thanh thiếu niên. Thầy Pháp Đăng và tôi 
được mời chia sẻ với cả hai nhóm. Vì định chia sẻ với 
các em về “thiền táo”, chúng tôi nhờ các anh chị Phật 
tử cắt giúp những miếng táo mỏng và điều này làm các 
anh chị vừa ngạc nhiên vừa tò mò, bởi quan niệm của 
các anh chị về thiền là ngồi yên trong tư thế hoa sen và 
nhắm mắt lại, v.v... Cuối cùng các anh chị còn chuẩn 
bị thêm cả chuối cho tất cả mọi người trong khóa tu 
và xin chúng tôi hướng dẫn thực tập “thiền chuối” cho 
người lớn. Sau đó rất nhiều bạn tham dự khóa tu chia 
sẻ rằng: họ chưa từng biết ăn chuối lại có thể vui đến 
vậy và chuối lại ngọt đến vậy. Các bạn tham dự khóa tu 
thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, ngoài ra còn 
có các bạn từ Tăng thân ở Indonesia và HongKong. Mặc 
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dù khóa tu ngắn nhưng ai cũng thích phép thực tập thở 
chánh niệm, đi chánh niệm và ăn chánh niệm, ai cũng 
hạnh phúc vì có cơ hội thực tập dừng lại trong cuộc 
sống bận rộn hàng ngày. 

Ngày Chủ Nhật đó, khi thầy Pháp Đăng và tôi vào thiền 
đường lớn để chia sẻ với các em thanh thiếu niên, chúng 
tôi đã thấy các em ngồi thành từng hàng ngay ngắn, 
các em trai một bên và các em gái phía bên kia, em 
nào trông cũng khá nghiêm trọng. Có lẽ các em nghĩ 
rằng chúng tôi tới để nói một bài pháp thoại nên ai cũng 
ngạc nhiên khi nghe chúng tôi mời tất cả, kể cả người 
hướng dẫn lớp học mỗi Chủ Nhật, nằm xuống để thực 
tập thiền buông thư. Ban đầu các em cười khúc khích 
và nói thầm với nhau vì đây có lẽ là lần đầu tiên các em 
được mời nằm xuống trong thiền đường, nhưng sau đó 
các em bắt đầu yên lại và tận hưởng thời thiền buông 
thư. Thiền Buông Thư xong, chúng tôi chia sẻ với các 
em về thiền táo - lại một điều mới mẻ với các em, nhưng 
em nào cũng rất nhanh chóng thực tập được cách ăn 
miếng táo trong chánh niệm. Chúng tôi mời các anh chị 
Phật tử chơi guitar và trống để chúng tôi dạy các em hát 
bài “Freedom” (Tự do) cùng với các cử chỉ bằng tay đi 
theo giai điệu nhạc. Bầu không khí buông thư và vui vẻ 
làm mọi người thấy ấm cúng, một vài em còn lên cầm 
microphone hát. Các em không bao giờ nghĩ rằng thiền 
tập lại vui như vậy và lại có cả thiền ca, thiền buông thư 
và thiền ăn. Cuối buổi, khi mọi người đang ra về, một 
em trai rụt rè tới với tôi và nhờ tôi đọc lại cho em lời 
bài hát “Freedom” để em chép vào sổ. Em chia sẻ rằng 

em thích bài hát không chỉ bởi vì giai điệu hay mà còn 
bởi vì lời ca rất ý nghĩa. Em cũng chia sẻ về những căng 
thẳng và áp lực mà em cũng như tất cả trẻ em và giới trẻ 
Singapore đang phải chịu ở trường học và cả ở nhà. Nếu 
tôi được chia sẻ  chỉ một sự thực tập với giới trẻ Singa-
pore thì đó sẽ là phép thực tập thiền buông thư vì đó là 
điều mà xã hội Singapore hiện nay đang rất cần. Thiền 
buông thư cung cấp cho giới trẻ một phương pháp giảm 
căng thẳng, đem lại niềm vui, sự nhẹ nhàng cho thân và 
tâm và điều này sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho gia đình và 
bè bạn của các em. 

Trước khi tôi rời Singapore về lại Đức, đại gia đình họp 
mặt tại nhà tôi để chơi với tôi trước khi tôi lại đi xa, 
không biết có phải đợi năm năm nữa mới được gặp lại 
tôi không. Các chú, các dì và các anh chị em họ, v.v… 
đều tới đông đủ và tôi làm cho mỗi người một chiếc 
bánh crêpe theo cách mà tôi học được ở Làng Mai vì 
tôi muốn chia sẻ với mọi người một chút hương vị của 
Pháp. Tối hôm trước khi tôi đi, cha tôi đi mua về một 
túi sầu riêng thật lớn. Cha, mẹ và con gái cùng ngồi 
xuống, mở túi và ăn sầu riêng ngoài hiên nhà. Trời đêm 
thật mát. 

“Múi này ngọt hơn”, “Múi này hơi đắng nhưng thơm 
hơn”, “Ăn thêm đi, ăn thêm một múi nữa đi con”. Các 
bậc phụ huynh châu Á có thể không bao giờ nói ra nhưng 
tất cả cha mẹ trên thế gian đều biết điều này trong lòng, 
đó là cái cách mà cha mẹ tôi muốn nói: “Ba mẹ thương 
con.” 
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Vào thượng tuần tháng 04 dương lịch, tôi được sự cho 
phép của Tăng thân về thăm gia đình ở Houston. Những 
ngày được về với gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi được 
má tôi chăm sóc thật chu đáo, những gì có thể làm được 
cho tôi là má tôi dành làm hết. Tôi thấy mình thật may 
mắn, có má hết lòng yểm trợ trên bước đường tu học. 
Má tôi luôn có những lời nhắc nhở và khích lệ để tôi 
đừng xao lãng trong sự thực tâp. Đang tận hưởng chuối 
ba hương, xôi nếp một, đường mía lau thì vào tuần thứ 
ba của tháng, tôi nhận được tin từ Làng bảo rằng tôi và 
sư cô Thoại Nghiêm sẽ đi Thái Lan để yểm trợ thêm 
cho khóa tu người trẻ tuổi vùng Đông Nam Á. Được tin 
bất ngờ, thời gian hơi cận, tôi trở lại Pháp chỉ nghỉ được 
có hai ngày để sắp xếp hành lý. Tuy hơi gấp, nhưng tôi 
cũng có cảm giác thú vị bởi đây là lần đầu tiên, một số 
anh chị em trong Tăng thân của tôi tổ chức khóa tu cho 
người trẻ Đông Nam Á mà không có sự hiện diện của 
Thầy tôi.

Niềm vui hội ngộ

Ngày 26 tháng 04, tôi và sư cô Thoại Nghiêm đáp xuống 
Bangkok lúc 11h20 sáng. Hai chị em tôi được đón và 
đưa về thẳng nơi tổ chức khóa tu. Xe vừa đến nơi, tôi 
gặp một số sư em trai cũng như sư em gái của tôi đến 
từ Việt Nam ra chào. Mặt sư em nào cũng rạng rỡ khi 
gặp lại hai chị em tôi. Các em tíu ta tíu tít huyên thuyên 
như một đàn chim non tung cánh. Sự tươi vui của các 
em đã lấy đi mệt mỏi trong tôi sau một chuyến dài ngồi 
trên máy bay. Đang đứng quây quần bên nhau, bỗng 
dưng những gương mặt thân quen của các bạn trẻ từ Sài 
Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội đã từng đến thực tập ở Bát Nhã 
với chúng tôi từ từ xuất hiện với những nụ cười chào 
đón rạng rỡ. Tôi thật cảm kích tấm lòng thích thực tập, 
muốn có một nếp sống tỉnh thức, hiền thiện trong sáng 
có ý nghĩa của các em. Các em đã không ngại vất vả 
ngồi trên xe bus xuyên biên giới với một đoạn đường 
dài mất rất nhiều giờ. Tuy vậy, nhìn các em tôi không 
thấy một dấu hiệu mệt mỏi nào, ngược lại mặt em nào 
cũng sáng trưng và hào hứng, như đang trông chờ đón 
nhận một cái gì đó. Trong lúc đang cùng chia sẻ niềm 

vui với các em, nghe tiếng nói cười ở phía sau lưng, tôi 
quay lại nhìn hóa ra đó là các bạn trẻ ở Indonesia. Các 
bạn cất tiếng reo mừng: “Oh! Sister Thoại Nghiêm and 
Hỷ Nghiêm”. Chưa kịp nhận rõ mặt em nào thì Juliani 
đã bước nhanh tới và ôm chầm lấy vai tôi biểu lộ sự 
vui mừng bất ngờ. Tôi cũng thật bất ngờ khi gặp lại các 
bạn trẻ đã tham dự khóa tu do chúng tôi hướng dẫn vào 
tháng 11 năm 2008, tại Jakarta.

Quả thật:
Nếu không có Thế Tôn
Nếu không có Diệu pháp
Nếu không có Tăng đoàn
Nếu không có chuyển hóa
Nếu không có pháp lạc 
Thì làm sao chúng con
Hội tụ được nơi này?

Những ngày tôi cùng tham dự tu học với các bạn trẻ 
vùng Đông Nam Á, các bạn đã chia sẻ những đề tài rất 
cụ thể về vấn đề làm sao để giúp người trẻ tránh được 
những lối tiêu thụ không lành mạnh, độc hại tàn phá 
thân tâm. Các bạn trẻ ở các nước như Indonesia, Sin-
gapore, Hongkong, Thái Lan… đã chia sẻ cách các em 
thực tập như một Tăng thân để nuôi dưỡng nhau. Các 
em đã thắp lên cho nhau ngọn đèn của niềm tin, của tỉnh 
thức. Các bạn trẻ Việt Nam đã học hỏi được những kinh 
nghiệm đó và ước mong khi xong khóa tu, về lại quê 
hương các em cũng tổ chức được nhiều nhóm tu học 
như vậy ở địa phương.

Trở lại Nam Dương

Chuyến trở lại Nam Dương lần này của tôi thật bất ngờ, 
ngoài dự tính. Ừ nhỉ! Thật là từ bất ngờ này đến bất ngờ 
khác. Đang trong khóa tu với các bạn trẻ, sư chú Học 
Hiền (Bhadra) gốc Indo nói cho thầy Pháp Khâm, sư 
cô Thoại Nghiêm và tôi biết khóa tu ở Indo do Ni sư 
Chân Không đến dạy bắt đầu vào ngày 07 tháng 05 đã 
có 420 người ghi danh, còn lại khoảng 50 người đang 
đợi vì hết chỗ. Sư chú và ban tổ chức đã từ chối những 

Khôi daäy nieàm tin
Sư cô Chân Hỷ Nghiêm

Toâi mong muoán raèng phaùp moân Laøng Mai 
khoâng nhöõng chæ phaùt trieån ôû Taây Phöông 
maø sôùm ñöôïc phaùt trieån ôû Ñoâng Nam AÙ.

Thượng toạ Dharmavimala
Phó Viện chủ Trung Tâm Phật Giáo Ekayana - Indonesia
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người này với lý do hết chỗ nhưng họ không chịu bởi vì 
nghe nói khóa tu do đệ tử Thiền sư Nhất Hạnh hướng 
dẫn nên họ rất muốn được tham dự. Nghe sư chú trình 
bày thế, anh chị em chúng tôi nói với nhau: “Đó là mình 
đến Indo chia sẻ pháp môn thực tập chánh niệm mới 
có một lần vào tháng 11-2008”. Lần này Ni sư Chân 
Không được mời qua Nam Dương để ra mắt quyển sách 
Learning True Love (Học Thương Chân Thật) của Ni sư 
được dịch ra tiếng Indo. Cùng đi với Ni sư Chân Không 
có sư cô Định Nghiêm, thầy Pháp Hộ, thầy Pháp Đệ từ 
Tu viện Lộc Uyển. Nhân cơ hội ra mắt quyển sách kết 
hợp có khóa tu hướng dẫn tu tập chánh niệm luôn mà 
không ngờ đã có hơn 400 người tham dự. Với số lượng 
đăng ký đông như thế, anh chị em tôi thấy chỉ bốn vị tu 
sĩ có thể không đủ để chăm sóc thiền sinh tham dự khóa 
tu có kết quả như mình mong muốn, nên đã quyết định 
gởi thêm thầy Pháp Uyển, sư em Đàn Nghiêm, tôi (đang 
có mặt ở Thái Lan) và sư cô Tuệ Nghiêm (từ Việt Nam 
sang) đi Indo để yểm trợ cho khóa tu. Đó là cơ duyên tôi 
được trở lại Nam Dương.

Ngày 05 tháng 05, ba chị em chúng tôi đáp chuyến bay 
TG 433 từ Bangkok đến Jakarta lúc 11h30 sáng. Đến 
Nam Dương lần này, tôi có cảm giác quen thuộc hơn. 
Khách làm visa tại chỗ đông hơn lần trước, nhưng chị 
em tôi vẫn không phải đợi lâu. Làm thủ tục xong, chị 
em tôi được Thượng toạ Dharmavimala - Phó Viện chủ 
Trung Tâm Phật Giáo Ekayana - và sư chú Học Hiền 
ra đón. Chị em tôi 
được đưa đến Ki-
nasih resort, thành 
phố Ciawi là nơi 
sẽ tổ chức khóa tu 
để xem lại phòng, 
nơi  làm thiền 
đường cũng như 
chỗ giảng. Trên 
đường đi, Thượng 
tọa nói: “Thầy cứ 
nghĩ rằng khóa tu 
nhằm ngày Phật 
Đản, có khoảng 
trên dưới 100 Phật 
tử ở trung tâm của 
thầy đi tham dự 
thôi; nhưng ngờ 
đâu cũng có nhiều 
người từ những đảo 
rất xa khác đã ghi danh rất đông vào giờ chót khi nghe 
có khóa tu do đệ tử của Thiền sư Nhất Hạnh hướng dẫn. 
Làm Ban tổ chức chạy mướn chỗ không kịp.” 

Quê hương trong từng chiếc lá

Trên đường đi đến nơi tổ chức khóa tu, Thượng tọa 
dừng lại một quán ăn bên đường cho chị em tôi dùng 

trưa. Quán ăn lớn được thiết kế toàn bằng tre, bàn ăn 
ghế ngồi cũng bằng tre trông thật thanh nhã. Chị em tôi 
được ngồi trong một căn phòng theo kiểu Nhật. Cơm 
cuộn tròn trong lá chuối hấp rất thơm, món nấm nướng 
trong lá chuối cũng thật hấp dẫn, và đậu hủ ướp gia vị 
nướng trong lá chuối thì hết sức dân dã. Cơm được để 
vào trong một cái dĩa làm bằng tre giống những chiếc 
rế nhà quê Việt Nam dùng để kê nồi. Sư chú giới thiệu 
món súp đặc biệt với ớt dầm nhưng quá cay. Tôi thật 
hạnh phúc được thưởng thức một buổi cơm gần gũi với 
thiên nhiên và được nuôi dưỡng bởi tình huynh đệ.

Đến Kinasih resort, tôi cảm thấy khỏe liền vì phong 
cảnh nhẹ nhàng có nhiều cây cổ thụ lớn. Vừa đến tôi 
liền khởi niệm: “Tổ chức khóa tu đây đúng thật là lý 
tưởng, buổi sáng đi thiền hành chắc chắn nhiều người 
sẽ tiếp xúc được với pháp lạc”. Trong lúc Thượng toạ 
đang đưa chị em tôi đi xem phòng, sư chú nhận được 
điện thoại từ Resort nơi tổ chức khóa tu báo rằng còn 
chỗ cho 50 người trong danh sách đợi. Đó là một điều 
mầu nhiệm. Ai cũng hạnh phúc vì tất cả mọi người đang 
trong danh sách đợi cuối cùng cũng được tu học. 

Nụ Từ Bi của Bụt

Chiều nay (06.05.09), trước khi đi phi trường đón Ni 
sư Chân Không và sư cô Định Nghiêm, tôi thật cảm 
động khi biết Thưọng tọa Viện chủ Trung Tâm Phật 

Giáo Ekayana (Sư 
phụ của sư chú Học 
Hiền) muốn ra phi 
trường đón Ni sư. 
Thượng tọa muốn 
buổi đón tiếp thật 
long trọng. Nhưng 
sư chú Học Hiền 
đã kịp thời thưa 
với thầy mình cách 
sống mộc mạc đơn 
giản của Ni sư, và 
xin cho chị em tôi 
đi đón với sư chú là 
được rồi vì như vậy 
sẽ thoải mái cho Ni 
sư Chân Không hơn. 
Thế mà khi xe vừa 
về tới Trung Tâm 
đã thấy quý Thượng 

tọa, quý Thầy ra đón. Cách đón tiếp rất hài hòa, nhẹ 
nhàng nhưng không kém phần trang trọng.  

Sáng nay (07.05.09) là buổi họp báo chính thức ra mắt 
quyển sách Learning True Love (Học thương chân thật)
được dịch ra tiếng Indo của Ni sư Chân Không. Buổi 
họp báo có sự tham dự của nhiều thành phần trí thức 
của thủ đô Jakarta, đặc biệt trong đó có sự hiện diện 



141

của ông Gede Pram, là nhà truyền giáo thuộc Ấn Độ 
Giáo, ông rất nổi tiếng về thuyết giảng, viết cho những 
tờ báo lớn ở Indonisea, và những cộng đồng Phật Giáo 
ở Indonesia cũng thường mời ông thuyết giảng. Ông 
ta là người chính thức nói lời khai mạc ra mắt quyển 
sách. Ông nói rất hay có lúc làm thính giả cười ầm lên, 
nhưng có lúc thì trầm lắng kèm theo những giọt lệ rơi. 
Mở đầu ông nói lên sự cung kính khiêm nhường của 
ông đối với Ni sư Chân Không đã đáp lời mời đến In-
donesia. Ông nói: “Tôi luôn ngưỡng mộ ai đã dành hết 
cuộc đời của mình để 
lo cho mọi người. Tôi 
ngưỡng mộ bởi vì bản 
thân tôi chưa làm được 
việc như vậy”. Rồi ông 
nhắc đến trong cộng 
đồng Hồi Giáo của 
ông có ngài Muham-
mat Yunus, cộng đồng 
Cơ Đốc Giáo có mẹ 
Theresa, Ấn giáo có 
ngài Mahatma Gandhi, 
Phật giáo có Đức Dalai 
Lama, Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh và Ni sư Chân Không. Ông nói tiếp: “Hôm 
nay chúng ta rất may mắn bởi vì Ni sư Chân Không 
đang có mặt trước chúng ta. Đối với tôi, Ni sư Chân 
Không giống như một người đem tẩy rửa chất phèn 
cho nó sáng lên, bởi vì từ hồi còn trẻ Ni sư đã để rất 
nhiều thời gian để giúp cho mọi người. Tôi thấy rằng 
hiện nay chúng ta đang sống trong một thế kỷ đen tối, 
có nhiều chiến tranh, có nhiều thảm họa, có nhiều ly 
dị, giết hại và bóc lột. Có nhiều hình ảnh cho chúng ta 
thấy điều đó. Hôm nay chúng ta rất may mắn sẽ nhận 
được ánh sáng đó từ Ni sư Chân Không như một sự 
truyền cảm.

Xin cho tôi nói vài lời cảm kích trong quyển sách Học 
thương chân thật tuyệt vời của Ni sư. Quyển sách 
được ra mắt chính thức ở Indonesia ngày hôm nay. Tôi 
đến từ đảo rất xa, từ Bali đến Jakarta để tham dự buổi 
ra mắt này. Tôi nghĩ rằng, tôi cần tiếp xúc thẳng với 
người đem ánh sáng rọi vào bóng tối bên trong của 
tôi, ánh sáng đó giúp cho bóng tối tan dần dần trong 
trái tim tôi. Ni sư như là mặt trời chiếu vào từng góc 
nhỏ của trái đất, Ni sư có thể rọi xuyên qua chúng ta 
nếu chúng ta mở tung cánh cửa trái tim và cửa sổ của 
tâm thức. Nếu bạn đọc quyển sách Học thương chân 
thật, bạn sẽ tìm thấy con đường đẹp mà Ni sư Chân 
Không đã đi trên đó. Ni sư đã đem ánh sáng của từ bi 
đến những vùng đầy khổ đau. Bạn không cần sợ hãi 
bệnh hoạn và khổ đau, bởi vì đó là cánh cửa giúp mở 
cửa trái tim của bạn. Trong sách Học thương chân 
thật - trang 31, Ni sư đã viết rất đẹp. Ni sư nói:‘Giúp 
đỡ mọi người đó là niềm vui hạnh phúc của tôi’. Trang 
91 - Ni sư nói: ‘Nếu tôi lập gia đình, nhiều lắm tôi có 

thể lo được cho ba đứa con thôi nhưng nếu không lập 
gia đình tôi có thể giúp được cả ngàn đứa trẻ trong đất 
nước Việt Nam’. Đây là một cử chỉ, một hành động 
rất đẹp.

Đối với chúng ta, ai sống ở thủ đô lớn như thành phố 
Jakarta mà nghĩ rằng tiền bạc là đấng toàn năng, và 
xem nó như là một địa vị cao, thì người đó đang ở giữa 
bóng tối. Hãy tiếp nhận ánh sáng từ bi của Ni sư Chân 
Không, bạn chỉ cần mở cửa trái tim để cho ánh sáng từ 

bi đó ôm ấp bạn. Nếu 
ta sẵn sàng mở cửa 
trái tim, ánh sáng từ 
bi sẽ xuyên vào từng ý 
thức của tâm thức để 
có được kinh nghiệm 
của từ bi, của tình 
thương.” Ông Gede 
Prama nói đến đây thì 
xúc động, nghẹn ngào, 
làm nhiều người không 
ngăn được những giọt 
lệ chảy dài. 

Sau buổi họp báo, có nhiều câu hỏi dành cho các thầy 
và các sư cô trẻ. Sau đó đoàn lên đường đến nơi khóa 
tu cho kịp giờ.

Đầu tư tuổi thơ

Đây là lần thứ hai Làng có khóa tu tại Nam Dương. Tôi 
không tránh khỏi ngạc nhiên là sao người trẻ biết mà 
đến khóa tu đông thế. Họ thực tập nghiêm túc và hết 
lòng. Tôi có cảm tưởng các bạn trẻ trân quý từng thời 
khóa sinh hoạt, đặc biệt là giờ pháp đàm, các bạn chia 
sẻ kinh nghiệm thực tập rất sâu sắc nhưng cũng khôi 
hài. Thật dễ thương! Sư em Đàn Nghiêm là giáo thọ trẻ 
nhất, nói tiếng Anh rất hay, lúc nào cũng được các bạn 
trẻ quay quanh. Nhóm pháp đàm của tôi là nhóm người 
lớn tuổi, nhưng ban tổ chức sắp xếp nhầm có ba em trẻ 
đang học trung học vào trong nhóm của tôi. Buổi pháp 
đàm đầu tiên, một thiền sinh trong nhóm, là cô giáo của 
các em, giới thiệu và chia sẻ rằng nhà trường tạo điều 
kiện cho một số các học sinh có năng khiếu đi dự khóa 
tu chánh niệm này, để các em về có thể chia sẻ với các 
bạn trong lớp giúp các em bớt nghịch có thể tập trung 
vào việc học hơn. Nghe cô giáo chia sẻ thế, tôi rất khâm 
phục sự quan tâm của ngành giáo dục tại Indo. Bởi các 
vị này đã thấy được đầu tư tuổi thơ không phải chỉ trao 
truyền kiến thức Trí dục mà phải có chất liệu của đạo 
đức tâm linh, gọi là Đức dục.

Buổi pháp đàm cuối của khóa tu, tôi mời các em chia sẻ 
đã học hỏi được gì trong khóa tu để mang về nhà và học 
đường. Một em đã chia sẻ: “Em học được cách nắm lấy 
hơi thở để làm chủ được cơn giận của mình. Em đã xin 



lỗi và hòa giải được với một bạn nam đang có mặt trong 
khóa tu vào tối hôm qua. Bởi em nóng tính mà bạn ấy 
thì hay phá em, có lần bạn ấy giật tóc em, em giận quá 
đã nói những lời không dễ thương với bạn”. Sự học hỏi 
chuyển hóa nơi em đã làm cho mọi người thật hoan hỷ. 

Bụt hiện hoa hàm tiếu

Mặc dù bận lo chuẩn bị lễ Phật Đản, nhưng Thượng tọa 
Dharmavimala cũng sắp xếp công việc để có mặt trong 
khóa tu. Thượng tọa tham dự tất cả mọi thời khóa. Sự 
hiện diện của Thượng tọa khích lệ tinh thần cho tôi rất 
nhiều. Ngày 10.05.09, Thượng tọa tạm rời khóa tu về 
lại Jakarta để làm lễ Phật đản. Cùng hòa chung không 
khí đón mừng Phật đản, tại khóa tu, sau giờ pháp thoại, 
đại chúng ngồi thiền hướng về Đức Thế Tôn. Thiền sinh 
được hướng dẫn thở để tiếp xúc với những hạt giống 
tươi mát, thương yêu, trí tuệ, tha thứ của Đức Thế Tôn 
luôn có sẵn trong mỗi người. Như ông Gede Prama đã 
nói: “Thở chính là Thế Tôn, là Phật”. Nhưng không 
mang màu sắc tôn giáo. Sau thời ngồi thiền, đại chúng 
đồng thanh niệm danh hiệu Bụt Thích Ca. Không khí 
thật trầm hùng. Gương mặt mọi người biểu hiện sự nhẹ 
nhàng thanh thoát. Kết thúc buổi hướng về mừng Phật 
đản, mọi người xá nhau với nụ cười hàm tiếu trên môi.

Trái tim thương yêu

Qua mấy ngày tu tập đã giúp cho nhiều người mở cửa trái 
tim, thiết lập lại truyền thông với người thương của mình 
ngay sau phần trình bày làm mới do thầy Pháp Uyển và 
sư cô Tuệ Nghiêm hướng dẫn. Chị Yuliana có cơ duyên 
tham dự khóa tu của Làng hai lần rồi, nhưng khi về nhà 
chị thấy mình chưa có khả năng làm mới. Hôm đó tiếp 
nhận được năng lượng yểm trợ của đại chúng, chị có cơ 
hội làm mới với người em trai của mình. Chị mời người 
em trai cùng chị lên trước đại chúng, chị nói: “Chị em 
mình sống chung với nhau nhiều năm, nhưng đánh mất 
đi sự truyền thông”. Chị nói lên những điểm tốt của em 
trai, chị tưới hoa em chị là một người tốt, hết lòng chăm 
sóc cho cha mẹ, và đã để ra nhiều tình thương để giúp 

khi chị gặp khó khăn. Chị nói lên sự hối tiếc, chị luôn la 
mắng em khi chị giận. Nhiều lần chị bị sự ganh tị khống 
chế khi thấy cha mẹ biểu lộ tình thương với em trai chị 
nhiều hơn. Chị nói chị thương em rất nhiều, nhưng chị 
vẫn có nhiều khó khăn khi thấy em không tôn trọng chị 
và làm những điều chị không thích. Cuối cùng chị mong 
em học giỏi và tiếp tục chăm sóc cho cha mẹ, bởi vì chị 
đã thấy rõ con đường và muốn trở thành một tu sĩ. Sau 
khi làm mới xong, chị cảm thấy những khổ đau lâu nay 
làm ngăn cách giữa hai chị em tan biến. Chị chuyển hóa 
nhờ thực tập, chị nhìn em trai với nhiều tình thương. 
Thấy được em trai cũng có những khó khăn như chị. Chị 
hiểu em hơn lúc trước.

Hạt gieo đã nẩy mầm

Một số bạn trẻ thấy rõ cuộc sống hiện tại của mình hơn 
qua mấy ngày thực tập. Các bạn ấy đã tìm đến các thầy, 
các sư cô xin tham vấn, nói lên ước muốn muốn phát tâm 
tu học. Được sự khuyến khích và nâng đỡ của Thượng 
tọa Viện chủ cũng như Viện phó của TTPG Ekayana, 
chị Yuliana cùng với hai bạn nữ và một bạn nam qua 
Làng thực tập. Sau một thời gian sống ở Làng, các bạn 
có cơ hội thực tập sâu sắc thấy rõ con đường mình đi, 
nên xin tập sự xuất gia và đã được đại chúng Xóm Mới 
và Xóm Thượng chấp nhận và nâng đỡ.

Thấy cần phải làm mới đạo Phật để thích hợp với tuổi 
trẻ tại Indonesia hiện nay. Thượng toạ Dharmavimala 
cùng đi với ba vị đệ tử cư sĩ trẻ sang Làng thực tập 3 
tháng An cư. Thượng tọa chia sẻ: “Tôi mong muốn 
rằng pháp môn Làng Mai không những chỉ phát triển 
ở Tây Phương mà sớm được phát triển ở Đông Nam 
Á”. Với những thao thức đó, Thượng tọa cố gắng sắp 
xếp mọi công việc để có mặt ở Làng cùng thực tập với 
đại chúng.

Tôi thấy rằng những ước mơ của Thượng tọa cũng như 
một số bạn trẻ ở Indonesia thật cần thiết cho cuộc đời, 
tôi tin chắc Bụt Tổ sẽ gia hộ ước mơ đó sớm thành hiện 
thực. Bởi hạt đã gieo! 
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Tại khóa tu dành cho những người nói tiếng Pháp trong 
mùa xuân vừa qua, Sư Ông Làng Mai có giảng về đề 
tài “Nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt 
trong ta và xung quanh ta.” Một đề tài rất quan trọng 
và cần thiết cho con người của thời đại ngày nay. Sư 
Ông dạy: Mỗi buổi sáng thức dậy được nghe tiếng chim 
hót là một niềm hạnh phúc, được ngắm tia nắng mai là 
một hạnh phúc. Ý thức được rằng mình vẫn còn đôi mắt 
sáng, một trái tim khỏe mạnh, thì đó chính là những 
tặng phẩm to lớn mà cuộc đời ưu ái dành tặng cho mình.  
Bởi vì trong cuộc đời có biết bao nhiêu người kém may 
mắn, không có diễm phúc có đôi mắt sang để thấy, có 
đôi tai tốt để nghe, và có biết bao nhiêu người đang chịu 
đau khổ bởi những căn bệnh ngặt nghèo.

Hôm ấy chúng tôi có một buổi ăn trưa quả đường, tức 
là ăn cơm theo nghi lễ trong thiền đường với Sư Ông. 
Tất cả bốn chúng đều tham dự đông đủ. Không khí thật 
trang nghiêm và hùng hậu. Buổi chiều hôm ấy chúng tôi 
có một buổi pháp đàm.  Một vị thiền sinh người Pháp đã 
chia sẻ rằng: Cô công nhận ăn cơm quả đường theo nghi 
lễ hôm nay là cái gì đó rất đặc biệt, nhưng cô không thấy 
được cái hạnh phúc và mục đích của bữa ăn. Cô còn nói, 

cô rất thương cho quý thầy, quý sư cô vì những niềm 
hạnh phúc của người tu sao mà đơn giản đến thế: ăn một 
que kem cũng cảm thấy hạnh phúc, trong khi nếu muốn 
cô có thể mua mấy hộp kem về nhà để ăn. Quý thầy cô 
ngắm một đám mây, nhìn một tia nắng, chiêm ngưỡng 
một đóa hoa mà cũng thấy hạnh phúc. Sao hạnh phúc 
gì mà nhỏ bé vậy? Tóm lại, cô cảm thấy rất tội nghiệp 
cho người tu. 

Khi nghe chia sẻ, tôi không thấy ngạc nhiên, bởi vì tôi 
biết có rất nhiều người cũng có thắc mắc và suy nghĩ 
như thế. Tôi tự nhìn lại mình và so sánh niềm hạnh phúc 
trong đời sống trước đây của mình với niềm hạnh phúc 
khi là một tu sĩ.

Tôi vốn là một người Mỹ gốc Việt. Hồi học trung học, 
tôi ráng cố gắng học lấy điểm cao để có thể dễ dàng 
xin vào trường đại học tốt.  Khi vào được trường đại 
học mình mong muốn rồi, tôi lại tiếp tục nỗ lực học với 
mong muốn lấy được cái bằng cử nhân loại giỏi để có 
một việc làm đàng hoàng có thể phụ giúp cho gia đình ở 
Mỹ cũng như ở Việt Nam. Sau bốn năm chăm chỉ sách 
đèn, cuối cùng ngày ấy cũng tới. Tôi tốt nghiệp với hai 
bằng cử nhân loại giỏi: thương mại quốc tế và tài chính. 
Tôi rất muốn tiếp tục học thêm để lấy bằng thạc sĩ về 
luật và ngoại giao quốc tế, nhưng sau khi suy nghĩ, tôi 
quyết định dừng lại chuyện học hành một thời gian để 
tạm kiếm tiền giúp gia đình và cũng đồng thời lấy kinh 

An laïc vaø Duïc laïc
Chân Pháp Nguyện



144

nghiệm.  May mắn thay, trước ngày tốt nghiệp vài hôm 
tôi được một công ty mua bán chứng khoán nhận vào 
làm việc. Chúng tôi thỏa thuận với nhau là tôi sẽ bắt đầu 
làm việc một tuần sau khi tốt nghiệp. Mọi thứ tạm như 
đã thành tựu theo ước nguyện.  

Nhưng tâm thức của con người không bao giờ chịu dừng 
lại. Sau khi có việc làm rồi, thì điều kế tiếp là tôi muốn 
để dành tiền mua một căn nhà và mua một chiếc xe hơi 
ngon lành.  Trong vòng ba năm nhọc nhằn làm việc, 
ước mơ này cũng được thực hiện, nhưng bù lại tôi phải 
làm việc với cường độ rất cao và chịu nhiều áp lực. Làm 
việc, ứng phó với khách hàng không phải là chuyện dễ 
dàng, đặc biệt là những khách hàng nhà giàu.  Có bữa 
đi ra khỏi sở làm mà đầu tôi vẫn còn nhức. Cứ như thế 
mà tôi làm việc được hơn bảy năm. Trong bảy năm đó, 
tôi đổi hai căn nhà hai, chiếc xe hơi.  Tiền bạc, việc làm, 
nhà cửa, xe hơi thì có, nhưng tôi thật sự chưa bao giờ 
thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Lúc nào cũng 
cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Về phần gia đình, tôi 
thấy giúp bao nhiêu cũng không đủ.  Đi lòng vòng rồi 
thấy ai cũng thế. Tôi chỉ biết tìm niềm vui bên gia đình, 
trong vật chất, và đi du lịch. Tôi nhớ, cứ mỗi lần cảm 
thấy buồn chán, bị áp lực công việc, hoặc muốn giải tỏa 
một điều gì đó thì tôi thường đi du lịch cho khuây khỏa. 
Là một người trẻ, tôi đi du lịch rất nhiều nơi.  Có những 
nơi rất cao sang và phong nhã.  Trong lúc đi chơi thì tôi 
cũng cảm thấy rất sung sướng và vui vẻ, nhưng khi trở 
về, tiếp tục đối diện với cuộc sống ồn ào căng thẳng và 
nhất là đối diện với những diều bất như ý trong chính 
mình thì tôi lại thấy cuộc sống của mình bắt đầu nhàm 
chán. Tôi muốn thay đổi lối sống ấy.

Từ lúc còn nhỏ, tôi thường được Mẹ dắt đi chùa lễ Phật 
tụng kinh. Tôi nhớ, cứ mỗi lần đến chùa thì tâm tư cảm 
thấy nhẹ nhàng lắm. Mặc dù lúc còn nhỏ không biết đó 
là tâm tư gì, nhưng tôi rất thích cái không khí nhẹ nhàng 
và thanh tịnh ở chùa. Lớn lên tôi cũng vẫn thích đi chùa, 
nhưng thường thường đi vào những lúc tâm tư mất quân 
bình. Nhiều người thường thường đến chùa để bái lạy 
cầu xin.  Còn tôi đến chùa chỉ để đọc vài câu kinh, làm 
một vài điều công quả mong tìm lại những giây phút 
bình an trong tâm hồn. Chỉ thế thôi! Cứ mỗi buổi chiều 
sau giờ làm việc tôi thường ghé qua chùa tụng một bài 
kinh. Rồi dần dần những lời hay ý đẹp của kinh đã đi 
vào trong tôi. Tôi cảm thấy quen thuộc với cách sống 
ở chùa. Tôi nghĩ cái mà tôi trân quý nhất là sự bình 
an trong tâm hồn. Tôi bỗng nhiên thấy cuộc sống của 
người tu quá đẹp.  Những tà áo nâu, những chiếc y vàng 
đã âm thầm đi vào trong tàng thức của tôi.  Từ đó hạt 
giống xuất gia bắt đầu đâm chồi nẩy lộc.

Có một lần tình cờ lên mạng tìm tài liệu về đạo Bụt, 
vô tình tôi tìm được tên của Sư Ông Làng Mai và trang 
web của Làng. Tôi tò mò đọc, đọc một hồi thì cảm thấy 
rất thích thú về những gì mình thấy trên mạng. Từ đó 

tôi bắt đầu thỉnh sách của Sư Ông về để học. Càng đọc 
càng thấm thía. Tôi quyết định đi qua Làng Mai một 
chuyến để kiểm chứng xem sao.  Vì nhiều khi thực tế nó 
không giống như những gì mình nghe, mình đọc, hoặc 
mình thấy qua mạng hoặc sách vở. Thế nên tôi đã sắp 
xếp công việc và thời gian để qua Làng Mai một tuần.  
Trong một tuần đó tôi có cơ hội tiếp xúc và thực tập 
pháp môn của Làng Mai.  Tôi tập đi, tập ngồi, tập thở 
trong chánh niệm.  Khoảng vài ngày sau tôi thấy có sự 
chuyển hóa trong tâm. Cảm giác rất nhẹ nhõm và bình 
an. Tôi rất thích thiên nhiên và phong cảnh của Làng 
Mai. Những bài pháp thoại của Sư Ông đã đánh động tôi 
thật mạnh. Tôi như một người vừa mới được đánh thức 
dậy sau một cơn ngủ say sưa. Sau một tuần lễ, khi ra về, 
tôi âm thầm hứa với lòng rằng tôi sẽ trở lại xin làm đệ tử 
của Sư Ông. Và đúng như lời hứa, một năm sau tôi trở 
lại và xin được xuất gia.

Trong thời gian về lại Mỹ để sắp xếp chuyện gia đình và 
công việc, tôi có đến thực tập ở Tu viện Lộc Uyển (một 
trung tâm khác của Làng Mai tại Mỹ). Nơi đây tôi được 
sư cô Đẳng Nghiêm, dìu dắt và nâng đỡ cho tôi rất nhiều 
trên con đường tâm linh. Có một lần được ngồi ăn cơm 
chiều với sư cô và một số người Phật tử khác, bữa ăn 
rất đạm bạc, nhưng cái kinh nghiệm của ngày hôm đó 
tôi không thể nào quên được. Đằng xa mặt trời bắt đầu 
lặn. Chúng tôi ngồi ăn thong thả nhẹ nhàng, không ai 
nói một lời gì hết. Chỉ ngồi ăn và trân quý sự có mặt của 
nhau là đầy đủ lắm rồi. Cảnh tượng chúng tôi ngồi ăn 
trong yên lặng rất hùng tráng. Lúc đó tôi cảm được một 
năng lượng bình an đi vào cơ thể mình và tôi vô cùng 
hạnh phúc. Một cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa bao 
giờ được nếm trải, nó là một trạng thái bình an, thanh 
thoát, tĩnh tại, một niềm hạnh phúc rất êm đềm.

Khi xưa, chưa biết tới pháp môn thực tập của Làng Mai, 
tôi đã lầm lẫn giữa dục lạc và an lạc. Tôi nghĩ rằng, hạnh 
phúc tức là thỏa mãn được những ham muốn. Nhưng 
làm sao có thể thỏa mãn được những mong muốn? Vì 
lòng tham vốn không có đáy. Mong muốn này được 
thỏa mãn thì lại phát sinh ra những ham muốn khác to 
lớn hơn. Và chúng ta rốt cuộc chỉ là nô lệ cho những 
ham muốn của chính mình. Trong khi đó an lạc là niềm 
vui của sự tĩnh lặng nội tâm, là niềm vui có được khi 
trong lòng không có sự ham muốn, niềm vui từ trong 
phát khởi ra, niềm vui do chính mình tự tạo. Nếu quan 
sát ta sẽ thấy, từ khi theo đuổi một ham muốn cho tới 
khi đạt được ham muốn ấy niềm vui ta nhận về thì ít 
mà phiền não phải mang thì đếm sao cho xuể.  Và niềm 
vui lớn nhất mà ta có chính là giây phút vô mong cầu. 
Đó chính là khoảng cách khi chấm dứt một ham muốn 
cho tới khi phát khởi một mong muốn mới. Ví dụ như 
hồi còn đi làm, trong những tháng đầu tiên tôi cố gắng 
tiết kiệm dành dụm để mua được một chiếc xe hơi thật 
“mốt”. Khi mua được rồi tôi sung sướng, hãnh diện về 
thành quả của mình được có vài tuần, sau đó tôi lại đặt 
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mục tiêu mới là mua nhà. Và niềm vui có xe từ từ tan 
biết thay vào đó là những nỗ lực mới, những ưu tư mới, 
những lo toan mới để làm sao sớm có tiền mua nhà.

Khi tìm tới với những thú vui ở bên ngoài như: đi du 
lịch, ăn ngon, ở những nơi sang trọng… thì sự đạt được 
chỉ làm thỏa mãn cái thân. Còn trong chiều sâu của 
tâm thức những khó khăn, nỗi buồn, cô đơn, hay áp lực 
vẫn còn đang bị đè nén xuống bởi cái vui tạm bợ ở bên 
ngoài. Dục lạc chỉ có khả năng giúp mình thoáng vui 
một chút, rồi sau đó nó lại làm cho những thèm muốn 
trong mình lớn mạnh hơn

Tôi nghĩ rằng tốt nghiệp ở trường đại học loại giỏi, có 
được việc làm tốt, mua được căn nhà lớn, xe hơi đẹp, 
có nhiều tiền trong ngân hàng, v.v... mình sẽ được hạnh 
phúc. Nhưng không! Bây giờ nhìn lại thật sự tôi chỉ là 
một người nô lệ cho những con ma ham muốn ở trong 
mình. Là một người trai trẻ cũng như bao nhiêu bạn trẻ 
khác, tôi bị lôi cuốn theo danh lợi ở bên ngoài. Lúc nào 
cũng chạy theo danh lợi và không bao giờ thỏa mãn 
với những gì mình có, giống như người khát nước uống 
nước biển, càng uống càng khát. Khi xưa, tôi hay thường 
dự tính cho tương lai nên tôi cứ miệt mài làm việc. Tôi 
đánh mất đi cái giây phút hiện tại tuyệt vời. Sau khi đi 
tu rồi thì tôi mới phát hiện ra rằng hạnh phúc là những 
gì nó có sẵn ở trong mình. Mình không cần lặn lội đi đâu 
xa mà tìm nó. Mà muốn nhận diện được nó mình phải 
có chánh niệm. Chánh niệm giúp mình nhận diện được 
những gì xảy ra trong giây phút hiện tại.  

Tôi nói tới đây các bạn có cảm thấy quen thuộc một chút 
gì không?  Các bạn có nhận thấy có điều gì đó giống 
giống ở nơi bạn chăng? Tôi không ngại ngần chia sẻ về 
câu chuyện của mình với hy vọng là bạn có thể đồng cảm 
với tôi, vì đó cũng là chứng bệnh chung của thời đại.

Thực tập chánh niệm giúp chúng ta nhận diện được cảm 
xúc và tâm hành của mình một cách trung thực hơn. Tôi 

cũng đã từng là một người trẻ sống ở ngoài đời như các 
bạn. Tôi cũng từng có khổ đau, mặc cảm, buồn tủi, và 
đam mê. Cho nên phần nào tôi cũng đồng cảm được với 
cái cảm giác của các bạn bây giờ.  

Trong xã hội thời nay, người trẻ bị nhiều áp lực lắm - áp 
lực của xã hội, gia đình, học đường, các bạn đồng lứa, 
và sinh lý.  Vào cái tuổi dậy thì cũng như cái tuổi mới 
lớn lên, sinh lý của mình phát triển nhanh và mạnh lắm.  
Nhanh và mạnh đến nổi khó mà quản lý và điều khiển 
được.   Nếu không biết cách điều khiển chúng thì chúng 
sẽ điều khiển lại mình. Không những chúng ta phải đối 
phó với những gì bên trong mà chúng ta còn phải đối 
diện với những gì bên ngoài.

Xã hội bây giờ rất tân tiến, mà càng tân tiến chừng nào 
(ví dụ như điện tử, vi tính, v.v...) thì mình sẽ càng cảm 
thấy cô đơn và lạc lõng nhiều hơn. Bởi mình ít có cơ hội 
tiếp xúc với con người vì suốt ngày chỉ ngồi bên máy 
vi tính.  Nếu như thế thì sự cô đơn và trống vắng sẽ kéo 
mình đi rất xa. Tôi nghĩ lý do mà tôi đã từng có những 
thao thức, buồn lo, và cô đơn là bởi vì ngày xưa lý tưởng 
của tôi dựa trên sự tham vọng về danh, về tài, và về sắc. 
Cho nên tôi cũng không có hạnh phúc gì cho mấy. Còn 
bây giờ thì tôi hạnh phúc lắm, bởi vì Thầy tôi đã trao 
cho tôi lý tưởng mới.  Đó là lý tưởng thương yêu.

Các bạn thương! Cuộc đời của người trẻ chúng mình 
cần phải có lý tưởng.  Một lý tưởng lành mạnh thì có 
thể giúp mình, giúp người, và giúp đời. Nó sẽ đem lại 
nhiều hoa trái của thương yêu và hạnh phúc. Cuộc đời 
của một người trẻ sẽ đẹp vô cùng, đẹp như trăng rằm 
vậy đó.  Nó đẹp là bởi vì nó trong sáng và hồn nhiên.  
Chúng ta cùng trân quý và giữ gìn nó nhé. Mà muốn 
làm được những điều này thì chúng ta phải biết thực 
tập dừng lại, nhìn sâu, lắng nghe, nhận diện, và chuyển 
hóa như lời Sư Ông Làng Mai dạy. Mà hơi thở và bước 
chân là đầu mối trong sự thực tập này.  Tôi cũng đang 
đi trên con đường thực tập này và tôi có rất nhiều niềm 

vui.  Tôi hy vọng các bạn biết sống cuộc 
đời mình như thế nào, để cho mình cũng 
giống như những cây thông đứng hiên 
ngang vững chãi giữa bầu trời. Nếu các 
bạn biết chăm sóc vườn tâm và lý tưởng 
của mình, thì các bạn sẽ có nhiều hạnh 
phúc và an lạc. Nếu các bạn có hạnh phúc 
thì người thân của các bạn và tất cả vạn 
vật khác cũng được thừa hưởng. Cũng 
như một cây thông xanh, nếu nó biết bám 
rễ sâu vào lòng đất, đứng cho vững chãi, 
sống cho hiên ngang, thì thân cây và lá 
của nó sẽ đem lại rất nhiều bóng mát cho 
cuộc đời.  
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Quý sư cô kính mến,

Giây phút này là giây phút của hạnh phúc!  Con đã 
tìm thấy dấu hiệu cát tường.  Đây là giây phút để vui 
mừng và hạnh phúc.  Dấu hiệu cát tường đầu tiên là con 
đã tìm thấy hạnh phúc trong sự thực tập. Con rất vui 
sướng báo cho quý sư cô biết là thực sự con đã có niềm 
vui và hạnh phúc trên con đường thực tập của con.  Dĩ 
nhiên, phải mất một quá trình khá lâu để thực hiện điều 
này, nhưng dù sao thì điềm lành này cũng đã làm con 
sung sướng ngây ngất, vì con thấy con đã đến đây, con 
đã về nhà.

Mặc dù con được nuôi dưỡng trong truyền thống Phật 
giáo nhưng con đã không được chỉ dạy cách thực hành 
cơ bản của chánh niệm, thay vào đó con tu tập với gia 
đình, nghĩa là viếng thăm các chùa trong những dịp đặc 
biệt như Tết, hoặc đám tang. Lúc con mười tuổi, Bà con 
qua đời, khi Bà nằm yên trên giường với những hơi thở 
cuối cùng, gia đình dặn con không được khóc, chỉ nên 
theo dõi hơi thở và niệm Bụt A Di Đà. Bà chết một cách 
thanh thản nhẹ nhàng và sau đó trong vòng bốn mươi 
chín ngày, ngày nào trong nhà cũng có tụng niệm. Con 
nhớ là con đã rất thích ngồi xếp chân trong tư thế kiết 
già và cố gắng tụng kinh với gia đình  ở nhà hoặc ở 
chùa. Từ ngày đó, con đã cần mẫn siêng năng, có niềm 
vui và hạnh phúc trong những lúc tu tập. Có lẽ những 
hình ảnh của đám tang Bà và nhiều dịp khác ở chùa đã 
rơi vào tiềm thức con và xui khiến con tìm đến đây ngày 
hôm nay.

Gia đình con đến Hoa Kỳ vào tháng Chín năm 1991, 
khi con đã được mười một tuổi, và con bắt đầu hội nhập 
nhanh chóng vào văn hóa và đời sống người Mỹ. Con 
yêu thích nếp sống mới, và gốc rễ Việt của con đã dần 
dần bị quên lãng. Đôi lúc con tự hỏi tín ngưỡng của con 
là gì và niềm tin của con ở đâu? Con bắt đầu tìm hiểu 
nhiều tôn giáo và các phương cách tu tập khác nhau, 
vì lúc đó con cũng chẳng hơn gì một con ma đói. Con 
say mê với lối sống của Mỹ, con theo đuổi những ham 
muốn ngũ dục, con đã quên danh tính của con và đọa 
đày mãi trong Ba Đường Ác. Nhưng rồi có lẽ vì đức tin 
trong con còn mạnh nên ngay khi còn ở đại học, con đã 
bắt đầu quay trở lại nguồn gốc của con và bắt đầu tìm 
hiểu đạo Bụt một lần nữa. Tuy nhiên, con chỉ nghiên 
cứu đạo Bụt trên mặt thần học và triết học hơn là một 
đức tin hoặc một cách tu tập, một cách sống. Nhưng con 
đã cảm nghiệm được một trạng thái bình an, khỏe nhẹ 
mỗi lúc con an trú trong vài ý tưởng hay quan điểm của 
đạo Bụt, dù lâu hay chỉ một vài phút ngắn ngủi. 

Quyết định chọn lựa một lãnh vực nghiên cứu thật là 
khó khăn và hình như không thể nào thực hiện trong các 
năm đại học, bởi vì bất kể những gì con đã chọn, con 
vẫn chưa thỏa mãn được lòng mong muốn thiết tha của 
con là được giúp người, giúp đầy đủ và toàn vẹn. Bị lôi 
kéo vào những ước mơ ham muốn hằng ngày, con đã 
bỏ quên việc thực tập và con lại trở về cư ngụ trong các 
cõi xấu khi con vừa tốt nghiệp đại học. Con theo tiến 
trình tự nhiên và kỳ vọng của xã hội Mỹ, vào đại học, 
lập sự nghiệp, tạo nhà ở v.v.., cứ gom góp thêm nhiều 
thứ vật chất và ngồi chờ hạnh phúc đến. Con tranh đấu 
với đời, đeo đuổi và tạo mãi rất nhiều tài sản cho con, 
nghĩ rằng với tiện nghi và của cải dồi dào như vậy, con 
sẽ dễ tìm được hạnh phúc chân thật, tìm được chân hạnh 
phúc trong nội tâm con, nhưng con chưa hề thấy được 
hạnh phúc.  Con đã hoàn toàn bất mãn. Càng thành công 
bao nhiêu, con càng xa hạnh phúc bấy nhiêu, ngay cả 
những lúc con có đầy đủ yếu tố để được hạnh phúc. Con 
sống giữa lòng xã hội với bao nhiêu điều kiện tốt đẹp 
bao quanh như tiền của, gia đình, học vấn, bạn bè, sự 
nghiệp, quyền lực, phú quý, nhà cửa, xe cộ. Thật ra con 
đã sống trong giấc mơ của người Mỹ, một lối sống đang 
được mọi người ao ước và thèm khát. Gia đình con có 
nhiều tình thương và yểm trợ con rất nhiều. Cha mẹ con 
vẫn yêu thương nhau đậm đà, cha con vẫn thường ngày 
chiều chuộng mẹ con hết mực. Tình yêu sâu đậm của 
cha mẹ con làm con mơ ước sau này khi lập gia đình con 
sẽ có được một đời sống vợ chồng tràn đầy yêu thương 
như vậy. Vâng, con cũng đã có một đời sống lứa đôi 
đẹp đẽ, tuyệt vời như một giấc mơ. Người bạn đời của 
con trân quý và yêu thương con vô điều kiện, và chúng 
con sống một cuộc đời xa hoa, lãng phí, một đời sống 
mà hầu hết các cô gái trẻ đẹp đều mơ ước và kiếm tìm.  
Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào những mối quan hệ này và 
tương lai, con thấy mọi thứ tuy trông đẹp đẽ xinh tươi, 
nhưng con đã phát hiện chúng đang ẩn chứa nhiều khổ 
đau không thể tránh khỏi. Cho dù với niềm hạnh phúc 
lâu bền, với một đời sống có nhiều tình yêu, sự bình an 
và tôn trọng, con vẫn không cảm thấy thỏa mãn mà vẫn 
thấy thiếu thốn một điều gì khác. Ở cuối đường, khi tất 
cả bụi đời lắng xuống thì còn lại gì không, hay chỉ còn 
một nỗi trống vắng lạnh lẽo chờ con?  Dù con có sở hữu 
bao nhiêu tiền tài của cải vật chất, dù con có đi du lịch 
bao nhiêu nơi trên thế giới, dù con có bao nhiêu tiền 
trong các tài khoản, dù con đang được ôm ấp bao quanh 
bởi tình thương nồng đượm của gia đình và bạn bè, cuối 
cùng con vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Xin đừng 
hiểu nhầm là con đang vô ơn bội nghĩa với những gì con 
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đã thọ nhận của đời, trái lại, con đang đếm phước lành 
của con mỗi ngày và nuôi dưỡng lòng tri ân với ông bà 
tổ tiên đã cho con tất cả nhũng gì con có. 

Gốc rễ của niềm đau khổ của con là sự tham lam, ao 
ước được giúp đỡ kẻ khác. Con có một khát vọng sâu 
xa nhất là giúp mọi người không chỉ trên bề mặt mà ở 
những cấp độ sâu xa nhất, 100% nếu có thể. Con đang 
đi tìm một nghề nào đó có thể thỏa mãn mong muốn 
này của con, nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời (dĩ nhiên 
cho đến cả bây giờ). Từng bước con đi, từng cử động 
con làm, học vấn, sự nghiệp và thành tích cá nhân của 
con. Tất cả đều hướng về một mục đích chung là giúp 
người, giúp một cách tận tình, rốt ráo, 100% nếu được.  
Sự khao khát hướng về công tác giúp người là ý nguyện 
tối hậu của con. Con muốn mọi người có được hạnh 
phúc lâu bền và hạnh phúc thật sự, bởi vì con thấy rằng 
mọi người đang đau khổ và con muốn mở rộng bàn tay 
con để giúp đỡ, nhưng con không có những công cụ để 
chuyển hóa những đau khổ của họ.

Con tạm ngừng cuộc sống của con lại và quyết định 
đến Làng Mai để tìm kiếm cái bản ngã chân thật của 
con. Khi con vừa đến Xóm Mới, con nhìn lên tường 
và thấy thư pháp của Thầy “Bước Chân Con Hãy Về 
Thanh Thản”.  Ngay trong giây phút đó con nhận ra 
rằng con đã về, đã tới, đã trở lại con người thật của con. 
con thấy như đã về đến nhà, thoải mái, bình an và tĩnh 
lặng.  Một cảm xúc dồi dào, choáng ngợp đã dâng tràn 
trong con, vì sau một thời gian quá dài ngược xuôi tìm 
kiếm và chịu đựng quá nhiều khổ đau, bây giờ được về 
lại nhà thì thật là một hạnh phúc kỳ diệu. Con biết rất rõ 
từ trái tim con trước khi con đến Làng Mai, con sẽ sống 
một cuộc đời xuất gia để đáp ứng ý nguyện sâu xa nhất 
của con là độ người và độ đời. Nhưng con cũng đã có 
vài lo âu và sợ sệt. Mối quan tâm chính của con là trên 
thế giới này con biết tìm đâu ra một vị thầy khả kính và 
một Tăng thân phù hợp với sự tu tập của con? Trong khi 
con chưa tìm được một môi trường thích hợp nào để hổ 
trợ cho chúng tồn tại và tăng trưởng thì con đã rất sửng 
sốt và cảm thấy thương khi thấy các hạt giống trong con 
đã bắt đầu bén rễ. Con đã đọc rất nhiều sách của Thầy 
trước đây và bây giờ con bắt đầu đọc tiếp. Con đang tìm 
nghe những bài pháp thoại của Thầy và của nhiều vị 
lãnh đạo tinh thần khác trong đạo Bụt để cố gắng duy trì 
và nuôi dưỡng những hạt giống lành trong con.

Khi con gặp Thầy ở Tu viện Lộc Uyển vào cuối tháng 
chín vừa qua trong dịp năm ngày tu học, con đã rất xúc 
động và cảm kích. Thầy đã thể hiện được sự vững chãi, 
bình an, tình thương và hạnh phúc. Con cảm động vì từ 
lâu con đã tự đánh mất mình và bây giờ con thấy con 
đang về đến trước cổng nhà con. Lòng con chan hòa 
niềm vui và con đã quyết định về Làng Mai để được gần 
Thầy, một cơ hội duy nhất trong đời con, hay có thể là 
hằng ngàn hằng triệu đời sống đã đi qua trước khi con 

có được trạng thái này của tâm. Con đã bị thuyết phục 
rằng việc đầu tư thân tâm vào đời sống tâm linh và được 
sống gần Thầy để tu tập là điều quan trọng và đáng sống 
nhất đối với con. 

Khi con đến Làng Mai, con mang theo một nỗi niềm 
đau thương trĩu nặng, quằn quại vì con vừa mất một đứa 
con. Con khóc than về sự mất mát đứa con trai trong gần 
hai năm rưỡi qua. Con cũng hiểu một ít về khái niệm 
tương tức và khi con của con chết, con thấy con cũng 
chết theo. Con trai con là tình yêu thương của cả một 
đời con. Con chưa bao giờ yêu thương ai vô điều kiện 
như đã yêu thương nó. Khi nó mất, con tuyệt vọng đến 
điên dại, tâm và trí con đã thoát ra khỏi người con. Con 
như bị tê liệt, không cảm nhận được gì khác và cứ đi 
lững thững quanh nhà như một người mất hồn. Con đã 
bỏ tất cả các vấn đề khác của cuộc sống, sự nghiệp của 
con, sức khỏe, gia đình và thế giới của con đã trở thành 
một địa ngục sống. Chỉ còn nguồn dinh dưỡng duy nhất 
đã giúp con giữ được đời sống là các bài pháp thoại từ 
các nhà lãnh đạo tinh thần đạo Bụt, kể cả những pháp 
thoại và tác phẩm của Thầy nói về đạo Bụt và các khóa 
tu. Sức khỏe và tinh thần con đã thấy khá hơn trong 
những năm qua, và khi con đến đây, con nhận thức rằng 
Nathan, con trai của con, chưa bao giờ chết, Nathan 
vẫn còn sống trong con, bởi con, thông qua con, bằng 
cách con sống đời con. Dấu chân của Nathan biểu hiện 
thường xuyên bên dấu chân thiền hành của con, nó ngồi 
im bên con trong những giờ ngồi thiền và nó cũng có 
mặt đầy đặn trong từng hơi thở có ý thức của con. Con 
xin đa tạ ơn Thầy và Tăng thân đã nuôi dưỡng và tưới 
tẩm những hạt giống trong con để bây giờ con được 
khỏe, được nhẹ, được thoát khỏi những khổ đau phiền 
muộn trước đây.

Khi nghĩ rằng con có thể chuyển hóa và chữa lành bản 
thân mình một cách nhanh chóng kể từ khi con được 
sống trong môi trường này một thời gian ngắn như vậy, 
con đang nao nức thèm muốn đạt thêm những phút giờ 
hạnh phúc như thế trong tương lai. Vì vậy, khi con thấy 
câu viết trên tường “Bước Chân Con Hãy Về Thanh 
Thản,” con thấy con như đang lột xác sống lại.  Đúng 
vậy, thật là một sự chuyển hóa trọn vẹn; bao nhiêu gánh 
nặng đã rơi khỏi vai con, con thấy thoải mái, thanh thản, 
nhẹ nhàng và hạnh phúc ngay tức khắc. Con biết rằng 
con đã tìm thấy nhà của con, một vị lãnh đạo tinh thần 
đã làm con vô cùng cảm phục, kính mến và biết ơn cùng 
Tăng thân yêu quý và môi trường thân thương mà con 
gọi là nhà. Tuy nhiên một nửa trong lòng con vẫn còn 
đôi chút dè dặt và lo lắng. Trong bữa ăn tối, con tình cờ 
quay mặt qua bên phải và thấy một câu khác “Ngày Ấy 
Bên Nhau,”  làm con ngẫm nghĩ. Có lẽ theo cách suy 
nghĩ của con trong tiếng Anh, cụm từ này nói về quá 
khứ và con chắc chắn không muốn những phút giờ hạnh 
phúc hiện tại của con nơi đây hay trong tương lai con 
phải nhớ lại để buồn thương và tiếc nuối.  Không, con 
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không đi đâu cả, con chỉ muốn sống với Thầy, với bạn 
ở ngay đây, trong Tăng thân này, trong môi trường này, 
bây giờ và mãi mãi. 

Trong ba tuần qua, con được hạnh phúc cư trú trong môi 
trường nuôi dưỡng này, và vui mừng nhận được tất cả 
các yếu tố dinh dưỡng tốt lành cho hạt giống của con 
từ Thầy, và Tăng thân, và bây giờ là lúc cho con chia 
sẻ hạnh phúc của con với quý sư cô!  Con vĩnh viễn 
mang ơn cơ hội này khi được sống tại Xóm Mới, với 
Tăng thân, và nhất là được chia sẻ cuộc sống hằng ngày 
của con với các sư cô, với các cư sĩ và người đến thực 
tập. Mặc dù đây là lần đầu tiên con ở tại Làng Mai, con 
không quen biết bất cứ ai ở đây, nhưng ai cũng vui vẻ 
niềm nở đón tiếp con với rất nhiều cảm tình nồng hậu 
và ấm áp, chân thành. Các sư cô đã làm gương tốt cho 
chúng con trong sự duyên dáng, khôn ngoan, kiên nhẫn, 
bao dung và chăm sóc mọi người. Hai lần một tuần, 
con có cơ hội lắng nghe trực tiếp những pháp thoại của 
Thầy, thực tập thiền hành với Tăng thân và tham dự 
những buổi Pháp đàm rất nhiều ý nghĩa và lợi lạc. Con 
thường nhéo vào chân con để xem con còn tỉnh táo hay 
đang nằm mơ hoặc đã chết rồi, vì con thấy con đang 
sống trong cõi tịnh của Bụt A Di Đà.  Cuộc sống có ý 
nhiều nghĩa bao la như vậy kể từ khi con đến đây và bây 
giờ con hiểu ý nghĩa cá nhân con chỉ là một giọt nước 
nhỏ trong dòng sông, hoặc một hạt cát trong sa mạc, 
trong khi việc giảng dạy của Thầy sâu sắc và rộng lớn 
mênh mông.

“Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng”. Vâng! Con đã 
tìm thấy một phương pháp thực tập mà con cảm nhận 
được hạnh phúc ngay trong khi con đang thực tập.  Nó 
rất tự nhiên, nhẹ nhàng, một niềm hạnh phúc tuyệt diệu. 
Đây là dấu hiệu tốt đẹp của riêng con để biết rằng con 
đang ở đúng nơi, đi đúng hướng. Con thấy con đường 
giải thoát của riêng con, các hạt giống trong con đang 
phát triển mạnh, con xin cảm ơn Thầy, cám ơn quý sư 
cô, và Tăng thân đã tận tình yểm trợ con. Con đã thương 
xót cho bản thân mình khi con phản ánh ý niệm đi tìm 
một sự thực tập có thể cho con hạnh phúc ngay khi thực 
hành. Con tự hỏi đã có bao nhiêu vô lượng kiếp sống, 
bao nhiêu chu kỳ sanh diệt mà con đã đi qua để đến bây 
giờ mới có khả năng nhận thức và nhận diện điều này; 
thật đáng buồn cho con. Có lẽ vì những nhân và duyên 
chưa được chín muồi. Con biết ơn đời đã cho con sống 
đến giờ này để có cái nhìn thâm sâu, để có khả năng 
hiểu biết và nhận diện con đường đạo sáng đẹp đang 
bày ra trước mắt. Con nguyện thực hiện một sự thay 
đổi hôm nay, ngay bây giờ là trở nên siêng năng hơn, 
cần mẫn hơn để theo đuổi ý nguyện lớn nhất của con, 
để phục vụ, giúp đỡ, làm giảm bớt khổ đau cho tất cả 
chúng sanh.

Một điềm lành rất sâu sắc và quan trọng khác đối với 
con là có được một môi trường thích hợp để thực tập. 

Đúng thế, Làng Mai là nhà của con!  Con khiêm cung 
thỉnh cầu được nương náu trong Tăng thân bởi vì con 
biết rằng một giọt nước sẽ bốc hơi nhanh chóng nếu 
không sống với dòng sông, nguồn gốc của sức mạnh, 
của đoàn kết, vững chãi, trí tuệ, và cái nhìn sâu sắc. Xin 
hãy từ bi với con và chấp nhận con vào Tăng thân của 
quý vị. Xin đưa con vào môi trường của quý vị, nơi con 
biết có nhiều chất dinh dưỡng cho hạt giống trong con, 
hạt giống Tâm Bồ Đề của con, để nó phát triển mạnh 
mẽ. Con biết trong con đã hình thành nhiều tập khí xấu 
xa và tiêu cực của thế gian nhưng con nguyện con sẽ 
thực tập miên mật và sống hài hòa với Tăng thân. Con 
xin nguyện sống với sự trung thành và hy vọng, vì quý 
sư cô đã dành cho con rất nhiều hỗ trợ và khuyến khích. 
Cảm ơn rất nhiều vì quý vị là thầy, là bạn, là Tăng thân, 
là tiếp nối của Bụt, là cánh tay của Bụt đang dang ra 
với tình thương và sự hiểu biết để ôm ấp và vỗ về con. 
Xin cảm ơn quý sư cô đã hướng dẫn và nhắc nhở con. 
Mỗi giây phút có ý thức mà con có thể gieo trồng trong 
suốt cả ngày của con, là mỗi lần con cảm ơn quý vị vì 
thương yêu con mà tưới tẩm hạt giống trong con. Con 
trân quý sự hiện diện của quý vị bởi vì hào quang quý 
vị đã tỏa sáng rất nhiều năng lượng tích cực cho con.  
Ngày tháng của con đã đầy ắp những ý nghĩa thanh cao 
và tốt đẹp từ khi con được về Làng và con muốn thời 
điểm này sẽ trường tồn và vĩnh cữu. Con đang nợ quý 
vị, đang mang ơn quý vị về sự lớn mạnh của quý vị, về 
lòng từ bi, về tình thương và sự hiểu biết.  Quý vị sư cô 
ơi, những người đầy tình thương và trí tuệ ơi, xin hãy 
dang đôi tay của Bụt để ôm con vào lòng, ôm con vào 
với Tăng thân.
Thưa quý sư cô, con muốn chia sẻ rằng con không thể 
tưởng tượng ra được việc gì khác trong thế giới này có 
ý nghĩa hơn đối với con là sống một đời xuất sĩ trong 
Tu viện, hơn cả làm một Nữ hoàng Anh hay một Tổng 
thống Hoa Kỳ. Con có một cuộc sống tương đối khá tốt 
ở nhà với gia đình, nhưng con hiểu rằng tất cả chỉ là tạm 
bợ và con không muốn uổng phí những tháng ngày còn 
lại của con vào những cuộc đầu tư không ổn định và vô 
thường. Trong khi đó, con đã đối phó có hiệu quả với 
những cảm xúc, những nội kết tâm thần của con. Giờ 
phút này và tại ngay đây con đang cảm thấy thoải mái, 
nhẹ nhàng và hạnh phúc, chỉ muốn tiếp tục hoàn thành ý 
nguyện sâu nhất của con là giúp đỡ chúng sinh. Câu trả 
lời cho những phiền não khổ đau trong con, con đã tìm 
thấy ngay tại Làng Mai; được làm một tu sĩ sẽ giúp con 
chuyển hóa bản thân mình, và đồng thời giúp chuyển 
hóa những người chung quanh con, rồi đến cấp độ cuối 
cùng là thành tựu ước nguyện sâu xa nhất của con.

Con cảm ơn quý sư cô đã để rất nhiều thời gian suy xét 
cho con. Con đang chờ mong được nhận là thành viên 
của gia đình. 

Xóm Mới - tháng 12, 2009
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Con đi tu lúc 18 tuổi. Con đã suy nghĩ rất nhiều mới 
quyết định chọn con đường của một người xuất gia. Có 
nhiều người ngỡ rằng chắc con buồn chuyện gia đình, 
thi rớt hay bạn trai bỏ mới chọn con đường này. Nhưng 
những nhận thức đó đều không phải. Ai cũng thấy rõ 
con là một học sinh có tất cả những may mắn mà gia 
đình, xã hội, bạn bè trao tặng.

Khi còn là một học sinh trường THPT Trần Quý Cáp, 
dù  học không xuất sắc một môn học nào cả, nhưng 
không môn nào con bị dưới điểm trung bình. Có những 
môn con không thích như Lý và Kỹ thuật, nhưng vì 
thương thầy giáo và cô giáo quá và thấy mình chưa 
vững nên ngày đêm con miệt mài học. Vì con sợ thầy 
cô giáo buồn nếu con không thuộc bài, con sợ ba mẹ và 
gia đình buồn nếu con cứ ít điểm. Tình thương và sự 
tin cậy của mọi người thúc đẩy con, giúp con cứ bốn 
giờ sáng là thức dậy ngồi vào bàn học bài. Con rất hạnh 
phúc trong thời học sinh, con đã thương hết tất cả thầy 
cô giáo như thương ba mẹ mình nên không có môn học 
nào mà con không cố gắng. Con đã có một tuổi thơ đẹp 
bên gia đình và trường lớp. Con được lớn lên trong 
dòng sông đầy yêu thương và cuộc sống thật êm đềm 
mà quê hương ban tặng.

Thầy cô giáo và các bậc lớn tuổi ở quê hương con là 
hình ảnh cho con thấy được nếp sống và văn hóa dân 
tộc Việt Nam thật nề nếp và thanh tao. Đó là những tấm 
gương cho con  noi theo và học hỏi. Đó là những bậc 

thầy con vô cùng tôn kính và biết ơn. Họ đã đào tạo và 
trao truyền  nếp sống hiền lành của dân tộc Việt Nam, 
những công bằng xã hội và đời sống đạo đức từ xưa đến 
nay cho bao nhiêu người trẻ để cho đến lúc này chúng 
con được tiếp nhận và noi theo.

Con nhớ rõ những giờ tan trường và trên đường về nhà, 
con khóc… Sau những môn học làm con thấm dần hoài 
bão của những Người đi trước, của những bậc cha ông 
ngày xưa và cả những thầy cô giáo giảng bài trong lớp. 
Con cảm được tấm lòng và nhiệt huyết của chư vị. Con 
cũng cùng một thao thức với chư vị. Con biết dù các bậc 
Thầy đã nỗ lực không ngừng để giúp cho xã hội, văn 
hóa, kinh tế phát triển, nhưng làm sao tránh khỏi các 
tệ nạn nghèo đói, bệnh tật, ma tuý mà bất cứ đất nước 
nào ít nhiều cũng gặp phải. Tự nhiên con muốn làm một 
điều gì đó cho quê hương đất nước. Con không muốn 
là những người trẻ đau khổ trong cuộc đời - bị rơi vào 
tuyệt vọng, cô đơn, bơ vơ, hoang mang và cứ chạy theo 
những trò chơi điên đảo để làm cho gia đình và xã hội lo 
lắng. Con muốn được là người con ngoan và hiếu thảo 
của cha mẹ, thầy cô giáo và xã hội mà thôi. Niềm thao 
thức muốn giúp mình không rơi vào những cạm bẫy 
cuộc đời và muốn giúp các bạn trẻ vượt thoát khỏi vòng 
hệ luỵ cứ sôi sục mãi trong con từng ngày.

Rồi một ngày cuối hè, mẹ con dẫn con đi thăm Tu viện 
Bát Nhã ở Bảo Lộc nhằm để cho con biết được thiên 
nhiên, thác núi và con người ở đó rất dễ thương. Sau vài 

ngày chơi và sinh hoạt ở Bát Nhã, 
con được nghe các bài kinh trong 
Nhật Tụng Thiền Môn, các bài 
pháp thoại, những buổi pháp đàm, 
sinh hoạt chung… dần dần con 
cảm được sự thoả mãn khao khát 
bấy lâu trong lòng. Con thấy được 
sự lo lắng sợ hãi sẽ không mang lại 
kết quả gì mà chính con, con phải 
hành động, phải thay đổi. Rồi con 
quyết định ở lại tu tập. Con muốn 
tiếp nối thái tử Siddhatta năm xưa 
và cũng muốn tiếp nối các bậc cha 
ông và thầy cô giáo để tìm mọi 
cách đưa xã hội đi lên, đưa nếp 
sống lành mạnh được phát huy, gìn 
giữ. Con đã suy nghĩ điều này rất 
kỹ mới quyết định!

Tieáp noái söï nghieäp 
Thaùi töû Taát Ñaït Ña

Chân Đại Hiếu
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Ngày con ra đi… ba mẹ, gia đình, quê hương biết được 
và họ đã khóc. Họ đã đặt ra hàng trăm nghìn thắc mắc, 
là tại sao một đứa trẻ có đầy đủ hạnh phúc may mắn và 
phước đức như con lại chọn con đường xuất gia, con 
đường vừa khó đi vừa khổ sở. Nhưng sau một năm trở 
về thăm quê hương, họ đã có câu trả lời khi thấy các 
thầy các sư cô trẻ với sự vững chãi bình an và  nụ cười 
tươi trên môi. Họ bắt đầu có niềm tin hơn đối với thế 
hệ trẻ, thế hệ con cháu đang tiếp nối họ và đạo Bụt của 
dân tộc Việt Nam. Có những lá thư con viết cho ông 
bà, cha mẹ và các thầy cô giáo rằng: con đã mang tất 
cả mọi người cùng đi tu với con, vì con muốn làm lớn 
niềm tin của mọi người tặng con và cũng vì con muốn 
giữ mãi nét đẹp tinh thần mà mọi người trao tặng. Con 
muốn là một người yêu đời, là một tráng sĩ như Sid-
dhatta, sống một cuộc đời hạnh phúc và mang hạnh 
phúc đến cho tất cả những người chung quanh. Con 
biết chỉ có nếp sống tỉnh thức mới có thể giúp con thực 
hiện được mơ ước ấy.

Càng thực tập với quý thầy quý sư cô và Tăng thân con 
thực sự thấy mình được nuôi lớn bởi nếp sống hiền lành 
và trong sáng. Như ngày xưa, môn học con yêu thích 
nhất là môn đạo đức thì ngày nay con được học 24/24h 
môn học này. Cứ mỗi ngày con được sống trong bình 

an hạnh phúc nhờ năng lượng của các bạn đồng tu ban 
cho và trong tự thân cũng tập chế tác. Con biết chỉ cần 
như thế thôi là con cũng đang góp thêm phần an ninh 
và hạnh phúc cho xã hội, cho thế giới và các bạn trẻ rồi. 
Cái ước muốn cống hiến, ước muốn hành động bây giờ 
con đã thực hiện được trong đời sống của mình, trong 
cách đi, cách nói, cách tiếp xử.

Có nhiều lúc con thấy tất cả mọi người trong quê hương 
đang cùng biểu hiện ra khi con suy nghĩ, khi con làm 
hay khi con nói. Và con hạnh phúc bởi vì con đang tiếp 
nối những gì đẹp và tinh ba nhất của các vị. Điều đó làm 
cho con tin tưởng hơn vào con đường mà chư Bụt, các 
bậc tôn đức và Thầy đã đi qua. Con xin chắp tay nguyện 
sẽ tu tập tinh chuyên, nguyện sống hoà hợp tin yêu và đi 
với Tăng thân trọn con đường. 

Con xin tri ân tất cả những bậc cha ông đi trước, thầy cô 
giáo, các bác lớn tuổi, gia đình quê hương và những bạn 
trẻ đã cho con có ngày hôm nay. Con sẽ tiếp tục sống 
đẹp, sống hạnh phúc để làm lớn thêm sự trông đợi và 
niềm tin của mọi người. 

Kính yêu thương.

Con ñöôøng ñaïo
Tâm Nguyên Hương

Nỗi khổ của em con đường đạo
Tạo duyên em đến bờ an vui
Dẫu khó khăn xin em chớ lùi
Có Tăng thân ngọt bùi chia sẻ.

Em đi niềm vui như trẩy hội
Nỗi khổ tan dần trong nắng mai
Em đi niềm tin như gặt hái
Nụ cười hoa trái giữa ngày đông.

Em gặp lại em con người mới
Gặp lại cố hương thỏa chờ mong
Em nhận từ em tình thương mới 
Hiểu thương sắc son cả tấm lòng.

Được Thầy dìu qua từng hơi thở
Đường về Bát Chánh Bụt gởi trao
Thầy ngày đêm ân cần chỉ bảo
Hóa giải trao em Pháp nhiệm mầu.
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Nhöõng caùi thaáy ôû Tu vieän Baùt Nhaõ
Đào Thị Ngọc Trâm

Tôi đến Bát Nhã lần thứ nhất vào ngày 4 và 5 tháng 6 
năm 2007 và đây là lần thứ 13, ngày 03 và 04 tháng 10 
năm 2009. Lần cuối cùng này không phải ở Bát Nhã mà 
ở chùa Phước Huệ.

Tôi là Đào Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1958 tại Hà Nội, 
hiện là giáo viên Toán PTTH tại Thành phố HCM, chưa 
quy y, tìm đọc sách Phật giáo từ 2006 và biết đến Tu 
viện Bát Nhã - Làng Mai từ 2007.

Tôi xin được góp tiếng nói của một trí thức đã tham dự 
hơn 10 khóa tu Chánh niệm theo Pháp môn làng Mai 
trong 3 năm qua cũng là chia sẻ cái thấy của tôi về sự 
kiện Bát Nhã hiện nay hầu giúp các bạn còn chưa đến 
Bát Nhã biết về Tu viện đặc biệt này. 

1. Tôi đã thấy gì ở Pháp môn Làng Mai?

Thứ nhất Pháp môn hay Phương pháp Làng Mai 
(PMLM), có tính thực hành cao hơn tính tín ngưỡng, 
đi sát với tinh thần của Phật pháp: hai Kinh chủ đạo 
của pháp môn là Kinh Quán Niệm Hơi Thở và Kinh 
Tứ Niệm Xứ của đức Bụt, lấy Chánh niệm làm cốt tủy. 
Bạn được hướng dẫn thực hành không chỉ lúc ngồi thiền 
hay tụng Kinh mà trong mọi sinh hoạt ở Tu viện. Trông 
bên ngoài có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra nếu thực tập 
nghiêm túc thì khả năng kiểm soát thân tâm rất cao. 

Thứ hai các bản Kinh mà PMLM sử dụng tại Tu viện 
Bát Nhã  đều bằng chữ quốc ngữ, bản dịch đúng như lời 
giới thiệu của Thầy Thích Thanh Từ: “Văn dịch sáng 
sủa và đẹp đẽ, diễn đạt ý Kinh một cách rõ ràng và tự 
nhiên, rất dễ tụng đọc”.

Thứ ba PMLM phổ dụng: Ai cũng có thể tham gia bất 
kể bạn là tôn giáo nào: Tôi đã chứng kiến nhiều người 
Ki tô giáo và Hồi giáo tham dự thường xuyên. Phật giáo 
thể hiện ở đây không như một thứ tôn giáo để thờ phụng 
mà để tu tập chuyển hóa thân tâm.

Thứ tư PMLM kết tinh được nhiều bản sắc Việt: Không 
chỉ về hình thức “nón lá áo nâu”, mà còn là nội dung: 
“Truyền thông ái ngữ” rồi “thở và cười” rất cần cho các 
gia đình và các giao tiếp xã hội hiện nay. Các công chức 
nhà nước, các bộ phận reception của các công ty rất nên 
thực tập PMLM. Khái niệm “con gái phải có ý có tứ” có 
nguy cơ bị biến mất trong thời đại này được các sư cô 
giữ lại nguyên vẹn, các cháu gái có thể học theo. 

Thứ năm PMLM rất kinh tế: Có khả năng giảm thiểu 
cho xã hội nhiều chi phí để giải quyết các vấn nạn xã 
hội. Chỉ nương vào hơi thở và bước chân, có sự hỗ trợ 
của Tăng thân hàng tháng, nhiều vấn nạn xã hội như 
bạo hành trong gia đình, nhà trường, các xung đột, mâu 
thuẫn trong công sở… có thể được giải quyết từ gốc.

2. Tôi thấy gì khi đến Bát Nhã?

Tôi thấy một tập thể tăng ni trẻ tu tập rất đàng hoàng, 
nghiêm túc, tươi mát hạnh phúc và ngời ngời lý tưởng 
độ đời. Ngay cả trong những ngày bị khủng bố, đe dọa, 
điều này vẫn thể hiện rất rõ. 

Tôi gặp ở đây rất nhiều thành phần Phật tử và không 
phải Phật tử (như tôi), và người theo các đạo khác như 
Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, đặc biệt là thanh niên 
rất đông đảo (chủ nhật đầu mỗi tháng có từ 5 đến 10 
xe ô tô 50 chỗ lên Bát Nhã, trong đó có khoảng 2/3 là 
thanh niên), vẻ mặt và tâm trạng đầy hoan hỉ hạnh phúc 
mà hiếm có đạo tràng nào ở Việt nam hiện nay có thể 
mang đến. Nhu cầu được tu tập theo PMLM là nhu cầu 
có thực của đông đảo người dân.

Tôi thấy cách làm việc, cách tổ chức khóa tu rất khoa 
học, hợp lý. Hãy hình dung cảnh tượng cả ngàn người 
cùng ngồi ăn cơm trong im lặng, không một hạt cơm 
rơi vãi, hầu như không tiếng động. Nơi ăn chốn ở 
cho một số đông người về tu tập là nghiêm túc, vệ 
sinh sạch sẽ hiếm có đạo tràng nào làm được. Toàn 
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bộ chương trình khóa tu được tiến hành nhẹ nhàng và 
rất hiệu quả.

Tôi xin kể lại lịch trình của những khóa tu Chánh niệm 
thường tổ chức vào chủ nhật đầu mỗi tháng mà tôi 
tham dự: 

7h sáng thứ Bảy: Xuất phát từ Tp. HCM, trên xe có 
hướng dẫn hát thiền ca.

13h - 14h:  Đến Bát Nhã: nghỉ ngơi 

15h: Những người đã đi lần thứ hai có thể đi thưởng 
thức cảnh đẹp Tu viện. Người mới đi lần đầu sẽ được 
Hướng Dẫn Tổng Quát: Cách ngồi thiền, cách lạy Bụt, 
luôn luôn có nhấn mạnh tất cả các hoạt động ở đây từ đi 
lại, ăn cơm, rửa bát… đều phải Chánh niệm, nghĩa là ý 
thức rõ mình đang làm cái việc đó. Thiền sinh đuợc cho 
biết trong khi sinh hoạt tại Tu viện, khi nghe thấy tiếng 
chuông chùa, hay tiếng chuông điện thoại hay tiếng 
chuông đồng hồ thì tất cả đều dừng lại, ý thức vào 3 hơi 
thở rồi lại tiếp tục làm việc. Hãy hình dung cảnh tượng 
cả ngàn người lập tức dừng lại để ý thức vào việc mình 
đang làm, một cảnh tượng rất đẹp. 

17h: Ăn cơm chiều trong Chánh niệm

19h: Là thời khóa thiền tụng, tất cả tập trung về thiền 
đường Cánh Đại Bàng ngồi thiền có hướng dẫn trong 
khoảng 30’, sau đó tụng hoặc nghe tụng kinh trong 
khoảng 30’ nữa thì nghỉ. Người chưa thuộc kinh như tôi 
được phát một cuốn Kinh hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ 
để theo dõi.

21h: Là giờ “Im lăng hùng tráng”, nghĩa là giờ bạn 
phải đi ngủ, nếu chưa ngủ cũng nên im lặng. 

4h sáng Chủ Nhật: có hiệu báo thức, mọi người  thức 
dậy làm vệ sinh cá nhân .

5h: có mặt lại ở thiền đường Cánh Đại Bàng dự công 
phu sáng, cũng giống như buổi tối hôm trước. Sau đó 
mọi người ra sân tập thể dục có hướng dẫn. Hai giờ 
công phu sáng và tối này ấn tượng ở âm hưởng của 
hàng trăm, có khi hàng ngàn người cùng cất giọng đọc 
một bài Kinh, nghe rất có hùng lực, khác hẳn ở các 
chùa khác. Tôi nghĩ có thể do phần lớn người đọc là 
người trẻ tín tâm chăng? Thêm nữa, việc ngồi thiền 
ở đây dễ định hơn ở nhà có lẽ có năng lượng của đại 
chúng đông đảo.

6h:  Ăn sáng trong Chánh niệm.

7h: Tập trung lại đi thiền hành ngoài trời. Trước khi đi 
thì toàn thể mọi người cùng hát thiền ca, nhiều bài rất 
hay. Sau đó có một thầy hướng dẫn cách đi có chánh 

niệm rồi tất cả đi thiền hành men theo các con đường 
nhỏ hoặc xuống suối, hoặc men theo nương chè. Hầu 
như lần nào đi tôi cũng nghe một ai đó xuýt xoa: “Thiên 
đường là đây chứ là đâu”, đúng như lời của một bài 
thiền ca: Ta hạnh phúc liền giây phút này…

8h: Pháp thoại, các thiền sinh có thể hỏi những vấn đề 
liên quan đến chủ đề pháp thoại sau khi nghe xong.

11h: Khất thực (ăn cơm trưa) có lúc theo hình thức quá 
đường rất nghiêm túc, cho cảm tưởng được sống lại thời 
Đức Phật tại thế.

12h: Thiền Buông Thư trên thiền đường Cánh Đại Bàng, 
đây là phương pháp có tác dụng trị liệu đúng như giới 
thiệu ít nhất là đối với tôi: Sau một năm thực hành, dấu 
hiệu nhức mỏi mỗi khi đổi trời biến mất.

13h: Thiền trà: Giờ này các thiền sinh chia sẻ  những 
gì mình đạt được qua thực tập. Tôi được nghe nhiều cá 
nhân chia sẻ rất cảm động chứng tỏ vai trò tích cực của 
pháp môn LM trong đời sống. Ngoài ra tôi rất ấn tượng 
cách sắp xếp trang trí cho buổi thiền trà: Không lần nào 
giống nhau mà lần nào cũng không cầu kỳ mà lại tinh 
tế, đẹp một cách giản dị và bất ngờ ở chỗ sử dụng ngay 
những gì gần nhất.

15h: Các thiền sinh ra xe về lại thành phố trong tiễn đưa 
lưu luyến của các sư cô sư chú trẻ.

Những gì  mà tôi thấy ở Tu viện trong những lần 
lên đó hoàn toàn là việc tu tập, không có biểu hiện nào 
dù là nhỏ nhất trong cử chỉ  hay lời nói hay việc làm 
của bất cứ một vị xuất gia nào, bất cứ một Phật tử nào 
tôi gặp ở Bát Nhã là “đe dọa an ninh”  hay “làm mất 
trật tự ở địa phương cả”. Tôi nói với tất cả ý thức công 
dân của mình.

Tôi chưa hề  thấy các tăng ni sinh hay các anh chị theo 
dòng tu Tiếp Hiện của Sư ông Nhất Hạnh có biểu lộ gì  
là lôi kéo hay tuyên truyền mọi người theo dòng tu của 
mình gì cả, ngay cả đối với tôi là người biểu lộ rõ lòng 
hâm mộ Sư Ông và Bát Nhã, không ai có ý định lôi kéo 
tôi cả và tôi thích điều đó. 

Tôi đề nghị được tham gia làm từ thiện cùng Làng Mai 
và nhận thấy khi phát học bổng cũng như phát quà Vu 
lan cho đồng bào và học sinh nghèo, Làng Mai đã thực 
hiện theo tinh thần vô tướng, có lẽ chính vì vậy mà 
nhiều người nhận sự giúp đỡ này đến nay vẫn nghĩ là 
của thầy Đức Nghi.

Tôi cũng có nghe một vài ý kiến trái chiều khác về 
PMLM, điều này dễ hiểu vì PMLM có quá nhiều cái 
mới lạ, nhiều cái mà chúng ta định kiến rằng chỉ người 
đời mới được làm. Chẳng hạn: Các sư cô sư chú trẻ 
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đàn và hát thiền ca, hay tăng và ni ở đây “thân mật 
quá”. Nhưng chính vị trụ trì TĐN cũng đã khẳng định 
sau hai năm tu tập là các tăng ni rất nghiêm túc. Họ coi 
nhau như anh em một gia đình. Cá nhân tôi hiểu rằng, 
họ làm nhiều cái bề ngoài giống ta ở ngoài đời nhưng 
khác hẳn chúng ta về bản chất: đó là họ làm những 
điều đó trong Chánh niệm, chính vì vậy mà họ mới có 
khả năng độ đời.
 
3. Tôi thấy gì qua sự kiện Bát Nhã?

Trước hết, phải nói ngay rằng cách ứng xử của các tăng 
ni trẻ là đáng khâm phục. Không bạo động, không hận 
thù. Tôi đã gặp và phỏng vấn các sư cô trẻ ngay trong 
những ngày khó khăn của Tu viện và xác nhận tinh thần 
đó. Ngày gần nhất là 04 tháng10 tôi vẫn gặp tinh thần 
đó của các tăng ni sinh ở chùa Phước Huệ.

Bất cứ ai đồng tình với việc làm của vị trụ trì TĐN là 
người đó khuyến khích cho sự phát triển của hai điều 
xấu xa sau đây: Sự bội ước và bạo lực. Trong khi đất 
nước đang vất vả để có thể hội nhập và phát triển, hai 
điều xấu xa trên vì không bị lên án và xử lý kịp thời gây 
mất lòng tin, tạo ra tiền lệ nguy hiểm là lực cản rất lớn 
cho xã hội đi lên.

Bất cứ ai biết việc làm của đệ tử vị trụ trì TĐN ngày 27 
tháng 09 cũng cảm thấy đời sống tâm linh thiêng liêng 
của đất nước có đa số dân theo đạo Phật chính thức hoặc 
không chính thức đang bị đe dọa. Có người đã từng xúc 
phạm đến người tu hành mà không thấy “bị làm sao cả” 
có lẽ do vị tu hành đó “chưa chín”, nhưng xúc phạm các 
vị chân tu và các bậc cao tăng thì theo tôi là rất nghiêm 
trọng, nói theo ông bà ta thì “không phải chuyện đùa”. 
Các kết quả mà Trung Tâm Nghiên Cứu Tiềm Năng Con 
Người thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa Học Kỹ Thuật 
Việt Nam (UIA) đạt được nói lên điều đó. 

Theo tôi tự cảm nhận bản thân và thấy nhờ có cái nhìn 
Hiểu và Thương mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã hướng 
dẫn trong ba năm qua. Nên trong sự kiện này, tôi không 
có cảm giác bức xúc như trước đây với các hiện tình của 
đất nước mà thấy thông cảm với các vị lãnh đạo Nhà 
nước hơn, tôi hiểu các vị có những bối rối trong vụ việc 
này qua cách xử lý. Nghề giáo viên được đào tạo chỉ để 
quản lý có vài chục con người trong trắng trong một vài 
giờ mà nhiều giáo viên còn lúng túng nữa là nghề lãnh 
đạo chưa có đào tạo chính thức, quản lý một đất nước 
đông dân và ở trong giai đoạn hội nhập phức tạp. 

Tôi cho rằng Nhà nước và Tăng thân Bát Nhã chưa hiểu 
nhau để đi đến những sự kiện này, thật là thiệt thòi cho 
đất nước. Có dấu hiệu thông tin bị sai lạc từ bên dưới, 
chẳng hạn như thông tin “Tu viện bị cắt điện do không 
nộp tiền điện” mà ông Lê Dũng phát biểu thay mặt Nhà 
nước, hay có Phật tử ở Tp. HCM được nói Thầy TNH 
thuê đất của Thầy TĐN để truyền đạo, giờ hết hạn thuê 
mà không chịu trả (?!)… Dù bất cứ lý do gì đây cũng là 
một sự việc không nên có, có thể nói là hại đơn, hại kép, 
hại trước mắt và hại lâu dài cho đất nước. Cần có những 
xúc tiến để Nhà nước lắng nghe Tăng thân Bát Nhã và 
những người muốn thực hành phương pháp này vì Phật 
giáo được biểu hiện như ở Tu viện Bát Nhã thật là đẹp 
và có ích cho đất nước. 

Trong nghề  dạy học của mình, tôi thấy rõ lớp học sẽ  tốt 
hơn, việc giảng dạy có hiệu quả hơn nếu giáo viên biết 
lắng nghe học sinh một cách cầu thị, tạo kênh truyền 
thông tốt trong lớp. Với một đất nước tôi nghĩ cũng thế. 
Viết những ý kiến này gửi cho: Báo Giác Ngộ, trang 
mạng bauxiteVN tôi ý thức mình đang làm bổn phận 
của một công dân đối với đất nước, còn nghe hay không 
là bổn phận của các vị đứng đầu Nhà nước. Mỗi công 
dân mà làm tốt bổn phận của mình thì chắc chắn đất 
nước sẽ tốt lên. 
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Bát Nhã thương yêu của tôi! Tôi nhớ em quá, Bát Nhã 
ơi! Mới một năm thôi, kể từ lần đầu tiên ấy. Chẳng thể 
nào quên, cái phút giây ban đầu. 

Trời hôm ấy mưa và se lạnh, tôi đứng run lập cập trước 
cửa, bên ngoài trời đã tối, mà bên trong thì im lặng. Cửa 
mở, nhưng tôi đứng trân trân chẳng dám tự ý vào, cho 
đến khi bác xe ôm thấy tội nghiệp tôi quá mới vào tìm 
các thầy, các sư cô ra hộ tôi. Thế đấy, tôi đến với em e 
lệ và ngại ngùng như một cô gái lần đầu tiên đến nhà 
người yêu ra mắt

Mà cái buổi ra mắt ấy sao mà in sâu trong tâm trí tôi 
đến thế. Rét và lạnh, khi ở ngoài Bắc trời đang oi bức, 
nóng gắt thì vô trong cao nguyên, trời lại se lạnh và 
mưa. Thấm ướt nên tôi lạnh, và đói nữa. Bát mì mà sư 
cô nấu cho tôi hôm ấy đúng là bát mì ngon nhất trong 
đời mà tôi được ăn, vừa ăn vừa suýt xoa. Rồi tôi được 
đưa về Phượng Vĩ, tầng 3 theo một con đường nhỏ, nhỏ 
như đường làng dẫn về phía đầu hồi, sát với đồi chè, 
giáp đường lớn. Lần đầu tiên đến một tu viện, nhưng tôi 
chẳng hề thấy lạ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn 
gàng, và tạo ra cảm giác thoải mái cho tôi như ở nhà, 
một kẻ mới tới. Nhưng, có lẽ, mãi sau này tôi mới nhận 
ra, cái làm cho tôi cảm thấy tự nhiên và thân quen chính 
là từ cách sinh hoạt và thái độ của những người sống 
cùng tôi ở Phượng Vỹ ngày ấy. 

Ba ngày tôi đến với em là những ngày im lặng, tất cả đều 
im lặng, chỉ khi nào có việc gì đó thật cần, mà không 
biết diễn tả ra sao thì tôi được hướng dẫn là ghi vô giấy. 
Nhưng thực sự thì bất cứ khi nào tôi cảm thấy bối rối và 
muốn hỏi thì lại có một chị, một em ở cùng xuất hiện 
trước mặt tôi, và nói chuyện bằng tay, bằng mắt một hồi 
thì cũng xong! Thật thú vị quá, tôi vẫn thèm cái cảm 
giác được im lặng bình an như ngày ấy. Có lẽ vì tôi là 
một con bé hay tò mò và thích khám phá, nên việc thực 
tập im lặng cho tôi cái cảm giác thích thú xem những gì 
đang xảy ra quanh mình. Vì khi mình không được nói, 
thì tự nhiên mình phải quan sát nhiều hơn, quan sát cách 
mọi người đi đứng, nói năng, sinh hoạt để mình có thể 
hòa nhập. Và một điều thú vị nữa, là bỗng nhiên, nhận 
ra cả cái tiếng nói cứ âm thầm bên trong mình. Trời ơi, 
cái rađiô trong đầu không biết xài bằng pin gì mà nó 
chạy khỏe dữ, không chút ngừng nghỉ!

Một trong những hoạt động mà tôi yêu thích nhất ngày 
ấy là đi thiền hành và kinh hành. Kinh hành đi vào buổi 
sáng sớm, lúc trời còn nguyên, ông trăng treo vắt vẻo 

trên cao với lũ sao lít nhít bay xập xòe xung quanh. Cây 
cối, hoa lá xung quanh thì ướt đẫm sương, tụi sương vô 
tình biến thành những đồ trang sức tuyệt mỹ cho đám 
cây cối, hoa lá ấy khi chúng đọng lại nơi đầu ngọn lá, 
ngọn cỏ, nơi những cánh hoa. Cái không khí buổi sớm 
mai sao mà trong trẻo, sao mà tinh khôi đến thế. Hít vào, 
thở ra. Tuyệt vời. Khỏe thật, nhẹ thật. Đi băng qua rừng 
thông là đến thiền đường Cánh Đại Bàng. Thiền đường 
cao và rộng, nhưng không hề tạo cảm giác trống trải và 
lạnh, mà trái lại, rất ấm cúng. Sáng nào cũng vậy, đại 
chúng tập trung ở đó cả vài trăm người, ngồi xuống, thở 
và thực tập theo lời hướng dẫn của các sư thầy, sư cô. Tôi 
bỗng đâm ra mê tiếng chuông, tiếng khánh ở Cánh Đại 
Bàng. Mỗi lần mà sư thầy, sư cô thỉnh chuông, khánh để 
chuẩn bị tụng kinh là tôi lại có cảm giác như tiếng nhạc 
ngân nga tuyệt diệu. Dường như có một niềm vui thật tự 
nhiên nào đó đang len lỏi, xuất hiện nơi tôi khi ấy. Rồi 
tiếng tụng kinh vang lên, trăm người hòa làm một. 

Giờ thiền hành bắt đầu muộn hơn, có thể trước hoặc sau 
khi ăn sáng. Thường chúng tôi bắt đầu với một vài bài 
thiền ca, rồi một sư thầy, hay sư cô sẽ bắt đầu cho buổi 
thiền hành ngày hôm đó. Những lời hát trong trẻo quyện 
với không gian, hài hòa với con người, cảnh vật khiến 
tâm tư ai cũng như lắng dịu, sẵn sàng cho một buổi thực 
tập bước đi. Hai mươi bảy tuổi bước lại những bước của 
đầu đời. Tôi lại làm đứa trẻ lần nữa. Mỗi bước chân đi, 
chú tâm vào hơi thở, đã về, đã tới. Cứ thế, cứ thế, tôi hòa 
làm một vào dòng sông, chỉ chú ý vào hơi thở, mà bước 
chân dường như trở nên có mắt. Nó biết cần đi nhanh hay 
chậm, sang trái hay sang phải để hài hòa với những người 
bên cạnh. Đi và đi, những ưu tư, lo buồn bỗng nhiên như 
rơi mất ở phía sau. Sau những buổi thực tập như thế, tôi 
như trẻ ra, những hạt giống của yêu thương và vui tươi 
cứ được reo dần, reo dần vào tôi mỗi lần như thế.

Ăn ở Bát Nhã ngon lắm, em đãi tôi những món ăn chẳng 
ở đâu có được. Làm ở Bát Nhã vui lắm, cứ làm, làm 
thôi, mệt mà vui. Cái con bé thư sinh như tôi, quanh 
năm chỉ biết sách vở, đi làm thì lại chui vào nhà cao 
tầng, máy lạnh lần đầu biết đến cái cuốc, biết nhổ cỏ, 
biết đi bê đá. Nhớ cái lần đầu tiên đi nhổ cỏ, bối rối trượt 
chân lấm sạch quần áo. Cái lần đầu tiên cầm cuốc thì 
lóng ngóng, vụng về đến mức mấy em làm xung quanh 
cứ cười lăn ra...

Bát Nhã ơi, không yêu làm sao được khi em cho tôi 
nhiều đến thế. Em rộng lòng lắm, em cứ cho và cho 
thôi. Em cho mắt tôi thêm sáng, cho nụ cười tôi thêm 
tươi. Em cũng lấy của tôi nhiều lắm. Em lấy đi bao tủi 
hờn, buồn giận, những buồn đau đã kết thành đá tảng, 
thành nhà ngục nhốt kín tâm hồn tôi suốt mười mấy năm 
trời. Em yêu tôi bằng tình yêu trời biển, bằng sự tươi 
mới, tinh khiết của thiên nhiên, bằng tình người thắm 
đượm. Cái chất tình ấy, tôi đi khắp nơi để kiếm tìm, để 
rồi, được thấy tận mắt ở đây những gì mình nghĩ chỉ có 
trong sách vở. 

Baùt Nhaõ thöông 
yeâu cuûa toâi

Tâm Hạnh Nguyện
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ôi lại trở về góc thư viện quen thuộc trong 
không gian thật yên tĩnh của buổi chiều mùa 
Hè. Nắng vàng ấm áp phủ khắp những núi đồi 

xanh thẳm bao quanh Tu viện. Những ngày vừa rồi bão 
tố đã qua nơi này thật khốc liệt nhưng chiều nay trời đã 
êm ả trở lại. Không biết đêm nay, sáng mai hay những 
ngày tới bão giông còn xảy ra hay không nhưng chiều 
nay, một buổi chiều hiền lành đủ không gian và thời 
gian cho tôi nhìn lại chính mình và ngắm nhìn cảnh vật 
quanh mình.

Bão giông ở đây là cả bão giông của hiện tượng vật lý 
và là bão giông của lòng người (của sinh lý và tâm lý). 
Mới hôm qua, hôm kia báo chí đã đưa tin về cơn lốc 
xoáy tại vùng Bảo Lộc gây thiệt mạng 3 hay 4 người gì 
đó (tôi chỉ nghe phong thanh). Và cũng mới những ngày 
qua đài báo cũng đưa tin về những bạo loạn xảy ra tại 
Tu Viện Bát Nhã như một trận bão giông khủng khiếp 
nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng. Đã có nhiều 
thông tin, nhiều tài liệu đây đó tường thuật, đánh giá và 
nhận xét về sự vụ vừa qua, nhưng những dòng chữ của 
tôi đây hoàn toàn không muốn tham gia vào những cuộc 
bình phẩm sôi nổi ấy của dư luận mà chỉ đơn thuần là 
sự chia sẻ của một tu sinh Tu Viện Bát Nhã và là người 
trong cuộc trực tiếp trải qua cơn giông tố.

Thực ra nói như vậy cũng chưa đúng. Quả thực nếu có 
một cái “tôi” hay “một người” nào đó nói rằng mình 

đã trải qua cơn giông bão thì đó quả là chuyện hoang 
đường. Không có một cái “tôi” nào mà vượt qua nổi 
người khó khăn vừa qua. Không có “một người” nào có 
thể vượt qua được những khó khăn vừa qua. Nếu cần có 
một lời nào để nói với cả thế giới thì chúng tôi sẽ cùng 
nhau nói rằng: “Tất cả chúng tôi đã đứng bên nhau, đã 
ngồi yên bên nhau để cùng kinh qua trận giông bão của 
hận thù và hiểu lầm vừa qua. Sức mạnh đã được làm 
nên bằng cả một cộng đồng cùng thực tập chứ không 
phải là bởi một cá nhân xuất sắc.” Vâng, chúng tôi đã 
đứng bên nhau như thế đấy. Với những hơi thở mà đối 
với nhiều người là loại sơ cơ như “thở vào tôi biết tôi 
đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra”, vậy mà 
chúng tôi đã ngồi yên được trong lúc những đạo hữu ấy 
quăng phân vào quý Ôn, đập phá tăng xá và diễn hành 
chửi rủa. Chúng tôi nhắc lại những điều này (điều mà 
quá những người đã nói tới) không phải để tự hào về 
mình mà để nói về một sự thật mà chính chúng tôi còn 
chưa hết ngỡ ngàng trước phép lạ của Tăng thân. Tăng 
thân Bát Nhã là một Tăng thân quá trẻ mà lại không 
được sự dìu dắt trực tiếp của Thầy. Bản thân tôi tính đến 
nay mới xuất gia và tu học với đại chúng được 4 năm, 
một con số quá ít ỏi về thời gian vậy mà đã được xếp 
vào hạng những “người đi trước”, những “sư anh” của 
chúng. Bởi vì sau lưng còn có hàng trăm sư em và các 
em tập sự mới thực tập với Tăng thân từ 1-2 năm (số này 
chiếm 2/3 đại chúng). Nếu nói về năng lực tâm linh, khả 
năng tu chứng của từng người thì quả là còn non nớt. Về 

phần giáo lý và các tư tưởng 
Phật giáo, chúng tôi còn đang 
là những kẻ mới nhập môn. 
Ấy vậy mà khi ngồi lại với 
nhau từ, những cái tôi yếu 
ớt ấy bỗng cộng hưởng với 
nhau trên cùng một tần số 
- tần số Chánh Niệm và Từ 
Bi để cùng xướng tụng danh 
hiệu của Đức Bồ tát Đại Bi 
Quan Thế Âm. Tiếng niệm 
Bồ tát và năng lượng tĩnh 
lặng tập thể đã khiến cho biết 
bao người đang hung hăng và 
nóng nảy phải chùn tay trong 
việc đập phá. Trong suốt một 
tuần xảy ra sự việc chúng 
tôi chỉ ngồi yên với nhau để 
quán tưởng đến đức Bồ tát - 

Pheùp laï Taêng thaân
Sư chú Chân Pháp Xa

T

Sư chú đi xuất gia năm 13 tuổi, nhân dịp Sư Ông về 
thăm quê hương lần đầu tiên năm 2005. Là một trong 
những sư chú trẻ của Tăng thân Bát Nhã - Việt Nam
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đức Bồ tát của tình thương bằng cách niệm danh hiệu 
và tụng bài Khơi Suối Yêu Thương. Thế rồi cơn bão tố 
cũng đi qua. Tuy nó cũng phá đổ nhiều thứ nhưng bù lại 
được năng lượng thương yêu và trong sáng của các thầy, 
các sư cô, các sư chú trẻ trung nên cảnh vật hôm nay 
đã tươi nhuận trở lại. Mỗi chiều các thầy, các sư chú và 
các em tập sự nam vẫn cười đùa và chơi thể thao trước 
sân tăng xá bên cạnh đống hoang phế từ những cuộc tấn 
công. Những đống nát ấy quả thực chẳng đáng giá gì 
với chúng tôi khi ngày hôm nay tất cả anh chị em còn 
đủ mặt bên nhau. Trong hồi ký Nẻo Về Của Ý chẳng 
phải Thầy đã dạy rằng “chúng ta mất tất cả chỉ còn có 
nhau”, rằng “Phương Bối đã trở thành thánh địa trong 
lòng tất cả những ai đã thuộc về nó dù bây giờ Đại 
Lão Sơn, Phương Bối Am đã chìm vào vào sương khói” 
hay sao? Anh chị em chúng tôi, chưa ai từng được sống 
những ngày êm đềm như Thầy ở Phương Bối nhưng 
chúng tôi cũng một phần nào mường tượng được không 
gian êm ấm qua những ngày ở Bát Nhã. Và chúng tôi 
ai cũng ngầm hiểu và công nhận với nhau rằng Bát Nhã 
là quê hương tâm linh đầy ấm áp và đẹp đẽ của tất cả 
chúng tôi - của tất cả những ai thuộc về Bát Nhã. Những 
ngày gần đây tôi thường dành thời gian để ngồi một 
mình và nghĩ về quá khứ tươi đẹp của Bát Nhã. Nghĩ về 
không phải để tiếc nuối hay trách móc hoàn cảnh hiện 
tại. Nghĩ về để thực tập từ bi quán và tri ân quán. Có lẽ 
đài báo công luận đã đưa nhiều tin nhưng có một tin mà 
tôi nghĩ chắc chưa có báo nào đăng đó là tình cảm của 
400 tu sinh trẻ với thượng tọa Đức Nghi. Đến giờ phút 
này, trong các buổi pháp đàm chia xẻ trong chúng chưa 
hề có một ai lên tiếng trách móc Sư Phụ (đó là cách gọi 
thân mật của anh chị em chúng tôi đối với Thượng Tọa). 
Tất cả đều giữ một lòng biết ơn sâu sắc với những gì 
Sư Phụ đã kiến thiết cho đại chúng trong quá khứ cũng 
như trong hiện tại. Khi những khó khăn này xảy đến tôi 
vẫn biết ơn Sư Phụ vì người đã đem tới cho đại chúng 
một cơ hội quá lớn để thực tập. Nếu không có những 
khó khăn vừa qua, chúng tôi đâu có cơ hội để thấy được 
công dụng lớn lao của lòng từ bi và của phép thực tập 
ngồi yên. Tất cả sẽ chỉ là sách vở nếu không có những 
trải nghiệm thực tế vừa qua. Có người đã nói rằng biết 
đâu đây lại là một bài tập thử thách của người cha dành 
cho những đứa con yếu ớt để chúng mau trưởng thành. 
Tất nhiên bên cạnh lòng biết ơn là lòng xót xa lớn lao. 
Đêm ngày anh em chúng tôi vẫn thầm cầu nguyện cho 
Sư Phụ và các đại hữu của chúng tôi sớm tai qua nạn 
khỏi để có thể trở về chung sống êm ấm với nhau như 
ngày xưa. Nhưng chúng tôi không bao giờ chỉ ngồi đó 
bỏ thì giờ để mơ mộng về ngày xưa. Với sự thực tập 
Chánh Niệm và đời sống Tăng thân, chúng tôi ý thức 
với nhau rằng Tăng thân vẫn tiếp tục duy trì và tiếp nối 
những cái “ngày xưa” trong giây phút hiện tại và tương 
lai. Đó cũng là một phép lạ của Tăng thân. Thầy đã dạy 
chúng ta là phải thực tập làm sao để xây dựng nên một 
quá khứ thật đẹp. Nếu có một quá khứ đẹp ta mới có thể 
sống đẹp trong hiện tại và trong tương lai. Nhưng ta chỉ 

có thể xây dựng quá khứ trong giây phút hiện tại chứ 
không có cách nào khác. Đó là cách của hành giả Chánh 
Niệm. Tôi ý thức rằng giờ phút này ngồi đây trong góc 
thư viện này tôi đang là quá khứ cho biết bao thế hệ sư 
em tương lai của tôi. Và tôi nguyện sẽ sống làm sao để 
tương lai các sư em nghĩ về sẽ thấy thật ấm áp như Thầy 
nghĩ về Phương Bối.

Những ngày vừa qua Tăng thân chúng tôi với sự thực 
tập Chánh Niệm cộng đồng đã xây dựng nên một quá 
khứ thật đẹp. Quá khứ của những con người đã ngồi thật 
yên và quán Từ Bi trước những sự tấn công thô bạo của 
những người có tri giác sai lầm. Chúng tôi cũng hiểu 
rằng trong trong giờ phút hiện tại chúng tôi cũng đang 
xây dựng cho tương lai. Tôi đang mường tượng tới nụ 
cười bằng lòng và đầy tin tưởng của Thầy, của Sư Cố, 
của Tổ Liễu Quán, của Tổ Lâm Tế và của Bụt. Chúng 
tôi là sự tiếp nối của liệt vị, chính vì vậy chúng tôi là 
tương lai của quý vị. Chúng tôi thực tập hết lòng trong 
hiện tại tức là đã và đang xây dựng một tương lai cho 
quý vị; tức là đang thực hiện những mong mỏi của quý 
vị. Còn ngày mai, không chắc trời đất sẽ bình yên như 
chiều nay, nhưng chúng tôi cũng thực tập để không lo 
lắng, bồn chồn hay sợ hãi. Tại vì tất cả những gì chúng 
tôi - những người tu trẻ mong ước và kiếm tìm đã được 
thỏa mãn trong giờ phút này rồi. Chúng tôi đến với Tăng 
thân không phải để tìm một cơ sở đồ sộ, nhiều tiện nghi 
và chắc chắn không phải để an thân. Chúng tôi là những 
người trẻ đang đi tìm một con đường thoát cho những 
khổ đau của tự thân và của thời đại. Chúng tôi đi tìm 
một đoàn thể những người cùng tu học với nhau có một 
hướng đi sáng đẹp và có tình huynh đệ thực sự. Tất cả 
những điều đó chúng tôi đã được Tăng thân này đáp 
ứng. Chúng tôi không còn đòi hỏi gì thêm. Ngày mai 
sẽ ra sao? Sẽ có ai tấn công mình hay không? Mình sẽ 
có một cơ sở tu học mới hay không? Đó không phải 
là những câu hỏi của chúng tôi (nó sẽ dành cho những 
người khác). Chúng tôi chỉ hỏi nhau rằng trong giây 
phút hiện tại chúng tôi có hạnh phúc hay không; những 
giận hờn, buồn bực đã chuyển hóa đến đâu rồi. Tăng 
thân là tương lai, là sự lựa chọn của tất cả chúng tôi. 

Xin gửi những dòng chữ này tới tất cả những ai đang 
ngày đêm thao thức lo lắng cho chúng tôi. Mong quý 
vị hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ thực tập như vậy dù 
bất cứ chuyện gì xảy tới. Xin gửi đến liệt vị Tổ Sư niềm 
kính ngưỡng, biết ơn sâu xa nhất vì có liệt vị phù hộ độ 
trì mà chúng con mới tai qua nạn khỏi. Xin gửi đến các 
thế hệ sư em tương lai một lời hứa chân tình rằng chúng 
tôi sẽ mãi mãi đứng bên nhau, ngồi yên bên nhau để xây 
dựng một quá khứ đẹp cho các sư em. 

24.07.09
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Thương kính Thầy của con!

Thầy ơi! Con đang ngồi một mình trong chánh điện chùa 
Phước Huệ, có tiếng chim hót, có ánh nắng buổi sáng lọt 
qua ô cửa sổ nhỏ, có cái kệ nhỏ con chọn để kê giấy viết 
thư cho Thầy. Sao con thấy mình giàu có và đầy đủ quá 
Thầy à! Mà cũng đúng thôi vì con đang có nhiều tự do 
và bình an trong trái tim mình, đó là tài sản lớn nhất rồi 
phải không Thầy. Những đứa con của Thầy - dù có đứa 
chưa từng gặp mặt Thầy - đang sống như những bông 
hoa nở giữa cuộc đời. Chúng con đang mang theo Thầy, 
đang thở đang cười cho cả quê hương mình.

Thầy ơi! Bát Nhã là gì mà sao con cứ muốn được trở 
về. Con biết trong trái tim con đã có Bát Nhã thật rồi, 
nhưng một buổi sáng thức giấc thấy sương giăng ở 
chùa Phước Huệ con lại thèm về Bát Nhã kinh khủng. 
Tất cả mọi thứ, chỉ cần nhắm mắt lại thôi là hiện ra 
rõ ràng, từ gốc cây, thiền đường, cánh đồng cỏ chuồn 
chuồn, con đường đá Bánh Mè Đen, sân bóng Thạch 
Sỏi, hình ảnh anh chị em… sao mà lành, sao mà đẹp, 
sao mà dễ thương quá! Con nghĩ con đã lỡ “yêu” rồi 
Thầy ơi! Con biết trong thời gian này là thời gian con 
phải thực tập nhiều hơn. Sức mình ra sao, mình sẽ thực 
chứng và cơ hội cho mình thấy mình rõ nhất. Thầy biết 
không! Có những giây phút con thấy thân tâm mình 
thật sự bị thương tích và đau xót tận cùng. Có những 
lúc con đã gọi Thầy thật nhiều, nhiều lắm. Con thấy 
mình nhỏ nhoi và bé bỏng quá giữa lòng thực tại, đang 
cần được che chở, đang cần được bảo bọc. Con biết 
chắc là Thầy có trong con thì các chất liệu vững chãi, 
can đảm con cũng có. Là một đứa con gái bé nhỏ nhưng 
con đã đứng lên mạnh mẽ như Thầy của con. Có nhiều 
lúc con tự hỏi  tại sao thực tại lại phũ phàng với mình 
như vậy. Mới 22 tuổi đời mà xã hội, quê hương, lòng 
người cho mình thấy rõ quá. Cái tuổi 8x, 9x của chúng 
con đáng lẽ được rong chơi, ca hát như em bé thơ kia 
mà. Nhưng nghĩ lại con mắc cười và cảm ơn nhiều lắm 
những gì đã xảy ra với mình, với đại chúng. Nếu thế 
hệ chúng con không đối diện với những hư hoại, đau 
thương của quê nhà thì làm sao chúng con biết cách mà 
nắm tay xây dựng cho đẹp hơn chứ. Sau chúng con là 
thế hệ các sư em, rồi con cháu của mình nữa. Chúng 
con có thương tích, có tan tác, có hy sinh đi nữa mà để 
cho các sư em, các con cháu tương lai mình một quê 
hương, một bầu trời trong lành và đẹp hơn, để mắt các 
em trong sáng và hồn nhiên hơn thì chúng con đâu mất 
mát gì phải không Thầy? Vật chất Bát Nhã có thể nói 
là đồ sộ và giàu thật đó nhưng con thấy rõ vô thường 
rồi nó cũng sẽ mất, cũng tàn thôi. Còn lại gì nếu không 
là tình người dành cho nhau chứ. Chúng con công nhận 

sự thật là mình đã trắng tay nhưng chúng con không 
mất gì cả. Có những lúc ngồi một mình ở góc cầu thang 
chùa Phước Huệ con bỗng nhận ra trời vẫn xanh, mây 
vẫn trắng, những  chiếc lá vẫn ve vẫy trong gió và con 
bất chợt cười một cách tự nhiên. Tất cả vẫn còn đó cho 
con rất thực. Tình thương của Ôn, tình người của bạn 
bè khắp nơi vẫn còn cho con…nhiều lắm. Có những 
lúc đau thương quá con tưởng chừng như đánh mất sự 
sống, nhưng con thấy mình may mắn khi biết thở, con 
nắm được cái phao của sự sống để trở về. Con đã thực 
sự biết sống Thầy à!

Thầy biết không! Cách đây vài hôm mấy chị em con vào 
thăm Bát Nhã. Con biết có thể nguy hiểm nhưng sao mà 
thương quá, nhớ quá đi Thầy à! Thầy đừng lo vì chị em 
con là dân Bảo Lộc, chúng con là đệ tử Sư Phụ trước kia 
và chơi với quý thầy Đồng như anh em, vậy nên không 
sao cả. Dù sao vẫn là bạn đồng tu với nhau mà. Mùa 
này hai bên đường hoa quỳ nở vàng rực đẹp lắm, trải 
dài ngút mắt. Con có cảm giác mình đang được dang tay 
đón về, tràn ngập trong lòng cái gì khó tả, vừa vui, vừa 
tủi. Thầy ơi! Bát Nhã bây giờ đìu hiu và quạnh quẽ lắm, 
nhìn nơi đâu cũng tan hoang và lạnh lẽo, sao mà giống 
đứa trẻ bị bỏ rơi quá. Nhưng Bát Nhã vẫn đẹp! Thiền 
đường Cánh Đại Bàng vẫn sừng sững đó, bên trong Bụt 
ngồi một mình không bàn thờ, không nén hương, hoa 
tàn từ hồi nào… Cây Bồ Đề già đã chết khô, cỏ dại chen 
nhau nhìn hoang dại lạ. Con đứng yên ngắm nhìn. Có 
lúc bước đi nhẹ nhàng lắm sợ phá vỡ cái yên lặng đến 
lạnh lẽo nơi đây. Có phải Bát Nhã đang thương tích và 
cô đơn lắm không, sao thấy đau xót trong lòng con quá 
Thầy à! Nhưng Bát Nhã trong tim con không héo hắt và 
cô quạnh chút nào cả. Bát Nhã trong tim con khỏe mạnh 
và đầy sức sống! Đi ngang lưng chừng dốc chỗ cốc Sư 
Bá ngày trước chúng con gặp thầy Đồng Hạnh và vài 
thầy khác. Chúng con chào thầy, thầy cũng vui cười và 
hỏi: “Đi thăm chùa hả?” Thầy không đuổi con ra khỏi 
chùa như lần trước vào thăm. Nhưng thầy không dừng 
lại để nói chuyện gì hết, chắc vì ngại và thầy cũng bận 
đi hái cà phê. Từ ngày đại chúng đi khỏi, Bát Nhã vắng 
hoe, thiếu người nên công việc bề bộn, phần thì ăn trộm 
vô phá và hái cà phê tùm lum. Chùa ít người nên mấy 
thầy đi canh nhưng không xuể.

Thầy biết không! Nhìn thầy Đồng Hạnh lam lũ và cơ 
cực cách gì lạ, giống ông nông dân nhưng không có cái 
cách của nông dân. Trong giọng nói, tiếng cười, dáng đi 
của thầy ấy con như thấy ngổn ngang những khó khăn, 
chật vật. Thấy thương và tội cho thầy ấy quá! Giờ phút 
này thầy Đồng Hạnh có thanh thản và tự do trong tâm 
hồn như chúng con không? Thầy ấy có sống vui vẻ và 

Maùi nhaø Phöôùc Hueä
Chân Áo Nghiêm
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bình an được không? Nhìn thầy ấy con không biết là 
thầy Đồng Hạnh hay ai nữa, sao thấy trong lòng đau 
vô cùng! Một người sư anh lớn của chúng con đã ra đi 
thực sự mặc dù vẫn mặc chiếc áo tu. Con thoáng nghĩ 
về lý tưởng đời tu. Con vẫn sống, người sư anh lớn kia 
của con có còn sống hay đã chết? Làm sao mà trách cho 
được nữa chứ khi nhìn hình ảnh thầy ấy như thế kia. 
Chúng con bước đi hy vọng gặp thầy trước khi về nhưng 
không được. Sao thấy bước chân mình nhẹ nhàng và 
hạnh phúc quá đỗi mà thương và xót cho thầy ấy nhiều 
hơn. Trong lòng con vẫn mang hình ảnh một thầy Đồng 
Hạnh cuốc đất ở vườn rau sân banh giản dị, chất phác, 
thật thà và thương đại chúng nhiều. Cái hình ảnh đó đẹp 
quá và con tin trong thầy ấy còn nhiều cái đẹp, cái dễ 
thương như vậy nữa. Một ngày nào đó thầy ấy lại tìm 
về được thôi!

Thầy biết không! Chị em con ở chung với nhau đông 
vui lắm. Tối ngủ nằm san sát bên nhau, con nói đùa là 
“ nhìn chị em mình giống cá hộp quá!” và ai cũng cười 
công nhận điều đó. Sư em con tối ngủ mơ cho cả cánh 
tay lên mặt con nữa kia… Nhiều chuyện vui lắm mà 
con nghĩ nếu viết sách chắc sẽ dày như quyển Trái Tim 
Của Bụt của Thầy vậy. Có những lúc con thấy mình mệt 
mỏi, hoang mang nhưng con thấy mình có đủ khả năng 
trở về với mình. Trở về để nhận diện, ôm ấp, chăm sóc 
và chơi với mọi thứ xảy ra nơi thân tâm mình thôi. Đôi 
lúc con nhận ra nơi thân tâm mình có nhiều điều thật 
mầu nhiệm. Mình có khả năng chấp nhận, tha thứ, có 
khả năng thích ứng hoàn cảnh…Con người mình tuyệt 

vời lắm phải không Thầy? Trên con đường mình đi con 
tìm được những người anh em cùng chí hướng, cả ở 
những bạn trẻ con cũng bắt gặp điều đó. Bởi vậy tuy 
đại chúng đang gặp khó khăn thiệt nhưng con vẫn tin 
nhiều lắm vào lòng người, vào đất nước mình. Vì thế hệ 
trẻ chúng con đang nắm được tay nhau, đang làm chủ 
được mình.

Thầy ơi! Nhìn sâu vào thực tại đất nước Việt Nam 
làm cho con xót xa, nhưng quê mình vẫn còn nhiều 
cái dễ thương lắm. Con muốn gìn giữ và xây dựng lại 
những gì hư hoại trong lòng người dẫu con biết đó là 
cuộc cách mạng ngàn đời. Nhưng có nằm xuống đi nữa 
con vẫn không hổ thẹn với Tổ Tiên, với bạn bè năm 
châu. Con từng nói với mọi người rằng: “Quê hương 
tôi nghèo, quê hương tôi còn những ganh tỵ, những 
tranh chấp, những thói hư tật xấu…nhưng quê hương 
đất nước tôi có nhiều cái đẹp, lành và dễ thương lắm. 
Tôi có thể tự hào mà nói rằng mình là đứa con ruột của 
đất Việt và tôi đang cố gắng sống và làm những gì đẹp 
nhất cho đất nước mình.” Tại sao mình lại không thể 
ngẩng cao đầu nhìn mọi người khi mình là người Việt 
Nam phải không Thầy?  

Thầy ơi! Chúng con đang thương nhau, đang có nhau và 
có tất cả. Chúng con sẽ đi tới. Con tin vào cái tình của 
người Việt Nam quê mình sẽ không bao giờ mất. Chúng 
con sẽ gìn giữ cùng Thầy. 

Đứa con dễ thương của Thầy
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Phước Huệ, 10.11.2009, khung trời bình an

Con kính bạch Sư Ông,

Con tên là P.T, thành viên nhỏ nhất trong gia đình tập sự.

Con kính thưa Sư Ông, thời gian trôi qua nhanh quá. 
Vậy là con tập sự gần một năm rồi. Con rất vui và hạnh 
phúc khi sống trong Tăng thân, một đoàn thể rất đẹp. 
Con thật sự thấy rõ ràng con đường con đang đi và tâm 
con cũng vững vàng hơn. Con đã đi theo Tăng thân 
trong những ngày khó khăn và con thấy con có đủ nghị 
lực để chào đón những ngày đẹp trời đang tới với niềm 
hân hoan.

Ngày đầu ra chùa Phước Huệ, con thật sự bức xúc và 
khó chịu, ngày nào con cũng chỉ nhận diện điều đó mà 
thôi. Con đã chế tác rất nhiều niềm vui cho con để con 
có thể đi qua từng ngày. Và giờ đây con thật sự thấy 
con may mắn và hạnh phúc lắm. Ôn trù trì ở đây rất tốt 
và quan tâm đến đại chúng rất nhiều, con rất thương và 
kính Ôn. Ngày nào con cũng bị la: “Em không bày trò 
quậy phá, em chịu không nổi hả?” Nhưng con không 
buồn vì con đang hạnh phúc. Con rất thích được nói 
chuyện, được viết thư cho Sư Ông. Con thưa Sư Ông, 
con mười mấy tuổi rồi, đã là người lớn rồi mà sao ai 
cũng kêu con là “con nít” không hà. Con là người lớn 
phải không thưa Sư Ông?

À! thưa Sư Ông, loạn lạc mà sao con vẫn lên ký đều 
đều hà. Con tu đúng pháp môn hay sao mà từ khi vào 
Bát Nhã con lên mười mấy ký luôn. Con ăn nhiều nè, 
ngủ nhiều nè, chơi nhiều nè, nói nhiều và nghịch phá 
nhiều nè… hay bày trò còn học cũng hơi nhiều nhiều 
thôi. Con biết Sư Ông không có thời gian, nhưng lâu 
lâu con mới viết được một lần nên con muốn viết nhiều 
nhiều luôn. 

Con có mơ một giấc mơ, con gặp Sư Ông và gọi Sư 
Ông bằng “ông nội”, giấc mơ đang đẹp, Sư Ông đang 
nắm tay con đi thiền hành thì mấy chị gọi con dậy đi 
thời khóa nhưng lòng con vẫn còn hân hoan lắm. Con 
có người em trai cùng tu chung với con đã là sư chú, em 
con đã từng gặp Sư Ông rồi, nhưng con thì chưa, con 
chỉ thấy xa xa thôi nhưng con rất hạnh phúc. Con thưa 
Sư Ông, đến ngày xuất gia rồi mà con không biết con 
có được hay không? Dù được hay không thì tâm con 
đã xuất gia rồi, con vẫn vui và hạnh phúc như thường. 
Cho dù thế nào con vẫn theo Tăng thân, chăm sóc, tưới 

nước cho Tâm Ban Đầu còn mãi trong con. Con sẽ nuôi 
mãi cho hết cuộc đời để luôn là con gái ngoan của Bụt 
và của Sư Ông. 

Con kính thưa Sư Ông, mỗi ngày con chọn cho con 
một niềm vui khác nhau. Hôm nay con tự chơi trò bốc 
thăm để đọc thi kệ, con chơi với một mình con nhưng 
con thấy vui và hạnh phúc lắm. Con thích sống với con 
người thật của con nên con không làm gì sai trái với bản 
thân con, tuy con biết sự thật mất lòng nhưng con cũng 
để mất lòng trước được lòng sau. Vì vậy con có biệt 
danh là “cô bé ngay thẳng”. Con rất vui khi mỗi tối viết 
sổ công phu. Bây giờ là 10h kém, mọi người đã vào giấc 
mộng đẹp và con cũng vào giấc mộng đẹp là đang viết 
thư cho Sư Ông. À, con quên, con ngủ trong niệm Phật 
đường chùa Phước Huệ, ngủ chung ở dưới đấy vui lắm 
thưa Sư Ông, lăn qua đụng người, lăn lại đụng người 
nhưng có nhiều tình huynh đệ lớn thưa Sư Ông…

P.Th

0O0

Sư Ông kính mến,

Trưa nay con không ngủ được nên con viết thư cho Sư 
Ông. Đây là lần đầu tiên con viết thư cho Sư Ông, kể từ 
ngày tiếp xúc với Sư Ông (năm 2005). Sư Ông ơi, sao 
bây giờ con thấy mình hạnh phúc lắm! Hạnh phúc hơn 
khi ở ngoài đời, chắc tại vì con đang đi trên con đường 
mình đã chọn: con đường xuất gia. Con đang làm một 
tập sự ở xóm quý thầy và bây giờ đang ở chùa Phước 
Huệ. Như vậy con đã là một vị xuất gia, bởi vì con đang 
thực tập đời sống của những vị xuất gia, chỉ khác một 
chỗ là con chưa cạo đầu và khoác lên mình chiếc áo nâu 
sồng mà thôi. Con vừa mới tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở 
và con đã đậu vào trường công lớp 10. Ai cũng nói con 
khờ dại, chưa suy nghĩ chín chắn, học giỏi vậy mà tự 
nhiên đi tu. Gặp bao khó khăn gian khổ nhưng con thấy 
mình đã suy nghĩ việc này lâu lắm rồi. Con biết đi tu 
là phải “Cắt ái từ sở thân”, bỏ việc học hành, vui chơi 
để mặc vào người chiếc áo nâu cũ và ăn uống đạm bạc. 
Nhưng đối với con, đây mới là chân hạnh phúc. Ở đây, 
tuy ăn chay nhưng con thấy còn ngon hơn ăn mặn nhiều, 
giúp con bồi dưỡng đạo đức, giúp mọi người và mọi 
loài bớt khổ. Qua sự việc ở Bát Nhã con thấy thương 
cho những người đã làm khó con, vì họ bị nhồi sọ, bị 
bắt buộc làm mà không biết mình đang làm gì? Và con 
cầu nguyện cho họ đi ra được điều đó. Con cũng cám 

Hoa vaãn nôû ...…
(Trích thư từ Việt Nam)
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ơn họ nữa, vì chính những sự kiện đó đã làm cho tình 
huynh đệ giữa chúng con càng sâu sắc hơn. Con biết 
đồng bào trong nước cũng như nước ngoài luôn ở đó 
để cùng chúng con vượt qua những gian nan, thử thách. 
“Lửa thử vàng”, câu đó đúng thiệt thưa Sư Ông. 

Con đang ở chùa Phước Huệ ở Việt Nam, tuy Sư Ông 
không có ở đây nhưng thật sự con thấy Sư Ông đang ở 
đây qua Ôn Trụ trì. Con biết ơn Ôn nhiều lắm. Trong lúc 
Tăng thân như vậy, Ôn đã dang cánh tay che chở cho 
đàn con, đàn cháu. Tình thương của Ôn lớn quá. Con chỉ 
có thể lấy sự thực tập để đền đáp công ơn của Sư Ông, 
của Ôn, của quý thầy, quý sư cô và đại chúng…

Tập sự L.Đ.H

0O0

Phước Huệ, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Bạch Thầy thương quý,

Sáng nay trời đẹp và trong pha lẫn những giọt sương còn 
đọng lại trên những chiếc lá của mùa thu làm con nhớ 
sương mù Bát Nhã; nhớ từng cành thông, con đường 
ở đó, nhớ nụ cười giòn tan mỗi buổi chiều. Con đã lỡ 
thương Tăng thân, con đã lỡ là giọt nước nhỏ trong dòng 
sông. Mỗi ngày con đều ý thức thực tập sống và làm 
việc hết lòng. Bước một bước chân, lạy xuống một lạy 
con đều cầu nguyện chư Bụt, Tổ gia hộ cho Tăng thân 
sẽ vượt qua khó khăn. Bát Nhã luôn ở trong trái tim con. 
Bát Nhã đã trở thành huyền thoại cho tất cả mọi người. 
Giờ phút này đây, con đang ngồi một góc nhỏ trong 
chánh điện của chùa Phước Huệ. Không gian rất yên 
tĩnh, có tiếng chim hót, có ánh nến, có hoa hòa quyện 
với mùi hương trầm buổi sáng rất thiêng liêng và ấm 
áp. Con nhìn lên tượng Bụt, ngài ngồi rất thẳng, nét mặt 
trầm tĩnh và nụ cười hiền từ đầy tình thương. Con cũng 
tập ngồi thở nhẹ và tập thở thật bình an. Con thấy con 
như đang được ngồi gần Thầy. Con kính hỏi Thầy có 
khỏe không, Thầy có đau chỗ nào không? Con không 
nghe câu trả lời, chỉ thấy Thầy cười trong sự im lặng. 
Thế cũng đã làm cho con hạnh phúc rất nhiều.

Ngày đầu mới rời xa gia đình, con còn rất bỡ ngỡ. Thời 
gian đã thấm thoát hơn hai năm rưỡi, chính xác là hai 
năm, sáu tháng, mười một ngày. Nhưng thời gian con ở 
Bát Nhã chỉ hơn một năm, khoảng thời gian còn lại con 
đã thực tập ở chùa Tịnh Độ. Nhờ phước đức của ông bà, 
tổ tiên mà con có đủ may mắn được sống với Tăng thân, 
được gặp pháp môn Thầy truyền trao, giúp con chuyển 
hóa rất nhiều trong tự thân. Trước đó con đã thuyết phục 
gia đình gần một năm. Trong thời gian đó, con thường 
đi Gia Đình Phật Tử, tối đến ngày rằm con thường tới 
chùa tụng kinh cầu nguyện. Lý tưởng được làm người tu 

đã được con ấp ủ từ khi con còn ngồi trên ghế tiểu học. 
Và khao khát được khoác lên mình chiếc áo nâu là một 
ước mơ rất lớn đối với con.

Con luôn ý thức rằng phước đức của con còn mỏng 
manh, con phải nương nhờ đại chúng. Bổn phận làm 
một người tập sự, con chỉ biết thực tập làm theo những 
lời chỉ dạy của quý thầy, quý sư cô. Vào những ngày 
quán  niệm, con được nghe giọng của Thầy qua những 
bài pháp thoại, Thầy luôn có mặt cho con. Không hiểu 
sao con thường hay khóc mỗi khi nghe Thầy nói pháp, 
con khóc vì quá hạnh phúc, nhiều khi tim con tự nhiên 
run lên vì những lời Thầy nói quá sâu sắc như thể Thầy 
đang nói riêng cho con. Tuy Thầy ở rất xa nhưng con 
cảm nhận Thầy đang nắm tay con, ôm con vào lòng như 
một bà mẹ đang ôm con  mình. Con cảm thấy rất ấm áp, 
con được nằm trọn trong vòng tay của Thầy và của Tăng 
thân. Con đường con đi mỗi ngày càng thênh thang, có 
nhiều tự do và hạnh phúc rất lớn. Con không hối hận khi 
từ bỏ ý muốn thi vào cánh cửa đại học Sư Phạm. Con 
biết nếu con chọn lựa con đường này thì con sẽ phải gặp 
rất nhiều chông gai, thử thách. Con muốn được sống 
giản dị mà có nhiều niềm vui. Con thích được làm người 
tu, con muốn đi tìm con người thật của con. Bởi vì con 
không biết con là ai, con từ đâu đến… Ước nguyện của 
con chỉ bấy nhiêu thôi.

Chính cái lý tưởng đẹp và trong sáng đó đã giúp con 
vượt qua những khó khăn và thử thách  trên con đường 
tu học. Con đã từng có một thời gian đấu tranh với gia 
đình. Khi vào chùa thì con được ở với quý sư, sau một 
thời gian con lại được chuyển qua ở một cô nhi viện, 
con chăm sóc và nuôi các em nhỏ, thời gian đó con đã 
rất tủi thân, con không khác gì một cái khăn cho người 
khác dùng. Bồ đề tâm của con rất mạnh, khó khăn đến 
đâu thì con càng muốn tu đến đó, con đã phát một lời 
nguyện: “Dù con không được làm người xuất gia thì 
con cũng nguyện suốt đời làm phước, những ai con có 
thể giúp thì con sẽ không ngần ngại, con chỉ muốn tu 
thôi”. Chính nguyện lực đó mà con có mặt với Tăng 
thân trong giờ phút này.

Qua bao nhiêu sự cố xảy đến với Bát Nhã, con cảm 
thấy con không có lo ngại điều gì, một dự định hay một 
tương lai cho riêng mình. Con nguyện sẽ đi cùng Tăng 
thân bởi vì ở đây con tìm thấy được lý tưởng, tìm thấy 
được hạnh phúc và ước mơ ban đầu. Bát Nhã của tình 
thương, lòng vị tha đó là sự thật. Con đã được chuyển 
hóa rất nhiều từ tình thương và sự ôm ấp đó.

Con kính bạch Thầy! Thời gian này con đã tìm thấy Bát 
Nhã trên ngôi chùa Phước Huệ. Quý Ôn, quý thầy ở đây 
rất thương và quan tâm tới đại chúng. Từ những việc rất 
nhỏ cho đến các uy nghi, chị em tập sự chúng con cũng 
được Ôn chỉ dạy. Hai xóm tăng và ni chỉ cách nhau có 
mấy bước  cho nên Ôn rất để ý đến vấn đề này. Ôn quan 
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tâm tới vấn đề ngủ nghỉ, tắm rửa của đại chúng, Ôn 
bắt bình nước nóng, mua chăn mền… Các em nhỏ tới 
chơi với Ôn rất gần gũi, Ôn cho quà, dạy các em thỉnh 
chuông trống. Đặc biệt hơn nữa là Ôn cười rất tươi, con 
được nuôi dưỡng rất nhiều. Mỗi sáng Ôn dẫn đại chúng 
đi thiền hành, con nhìn thấy được dáng Thầy cầm chiếc 
nón lá bước thảnh thơi qua hình ảnh của Ôn. Con được 
ăn cơm im lặng, được nghe pháp thoại và những chiều 
thứ hai, được tụng kinh Pháp Hoa mỗi tối, v.v... Tất cả 
mọi thời khóa Ôn đều có mặt cho đại chúng.

Về sự thực tập của bản thân thì con để ý tới các uy 
nghi, ngoài ra con dành thời gian để lạy sám hối. Con rất 
thích tụng kinh nên cứ mỗi buổi trưa và buổi chiều con 
thường lên chánh điện nghe kinh. Những giờ rảnh khác, 
con thường tìm những việc mà con có thể làm như lau 
bàn thờ Bụt, nhà Tổ, hay nhà linh. Con lau những bông 
đèn dầu cho sáng rồi đi quanh nhổ những chân nhang. 
Con làm trong ý thức là con đang làm sạch tâm con, 
con gởi năng lượng thực tập đến người thân của con. 
Con cũng nguyện cầu cho Thầy luôn khỏe mạnh để con 
có thể được nương tựa. Con thực tập trong niềm hạnh 
phúc và lòng biết ơn. Con biết ơn ba mẹ đã cho con hình 
hài này. Con biết ơn Thầy đã dạy cho con biết hiểu và 
thương. Con biết ơn Tăng thân đã cho con được sống 
và thực tập. Con biết ơn Người đã dạy cho con nhân 
cách con người. Con biết ơn tất cả mọi người và mọi 
loài. Con cúi rạp mình xuống để tiếp xúc với Bụt, Tổ 
trong con và trong tất cả mọi người. Con là sự tiếp nối, 
là niềm hạnh phúc hôm nay và ngày mai. Con sẽ thực 
tập để không làm những người con thương phải lo lắng. 
Dù ở đâu con cũng luôn hướng về bằng sự thực tập. Mỗi 
bước chân, mỗi hơi thở con đều tập dừng lại. Sống với 
giây phút hiện tại, chế tác được hạnh phúc làm niềm tin 
cho mọi người …

Tập sự N.P
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Phước Huệ, ngày 12.11.2009

... Đã một tháng rưỡi chúng con 
tá túc tại chùa Phước Huệ. Những 
ngày hoảng loạn đã tạm qua, chúng 
con đang ổn định về tinh thần và 
quay về sự thực tập tự thân.

Thầy ơi, con như đang thấy trong 
con một Bát Nhã vừa đẹp, vừa lành. 
Bát Nhã như chưa hề có một thương 
tích nào đã qua. Bởi vì mỗi anh chị 
em chúng con là một Bát Nhã. Và 
chúng con vẫn còn sống thưa Thầy. 
Bát Nhã là quê hương tâm linh trong 

con. Phước Huệ cũng vậy. Ngày trước con cứ nghĩ chỉ 
mỗi một Bát Nhã mới là quê hương của con thôi. Nhưng 
bây giờ con khám phá ra mọi nơi con đến, con qua đều 
là quê hương của con nếu con biết đi trên mặt đất bằng 
bước chân bình an  và sâu sắc. Đúng ra Phước Huệ rất 
rộng nhưng khi chúng con đến thì diện tích dường như 
thu nhỏ lại. Những con đường dường như ngắn hơn. 
Chính trong cái hẹp và ngắn đó giúp con trân quý hơn 
cuộc sống mà con đang có - là một người tu.

Thời điểm này hạnh phúc trong con có phẩm chất hơn. 
Hơi thở con cũng nhẹ nhàng và sâu hơn. Dường như hơi 
thở là viên ngọc quý mà con đang có mà không hề gắng 
gượng. Hơi thở đã là cứu cánh giúp con đi qua cơn bão 
cảm xúc những ngày mưa dông.

Ra Phước Huệ, con có dư dã thời gian để ngồi chơi với 
chính mình và thấy rõ sự thực tập của con tới đâu? Con 
xin kể Thầy nghe một chuyện. Một hôm con ngồi chơi 
với sư em, sư em than thở: “Chị ơi, sư em vẫn chưa 
quen khi ra đây, chật quá!” Con rủ sư em cùng nhìn lên 
trời với con, con hỏi: “Em có thấy bầu trời cao rộng và 
mây vẫn bay thong dong kìa ? Hai chị em mình đang có 
không gian rộng rãi và quá bình an. Mình đâu có lo sợ 
ai đó chọi đá, ném phân hay đánh đuổi mình nữa đâu. 
Như vầy là quá may mắn rồi đó.” Sư em im lặng cười 
và nhìn lên bầu trời. 

Chùa Phước Huệ nằm giữa hai nhà thờ: nhà thờ của 
các xơ và nhà thờ của các cha. Con có cảm tưởng rằng 
chúng con đang được Bụt bảo hộ và Chúa che chở. 
Mỗi ngày con đều được nghe chuông chùa và chuông 
nhà thờ. Tuy khác nhau về âm lượng, cường độ nhưng 
những tiếng chuông ấy đều giúp con lớn lên từng ngày. 
Mỗi buổi sáng ngồi thiền, nhịp thở của con hòa điệu 
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với tiếng chuông đại hồng trầm hùng. Chuông đại hồng 
vừa dứt thì chuông nhà thờ bắt đầu “ding...doong...
ding...doong...”, rồi những bài thánh ca chào ngày mới. 
Chúng con đang được bảo hộ rất nhiều từ khắp nơi, từ 
mọi giới mà gần nhất là Ôn trù trì và các bác Phật tử ở 
chùa. Chúng con được bình an hơn khi Ôn đã có mặt 
cho chúng con. Ôn đứng nhìn và cười khi chúng con 
khất thực. Khi chúng con ăn, Ôn đi ra đi vô xem chúng 
con ăn có nhiều không, ai ăn ít thì Ôn nói: “Ăn thêm đi 
con cho mau lớn!” Thỉnh thoảng Ôn còn ra đánh cầu 
lông với chúng con.

Con thấy rõ con không còn gì phải lo lắng, con chỉ lo tu 
thôi, lo ngồi cho yên, đứng cho vững và thở cho đàng 
hoàng. Chúng con đang được nhiều nguồn năng lượng 
bảo hộ nhưng cũng có vài anh chị em chúng con không 
đủ sức vượt qua. Đó là tiếng chuông giúp con trân qúy 
sự có mặt của đại chúng ở đây…

Con: Chân.C.Nghiêm
(Gia đình cây Sen Trắng)

0O0

Sư Ông kính thương
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tiết trời se se lạnh, như 
một ngày đầu xuân. Khoảng 3h sáng con thức dậy, xoay 
bên trái con thấy sư chị con, xoay bên phải con thấy sư 
em con. Nhìn đâu con cũng thấy người. Các chị em con 
vẫn đang ngủ một giấc an lành. Ba chị em con dậy uống 
trà ngay trong phòng, bên cạnh con có tiếng ngáy hay 
mớ của một chị em nào đó. Mặc dù khung cảnh không 
được thiền vị lắm, nhưng con thấy có không gian và 
ấm áp trong lòng. Chị em con chẳng nói gì cả, chỉ tận 
hưởng sự có mặt của nhau.

Con muốn chia sẻ thật nhiều với Sư Ông, một vị Thầy 
con chưa từng tiếp xúc, chỉ kính thương qua sách vở và 
lời chia sẻ của các quý sư cô. Con sẽ bắt đầu từ những 
gì gần gũi nhất và những gì xảy ra trong con tại thời 
điểm này.

Lúc nhỏ, con đã từng mơ ước một cuộc sống có ý nghĩa. 
Ý nghĩa như thế nào thì chưa cụ thể lắm nhưng chắc 
chắn không phải là đời sống tu sĩ. Hình ảnh tu sĩ trong 
lòng con rất bình thường. Chẳng có gì gọi là cảm hứng. 
Theo thời gian, con lớn lên trong Gia Đình Phật Tử, 
được học hành đến nơi đến chốn, được yêu thương, con 
cứ ngỡ như vậy là đủ. Nhưng đến một ngày con phát 
hiện ra những ước mơ trong lòng con nó hao hao giống 
con đường mà Sư Ông trao truyền. Đó cũng là lúc con 
có nhiều trăn trở, muốn chuyển hướng nhưng con chưa 
đủ tự tin để chọn lựa, mặc dù con đường này đẹp nhưng 
nó khó đi quá! Biết con có đủ sức đi trọn con đường hay 
không. Chẳng ai ủng hộ con, bản thân con cũng không 
ủng hộ con. Nhưng thời gian không cho phép con chờ 

đợi, nên con mạnh dạn từ bỏ tất cả mọi thứ mà con cho 
đó là tương lai, là hạnh phúc của mình để đi theo con 
đường đầy chông gai.

Sự việc ở tu viện Bát Nhã nằm ngoài sự tưởng tượng 
của con. Trong con đầy lo lắng: Tăng thân sẽ đi về đâu, 
rồi mình sẽ như thế nào khi Nhà Nước không muốn 
mình có mặt trên đất nước mình? Con cũng không có 
nhiều niềm tin họ bỏ được sự tham lam, sự tự ngã nơi 
bản thân để yểm trợ cho một con đường đẹp mà mình 
đang hướng tới. Có nhiều anh chị em “lên lên xuống 
xuống”, nhiều anh chị em bỏ Tăng thân. Con cũng bị 
ảnh hưởng đôi chút. Nhưng rồi trong khó khăn này con 
chợt nhận ra “chúng ta chẳng bao giờ biết mình còn lại 
bao nhiêu thời gian”. Thế là con không bám víu vào 
ngoại cảnh nữa, tất cả vốn dĩ vô thường, tại vì mình 
chấp nó là thường tồn nên mình thất vọng thôi. Con 
trở về nương tựa đại chúng, nương tựa chính mình, con 
tranh thủ học hỏi và cảm nhận để khi có tình huống xấu 
xảy ra, con vẫn có thể đứng vững và đi trọn con đường 
này. Con thấy tất cả mọi thứ đều đang chết trong từng 
giây phút. Và chị em con là những người sống làm sao 
đó tái tạo ra những sự sống mới thay thế cho những 
tế bào đang bị hoại diệt. Con không đau lòng hay tiếc 
nuối những gì mất mát, đổ vỡ, con hy vọng mình có 
thể chung tay với Tăng thân tái lập lại những gì đã mất.  
Hiện giờ con thấy bình an hơn, cảm nhận được giá trị 
của Tăng thân. Dù tình trạng có tồi tệ như thế nào đi 
nữa thì con vẫn nguyện đi cùng Tăng thân. Con nguyện 
sẽ là thế hệ tương lai tiếp nối xứng đáng con đường Sư 
Ông đang đi…

Chân.T.Nghiêm
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Phước Huệ ngày 11.11.2009

Thưa Thầy, Thầy vẫn còn đó để cho con cũng như anh 
chị em con có cơ hội viết những dòng chữ tận đáy lòng 
bộc bạch nhỏ to đến với Thầy. Con chưa viết và chưa 
nói gì hết mà con thấy trong con bây giờ “hạnh phúc 
lâng lâng”, một cảm giác rất dễ chịu, con không biết 
phải diễn tả như thế nào nữa. Con chỉ biết là con đang 
hạnh phúc.  Nghĩ đến Thầy bao nhiêu thì con càng 
vững tâm lên nhiều lắm. Bởi vì Thầy của con là một 
Người vĩ đại.

Thầy ơi! Những biến cố xảy ra cho Bát Nhã là bài học 
đầu đời cho “con trẻ” chúng con hồi tưởng, cảm nhận 
lại những việc làm của các bậc Thầy đi trước. Hành 
động bất bạo động của quý Ngài trong thời Ngô Đình 
Diệm đàn áp Phật giáo đã được chúng con tiếp nối ngày 
hôm nay, chúng con đã xử lý tình huống Bát Nhã như 
những gì Thầy đã trông đợi. Con thuộc thế hệ sau này, 
thành ra thời ông Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo con 
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cũng chỉ biết qua sách vở. Trong giai đoạn Bát Nhã 
xảy ra chuyện, cũng là lúc con đọc cuốn Việt Nam Phật 
Giáo Sử Luận để xem con đang nằm vào giai đoạn nào 
trong đó. Những gì xảy ra ở Bát Nhã là quá đủ so với 
cái tuổi 16-20 của chúng con, phải chứng kiến, đối 
diện và trải nghiệm. Lần đầu tiên trong đời con chứng 
kiến những cảnh ấy xảy ra trong chùa nói riêng và 
người tu nói chung. Có lẽ đời tu của mỗi người ai cũng 
có lần trải qua cảnh trên, và có thể nhiều hơn thế nữa. 
Có như thế chúng con không bị sống quên lãng, chính 
những khó khăn đã đánh thức con. Là người tu, mình 
phải biết làm gì, nói gì…? Nhưng nhờ đó con thấy 
Thầy trò mình có trong nhau rất rõ. Những gì Thầy trải 
qua thì chúng con cũng trải qua, những gì Thầy làm thì 
chúng con cũng đang làm, những nơi thầy đến, Thầy 
ở thì chúng con cũng đang tiếp gót Thầy. Mỗi lần đọc 
thư Thầy con thấy không gì hạnh phúc bằng. Kính xin 
Thầy giành nhiều thời gian để viết thư cho chúng con. 
Chúng con đợi thư Thầy.

Thưa Thầy, con muốn nói với Thầy là Tăng thân mình 
dễ thương lắm và con có niềm tin lớn vào Tăng thân.

Chân.H.Nghiêm
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… Sư Ông kính thương của chúng con. Con rất hạnh 
phúc vì tìm thấy một vị Thầy khả kính đã dạy cho con 
học những pháp môn thật là vi diệu, pháp môn nào cũng 
có chất liệu hiểu và thương. Nhờ có chất liệu ấy mà lòng 
biết ơn luôn phát khởi trong con. Cho nên con chế tác 
được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc trong sự thực tập 
cũng như trong cuộc sống hàng ngày của con. Con hạnh 
phúc lắm Sư Ông ạ, khi con quán chiếu mấy câu này: 

“Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Bụt xin chứng nên.”

Ngày nào con cũng thực tập chiêm nghiệm và quán 
chiếu sâu để con biết được con phải học cái gì, thực tập 
làm sao để đền đáp được bốn ân và chuyển hóa rác trở 
thành hoa, xứng đáng được làm con gái của Sư Ông

Kính thưa Sư Ông. Trước kia, khi con nghe Sư Ông 
dạy: “Mình vừa là tu sĩ, vừa là chiến sĩ, vừa là nghệ 
sĩ”. Thật sự lúc đó con chưa hiểu lắm, nhưng nhờ qua 
khó khăn này, con mới thấy rõ các vị đó ở trong con. 
Con thấy mình là tu sĩ thì mình phải rèn luyện, phải tu 
sửa những thói hư tật xấu của thân tâm. Mình là chiến 
sĩ thì mình phải dẹp cho được giặc phiền não, giặc hận 
thù, giặc bạo động, v.v… ở trong tâm. Mình là nghệ sĩ 
thì mình phải chế tác được niềm vui và hạnh phúc  cho 
mình và cho mọi người. Cho nên trong cuộc sống hàng 
ngày, trong tâm con làm sao phải luôn sinh ra những hỷ 

lạc. Có khi trong sự thực tập, con tác ý niềm vui và tự 
cười một mình. Con sẵn sàng nở nụ cười ấy tặng cho 
mọi người, con hạnh phúc ơi là hạnh phúc được sống 
trong vòng tay của Tăng thân. Cho nên trong thời gian 
ra chùa Phước Huệ, không gian ở đây không có được 
như ở Bát Nhã và cũng có lúc con để tâm đi về Bát Nhã 
để được leo đồi và ngắm những vườn cà phê mà con 
thường chăm sóc - nhưng không được hái - cũng hơi 
buồn một chút.

Kính thưa Sư Ông, ở Phước Huệ, sau giờ công phu, chị 
em chúng con đi ra cốc của Sư Ông ngày xưa. Chúng 
con cuốc đất và gieo hạt cải, gieo vào các chậu cảnh 
của Ôn, gieo luôn vào gốc đào của Sư Ông ngày trước. 
Vui lắm Sư Ông ơi, đẹp lắm Sư Ông ơi! Cứ mỗi tuần, 
chúng con thu hoạch. Con nhìn vườn cải y như vườn 
mạ vậy, cứ thu hoạch xong luống nào là con lại cuốc 
đất và gieo hạt giống xuống ngay. Con không cho đất 
nghỉ ngơi mà đất vẫn thương chúng con, vẫn cho chúng 
con những luống cải xanh tươi. Đó là sự ưu ái của trời 
đất. Tuy ở đây không gian không rộng, nhưng con thấy 
không gian trong lòng con lúc nào cũng rộng. Cho nên 
con sẵn lòng ôm hết những ai cần đến con. Nhưng thật 
ra… con chỉ mới ôm được những người con thương và 
con gần thương thôi, còn những người con chưa thương 
được thì tương lai con mới ôm được. Đó là ước nguyện 
con sẽ làm. 

Dạ thưa Sư Ông, con được nuôi dưỡng nữa là sự hiện 
diện của Ôn Phước Huệ, Ôn như là một người mẹ dang 
cả đôi tay ôm lấy hết chúng con. Ôn nhắc nhở và dạy dỗ 
cho chúng con tùng ly, từng tí và mỗi khi Ôn nở nụ cười 
là con thấy hạnh phúc …

Chân.T.Nghiêm
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… Bát Nhã đã đi vào huyền thoại, điều này ai cũng biết. 
khó khăn chồng chất khó khăn. Chỉ có điều, tuy khó 
khăn nhưng anh chị em chúng con vẫn giữ được nụ cười 
trên môi. Đó chính là những bông hoa nở trên đá sỏi khô 
cằn, nên con gọi là Hoa Trên Đá.

Bát Nhã đã đi qua những ngày bi mà hùng, hùng mà bi. 
Con ở xóm Bếp Lửa Hồng nên không chứng kiến được 
những cảnh thương đau ấy. Nhưng con cảm nhận được 
niềm đau chung khi nghe các sư anh, sư chị, sư em kể 
lại, những cảnh ấy như hiện ra rõ mồm một trước mắt 
con. Đêm 27. 06 đó con đã khóc vì đau. Con khóc vì con 
thương tất cả. 

Khóa tu 30.04 - 01.05, đã qua từ lâu rồi nhưng kỉ niệm 
vui buồn vẫn còn in đậm trong trái tim con. Khóa tu 
ấy có bao nhiêu khó khăn xảy ra với đại chúng, nhưng 
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cuối cùng khóa tu ấy vẫn được kết thúc tốt đẹp. Những 
gương mặt của các vị công an đến đuổi những vị khách 
đi lúc 10h đêm làm sao con quên được. Nhưng lạ thay, 
những vị khách quen lúc đó tự ngồi xích lại gần nhau, 
cùng nhau hát lên những bài hát thiền ca mặc cho các 
chú công an tra hỏi. Đến 11h đêm các chú công an ra về, 
trả lại sự bình yên cho tu viện. Con nghĩ các bài hát ấy 
đã phần nào làm các chú “mềm lòng”.

Sáng nay đi thiền hành, để ý trên vách đá cheo leo có 
một cây xanh (hình như là cây ớt). Nhìn cây ớt, con thấy 
chẳng được chút ánh nắng, cũng chẳng được chút hơi 
sương hay nước mưa. Chỉ có đá và không khí. Vậy mà 
những chiếc rễ nhỏ bé ấy vẫn làm việc cần mẫn để nuôi 
thân cây. Đôi lúc con tự hỏi mình rằng: liệu con có bằng 
cây ớt đó không?

Con thấy khó khăn thì khó khăn thật đấy nhưng nhờ vậy 
mà anh chị em chúng con được lớn lên, đôi chân thêm 
vững chắc. Tuy vậy, thứ hai vừa rồi nhà mình vẫn đi cứu 
trợ, đi khóa tu. Đó là những bông hoa thơm ngát nở rộ 
để dâng hương cho đời. 

Thưa Thầy, khi con mới học lớp 6, lớp 7. Con có dịp 
quan sát cách người ta chơi cây cảnh, thời đó có phong 
trào chơi cây vạn tuế. Để có một chậu vạn tuế để chơi, 
để ngắm,người ta bỏ ra hơn cả triệu đồng để mua nó về. 
Cây vạn tuế ưa sống trên núi đá vôi, khô cằn và khắc 
nghiệt. Ấy vậy mà nó lại xanh tốt. Khi được sống trong 
chậu đẹp, đất tốt thì nó lại chậm lớn và ngày càng xấu 
đi. Thế mới biết thế nào là giá trị của từng nếp sống. 
Viết đến đây con thấy Tăng thân Bát Nhã cũng giống 
như cây vạn tuế vậy. Trong gian khổ, tình huynh đệ của 
chúng con thêm khắn khít, tâm bồ đề thêm vững chãi. 
Cuộc sống không có gì là không thay đổi, chỉ có sự thay 
đổi là không thay đổi mà thôi.

Hôm nay chúng con có được nghe nói:  “… Tăng thân 
chỉ được ở đây đến hết ngày 31-12 …” Con chẳng biết 
ngày ấy rồi sẽ như thế nào đây? Nhưng dù thế nào thì 
Bát Nhã đã đi vào tim mọi người. Mỗi người là một Bát 
Nhã, một thầy Thích Quảng Đức thì cũng xứng đáng 
rồi. Cũng như con tàu nổi tiếng Titanic, tuy đã chìm 
xuống dưới đáy đại dương nhưng nó đã đi vào lịch sử. 
Và thật hạnh phúc vì con là một tế bào của Tăng thân.

“Nếu ngày mai thấy khung trời đổ nát
Hãy tìm tôi tận đáy hồn em.”

Chân.C.Nghiêm

Tình queâ höông
Ai đã làm quê hương tôi đổ nát
Làm vỡ tan cả những ước mơ xanh
Nhưng quê hương chưa bao giờ từng mất
Mất hôm nay cho sống lại ngày mai.

Tôi lớn lên trong dòng sông của Mẹ
Tuổi thơ ngây cất tiếng hát mỗi ngày
Ngỡ đã chết nhưng lòng tôi vẫn sống
Vẫn êm đềm hai tiếng gọi quê hương.

Quê hương tôi là đồi thông gió hát
Là những ngày đồi suối với anh em
Là bước chân nhẹ nhàng từng hơi thở
Là nụ cười đôi mắt ánh long lanh.

Quê hương tôi là tình thương của Mẹ
Là không gian, là suối hát cả ngày
Là tách trà ngồi dưới vầng trăng mát
Là tiếng hát giúp người sống thảnh thơi.

Là cỏ hoa đôi bờ ven suối nhỏ
Buổi thiền hành nhè nhẹ bước chân qua
Là những lời chân tình từ huynh đệ
Là mắt buồn dấu kín lúc chia tay.

Quê hương tôi bình thường như vậy đó
Nhưng từng ngày nuôi dưỡng trái tim tôi 
Tuy đi xa nhưng lòng luôn nhớ đến
Làm hành trang tiếp bước để đi xa.

Quê hương tôi chưa bao giờ từng mất
Dù không còn đổ nát trái tim tôi
Tôi lớn ư? Chưa bao giờ từng lớn
Lời “dặn dò” tôi còn mãi khắc ghi.

Chiều hôm nay trên đường về lối cũ
Nhìn mặt trời đang lặn ở chân mây
Mặt trời lặn không hẳn là đã tắt
Sẽ vẫn còn vào mỗi sáng ban mai.

Chân Pháp Chứng 
07.12.09
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Con người có bản năng hướng thiện, dù lớn đến đâu, dù 
sống dài đến mấy, con người ta vẫn khắc khoải đi tìm…
đi tìm cho mình một con người thật, đi tìm một nơi mà 
ở đó con người khóc cười được với cái giọng rất riêng, 
với chính những gì rất thật của mình. Có nhiều người 
thắc mắc và chất vấn anh chị em tôi rằng tại sao quý vị 
lại phải đi chung với nhau mới tu được, tại sao quý vị 
không ai về nhà nấy cho yên ổn mà cứ bám riết lấy nhau 
để rồi bị đánh đuổi chạy từ nơi này sang nơi khác như 
vậy… Tại sao…? Tôi đặt câu hỏi này cho chính mình 
“Tại sao tôi thương anh chị em tôi nhiều như vậy? Tại 
sao tôi thương con đường này nhiều như vậy?” Chúng 
tôi là những người xa lạ, về Bát Nhã từ mọi miền đất 
nước, có người còn thuộc dân tộc Vân Kiều… Chúng 
tôi về với nhau và nguyện tu tập bên nhau bởi vì chúng 
tôi được nói lên tiếng nói của con người, nói lên tiếng 
nói chân thật từ con tim đang đập liên hồi trong khuôn 
ngực rực cháy lên ngọn lửa Bồ Đề Tâm. Như Phùng 
Quán thuở nào đã cất lên khẳng khái:

Yêu nhau cứ bảo là yêu
Ghét nhau cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu... 

Đến với nhau, chúng tôi có thể sống thật con người của 
mình. Những khổ đau, tủi hờn được sẻ chia và ôm ấp, 
những yêu thương tươi đẹp được gìn giữ và vun bồi. 
Chúng tôi được cười những nụ cười tươi sáng từ con tim 
của mỗi người muốn cống hiến niềm vui cho thế gian, 
chúng tôi khóc những dòng nước mắt mặn mà tình người 
cũng từ chính con tim muốn đem tình yêu thương đến 
cho quê hương này. Chúng tôi đến với nhau, tu tập, học 
hành chung với nhau và thương yêu gắn bó như ruột thịt 
bởi vì chúng tôi được đích thực là mình, được sống thật 
là chính mình và được nhận mặt nhau như anh chị em 
một nhà, con cháu của một gia đình tâm linh rộng lớn. 

Buổi sáng hôm đó thật bình an, một buổi sáng thường 
lệ mồng chín tháng mười hai, một buổi sáng có nắng 
và một chút sương nhẹ... Chúng tôi được đi chung bên 
nhau những bước chân bình lặng thong dong trong buổi 
thiền hành. Rồi tất cả anh chị em tôi theo Ôn Trụ Trì 
và Thầy Thanh Nhật, thầy Giới Đạt, thầy Giới Tuệ đệ 
tử Ôn đón tiếp phái đoàn đại diện Liên Hiệp Quốc và 
Lãnh sự Thuỵ Điển tới thăm. Sự yên ắng của không gian 
Phước Huệ và những bước chân thiền hành bị khuấy 
động bởi nhóm người lạ mặt đeo khẩu trang. Thế rồi 
buổi gặp gỡ của Phái đoàn các nước bạn với Ôn Trụ Trì 
và anh chị em chúng tôi không thành giữa tiếng la hét, 
chửi rủa và buộc tội của đám đông. Người ta nhục mạ 
và làm tổn thương nhân phẩm của Ôn Trụ Trì và của 
anh chị em chúng tôi. Tôi rúng động bàng hoàng trước 
cảnh một người tự xưng là Phật tử dang tay sỉ vả thằng 
thừng vào mặt một vị tôn đức. Xung quanh tôi là cảnh 
hỗn loạn ồn ào. Anh chị em tôi vẫn ngồi yên, mỗi người 
đều duy trì niệm từ bi và bình lặng. Sự hỗn loạn càng 
tăng lên khi phái đoàn thăm viếng phải ra về. Ôn trụ trì 
lập tức bị cô lập trong phòng làm việc mấy mét vuông 
của mình, bao quanh là tiếng la hét chửi rủa nhục mạ 
của hơn trăm con người. Sau gần một tiếng đồng hồ, Ôn 
Trụ Trì mới thoát được vào phòng riêng và bên ngoài 
vẫn còn tiếng đập cửa la hét.

Sức ép càng tăng khi Ôn nhất định không ký vào bản 
kiến nghị đuổi anh chị em tôi ra khỏi chùa. Chiều hôm 
đó, các Thầy Giới Đạt, Thanh Nhật và các bác Phật tử 
của chùa cũng bị người ta nắm lôi ra ngoài. Tiếng nói 
của Ôn không có ai nghe và chìm nghỉm giữa những âm 
thanh hỗn độn của giận dữ và vô minh của con người. 
Áp lực, sự giận dữ càng lúc càng tăng... “Ôn có thể ngất 
xỉu ở trong đó mất thôi, Ôn có thể bị áp bức mà chết 
giữa lớp lớp những con người đang la ó, buộc tội... ” 
Chúng tôi muốn bảo vệ Ôn, chúng tôi muốn có mặt bên 
Ôn trong giây phút nguy nan này. Lòng tôi thắt lại khi 
từng sư anh, sư chị, sư em của tôi bị nhấc bổng và ném 
ra khỏi phòng như một bao tải. Sư em Áo Nghiêm, sư 

Noãi ñau xeù loøng
Sư cô Tâm Nhật

Ñaây hai baøn tay toâi
Moät kieáp luaân hoài khoâng xoùa nhoøa thöông tích
Nuï cöôøi coøn ñaây toâi khoâng bao giôø oaùn traùch

Coøn ñaây taâm hoàn thô daïi ngaøy xöa
Ñaây hai baøn tay xöa

Baêng boù vaãân chöa laønh
Toâi mang veà traû laïi

Thaønh khaån nguyeän caàu xin ñöøng nghieán naùt
Nguyeän caàu möôøi phöông traêng sao chöùng minh

(Xin cuùi ñaàøu ñöa veà)
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em Liên Nghiêm bị xô đẩy và ném ra ngoài, tay của Liên 
Nghiêm sưng đỏ vì bị xiết quá mạnh. Đầu của sư em 
Hoạt Nghiêm sưng vù một cục to tướng khi lãnh lấy một 
cú thoi từ một bàn tay thô bạo nào đó rồi bị đẩy từ trong 
phòng ra và va đầu thêm vào cột nhà. Sư em chỉ mới 17 
tuổi. Thầy Phong Thuấn bị xô ra ngoài và bị xé cho rách 
áo. Thầy Thánh Hiệp, sư em Pháp Doanh, sư em Pháp 
Chuẩn cũng bị ném ra ngoài kèm theo lời đe dọa gầm 
gừ của chú công an mặt thường phục. Tôi nhận ra chú 
công an đó, người có mặt từ đầu những ngày Bát Nhã 
nguy nan, đứng bình thản quay phim cảnh anh chị em 
tôi bị đánh đập, rượt đuổi. Tiếng la thất thanh của sư em 
Đáo Nghiêm khi bị một người đàn ông xô đẩy và đụng 
vào, rồi sư em cũng bị hất văng ra khỏi phòng. Chúng 
tôi cùng ngồi 
xuống chung 
với nhau ngay 
trên nền gạch 
và con đường 
trước nơi 
đang xảy ra 
áp bức. Tiếng 
niệm Bồ tát Quan Thế Âm cất lên, trầm hùng, thanh 
thoát. Giống như một đàn ong, không có sự chỉ huy, 
không có ai sắp xếp, từng người từng người chúng tôi 
cùng ngồi xuống bên nhau và hòa vào tiếng niệm Bồ tát. 
Năng lượng mát mẻ thanh lương của Bồ tát Quán Thế 
Âm đang có mặt, ôm lấy mọi người không phân biệt 
tốt xấu đúng sai. Lòng tôi bình an và nhẹ nhàng lạ. Để 
cho mình hòa vào năng lượng hùng hậu của Tăng thân, 
khi mình là một với năng lượng dạt dào yêu thương, 
khi mình là một với biển âm thanh vi diệu của Mẹ Hiền 
Quan Âm thì những lời chửi rủa nhục mạ kia không 
làm mình tủi thẹn và đau khổ. Những người anh chị em 
của tôi đã khóc, những dòng nước mắt lặng lẽ bình an. 
Không một ai trong chúng tôi sanh khởi tâm niệm oán 
thù, nước mắt này là dòng nước mát tưới cho hồn người 
bớt rát bỏng đau thương, bớt hận thù nóng bức. 

Ngày mồng Mười tháng 12 cũng xảy ra quang cảnh như 
vậy, đám đông hơn hai trăm con người ùa vào chùa la 
ó. Chuông đại hồng đã được thỉnh lên, hùng tráng và 
mạnh mẽ, như tiếng gọi trở về của Đấng Cha Lành, như 
tiếng báo động kêu thương của những người con của 
Bụt. Người ta đem băng rôn, biểu ngữ giăng khắp chánh 
điện chùa. Anh chị em tôi đang đắp y ngồi vàng rực 
cả chánh điện, yên lặng tĩnh toạ và niệm danh hiệu Bồ 
tát Quán Thế Âm. Những người Phật tử theo phép tắc 
thông thường nhất là vào chánh điện của một ngôi chùa 
thì bỏ giày dép ra, cúi đầu lễ Phật. Thật ra, người Việt 
Nam theo truyền thống tốt đẹp ngàn xưa, dù không phải 
là Phật tử, khi vào chùa cũng bỏ giày dép ra và cúi đầu 
lễ Phật. Đám đông mang cả giày dép chạy ùa vào chánh 
điện rồi la hét, giăng băng rôn biểu ngữ ngay trước bàn 
thờ chính, ngay trước tôn tượng của Đức Bổn Sư. Những 
người khác thì đập phá cửa tháp chuông và giựt đi dùi 

chuông mà sư chú đang thỉnh đại hồng. Họ chửi rủa anh 
chị em chúng tôi là những người tu mờ ám, là những 
người bán nước, bị đồng tiền mua chuộc... hãy ra khỏi 
chùa để chỗ cho họ có nơi mà tu tập... Những người 
này là ai, có phải là Phật tử? Một người đàn ông còn trẻ 
đã tỏ lòng thương cảm và ‘thông báo’ cho anh chị em 
tôi rằng: “Chúng tôi được điều vào từ Nam Định, tổng 
cộng là ba ngày, được môt ngày rưỡi rồi, các cô ráng 
thêm một ngày rưỡi nữa nhé! Vô đây mới biết các Thầy 
cô tu hành đàng hoàng, tôi thấy hối hận lắm...”. Khắp 
nơi tiếng huyên náo dễ làm con người bị kích động. Anh 
chị em chúng tôi vẫn ngồi đó, yên lặng và bất động. Bên 
ngoài công an mặc thường phục có mặt khắp mọi ngõ 
ngách Phước Huệ, dòm ngó và theo dõi từng động tĩnh 

của chúng tôi. 
Mà chúng tôi 
nào có làm 
gì khác hơn 
ngoài ngồi 
yên mà nhiếp 
tâm vào sự 
bình an. Đám 

đông huyên náo chạy về phía dãy phòng mà họ nghi ngờ 
là có người chị lớn của chúng tôi ở đó. Cửa phòng bị 
dộng ầm ầm, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, bao nhiêu thứ âm 
thanh hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Họ không biết rằng 
Tăng thân không có người cầm đầu, mỗi người trong 
tăng thân là mỗi tế bào trên cùng một cơ thể, đều quan 
trọng và cần thiết như nhau. Cuối cùng Ôn Trụ Trì xuất 
hiện, thế là đám đông đổ dồn về hướng đó. Ôn lại bị 
bao vây giữa hơn hai trăm con người hung dữ. Người ta 
không cho Ôn di chuyển dù chỉ là một bước. Biểu ngữ 
lại được giăng lên với những lời lẽ xúc phạm đến nhân 
phẩm của một con người. Đám đông lại hung hăng bao 
vây lấy anh chị em chúng tôi đang ngồi bệt xuống nền 
đất, giăng biểu ngữ xung quanh chỗ chúng tôi ngồi và 
chửi rủa thậm tệ hơn ngày hôm qua nữa. Tôi ngồi đó với 
các anh chị em, bên phải tôi là sư em Phượng Nghiêm. 
Phượng Nghiêm năm nay mới 18 tuổi, vào chùa tu năm 
em chưa đầy 15. Em hiền lành và trong sáng lắm, nếu 
nói chúng tôi đã làm gì nên tội mà bị đánh đuổi cho tới 
tận đường cùng như vậy thì thử hỏi rằng em tôi mới 
chừng đó tuổi đầu đã phải chịu những tủi nhục, rẻ kh-
inh này hay sao? Tiếng Phượng Nghiêm trong trẻo ngây 
thơ cất lên tha thiết, hòa chung với tiếng niệm thiết tha 
trầm hùng vút cao của các sư anh, sư chị, sư em khác 
quanh mình. Ngay trên đầu chúng tôi là tiếng gào rú của 
hai, ba cái loa phóng thanh cỡ lớn, dọa dẫm khuyến cáo 
chúng tôi phải rời khỏi chùa Phước Huệ. Có sư em ngồi 
vòng ngoài, nhắm mắt niệm Bồ tát mà mặt hứng đầy 
nước bọt văng ra khi những người hung dữ kia ghé sát 
xuống mà chửi rủa. Sư em Trung Ngọc cũng ngồi vòng 
ngoài, cảm thấy tai mình ù đi khi một người đàn bà đã 
ghé chiếc loa phóng thanh vào tai em mà chửi: “... Mày 
đi tu gì mà ngu và lì quá vậy, cút về địa phương mà ở đi, 
tới đây tính chiếm chùa hả?” Chao ơi ! chúng tôi như 

Ngöôøi tu laø aùng maây bay, laø vaàng traêng toû. Coù 
ai töøng chöûi ruûa nhuïc maï ñöôïc moät aùng maây 
bao giôø! Coù keû naøo töøng ñe doïa giam caàm ñöôïc 
moät vaàng traêng maùt thanh thaûn giöõa trôøi khoâng!
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những con chim non vừa bị đánh tan tác và đuổi ra khỏi 
tổ ấm của mình trong cơn giông tố ngày hai mươi bảy 
tháng Chín vừa qua, may nhờ ơn đức Ôn Phước Huệ 
cưu mang cho nên mới có được ngày này. Những vết 
thương trong lòng còn chưa lành lặn, giòng nước mắt 
còn chưa ráo trên những khuôn mặt trong sáng kia mà, 
nỡ nào quý vị còn làm cho những tâm hồn non dại kia 
ghi đậm thêm vết buồn thương. Nước mắt em tôi rơi lã 
chã và tiếng niệm Bồ tát đôi chút nghẹn ngào. Càng bị 
chửi rủa chúng tôi càng niệm thiết tha. Năng lượng từ 
bi vô uý của Mẹ Hiền Quan Thế Âm bảo hộ chúng tôi. 
Năng lượng bình an của Tăng thân ôm ấp và làm cho 
chúng tôi an lành, mạnh mẽ. Tôi mở mắt nhìn thẳng 
vào sự hỗn loạn trước mặt và trên đầu mình, bỗng dưng 
một niềm thương cảm trào dâng. Những người này, 
những người đang chửi bới nhục mạ chúng tôi, đáng 
bằng tuổi anh tôi, chị tôi hay bằng tuổi Ba Mẹ, Ông Bà 
tôi. Họ được mớm cho những suy tư chúng tôi là những 
kẻ cướp chùa, là những người bị đồng tiền ngoại bang 
mua chuộc...  họ được hiểu theo cách nhìn nhận đó và 
họ tin tưởng rằng những gì họ đang gây ra cho chúng 
tôi là đáng lắm. Tôi thoáng mỉm cười và thấy thương họ 
hơn bao giờ hết. Làm sao mà oán hận những con người 
có nhiều khổ đau mê mờ kia chứ, khi hạnh nguyện của 
chúng tôi là Buổi sáng cho người thêm niềm vui, buổi 
chiều giúp người bớt khổ  kia mà.  Bồ tát Địa Tạng đã 
phát nguyện: “Địa ngục mà còn người đau khổ thì thề 
không thành Phật. Chúng sanh mà chưa độ hết thì thề 
không chứng quả vị Bồ Đề.” Nguyện cầu cho những 
người đang làm chúng tôi điêu đứng được nhờ ơn Bụt 
Tổ mà phát được tâm lành để bớt quả khổ về sau. Tôi 
ngồi đó, lòng rộng mênh mông bình thản...nghĩ đến 
Thầy, hình ảnh Phương Khê thênh thang...

Tôi thấy âm thanh thật là vi diệu, giống như những đợt 
sóng, tuy hình thức có khác nhau nhưng bản chất của 
sóng là nước, những gì tôi được nghe tuy là có khác 
nhau nhưng bản chất nó vẫn là những âm thanh phát 
ra từ cổ họng. Những lời nói yêu thương và những lời 
chửi rủa đều được phát sinh ra theo cùng một cách, nó 
là những thứ âm thanh, và bản chất của nó chẳng khác 
nhau mấy. Tôi mỉm cười khi quán tưởng tới điều đó. 
Tôi thầm gọi “Thầy ơi!” Ngay trên đầu và xung quanh 
chúng tôi là những âm thanh mang chất liệu của tà kiến, 
hận thù. Tôi thấy trong tôi tình yêu thương dâng tràn, 
mát mẻ và thanh lương lạ. Tôi thấy tôi không có một 
chút sợ hãi nào, lòng yên ả như dòng suối nhỏ. Tôi vẫn 
nghe những âm thanh và tôi cũng biết những âm thanh 
đó mang nội dung gì theo cách hiểu thông thường của 
thế gian, nhưng sao trong lòng tôi không hề có một niệm 
oán hận hay thù ghét gì. Tôi ngồi đó, hòa chung tiếng 
niệm Bồ tát với anh chị em và thấy hơi thở mình đều 
đặn, sâu lắng. Trong tôi thênh thang Phương Khê ngập 
nắng... Lúc đó tôi là Phương Khê, có Thầy có anh chị 
em, Thầy đang đi ngang qua vườn trúc, lặng lẽ, bình 
thản, an nhiên! Tôi vui quá nên đã... xuýt mỉm cười 

nhưng tôi đã kìm lại kịp. Bởi vì chúng tôi đã được căn 
dặn là đừng nên cười những lúc như vậy, những người 
không ưa mình sẽ nổi giận thêm thôi khi họ không thấy 
mình sợ hãi khi bị đe dọa, chửi rủa mà còn ngồi đó cười. 
Tôi không mỉm cười nữa nhưng trong lòng vẫn thênh 
thang lạ lùng. Tôi thấy con người của mình nhẹ nhàng, 
trong sáng và mát mẻ quá chừng! Mà những lúc nhẹ 
nhàng như vậy, an vui như vậy thì tôi lại rất ưa cười, 
thành thử tôi... đưa nụ cười vào trong giống như tôi đã 
đưa những dòng nước mắt lặng lẽ vào trong vậy. Tôi 
thầm gọi “Thầy ơi, con bình an lắm!” Tôi biết Thầy 
cũng bình an lắm những lúc như vậy, Thầy cũng có mặt 
nơi đây với chúng tôi, và Thầy cũng đang mỉm cười 
lặng lẽ với chúng tôi. Người tu là áng mây bay, là vầng 
trăng tỏ. Có ai từng chửi rủa nhục mạ được một áng mây 
bao giờ! Có kẻ nào từng đe dọa giam cầm được một 
vầng trăng mát thanh thản giữa trời không! 

…bóng tối vẫn còn chẳng hề mất mát
mà được ôm ấp chuyển trao bởi trăng 

bạc thong dong…
niềm đau vẫn còn chẳng hề mất mát
mà được tự do hạnh phúc ấp ủ yêu thương!
Niềm đau chừ! ai từng khiếp đảm!
đánh mất nhuệ khí chới với phiêu linh…
Bóng tối chừ! kẻ nào từng qua lại!
u tối hoang mang lạc lối quên đường về…
Tự do chừ! ai từng nếm trải!
khoảng khoát không gian chẳng vướng bận 

mây ngàn…

Mát trong trăng tỏ chừ! Hành giả nào là Bồ tát
Rong chơi thanh thản giữa vô tận bình an…  
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Bát Nhã đây là Tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, là Tăng 
thân Bát Nhã đang gặp khó khăn và đang là một mối 
băn khoăn cho chính quyền, là Pháp nạn của Phật giáo 
Việt Nam trong những thập niên đầu của thế kỷ thứ hăm 
mốt. Công án là một vấn nạn cần phải giải quyết bằng 
niệm, định và tuệ chứ không thể chỉ bằng trí năng của 
ta. Nếu chưa giải quyết được thì mình chưa có hướng 
đi, chưa có an lạc và hạnh phúc. Công án này có thể 
được tham cứu chung, nhưng cũng có thể được tham 
cứu riêng. Công án là một mũi tên cắm vào thân thể 
ta, chưa rút được mũi tên ra thì chưa có an lạc. Mũi tên 
này không phải từ bên ngoài bay tới. Nó không phải là 
một tai nạn mà là một cơ hội để ta quán chiếu và vượt 
thoát được những băn khoăn trăn trở của ta lâu nay về 
ý nghĩa cuộc đời, về tương lai đất nước, về hạnh phúc 
chân thật của ta. 

Vua Trần Thái Tông ngày xưa đã từng tu Thiền, đã từng 
tham khảo công án và vua cũng đã đưa ra bốn mươi 
công án Thiền với các bài Niêm, Tụng và Kệ để mời các 
bạn tu cùng tham khảo tại chùa Chân Giáo. Những công 
án này còn được ghi lại trong sách Khóa Hư Lục do vua 
sáng tác. Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung, anh ruột của 
tướng Trần Hưng Đạo, cũng đã từng tham khảo công án, 
và cũng đã đề ra mười ba công án, những công án này 
cũng còn được ghi lại trong sách Tuệ Trung Thượng Sĩ 
Ngữ Lục. 

Sách Bích Nham Lục do thiền sư Viên Ngộ biên soạn 
vào thế kỷ mười hai có cả thảy 100 công án thiền với 
những lời Thùy thị, Bình xướng và Trước ngữ, là một 
tác phẩm cổ điển được sử dụng trong nhiều trăm năm ở 
chốn thiền môn. 

Trong số các công án phổ thông nhất có các công án 
“Cây tùng trước sân”, “Cái tất cả đi về cái một, cái 
một đi về đâu?”, “Con chó có Phật tính không?” và 
“Ai đang niệm Phật?”. Công án hào hùng nhất mà Tuệ 
Trung Thượng Sĩ đưa ra là “ Tất cả đều vô thường, đều 
là pháp sinh diệt. Cái gì sinh diệt?”

Công án không thể được giải quyết bằng lý luận, bằng 
biện chứng pháp, dù là biện chứng pháp duy tâm hay 
duy vật, mà phải được giải quyết bằng niệm lực và định 
lực, nghĩa là bằng năng lượng của chánh niệm và chánh 
định. Giải được công án thì ta thấy khỏe, không còn lo 
sợ thắc mắc gì nữa, là thấy được con đường đi, là đạt 
được sự an tâm. 

Nếu nghĩ rằng con chó có Phật tính hay không là một 
vấn đề của riêng con chó, hoặc nghĩ đó là một vấn đề 
triết học cần phải giải quyết, thì đó chưa phải là một 
công án. Nếu nghĩ rằng cái một đi về đâu là một vấn đề 
chỉ liên hệ tới sự vận hành của thế giới khách quan bên 
ngoài thì đó cũng không phải là một công án. Nếu nghĩ 
rằng Bát Nhã là vấn đề của 400 tu sinh đang gặp khó 
khăn, đang cần một giải pháp “hợp tình hợp lý” thì đó 
cũng không phải là một công án. Chỉ khi nào thấy rằng 
Bát Nhã là vấn đề chính của bản thân ta, nó có liên hệ 
trực tiếp đến hạnh phúc, đau khổ của ta, của tương lai 
ta và tương lai đất nước dân tộc ta, và chừng nào chưa 
giải quyết được công án Bát Nhã thì ta còn ngủ không 
yên, ăn không yên, làm việc không yên, thì lúc ấy Bát 
Nhã mới thực sự là một công án. Niệm có nghĩa là nhớ 
tưởng, là canh cánh bên lòng, là nâng công án lên từng 
giây từng phút trong đời sống hàng ngày của mình để 
quán chiếu, không phút giây nào xao lãng. Niệm phải 

Đừng đi tìm cái anh muốn thấy. Việc làm đó vô ích.
Không đi tìm, nhưng cho phép cái thấy tự đến, cái thấy ấy sẽ giải 
phóng được cho anh.
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liên tục không được gián đoạn. Khi ăn cơm, khi mặc 
áo, khi tiểu tiện hoặc đại tiện, khi uống trà, khi tắm gội, 
hành giả phải đưa công án lên để mà quán chiếu. Công 
án có khi còn gọi là thoại đầu. Phật là ai mà ta phải 
niệm, và người đang niệm Phật, người ấy là ai? Ta là ai? 
Phải tìm cho ra. Chưa tìm ra là chưa vỡ vạc, chưa chứng 
ngộ, chưa thông suốt.

xxx

Những vị xuất gia trong Tăng thân Bát Nhã chắc hẳn là 
những người có cơ hội nâng công án Bát Nhã lên cứu 
xét nhiều nhất trong đời sống hàng ngày. Ngày nào họ 
cũng ngồi thiền nhiều lần, đi thiền hành nhiều lần, và 
trong khi nấu cơm, giặt áo, lặt rau, quét tước, v.v., lúc 
nào họ cũng có cơ hội tham cứu về công án Bát Nhã. 
Họ có niệm và họ có định dễ dàng hơn, vì đó là vấn đề 
sống chết, vấn đề lý tưởng, vấn đề tương lai của họ. Và 
có người đã quán chiếu thành công, vì vậy ở trong một 
tình trạng bị đàn áp và khủng bố thường xuyên như thế 
mà có những người trong số họ vẫn cười dòn được, vẫn 
tươi như hoa, vẫn chế tác được bình an và tình thương, 
vẫn không bị lo lắng sợ hãi và hận thù lôi kéo; trong khi 
đó thì những vị khác còn mang nặng chấn thương và 
những thống khổ gây nên trong những ngày Bát Nhã và 
Phước Huệ bị đánh phá. Một sư cô đã làm được bài kiến 
giải để trình lên thầy của mình. Cô viết: “Bát Nhã ngày 
xưa, nay đã thành mưa, rơi xuống mặt đất, nẩy hạt Bồ 
đề.” Sư cô này chỉ khoảng 18 tuổi, và mới tu chưa đầy 
hai năm, nhưng đã quán chiếu thành công.

Tại sao mình chỉ muốn tu thôi mà người ta không cho 
mình tu? Tại sao các bậc tôn túc muốn che chở bảo lãnh 
cho mình tu mà nhà nước lại không cho bảo lãnh? Mình 
có biết chính trị là cái gì đâu và chẳng tha thiết gì tới 
chuyện chính trị, tại sao người ta cứ nói là mình làm 
chính trị và tại sao cứ nói Bát Nhã là một mối đe dọa 
cho an ninh quốc gia? Tại sao phải giải tán cho được 
Bát Nhã dù phải áp dụng những biện pháp như thuê 
côn đồ, vu khống, lừa gạt, đánh đập, đe dọa? Tại sao họ 
là những người đáng bậc cha chú mình mà họ nỡ làm 
như thế đối với mình? Nếu nhà nước không cho mình 
tu chung như một Tăng thân nữa mà bắt mình phải mỗi 
người đi một ngả thì làm sao trong tương lai mình có thể 
có lại một Tăng thân? Tại sao ở các nước khác người ta 
có tự do để thực tập pháp môn, còn ở đây thì không? 
Những câu hỏi như thế dồn dập đi tới. Ngồi thiền, đi 
thiền hành, nghe pháp thoại, thực tập chánh niệm trong 
khi nấu cơm, làm vườn, chấp tác, người hành giả nuôi 
niệm lực và định lực. Niệm và định lực ấy như sức nóng 
của lửa làm tan rã tất cả những dấu hỏi, những vấn nạn. 
Bát Nhã ngày xưa là hạnh phúc. Mình đã được sống rất 
thật với chính mình, với cách sống mà mình muốn sống. 
Mình có thể nói ra những cảm nghĩ của mình cho các 
anh chị em đồng tu mà không e ngại sợ sệt. Mình đã tìm 
ra được tình huynh đệ. Mình có cơ hội đem tuổi trẻ của 

mình để giúp đời. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Bát Nhã 
trong những ngày qua cũng đã từng là một cơn ác mộng, 
nhưng ta đã có cơ duyên tìm thấy ta rồi, ta đã tìm được 
con đường rồi, thì dù có Bát Nhã hay không có Bát Nhã 
ta vẫn không cần lo sợ. Bát Nhã đã trở thành một cơn 
mưa, đã mưa xuống làm cho hạt giống kim cương nẩy 
mầm trong ta. Ngày mai dù không có Bát Nhã, dù bị đuổi 
ra khỏi Phước Huệ, nhưng hạt giống Bồ đề trong ta vẫn 
không bao giờ mất. Thầy đã dạy mỗi đứa con thầy phải 
trở thành một Bát Nhã, một Phương Bối. Mình là sự tiếp 
nối của thầy, chắc chắn mình sẽ tạo dựng được trong 
tương lai những Bát Nhã mới, những Phương Bối mới. 
Đã có hạt giống rồi, đã có đường đi rồi, mình không còn 
lo sợ cho tương lai, tương lai của mình và của đất nước. 
Những người cấm cản mình tu học hôm nay, ngày mai 
mình sẽ có cơ hội độ cho họ. Họ chưa có cái thấy bây 
giờ, nhưng sau này họ sẽ có cái thấy ấy. Một số trong 
những người đã từng đàn áp, đã từng làm khổ mình, bây 
giờ cũng đã hé thấy được sự thật rồi. Thành kiến và tri 
giác sai lầm như bức tường Bá Linh đang rã ra từ từ và 
sẽ sụp đổ. Mình không lo ngại, không tuyệt vọng. Mình 
có thể cười vang như nắng sớm.

xxx

Mình là một vị đại úy Công an

Ban đầu mình tin rằng nếu cấp trên đã có chính sách 
giải tán Bát Nhã thì chắc chắn là chủ trương này phù 
hợp với nhu cầu an ninh của đất nước. Mình có niềm 
tin nơi lãnh đạo. Nhưng trong quá trình thực hiện chính 
sách, mình đã khám phá ra nhiều việc đau lòng. Bát Nhã 
đã trở thành công án của đời mình. Mình mất ăn, mất 
ngủ. Giữa đêm mình thức dậy. Mình tự hỏi nhóm người 
này đã làm gì để mình phải nhìn họ như là những phần 
tử phản động, có hại cho an ninh. Họ có vẻ rất bình an; 
chính mình mới không có đủ bình an trong lòng. Không 
có bình an trong lòng, mình làm sao giữ gìn và thiết lập 
được sự bình an trong xã hội? Trên phương diện luật 
pháp, họ không có tội tình gì cả. Sự thực là mình đã 
đứng về phía những người muốn chiếm hữu tài sản của 
họ, buộc họ phải rời nơi mà họ đã cư trú trong nhiều 
năm, nơi mà cơ sở đã do chính họ góp phần tạo dựng. 
Mình đã làm đủ mọi cách để cho họ đi, nhưng họ đã nhất 
định không chịu đi. Họ có vẻ thương yêu nhau, đoàn kết 
với nhau. Họ sống một đời sống lành mạnh. Tuy họ trẻ 
tuổi, nhưng không ai rơi vào vòng ma túy, hút xách, đĩ 
điếm. Họ sống đơn giản, ăn chay, ngồi thiền, nghe kinh, 
pháp đàm, hoàn toàn bất bạo động. Họ không có vẻ gì là 
nguy hiểm. Họ không hề có một lời nói hoặc hành động 
nào chống báng nhà nước. Mình không thể nói là họ 
phản động, là họ làm chính trị được. Vậy mà cuối cùng 
mình phải nói họ là phản động, là làm chính trị. Mình đã 
tìm mọi cách để cho họ bỏ đi: dụ dỗ, dọa nạt, cúp điện 
nước, kiểm soát hộ khẩu mỗi ngày, và trong suốt nhiều 
tháng lúc nào cũng tới chùa vào ban đêm để sách nhiễu 



170

họ, để họ nản lòng. Họ đã không trách móc, họ lại còn 
mời mình ngồi lại, hát cho mình nghe và đòi chụp ảnh 
với mình nữa. Cuối cùng mình phải thuê côn đồ tới để 
phá phách, để đánh đập, để buộc họ ra đi. Và mình cũng 
phải mặc thường phục đến để chỉ huy, để chỉ cho người 
mình thuê biết ai là những người dẫn đầu để mà thanh 
toán. Họ không chống trả. Vũ khí của họ chỉ là niệm 
Phật, ngồi thiền, và nắm lấy tay nhau, để mình không 
thể gỡ họ ra từng người mà tống lên xe được. Có cả một 
vị thiếu tướng từ trung ương vào để chỉ huy trận đánh. 
Tại sao phải huy động một lực lượng hùng hậu như thế, 
từ trung ương đến địa phương, để đánh dẹp một nhóm 
người tay không hiền lành như thế? Tại sao hơn một 
năm trời mà không dẹp được họ? Họ có gì để phải bám 
víu vào cái chùa này? Chỉ có ngày hai bữa cơm chay, 
chỉ có ngày ba buổi ngồi thiền, một buổi pháp thoại, một 
buổi thiền hành? Tại sao đông như thế, trẻ như thế mà 
họ sống chung với nhau an lành được như thế? Trong 
bọn họ có những đứa tốt nghiệp đại học, con của cán bộ 
cấp cao, có việc làm, có lương cao, nhưng đã bỏ tất cả 
để đến sống đời đạm bạc tu hành. Phải có một cái gì hay 
ho lắm mới hấp dẫn được họ như thế chứ? Đâu có thể 
nói là chỉ vì họ nghe lời đường mật của một người nào 
đó sống ở nước ngoài, để chống lại nhà nước ta? Bởi 
vì lệnh trên đã đưa ra, mình phải thừa hành thôi, nhưng 
mình rất hổ thẹn với lương tâm mình. Trước kia, mình 
đã nghĩ là những thủ đoạn ấy chỉ để sử dụng tạm thời vì 
nước vì dân, vì sự nghiệp đại đoàn kết. Nhưng bây giờ 
mình đã thấy những thủ đoạn ấy là gian trá, là thấp hèn, 
là trái với lương tâm con người. Mình bắt buộc phải giữ 
những cảm nghĩ này cho riêng mình. Mình không dám 
nói cảm nghĩ ấy ra dù với những người trong cùng đơn 
vị, huống hồ là nói với cấp trên. Mình đi tới cũng không 
được, mà tìm cách thoát khỏi guồng máy cũng không 
xong. Phải làm thế nào đây để mình có thể sống thật 
được với chính mình?

xxx

Mình thuộc hàng giáo phẩm của Giáo Hội

Bát Nhã đã trở thành một trăn trở lớn. Những người tu 
trẻ ấy,  mình biết là họ có tu thật. Ai đã từng thăm viếng 
và tiếp xúc với họ đều thấy như thế. Nhưng tại sao mình 
bất lực không che chở được cho họ? Tại sao mình phải 
sống và hành xử như một nhân viên của chính quyền? 
Tách rời chính trị khỏi tôn giáo, giấc mơ này đến bao 
giờ mới thực hiện được? Trong thời Thực dân, trong 
thời ông Diệm và ông Thiệu, tuy hành đạo có khó khăn 
thật đấy, nhưng người tu cũng không bị kiểm soát gắt 
gao quá đáng như trong hiện tại. Người ta chỉ muốn có 
một đạo Phật của tín mộ, của thờ cúng, người ta không 
muốn có một đạo Phật có khả năng lãnh đạo tinh thần 
và văn hóa đạo đức cho quốc dân. Một đạo Phật thật sự 
có uy quyền lãnh đạo tinh thần, người ta rất sợ. Người 
ta chỉ chấp nhận được một tổ chức Giáo Hội mà người 

ta có thể kiểm soát được, sai sử được. Ngày xưa đức Thế 
Tôn cũng đã không chịu khuất phục trước bạo quyền, kể 
cả bạo quyền của vua A Xà Thế. Trong thời Pháp thuộc, 
trong thời ông Diệm, ông Kỳ và ông Thiệu, các bậc cha 
anh của mình cũng đã tranh đấu. Tại sao bây giờ mình 
không tiếp nối được công hạnh ấy, tại sao mình phải 
chấp nhận vai trò làm công cụ cho một đường lối chính 
trị không muốn cho phép mình vươn dậy trên con đường 
lý tưởng, thực hiện hoài bão cao cả của bồ đề tâm?

Ban đầu mình nghĩ rằng bó thân theo nhà nước thì còn 
có cơ hội làm được một ít “Phật sự”, còn nếu chống nhà 
nước thì hoàn toàn là sẽ không làm được gì, do đó mình 
đã phải ẩn nhẫn chịu đựng mọi chê trách của các bạn 
đồng liêu để đi vào guồng máy. Nhưng sau đó mình lại 
thấy rất rõ ràng rằng chính nhờ các vị ở ngoài Giáo Hội 
có can đảm nói lên tiếng nói phản kháng cho nên người 
ta mới để cho mình làm được một ít công việc Phật sự. 
Mình sẽ trả lời như thế nào với lịch sử? Ý nguyện của 
mình là vực dậy một nền Phật giáo sinh động có công 
năng phục vụ dân tộc và đất nước, không phải là chiếm 
giữ một chức vụ trong guồng máy kiểm soát Phật tử. 

Vị Thượng tọa kia bị áp lực không cho phép được tiếp 
tục bảo lãnh cho các tăng sinh tiếp tục tu học tại chùa, 
không đủ sức kháng cự, phải buộc lòng phản thầy, phản 
bạn, đi ngược lại lời nguyền và sự cam kết long trọng 
của mình cách đây chỉ có mấy năm. Tội nghiệp cho vị 
ấy. Nhưng vị ấy là ai? Vị ấy có mặt ngoài mình hay có 
mặt ngay trong tự thân mình ? Mình cũng đang bị áp 
lực, không dám nói và làm những gì mình nghĩ để có 
thể bảo hộ cho con em của chính mình. Có phải hoài 
bão sâu sắc của mình là “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân 
đức?” Vậy mà vì cớ gì mình đành phải bất lực nhìn các 
học tăng, học ni con em của mình bị đàn áp, nhục mạ 
và chà đạp? Mình sẽ nhìn con cháu mình bằng mặt mũi 
nào? Chân diện mục của mình là gì? Mình là ai?

Mình là huynh đệ với nhau, cùng là đệ tử của đức Thế 
Tôn, nhưng có phải vì công phu thực tập xây dựng tình 
huynh đệ của mình chưa đủ vững chắc, cho nên mình 
mới bị người ta chia rẽ và kết quả là mình đã giận hờn 
nhau, trách móc nhau? Theo nguyên lý thị hiện của Phật 
dạy thì đáng lý dù theo Giáo Hội này hay Giáo Hội kia, 
mình cũng vẫn là anh em của nhau, bên nào làm việc 
bên ấy mà không cần phải chống đối nhau và xem nhau 
như thù nghịch. Đó phải chăng là vì sự thực tập của 
mình còn yếu kém? Đó phải chăng là vì đạo lực của 
mình chưa đủ cao cường? Nhưng mình đã học được bài 
học: nếu ngay tự bây giờ mình biết nhìn nhận nhau, hòa 
giải với nhau thì mình vẫn có thể vực dậy tình huynh 
đệ ngày xưa, gây niềm tin cho quốc dân và làm gương 
cho bốn chúng. Dù có trễ nhưng vẫn còn kịp thời. Chỉ 
cần một giây phút giác ngộ là tình trạng đạo pháp sẽ 
thay đổi. Hình như Bát Nhã ngày nay đã học được bài 
học ấy: những vị xuất gia tu học ở đây, số lượng có cả 
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đến 400 vị, nhưng khi bị đánh đuổi họ đã không bao 
giờ tỏ vẻ thù hận vị Thượng tọa đã từng cưu mang họ 
trong bao nhiêu năm. Họ biết rằng vị Thượng tọa ấy vì 
chịu áp lực rất nặng nên đã bị bắt buộc phải mời họ ra 
khỏi chùa. Mình bị dồn vào phía phải phản bội huynh 
đệ mình, đó là vì pháp lực của mình chưa tới mức cao 
cường. Mình phải quyết tâm hạ thủ công phu thế nào để 
đạt cho được mức đạo lực ấy? Có hiểu mới có thương. 
Mà đã thương thì sẽ không còn xem nhau như là thù 
nghịch. Xem nhau như là thù nghịch tức là còn làm nạn 
nhân cho những âm mưu chia rẽ.

Người Phật tử Việt Nam, từ hai ngàn năm nay, thời nào 
cũng thuần kính tôn ngưỡng Tam Bảo, một lòng quy 
ngưỡng Phật, Pháp và Tăng. Vậy mà bây giờ có những 
nhóm người được thuê mướn, mang guốc dép đi vào 
Phật điện giăng biểu ngữ, chửi bới, ném phân thối vào 
chư vị tôn túc, đập phá chùa, hành hung, đánh đuổi các 
thầy và các sư cô ra khỏi chùa. Các viên chức chính 
quyền đã thuê mướn họ, nói họ là Phật tử. Đó là một 
hành động vu cáo Phật giáo, bôi bẩn lịch sử. Hành động 
này làm cho mình muốn nôn mửa, nhưng tại sao mình 
không dám nói lên ? Giáo hội Phật giáo có khả năng 
minh oan cho người Phật tử khi người Phật tử bị bôi xấu 
và bị vu oan giá họa không ? 
  
Bát Nhã không phải là một vấn đề mà Ban Thường Trực 
Giáo Hội phải giải quyết cho xong. Bát Nhã là một công 
án, một vấn nạn của đời mình. Mình sẽ phải giải quyết 
như thế nào để đừng hổ thẹn với chư vị tổ sư, với những 
bậc tiền bối? Tại sao mình không nói được cảm nghĩ 
chân thành của mình với các vị đồng liêu trong guồng 
máy Giáo Hội? Tại sao mình không được phép thực tập 
phép Kiến hòa đồng giải, mà phải che dấu tư tưởng và 
cảm nghĩ của mình?

xxx

Mình là một thành phần của Ban Tuyên Giáo 
Trung Ương, một ủy viên Bộ Chính Trị hay 
một ủy viên Trung Ương Đảng

Bát Nhã là cơ hội để mình quán chiếu sự thật và tìm 
ra được bình an trong tâm mình. Không có bình an thì 
làm sao có hạnh phúc. Mà làm sao để có bình an khi

 

mình chưa thực sự tin vào con đường mà mình đang 
đi, và nhất là không có niềm tin nơi những người được 
xem như là bạn đồng hành? Có phải là mình đang cùng 
ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng mỗi người đều 
có riêng một giấc mộng? Tại sao mình không chia sẻ 
những cái ưu tư và cái cảm nghĩ của mình với những 
người mà mình gọi là đồng chí, có phải vì mình sợ bị 
lên án là đánh mất lập trường? Tại sao tất cả mọi người 
đều cùng nói như nhau về cái ấy, trong khi không một 
ai thật sự tin vào cái ấy, cũng giống như trong một câu 
chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen, tất cả các 
quan trong triều đều khen là vua đang mặc một cái áo 
rất đẹp, trong khi đó thật sự vua đang ở trần? 

Giấc mộng đẹp nhất là hạnh phúc của mình được hòa 
làm một với hạnh phúc của quê hương. Cây có cội, nước 
có nguồn, quê hương có cội nguồn tuệ giác và tâm linh 
của nó. Đời Lý là một đời thuần từ nhất trong lịch sử 
đất nước. Đời Trần dân tộc hùng mạnh, đoàn kết, dư sức 
đẩy lùi những cuộc xâm chiếm của phương Bắc. Đó là 
nhờ công trình giáo hóa của đạo Phật, một con đường 
tâm linh có đặc tính khoan dung, có thể chấp nhận và đi 
song hành với các tư trào tâm linh và đạo đức khác như 
Lão học và Khổng học để cùng xây dựng đất nước mà 
không có nhu yếu phải loại trừ ai.

Mình có duyên học hỏi, mình biết rằng đạo Phật không 
phải là một tôn giáo thần quyền, mà là một chủ nghĩa 
nhân bản rất là vững chãi. Đạo Phật có tinh thần cởi 
mở và phá chấp, nghĩa là tinh thần khoa học, và trong 
thế kỷ mới, đạo Phật có thể đi song hành thoải mái với 
khoa học. Khoa học đây là tinh thần khoa học, thái độ 
sẵn sàng buông bỏ cái thấy cũ để có cơ hội đạt tới cái 
thấy mới. Khoa học mới đã vượt xa khoa học cũ, nhất là 
trong lĩnh vực vật lý vi mô. Cái mà ta cho là khoa học 
ngày xưa bây giờ có còn là khoa học nữa không? Tâm 
và vật chỉ là hai mặt biểu hiện của cùng một thực tại: cái 
này ôm lấy cái kia, cái này dựa trên cái kia mà biểu hiện. 
Khoa học hiện đại đang nỗ lực vượt thoát lối tư duy nhị 
nguyên như tâm và vật, trong và ngoài, chủ thể và đối 
tượng, thời gian và không gian, vật thể và tốc độ, v.v... 
Khi còn vướng bận những phiền não như giận hờn, lo 
lắng, đam mê và kỳ thị thì tâm chưa thể nào có đủ niệm 
và định để phát kiến được sự thực dù ta đang có những 
dụng cụ máy móc tinh vi nhất. Bởi vì đằng sau máy móc 
còn có tâm quan sát. 

Hình như ta đã biết sở dĩ toàn dân kiên trì yểm trợ cho 
cách mạng đó là vì lòng yêu nước chứ không phải là vì 
một chủ nghĩa. Nếu không dựa vào lòng yêu nước của 
nhân dân mà chỉ biết thờ phụng một chủ nghĩa thì chắc 
chắn ta đã thất bại. Đọc lại lịch sử, ta đã thấy rằng vì thái 
độ vồ vập và cuồng tín vào chủ nghĩa, nên đã có những 
thanh toán lẫn nhau trong đoàn ngũ kháng chiến; những 
vết thương ấy của dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa 
được chữa lành. 

... Muoán thaønh coâng trong 
söï tham cöùu coâng aùn, phaûi 
coù khaû naêng buoâng boû moïi 
kieán thöùc, moïi yù nieäm vaø moïi 
laäp tröôøng mình ñang coù...
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Ta thử hỏi: đứng về phương diện đấu tranh giai cấp mà 
nói, thì hiện thời giai cấp nào đang thực sự nắm quyền 
cai trị? Giai cấp vô sản hay giai cấp tư bản? Ta có đang 
tin rằng, tư bản nhân dân là một chuyện có thật, hay đó 
chỉ là một diễm từ ?

Ta biết nếu muốn thành công, ý Đảng phải đi theo với 
lòng Dân. Lòng dân là muốn cho người tu được phép tu 
tập và giúp đời theo cách họ muốn, trong khuôn khổ của 
pháp luật. Lòng dân là muốn cho mọi người công dân ai 
cũng có cơ hội được nói lên cái thấy cái nghĩ của mình 
mà không sợ bị trừng phạt, đe dọa và tù tội. Lòng dân là 
muốn tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị và chính trị ra 
khỏi tôn giáo. Lòng dân mà được thỏa thì tự 
nhiên có sự đoàn kết và Đảng sẽ được 
ủng hộ. Đảng không cần phải hô 
hào đoàn kết và kêu gọi sự yểm 
trợ nữa, một khi Đảng đã có 
được lòng dân. Lòng Dân 
như thế, ý Đảng thế nào?

Ta biết tinh thần khoan 
dung của đạo Phật đời 
Lý và đời Trần đã đem 
lại sự đoàn kết đích thực 
của toàn dân, vì theo tinh 
thần ấy tất cả mọi người 
yêu nước đều có cơ hội góp 
phần vào công trình xây dựng 
và bảo vệ đất nước mà không 
ai bị loại bỏ ra ngoài. Tinh thần 
dung hợp không kỳ thị ấy trong đạo 
Phật gọi là xả, một trong bốn đứcVô 
Lượng Tâm là từ, bi, hỷ và xả. Đó là một di 
sản tinh thần quý báu trong kho tàng văn hóa dân tộc. 
Ta biết được rằng trong các đời Lý và đời Trần, những 
người làm chính trị đều tu tập theo đạo Phật cùng với 
dân chúng, vua cũng giữ giới, ăn chay, làm việc thiện, vì 
vậy đã được dân chúng trong nước tin cậy.

Làm sao bài trừ được những tệ nạn xã hội như ma túy, 
đĩ điếm, cờ bạc, bạo hành, tham nhũng, lạm quyền, v.v... 
khi chính những viên chức nhà nước có phận sự bài trừ 
tệ nạn cũng đang bị vướng vào những tệ nạn ấy? Quốc 
sách thôn ấp văn hóa, khu phố văn hóa làm sao thành 
công được chỉ với sự kiểm soát và trừng phạt suông? Ai 
là người cần được kiểm soát và trừng phạt trước hết?

Ta biết rằng gia đình nào có tu tập có giữ giới là gia đình 
ấy có an vui và có hạnh phúc. Đạo Phật trong hai ngàn 
năm qua đã giáo hóa dân chúng giữ gìn phong hóa bằng 
cách thực tập ăn chay giữ giới. Ăn chay tượng trưng 
cho sự tiết dục, nghĩa là giảm bớt dục vọng. Người Phật 
tử tự nguyện ăn chay, giữ giới và làm việc nhân đức 
chứ không bị ai bắt ép làm việc ấy, cũng như không ai 
bị trừng phạt vì không làm việc ấy. Bây giờ đây những 

người tu trẻ đang có chí hướng vực dậy nếp sống phong 
hóa ấy và họ đang có triển vọng thành công, thế thì tại 
sao ta lại đánh dẹp họ? Ta sợ họ có quần chúng thì ta 
mất quần chúng hay sao? Tại sao ta không phát tâm tu 
học như họ, đồng nhất với họ, để có được sự hưởng ứng 
và yểm trợ của họ? Tại sao ta không làm được như các 
vua đời Lý và đời Trần? Hay tại vì ta là người Mác-xít, 
ta không có quyền quy y, ăn chay và giữ giới?

Ta biết trong Đảng và trong chính quyền hiện giờ nhiều 
người đã nói rằng họ đang có một cái nhìn thông thoáng 
hơn về các vấn đề tôn giáo và tâm linh. Sự thực là các 
ông lớn bây giờ ai cũng có tin vào phong thủy, vào vận 

mạng, vào ngoại cảm, vào đổi mạng. Điều 
này chứng tỏ từ một thái cực này người 

ta đã đi sang thái cực khác. Trong 
khi đó người ta vẫn cố gắng giữ 

để cho bề ngoài mình không 
có vẻ mê tín dị đoan.

Các vua Lý và vua Trần 
đã thực sự tin tưởng ở 
con đường đạo đức tâm 
linh, do đó nhiều vị đã 
sống được nếp sống đạo 
đức gương mẫu, và có 

thể vì vậy cho nên dân 
mới làm theo. Một ông vua 

giữ giới, ăn chay, gửi chăn 
chiếu vào các nhà tù để cho 

tù nhân bớt khổ vì cái lạnh, đi vi 
hành để thấy được nếp sống thực sự 

và nguyện vọng của người dân, một ông 
vua biết ngồi thiền, tham cứu công án, thực 

tập sám hối một ngày sáu thời, dịch kinh, biết nương 
vào đức độ và lời khuyên dạy của một vị thiền sư mà 
mình tôn quý như một vị quốc sư, một ông vua nhường 
ngôi cho con để xuất gia tu hành khổ hạnh trên núi 
Yên Tử, một ông vua như thế có thể làm gương đạo 
đức cho cả nước. Ngày nay, ta hô hào vận động cán 
bộ và quần chúng “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”, nhưng có được mấy ai trong 
tổ chức ta đang sống được như một người gương mẫu 
cho các đồng chí của mình? Đạo Phật Đại Thừa dạy: 
“Anh phải là con người ấy. Anh phải làm gương mẫu. 
Anh phải sống như thế thì anh mới gây cảm hứng cho 
người khác sống như thế.” Ta biết tham nhũng và lạm 
quyền đã trở thành một quốc nạn. Ta biết ta đã hô hào 
bao nhiêu năm nhưng chẳng có kết quả gì và tình trạng 
càng ngày càng trở nên trầm trọng. Tại sao? Có phải 
tại vì ta chỉ biết dựa vào hào quang của tiền nhân để 
tự hào, để khoe khoang là ta có một quá khứ vẻ vang, 
nhưng trong hiện tại, ta không làm được những gì mà 
cha ông ta đã làm được trong quá khứ? Rồi ngày nay 
nếu có những người trẻ tuổi đang tìm cách làm việc ấy 
cho ta thì ta lại ngăn cản và đàn áp họ?
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Vụ Bát Nhã có thể đã bắt đầu bằng chuyện làm ăn 
của một công ty du lịch do những người công an chủ 
trương, liên hệ tới khách sạn và thị thực nhập cảnh, rồi 
sau đó thêm vào sự lạm quyền và thù oán để cuối cùng 
trở thành một chủ trương mà nhà nước phải đi theo. 
Có thể ta không có thì giờ xem xét mà chỉ tin vội vào 
những báo cáo đặt điều. Rồi ta để cho nhân viên dưới 
quyền sử dụng những biện pháp lừa dối, gạt gẫm, đàn 
áp những người dân hiền lành chưa từng gây ra một rối 
loạn nào cho xã hội. Và cuối cùng ta bị đặt vào cái thế 
phải xem là kẻ thù những gì theo nguyên tắc ta đã từng 
muốn tôn quý. Kẻ thù của ta có đích thực là những “thế 
lực thù nghịch” bên ngoài hay không? Kẻ thù ta nằm 
ngay nội bộ: những con ong mà ta nuôi trong tay áo 
của ta. Liệu ta có đủ can đảm và thông minh để đối trị 
với những yếu kém của chính ta không, đó là câu tham 
vấn căn bản. 

Pháp môn Làng Mai có thể là cơ hội hiếm có để hiện 
đại hóa đạo Phật ở Việt Nam, và bốn năm hành trì ở 
Việt Nam hình như đã chứng tỏ được khả năng của 
pháp môn ấy. Vậy thì tại sao ta lại chịu áp lực của 
Trung Quốc để đàn áp và tiêu hủy ngay một nguồn 
sinh lực quý báu của ta? Ta nhận được cái gì quý giá 
của người khác trong khi ta bị tước đoạt cái quý giá 
mà ta đang có?

Cách thức ăn mừng Một Ngàn Năm Thăng Long hay 
nhất có thể là cùng nhau nỗ lực tu tập, làm được và 
sống được như Lý Công Uẩn, như Trần Thái Tông, 
như Trần Thánh Tông, như Trúc Lâm Đại Sĩ, như Tuệ 
Trung Thượng Sĩ. Các vị ấy là những nhà chính trị 
nhưng đồng thời cũng là những người sống thật sự 
nếp sống tâm linh mà họ tin tưởng. Ta có cái gì để 
tự hào, ngoài cái quá khứ hào hùng của cha ông? Ta 
đã đánh mất lý tưởng cách mạng, đã làm tàn rụi ngọn 
lửa thiêng cách mạng, và những người đồng chí của 
ta không thật sự còn là những người đồng chí, bởi vì 
trong họ ngọn lửa thiêng cách mạng đã tắt. Lý do họ 
có mặt trong hàng ngũ là quyền lợi, danh vọng và chỗ 
đứng của họ. Pháp môn thực tập Làng Mai là một phần 
trong di sản văn hóa đất nước, hiện thời đang có khả 
năng đóng góp đáng kể cho một nền văn minh đạo đức 
toàn cầu, không phải chỉ trên mặt lý luận mà quan yếu 
nhất là trên mặt thực tế. Biết bao nhiêu người trên thế 
giới đã biết đến và đã thừa hưởng được sự giáo hóa 
này. Ta đã biết hãnh diện về nó, tại sao ta lại để cho xảy 
ra chuyện đánh phá và triệt tiêu nó ngay trong mảnh 
đất sinh thành ra nó? Đó là những câu hỏi mà nếu ta 
để cho chúng tác động trong phần sâu thẳm của tâm 
thức ta thì chúng sẽ có thể làm bật lên cái tuệ giác mà 
ta cần có để thấy được con đường và cách hành xử mà 
ta đang trông đợi.

xxx

Mình là một vị nguyên thủ quốc gia hoặc một 
vị bộ trưởng

Nước mình có hay không có chân trong Hội Đồng Bảo 
An hay Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Mình 
biết các vụ như Bát Nhã, Tam Tòa, cũng như những vụ 
Thiên An Môn, Tây Tạng, v.v... đều là những vụ vi phạm 
trầm trọng về nhân quyền; nhưng vì quyền lợi quốc gia, 
vì muốn bán vũ khí, máy bay, xe lửa cao tốc, nhà máy 
điện lực nguyên tử, và những kỹ thuật mới khác, vì 
muốn hợp tác thương mãi đầu tư, muốn có thị trường 
tiêu thụ các hàng hóa khác mà mình sản xuất, cho nên  
mình đã không dám mạnh dạn lên tiếng và đi tới những 
quyết định có thể gây sức ép trên quốc gia liên hệ để họ 
sớm chấm dứt việc vi phạm nhân quyền trong nước họ. 
Mình cảm thấy hổ thẹn, lương tâm mình không an ổn. 
Nhưng vì muốn đảng và chính quyền mình thành công 
nên mình đành cam chịu nói rằng những vi phạm nhân 
quyền của các nước ấy cũng chưa đến nỗi nào. Mình 
cũng đang ở trong một guồng máy, mình chưa thật sự 
được là mình, vì mình đang không nói được cảm nghĩ 
và cái thấy chân thật của mình về tình trạng. Mình làm 
sao để có sự an tâm và không hổ thẹn với chính mình? 
Bát Nhã là một vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nhưng 
cũng là một công án cho một nhà lãnh đạo chính trị cao 
cấp như mình. Làm sao để mình không bị lương tâm cắn 
rứt và thực sự có hạnh phúc?

xxx

Công án Bát Nhã là của mọi người, là của mỗi cá nhân 
và cũng là của từng tập thể. Công án ấy có thể được 
tham cứu bởi một vị tu sinh Bát Nhã, một học tăng 
đang theo học tại một trường Trung Cấp Phật Học trong 
nước, một vị Thượng tọa trong Giáo Hội, một chú Công 
an, một ông Bộ Trưởng, một vị Linh mục Công giáo, 
một vị Mục sư Tin lành, một ủy viên Bộ Chính Trị, một 
vị chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố, một bí thư 
Tỉnh Ủy, một ủy viên Trung Ương Đảng, một nguyên 
thủ quốc gia, một chủ bút nhật báo hay tạp chí, một nhà 
trí thức, một nhà nghệ sĩ, một nhà doanh thương, một 
giáo chức, một ký giả, một vị trú trì, một vị đại sứ. Bát 
Nhã là một cơ hội, vì Bát Nhã có thể giúp ta thấy được 
rõ ràng những gì mà lâu nay ta chưa thấy hoặc chưa 
muốn thấy.

Trong truyền thống Thiền, có những khóa tu bảy ngày, 
hăm mốt ngày, bốn chín ngày, v.v... trong đó vị thiền 
giả để hết tâm ý vào công án. Giờ phút nào trong đời 
sống hàng ngày cũng là giây phút tham cứu: khi ngồi 
(thiền tọa), khi đi (thiền hành), khi thở, khi ăn, khi chải 
răng, khi giặt áo, v.v... lúc nào tâm ý cũng tập trung vào 
công án, nghĩa là vào đối tượng tham cứu.  Khóa thiền 
phổ thông nhất là khóa bảy ngày, gọi là thiền thất. Thất 
đây có nghĩa là bảy. Mỗi ngày, tất cả các hành giả đều 
được tiếp xúc với vị thiền sư trong giờ khai thị. Vị thiền 



sư có thể đưa ra những chỉ dẫn giúp cho thiền giả tập 
trung tâm ý vào đúng chỗ. Khai nghĩa là mở ra, thị có 
nghĩa là chỉ cho thấy. Mở vấn đề ra, chỉ cho ta thấy rõ 
vấn đề hơn. Khai thị không có nghĩa là trao truyền sự 
thật. Sự thật, hành giả phải tự chứng nghiệm. Vị thiền 
sư có thể nói những lời khai thị trong vòng mười phút, 
rồi các thiền giả trở về chỗ ngồi của mình để tham cứu. 
Có khi hàng trăm vị thiền giả cùng ngồi tham cứu ở 
thiền đường, ngồi xoay mặt vào vách. Sau một thời ngồi 
thiền, lại có một thời đi thiền. Các hành giả đi chậm, 
mỗi bước chân đưa mình về với công án. Đến giờ ăn, 
có thể được ăn ngay trên chỗ ngồi thiền của mình, vừa 
ăn vừa quán chiếu. Đi đại tiện, tiểu tiện cũng là cơ hội 
quán chiếu. Im Lặng Hùng Tráng rất cần thiết cho sự 
tham cứu thiền, cho nên ở bên ngoài thiền đường luôn 
luôn có bảng treo “chỉ tịnh”.

Ngày xưa, vua Trần Thái Tông ngộ đạo nhờ tham cứu 
công án “Bốn núi” và công án “Con người thật không 
có vị trí (vô vị chân nhân)”. Thiền sư Liễu Quán ở Phú 
Yên ngộ đạo nhờ tham cứu công án “Tất cả đi về một, 
một đi về đâu?” và đã đệ trình kiến giải tại chùa Ấn Tôn 
(Từ Đàm), Huế. 

Muốn thành công trong sự tham cứu công án, phải có 
khả năng buông bỏ mọi kiến thức, mọi ý niệm và mọi 
lập trường mình đang có. Vướng vào một tư kiến, một 
lập trường hay một ý thức hệ thì mình không còn có 
đủ tự do để cho công án có thể bung ra trong tâm thức 
của mình. Phải buông bỏ tất cả những cái gọi là sở tri, 
nghĩa là những cái mình đã tiếp nhận trước kia, những 
cái mà mình từng xem là sự thật. Nếu mình tin là mình 
đang nắm trong tay sự thật rồi thì cánh cửa của mình đã 

đóng lại, và dù bây giờ sự thật có tới gõ cửa, mình cũng 
không chịu mở cửa. Vì vậy cho nên sở tri là một chướng 
ngại, gọi là sở tri chướng. Đạo Phật đòi hỏi tự do. Tự do 
tư tưởng là nền tảng căn bản của tiến bộ. Đó đích thực là 
tinh thần khoa học. Chính trong không gian thênh thang 
ấy mà đóa hoa tuệ giác có một cơ hội nở ra. 

Trong truyền thống Thiền, Tăng thân là một yếu tố rất 
tích cực. Khi cả mấy trăm hành giả cùng yên lặng tham 
cứu với nhau, thì năng lượng tập thể của niệm (ý thức) 
và của định (tập trung) rất hùng hậu. Năng lượng tập 
trung của mình nhờ vậy được nuôi dưỡng trong từng 
giây phút và công án có rất nhiều cơ hội để bung ra. Môi 
trường này rất khác môi trường của một hội nghị, một 
tọa đàm hay một buổi họp. Vì kỷ luật của thiền môn rất 
nghiêm túc và vì khung cảnh của thiền môn rất thuận 
lợi cho sự tập trung, thêm vào đó có sự hướng dẫn của 
vị thiền sư và sự yểm trợ yên lặng của các bạn thiền giả, 
nên ta có nhiều cơ hội để thành công.

Những điều đề nghị ở phần trước có thể được xem là 
những lời khai thị có công năng giúp một phần nào cho 
công trình tham cứu. Phải xem đó là dụng cụ, đừng cho 
đó là chân lý. Đó là chiếc bè qua sông để tới bờ bên kia, 
mà không phải là bờ bên kia. Qua tới bờ bên kia thì phải 
vứt bỏ chiếc bè. Nếu quý vị quán chiếu thành công, có 
tự do, thấy được con đường rồi thì quý vị có thể đem đốt 
những lời khai thị ấy, hoặc liệng nó vào sọt rác.

Xin chúc tất cả liệt vị thành công trong việc tham cứu 
công án Bát Nhã.  

Nhất Hạnh
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Về Làng

9/1 - Tôi về lại Xóm Mới. Sáng nay dậy sớm đi bộ. Nhìn 
ra trời thấy tuyết rơi đâu hồi đêm bây giờ trắng xóa thật 
đẹp. Nên mặc thật ấm, đi lúp xúp dưới những bông tuyết 
lất phất mà tự dưng có cảm giác những ngày xưa cũ đi 
chơi với bạn hiền ở Chicago. Ngày Quán Niệm đầu năm 
ở Xóm Thượng lạnh cực kỳ. Buốt và rét. Nên ống nước 
ở Xóm Thượng đông cả lại. Tuyết rơi lất phất. Hồ sen 
đông đá, nhưng chưa đủ dầy để đi trên ấy. Rừng thông 
đẹp mơ màng trong tiếng chuông trưa của nhà thờ kế 
Sơn Hạ. Tôi đứng im, để niềm hạnh phúc dâng tràn. 
Chút nữa sẽ dẫn các em nữ sắp thọ đại giới đi cầu giới. 
Rồi phải đi mượn giầy, mượn áo lạnh (đúng là sống đời 
khất sĩ - ăn mày - thiệt mà) vì thùng đồ mùa đông của tôi 
lạc đâu mất sau bốn năm rời Làng mà chưa có giờ tìm. 
Không mượn chắc khó lòng sống sót qua mùa đông. Tôi 
mang tới hai đôi tất mà chẳng thấm gì, chỉ làm cho đôi 
chân to đùng ra nên mượn tạm một đôi guốc to hơn chân, 
đi đâu cũng bị thiên hạ nhìn và cười. Tôi cũng cười, 
khoái chí. Tôi email cho sư cô Hương Nghiêm là ‘rất 
lạch bạch như con vịt bầu nhưng tỉnh bơ mang đi khắp 
nơi’. Chưa bị chia vào đội vì mới về, chúng thương cho 
nghỉ ngơi, tôi tưởng bở vẽ ra trong đầu bao nhiêu cuốn 
sách sẽ viết. Nào là “Sư Tây” (vì về Việt Nam cứ bị gọi 
như vậy dù tôi không phải ‘Tây thiệt’), “Sư Ba Lô” (vì ở 
Việt Nam có danh từ Tây Ba Lô nên tôi… tác ý khi thấy 
nhà mình đi đâu cũng vác cả cái ba lô đựng đủ thứ như 
dân đi leo núi. Bởi vì thời buổi này thì khi đi hoằng pháp 
không phải chỉ ba y, một bát mà còn bình thủy, sleeping 
bag, áo lạnh và laptop. Có người còn thêm một bộ ấm 
tách con con, đi tới đâu cũng lôi từ ba lô ra là có trà đãi 
anh em. Phục quá đi.), nhưng không biết sẽ ở Làng được 
bao lâu đây trước khi lại đi Việt Nam đây. Sư Ông gật gù 
nghe tôi líu lo, nhưng bảo coi chừng giống cô bé bán sữa 
làm tôi nín khe. Thiệt tình, hình như lúc nào Thầy cũng 
biết chân như mấy đứa con hết.

Thăm Học Viện

16/1 - Xong Đại Giới Đàn chúng tôi, những kẻ từ Việt 
Nam qua, được hầu chư tôn đức đi Đức thăm Học Viện. 
Đổi mấy chặng xe lửa tới được EIAB thì đã khuya. Sáng 
nay leo mấy tầng lầu để thấy trách nhiệm của Tăng thân 
ở đây thiệt lớn. Tôi thưa Sư Ông không phải là ‘con bò’ 
để chăn mà là ‘con voi’ lận. Nhìn mấy trăm cái phòng 

bỏ không của Học Viện, tôi tự dưng nghĩ tới Bát Nhã rồi 
bật cười. Đúng là ở quê nhà người đông của khó,  ở 16 
người/phòng mà còn bị đuổi tới đuổi lui trong khi ở đây 
thì cả trăm phòng bỏ không chẳng có người ở. Cuộc đời 
cứ tréo cẳng ngỗng như vậy đó. 

Quý ôn rất vui tính, đi thăm nhà thờ lớn nhất châu Âu 
ở Köln rồi chẳng ngại ngần gì để ngồi với chúng tôi ở 
quán bên đường ngắm phố, ăn bánh mì đủ loại nổi tiếng 
của Đức, ăn hạt dẻ nóng, ăn cà rem (giữa trời buốt giá) 
và... đeo cả balô. Chúng tôi hạnh phúc quá chừng vì quý 
ôn chịu chơi như vậy. Hôm tiễn quý ôn đi, lúc tàu chạy 
tôi giả vờ quẹt mắt khóc thì ôn cũng lấy tay xoa xoa mặt, 
mắc cười quá.

20/1 - Buổi tối ngồi be-in. Chúng tôi chia sẻ về những 
kinh nghiệm lập xóm mới, trung tâm mới, chúng mới 
và những khó khăn phải vượt qua. Nhờ đó mà niềm 
tin được nuôi dưỡng thêm vì ai cũng có kinh nghiệm 
như thế dù môi trường khác nhau. Về nhà gặp lúc Tổng 
thống Obama tuyên thệ. Đọc diễn văn rất hùng biện và 
đầy sức thuyết phục. Thấy được cả nước Mỹ và gần như 
nước nào cũng quan tâm tới ông Tổng thống này. 

Đón Tết

24/1 - Mưa không to nhưng gió rất lớn. Tối qua nghe 
tin hôm nay sẽ có bão, có thể cúp điện và nước nên 
5h sáng, nấu xong nồi bánh chưng là tôi, sư em Trình 
Nghiêm và sư cô Bảo Nghiêm lui cui đi hứng nước 
để dành. Hôm nay cơn bão tới, cúp điện, cả ngày gió 
lớn trốc hết mấy gốc cây trước thiền đường làm tôi 
tiếc và tội quá chừng. Đi ra xem nhưng cũng phải dè 
chừng, lỡ có cây nào ngã trúng thì đúng là xui cuối 
năm. Về phòng trang hoàng để chơi Tết, gắn mấy trái 
quýt lên cây cũng xinh lắm. Phú Nghiêm, Cẩn Nghiêm 
vào phụ. Buổi tối ngồi chơi nơi phòng điện thoại. Bích 
Nghiêm đã dọn dẹp trải chiếu để ngồi chơi dưới đất, 
có kê chiếc bàn thấp bày trái cây bánh kẹo làm tôi nhớ 
cái Tết năm nào ở Diệu Nghiêm. Coi, đã bảo là bỏ 
chuyện Việt Nam lại Việt Nam nhưng vẫn hơi bồi hồi. 
Trách chi các em từ Việt Nam qua không nhớ nhà sao 
được chứ. Mấy em hỏi chuyện Tết ở Bát Nhã, tôi say 
sưa kể về khóa tu năm ngoái và những ngày cười mỏi 
cả miệng. Đúng là Tết tới ở đây chẳng thấy Tất Niên 
mà cũng chẳng có Tân Niên, nhưng khi mọi người rộn 

Tập 5 - Sư cô Chân Thoại Nghiêm
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ràng thì cũng nhớ Bát Nhã những ngày cuối năm thật. 

Đêm Giao Thừa - Vừa về đến nhà sau buổi lễ đón 
Giao Thừa và văn nghệ ở Xóm Hạ. Xóm Mới vẫn mất 
điện. Nghe nói 1 triệu 6 gia đình bị mất điện vì cơn 
bão và Pháp phải nhờ các nước châu Âu khác giúp đỡ 
để hồi phục điện nhanh chóng. May mà Xóm Hạ có 
điện nên dời chương trình đón Tết từ Xóm Thượng 
xuống giờ chót. Hôm nay Sư Ông giảng về các tục 
lệ cây nêu và không hốt rác đầu năm cũng như ngày 
mồng một là ngày phải có Chánh Niệm để nói lời tốt, 
làm điều tốt. Tôi nghĩ tới ‘rác’ trong mình. Đâu phải 
chỉ đầu năm, quanh năm đều không nên hốt rác bỏ chỗ 
khác, nghĩa là không vung vãi rác của mình ra ngoài 
ấy mà. Giữ Chánh Niệm cũng phải quanh năm, nào chỉ 
mồng một Tết!!!

Dù cúp điện, thắp 3 cây đèn cầy, đốt nhang, và đánh 
máy (sạc pile ở Xóm Hạ), khai bút trong không khí cũng 
phong lưu chán.

Hôm nay được Thầy rủ vào phòng ăn cơm chung cho 
vui, nên Định Nghiêm, Hỷ Nghiêm, và tôi lót tót vào 
phòng Hoa Cau. Sướng quá. Thôi thôi, năm nay đủ vốn 
làm ăn rồi. Ngày đầu năm, nguyện với Bụt, với ba mẹ, 
với Thầy là tôi sẽ tu giỏi hơn, hiểu và bao dung nhiều 
hơn; cầu chúc tất cả mọi người có đủ sức khỏe để làm 
được điều họ muốn làm, và cũng mong rằng mọi loài 
đều được an vui, thảnh thơi, no ấm. Cũng đầu năm, nghe 
tin vui là những món quà cứu trợ cho vùng Quảng Nam, 
Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn rất xứng đáng vì người 
dân ở đấy nghèo xác nghèo xơ. Có phải giọt máu năm 
xưa Sư Ông nhỏ xuống sông Thu Bồn để khấn nguyện 
đã tạo nên duyên này?

Mồng 1 - Sáng nay xuống Xóm Hạ làm lễ mừng tuổi 
Thầy và bói Kiều, sau đó đi thăm phòng các chị em. Tôi 
la cà đến sau giờ ăn tối mới về lại để đánh răng dưới đó 
luôn vì Xóm Mới vẫn còn cúp điện, cúp nước. Nghĩ thầm 
trong bụng còn kéo dài vài ngày nữa chắc xuống đó… 
tắm giặt luôn à. Gọi là… thắt chặt tình huynh đệ!!!

Mồng 2 - Sáng nay, hay tin Sư Ông bị bệnh. Linh 
Nghiêm, Hỷ Nghiêm và tôi vội vã qua thăm. Điện cúp, 

hệ thống sưởi không có, may phòng ăn Thầy còn cái lò 
sưởi nhỏ xài củi nên căn phòng ấm một tí, nhưng củi 
không đủ. Thế là chạy về chặt củi để đem qua thêm. 
Xong lên Xóm Thượng để dự bói Kiều. Nghe nói sáng 
nay, lúc  9h30 Xóm Thượng có điện lại và ai cũng mà 
mừng quýnh. Không biết mai xóm Mới có đủ hên để 
có điện lại chưa, nếu vẫn không có điện chắc Sư Ông 
không ra thiền đường được.

Mồng 3 -  Ngày khách tới thăm Xóm Mới. Buổi sáng 
nghe tin Sư Ông bệnh không qua, tôi biết thân đi ra 
ngồi chuông ngoài thiền đường cho bói Kiều. Ai dè 
đang giải Kiều cho người đầu tiên thì Sư Ông tới, tôi 
mừng quá vì thấy Thầy đã khỏe, và vì mình… hết phải 
ngồi chuông. Buổi tối có điện lại chao ơi là vui, ai 
cũng reo lên. Đúng là bị mất điện vài ngày mới biết có 
điện là hạnh phúc biết mấy. Mấy em Bát Nhã ở Xóm 
Hạ xin ngủ lại để nói chuyện. Nghĩa Nghiêm và Tuấn 
Nghiêm tình nguyện bóc trúng cái thăm ‘bị phạt’ -  quà 
cho người vào thăm phòng tôi, cặp tay nhau múa đủ 
điệu múa năm nước như trong thăm yêu cầu. Các em 
chỉ dùng có cái khăn quàng cổ để hóa trang mà giống 
chi lạ, làm tôi cười chảy cả nước mắt vì các em quá tếu 
lâm và dễ thương. 

Mồng 5 - Gọi về Bát Nhã hỏi thăm chuyện Tết, nghe 
các em khoe Xóm Bếp Lửa Hồng làm chợ phiên rộn 
ràng, hóa trang bán quán rôm rả, thầy Giác Viên đi 
thăm từng phòng, xóm Rừng Phương Bối thì lập ban 
nhạc đi hát chúc mừng ‘theo yêu cầu’, người ta nườm 
nượp rủ nhau tới để được bói Kiều (thùng đựng quẻ 
Kiều giấu đi rồi mà họ cũng tìm ra). Rồi bốn ngày ‘Vui 
Xuân Ngày Tết’ quy tụ được gần 800 người từ các nơi 
lên tu tập và đón Tết. Giọng các em reo vui và tôi quá 
hạnh phúc. Như dẹp qua một bên mọi lo âu, mọi thắc 
thỏm. Như chưa từng có cái lệnh phải ra khỏi chùa 
trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Như chẳng hề có chuyện 
công an vào xét hộ khẩu hàng đêm, các thầy Đồng bắc 
loa phá phách ngày tu học. Như chưa từng có gì xảy ra. 
Sư cô Phúc Nghiêm đem hoa lan lên tặng thầy Đồng 
Hạnh chơi Tết. Thầy biếu lại trà đãi khách. Có phải 
ngày Tết nên lòng ai cũng nhẹ nhàng, bao dung hơn? 
Tại sao mọi người lại không thể sống được như vậy mà 
cứ phải làm khổ nhau?

31/1 -  Cuối tháng 1 rồi, nhanh quá. Sáng nay dậy sớm, 
không ngủ lại được. Tôi xuống nhen lò sưởi rồi đi ngồi 
thiền. Vẫn còn ngày Làm Biếng nên thiền đường vắng 
người, có Bụt ngồi trên, có con Bụt ngồi dưới thôi. Ngồi 
khỏe quá, tôi ngồi luôn trên một tiếng đồng hồ mà chưa 
thấm vào đâu. Tôi nghĩ lan man đến cơn bão vừa rồi. 
Những cái cây lớn đúng là gẫy đổ đầu tiên. Thương quá 
những sự sống bị bứng gốc. Trồng thì lâu mà ngã thì 
nhanh, cái gì cũng vậy. Người tu đào luyện cũng lâu mà 
đi ra cũng nhanh. Nên cứ lo trồng cây con thôi, có bao 
giờ là thừa.
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Tháng Hai

Tôi làm ‘công chức’, ngày hai buổi đi qua thư viện sách 
của Thầy để cập nhật tin tức mấy cuốn sách mới của 
Thầy mà bốn năm nay đi vắng, sư em Pháp Chiếu nhận 
thay nhưng cũng lại phải đi Mỹ nên bỏ đó cả mấy thùng. 
Đã vậy phải xếp lại sách theo tựa đề nên tôi bày sách 
ra chật cái thiền đường, nhìn cũng đủ chóng mặt. Rủ rê 
được mấy em nhỏ đi phụ. Công nhận mấy sư em vui quá 
chừng. Giống như hôm trước, đem bánh kẹo Thầy cho 
lên cho Thao Nghiêm, Thượng Nghiêm, Cẩn Nghiêm 
ăn, tôi xuống nhà dưới làm việc. Một hồi lên thì thấy ăn 
xong mấy em buồn ngủ, viết tấm bảng để trên ghế: “Bị 
ngộ độc thực phẩm, xin đừng quấy rầy trong 30 phút” 
để đánh một giấc. Thiệt tình! 

Tháng Hai, có những ngày trời thật đẹp. Lâu lắm mới 
có dịp gặp lại mấy chị em như thế này nên thầy Pháp 
Dụng rủ cả nhóm đi chơi, ‘adopted’ thêm cây sồi Pháp 
Niệm. Buổi chiều ghé qua đưa ít rau tươi, Sư Ông chọc: 
“Hôm nay con nghỉ đi làm, trừ một ngày lương”. Tôi 
bật cười, kể cho Thầy nghe là mắc đi chơi với mấy 
con cá (và một cây sồi) vì trời đẹp quá. Mấy ngày làm 
biếng Hạnh Liên, Chơn Đệ, Như Hiếu, Hỷ Nghiêm lên 
chơi Nội viện, tôi cũng lên để làm sách, tính nhân cơ 
hội súc ruột bằng gạo lức muối mè luôn. Có một hôm 
được Thầy rủ đi thiền hành, tôi hạnh phúc đi chung 
với Như Hiếu. Thầy chỉ chỗ chứa nước giặt đồ kiểu 
nông dân ngày xưa, chỉ lò sấy mận, chỉ nhà ông hàng 
xóm dạy Thầy cách cầm phảng người Ý. Mùa đông mà 
nắng vàng óng ả. Bước theo chân Thầy lòng ngập tràn 
bình an. Tôi chợt bắt gặp một đóa thủy tiên dại màu 
trắng thật yếu đuối và tinh khiết đang e ấp giữa đám cỏ 
xanh. Đột nhiên nhớ Lộc Uyển với những cái đẹp bất 
ngờ thấy được… 

Khóa tu xuất sĩ  

Khóa tu bắt đầu ngày 1/3. Sinh hoạt ở Sơn Hạ và lần 
đầu tiên tôi được tới thăm nhà Tây Hồ. Cái nhà mà tôi 
chỉ biết qua các sư em nhỏ là có cây cherry sai trái và 
ngon kinh khủng. Ai cũng đóng góp hết lòng cho khóa 
tu nên không khí sôi nổi, hào hứng với những chương 
trình được đưa ra. Tôi phải hướng dẫn một đề tài, và nấu 
ăn một ngày. Ngày nấu ăn có cả thầy Pháp Niệm chung 
đội và các sư em từ Bát Nhã qua nên làm bếp rất vui. 
Buổi sáng đang đứng rửa rau trong bếp thì Sư Ông ghé 
vào. Ôi chao, cả cái bếp đang hôi mùi dầu chiên. Tôi 
nghĩ bụng: ‘Số mình hên ghê há, lâu ngày không xuống 
nấu ăn, mới mở màn thì Sư Ông bắt gặp. Thấy con gái 
siêng ra trò chứ không phải đóng vai Sư mẹ riết rồi làm 
biếng xuống bếp’. Cả gia đình nhìn nhau cười tươi rói. 
Mấy em gái Bát Nhã thì muốn lé mắt vì bao năm nay có 
bao giờ nghĩ là tôi biết nấu ăn ! Ở Bát Nhã em đông, tôi 
lại lu bu bao nhiêu là thứ nên đã chia tay với ông Táo từ 
khi rời Làng mà.

Xóm Mới … mà không mới

Mang tiếng Xóm Mới, là mới mua (hồi đó) chứ không 
phải là mới xây, mà cái gì cũng không mới. Tôi đi xa 
về thấy cái đã cũ lại càng cũ hơn. Những nét sơn vụng 
về của tôi, làm tạm để mở cửa Xóm cách đây 13 năm, 
vẫn còn đó, cũ kỹ, xấu xí. Phải làm lại thôi. Biết đời vô 
thường, không biết được ở lại Làng mấy ngày, nên tôi 
tranh thủ nâng cấp cho khu nhà sau gần phòng Dodo. 
Cả đời chưa làm thợ hồ, nhưng ra tiệm có đủ dụng cụ 
thì ngại ngùng gì mà tôi không dám ra tay… thí nghiệm 
chứ. Lên Xóm Thượng xin gạch. Chạy đi mua máy cưa. 
Làm xong trông ra cũng không tệ. Nên hôm qua động 
lòng các em, nhóm nấu ăn cho Thầy xuống hăm hở 
học cách và lót cho bếp của Thầy. Thiền đường Xóm 
Thượng nâng cấp thải gỗ sàn ra, chúng tôi đi xin về nhờ 
ông Joe đóng lại cái sàn của văn phòng. Khiết Nghiêm, 
Sùng Nghiêm vào phụ và học nghề. Làm xong thấy đẹp 
quá, chúng tôi đi năn nỉ ông Joe để lót gỗ phòng Thầy 
luôn vì cái sàn cũ lót gạch dán không tốt cho sức khỏe 
Thầy. Bận rộn nhưng các em đều phấn khởi với những 
đổi mới đang hình thành từng ngày. Buổi trưa hôm qua 
thì Nhẫn Nghiêm lập gánh bánh xèo ở hiên rửa chén. 
Chị em ngồi trên ghế đẩu, trên ghế, dưới đất vòng trong 
vòng ngoài y như... ngoài chợ với khói bốc thơm, chảo 
kêu xèo xèo và cô đầu bếp hai tay thoăn thoắt với hai 
cái chảo. Buổi trưa, Thao Nghiêm đóng bộ đồ lao động 
màu rêu, đội cái mũ vải mềm, khuôn mặt láu lỉnh như 
một chú bé tuổi teen đi phụ việc ngồi lui cui lát gạch. 
Cẩn Nghiêm thì ít nói nhưng chăm chỉ, việc gì cũng 
làm. Báo Nghiêm mắc làm vườn rau nhưng cũng hào 
hứng tạt ngang, cầm thước đo đo vẽ vẽ những khoảng 
gạch cần cắt. Sùng Nghiêm thì ôm cái máy cắt gạch 
ngoài sân. Tôi yên tâm vì thấy các em làm… còn đẹp 
hơn mình. Thao Nghiêm bảo sư cô nhớ viết kể vào Sư 
Tử Núi nghe. Tôi ậm ừ. Chừ thì không phải Lộc Uyển 
để có ‘sư tử’, không phải Bát Nhã để có ‘Lửa Hồng 
Phương Bối’, chỉ có mùa xuân đang tới ở Pháp và Xóm 
Mới đang được... làm mới. Cơn đau cả tuần không vật 
ngã được tôi, thấy tôi lì quá, vẫn chấp tác mỗi ngày nên 
cũng từ từ rút lui, chỉ còn cái mũi hít rột rẹt như trẻ con. 
Tôi đổ tội đó là do bị dự ứng với thuốc phun sâu của 
nông dân xung quanh.

Thăm lại Lộc Uyển

Xem ra tôi lại sắp phải đi Việt Nam nữa rồi nên đành bỏ 
chuyến đi Hòa Lan với Thầy, bỏ luôn khóa tu 21 ngày 
mong đợi bấy lâu, nói chi tới khóa mùa Hè. Bụng hơi 
tiếc nhưng bỏ luôn cái tiếc, tôi thu xếp về Mỹ thăm nhà 
và làm visa dài hạn qua Pháp. Ở nhà hưởng chuối ba 
hương, ăn xôi nếp một đã đời, tôi khăn gói xuống Lộc 
Uyển để làm visa. Giữa tháng Tư, về tới Lộc Uyển là 
tôi cất hành lý rồi đi thăm mọi nơi ngay. Dân thường trú 
phải đi họp cho khóa tu College sắp tới nên vắng tanh, 
tôi tha hồ thong thả đi ngắm cảnh. Mùa Xuân tới rồi nên 
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hoa nở khắp chốn, đẹp không cần phải tả nữa rồi. Chỉ 
muốn ghi lại cảm giác thênh thang, bình an khi chân 
đạp lên những chiếc lá sồi khô tí ti tạo nên những tiếng 
vỡ giòn nhẹ nhàng. Tôi lên thăm vườn cây trồng dưới 
cốc Tùng Bút. Những cây bưởi mẹ tôi cúng dường từ 
nhiều năm trước sum suê lá, nhưng chẳng cao lớn hơn 
là bao nhiêu. Cũng chẳng nhớ là trái chua hay ngọt vì 
tôi chưa từng được nếm. Nhưng những cây thông, trời 
ơi, những cây thông Bonsai trồng dọc theo đường mà 
hồi năm xưa hay bị chọc giống mấy cái lô cốt vì đá chất 
chung quanh, cao vọt hẳn lên. Chẳng còn dấu vết gì của 
‘bonsai’ trừ đống đá quanh thân cây vẫn vậy. Và có một 
cây thì thay vì cao lên lại phát triển hàng ngang, làm nên 
một đường kính khá lớn, dáng thì có vẻ uốn nắn mà là 
một cây ‘bonsai’ khổng lồ làm tôi thú vị quá chừng. Có 
điều vì vậy nên đụng bụi tea tree màu hồng phấn (cũng 
đã cao thành một bụi hoa rất to) vì khi xưa lúc trồng 
đâu ngờ tới chuyện cây thông này mọc ngang. Không 
biết vì giống cây như vậy (tôi chưa từng biết) hay do kỹ 
thuật trồng của chú cư sĩ nằm xưa khi design cái vườn. 
Nhưng ngộ lắm, chắc tôi phải chụp một bức hình quá. 
Cây thông như vậy mà nằm gần một cái hồ là tuyệt. 
Tôi đi chậm lên tới Tùng Bút. Cây mộc vẫn còn những 
chùm hoa trắng li ti. Cây ngọc lan thì lớn đại ra. Còn 
chậu quỳnh đầu nhà đang đong đưa một đóa hoa hồng 
thắm rất lớn. Trong nhà đã được lót gỗ lại nên sạch sẽ 
và rộng hẳn. Tôi nhìn bức hình Thầy ai đó vẽ rất sống 
động đang treo trong phòng khách mà tự dưng bồi hồi. 
Coi, kỳ chưa, tôi mới rời Làng, xa Thầy có hơn hai tuần 
chứ mấy, chắc tại chuyện sắp đi Việt Nam và những gì 
xảy ra làm tôi thinh không xúc động đột ngột khi ‘thấy’ 
Thầy. Tôi nhớ tôi đã từng thưa Thầy chắc người ta ganh 
tỵ Thầy vì Thầy được đệ tử thương nhiều quá. Mà thiệt, 
có ông thầy nào đi xuống bếp nấu cho đệ tử ăn, đối xử 
với đệ tử trong sự tôn trọng và cho nhiều không gian để 
đệ tử lớn như Thầy không? Chắc có chứ. Nhưng năng 
lượng từ ái trong Thầy thì không phải ai cũng có, và 
tôi thương kính Thầy, phục Thầy vì cách sống, vì Thầy 
làm những điều Thầy dạy đệ tử, và làm trong âm thầm 
những điều khác nữa mà không phải ai cũng biết. Cái 
‘dũng’ của Thầy không phải để khoe khoang hay để cho 
nhiều người biết, mà Thầy làm vì cần phải làm, thế thôi, 
dù biết đó không phải là một con đường yên ổn. Tôi 
học được cái gì nhỉ, cái mà tiếng Việt gọi là ‘tiết tháo’ 
thì phải, và lòng từ bi vô lượng của Thầy. Nên tôi cũng 
hiền hơn, cũng mở lòng chấp nhận mình và chấp nhận 
người hơn, và do đó tôi thênh thang tự do hơn. Còn đòi 
gì nữa khi mỗi ngày mở ra là một cơ hội cho mình sống 
vui và sống hiền?

Chiều nay tôi sẽ đi lên thăm xóm Vững Chãi, nghe nói 
còn đẹp hơn nữa. Điều làm tôi hạnh phúc là Lộc Uyển 
đã tự đứng, và phát triển, dù Thầy hai năm mới về một 
lần. Và Bát Nhã, mới bốn năm thôi, nhưng tôi có niềm 
tin rất lớn là các em tu ở Việt Nam cũng sẽ có một nền 
tảng vững vàng và sẽ tự phát triển sau một vài năm nữa. 

Dù đang bị dọa lên đuổi xuống, dù không có Thầy ở 
gần. Nên việc tôi đang phải làm thì cứ làm, rồi sẽ có 
người tiếp nối, bởi vì việc đạo có của riêng ai, phải 
không bạn hiền?

Ghé ngang Thái Lan

Cuối tháng Tư, tôi từ Mỹ về kịp để ngủ vài tiếng, rồi ra 
phi trường bay về Thái Lan vì vé không đổi được. Đang 
có khóa tu người trẻ nên tôi được đưa thẳng đến Resort. 
Lại gặp những khuôn mặt thân quen, cả những sư em 
từ Mỹ, từ Pháp, từ Việt Nam qua để hướng dẫn khóa 
tu. Vui nhất là được gặp các em từ Bát Nhã tới dự. Hạ 
Nghiêm kể chuyện ngày quán niệm đầu tháng ở xóm 
Bếp Lửa Hồng mà công an xã vào đuổi mọi người, rượt 
Nhiếp Nghiêm, Chúc Nghiêm chạy vòng vòng vì cái tội 
cấm chụp hình quay phim, làm tôi cười đau cả bụng vì 
em kể rất tếu lâm. Chuyện chết người như thế mà các 
em cứ tỉnh bơ như đang chơi trốn tìm vậy. Ôi là các 
em tôi! Tuổi trẻ lúc nào cũng ngập tiếng cười. Tháng 5, 
khóa tu xong chúng tôi về nhà người quen để nghỉ ngơi. 
Hôm sau được đi chơi ở KhaoYai National Park. Đi bộ 
trong rừng rất vui, nhất là ai cũng chăm chăm nhìn chân 
mình xem có con vắt nào bám vào không. Được phát 
đôi tất vải trắng mang cao tới đầu gối, mặc đồ hò cho 
gọn, trông ai cũng mắc cười hết. Trước khi vào rừng 
lại còn xịt thuốc muỗi đầy người, cứ như là chuẩn bị 
cho một cuộc chiến tranh .. hóa học hay sắp đi dẹp .. vệ 
sinh. Vậy chứ nhờ đôi tất màu trắng nên dễ thấy vắt, mà 
nhiều lắm, tôi cũng quen đi không giật mình hét lên như 
lúc đầu nữa. Đi trong rừng xem cây cao chọc trời, ra tới 
đồng lau thì thấy không gian thênh thang. Thiên nhiên 
làm tâm hồn mình thoáng ra, nhẹ đi. Hôm qua đi trên xe 
về các em hát vang những bài ca Thái Lan mới học, kinh 
tiếng Anh, rồi tiếng Việt. Tiếng hát người trẻ có khác, 
trong trẻo và hùng mạnh. Tiếng hát đầy sức sống, đem 
lại rất nhiều năng lượng tích cực. Đuổi Làng Mai làm 
sao được khi Làng Mai đã có trong tim của mọi người 
rồi, phải không các sư em?

Ni xá Diệu Trạm

6/6/09
Kính bạch Thầy,
Con cầu mong Thầy không bị mệt nhiều trong khóa tu 
21 ngày. Sáng nay ở Diệu Trạm có lễ Đối Thú An Cư 
làm con chợt nhớ tới buổi lễ năm ngoái được đối thú 
với Thầy ở Bát Nhã. Vậy là Bát Nhã đã đi ngang một 
năm sóng gió. Chưa biết lúc nào gió lặng nhưng con vẫn 
đầy niềm tin vì các em vẫn tiếp tục xin vào xuất gia và 
những tri kỷ thì vẫn động viên mình. Diệu Trạm bình 
an lắm. Con thích nhất là cái khoảng hành lang nhỏ bên 
ngoài phòng ăn. Ở đó nhìn qua phía chùa Tổ chỉ thấy 
những thân cây và lá xanh, cho con cảm giác như căn 
nhà mình ở vây quanh bởi núi rừng. Diệu Trạm mới xây 
nhưng những cây cao bóng cả được giữ lại không bị đốn 
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đi, lại có cả vài cây mít của chủ cũ cũng già rồi nên khi 
ở Diệu Trạm mình thấy rất mát mẻ và thân thuộc, không 
giống những khu nhà mới phải trồng cây từ đầu. Mỗi 
buổi sáng trước ni xá mùi hương cau thật thơm, hèn chi 
thiền đường mang tên Hương Cau…

Tôi về Huế, lại được nuôi dưỡng bởi thời khóa và năng 
lượng tu tập của Tăng thân, lại được đi thiền hành ở đất 
Tổ. Lòng êm ả với những ngày Quán Niệm đi quanh hồ 
Sao Hôm, ngắm những cây Lộc vừng rủ những chuỗi 
hoa đỏ thắm soi bóng, và khi hoa rụng thì rắc thành một 
tấm thảm đỏ trên mặt hồ. Ôi, chùa Tổ đẹp quá. Cây rất 
xanh, không gian thênh thang và các thầy đã làm những 
cây cầu, những căn nhà bằng tre xinh xắn cho tôi đi 
thiền hành mà lắm lúc ngẩn ngơ. Tối hôm qua trăng rất 
tròn và trời trong. Tôi ngồi ngoài sân, nhìn trăng qua 
tàu lá dừa để nhớ câu thơ của Sư Ông: ‘Tàu lá dừa màu 
ngọc, vắt ngang lưng trời khuya’.

Mỗi lần ngồi trên phòng ăn của ni xá nhìn qua chùa Tổ 
là tôi thấy lòng hạnh phúc. Cây bao quanh cao và xanh, 
cứ ngỡ như ni xá được vây bọc bởi rừng cây. Bước ra 
lan can nhìn xuống hồ thì hoa súng đỏ thắm yên lặng 
trên mặt hồ tĩnh mịch. Cảnh đẹp và thanh tịnh quá đi 
mất. Hôm nay thấy loại hoa đỏ năm cánh có hột đen rất 
đặc biệt, đặc biệt không phải vì hoa đẹp (dĩ nhiên là đẹp 
rồi) mà vì đóa hoa nằm ngang, thòng xuống bởi cuống 
hoa như một sợi dây. Hoa nở như những con bướm đỏ 
đang chập chờn bay, đeo theo nhiều hạt đậu như đậu đen 
rất ngộ, nổi bật trên nền lá xanh phía dưới. Những cánh 
hoa chưa đỏ, còn màu xanh non cũng nằm ngang như 
vậy, cao thấp chập chùng như những chiếc cánh chim 
đang bay vậy đó. Sư em Nhu Nghiêm nói tên hoa là 
‘hoa Sảng’, vì nhìn là sảng sốt thiệt. Nghe cái tên buồn 
cười, tôi về tra từ điển các loài hoa của Lê Quang Long, 
mới biết tên hoa đúng như thế, ngoài ra còn có tên là 
Trôm thơm, mọc phổ biến ở miền Bắc, gặp nhiều ở đảo 
vịnh Hạ Long. Chùa Tổ có hai cây, Diệu Trạm có một 
cây, không biết ai trồng hay hoa dại nhưng đây đâu phải 
miền Bắc, nên không quý sao được.

Cuối tháng 6, tin tức ngày càng xấu: thầy Đồng Hạnh 
đốt cốc, cầm dao rượt chém người, rồi điện thoại dồn 
dập kêu cứu từ Bát Nhã, bị bao vây, bị khủng bố, bị cúp 
điện, bị cúp nước, phái đoàn chư tôn đức đi thăm và 
cúng trường hạ mà cũng bị tấn công, ôn Thái Thuận bị 
trọng thương phải vào bệnh viện… Tôi xót xa. Thương 
các em, nhưng cũng thương luôn cho sự suy đồi đạo đức 
của một dân tộc. Tệ đến nổi như vậy sao?

Tấm lòng nhân ái

Đầu tháng 7, Pháp Sĩ thoát khỏi Bát Nhã trong một lúc 
bất ngờ nhất (vì đang bị bao vây mà) để về Sàigòn gặp 
chúng tôi làm bản tường trình và thư kêu cứu khẩn cấp. 
Qua khỏi đèo anh chàng điện thoại bảo: “Em đi mà cả 

đại chúng đều run”. Chúng tôi đi cầu cứu các ôn trong 
Văn Phòng 2. Chúng tôi gởi văn thư lên tất cả các cấp 
chính quyền, công an, ngoại giao, văn phòng chính phủ. 
Gởi để mà gởi, chắc gì được giải quyết. Nhưng cứ gởi. 
Bởi vì chúng tôi vẫn có chút hy vọng là địa phương làm 
nhưng Trung ương chưa biết, bởi biết mà vẫn để xảy ra 
thì phải nói về luật pháp Việt Nam như thế nào đây?

Gọi điện về thì các sư em cho biết ống nước mới sửa 
xong bị phá xi măng đập nát trở lại. Điện toàn khu đang 
bị cúp nên nước tiếp tục thiếu vì nhà hàng xóm cũng 
không bơm nước được. Họ cấm đường, thỉnh thoảng 
để yên cho xe tải tiếp tế đồ ăn chạy vào tăng xá nhưng 
đứng xa chửi rủa, tội nghiệp quá. Một em kể là mấy bà 
đi ‘biểu tình’, hô theo thầy Đồng Tâm như sau: ‘Làng 
Mai đến đâu, sâu rầy đến đấy’ thay vì ‘gây sầu đến đấy’, 
đúng là méo mó nghề nghiệp, làm tôi đang lo mà cũng 
phải bật cười. Còn dưới xóm Bếp Lửa Hồng thì nghe kể 
các em xách nước suối phờ phạc, nhưng vẫn còn vô tư 
và hí hởn, đi múc nước suối thì nghĩ mình như Tổ hồi 
xưa; tối đốt nến thì rất khoái vì trước giờ vốn đã khoái 
chơi nến. Chỉ có các chị lớn là lo thôi. Đào giếng cũng 
bị thầy Đồng Hạnh dẫn thanh niên xuống chửi mắng 
không cho, mà vẫn phải trả tiền công…

Nhưng cũng đầy những nghĩa tình mà có hoạn nạn mới 
thấy được: Đà Lạt, Đà Nẵng, Sàigòn quyên góp thức ăn, 
nước uống, máy phát điện đem lên tiếp tế… Phải đi lén, 
vào lén. Dì của một sư chú ở Bảo Lộc lên Diệu Trạm 
chơi, kể bà cùng mẹ thầy ĐT và cô Lành là nhóm ABC 
ở ngay Bảo Lộc chuyên nhận đồ để tiếp tế cho Bát Nhã 
mấy ngày bị vây khốn. Nói đám côn đồ rất dữ, bà lái xe 
vào bị băm xe, may là người không sao nhưng sau đó 
phải nhờ xe ôm 50.000đ/chuyến để chở đồ vào. Rồi kể 
thấy mấy thầy cô ăn mì tôm mà họ khóc, về đi cắt rau 
muống, rửa sạch xếp thành từng bao để xe ôm đem vào 
vì biết trong này không có nước để rửa rau. Đêm mà 
chiếc xe tải tiếp vận vào được là họ phải mướn một bác 
xe ôm canh chừng, khi nhóm côn đồ ngủ thì báo cho xe 
chạy vào. Rồi các nhà hàng xóm cũng giúp đỡ nhận đồ 
dùm để chuyển, cho câu điện để sạc đèn, cho nối ống 
chuyền nước… dù họ là người Công giáo, dù họ cũng 
bị chính quyền địa phương làm khó dễ và hăm dọa. Ôi, 
lòng nhân ái thì nào có dành riêng cho ai !

Sư Thúc

Giữa tháng bảy, Sư Thúc phải vào bệnh viện để chuyền 
máu, chuyền đạm. Bệnh của Sư Thúc sau bao năm bắt 
đầu bước vào giai đoạn cuối. Quý thầy kéo nhau lên 
bệnh viện để thử xem ai có máu O mà là máu tốt để 
chuyền ‘máu chay’ cho Sư Thúc. Sư Thúc khỏe lại, về 
chùa. Tôi qua thăm, Sư Thúc còn đùa là Sư Thúc sẽ giỏi 
về điện và âm nhạc như hai sư chú được chọn để chuyền 
máu cho Sư Thúc. Nhưng rồi lại nghe tin Sư Thúc nhập 
viện. Tôi phải ra Hà Nội ít ngày, trên đường về nghe tin 
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Sư Thúc đã nguy hơn, bụng chướng, tiêu tiểu không làm 
chủ được, và sốt. Sư cô Hoa Nghiêm kể vậy mà khi Sư 
Thúc mở mắt, sư cô nói: “Sư Thúc cười đi, thở đi”. Sư 
Thúc cười rồi chọc quê cháu gái: “Thầy cười còn tươi 
hơn Hoa Nghiêm!”

Cuối tháng, mấy chị em ở Bát Nhã ra thăm Sư Thúc. Họ 
đã chuyển Sư Thúc qua ICU, phòng có máy lạnh nhưng 
lại giới hạn người thăm chỉ có hai người/ lần nên chờ 
mãi mới được vào, thấy Sư Thúc nhắm mắt tội quá, tôi 
không dám hỏi han, chỉ xá rồi lấn xấn, đi ra sau hơn nửa 
ngày chờ chực. Các thầy muốn đưa Sư Thúc về chùa 
theo nguyện vọng của Sư Thúc, nhưng bác sĩ Cầu thì 
muốn giữ lại thêm vì hy vọng y khoa sẽ kịp thời can 
thiệp nếu có biến chứng. Ai cũng xót ruột khi nhìn Sư 
Thúc héo hắt, nhất là bệnh viện đầy âm khí. Rốt cuộc rồi 
cũng đem được Sư Thúc về. Mọi người đến thăm. Ngày 
mới về Sư Thúc tỉnh táo và vui lắm khi mở mắt thấy 
khung cảnh quen thuộc, gặp đủ mặt người quen vây 
quanh. Nhưng rồi Sư Thúc không khỏe hơn được bao 
nhiêu. Sư Thúc chỉ muốn được nghe mọi người niệm 
Bụt. Tôi chắp tay niệm Bụt, biết đây là lần cuối mình 
được thấy Sư Thúc. Visa tôi hết hạn rồi. Giã từ Huế, giã 
từ Việt Nam…

Về Mỹ

Đầu tháng Tám, tôi về Tu viện Bích Nham. Bích Nham 
rất xanh. Những cây thông khỏe mạnh vươn cao. Không 
gian lồng lộng và thoáng đãng. Không có tới một chiếc 
xe chạy ngang. Sau một thời gian sống quen với khung 
trời nhỏ hẹp, lòng người quanh co, và chỗ nào cũng nóng 
bức, chật chội, tôi về Bích Nham như người đặt chân lên 
thiên đàng. Hóa ra chỉ cần đi qua khổ cực thì một chút 
không gian cũng đủ làm mình hạnh phúc vô bờ. Tôi vào 
thăm thiền đường Đại Đồng, u nhã, đơn giản, mà rất 
đẹp. Lạy xuống và nghĩ rằng ngay Bụt cũng không can 
thiệp được cho dòng họ Gautama khỏi kiếp nạn, hay 
trường đại học Phật Giáo Na Lan Đà lớn rộng cả 10.000 
tu sĩ mà cũng bị hủy diệt trước vô minh, huống chi Bát 
Nhã… nhỏ bằng cái lỗ mũi. Nên tôi chỉ giữ vững niềm 
tin vào con đường đang đi, vào tánh Bụt của con người 
chứ nhân duyên như thế thì làm sao? 

8/8/09 Nghe tin Sư Thúc tịch lúc 3h30 chiều ngày này 
ở Việt Nam. 

Khóa tu ở Stonehill College

12/8 -  Sáng nay sau giờ ngồi thiền, tôi chậm rãi đi về 
phòng mà thật vui. Con đường trong khuôn viên trường 
đại học từ thiền đường về chỗ ở khá xa, đi chậm khoảng 
20 phút và tôi thật sự tận hưởng từng bước chân của 
mình. Sau những tháng ngày quen thuộc với khoảng 
không gian nhỏ bé ở Bát Nhã, ở Diệu Trạm, ở Việt Nam 
nói chung, con đường thiền hành trong khóa tu ở Stone-

hill College bỗng trở nên quá lý tưởng. Tôi ngắm những 
đóa hoa trắng phớt hồng nở rộ dọc đường. Tôi đi dưới 
những tàng lá xanh của nhiều loại cây. Tôi mỉm cười với 
chú sóc nhỏ đang thoăn thoắt trên cội thông cao, với con 
chipmunk đang phóng chạy bên rừng. Cả một khung trời 
yên bình bao la so với những biến động giông bão ở Bát 
Nhã. Tôi nghĩ tới Sư Thúc đang thảnh thơi như cụm mây 
trắng lờ lững trên trời trong khi Tổ Đình đang bận rộn lo 
hậu sự. Tôi nghĩ tới chính mình cũng đã từng bận rộn biết 
bao nhiêu khi lo ‘Phật sự’. Ôi, Bụt dạy, Thầy dạy, mà cứ 
đánh mất cái tâm hoài để ‘suốt đời lo âu bận rộn’. Sáng 
nay trời mưa bụi rất dễ thương, và tôi bắt gặp chính mình 
trong khoảng khắc - Mỉm cười chào đón hạt mưa rơi.

Ngày hôm qua sư bé Mẫn Nghiêm, một trong hai vị giáo 
thọ trẻ nhất của Làng cho hướng dẫn tổng quát trước gần 
cả ngàn thiền sinh. Tôi ngồi nghe, thú vị. Bây giờ tới lúc 
các vị ‘lão thành’ ra làm những việc như chào đón thiền 
sinh tới tu tập, nhường bục giảng cho các em thực tập. 
Đúng là chỉ có trong Tăng thân mình mới không có sự 
kỳ thị về tuổi tác, công việc, chỉ có sự giúp nhau để tiến 
lên và đem hạnh phúc cho người. Việc nào cũng như 
nhau, ai cũng như ai, ‘sân chơi’ là của tất cả mọi người 
bởi sự giải thoát đâu phải là độc quyền của một ai. Hạnh 
phúc lắm bạn hiền ạ.

Giữa tháng Tám, hay tin phát ngôn viên chính thức của 
bộ ngoại giao Việt Nam lên tiếng rằng Bát Nhã phải 
giải tán. Bát Nhã đâu phải cái gì ghê gớm lắm để tới 
Bộ Ngoại Giao phải lên tiếng vậy nhỉ? Lại hay tin Sư 
Ông phải vào nhà thương chữa bệnh phổi nên có thể sẽ 
không hướng dẫn được khóa tu sắp tới ở Colorado. Lần 
đầu tiên chuyện này xảy ra. Tới Colorado, Ban giáo thọ 
họp chia người nói pháp thoại thay Sư Ông, mỗi buổi 
hai người. Tôi lấy lý do vừa từ Việt Nam qua nên nói 
tiếng Anh hết trôi chảy để khỏi phải cho pháp thoại. 
Không phải làm biếng đâu nghe, nhưng nhìn thành 
phần giáo thọ đầy kinh nghiệm giảng dạy ở các trung 
tâm thì tôi quá yên tâm, tự cho phép mình được… nghỉ 
ngơi. Dù vậy, tôi cũng phải cho thuyết trình chung với 
sư em Pháp Hộ về đề tài Làm Mới. Buổi sáng họp Tăng 
thân chia việc, thấy tinh thần mọi người thật vui và hợp 
tác, vì không có cha nên  con phải đoàn kết nhau là 
chuyện thường.

Sáng nay Tuệ Nghiêm rủ đi ra suối, đem cái máy theo, 
ngồi nghe tiếng nước chảy và thấy lòng ngập tràn sự biết 
ơn. Ở Việt Nam kiếm một dòng nước không ô nhiễm 
cũng là khó, núi thì bị phá lấy đá, cây thì bị chặt, quặng 
mỏ thì bán cho người. Tương lai Việt Nam sẽ ra sao? 
Còn về giá trị đạo đức thì đành chịu, vận nước nổi trôi 
thì các em Bát Nhã cũng phải nổi trôi thôi, Tăng thân 
mình đi vào cuộc đời đến như thế kia mà…

22/8 - Buổi sáng đầu tiên của khóa tu, tôi được phân 
công dẫn một nửa số người đi thiền hành. Bước chân 
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nào cũng có chánh niệm, (kể ra không khó lắm khi mình 
có trách nhiệm) không dám lơ là vì biết là đang đi thế 
Thầy. Ngồi chơi trên bãi cỏ trước khi vào thiền đường, 
ngắm nhìn dãy núi ửng vàng từ từ khi mặt trời lên thật 
hạnh phúc. Rocky mountains thật đẹp, nhìn cây xanh và 
hình dáng những mỏm núi không đều mà thật là hài hòa 
và hùng vĩ. Trên một vài đỉnh cao còn đóng băng trắng 
xoá nổi bật với thông xanh. Đoàn người bên kia do thầy 
Pháp Niệm dẫn đầu cũng đi đến ngồi chung trên bãi cỏ. 
Xong chúng tôi cùng nhập làm một đi vào thiền đường. 
Năng lượng thật hùng tráng trong mỗi bước chân. Mạnh 
đến nỗi tôi có cảm tưởng là có thể sờ vào được.

Cuối khóa, ai cũng hạnh phúc. Mọi người đều thông 
cảm và gắng sức tu, lại thấy có sự liên hệ với tu sĩ hơn 
qua các bài pháp thoại với những kinh nghiệm rất cá 
nhân nên khóa tu thành công quá sức. Nhất là buổi sinh 
hoạt chung (be-in) cuối cùng ai cũng hào hứng giơ tay 
muốn sang năm có tiếp khóa nữa. Chúng tôi báo cáo cho 
Thầy hay, biết rằng niềm vui đó sẽ nuôi dưỡng Thầy rất 
nhiều khi Người ở trong bệnh viện.

Mộc Lan

1/9 - Mộc Lan ngày thứ ba rồi đó. Tới Mộc Lan buổi xế 
trưa thì chiều là có hướng dẫn tổng quát liền. Căn nhà 
mới các anh xây thật giống... Bát Nhã với giường tầng 
kiểu nội trú. Nền bằng ximăng mà sơn nâu và kẻ như 
gạch thật giống. Nếu không thấy những chỗ 
đường kẻ bị đứt và không thẳng 
thì ngỡ là lót tiles. Hay lắm, 
đỡ tốn tiền. Phải công 
nhận các anh khéo tay 
thật. Mộc Lan ồn ào 
vì ngày cuối tuần và 
con nít chạy nhảy 
khắp nơi. Cũng đã 
có một số người Mỹ 
tới rồi. Ngay khi hay 
tin Sư Ông sẽ không 
ghé Mộc Lan được là 
Tăng thân Mộc Lan báo 
tin liền cho mọi người, nhưng 
vẫn còn một số người muốn tới dù 
không có Sư Ông nên chương trình vẫn 
tiếp tục. Ngày hôm sau là Quán Niệm tiếng Việt, bắt đầu 
từ 6h sáng đến 9h30 tối. Có một ngày tu dành cho người 
Mỹ. Họ hạnh phúc lắm. Tôi gặp nhiều người tới từ xa, 
9 tiếng lái xe. Để thấy trong tương lai Mộc Lan cũng có 
thể thành một chỗ mà nhiều nơi tới được để tu học.

Lộc Uyển

Hôm 3/9 về tới Lộc Uyển, buổi chiều lên chào Sư Ông. 
Thầy đang nằm võng, đưa tay cho tôi nắm. Bàn tay mảnh 
khảnh ấm áp làm tôi nao nao. Tôi thưa Thầy gầy quá. Sư 

Ông bảo mất hết vài ký. Có các sư cô Hương Nghiêm, 
Học Nghiêm, Bội Nghiêm ngồi quanh, nghe Thầy kể 
chuyện những ngày ở nhà thương mà cứ trông tin khóa 
tu ở Colorado. Rồi mọi người thi nhau kể chuyện thiền 
sinh phát biểu tâm trạng và sự thực tập vượt qua của họ 
trong pháp đàm. Thầy vui lắm, và muốn có một cuốn 
sách về khóa tu đó. Cả một cuốn sách về Bát Nhã nữa. 
Nhìn tôi, tôi chỉ cười. Ôi, nợ sách với Thầy không biết 
đã bao nhiêu cuốn. Mà sao tôi lười viết thế!!!

16/9 - Đúng năm ngày của khóa tu này tôi rất ngoan, 
tham dự thời khóa đầy đủ hai ngày đầu, hai ngày kế thì 
lo nấu ăn và lại thuyết trình về Làm Mới. Rồi trong khóa 
tu thì lại còn phải xếp giờ để họp với nhóm người Đại 
Hàn muốn cúng đất để có Làng Mai ở Đại Hàn. Thôi, 
người đâu mà đi! Bạn hiền biết mà, chỉ vì mình muốn trả 
ơn quê cha đất tổ nên mới chịu về dựng chúng để giúp 
quê hương, chứ ai có muốn xa Làng bao giờ. Chúng tôi 
đề nghị họ qua Làng tu tập trước, rồi về xây dựng Tăng 
thân bên đó, rồi tới lúc đó vẫn còn muốn cúng đất nữa 
thì tính sau, chắc cũng phải mất vài năm. Họ tiu nghỉu, 
nhưng phải chấp nhận. Thế là thoát. Mấy bữa nay đi tỉa 
cây tiêu, bỗng nhớ tới thời gian đầu của Lộc Uyển, thầy 
trò đi tỉa cây buổi sáng sớm thật vui. Bây giờ cây tiêu 
đã cao lớn, khỏe mạnh. Tôi cũng đã… già đi (vì không 
cao không lớn thêm được inch nào nữa rồi ), cũng 
khỏe mạnh hơn chút chút do được gởi đi thử thách với 
nắng gió và bão táp phương xa. Tôi nhìn cây tiêu mỉm 

cười. Thấy hình ảnh Thầy với cái kéo cắt 
cây trong tay của gần 10 năm 

về trước. Và nhớ tới một sư 
em Bát Nhã làm tri vườn 

bảo cũng nhớ hình ảnh 
tôi chăm sóc hoa năm 
xưa. Thấy mình 
cũng đang là sự 
nối tiếp của Thầy. 
Nhưng hy vọng còn 

là sự nối tiếp của 
cái gì khác nữa chứ 

chỉ trong nghề... làm 
vườn thì hơi lỗ vốn, phải 

không bạn hiền?  Có một 
Phật tử trong khóa tu người Việt 

chận đường tôi hỏi thăm về tác giả Sư Tử 
Núi, phỏng vấn để biết bạn hiền là ai. Tôi tính bắt chước 
‘thiền sư’, trả lời: ‘Bạn hiền là quý vị đó’, nhưng lại sợ 
bị hiểu lầm nên thôi. Chỉ trả lời rằng ở mỗi mẫu chuyện 
là một bạn hiền khác nhau. Ông ta bảo đọc chuyện tôi 
kể ăn cây cà rem với bạn hiền mà cũng muốn được ăn cà 
rem. (Vậy thì bạn hiền nghĩ mình có nên đi vào ngành 
quảng cáo hay không? Hay ít nhất là đòi commision – 
hoa hồng của… hãng cà rem?)

27/9 - Sáng nay leo núi với thầy và đại chúng. Kỳ này ở 
một sườn núi khác tôi chưa từng tới. Ở đây đá mặt bằng 
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nhiều và rộng, đủ chỗ cho mấy trăm người. Tôi ngồi ăn 
sáng thảnh thơi quá chừng. Ai dè tối nay đang nấu ăn 
cho ngày mai là ngày cuối khóa tu thì nghe tin Bát Nhã 
bị tấn công tiếp. Nấu ăn xong, tôi mới về phòng mở 
máy vi tính, và mờ mắt vì những tin liên tiếp trên mạng, 
những cuộc tấn công vũ phu và nhất định dứt điểm. Tôi 
hồi hộp, lo lắng theo từng cái email nhận được, từng 
bài đăng trên Phù Sa đọc được. Đẳng Nghiêm và Pháp 
Dung, Pháp Lưu cùng với nhiều thân hữu thì dịch bài 
từ mạng tiếng Việt ra tiếng Anh và kêu gọi sự giúp đỡ 
của quốc tế. 

Bích Nham và New York

Cuối tháng Chín, bay đi Bích Nham. Lên mạng xem tin. 
Ui là đủ trò. Các em đã ở yên Phước Huệ nhưng thầy 
Thái Thuận lại bị sức ép từ công an để không cho các 
em ở nữa. Có khó khăn mới thấy được tấm lòng Bồ tát. 
Và Bồ tát trong giai đoạn này nhiều lắm, nghĩ như vậy 
để thấy vẫn còn hạnh phúc vì được sống với... Bồ tát, 
phải không các em?

3/10 - là ngày Trung thu. Phiên gia đình tôi nấu cơm tiếp 
tục cho cả ngàn người. Làm riết thì quen, cũng chẳng 
mệt lắm. Khi nãy đi về phòng ngắm trăng. Vừa mưa 
xong nên trời trong, và trăng rất sáng, phía dưới là một 
áng mây trắng vắt ngang làm nền rất nên thơ. Tự dưng 

hơi bùi ngùi, nghĩ đến Trung thu năm ngoái chuyện Bát 
Nhã đã lao xao, nhưng các em vẫn làm lồng đèn, vẫn 
thi đua. Vậy mà đã đi qua một năm. Trung thu năm nay 
không biết mấy em có buồn không, nhưng sống tập thể 
chắc mấy em chế tác niềm vui nuôi dưỡng nhau không 
khó lắm. 

8/10 - Hôm nay tình nguyện nấu ăn nên cả ngày ở dưới 
bếp. 7h chiều mới lên phòng máy, đọc email đã thôi. 
Chu choa là bà con phản ứng với lời phát biểu của bà 
Nga, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao 
và tờ báo Thanh Niên… Bội Nghiêm nhìn không khí 
rộn ràng trong văn phòng, lắc đầu tủm tỉm:  “Còn hơn 
World Cup!” vì ai cũng chúi đầu vào máy tính theo dõi 
thời sự.

10/10 - New York - Tối qua có buổi pháp thoại công 
cộng của Sư Ông ở Beacon Theatre. Đông ghê lắm, như 
mọi lần. Kỳ này do Omega tổ chức nên Thầy và một số 
người được ở khách sạn ngay kế bên, bước qua có ba 
phút. Ngày hôm nay quán niệm cả ngày nên số người 
ít hơn hôm qua, nhưng chắc cũng cả ngàn người tham 
gia. Buổi chiều tôi và một nhóm thầy, cô được đi theo 
Thầy qua hotel Four seasons để nghe buổi phỏng vấn 
Thầy của bà Oprah Winfrey. Bà ta thật nhạy bén, đưa 
ra những câu hỏi rất sắc sảo và thông minh. Lúc đầu bà 
hơi lúng túng không biết phải ngồi làm sao cho đủ vẻ 
kính trọng Thầy, nhưng từ từ bà thoải mái hơn và tôi 
có thể thấy được bà đã cảm cái năng lượng bình yên 
từ Thầy. Chúng tôi không được ở trong phòng phỏng 
vấn vì những người quay phim cần giữ sự tập trung cao 
độ mà chỉ coi từ một màn hình nhỏ ở phòng bên cạnh. 
Nhưng thị giả thì ở chung với Sư Ông. Buổi phỏng vấn 
dài hai tiếng và nghỉ nhiều lần, rất là hào hứng. Tôi hạnh 
phúc quá chừng khi được đi cùng Thầy vào những dịp 
đặc biệt như thế.

11/10 - Sinh nhật Thầy. Chúng tôi được tháp tùng Thầy 
đi thăm đại học Columbia. Thầy ghé vào thư viện, chỉ 
cái hộc South East Asia Thầy dùng hồi xưa. Rồi thầy 
trò ngồi chơi, đi thăm phố Tàu. Có một anh chàng tình 
cờ gặp Thầy trong tiệm, tay anh ta đang cầm một cuốn 
sách của Thầy. Thấy Thầy, anh chàng không tin, há hốc 
miệng, xong mừng quá, đi qua đưa sách và nhờ Thầy ký 
vào đó. Về lại Bích Nham là tối, nhưng Thầy vẫn từ bi 
ngồi lại phòng ăn để các sư em cắt bánh tặng quà. Tôi 
lên văn phòng gọi điện thoại về Việt Nam, nghe kể các 
em đặt 12 cái bánh kem (người đông quá mà) để mừng 
sinh nhật Thầy và ca hát um sùm, sướng quá, sau cả 
tuần bị khủng bố không dám hát hò. Nghe giọng các 
em vui, tôi trêu: “Lấy lý do mừng sinh nhật Thầy để ăn 
bánh kem chứ gì?”

Giữa tháng Mười, mọi chuyện tạm ổn định ở Phước 
Huệ. Các em có lại thời khóa, được đi thiền hành với Ôn 
trụ trì. Các em khoe Ôn trụ trì rất thương và lo lắng cho 
các em. Ôn Toàn Đức cũng đang tìm cách để giúp giải 
quyết cho êm đẹp. Tôi tạm yên tâm. Cũng chẳng biết rồi 
mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nhưng ‘hiện pháp lạc trú’ là 
sự thực tập của chúng ta mà, phải không bạn hiền?

Ngày 20 là lễ Xuất gia của Lân Nghiêm và Mạnh 
Nghiêm. Hai sư em xuất gia đầu tiên ở Bích Nham và sẽ 
ở lại Bích Nham tu học. Sự xuất gia của các em làm tôi 
nhớ tới thời cây Phượng. Hai sư em này hên lắm, được 
Thầy chỉ dạy oai nghi cho trực tiếp mỗi chiều để nuôi 
dưỡng Bồ Đề Tâm khi không còn Thầy ở bên cạnh. Cả 
hai em đều rất ngoan và dễ thương.

Làng Mai
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Cuối tháng Mười, tôi theo Thầy về lại Làng. Xóm Mới 
bình yên, quen thuộc. Các em ra chào. Có thêm ba em 
tập sự người Nhật, Hồng Kông, Hòa Lan. Lại có thêm 
ba em mới từ Indonesia qua để xin làm tập sự. 

Trời vào Thu, tôi lo đi trồng hoa, trồng cây ăn trái, trồng 
lại cây thông bị bão làm trốc gốc đầu năm. Trở về với 
cây kéo cắt cây, tôi hào hứng với bao nhiêu công việc 
đang chờ đợi.

Cuối tháng 11, nghe tin thầy Viên Thanh xin bảo lãnh 
Tăng thân. Để xem có bị bác vì lý do ‘nội bộ’ như ở 
Bát Nhã không. Ở Huế thì bảo rằng các tăng ni sinh Bát 
Nhã… làm chính trị. Tếu lâm. Cứ hết lý do ‘nội bộ’ lại 
tới lý do ‘chính trị’. Không có sáng tạo tí nào cả. Làm 
chính trị thiệt là vào tù ngồi rồi, mấy ông dân chủ đó, 
chứ đâu có lừa qua lừa về như lừa banh vậy.

Bắt đầu bước vào khóa An Cư Kiết Đông. Mong sao kỳ 
này tôi được một khóa An Cư trọn vẹn. 

Đầu tháng 12 - Một năm sắp đi qua chỉ toàn chuyện 
của Bát Nhã. Những tưởng yên được vài bữa thì hôm 
nay lại có văn thư BTG quyết định bác đơn của GHTW 
và giải tán các em trong tháng 12. Kỳ này thì hết là lý 
do ‘nội bộ’ nữa nhé. Chính quyền đích thân ra tay rồi 
đấy. Nhưng những lý do đưa ra vẫn chẳng ra làm sao 
cả, chán thế.

9/12 - Sáng vừa tụng giới xong là nghe tin Phước Huệ bị 
tấn công. Cũng vẫn màn cũ, nhân vật hậu trường cũng 
cũ, chỉ có kép độc là mới. Thương các em quá. Kỳ này 
các sư em Tây phương đi vận động cho anh em. Những 
ngày vận động không mệt mỏi. Năm xưa Thầy đi một 
mình. Bây giờ Tăng thân nhiều người đi chung với nhau. 
Thầy vẫn giảng dạy tuần hai lần như thường lệ. Ai có 
việc thì đi. Tôi ấm lòng khi thấy các sư em ngoại quốc 
hết lòng đóng góp phần của các em vào việc cứu giúp 
những anh em ở Việt Nam. Làm tình huynh đệ bền chặt 
hơn, không có sự kỳ thị giữa những nhỏ nhặt khác biệt 
trong đời sống hàng ngày. Tâm hồn mọi người vươn 
cao hơn, xa hơn, rộng hơn cho những mục đích chung 
và làm chất keo nối chung mọi tấm lòng. Tăng thân như 
một khối. Đã mạnh lại mạnh thêm. 

Nhìn con số 12, bâng khuâng trong lòng. Đã gần 10 năm 
từ cái năm 2000 đầu thiên niên kỷ. Thời gian qua nhanh 
cực kỳ. Thầy vẫn còn đó cho nhân loại, cho học trò. 
Tôi vẫn chưa tu thêm được bao nhiêu. Chỉ có niềm tin 
ngày thêm vững chắc, hồn thêm bình an và lòng thêm 
nhẹ nhàng.

Bạn hiền thương mến ơi, bị tưới tẩm mãi bởi những hạt 
giống bạo động của chuyện Bát Nhã, thấy cuộc đời đầy 
những sự thô ác nên có những bạn hiền là một hạnh phúc 
lớn. Nghĩ tới bạn hiền là lòng ấm áp và thấy đời còn… 

dễ thương. Nên phải làm sao để cho ai cũng thành bạn 
hiền, biết tu tập hết thì mình mới có hạnh phúc được. 
Thầy há chẳng dạy hạnh phúc không phải là vấn đề cá 
nhân đó sao? Và tôi cũng hiểu tại sao các vị Bồ Tát có 
khả năng phát lời nguyện là chúng sanh còn khổ thì còn 
chưa thành Bụt.

Và bạn hiền ơi, đó cũng là lý do tôi tự dưng muốn viết 
tiếp Lửa Hồng Phương Bối, vì ngọn lửa đó vẫn còn 
đang tiếp tục trong tim mỗi người. Không còn là Bếp 
Lửa Hồng, Rừng Phương Bối mà nó đã thành ngọn lửa 
thiêng với tinh thần Phương Bối ngày nào của khai phá 
rừng sâu, của tình huynh đệ, của chứng nghiệm tâm 
linh. Chúng tôi đang nối tiếp tinh thần đó với việc khai 
phá những trì trệ của vô minh, của bít lấp trong tâm mỗi 
người. Những sóng gió đi qua như mưa nắng với người 
khai khẩn đất hoang, ai yếu đuối thì bỏ cuộc, ai vượt 
qua thì trưởng thành rắn chắc. Không có nghĩa là không 
còn khó khăn, vì có lúc nào đất trời không còn cơn mưa 
bão. Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức, càng bị chà 
đạp ức hiếp thì tinh thần chúng tôi càng mạnh mẽ hơn 
lên, tình huynh đệ càng gắn bó hơn và lý tưởng chúng 
tôi càng sáng ngời. Thấy được con đường mình đã chọn 
là con đường đúng, thấy được những điều Bụt dạy rõ 
ràng đã có từ mấy ngàn năm trước, nên có lo chi với sỏi 
đá gặp phải trên đường. Con đường đời tôi luyện con 
người. Mong gì hơn phải không bạn hiền?

Chúc bạn hiền, những bạn hiền, tiếp tục đi trên con 
đường sáng với tấm lòng từ bi và nụ cười hạnh phúc. 
Gởi đến mọi người chút nắng mùa Đông và chút Tuyết 
mùa xuân để đón chào năm mới. 

Thương quý
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Cứu Nạn Nhân Bão Lụt 

Thư của một sư cô ở Phước Huệ

Anh chị em chúng con còn ướt mèm, loi ngoi vì mới 
bị đuổi khỏi Bát Nhã trong một ngày giông bão, chưa 
hoàng hồn nhưng nghe đồng bào bị bão tố và thêm lũ 
lụt rất nặng ở Khánh Hòa, Quảng Ngãi nhưng nặng 
nhất là Phú Yên Bình Định, nên trong lòng chúng con 
xót xa không biết có cách nào để đi chia sẻ những khổ 
cực với người đang khổ không? Mới bị đuổi ra khỏi 
Bát Nhã, mới đến xin tá túc ở Phước Huệ, mà lại đòi 
thương đồng bào lũ lụt không biết Ôn Phước Huệ có 
hoan hỷ không? Chúng con ra đảnh lễ Ôn, thỉnh ý Ôn 
và xin phép được đi cứu lụt với danh nghĩa chùa Phước 
Huệ, Ôn rất hoan hỷ. Sau đó chúng con xin được từ 
quý thầy và sư cô Làng Mai ít tiền. Nghe chúng con 
cầu cứu được phép đi cứu trợ, sư cô chúng con có hứa 
kêu gọi bằng điện thoại những thân hữu của Làng Mai. 
Nhờ vài vị mạnh thường quân như cô Chi, chú Tiến 
và một số quý anh chị thuộc Tăng thân Pháp, Thụy 
Sỹ và Tăng thân Thuyền Từ và Mộc Lan, Hoa Kỳ nên 
chúng con làm được 1.700 phần quà gồm gạo, đường, 
mì gói, và một bì thư 50.000đ tiền mặt cho mỗi gia 
dình. Vị chi mỗi phần quà là hơn 200.000đ vì có kèm 
theo một chiếc mền rất đẹp. Đoàn chúng con xuất phát 
từ chùa Phước Huệ, Bảo Lộc và có thầy Pháp Lộ từ 
Chùa Pháp Vân, Sài Gòn và còn có Tăng thân Nha 
Trang xuất phát từ chùa Từ Đức gặp nhau tại Phú Yên 
thị xã La Hai làm trạm đầu. Ở đây thiệt hại nhân mạng 
nhiều hơn mấy lần lũ lụt lớn khác vì đập nước Thủy 
Điện huyện Đồng Xuân làm việc thiếu trách nhiệm, 
thiệt hại nhân mạng nhiều quá. Có gia đình 7 người 
cột tay nhau và cùng chết thật thương tâm. Có lẽ thấy 
nước lên quá nhanh, biết không thế nào chạy kịp nên 
cột tay nhau lại vì sợ nước cuốn trôi thì người thân sẽ 
tìm không ra xác của nhau! Cả hai Xóm đông đúc ven 
Sông Cái thuộc huyện Đồng Xuân thì nhà cửa bị quét 
sạch, chỉ còn những đụn cát. Thượng nguồn huyện 
Đồng Xuân có hai nhánh sông giao vào nhau rồi đổ 
ra sông Cái. Đập thủy Điện lớn nằm trên ấy để chận 
bớt nước lũ và có bổn phận điều hòa lượng nước đổ từ 
nguồn núi cao, tháo nước đều đều ra, cung cấp nước 
cho toàn dân Phú Yên mùa Xuân và Hạ khi nắng cháy 
thiếu nước trầm trọng. Than ôi, công nhân viên không 
khả năng lại thiếu trách nhiệm nên không tháo nước 
từ từ khi có mưa gió lớn. Tới khi nước lũ trên nguồn 
tràn về, đập Thủy Điện vỡ, nước trên núi đổ xuống, 
nước trong Đập Thủy Điện còn quá nhiều không tháo 
trước nên khi nhà máy điện ngập lụt, đập nước cao bị 
vỡ, nước dâng cao như trận hồng thủy, khủng khiếp 
biết bao nhiêu. Tất cả những xóm dọc theo sông trôi 
sạch, không còn được một nhà. Có những bụi tre cao 

năm sáu thước, đường kính gần bốn thước bị bứng 
tróc nguyên gốc và cùng với dòng nước cuốn đi như 
một khối vũ lực khổng lồ, kéo theo nhà cửa và mạng 
người... tan nát không kể xiết. Chúng con đến và cùng 
khóc với mọi người. Các gia đình chết hàng loạt. Có 
khi bảy người trong gia đình vừa cha mẹ vừa các con 
đều chết. Có gia đình bốn người, cha mẹ chết để lại hai 
con 7 tuổi và 9 tuổi bơ vơ. Có gia đình sáu người, vợ 
và năm con chết hết, chỉ còn người cha đi lửng thửng 
mất hồn. Xác tìm mấy ngày vẫn chưa ra. Xã Xuân Sơn 
Bắc là nặng nhất, nhiều người trong cơn lũ may mắn 
bám được đọt cây cao và nhịn đói 3 ngày mới có người 
tới cứu. Nhìn những cột điện thoại đồng loạt sập xuống 
tan hoang, những bàn ghế, áo quần vẫn còn nằm vắt 
vẻo trên ngọn tre chứng tỏ nước lên quá cao. Rất nhiều 
ngôi trường bị nước lũ cuốn mất không còn nóc, đổ cả 
tường xi măng cốt sắt, không bàn ghế và ngay cả sách 
vở bút mực của nhà trường không còn gì hết. Chúng 
con phát xong quà mới hối hận là không có tập vở bút 
cho các cháu vì các cháu hoàn toàn không còn gì để 
đến trường, nhưng mà cũng không có trường để đến. 
Mặc dù chúng con muốn đóng góp nhiều hơn nhưng 
chúng con chỉ chia sẻ được có 500 phần quà nơi này. 
Tối hôm đó lại đến chùa của Hòa thượng Tịnh Mãn 
vốn là tác viên cũ Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã 
Hội cũng thuộc thị trấn La Hai nhưng phải vào tận trên 
núi khá cao để phát thêm 200 phần quà nơi đây. Ngày 
hôm sau chúng con đi Bình Định để phát thêm 500 
phần quà tại huyện Tuy Phước, xã Cát Thắng. Dù rằng 
người chết ít hơn ở Phú Yên nhưng thiệt hại cũng quá 
nhiều, may mắn là  chúng con cũng chia sẻ được 300 
phần quà. Còn phải đi sang Phù Cát tới xã Thông Tiên 
để chia sẻ thêm 200 phần quà nữa. Chúng con rất mừng 
gặp Ni trưởng Hạnh Toàn đưa chúng con lên Huyện 
Nghĩa Hành, Quảng Ngãi để phát thêm 200 phần quà 
cho đồng bào vốn là nạn nhân của cơn bão cuối tháng 9 
và cơn lũ lụt này. Trên đường về chúng con ghé qua xã 
Diên Xuân nằm trên vùng núi của Huyện Diên Khánh 
và Khánh Vĩnh để phát quà cho 200 đồng bào nạn nhân 
lũ lụt trên. Nhìn thấy cảnh bao nhiêu gia đình ngủ một 
đêm sáng dậy cả gia đình bảy người chết, không hòm 
chôn, chúng con thấy mình thật may mắn và có được 
phước đức được cô bác tin tưởng, gửi tiền để chúng 
con có dịp thay mặt những tấm lòng của Tăng thân 
khắp nơi đem chút thương yêu đến cho những người 
bất hạnh. Trong bài Tụng trước Chú Lăng Nghiêm có 
câu:“Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con 
khổ nguyền xin tự độ.” Chúng con xin thực tập hai câu 
ấy để xứng đáng là học trò của Thầy và là con cháu của 
các cô chú đã giúp đỡ chúng con thực hiện được hạnh 
Phổ Hiền và Quan Âm. 

Chúng con, 

Chuùng con khoå nguyeän xin cöùu khoå
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Con của Sư Ông, Tăng thân chùa Bát Nhã - Phước Huệ.
Chương Trình Hiểu và Thương Làng Mai đã có dịp đi 
cứu trợ đợt hai cho thêm 650 phần quà cho thiếu nhi ở 
La Hai, Phú Yên để mỗi cháu được 10 tập vở, 2 cây bút 
và một cái mền cho các cháu nạn nhân lũ lụt. Đợt cứu 
trợ thứ ba, chương trình cung cấp hạt giống trồng trọt 
lại cho 500 xã Xuân Sơn Bắc và cho vừa hạt giống vừa 
tiền bón phân cho 59 hộ nghèo nhất.

Các nhà trẻ chương trình Hiểu và Thương 
Miền Nam

Nhà trẻ quanh Bảo Lộc và Tu viện Bát Nhã. Chúng con 
trong Tăng thân Hiểu và Thương xin báo cáo với Sư 
Ông và quý cô bác bảo trợ cho 63 cô giáo và các lớp bán 
trú quanh vùng Dambri, Lộc Tân, Lộc Thành, Lộc Nam, 
Đinh Trang Hòa... rằng từ tháng 11 năm 2009 có 29 cô 
giáo và cô bảo mẫu đã được nhà nước trả lương tháng. 
Tin mừng là tiền bán bút pháp của Sư Ông và của quý vị 
không còn lo trả lương tháng cho 61 cô giáo và bảo mẫu 
27 nhà trẻ này nên chúng con có dịp đem tặng số tiền 
này đáp ứng những lời thỉnh cầu xin được giúp đỡ của 
các vùng núi non nghèo thiếu khác. Nhưng có hai tin 
không vui: Một là một số cô giáo bị nhà nước bắt nghỉ 
lớp dạy bằng cách không cho phép sinh hoạt mà nhà 
nước cũng không trả lương thì các cô thất nghiệp hoàn 
toàn mà các cháu cũng không thể đến lớp học vì không 
có phép sinh hoạt. Tin không vui thứ hai là tuy 11 nhà 
trẻ kia được nhà nước trả lương cô giáo nhưng học sinh 
phải trả tiền cơm. Giá tiền cơm là 300.000đ mỗi tháng 
cho mỗi cháu nên 50% các cháu đành phải ở nhà theo 
mẹ lên nương. Trong khi mẹ được mướn hái trà hay cà 
phê ở các đồi xa nhà, các cháu được ngồi chơi trong 
sương, trong nắng và trong mưa trong khi mẹ làm việc. 
Đó là tình trạng các cháu và các cô giáo thuộc Thôn 1, 
2 và 3 của xã Dambri, các lớp mẫu giáo nhà trẻ Lộc 
Tân, Lộc Thành, Lộc Nam thôn 8 và thôn 9, An Hòa, 
các nhà trẻ Suối Lộc, Lộc Phú, Lộc Thành, Lộc Đức, 
Thanh Bình, Khánh Thượng, Hoa Sen, Đinh Trang Hòa 
thôn 13 thôn 15, Tân Thượng thôn 10A... Các lớp học 
này đã được tiền bán thư pháp của Sư Ông và quý ân 
nhân nuôi dưỡng và trả lương cô giáo các cô bảo mẫu 
trong mười năm qua, nay nhà nước sau khi thanh toán 
đuổi xong 379 thầy và sư cô ra khỏi Lâm Đồng thì đã ra 
lệnh từ tháng 10 năm 2009 cấm không cho các cô giáo 
và bảo mẫu nhận tiền của chương trình Hiểu và Thương 
nữa. Có thể trong tương lai nhà nước sẽ  từ từ nhận 
trách nhiệm lo cho các nhà trẻ này nhưng hiện tại tình 
trạng khá bi đát: có 148 trẻ từ 20 tháng đến 5 tuổi, có 
cô giáo, có các cô bảo mẫu được chương trình Hiểu và 
Thương có thể trả lương, các cháu có chỗ sinh hoạt, có 
cơm ăn  nhưng không được phép sinh hoạt từ tháng 11 
năm 2009. Trong bảy tám năm qua, khi còn sinh hoạt, 
các cháu đến nhà trẻ từ 20 tháng đến 5 tuổi có bốn loại: 

1. Những gia đình có trẻ loại 1, miễn phí hoàn toàn 
khi gia đình quá nghèo. 

2. Những gia đình có trẻ loại 2 gia đình cũng nghèo 
nhưng cũng cố gắng phụ được  24 ngàn mỗi tháng 

3. Những gia đình có trẻ loại 3 có thể đóng góp 
60.000đ mỗi tháng và

4. Là với những gia đình tương đối khá ba mẹ cháu có 
thể trả toàn phần tiền cơm cho con là 120.000đ/tháng

Từ tháng 11 năm 2009 trở đi, khi nhà nước trả lương cô 
giáo thì cha mẹ các cháu phải trả cho mỗi cháu 300.000đ/
tháng nên phân nửa số cháu đã đành ở nhà theo mẹ lên 
đồi chè, đồi cà phê, lăn lóc ngồi chơi khi mẹ đi hái trà. 
Tình trạng rất bế tắc cho bố mẹ các cháu này. Trước đó 
các cháu được chăm sóc gần như miễn phí, gia đình khá 
hạnh phúc. Mỗi tháng các cô giáo được dự ngày chánh 
niệm, các cháu thuộc hết những bài ca của Tăng thân, 
nhưng giờ đây chỉ có các cháu sắp vào lớp 1 trường 
tiểu học mới được ba mẹ cố gắng buộc bụng gửi con tới 
lớp đành trả 300 ngàn một tháng nếu không thì cháu sẽ 
không được vào lớp một trường tiểu học.

Các nhà trẻ chăm sóc thiếu nhi từ 20 tháng đến 5 tuổi, 
cho ăn cơm trưa ở các Tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Hàm 
Tân Bình Thuận, Khánh Hòa, Thừa Thiên, Quảng Trị 
vẫn diễn tiến tốt đẹp, các học bổng cho sinh viên, học 
sinh nghèo vẫn diễn tiến an lành, không gặp khó khăn. 
Các em sinh viên Thừa Thiên bắt đầu góp phần làm việc 
với các bác Đính Nam, A đã lớn tuổi nhưng bồ đề tâm 
rất cao và các em cũng có dịp về Tổ Đình Từ Hiếu dự 
ngày quán niệm hằng tháng.

Phát triển kinh tế ở Vùng Sâu Sông Rây, 
Lâm Sang và Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai

Tin vui là chương trình xây cầu Sông Rây đã hoàn tất 
(để thay chiếc cầu sắp xây ở Lộc Nam mà nhà nước 
không cho phép) chương trình Hiểu Và Thương tặng 
95 giếng nước tại các Xóm nghèo đói khô cằn huyện 
Cẩm Mỹ thuộc vùng núi sâu tại Lâm Sang Sông Rây 
và Xuân Tây rất thành công. Nước xài quanh năm, tưới 
được hoa mầu phụ (bắp, khoai, đâu phụng và cải làm 
dưa vào dịp Tết) và nhất là dưa hấu đỏ đã gặt hái rất 
khả quan vào mùa nắng gắt. Có gia đình báo cáo mùa 
dưa năm nay họ thu 20 triệu! Các năm trước mỗi năm 
chỉ trồng được trong mùa mưa vài tháng. Các tháng 
khác đất bỏ trống, thiếu niên không trường học nghề 
quá xa các trường Trung học, không có việc gì làm, đi 
uống rượu, cãi nhau, đập lộn và dần dần kéo nhau vào 
con đường bất thiện. Với chiếc giếng nước 5 triệu đồng 
(€200) mà chương trình tặng cho mỗi gia đình, kinh tế 
gia đình tăng lên hẳn và nhiều gia đình cảm động không 
cầm được nước mắt khi gặp được những ân nhân tặng 
cho họ giếng nước. Họ báo cáo: Bảy năm nay tôi  nghèo 
đói không có tiền cho con đến trường, không có tiền 
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cho con học lên Trung học, không có cả quả dưa để ăn 
Tết. Nay có chiếc giếng đóng, các cháu tuổi 14-15 đủ 
sức phụ cha mẹ làm rẫy, trồng bắp trồng dưa, trúng mùa 
dưa, chúng tôi mới dám cho con đi học đến nơi đến 
chốn. Ơn đức này không sao trả hết!

Cũng với tinh thần này chương trình Hiểu Và Thương 
sau hai chuyến cứu lụt ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình 
Định và Quảng Ngãi đã quyết định tăng 500 hộ của xã 
Xuân Sơn Bắc, Phú Yên số tiền 115 triệu để mua hột 
giống cho mùa tới vì nơi nây có HT Tịnh Mãn là sư chú 
Nguyễn Văn Đấu của Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội 
ngày xưa.

Năm nay để ăn mừng xuân Canh Dần, Hiểu và Thương 
có tặng 2.600 bộ áo Tết cho 800 trẻ ở Thừa Thiên, 1.300 
trẻ ở Quảng Trị và 550 trẻ nghèo ở Hàm Tân, Sông Rây, 
Lâm Sang và Bình Thuận. 

Quý vị có thể gửi cho Chương trình này vào quỹ Từ 
Thiện Trẻ Em Thiếu ăn:

- Tu viện Lộc Uyển: Sư cô Đẳng Nghiêm

- Tu viện Bích Nham: Sư cô Thanh Nghiêm

- Làng Mai bốn chùa: trao cho Văn phòng và xin ghi rõ: 
Quỹ Từ Thiện và Trẻ Em Thiếu Ăn.

- Ở xa gửi check ghi UBC; ở Pháp ghi EBU

- Gửi online: quý vị e-mail vui lòng cho biết đó là tiền 
cho Trẻ Em Thiếu Ăn, hay cho giếng nước, hay cho quỹ 
Từ Thiện bão lụt.

22.11.2009 - 22.02.2010:  Khóa tu An Cư Kiết Đông 2009 - 2010
12.01.2010 - 19.01.2010:  Đại Giới Đàn Thủy Tiên
24.01.2010 - 02.02.2010:  Khóa tu cho người Xuất Sĩ tại Làng
17.03.2010 - 29.03.2010:  Khóa tu tại Ý 
09.04.2010 - 15.04.2010:  Khóa tu tiếng Pháp tại Làng
17.04.2010 - 24.04.2010:  Khóa tu sức khỏe tại Làng
01.05.2010 - 08.05.2010:  Khóa tu cho người tranh đấu hòa bình tại Làng
30.05.2010 - 23.06.2010:  Khóa tu tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu - Đức
07.07.2010 - 04.08.2010:  Khóa tu mùa Hè cho gia đình tại Làng
09.08.2010 - 20.08.2010:  Khóa tu tại Anh
Tháng 9:     Khóa tu sức khỏe tại Làng
13.09.2010 - 15.11.2010:  Hoằng pháp tại Đông Nam Á, trong đó: 
13.09.2010 - 27.09.2010:  Mã Lai Á
27.09.2010 - 11.10.2010:  Indonesia 
11.10.2010 - 01.11.2010:  Thái Lan  
01.11.2010 - 15.11.2010:  Hồng Kông   
17.11.2010 - 17.02.2011:  Khóa tu An Cư Kiết Đông 2010 - 2011

Lịch sinh hoạt năm 2010 của Sư Ông và Tăng thân Làng Mai
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Lịch hoằng pháp của Ban Giáo Thọ Làng Mai

01.03.2010 - 15.03.2010:  Khóa tu ở Nam Phi
18.03.2010 - 06.04.2010:   Khóa tu sức khỏe tại Áo và Đức
01.04.2010 - 15.04.2010:  Khóa tu ở Israel
03.04.2010 - 04.04.2010:  Khóa tu cuối tuần của Tiếp Hiện tại Anh
06.04.2010 - 11.04.2010:  Chương trình bồi dưỡng Phật Pháp tại Anh
04.06.2010 - 12.06.2010:   Khóa tu sức khỏe tại Montpelier, Pháp
04.07.2010    Khóa tu cho GĐPT ở Mộc Lan, Mississipi
17.09.2010 - 24.09.2010:  Khóa tu sức khỏe tại Làng
18.10.2010 - 22.10.2010:   Khóa tu chánh niệm tại Anh

Các khóa tu ở Tu viện Bích Nham

15.03.2010 - 19.03.2010:  Khóa tu cho người trẻ
05.2010:    Khóa tu cho vợ chồng (Couple retreat) ở Canada
29.06.2010 - 04.07.2010:  Khóa tu Hè
20.08.2010 - 25.08.2010:   Khóa tu tại Colorado (chung với Lộc Uyển)
25.09.2010 - 28.09.2010:   Khóa tu cho giới Nghệ Thuật
         (Creative Arts Retreat)
22.10.2010 - 26.10.2010:  Khóa tu cho nguời da màu
17.11.2009 - 17.02.2010:   Khóa tu An Cư Kiết Đông

Các khóa tu ở Tu viện Lộc Uyển

30.12.2009 - 03.01.2010:   Khóa tu dịp Lễ (Holiday Retreat)
        Chủ đề: Timeless & Spaceless
12.02.2010 - 15.02.2010:  Khóa tu cuối tuần dịp Tết chủ đề Truly at Home
23.04.2010 - 25.04.2010:  Khóa tu Thiền Tập và Giáo Dục
26.05.2010 - 30.05.2010:  Khóa tu người trẻ chủ đề Wake Up!
16.06.2010 - 20.06.2010:  Trại tu học cho tuổi teen chủ đề Rebel Buddha!
30.06.2010 - 04.07.2010:  Khóa tu hè cho gia đình
20.08.2010 - 25.08.2010:   Khóa tu tại Colorado (chung với Bích Nham)
17.11.2009 – 17.02.2010:   Khóa tu An Cư Kiết Đông
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Liên lạc 
Trang nhà và điện thư
Tiếng Anh: www.plumvillage.org 
Tiếng Việt: www.langmai.org
Tiếng Pháp: www.villagedespruniers.org

Chùa Pháp Vân, Xóm Thượng 
Le Pey 24240 Thénac, France
Tel:  +(33) 5.53.58.48.58
E-mail: UH-Office@plumvillage.org

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới 
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France
Tel:  +(33) 5.56.61.66.88
Fax:  +(33) 5.56.61.61.51
E-mail:  NH-Office@plumvillage.org

Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ
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

Tu viện Bích Nham (Blue Cliff Monastery)
03 Mindfulness Road, Pine Bush, NY-12566, USA
Tel:    Xóm Tùng Xanh:  +(1) 845 733-5912 / 741-5633
          Xóm Hạc Trắng:   +(1) 845 733-4959 / 733-5693 
E-mail:   bluecliff2007@yahoo.com
Website:   www.bluecliffmonastery.org

Tu viện Lộc Uyển (Deerpark Monastery)
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA 
Tel:  Xóm Vững Chãi:    +(1) 760 291-1003 
        Xóm Trong Sáng:   +(1) 760 291-1028
Fax:      +(1) 760 291-1172 
Website:          www.deerpark@plumvillage.org

Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Schaumburgweg 3, 51545 Waldbröl, 
Nordrhein-Westfalen, Germany
Tel:    +(49) 22 919 071 373
Website:     www.eiab-maincampus.org
E-mail:     eiabmcampus@gmail.com

Chùa Tổ Từ Hiếu
Thôn Thượng 2
Xã Thủy Xuân - Huyện Hương Thủy
Thừa Thiên - Việt Nam
Tel:  +(84) 54 382.69.89

Ni viện Diệu Trạm
Thôn Thượng 2
Xã Thủy Xuân - Huyện Hương Thủy
Thừa Thiên - Việt Nam
Tel:  +(84) 54 39.31.15.56

Liên lạc với Làng Mai ở Việt Nam
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