
Làng Mai số 36 ra ngày 10/02/2013  
Làng Mai hiện đang ở vào tuần lễ cuối của Khóa An Cư Kiết Đông 2012-2013. Tháng Giêng Tây 

nhưng trời còn ấm lắm. Năng lượng của tăng thân rất bình an và hùng hậu. Đại chúng đang thực tập soi 
sáng cho từng vị xuất sĩ để mọi người đều có một bức thư soi sáng trong ngày tự tứ, sẽ được cử hành tại 
thiền đường Nước Tĩnh ở chùa Pháp Vân Xóm Thượng Làng Mai vào ngày mồng 5 tháng 2, 2013. Sau 
đây xin thuật lại sơ lược những gì đã xảy ra tại Mai Thôn năm 2012. 
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Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ 
Đại giới đàn được tổ chức tại Mai Thôn từ 

ngày 25 tháng Hai đến 29 tháng Hai năm 2012 rất 
hùng tráng mà cũng rất tưng bừng nhờ sự viếng 
thăm của ba phái đoàn các vị Tôn túc Trung Nam 
Bắc Việt Nam. 

Bên quý vị Tôn túc miền Trung có các 
Hòa thượng như Hòa thượng Chí Mãn, Huệ Ấn, 
Thượng tọa Từ Đạo và đại đức Từ Thông. Ở miền 
Nam năm nay có được nhiều vị Hòa thượng lớn 
quang lâm như các Hòa thượng Tịnh Hạnh, Nhật 
Quang, Như Tín, Phước Trí, Thiện Tánh, Minh 
Cảnh và Minh Nghĩa. Ngoài ra còn có các Thượng 
tọa Giác Độ, Thiện Bảo, Thanh Huân, Nguyên 
Hạnh, và các đại đức Nguyên Hiền, Quảng Phúc 
từ miền Bắc.

Bên chư Tôn túc ni thì có quý Sư Bà 
Tịnh Hạnh (chùa Bồ Đề), Tịnh Thường (chùa 
Phổ Đà), Tịnh Nguyện (chùa Phước Hải), 
Chơn Hiền (chùa Diệu Hỷ), Như Tuấn (chùa 
Phổ Hiền, Pháp), Kiều Đàm (Vũng Tàu), Lưu 
Phong, ni sư Minh Đăng (chùa Kiều Đàm, Sài 
Gòn), Như Minh (chùa Tây Linh, Huế). Miền 
Bắc có quý Sư Trưởng Đàm Lan, Đàm Kiên, 
Đàm Đoan, Đàm Vĩnh, Đàm Nghiêm, quý Ni 
sư Tịnh Quán, Hạnh Châu, Diệu Bảo, Diệu Sen, 
và Diệu Đoan. 

Trong Đại giới đàn Tình Huynh Đệ năm nay, 
Lễ Truyền Đăng khá lớn. Sư Ông truyền đèn tuệ 
cho 20 vị ở Pháp nhưng đồng thời cũng truyền 
cho nhiều vị ở Thái Lan và Lộc Uyển. Các vị ở 
xa Làng thì được tăng thân xuất sĩ tại Trung tâm 
địa phương đại diện cho Sư Ông truyền trao đèn 
và bài kệ phó pháp, như thế để cho gia đình các vị 
nhận đèn có thể tham dự.

Sau đây là bài kệ đắc pháp của các vị nhận 
truyền đăng: 

Sư cô Chân Song Nghiêm
(Lê Phương Chi)

Công phu phúc tuệ song hành
Uy nghiêm mây trắng trời xanh gọi mời
Đóa sen hạnh nguyện hồng tươi
Sáng nay nở rộ khung trời Vô Ưu.

Sư cô Chân Tôn Nghiêm
(CHAUT, Stéphanie) 

Thế Tôn dung mạo tôn nghiêm
Bồ đề cội ấy chư thiên hướng về
Pháp mầu lưu xuất Tào Khê
Một dòng xanh biếc xuôi về bản môn.
 
Sư cô Chân Kỳ Nghiêm
(Trương Thị Trà My)

Pháp giới trông ra thật diệu kỳ
Nghiêm thân giới định một đường đi
Sự nghiệp Như lai đà phó thác
Liễu thắm oanh ca mở lối về. 

Thầy Chân Pháp Tiến
(Phạm Huỳnh Minh Quân)

Pháp diệu hành trì tinh tiến
Một lòng xây dựng tăng thân 
Đất nước đi về tỉnh thức 
Thân trai phỉ chí tang bồng.
  
Chân Bảo Đạo (True Precious Path) 
(LODRO, Ani)

Bảo châu vạt áo còn đây
Một ngày tu đạo, một ngày an vui
Trông ra mầu nhiệm đất trời
Bước chân an lạc thảnh thơi chốn này. 

Chân Đức Sơn
(Nguyễn Hữu Hùng)

Phước đức vun từ Đại Ẩn Sơn
Hạt lành bay tới tận ngàn phương
Chí trai núi Thứu tuôn hào khí
Hoa cải vườn xưa đã rực vàng. 

Thầy Chân Pháp Chung
(Đỗ Vĩnh Nguyên)

Pháp diệu muôn đời phải thủy chung 
Tình đời ý đạo vốn dung thông 
Lướt sóng vượt đi thuyền Bát Nhã 
Thế giới cùng lên bến Đại đồng. 
 
Thầy Chân Pháp Anh
(Trần Nguyên Trung) 

Pháp môn lưu xuất anh tài
Một vầng trăng sáng còn cài trên mây
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Bồ đề chí nguyện còn đây
Vượt muôn chướng ngại tháng ngày thong dong. 

 Sư cô Chân Dung Nghiêm
(Đặng Thị Như Quỳ)

Sông về biển hạnh dung thông
Tuyệt vời tiếng hát xuôi dòng hoa nghiêm
Quê xưa nở đóa hoa thiền
Sắc xuân tuệ uyển thần tiên nhiệm mầu. 
 
Chân Thẩm Nghiêm
(Nguyễn Thanh Tùng)

Tinh chuyên thẩm sát cội nguồn
Đoan nghiêm thiền tọa suối tuôn dạt dào
Đi trong tiếng hát thanh tao
Bụi trần rửa sạch lối vào chân tâm.
  
Sư cô Chân Giai Nghiêm
(Ngô Thị Bích Phượng)

Nhìn về quê mẹ thấy giai nhân
Nghiêm tịnh thiền uy dáng xuất trần
Cùng với tăng thân leo thế kỷ
Vượt bờ sinh tử thoát trầm luân.
  
Sư cô Chân Sùng Nghiêm
(Lê Ánh Dung)

Nơi chốn tâm linh sùng kính
Có những điện đài tôn nghiêm
Bầy thiên thần đang bước nhẹ
Bỗng dưng tịnh độ hiện tiền. 
 
Sư cô Chân Triêu Nghiêm
(Lê Thanh Vân)

Hành tinh chờ đợi ánh triêu dương
Hiện rõ trang nghiêm nét tịnh thường
Thề xưa quyết một đi là tới
Phương này động tới cả mười phương.
  
Chân Từ Hạnh 
(True Action of Loving Kindness)
(MCLUSKIE,  Vari)

Lấy mắt từ bi quán thế gian 
Lắng nghe hạnh nguyện trái tim vàng
Lật được hôm nay trang sách mới
Con đường hóa độ rộng thênh thang. 

Chư Tôn túc ni - ngày kỉ niệm làng mai 30 tuổi

Chư Tôn đức - ngày kỉ niệm làng mai 30 tuổi

Ngày kỉ niệm làng mai 30 tuổi
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Chân Viên Mãn (BURG, Eliane)

Trong ta giác tính thường viên mãn 
Như một đài gương phủ bụi mờ
Công phu niệm định từng giây phút
Giữ đài gương ấy sáng như xưa.
  
Chân Viên Từ
(REGIS, Eliane)

Nhật quang lộ ánh viên minh 
Lượng từ ôm lấy sinh linh mọi loài
Chào mừng buổi mới tinh khôi
Nắng lên ấm áp phương trời độ sinh.
  
Chân Bình Địa 
(LEBRIS, Helene)

Tâm an thế giới bình an  
Đi trên thật địa vững vàng bước chân
Nghe trong thanh khí tương tầm
Vang vang có tiếng pháp thân gọi về. 
 
Sư cô Chân Hạnh Nghĩa
(Võ Thị Tám)

Quán hạnh viên dung vẹn nghĩa tình
Nuôi hoài chí nguyện độ quần sinh
Trăng trong mây bạc còn muôn thuở
Một bước băng qua vạn lý trình.

Sư cô Chân Huệ Tâm
(Nguyễn Thị Phương Thương)

Huệ giác khơi nguồn tự nhất tâm 
Cao xanh vô nhiễm áng mây hồng
Trúc tím hoa vàng đầy trước ngõ
Trên đường hóa độ bước thong dong. 

Sư cô Chân Tịnh Chánh
(Nguyễn Phước Bình)

Giới thân nghiêm tịnh, pháp thân hành
Chánh định duy trì tuệ lực sinh
Đẹp thay Bồ tát Liên HoaThủ
Duỗi cánh tay vàng độ chúng sinh.
  
Sư cô Chân Minh Chí
(Đinh Thị Thu Hiền)

Minh châu trong vạt áo nâu sồng 
Chí nguyện từ xưa vẫn sáng trong

Đường sáng tăng thân cùng cất bước
Xưa nay thanh khí vẫn tương tầm.
  
Thầy Chân Đồng Tráng
(Nguyễn Nam Hùng) 

Tăng thân đã nguyện đồng hành 
Giấc mơ tráng sĩ trời xanh nắng hồng 
Đường xưa mây trắng thong dong
Nẻo về hoa nở đẹp lòng quê hương.
  
Sư cô Chân Duệ Nghiêm
(Phan Thị Bích Viên)

Trái tim thông duệ vừa khai mở
Trang nghiêm thanh tịnh mọi tầng trời
Nắm tay Bồ tát Thanh Lương Địa
Quê nhà hiện pháp mặc rong chơi.
  
Sư cô Chân Lan Nghiêm
(MAEIJER, Elisabeth Aemilia)

Phúc điền lan huệ trang nghiêm
Nghe trong lòng đất tâm thiền nở hoa
Thái dương vầng sáng chan hòa
Bước trên thật địa ngồi tòa chân như.
  
Sư cô Chân Thao Nghiêm
(Nguyễn Thị Thanh Điểm)

Thao thao dòng biếc Tào Khê
Đoan nghiêm núi thẳm xuôi về biển xanh
Tới đi cũng một hành trình
Thấy trong giây phút bóng hình thiên thu.
  
Chân Đức Ngạn 
(True Shore of Virtue)
(PITTMAN, Joan Jennifer)

Nguồn ân biển đức rạt rào
Nhìn lên bỉ ngạn ánh sao rạng ngời
Cát tường một ấn tinh khôi
Chân trời đến lúc đón mời bình minh. 
  
Chân Hòa Hạnh 
(True Practice of Harmony)
(EHRHARDT, Jan-Michael)

Tăng thân xây dựng lục hòa 
Vun cây hạnh nguyện nở hoa cho đời
Mùa xuân khoác áo xanh tươi
Hóa bao phương tiện độ người trầm luân.
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Chân Lạc Định (Hoàng Xuân Đắc)

Bước chân lạc trú trong thiền định
Theo dõi an ban chánh niệm thành
Cùng với tăng thân xây sự nghiệp
Pháp môn vô lượng độ quần sinh.
  
Thầy Chân Pháp Toại
(Nguyễn Văn Cường)

Pháp lực siêu trần toại ý
Thiền cơ khởi sắc tùng tâm
Nhật nguyệt quang hàm trần sát
Cố hương thanh khí tương tầm.
  
Sư cô Chân Chí Nghiêm
(Lê Thị Hương)

Đi cho chí nguyện vững bền
Ngồi cho thế giới trang nghiêm chốn này
Núi cao còn ẩn am mây
Quê xưa còn giữ cao dày đạo phong.
  
Sư cô Chân Chơn Nghiêm
(Hoàng Thiên Trang)

Chân tâm chẳng khác với chân hình
Nghiêm tịnh soi vào thấy tánh linh
Sức thần niệm định công phu ấy
Một bước qua cầu vượt tử sinh.
  
Chân Chơn Tâm Nghiêm
(Bùi Thị Thu Thủy)

Suối nguồn tuệ giác tự chân tâm
Giới định nghiêm trì lộ pháp thân
Trúc tím hoa vàng luôn hiện sắc
Thong dong đường lớn một mùa Xuân.
  
Sư cô Chân Tập Nghiêm
(Nguyễn Thị Huệ)

Công phu thiền tập tinh nghiêm
Hạt lành gieo xuống tâm điền bấy lâu
Đài sen như ý sở cầu
Nghe trong tiếng hát thiên thâu tuyệt vời.
  
Sư cô Chân Mặc Nghiêm
(Nguyễn Thị Thanh Thảo)

Hơi thở nhẹ nhàng tâm tĩnh mặc
Thế ngồi vững chãi tướng đoan nghiêm

Lễ rước Giới bản - Đại giới đàn Tình Huynh Đệ

Chư tôn đức trong Đại giới đàn Tình Huynh Đệ

Lễ truyền đăng tại Làng Mai 
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Uy nghi từng bước sen hồng nở
Đi với tăng thân vẹn ước nguyền. 
 
Sư cô Chân Tịnh Quang (Nguyễn Thị Kim Hiệp)

Trăng rằm tịnh thủy lộ linh quang
Vũ trụ bừng lên ánh tỏ tường
Một đoá trà mi vừa hé cánh
Lòng không vướng bận, trí thênh thang.
  
Sư cô Chân Tư Nghiêm (Đỗ Thị Mỹ Phượng)

Đường về thiền uyển có trầm tư
Đuốc tuệ trang nghiêm ánh diệu từ
Một dạ thủy chung thành chánh quả
Niết bàn hoa trái chứng vô dư.
  
Chân Đức Ân (SEWARD-MAGEE, Jeanie)

Ba đức vun bồi công hạnh mãn
Bốn ân đền trả nghĩa tình sâu
Tình đời ý đạo luôn thu nhiếp
Phật pháp hưng long ý sở cầu.
  
Chân Bi Trú (Hồ Thanh Bình)

Phật bảo từ bi trú thế gian
Pháp môn khai thị vạn con đường
Gieo hạt giống lành về khắp hướng
Bốn mùa gặt hái hiểu và thương. 

Ngày 17/2/2012 tại Tu viện Lộc Uyển đã 
diễn ra Lễ Truyền Đăng cho 14 vị giáo thọ mới 
trong đó có 6 giáo thọ xuất sĩ và 8 vị giáo thọ cư 
sĩ. Lễ Truyền Đăng này thuộc Đại giới đàn Tình 
Huynh Đệ của Làng Mai.

Thầy Chân Pháp Nhã (Lê Thọ Nhật)

Pháp âm tao nhã không cùng
Hải triều vang dậy muôn trùng nước non
Nhớ lời thệ hải minh sơn
Gươm thần trí tuệ còn vung sáng ngời.

Anh Chân Niệm Hỷ (NEUFELD, Kenley)

Niệm định chuyên trì hỷ lạc sinh 
Bao nhiêu phiền não bấy an lành
Đóa sen mầu nhiệm tinh khôi ấy
Tự chốn bùn lầy đã nẩy sinh. 

Thầy Chân Mãn Tuệ
(Phạm Tăng Ngoãn)

Lối trước thênh thang mãn thệ nguyền
Tay cầm đuốc tuệ rọi chân nguyên
Đóa hoa linh thoại đêm nay nở
Đường giữa ta về thoát nhị biên.
 
Anh Chân Bi Niệm
(True Recollection of Compassion)
(BEHRENDS, Jim Scott)

Nhiệm mầu thay giọt từ bi
Con đường chánh niệm đưa về chân tâm
Suối thương chảy thấm vạn lòng
Thảnh thơi đường trước, thong dong dặm về
 
Chị Chân Đại Lượng
(True Boundless Graciousness)
(HILSBERG, Karen)

Đại bi tâm ấy là vô lượng
Ôm lấy trần gian cả mọi loài
Sáng sáng oanh vàng ca liễu lục
Mùa Xuân nhân loại nở tinh khôi. 
 
Sư cô Chân Tánh Nghiêm
(Bùi Thị Mỹ Linh)

Thể tánh tự trang nghiêm
Thường siêu việt nhị biên
Thân tâm trú hiện pháp
Tịnh cảnh đắc hiện tiền. 
 

Lễ truyền đăng tại tu viện Lộc Uyển
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Sư cô Chân Ứng Nghiêm (Nguyễn Thị Mỹ Linh)

Chân thân ứng hiện tướng đoan nghiêm
Mỗi bước chân đi một đóa thiền
Đại bàng uy dũng xòe đôi cánh
Thong dong lạc trú cõi chân nguyên. 

Sư cô Chân Đồng Đoan
(Nguyễn Thị Thùy Trang)

Hướng theo chân nghĩa đại đồng 
Đoan trang gót ngọc, sen hồng nở hoa
Tăng thân muôn dặm một nhà
Nắm tay hợp xướng khúc ca chân thường
 
Thầy Chân Pháp Tuyên
(Hồ Công Thanh Trí)

Pháp mầu chờ đợi phút tuyên dương
Nẻo trước đường sau đã tỏ tường
Linh sơn pháp hội còn âm hưởng
Hào hùng sự nghiệp sẽ thừa đương. 
 
Anh Chân Địa An
(SALERNO-WHITE, John)

Đứng trên đại địa vững an 
Lắng nghe thế giới ba ngàn nở hoa
Nắng lên ca khúc thái hòa
Đi trên đất tịnh, ngồi tòa chân như 

Chị Chân Tuệ Hà (ROSEN, Joann)

Điểm tô tuệ nghiệp đẹp sơn hà 
Một sáng oanh về trên liễu ca
Thấy được vườn xuân hoa chúm chím
Nhận ra tịnh độ giữa ta bà.  

Chị Chân Đức Hạnh (CORTES VEGA, Terry)

Ba đức vun bồi công hạnh mãn 
Pháp thân mầu nhiệm vẫn trong ta
Trăng trong mây bạc là gia sản
Xuân về lòng đất đã đơm hoa. 
 
Anh Chân An Đường (True Hall of Peace)
(SILVESTRE, Anthony)

Thân an tâm tịnh đấy thiên đường 
Một dạ đi về hướng hiểu thương
Trái ngọt hoa lành dâng đất mẹ
Công phu địa xúc đạt chân thường 

Chị Chân Định Quả (Phan Hà)

Công phu giới định mãi tinh cần 
Chánh quả viên thành, đạt pháp thân
Sinh diệt trở thành không sinh diệt
Vườn xưa đào lý vẫn đơm bông.

Cũng trong Đại Giới Đàn này, Làng Mai đã 
chia sẻ cho bốn chúng về Mười Bốn Giới Tiếp Hiện 
Tân Tu. Việc tân tu giới bản cho hai giới xuất sĩ và 
cư sĩ áp dụng vào đời sống hằng ngày là vấn đề mà 
Tăng thân Làng Mai luôn quan tâm đến. Theo đà 
tiến hóa của thời đại ngày nay, thời đại phát triển 
kinh tế song song với những tệ nạn xã hội đang 
lan tràn khắp nơi thì việc tân tu giới bản rất cần 
thiết cho việc áp dụng tinh thần giới luật vào đời 
sống hằng ngày của chúng ta. Nếu không tân tu các 
giới bản kịp thời để thích ứng với đời sống của con 
người trong thời đại hiện nay thì chúng ta không 
tiếp tục đóng góp được vào sự nghiệp độ sinh mà 
Bụt đã làm cách đây 2600 năm trước. 

 Khai mạc Ăn Mừng Làng Mai 30 tuổi 
là chiếc bánh lớn cả nửa thước vuông do một cô 
thiền sinh tới tu học có nghề làm bánh thực hiện. 

Ba lần xuất gia trong năm 2012
Vào ngày 30.1.2012 Làng Mai đã làm lễ 

xuất gia và truyền 10 giới cho 26 vị tập sự thuộc 
gia đình Cây Cúc Đại Đóa gồm có các sư chú 
Chân Trời Linh Thứu (Việt Nam-Trà Vinh), 
Chân Trời Bắc Sơn (Việt Nam-Vĩnh Long), 
Chân Trời Nguyên Sinh (Việt Nam-Trà Vinh), 
Chân Trời Đại Giác (Thụy Sỹ), Chân Trời Đại 
Tuệ (Đức), Chân Trời Đại Định (Indonesia), 
Chân Trời Lĩnh Nam (Việt Nam-Huế), Chân 
Trời Đại Nguyện (Việt Nam-Đồng Tháp), Chân 
Trời Hiền Lương (Việt Nam-Bình Thuận), Chân 
Trời Đâu Xuất (Việt Nam-Daklak), Chân Trời 
Xá Vệ (Việt Nam-Huế) và mười lăm sư cô là 
Chân Trung Nghiêm (Canada), Chân Trăng 
Đông Hải (Quảng Đông), Chân Trăng Thủy Tiên 
(Việt Nam-Đã Nẵng), Chân Trăng Vườn Tiên 
(Việt Nam-Đồng Tháp), Chân Trăng Hoa Tiên 
(Việt Nam-Bình Thuận), Chân Trăng Hương 
Tích (Việt Nam-Quảng Trị), Chân Trăng Sông 
Hồng (Việt Nam-Quảng Trị), Chân Trăng Hiên 
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Ngọc (Việt Nam-Bình Thuận), Chân Trăng 
Quy Nguyện (Việt Nam-Sài Gòn), Chân Trăng 
Núi Na (Việt Nam-Hải Dương), Chân Trăng 
Tản Viên (Việt Nam-Huế), Chân Trăng Ngàn 
Phương (Việt Nam-Bình Thuận), Chân Trăng 
Hương Giang (Việt Nam-Huế), Chân Trăng 
Tịnh Chiếu (Việt Nam-Khánh Hòa) và Chân 
Trăng Kinh Kỳ (Việt Nam-Huế).

Vào ngày 04/07/2012 Làng Mai đã có lễ 
xuất gia và truyền 10 giới cho 19 vị tập sư xuất 
gia thuộc gia đình cây Hoa Đỗ Quyên (Azalea 
Flowers), đó là các sư cô Chân Trăng Tam Muội 
(Anh quốc), Chân Trăng Tin Yêu (Indonesia), 
Chân Trăng Tịnh Thường (Việt Nam-Huế), 
Chân Trăng Linh Sơn (Thailand), Chân Trăng 
Hải Ấn (Canada), Chân Trăng Ân Nghĩa (Lào), 
Chân Trăng Cam Lộ (Việt Nam-Thanh Hóa), 
Chân Trăng Cố Hương (Việt Nam-Huế), Chân 
Trăng Diệu Lý (Đức), Chân Trăng Lên Ngôi 
(Việt Nam-Sài Gòn), Chân Trăng Nguyên Sơ 
(Việt Nam-Nghệ An), Chân Trăng Bích Ngọc 
(Việt Nam-Huế), Chân Trăng Huyền Sử (Việt 
Nam-Lâm Đồng), và sáu sư chú Chân Trời Tùy 
Niệm (Úc), Chân Trời Bình Minh (Việt Nam-
Bắc Giang), Chân Trời Phạm Hạnh (Hòa Lan), 
Chân Trời Tương Lai (Việt Nam-Nam Định), 
Chân Trời Biểu Hiện ( USA) và Chân Trời Trung 
Hậu (Việt Nam-Khánh Hòa).

Ngày 5.11.2012, tại thiền đường Nước Tĩnh, 
Xóm Thượng - Làng Mai, Pháp Quốc cũng như 
tại thiền đường Trời Phương Ngoại, Thái Lan 
đã diễn ra buổi lễ xuất gia và truyền 10 giới cho 
16 vị tập sự thuộc gia đình Cây Hoa Kim Ngân 
(Honey Suckle Flowers), đó là các sư cô Chân 
Trăng Hồng Ân (Việt Nam), Chân Trăng Thong 
Dong (Việt Nam), Chân Trăng Lý Tưởng (Việt 
Nam), Chân Trăng Thành Tựu (Việt Nam), Chân 
Trăng Hạnh Nguyện (Việt Nam), Chân Trăng 
Thường Trú (Việt Nam), Chân Trăng Chiếu Diệu 
(Việt Nam), Chân Trăng Cơ Duyên (Việt Nam), 
Chân Trăng Chí Thành (Việt Nam), Chân Trăng 
Lưu Ly (Việt Nam), Chân Trăng Sáng Soi (Việt 
Nam), Chân Trăng Tỏ Tường (Việt Nam) và bốn 
sư chú Chân Trời Giải Thoát (USA), Chân Trời 
Quán Chiếu (USA), Chân Trời Hiện Tại (USA) 
và Chân Trời Bồ Đề (USA).

Lễ xuất gia Cây Cúc Đại Đóa

Lễ xuất gia cây Hoa Đỗ Quyên

Lễ xuất gia cây Hoa Kim Ngân
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Các chuyến hoằng hóa 
ở Anh Quốc và Ireland

Ngày 26/3 Sư Ông và một số các thầy, các 
sư cô lên đường hoằng hóa bên Anh. Đây là quê 
hương của thầy Pháp Linh và sư cô Hiến Nghiêm 
nên hai vị đã rất chu đáo trong việc tổ chức để Sư 
Ông có cơ hội độ được nhiều người ở nước hai vị. 
Năm nay có Lord Richard Layard và Lord Philipps 
của Sudbury nhất định mời cho được Sư Ông tới 
House of Lords để chia sẻ pháp môn tu chánh 
niệm cho Quốc Hội Anh. Lord Richard Layard rất 
tâm đắc về những phương pháp dạy trong quyển 
sách GIẬN của Sư Ông là một trong những vị 
niên trưởng của Thượng Viện Anh. Trước khi Sư 
Ông giảng, Lord Layard đã đọc cho mọi người 
nghe một đoạn trong sách Giận và tuyên bố rằng 
đoạn văn ấy đã giúp cho ông rất nhiều. Vì thế cho 
nên vào ngày 27/3, lúc 3 giờ chiều có nhiều vị 
trong Thượng Viện (House of Lords), một số dân 
biểu thuộc House of Commons (Hạ Viện) cùng 
một số ký giả đã đến House of Lords để nghe Sư 
Ông thuyết trình và để đặt những câu hỏi trực tiếp. 
Sau buổi nói chuyện này, ký giả Tony Bates đã 
viết bài Mở cửa trái tim rất cảm động ở nhật báo 
Irish Times Health.

Ngày 29/3/2012 là ngày Sư Ông thuyết pháp 
cho hơn ba nghìn người tại Sảnh Đường Lễ Lược 
Hoàng Gia (Royal Festival Hall). Sảnh đường thật 
hoành tráng. Rất tiếc là nơi trưng bày thư pháp 
của Sư Ông quá hẹp nên nhiều người không có 
dịp thỉnh thư pháp về tu tập dù rất muốn và đã xếp 
hàng khá lâu. Ngày hôm sau, thứ Sáu là ngày nghỉ 
ngơi, quý thầy quý sư cô mới đi Anh lần đầu được 
đi tham quan thắng cảnh London. 

Khóa tu cho giáo chức từ 30/3/2012 đến 
2/4/2012. Chiều thứ Sáu, một số các thầy và các 
sư cô đã bắt đầu hướng dẫn khóa tu giáo chức tại 
The American School nơi phái đoàn xuất sĩ Làng 
Mai cư trú ngay trong thời gian ở tại London. Dù 
đã chiếm hết các phòng ngủ của học sinh nội trú 
(khóa tu này xảy ra vào lúc trường nghỉ lễ Phục 
Sinh) nhưng ban tổ chức vẫn không có chỗ ngủ 
đủ cho tất cả thiền sinh. Vì vậy ban tổ chức chấp 
nhận cho phân nửa thiền sinh ở ngoài. Họ chỉ cần 
sáng sớm đi tàu điện ngầm đến cho kịp để cùng 

ngồi thiền, cùng ăn sáng và sau buổi thiền tối thì 
đi bằng tàu điện ngầm về nhà trong chánh niệm. 
Khóa tu kéo dài trong bốn ngày liên tiếp: thứ Sáu, 
thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai. Giáo chức thuộc 
nhiều vùng khác nhau của Anh quốc và từ Hoa 
Kỳ nhờ ghi tên sớm thì được ở trong cư xá sinh 
viên. Chủ đề của khóa tu là “Thầy giáo cô giáo có 
hạnh phúc sẽ thay đổi được cả Thế Giới (Happy 
Teachers will change the World). Sư Ông giảng 
dạy nhiều về nhận thức tương tức trong đời sống 
và trong công tác giáo dục. Ai cũng hạnh phúc 
tham dự và ngày chót 2/4/2012 có hơn hai trăm 
vị đã tiếp thọ Năm giới, gọi là Năm Phép Tu Tập 
Chánh Niệm.

Trưa ngày 01/04/ 2012 Sư Ông thuyết 
pháp tại Quảng Trường Trafalgar Square. Các 
bạn gọi là Trafalgar Square Mob. Flash Mob là 
danh từ mới của người trẻ Âu Mỹ sử dụng để gọi 
những buổi gặp mặt bất ngờ của người trẻ không 
báo trước, không quảng cáo trước. Người trẻ hẹn 
nhau trên mạng lưới. Buổi sinh hoạt ngoài trời này 
không cần thuê rạp, quảng cáo và bán vé. Gần năm 
ngàn người đã quy tụ tại Quảng Trường Trafalgar 
hôm ấy. Trước hết là quần chúng cùng ngồi thiền 
với Thầy và các vị xuất sĩ. Sau đó quý thầy và 
quý sư cô trì tụng danh hiệu bồ tát Avalokitesvara. 
Thầy đã giảng về Đạo Đức Toàn Cầu, các tham dự 
viên của Khóa Tu Giáo Chức vì thế đều có mặt tại 
Thích Nhất Hạnh Trafalgar Square Flash Mob. 
Thầy cũng giảng dạy về Bốn Câu Linh Chú. May 
mà âm thanh khá tốt, tỏa ra bốn hướng, góc nào 
cũng nghe rõ. Thành phần tham dự đủ lứa tuổi, 
nhiều nhất là từ 20 tuổi đến 50 tuổi. Người trẻ khá 
đông, nhiều vị cha mẹ đã dẫn con đi cùng.

Ngày 02/04/2012 bế mạc khóa tu Giáo chức 
ở The American School. Sau đó tăng thân xuất sĩ 
được mời về Kent Hall thăm nhà của ba mẹ sư cô 
Hiến Nghiêm, người Anh.

Đại chúng được nghỉ ngơi, tham quan tòa 
lâu đài thế kỷ thứ 16 này, đi thăm nông trại, vườn 
cây ăn trái, sở chăn nuôi của lâu đài. Hoa thủy 
tiên màu vàng và màu trắng nở rộ khắp công viên 
thật rộng trước lâu đài. Trong ngày thứ Ba và sáng 
ngày thứ Tư tháng 4, đại chúng được nghỉ ngơi. 
Trưa ngày 4.4.2012, phái đoàn lên đường về Đại 
Học Nottingham. 
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Khoá tu ở trường Đại  Học Nottingham

Đại Học Nothingham rất đẹp, khóa tu cũng 
rất đẹp. Thiền đường, chỗ ăn chỗ nghỉ của Sư Ông 
và quý thầy quý sư cô được thiền sinh thu xếp chu 
đáo. Một chiếc ô tô để dành cho thị giả chở Sư 
Ông đi dạy. Một chiếc xe khác chở sư cô Chân 
Không đi dạy thiền buông thư, tham vấn riêng và 
pháp đàm. Tăng thân Anh làm việc rất chu đáo 
về việc gây quỹ cho trung tâm ở Anh trong tương 
lai… Ngày 08.04.2012, Thầy dạy về Phục Sinh 
và Thiền Sỏi. Ngày cuối khóa tu, Thầy dạy về Ba 
Cánh Cửa Giải Thoát. Có một nữ tu Công Giáo 
nói ngày Phục Sinh năm nay là năm duy nhất 
bà không đi Nhà Thờ để tham dự lễ Phục Sinh. 
Nhưng may quá, Thầy giảng về Phục Sinh thật 
sâu và bất ngờ giúp bà cùng một người bạn xưa 
cũng là linh mục thật cảm động và có tuệ giác mới 
về tính vô tướng của Phục Sinh.

Cuối khóa tu có 23 người thọ Mười Bốn Giới 
Tiếp Hiện và hơn 500 người thọ Năm giới (Five 
Mindfulness Trainings). Vì có văn bản Năm Giới 
Tân Tu nên người tuy đã thọ Năm giới trước đây 
cũng xin được một số thọ lại.

 IRELAND (Ái Nhĩ Lan)
Ngày 10.4.2012 phái đoàn bay sang Dublin 

bằng máy bay Air Lingues. Ireland là một nước 
tuy nói tiếng Anh, nhưng văn hóa có rất nhiều 
điểm rất khác với nước Anh. Con người hiền hòa, 
phong cảnh cũng hiền. Ireland là nước có những 

vết thương lớn với Anh quốc như Việt Nam có 
những vết thương với Trung Quốc vậy.  

Vừa xuống phi trường thì đã có bài báo chào 
mừng thầy trò Làng Mai đăng ở nhật báo The 
Irish Times ở thủ đô Dublin. 

Chủ đề khóa tu là Gieo Trồng Hạnh Phúc 
(Cultivating Happiness). Đất tâm bỏ hoang thì 
sẽ đầy gai góc. Biết tu tập gieo trồng những hạt 
giống tốt thì gặt hái hoa trái hạnh phúc. Tâm là 
đất. Bồ Đề Tâm là người làm vườn. Tam Bảo là 
thời tiết tốt. Mưa nắng thuận hòa là môi trường 
thuận lợi. Thầy dạy nhiều về tánh tương tức giữa 
Hạnh Phúc và Khổ Đau, về các ý niệm thành 
công, tranh đua, về sự ý thức của giây phút hiện 
tại và hạnh phúc trong mỗi bước chân trên con 
đường thực tập. Hạnh phúc và con đường đưa tới 
hạnh phúc là một (There is no way to happiness. 
Happiness is the Way). Thầy cũng dạy về các bài 
tập trong Kinh An Ban Thủ Ý, về Năm giới và 
Mười Bốn Giới Tiếp Hiện. Thầy dạy về tính lắng 
dịu và hạnh phúc của Niết Bàn trong hiện tại, 
phương pháp lắng nghe, ái ngữ, hạnh phúc chân 
thực và tình yêu chân thực. 

Đêm ấy, phái đoàn ngủ lại tại tu viện 
Dominican và xế chiều hôm sau ngày 11/04 Thầy 
thuyết pháp tại Convention Center Dublin 
với đề tài “Phép Lạ của Chánh Niệm”. Chỉ có 
hai nghìn chỗ mà hội trường dàn trải thật vĩ đại. 
Thiên hạ ngồi thành vòng cung, hội trường rất 
nguy nga diễm lệ. Khi ra về chúng tôi biết có một 
số đồng bào ngươi Việt tuy tiếng Anh chưa giỏi 

Pháp thoại công cộng tại Royal Festival Hall Khóa tu cho giáo chức
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lắm nhưng cũng đã đến thăm hỏi, nghe Thầy dạy, 
họ hãnh diện về thầy mình, cảm động và khóc. 
Một số các sư cô ở lại chờ đồng bào đến để chụp 
hình trước khi ra về và hẹn vào tuần tới khi phái 
đoàn đã hướng dẫn xong khóa tu ở Killamey trở 
về sẽ được gặp nhau lại ở Dublin.

 Ngày 12.04.2012. Phái đoàn đi bốn tiếng 
xe hơi về Kilamey, trung tâm du lịch sang trọng. 
Ban tổ chức đã thuyết phục được chủ các khách 
sạn cho giá tối thiểu để cho những nhà giáo bình 
thường nào cũng có thể ghi tên dẫn vợ con đến 
tu trọn bốn ngày. Khóa tu ở đại học Nottingham 
hơn 800 người, chúng tôi tưởng quá đông. Ai ngờ 
tới đây hơn 1100 người ghi tên và vì hết chỗ nên 
không thể nhận thêm được. Thiền sinh tu tập rất 
hết lòng những pháp môn Thầy dạy. Họ tu tập như 
mực thấm vào giấy, siêng năng đi thiền tọa, thiền 
đi, thiền ăn cơm, pháp đàm, chuyển hóa từng ngày 
và báo cáo tu tập lên Thầy. Đến ngày chót không 
ai muốn rời khóa tu. Báo chí và thiền sinh ai cũng 
thương quý tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Quý thầy 
đi tắm biển, đi ngồi thiền ngoài bờ hồ, nhảy dây, 
tập khí công..., báo chí đều đăng tin và hình ảnh 
như đăng tin tài tử xi - nê khiến mọi người phát 
ngượng!

Ngày 15.04.2012. Phái đoàn phải về lại 
Dublin để hôm sau còn đi Belfast Bắc Ái Nhĩ 
Lan, nơi mà Sư Ông được Quốc Hội mời chính 
thức thuyết trình tại Stormont (Stormont là tên 
ngôi nhà Quốc Hội Bắc Ái Nhĩ Lan nằm tại 
Belfast). 

Ngày 16.04.2012 tại Quốc Hội Bắc Ireland, 
dân biểu Martina Anderson, vị dân biểu trưởng 
khối đối lập rất vui mừng ra tiếp đón thiền sư và 
phái đoàn. Cách đây 20 năm, Martina Anderson 
đã từng dính vào vụ khủng bố ôm bom cảm tử sắp 
nổ bom trên xe lửa nhưng bị bắt. Nhóm này kêu 
gọi độc lập cho Ái Nhĩ Lan, muốn tách Ireland 
ra khỏi ách đô hộ của chế độ Anh quốc. Bà bị tù 
18 năm, ra tù tranh cử chức dân biểu và lãnh đạo 
nhóm dân biểu đối lập. Đắc cử và hiện làm Phụ 
Tá cho Thủ Tướng và cũng là dân biểu Quốc Hội 
Bắc Ái Nhĩ Lan. Bà Anderson nhất định bảo các 
bạn phải để bà đích thân giới thiệu “người hùng” 
của bà với Quốc Hội. Bà xin phép đọc một đoạn 
trong quyển Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức của Sư 
Ông và nói rằng trong năm đầu khi ngồi tù, đi qua 
tuyệt vọng và căm phẫn ngày này qua ngày khác, 
bà đã may mắn được một bạn bên ngoài gửi tặng 
quyển sách này. Những đoạn bà đã trích đọc trên 
đã cứu sống bà, đã xây dựng bà và đã đưa bà lên 
địa vị hôm nay. Lâu nay ra tù, làm bao nhiêu việc 
cho đồng bào của bà trong tinh thần chánh niệm 
Sư Ông đã dạy mà không hề nghĩ thiền sư Thích 
Nhất Hạnh vẫn còn sống trên cõi đời này. Bà được 
nuôi dưỡng sự phấn khởi bởi những lời dạy dỗ 
đó và cứ nghĩ Thiền Sư này cũng là một nhân vật 
lịch sử của thời quá khứ như Gandhi, Kitô. Nhưng 
không ngờ thiền sư này lại đang còn sống và hôm 
nay bà được hân hạnh giới thiệu với thính chúng 
Quốc Hội! 

Thuyết giảng xong ở Quốc Hội, Sư Ông và 
phái đoàn phải về ngay Dublin để nghỉ ngơi tại tu 

Thuyết pháp tại Quảng Trường Trafalgar Square “Sit in Peace” - Quảng Trường Trafalgar Square
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viện Công Giáo, nơi phái đoàn đã lưu trú ngay khi 
mới tới Ireland. Chiều hôm đó cả đoàn 30 thầy và 
sư cô được ăn cơm Việt Nam do các Phật tử Việt 
Nam đãi. Có nhiều món chay đặc biệt đậm đà quê 
hương. Các cháu và các bậc cha mẹ sau đó được 
quý thầy quý sư cô chỉ dẫn những phương pháp 
tu học. Bên phía phụ huynh thì có sư cô Chân 
Không, bên các cháu thì có nhiều thầy, sư cô trẻ 
như thầy Pháp Hữu, sư cô Tảo Nghiêm chăm sóc. 
Các vị đã dạy nhiều bài hát tu học tiếng Việt, tiếng 
Anh và chỉ dẫn sự tu học bằng tiếng Anh khiến 
các cháu vui lắm. Ai cũng rất mong quý thầy quý 
sư cô trở lại cho một khóa tu nữa. Các thầy, sư cô 
Tây phương tuy có trở lại Ireland để hướng dẫn 4 
khóa tu vào tháng 10 năm 2012 nhưng vì không 
có sư cô hay thầy nào người Việt nên không liên 
lạc được với Cộng đồng người Việt.

Ngày hôm sau phái đoàn bay trở về Bordeaux 
trước sự bịn rịn của Phật tử Việt Nam và Ái Nhĩ 
Lan. Phong thổ Ái Nhĩ Lan thật đặc biệt, hiền hòa 
nên người gốc châu Âu hay gốc Việt Nam sống ở 
đây cũng rất hiền hòa thân thiết.

Khóa Tu Tiếng Pháp 28.4 – 04.05
Về tới Pháp ngày 18.4 thì ngày 25.4 đã khai 

mạc khóa tu tiếng Pháp tại Làng Mai. Không ngờ 
thiền sinh cũng quá đông dù báo tin rất trễ và dù 
khóa tu không trùng ngày nghỉ lễ Phục Sinh. Hơn 
800 thiền sinh đã đến tu và có người phải ngủ lều. 
Lần nào khóa tu của Sư Ông cũng có rất nhiều 
người được chuyển hóa và trị liệu. Cuối khóa tu 
có hơn 400 người thọ trì Năm Giới, tức là Năm 
Phép Tu Tập Chánh Niệm.

Khóa Tu Sức Khỏe 
Năm nào cũng thế, tăng thân xuất sĩ bốn xóm 

Làng Mai thường để từ bảy đến mười ngày thanh 
lọc cơ thể bằng cách ăn rất ít hay nhịn ăn luôn, 
uống nhiều nước lọc và đi bộ, tập thể dục và tập 
khí công… để làm mới sức khỏe. Vì thế năm nào 
cũng có khóa tu sức khỏe cho thiền sinh. Có rất 
nhiều thiền sinh ghi tên dự khóa tu chỉ vì vấn đề 
sức khỏe thôi. Nhưng đi tu rồi, họ nhận ra rằng 
sức khỏe của tâm quan trọng hơn cả sức khỏe của 
thân nên lại trở về tham dự các khóa tu truyền 

thống Chánh Niệm của Làng để làm mới thân tâm 
cùng một lúc.

Khóa tu 21 ngày với chủ đề Nhà Khoa 
Học nắm tay nhà Phật Học 
(từ ngày 01.06 đến ngày 21.06.2012 tại Làng Mai) 

Truyền thống Làng Mai là mỗi hai năm thì 
có một khóa tu 21 ngày. Các võ lâm cao thủ của 
Làng Mai trên thế giới từ hai ba chục năm nay 
đều tìm cách về Làng. Trong dịp này, bạn bè cũ 
gặp nhau vui như ngày hội mà lại thanh tịnh tươi 
mát, không ồn ào. Năm nay khóa tu 21 ngày có 
thật nhiều người từ các nước châu Á đến tham 
dự như Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Indonesia, 
Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc 
và dĩ nhiên đa số vẫn là thiền sinh các nước châu 
Âu và Bắc Nam Mỹ châu. Năm nay có rất nhiều 
nhà khoa học châu Âu và Bắc Nam Mỹ châu tham 
dự trong đó có giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Họ có 
nhiều đóng góp sâu sắc và tiến bộ gửi đến Sư 
Ông. Rất tiếc khoa học gia họ Trịnh vì bận rộn 
nên chỉ dự một tuần đầu của khóa tu 21 ngày. Nhà 
khoa học Trịnh Xuân Thuận tuy không tham dự 
được phần đối thoại của các đồng nghiệp trong 
các ban ngành khác, nhưng cũng đã có dịp thuyết 
trình một lần và trả lời các câu hỏi một lần trong 
khóa tu. Cũng trong khóa tu này, chùa Sơn Hạ đã 
mở cửa phòng triển lãm thư pháp của Sư Ông để 
mừng Làng Mai 30 tuổi với những buổi hòa nhạc 
ngoài trời rất vui và ấm cúng.

Khóa tu tháng Bảy: 
Ăn mừng 30 năm Làng Mai. 

Mùa Hè 2012, Làng Mai tưng bừng màu sắc 
của các nước, đặc biệt nhất là từ Việt Nam. Chưa 
bao giờ người trong nước sang Làng Mai đông 
đến thế. Mỗi tuần, đến ngày thứ hai trong tuần, 
ngày nghỉ ngơi của tất cả thiền sinh Tây phương, 
người Việt được Sư Ông cho riêng một bài pháp 
thoại tiếng Việt tại Xóm Trung. Ngay chính các 
cháu sinh ra ở nước ngoài, nói tiếng nước ngoài 
hay hơn tiếng Việt mà cũng đồng ý là ‘‘Sư Ông 
giảng tiếng Việt nghe thích hơn tiếng Anh nhiều 
dù con giỏi tiếng Anh hơn’’. Có một đoàn truyền 
hình Quảng Đông-Trung Quốc đến và cũng rất 
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thích nghe Sư Ông giảng bằng tiếng Việt. Trưa 
nào sau khi ăn cơm, thay vì nghỉ trưa, sư cô Chân 
Không không về Xóm Mới mà ở lại Xóm Trung 
để cùng đi chụp hình trong những đồng hoa hướng 
dương nở rộ với bạn bè cũ và ăn trưa xong thì ngồi 
hát chung các bài hát xưa với các bạn và các cháu. 
Không khí rất Việt Nam như những năm đầu khi 
Làng mới mở cửa. Hồi xưa, chỉ có đồng bào tị 
nạn. Ôi, ba mươi năm mà chỉ mới như ngày hôm 
qua, nhưng ngọt ngào sâu sắc làm sao!

Cũng trong khóa tu này có ngày ăn mừng 
sinh nhật Làng Mai 30 tuổi với múa lân, văn nghệ, 
triển lãm sách và pháp cụ ở Xóm Mới rất vui tươi 
và hoành tráng vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba.

Tháng Tám: Thiền đường Hơi Thở Nhẹ
Ngày 5.08.2012, chiếc xe buýt đầu tiên 59 

chỗ đưa bà con người Việt đi Đức, ghé Paris chơi 
một ngày. Tăng thân xuất sĩ thiền đường Hơi Thở 
Nhẹ đóng thêm sàn gỗ dài ra ngoài trời, căng lều 
để có thêm một phòng sinh hoạt khá rộng. Giờ ăn, 
mọi người ngồi ăn chung trong chiếc lều đó. Tối 
thì khiêng bàn đi, kéo nệm ra để cô bác ở nghỉ 
tạm qua đêm. Chật mà ấm cúng tình đồng bào! Cô 
Tám báo cáo là nằm ở sàn nhà tuy lạnh nhưng ấm 
tình bạn nên ngủ rất ngon dù chỗ ngủ quá sơ sài 
so với bao nhiêu ngôi nhà ấm cúng của con cháu ở 
Paris.Thiền đường nằm gần sông Marne rất êm ả 
nên nhiều cô bác đã thức dậy sớm đi thiền hành ở 
bờ sông rất hạnh phúc. Đi thiền hành dọc bờ sông 
Marne thì hạnh phúc nhiều hơn là leo lên thiền 
đường ngồi thiền vì trên đó đã quá đông, không 
còn một chỗ ngồi nào.

Hôm sau xe đi thẳng qua Đức tới Viện Phật 
Học Ứng Dụng Châu Âu (viết tắt Viện PHUDCA).

11-16/8/2012 Chư tổ còn thương
Xe buýt chở bà con người Việt tới Viện 

PHUDCA, gần Koln-Bohn lúc 19 giờ tối. Trong 
cùng ngày, suýt soát cùng giờ, đoàn gồm có sáu 
chiếc xe Van của Làng và một chiếc xe buýt thứ 
hai 60 chỗ của Gerardins Transports chở hơn một 
trăm xuất sĩ của Làng Mai tới Viện PHUDCA.

Phái đoàn của Sư Ông, ngày hôm sau 

Khóa tu 21 ngày - “Hoa được làm bằng những yếu tố không hoa”

Khóa tu mùa hè - Ngày hội trăng tròn

Khóa tu mùa hè - hướng dẫn thiền quýt cho thiếu niên



14  con đã về rồi đó

08.08.2012 mới đến. Tối hôm đó Sư Ông đi khám 
mắt ở bệnh viện Mắt ở Cologne tới khuya mới về 
đến nhà. Mắt sư ông chữa trị kịp thời vì chư tổ 
còn thương! Sáng ngày 09.08, vào 11 giờ có buổi 
họp báo tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu, 
có cả ông thị trưởng Waldbröl tham dự. Ông nói 
chưa lần nào nghe Sư Ông nói chuyện mà ông lại 
cảm động như lần này. Một ký giả nghe xong liền 
xin ghi tên cho cả gia đình cùng tham dự vào khóa 
tu sắp tới.  

Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan 
tại Viện Vô Ưu

Viện là một tòa nhà dài 150 mét, cao sáu 
tầng với 462 phòng. Tòa nhà này đã chứng kiến 
nhiều thảm kịch đau đớn trong thời Đức quốc xã. 
Vì vậy đã có quyết định làm Trai Đàn Chẩn Tế 
Giải Oan năm nay tại đây. Một số các thầy lớn từ 
Tổ Đình Từ Hiếu, từ các tỉnh miền Trung Duyên 
Hải, từ các tỉnh miền Nam và cực Nam nên Lễ 
Trai Đàn Chẩn Tế rất hoành tráng. Trên 100 chư 
tôn đức tăng ni ngồi hộ đàn trong khi ban kinh 
sư gồm có sáu thầy thay phiên nhau trì tụng lễ 
nhạc đầy hùng tráng. Khi thầy Từ Hải tuyên đọc 
bài Khấn Nguyện mà Sư Ông đã viết tại Trai Đàn 
Chẩn Tế ở Việt Nam, chúng tôi ngồi nghe, ai cũng 
khóc ròng. Tai ương ghê gớm tại Đức cũng không 
thua gì những tai ương tại Việt Nam. Chúng tôi 
thổn thức nghĩ đến bao nhiêu người chết trong 
thế chiến thứ hai, đến hằng chục ngàn người Do 

Thái bị đưa vào lò gaz chết ngạt, bao nhiêu trẻ em 
khuyết tật chết oan. Lời tụng kinh hùng tráng của 
quý thầy vang rền trong toàn Viện Vô Ưu như gột 
rửa, như quét dọn, như ôm ấp, như trị liệu và giải 
tỏa. Thời kinh này đã hóa giải biết bao nhiêu là 
oan khiên chẳng những cho vùng đất nầy mà cho 
toàn cả nước Đức và châu Âu.

11.8 đến 16.8.2012 Khóa tu cho người Hà 
Lan bắt đầu tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu 
Âu. Văn phòng đã báo cáo là chỉ có hơn 500 người 
ghi tên nhưng khi bắt đầu thì con số lên đến hơn 
700 thiền sinh. Viện Phật Học có tòa nhà Vô Ưu 
và bên cạnh là chùa Đại Bi cũng có 40 phòng. Vì 
chưa đủ tài chính để hoàn chỉnh hệ thống phòng 
hỏa nên ban tổ chức không thể nhận thiền sinh 
nhiều. Nhưng năm nay tầng trệt vừa được thiết bị 
cùng hơn 100 căn phòng của Viện, nên quý thầy 
và quý sư cô ở Viện muốn ăn mừng NGÀY KHAI 
MẠC Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu và cũng 
để ăn mừng Làng Mai ba mươi tuổi và Sư Ông đã 
có bảy mươi năm tuổi tu. Năm nào Sư Ông sang 
Đức, Viện cũng phải thuê một chiếc lều to bằng 
vải bố trắng to, rộng rãi, chứa được 1000 người để 
làm thiền đường. 

Thiền sinh nghe Thầy hướng dẫn tổng quát 
vào lúc 7 giờ 30 tối, sau khi đại chúng xuất sĩ 
trì tụng danh hiệu Bồ tát Avalokiteshvara. Khóa 
tu kéo dài đến ngày 16.08.2012. Thiền sinh tu 
tập tinh chuyên, hết lòng và được chuyển hóa rất 
nhiều ngay trong khóa tu. Một số thiền sinh xin ở 

Trai đàn chẩn tế giải oan - Viện Vô Ưu - EIAB Mừng ngày khánh thành EIAB
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lại dự khóa tu tiếng Đức và tham dự ngày KHAI 
MẠC Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu sẽ xảy 
ra ngày 22.08.2012.

 19.08.2012: Chủ Nhật, 19.8 là ngày Quán 
niệm dành cho số người quá bận rộn chỉ có thể 
tham dự từ sáng sớm đến tối mà không ở qua 
đêm, có hơn 1100 người ghi tên. Nhưng đến sáng 
19.08 thì thiên hạ tới đông quá. Có thể là 1600 
người. Tuy đã căn dặn thiền sinh tự túc đem thức 
ăn picnic tới nhưng ban ẩm thực vẫn phòng hờ 
nấu thêm phòng khi họ quên đem thức ăn trưa thì 
sẽ không bị đói.

Khóa tu tiếng Đức năm nay đông hơn các 
năm trước. Có hơn 800 người tham dự. Có cả 
đồng bào Việt Nam tới từ trong nước mà cũng 
có rất nhiều đồng bào tới từ châu Âu và Bắc Mỹ 
châu. Thiền sinh Đức đa số cắm lều ngủ ngoài 
trời, Viện chỉ có hơn 300 giường ngủ bên trong 
100 căn phòng đúng tiêu chuẩn an ninh hỏa hoạn. 

Đất cắm lều thì mênh mông, có tới sáu mẫu 
vườn táo và bãi cỏ xanh non. Có khu đất dành cho 
những chiếc lều của các vị xuất sĩ, khu thì dành 
cho lều của thiền sinh nam, khu cho thiền sinh nữ, 
khu cho những gia đình, khung cảnh tưng bừng và 
vui như ở Làng Mai. Khóa tu này bắt đầu từ ngày 
20.8 và chấm dứt vào ngày 25.8.2012. Thầy Pháp 
Ấn, Viện Trưởng Viện PHUDCA đã hướng dẫn 
tổng quát cho thiền sinh vào ngày đầu. Trong khóa 
tu này có xảy ra Lễ Khánh Thành Viện PHUDCA. 
Đó là ngày 22.08.2012.

Lễ Khai mạc Viện Phật Học Ứng Dụng 
được tổ chức rất hoành tráng.  

Từ sáng sớm, nhân viên Tòa thị chính đã đến 
để phụ giúp, nhưng tăng thân xuất sĩ đã chuẩn bị 
từ lâu và mọi việc tuần tự diễn ra rất vui và thư 
thả. Quý thầy quý sư cô dù bận mấy cũng làm việc 
trong chánh niệm. Mặt tiền của Viện đã được dọn 
gọn ghẽ và thanh tú: khóm Rhododendron chỗ 
này, bụi trúc vàng chỗ kia, những cây tùng cây bá 
xanh suốt mùa Đông nằm chỗ nọ. Dưới tấm bảng 
Viện Phật Học Châu Âu có vuông lụa đỏ to 2m 
X 2,5 m có hình chụp nghiêng Sư Ông đang bắt 
ấn định tâm trước một vòng tròn bút pháp tượng 
trưng cho tuệ giác viên mãn.  

Sáng nào cũng thế, sau nửa giờ ngồi thiền, 
ban Võ Công Thiền Từ Hiếu Tự ra luyện tập võ 
nửa giờ trước khi vào ăn sáng. Sáng nay có 50 
thầy mang áo Võ Công (chỉ là áo năm thân của 
quý thầy mặc thường ngày khi làm việc) nhưng 
lưng thắt đay màu cam rất đẹp ra tập võ, trẻ em và 
người lớn đứng xem đều... mê!  

Vào 9 giờ sáng, quan khách đã tập hợp. Đài 
Truyền Hình Toàn Quốc Đức đã trực sẵn. Quan 
khách gồm có tất cả thành viên Hội Đồng Thành 
Phố, các vị chức sắc quanh vùng trong đó có quý vị 
linh mục và mục sư tất cả các nhà thờ quanh vùng. 
Người đứng chủ trương mời khai giảng Viện này 
là thầy Viện trưởng Thích Chân Pháp Ấn và ông 
Thị trưởng thị xã Waldbröl. Sư Ông bắt đầu bằng 
một buổi vấn đáp cho thiền sinh trong khóa tu, có 

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành Viện Phật Học Ứng Dụng
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tất cả quan khách tham dự. Sau đó Sư Ông nói về 
sự thiết yếu của chánh niệm trong sự sống hằng 
ngày và mục đích của Viện PHUDCA là quảng bá 
lối sống có khả năng chuyển hóa và trị liệu cho xã 
hội đương thời. Đó là một năng lượng kỳ diệu tên 
là chánh niệm có thể chuyển hóa cơn giận, cơn 
sợ hãi, bức xúc, có thể chữa lành những nỗi khổ 
niềm đau. Nhưng năng lượng này ta không mua 
được mà cũng không cầu xin từ chư Bụt hay chư 
vị Bồ tát, ta phải tự luyện thôi, bằng sự sống hằng 
ngày. Sau đó ông Thị Trưởng và thầy Pháp Ấn 
đọc diễn từ, mọi người cùng thiền hành hướng về 
khán đài đã dựng sẵn ngoài Công Viên của thành 
phố WaldbrÖl nằm ngay trước Viện Vô Ưu. Mở 
đầu là màn múa lân rất ngoạn mục cùng với ba 
chú lân và hai ông địa. Sau đó là màn múa võ 
của quý thầy Viện PHUDCA khiến nhân viên đài 
truyền hình thích quá.

Ban nhạc của Viện gồm ba chiếc đàn vĩ cầm, 
một Đại Hồ Cầm, hai ghi-ta và chuông mõ trỗi 
lên rất hài hòa, mọi người im phăng phắc, không 
khí êm dịu, bình an mà tươi vui như mùa Xuân 
của Vivaldi. Sư Ông mở lời, tiếp đến là ông Thị 
Trưởng rồi tới thầy Pháp Ấn, thầy mời những 
nhân vật đã đóng góp nhiều công nhất cho sự 
hình thành Viện Phật Học Ứng Dụng này. Có mời 
chị Tiến Sĩ Thục Quyên, đệ nhất Giám Đốc Viện 
PHUDCA, người đã tìm ra Viện, thương thuyết 
và đi đến sự tiếp nhận cơ sở này một cách hài hòa 
và bất ngờ, và tiến sĩ Alexander Publick cùng giáo 
thọ cư sĩ Annabel Zinser cũng được mời ra và giới 
thiệu rất trân trọng... Xong, Thầy đưa mọi người 
đi lên Viện Vô Ưu để cắt băng rôn và nhẹ nhàng 
kéo tấm vải đỏ xuống, khai mạc phòng triển lãm 
thư pháp. Hằng trăm bức thư pháp của Sư Ông 
được nổi bật lên nhờ cách trưng bày một cách 
nghệ thuật bởi các Phật tử Hồng Kông, các thầy 
và các sư cô Làng Mai. Những góc trong tòa nhà 
với nhiều kiểu cắm hoa làm tăng lên vẻ đẹp tuyệt 
vời của các bức thư pháp. Quan khách cảm động, 
trầm trồ, không ngờ Lễ khai mạc lại hoành tráng 
đến thế. Có phòng trưng bày sách của Sư Ông 
dịch ra nhiều thứ tiếng. Rồi lại có phòng triển lãm 
những pháp cụ mà Sư Ông hay dùng để giảng 
dạy cho người lớn và trẻ em như những viên sỏi, 
những hạt bắp, hay một cây bắp con v.v…

Đài Truyền Hình toàn quốc Đức có phỏng 
vấn Sư Ông và ngay chiều hôm ấy đã chiếu trên 
Đài Trung Ương. Quan khách được mời ở lại 
dùng cơm trưa. Buổi chiều có thiền buông thư do 
sư cô Hài Nghiêm hướng dẫn.

Khóa tu tiếng Đức chấm dứt bởi bài pháp 
thoại với chủ đề Nhị Đế và Tam Giải Thoát Môn. 
Sau đó đại chúng chuẩn bị để ngày hôm sau đi Hà 
Lan. Tới thủ đô Deen Daag, phái đoàn tá túc tại 
một nhà trọ ở miền ngoại ô rất yên tĩnh bao quanh 
bởi những cánh đồng và một con suối mát.

27.8 Đi Hà Lan, 
28.8 Thuyết pháp công cộng

Sáng hôm sau, một số giáo thọ đã sang Hòa 
Lan trước đó mấy hôm để sinh hoạt với giới trẻ 
trong phong trào Wake Up cũng về tới nhà trọ. 
Đại chúng nghỉ ngơi, đi thiền hành và sinh hoạt 
với nhau cho đến chiều mới đi Deen Haag để dự 
buổi thuyết pháp công cộng. Hội trường 2800 chỗ 
đầy kín người. Rất tiếc tăng thân Hòa Lan không 
tìm được một Hội trường lớn hơn. Sở dĩ khóa tu 
cho người Hòa Lan được tổ chức bên Đức là vì 
Viện PHUDCA ở WaldbrÖel chỉ cách Hòa Lan có 
một giờ lái xe, khỏi phải thuê cơ sở khác tốn kém.

29.8 Phái đoàn bay đi Ý Đại Lợi

Tới Rome, đoàn được đưa đến một khách 
sạch đơn sơ nhưng có suối, có rừng. Một số thầy 
và sư cô đã sang Ý trước để sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, 
sẳn sàng cho tăng thân cùng đến khách sạn ngày 
hôm nay. Chỗ ở tuy đơn sơ mà đẹp theo lối Á 

Thiền hành tại Ý
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Đông. Các thầy thị giả Pháp Hữu và Pháp Nguyện 
mắc võng cho Sư Ông nằm trong phòng khách 
nhìn xuống suối. Bây giờ là mùa Hè nên đứng đây 
mà có cảm tưởng là đang ở Thái Lan.

Chương trình hoạt động ở đây bắt đầu hôm 
thứ năm 30.08 bằng một buổi thiền hành ở Công 
Trường Piazza del Popolo. Tại công trường, Sư 
Ông tới trước, ngồi thảnh thơi uống trà với hai 
thầy thị giả và một số thiền sinh. Không khí thảnh 
thơi mời mọc khiến khách qua đường cũng ghé 
lại ngồi chơi. Mười lăm phút sau, thiền sinh đến 
thật đông. Đến giờ đi thiền hành, cả khối người 
đông đảo chung quanh Sư Ông đứng dậy từ từ 
đi về phía có để băng rôn thật lớn và cũng có sẵn 
loa phóng thanh cho mọi người có thể nghe được 
giọng nói của Sư Ông hướng dẫn. Tăng thân xuất 
sĩ trì niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm, quần 
chúng ngồi yên rất đông, chật hết một vùng công 
trường. Tụng kinh xong, Sư Ông mới bắt đầu 
hướng dẫn. Đoàn người đứng dậy đi rất thảnh thơi 
quanh công trường nhiều vòng, càng đi, số người 
nhập vào đoàn càng đông. Năng lượng bình an và 
hỷ lạc chế tác do sự thực tập nuôi dưỡng được cả 
mọi người và cả thủ đô nước Ý.

Trung Tâm Fraternus Domus là một cơ sở 
Công Giáo, một trung tâm chuyên đón hàng ngàn 
tín đồ Công giáo từ mọi nơi về thăm Tòa Thánh 
Vatican. Trung tâm do các bà sơ cai quản. Vì ban 
tổ chức tìm ra trung tâm hơi trễ nên họ chỉ cho 
mình sử dụng được một nửa trung tâm thôi, nghĩa 

là chỉ có thể có chỗ ăn chỗ ngủ cho một ngàn thiền 
sinh. Khóa tu bắt đầu từ chiều ngày 31.08.2012, 
bằng buổi hướng dẫn tổng quát do thầy Pháp Ứng 
và sư cô Tuệ Nghiêm phụ trách. Trong khóa tu, 
thầy dạy về kinh An Ban Thủ Ý, kinh Tứ Thực, 
Bát Chánh Đạo và Tam Giải Thoát Môn, làm sao 
để có thể ứng dụng được vào đời sống hằng ngày. 
Ngày 05.09.2012, Thầy dạy về chuyện sinh tử, 
không đến, không đi và cũng có lễ truyền Năm 
Giới cho hơn 600 thiền sinh. Khóa tu chấm dứt 
trong niềm hân hoan của mọi người.

Tăng thân Làng Mai tiễn thầy Từ Hải về 
Việt Nam và thầy Pháp Anh đi Thái. Một số các 
thầy các sư cô bay trước về Paris để chuẩn bị cho 
chuyến hoằng pháp tại Paris. 

Khóa tu ở Rome được tổ chức tại trung tâm 
Fraternus Domus, một trung tâm cách thành phố 
Vatican 19 cây số. 

Ngày 06.09.2012 Một buổi thuyết pháp 
công cộng được tổ chức tại toà thị chính thành 
phố Rome với đề tài là Thành Phố Là Chiếc Nôi 
Của Sự Chuyển Hóa, có 2800 người tham dự.

Hôm nay 07.09.2012, một số các vị xuất sĩ 
đi thăm tòa thánh Vatican. Sư Ông và đoàn thị giả 
đi bằng xe lửa loại tốc hành Eurostar đến Milan, 
thành phố kỷ nghệ hàng đầu của nước Ý. Hội 
trường ở đây chỉ có khoảng một ngàn ba trăm chỗ 
ngồi do Hội Đồng Thành Phố cho mượn. Ngày 
07.09.2012 tăng đoàn đi xe lửa Eurostar Italy từ 
Rome về Milan, đi từ 9 giờ 15 phút sáng thì 12 giờ 
38 phút tới.

Ngày 08.09.2012 tăng đoàn đi tham dự chợ 
trời Ý lúc 10 giờ sáng, 4h chiều thì có buổi giảng 
thuyết tại nhà hát Dalverme về đề tài: Ước Hẹn 
Với Sự Sống Trong Giây Phút Hiện Tại. 

Ngày 09.09.2012 có một ngày quán niệm tại 
công viên Parco Nord Milano với đề tài: Impronte 
Di Pace Sulla Madre Terra (In dấu chân hòa 
bình trên đất mẹ). Buổi thiền hành rất đẹp. Cuối 
ngày chánh niệm ông giám đốc công viên được 
Thầy tặng bức thư pháp La Pace In Te Stesso (An 
lạc từng bước chân).

 Ngày10.09.2012 Ngày này, phái đoàn được 
bà thị trưởng thành phố Milan tiếp đón cùng với 

Nghe pháp sau giờ thiền hành - Ý
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Hội Đồng Thành Phố Milan. Sư Ông có thuyết 
trình ngắn và vấn đáp với các thành viên hội đồng 
thành phố Milan về chủ đề Đạo Đức học ứng 
dụng. Thành viên Hội Đồng có hai vị khá trẻ rất 
thích thú khi nghe trình bày về chánh niệm và hứa 
sẽ đến tham dự ngày chánh niệm với tăng thân địa 
phương. 

Ngày 11.09.2012 Thầy và tăng đoàn bay 
thẳng về Paris. 

PARIS 13.14 - 15.16.9.2012. 
Ngày 13.09.2012 trong một buổi hội thảo 

tại thượng viện Pháp, Thầy trình bày và trả lời 
những câu hỏi về chủ đề: Đạo đức học ứng dụng. 
Chủ tọa buổi hội thảo là Thượng Nghị Sỹ Pháp 
Marie Blandin. Buổi hội thảo được tổ chức tại 
phòng Réne Coty ngay trong thượng viện. Trong 
số những người được phát biểu có Philippe 
Desbrosses, Patrick Viveret và Chistophe André, 
tất cả đều là những nhà triết học và khoa học. 
Buổi hội thảo có giới báo chí tham dự, trong đó 
có đài truyền hình FR.2. Ngày 14.09.2012 Thầy 
đi thiền hành tại bờ sông Marne với tất cả gần 200 
chúng xuất sĩ. Các vị xuất sĩ đã có mặt tại Paris 
để tham dự hai ngày sinh hoạt tại thủ đô. Các sư 
cô đã tìm ra được một nơi cắm trại lý tưởng để 
các vị xuất sĩ cư trú trong nhiều ngày với giá rất 
thấp. Không khí rất đầm ấm và vui tươi. Ngày 
15.09.2012 là buổi sinh hoạt đầu tiên với quần 
chúng và tăng thân thủ đô Paris. Parc La Défense 
nằm ở trung tâm kinh tế và kỹ thuật của thủ đô, tổ 
chức những ngày sinh hoạt chánh pháp ở đây thật 
là đúng chỗ. Khung cảnh rất hùng tráng. Tăng 
thân Paris đã để tới một năm trời để chuẩn bị cho 
hai ngày sinh hoạt đặc biệt này. Tìm thuê chỗ sinh 
hoạt ở Paris rất khó, và cũng rất tốn kém nên tăng 
thân phải làm việc khá kiên nhẫn mới có thể hoàn 
thành được sứ mạng giao phó. Các buổi sinh hoạt 
có đề tài là Bước tới thảnh thơi (Entrée dans La 
Liberté). Thính đường đầy ắp người, trên 3000 
chỗ. Thầy dạy những điều rất thiết thực. Ngày 
đầu Thầy dạy thiền sỏi, bốn linh chú và những 
phương pháp đối trị sân hận, sợ hãi, tuyệt vọng 
và về đề tài hữu vô sinh diệt. Trước khi Thầy mở 
lời đã có thiền hướng dẫn và toàn thể chúng xuất 
sĩ trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy 

đã hướng dẫn đại chúng ngồi nghe như thế nào 
để có thể sử dụng năng lượng chánh niệm tập thể 
của tăng thân để tiếp xúc, ôm ấp và chuyển hóa 
những nỗi khổ niềm đau trong tự thân để có thể 
giúp những người thân chuyển hóa sau đó. Ngày 
thứ hai Thầy dạy về Tuệ giác tương tức như nền 
tảng của một nền đạo đức toàn cầu. Thầy dạy về 
Tứ Diệu Đế trong ánh sáng tương tức, tương quan 
tương duyên về vô phân biệt trí, về Năm giới. 
Thầy có nói tới những phương pháp thầy giáo cô 
giáo và học sinh ngồi lắng nghe nỗi khổ niềm đau 
của nhau, để thiết lập truyền thông tốt trong lớp 
học, để cho cái dạy và cái học trở thành một niềm 
vui. Sau đó Thầy cho đặt câu hỏi. Trong các ngày 

Sinh hoạt với quần chúng và tăng thân thủ đô Paris - Parc La Défense

Thiền hành tại thủ đô Paris - Parc La Défense
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sinh hoạt này có thiền buông thư, thiền lạy, thiền 
ăn cơm im lặng và thiền đi. Sư Ông trực tiếp ra 
hướng dẫn thiền đi trước một quần chúng đông 
trên 3000 người. Buổi thiền hành rất hùng tráng. 
Khi đoàn thiền hành về tới trụ sở, mọi người ngồi 
xuống, đài truyền hình Pháp FR2 đã xin tới phỏng 
vấn Thầy. Đài cũng đã phỏng vấn nhiều vị xuất 
sĩ và cư sĩ khác, trong đó có sư chú Trời Tự Tại 
(người Pháp), sư cô Hiến Nghiêm (người Anh) và 
bác sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh (trong ban tổ chức). 
Những giây phút hào hứng và nghiêm tranh nhất 
của hai ngày thực tập đã được đài FR2 này ghi lại 
và phát sóng vào sáng ngày Chủ Nhật 30/12/2012 
trên đài truyền hình Pháp.

Mùa Thu tại Mai Thôn
Mùa Thu này Thầy được ở nhà, khỏi phải đi 

đâu trong vòng một tháng trước khi đi vào khóa 
An Cư Kiết Đông 2012 -2013. Các bài pháp thoại 
ngoài những chỉ dẫn thực tập căn bản, được đi 
theo chủ đề Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa và Bụt 
Đại Nhật Như Lai. Thầy cũng đi theo tăng thân 
vào rừng lượm hạt dẻ (Chataignes) và ra nông trại 
hái táo. Năm nay hái được nhiều táo Fuji, táo Pink 
Lady và táo xanh. Ông chủ nông trại rất có cảm 
tình với giới xuất sĩ nên báo tin cho các thầy các 
sư cô ngay sau mùa gặt hái. Tuy là đi mót, nhưng 
tăng thân cũng đem về cả ngàn ký táo đủ để sử 
dụng trong bốn tháng mùa Đông và cả cho mùa 
Xuân.

Lễ đối thú An Cư Kiết Đông 2012-2013 
được tổ chức tại thiền đường xóm Thượng sáng 
ngày 07.11.2012, có chuông trống bát nhã rất 
hoành tráng. Chủ đề khóa tu năm nay là: Chúng 
ta có phải là tri kỷ của Bụt không? Đại chúng 
được học rất nhiều kinh. Thầy nói những bài pháp 
thoại rất cách mạng. Đại chúng thực tập hành trì 
rất miên mật, năng lượng rất tốt. Hai tuần lễ Giáng 
sinh và năm mới thiền sinh khắp nơi về đông lắm, 
chẳng khác gì mùa Hè. Năm nay không có Đại 
Giới Đàn nên đại chúng được học kinh nhiều hơn 
năm ngoái. Chỉ còn mấy tuần lễ nữa là tới năm 
mới. Chúng tôi kính chúc quý vị Tôn túc, các thầy, 
các sư cô và các thân hữu một năm mới Quý Tỵ 
nhiều sức khỏe, Bồ Đề Tâm lớn mạnh và đi tới dễ 
dàng trên con đường tu tập và độ đời.

Mười bốn 
GIỚI TIẾP HIỆN 
tân tu

Mười bốn giới Tiếp Hiện là nền tảng của 
dòng tu Tiếp Hiện. Đó là bó đuốc soi đường, 
là con thuyền chuyên chở, là bậc thầy chỉ lối 
của chúng ta. Những giới này giúp ta tiếp 
xúc được với tự tánh tương tức của vạn vật 
và thấy được rằng hạnh phúc của chúng ta 
liên hệ một cách mật thiết với hạnh phúc của 
mọi người, mọi loài. Tương tức không phải là 
một lý thuyết, đó là một sự thật mà mỗi người 
trong chúng ta đều có thể kinh nghiệm trực 
tiếp bất cứ lúc nào trong đời sống hàng ngày. 
Mười bốn giới Tiếp Hiện có công năng chế tác 
và nuôi lớn Định và Tuệ trong ta và do đó giúp 
ta vượt thắng sự sợ hãi và ảo tưởng về một cái 
ta riêng biệt.

Giới thứ nhất: 
Thái độ cởi mở 

Ý thức được những khổ đau do thái độ cuồng 
tín và thiếu bao dung gây ra, con xin nguyện thực 
tập để không bị vướng mắc vào bất cứ một chủ 
nghĩa nào, một lý thuyết nào, một ý thức hệ nào, 
kể cả những chủ thuyết Phật giáo. Con nguyện 
nhìn nhận những giáo nghĩa Bụt dạy như những 
pháp môn hướng dẫn thực tập để làm phát khởi 
tuệ giác và từ bi mà không phải là những chân 
lý để thờ phụng và bảo vệ, nhất là bảo vệ bằng 
những phương tiện bạo động. Thấy được rằng 
niềm cuồng tín dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng 
đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ 
thị, con xin nguyện tập nhìn với thái độ cởi mở và 
với tuệ giác tương tức để có thể chuyển hóa tập 
khí vướng mắc vào giáo điều và năng lượng bạo 
động trong con và trên thế giới.
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Giới thứ hai: 
Phá bỏ kiến chấp

Ý thức được những khổ đau do kiến chấp và 
vọng tưởng gây ra, con xin nguyện thực tập để 
phá bỏ thái độ hẹp hòi và cố chấp, để có thể mở 
lòng ra mà đón nhận kinh nghiệm và tuệ giác của 
người khác, và nhờ đó thừa hưởng được nhiều lợi 
lạc từ trí tuệ tập thể. Con biết rằng những kiến 
thức hiện giờ con đang có không phải là những 
chân lý bất di bất dịch. Tuệ giác chân thật chỉ có 
thể đạt được do sự thực tập quán chiếu và lắng 
nghe, bằng sự buông bỏ tất cả mọi ý niệm mà 
không phải bằng sự chứa chất kiến thức khái 
niệm. Con nguyện suốt đời là một người đi tìm 
học và thường trực sử dụng chánh niệm để quán 
chiếu sự sống trong con và xung quanh con trong 
từng giây phút.

Giới thứ ba: 
Tự do nhận thức

Ý thức được những khổ đau do sự cưỡng 
bức người khác vâng theo cái thấy của mình, 
con nguyện không ép buộc bất cứ một ai, kể cả 
trẻ em, đi theo quan điểm của mình, bằng bất cứ 
cách nào: uy quyền, sự mua chuộc, sự dọa nạt, 
sự tuyên truyền và giáo dục nhồi sọ. Con nguyện 
tôn trọng sự khác biệt của kẻ khác và quyền tự do 
nhận thức của họ. Tuy nhiên con biết con phải sử 
dụng những phương tiện đối thoại từ bi và ái ngữ 
để giúp người khác cởi bỏ cuồng tín và cố chấp. 

Giới thứ tư: 
Chăm sóc khổ đau

Ý thức rằng tiếp xúc và quán chiếu về bản 
chất của khổ đau có thể giúp con có thêm hiểu 
biết và phát khởi tâm từ bi, con nguyện thực tập 
quay về với tự thân và sử dụng năng lượng chánh 
niệm để nhận diện, chấp nhận, ôm ấp và lắng 
nghe những nổi khổ niềm đau trong con. Thay 
vì trốn tránh thực tại khổ đau và tìm cách khỏa 
lấp niềm đau trong con bằng sự tiêu thụ, con sẽ 
hết lòng thực tập hơi thở ý thức và bước chân 
chánh niệm để nhìn sâu vào những gốc rễ của 
khổ đau. Con ý thức rằng con chỉ có thể tìm thấy 
con đường thoát khổ khi nào con thấu hiểu được 

nguồn gốc của khổ đau. Và một khi thấu hiểu 
được khổ đau của tự thân thì con mới có khả 
năng hiểu được những khổ đau của người khác. 
Bằng những phương tiện tiếp xúc, tường thuật, 
hình ảnh, âm thanh, con nguyện thường xuyên tự 
đánh thức mình và đánh thức những người xung 
quanh về sự có mặt của những đau khổ hiện thực 
khắp nơi trên thế giới. Con nguyện tìm tới với 
những kẻ khổ đau để hiểu biết được tình trạng 
của họ và để giúp đỡ họ. 

Giới thứ năm: 
Nếp sống lành mạnh và từ bi

Ý thức rằng hạnh phúc chân thật chỉ thật sự 
có mặt khi nào các yếu tố an ổn, vững chãi, thảnh 
thơi và từ bi có mặt, con nguyện không tích lũy 
tiền bạc và của cải trong khi nhiều người đang 
đói khổ thiếu thốn, không đặt danh vọng, quyền 
hành, giàu sang và sự hưởng thụ dục lạc làm 
mục tiêu của đời mình vì con biết những thứ ấy 
sẽ đem lại cho con nhiều khổ đau và tuyệt vọng. 
Con nguyện thực tập nhìn sâu vào cách con nuôi 
dưỡng thân tâm bằng bốn loại thực phẩm: đoàn 
thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Con 
nguyện không chơi bài bạc, không uống rượu, 
không sử dụng các chất ma túy và bất cứ một 
sản phẩm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới 
toàn cầu, trò chơi điện tử, ca nhạc, phim ảnh, các 
chương trình truyền thanh, truyền hình, sách báo 
và cả chuyện trò, vì con biết rằng những thứ ấy 
có thể gây tàn hại trên thân tâm con cũng như 
trên thân tâm của cộng đồng. Con nguyện thực 
tập tiêu thụ như thế nào để nuôi dưỡng được 
lòng từ bi, sự lành mạnh và niềm vui sống cho 
thân tâm con cũng như cho gia đình, xã hội và 
cả cho trái đất. 

Giới thứ sáu: 
Chăm sóc cơn giận

Ý thức được rằng sân hận và oán thù có tác 
dụng cắt đứt truyền thông giữa người với người 
và tạo ra nhiều khổ đau cho cả hai phía, con 
nguyện học hỏi phương pháp chăm sóc năng 
lượng sân hận và oán thù khi chúng phát khởi 
trên ý thức con; cũng như phương pháp nhận 
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diện và chuyển hóa hạt giống của sân hận và oán 
thù trong chiều sâu tâm thức con. Con nguyện 
tập luyện để mỗi khi cơn giận hoặc sự bực tức 
phát khởi, con sẽ không nói gì và làm gì cả mà 
chỉ thực tập hơi thở chánh niệm hoặc đi thiền 
hành để nhận diện và nhìn sâu vào bản chất của 
các tâm niệm sân hận và oán thù ấy. Con ý thức 
rằng gốc rễ của các cơn giận đó không phải ở 
bên ngoài con mà nằm ngay trong nhận thức sai 
lầm của con và nơi sự thiếu hiểu biết về khổ đau 
của chính con và của người kia. Bằng phương 
pháp quán chiếu về vô thường, con sẽ có thể 
nhìn lại chính con và nhìn lại người mà con 
nghĩ đã gây nên tâm niệm sân hận và oán thù 
trong con bằng con mắt từ bi và nhận ra rằng 
mối liên hệ giữa con và người đó quý giá biết 
nhường nào. Con cũng nguyện thực tập Chánh 
Tinh Tấn để nuôi dưỡng khả năng hiểu biết và 
thương yêu, khả năng chế tác niềm vui và lòng 
bao dung, không kỳ thị trong con. Nhờ đó, con 
sẽ dần dần chuyển hóa những bạo động, hận 
thù, sợ hãi trong con và giúp cho những người 
khác cũng làm được như vậy. 

Giới thứ bảy: 
Hiện pháp lạc trú

Ý thức được rằng sự sống chỉ có thể thật 
sự có mặt trong giây phút hiện tại, con nguyện 
tập luyện để có thể sống sâu sắc từng giây phút 
trong cuộc sống hằng ngày của con. Con nguyện 
không để cho những hối tiếc về quá khứ, những 
lo lắng về tương lai và những tham dục, giận 
hờn và ganh tỵ đối với những gì đang xảy ra 
trong hiện tại lôi kéo con và làm cho con đánh 
mất sự sống mầu nhiệm. Con xin nguyện thực 
tập giáo lý hiện pháp lạc trú, sử dụng hơi thở 
và nụ cười chánh niệm để tiếp xúc với những gì 
đang diễn ra trong giây phút hiện tại và tiếp xúc 
với những gì mầu nhiệm, tươi mát và lành mạnh 
trong con và chung quanh con dù trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào. Nhờ đó, con sẽ có thể nuôi lớn 
những hạt giống an lành, hiểu biết và thương 
yêu trong con để làm động lực chuyển hóa và trị 
liệu trong chiều sâu tâm thức. Con ý thức rằng 
hạnh phúc chân thật được phát sinh từ chính 
tự tâm và cách nhìn của con chứ không phải từ 

những điều kiện bên ngoài, và con có thể sống 
hạnh phúc trong giây phút hiện tại bằng cách 
nhận ra rằng con đã có quá đủ những điều kiện 
hạnh phúc.

Giới thứ tám: 
Xây dựng đoàn thể tu học chân chính 
và duy trì sự truyền thông 

Ý thức được rằng những khó khăn trong 
việc truyền thông giữa người với người luôn 
luôn đưa tới ngăn cách và khổ đau, con nguyện 
thực tập lắng nghe bằng tâm từ bi và nói năng 
bằng lời ái ngữ. Ý thức rằng một đoàn thể chân 
thật được xây dựng trên nền tảng không kỳ thị 
và hài hòa trong quan điểm, tư duy cũng như 
lời nói, con nguyện thực tập chia sẻ những hiểu 
biết và kinh nghiệm của con với những thành 
viên khác trong đoàn thể để cùng nhau đi đến 
một cái thấy chung. 

Con nguyện học hạnh lắng nghe chăm chú 
mà không phán xét, phản ứng, không nói ra bất cứ 
một lời nào có thể tạo nên sự bất hòa và có thể làm 
tan vỡ đoàn thể. Mỗi khi có khó khăn xảy ra, con 
nguyện ở lại cùng tăng thân và thực tập nhìn lại 
chính mình cũng như nhìn lại những người khác 
để tìm ra tất cả những nguyên nhân và điều kiện 
đã tạo nên tình trạng khó khăn, trong đó có cả 
những tập khí của chính con. Con sẽ nhận trách 
nhiệm về những gì con đã nói và đã làm, những gì 
có thể đã góp phần tạo nên sự bất hòa và tìm cách 
duy trì được sự truyền thông. Con sẽ không hành 
xử như một nạn nhân mà sẽ cố gắng hết sức để 
giải quyết mọi vụ bất hòa, dù lớn dù nhỏ. 

Giới thứ chín: 
Ngôn ngữ chân thật và từ ái

Ý thức được rằng lời nói có thể tạo ra khổ 
đau hay hạnh phúc, con xin nguyện thực tập sử 
dụng lời nói chân thật, từ ái và có tính xây dựng. 
Con chỉ sử dụng những lời nói nào có thể mang 
lại niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân 
thật có tác dụng hòa giải và mang lại an lạc cho tự 
thân con cũng như giữa mọi người với nhau. Con 
nguyện thực tập ái ngữ và lắng nghe để giúp con 
và những người khác chuyển hóa khổ đau và tìm 
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ra con đường vượt thoát tình trạng khó khăn đó. 
Con nguyện không nói dối để mưu cầu tài lợi và 
sự kính phục, không nói những lời gây chia rẽ và 
căm thù. Con xin nguyện bảo vệ hạnh phúc và sự 
hòa hợp của tăng thân bằng cách tránh nói lỗi của 
người khác khi họ vắng mặt và luôn đặt câu hỏi 
về tính chính xác của những tri giác mà con đang 
có. Con nguyện chỉ nói với mục đích muốn hiểu 
rõ và giúp chuyển hóa tình trạng. Con nguyện 
không loan truyền những tin mà con không biết 
chắc là có thật, không phê bình và lên án những gì 
con không biết rõ. Con nguyện can đảm nói ra sự 
thật về những tình trạng bất công, dù hành động 
này có thể gây khó khăn cho con hay mang lại 
những đe dọa cho sự an thân của mình. 

Giới thứ mười: 
Bảo vệ và nuôi dưỡng tăng thân 

Ý thức rằng mục đích và bản chất của một 
đoàn thể tu học là sự thực hiện tuệ giác và từ bi, 
con nguyện sẽ không bao giờ lợi dụng đạo Bụt 
và các đoàn thể giáo hội vào mục tiêu lợi dưỡng 
hoặc quyền bính, không biến các giáo đoàn thành 
những tổ chức hoạt động chính trị. Tuy nhiên, con 
nhận thức rằng một đoàn thể tu học phải có ý thức 
và thái độ rõ rệt về tình trạng áp bức, bất công xã 
hội, và tìm cách chuyển đổi các tình trạng ấy mà 
không cần và không nên dấn thân vào những cuộc 
tranh chấp phe phái. Con nguyện học nhìn với con 
mắt tương tức để thấy con và những người khác 
đều là những tế bào của cùng một tăng thân. Một 
khi đã là một tế bào thật sự của tăng thân, có khả 
năng chế tác ra Niệm, Định và Tuệ để nuôi dưỡng 
chính mình và nuôi dưỡng toàn thể tăng thân thì 
mỗi người trong chúng con cũng đồng thời là một 
tế bào của Phật thân. Chúng con nguyện tích cực 
xây dựng tình huynh đệ, đi với nhau như một 
dòng sông và thực tập để làm lớn thêm ba đức là 
trí đức, ân đức và đoạn đức, để thực hiện được sự 
nghiệp giác ngộ tập thể.  

Giới thứ mười một: 
Chánh mạng

Ý thức rằng thiên nhiên và xã hội con người 
đã bị tàn phá trầm trọng vì bất công và bạo động, 

con nguyện không sinh sống bằng những nghề 
nghiệp có thể gây tàn hại cho con người và thiên 
nhiên. Con sẽ làm mọi cách có thể để chọn những 
phương tiện sống nào có khả năng góp phần vào 
sự an lành của mọi loài trên trái đất và có khả 
năng cho phép con thực hiện được lý tưởng từ 
bi và cứu khổ của đạo Bụt. Ý thức được về hiện 
thực của thế giới trên các mặt kinh tế, chính trị và 
xã hội, cũng như mối tương quan giữa con người 
với môi trường sinh thái, con nguyện hành xử một 
cách có trách nhiệm với tư cách một người tiêu thụ 
và một công dân. Con nguyện không đầu tư vào 
hay mua sắm những sản phẩm của những doanh 
nghiệp chuyên làm lợi cho một nhóm người trong 
khi tước đoạt môi trường và cơ hội sinh sống của 
những nhóm người khác.

Giới thứ mười hai: 
Tôn trọng sự sống

Ý thức được những khổ đau do chiến tranh 
và các cuộc xung đột tạo ra, con nguyện thực tập 
sống đời sống hằng ngày của con theo tinh thần 
bất hại, thương yêu và theo tuệ giác tương tức. 
Con nguyện thực tập chánh niệm để góp phần 
vào công việc giáo dục hòa bình, làm trung gian 
hòa giải trong phạm vi gia đình, cộng đồng, giữa 
những nhóm dân tộc và tôn giáo, quốc gia và 
quốc tế. Con nguyện không giết hại sinh mạng, 
không tán thành sự chém giết. Con nguyện sẽ 
không yểm trợ bất cứ một hành vi giết chóc nào 
trên thế giới, trong tư tưởng hoặc trong cách sống 
hằng ngày của con. Con cũng sẽ thường xuyên 
quán chiếu với tăng thân con để tìm ra những biện 
pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sinh mạng, ngăn chặn 
chiến tranh và xây dựng hòa bình.

Giới thứ mười ba: 
Tôn trọng quyền tư hữu 

Ý thức được những khổ đau do lường gạt, 
trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin 
nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi trong cách suy 
nghĩ, nói năng và hành động của con. Con xin 
học theo hạnh đại từ để đem niềm vui sống và an 
lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, 
năng lực và tài vật của con với những kẻ đang thật 
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sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu 
bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. 
Con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, 
nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho 
họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự 
đau khổ của con người và của muôn loại.

Giới thứ mười bốn: 
Tình thương đích thật

(Dành cho Tiếp Hiện tại gia) 

Ý thức được rằng tình dục và tình yêu là hai 
cái khác nhau, rằng sự phối hợp giữa hai cơ thể do 
thúc đẩy của tình dục không những đã không thể 
giải tỏa được nỗi cô đơn mà còn tạo thêm nhiều 
khổ đau, chua cay và xa cách, con nguyện không 
ăn nằm với bất cứ ai không phải là vợ hay chồng 
của con. Ý thức được rằng thân và tâm nhất như, 
con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng 
để chăm sóc năng lượng tình dục trong con và 
nuôi lớn các tâm Từ, Bi, Hỷ và Xả giúp làm tăng 
trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con 
ý thức được rằng hành động tà dâm sẽ gây ra khổ 
đau cho kẻ khác và cho chính con trong hiện tại và 
trong tương lai. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc 
của mình và của kẻ khác thì phải biết tôn trọng 
những điều mà mình và kẻ khác đã cam kết. Con 
nguyện sẽ làm mọi cách 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 sẽ đối xử 
với thân thể con một cách kính trọng và từ bi. Con 

nguyện thực tập nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm 
và thường xuyên học hỏi bảo tồn tinh, khí và thần 
để thực hiện lý tưởng độ đời. Con cũng ý thức trọn 
vẹn trách nhiệm của con về sự cho ra đời những 
sinh mạng mới và thường xuyên quán chiếu về 
môi trường sinh hoạt trong tương lai của những 
sinh mạng này.

(Dành cho Tiếp Hiện xuất gia)  

Ý thức được rằng lý tưởng xuất gia chỉ có 
thể thực hiện được với sự cắt bỏ hoàn toàn những 
ràng buộc đối với ái dục, con nguyện giữ mình 
thật tinh khiết, tự bảo vệ nếp sống phạm hạnh 
của con và hết lòng bảo vệ tiết hạnh của kẻ khác. 
Con biết cô đơn và khổ đau không thể nào được 
giải tỏa bằng dục tình mà chỉ có thể được chuyển 
hóa bằng sự thực tập Từ, Bi, Hỷ và Xả. Con biết 
hành động dâm dục sẽ làm tan vỡ cuộc đời xuất 
gia của con, làm hại đến cuộc đời của kẻ khác và 
không cho con thực hiện được lý tưởng cứu độ 
chúng sanh của mình. Con nguyện học hỏi những 
phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng 
tình dục trong con. Con nguyện không ép uổng 
thân thể con, không đối xử với thân thể con một 
cách bạo động và khinh xuất, không xem thân thể 
chỉ như là một dụng cụ. Con nguyện bảo trọng 
thân thể con, nguyện thực tập nhìn sâu vào bốn 
loại thực phẩm và thường xuyên học hỏi bảo tồn 
tinh, khí và thần để đi tới trên đường thành tựu 
đạo nghiệp.
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Kết đông năm nay
Ghi lại vắn tắt sự hành trì và học hỏi trong khóa tu

Mùa An Cư Kết Đông năm nay (2012 - 2013) tại Mai Thôn cũng kéo dài đúng 90 ngày như mọi năm. 
Tại các trung tâm khác như Lộc Uyển, Bích Nham, Mộc Lan, Pak Chong, Vô Ưu và Liên Trì cũng thế.

miếng cơm ta nhai là để nuôi sống tổ tiên và con 
cháu trong ta. Ta ăn cho tổ tiên, cho bố mẹ, cho 
con cháu, cho Bụt và cho Tổ.

Lạy và đi với tổ tiên và con cháu
Về thực tập địa xúc (thiền lạy), đại chúng 

được nhắc nhở mỗi khi lạy xuống thì không nên 
chỉ lạy xuống với tư cách một cá nhân mà nên lạy 
xuống như một dòng họ, có đủ tổ tiên tâm linh và 
huyết thống cũng như có đủ con cháu tâm linh và 
huyết thống. Như vậy trong khi lạy mình tiếp xúc 
được tự tính vô ngã trong thân tâm mình. Khi đi 
cũng vậy, mình có thể quán chiếu là mình bước 
đi một lần với tất cả tổ tiên và con cháu tâm linh 
và huyết thống. Ta có thể đi bằng chân của Bụt, 
của Tổ, của ông bà cha mẹ và con cháu chúng 
ta. Ta có thể bước như thế nào để tất cả giòng họ 
đều được tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự 
sống để tất cả được nuôi nấng và trị liệu trong 
từng bước chân. Sáng nào sau khi ngồi thiền, đại 
chúng cũng có thực tập địa xúc, sử dụng Sám 
Pháp Địa Xúc và lạy xuống trong tuệ giác vô ngã.

Hình hài là một cọng đồng
Trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ta phải thấy 

hình hài ta là hình hài tổ tiên và con cháu ta. Phải 
thấy cái mà ta thường nghĩ rằng ta chính là một 
cọng đồng của các tế bào cơ thể đang sống chung, 
có cả hàng trăm tỷ tế bào như thế, không những là 
tế bào con người mà là tế bào của hàng tỷ sinh vật 
đơn tế bào đang sống chung trong cơ thể ta, nhất 

Đi không nói và không suy nghĩ
Mỗi buổi sáng, sau thời công phu, đại chúng 

được nhắc nhở là trong suốt ngày, mỗi khi đi thì 
không nói năng và suy nghĩ mà phải thực tập tiếp 
xúc với đất Mẹ với tất cả những mầu nhiệm của 
sự sống. Lời nhắc nhở như sau, được đọc bằng 
tiếng Anh và tiếng Việt: “Đất Mẹ đang có mặt 
dưới chân chúng ta. Xin đại chúng khi đi đem 
hết thân tâm một trăm phần trăm đầu tư vào mỗi 
bước chân, để tiếp xúc với những mầu nhiệm của 
sự sống để được nuôi dưỡng và trị liệu, không nói 
năng cũng không suy nghĩ.Nếu cần nói một điều 
gì hay nghe một điều gì thì xin dừng lại để nói và 
để nghe trước khi đi tiếp. Xin toàn thể đại chúng 
thực tập và yểm trợ cho sự thực tập này.”

Ăn cơm cũng không suy nghĩ
Vào bữa cơm trưa, trước khi đọc năm lời 

quán nguyện (Ngũ quán), đại chúng cũng được 
nhắc nhở là trong khi thọ trai đừng nên suy nghĩ 
mà chỉ chú tâm tới thức ăn tặng phẩm của đất trời 
và tới tăng thân đang có mặt cho mình trong buổi 
ăn. Đây là lời mở đầu cho năm quán: “Ngoài đời, 
thiên hạ cũng biết tắt máy truyền hình mỗi khi ăn 
cơm. Xin mọi người trong đại chúng cũng tắt đài 
phát thanh NST (Non-Stop Thinking, suy nghĩ 
liên miên không ngừng) trong đầu để có thể có 
mặt thực sự trong bữa ăn của đại chúng. Chúng 
ta sẽ ăn cơm như thế nào để có thảnh thơi, tình 
huynh đệ và hạnh phúc trong khi ăn.”

Mỗi khi ăn cơm, ta cũng quán chiếu từng 

Thiền sư Nhất Hạnh
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là trong hệ thống tiêu hóa trong đó có những loài 
rất cần thiết cho sự sống của cơ thể.

Mỗi khi nhìn một người khác đang ngồi 
trước mặt hoặc đang từ xa đi tới, ta cũng có thể 
quán chiếu để thấy người ấy không phải là một cá 
nhân, mà là cả một dòng họ, một đất nước, một 
dân tộc. Thấy được như thế thì ta mới thực sự 
thấy được người ấy, mới tiếp xúc được tự tính vô 
ngã của người ấy, mới thấy được những tài năng 
của người ấy, những tài năng mà tổ tiên người ấy 
đã trao truyền cho người ấy mà nhiều khi chính 
người ấy cũng không nhận diện được. Thấy được 
như thế ta mới có thể giúp cho người ấy vượt được 
mọi mặc cảm, trong đó có mặc cảm thua người, 
hơn người hoặc bằng người. Thực tập nhìn ta và 
nhìn người như thế, ta có cơ hội chứng đạt được 
chân lý vô thường và vô ngã. Vô thường và vô ngã 
không còn là những ý niệm để học hỏi nữa mà đã 
trở thành tuệ giác đích thực có thể giải phóng cho 
ta và cho người.

Mùa Đông năm nay nhờ thực tập theo những 
chỉ dẫn nói trên cho nên năng lượng thực tập của 
đại chúng khá hùng hậu và có rất nhiều hiện tượng 
chuyển hóa và trị liệu đã xảy ra trong đại chúng.

Ta có hiểu lầm Bụt không?
Khóa mùa Đông này có đề tài là “Chúng ta có 

phải là tri kỷ của Bụt không?” Ta biết không những 
người ngoài đạo Bụt hiểu lầm Bụt mà trong chính 
hàng đệ tử Bụt cũng có rất nhiều người hiểu lầm 
Bụt. Có thể nói là đa số đã hiểu lầm Bụt. Không 
những nhiều thành phần trong sáu phái triết học 
đương thời hiểu lầm rằng Bụt chủ trương thuyết 
hư vô hoại diệt mà chính nhiều vị trong hàng đệ tử 
xuất gia của Người cũng đã hiểu lầm như thế. Ví 
dụ thầy Yamaka (Diệm Ma Ca) chẳng hạn. Kinh 
Tương Ưng Bộ (S. III 109) có ghi chuyện thầy 
Yamaka. Thầy này tin rằng một vị xuất gia thành 
đạo giải thoát rồi thì khi chết đi không còn gì còn 
lại nữa, nghĩa là đoạn diệt hoàn toàn. Một số các 
thầy khuyên thầy Yamaka nên buông bỏ tà kiến 
ấy nhưng thầy cứng đầu, không chịu, tin rằng kiến 
giải của thầy là trung thực với kiến giải của đức 
Thế Tôn. Sau cùng nhờ thầy Xá Lợi Phất khai thị 
thầy mới chịu buông bỏ tà kiến đoạn diệt ấy.

Tín ngưỡng luân hồi, nghiệp và quả 
báo có trước khi Bụt ra đời

Trong khóa tu mùa Đông năm nay, đại chúng 
đã được học rằng các tín ngưỡng luân hồi, nghiệp 
và quả báo đã có sẵn trong vài bộ Áo Nghĩa Thư 
(Upanishads) trước khi Bụt ra đời. So với tín 
ngưỡng Vệ Đà, tín ngưỡng Áo Nghĩa Thư đã là 
vượt bực lắm rồi, bởi vì trước đó, người ta chỉ 
tin vào sức cứu độ của thần linh và của sự cúng 
tế cùng chú thuật. Tin vào nghiệp và báo tức là 
không còn tin vào thần linh nữa. Tin vào luật nhân 
quả có tính cách lý trí và khoa học hơn. Bụt đã 
chấp nhận tín ngưỡng luân hồi, nghiệp và báo 
nhưng trong giáo lý của Bụt không có một cái 
ngã (atma), một linh hồn bất diệt đi luân hồi, tạo 
nghiệp và thọ báo. Tín ngưỡng của đạo Bụt về 
luân hồi, nghiệp và quả báo như thế rất khác với 
tín ngưỡng luân hồi, nghiệp và quả báo của truyền 
thống Bà La Môn. Nếu mình còn tin ở một linh 
hồn bất tử tạo nghiệp, thọ báo và đi luân hồi, thì 
niềm tin ấy không thật sự là một niềm tin Phật 
giáo.

Pháp ấn phải có Niết bàn
Điều thứ hai đại chúng được học là trong ba 

Pháp ấn của đạo Bụt phải có Pháp ấn Niết bàn. 
Nhiều vị kinh sư của Thượng tọa bộ đã bị ám 
ảnh bởi ý niệm về khổ cho nên đã thay thế Pháp 
ấn Niết bàn bằng Pháp ấn Khổ. Kinh Chiên Đà 
(Channa), kinh 262 của bộ Tạp A Hàm, còn giữ 
lại được nguyên vẹn công thức của ba Pháp ấn: 
chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết bàn 
tịch tĩnh (anityāh sarvasamskārāh, nirātmānah 
sarvadharmāh, santam nirvānam). Công thức 
này được lặp lại tới năm lần trong kinh này. Kinh 
Channa của tạng Pāli cũng nói tới chuyện thầy 
Channa đi cầu Pháp, nhưng đã bỏ mất Pháp ấn 
thứ ba là Niết bàn, tuy nhiên không dám thêm vào 
pháp ấn Khổ, sợ nói nếu tất cả các pháp đều là 
Khổ thì như thế là vơ đũa cả nắm, cho các pháp 
Tứ diệu đế, Bát chánh đạo v.v... của Bụt cũng là 
Khổ. Đó là lời giải thích về sau của các tổ Thượng 
tọa bộ. 

Tam Pháp ấn là ba dấu ấn rất quan trọng 
trong Phật pháp. Thiếu Pháp ấn thứ ba là Niết bàn 
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thì giáo lý không thể đích thực là giáo lý của Bụt. 
Trên bình diện Tích môn ta thấy có sinh có diệt, 
có có có không, có người tạo nghiệp có người thọ 
báo, có pháp hữu vi có pháp vô vi, nhưng trên 
bình diện Bản môn thì ta phải thấy được tự tính 
của các pháp là không sinh không diệt, không có 
không không, không tác giả không thọ giả, không 
hữu vi cũng không vô vi. Đó là lời Bụt dạy trong 
các kinh Ưu Đà Na và Như Thị Ngữ: có cái vô 
sinh, vô hữu, vô tác và vô hành. Thật tướng của 
các pháp là vô thường và vô ngã nhưng thật tướng 
của các pháp cũng là Niết bàn, do đó Niết bàn có 
thể tìm thấy trong sinh tử chứ không phải ngoài 
sinh tử. Truyền thống Bắc tông còn giữ lại được 
ba pháp ấn nguyên vẹn, và chính bộ Đại Trí Độ 
Luận của thầy Long Thọ cũng xác nhận ba pháp 
ấn là vô thường, vô ngã và Niết bàn. Chính công 
phu quán chiếu về Vô thường và Vô ngã đưa tới 
sự tiếp cận Niết bàn tức là thể tính bất sinh bất 
diệt của vạn pháp.

Vô thường không làm ra khổ
Tứ diệu đế bắt đầu bằng xác nhận sự có mặt 

của khổ đau, nhưng không phải Tứ diệu đế chỉ 

nói về khổ đau. Sự thực (đế) thứ ba là Diệt, có 
nghĩa là sự vắng mặt của khổ đau (nirodha) cũng 
có nghĩa là sự có mặt của sự lắng dịu và của hạnh 
phúc, kể cả hạnh phúc của Niết bàn. Nhưng cái 
ám ảnh về Khổ đã làm khuất lấp sự thực ấy, cho 
đến nỗi người ta có khuynh hướng cho tất cả là 
Khổ, quên mất trong cái tất cả ấy có Bụt, có Pháp, 
có Tăng, có con đường đi về Niết bàn an lạc. 
Những cái ấy đâu phải là khổ cho nên nói tất cả 
là vô thường vô ngã thì đúng mà nói tất cả là Khổ 
là không đúng. Cái ám ảnh này do thái độ giáo 
điều cố chấp mà có. Nó đi cả vào trong kinh văn 
và trong phép hành trì. “Đạo nhân thanh cố khởi” 
nghĩa là nếu thành đạo được cũng do mình lặp đi 
lặp lại cái công thức “idam dukkhan ti”, “cái này 
là khổ, cái này là khổ.” Phải than khổ như thế 
nhiều lần trong ngày thì mới mong thấy được con 
đường Bát chánh đạo. Vì vậy khổ là thức ăn nuôi 
Bát chánh đạo (dukkhāhāro maggangam magg-
apariyantan ti). 

Đoạn kinh sau đây, được lặp lại cả mấy trăm 
lần trong các bộ Nikaya và A hàm, là một chứng 
tích của cái ám ảnh đó được đưa vào trong kinh 
tạng, chỉ một vài trăm năm sau khi Bụt nhập diệt:
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- Này các thầy Khất sĩ! Các thầy nghĩ sao? 
Sắc là thường hay vô thường?

- Bạch đức Thế Tôn, vô thường.

- Thọ, tưởng, hành và thức là thường hay vô 
thường?

- Bạch đức Thế Tôn, vô thường.

- Vậy thì những gì vô thường là khổ hay là 
lạc?

- Bạch đức Thế Tôn, khổ.

- Vậy thì những gì vô thường, khổ, luôn luôn 
biến dịch ấy, mình có thể nói rằng: cái này là của 
tôi, tôi là cái này, cái này là cái ngã của tôi không?

- Bạch đức Thế Tôn, không.

(Tương Ưng Bộ, 22.59)

Theo tinh thần của đoạn kinh văn này, vô 
thường là nguyên do của khổ đau. Sự thực không 
phải như vậy. Vô thường có thể là nguyên do của 
giải thoát, của an lạc, của hạnh phúc. Thử hỏi: 
nếu không có vô thường thì hạt bắp làm sao trở 
thành được cây bắp cho ta có trái ăn? Nếu không 
vô thường thì một người có bệnh không bao giờ 
được chữa lành, một chế độ độc tài không bao 
giờ được trở nên dân chủ, một phiền não không 
bao giờ được chuyển hóa để trở thành một bồ đề. 
Nguyên do của cái khổ không phải là vô thường 
mà là cái tri giác sai lầm của ta về sự vật: sự vật 
vô thường mà ta cứ cho chúng là thường cho nên 
ta khổ. Uẩn, xứ và giới là vô thường và vô ngã, 
nhưng vì chúng ta cho chúng là thường, vì chúng 
ta vướng mắc vào chúng cho nên chúng ta khổ. 
Nói vô thường là nguyên do của khổ đau là vu 
oan cho Bụt. Vô thường là một cái thấy giúp ta 
tiếp cận được với vô ngã, với duyên sinh và sau 
đó với Niết bàn. Vô thường rất mầu nhiệm. Đó là 
một ngón tay chỉ cho ta thấy mặt trăng. Nó là cứu 
tinh của ta.

Thấy được như thế, ta có thể phục hồi được 
nguyên ý của Bụt, bằng đoạn kinh văn sau đây:

- Này các vị khất sĩ! Các thầy nghĩ sao? Sắc 
là thường hay vô thường?

- Bạch đức Thế Tôn, vô thường.

- Thọ, tưởng, hành và thức là thường hay vô 

thường?

- Bạch đức Thế Tôn, vô thường.

- Vậy thì những gì vô thường ấy, luôn luôn 
biến diệt trong từng sát na ấy, ta có thể gọi chúng 
là những cái ngã không? Ta có thể nói rằng: “cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là cái tôi của 
tôi” không?

- Bạch đức Thế Tôn, không.

- Này các vị khất sĩ! Quán chiếu về vô thường, 
về vô ngã, người hành giả sẽ đạt tới cái thấy duyên 
sinh, trung đạo, không sinh diệt, không có không, 
không tới đi, không thường đoạn, đó là Niết bàn, 
là sự lắng dịu, là giải thoát mọi niềm đau, là niềm 
vui cứu cánh.

Đọc đoạn kinh văn tân tu này ta thấy mọi 
chữ mọi câu đều có tính liễu nghĩa, không đưa 
lại cảm giác tiêu cực, bi quan và sự hiểu lầm như 
khi ta đọc đoạn trước. Vì vậy phục hồi được tam 
Pháp ấn rất quan trọng. Với sàng lọc tam Pháp ấn 
ta có thể tóm bắt được rất nhiều con sâu rọm từ 
bên ngoài đưa vào và từ sự bất cẩn trong quá trình 
truyền thừa đưa xuống. Hễ trùng tụng sai lầm một 
lần là sự sai lầm trở thành đồng bộ, giống như 
trong máy tính. Cho nên có không biết bao nhiêu 
là sai lầm và mâu thuẫn trong đại tạng. Vì thế chư 
tổ đã căn dặn: y kinh giải nghĩa, tam thế Phật oan. 
Bụt đã bị oan nhiều rồi, ta phải sử dụng những 
phương pháp khoa học như khảo cổ học và văn 
bản học để minh oan bớt cho Ngài.

Lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia
Ta hãy thử lấy một ví dụ:

Trong kinh Mahasaccaka (M.36) Bụt có 
kể chuyện trước khi thành đạo Ngài đã sử dụng 
phương pháp đè nén áp bức hình hài Ngài để 
mong chiến thắng tâm Ngài, nhưng Ngài đã thất 
bại. Kinh chép: “Tôi nghĩ tại sao tôi không ngậm 
cứng hai hàm răng lại, lưỡi đè sát nóc họng, lấy 
tâm mà quật ngã tâm, lấy tâm mà đàn áp tâm? 
Rồi như một người lực lưỡng có thể nắm lấy đầu 
hoặc hai vai của một người yếu hơn mà chế ngự 
người ấy, ép buộc người ấy phải tùng phục, đàn 
áp người ấy, tôi đã ngậm cứng hai hàm răng lại, 
lưỡi đè sát nóc họng, và cố sức lấy tâm mà quật 
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ngã tâm, đánh bại tâm. Mồ hôi tôi chảy ra nhễ 
nhại khi tôi làm như thế. Dù năng lực tuôn ra 
đầy dẫy trong tôi, dù chánh niệm vẫn được duy 
trì không đứt đoạn, nhưng thân tâm tôi vẫn bất 
an và tôi kiệt sức vì những cố gắng mệt nhọc 
ấy. Những cảm thọ đau đớn như thế phát sinh 
nơi thân tôi và vẫn không có tác dụng điều phục 
được tâm tôi …”

Vậy mà đoạn kinh này đã được đưa vào kinh 
Vitakkhasanthana (M.20), tương đương với kinh 
Tăng Thượng Tâm trong Hán Tạng (Trung A 
Hàm, 101) để khuyên người ta nên thực tập theo 
cách đó. Nguy hiểm hơn nữa là đoạn kinh ấy cũng 
đi vào trong kinh Niệm Thân (Trung A Hàm 8), 
tương đương với kinh Kāyagatasati (M. 119) và 
trong cả kinh Niệm Xứ (Trung A Hàm 98), một 
kinh thực tập căn bản về Thiền. Oan ức cho Bụt 
biết chừng nào.

Ý niệm Hữu và Vô được thiết lập cùng 
với ý niệm Sinh và Tử

Đại chúng cũng đã được có cơ hội khảo cứu 
về những kinh nguyên thỉ có đề tài về Không, về 
Niết bàn và cũng đã tìm thấy những đoạn kinh 
không được liễu nghĩa đưa vào những kinh có 
mục đích đưa hành giả đi vào liễu nghĩa. Ví dụ 
giáo lý Mười hai nhân duyên. Giáo lý Duyên khởi 
là một giáo lý quan trọng vào bậc nhất, và tuệ 
giác Duyên khởi có khả năng đưa hành giả tới 
cái thấy tương tức, bất nhị và trung đạo. Đức Thế 
Tôn đã trình bày giáo lý duyên khởi bằng nhiều 
cách và với những hình ảnh tuyệt diệu như hình 
ảnh những cây lau đứng dựa vào nhau (giao lô). 
Hình ảnh màn lưới Đế thích (Đế châu) cũng rất 
tuyệt diệu. Mười hai nhân duyên mà ta thấy lặp lại 
hàng ngàn lần trong kinh không phải là hình thức 
giảng bày đạo lý duyên khởi hay nhất. Có khi Bụt 
chỉ nói tới 4 chi, 5 chi, 6 chi, 7 chi mà không 
cần nói tới cả 12 chi. Luận Đại Tỳ Bà Sa, quyển 
24: Bụt vì hiểu thấu căn cơ của chúng sinh cho 
nên đã giảng dạy pháp duyên khởi nhiều cách, 
có khi dạy một chi, có khi dạy hai chi, 3 chi, 4 
chi… cho đến 12 chi. Bốn chi: vô minh, hành, 
hữu vô, sinh tử. Trong hình thức mười hai chi, 
nhân quả được trình bày theo hệ thống chiều dọc, 

dây chuyền, đường thẳng (linear structure), chi 
này sinh ra chi kia, điều này đã khiến cho cái thấy 
tương duyên mờ đi. Trong quá trình biểu hiện của 
các chi, ta thấy hành (được hiểu là hành nghiệp) 
xuất hiện trước cả thân tâm (danh sắc) và trước 
cả thức. Hành (samskāra) trong văn học đạo Bụt 
phải có nghĩa là các hiện tượng, các pháp, thân và 
tâm, tình thế gian và khí thế gian. Ta bị buộc phải 
hiểu hành ở đây là sức đẩy, là những vọng động 
của tâm thức. Đã thế, ta lại được nghe rằng thọ 
đưa tới ái. Đó chỉ là một phần sự thực. Chỉ có lạc 
thọ mới đưa tới ái, và cái này chỉ đúng với người 
không tu, với người không có trí tuệ. Với người 
có tu như một vị Bụt, một vị La Hán, hay một vị 
cư sĩ chứng đạo, thì thứ lạc thọ có thể đưa tới sự 
đau nhức hiểm nguy không gây được sự tham ái 
nơi những vị này. Hơn nữa, thọ cũng là khổ thọ 
và xả thọ. Khổ thọ không làm phát sinh ái mà làm 
phát sinh ố, nghĩa là sự chán ghét, xa lánh. Vì 
vậy muốn cho đúng tinh thần đạo Bụt, phải nói 
xúc sinh cả khổ thọ và lạc thọ - và thọ có thể làm 
phát sinh cả ái và ố. Chỉ nói một phân nửa thôi là 
có ý gò ép. Và nếu đó là một khổ thọ đưa đến sự 
tránh né, ghét bỏ thì cái tránh né và ghét bỏ đó 
không đưa tới sự nắm bắt (thủ) mà chỉ đưa tới sự 
buông bỏ khí xả (xả). Thủ là nắm bắt, ràng buộc, 
khát ái. Khát ái không phải chỉ là khát ái cái hữu 
mà có thể là là khát ái cái vô. Những người tự tử, 
những người không muốn sống, họ ghét cái hữu 
và họ muốn cái vô. Trong Trường Bộ (D.22), Bụt 
dạy có ba thứ khát ái (tanhā): khát ái Dục (kāma 
tanhā), khát ái Hữu (bhava tanhā) và khát ái Vô 
(vibhava tanhā). Mục tiêu của sự tu học là siêu 
thoát cả hữu cả vô chứ không phải là chỉ để siêu 
thoát cái hữu. Mười hai chi không trình bày được 
sự thực đó. Trong kinh Ca Chiên Diên, Bụt dạy 
rất rõ ràng là chính kiến rằng cái thấy vượt thoát 
hữu và vô. Vậy mà trong Mười hai chi, ta chỉ thấy 
ý hướng muốn thoát khỏi cái Hữu. Điều này đưa 
lại một hiểu lầm rất lớn: người ta cho đạo Bụt 
muốn bỏ cái hữu (bhava) để tìm cái vô (vibhava), 
và đạo Bụt là một đạo chủ trương thuyết hư vô 
đoạn diệt; Niết bàn, mục tiêu của người Phật tử 
là hư vô, là cái chết vĩnh viễn. Hàng chục học giả 
Tây Phương nghiên cứu đạo Bụt trong cuối thế 
kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ hai mươi đã đi đến 
kết luận như thế: Niết bàn là hư vô tịch diệt, là cái 
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chết tuyệt đối. Siêu thoát luân hồi có nghĩa là khi 
chứng quả A la hán, bậc thánh sẽ không bao giờ 
sinh ra trở lại nữa. Sở dĩ có những hiểu lầm lớn lao 
như thế một phần cũng do sự truyền thừa sai lạc 
của chúng ta mà ra.

Giáo lý Mười hai chi chỉ có mục đích 
giải thích kết sinh tương tục

Vì vậy cho nên thay vì nói thủ đưa tới hữu, ta 
phải nói thủ đưa tới hữu và vô thì mới đúng. Hữu 
và Vô, theo kinh Ca Chiên Diên, là hai tà kiến che 
lấp chính kiến. Và thay vì nói Hữu đưa tới Sinh, ta 
phải nói Hữu và Vô đưa tới Sinh Tử thì mới đúng 
ý Bụt. Vì trong đầu ta, ta đã quen nghĩ là sinh ra có 
nghĩa là từ không trở thành có và chết đi có nghĩa 
là từ có mà trở thành không. Nếu ý niệm hữu vô 
mà được lấy đi thì ý niệm sinh tử cũng không còn. 
Đây là một nhận thức luận chứ không phải là một 
nhân sinh quan. Mục đích của giáo lý Mười hai 
chi là chỉ để giải thích hiện tượng luân hồi sinh tử 
cho những người có căn cơ trung bình. Đó là sự 
giải thích kết sinh tương tục, trong thứ tự tam thế 
lưỡng trùng nhân quả.

Tùy thuận Duyên Khởi để được tương 
ứng với Không

Cách trình bày duyên khởi của Mười hai chi 
không đủ sức đưa người tiếp cận với chính kiến 
đích thực, nghĩa là cái thấy vượt khỏi có không, 
sinh diệt, còn mất, tới đi v.v… Chánh kiến là nền 
tảng của Bát chánh đạo, con đường vương đạo 
đưa tới Niết bàn. Chánh kiến không phải chỉ là 
niềm tin nơi nhân quả thiện ác, mà là cái thấy 
cao nhất của đạo Bụt: cái thấy không sinh diệt, 
hữu vô, cấu tịnh, nhất dị, lai khứ, cái thấy duyên 
sinh có thể làm tiêu tan mọi biên kiến, mọi kỳ 
thị, mọi phân biệt, nguồn gốc của tất cả những 
phiền não khổ đau như sợ hãi, oán thù, tuyệt vọng, 
thèm khát. Nếu không có chính kiến thì không thể 
nào thực sự có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp,... nghĩa là bảy yếu tố khác của con đường. 
Giáo lý của Mười Hai Chi không những không 
giúp đưa ta tới cái thấy ấy mà còn có thể gây hiểu 
lầm tai hại, khiến cho rất nhiều người, trong đó 
có cả thầy Yamaka (Diệm Ma Ca) hiểu lầm rằng 

mục đích của sự tu tập là đi tới cái đoạn diệt vĩnh 
viễn (eternal death). Đưa giáo lý Mười Hai Chi 
vào các kinh như kinh Ca Chiên Diên (Tạp A 
Hàm 301), kinh Không Tương Ưng Duyên Khởi 
Tùy Thuận (Tạp A Hàm 293), kinh Đại Không 
Pháp (Tạp A Hàm 297), kinh Duyên Sinh Pháp 
(Tạp A Hàm 296), kinh Đệ Nhất Nghĩa Không 
(Tạp A Hàm 297) v.v.. nghĩa là những kinh nói 
về Không, về liễu nghĩa, là tạo mâu thuẫn cho 
các kinh này, bởi vì nó không có công năng tùy 
thuận giúp cho cái thấy của ta tương ứng được với 
Không, với Niết bàn, với chánh trí. Kinh Không 
Tương Ưng Duyên Khởi Tùy Thuận (Tạp A Hàm 
293) đã dạy về chuyện này. Cụm từ không tương 
ưng duyên khởi tùy thuận (sūnyatāpratisamyukta  
pratītyasamutpādānulomatā) có nghĩa là: tùy 
thuận duyên khởi có khả năng đưa tới sự tương 
ứng với Không - Mười hai chi tuy nói về duyên 
khởi nhưng không làm được việc ấy, và không đại 
diện cho tùy thuận trí (anulomatajñāna).

Sắp lại cho gọn
Trong ánh sáng của những điều kể trên, ta có 

thể trình bày lại đơn giản hơn giáo lý Mười hai chi 
để có thể tương ứng với Không như sau:

1. Vô minh

2. Hành

3. Thức

4. Danh sắc

5. Khổ Lạc Thọ

6. Ái Ố

7. Thủ Xả

8. Hữu Vô

9. Sinh Diệt

10. Luân hồi

Ta có thể giải thích chung như sau: Vì vô 
minh cho nên mới thấy các hành (như là ngã và 
pháp), và mới thấy thức là chủ thể (tách rời khỏi 
đối tượng), thấy thân và tâm (danh và sắc) là 
hai thực tại có thể tách rời nhau mà tồn tại, rồi 
mới có xảy ra chuyện yêu cái này ghét cái kia (ái 
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ố) rồi mới có tâm muốn lấy cái này bỏ cái kia 
(thủ xả), mới bị kẹt vào hoặc cái hữu hoặc cái vô 
(hữu vô) và rốt cuộc bị giam giữ hoài trong các 
ý niệm có sinh và có tử (sinh diệt), phải luân hồi 
mãi mà không thực chứng được Niết bàn. Tuy 
nhiên, hai chi Thức và Danh Sắc không cần thiết 
lắm, bởi vì Hành đã là năm uẩn rồi, trong khi 
Thức và Danh Sắc đều đã có mặt trong uẩn với 
tư cách là các Hành.

Bốn Chi và Năm Chi

Theo kinh Ca Chiên Diên ta có thể thiết lập:

1. Vô minh

2. Hữu Vô

3. Sinh Tử

4. Khổ

Theo kinh Như Thị Ngữ và Vô Vấn Tự 
Thuyết:

1. Vô minh

2. Sinh Diệt

3. Hữu Vô

4. Tác giả Thọ giả

5. Hữu vi Vô vi

Nói tóm lại, có thể có nhiều lối trình bày 
Duyên Khởi giúp ta tương ưng được với Chính 
Kiến. Và cách trình bày hay nhất là không theo 
chiều dọc mà theo chiều tương duyên, trong đó 
các chi đồng thời duyên nhau, không có chi nào 
có trước và chi nào có sau, ví dụ:

Tương sinh, tương hữu, tương tác, 
tương hành

Quán sát vạn vật ta thấy không có pháp nào 
có trước và sinh ra pháp khác, mà tất cả các pháp 
đều dựa vào nhau để biểu hiện, để cùng phát sinh. 
Tuệ giác tùy thuận trí sử dụng ý niệm tương sinh 
(hay câu sinh, sahajata, inter-arising) để giúp ta 
vượt thoát cả hai ý niệm sinh và diệt. Anh không 
thể sinh một mình diệt một mình. Anh phải cùng 
sinh diệt với tất cả. Vì vậy không thật sự có sinh 
và có diệt, mà chỉ có sự biểu hiện. Tùy thuận trí 
cũng sử dụng ý niệm tương tức hay tương hữu 
(sahabhūta, interbeing) để giúp ta vượt thoát ý 
niệm hữu và vô. Tùy thuận trí cũng sử dụng ý 
niệm tương tác (sahakrta, interacting) để giúp ta 
vượt thoát ý niệm tác giả và thọ giả, ý niệm tác 
giả và tác nghiệp (actor and action), và cuối cùng 
sử dụng ý niệm sahasamkrta, (interconditioning) 
để giúp ta vượt thoát cặp đối lập hữu vi và vô vi. 
Tìm Niết bàn vô vi ngay trong sinh tử hữu vi. Đó 
là giáo chỉ của Bụt về Niết bàn trong kinh Như 
Thị Ngữ. Kinh chép: “Atthi, bhikkhave, ajātam, 
abhūtam, akatam, a sankhatam” nghĩa là “Này các 
vị tỳ khưu, có cái không sinh, không hữu, không 
tác, không hành” để làm nẻo thoát cho những cái 
có sinh, có hữu, có tác, có hành. Trong kinh Pháp 
Cú ở Hán tạng, phẩm Nê hoàn, cũng có câu ấy: 
“Tỳ khưu, hữu thế sinh, hữu hữu, hữu tác hành, 
hữu vô sinh, vô hữu, vô tác, vô sở hành.” Vì vậy 
cho nên cái thấy Duyên Khởi đem đến cái thấy 
Trung Đạo giúp ta vượt thoát mọi cặp đối nghịch, 
mà căn bản là bốn cặp nói đến trong đoạn kinh 
vừa trích dẫn: sinh tử, hữu vô, tác giả thọ giả, hữu 
vi và vô vi. Chỉ có giáo lý Duyên khởi và Trung 
đạo mới có khả năng đưa tới tuệ giác lớn và quét 
sạch được vô minh. Vô minh không còn thì hữu 
vô và sinh tử cũng không còn.

Thủ và thủ uẩn
Trong khóa Kết Đông này đại chúng cũng 

có cơ hội thẩm sát về vấn đề Niết bàn có dư y và 
Niết bàn không dư y. Y (upādi) có nghĩa là chấp 
thủ, là nắm bắt, là những phiền não cần chuyển 
hóa để ta có tự do và giải thoát. Sinh y (upadhi) 
là chất liệu sinh tử luân hồi, trong khi y (upādi) 
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là những gì ngăn cản không cho ta có tự do. Đó 
là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não 
làm chướng ngại giải thoát, như đam mê, hận thù, 
sợ hãi, tuyệt vọng… Sở tri là những cái thấy sai 
lạc, những tà kiến làm chướng ngại giải thoát, 
như những ý niệm về sinh diệt, có không, tác giả 
thọ giả, hữu vi vô vi, những phạm trù tư tưởng có 
công năng tạo ra sự phân biệt, kỳ thị, tranh chấp, 
đưa tới phiền não. Trong những kinh điển xưa 
nhất, Bụt dạy rằng nếu tu tập cho tinh chuyên thì 
hành giả có thể đạt tới hai quả vị ngay trong đời 
sống hiện tại: đó là quả vị thánh trí, cho ta tự do 
lớn, không còn dư tàn phiền não và sở tri, gọi là 
Niết bàn vô dư y (nirupādisesanirvāna). Còn nếu 
chưa chuyển hóa được hết các phiền não và sở tri 
ấy, thì tuy mình đã có được tự do và giải thoát, 
nhưng cái tự do và giải thoát ấy không hoàn toàn. 
Mình cũng chứng đạt được một quả vị, đó là quả 
vị thứ hai, gọi là bất hoàn (không trở lại trạng thái 
hệ lụy nữa). Cái tự do chưa hoàn toàn ấy được gọi 
là Niết bàn hữu dư y (sa-upādisesanirvāna), nghĩa 
là vẫn còn có một ít những hạt giống phiền não và 
sở tri đang còn nằm ngủ trong chiều sâu tâm thức; 
những hạt giống này có thể phát hiện một ngày 
nào đó làm cho mình không có tự do giải thoát 
hoàn toàn. Trong kinh Niệm Xứ ta đọc: “Này các 
Tỳ khưu, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy 
trong bảy năm (hoặc sáu, năm, ba năm v.v…), vị 
ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là 
chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn 
dư y thì chứng quả bất hoàn.” Lời dạy này có mặt 
trong rất nhiều kinh, như A. III, 143, Pháp Cú tạng 
Pāli, câu thứ 418, Pháp Cú tạng Hán, kệ thứ 37, 
phẩm Phạm Chí, Vô vấn tự thuyết (Ithivuttaka 44) 
v.v… Nhưng trong một số các kinh khác, người 
ta đã diễn dịch và cho vào ý niệm là chỉ khi nào 
buông bỏ sắc thân và bốn uẩn khác thì mới có Niết 
bàn vô dư y, và dư y ở đây (upādi) đồng nghĩa với 
uẩn (skandha). Đây cũng là một con sâu rất lớn, 
có thể gây ra hiểu lầm là Niết bàn vô dư y chỉ có 
thể đạt được sau khi chết. Điều này trái chống với 
lời Bụt dạy trong các kinh mới được dẫn trên đây. 

Chính thầy Thế Thân (Vasubandhu) vào thế 
kỷ thứ tư Tây Lịch cũng đã nói upādi là upādāna, 
y là thủ, chứ không phải là uẩn. Ta còn có thể nói 
upādi là thủ uẩn (upādānaskandha) chứ nói upadi 

là uẩn thì chắc chắn là sai lạc. Chính những câu 
kinh sai lạc ấy đã đưa tới kết luận Niết bàn là cái 
chết vĩnh viễn ngàn đời.

Đạo đế chính là diệt đế
Đại chúng được khai thị trong khóa tu: không 

có con đường nào đưa về Niết bàn, Niết bàn chính 
là con đường (there is no way to Nirvāna, Nirvāna 
is the way). Điều này có nghĩa là nếu ta nhìn vào 
sự thực thứ tư (đạo đế) ta có thể thấy được sự thực 
thứ ba (diệt đế). Bản thân sự hành trì đạo đế chính 
là Niết bàn.

Con đường Bát chánh đạo nếu được hành 
trì thì mỗi giây phút đều có Niết bàn, có tự do 
và giải thoát. Có chánh kiến là có Niết bàn, có 
tự do. Có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp 
v.v… cũng thế. Mỗi một công phu hành trì đem 
tới một sự lắng dịu khổ đau, một khoảng trời tự 
do. Chuyển hóa một cơn giận là dập tắt được một 
ngọn lửa giận, đó đã là sự lắng dịu, sự mát mẻ, sự 
tự do. Lấy đi một tri giác sai lầm, một thành kiến 
cũng đem lại sự lắng dịu và tự do. Không thể lấy 
Niết bàn ra khỏi con đường, không thể lấy diệt đế 
ra khỏi đạo đế, cũng như không thể lấy đạo đế ra 
khỏi diệt đế. Hai đế tương tức. Niết bàn, sự lắng 
dịu, sự mát mẻ, sự tự do có thể có mặt trong từng 
giây phút của đời sống hàng ngày, nếu ta đang 
thực sự sống theo con đường Bát chánh. Nhưng 
Niết bàn trong hiện tại ấy, Niết bàn mà trong kinh 
gọi là hiện pháp Niết bàn (drstadharmnirvāna) ấy 
có thể chỉ mới là Niết bàn còn dư y. Nếu bạn đạt 
được chánh trí, có được chánh kiến tuyệt đối thì 
bạn đạt được Niết bàn hết dư y, cũng ngay trong 
đời sống hiện tại. Những câu kinh chứng minh 
cho cái thấy này vẫn còn được tìm thấy trong kinh 
tạng. May mắn cho chúng ta biết mấy. Chỉ cần 
nhìn vào con đường bát chánh, ta đã có thể thấy 
được Niết bàn. Ta có thể thấy ngay rằng Niết bàn 
là nếp sống thảnh thơi, tự do, có hiểu, có thương, 
có sự lắng dịu, có hạnh phúc, chứ không phải là sự 
hủy diệt, hư vô, cái chết ngàn đời. Không lý chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định, những thực tập tích cực và đẹp đẽ như thế 
mà lại có mục đích đưa tới cái chết vĩnh hằng?
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Có kẻ làm người chịu không? Họ là 
một hay là hai?

Bụt dạy về Niết bàn: “Có cái không sinh, 
không hữu, không tác và không hành.” Không 
sinh không hữu thì mình đã biết rồi, có nghĩa là 
Niết bàn là cái không sinh, không diệt, không 
hữu, không vô. Đây là cái thấy chính xác, là 
chánh kiến của Bát Chánh Đạo. Nhưng còn 
không tác và không hành? Không tác có nghĩa 
là vô ngã, là không có một tác giả và một thọ 
giả, cái chủ thể gây nghiệp và chịu quả báo, 
như một thực tại tách rời, có thể có mặt độc 
lập ngoài nghiệp và ngoài báo. Đó là sự phủ 
nhận linh hồn bất tử. Đạo Bụt không công nhận 
cái atma, cái thần ngã, cái linh hồn bất tử của 
Bà La Môn giáo nhưng trên phương diện thế 
tục đế, đạo Bụt công nhận có kẻ làm, người 
chịu, có Bụt, có chúng sinh, có thánh, có phàm. 
Nghĩa là đạo Bụt công nhận có con người, có 
kẻ trách nhiệm về hành động của mình, nhưng 
con người ấy không phải là một linh hồn bất 
tử, một thực tại bất biến, có thể tồn tại độc lập, 
thường còn mãi mãi, không thể biến thiên. Kinh 
Các hành đều không (Tạp 273) dạy: “Tất cả các 
pháp đều không phải là một cái ta, không phải 
là thường còn. Đó là một cái ta vô thường, một 
cái ta không vĩnh cữu, không an ổn, không thể 
không biến dị”. Câu kinh này cho thấy tinh thần 
linh động và không giáo điều của Bụt. Ý Bụt là 
mình có thể nói tới một cái ta, với điều kiện là 
mình ý thức rằng cái ta ấy là vô thường, không 
vĩnh cửu, không an ổn, luôn luôn biến dị. Cái ta 
này có thể được xem như là một dòng liên tục 
(a continuum), bề ngoài thì thấy như có vẻ có 
mặt lâu dài, nhưng trong thực chất thì chuyển 
biến trong từng giây phút như một dòng sông. 
Cái dòng liên tục ấy (samtati, tương tục), bản 
chất của nó là vô ngã, nghĩa là không có tính 
thường tại, vĩnh cửu. Vô ngã không phải là một 
học thuyết, một chủ thuyết mà chỉ là một phép 
quán chiếu để đạt tới cái thấy giải thoát. Đó là 
ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng có nhiều vị đệ 
tử của Bụt trong Thượng Tọa Bộ và trong Hữu 
Bộ đã không được linh động như vậy. Các vị 
ấy hiểu theo kiểu giáo điều, và trong bao nhiêu 
bộ luận đã tìm cách chứng minh cho được cái 

“chủ thuyết” vô ngã ấy. Họ khăng khăng nói 
là không có ai, không có người. Điều này làm 
cho khó khăn thêm ra sự giải thích về luân hồi, 
nghiệp và báo. Vì vậy mà đã có các tông phái ra 
đời phản đối lại thái độ giáo điều cứng nhắc kia, 
đó là các phái chủ trương có người, có bổ đặc 
già la (pudgala). Đó là các phái như Độc Tử Bộ 
(Vatsiputriya) và Chính Lượng Bộ (Sammitiya) 
v.v… Số lượng các thầy chủ trương thuyết “có 
con người” đông lắm. Hồi thầy Huyền Trang 
qua du học Ấn độ, đã có khoảng 60 ngàn thầy. 
Các thầy rất ưa trích từ kinh điển những lời Bụt 
nói để chứng minh chủ trương của mình. Ví 
dụ câu: “Có một người mà sự xuất hiện trên 
cõi đời này đem lại biết bao nhiêu lợi lạc cho 
thế gian. Người ấy là ai? Người ấy là Bụt.” Có 
khi họ còn phản ứng rất mạnh. Họ nói: “Nói 
rằng không có con người, đó là một tà kiến, 
đứng về phương diện chân lý cũng như đứng 
về phương diện thực tế.” Không những các bộ 
phái Độc Tử và Chính Lượng phản ứng như 
thế đối với Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ mà bộ 
phái Kinh Lượng (Sautrantika) cũng phản ứng 
một cách dữ dội. Kinh Lượng Bộ chuyên trích 
dẫn lời kinh, để chống lại chủ trương của các 
bộ luận, được các thầy trong Thượng Tọa Bộ 
nhất là trong Hữu Bộ biên soạn. Chủ trương 
của Hữu Bộ là ngã thì không mà pháp thì có. 
Dưới ánh sáng của kinh Ca Chiên Diên, chủ 
trương ngã không pháp hữu không tương ứng 
được với chánh kiến, bởi vì Bụt đã dạy chính 
kiến là cái thấy vượt thoát hai ý niệm hữu và vô. 
Đại Chúng Bộ có một bộ phái tên là Thuyết Giả 
Bộ (Prajnaptivada) chủ trương các pháp không 
thực sự tồn tại (hữu) mà chỉ là những giả danh, 
những tập hợp có tính cách vô thường, luôn 
luôn chuyển biến, không có tự tính độc lập, 
không vĩnh cửu. Ta có thể nói ngã là một sự tập 
hợp như thế, nghĩa là một cái hành (samskara, 
formation). Một tập hợp như thế, một giả danh 
(conventional designation) như thế, không 
thể được mô tả là có hay là không. Nó không 
thực có, mà nó cũng không phải là không. Chủ 
trương này có thể tương ứng (đi đôi) được với 
tuệ giác chánh kiến, không kẹt vào ý niệm có 
không. Thuyết Giả Bộ cũng là một phản ứng 
đối với thái độ giáo điều của Thượng Tọa Bộ 
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và Hữu Bộ. Vô ngã, như thế, không phải là một 
chủ thuyết mà chỉ là một dụng cụ thực tập để 
đưa tới cái thấy Chánh kiến, giúp ta đạt được 
chánh trí và giải thoát. Vô tác cũng có nghĩa 
là không thể tách rời tác giả (actor) ra khỏi tác 
nghiệp (action). Hai cái dựa vào nhau mà biểu 
hiện, không thể lấy cái này ra khỏi cái kia, cũng 
như mặt phải và mặt trái của cùng một tờ giấy.

Tìm cái vô vi ngay trong cái hữu vi, 
ngón tay và mặt trăng

Vô tác là như thế, còn vô hành? Vô hành là 
các hiện tượng kia, trong đó có những cái ngã, đều 
có tính cách trống rỗng, không có thực thể, không 
có tự tính. Đây là giáo lý Không (sūnyatā). Giáo 
lý này không được Thượng Tọa Bộ và Hữu Bộ 
khai thác đúng mức. Vì vậy cho nên mới có chủ 
trương ngã không pháp hữu. Vô hành (asamskrta) 
có nghĩa là các hành ấy bề ngoài như là đang có 
nhưng thực sự chúng không thực sự có, vì chúng 
chỉ là những tập hợp (formation) không có thực 
chất. Đặc tính của các hành là trống rỗng (sūnya). 
Giáo lý ngã không pháp hữu của Hữu Bộ như vậy 
là không trung thực lắm với những gì Bụt dạy. Vì 
vậy mà bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, 
phong trào Đại thừa đã phát sinh để khai triển 
giáo pháp vô hành này bằng nền văn học Bát Nhã. 
Những kinh điển như Bát Thiên Tụng Bát Nhã 
(Astasāhasrikā prajñāparamitā sūtra) bắt đầu ra 
đời và cả một nền văn học phong phú được lập 
thành để khai triển giáo lý vô hành, nghĩa là giáo 
lý pháp không, công việc mà Thượng Tọa Bộ và 
Hữu Bộ đã không chịu làm. Tuệ giác tùy thuận trí 
(anulomatajñāna) cho ta thấy tất cả các hành đều 
nương vào nhau mà được thành lập, không phải 
cái này sinh ra cái kia, cho nên ý niệm tương hành 
(sahasamskrta, interconditioning) có thể giúp ta 
vượt khỏi cặp đối đãi cuối cùng là hữu vi và vô 
vi để ta có thể thấy rằng Niết bàn nằm ngay trong 
sinh tử. Bài học chúng ta học được là những gì 
Bụt dạy đều là những phương tiện quyền xảo như 
những ngón tay chỉ mặt trăng, ta phải khéo léo 
lắm mới thấy được mặt trăng và không bị kẹt vào 
ngón tay. Bụt ra đời để cứu độ chứ không phải để 
lập ra những chủ thuyết, dù đó là chủ thuyết vô 
ngã.

Tìm Niết bàn ngay trong sinh tử
Kẹt vào nhận thức lưỡng nguyên (dualistic 

thinking) rất nhiều người, trong đó kể cả những 
người theo đạo Bụt, đã không hiểu được Bụt và 
Niết bàn. Họ nghĩ rằng Bụt không phải là chúng 
sinh, và chúng sinh không phải là Bụt. Bụt ở ngoài 
chúng sinh, và chúng sinh ở ngoài Bụt. Bụt và 
chúng sinh là hai thực thể tách biệt nhau. Cũng 
theo cách nhận thức đó, họ cho rằng Niết bàn 
không phải là sinh tử, sinh tử không phải là Niết 
bàn, ngoài Niết bàn còn có sinh tử và ngoài sinh tử 
còn có Niết bàn. Để đối trị với cái nhìn nhị nguyên 
ấy, các vị thầy của chúng ta ngày xưa đã dạy “sinh 
Phật bất nhị” và “Niết bàn sinh tử thị không hoa”. 
“Sinh Phật bất nhị” có nghĩa là chúng sinh và Bụt 
không phải là hai thực thể tách biệt nhau. Nhìn 
vào chúng sinh thì thấy Bụt, và nhìn vào Bụt thì 
thấy chúng sinh. “Niết bàn sinh tử thị không hoa” 
là ngoài sinh tử không có Niết bàn, ngoài Niết bàn 
không có sinh tử, cái quan niệm Niết bàn và sinh 
tử là hai thực tại có thể tách rời nhau mà có, những 
ý niệm ấy sai lạc giống như những hoa đốm trong 
không gian, không có thật. Khi bị người khác đấm 
vào mắt ta thấy hoa đốm trong hư không, các hoa 
đốm này được ví dụ với Niết bàn và sinh tử như 
những thực tại tách rời nhau mà có, những cái 
không thể nào có được.

Nhiều học giả Tây phương nghiên cứu đạo 
Bụt vì đã sử dụng cái nhìn nhị nguyên cho nên 
không nắm được tinh yếu của Phật pháp. Nhiều 
người nói Niết bàn là cái chết vĩnh viễn, và mục 
đích tối hậu của đạo Bụt là đi tới cái chết vĩnh viễn 
để khỏi tiếp tục luân hồi khổ đau.

Cái chết vĩnh viễn? 
Robert Caesar Childers, tác giả cuốn tự điển 

A Dictionary of the Pāli Language, xuất bản năm 
1875, nói ở trang 268 rằng Niết bàn là một thời 
gian hạnh phúc ngắn ngủi và được tiếp nối bởi cái 
chết vĩnh cửu (Nirvana is a brief period of bliss 
followed by eternal death). Trang 76 sách ấy nói: 
mục đích của giáo lý đạo Bụt là cái chết vĩnh cửu.

Richard Pischel, trong tác phẩm Buddha, 
xuất bản năm 1906, cũng nghĩ như thế. Ông nói: 
Tôi đã chứng minh rằng mục đích của đạo Bụt là 
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sự hoại diệt và Niết bàn chỉ là một thời gian ngắn 
ngủi của hạnh phúc tiếp nối bởi một các chết vĩnh 
cửu (I have shown that the goal of Buddhism is 
annihilation and that Nirvana is a brief period of 
bliss followed by eternal death).

Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, triết gia 
Pháp (1805-1895), nói đạo Bụt là đạo của sự 
tịch diệt hư vô, Niết bàn là sự hoại diệt và Bụt 
là một vị thần linh đã chết (le Bouddhisme est la 
religion du néant, le Nirvana est l’annihilation, le 
Bouddha est un dieu mort depuis le Nirvana).

Chính Theodore Stcherbatsky, nhà học giả 
Phật học Nga nổi tiếng, tác giả nhiều sách về 
Luận Lý Học Phật giáo, cũng đã viết trong bài 
tựa sách La Théorie de la Connaissance et la 
Logique chez les Bouddhistes Tardifs, xuất bản ở 
Paris năm 1926: “Đạo Bụt nguyên thỉ trình bày 
đức Phật như một con người có sinh có diệt như 
tất cả mọi người, nhưng nhờ công phu hành trì, đã 
đạt tới được cái ân huệ tối cao là không bao giờ 
còn phải trở lại trong cõi đời này nữa và vĩnh viễn 
biến mất trong một cái chết vĩnh hằng.”

Thường tại và đoạn diệt
Các nhà học giả Tây phương chắc chắn đã 

đọc kinh Ca Chiên Diên và cũng đã biết Bụt 
không chủ trương thường tại (eternalism) mà 
cũng không chủ trương đoạn diệt (annihilation). 
Ngoài kinh Kaccāyana (Ca Chiên Diên, Tạp 301, 
S.II.17) còn có kinh Jānussoni (Bà La Môn Lạ 
Mặt, Tạp 300, S.II.76) trong đó Bụt cũng đã nói 
tới con đường Trung đạo vượt thoát có và không. 
Vị Bà la môn hỏi: 

- Người làm và người chịu có phải là một 
không?

Bụt trả lời:

- Nếu nói người làm và người chịu là một thì 
rơi vào thường kiến (eternalism).

- Vậy thì có phải người làm và người chịu là 
hai người khác nhau?

Bụt trả lời:

- Nếu nói người làm và người chịu là 
hai người khác nhau thì ta rơi vào đoạn kiến 

(annihilation). Khi thuyết pháp, tôi lìa bỏ cả hai 
cực đoan ấy và trú ở con đường Trung đạo.

Lời kinh rõ ràng như thế, ấy vậy mà vẫn có 
nhiều người cứ khăng khăng cho rằng Bụt chủ 
trương thuyết hư vô đoạn diệt. Điều này chứng tỏ 
tập khí suy tư theo chiều huống lưỡng nguyên đã 
rất sâu nặng, dù cho đối với những học giả thông 
minh.

Vô ký
Các pháp, nghĩa là các hiện tượng, đang có 

mặt; nhưng đó không phải là sự có mặt của những 
thực tại có bản chất riêng, có tự tính riêng, một sự 
có mặt bất biến, vĩnh hằng. Chúng chỉ là những 
dòng biến chuyển liên tục, sinh diệt trong từng 
sát na, gọi là sát na diệt. Chúng có tính chất điện 
ảnh (cinématographique). Nói chúng là thật sự có 
thì không đúng, mà nói chúng thật sự không cũng 
không đúng, cho nên đối với Bụt, cái thấy chánh 
kiến vượt khỏi ý niệm có và không, còn và mất, 
sinh và diệt. Đó là cái thấy trung đạo.

Một trong những câu hỏi thường hay đặt ra 
là sau khi diệt độ, đức Thế Tôn còn hay là không 
còn, hoặc vừa còn vừa không còn, hoặc vừa 
không còn vừa không không còn. Thường thường 
với những câu như thế thì Bụt trả lời: đó là vô 
ký (avyakrta). Vô ký (non-declared) có nghĩa là 
không muốn trả lời. Tại sao không trả lời? Tại vì 
mình không biết cho nên không trả lời, hay tại vì 
nếu trả lời thì mình sẽ bị kéo theo vào một cuộc lý 
luận về các vấn đề siêu hình? Hoặc tại vì câu trả 
lời nếu có cũng không giúp ích được gì cho sự tu 
học giải thoát?

Tuy Bụt không trực tiếp trả lời những câu 
ta vừa hỏi nhưng ta đã biết rằng nếu trả lời thì 
phải sử dụng những phạm trù khái niệm như có, 
không, còn, mất, một, khác, tới, đi, v.v.. trong khi 
mình biết sự thực vượt thoát những phạm trù tư 
tưởng ấy. Tại sao các vị học giả không thấy được 
điều ấy? Bụt đã nói Ngài thuyết pháp ở trung đạo, 
xa lìa những ý niệm cực đoan như có không, còn 
mất, v.v… rồi mà?

Kinh A Nậu La Độ (Anuradha, S.IV. 380, 
Tạp 99) cho ta câu trả lời rất rõ ràng về vấn đề sau 
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khi nhập diệt, Thế Tôn còn hay không còn v.v… 
Thầy A Nậu La Độ bị các thầy trong các giáo phái 
khác chất vấn bằng những câu hỏi ấy đã về hỏi lại 
Bụt để kỳ sau có thể trả lời hay hơn. Bụt hỏi thầy 
có thể tìm Như Lai trong sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức không thì thầy nói không. Bụt hỏi thầy có thể 
tìm Như Lai ngoài sắc, thọ, tưởng, v.v… không 
thì thầy cũng nói không. Bụt nói với thầy: tôi đang 
còn sống sờ sờ đây mà thầy tìm tôi còn không ra 
thì nói gì tới chuyện tìm tôi sau khi tôi ẩn diệt?

Câu kinh như sau: “Như Lai kiến pháp, chân 
thực, như trú, vô sở đắc, vô sở thi thiết, nhữ vân 
hà ngôn…” nghĩa là ngay trong đời sống hiện tại 
của Như Lai (Như Lai kiến pháp), mà thầy cũng 
không nắm bắt được (vô sở đắc, anupalabhiya) 
một Như Lai thường chân, thường trú, bằng khái 
niệm (anupalabhiyamāna) thì thử hỏi làm sao 
thầy có thể nắm bắt được Như Lai sau khi hình 
hài này tan rã?” Chính vì sự vắng mặt của một 
cái thường chân, thường trú ấy, sự vắng mặt của 
một tự tính thường hằng vĩnh cửu ấy, sự vắng 
mặt của một linh hồn bất tử ấy mà ta không thể 
nói được là các pháp đang thực sự có. Và nếu cái 
có chỉ là một ý niệm thì cái không cũng chỉ là 
một ý niệm. Sự thực và chánh kiến vượt thoát cả 
hai ý niệm ấy. Cho nên không trả lời cũng đã là 
một cách trả lời rồi. Câu trả lời cho sự còn mất 
của Như Lai cũng có thể áp dụng cho tất cả các 
pháp hữu vi: một đám mây, một dòng sông, một 
bậc thánh, một người phàm, một dòng tâm thức 
v.v…Các nhà học giả Phật học Tây Phương chỉ 
cần nhìn vào sự có mặt của đạo Bụt trong văn 
hóa, tư tưởng, nghệ thuật và các truyền thống 
Phật giáo đang có mặt trong hiện tại là có thể trả 
lời sau khi nhập diệt, Bụt còn hay là không còn 
ngay, đâu có khó khăn gì.

Câu trả lời có lợi ích
Không trả lời cũng có thể là vì câu trả lời 

không giúp ích được cho người hỏi. Ví dụ trường 
hợp của Vacchagotta (S.IV). Vacchagotta (Bà Tha 
Chủng), một vị du sĩ Phạm Chí hỏi Bụt: Có ngã 
không? Bụt không trả lời. Ông ta hỏi tiếp: “Như 
vậy có nghĩa là không có ngã phải không?” Bụt 
cũng không trả lời. Sau khi vị du sĩ đi khỏi, thầy 
Ananda hỏi Bụt: Tại sao Thầy không trả lời cho 

ông ấy? Bụt dạy: Nếu tôi nói với ông ta là có ngã 
thì tôi nói không đúng sự thật. Nếu tôi nói với ông 
ta là không có ngã thì ông ra sẽ sửng sốt điên loạn, 
nghĩ rằng từ xưa đến nay mình đã tin chắc rằng 
mình có một cái ngã, bây giờ nghe nói rằng không 
có ngã thì làm sao mình sống cho được? Vì thế 
cho nên tôi đã giữ sự im lặng. (S.IV.400)

Chúng ta hãy đọc đoạn kinh tương đương 
trong Hán tạng (Tạp 961) như sau:

“Nếu ta nói có ngã, thì như thế là ta giúp cho 
tà kiến có sẵn ở nơi ông ta tăng trưởng. Nếu ta nói 
là không có ngã thì cái nghi ngờ có sẵn nơi ông ta 
cũng sẽ gia tăng. Đã có sẵn nghi ngờ, bây giờ ông 
ta sẽ nghi ngờ thêm lên, nghĩ rằng trước kia mình 
tin rằng mình có cái ngã (thì yên ổn biết mấy), bây 
giờ nếu không có ngã thì mình rơi vào đoạn diệt. 
Nếu trước kia tin có ngã, thì đó là thường kiến, mà 
bây giờ tin vào đoạn diệt thì đó là đoạn kiến. Như 
Lai lìa cả hai cực đoan, đứng ở giữa mà thuyết 
pháp, nói rằng cái này có thì cái kia có, cái này 
sinh thì cái kia sinh, duyên vô minh mà có hành… 
cho đến sinh lão bệnh tử”.

Trong trường hợp Vacchagotta (Bà Tha 
Chủng), chính tâm lý và căn cơ người hỏi đã quyết 
định rằng nên có câu trả lời hay không nên có câu 
trả lời. Như vậy, không có nghĩa là không trả lời. 
Không có nghĩa là mình không biết trả lời, mà có 
nghĩa là câu trả lời không có lợi ích cho người hỏi.

Mười bốn câu hỏi không nên trả lời
Kinh có chép lại 14 câu hỏi được xem là 

những câu hỏi không nên trả lời:

Thế giới thường?

Thế giới không thường?

Thế giới vừa thường vừa không thường?

Thế giới vừa không thường vừa không không 
thường?

Thế giới hữu biên?

Thế giới vô biên?

Thế giới vừa hữu biên vừa vô biên?

Thế giới không hữu biên cũng không vô biên?
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Như Lai sau khi diệt độ còn?

Như Lai sau khi diệt độ không còn?

Như Lai sau khi diệt độ vừa còn vừa không 
còn?

Như Lai sau khi diệt độ vừa không còn vừa 
không không còn?

Linh hồn (mạng) và thân là một?

Linh hồn và thân là hai cái khác nhau?

Nếu nhìn với cái thấy trung đạo thì những ý 
niệm còn mất, có không, một khác, hữu biên vô 
biên, hữu hạn vô hạn… đều chỉ là những phạm 
trù tư tưởng không chuyên chở được sự thực, thì 
bất cứ câu trả lời nào cũng không nói lên được sự 
thật, như thế đâu phải là vì mình không biết cho 
nên không trả lời, hoặc vì mình biết mà không 
chịu trả lời?

Kinh Di Lan Đà Vấn Đạo (Milindapanhā) 
có một đoạn vấn đáp về mạng (linh hồn) và thân 
(hình hài) khá ngộ nghĩnh. Khi vua Di Lan Đà 
(Milanda) hỏi thầy Na Tiên (Nagasena) câu hỏi 
ấy thì thầy nói thầy không trả lời. Thái độ này 
rất đúng truyền thống. Vua trách thầy. Thầy hỏi 
lại: Trong vườn thượng uyển, xoài ngọt hay chua? 
Vua nói không trả lời được vì trong vườn thượng 
uyển không có trồng xoài. Thầy Na Tiên nói: Vậy 
thì có một linh hồn bất tử đâu mà nói rằng nó với 
hình hài này là một hay là khác?

Vì kẹt vào ý niệm có và không cho nên ta 
mới đặt những câu hỏi như câu hỏi này. Thoát 
khỏi ý niệm có và không thì ta sẽ thấy rằng không 
trả lời là đúng.

Học giả Louis de la Vallée-Poussin sau khi 
dịch và xuất bản các tác phẩm Câu Xá Luận và 
Thành Duy Thức Luận, đã viết cuốn Le Dogme 
et la Philosophie du Bouddhisme (Giáo điều và 
triết học Phật giáo) xuất bản năm 1930. Trong 
sách này ông còn viết rằng Bụt không chịu 
nói tận tường những gì cần nói (le Bouddha se 
refuse à éclairer le fond des choses). Ông tiếc 
rằng Bụt đã không nói rõ về cơ chế của nghiệp 
báo (la mécanism de la rétribution des actes), 
không định nghĩa đích xác về cái chủ thể đi luân 
hồi tức là linh hồn (la défi nition du principe qui 

transmigre) và nói rõ về Niết bàn (l’exégèse du 
Nirvana). Kỳ thực Bụt đã nói rất rõ về ba điểm 
ấy. Nếu nhà học giả kia thấy được rằng luân hồi, 
nghiệp và báo có thể xảy ra mà không cần sự có 
mặt của một linh hồn bất tử, một tác giả và một 
thọ giả, thì ông đã không nói như thế. Hãy nhìn 
đám mây: đám mây đang luân hồi sinh diệt mà 
có cần một cái ngã hay một linh hồn bất diệt nào 
đâu? Nếu nhìn kỹ vào đám mây, thấy được tự 
tính nó là không sinh không diệt, thấy được chân 
tướng nó mà không bị các tướng mây, tuyết, 
mưa, sương làm trở ngại, nhà học giả sẽ thấy 
nó đang rong chơi tự tại trong Niết bàn, không 
sợ hãi có không và sinh diệt, thì ông ta sẽ không 
còn thắc mắc tại sao không có một linh hồn 
bất diệt hay một nguyên lý chủ động (principe 
vivant) mà nó vẫn có thể rong chơi trong Niết 
bàn không sinh không diệt được. Và nhà học giả 
cũng sẽ thấy Niết bàn không phải là một cái gì 
xa xôi huyền bí chỉ có thể đạt được sau khi chết 
hoặc phải đi vào diệt thọ tưởng định mới có thể 
thân chứng. Vật chất và năng lượng, theo khoa 
học hiện đại, là không sinh không diệt, từ đám 
mây cho đến ngọn lửa, theo quy luật thứ nhất 
của nhiệt động học. Rien ne se crée, rien ne se 
perd, tout se transforme: không có gì sinh, không 
có gì diệt, tất cả đều chuyển biến, nhà khoa học 
Antoine Lavoisier đã nói như thế. Nếu vạn vật 
không sinh không diệt thì chúng cũng không có 
và không không, bởi vì các khái niệm sinh diệt 
và có không nương vào nhau mà được thành lập. 
Nếu không có sinh có diệt thì làm gì có cái chết 
vĩnh viễn hoặc cái sống vĩnh viễn? Nếu có cái 
chết vĩnh viễn thì theo nguyên tắc cũng phải có 
cái sống vĩnh viễn chứ?

Bất thối chuyển
Đại chúng cũng được khai thị về vấn đề bất 

thối chuyển. Thánh và phàm cũng tương tức như 
mê và ngộ, và thánh được làm bằng những yếu tố 
không phải thánh, trong đó có phàm, cũng như 
hoa sen được làm thành bởi các yếu tố không 
phải sen, trong đó có bùn. Nếu không có phàm 
thì không có thánh. Vì vậy cho nên nghĩ rằng sự 
có mặt của cái thánh là sự vắng mặt vĩnh viễn của 
cái phàm là một tà kiến. Cái thánh là một pháp 
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cũng như cái phàm. Mà hễ nó là một pháp thì nó 
cũng vô thường như bất cứ một pháp nào khác. Vì 
vậy bất thối chuyển không có nghĩa rằng cái thánh 
là cái thường còn cái phàm là cái vô thường. Cái 
thánh, cũng như cái an lạc lắng dịu mà nó đem 
tới, cần được nuôi dưỡng và bảo trì bằng sự thực 
tập thì mới có được tình trạng không thối chuyển. 
Điều này giúp ta hiểu tại sao đã đạt tới toàn giác, 
đã thành Bụt rồi, mà đức Thế Tôn vẫn thực tập 
thiền tọa và thiền hành mỗi ngày. Bất thối chuyển 
là một trạng thái chỉ có thể kéo dài được nhờ công 
phu thực tập. Nắm vững được pháp môn thực tập, 
áp dụng pháp môn trong đời sống hàng ngày thì 
mới duy trì được tình trạng bất thối chuyển. Cũng 
như một khu vườn phải được chăm sóc hàng ngày 
mới không bị cỏ dại gai gốc xâm chiếm. Cỏ dại 
gai gốc, những bông hoa tàn, v.v.. tượng trưng cho 
phiền não. Khu vườn sạch cỏ, những bông hoa 
mới tiếp tục có mặt tượng trưng cho bồ đề. Phải có 
rác mới có hoa, phải có phiền não mới có bồ đề. 
Phiền não là phân bón, là thức ăn cho bồ đề. Phải 
tìm bồ đề ngay trong phiền não, vì vậy cho nên ta 
có các câu: “phiền não tức bồ đề” và “tìm Niết bàn 
trong sinh tử”.

Cho nên câu nói “sinh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm, không trở lại trạng 
thái này nữa” (sinh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở 
tác dĩ tác, bất thọ hậu hữu) cần phải xét lại. Sinh là 
phiền não, là chất liệu luân hồi. Nếu nghĩ rằng yếu 
tố này tuyệt đối không còn nữa, đã hoàn toàn tiêu 
diệt, thì ta rơi vào đoạn kiến, ta ra khỏi con đường 
trung đạo, ta bị kẹt vào ý niệm sình diệt, có không, 
còn mất. Phạm hạnh đã thành (đời sống người tu 
đã thành tựu) và việc cần làm đã làm, có nghĩa 
là bây giờ không cần phải làm gì nữa, không cần 
phải thực tập nữa, không cần phải tu nữa. Trong 
khi đó đức Thế tôn thành Phật rồi mà vẫn tiếp tục 
thiền tọa và thiền hành mỗi ngày. Nếu không tiếp 
tục hành trì thì không duy trì được tình trạng bất 
thối chuyển. Không còn trở lại tình trạng này nữa 
(bất thọ hậu hữu) nghĩa là không bị sinh tử luân 
hồi ràng buộc nữa. Ai trở lại và ai không trở lại? 
Có một cái ngã thường tại để trở lại hay không trở 
lại không? Với lại theo cái thấy trung đạo thì làm 
gì có chuyện trở lại với không trở lại, bởi vì thực 
tính của các pháp là không khứ cũng không lai? 

Không trở lại có nghĩa là không trở lại cõi sinh tử 
luân hồi, mà an trú ở Niết bàn. Nhưng Niết bàn ở 
đâu? Niết bàn có thể có ngoài sinh tử hay không? 
Có thể lấy Niết bàn ra khỏi sinh tử, có thể lấy bồ 
đề ra khỏi phiền não hay không? Tại sao thiền sư 
Vân Phong nói “phải tìm Niết bàn ngay trong cõi 
sinh tử?”

Khi đức Thế Tôn nói có một cái gì không 
sinh, không hữu, không tác, không hành, đức Thế 
Tôn đang nói về Niết bàn. Nhưng Thế Tôn không 
có ý nói rằng Niết bàn là một “cái”, nghĩa là một 
pháp. Nếu nó là một pháp thì Niết bàn cũng vô 
thường, cũng vô ngã, cũng hữu vi, nhưng Niết bàn 
là vô vi. Vô vi, thật sự không phải là một pháp. 
Nói vô vi là một pháp như những pháp hữu vi 
khác thì rất nguy hiểm, có thể đưa lại những hiểu 
lầm rất lớn. Niết bàn cũng không phải là một pháp, 
một “cái”.  Niết bàn là tính chất đích thực của tất 
cả các pháp. Nhìn bề ngoài các pháp dường như 
có sinh có diệt, có hữu có vô nhưng tiếp xúc được 
vào chiều sâu nhờ quán chiếu duyên khởi và trung 
đạo ta thấy được tính chất đích thực của các pháp 
là không sinh, không diệt, không hữu, không vô… 
và tính chất ấy là Niết bàn. Sinh tử là cái tướng 
bên ngoài của các pháp. Niết bàn là bản chất đích 
thực của các pháp. Tiếp xúc được Niết bàn thì hết 
sợ hãi và khổ đau, đạt tới lắng dịu. Cho nên nói 
là phải tìm Niết bàn ngay trong sinh tử, cũng như 
phải tìm Bụt trong chúng sinh.

Tâm Linh và Tín Mộ
Trong những tuần cuối của mùa An Cư Kết 

Đông chủ đề Tâm Linh và Tín Mộ được nêu lên. 
Ngay từ hồi Bụt còn tại thế, giáo lý và sự thực 
tập cung cấp cho giới tại gia có đủ chất liệu tâm 
linh (spirituality) và tín mộ (devotion), nhưng 
chủ yếu là chất liệu tâm linh, bởi vì dù sao đạo 
Bụt cũng là một đạo chủ trương cứu hộ bằng tuệ 
giác hơn là bằng ân huệ, chú trọng về tự lực hơn 
là tha lực. Các kinh dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc 
chẳng hạn, biểu trưng cho tinh thần và phương 
pháp này. Người đệ tử áo trắng (nghĩa là cư sĩ) 
nếu thực tập theo Năm giới và bốn phép Tùy 
niệm (bốn tâm cao đẹp - tứ tăng thượng tâm) 
là có thể có hạnh phúc ngay trong đời hiện tại, 
trong giây phút hiện tại, chứ không cần đợi đến 
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kiếp sau hoặc sinh lên các cõi trời mới có hạnh 
phúc. Theo Kinh Người Áo Trắng (Ưu Bà Tắc 
Kinh, Trung A hàm 128) thì thực tập theo Năm 
giới và bốn phép Tùy niệm (Niệm Bụt, Niệm 
Pháp, Niệm Tăng và Niệm Giới) thì thân tâm 
được tịnh hóa, được bảo hộ bởi những năng 
lượng lành do sự thực tập chế tác mà không 
còn sợ bị sa đọa vào những nẻo khổ đau như 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Người hành giả 
có chất thánh nhờ có sự thực tập ấy nên được 
gọi là thánh đệ tử. Người ấy có thể chứng được 
quả Vào dòng (Nhập lưu) chỉ cần bảy lần sinh 
ra trong cõi trời hay cõi người là có thể đạt tới 
giải thoát hoàn toàn như một vị xuất gia đạt tới 
quả A la hán và sống trong Niết bàn hiện tại.

Trì giới là để tự bảo hộ mình. Niệm Bụt, 
Niệm Pháp, Niệm Tăng không phải là để cầu xin 
sự che chở của những thế lực bên ngoài mà là để 
cho tâm được thanh tịnh, đạt tới niềm vui, diệt 
trừ được các tâm niệm tham đắm, nhiễm ô, sầu 
khổ, nghi ngờ và lo lắng (nhược hữu ác dục tức 
hữu đắc diệt, tâm trung hữu bất thiện, uế ô, sầu 
khổ, ưu hoặc phục đắc diệt). Hành trì như thế có 
nghĩa là nương vào tự lực hơn là tha lực, có chất 
liệu tâm linh hơn là chất liệu tín mộ, khoa học 
hơn là tôn giáo. Nhưng giữa tâm linh và tín mộ 
không có một ranh giới rạch ròi. Tâm linh có thể 
làm sinh khởi thêm tín mộ, và cái tín mộ có thể 
giúp cho cái tâm linh lớn mạnh hơn. Cái quan 
trọng là đừng để cho cái tín mộ chiếm hết chỗ 
của cái tâm linh, nghĩa là làm mất đi sự thực tập 

tự lực. Nhưng bản chất của con người là có nhu 
yếu tín mộ, cho nên nếu không khéo léo dạy dỗ 
và duy trì thì một ngày nào đó cái tín mộ sẽ lấn 
hết chỗ của cái tâm linh, và người hành giả chỉ 
còn tin vào Bụt Pháp Tăng như những lực lượng 
che chở, bảo hộ, đến từ bên ngoài. Niệm Bụt 
trước tiên là tin tưởng ở khả năng giác ngộ tự độ 
trong chính bản thân mình. Bụt trước hết là một 
con người, nhưng nhờ có hành trì cho nên thành 
Bụt. Vì vậy, là con người mình cũng có thể làm 
như Bụt. Nhưng nếu thực tập không khéo, mình 
sẽ rơi vào tình trạng tin rằng mình hoàn toàn bất 
lực, mình chỉ có thể nương vào sức mạnh cứu 
hộ đến từ bên ngoài. Chủ ý của Kinh không phải 
như thế. Nhưng nếu ta thực tập thông minh thì 
những phép hành trì bên ngoài có tính cách tín 
mộ cũng có thể đem tới chất liệu tâm linh và 
tuệ giác, có khả năng tịnh hóa, làm lắng dịu và 
đem lại nguồn vui sống ngay lúc thực tập. Đó là 
những pháp lễ lạy, xưng tán, cúng dường, sám 
hối, phóng sinh, tu tạo công đức (bố thí, in kinh), 
ăn chay, tụng kinh, niệm Bụt v.v…

Kinh Độ Người Hấp Hối (Giáo Hóa Bệnh 
Kinh, Trung A Hàm 28, M. 143) cho ta thấy có 
những người cư sĩ như Cấp Cô Độc cũng rất 
muốn được tiếp nhận những giáo lý và phép hành 
trì cao nhất của đạo Bụt như giáo lý không sinh 
không diệt, không tới không đi, để vượt thoát 
sợ hãi và để thỏa mãn những nhu cầu tâm linh 
cao nhất. Kinh Người Áo Trắng là để đáp ứng lại 
những mối quan tâm thường nhật của người tại 
gia (làm sao sống có hạnh phúc, được che chở 
và bảo hộ trong đời sống hàng ngày). Kinh Độ 
Người Hấp Hối chứng tỏ rằng người cư sĩ cũng có 
thể có những quan tâm tối hậu (ultimate concern) 
liên quan tới vấn đề sống chết, và cung cấp những 
giáo lý đáp ứng được với những quan tâm tối hậu 
ấy. Trong kinh ta thấy thầy Xá Lợi Phất hướng 
dẫn cư sĩ Cấp Cô Độc thực tập quán chiếu về thực 
tại không sinh, không diệt, không tới, không đi để 
giúp ông qua đời một cách thanh thản. Vì vậy cho 
nên nói rằng đối với người cư sĩ tại gia, sự thực 
tập của họ chỉ là tín mộ và cúng dường để có công 
đức là không đúng.

Những kinh như kinh Người Áo Trắng cho 
ta thấy tín ngưỡng về nhân quả, nghiệp, báo, luân 
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hồi và giải thoát, nhưng không dạy về vô ngã, 
duyên sinh và trung đạo. Người cư sĩ có thể nghĩ 
về một cái ngã tạo nghiệp, thọ báo, đi luân hồi, 
chứng đạt quả vị Vào Dòng và cuối cùng đi tới 
giải thoát hoàn toàn. Nhưng tin vào một cái ngã 
như thế không phải là một quan ngại, nếu ta biết 
cái ngã ấy vô thường, luôn luôn biến dịch, không 
có tính cách thường tại vĩnh viễn. Cái ngã ấy là 
một tương tục (santati), nhờ bên ngoài thì thấy 
như thường, nhưng nhìn kỹ thì thấy sát na diệt, 
như một dòng sông, hay một ngọn lửa nến. Trong 
thời gian bảy lần sinh ở cõi người và cõi trời thế 
nào người hành giả cũng có cơ duyên học hỏi về 
duyên sinh, vô ngã và trung đạo để thực chứng 
Niết bàn, bởi vì người ấy đã vào dòng. Cho nên 
ta thấy đạo Bụt đi từ cạn tới sâu, từ thấp lên cao, 
và sử dụng cả hai loại sự thực thế tục đế và thắng 
nghĩa đế, không thấy gì quan ngại. Tinh thần 
không cố chấp không giáo điều được trông thấy 
rất rõ.

Chuyển luân Thánh vương
Nếu đạo Bụt đã trở nên một nếp sống tâm linh 

toàn cầu, một phần công đức khá lớn là do các vị 
quốc vương đóng góp. Ngay từ hồi Bụt còn tại thế, 
các vị quốc vương như Ba Tư Nặc và Tần Bà Sa La 
đã là những nhà chính trị có tâm hộ pháp rồi. Các 
vị vua ấy đã nghe lời Bụt trị nước và giữ nước bằng 
đạo đức nhiều hơn bằng gươm giáo. Hình ảnh quốc 
vương là một vị Bồ tát hộ pháp đã được tiếp tục xây 
dựng qua nhiều thế hệ. Vua A Dục là biểu trưng cho 
một hình ảnh như thế. Sau khi chinh phục được toàn 
cõi Ấn Độ, thấy được cảnh bao sinh linh bị tàn sát, 
vua đã phát tâm quy y Bụt và do đó có biệt hiệu là 
Pháp A Dục (Dharmāsoka), nghĩa là một vị vua tên 
A Dục trị nước theo chánh pháp. Vua đã yểm trợ 
tự viện, tăng đoàn, đã yểm trợ đại hội Phật giáo kết 
tập, đã dựng trụ đá ca ngợi Bụt và khuyến khích dân 
chúng tu học và làm lành, đã gửi những phái đoàn 
truyền giáo ra nước ngoài. Hình ảnh những vị vua hộ 
pháp trị nước theo tinh thần đạo đức như thế đã đi vào 
trong các kinh điển, như kinh Hộ Pháp Nhân Vương. 
Nhân Vương là ông vua nhân từ, cai trị không phải 
bằng gươm đao mà bằng đức độ. Nếu ở Trung quốc 
ngày xưa người ta tin vua là con trời được sai xuống 
để trị dân thì trong truyền thống này, vua là một 
vị Bồ tát, một vị vua Phật. Sau vua Asoka, có vua 
Milinda (165-130B.C), vua Kanishka (78-108 B.C), 
vua Harshavardhana (606-647 A.C) và các vua 
trong triều đại Bà la (750-1150), vị nào cũng muốn 
mình có hình ảnh của bậc Nhân Vương Bồ Tát. Đạo 
Bụt đã tạo ra hình ảnh đó để làm mẫu mực lý tưởng 
cho những vị quốc vương noi theo, đó là hình ảnh 
Chuyển Luân Thánh Vương (Cakravartirājan). Hình 
ảnh một vị Chuyển Luân Thánh Vương được mô tả 
trong kinh Thiên Nghiệp Thí Dụ (Divyāvadāna) như 
sau: “Đó là một vị vua thống suất quân ngũ, công 
minh (tiếng Phạn: dhārmika), một vị vua theo chánh 
pháp, có đủ bảy báu: chiến xa, voi, ngựa, châu báu, 
cung phi, bách quan và tướng soái. Vua có một trăm 
con trai, đều là những thanh niên anh hùng và đẹp 
đẽ, có thể chiến thắng được quân đội của bất cứ kẻ 
thù nào. Vua chinh phục đất đai rộng rãi cho tới bờ 
đại dương, rồi tháo bỏ tất cả những nguyên nhân gốc 
rễ đưa tới nghèo đói và bạo hành. Vua trị nước mà 
không cần trừng phạt, không sử dụng gươm đao mà 
chỉ sử dụng đạo đức, chánh pháp và phủ dụ.”
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Các vị cao tăng trong nước có bổn phận nhắc 
nhở các vị nhân vương hành xử theo chánh pháp, 
và các vị quốc vương biết rằng nếu được quần 
chúng Phật giáo yểm trợ thì việc cai trị sẽ dễ dàng 
hơn, cho nên các vị quốc vương ấy cố gắng đi theo 
con đường đức trị hơn là pháp trị. Các kinh như 
kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật 
Đa ra đời là để xây dựng lên hình ảnh của một nhà 
vua như thế, một bậc Chuyển Luân Thánh Vương. 
Cuộc đối thoại giữa vua Ba Tư Nặc của vương 
quốc Kosala với Bụt trong kinh này cho thấy một 
vị vua trị nước có thể đi sâu vào chính pháp, và 
sử dụng chính pháp để trị dân như thế nào mà 
một nền hòa bình được duy trì lâu dài. Kinh đã đề 
cập tới mười sáu vị quốc vương trị nước đương 
thời, và nỗ lực tạo dựng niềm tin nơi các nhà lãnh 
đạo về một con đường chính trị nhân đạo. Vua 
Jayavarman VII của Cam Pu Chia cũng tin mình 
là một vị vua Bụt, đã tạc tượng mẹ của mình dưới 
hình thức Bát Nhã Ba La Mật, bởi vì theo Phật 
giáo, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Bụt. Vào 
thế kỷ thứ 20 mà ở Thái Lan vẫn có vị vua tự gọi 
mình là Thánh Sư Bụt (Phra Phutticchao). Chính 
các nhà vua chinh phục của Mông Cổ cũng tin 
mình là Bồ tát. Genghis Khan(1), trong một bia 
đá khắc năm 1326 cũng được gọi là một vị Bồ 
tát nhất sinh bổ xứ, và Kublay Khan(2)cũng tự 
nhận mình là một Chuyển Luân Thánh Vương 
(Hutuku). Ở Việt Nam, vào đời Lý Trần, các vua 
đều có tu học, đều muốn noi theo con đường đức 
trị, và vua Trần Nhân Tông đã đi thật xa: thoái vị, 
xuất gia, và sử dụng cuộc đời còn lại của mình để 
dạy dân theo chính pháp. Chúa Nguyễn Phúc Chu 
cũng rất muốn là một vị vua như thế. Các vị vua , 
các nhà làm chính trị đến khi về già thế nào cũng 
có những thao thức, những mối quan tâm về sinh 
tử, cho nên sự xuất hiện của các kinh về đề tài trị 
nước theo chính pháp cũng là một trong những 
phương thức hoằng pháp giáo hóa quan trọng của 
truyền thống đạo Bụt.

Trong kinh Chuyển Luân Thánh Vương 
Tu Hành (Trường A Hàm 6, D 26) Bụt có đưa 
ra hình ảnh lý tưởng của một vị Chuyển Luân 

Thánh Vương (Universal monarch) như sau: “Vị 
vua ấy nương trên chánh pháp, trị nước hoàn toàn 
theo chánh pháp, cung kính, tôn trọng, học hỏi 
chánh pháp, lấy chánh pháp làm tiêu chuẩn, yểm 
trợ chánh pháp. Tu tập chánh pháp cho tự thân, 
vua dạy cho hoàng hậu, cung phi và các vương tử 
cùng thực tập theo. Vua lại khuyên các đại thần 
bách quan tu tập theo chánh pháp, và khuyên dân 
chúng nên thực tập theo chánh pháp. Vua thường 
tới lui thăm hỏi các vị sa môn và bà la môn để 
tham vấn và học hỏi. Nếu trong vương quốc có 
những vị sa môn đắc đạo, tu hành thanh tịnh, có 
tinh tiến, có nhẫn nhục, không kiêu mạn thì vua 
phải tới tham vấn về các vấn đề thiện và ác, tôn 
trọng và vi phạm, nên gần gũi ai, nên không gần 
gũi ai, nên làm gì, nên không làm gì, thực tập 
theo những pháp môn nào mà có được hạnh phúc 
lâu dài. Vua biết chu cấp cho cô nhi, quả phụ, tôn 
trọng luật pháp cổ truyền .v.v…”

Trong kinh Du Hành (Trường A Hàm 2, 
D16), vua cũng nói về những biện pháp khiến 
cho một nước dân chủ như Vajji có thể trở nên 
hùng mạnh mà không một nước nào có thể xâm 
chiếm được. Có bảy biện pháp như thế gọi là Bảy 
Pháp Bất Thối, trong đó có sự thực tập hội họp 
thường xuyên, đến với nhau trong đoàn kết, chia 
tay nhau trong tình huynh đệ, tôn trọng và sống 
theo luật pháp đã có sẵn, biết tôn trọng các bậc 
trưởng thượng, nghe theo lời dạy của họ, không 
bắt ép và lạm dụng nữ giới, siêng năng tới chùa 
viện để tu tập, tụng giới, và biết che chở cho các 
vị A la hán đang có mặt trong đất nước của mình.

Các con của thầy ở xa,

Mùa Kết Đông năm nay, mỗi tuần thầy đi bộ 
từ thất Ngồi Yên ở Xóm Thượng xuống thất Da 
Cóc ở chùa Sơn Hạ ba lần vào các ngày thứ tư, 
thứ sáu và thứ bảy. Thầy khởi sự lúc 8.30 sáng. Có 
khi trời nắng, hoặc trời sương, đi qua con đường 
huyền thoại rất đẹp. Xuống tới thất Da Cóc thì 
thấy thầy Pháp Nguyện đã đốt sẵn một lò lửa rồi. 
Sau khi uống một chén trà, thầy đi viết thư pháp 

_____________

(1) Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn, 1167-1227, tức là vua Nguyên Thái Tổ
(2) Kublay Khan (Hốt Tất Liệt, 1214-1294, tức là vua Nguyên Thế Tổ
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hay dịch kinh, trong khi hai thầy thị giả (Pháp Toại 
và Pháp Tại) ôn bài hay làm bài. Mười một giờ 
ba thầy trò bắt đầu leo đồi trở về Xóm Thượng. 
Vào lúc 12 giờ 30 thầy thọ trai cùng với đại chúng 
ở ngũ quán đường. Mỗi ngày thứ ba đều có ngày 
xuất sĩ tại nội viện Phương Khê.

Năm nay thiền sinh về trong hai tuần lễ 
Christmas (Giáng sinh) và New Year (Tết Tây) 
đông lắm, có khi đông như mùa Hè. Dân cư địa 
phương đã quen với mình, tới tham dự khá đông. 
Năm nay không có Đại Giới Đàn thành ra đại 
chúng có nhiều thì giờ để học kinh hơn. Ngày 
thứ hai là ngày Làm Biếng, thầy ở suốt ngày ở 
nội viện. Năm nay trời mưa khá, nên nước ở suối 
Phương Khê khá nhiều. Tháng năm này rừng tre 
sẽ cho nhiều măng lắm. Nhưng tới đầu tháng tư 
này Thầy đã đi Á châu rồi, không ở nhà để đi hái 
măng được. Tuần vừa qua, tuyết rơi khá nhiều. 
Các vị xuất sĩ trẻ chưa từng thấy tuyết đã được 
thầy mời lên Xóm Thượng đi chơi tuyết với thầy. 
Vui lắm.

Các con có nhớ bài “Lá thư gửi nhà khoa 
học trẻ” không? Bài ấy là để tóm tắt lại những 
bài pháp thoại trong suốt Khóa Tu Mùa Đông 
năm ngoái, đọc rất dễ hiểu, giúp ta nhớ lại hết 
những gì ta đã nghe qua. Những gì thầy viết trong 
lá thư này cũng thế, là để tóm tắt lại những bài 
pháp thoại nói trong mùa An Cư năm nay để các 
con ôn lại. Những kinh văn đã được in ra cho 
khóa tu, bằng Hán văn, Việt văn, Anh văn hay 
Pháp văn, xin các con hãy học hỏi và đối chiếu 
với những điều nhắc lại trong lá thơ này. Mùa An 
Cư Kết Đông cũng đã gần hết, chỉ còn vài tuần. 
Đại chúng đang thực tập soi sáng để chuẩn bị cho 
ngày tự tứ. Có thể sẽ có lễ truyền đăng cho một số 
các cây Hướng Dương vào dịp Tết này. Hẹn các 
con vào buổi Bình thơ Giao Thừa. Năm nay câu 
đối ăn Tết là “Con đã về rồi đó, con đã tới thật 
rồi”. Thầy chúc các con ăn một cái Tết ấm áp, 
bên Bếp Lửa Hồng của tình huynh đệ.

Thầy của các con

Phương Khê, hạ tuần tháng Giêng năm 2013

Sơn Cốc 
mùa trăng

(Thưởng thức một tuần làm biếng ở Sơn Cốc)

Chân Minh Hy

Chỗ tôi đang ngồi viết đây là trước cái lò củi 
ở Sơn Cốc, đêm nay là đêm cuối tôi ở Sơn Cốc, 
sáng mai tôi về lại Xóm Thượng rồi. Một tuần 
ở đây thật thú vị. Tôi chẳng làm gì hết. Chỉ có 
mặt và để cho năng lượng bình an ở đây thấm vào 
lòng.

Có bốn huynh đệ cùng đi chung. Thầy Pháp 
Đường đã về chiều hôm qua, thầy Pháp Siêu, thầy 
Pháp Linh đã về hai hôm trước, chỉ còn tôi ở lại. 
Chỉ có tôi là ăn cơm mỗi ngày ba bữa, còn ba 
Thầy kia thì nhịn đói theo phương pháp thanh lọc 
cơ thể. Ban đầu tôi không biết, cho nên đem đồ ăn 
trong một tuần cho cả tôi và thầy Pháp Đường, ai 
dè thầy cũng nhịn đói luôn, làm tôi tự nấu tự ăn 
một mình. Cũng vui. Nhưng sau đó thì lại vui hơn, 
vì ngày nào cũng được qua ăn cơm với Sư Ông. 
Thế là đồ ăn dư lại càng dư nữa. Tôi thì có tính 
hay mắc cỡ, ngại đi ăn cơm nhà người khác lắm! 
Sư Ông là Thầy mà, tại sao mình mắc cỡ nhỉ? Biết 
vậy mà vẫn mắc cỡ như thường, hồi nhỏ đã vậy 
rồi mà, tôi chưa đi ăn cơm của một nhà hàng xóm 
nào. 

Tôi nhớ có một bữa đó, đang đi thiền hành 
thì bụng đói, lại nhớ các anh em ở Sơn Hạ nữa. 
Nghĩ rằng, lâu quá chưa được ngồi ăn cơm với các 
anh em ở Sơn Hạ, hôm nay mình xuống ăn cơm 
một bữa đi! Vậy là tôi rẽ lối đi xuống Sơn Hạ. Đến 
nơi rồi thì mới biết là mắc cỡ quá, biết là huynh đệ 
của mình đó mà không dám vào. Nghĩ bụng, chắc 
là chuông chưa thỉnh... nhưng chuông đã thỉnh rồi 
kìa, sao không có ai gọi mình một tiếng nhỉ! Thế 
là tôi đi một vòng quanh Sơn Hạ, rồi vác cái bụng 
đói đi về. Biết rứa đừng xuống cho rồi. Mắc cỡ 
đúng là khổ thiệt!

(Thưởng thức một tuần làm biếng ở Sơn Cốc)
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Tôi nghe sư em Chiêu Nghiêm kể, lúc đầu 
sư em làm thị giả cho Sư Ông thì căng thẳng lắm, 
thấy mệt quá chừng, sau một ngày làm thị giả 
thì về nằm thừ người ra (bây giờ sư em Chiêu 
Nghiêm làm thị giả quen rồi). May mà tôi chưa 
làm thị giả, chỉ nội một việc ngồi ăn cơm với 
Thầy thôi mà chẳng tự nhiên chút nào. Cơm cũng 
để Thầy xới cho, đồ ăn cũng để Thầy gắp cho. 
Nghĩ bụng, chắc bữa sau phải trốn thôi. Ngại quá 
đi. Nhưng ngày nào Thầy cũng cho thị giả qua 
gọi, trân quý cái tình của Thầy cho nên tôi lại đi. 
Có một bữa chiều, Thầy qua phòng và gọi: “Minh 
Hy qua đây chơi con!” Nghe Thầy gọi mà nhẹ cả 
người, qua chơi thôi chứ không phải qua ăn cơm. 
Ai ngờ, Thầy nói qua chơi, tức là qua ăn cơm đó. 
Thầy dễ thương thiệt!

Bây giờ thì tôi tự nhiên hơn chút xíu rồi. 
Có thể tự xới cơm cho mình và cho Thầy được 
rồi. Biết gắp đồ ăn cho các sư em nữa. Thầy 
thật là khéo, ở với Thầy một tuần thì thấy mình 
tự nhiên hẳn ra, thấy gần gũi nữa là khác. Chỉ 
có điều lúc đầu hơi bị ngố chút xíu. Thầy xới 
cơm thì ăn cơm, Thầy gắp thức ăn cho thì cũng 
cứ rứa mà ăn thôi. Cho đến một bữa, đang lúc 
ăn cơm Thầy nói: “Con gắp thức ăn cho sư em 
con”. Đó là cái tình anh em đó, là không khí 
của một gia đình đó mà. Trong câu nói đó tôi 
chợt hiểu ý của Thầy, “cái tình Thầy đã trao cho 
con rồi đó, con nhớ trao lại cho các sư em con”. 
Thưa Thầy, con đã hiểu, con sẽ trao lại cho các 
sư em của con. 

Tôi chưa bao giờ thấy ở đâu mà có cái tình 
Thầy - trò đẹp như ở đây. Nó mộc mạc, nó chân 
tình nhưng sao mà sâu lắng khó quên. Trong một 
tuần này tôi cũng được đọc hồi ký của Thầy, đó 
là một niềm hạnh phúc nữa. Người học trò nào 
cũng muốn biết thêm về Thầy mình, nhưng hiếm 
khi có những người học trò có được may mắn đó. 
Ngoài việc đọc hồi ký, tôi dành thời gian đi dạo 
quanh vườn, đi để nghe suối chảy, nghe chim hót 
và nghe tiếng gió reo qua rừng tre. Bước chân tôi 
nhờ vậy mà thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng 
có thời gian ngồi nhìn lại mình hàng giờ bên bếp 
lửa. Ở đây, lò sưởi điện bị hỏng cho nên anh em 
tôi đốt củi cả ban ngày lẫn đêm về, để chơi với 
ánh lửa và để sưởi ấm. Ngồi yên như vậy, tôi nhìn 

lại mình, nhìn lại sự tu học của mình ở Làng trong 
ba năm qua, nhìn lại con đường mà mình đang đi, 
nhìn lại tâm tư tình cảm của mình, cách mình xây 
dựng tình huynh đệ... Như người học trò kia, sau 
một năm học tập thì ôn lại bài để chuẩn bị cho 
một kỳ thi; còn tôi thì ngồi ôn lại những cái ấy, 
điều chỉnh một chút xíu trước lúc đi xa. 

Vậy, đây cũng là quê hương của mình nữa 
rồi. Đáng lẽ ra phải nói là về quê hương chứ, mà 
về quê hương thì đâu có nói “đi xa” được. Tôi 
cũng chẳng biết nữa. Tôi thuộc về nó và nó ở 
trong tôi lúc nào chẳng hay.

Tôi chép lại bài thơ này như là một kỷ niệm 
của tôi với Sơn Cốc.

Ta về Sơn Cốc 
Mùa trăng dạo ấy
Tình đẹp như mây
Nhẹ tợ khói lam chiều
Mái tranh quê 
Gọi về bao con trẻ
Bữa cơm chiều
Nhẹ gửi mối tình riêng
Tình thật đẹp 
Như trăng kia ngời sáng
Dạ một lòng
Xin giữ mãi về sau.

Sơn Cốc ơi! Ta sắp đi. Đi là để trở về, nhớ là 
để thương nhau nhiều hơn. 

Sơn Cốc 11.03.2012
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Nơi Gửi Gắm Niềm Tin
Sư Ông Làng Mai bình thơ đêm giao thừa 2012

nỗi nhớ niềm đau của mình. Trong bài “Bến 
xuân”, Văn Cao tưởng tượng mình có một ngôi 
nhà bên bờ suối và có người yêu đến thăm mình. 
Chuyện này chưa từng xảy ra. Ao ước trong đời 
thực không được thỏa mãn nên nhạc sĩ phải đưa 
nó vào thi ca. Khi bài hát này ra đời, có rất nhiều 
người sử dụng để ru những ước vọng của mình. 
Người thanh niên nào lớn lên mà không khao khát 
yêu thương và được yêu thương? Nhưng người 
có hạnh phúc trong tình yêu thì ít mà người gặp 
khổ đau trong tình yêu thì lại rất nhiều, tại vì cả 
mình và người kia đều chưa biết cách yêu thương.
Hãy nghe bài thơ sau đây của nhà thơ Đàm Thị 
Lam Luyến:

Nếu ta gửi tình yêu vào một nơi chân thật
Thì tình yêu của ta sẽ thành hương thành mật
Gửi tình yêu vào đất được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh
Ta trao cả cho anh một tình yêu cháy bỏng
Như một cánh buồm xinh hiến mình cho biển rộng
Ta đã gửi cho anh cả con tim dào dạt
Và anh trả cho ta nỗi buồn đau tan nát
Ta muốn ôm cả đất, ta muốn ôm cả trời
Mà sao không ôm trọn trái tim một con người?

“Nếu ta gửi tình yêu vào một nơi chân thật”: 
Yêu nghĩa là đầu tư trái tim của mình vào một 
nơi, nếu mình đầu tư lầm thì mình mất hết vì mình 
chỉ có một trái tim. Bài thơ này đã được nhà thơ 
Thuận Yến phổ nhạc.

Đây là một bài thơ khác của nhà thơ Trần 
Quang Quý. Anh chàng này may mắn hơn, không 
bị người yêu phụ bạc nhưng vẫn thấy tình yêu 
đó không đủ cho mình. Là một chàng trai trẻ anh 
cần có không gian lớn hơn để vẫy vùng và anh 
thấy tình yêu của mình giống như cái mạng nhện 

Người nghệ sĩ ngoài đời sáng tác ra những 
bài thơ bản nhạc vì họ có những niềm đau nỗi 
nhớ trong lòng. Khi một bài thơ đẹp hay một bản 
nhạc hay của người nghệ sĩ được sáng tác ra thì 
sẽ có nhiều tâm hồn đồng cảm mượn nó để ru 
những niềm đau nỗi nhớ của mình. Ai mà không 
có những nỗi nhớ niềm đau? Cho nên người ta 
tiêu thụ thơ và nhạc nhiều lắm.

Trịnh Công Sơn từng viết nhiều bản tình ca 
rất hay, khiến cho bao người sử dụng để vỗ về 
niềm đau của họ. Nếu mình không thích nhạc 
Trịnh Công Sơn nghĩa là mình không có những 
nỗi nhớ niềm đau ấy trong lòng. Trịnh Công Sơn 
đã trải qua nhiều nỗi đau. Những mối tình của ông 
thường rất ngắn ngủi. Đối với Trịnh Công Sơn thì 
tình yêu vốn mong manh sương khói và dễ chết 
yểu, trong khi đó thì tình bạn lại bền vững, đem 
đến cho mình niềm vui và sức khỏe. Niềm vui của 
Trịnh Công Sơn là được ngồi hát cùng bạn bè. Cái 
mà ông được thừa hưởng trong cuộc đời chính 
là tình bạn. Trịnh Công Sơn cũng từng có cơ hội 
được gần gũi với các vị xuất gia, từng được nghe 
kinh nên thỉnh thoảng trong nhạc Trịnh có phảng 
phất âm hưởng của tiếng kinh.

Thời bấy giờ, người thanh niên Việt Nam có 
những thao thức mà không nói lên được. Đó là 
ước muốn chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa mà 
trong đó người Việt phải buộc lòng giết nhau bằng 
ý thức hệ và vũ khí nước ngoài. Trong số những 
người thanh niên ấy có Trịnh Công Sơn. Thỉnh 
thoảng Trịnh Công Sơn cũng nói ra được một vài 
điều, do đó có khi nhạc của ông được gọi là “nhạc 
phản chiến”.

Những bài nhạc nổi tiếng thời tiền chiến như 
bài “Bến xuân” của Văn Cao, cũng là để ru những 
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và con nhện chỉ đi quanh quẩn trong mạng nhện 
đó mà không ra khỏi được, dù cái mạng nhện có 
trung kiên với mình. Anh là người may mắn trong 
tình yêu nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn với tình 
yêu ấy:

Lối về nhỏ căn nhà ta bé nhỏ
Một tiếng guốc khua cũng đủ chật rồi
Em nấu bếp nhìn anh trong mắt ướt
Thế là chiều Hà Nội bớt lang thang

Có lẽ là cô nàng đang nấu bếp và khói làm 
cho mắt ướt chứ không phải là cô khóc. Mình 
là một trong số những người may mắn vì mình 
đang có một tổ ấm, có một nơi để về, có một 
trái tim chờ đợi mình ở nhà. Nhưng điều ấy đã 
đủ chưa?

Đâu những tòa nhà cao ánh đèn cao áp
Mái nhà con vừa khép đủ chúng mình
Ta bỗng thấy thương hơn từng con nhện
Đi suốt đời một mảnh tơ riêng
Em vất vả, gầy hơn, đêm ít ngủ
Lo cho anh chi chút lúc lên đường
Một viên thuốc năm ba lần căn dặn

Ốm đau tan từ một lời thương. Người vợ này 
rất chăm lo cho chồng, cô dặn đi dặn lại anh nhớ 
phải uống viên thuốc này nhé, dặn tới năm lần. Có 
lẽ hết bệnh không phải nhờ viên thuốc mà là nhờ 
cái ân cần của người kia.

Anh nghèo lắm có gì đâu ngoài sách
Có gì đâu gia tài chẳng ngoài em
Ô cửa hẹp mặt trời thăm thẳm quá.
Một ngôi sao thả lỏng giữa xa mờ

Và đây, hai câu thơ cuối giống như một sự 
quyết định, không biết cái gì sẽ xảy ra:

Anh bất chợt nhìn em bất chợt
Ô cửa này rộng mở anh đi.

Trong bài thơ của Đàm Thị Lam Luyến, 
mình cần ghi nhớ rằng mình chỉ có một trái tim, 
làm sao để mình gửi trái tim ấy vào đúng nơi 
đúng chỗ, tại vì thương yêu là một sự đầu tư lớn, 
đầu tư nhầm chỗ là mình sạt nghiệp, thế nên phải 
cẩn thận lắm. “Nếu ta gửi tình yêu vào một nơi 
chân thật”, nhưng biết đâu là nơi chân thật? Đôi 
khi lời nói kia rất đường mật nhưng có sự giả dối. 
Anh chàng có thể đã nói điều đó với nhiều cô 

rồi, nhưng mình không biết, lại cứ tưởng mình là 
người duy nhất được nghe câu nói đó.

Người đi xuất gia cũng muốn tìm nơi gửi gắm 
trái tim của mình. Bài thơ “Tìm Nhau” cũng nói 
về tình yêu. Đi tìm ở đây là sự đi tìm chính mình. 
“Con đã đi tìm Thế Tôn”, nhưng kỳ thực là con đã 
đi tìm chính con. Mình chưa biết mình là ai. Đây 
là một quá trình đi tìm kiếm. Khi mình biết được 
mình là ai thì mình có bình an, hạnh phúc. Trong 
bài thơ có câu “Con đã tìm ra Thế Tôn. Con đã 
tìm ra con” có nghĩa là vậy. Khi mình tìm ra được 
mình là mình tìm ra được Bụt và khi mình tìm ra 
được Bụt thì mình tìm ra được mình “Thế tôn với 
con đã từng là một”, đây không phải là sự tìm 
kiếm bên ngoài mà là sự tìm kiếm bên trong.

Đất Mẹ nhiệm mầu
Vào năm 1969, lần đầu tiên mọi người thấy 

được hình ảnh của địa cầu nhìn từ mặt trăng tuyệt 
đẹp. Phi thuyền Apollo đưa ba phi hành gia lên 
trên mặt trăng, giữa đường các phi hành gia đã 
nhìn về địa cầu và chụp ảnh trái đất. Phi hành gia 
người Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil 
Armstrong. Khi ông đặt bước đầu tiên xuống mặt 
trăng thì ông rất ý thức. Ông đã nói: “Đây là một 
bước nhỏ của con người nhưng là một bước rất 
lớn của nhân loại.” Sau khi được nhìn thấy bức 
ảnh về trái đất này, tôi đã làm một bài thơ:

An tịnh tâm hành
Trên đường lên nguyệt cầu
Quay nhìn lại
Tôi thấy em
Và tôi không ngừng kinh ngạc:
Em xinh đẹp quá chừng
Em là một chiếc bong bóng nước
Nổi trên biển không gian mông mênh
Em là đại địa
Em là hành tinh xanh
Hiển nhiên và mầu nhiệm
Nhưng rất đỗi mong manh.

Tôi thấy tôi trong em
Đang bước đi những bước chân ý thức
Trên con đường đất
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Hai bờ cỏ xanh
Chân nói lời nguyện ước với đất
Mắt ôm lấy bình minh
An trú trong giờ phút
Lá thu rơi, ngập cả nẻo thiền hành.

Có con sóc thập thò
Sau gốc cây
Nhìn tôi
Với một chút ngỡ ngàng trong ánh mắt
Rồi leo lên thoăn thoắt
Và ẩn mình sau một cụm lá xanh.

Tôi thấy dòng nước trong
Đang len chảy giữa khe đá trắng
Suối cười reo
Thông vi vút
Cùng ngợi ca một buổi sáng thanh bình.

Tôi cũng thấy những vùng đau nhức
Nơi con người đang kẹt thế giao tranh
Chúng ta đang làm khổ nhau
Và vung vãi tang thương trên đất
Kỳ thị
Hận thù
Tham lam

Tạo thành bao thảm khốc
Gà một nhà đã rủ nhau bôi mặt
Tiếng kêu gào thảm thiết nạn đao binh

Đại địa quê hương ta chính là ta
Này các anh các chị
Quê hương ta xinh đẹp quá chừng
Tôi muốn ôm cả vì sao xanh
Áp vào lồng ngực nhỏ
Chúng ta hãy cùng nhau hòa nhịp thở
An tịnh tâm hành

Loài người chúng ta hãy chung lưng góp sức
Chấp nhận nhau
Thương yêu nhau
Vì ta cùng thương yêu trái đất
Bởi ta biết rằng
Tình ta là tất cả
Tình ta không phải chỉ là một mảnh nhỏ
Ta là những kẻ chịu chung trách nhiệm về hành 
tinh xanh.
Anh chị em ơi
Sáng nay hãy truyền được cho nhau
Cái Thấy
Làm sao cho
Tình yêu lớn tượng hình.

Lễ dựng cây nêu ngày tết - Xóm thượng
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Chủ nghĩa dân tộc đã trở thành rào cản, sự 
đấu tranh của các dân tộc với nhau không cho 
phép chúng ta có thời gian và năng lượng để thay 
đổi sự sống và bảo vệ hành tinh này. Thế nên bài 
thơ này có câu: “Tình ta không phải chỉ là một 
mảnh nhỏ. Ta là những kẻ chịu chung số phận của 
hành tinh xanh”. Mỗi nước đều coi đất nước của 
mình là một bà mẹ. Ở Việt Nam ta nói là Mẹ Việt 
Nam. Ở bên Pháp nói là La Mère Patrie. Nhưng 
những bà mẹ đó chỉ là một mảnh nhỏ trong khi 
bà mẹ lớn của chúng ta là trái đất. Hiện bây giờ 
các bậc thiện tri thức trên thế giới đã thấy rõ rằng 
sự tranh chấp giữa các nước với nhau là một rào 
cản lớn khiến cho chúng ta không có cơ hội bảo 
vệ cho hành tinh của chúng ta. Vì muốn bảo vệ 
nước mình nên mình cũng muốn nước mình có 
bom nguyên tử. Vì muốn bảo vệ nước mình nên 
mình cũng muốn khai thác cho đất nước mình 
giàu mạnh để chống lại những nước khác, vì vậy 
cho nên mình đang đi trên một con đường không 
thuận lợi cho việc cứu hộ hành tinh.

Học hạnh của đất
Có một lần Đức Thế Tôn dạy chú tiểu La 

Hầu La: “Con hãy học theo những đức tính của 
đất thì con sẽ có hạnh phúc.” Đất có tính kiên trì, 
bền vững, luôn trung kiên mà không phản bội. 
Đất không kỳ thị, đất thương yêu và ôm lấy tất cả 
mọi loài dù những đứa con mà trái đất sinh ra có 
thế nào đi nữa thì đất mẹ vẫn luôn luôn đưa hai 
tay đón lấy khi nó trở về. Đất có năng lực sáng 
tạo. Đất đã sáng tạo ra sự sống với sự hợp tác 
của mặt trời. Ta tự hào có biết bao vị anh hùng, 
nhưng đất là vị anh hùng lớn nhất đã phải chịu 
đựng hàng tỉ năm để tạo nên sự sống. Ta tự hào là 
có những nhạc sĩ tài ba, nhưng đất là nhạc sĩ tài 
ba nhất, những tiếng hải triều là âm nhạc, tiếng 
gió, tiếng mưa, tiếng lá xào xạc, tiếng chim líu lo 
đều là âm nhạc tuyệt vời. Chúng ta tự hào rằng 
có những họa sĩ tài ba, nhưng chính đất đã tạo ra 
những bức họa đẹp nhất. Đông sang tuyết phủ, 
xuân tới trăm hoa đua nở, có liễu lục đào hồng; hạ 
đến cây cối xanh tươi; thu về lá rực rỡ muôn màu. 
Rõ ràng Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa là một họa 
sĩ lớn.

Vật chất và tinh thần
Trước đây khoa học cho rằng sự sống, trí tuệ 

và ý thức là do vật chất sinh ra. Vật chất làm ra sự 
sống và sự sống làm ra trí tuệ nhưng bây giờ khoa 
học lượng tử (quantum science) không còn thấy 
đất là vật chất nữa. Có những nhà khoa học nói 
rằng: “Ý niệm trước đây của chúng ta về vật chất 
là một sai lầm.” Người ta đã khám phá ra rằng vật 
chất là năng lượng, nó là những đợt sóng và chính 
tâm thức của mình cũng là năng lượng, là những 
đợt sóng. Tâm thức có sức mạnh rất to lớn.

Nhà bác học Albert Einstein không tin vào 
một đấng thượng đế đứng trên trời điều khiển và 
kiểm soát những gì xảy ra dưới mặt đất. Ông nói 
rằng: “Là một nhà khoa học tôi không tin rằng 
có một Thượng Đế đứng ở trên kia điều khiển 
nhân sự dưới này. Nói như vậy không có nghĩa 
là tôi không cảm động khi nhìn vào vũ trụ.” Ông 
nói rằng mỗi khi nhìn vào vũ trụ thì ông thấy 
một sự hòa điệu, một vẻ đẹp tuyệt vời khiến cho 
ông rung động. Ông nói: “Nếu trong tôi có một 
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cái gì có tính cách tôn giáo thì chính là sự kính 
ngưỡng và rung động đó. Nếu trong tương lai 
có một tôn giáo mà mọi người có thể theo được 
thì đó không phải một tôn giáo thờ phụng một 
vị thần linh, sáng tạo ra vũ trụ mà đó là một tôn 
giáo có tính cách vũ trụ, trong đó những gì mình 
tin phải được chứng thực bởi những xét nghiệm 
của khoa học.”

Tịnh Độ hiện tiền
Tại Làng Mai chúng ta có thực tập pháp 

môn Tịnh Độ nhưng đối với chúng ta thì Tịnh 
Độ là Tịnh Độ bây giờ và ở đây. Tịnh Độ là trái 
đất vì khi ta lấy kính viễn vọng để soi chiếu thì 
chúng ta chưa tìm thấy được ở đâu một tinh cầu 
đẹp đẽ như trái đất, thế nên chúng ta không dại 
gì bỏ trái đất để đi tìm một Tịnh Độ vu vơ nào 
đó ở nơi khác mà chúng ta không biết có thật 
hay không. Tịnh Độ của Làng Mai là bây giờ và 
ở đây. Nếu mình biết thở, biết đi thiền hành, thì 
mỗi hơi thở và bước chân như vậy đem mình về 
với giây phút hiện tại để khám phá ra bao điều kỳ 
diệu. Chánh niệm là ý thức mình đang có mặt để 
biết những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh 
ta, đó là Tịnh Độ Hiện Tiền. Nói rằng Tịnh Độ 
Hiện Tiền nằm ngay trên trái đất thì khoa học có 
thể chấp nhận được. Không ai có thể phủ nhận 
điều đó.

Chúng ta là một mầu nhiệm và tất cả những 
gì bao quanh chúng ta đều là mầu nhiệm. Những 
mầu nhiệm đó là do đất Mẹ sinh ra. Chúng ta đều 
là con của Mẹ. Các vị Bụt, các vị Bồ Tát cũng 
là con của trái đất. Chúng ta ai cũng có một bà 
mẹ đã sinh ra ta thì người mẹ ấy cũng là con của 
trái đất, chúng ta có một người cha sinh ra ta thì 
người cha ấy cũng là con của trái đất. Chúng ta có 
một vị thầy thì vị thầy ấy cũng là con của trái đất. 
Chúng ta có một vị Bụt thì vị Bụt ấy cũng là con 
của trái đất. Vì vậy chúng ta phải công nhận trái 
đất là người mẹ chung của chúng ta. Đó là Bồ Tát 
Thanh Lương Địa, một vị Bồ Tát rất xinh đẹp và 
mầu nhiệm.

Mỗi khi lao đao, hốt hoảng, buồn khổ chúng 
ta có thể trở về tiếp xúc với đất Mẹ, đất Mẹ sẽ ôm 
lấy và truyền lại năng lượng cho chúng ta. Nếu 

chúng ta quán chiếu cho giỏi thì chúng ta sẽ vượt 
thoát được sinh tử, chúng ta sẽ không bao giờ 
chết. Khi quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy đất Mẹ 
ở trong ta và có ta trong Mẹ. Nếu Mẹ là vô sinh 
bất diệt thì ta cũng là vô sinh bất diệt. Chúng ta từ 
Mẹ mà được biểu hiện ra, rồi chúng ta sẽ trở về 
với Mẹ, sau đó Mẹ lại đưa chúng ta ra đời trở lại 
nên không có gì phải lo sợ. Quay về nương tựa trái 
đất là một pháp môn rất thích hợp với Phật giáo. 
Albert Einstein cũng nói rằng nếu có một tôn giáo 
có thể đóng vai trò một tôn giáo vũ trụ căn cứ trên 
những bằng chứng xác thực có thể đi đôi với khoa 
học thì đó là đạo Bụt.

Ở Làng Mai có một bài kinh mới: “Kinh ca 
tụng Đất Mẹ”. Bài này không những Phật tử mà cả 
những người không phải Phật tử cũng có thể tiếp 
nhận được và thấy đây là một sự thật. Khi quán 
chiếu ta thấy đất Mẹ có trong ta và ta có trong đất 
Mẹ. Ta phải thay đổi cách sống thì mới cứu được 
bà mẹ của chúng ta.

Có một vị vua như thế
Ở Việt Nam có phái thiền Trúc Lâm, nguồn 

gốc từ núi Yên Tử. Vị Tổ đầu tiên là Trúc Lâm Đại 
Sĩ, tức là Vua Trần Nhân Tông. Sau khi đánh tan 
quân xâm lăng phương Bắc, vua Trần Nhân Tông 
lên núi Yên Tử xuất gia, Ngài từng du hành qua 
rất nhiều nơi trên đất nước để gặp gỡ dân chúng. 
Nhà vua đi chân đất viếng thăm các miền quê để 
khuyên dân bỏ những tục lệ mê tín dị đoan quay 
về thực tập theo chánh pháp. Dân chúng biết vị 
xuất gia này trước đây là vua của mình nên rất 
cung kính và hết lòng nghe lời. Trong lúc vua con 
làm chính trị thì vua cha làm đạo đức. Hai cha con 
phụng sự đất nước bằng hai cách khác nhau. Đó 
là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam, 
nhân dân sống có đạo đức nên đất nước được thái 
bình hạnh phúc.

Nếu vị nào đã đọc sử Việt Nam hoặc đọc 
cuốn “Am Mây Ngủ” thì đã biết rằng vua Trần 
Nhân Tông có một cô công chúa tên là Huyền 
Trân. Để giải quyết tranh chấp biên giới với nước 
Chàm, vua đã đi bộ sang làm thượng khách của 
vua Chàm và đã hứa gả con gái cho vua Chàm. 
Khi ấy công chúa mới có 14 tuổi.



48  con đã về rồi đó

Hồi đó trong triều có một vị quan rất giỏi 
về văn học tên là Lý Đạo Tái có tài ngoại giao 
và ứng đối rất giỏi nhờ văn chương lỗi lạc của 
mình. Lý Đạo Tái làm quan được hai ba năm thì 
đi xuất gia làm đệ tử của thầy Bảo Phác với pháp 
hiệu là Huyền Quang. Thầy Bảo Phác cũng là đệ 
tử của vua Trần Nhân Tông. Thầy rất yêu quý 
Huyền Quang, đi đâu cũng cho đi. Một hôm thầy 
Bảo Phác cho thầy Huyền Quang cùng đi theo 
mình nghe vua Trần Nhân Tông giảng pháp. Nhà 
vua nhận ra thầy Huyền Quang trước đây là Lý 
Đạo Tái nên đã đề nghị thầy Bảo Phác cho Huyền 
Quang ở lại để vua nhờ biên tập những kinh điển 
và tác phẩm mà vua muốn để lại cho hậu thế, nhờ 
vậy thiền sư Huyền Quang được ở lại với vua 
Trần Nhân Tông, sau này trở thành tổ thứ ba của 
thiền phái Trúc Lâm.

Thiền sư mê hoa cúc
Về già thầy Huyền Quang lên an dưỡng ở 

Côn Sơn. Lúc ấy thầy đã 77 tuổi. Thầy không 
thích đi giảng dạy trong dân chúng mà chỉ thích 
giảng dạy cho người xuất gia. Có lúc hàng ngàn 
tu sĩ tới theo học với thầy. Thầy Huyền Quang 
rất yêu hoa cúc. Ngày xưa thầy Huyền Quang 
trồng nhiều hoa cúc tại Côn Sơn. Trong lịch sử 
văn chương có những người thích hoa lan, có 
người thích hoa mai, có người thích trúc, v.v… 
nhưng thầy Huyền Quang thì lại thích hoa cúc 
hơn cả. Thiền sư Huyền Quang có làm một bài 
thơ về hoa cúc. Ông nói tuổi lớn rồi không thấy 
có gì hấp dẫn hết. Ngoài thì giờ ngồi thiền, tụng 
kinh, thổi sáo, đi chơi thì thầy trồng cúc, trồng 
khắp nơi, sân trước, sân sau, trên lầu, dưới lầu. 
Sau mỗi buổi ngồi thiền, việc đầu tiên là ra thăm 
vườn cúc. Mỗi khi nghĩ tới cúc là trong lòng 
ông rộn ràng như khi nghĩ tới người yêu vậy.

Đường nhà Tưởng Hũ tre reo gió
Vườn cảnh Tây Hồ đẹp nét mai
Nghĩa khí chẳng đồng tình chẳng hợp
Cúc hoa nở sáng khắp vườn ai

Ngàn sông không đủ thấm lòng già
Bách vịnh mai hoa vẫn kém xa
Đầu bạc ngâm hoài vần chưa ổn

Thấy hoa cúc nở rộn lòng ta.

Quên thân, quên thế, thảy đều quên
Thiền tọa giờ lâu, lạnh thấm giường
Trong núi năm tàn, không có lịch
Thấy hoa cúc nở biết Trùng dương.

Năm năm nở đúng tiết thu qua
Gió dịu trăng thanh ý mặn mà
Cười kẻ không hay hoa huyền diệu
Khi về mái tóc giắt đầy hoa.

Người ở trên lầu, hoa dưới sân
Vô ưu ngồi ngắm khói trầm xông
Hồn nhiên người với hoa thành một
Một đóa hoa vàng chợt nở tung.

Phương phi xuân sắc, trắng hay vàng
Thời tiết tùy loại, hợp sắc hương
Khi mọi loài hoa rơi chật đất
Dậu Đông, hoa Cúc vẫn chưa tàn.

I am in love
Tôi cũng hơi giống thầy Huyền Quang ở 

điểm là rất yêu hoa cúc. Tuổi của tôi bây giờ lớn 
hơn tuổi của thầy Huyền Quang, nhưng đọc bài 
thơ này tôi thấy rất hợp ý. Có những lúc trên Xóm 
Thượng, hay khi ở Phương Khê, làm việc một hồi 
chợt nhớ tới ở ngoài kia có trăng, có trúc, có con 
đường thiền hành thì trong lòng rộn lên, tôi đặt 
bút xuống, choàng áo và đi ra ngoài. Giây phút 
ấy đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Mỗi buổi 
sáng thức dậy, sau khi rửa mặt, mặc áo khoác lên 
rồi đi bộ từ thất Ngồi Yên lên thiền đường, mỗi 
bước chân như vậy giúp mình tiếp xúc với thiên 
nhiên, trăng sao, cây cối, hạnh phúc vô cùng. 
Tôi có viết một bức thư pháp: “I am in love with  
Mother Earth”. Giống như một chàng trai trẻ khi 
nghĩ tới người yêu thì lòng rộn ràng lên, tôi cũng 
vậy, tôi đầu tư vào trái đất. Bồ Tát Thanh Lương 
Đại Địa đã đem đến cho tôi biết bao hạnh phúc. 
Đầu tư vào vị đại Bồ Tát này là chắc ăn nhất.

Chúc các vị trong tăng thân một năm mới 
đầy bình an và hạnh phúc.
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TIẾP NỐI ĐẸP
Hôm 11-10-2012 vừa qua, đại chúng bốn chùa Làng Mai đã tập họp tại thiền đường Hội Ngàn 
Sao ở Xóm Hạ Làng Mai mừng sinh nhật Thầy, mừng Ngày Tiếp Nối của Thầy. Dưới đây là 
những lời chia sẻ của Thầy được nói ra khi tăng thân của Tổ Đình Từ Hiếu muốn được nghe 
giọng nói của Thầy, muốn được Thầy sách tấn:

nhãng sự thực tập Thiền Đi Trong Tịnh Độ mỗi 
ngày. Mọi người cùng đi trong chánh niệm ngoài 
trời, mỗi ngày một lần, đó là thiền hành chung, và 
ngoài ra còn đi riêng từ phòng mình đến nhà ăn, 
từ nơi này đến nơi kia, từ tăng xá đến nơi chấp 
tác… Trong giờ thiền đi trong Tịnh Độ xin không 
nên vắng mặt bất cứ ai. Thiền tọa cũng thế. Xin 
ghi lý do vắng mặt khi phải vắng mặt. Thầy đã 
trao truyền chánh niệm, năm phép thực tập chánh 
niệm và hơi thở ý thức mỗi khi có cảm xúc mạnh 
hay có cảm thọ buồn tủi, đau đớn để mà ôm ấp, 
nhìn sâu, phát khởi lòng từ bi và chuyển hóa.

Vào ngày chánh niệm, nếu có người cư sĩ 
tham dự thì mình cũng đi trong Tịnh Độ với nhau 
để mọi người có thể thấy được là cõi Tịnh Độ nói 
trong kinh không phải là chuyện mơ ước xa vời mà 
có thể đạt được ngay trong giây phút hiện tại. Sau 
pháp thoại ngày Chủ nhật, xin đề nghị mọi người 
nghỉ ngơi chừng mười lăm phút rồi tập họp trước 
chánh điện để cùng đi trong Tịnh Độ. Chúng ta có 
thể đi ngang hồ Sao Hôm, hồ Sao Mai rồi đi lên 

Ngày Tiếp Nối
Ở Làng Mai chúng ta không nói “mừng 

ngày sinh nhật” mà nói “mừng ngày tiếp nối” 
(Continuation Day). Tiếp nối cái gì và ai tiếp nối 
ai? Đó là sự tiếp nối của thầy trong thầy và trong 
các con của thầy, xuất sĩ cũng như cư sĩ. Các con 
tiếp nối thầy nghĩa là sao? Sự tiếp nối có hai phần, 
nơi thân tâm mình và nơi thân tâm những người 
được tiếp nhận những gì mình truyền trao. Bụt có 
dạy về trao truyền: Người trao truyền, người nhận 
trao truyền và vật được trao truyền là một. Gọi 
là Tam luân không tịch, không có chủ thể trao, 
không có người nhận: Chỉ có sự trao truyền, thế 
thôi. Trao cái gì, trước nhất là trao bước chân. 
Các con đã đặt được trên mặt đất từng bước chân 
chánh niệm chưa? Thầy muốn nói đến chùa Tổ Từ 
Hiếu là nơi thầy được Sư Cố là Hòa Thượng Chân 
Thật giao cho trách nhiệm Trụ Trì. Thầy mong 
rằng quý thầy và quý sư cô bên chùa Tổ thực hiện 
ngay được sự tiếp nối của thầy trong từng bước 
chân và hơi thở của mình. Các con hãy đặt từng 
bước chân chánh niệm từ phòng ngủ đến nhà vệ 
sinh, từ nhà vệ sinh đến nhà trà, từ nhà trà lên 
thiền đường. Các con phải thực sự tiếp nối thầy 
trong từng hơi thở và từng bước chân. Suốt sáu 
mươi năm qua thầy đã liên tục trao truyền những 
thao thức và hoài vọng của thầy cho bao nhiêu 
người, qua cách thầy nói năng, đi đứng, ăn uống 
và chấp tác trong chánh niệm, qua bao nhiêu sách 
thầy đã viết, qua những lời thầy thuyết giảng, 
hoặc trước quần chúng đông đảo, hoặc cho từng 
nhóm nhỏ hoặc cho từng người. Các con đã tiếp 
nối thầy được bao nhiêu rồi?

Thiền đi trong Tịnh Độ
Thầy đã trao truyền Tịnh Độ Hiện Tiền. 

Thiền đi trong Tịnh Độ. Xin chùa Tổ đừng xao 
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đồi Dương Xuân để cùng ngồi xuống trên Tịnh 
Độ, thở và thấy được sự có mặt của cõi Tịnh Độ 
bây giờ và nơi đây và cũng ý thức cảm nhận được 
sự có mặt của nhau, đó là đang thật sự ngồi chơi 
trong Tịnh Độ. Mình đã làm được điều này trong 
chuyến về của thầy trong các năm 2005, 2007 và 
2008. Mọi người trong chúng ta đều đã có kinh 
nghiệm về điều đó. Chúng ta phải tiếp tục, phải 
hướng dẫn cho kỹ lưỡng mỗi khi có người Phật tử 
cư sĩ tới chùa. Phải có tập sách hướng dẫn để mọi 
người đọc và đi được trong Tịnh Độ. Người xuất 
sĩ hay người cư sĩ nào tới chùa Tổ cũng có thể làm 
được việc đó, đi trong Tịnh Độ bây giờ và ở đây.

Xây tháp
Thầy không muốn sau này quý vị xây cho 

thầy một cái tháp ở Tổ Đình. Xây tháp như vậy 
sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu hôm nay quý vị 
không nối tiếp được những gì thầy trao truyền. 
Thầy rất không thích lấy một mớ tro từ hình hài 
của thầy bỏ vào một cái hủ rồi đặt vào trong tháp. 
Thầy không phải là nắm tro đó. Không có lý thầy 
chỉ là nắm tro ấy hay sao? Thầy nhiều hơn nắm 
tro đó. Thầy là một thực tại linh động, đang sống, 
đang có mặt khắp nơi. Trong các sư chú, sư cô 
đều có thầy, trong các vị cư sĩ quen biết đều có 
thầy. Ở chổ nào mà có thiền hành, thiền tọa, có 
pháp đàm, có ăn cơm in lặng, có Sám Pháp Địa 
Xúc là có thầy. Không được nhốt thầy, bỏ thầy 
vào trong một cái hủ nhỏ rồi đặt thầy vào trong 
cái tháp đó. Thầy không muốn thầy có một cái 
tháp. Tốn đất chùa vô ích. Sư thầy Đàm Nguyện 
đã xây cho thầy một cái tháp ở chùa Đình Quán 
rồi. Đã lỡ xây rồi thì phải ghi lên trước tháp mấy 
chữ: “Trong này không có gì”. Thầy không nằm 
trong cái tháp ấy đâu. “There is nothing inside”. 
Nếu người ta vẫn chưa hiểu thì ghi thêm một câu 
nữa: “Ngoài kia cũng không có gì”. Và nếu còn 
chưa hiểu thì ghi thêm một câu chót là: “Nếu có gì 
thì có trong bước chân và hơi thở của bạn.” Đó là 
điều thầy căn dặn các thầy các sư cô ở chùa Đình 
Quán Hà Nội và ở Tổ Đình. Đừng phí thì giờ để 
nghĩ đến chuyện tìm đất xây tháp cho thầy. Đó 
không phải là điều thầy nghĩ tới. Nếu có một tảng 
đá có sẵn thì để vào trong hốc đá bản thảo của 
một cuốn sách của thầy như cuốn Phép Lạ Của 

Sự Tỉnh Thức thì tảng đá đó có thầy nhiều hơn là 
một cái tháp trong đó có một nắm tro. Đem tro rải 
hết ra ngoài để nuôi cây nuôi cỏ, cho cỏ cho cây 
lớn lên.

Tổ Đình phải tu học theo Pháp Môn 
Làng Mai một trăm phần trăm

Đứng về phương diện tu học, thầy muốn Tổ 
Đình phải theo pháp môn Làng Mai một trăm 
phần trăm. Đó là công trình của thầy đã xây dựng 
nên. Có nhiều vị đã xây dựng nên những ngôi 
phạm vũ thật lớn. Đó là công trình của quý ngài. 
Nhưng công trình của thầy không phải là một tòa 
phạm vũ lớn lao mà là những pháp môn tu học có 
công năng chuyển hóa và trị liệu được cho người 
đương thời.

Ngôi tháp của thầy: 
Các pháp môn tu tập

Các pháp môn tu tập ấy chính là cái tháp của 
thầy. Ở Pháp Vân hay ở Tổ Đình đều phải có cái 
tháp ấy. Không phải một cái tháp bằng gạch, bằng 
xi măng mà cái tháp của sự thực tập. Tất cả các 
thầy, các sư cô, sư chú và các vị Phật tử cư sĩ tới, 
ai cũng được mời đi vào cái tháp đó. Nghĩa là 
phải học đi trong chánh niệm, uống trà trong 
chánh niệm, biết nói năng cho từ ái và biết lắng 
nghe nhau.

Quản trị
Thầy không muốn Tổ Đình được quản trị 

theo phương cách cổ điển. Thầy muốn Tổ Đình 
được chăm sóc, quản trị theo tinh thần mới, trẻ 
và dân chủ. Thầy muốn sau này chức vụ Trí Trì 
sẽ được hội đồng tỳ kheo công cử mỗi năm năm 
và công cử người nào có khả năng sống chung 
hạnh phúc với cả chúng, có khả năng tiếp xúc 
và đến được với mọi người, một vị nào mà cả 
chúng tin cậy và thương yêu, dù vị đó còn trẻ 
tuổi như thầy Pháp Hữu ở Xóm Thượng. Thầy 
muốn Tổ Đình phải tổ chức theo mô thức như 
Làng Mai. Phải có một Hội Đồng Tỳ Kheo để 
quyết định tất cả những gì cần quyết định ở Tổ 
Đình. Đó là cơ quan lập pháp. Mọi quyết định 
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đều phải do Hội Đồng Tỳ Kheo đưa ra. Bất cứ 
một vị tỳ kheo nào cũng phải nói lên tiếng nói 
về cái thấy của mình trong Hội Đồng Tỳ Kheo. 
Đồng ý và quyết định xong thì mình đã làm 
xong nhiệm vụ. Cái quyết định tối hậu là do 
Tác Pháp Yết Ma của Hội Đồng Tỳ Kheo làm 
ra. Thầy muốn Tổ Đình bắt đầu tổ chức như vậy 
ngay từ bây giờ. Tổ Đình cử ngay một ban 
chăm sóc (Care Taking Council - CTC), hoặc 
gọi cách khác là Ban Điều Hành. Và lần đầu 
này thầy muốn công cử thầy Từ Hải đứng ra 
thành lập ban ấy, tức là ban chăm sóc của Tổ 
Đình. Thầy Từ Hải tuy còn trẻ nhưng được các 
thầy trong chúng tin tưởng và yêu mến. Xin 
thầy Từ Hải đứng ra lập một ban điều hành có 
nhiều chức vụ. Và ban ấy sẽ làm việc dưới sự 
chỉ đạo của Hội Đồng Tỳ Kheo. Hội Đồng Tỳ 
Kheo quyết định cái gì thì ban ấy chấp hành và 
làm theo quyết định đó. Các thầy lớn, các sư 
anh lớn, các sư chị lớn đều đứng sau lưng để 
yểm trợ. Đó là cơ quan hành pháp của Tổ Đình, 
chung cho cả Từ Hiếu và Diệu Trạm. Nếu cần 
phải tiếp một vị Tôn Túc hoặc chủ tọa các lễ 
lớn thì Ban Chăm Sóc nên thỉnh mời các vị lớn 
tuổi như Hòa thượng Chí Mãn hay Thượng tọa 
Từ Đạo v.v… Thầy muốn Tổ Đình đi theo mô 
thức đó. Lâu lâu nếu cần thì ngồi lại để bổ túc 
và thay đổi nhân sự của Ban Điều Hành. Và sau 
khi qua ba bốn năm hoặc năm năm thì Hội Đồng 
Tỳ Kheo có thể đề nghị một vị khác thay thế. 
Nếu vị trưởng ban làm việc giỏi quá thì có thể 
lưu lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy thầy chưa 
viết xuống những điều này thành văn bản, tuy 
đây không phải là lời di chúc nhưng đó là tuệ 
giác của thầy, là những ước muốn đích thực của 
thầy khi thầy còn sống. Nếu quý vị có thương 
thầy, có tin thầy thì phải lập tức làm theo. Còn 
nếu không làm theo thì sau này xây tháp, cúng 
giỗ, kỷ niệm, đọc điếu văn v.v… đều là những 
điều vô nghĩa. Thầy nghĩ rằng cách thức này là 
cách thức hay nhất để tổ chức một tu viện. Ở 
Tây phương, các tu viện lớn cũng đã tổ chức 
như vậy. Chính họ bầu lên vị lãnh đạo của họ 
và cứ năm năm hay ba năm thì bầu lại một lần. 
Và những thầy nào, những sư cô nào, những sư 
chú nào không thực hành theo quy chế và mệnh 
lệnh của Đại tăng, không chịu đi theo quy luật 

của tu viện thì sẽ không được ở lại Tổ Đình, bởi 
vì nếu để họ ở lại thêm ở Tổ Đình thì sẽ làm 
hư những người khác. Đó là những điều thầy 
muốn chia sẻ trong sáng nay. Nếu nói là muốn 
tiếp nối thầy thì đó là cách tiếp nối hay nhất. 
Còn nếu không làm được những cái đó thì đừng 
có chúc thọ, đừng hát Happy Continuation Day, 
không có nghĩa gì hết. Thầy muốn Tổ Đình đi 
theo pháp môn của Làng Mai. Đó là công trình 
xây dựng của thầy sau sáu mươi năm tìm tòi và 
phát triển, đó là cái tháp của thầy đã dựng lên.

Hôm nay mình phải sống với nhau cho có 
hạnh phúc, phải đi đứng, nói cười, tiếp xử với 
nhau cho có hạnh phúc thì đó mới chính là sự tiếp 
nối đẹp (good continuation). Điều đó phải xảy 
ra từng ngày. Đám mây sẽ không đau buồn khi 
nó không còn mang hình tướng của đám mây tại 
vì nó biết rằng nó đã thành mưa, mà thành mưa 
thì nó vẫn tiếp tục đời sống phụng sự của nó, và 
khi đám mưa không còn nữa thì mình lại thấy có 
dòng suối, dòng suối vẫn tiếp tục sứ mạng của cơn 
mưa. Vì vậy cho nên không có cái gì chết mà cũng 
không có cái gì mất đi cả.

Chúng ta thường kẹt vào hình tướng quen 
thuộc và vì vậy cho nên hay khóc thương khi 
thấy cái hình thức quen thuộc ấy không còn nữa. 
Khoa học bây giờ có thể dùng phép cloning để 
có thể tạo ra một ngàn đứa bé giống hệt như hồi 
thầy còn bé. Chỉ cần lấy ra vài ngàn tế bào của 
thầy là làm được chuyện này. Một ngàn đứa bé 
ấy sẽ giống nhau như đúc và như thầy hồi còn 
bé. Cũng giống như hai chị em sinh đôi của sư 
cô Thi Nghiêm là Thuận với Thảo. Các vị có thể 
thích thú nhìn các cậu bé ấy chơi đùa nói cười 
rất giống thầy hồi còn bé. Nhưng những cậu 
bé ấy không phải đích thực là thầy. Nếu chúng 
không gặp minh sư, không có môi trường tu 
học, không đi qua những thử thách như thầy thì 
chúng cũng không phải là sự tiếp nối đích thực 
của thầy. Nhưng nếu quý vị, trong bước chân, 
trong hơi thở mà có pháp lạc của thầy thì quý 
vị tuy mặt mũi không giống thầy mà trong nội 
dung lại là sự tiếp nối đích thực của thầy. Cho 
nên pháp môn vô tướng trong tam giải thoát 
môn là rất quan trọng để chúng ta nhận diện 
được sự tiếp nối đích thực.
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Chân Thuần Khánh

Trong lòng tôi có một ngọn lửa đang cháy đỏ
Trong lòng đời có một ngọn lửa đang cháy đỏ
Trong âm thầm có một ngọn lửa đang cháy đỏ
Ngọn lửa sẽ cháy đỏ bền bỉ khôn nguôi!

Trong lòng núi có một ngọn lửa đang cháy đỏ
Người ngồi trơ như đá, vững như đồng
Dù bao nhiêu mưa nguồn thác hồ sông suối
Cũng không bao giờ dập tắt ngọn lửa cháy đỏ 
sục sôi!

Ngọn lửa đang cháy đỏ tự đáy lòng biển khơi
Ngọn lửa cũng đi lên như nước trăm sông đổ về 
mênh mông đại hải
Lửa nuôi sự sống lửa đốt đau thương
Xin đừng hãi sợ sầu lo dìm chết ngọn lửa can 
trường.

Ngọn lửa vẫn còn cháy đỏ trong tiếng cười đùa 
trong trẻo
Vẫn rực ngời tâm lửa giữa tuyệt vọng đớn đau
Soi rõ mắt trong còn hơi hướm rưng rưng giọt 
ngọc
Đêm ngày vẫn vẹn tình chung thủy trước sau.

Xin nhớ thắp lên ngọn lửa cho ánh sáng truyền 
đi mau
Nuôi tâm hồn trong những tháng ngày băng giá
Xin nhớ đừng bao giờ để bếp tro tàn nguội lạnh
Mái nghèo nào cũng phải nhớ để dành củi đượm 
rơm khô.

Một đốm lửa nhỏ và một ngọn lửa đỏ hồng
Sẽ rực cháy như ước mơ của tháng ngày muôn 
xưa cũ
Sẽ không chết bếp tranh nghèo dột nát
Kiên nhẫn bi hùng rực đỏ với thời gian...

  
   Bát Nhã 2006

Tiếp nối 
con Đường 

của Bụt
Hành Trình 30 Năm

Chân Pháp Nguyện

Vài Nét Về Làng Mai
Làng Mai là tên gọi tắt của Đạo Tràng Mai 

Thôn, đã được thành lập vào năm 1982. Vì nhu 
cầu tu học của thiền sinh khắp nơi mỗi ngày 
mỗi đông, Làng đã thành lập thêm nhiều tu viện 
trên thế giới như Tu Viện Lộc Uyển ở miền nam 
California, Tu Viện Bích Nham ở New York, Tu 
Viện Mộc Lan ở Mississippi, Thiền Đường Nhập 
Lưu ở Úc, Trung Tâm Thiền Tập Làng Mai Quốc 
Tế Thailand ở Thái Lan, Phật Học Viện Châu Á 
ở Hong Kong và Phật Học Viện Châu Âu ở Đức. 
Tất cả các tu viện trên đều thực tập theo pháp 
môn của Làng (mời xem bài “Làng Mai qua năm 
tháng” trong Lá Thư Làng Mai số 35). 

Năm tháng gian nan và thử thách
Những ngày tháng đầu mới thành lập, Làng 

còn rất nhiều khó khăn về nơi sinh hoạt. Phần 
nhiều các xóm đã được mua lại từ những người 
làm nghề nông và chăn nuôi như nuôi cừu và nuôi 
bò v.v… Xóm Thượng nguyên là một nông trại 
và Thiền đường Chuyển Hóa trước đây là một cái 
chuồng bò. 

Mùa Đông ở Làng lạnh lắm. Thời gian đầu 
chưa có hệ thống sưởi như bây giờ. Quý thầy, quý 
sư cô khi ngồi thiền phải đem theo mền để quấn 
cho đỡ lạnh. Khi Sư Ông viết sách, một tay hơ 
lửa và một tay cầm viết. Điện, nước và tất cả các 
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vật dụng, kể cả thực phẩm trong tu viện đều rất 
hạn chế, ngày nào trên bàn ăn có đậu hủ là ngày 
đó quý thầy quý sư cô cho là sang lắm rồi. Mỗi 
năm Làng lại có thêm nhiều thiền sinh về tu học. 
Số người càng đông thì càng thấy cơ sở hạ tầng 
hạn hẹp. Có năm vì tiêu chuẩn tiện nghi kém quá 
và kết quả là Xóm Hạ đã bị đóng cửa không được 
phép sinh hoạt. Trường hợp như vầy cũng đã từng 
xảy ra cho Xóm Thượng và Xóm Mới. 

Nhiều lần Sư Ông bị bệnh và mỗi lần như 
vậy tưởng rằng khó qua khỏi, nhưng nhờ Bụt Tổ 
gia hộ nên Sư Ông đã phục hồi trở lại. Tuy nhiên 
đó chỉ là những khó khăn về mặt vật chất. Về mặt 
tinh thần, tăng thân cũng đã nhiều lần phải đối 
diện với những khó khăn đáng để ghi vào lịch sử. 
Chuyện gần đây nhất là tu viện Bát Nhã ở Việt 
Nam đã bị đánh tan tành vào năm 2009 - một giai 
đoạn cực kỳ khó khăn và thử thách cho Làng. Bao 
nhiêu đau khổ và sợ hãi đã đổ xuống đầu những 
mầm non vô tội. Quý thầy quý sư cô không còn 
nơi nương tựa trên đất nước đã sinh ra mình và kết 
quả phải di cư tứ tán. May nhờ Bụt Tổ che chở, 
quý thầy quý sư cô đã thực tập rất vững chãi theo 
tinh thần bất bạo động và chúng tôi đã vượt qua 
được giai đoạn khó khăn này. 

Mừng Làng 30 tuổi
Vào đầu mùa An cư Kiết Đông 2011-2012, 

trong ngày xuất sĩ đầu tiên tại Nội Viện Phương 
Khê, Thầy trò ngồi quây quần với nhau trong 
không khí gia đình bên bếp lửa hồng, hôm ấy Sư 
Ông đã ngỏ lời rằng: “Năm tới mình sẽ ăn mừng 
Làng Mai 30 tuổi nguyên năm. Mình có thể tổ 
chức ăn mừng suốt năm trong mỗi khóa tu.” Có 
một vài người trong đại chúng cảm thấy hơi lo 
trước lời ngỏ của Sư Ông. Làm thế nào để có thể 
tổ chức ăn mừng nguyên năm? Như hiểu được nỗi 
lo của đệ tử nên Sư Ông dạy tiếp: “Nếu mình tu 
tập và chế tác được hạnh phúc trong mỗi ngày thì 
đó là cách thức hay nhất để ăn mừng Làng Mai 
30 tuổi rồi. Mình không cần phải tổ chức ăn mừng 
rầm rộ và sang trọng mới có hạnh phúc. Mình 
phải có hạnh phúc với những gì mình đang làm 
trong mỗi ngày, ngay bây giờ.  Đó mới thật sự là 
ăn mừng.” 

Theo lời Sư Ông, chúng tôi đã chia ra thành 
nhiều nhóm họp bàn với nhiều chủ đề khác nhau 
để tổ chức ăn mừng Làng Mai 30 tuổi. Tất cả có 
sáu nhóm: nhóm thuyết trình về lịch sử Làng Mai, 
nhóm triển lãm thư pháp, nhóm triển lãm pháp 
cụ mà Sư Ông thường dùng trong khi giảng dạy, 
nhóm phụ trách triển lãm sách, lại có nhóm làm 
Lá Thư Làng Mai và nhóm tổ chức các buổi văn 
nghệ. Những ngày sau đó, đi tới xóm nào cũng 
nghe mọi người bàn tới những đề tài và cách thức 
ăn mừng Làng 30 tuổi một cách hăng hái, vui vẻ 
và đầy hứng thú. Chỉ cần nói tới làm thế nào để 
ăn mừng Làng Mai 30 tuổi thôi cũng đủ làm cho 
mình và người nghe có đầy hạnh phúc rồi.

Thời gian chúng tôi có được là 3 tháng để 
chuẩn bị cho các buổi lễ ăn mừng Làng Mai 30 
tuổi. Buổi triển lãm đầu tiên xảy ra trong khóa tu 
tiếng Pháp vào cuối tháng Tư năm 2012. Quý thầy 
quý sư cô trong mỗi nhóm được phân chia các 
công việc khác nhau. Vì cơ sở của Làng còn hạn 
hẹp nên tăng xá của quý thầy ở Sơn Hạ đã được 
mượn tạm để dùng làm nơi triển lãm thư pháp, 
còn thiền đường nhỏ Mây Thong Dong của quý sư 
cô Xóm Mới thì được dùng làm nơi triển lãm sách 
và pháp cụ. Dù có rất nhiều công việc cần làm, 
nhưng chúng tôi đã sắp xếp để mọi người được 
tham dự trọn vẹn những ngày quán niệm cũng như 
hai buổi công phu sáng tối. Thời gian còn lại trong 
ngày, chúng tôi sử dụng vào việc nâng cấp, sơn 
sửa, dọn dẹp, sắp đặt lại nhà cửa v.v… Hầu hết 
tất cả các công việc đều do quý thầy và quý sư cô 
trong ban tổ chức làm. Trong lúc anh chị em làm 
việc thì một vài huynh đệ tình nguyện ngồi đàn hát 
cho mọi người nghe khiến khung cảnh trở nên nhẹ 
nhàng và vui tươi. Cứ vài buổi trưa tôi lại xuống 
bếp nấu chè để đãi quý thầy. Các huynh đệ ngồi 
quanh nồi chè, vừa thưởng thức và kể chuyện cho 
nhau nghe với những tiếng cười giòn, còn gì vui 
hơn tình huynh đệ như những lúc này? Một sư anh 
của tôi chia sẻ: “Ở ngoài đời người ta làm việc có 
thể có rất nhiều tiền, nhưng làm gì có được không 
khí nhẹ nhàng và hạnh phúc như vầy!” Ở Làng, 
lợi tức của chúng tôi là niềm hạnh phúc của thiền 
sinh và sự nuôi dưỡng của chúng tôi là tình huynh 
đệ. Trong khi tu học và làm việc chúng tôi ý thức 
rất rõ về điều này.
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Trước ngày khánh thành các buổi triển lãm 
trong các khóa tu, quý sư cô phải đi mua hoa về 
để trang trí các nơi triển lãm. Hoa có đủ màu đủ 
loại. Các sư cô rất thích hoa nên việc cắm hoa tự 
nó đã là một niềm hạnh phúc của các sư cô rồi. 
Mỗi nơi triển lãm cần khoảng sáu đến mười sư cô 
đến cắm hoa. Người nào cũng có đôi bàn tay khéo 
léo của các bà mẹ trao truyền nên ai cắm hoa cũng 
tuyệt vời. Mỗi người có một phong cách khác 
nhau nên khi nhìn vào, ta có thể biết được đây là 
tác phẩm nghệ thuật của người nào. Ở các phòng 
triển lãm, trong khi quý sư cô đang cười với hoa, 
thì bên ngoài quý thầy đang đàn hát và tập múa 
lân. Không khí vui tươi như một ngày hội. Đối 
với quý thầy, quý sư cô, những ngày chuẩn bị để 
tổ chức các buổi khánh thành ăn mừng Làng Mai 
30 tuổi là chất liệu đóng góp để xây nên lịch sử 
sống của Làng, đồng thời cũng là để cống hiến 
khả năng và sự có mặt của mình cho tất cả thiền 
sinh về Làng. Đặc biệt là trước đó một ngày các 
anh chị em làm việc chung và chơi với nhau rất 
vui. Chính những giây phút ấy là những giây phút 
nuôi lớn tình huynh đệ của chúng tôi, và đã để 
lại trong mỗi chúng tôi những kỷ niệm và những 
kinh nghiệm “nhớ đời”. 

Trong tháng Sáu, có một cô cư sĩ người 
Mã Lai Á (Malaysia) gốc Hoa, một trong những 
người đã tài trợ cho phần triển lãm thư pháp. Cô 
đã có mặt tại Làng vài ngày trước khóa tu. Được 

biết cô rất thích cắm hoa nên chúng tôi đã mời cô 
vào ban cắm hoa để làm việc chung với các sư cô 
cho vui. Cô chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc được làm 
việc với các thầy các sư cô. Tôi thấy được sự nuôi 
dưỡng của tình huynh đệ.” Sau này cô thỉnh luôn 
bốn tấm thư pháp đã được triển lãm để đem về 
Mã Lai Á. Một trong bốn tấm thư pháp mà cô đã 
thỉnh là “Be still and heal” (Lắng dịu và trị liệu). 
Sau đó chúng tôi đã nghe cô kể rằng chính tấm 
thư pháp ấy đã an ủi được rất nhiều cho một gia 
đình vừa mới bị mất một người con gái. 

Trong năm 2012, chúng tôi tổ chức được tất 
cả là năm khóa tu tại Làng và tại Phật Học Viện 
Châu Âu ở Đức và ba khóa tu ở Anh quốc (United 
Kingdom), Ái Nhĩ Lan (Ireland) và Ý (Italy). 
Các khóa này do Sư Ông và phái đoàn Làng Mai 
hướng dẫn. Khóa tu đầu tiên tại Làng cho người 
nói tiếng Pháp bắt đầu vào cuối tháng Tư có 800 
người tham dự kéo dài một tuần; khóa tu tháng 
Sáu có gần 700 người tham dự kéo dài đến ba 
tuần; khóa tu mùa Hè có khoảng 4672 người tham 
dự (tổng số người của bốn tuần) kéo dài suốt bốn 
tuần; khóa tu cho người nói tiếng Hà Lan có 700 
người và cho người nói tiếng Đức có 800 người 
tại Phật Học Viện Châu Âu, mỗi khóa tu kéo dài 
đến năm ngày. 

Lễ ăn mừng Làng Mai 30 tuổi được tổ chức 
hai lần trong khóa tu tháng Sáu và mỗi tuần trong 
khóa tu mùa Hè. Lần đầu được tổ chức tại chùa Sơn 
Hạ. Sau buổi pháp thoại tại Xóm Thượng, Sư Ông 
hướng dẫn thiền sinh thiền hành từ Xóm Thượng 
xuống chùa Sơn Hạ. Con đường thiền hành từ 
Xóm Thượng xuống chùa Sơn Hạ đi xuyên qua 
đồi thông rất xanh tươi và ngoạn mục, được nổi 
bật thêm hơn khi có những chậu hoa chùm treo 
lên đón chào Sư Ông và đại chúng. Dưới những 
chậu hoa chùm là những câu thư pháp “Nay con 
đã về nay con đã tới” do Sư Ông viết bằng tám 
ngôn ngữ khác nhau: tiếng Việt, Hoa, Pháp, Anh, 
Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ý. Câu thiền ngữ 
này là pháp ấn của Làng Mai. Một cô thiền sinh 
người Bồ Đào Nha (Portugese) đến gặp chúng tôi 
khen ngợi về những tấm thiền ngữ ấy và cũng tỏ 
vẻ tiếc tại sao không có tiếng Bồ Đào Nha của 
cô. Một thượng tọa khách tăng người Hoa nói: 
“Tôi rất thích cách quý thầy quý sư cô trang trí. 

Khai mạc triển lãm thư pháp tại chùa Sơn Hạ - Làng Mai
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Tuy đơn giản nhưng tôi cảm được rất nhiều tình 
thương. Nhìn rất đẹp và đầy thiền vị.” 

Trước chùa Sơn Hạ có một bãi cỏ xanh và 
cũng là nơi dùng để sinh hoạt trong những ngày 
lễ ăn mừng Làng Mai 30 tuổi. Tại đây, đại chúng 
được thưởng thức những buổi hòa nhạc Tây 
phương do quý thầy và quý sư cô Tây phương 
trình diễn, và cũng được xem các thầy Việt Nam 
đánh trống và múa lân. Các em nhỏ Tây Phương 
cũng như Việt Nam vô cùng thích thú khi coi múa 
lân và say mê chạy theo níu đuôi lân. Sau khi xem 
múa lân xong, đại chúng được giới thiệu sơ lược 
về Làng Mai và buổi triển lãm thư pháp, Sư Ông 
được mời lên cắt băng khánh thành và hướng dẫn 
đại chúng vào xem triển lãm. 

Lần triển lãm thứ hai trong khóa tu được tổ 
chức tại Xóm Mới. Đại chúng lại được xem múa 
lân, múa hoạt cảnh do các sư cô Xóm Mới và Xóm 
Hạ trình diễn, sau đó mọi người được mời ăn bánh 
sinh nhật mừng Làng Mai 30 tuổi. Sau cùng Sư 
Ông dẫn đại chúng lên xem triển lãm pháp cụ và 
sách của Sư Ông. 

Những buổi triển lãm như thế đã đem lại rất 
nhiều niềm vui và hạnh phúc cho thiền sinh. Có 
người vì quá hạnh phúc nên cười ra nước mắt. Một 
cô thiền sinh người Pháp nói: “Tôi không ngờ nó 
quá đẹp và đầy nghệ thuật đến như vầy. Các thầy 
và các sư cô là người tu mà sao có thể tổ chức 
triển lãm một cách chuyên nghiệp như thế?” Một 

người thiền 
sinh khác 
chia sẻ: 
“Tôi thấy 
được rất 
nhiều công 
sức và tình 
thương của 
tăng thân 
để làm nên 
buổi triển 
lãm này.” 
Sau khóa tu 
tiếng Pháp, 
có người vì 
cảm động 
quá nên đã 
chụp hình 
tất cả những bức thư pháp, làm thành một hiện 
hình trượt (slide show) và gửi đi khắp nơi cho 
người khác xem. 

Trong một buổi khánh thành thư pháp, chúng 
tôi có chia sẻ với các bạn thiền sinh rằng, chúng 
tôi phải trải qua 30 năm mới có được ngày hôm 
nay. Có người rất cảm động khi nghe câu nói ấy. 
Họ nghĩ rằng Làng Mai đã bước qua một chặng 
đường khá dài 30 năm, nhưng cơ sở vật chất thì 
chỉ khiêm tốn có đến chừng này, như vậy có nghĩa 
là những ngày tháng đầu Làng còn đơn sơ và khó 
khăn hơn nhiều lắm. Điều quan trọng là họ biết 
được Làng Mai không chủ trương xây dựng cho 
hoành tráng, mà chú trọng về sự tu học và làm thế 
nào để pháp môn của Làng có thể giúp được nhiều 
người hơn trên thế giới. 

Năm 2012 đã đánh dấu Làng Mai tròn 30 
tuổi. Ba mươi năm, thời gian không ngắn cũng 
không dài. Đức Khổng Tử có nói: “Tam thập nhi 
lập”, nghĩa là đến tuổi 30 thì Ngài đã có thể tự lập. 
Nói một cách khác là Ngài có thể đứng vững trên 
hai bàn chân Ngài. Nhìn lại đoạn đường Làng Mai 
đã đi qua trong 30 năm, chúng tôi thật sự không 
dám tự hào như thế, ngược lại chúng tôi cảm thấy 
Làng Mai còn nhỏ bé lắm. Là những người con 
của Bụt, chúng tôi ý thức rằng mình không được 
xao lãng việc tu tập mà chỉ lo làm công việc, phải 
sử dụng thì giờ để học hỏi và làm lớn mạnh tâm 

Hòa nhạc tại chùa Sơn Hạ - Làng Mai
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bồ đề của mình, để mỗi ngày có thể làm cho bánh 
xe chánh pháp được lan rộng xa hơn. Làm được 
như thế thì mới đền đáp được bốn ân và mới có 
thể thực sự lớn lên.

Đạo Bụt đi vào cuộc đời
Tổ chức và hướng dẫn khóa tu là lý tưởng 

phụng sự của Làng với tâm nguyện đem đạo Bụt 
đi vào cuộc đời. Một khóa tu kéo dài năm ngày 
có thể giúp nhiều người trị liệu được những vết 
thương trong lòng, hàn gắn mối quan hệ và tái lập 
truyền thông với người thân, chế tác được bình an 
và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, 
Làng Mai đã mở cửa suốt năm để chào đón thiền 
sinh khắp nơi trên thế giới về tu tập. Hàng năm 
Làng có khoảng từ ba đến bốn khóa tu lớn; đó là 
khóa tu cho người nói tiếng Pháp, khóa tu tháng 
Sáu (mỗi hai năm một lần), khóa tu mùa Hè và 
khóa tu mùa Đông. Trong mỗi khóa tu như thế có 
khoảng từ 700 đến 1000 người về tham dự. Ngoài 
các khóa tu hướng dẫn tại Làng, chúng tôi còn có 
lịch trình giảng dạy của Sư Ông và các vị giáo 
thọ của Làng đi đến nhiều nơi trên thế giới. Cứ  
mỗi hai năm thì Sư Ông và phái đoàn Làng Mai 
qua Bắc Mỹ hoằng pháp ba tháng. Theo nguyên 
tắc thì mỗi năm chẵn Sư Ông đi giảng dạy ở các 
nước Âu châu như Pháp, Đức, Anh, Ái Nhĩ Lan, 
Hà Lan, Ý v.v… còn mỗi năm lẻ thì Sư Ông đi 
giảng dạy tại Bắc Mỹ và Á châu. Quý thầy và 
quý sư cô giáo thọ cũng thay nhau đi ra ngoài để 
hướng dẫn các khóa tu cho thiền sinh vào mùa 
Xuân và mùa Thu. Mỗi năm chúng tôi nhận được 
rất nhiều thư thỉnh mời Sư Ông và các vị giáo thọ 
đến hướng dẫn các khóa tu từ khắp nơi, nhưng 
vì Sư Ông đã lớn tuổi và tuy Làng Mai đã đào 
tạo nhiều vị giáo thọ xuất gia và tại gia trong 30 
năm qua, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng cho nhu 
cầu hiện nay trên thế giới nên phải buồn lòng từ 
chối nhiều lời thỉnh cầu. Suốt 30 năm qua, Làng 
đã mở cửa và đã giúp được nhiều người trị liệu 
những vết thương, chuyển hóa những khổ đau, 
hòa giải và truyền thông được với những người 
thương của họ.

Tại khóa tu ở thành phố Rome nước Ý vào 
mùa Thu vừa qua, trong một buổi pháp đàm có 
một cô thiền sinh mù người Ý chia sẻ:“Đầu thập 

niên 90, tôi khám phá ra đôi mắt của tôi có vấn 
đề và tôi không thể nhìn thấy được rõ nữa. Tôi 
được bác sĩ cho biết là tôi sẽ bị mù trong một vài 
năm nữa. Khi tôi về nhà báo lại tin này cho mẹ 
thì mẹ tôi cho biết đây là chứng bệnh gia truyền 
của giòng họ bên ngoại tôi. Có những người bên 
ngoại tôi đã bị chứng bệnh này và đã bị mù. Tôi 
rất buồn và thất vọng trước lời nói ấy vì biết rằng 
mình sắp sửa bị mù và không có cách nào để chữa 
trị. Đúng thế, tình trạng kéo dài trong một vài năm 
kế đó và tôi gần như đã bị mù. Tôi sống rất đau 
khổ với căn bệnh của mình. Biết được căn bệnh 
mù của mình vô phương chữa trị nên tôi muốn trở 
về với cuộc sống tâm linh nhiều hơn để tìm cách 
học hỏi phương pháp sống an hòa với chứng bệnh 
tật nguyền của tôi. Đầu năm 1992, tôi được người 
ta cho biết là sẽ có một ông thầy Phật giáo Việt 
Nam đến thành phố Rome giảng dạy. Tôi đã lần 
mò tìm đến nơi Thầy giảng dạy, đó là thầy Thích 
Nhất Hạnh. Lần đầu tiên được thấy Thầy và được 
nghe giọng nói của Thầy, tôi biết ngay rằng đây 
là người Thầy của tôi, người mà bấy lâu nay tôi 
mong chờ. Giọng của Thầy nhẹ nhàng, truyền 
cảm với nhiều từ bi. Tôi hạnh phúc lắm! Tại 
khóa tu này tôi được học về phương pháp thực 
tập chánh niệm. Mỗi ngày tôi được hướng dẫn 
thực tập sống chánh niệm trong mỗi phút giây. 
Tôi học thở, học đi trong chánh niệm, học cách 
làm giảm bớt sự căng thẳng trong thân và làm 
lắng dịu tâm mình. Tôi học được nhiều thứ lắm! 
Đây là pháp môn rất thực tiễn và giúp tôi sống an 
lành trong thời gian còn lại của đời tôi. Nhờ thực 
tập chánh niệm, nên trong suốt thời gian qua tôi 
có thể tự chăm sóc cho chính mình với những điều 
căn bản trong cuộc sống hàng ngày. Tuy bây giờ 
tôi không còn thấy được hình sắc của Thầy bằng 
cặp mắt mù lòa của tôi nữa, nhưng khi nghe lại 
được giọng nói êm dịu và đầy lòng từ bi kia tôi 
nhận biết ngay rằng đó là Thầy tôi. Đây là một vị 
Thầy mà tôi vô cùng biết ơn. Người đã giúp tôi 
tìm lại được chính mình trong mảnh đời đen tối.” 
Đại chúng rất cảm động trước lời chia sẻ của cô.

Theo tình hình thế giới hiện nay, hiện tượng 
toàn cầu hóa đã làm cho con người thời đại có 
nhiều căng thẳng, áp lực, lo lắng, tranh đua và 
bạo động. Vì thế, con người ngày nay rất cần đến 
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nếp sống tâm linh, đặc biệt là những người trẻ. Ở 
Làng, chúng tôi không ngừng nỗ lực để thành lập 
những phong trào, những phương pháp tu học vui 
tươi, lành mạnh và nhẹ nhàng để người trẻ có thể 
dễ dàng đến tu tập. Bên cạnh đó chúng tôi cũng 
đã tiếp nhận những người trẻ vào tăng thân xuất 
gia. Những người trẻ thường có tâm hồn cởi mở 
hơn, có khả năng sáng tạo và tiếp nhận, có sức 
sống mạnh, có tinh thần cách mạng và có “khối 
lửa” (bồ đề tâm) yêu thương để phụng sự. Vấn 
đề là chúng ta có biết cách để đào tạo, hướng dẫn 
họ đi đúng con đường và lý tưởng ban đầu mà họ 
đã chọn hay không. Ở Làng, Sư Ông và tăng thân 
luôn khuyến khích, nâng đỡ để những người xuất 
gia trẻ có thêm niềm tin và khám phá ra những tài 
năng tiềm ẩn trong mỗi người. Những người xuất 
gia trẻ vừa thực tập tự mình chuyển hóa, đồng thời 
làm mẫu mực, giúp cho thiền sinh cư sĩ thực tập và 
chuyển hóa những khó khăn trong họ. Người xuất 
gia trẻ là tương lai của đạo pháp, là sự tiếp nối của 
Bụt và Thầy Tổ, đem đạo Bụt đi về tương lai. Nếu 
không làm được như vậy thì sau này, các tu viện 
chỉ là nơi du lịch tâm linh hoặc trở thành viện bảo 
tàng tôn giáo. Nói chi đến chuyện sau này, hiện 

tại hiện tượng này đã và đang xảy ra ở rất nhiều 
nơi. Đến nay thì Sư Ông đã xuống tóc cho gần 
800 người xuất sĩ. Ngoài quý thầy quý sư cô đã 
được Sư Ông xuống tóc, Làng còn có rất nhiều 
“quả trứng vàng” mà ở Làng chúng tôi thường gọi 
là “Cây Trà Thơm” đã đến từ các truyền thống 
hoặc chùa khác để cùng thực tập. Số người xuất 
sĩ trong cây Trà Thơm tính đến nay có khoảng cả 
trăm vị và sự có mặt của quý thầy quý sư cô cây 
Trà Thơm khiến Làng càng thêm phong phú hơn. 
Chúng tôi rất trân quý sự có mặt với những đóng 
góp của những cây Trà Thơm này. Trong số 900 
người xuất sĩ đang tu tập tại Làng hoặc tại các 
trung tâm khác của Làng có khoảng 28 quốc gia 
khác nhau, nên các trung tâm tu học của chúng tôi 
rất đa dạng và đa văn hóa.

Trong chuyến đi hoằng pháp tại Ý năm 2008, 
số người trẻ tham dự khóa tu khá đông. Ngoài 
khóa tu ra, chúng tôi cũng đã tổ chức một buổi 
giảng diễn và sinh hoạt dành cho khoảng 500 học 
sinh trung học tại gần thủ đô Rome. Trong các 
buổi pháp đàm, chúng tôi đã hết lòng lắng nghe 
người trẻ chia sẻ về những khó khăn cũng như 
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những bế tắc mà họ đang đối diện. Có những 
người trẻ rất cô đơn, lạc lõng, không có đường 
lối trong cuộc đời. Lại cũng có những người trẻ 
mang trong mình những vết thương, những khổ 
đau do gia đình và xã hội gây ra. Họ không có 
niềm tin nơi họ hoặc những người xung quanh. 
Họ đã bị lôi cuốn bởi những cảm xúc, cảm thọ của 
họ, và kết quả của những gì họ đã nghĩ, đã làm và 
đã nói đều không lành mạnh. 

Tại phi trường Rome, Sư Ông đã đề nghị 
thành lập một phong trào gọi là “Wake Up” (Tỉnh 
Dậy Đi Thôi, Hỡi Người Trẻ!), dành riêng cho 
người trẻ. Đây là một phong trào sinh hoạt cho 
một xã hội từ bi và lành mạnh dựa trên nền tảng 
của Năm giới. Phong trào này là món ăn tinh thần, 
là sân chơi dành riêng cho những người trẻ có tâm 
hồn lành mạnh hướng tới một nền đạo đức tâm 
linh toàn cầu hóa.

Phong trào “Wake Up” ngày nay rất thịnh 
hành. Mỗi năm Làng tổ chức vài khóa tu dành 
riêng cho phong trào này do các thầy và các sư 
cô giáo thọ trẻ của Làng hướng dẫn. Các khóa tu 
được thay phiên tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. 
Tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô Luân Đôn, 
có lần 5000 người trẻ đã tới ngồi thiền và nghe 
pháp thoại của Sư Ông. Đây là một phong trào 
vượt thoát mọi tôn giáo, dù bạn là người trẻ có 
quốc tịch hay tôn giáo nào thì cũng có thể tham 
dự được. Các buổi sinh hoạt rất vui tươi và lành 
mạnh, thích hợp với người trẻ thời nay. Tại các 
thành phố lớn trên thế giới đều có những tăng 
thân trẻ sinh hoạt theo phong trào này. Chúng tôi 
đã tạo ra một mạng lưới mà tất cả thành viên trong 
phong trào này có thể theo dõi để tu học, chia sẻ 
và liên lạc được với nhau. Phong trào “Wake Up” 
không những đem lại những buổi sinh hoạt có ý 
nghĩa và hạnh phúc cho mình và cho đời, mà còn 
là một chương trình họp bạn bốn phương rất lành 
mạnh. Một em sinh viên ở Đức có thể liên lạc và 
chia sẻ với các bạn sinh viên ở các nước khác. 
Bạn có thể tìm hiểu thêm về phong trào “Wake 
Up” qua trang nhà www.wkup.org.

Hơn mấy năm qua, Làng đã không ngừng 
phát triển để đưa phương pháp thực tập chánh 
niệm của đạo Bụt đi vào cuộc đời bằng những 
đường lối thích hợp và hữu dụng nhất cho con 

người thời đại. Chúng tôi đã thành lập chương 
trình “Applied Ethics” (Đạo Đức Ứng Dụng). 
Chương trình “Applied Ethics” được thành lập 
nhằm mục đích đưa thẳng pháp môn thực tập 
chánh niệm vào ngành giáo dục quốc gia. Đây là 
một môn học như tất cả các môn học khác: toán, 
lý, hóa, khoa học v.v… Chúng tôi lấy Năm giới 
làm nền tảng cho môn học này và chánh niệm là 
phương pháp để thực tập. Các thầy cô giáo dạy 
môn học này phải biết thực tập và phải có hạnh 
phúc thì mới có thể dạy được học sinh. Chúng 
tôi có chương trình đào tạo các thầy cô giáo tại 
Làng. Đây là một chương trình rất trẻ và rất mới, 
đi tới đâu chúng tôi cũng chia sẻ về đề tài này. 
Chúng tôi đã tổ chức những khóa huấn luyện cho 
giới giáo chức tại nhiều nước, như Ấn Độ, Hoa 
Kỳ, Thái Lan, Bhutan, Pháp, Đức v.v… Tại khóa 
tu cho dân biểu Hoa Kỳ ở Washington D.C. vào 
tháng 10 năm 2011 và buổi diễn thuyết tại House 
of Lords (tòa nhà của thượng nghị viện Anh) 
ở Anh vào tháng 3 năm 2012, Sư Ông cũng đã 
đề cập đến vấn đề làm thế nào để đưa môn học 
“Applied Ethics” vào ngành giáo dục. 

Trong chuyến hoằng pháp vào năm 2011 
tại Bắc Mỹ, Sư Ông và một số quý thầy quý sư 
cô đã gặp ông Thống Đốc Jerry Brown của tiểu 
bang California tại thành phố Oakland, CA. Tại 
một buổi họp, ông Jerry Brown đã được nghe 
chúng tôi đề cập về môn học “Applied Ethics” 

Vấn đáp trong khóa tu tại Ý
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và làm thế nào để đưa môn học này vào ngành 
giáo dục của tiểu bang California. Ông lấy làm 
thích thú và rất hoan nghênh, ông nói: “Hiện tại 
tôi làm chủ hai trường học tư, chúng ta có thể thử 
áp dụng vào hai trường học của tôi trước.” Cũng 
trong chuyến đi này, Sư Ông đã có buổi gặp mặt 
với ông Thượng Nghị Sĩ Tim Ryan của tiểu bang 
Ohio và ông Thống Đốc Martin O’Malley của tiểu 
bang Maryland và họ cũng hứa sẽ cố gắng giúp đỡ 
những gì họ có thể làm được để yểm trợ cho việc 
đem đạo đức học ứng dụng vào học đường. 

Ở ngoài đời, đến tuổi trưởng thành, những 
người trẻ cũng phụng sự đất nước bằng cách gia 
nhập vào quân đội trong thời gian từ ba đến năm 
năm. Đây là một cách biểu lộ tình thương, trách 
nhiệm của mình đối với giống nòi và đất nước. 
Họ ra trận với mục đích là chống giặc ngoại 
xâm để bảo vệ tổ quốc. Vào tháng 6 năm 2012, 
chúng tôi có tới thành phố Miami tiểu bang 
Florida để hướng dẫn một khóa tu cho những 
cựu chiến binh. Chúng tôi được nghe một anh 
cựu chiến binh tại trụ sở Chữ Thập Đỏ chia sẻ: 
“Khi ra trận chúng tôi không sợ chết, còn bây 
giờ về nhà thì chúng tôi sợ sống.” Tại sao thế? 
Bởi vì khi trở về anh không có công ăn việc làm 
và lại bị ám ảnh với những hình ảnh chết chóc, 
bạo động do chiến tranh gây ra. Anh ta vẫn còn 
may mắn hơn nhiều người khác là khi trở về 
thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tâm hồn đã 
bị tổn thương rất nhiều. 

Ở Làng, chúng tôi có chương trình xuất gia 
5 năm cho những ai có bồ đề tâm muốn phụng sự, 
được rèn luyện và sống theo đời sống phạm hạnh 
của người xuất gia. Sau 5 năm, nếu thấy thích hợp 
với đời sống của người xuất gia thì có thể phát 
nguyện xin tu học suốt đời, còn nếu không thì có 
thể trở về với cuộc sống trước đây và làm một vị 
giáo thọ cư sĩ. Tiêu chuẩn cần thiết để gia nhập vào 
chương trình này rất đơn giản: tuổi dưới 35, có bồ 
đề tâm phụng sự và muốn tu học theo đời sống 
của người xuất gia. Chương trình tu học phụng 
sự 5 năm rất hiền. Ở đây, các bạn trẻ cũng làm 
việc phụng sự tương đương với việc chống giặc 
xâm lăng, bảo vệ tổ quốc và thương yêu giống 
nòi. Giặc thật sự của ta là những “con ma” phiền 
não, giận hờn, bạo động, tham muốn, ganh tị, kỳ 

thị v.v… Các bạn trẻ được tu học theo pháp môn 
chánh niệm để nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa 
các “con ma” ấy. Khi ta có thể ôm ấp và chuyển 
hóa được các “con ma” ấy thì ta sẽ có nhiều hạnh 
phúc và tự do. Nếu ta tu học có thành quả thì ta có 
thể giúp đỡ được rất nhiều cho người thân của ta, 
cho xã hội, đất nước của ta và cho cả thế giới được 
bình an, lành mạnh. Đây là những điều mà các bạn 
trẻ có thể làm được trong 5 năm. Hiện tại, Làng 
đang có những người trẻ Tây phương tu học theo 
chương trình này và họ đang có rất nhiều bình an 
và hạnh phúc trong đời sống xuất gia.

Ngày nay gia đình áo nâu (gồm có 4 chúng) 
đang có mặt với các chương trình hoằng pháp và 
cứu tế ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài những người 
xuất sĩ áo nâu, chúng tôi còn có những người cư 
sĩ áo nâu trong dòng tu Tiếp Hiện. Dòng tu Tiếp 
Hiện được Sư Ông Làng Mai sáng lập vào tháng 
2 năm 1966. Gia đình Tiếp Hiện đầu tiên được Sư 
Ông cho thọ giới gồm có sáu người và bây giờ đã 
có hơn 1,000 người đã tiếp nhận giới Tiếp Hiện 
và hành trì theo dòng tu này. Đây là những vị Bồ 
tát hóa thân đi vào cuộc đời để giúp hóa độ chúng 
sanh. Chương trình Hiểu và Thương tại Việt Nam 
và Ấn Độ có hơn 300 trường mẫu giáo đều do các 
vị Bồ tát Tiếp Hiện đầu tư thời gian và tâm lực của 
mình vào công việc phụng sự. Nếu không có các 
vị Bồ tát này thì làm sao chúng tôi có thể cung cấp 
những ly sữa và những bát cơm vào những buổi 
trưa cho các cháu? 

Các vị Bồ tát áo nâu Tiếp Hiện tại Pháp, 
Anh, Hà Lan, Ý, Thailand, Malaysia, Hồng Kông, 
Indonesia, Brazil, Canada v.v… đều dùng những 
phương tiện quyền xảo khác nhau để tiếp tay với 
Làng làm việc độ sinh: có người lo chuyện dịch 
sách của Sư Ông; có người giúp in sách; có người 
giúp chuyển ngữ băng giảng; có người giúp phổ 
nhạc; có người vào nhà tù giúp các tù nhân tu học; 
có người giúp tổ chức các khóa tu; có người giúp 
về việc hành chánh; có người giúp về việc quyên 
góp tài chánh; lại có người chuyên môn giúp đỡ 
về mặt pháp luật v.v... Mỗi người là một viên ngọc 
quý của tăng thân. Chúng tôi luôn luôn biết ơn sự 
cống hiến và có mặt của mỗi người. 

Hiện nay có rất nhiều tăng thân tu học 
theo pháp môn Làng Mai trên thế giới, phần 
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nhiều là tại các thành phố lớn như: New 
York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, 
Toronto, Quebec, Vancouver B.C, Brasilia, 
London, Paris, Frankfurt, Berlin, Madrid, 
Rome, Moscow, Tokyo, Sydney, Melbourne, 
Singapore, Hồng Kông, Bangkok, Seoul, 
Beijing, Taipei, Jakarta, Kuala Lumpur, Sài 
Gòn, Hà Nội v.v… Theo thống kê cho biết hiện 
nay có hơn 1000 tăng thân trên thế giới đang tu 
học theo truyền thống Làng Mai. Nước Anh đã 
có tới 80 tăng thân, nước Đức có 70 và nước 
Mỹ có trên 500. Vì vậy, địa bàn hành đạo của 
chúng tôi rất rộng lớn; không chỉ ở nước Pháp 
hay ở Việt Nam mà rất nhiều nơi khác. Trong 
quá trình hành đạo của Sư Ông và tăng thân 
Làng Mai trên 30 năm qua, chúng tôi đi đến 
nơi nào cũng đều làm công việc quan trọng của 
người làm vườn (người tu), đó là giúp người 
dọn dẹp “khu vườn tâm” của họ và gieo những 
hạt giống lành, nên ngày nay những hạt giống 
ấy đã được nảy mầm đâm chồi khắp nơi. 

Trong mấy năm qua Làng có các thí chủ 
đến từ nhiều nơi trên thế giới, thành tâm muốn 
cúng dường đất đai cũng như tài chánh để thành 
lập các trung tâm tu học theo pháp môn Làng 
Mai tại trú sở của họ. Sau chuyến hoằng pháp 
Đông Nam Á vào năm 2010, có những thí chủ 
ở Malaysia và Indonesia đã nhiều lần ngỏ lời 
muốn cúng dường đất để làm tu viện cho Làng. 
Trong khóa tu tháng Sáu vừa qua có một đại thí 
chủ ở Indonesia cùng gia đình đến Làng tham 
dự khóa tu. Trong thời gian ông cùng gia đình 
tham dự khóa tu, họ đã cảm nhận và chứng kiến 
được sự lợi ích của pháp môn, nên sau khi về 
tới Indonesia đã mua một miếng đất khá rộng để 
cúng dường cho Làng làm trung tâm tu học. Vào 
dịp lễ Giáng sinh trong năm 2012, một phái đoàn 
gồm có 23 người đến từ Malaysia cũng đến xin 
phép Sư Ông và tăng thân để thành lập một trung 
tâm tu học theo pháp môn Làng Mai tại Kuala 
Lumpur. Ngoài những thí chủ đến từ Indonesia 
và Malaysia, chúng tôi còn có nhiều thí chủ đến 
từ các nước như: South Korea, Brazil, United 
Kingdom, Italy v.v... cũng rất muốn thành lập 
trung tâm Làng Mai tại xứ sở của họ. Nhưng vì 
nhân duyên chưa đầy đủ, phần lớn là vì chúng 

tôi vẫn chưa có đủ người xuất gia để hướng dẫn, 
nên tạm thời phải từ chối. Chúng tôi đã hướng 
dẫn họ tu tập, thành lập tăng thân trước, khi nào 
tăng thân vững mạnh và nhân duyên đầy đủ thì 
lúc đó thành lập trung tâm không phải là chuyện 
khó làm. Sư Ông dạy: “Nếu có khay đựng đào 
to và đẹp mà không có trái đào để vào, thì khay 
đựng đào kia có cũng bằng không. Vấn đề là 
phải có trái đào trước, còn khay đựng đào thì 
lúc nào có cũng  được.” Chúng tôi tin chắc rằng 
tại quê hương Việt Nam một ngày nào đó cũng 
sẽ có một trung tâm thực tập Làng Mai rất đẹp.

Mấy năm gần đây Sư Ông dành thời gian 
đầu tư vào chuyện dịch kinh sách ra Việt ngữ. 
Sư Ông thích dịch và chú giải kinh sách, đặc 
biệt là những kinh từ Hán tạng. Những tác phẩm 
đã được hoặc sẽ được phát hành gần đây như: 
Con Sư Tử Vàng của thầy Pháp Tạng (kinh Hoa 
Nghiêm), Đạo Bụt Nguyên Chất (kinh Nghĩa 
Túc), Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào (Trung Quán Luận), 
Rong Chơi Trời Phương Ngoại (kinh Pháp Cú), 
Kết Một Tràng Hoa (kinh Pháp Cú) v.v… Trong 
khi dịch kinh từ Hán tạng ra Việt ngữ, Sư Ông 
đã đối chiếu với bản Pàli. Nhờ đối chiếu giữa 
hai bản Hán tạng và Pàli, (phần nhiều các kinh 
điển được ghi chép lại bằng hai thứ tiếng phổ 
thông này) nên Sư Ông đã tìm được những rơi 
rụng và sai sót trong quá trình truyền thừa. Sư 
Ông đã nghiên cứu và giúp chúng ta hiểu được 
nghĩa lý uyên áo của các kinh này. Đây là lý do 
chính yếu mà Sư Ông đã đầu tư thời gian của 
Người vào việc Việt dịch các kinh điển để đàn 
hậu thế của chúng ta có thể dễ dàng học và hiểu 
được lời dạy của Bụt một cách đúng đắn. Tất 
cả các kinh sách đều được Sư Ông dịch ra tiếng 
Việt dưới dạng văn xuôi rất đơn giản, lưu loát, 
dễ hiểu nhưng rất phong phú và sâu sắc. Sư Ông 
dạy: “Khi học kinh thì phải nương vào các kinh 
liễu nghĩa. Phải hiểu được ý kinh cho rõ ràng và 
nương vào đó mà hành trì chớ đừng bị kẹt vào 
danh từ hay khái niệm.” Phải sử dụng ba pháp 
ấn của đạo Bụt, là Vô thường, Vô ngã và Niết 
bàn để thanh lọc, điều chỉnh và khôi phục lại 
nguyên ý của Bụt trong các kinh. Nếu kinh nào 
mà không mang dấu ấn của tam pháp ấn này, 
thì đó không phải là kinh liễu nghĩa đích thực 
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của đạo Bụt. Tuy tuổi đã cao, nhưng Sư Ông vẫn 
luôn luôn không ngừng nghiên cứu và học hỏi. 
Hơn 70 năm tu tập và hành đạo đã cho Người 
những kinh nghiệm sống rất sâu sắc và những 
cái thấy thấu triệt. Có một lần Sư Ông chia sẻ 
với chúng tôi rằng:“Nếu bây giờ viết lại quyển 
Đường Xưa Mây Trắng thì Thầy sẽ viết vui hơn 
và khác hơn.” Nhờ vào lòng từ bi và trí tuệ của 
Sư Ông, chúng ta có thể thừa hưởng được thêm 
nhiều cái hay trong kho tàng tuệ giác vô tận của 
Bụt.

Chiếc thuyền tăng thân 
và sự tiếp nối của Bụt

Chiếc thuyền tăng thân Làng Mai đã vượt 
qua bao sóng gió, bao thử thách và cũng đã đưa 
rất nhiều người qua được bến bờ bên kia, bến bờ 
của thảnh thơi, tự do và an lạc trong 30 năm qua, 
đó là nhờ vào sức mạnh và sự hòa hợp của tăng 
đoàn cùng nhau lèo lái. Sư Ông là một vị thuyền 
trưởng vững chãi hướng dẫn cho chúng tôi lèo lái 
con thuyền tăng thân, là một cây đại thụ làm chỗ 
cho chúng tôi nương tựa. Cây đại thụ tuy tuổi đã 
già nhưng lúc nào cũng cho thêm hoa thêm trái. 
Hoa trái của Sư Ông có thể trổ ra bất cứ lúc nào 
và ở đâu, cũng như tuệ giác của Sư Ông luôn luôn 
tuôn chảy như một dòng suối mát. 

Chúng tôi rất biết ơn những người đã sáng 
lập ra Làng Mai cũng như những thế hệ tiền bối 
đi trước đã có công xây dựng tăng thân. Nhìn lại 
lịch sử, chúng tôi thấy rất rõ là cuộc cách mạng 
nào cũng có những người tiên phong dẫn đầu. Đặt 
chân lên Xóm Thượng chúng tôi thấy được hình 
bóng và sự tiếp nối của thầy Nguyện Hải qua thầy 
Pháp Hữu, thầy Pháp Triển và nhiều người khác. 
Về tới Lộc Uyển chúng tôi thấy được sự tiếp nối 
của thầy Giác Thanh trong thầy Pháp Dung, thầy 
Pháp Hải, thầy Pháp Hộ và các thầy các sư cô 
khác. Khi nghĩ về chương trình cứu tế xã hội, 
chúng tôi cũng thấy được sự tiếp nối của thầy 
Thanh Văn và sư cô Chân Không qua cô Xuân, 
chú Nghiệm, chú Lộc, chú  Đính, chú Nam, chú 
A, chú Đạm, cô Kỷ, cô Phùng và rất nhiều người 
trên thế giới.

Chúng tôi thuộc về những thế hệ trẻ, sanh 
sau đẻ muộn, lúc nào cũng mang ơn sâu nặng 

trước một bậc Thầy khả kính đã để hết đời mình 
làm lợi lạc cho chúng sanh. Dù lớn tuổi nhưng 
Sư Ông không ngừng tìm cách làm mới pháp 
môn cho thích hợp với căn cơ thời đại, đặc biệt 
là cho đàn hậu thế của chúng tôi cảm thấy thoải 
mái để quay về. 

Mỗi người trong chúng tôi là một tế bào của 
cơ thể tăng thân, là một thành phần của chiếc 
thuyền tăng thân. Trong một cơ thể có rất nhiều 
tế bào và mỗi tế bào có một nhiệm vụ riêng của 
nó. Cũng như chiếc thuyền tăng thân, chúng tôi 
vừa là ván, là đinh, là thuyền trưởng, là chiếc 
thuyền. Ván có nhiệm vụ chống nước để nước 
không thể tràn vào lòng thuyền, đinh có nhiệm 
vụ giữ ván dính lại với nhau, thuyền trưởng có 
nhiệm vụ lèo lái chiếc thuyền cho đến nơi đến 
chốn, và chiếc thuyền có nhiệm vụ đưa người 
qua sông. Nhờ có những thành phần như thế 
phối hợp lại với nhau nên ta mới có được con 
thuyền vững chãi đưa người qua đến bờ bên kia. 
Nói như thế, nối tiếp con đường của Bụt cũng 
như hành trình 30 năm là phận sự, là hành trình 
chung của chư Tổ, của Sư Ông và của tăng thân, 
trong đó có bạn và tôi. Mỗi một người đóng góp 
một bàn tay vào sự nghiệp của Bụt. Và cứ như 
thế bàn tay này nối tiếp bàn tay kia.

Nhìn lại hành trình 30 năm qua, chúng tôi 
vô cùng mang ơn Bụt Tổ đã gia hộ. Chúng tôi 
ý thức rất rõ cuộc đời là vô thường. Một chủ 
nghĩa nào, một đất nước nào, một tông phái nào 
rồi cũng có ngày suy tàn; thịnh suy suy thịnh 
là chuyện muôn đời. Nhưng chúng tôi nguyện 
sẽ tiếp tục tu học, bước thêm những bước vững 
chãi và thảnh thơi để cống hiến cho đời thêm 
30 năm nữa và nếu Bụt Tổ còn thương tình cho 
thêm 30 năm kế tiếp. Sư Ông dạy: “Ba mươi năm 
đầu có thể đi qua chầm chậm, nhưng 30 năm kế 
tiếp sẽ đi qua mau lắm.” Thầy trò cùng nắm tay 
nhau mà đi như một dòng sông để leo đồi thế kỷ. 
Chúng tôi thấy vấn đề không phải là thời gian, 
dù đó là 30 năm hay 300 năm, nhưng phải thiết 
kế và đi như thế nào để mỗi giây phút mình có 
thể đem lại hạnh phúc, bình an và lợi lạc cho 
mình và cho người. Làm được như thế thì chúng 
ta mới có thể thừa hưởng được gia tài và tiếp nối 
được sự nghiệp của Bụt một cách đích thực. 
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một Thiền Sư (mà các đệ tử vẫn thân thương gọi 
người là Thầy - tiếng Việt Nam có nghĩa là thầy 
dạy học, thầy dạy tu), từ trung tâm tu học của 
người là Làng Mai đã đi thuyết giảng rất nhiều 
nơi trên các nước Châu Âu, Bắc Mỹ Châu và rất 
nhiều nước vùng Đông Nam Á.

Thông điệp của người rất đơn giản nhưng 
khi thực tập thì kết quả lại sâu sắc thâm trầm. Chỉ 
cần chú tâm trở về hoàn toàn với hơi thở và đem 
tâm chú ý đơn thuần vào những hành động hằng 
ngày, chúng ta có thể từ từ chuyển hóa và trị liệu 
nhiều vết thương trong ta và những người khác 
bằng lòng từ và tâm thương yêu. 

Qua những cuốn sách của Thiền Sư (Thầy 
đã viết hơn 100 quyển sách), người đã dùng 
nhiều cách thiền quán, những bài tập, những câu 
chuyện thực tập và chuyển hóa thật của một số 
thiền sinh và những góp ý của thầy để giúp người 
đọc đạt được sự bình an mà thầy vẫn nhắc nhở 
để chúng ta nhớ là sự bình an đó đang có sẵn nơi 
ta trong bất cứ lúc nào. Tăng thân xuất sĩ ở Làng 
Mai là một mẫu mực cho sự thực tập chánh niệm. 
Họ có thể chào đón, hướng dẫn tu tập cho một 
ngàn người mỗi tuần trong suốt bốn tuần mùa Hè. 
Thiền sư thực sự sống những gì thầy dạy. Thức 
ăn hoàn toàn không có thịt cá mà cũng không 
có trứng, không có sữa và những thực phẩm đến 
từ sữa như phô mai, da ua sữa và sữa bò, nhưng 
họ có da ua đậu nành cũng rất ngon. Các xóm ở 
Làng Mai đang cố gắng không sử dụng xe hơi 
mỗi tuần một ngày. Trẻ em, gia đình và cách sống 
cộng đồng là trung tâm của những sinh hoạt tại 
Làng Mai, vì thế những khóa tu ở đây không có 
được sự im lặng nhiều như những khóa tu của 
các nơi khác. Cô Josephine Lynch nói như thế. 

Người cha của chánh niệm
Dịch từ  Dublin - The Irish Times - Tuesday 10th 
April 2012 - Sylvia Thompson 

TRÁI TIM TÔI BẤT NGỜ 
ĐƯỢC MỞ RA

THÍCH NHẤT HẠNH, vị thiền sư 86 tuổi, đang 
ở Ái Nhĩ Lan sẽ giúp chúng ta chuyển hóa thân 
tâm, làm đẹp đời sống của chính chúng ta bằng 
những phương pháp đơn giản có thể thực hành 
được trong đời sống hằng ngày.

Tối mai, ít nhất là 2000 (vì giấy vào cửa 
2000 đã hết từ lâu) người trên cùng khắp Ái Nhĩ 
Lan sẽ tụ họp về Convention Center ở Dublin để 
lắng nghe Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, vị sư người 
Việt Nam, 86 tuổi, người mà đã thành công lớn 
trong việc khơi dậy niềm hứng khởi tu tập Thiền 
Chánh Niệm trong đời sống của cả thế giới người 
Tây Phương.

Trong 30 năm gần đây, ông thầy tu vốn là 
một nhà hoạt động cho hòa bình, một nhà văn, 
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Cô là người dạy chánh niệm ở vùng này và cũng 
là thành viên nhóm tu chánh niệm tại Ái Nhĩ Lan. 
Cũng chính cô đã mời được thiền sư đến đây.

Sinh năm 1926, Thiền Sư đi tu lúc16 tuổi và 
tám năm sau đã cùng thành lập chùa Ứng Quang, 
sau đó trở thành Phật Học Đường Ấn Quang, Phật 
Học Viện hàng đầu rất nổi tiếng tại Miền Nam 
Việt Nam về học Phật.

Năm 1961 người đi Hoa Kỳ và dạy học về 
Tôn Giáo Tỷ Giáo (so sánh về các tôn giáo) ở đại 
học Princeton và đại học Columbia New York. 
Nhưng năm 1964 người trở về lại Việt Nam để 
hướng dẫn phong trào tranh đấu bất bạo động, kêu 
gọi hòa bình cho Việt Nam. Năm 1965 thiền sư 
thành lập Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, 
đào tạo người Phật tử đi về thôn quê xây trường 
học, bệnh xá và những hợp tác xã về nông nghiệp, 
chăn nuôi và sau đó, khi chiến tranh lan rộng cùng 
khắp thì đi tải thương và xây dựng lại những thôn 
làng bị tàn phá.

Thầy cũng lập nhà xuất bản để in nhiều sách 
kêu gọi chấm dứt sự chém giết nhau giữa hai phe 
lâm chiến và cũng là chủ bút tuần báo Hải Triều 
Âm, tiếng nói chính thức của Giáo Hội Phật Giáo 
Việt Nam Thống Nhất. Năm 1966 người đi Hoa 
Kỳ để kêu gọi ngưng chiến tại Việt Nam.

CHÚNG TA LỚN HƠN CƠN GIẬN 
CỦA CHÚNG TA

Ngay trong giây phút mà ta cảm thấy như 
ta hoàn toàn tràn ngập bởi cơn giận dữ thì nằm 
sâu trong ta vẫn còn lòng thương. Khả năng nói 
lời cảm thông, hiểu biết, tha thứ vẫn còn đó. Ta 
phải tin điều đó. Chúng ta lớn hơn cơn giận dữ ấy, 
chúng ta lớn hơn nỗi khổ niềm đau kia. Ta phải 
luôn nhớ rằng chúng ta có khả năng hiểu, thương 
và tha thứ trong ta dù tình trạng có bế tắc cách 
mấy ta cũng phải nên nhớ điều đó để nhất định tìm 
cách thương thuyết để đưa đến sự giải quyết thỏa 
đáng. Vì những công tác xây dựng và tình thương 
lớn ấy mà Martin Luther Jr đã đề nghị thiền sư 
Giải Nobel Hòa Bình năm 1967.

Thiền Sư trở lại Pháp khi có cuộc hòa đàm 
tại đây và đã làm Trưởng Phái Đoàn của Giáo Hội 
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Paris. Sau khi 

Hòa Ước được ký kết năm 1973, thiền sư vẫn bị 
từ chối chiếu khán trở về nước Việt Nam để phụng 
sự. Năm 1975 Thầy lui về cư trú tại Phương Vân 
Am, thiền quán, làm vườn, đóng sách và đi dạy 
thiền khắp nơi trên thế giới.

Chính tại một khóa tu dạy tại Hoa Kỳ mà 
Tiến sĩ người Hoa Kỳ John Kabat- Zinn đã  học 
thiền chánh niệm với Thiền Sư đã nhận ra rằng ta 
có thể dùng Thiền Chánh Niệm để trị liệu những 
bệnh trầm kha kéo lâu ngày và khó trị. Tiến Sĩ 
John Kabat-Zinn đã chế tác Tám Tuần Trị Liệu 
Giảm Stress và đã từ đó lan truyền khắp nơi về 
cách trị liệu bằng chánh niệm này.

Một trong những cuốn sách rất nổi tiếng của 
Thiền Sư và được biết nhiều nhất là quyển Phép 
Lạ của Sự Tỉnh Thức. Trong sách này thiền sư 
đã chia sẻ rằng Chánh Niệm đã cứu sống Thầy 
bằng cách nào khi Thầy bị trầm cảm khá nặng 
sau cái chết của mẹ Thầy. Một cuốn sách thứ hai 
cũng khá nổi tiếng là An Lạc Từng Bước Chân 
(do Đức Đạt Lai La Ma đề tựa) thiền sư đã viết: 
“Gốc rễ của chiến tranh nằm sâu trong cách sống 
hằng ngày của chúng ta, cách chúng ta phát triển 
kỹ nghệ, xây dựng xã hội và tiêu thụ. Chúng ta 
không thể đổ tội cho một phía, phía này hay phía 
kia. Chúng ta phải tập vượt lên trên khuynh hướng 
muốn theo phe”.

Thiền sư được mời trở về Việt Nam năm 
2005, sau 40 năm bị lưu đày.

Một thiền giả người Hoa Kỳ đã diễn tả thiền 
sư Nhất Hạnh như là nơi giao thoa của một đám 
mây, một con ốc sên và một phiến sắt nặng, một 
sự hiện diện thật sự cho đời sống tâm linh”.

Nữ tu Công Giáo Stanilaus Kennedy, người 
sáng lập trung tâm The Sanctuary and Focus ở Ái 
Nhĩ Lan đã diễn tả Thiền Sư  như  “Người Cha 
của Chánh Niệm”. Thiền sư đã thực sự muốn làm 
mới đạo Bụt và kêu gọi cách tu rất thực tiễn gọi 
là Đạo Bụt Dấn Thân và dạy ta sử dụng tuệ giác 
nhìn sâu để thấy thật rõ mọi việc hầu đưa vào đời 
sống hằng ngày và làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau. 
Ngài là người tỉnh thức và có thao thức rất sâu sắc 
để giúp đời. Tuy đã thấy rõ Chánh Niệm là vượt 
cao hơn tôn giáo nhưng người luôn kính trọng các 
tôn giáo khác. 
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Trong 10 năm qua thiền sư đã thành lập 
hai thiền viện tại Hoa Kỳ (tu viện Lộc Uyển ở 
California và Bích Nham ở New York), Viện 
Phật Học Ứng Dụng châu Á ở Hong Kong và 
Viện Phật Học Ứng Dụng châu Âu ở Đức quốc. 
Sau khi thuyết giảng ở Dublin, thiền sư sẽ hướng 
dẫn một khóa tu ở Killarney cho hơn 800 người. 
Và thầy sẽ về Làng Mai hướng dẫn khóa tu cho 
khoa học gia suốt 21 ngày từ 1 đến 21 tháng Sáu 
dương lịch.

Sau khóa tu Mùa Hè ở Làng Mai, Thiền sư 
lại đi dạy tiếp ở Đức quốc, Hà Lan và Ý Đại Lợi. 
Lúc sau này Thầy ít khi chịu phỏng vấn bởi báo 
chí nhưng qua những cuốn sách, những khóa tu, 
những tu sĩ giáo thọ của người và những thiền 
sinh đã trực tiếp thực tập chánh niệm với người, 
thông điệp của Thầy đã tiếp tục có âm hưởng lớn 
với những vị trong và ngoài cộng đồng tu học 
của người. 

Trái tim tôi bất ngờ được mở ra
Cùng ngày trong tờ nhật báo Irish Times 
trang sức khỏe có bài viết của ký giả Tony Bates

Tôi đã tới, ít nhất là trái tim 
tôi đã cảm nhận, tôi đã thực sự tới 
nơi mà TRÁI TIM TÔI BẤT NGỜ 
ĐƯỢC MỞ RA.

 Với tình thương, chúng ta có 
thể đối diện với bất cứ tình huống 
nào nhưng nhiều người trong chúng 
ta chưa biết tình thương chân thật là 
gì thì câu mà chúng ta phải tự hỏi là 
làm sao để tình thương được phát 
sinh?

 NHỮNG CÂU NÀY là những 
lời mở đầu của Thiền Sư Thích 
Nhất Hạnh (học trò của Thầy như 
các đệ tử thân thương vẫn thường 
gọi người - Thầy dạy học, thầy dạy 
tu) khi Thầy mở đầu bài giảng tại 

Thượng Viện Quốc Hội Anh tuần rồi. Không 
khí khá hăm hở sinh động trong phòng giảng 
bỗng nhiên im lặng khi chúng tôi đứng dậy chào 
thiền sư.

 Sau khi những lời giới thiệu khá cảm động 
của Lord Richard Laird, Thầy vẫn ngồi thật yên 
mấy phút và nét mặt không biểu hiện cảm xúc 
nào. Tôi  chợt lo lắng chắc Thầy không thích tới 
đây. Nhưng sau đó tôi đã nhận ra là Thầy cần thời 
gian để trở về với chính mình và để bắt mạch 
thính chúng khá đặc biệt nầy. 

“Với tình thương, chúng ta có thể đối diện 
với bất cứ tình huống nào nhưng nhiều người 
trong chúng ta chưa biết tình thương chân thật 
là gì thì câu mà chúng ta phải tự hỏi là làm sao 
để tình thương được phát sinh?” Thầy tiếp tục: 
“Nuôi dưỡng tình thương cho chính ta bắt đầu 
bằng hơi thở. Khi ta chú tâm và hít vào hơi thở 
vào, có một phép lạ đang xảy ra. Ta chợt nhớ là 
ta đang có cái thân đây và ta quán sát thấy cái 
thân thể này khá căng thẳng. Ta chú ý điều đó 
khi thở vào và ta buông thư các căng thẳng trên 
thân khi thở ra.”

Những lời của Thầy như đi thẳng vào tâm 
can ruột rà của tôi, những cơ bắp thật sâu trong 
tôi bỗng mở ra. Thường thì lộ trình đi từ cái đầu 
tôi đến trái tim tôi nó khá dài và khá quanh co. Tôi 
dùng quá nhiều trí năng nên sự phán xét chỉ nằm 
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bên trên sự việc. Nhưng hôm nay, những lời Thầy 
đã đi thẳng vào trái tim tôi. Trái tim tôi chợt bất 
ngờ bật mở ra. Tôi đã về, hay ít nhất trái tim chợt 
thấy mình đã thật sự về.  

Hy vọng chuyến đi của Thầy đến Ái Nhĩ 
Lan tuần này sẽ có dịp giới thiệu lại cho chúng ta 
những nhiệm mầu của sự sống.

Khi ta thở vào trong chánh niệm, nhiều cơ 
hội mới có thể xảy ra. Chúng ta chợt khám phá 
rằng ta phải rất tri ân những mầu nhiệm của sự 
sống đang nằm trong tầm tay ta. Đồng thời ta 
cũng tiếp xúc được với niềm đau trong ta và ta 
ngưng được sự trốn chạy niềm đau đó. Với chánh 
niệm ta có thể giữ được khoảng cách cần thiết để 
có thể ôm ấp niềm đau kia, lắng nghe thật sâu 
những gốc rễ của nó, chăm sóc nó và từ từ hiểu 
được niềm đau nầy. Lòng từ bi chợt ứa ra khi ta 
bắt đầu hiểu sâu hơn và với tâm từ bi kia ta có thể 
chuyển hóa được niềm đau ấy.

Và Thầy lại nói tiếp nhiều điều mà tôi đã 
nghe rồi trước đó nhưng sao lần nầy nó lại thật 
mới đối với tôi, giống như tôi chỉ mới nghe lần 
đầu. Tôi đã thành người mới rồi. Những lời thầy 
đã rơi vào một con người mới, con người mà 
những vết thương cũ đã lành và những cơ hội mới 
đang mở ra. 

Nói về chánh niệm, viết về chánh niệm thật 
dễ nhưng bạn chỉ thấy được sức mạnh của nó khi 
bạn đứng trước một người như Thầy. Một người 
mà đã sống nếp sống chánh niệm thăng trầm lớn 
lao như vũ bão nhưng vẫn giữ được sự bình an.

Tinh thần của ông thầy tu 86 tuổi mảnh khảnh 
mong manh này thật dũng mãnh. Sự hiện diện của 
cả con người Thầy mới khiến cho thông điệp của 
Thầy trở nên một sức mạnh lớn lao. 

Tôi quyết định là bây giờ cho đến ngày tôi 
chết, tôi nhất định phải sống cho bằng được, dù 
cho chỉ một giờ thôi, nếp sống can đảm và liêm 
khiết như người.  

Một người trong thính chúng đã hỏi Thầy là 
anh ta có thể làm được gì cho một người rất khổ 
đau mà đã nhất định đóng hết tất cả các phương 
cách trị liệu mà bạn bè muốn giúp anh ta. Ta nghe 
được niềm tuyệt vọng trong câu hỏi ấy và biết 

chắc là đây chính là một câu hỏi rất thật, không 
bác học.

Thầy đã trả lời rằng ta phải hết sức thận 
trọng, đừng mong đổi thay người kia gì hết. Cái 
mà người ấy cần có thể chỉ là sự hiện diện và sự 
kiên nhẫn của ta. Một người mà đã đóng tất cả 
những cánh cửa trái tim với thế giới bên ngoài 
như thế có nghĩa là người kia đang rất đau và 
mất hết niềm tin nơi tất cả loài người. Nếu ta 
thương người ấy bằng cách có mặt thật sự và vững 
chãi cho người ấy mà hoàn toàn không đòi hỏi 
người ấy phải đổi thay, may ra người ấy kịp thời 
thấy được tình thương chân thật của ta và mới 
chịu mở cửa. 

Năm 2004, tôi được thăm tu viện Làng Mai 
của Thầy lần đầu và tôi được giao trách nhiệm 
lo về chuyển hóa rác trong chánh niệm, trộn lại 
phân hữu cơ và xếp lại giấy đã xài qua rồi, ép dẹp 
lại các thùng cạc tông để đem đi chuyển hóa. Tôi 
học được bài học là thật ra trên đời nầy không có 
gì là “tiêu cực xấu xa dơ dáy” thật sự. Cho dù đó 
là những kinh nghiệm mà mình xem là xấu hổ và 
muốn quăng nó đi nhưng chính nó đã giúp ta tỉnh 
dậy và trở nên một con người thật hơn xưa. 

Hồi đó danh từ chánh niệm dường như là một 
từ ngữ lạ lùng, một khái niệm trừu tượng, nhưng 
ngày nay nó đã trở thành một danh từ sử dụng 
hằng ngày trong gia đình. Chỉ cách thực tập đơn 
giản đó đủ cho ta thấy cách hành xử khác hơn 
trước những niềm vui cũng như nỗi khổ mà ta gặp 
hằng ngày và đối với những người sống chung. 
Hy vọng rằng chuyến đi này của Thầy ở Ái Nhĩ 
Lan sẽ giới thiệu lại cho ta những nhiệm mầu của 
sự sống đang nằm trong tầm tay của ta ngay bây 
giờ và ở đây khi mà chúng ta chịu dừng lại, không 
chạy nữa và cho phép tim ta có thêm không gian 
để thở.

Tony Bates là Giám Đốc sáng lập Headstrong 
- Trung tâm lo cho sức khỏe tinh thần của người 
trẻ trong toàn quốc.  

Giấy vào cửa nghe Thiền Sư Thich Nhất 
Hạnh giảng chiều mai ở Convention Centre 
Dublin đã bán hết, tuy nhiên bạn có thể nghe 
trực tuyến trên mạng mà không phải trả phí trên 
mindfulnessireland.le 
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Thông điệp hòa bình của một thiền sư
Đây là một bài báo đăng trên UTV News và nhiều 
báo khác ngày 17.4.2012 tại Belfast, Bắc Ireland.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một thiền sư 
Phật giáo Việt Nam có tên tuổi, đã khuyến khích 
các chính trị gia tại tòa nhà Stormont (tức là tên 
tòa nhà ở ngoại ô Belfast mà dân biểu toàn quốc, 
hội họp và quyết định những điều luật cho đất 
nước) nên mau chóng tiếp xúc với chiều sâu tâm 
linh của mình để tìm ra hướng đi cho một giải 
pháp hòa giải dân tộc bền vững. Ngài đã nhắn nhủ 
như vậy trong buổi pháp thoại với những đại biểu 
Quốc Hội Ireland và một số quần chúng đã tụ tập 
tại Thượng Viện trong tòa nhà Quốc Hội Ireland.

Thiền sư năm nay đã 85 tuổi, nhưng vẫn 
không ngừng nghỉ đi khắp nơi hoằng pháp về 
pháp môn thiền chánh niệm và nhắc nhở mọi 
người luôn luôn nhớ an trú thân tâm trong hiện 
tại, chứ không tiếc nuối quá khứ hay mong cầu 
ở tương lai. Ngài nói: “Quá khứ đã qua rồi và 
tương lai thì chưa tới. Chỉ có sự sống trong hiện 
tại mà thôi.”

Thiền sư nói rằng khả năng lắng nghe người 
khác là chìa khóa hòa giải, ngay cả khi đối diện 
với những kẻ đang giận dữ. Ngài còn nói rằng 
ngay cả những kẻ khủng bố cũng cần được lắng 
nghe. Sau khi chia sẻ một số kinh nghiệm bản 
thân với cử tọa trong khuôn khổ Quốc Hội, ngài 
đã hướng dẫn mọi người đi thiền hành xuyên qua 
khu công viên vĩ đại trước tòa nhà Stormont.

Trong số các dân biểu tiếp đón Thiền sư 
trong tòa nhà biểu hiện cho sự phân quyền *tại 
Ireland có bà Martina Anderson là phụ tá của thủ 
tướng (Junior minister) thuộc đảng  Sinn Fein. 
Bà Anderson thú nhận rằng bà đã thực hành thiền 
chánh niệm khi ở tù trong thời gian chiến tranh.

Thiền sư Nhất Hạnh, mà các đệ tử thường 
gọi một cách thân quý bằng “Thầy”, là một nhà 
văn đã sáng tác rất nhiều và đã viết hơn 100 quyển 
sách liên quan đến các vấn đề tâm linh. Ngài đã 
bắt đầu được thế giới biết đến năm 1960 khi ngài 
vận động cho giải pháp hòa bình của cuộc chiến 
đang leo thang tại Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 

1967 ông Martin Luther King Jr đã đề nghị cho 
thiền sư được trao giải thưởng Nobel về Hòa bình.

Hiện nay thiền sư thường trú tại Tu viện 
Làng Mai ở miền nam nước Pháp. Ngài đã được 
hội Chánh niệm Ái Nhĩ Lan mời đến Belfast nên 
đã dành những ngày cuối của một tuần hoằng 
pháp tại Ireland để đến nơi này. Bà phó thủ tướng 
Anderson đã nói với thiền sư rằng bà không thể 
tưởng tượng được rằng, sau khi được đọc sách 
của ngài khi ở tù, mà nay bà lại ở vai một thành 
viên chính phủ để đón tiếp ngài tại Stormont. Bà 
còn nói: “Chúng tôi đang ở trong giai đoạn kết 
thúc một cuộc tranh chấp. Do đó, chúng tôi cần 
phải tiếp thu những kỹ năng và văn hóa mới, đồng 
thời có những phong cách suy nghĩ mới. Chúng 
tôi phải biết công nhận mỗi cá nhân với cái giá trị 
đặc trưng mà không phân biệt tôn giáo, giới tính, 
khuynh hướng sinh lý, tuổi tác hay chủng tộc của 
họ. Chúng tôi phải biết đánh giá đúng mức mỗi cá 
nhân và vượt qua khỏi những khuôn mẫu cố định 
để giúp cho họ hòa nhập trong xã hội”.

Một xã hội mà trong đó người công dân có 
thể phát huy toàn bộ tài năng, kể cả những người 
tật nguyền, những người bị xã hội ruồng bỏ hay 
những người đang rơi vào cảnh khốn cùng. Chúng 
tôi xin đa tạ “Thầy” đã đến Ireland với một thông 
điệp hòa bình.

*power sharing administration: Chính quyền Ireland 
hiện tại là một chính phủ phân quyền, cứ người chánh 
như là Thủ tướng thuộc đảng thân Anh thì người phó là 
Martina Anderson thì thuộc đảng chống đối, và một bộ 
khác đảng chống đối nắm quyền thì đảng hữu khuynh 
làm phó.

Zen master offers advice for peace
A Zen master has urged Stormont’s politicians to 
connect with their spiritual side in order to achieve 
lasting reconciliation. Renowned Vietnamese monk 
Thich Nhat Hanh passed on his teachings to MLAs 
and members of the public who packed the Senate 
chamber of Parliament Buildings for his visit. 

The 85-year-old Buddhist, who promotes the 
mindfulness meditation technique, also stressed the 
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importance of focusing on the present instead of 
dwelling on the past or forever looking to the future. 
“The past has already gone and the future has not 
yet come,” he said. “Only the present moment has 
life.”

He said the ability to listen to others was key, 
even in the face of anger. Even terrorists should be 
listened to, he added. After refl ecting on some of 
his life experiences inside the building, the religious 
leader joined a crowd of around 300 people on a 
meditation walk through the grounds of Stormont.

Among the MLAs who welcomed him to 
the home of the powersharing administration was 
Sinn Fein junior minister Martina Anderson, who 
revealed she used mindfulness meditation while in 
prison during the Troubles.

Known affectionately by his followers at Thay 
- Vietnamese for teacher - the prolifi c writer has 
penned more than 100 books on faith. He sprang 
to global prominence in the 1960s campaigning 
for a peaceful resolution to the escalating Vietnam 
confl ict. Martin Luther King Jr nominated him for a 
Nobel Peace Prize in 1967.

The Zen master, who now lives in the Plum 
Village Monastery in southern France, travelled to 
Belfast on the last leg of a week-long tour of Ireland 
as the guest of Mindfulness Ireland. Junior Minister 
Anderson told him she could not believe that having 
read his book when in jail she was now welcoming 
him to Stormont as a government minister.

“We are a society moving out of confl ict,” she 
added.

“We have to learn new skills, embrace new 
cultures and develop new mindsets. We have to 
recognise people as individuals and see the worth 
that each person has, whatever their religion, 
gender, sexual orientation, age or race. We need to 
value individuals and move beyond stereotypes so 
that we can become a fully integrated society.

“A society where people can realise their 
full potential, including people with disabilities, 
people who are socially excluded and people who 
experience poverty. I thank Thay for coming to 
Ireland and bringing his message of peace”.

MÙA YÊN
Thầy Trung Hải

Tôi vừa cùng sư em tôi trồng những củ thủy 
tiên quanh cái bệ đá dưới gốc phong cổ thụ. Những 
củ hoa này sẽ ở yên đó trong suốt ba tháng tới, và 
khi nắng bắt đầu sưởi ấm thảm lá mục, mà giờ đây 
hãy còn vàng tươi đang đùa vui với gió, chúng sẽ 
biểu hiện thành những bông hoa vàng xinh đẹp. 
Đã nhiều năm nay, mùa Xuân nào chúng tôi cũng 
tiếc là tại sao trước mùa Đông đã không trồng một 
ít củ hoa quanh tượng Bụt dưới cội phong già này. 
Chỉ cần ở yên ba tháng thôi và cho dù là phải ở 
trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa Đông, tôi tin 
là mùa Xuân tới những củ hoa ấy sẽ làm cho anh 
em tôi chẳng còn ai phải tiếc nữa.

Anh em tôi cũng đã bắt đầu ở yên. Mùa an 
cư đã bắt đầu được ba ngày rồi. Chiều nay trong 
giờ thiền ngồi, khi chuông vừa xả thiền, tôi bỗng 
nhận ra rằng hiếm có khi nào thiền đường Thánh 
Mẫu Ma Gia này lại đông anh em như thế. Tôi vừa 
xoa bóp hai chân và cùng lúc ấy, thấy lòng dâng 
lên một niềm vui mà trong suốt những vòng kinh 
hành sau đó, niềm vui ấy đã in dấu thật rõ ràng 
trong từng bước chân của tôi.

Mùa này anh em chúng tôi ở yên trong tu 
viện, không cần phải đi đâu cả dù là để hướng 
dẫn khóa tu; mùa này mỗi anh em chúng tôi đều 
sẵn sàng để ở yên mà không có ai cần phải phân 
tâm cho một dự án nào ngoài tu viện cả; mùa này 
chương trình tu học hàng ngày của đại chúng cũng 
yên và ổn định hơn. Những cái yên đó gặp nhau 
làm biểu hiện ra một cái yên rất hùng tráng. Tôi 
may mắn đã tiếp xúc được với cái yên ấy. Cho nên 
tôi nghĩ, có nên gọi mùa này là Mùa Yên?

Mùa Yên thật đấy chứ. Mùa Yên về sau những 
chuyến đi dài của các anh chị em tôi, những sự tiếp 
nối đẹp đẽ của Thầy tôi, những người đã và đang 
mang giống Pháp đi khắp nơi trên thế giới. Thân 
tăng là một biểu hiện rất mầu nhiệm. Thân ấy đã 
gửi một hóa thân của mình đi về Ấn Độ, lại còn 
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gửi một hóa thân khác đi sang Canada; cùng lúc 
ấy một hóa thân khác lại được gửi đi tận châu Đại 
Dương và còn một hóa thân khác được gửi đi Anh 
quốc nữa. Những hóa thân ấy của thân tăng chẳng 
phải là những cá nhân, mà mỗi một hóa thân cũng 
là một thân tăng, chỉ là bé hơn mà thôi. Kinh Pháp 
Hoa nói rằng Bụt Thích Ca đã gọi về hết những 
hóa thân của Ngài trước giây phút linh thiêng Ngài 
mở cửa tháp báu. Thân tăng của tôi cũng vậy, cũng 
đã gọi về hết những hóa thân của mình trước Mùa 
Yên. Thân tăng không nói kinh Pháp Hoa theo 
cách của Bụt Thích Ca, thân tăng nói kinh ấy bằng 
sự biểu hiện của cái yên hùng tráng trong giờ thiền 
ngồi, trong giờ ăn, trong lúc uống trà, trong lúc đi 
thiền và cả trong những lúc vui chơi nữa.

Mùa Yên bắt đầu cùng lúc với mùa Thu đang 
chín. Ngày bắt đầu Mùa Yên là một ngày nắng 
ấm, ngày ấy, mùa Thu cũng rất yên. Chữ “Thu” 
trong mùa Thu có nghĩa đen là lúa đã chín vàng. 
Nhưng “Thu” cũng có một chữ đồng âm khác có 
nghĩa là rút về. Tôi thích cả hai nghĩa, đặc biệt là 
nghĩa sau: rút về. Chẳng phải là các hóa thân của 
thân tăng đã rút về hết đó sao? Rút về để được 
nuôi dưỡng và ôm ấp trong cái yên hùng tráng ấy, 
cũng như ngàn cây, rút hết sức sống về cội để sẵn 
sàng cho một mùa Tuôn Dậy sẽ đến. Mùa Yên, vì 
vậy cũng còn là Mùa Về.

Một người bạn của tôi thích gọi mùa này là 
Mùa Buông bởi vì mùa này ngàn cây đều buông 
hết những sắc màu và dáng dấp đẹp đẽ của mình, 
như rừng sồi đỏ, như rừng bạch dương… đều 
đã buông hết lá. Nhiều năm trước đây, thân tăng 
tôi cũng thực tập buông như thế. Cứ trước mỗi 
Mùa Yên, một cái thùng lớn sẽ được đặt ở tăng 
xá với ba chữ lớn: Thùng Buông Bỏ. Nếu như 
mình có một vài đĩa nhạc và mình nghĩ là chẳng 
cần thiết lắm trong Mùa Yên này, mình sẽ buông 
cho cái thùng ấy giữ. Nếu như mình có vài cuốn 
tiểu thuyết hay sách nghiên cứu mà mình thấy 
là có thể sẽ làm ảnh hưởng đến phẩm chất yên 
của mình trong mùa tới thì mình cũng có thể nhờ 
thùng buông bỏ ấy giữ giùm cho mình. Và cứ thế, 
hễ có gì có thể ảnh hưởng đến Mùa Yên là đều 
cần được buông. Vì thế, tôi rất thích chữ Buông 
của bạn tôi, tôi sẽ không chỉ gọi Mùa Yên là Mùa 
Về mà còn gọi là Mùa Buông nữa.

Chiều nay, tôi đã rất vui vì thấy anh em tôi 
ngồi trong thiền đường rất đông, đông hơn những 
mùa khác. Tôi bỗng thấy biết ơn Mùa Yên, bởi vì 
nếu không nhờ Mùa Yên thì anh em tôi sẽ không 
đông đủ như thế. Thiền đường Thánh Mẫu Ma 
Gia có những lúc chỉ có ba hay bốn anh em tôi 
ngồi thiền. Không phải vì có người bỏ thời khóa, 
mà vì anh em tôi quá ít. Vì vậy, khi thấy thiền 
đường có nhiều hơn những dáng áo nâu, tôi đã 
không thể không hạnh phúc. Mùa Yên thì anh em 
tôi được sum vầy đông đủ vui vẻ thế đấy. Cho 
nên nếu tôi gọi mùa này là Mùa Đông thì hề chi? 
Đông theo đúng nghĩa đen của nó là đông đúc, là 
sum vầy. Thì mùa này là mùa Đông, hoặc chí ít 
cũng là đang rất gần mùa Đông. Nhưng nếu như 
thân tăng tôi không chọn mùa này làm Mùa Yên 
thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào được phép gọi 
mùa này là Mùa Đông được. Mùa Đông, tiếng 
đáp danh hiệu Bụt Thích Ca trước mỗi giờ thiền 
tọa trở nên hùng tráng biết mấy, tiếng triều của 
những buổi tụng kinh trước pháp thoại cũng trở 
nên uy nghiêm biết mấy… và thân tăng sẽ càng 
vui tươi và tràn đầy sức sống.

Cội phong già trước sân đang buông dần 
muôn vạn bàn tay màu vàng tươi đẹp của mình 
xuống thảm cỏ xanh. Mỗi cơn gió đi qua là một 
lần những bàn tay ấy từ trên cành thực hiện một 
điệu múa như một nghi lễ trang nghiêm mà vui 
tươi trước khi nằm yên cạnh những người anh em 
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của mình. Cội phong già đang thu hết sức sống 
của mình về cái thân hùng vĩ, những chiếc lá cũng 
theo tiếng gọi ấy mà buông hết những sắc màu 
dáng dấp mà tìm đường trở về hội họp với sức 
sống bền bỉ của những chiếc rễ cây đang đợi chờ 
dưới lòng đất.

Tượng Bụt bằng đá ngồi dưới cội phong 
đang mỉm cười. Nắng gọi những sắc màu phô diễn 
trên những tán cây, nắng thắp sáng thảm lá vàng 
quanh gốc phong cổ thụ làm cho nụ cười ấy như 
vừa thoát khỏi bức tượng và đang tung tăng cùng 
muôn vàn chiếc lá đang gọi nhau về. 

Tôi mỉm cười nhìn cái thảm lá đang che phủ 
những củ thủy tiên chúng tôi vừa trồng. Những củ 
hoa ấy đang thu hết sức sống về nội thể; đã buông 
bỏ hết những cành lá, sắc màu, dáng dấp và sẽ ở 
yên trong suốt ba tháng mùa Đông. Mùa Yên là 
thời gian chuẩn bị của những củ hoa ấy, để cuối 
mùa, chúng sẽ bật dậy khỏi lòng đất mà biểu hiện 
thành những đóa vàng tinh khôi xinh đẹp. Mùa 
Yên của chúng tôi cũng mới vừa bắt đầu, tôi tự 
hỏi mình rằng liệu mình đã thu hết sức sống về nội 
uẩn hay chưa; tôi tự hỏi mình rằng liệu mình đã 
buông bỏ được chút nào những gì cần buông hay 
chưa; và tôi cũng tự hỏi mình rằng liệu tôi có thể 

như những đóa thủy tiên, không ngừng âm thầm 
hấp thụ sức sống của đất trời để có thể biểu hiện 
thành những đóa hạnh phúc tinh khôi khi Mùa 
Yên chấm dứt?

Tượng Bụt rêu phong bỗng nhìn tôi mỉm 
cười. Tôi đón nụ cười ấy khi lòng vừa mở. Và câu 
trả lời cho những thắc mắc của tôi biểu hiện qua 
tiếng gió hát thì thầm trong thảm lá vàng ngập 
nắng nói rằng tôi có thể làm được, và còn có thể 
làm hay hơn cả những củ hoa thủy tiên tôi vừa 
trồng chiều nay. Vì rằng những củ hoa ấy phải đợi 
đến hết Mùa Yên rồi mới có thể biểu hiện thành 
những đóa hoa vàng tươi xinh đẹp, còn tôi, nếu tôi 
biết về, biết buông cho giỏi thì chẳng những là tôi 
có thể làm biểu hiện những đóa hạnh phúc bình an 
tinh khôi sau Mùa Yên mà tôi còn có thể làm cho 
những đóa bình yên hạnh phúc ấy biểu hiện ngay 
lập tức trong từng giây từng phút của Mùa Yên.

Thân tăng tôi đã gọi về hết những hóa thân 
của mình trước Mùa Yên. Và cũng như Bụt Thích 
Ca, thân tăng tôi đã nói kinh Pháp Hoa trong giờ 
phút linh thiêng ấy: Mùa Yên đến rồi, về đi, buông 
đi để có thể gieo trồng và nuôi dưỡng những đóa 
bình an hạnh phúc trong từng giây từng phút. 

HƯƠNG MỘC LAN
Chân Hỷ Nghiêm

năm nay tôi thấy mình hơi lười viết, đâu phải vì 
bận cho việc này việc khác mà tôi cho đó là lý 
do. Nhìn lại một năm, biết mình còn có tăng thân 
xung quanh là hạnh phúc lớn rồi, bên cạnh đó là 
sự lớn lên mỗi ngày trong chúng qua sự tu học 
cũng như bao nhiêu đổi thay của tu viện Mộc Lan 
gần ba năm qua. Đặc biệt nhất là năm nay với 
nhiều diễn biến đổi thay, nếu tôi không ghi lại kể 
cho các bạn nghe để cùng tiếp xúc và được nuôi 
dưỡng thì cũng có phần thiếu sót.

Các bạn thân mến!
Chỉ còn hơn ba tuần nữa là bước qua năm 

Quý Tỵ. Sáng nay thức dậy, ý thức đầu tiên khởi 
lên trong tôi rằng hôm nay tôi có một ngày nữa để 
tập sống trọn vẹn, tôi mỉm cười và tặng cho mình 
nụ cười đầu ngày mới. 

Những ngày cuối của năm 2012, tôi nhận 
liên tục tin nhắn từ ban biên tập xin đóng góp 
bài cho lá thư Làng Mai, nhưng không hiểu sao 
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Khai bút đầu Xuân
Giờ phút giao thừa linh thiêng, trời mưa tầm 

tả. Ba hồi chuông trống Bát Nhã vang lên trầm 
hùng, lan tỏa vào không gian tịch mặc của tu viện. 
Tôi ngồi yên để cho không khí linh thiêng sâu 
lắng đi vào thân tâm một cách trọn vẹn. Buổi lễ 
giao thừa xong, tôi trở về phòng ngồi một mình, 
thắp lên một viên trầm bên ngọn bạch lạp, hương 
trầm quyện với ánh sáng lung linh của cây bạch 
lạp. Giờ đã trở nên lặng lẽ. Tôi cầm bút và nghĩ về 
Ba tôi, người đã quá cố hơn sáu năm rồi. Đêm nay, 
tôi muốn nói với Ba tôi rằng: con sẽ cố gắng tu và 
lấy những khó khăn làm hành trang để rèn luyện 
thân tâm và không phụ lòng thâm ân dưỡng dục, 
hầu báo đáp phần nào lời dặn dò của Ba. “Con đã 
đi tu rồi, là người xuất trần, lấy khó khăn làm bạn 
đồng hành, để tâm lo cho đạo.”

Tết Nguyên Đán năm nay, các sư em trong ban 
chăm sóc chuẩn bị thật chu đáo. Các sư em trang 
hoàng hai câu đối Thầy viết cho ngày xuân ở thiền 
đường khéo và đẹp, làm cho nội dung hai câu đối 
ấy tăng thêm sức mạnh. Nhìn vào, tôi có cảm giác 
hai câu đối ấy như soi thấu được tâm tư mình. Các 
sư em trang trí thiền đường và cổng tam quan với 
những rong rêu mang nét cổ kính, trầm hùng của 
chùa tổ Từ Hiếu, bên cạnh là cành mai vàng như 
đưa đại chúng về lại chốn Tổ quê xưa, tôi rất cảm 
kích tài năng nghệ thuật của các sư em tôi. Đêm 30 
cuối năm, các sư em tôi đóng một vở kịch táo quân 
mang phong cách thời đại mới, nếu bạn có tham 
dự xem vở kịch này chắc bạn sẽ phải cười ra nước 
mắt, cười đau bụng, cười “lăn chiêng”, lăn… khỏi 
bồ đoàn. Bởi táo đưa Ngọc Hoàng, tiên nữ xuống 
trần gian, đi xích lô giám sát đời sống ở nhân thế. 
Táo đưa Ngọc Hoàng tới nơi các anh chị trẻ đang 
ham chơi, ca hát, sống quên trở về với chính mình. 
Rồi táo lại đưa Ngọc Hoàng tới nơi xem quẻ bói 
tướng cầu xin với lòng mê tín, đem tiền bói quẻ 
cho ông thầy tham danh, tham tiền. Ngọc Hoàng 
“công tâm” sử dụng chánh kiến, chánh mạng chặt 
đứt những tệ nạn mê tín này, chỉ cho thầy phù thủy 
và những người có lòng mê tín biết tới con đường 
chánh. Vở kịch sống động với nội dung sâu sắc, 
giúp cho người xem học hỏi và thấy được hướng đi 
an lành bằng cách biết đủ, dừng lại trong đời sống 
hằng ngày.

Nắng ấm Liên Trì 
(tháng 03)

Tự tứ xong, ngày 01/03 đại chúng Mộc Lan 
có cơ hội lái xe về tu viện Liên Trì thăm Hòa 
thượng Kim Sơn và sinh hoạt với chúng ở đó ba 
ngày. Lần này đại chúng được dự lễ chúc thọ lần 
thứ 70 của Hòa thượng. Quý sư cô ở chùa Liên Trì 
và quý thầy hoạt cảnh lại vài nét về giây phút Hòa 
thượng Kim Sơn đảnh lễ Bổn Sư để xin xuất ngoại 
và những ngày tháng đầu đặt chân lên xứ Mỹ, 
những bỡ ngỡ, khó khăn của Hòa thượng, thật là 
cảm động. Sau ba ngày sinh hoạt, chúng Mộc Lan 
cảm nhận thêm nguồn năng lượng từ hòa của Hòa 
thượng. Hòa thượng làm tặng cho mỗi anh chị em 
tôi một bài thơ mang tên của mình.

“Hỷ Nghiêm niềm tin lớn thức dậy
Tin kính Thầy, huynh đệ tự thân
Hằng lễ bái phụng trì Tam Bảo
Lấy tự thân làm chỗ quay về.

 
Đại chúng tiếp tục đi chơi ở Florida. Tôi và 

vài sư em khác lái xe về lại Mộc Lan, nghĩ ngơi 
làm biếng và tận hưởng sự vắng lặng của tu viện.

Chuyến đi nhớ mãi
Ngày 11/03 tôi cùng đi với các sư em Đồng 

Đoan, Tánh Nghiêm và Ứng Nghiêm về tu viện 
Lộc Uyển. Ngày hôm đó hơi vất vả cho các chị 
em tôi, chuyến bay bị trì hoãn (delay) từ 10 giờ 
sáng cho tới 10 giờ tối và cuối cùng bị kẹt lại ở 
phi trường Houston, phải đợi đúng một ngày sau 
mới có chuyến khác bay về San Diego. May gia 
đình tôi ở Houston nên chị em tôi gọi người nhà 
đến phi trường đón về nhà thăm và nghỉ ngơi cũng 
đỡ. Riêng tôi, được sự yểm trợ của các vị giáo thọ 
nên tôi về Lộc Uyển tham dự khóa tu với các vị 
giáo thọ cư sĩ, lắng nghe và học hỏi những kinh 
nghiệm hướng dẫn giảng dạy của các vị xuất gia 
và tại gia chung với nhau. Ba sư em tôi thì nhận 
đèn làm giáo thọ trẻ do Hòa thượng Phước Tịnh 
và Thượng tọa Từ Lực thay mặt Sư Ông trao kệ và 
đèn. Tôi không dự được ngày các sư em nhận đèn, 
vì ngày 19/03 tôi bay về Houston. Ngày 21/03 tôi 
đưa má tôi về Việt Nam. Về tới Việt Nam, sáng 
sớm ngày 24/03 tôi có chuyến bay khác qua Thái 
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Lan để yểm trợ khóa tu ở đó. Khóa tu với chủ đề 
Applied Ethics (Đạo đức học ứng dụng). Khóa tu 
này cũng có thầy Pháp Huy từ Mộc Lan qua và sư 
cô Doanh Nghiêm từ tu viện Bích Nham đến. Tại 
Mộc Lan vẫn có khóa tu cho các học sinh trung 
học trường Warren Easton từ New Orleans.

Hội ngộ Pakchong 
(tháng 04)

Khóa tu xong, tôi về Pakchong thăm các sư 
em được ba ngày. Tôi gặp lại các sư em mà tôi đã 
từng có cơ duyên chăm sóc, dạy dỗ từ những ngày 
đầu các em mới bước vào tu viện Bát Nhã. Gặp 
lại các sư em tôi rất vui. Tình thầy, tình chị, tình 
bạn càng gần gũi chân tình. Năm tháng được tăng 
thân nuôi dưỡng tu học, tôi thấy các sư em lớn lên 
nhiều. Có sư em đã tập đứng vào vai trò của người 
sư chị đi trước, chăm sóc chỉ bày lại cho các sư 
em nhỏ của mình. Có sư em nói với tôi rằng: “Sư 
cô ơi, bây giờ chăm sóc các sư em, đối diện với 
những khó khăn lên xuống của các sư em con mới 
hiểu và thương quý sư cô lớn ngày trước chăm chị 
em con nhiều hơn.” Ngồi lắng nghe các sư em tâm 
sự, tôi thấy ấm lòng và thông cảm cho các sư em 
nhiều hơn. 

 Quê tôi cát trắng 
Ngày 03/04 tôi tạm chia tay với các sư chị sư 

em ở xóm Trăng Tỏ (Pakchong, Thái Lan) để về 
Việt Nam có mặt với gia đình huyết thống ở Cam 
Ranh, những ngày gia đình chuẩn bị cho buổi cầu 
siêu, cúng Trai tăng hồi hướng công đức cho cửu 
huyền. Sư cháu Chân Thượng Nghiêm từ Pháp, sư 
cháu Trăng Huyền Diệu ở Thái Lan cùng về. Đây 
là lần đầu tiên ba cô cháu tôi cùng gặp nhau. Má 
tôi hạnh phúc lắm khi nhìn thấy con gái, cháu nội 
và cháu ngoại cùng chung một chí nguyện. Má 
tôi nói với hai sư cháu của tôi: “Nội lớn tuổi rồi, 
nội không mong gì hơn nhìn thấy các cháu tu là 
nội, ngoại mừng rồi. Ở đời có cái khó của ở đời, 
đi tu có cái khó của người tu. Các cháu đã chọn 
con đường này rồi thì có khó khăn gì cũng phải 
cố gắng đi cho trọn con đường. Nội, ngoại sẽ luôn 
luôn cầu nguyện và yểm trợ cho hai cháu.” Ôi, 
tình bà sao mà ấm áp quá! 

Quê tôi nay đã thay đổi nhiều, cát trắng như 
phau ngày trước nay không còn nữa. Người ta đã 
xây dựng một xí nghiệp cát khổng lồ, mỗi ngày 
lấy đi không biết bao nhiêu khối đất chuyển đi 
xuất khẩu, người ta lấy cát sâu dưới lòng đất, sử 
dụng những chiếc máy vĩ đại để rửa cát, thiên 

nhiên đã bị cướp đi bởi bàn tay 
và nhu cầu của con người. Những 
đồi cát trắng bị lấy đi tự bao 
giờ, thay vào đó là những căn 
nhà của Phi trường quốc tế Cam 
Ranh, mỗi ngày có nhiều chuyến 
bay đáp xuống. Không khí thiên 
nhiên bình an, biển xanh không 
còn yên tĩnh như ngày xưa nữa. 
Về quê hương, nhìn thấy sự phát 
triển song song với sự tàn phá 
môi trường, tôi chợt chạnh lòng 
nhớ tới câu thơ của nhạc sĩ Phạm 
Duy: “Một bàn tay là tất cả, bàn 
tay đưa ta vào đời, bàn tay đánh 
đập ta hay vỗ về…”

Nuôi lớn thâm ân
Ngày 13/04 tôi ra Huế thăm 

chúng Diệu Trạm, qua Tổ đình 
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Từ Hiếu đảnh lễ chư Tổ và tháp Sư Thúc, qua 
Diệu Nghiêm đảnh lễ tháp Sư Bà. Tôi về thăm, 
quý thầy giáo thọ chùa Tổ tổ chức cho hai chúng 
Từ Hiếu và Diệu Trạm đi biển một ngày, các sư 
em trẻ chơi với nhau rất hết lòng và được nuôi 
dưỡng. Mặc dù về thăm các sư em ở Diệu Trạm 
ít ngày nhưng tôi cũng có những buổi sinh hoạt 
với các chị em, chia sẻ thêm tinh thần tu học để 
nuôi dưỡng các sư em trẻ. Ngày 22/04 tôi vào 
Sài Gòn đi thăm các sư chị, sư em ngày trước và 
có buổi sinh hoạt với chúng ở chùa Pháp Vân. 
Gặp lại những khuôn mặt thân thương ngày trước 
thường về Bát Nhã tu học, ai cũng mừng không 
dấu được niềm cảm động, sung sướng khi gặp lại 
nhau. Trước ngày đưa má tôi trở về lại Mỹ, tuy 
không còn nhiều thời gian nhưng với sự mong 
mỏi và tình thương của các cô chú trong tăng thân 
Đuốc Thiêng dành cho tôi nên tôi không thể từ 
chối nhận lời đến sinh hoạt với các vị tối hôm đó. 
Tại đây, tôi có dịp được trò chuyện với nhà báo 
Hoàng Hưng, người có những bài viết lên tiếng về 
sự kiện Bát Nhã năm nào. 

Gieo hạt tỉnh thức 
(tháng 05)

Về lại Houston, tôi chưa về tu viện Mộc Lan 
bởi ngày 09/05 có mười ba thầy và quý sư cô từ 
tu viện Mộc Lan về nhà má tôi nghỉ ngơi để cuối 
tuần có khoá tu học cho các em gia đình Phật tử 
tại trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Tuy chỉ có 
hai ngày tu, kèm theo vài sinh hoạt vui chơi của 
gia đình Phật tử, nhưng các em đoàn sinh cũng 
học được cách trở về với hơi thở để ôm ấp cảm 
xúc. Đêm văn nghệ lửa trại, các em có đóng góp 
những tiết mục diễn tả được điều mà các em tiếp 
nhận từ sự chia sẻ của quý thầy quý sư cô. Ngày 
22/05 vì có công việc, tôi được trở về tu viện Lộc 
Uyển cho tới ngày 18/06. Thời gian này tôi thấy 
mình thật hạnh phúc, được sống gần các sư chị 
lớn của tôi, chẳng làm chi cả, tôi như đứa em nhỏ 
được trở về nằm trong vòng tay thương yêu chăm 
sóc của các sư chị mình. Nhưng các bạn ơi, hưởng 
được cái hạnh phúc này thì tôi không còn thời 
gian để đi về Làng dự khóa tu 21 ngày, mừng 30 
năm của Làng như đã dự định trước. 

Đức tướng vuông tròn 
(tháng 06)

Nghe tin tôi sắp trở về Mộc Lan, sư em tri sự 
nói với chúng rằng cắt cỏ, chăm sóc vườn hoa cho 
đẹp để đón sư cô. Thay đổi môi trường ba tháng, 
tôi có cơ hội gặp lại quý sư chị, sư em các nơi, tôi 
thấy mình được nuôi dưỡng và học thêm nhiều 
điều mới ở mỗi môi trường. Tôi về lại Mộc Lan 
ngày 18/06. Nghe tin Hòa thượng Tịnh Diệu đang 
đi thăm vùng Nam Trung Mỹ, tôi gọi điện thoại 
thỉnh Hòa thượng về Mộc Lan thăm chúng, được 
biết có nhiều thầy và quý sư cô trẻ Bát Nhã trước 
đây đang tu học ở Mộc Lan, Hòa thượng hoan hỷ 
nhận lời. 

Ngày 22/06 Hòa thượng Tịnh Diệu đến Mộc 
Lan lần đầu nhưng các sư em trai cũng như sư 
em gái ai cũng thấy gần gũi, kính mến trước đức 
tướng uy nghi với nụ cười hiền của Người. 

Khóa tu mùa Hè 
(tháng 07)

Mùa Hè năm nay thiền sinh về tham dự khóa 
tu đông hơn năm trước. Có các gia đình người 
Mỹ đến từ Florida, Louisina, New Orleans. Đặc 
biệt trong khóa này có em bé trai khoảng 10 tuổi 
đến cùng mẹ từ Louisiana. Mẹ em cho chúng tôi 
biết ở nhà em rất bạo động, không yên, bà tìm 
đủ mọi cách để giúp con mình như đưa đi bác sĩ 
tâm lý, đưa tới nhà thờ nhưng không có kết quả. 
Lâu ngày tính nóng nảy, bực bội trong em càng 
nhiều, cuối cùng phải đưa em đến một bác sĩ đặc 
biệt để theo dõi tình trạng của em. Bác sĩ phải cho 
em uống thuốc để kiềm chế bớt năng lượng trong 
người em. Cô ta rất buồn khi thấy con mình như 
vậy. Một hôm có người bạn khuyên cô nên đưa 
con đến trung tâm của thầy Nhất Hạnh ở Cali. Cô 
nghĩ đi Cali xa như vậy không biết có giúp được 
gì không, cô ta đang phân vân tìm thử có chỗ nào 
gần hơn không và cô mừng quá khi biết ở MS 
có tu viện Mộc Lan, cô có thể lái xe đưa con đến 
đây thử. Biết có khóa tu, cô gọi điện sắp xếp đưa 
con về liền. Con cô thấy cô có vẻ vội vã, nó hỏi: 
“Where we are going?” (Chúng ta đi đâu?) Cô 
không trả lời mà ra lệnh cho con cứ lên xe, thằng 
bé vùng vằng nhưng cũng nghe lời mẹ. Cô ta nói 
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hạnh phúc nhất là lái xe 6 giờ đồng hồ cũng hơi 
mệt, nhưng khi tới Mộc Lan, đậu xe xong hai mẹ 
con đi từ bãi đậu xe ngang qua vườn rau của tu 
viện, bỗng nhiên cô nghe thằng bé nói: “Mom, so 
peaceful!” (Mẹ ơi, bình an quá!) Khi nghe con trai 
cô nói hai chữ bình an cô mừng quá, bởi vì đã lâu, 
lâu lắm rồi năng lượng bình an vắng mặt trong 
cách hành xử nói năng của con cô. Khóa tu có 
hơn bốn ngày mà cậu bé thay đổi, xin mẹ mua cho 
bộ đồ vạt hò màu nâu mặc, hai mẹ con thỉnh một 
cái chuông nhỏ và đã bàn với nhau về nhà tiếp 
tục thực tập thiền thở. Cô nói với tôi mà những 
giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên má, cô tin 
chắc rằng bác sĩ của em sẽ ngạc nhiên vô cùng khi 
thấy em cool down (điềm đạm) hơn, cô hy vọng 
hai mẹ con sẽ tiếp tục thực tập như đã đồng ý với 
nhau để giúp con cô không phải dùng đến thuốc 
nữa. Và cô cũng mong muốn rằng những cha mẹ 
nào gặp phải khó khăn, khổ đau với con như cô 
sớm gặp được môi trường tu học như Mộc Lan. 
Thấy được sự có mặt của Mộc Lan đóng góp phần 
nào năng lượng bình an cho cuộc đời nên anh chị 
em chúng tôi ai cũng được nuôi dưỡng và tinh tấn 
hơn trong sự thực tập.

 Năng lượng chuyển hóa an lành của khóa tu 
mùa Hè còn đọng lại trong mỗi anh chị em chúng 
tôi với biết bao niềm hạnh phúc. Ngày 30/07 Hòa 
thượng Phước Tịnh từ tu viện Lộc Uyển về Mộc 
Lan một tuần tiếp tục dạy dỗ, khích lệ nuôi duỡng 
lý tưởng và tâm bồ đề cho các anh chị em xuất 
gia trẻ chúng tôi. Ngoài những buổi giảng dạy, 
trao truyền những kinh nghiệm tu tập và tuệ giác, 
đại chúng còn thừa hưởng năng lượng vững chãi, 
nhẹ nhàng từ những buổi thiền tọa, thiền hành có 
mặt của Hòa thượng với chúng. Ngày 05/08 Hòa 
thượng niêm hương xin Tổ tiên đất đai cho phép 
xây dựng tháp chuông Đại hồng, tứ chúng đồng 
thanh niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, trời 
bắt đầu mưa lất phất.

Tiếp mưa nguồn vũ khúc nhạc vô sinh 
(Tháng 08)

Các bạn có vui không khi nghe tin Mộc Lan 
sẽ có tháp chuông. Vui hơn nữa là ước mơ sẽ xây 
được thiền đường cho Phật tử, thiền sinh về có 

nơi tu học nay đã và đang trên đường thành tựu. 
Ngày 12/08 chúng tôi đã thỉnh được Ôn Nguyên 
Hạnh về Mộc Lan làm lễ động thổ khai móng xây 
dựng thiền đường. Có thầy Đạo Quảng, thầy Chơn 
Thiện, sư cô Trung Quảng từ chùa Tam Bảo Baton 
Rouge về yểm trợ. Sáng hôm đó bốn chúng ngồi 
thiền ngay trên miếng đất sẽ xây thiền đường. 
Khung cảnh ban mai còn tinh anh, giọng Ôn niêm 
hương, xướng lễ vang vọng khắp rừng cây xung 
quanh. Ôn có giọng hùng, tha thiết đầy năng lực 
chánh niệm, nguyện cầu Tam Bảo chứng minh, 
Long Thiên Bát Bộ gia hộ. Không biết có phải 
trời đất cảm động mà trời đang trong sáng, buổi 
lễ vừa xong, Ôn cuốc ba lát đất rồi dạy tôi và thầy 
Pháp Huy cũng cuốc ba lát đất như Ôn, bỗng dưng 
trời bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng lớn, mưa hơn 
một giờ đồng hồ. Ôn và quý thầy, quý sư cô vị nào 
cũng hoan hỷ. Ôn dạy mưa như vậy là tốt lắm đó 
con, mầu nhiệm quá!

Gieo hạt nảy mầm
Năm nay Sư Ông và quý thấy, quý sư cô ở 

Làng không qua Mỹ dạy, nhưng ba tu viện ở Mỹ 
(Lộc Uyển, Bích Nham và Mộc Lan) vẫn có khóa 
tu gọi là mini tour (chuyến đi nhỏ). Những khoá 
tu do quý thầy, quý sư cô giáo thọ của ba tu viện 
cùng hướng dẫn. Năm nay Mộc Lan rất hạnh phúc 
có thầy Pháp Không, Pháp Năng từ tu viện Bích 
Nham, thầy Pháp Hộ, sư cô Hằng Nghiêm, sư cô 
Kính Nghiêm từ tu viện Lộc Uyển về yểm trợ 
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khóa tu. Về dự khóa tu và thấy rõ nhu 
cầu tu học của thiền sinh Tây phương 
tại Mộc Lan, nên sau khóa tu quý thầy 
quý sư cô giáo thọ lớn đã ngồi lại với 
nhau để tìm cách yểm trợ thêm nhân 
sự nói tiếng Anh cho Mộc Lan. Bên 
cạnh đó anh chị em chúng tôi còn có 
những buổi ngồi lại uống trà, chia sẻ 
tâm tình mà không phải bàn tới công 
việc gì cả để nuôi dưỡng sự tươi mát, 
thoải mái cho nhau và cũng để tiễn 
quý thầy, quý sư cô trở về lại Thái Lan 
và Việt Nam, tiếp tục dòng chảy của 
tăng thân sau một thời gian tu học và 
cống hiến ở Mộc Lan.

Niềm vui sum vầy 
(tháng 09)

Hạnh phúc vô biên khi nghe tin Ôn Phước 
Huệ sẽ qua Mỹ. Ngày 06/09 các anh chị em tôi 
thức dậy thật sớm, lái xe 6 tiếng về tu viện Phước 
Minh để kịp ra phi trường đón Ôn Phước Huệ. 
Điều mà làm cho anh chị em chúng tôi không 
khỏi xúc động khi gặp Ôn ở phi trường, trên tay 
Ôn cầm chiếc nón lá mộc mạc đơn giản. Ôn đã 
mang cả hình ảnh thân quen của người dân quê 
chơn chất thật thà qua chiếc nón lá Việt Nam. 
Mặc dù đi đường mệt, nhưng quá thương Mộc 
Lan, Ôn chỉ nghỉ ngơi một ngày ở tu viện Phước 
Minh, sau đó Ôn lên Mộc Lan chơi với chúng 
Mộc Lan một tuần. Ôn vừa về tới Mộc Lan, đại 
chúng đón mừng Ôn bằng bài hát “Đã về đã tới”. 
Thầy trò gặp nhau mừng vui không dấu được cảm 
xúc. Các anh chị em tôi ở Thái Lan biết Ôn đang ở 
Mộc Lan nên gọi điện thoại qua “phân bì” với Ôn.

Chúng Mộc Lan có phước thật lớn, bốn tháng 
liên tiếp được quý Hòa thượng, quý Ôn thương 
tưởng về thăm, dạy dỗ và nuôi dưỡng. Nhờ đó mà 
đại chúng càng có thêm niềm tin, sự cung kính để 
tiếp tục nuôi lớn niềm biết ơn bằng công phu tu 
tập chánh niệm hằng ngày.

Những bàn tay thiên thần (Tháng 10)
Ngôi nhà của Xóm Mai mới có hai năm tuổi 

mà nay chúng tôi phải nâng cấp rồi, nền nhà đã bị 

tróc sơn lồi lõm. Chị em chúng tôi tính tới tính lui 
để sơn lại nhưng thấy cực quá khi phải cạo từng 
lớp sơn, cuối cùng phải quyết định mua laminate 
về lót. Thế là những bàn tay thiên thần nhỏ xíu 
cầm cưa, cầm búa làm việc rộn ràng, sau hai ngày 
chúng tôi có một sàn nhà mới, sạch và khang 
trang hơn.

Các bạn biết không, những bàn tay thiên 
thần nhỏ xíu này việc gì cũng biết làm, sáng tạo 
và vui chơi đủ thứ. Nhưng bên cạnh chơi đó, các 
thiên thần thực tập tinh chuyên, luôn biết trở về 
chính mình, lắng nghe những cảm thọ vui buồn 
lên xuống, nhận diện ôm ấp và chuyển hóa. Nhờ 
thế mà các thiên thần có nhiều khả năng đứng 
trước các bạn sinh viên Southen SM College chia 
sẻ kinh nghiệm tu học của mình khi các bạn sinh 
viên ấy về Mộc Lan thực tập chánh niệm. Làm 
chị lớn, tôi rất hạnh phúc và được nuôi dưỡng khi 
nhìn những thiên thần của mình lớn lên, vui đùa 
từng ngày trong sự tu học. Tuy nhiên có lúc cũng 
gặp phải khó khăn, đòi hỏi trách móc, giận hờn 
nhưng chính tình thương trong tôi giúp tôi có đủ 
nghị lực để ôm lấy và buông xả.

Trăng tỏ gió nâng hương đồng nội 
(Tháng 11)

Sư cô ơi, mùa thu năm nay đẹp quá đi thôi! 
Lời thốt lên hào hứng của sư em tôi quả không 
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sai. Thu năm nay đẹp thật, đẹp có lẽ là nhờ vào sự 
có mặt trọn vẹn của mỗi anh chị em chúng tôi. Có 
vị ý thức rằng đây là lần cuối được thưởng thức 
mùa thu ở Mộc Lan nên mỗi lần đi thiền hành, đại 
chúng càng nuôi lớn sự ý thức có mặt cho nhau và 
cẩn trọng từng bước chân hơn. Nhờ vậy mà càng 
tô điểm cho rừng phong thu càng sắc thắm hơn.

 Ngày 04/11 chúng tôi bước vào khóa an cư 
Kiết Đông với chủ đề mà Thầy đã đưa ra: “Ai là 
người tri kỷ của Bụt”. Ngày đầu của khóa an cư, 
các vị cư sĩ về đông hơn, đặc biệt là có nhóm sinh 
viên từ trường đại học Ole Miss 22 vị đến ngồi 
thiền sáng và tham dự suốt ngày quán niệm với 
chúng. Bên Xóm Trúc vui mừng có thêm thầy 
Chỉnh Quang từ Lộc Uyển, thầy Pháp Uyển từ 
Làng qua cùng an cư. Ngày 07/11, Mộc Lan đón 
mừng thầy Pháp Thuyền, Pháp Chúng, Pháp Cú, 
sư cô Cẩm Nghiêm từ Thái Lan qua nhập chúng tu 
học. Ngày đi đón các sư em ở phi trường, các sư 
em được tặng những cành phong mùa thu, các sư 
em ngạc nhiên không khỏi một chút thắc mắc rằng 
đây là lá thiệt hay bằng nhựa (plastic). 

Trời Đông 
(tháng 12) 
“ Nơi đây trời đông Mai vàng đang nở rộ
Lối về Trúc nhỏ ta nguyện bước thong dong”

Thời tiết năm nay thay đổi khác thường, 
khi thì lạnh dưới không độ, ngày thì bỗng nhiên 
nắng ấm, hoa Bồ Công Anh vươn mình 
khoe sắc giữa trời đông, nhìn thấy 
cũng vui vui. Mặc dù có những ngày 
rất lạnh nhưng đại chúng vẫn đều đặn 
trong những buổi thiền hành, công 
phu. Ngoài những thời khóa tu tập, 
học kinh luật, ngoại điển, anh chị em 
tay trong tay chấp tác dọn rừng, phụ 
làm tháp chuông. Thiền sinh về tham 
dự khóa tu Holiday cuối năm với chủ 
đề “Be Still anh Heal” (Lắng dịu và trị 
liệu), có hơn 100 vị. Thấy giàn sắt thiền 
đường đã dựng lên, tháp chuông đang 
trong quá trình hoàn tất phần kép, có vị 
sung sướng hạnh phúc quá mà không 

cầm được nước mắt. Khóa tu cuối năm như là 
một cơ hội cho các thiền sinh Tây phương trở về 
ngôi nhà tâm linh. Các vị cảm thấy ấm cúng khi 
được nuôi dưỡng và trị liệu trong tình thương ôm 
ấp gần gũi của tăng thân. Ngày đầu của năm mới 
có 22 vị thiền sinh Tây phương phát nguyện tiếp 
nhận Năm giới để thực tập. Đây chính là hoa trái 
mà các vị đã gặt hái được trong năm ngày tu học, 
thấy rõ hạnh phúc chân thật nên đã quỳ xuống tiếp 
nhận Năm giới trước sự chứng minh và yểm trợ 
của bốn chúng.

Tiếng chuông tỉnh thức 
(năm mới 2013)

Các bạn ơi, năm cũ đã qua năm mới đã đến, 
Mộc Lan cũng có nhiều đổi mới. Quả chuông Đại 
Hồng thỉnh từ Đài Loan hơn một năm nay đã về 
tới. Ngày 02/01 tôi cùng thầy Pháp Huy, sư em 
Lịch Nghiêm và chú Phước Lộc đến Ware house 
ở Memphis để nhận chuông. Tôi vào tận kho, thấy 
chuông mà lòng tôi sung sướng vô cùng. Hôm thứ 
Hai (07/01) trời nắng đẹp, tôi đã liên lạc về nội 
viện Phương Khê thưa với Thầy chuông đã về tới, 
hai mươi phút nữa là chúng tôi sẽ treo chuông. 
Chuông treo lên, đại chúng đồng niệm danh hiệu 
Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ để tiếng chuông khi 
thỉnh lên đưa mọi người, mọi loài vượt thoát bờ 
mê trở về bến giác. Sáng sớm thứ Năm (10/01) 
Ôn Nguyên Hạnh đã thay mặt Thầy làm lễ khai 
chuông đại hồng, hồi chuông được thỉnh lên, từng 



76  con đã về rồi đó

lời kệ Ôn xướng, từng tiếng chuông vang lên trầm 
hùng làm cho tâm tư mọi người rúng động như 
phá tan mọi ưu phiền. Đất trời giao cảm, cỏ cây 
hoa lá ủ mình trong tiết đông cũng vươn mình 
thức dậy. Ôi, giây phút này thiêng liêng và nhiệm 
mầu kỳ lạ.

Các bạn ơi, bắt đầu từ nay mời các bạn mỗi 
sáng, tối cùng lắng nghe tiếng chuông huyền diệu 
của Mộc Lan.

“ Tiếng  chuông đại hồng khua vang tỉnh thức
   Hỡi anh chị em ơi bình minh đã tới
  Chúng ta nguyện đi theo con đường của Bụt
  Con đường hiểu biết con đường thương yêu”.

Tri ân
Ôn kính thương, chúng con biết rằng chúng 

con rất may mắn, đầy đủ duyên lành được xuất 
gia trong nhà Như Lai. Chúng con còn non trẻ 
trên bước đường tu học. Sống xa Thầy chúng con, 
anh chị em chúng con nương nhau tu học, chế 
tác năng lượng an lành, đặt xuống mảnh đất Mộc 
Lan những bước chân thiền hành chánh niệm, thở 
những hơi thở bình an. Từ những ngày đầu Ôn 
đã về đây thương yêu nâng đỡ, nhắc nhở khích lệ 
chúng con. Dù bận nhiều Phật sự nhưng mỗi khi 
chúng con cần Ôn, Ôn đều có mặt. Ôn như cây cổ 
thụ che mát cho chúng con. Để không phụ lòng 
nhắc nhở của Ôn “các con gắng tu nha”, chúng 
con nguyện nắm tay nhau tu học để Mộc Lan 
ngày càng trở thành Tịnh độ hiện tiền. Được như 
vậy, chúng con không phụ ân đức dưỡng nuôi trao 
truyền của Thầy chúng con, của Ôn, của chư Tôn 
đức đặt chân đến Mộc Lan trong năm qua. Đây 
chính là món quà mà chúng con muốn dâng lên 
nhân ngày đầu Xuân Quý Tỵ

 Sáng nay trong giờ đại chúng còn đang tụng 
kinh, tôi đi dạo một mình xung quanh xóm Trăng 
Tỏ. Khung cảnh ở đây đẹp quá. Mùi hương của 
hoa Ngọc Lan thơm phức. Tôi mãi đi dạo mà 
quên là giờ tụng kinh của chúng đã xong. Trên 
đường về lại căn thất nhỏ do quý sư cô sắp xếp 
cho tôi nghỉ ngơi, tôi gặp một thiên thần trong 
chiếc áo tràng lam, đầu không tóc với nụ cười 
trong sáng, chào tôi với niềm phấn khởi “Hello 

sư cô!” mà không chắp tay. Tôi chắp tay chào lại 
em và hỏi em tên gì, Nghiêm hay Trăng. Em trả 
lời tôi: “Con không phải Nghiêm mà cũng không 
phải Trăng, con là Cát Tường, con không phải là 
người tu.” Thấy em vui vui, tôi hỏi thăm quý sư 
cô về em mới biết là em được gởi từ Việt Nam 
sang để cai nghiện. Có một sư cô lớn nói với tôi: 
“Chị Hỷ Nghiêm giúp giùm cho em này đi!” Tôi 
cười, nghĩ thầm trong bụng mình mà giúp được gì 
chứ. Hôm sau, tôi đi dạo vào vườn xoài chơi với 
các sư em, đi ngang qua một cây xoài to, bỗng 
nhiên tôi dừng lại nhìn lên trên cây. Một cái võng 
treo thật cao trên cây khiến tôi ngạc nhiên và hỏi: 
“Ai mà dám cột võng nằm trên cao như vậy?” Các 
sư em tôi nói: “Cát Tường đó sư cô!” Tôi gọi Cát 
Tường: “Con phải leo xuống, nằm trên cao như 
vậy nguy hiểm lắm!” Em ngồi dậy nhìn tôi cười 
với hai con mắt tròn xoe, em nói: “Con thích ở 
trên này thôi.” Tôi nói dứt khoát: “Không được, 
con phải leo xuống, sư cô đợi con dưới đây, nếu 
con không xuống sư cô không đi!” Khi em leo 
xuống, tôi nhìn em và nói: “Con đi tu đi, sư cô 
muốn con làm đệ tử sư cô, suy nghĩ đi rồi tối nay 
trả lời cho sư cô nha, ngày mai sư cô đi sớm rồi, 
sư cô chờ con đó!” 

Các bạn biết không? Tôi rời Thái Lan về lại 
Việt Nam, mười ngày sau tôi nhận được thư của 
Cát Tường do các sư cô ở Parkchong gởi, em viết: 

“Cả đêm không ngủ mà sao con thấy phấn 
khởi quá, không mệt mỏi nữa rồi sư cô ơi! Sư cô 
biết không, suốt từ lúc con gặp sư cô đến giờ, 
trong lòng con như chấn động lên, con cứ suy 
nghĩ mông lung về những lời sư cô nói, đến giờ 
con quyết định thì sư cô đã đi mất rồi. Những 
ngày đầu con mới qua dự lễ xuất gia cây Cúc 
Đại Đóa, con cứ đi theo suy nghĩ rằng ở đây 
càng lâu càng tốt, vài tháng rồi về, đòi gì ba 
mẹ cũng cho. Những ngày tháng đầu ở đây, 
những thú vui lạ lẫm tuy nhẹ nhàng nhưng sâu 
lắng có phần làm con cảm thấy thích thú và 
không còn thấy chán nữa. Chừ đỡ chán thôi chứ 
chẳng thể nào làm con có suy nghĩ “sẽ đi tu”, 
sâu trong con vẫn muốn sống cuộc sống bình 
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thường như trước giờ ngoài xã hội. Vẫn muốn 
giữ được những gì con đã có và những gì con đã 
quyết định để đạt được như danh tiếng của một 
nhạc sĩ, một người được nhiều người nể nang 
và biết đến, một người thành đạt trong ngành 
kinh doanh bất động sản, còn nhiều lắm những 
thứ con không muốn mất và những gì con muốn 
đạt được. Chắc vì hiểu rất rõ con là người cứng 
đầu và mang lập trường cao nên dù muốn lắm 
nhưng mẹ con cũng không dám hy vọng con sẽ 
đi tu. Từ ngày ở đây cũng vậy, đã bao nhiêu thầy, 
bao nhiêu sư cô thuyết giảng khuyến bảo con về 
chí hướng đi tu nhưng con thấy chẳng ăn nhằm 
gì với con, chẳng thể nào lung lay ý chí của con 
được. Con vẫn từng ngày nuôi lớn ước mơ của 
con trong tương lai. Cứ tưởng rằng những điều 
đó là lý tưởng sống duy nhất và quan trọng nhất 
của đời con, cứ tưởng rằng chẳng có gì làm thay 
đổi quyết định của con nữa chứ. Nhưng hình như 
là không phải, có lẽ những gì quan trọng nhất 
của bức thư này là những gì con sắp nói ra với 
sư cô đây.

Sư cô ơi, hình như những định hướng của 
con về tương lai đã bị sư cô làm lung lay hoàn 
toàn rồi. Con chưa bao giờ phải suy nghĩ để giải 
quyết việc gì quá một hai tiếng đồng hồ, nhưng 
sao lần này khó quá, con phải mất quá nhiều 
thời gian để sắp xếp những suy nghĩ đang rối 
tung trong con, những suy nghĩ hoàn toàn ngược 
lại nhau đang đấu tranh với nhau để đưa ra một 
quyết định. Đôi lúc con nghĩ: con không thể vì 
một chút hứng thú thất thường mà bỏ dở những 
gì con đang cố gắng xây dựng cho tương lai, 
thậm chí con còn nghĩ: “Trời, quậy um sùm rồi 
giờ đi tu, bạn bè mà biết chắc quê lắm.” Nhưng 
những suy nghĩ đó không quá quan trọng để làm 
khó con nữa rồi, con lúc đó chỉ muốn nghĩ đến 
quý sư cô, đến những gì xung quanh tu viện. 
Con nhớ lại từng chi tiết khoảng thời gian con 
ở đây, con thích thú khi được học cách trân quý 
những gì bình thường nhất mà trước đây con vẫn 
luôn xem thường sự có mặt của chúng. Con vui 
lắm khi khám phá được hạnh phúc của quý sư 

cô được tạo ra bằng những chất liệu “khá bình 
dân” nhưng đối với con lại “khá đặc biệt” vì tất 
cả đều là lần đầu tiên, dần dần khi những điều 
đầu tiên được lập đi lập lại nhiều lần thì con đã 
bất ngờ nhận ra hạnh phúc thật đơn giản, lại 
càng bất ngờ hơn nữa khi con nhận diện được 
tâm trạng của con lúc này, con thật sự đang rung 
động với những điều sư cô nói. Từ đầu con cứ 
nghĩ rằng sư cô đùa thôi nên con cũng phớt lờ 
và trả lời như mọi khi:“Thôi, con không đi tu 
đâu”, nhưng rồi sư cô quả quyết với con là “sư 
cô thích con làm đệ tử sư cô lắm, con suy nghĩ 
đi, sư cô đợi con hết đêm nay đó, mai sư cô đi 
rồi!” hì, con giật mình với câu đó lắm. Một đứa 
ăn rồi chỉ biết tạo ra những chuyện giật gân để 
mọi người xung quanh buồn phiền mà cũng còn 
có nhiều cơ hội may mắn vậy hả sư cô?

Con đặt bút lần cuối để kết lại lá thư và gởi 
sư cô đây, một tuần đầu tiên cho sự thay đổi của 
con khá thành công đấy chứ. Con đã làm được 
điều hứa trước Bụt, Tổ, quý sư cô và đại chúng 
rồi, con đã thực tập tốt hơn để không phụ tình 
thuơng của quý sư cô dành cho con. Con biết ơn 
sự lôi kéo chứa đầy năng lượng từ bi của sư cô 
và cái niềm tin vô hình mà sư cô đặt ở con đã 
giúp con có đủ bản lĩnh một lần nữa xây dựng 
lại lý tưởng sống và ước mơ của con. Con đã xác 
định chắc chắn hơn sau một lần lung lay này, 
con thương cái lý tưởng giúp đời của Sư Ông và 
tăng thân lắm, con muốn trở thành một tế bào 
của tăng thân để được tiếp nối sự nghiệp mà Bụt, 
Tổ và Sư Ông đã dành cả cuộc đời để phụng 
sự. Con cũng hiểu rằng con xuất gia không phải 
cho riêng con mà đó là ước mơ lớn nhất của mẹ 
con nên con muốn được một lần làm cho mẹ con 
hạnh phúc. 

Nhìn lại thấy mình mong ước nhiều quá, 
nhưng toàn là ước mơ gần, con quyết sẽ đạt 
được. Đó là câu trả lời của con cho đêm sư cô 
đợi con, giờ đã trễ quá một tuần rồi nhưng con 
vẫn tin câu trả lời của con không bao giờ trễ 
phải không thưa sư  cô.
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Tiếng gọi 2
(Tiếng gọi đầu là tiếng Thầy gọi chị. Tiếng gọi thứ hai là tiếng chị gọi em về. 
Thương yêu gửi tới các sư bé tương lai)

                              Chân Lĩnh Nghiêm

Để trả cho em đôi cánh thiên thần
Nhưng em còn mải mê giữa chốn hồng trần
Cuồng quay trong được mất
Giả trá an vui che khuất lối về
Giữa dòng đời tua tủa nhánh đam mê.
Em còn thích đi quanh
Bỏ mặc ngày rơi như lá xa cành
Cho thời gian cắn nát cuộc đời xanh
Xin đừng mộng du đi trong cuộc đời
Đừng để ngày qua như áng mây trôi.

Em, em ơi!
Ánh mắt chị bủa giăng khắp lối
Bắt gặp em ngơ ngác đứng lưng đèo
Em hoảng hốt bốn bề hoàng hôn héo
Ngước lên đi sao sáng rực bầu trời
Và gió lành vẫn còn đó đấy thôi
Trăng đằm thắm dịu dàng buông từng sợi

Em có nhớ những đêm hè vời vợi
Giữa sân khuya chị em ta căng vạt áo hứng sao trời?
Em có nhớ những ngày thu?
Trời trong veo và nắng reo phơi phới
Trên đồi cao mình ngồi ngắm mây bay
Và bốn bề là những rừng cây
Kiều diễm khoe những áo vàng, áo đỏ
Mấy chị em í ới gọi nhau chỉ chỏ:
“Ôi trông kìa! Đẹp quá chị ơi!”
Em có nhớ những ngày gió mùa đông bắc tới
Trong căn phòng có trầm bay nhạt khói
Mười ngón tay lưu trữ những lời kinh?
Em có nhớ những buổi sáng rất xinh?
Trong mùa xuân ấm áp
Sau những buổi nghe Thầy thuyết pháp 
Đại chúng cùng đi thiền hành trong bảng lảng 
sương giăng

Sương chiều đã phủ kín sơn khê
Em vẫn đi ư? Chẳng trở về
Chị lần theo dấu chân em bước
Mải miết gọi em, em có nghe?

Lối ấy đường trường xa vạn dặm
Mịt mù gió thốc với mưa giăng
Em càng cố bước càng hoang vắng
Tội nghiệp thân em phận cát đằng.

Về đi em!
Trái táo địa đàng là trái đắng
Nhả trái này em lại cắn trái kia
Sau bình minh là vực thẳm đêm khuya
Gió thoảng hương bay bàn tay khôn níu được
Mọi con sóng ruốt cuộc đều táp vào mặt nước
Dâng cao bao nhiêu thì rát bỏng bấy nhiêu.

Về đi em!
Danh lợi như thủy triều
Cạm bẫy nằm trong viên kẹo ngọt
Những mũi chông do bàn tay em vót
Để rồi em lại tù ngục chính mình.
Hạnh phúc và khổ đau từ muôn kiếp bình sinh
Chơi trốn tìm trong vòng tròn luẩn quẩn
Và cơn khát cứ kéo dài bất tận
Bởi do em chưa nhận được chân hình
Nắng vẫn đổ vàng trên bước phiêu linh
Ngọn lửa tim em vẫn còn cháy đỏ
Chị đã nhận ra em ngay từ lần đầu gặp gỡ
Em cũng ngỡ ngàng, bối rối đắn đo
Chị đã gọi tên em bằng lời thì thầm của gió
Và níu chân em bằng một sợi tơ sen
Vầng dương lên cao ánh nắng hắt bên thềm
Nhưng em vẫn mơ màng giữa đôi bờ trong đục
Chị lặng lẽ ngồi bên chờ em thức giấc
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Giữa cánh rừng bạt ngàn hoa mai trắng
Em có nhớ những phút giây tĩnh lặng
Mỗi người một góc miệt mài công phu
Những kỷ niệm thân thương một thuở
Giây phút đùa vui chất ngất tiếng cười
Chén trà nóng trao nhau ngày mới. 
Tiếng kinh vang rền thắp sáng những bình minh
Em có nhớ những cuộc hành trình
Theo chân Thầy Đông – Tây đặt bước
Tháo gỡ hận thù xua tan phiền trược
Cùng tăng thân gieo hạt từ bi?

Chân Pháp Dung

Thôi về đi!
Nắng chiều đã rụng
Sao chiều đã lấp lửng phía chân mây
Ngọn gió đi hoang năm tháng hao gầy
Bàn chân lỡ quen mùi đá sỏi.

Chị không ngại đường trường gối mỏi
Chỉ lo em bạc mất lòng son
Về đi em!
Thầy còn ngồi đợi trên đỉnh non thiền thất
Dạy chị vén mây xuống núi gọi em về.

là Shantum Seth và Gitu Seth của Ahimsa Trust 
Foundation (Tổ Chức Quỹ Bất Hại). Bản tường 
trình này sẽ nói sơ lược về những sự kiện của hai 
chuyến hoằng pháp và tóm tắt về những sinh hoạt 
và mục tiêu của Phong Trào Đạo Đức Ứng Dụng.

Phong Trào Đạo Đức Ứng Dụng 
Sư Ông Làng Mai là người đã đề xướng 

Phong Trào Đạo Đức Ứng Dụng (Applied Ethics 
Initiative) nhằm mang giáo lý và các pháp môn 
thực tập chánh niệm vào các lãnh vực khác nhau 
trong xã hội; nghĩa là đem những giáo lý thâm sâu 
và những phương pháp cụ thể có công năng chế 
tác hạnh phúc theo lời Bụt dạy áp dụng vào cuộc 
sống hàng ngày, mà không sử dụng danh từ hoặc 
các khái niệm Phật học. Phong trào này tiến hành 

Mùa thu năm 2012, một nhóm xuất sĩ Làng 
Mai cùng với bốn bạn trẻ từ Wake Up đã đến 
Bhutan (bảy ngày) và Ấn Độ (hơn một tháng) 
để chia sẻ về Đạo Đức Ứng Dụng và phong trào 
Wake Up (Thức Tỉnh). Các thầy các sư cô đã 
đến từ nhiều Tu viện gồm có thầy Pháp Dung, 
thầy Pháp Siêu, sư chú Trời Bảo Tích, sư cô Hội 
Nghiêm, sư cô Đẳng Nghiêm, sư cô Đàn Nghiêm 
và sư cô Mai Nghiêm. Nhóm Wake Up gồm có 
Elli Weisbaum, Rob Walsh, Nguyễn Ngọc Hân và 
Miranda van Schadewijk. Chuyến đi Bhutan được 
tổ chức bởi Gross National Happiness Center 
(Trung Tâm Tổng Giá Trị Hạnh Phúc Quốc Gia), 
và giám đốc của trung tâm này là Tiến sĩ Hà Vĩnh 
Thọ, được nhận truyền đăng làm giáo thọ cư sĩ 
từ Sư Ông Làng Mai vào năm 2001. Chuyến đi 
Ấn Độ được tổ chức bởi hai cư sĩ giáo thọ khác 
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được 3 năm và đang phát triển mạnh trong lãnh 
vực giáo dục tại các trường học. Tăng thân Làng 
Mai đã tổ chức nhiều khoá tu cho các giáo viên 
và cho những người trong ngành giáo dục tại Mỹ, 
Anh và các nước châu Á. Chúng tôi đã thành lập 
được một nhóm giáo viên cư sĩ để giúp chúng tôi 
đem Phong Trào Đạo Đức Ứng Dụng vào chương 
trình giảng dạy tại các trường công và tư. 

 Hai phần chính của Phong Trào Đạo Đức 
Ứng Dụng là huấn luyện giáo viên, đem đạo đức 
ứng dụng vào chương trình giảng dạy và thành 
lập một cộng đồng hoặc một mạng lưới hỗ trợ 
cho các giáo viên khắp thế giới. Phong Trào Đạo 
Đức Ứng Dụng được phát triển theo khuôn mẫu 
của Dòng Tiếp Hiện. Chúng ta hãy hình dung các 
giáo viên được huấn luyện cách xử lý các cảm xúc 
mạnh và khổ đau của họ; biết cách chế 
tác hạnh phúc trong tự thân và trong 
lớp học; có khả năng thư giãn và tận 
hưởng những mầu nhiệm của sự sống 
– không khí lớp học chắc chắn sẽ thay 
đổi rất nhiều bởi năng lượng này. 
Chúng ta hãy hình dung các em học 
sinh được học cách thở chánh niệm và 
làm lắng dịu nội tâm; biết cách nhận 
diện cảm thọ và cảm xúc để không bị 
chúng cuốn đi; biết cách định tâm để 
có thể có mặt và sống được với những 
gì đang thực sự xảy ra; có khả năng xử 
lý những tình huống khó khăn với bạn 
bè và giải quyết các cuộc xung đột, 
lớp học sẽ rất khác, sẽ như là một gia 
đình, là một nơi lý tưởng để các em 
học hỏi và khám phá.  

    Không thể tưởng tượng được rằng những 
người trẻ đang lớn lên mà không được dạy dỗ cách 
chăm sóc thân thể, cảm thọ, cách ôm ấp những 
khó khăn và tận hưởng những mầu nhiệm của sự 
sống. Đây là thực tại đau lòng của chúng ta, ngoại 
trừ vài trường tư hoặc những trường đã xảy ra 
những tai nạn bắn giết tàn khốc mà họ bắt buộc 
phải tìm các chương trình đặc biệt để giúp họ đối 
phó. Phong Trào Đạo Đức Ứng Dụng nhằm để 
chỉnh đốn vấn đề này, hiến tặng những phương 
pháp thực tập cụ thể giúp cho học sinh, giáo viên, 
và phụ huynh chăm sóc thân tâm, tạo nên một 

môi trường giáo dục có cách sống lành mạnh, biết 
cách hòa giải và đem lại bình an. Cũng như trong 
tất cả các trường học đều bắt buộc phải có chương 
trình giáo dục thân thể (physical education) để 
giúp các em học sinh hiểu và phát triển thân thể 
của các em một cách toàn diện, Phong Trào Đạo 
Đức Ứng Dụng là một cách giáo dục tâm lý để 
giúp các em học cách xử lý và phát triển tâm thức, 
tư duy và cảm thọ trở nên lành mạnh. Đây là một 
chương trình thực tiễn như chương trình giáo dục 
thân thể, với những phương cách có thể áp dụng 
ngay trong phạm vi lớp học, gia đình và xã hội.

Bhutan và Gross National Happiness 
Center (Trung Tâm Tổng Giá Trị Hạnh 
Phúc Quốc Gia)

Mục tiêu chính của chúng tôi khi đến 
Bhutan là để chia sẻ Phong Trào Đạo Đức Ứng 
Dụng cho người trẻ, các giáo viên và quan chức 
nhà nước (government offi cials) có trách nhiệm 
trong công việc phát triển đất nước. Khi thiền 
sinh từ các tăng thân trên thế giới biết về chuyến 
đi này, nhiều người đã gởi thư (email) xin phép 
được tháp tùng, nhưng vì điều kiện giới hạn nên 
chỉ có bốn người trẻ Wake Up được tham dự. 
Khi làm Visas, chúng tôi khám phá rằng thể lệ 
làm giấy thông hành và tiền lệ phí rất cao cho 

Công chúa Bhutan và một số quan chức trong Hoàng gia tham dự buổi lễ khai 
mạc đầu tiên của 4 ngày hội thảo với chủ đề “Chánh Niệm là Nguồn Hạnh Phúc”
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những người thường dân qua thăm nước Bhutan. 
Du khách phải trả 300 đô cho mỗi ngày ở lại 
Bhutan, nhưng vì là nước Phật giáo nên họ miễn 
lệ phí cho người tu. Đây là một trong những nước 
còn lại mà sự hướng dẫn tâm linh của các vị đạo 
sư vẫn còn ảnh hưởng lớn trên chính phủ. Nhà 
Vua đã thành lập quốc hội theo tinh thần dân chủ 
và mở ra cho Tây phương đi vào chỉ trong vòng 
khoảng mười năm nay.  

    Bhutan trở nên nổi tiếng vì đã giới thiệu 
với thế giới về khái niệm Tổng Giá Trị Hạnh Phúc 
Quốc Gia (Gross National Happiness – GNH) 
thay vì Tổng giá trị Sản Phẩm Quốc Gia (Gross 
National Product – GNP). Đây là một phương cách 
mới để đo lường hạnh phúc chân thật, sự giàu có 
và sự lành mạnh của một quốc gia. Khi các thầy 

vào sự giàu có vật chất mà vào sự giàu có tâm linh 
và hành xử đạo đức của mỗi người dân. Trong cốt 
lõi, đây là sự thực tập Năm Giới Quý Báu của một 
quốc gia.

Đức Vua, cha của vị vua hiện tại đã đề xướng 
GNH nhằm hướng dẫn đất nước đối phó với những 
thử thách trong sự phát triển và hiện đại hóa. Nhà 
Vua đã quán sát và thấy những ảnh hưởng độc 
hại trên người dân và nhất là giới trẻ - hạnh phúc 
và chất lượng đời sống của họ, cá nhân cũng như 
tập thể, dần dần sa sút. Sự nhập khẩu của các sản 
phẩm và tư tưởng phương Tây làm cho tệ nạn xã 
hội tăng trưởng.

Trung tâm GNH được thành lập để phát triển 
chủ trương của GNH thành những sự thực tập cụ 
thể cho dân chúng và các cộng đồng. Vì lý do 

này, vị giám đốc của trung tâm, Tiến 
sĩ Hà Vĩnh Thọ (chúng tôi thân mật 
gọi là chú Thọ) đã mời một nhóm các 
thầy các sư cô Làng Mai qua Bhutan 
để hướng dẫn những ngày tu học 
cho người trẻ và các giáo viên. Đây 
cũng là những sinh hoạt đầu tiên của 
trung tâm GNH tổ chức cho người 
trẻ Bhutan. Chúng tôi đã tổ chức bốn 
ngày tu học: ba ngày cho người trẻ 
và một ngày cho giáo viên và quan 
chức trong chính phủ. Ngày đầu tiên 
có Công chúa, em của Vua đến dự lễ 
khai mạc và Công chúa là người bảo 
trợ chính của trung tâm GNH. Công 
chúa đã đọc một bài diễn văn nói về 
trung tâm GNH và về tầm quan trọng 

của chánh niệm. Công chúa đích thân bắt tay và 
cảm ơn từng vị xuất sĩ, rất hạnh phúc được gặp 
các thầy các sư cô vì Công chúa đã đọc nhiều sách 
của Thầy, xem Thầy là vị đạo sư của mình, và 
mong rằng sẽ có ngày được gặp Thầy. Tuy Công 
chúa chỉ đến dự phần buổi lễ khai mạc, mọi người 
trong phái đoàn chúng tôi đều cảm kích vì Công 
chúa tuy còn trẻ, mới 23 tuổi nhưng rất sâu sắc, 
mặt đẹp mà uy nghi cũng đẹp lại rất chân thành và 
khiêm tốn. Nhiều viên chức của Vua đã tháp tùng 
Công chúa, và hai vị trong nhóm này đã trở lại dự 
ngày sinh hoạt cuối dành cho các viên chức nhà 
nước. Hai buổi hội thảo khác đã được ân cần giới 

các sư cô trong nhóm được biết về thiện ý của 
chính phủ Bhutan, chúng tôi liền cảm thông với 
những nỗ lực của họ. Có nhiều điểm giống nhau 
giữa Phong Trào Đạo Đức Ứng Dụng và Tổng 
Giá Trị Hạnh Phúc Quốc Gia (GNH). Những đề 
nghị và mục đích của GNH rất phù hợp với Năm 
Giới Quý Báu của Làng Mai - nhằm đưa ra một 
cách sống và phát triển đất nước dựa trên sự tiêu 
thụ có chừng mực và có trách nhiệm đối với trái 
đất; nhấn mạnh hạnh phúc của người dân và hạnh 
phúc của một đất nước không phải chỉ tùy thuộc 

Công chúa Bhutan bắt tay các Thầy các Sư cô. Tiến sĩ Saamdu Chetri đứng sau 
lưng Công chúa và Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ đứng bên tay phải của Công chúa.
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thiệu bởi Công chúa lớn nhất của gia đình Hoàng 
gia và một Ngài Đạt Ma từ Tu viện Hoàng gia.

Bốn Ngày Hội Thảo 
“Chánh Niệm là Nguồn Hạnh Phúc”

Chủ đề của bốn ngày hội thảo, “Chánh niệm 
là nguồn hạnh phúc”, dường như rất thích hợp cho 
một quốc gia được biết đến về Hạnh Phúc Quốc 
Gia. Ngày đầu tiên đã dành cho khoảng 200 sinh 
viên đại học từ Trường Giáo dục Hoàng gia. Hai 
ngày tiếp theo cho học sinh trẻ, hầu hết trong lứa 
tuổi 13-16, và có khoảng 200 người đến dự từ các 
trường học địa phương và từ Trung tâm Thanh 
niên Thimpu, nơi các cuộc hội thảo đã được tổ 
chức. Ngày thực tập thứ tư dành cho các nhà giáo 
dục và các quan chức chính phủ đã tham gia vào 
lĩnh vực giáo dục hoặc đã làm việc với giới trẻ. 
Mỗi ngày, sau lời giới thiệu từ một khách mời 
danh dự, chúng tôi nghe một bài Pháp thoại từ 
một vị Giáo thọ, tiếp đó là một số trò chơi. Núi đồi 
Bhutan xanh rì, ôm trọn cả đất nước, dưới chân là 
những dòng sông lớn chảy dài, không khí mát dịu 
thanh bình, cho nên những buổi thiền hành ngoài 
trời là những phút giây hạnh phúc của chúng tôi 
và các em. Chúng tôi cũng dạy các em ăn trong 
chánh niệm và thưởng thức sự có mặt của nhau. 
Sau khi ăn trưa, mọi người lại được một thầy hay 

sư cô hướng dẫn thiền buông thư. Các em đã chia 
sẻ rằng trong các trường của các em, mỗi ngày có 
thời ngồi thiền trong vòng 3-5 phút. Một số người 
trẻ thú nhận rằng họ đã không thích ngồi thiền 
hoặc không biết tại sao họ lại phải ngồi yên như 
vậy. Nhưng sau khi tham dự buổi hội thảo và học 
hỏi về mục đích của thiền, họ đã khám phá ra cách 
thưởng thức giờ ngồi thiền trong trường và lại có 
ý muốn tập ngồi yên cho chính mình. Chúng tôi 
nhận thấy tâm hồn của thanh thiếu niên Bhutan 
rất tươi sáng, hiền hòa và chân chất. Chúng tôi 
lớn lên ở Tây phương, tiếp xúc với giới trẻ khắp 
nơi trên thế giới, nhưng có thể đây là lần đầu tiên 
cho một số chúng tôi thấy được người trẻ “lành 
thiện” là như thế nào. Sau một ngày sinh hoạt, 
các em luôn nán lại để được học hỏi và chuyện 
trò thêm với các thầy các sư cô và các bạn Wake 
Up. Những em gái đã chắp tay búp sen, xếp thành 
hàng dài để được phép thiền ôm với các sư cô và 
nói rằng các em đã nhận rất nhiều tình thương từ 
các thầy các sư cô.   

Những Nhà Lãnh Đạo Đức Độ 
của Bhutan

Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ với các nhà lãnh 
đạo của Bhutan thông qua các cuộc hội thảo tại 
Trung tâm GNH. Tiến sĩ Saamdu Chetri, Giám 
đốc điều hành của Trung tâm GNH, đã được nhà 

Vua và gia đình Hoàng gia yêu cầu giúp 
thực hiện chủ trương của GNH cho Bhutan. 
Ông và Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ đã giúp tổ chức 
các buổi hội thảo của chúng tôi ở Bhutan. 
Tiến sĩ Saamdu đã đọc một vài cuốn sách 
của Thầy và đã có cơ hội tham dự một buổi 
Pháp thoại của Thầy trong chuyến hoằng 
pháp tại châu Á năm 2011. Tuy rất bận rộn 
nhưng Ông luôn dành ra ít nhất nửa ngày 
để tham dự các buổi hội thảo. Phái đoàn 
Làng Mai chúng tôi rất cảm động vì sự 
khiêm tốn và đức độ của các vị lãnh đạo mà 
chúng tôi đã tiếp xúc. Công chúa Bhutan, 
người khai mạc buổi hội thảo đầu tiên, đã 
nói một cách rất biện tài về chủ đích của 
GNH, về sự thiết yếu của chánh niệm trong 
hạnh phúc của cá nhân, gia đình cũng như 

đất nước, và về ảnh hưởng của Thầy đối với Công Sinh viên người Bhutan cùng với các Sư cô bản xứ và các thầy các sư cô Làng 
Mai sau một ngày tu tập
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chúa. Cuối cùng, Công chúa có nói một trong 
những cuốn sách yêu thích của Công chúa là cuốn 
Đường Xưa Mây Trắng.

Chúng tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với hai 
thành viên của Chính phủ Hoàng gia đã tháp tùng 
Công chúa, và sau đó những vị này đã tham gia 
trọn ngày vào buổi hội thảo cuối cùng. Họ sinh 
hoạt hài hòa với mọi người mà không hề có sự 
ngăn cách. Các vị này cùng ngồi trên đất, thực 
tập ăn trưa trong chánh niệm như mọi người và 
cũng tham gia các nhóm chia sẻ vào buổi chiều. 
Sau đó các vị này nói rằng buổi thực tập Thiền 
Buông Thư rất lợi ích và họ hy vọng có thể đem 
pháp môn này về cùng thực tập với các cộng sự 
viên của họ.

Vào đêm trước khi chúng tôi rời Bhutan, 
ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã mời đoàn đại biểu 
của chúng tôi đến dùng bữa ăn tối với ông ta. Với 
giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn, ông cảm ơn chúng tôi 
và công việc chúng tôi đã làm; ông cho chúng tôi 
biết là ông đã nghe nhiều báo cáo tuyệt vời từ các 
đồng nghiệp và bằng hữu của mình. Ông cũng 
chia sẻ rằng Ông vừa mới đi thăm các giáo viên 
và học sinh tại một số vùng cao nguyên để khen 
thưởng và động viên họ thêm trong việc giảng dạy 
và học hành. Phần lớn làng mạc trên các vùng cao 
nguyên không có đường cho xe đi, nên Ông cùng 
một nhóm người phụ tá phải đi bộ, leo núi cả hơn 
bảy ngày mới đến được những nơi đó, và ông cho 
biết thêm là Ông để thời gian đi thăm các làng mạc 
khác nhau hàng năm như vậy. Ông mời chúng tôi 
trở lại để tiếp tục chia sẻ về sự thực tập và ông còn 
nói thêm rằng trong kỳ tới, chúng ta nên tổ chức 
hội thảo cho thanh thiếu niên toàn quốc thay vì chỉ 
cho giới trẻ ở thủ đô. Ông cũng chia sẻ rằng đôi 
khi ông phải nhờ đến người nước ngoài để nhắc 
nhở cho giới trẻ biết rằng những gì họ đang có ở 
quê hương là rất quý báu. Từ khi đất nước của ông 
mở cửa để hiện đại hóa, giới thanh niên ở đây dần 
dần nhìn về phương Tây như những nơi lý tưởng, 
và do đó, sự hiện diện của chúng tôi và cách giảng 
dạy cho những người trẻ này rất kịp thời và thích 
hợp. Hình ảnh của chúng tôi, những người tu sĩ áo 
nâu lớn lên tại phương Tây có bằng cấp, có địa vị 
nhưng lại khước từ để sống đời thanh bần đã đánh 
động họ.  

Các Trường Mẫu Tại Ấn Độ
Phương hướng của chương trình Đạo Đức 

Ứng Dụng là tìm những trường kiểu mẫu để áp 
dụng các pháp môn chánh niệm vào ngành giáo 
dục. Chúng tôi đã chia sẻ các chương trình giảng 
dạy của Đạo Đức Ứng Dụng cho hai trường ưu tú, 
từ mẫu giáo đến lớp 12, ở New Delhi –  trường 
Vassant Valley và trường Step By Step. Cha mẹ 
của các em học sinh của hai trường này là những 
người giàu có hoặc giữ chức vị cao trong xã hội, 
và các em được tuyển vào các trường ưu tú từ nhỏ 
để được huấn luyện trở thành những người lãnh 
đạo đất nước sau này. Giám đốc và hiệu trưởng 
của hai trường này đã tham dự khóa tu ở Dehradun 
dành cho giáo viên trong chuyến viếng thăm của 
Thầy năm 2008. Họ rất ấn tượng về khóa tu và 
họ đã mong đợi một cơ hội để chia sẻ sự thực 
tập chánh niệm với những người cộng sự và học 
sinh của họ. Vì vậy, họ đã chào đón phái đoàn một 
cách nồng nhiệt và cho phép chúng tôi tự nhiên 
hướng dẫn tất cả các sinh hoạt theo ý muốn. Cũng 
có nhiều giáo viên khác đã tham dự khóa tu năm 
2008, họ rất vui mừng khi được tu học với chúng 
tôi. Hai trường này sẽ là các trường mẫu đầu tiên 
ở Ấn Độ để thực hiện chương trình Đạo Đức   Ứng 
Dụng. Vì vậy, cô Elli Weisbaum của nhóm Wake 
Up đã soạn một mẫu đơn để những người tham dự 
có thể cho nhận xét và ý kiến về các buổi sinh hoạt 
của chương trình Đạo Đức Ứng Dụng. Ý kiến của 
các học sinh và giáo viên sẽ giúp nhóm Đạo Đức   
Ứng Dụng trở nên có hiệu quả hơn và cũng giúp 
cung cấp cho phong trào này những phân tích thực 
nghiệm (empirical analysis). Điều này sẽ rất quan 
trọng vì trong lãnh vực giáo dục, phương pháp 
tiếp cận dựa trên “chứng cứ” được đề cao, cũng 
như tính cách khách quan và thực tế. Điều này 
thích hợp và tương tự như các phương pháp tiếp 
cận trong sự thực tập của đạo Bụt.

Trường Vassant Valley
Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 năm 2012, 

chúng tôi đã sinh hoạt với 1000 học sinh tại 
trường Vasant Valley ở New Delhi. Tóm lại, trong 
thời gian ba ngày, ngày nào cũng có ba buổi sinh 
hoạt: hai vào buổi sáng và một vào buổi chiều, 
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mỗi buổi là 2 giờ. Từng nhóm có khoảng hơn 300 
em học sinh được chia theo các cấp - lớp (lớp 3-5; 
lớp 6-9; và lớp 10-12), mà chúng tôi chỉ có tổng 
cộng mười một người (7 xuất sĩ và 4 em trẻ thuộc 
phong trào Wake Up). Trong mỗi nhóm 300 em 
học sinh này (group), chúng tôi lại chia các em 
ra làm ba nhóm với 100 em trong mỗi nhóm nhỏ 
(subgroup), và chúng tôi cũng chia nhau ra thành 
ba nhóm để hướng dẫn các em. Những con số này 
nghe rất phức tạp, nhưng hãy tưởng tượng chúng 
tôi đã phải “thở và cười” và bàn thảo nhiều tiếng 
đồng hồ để cùng nhau nghĩ ra cách phải chia các 
em ra như thế nào mà vẫn bảo đảm được chất 
lượng của các buổi sinh hoạt. Cuối cùng thì đây 
là phương cách “thần đồng” mà chúng tôi đã nghĩ 
ra, và nó rất hữu hiệu. Mỗi ngày, chúng tôi đã tổ 
chức hai lần Thiền Buông Thư, một lần để bắt 
đầu buổi sinh hoạt thứ hai, và một lần nữa để bắt 
đầu buổi sinh hoạt thứ ba. Chưa bao giờ chúng tôi 
sinh hoạt với nhiều học sinh và liên tục như vậy, 
nên những giờ buông thư này đã cho chúng tôi cơ 
hội nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng tươi mát trước 
khi bắt đầu hướng dẫn cho các em. Các giáo viên 
cũng được mời nằm xuống cùng với các học sinh 
của mình, nhưng có những vị rất ngần ngại buông 
bỏ trách nhiệm để thư giãn và nghỉ ngơi. Họ cứ 
ngồi dậy nhìn xung quanh để xem các học sinh 
của họ có nói chuyện hay chọc ghẹo nhau không. 
Còn các em thì nằm xếp lớp như “cá mòi”, ngọ 
nguậy lúc đầu, nhưng một khi tiếng hát 
bắt đầu thì các em yên dần và đi vào giấc 
ngủ thật ngon. Thức dậy, có em chia sẻ 
rằng, “Con cảm thấy mình như một hoa 
hồng vàng”. Những sinh hoạt khác gồm 
có ngồi thiền có hướng dẫn, ăn trong 
chánh niệm, thiền đi, thiền sỏi, vận động 
chánh niệm v.v… Các em ở các lứa tuổi 
khác nhau đều tiếp xúc với sự thực tập 
rất sâu sắc, ngay cả chúng tôi cũng ngạc 
nhiên. Hỏi về cảm giác của các em khi 
tập ngồi yên và theo dõi hơi thở, các em 
thiếu nhi phát biểu rằng: “Con cảm thấy 
bớt căng thẳng ngay lập tức”, và “Con 
cảm thấy mình nhẹ như một cái lông 
chim bay ngoài cửa sổ”. Khi được dạy 
nên tìm hay hình dung một nơi rất bình 
an để các em có thể an trú và làm lắng 

dịu các cảm xúc mạnh, thì một em trai chia sẻ 
rằng, “Con tưởng tượng con đang nằm cuộn tròn 
dưới chiếc chăn ấm và nhâm nhi một miếng bánh 
ngọt”. Khi các em thiếu nhi học về Hai Lời Hứa, 
một em gái nói rằng: “Cách tốt nhất để bảo vệ 
môi trường là không nên xây dựng khách sạn một 
cách không cần thiết!” Chúng tôi ai cũng bật cười 
vì em chỉ khoảng 8-9 tuổi, và có thể em đã nghe 
lỏm cha mẹ và những người lớn khác nói chuyện 
về các công trình xây dựng. Các em thiếu niên 
được học về cách tiêu thụ kỹ thuật (technology) 
với chánh niệm, các phương pháp bảo tồn năng 
lượng tinh, khí và thần. Chúng tôi luôn bắt đầu 
mỗi sinh hoạt với những bài hát thực tập của Làng 
Mai. Các em rất thích các bài Thiền ca, học thuộc 
một cách nhanh chóng và có rất nhiều hạnh phúc 
trong khi hát, làm lớp học trở nên nhẹ nhàng và 
dễ chịu khiến cho các giáo viên cũng phấn chấn 
theo. Chúng tôi có phung phí thời gian vào việc 
dạy cho các em học sinh buông thư và có hạnh 
phúc trong lớp học không? Thường thì chúng ta 
nhấn mạnh rất nhiều về sự thành công và việc thi 
thố tài năng cho tương lai, và chúng ta hy sinh 
không khí của lớp học. Điều này làm cho các em 
căng thẳng và có khi đưa đến những bệnh tâm 
thần hoặc những tai nạn đáng tiếc.

Một lớp học nhằm giúp các em học sinh 
biết những phương pháp chăm sóc thân thể, xử 

Các em lớp 3, 4 và 5 của trường Vassant Valley đang thực tập thở trong chánh niệm
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lý những cảm xúc mạnh và có hạnh phúc trong 
lớp học chỉ có thể làm cho mọi lãnh vực trong 
chương trình giảng dạy càng thêm thành công. 
Khi các em học cách buông thư và có chánh 
niệm với những gì đang xảy ra trong giây phút 
hiện tại, các em sẽ có thể chú tâm tốt hơn, có thể 
phân tách đi đến sự lựa chọn và quyết định một 
cách sáng suốt hơn. Chương trình giảng dạy của 
Đạo Đức Ứng Dụng không những giúp học sinh 
năng nổ và thành công vượt bực, mà còn giúp 
các em có hạnh phúc và thích thú với việc học 
của mình. Sự thành công về những thành đạt của 
các em có thể được chứng nghiệm ngay trong khi 
các em đang còn trong lớp học, mà không phải 
đợi đến khi các em tốt nghiệp và có được một 
việc làm với lương bổng cao. 

Trước ba ngày sinh hoạt với các em học sinh, 
chúng tôi đã có bốn ngày thực tập với các giáo 
viên. Vì trường đang ở giữa niên khóa nên chúng 
tôi chỉ có hai buổi hội thảo, mỗi buổi chỉ dài nửa 
ngày với một nửa số giáo viên (125) của trường 
Vassant Valley tham gia và một nửa khác (125) 
phải trông coi các lớp học. Hai ngày tiếp theo 
là những ngày cuối tuần, vì vậy chúng tôi đã có 
một lịch trình đầy đủ với tất cả các giáo viên của 
trường và một số giáo viên đến từ các trường khác 
gần đó. Trong hai ngày đầu tiên, khi các giáo viên 
đi thiền hành ngoài trời, các em học sinh có mặt 
trong sân chơi trông có vẻ bối rối và ngạc nhiên 
khi thấy thầy cô giáo của mình đi một cách thảnh 
thơi và nhẹ nhàng như vậy, có lẽ các em học sinh 
rất thắc mắc không hiểu tại sao các thầy cô giáo 
không nói chuyện với nhau như thường lệ. Một 
số ngừng chơi và đứng xem rất lâu, cho đến khi 
nghe huấn luyện viên gọi các em mới thôi. Các 
sinh hoạt hội thảo của giáo viên tương tự như của 
học sinh, ngoại trừ có thêm một thời Vấn Đáp ở 
phần cuối.  

Trong ngày cuối cùng, góp ý của các giáo 
viên điền trong các mẫu đơn (feedback forms) rất 
khích lệ, với nhiều từ tích cực như “làm mới lại”, 
“trẻ trung hóa” và “tuyệt vời”. Các câu thường 
dùng nhất là “đã mở mắt cho tôi”, “rất hữu ích” 
và “tìm thấy năng lực sức mạnh trong bản thân”. 
Sau đây là một số ý kiến   phê bình trực tiếp từ các 
giáo viên:

“Một cuộc hội thảo sâu sắc nhất và có khả 
năng làm mới. Nó đã mở mắt tôi và làm cho tôi 
nhìn lại những điều cũ với một quan điểm mới và 
khác trước. Tôi tự hứa với bản thân là sẽ thực tập 
theo những điều đã học được và tôi hy vọng sẽ có 
thêm nhiều cuộc hội thảo như vậy.” - Alka Sarkar

“Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự 
tuyệt vời của khóa tu này. Tôi thấy rất gần gũi với 
trái tim tôi. Nhiều điều do các thầy các sư cô chia 
sẻ, tôi đã tập làm từ thời thơ ấu vì cha mẹ tôi cũng 
đã dạy tôi như vậy. Tôi tìm thấy hạnh phúc trong 
bản thân mình.” - Shikha Goyal

“Hội thảo này làm tôi suy nghĩ và dạy tôi 
nhìn vào bên trong tự thân mình. Điều này làm 
cho tôi sâu sắc hơn và chắc chắn làm cho tôi 
lắng yên hơn. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đem lại ý nghĩa 
cho cuộc sống của tôi, không những trong nghề 
nghiệp, mà đến cả đời sống cá nhân của tôi. Xin 
cảm ơn.” -  Chaudhry Khusrow Rehman

“Tôi phải mất một thời gian để hiểu làm 
sao tôi có thể áp dụng sự thực tập này vào lớp 
học. Nhưng khi tôi ngồi thảo luận với nhóm “gia 
đình”, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng chỉ 
cho tôi thấy con đường của chánh niệm trong lớp 
học.” - Rachna Grewal

“Tổ chức rất khéo. Tôi rất muốn giúp sắp 
xếp và tổ chức những khóa tu và những buổi hội 
thảo như vậy ở Mumbai. 

Xin cảm ơn.” - Seema Mehta

Trong buổi bế mạc, cô hiệu trưởng của 
trường Vassant Valley đã tiết lộ rằng cô đã được 
chuyển hóa sau những ngày thực tập, và nhất là 
sau khi chứng kiến   sự thay đổi rõ rệt trên khuôn 
mặt của các giáo viên và năng lượng nhẹ nhàng, 
tươi sáng của họ; mọi người đều đã trở nên thoải 
mái và hạnh phúc hơn. Cô chia sẻ rằng dù không 
bị bắt buộc, cô đã hy sinh ba ngày cuối tuần của 
mình cho cuộc hội thảo, chỉ vì cô muốn bày tỏ 
tình đồng hữu và cùng đồng sự với các giáo viên 
của cô. Cô thú nhận rằng cô đã bí mật mang theo 
chiếc máy tính xách tay để trong trường hợp các 
cuộc hội thảo không có giá trị gì nhiều, cô sẽ có 
thể làm việc cần thiết riêng của cô. Nhưng sau 
đó cô thấy các buổi sinh hoạt rất hữu ích và thú 
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vị nên cô đã không hề dùng đến máy tính. Trước 
đó chúng tôi đã nghe nói cô hiệu trưởng này rất 
nghiêm khắc và khó tính nên lời phát biểu của cô 
ta đã làm xúc động tất cả mọi người - một giây 
phút của sự ngọt ngào thông cảm, một giây phút 
của hạnh phúc thật sự cho tất cả các giáo viên 
trong phòng và cho các trường của họ.

Sau một ngày sinh hoạt với các học sinh, 
một giáo viên đã chia sẻ với chúng tôi rằng thật 
là tuyệt vời khi cô nhìn thấy một trong những học 
sinh của cô thực tập ngồi im lặng. Sự kiện này 
đã mở mắt của cô và mở trái tim của cô để hiểu 
người học sinh từng gây nhiều rắc rối cho cô. Có 
những lúc cô đã sợ sệt và co rúm người lại khi 
nhìn thấy em trai đó. Năng lượng tập thể trong 
phòng và nội dung của các buổi sinh hoạt đã đánh 
động cô, giúp cô nhận ra thái độ tiêu cực của mình 
đối với em học sinh đó. Cô hiểu chính cô hơn và 
do đó hiểu được người học sinh của mình hơn. Cô 
rất biết ơn điều này và quyết tâm sẽ tiếp tục học 
hỏi và  thực tập thêm. Cô hy vọng rằng hàng năm 
chúng tôi sẽ có dịp trở lại trường.

Vào ngày cuối cùng, mọi người tập họp ở 
sân chính của trường để nghe những lời bế mạc. 
Ông Giám đốc trường Vassant Valley đã phát biểu 
một số nhận xét và cảm ơn Tăng thân Làng Mai. 
Chúng tôi đã mời tất cả các giáo viên đứng ra để 
cùng hát một bài. Họ đã hát bài “I Like the Roses” 
(Tôi thích bông hồng) khiến cho tất cả 
các em học sinh nở hoa liên tục, rất vui 
và rất bất ngờ khi thấy các thầy cô giáo 
của mình hồn nhiên, trẻ trung và nhiều 
hạnh phúc như vậy.

Trường Step By Step (SBS)
Ba ngày sinh hoạt của chúng tôi 

tại trường SBS cũng đã được tổ chức 
một cách tương tự, nhưng vì số học sinh 
ở trường này đông hơn, nên có những 
nhóm nhỏ có hơn 150 học sinh. Chúng 
tôi đã không có cơ hội để chia sẻ với 
những học sinh đàn anh của Trường 
SBS, từ lớp 9 đến lớp 12, vì các em đã 
có chương trình khác được sắp xếp từ 
trước. Vì thế chúng tôi chỉ hướng dẫn 

cho các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 8. Các em 
trường SBS cũng đã tiếp thu các phương pháp 
thực tập chánh niệm một cách nhanh chóng và 
hết lòng. Nhiều em thiếu niên không ngần ngại 
chia sẻ những khó khăn của mình. Một em gái 
nói: “Cuộc sống của con xảy ra rất trôi chảy và 
tốt đẹp. Nhưng con không hiểu tại sao con lại 
cảm thấy không có năng lượng sức sống trong 
con. Có khi con không biết mình sống để làm 
gì?” Các em gặp rất nhiều áp lực từ cha mẹ và 
thầy cô giáo, cảm thấy phải luôn luôn cố gắng 
học giỏi hơn, có điểm cao hơn thì mới có thể 
thi vào các trường đại học nổi tiếng sau này. Có 
những em phát biểu rằng những ngày sinh hoạt 
với chúng tôi là những ngày hạnh phúc nhất 
trong đời của các em. Sau các buổi sinh hoạt, các 
em đem tập của mình lên xin các thầy các sư cô 
viết vài dòng lưu niệm. Một em trai hỏi một sư 
cô: “Sư cô đã học những điều Sư cô biết từ đâu 
vậy?” Các em hỏi một cách thành khẩn: “Các 
thầy và các sư cô sẽ trở lại với chúng con phải 
không? Khi nào thì các thầy các sư cô sẽ trở 
lại?” Mỗi ngày khi tan trường, các em đều chắp 
tay búp sen xá chào và nở hoa tặng các thầy các 
sư cô trước khi ra về. Chúng tôi cũng hạnh phúc 
tặng các em những búp sen và những nụ cười, 
nhưng vì có cả mấy trăm em như vậy nên chúng 
tôi ai cũng bị...ê quai hàm vì cười quá nhiều!

Các em học sinh trường Step by Step đang nở hoa
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Chúng tôi cũng rất cảm động khi được gặp 
phụ huynh của các em. Một vị chia sẻ rằng ông 
hoàn toàn quên rằng có các thầy các sư cô Làng 
Mai đến dạy tại trường của con mình, nên ông 
đã không hỏi han gì về những buổi sinh hoạt 
của con mình. Rồi một hôm ông nổi giận trong 
gia đình, và con trai ông nói một cách rất thiết 
tha: “Ba ơi, xin Ba cố gắng thực tập để được 
bình an và tươi mát như hoa.” Ông ngạc nhiên 
hết sức và hỏi con mình đã học nói điều đó từ 
đâu, và cậu bé 9 tuổi con của ông liền kể về các 
buổi thực tập chánh niệm với các vị xuất sĩ. Khi 
ông nhận thơ mời của trường đến dự một ngày 
sinh hoạt với các thầy các sư cô, ông hỏi con 
ông: “Con nghĩ ba mẹ có nên đi không?” Và 
em liền trả lời rằng: “Không những ba mẹ nên 
đi dự một buổi, mà ba mẹ nên đi dự thật nhiều 
những buổi sinh hoạt như vậy!” Một phụ huynh 
khác chia sẻ rằng bà có 2 người con gái; đứa em 
bị tai nạn chấn thương não từ lúc sinh ra, rất dễ 
bị căng thẳng và nổi giận, làm cả gia đình cũng 
náo loạn lên theo. Gần đây bà để ý thấy con gái 
lớn của mình ngồi rất yên mỗi khi thấy người 
em của mình lên cơn giận. Có khi cô chị lại nói: 
“Bình tâm lại đi em. Thở đi em!” rồi vỗ tay, hai 
tay em dần dần giang ra như làn sóng âm thanh 
lan rộng. Điều kỳ diệu là bà thấy đứa em yên lại 
nhanh chóng hơn trước, và ít lên cơn hơn trước. 
Bà hỏi con gái lớn thì được biết rằng con mình 
đã được học về phương pháp thở từ các 
thầy các sư cô Làng Mai. Mỗi khi em 
vỗ tay một cái nghĩa là em đang thỉnh 
một tiếng chuông, và rồi em theo dõi 
hơi thở trong khi hai bàn tay làm theo 
làn sóng lên xuống của hơi thở và của 
tiếng chuông. Em đã học cách thực tập 
“tiếng chuông im lặng này” (silent bell) 
để quay về chăm sóc và làm thư giản 
thân tâm. Nghe vậy, nên dù bận rộn, bà 
cũng sắp xếp đến gặp các thầy các sư cô 
để biểu lộ lòng biết ơn và để học cách 
làm lắng lại thân tâm của chính mình. 
Còn rất nhiều những mẫu chuyện khác 
mà các giáo viên, phụ huynh và học 
sinh đã thuật lại về sự chuyển hoá và 
trị liệu của họ, cho chúng tôi thấy rằng 
những gì chúng tôi chia sẻ đã có những 

ảnh hưởng cụ thể đến đời sống và gia đình của 
họ. Mọi người được học những phương cách 
chăm sóc hình hài và cảm thọ của mình ngay 
trong lớp học. Thay vì vội vã hấp tấp đi theo 
thời khóa biểu, họ chậm rãi hơn, buông thư hơn, 
và vì thế họ có ý thức và tiếp xúc sâu sắc hơn 
với những gì đang xảy ra, hiểu chính mình và 
hoàn cảnh của mình rõ ràng hơn. Cái hiểu rõ 
ràng, “như là nó” này, được gọi là tuệ giác trong 
đạo Bụt, và chính là suối nguồn của hạnh phúc 
(Tuệ sinh hỷ lạc). Cái hiểu này không khác lắm 
với kiến thức mà chúng ta học trong trường về 
toán, lịch sử, nghệ thuật v.v… nhưng nó định 
hướng vào trong thân tâm của chúng ta. Nó là 
kiến thức ứng dụng hoặc cái thấy ứng dụng có 
công năng huấn luyện chúng ta sống, nói năng 
và hành xử có chánh niệm hơn trong lớp học với 
những người bạn của mình, và trong gia đình 
với cha mẹ và anh chị em của mình.  

Vào ngày cuối cùng, tất cả các giáo viên và 
hơn 1000 em học sinh cùng với một số phụ huynh 
cũng đã tập họp lại tại sân chính của trường để nói 
lên lòng biết ơn đối với các thầy các sư cô và các 
bạn Wake Up. Một vị Giáo thọ trong nhóm chúng 
tôi đã được mời lên phát biểu ý kiến. Thầy cảm 
ơn sự yểm trợ chân thành của các giáo viên và 
của các bậc phụ huynh. Thầy cũng nói thêm rằng 
tên của trường Step by Step mang một ý nghĩa rất 

Buổi bế mạc tại trường Step by Step   
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sâu xa, “Từng bước từng bước.” Tuy trường chỉ 
mới thành lập trong vòng sáu bảy năm nhưng đã 
nhanh chóng trở thành một trong những trường 
nổi tiếng nhất New Delhi. Thầy mong rằng trường 
không chỉ nổi tiếng vì kiến trúc đẹp hay vì trường 
đào tạo được nhiều học sinh xuất sắc. Những tòa 
nhà cao sang của trường cũng sẽ mọc rong rêu 
và trở nên hoang tàn nếu vắng tiếng cười và tình 
thương. Thầy rất mong các giáo viên và các phụ 
huynh yểm trợ cho nhau, cho mình thời gian và 
không gian để sống cho có hạnh phúc và tạo nên 
một môi trường ấm áp cho các em được lớn lên và 
phát triển con người của mình một cách toàn diện. 
Buổi chia tay thật cảm động và đầy tình thân. Các 
em học sinh lớp 9-12 cũng có mặt trong buổi bế 
mạc. Vài em đến nói với chúng tôi rằng các em 
rất tiếc đã không có cơ hội để được sinh hoạt với 
chúng tôi. Các em có nhiều bài thi nên bị căng 
thẳng quanh năm và rất cần học cách thư giãn và 
cách chú tâm cho có hữu hiệu hơn. Em Liên Đoàn 
trưởng (president of the school) đã tranh thủ đến 
với một vị xuất sĩ để xin tham vấn. Anh trai của 
một người bạn của em vừa mới qua đời trong 
một tai nạn giao thông, bạn của em rất đau khổ 
và xuống tinh thần, nhưng em không biết phải 
nên làm gì để giúp cho bạn mình. Tuy chỉ thấy sự 
hiện diện của chúng tôi tại trường trong ba ngày 
qua, nhưng em có niềm tin ở chúng tôi và chia sẻ 
những quan tâm sâu kín như vậy.    

Khoá Tu Tại Trường Đại Học và Các 
Buổi Sinh Hoạt Khác

Ngoài hai tuần sinh hoạt với các em học 
sinh, giáo viên và phụ huynh tại hai trường 
Vassant Valley và Step by Step, chúng tôi cũng 
đã có một khoá tu bốn ngày cho các em nữ sinh 
trường đại học Lady Shri Lam, một ngày Wake 
Up cho người trẻ tại trường đại học Ambedkar và 
một ngày tu chánh niệm cho gia đình tại Trung 
Tâm Quốc Tế Ấn Độ (India International Centre). 
Tất cả các buổi sinh hoạt đều đã thành công viên 
mãn. Các em trẻ Wake Up trong phái đoàn của 
chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ về sự thực tập Năm 
Giới Quý Báu của các em và về phong trào Wake 
Up cho người trẻ đang xảy ra trên khắp thế giới. 
Tất cả bốn em Wake Up đều đã tốt nghiệp đại học 

và  một em đang làm luận án để lấy bằng thạc sĩ 
(Master degree). Người trẻ Bhutan và người trẻ 
Ấn Độ rất cảm kích bởi sự hiện diện của những 
người trẻ Tây phương này, vì thấy rằng dù họ có 
điều kiện vật chất đầy đủ, có bằng cấp và việc làm 
nhưng lại tình nguyện đi theo các thầy các sư cô 
để tu học và giúp chia sẻ các phương pháp tu học 
chánh niệm.  

Hạnh Phúc Là Sự Thực Tập
Chúng tôi đã học được gì từ hai đất nước 

này? Bhutan, một nước Phật giáo đang cố gắng 
hiện đại hóa và thích ứng với hoàn cảnh toàn 
cầu. Và Ấn Độ, chiếc nôi của đạo Bụt, hiện giờ 
đang đối phó với những thử thách của tình trạng 
Tây phương hóa. Đến một mức độ nào đó, cả hai 
nước đều thành công trong việc duy trì ý thức 
tâm linh trong đời sống hàng ngày của họ. Tại 
Bhutan, trên bình diện quốc gia, Tổng Giá Trị 
Hạnh Phúc Quốc Gia là sự nỗ lực của một đất 
nước nhằm áp dụng đạo đức của đạo Bụt vào sự 
phát triển xã hội, văn hoá, chính trị và sinh môi. 
Những nhà lãnh đạo Bhutan rất có ý thức và rất 
quan tâm về những khổ đau và ảnh hưởng tiêu 
cực của sự hiện đại và toàn cầu hóa; về những 
bệnh tâm lý phát sinh từ những đất nước bị “Tây 
phương hóa” chỉ biết chú trọng về sự phát triển 
vật chất mà không quan tâm đến sự phát triển 
tâm linh. Chính vì thế mà phái đoàn Làng Mai đã 
được mời qua Bhutan để chia sẻ về chánh niệm 
trong Đạo Đức Ứng Dụng.

Thanh thiếu niên Bhutan rất ấn tượng bởi 
sự trẻ trung và tự nhiên của chúng tôi khi chúng 
tôi chia sẻ và tiếp xúc với họ. Hầu hết các vị xuất 
sĩ Bhutan tu theo Mật tông, chú trọng về nghi lễ 
và các thực tập truyền thống. Thế hệ trẻ Bhutan 
được đào tạo bằng tiếng Anh trong trường từ nhỏ, 
nên rất khó để có truyền thông và học hỏi Giáo 
pháp từ các vị tu sĩ bản xứ. Thế nên khi ngồi 
với chúng tôi trong các nhóm Pháp đàm, các em 
được chia sẻ từ trái tim và cảm thấy hạnh phúc 
vì được các thầy các sư cô lắng nghe và hiểu các 
em. Chúng tôi cùng ngồi trên cỏ với nhau thân 
mật như một gia đình. Trước các buổi thiền hành 
luôn có những trò chơi thật vui nhằm giúp các 
em ý thức hơn về những hoạt động của thân và 



con đã tới thật rồi  89

những bước chân của mình trên đất mẹ thương 
yêu. Mỗi khi hát những bài Thiền ca, ánh mắt 
của các em rạng rỡ và tiếng cười reo vang cả núi 
đồi. Hạnh phúc thật đơn sơ! Tổng Giá Trị Hạnh 
Phúc Quốc Gia không hẳn chỉ là một ý niệm để 
tổ chức đất nước, mà là một thực tại để người 
dân Bhutan có thể hạnh phúc ngay trong hiện tại, 
khi họ được tiếp nhận những phương pháp thực 
tập chánh niệm rõ ràng và cụ thể. Những nghi lễ 
và thiền tập đạo Bụt phải có khả năng giúp con 
người tiếp xúc với hạnh phúc ngay bây giờ và ở 
đây. Người Bhutan cũng như đất nước Bhutan 
vẫn còn trong sáng và thanh bình đủ để có thể 
tự chủ và không bị cuốn theo bởi những quyến 
rũ vật chất. Khắp nơi trên thế giới đang nhìn về 
Bhutan như một biểu tượng của tự do và hạnh 
phúc trong tinh thần trách nhiệm đối với trái đất 
và những thế hệ tương lai.

Khi đến Ấn Độ, 
chúng tôi cũng cảm nhận 
hầu hết người dân nhìn 
về Tây phương như là 
một mô hình kiểu mẫu 
của hạnh phúc, nhưng 
đồng thời họ cũng cảnh 
giác đối với những quyến 
rũ vật chất và tệ nạn xã 
hội đi đôi với sự hiện đại 
hóa này. Người dân vẫn 
còn tôn kính tầng lớp tu 
sĩ, các nghi lễ và sự trưng 
bày tôn giáo. Đó cũng là 
một trong những nguyên 
nhân tại sao nhóm xuất sĩ 
chúng tôi được chấp nhận 
đến và chia sẻ các phương 
pháp tu tập tại hai trường ưu tú của New Delhi. 
Chúng tôi cũng khám phá rằng mặc dù Ấn Độ có 
một di sản tâm linh lâu đời, là chiếc nôi của hai 
truyền thống Du Già và đạo Bụt hiện đang rất 
được yêu thích tại các nước Tây phương, nhưng 
dân chúng trong các thành phố lớn chưa biết về 
chánh niệm để áp dụng vào đời sống hàng ngày 
của họ.  

     Từ chuyến đi này, chúng tôi thấy rõ những 
phương pháp mà Đạo Đức Ứng Dụng cung cấp 

có thể thực nghiệm và thành đạt ngay trong hiện 
tại. Đạo Đức Ứng Dụng không hứa hẹn một hạnh 
phúc xa vời dựa trên những đường lối, chính sách 
hoặc ngay cả trong chương trình giáo dục; và 
cũng không hứa hẹn một sự cứu rỗi nào dựa trên 
điều kiện bên ngoài. Đạo Đức Ứng Dụng là những 
công cụ rõ ràng và hữu hiệu, giúp người thực tập 
tự mình chế tác hạnh phúc, bình an và tuệ giác. 

Hạnh Phúc Là Tình Huynh Đệ 
Gia đình áo nâu của chúng tôi rất lớn và 

chúng tôi sống ở nhiều Tu viện khác nhau trên thế 
giới. Vì thế cho nên thỉnh thoảng khi được gặp 
lại trong các khóa tu, như trong chuyến đi Bhutan 
và Ấn Độ này, chúng tôi thấy rõ mỗi người có 
mặt không phải chỉ để giúp hoằng pháp, mà chính 
chúng tôi cũng có được một khóa tu xuất sĩ với 
nhau. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi đã sống, tu 

học, làm việc và chia sẻ niềm vui hết lòng. Trước 
khi bắt đầu những ngày sinh hoạt với các em học 
sinh tại New Delhi, chú Shantum đã dẫn chúng 
tôi đi thăm những thánh tích của Bụt. Chúng tôi 
đã ra sông Hằng trước khi mặt trời lên. Ngồi yên 
trên thuyền nhìn khối mặt trời hồng khổng lồ, thả 
những chiếc thuyền giấy bé tí có nến và cánh hoa, 
ngắm người dân cầu nguyện và trầm mình trong 
dòng sông là những giây phút thật bình an và 

Các thầy các sư cô, các em WakeUp, chú Shantum, cô Gitu và 2 con gái của họ 
(Anamita và Nandini)
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thiêng liêng. Chúng tôi cũng đã dừng lại tại một 
nơi hỏa táng sát bờ sông, lặng lẽ quan sát năm cơ 
thể đang trong những giai đoạn thiêu đốt và tàn 
lụi, để thấy thân thể của chính mình và của anh 
chị em mình rồi cũng sẽ như vậy... Tại Bồ Đề Đạo 
Tràng, chúng tôi đã ngồi thật yên với nhau hàng 
giờ trước cây bồ đề.

Khi về lại Delhi, sau mỗi ngày sinh hoạt, 
một nhóm chúng tôi tập khí công và một nhóm 
chuẩn bị thức ăn tối. Thức ăn Bhutan và Ấn Độ 
rất ngon, nhưng hầu như món nào cũng chiên 
hoặc có fromage. Các sư cô mua thêm rau quả, 
dùng hai ấm nấu nước bằng điện nhỏ xíu để 
luộc rau và nấu canh. Những buổi ăn tối thật 
ấm cúng, nhất là khi chúng tôi được một dĩa rau 
luộc còn xanh rì chấm với xì dầu Maggi mang 
từ Pháp qua. Chúng tôi cũng có được những 
tô canh rau, canh bầu nóng hổi, rắc lên một 
nắm hạt thông đem từ Mỹ qua là cảm thấy “ở 
khách sạn năm sao cũng không được ăn ngon 
bằng chúng tôi”. Sau buổi ăn tối, chúng tôi ngồi 
lại chia sẻ về những hạnh phúc và những học 
hỏi trong ngày của mình cho nhau nghe. Tuy 
sự chia sẻ cần nhiều thời gian, nhưng ai cũng 
được nuôi dưỡng và thêm năng lượng và chúng 
tôi cũng rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ngày 
hôm sau. Ai cũng hoan hỷ đứng vào vị trí của 
mình. Chuyến đi dài sáu tuần và có rất nhiều 
sinh hoạt nên chúng tôi không tránh được sự 
mệt mỏi. Chúng tôi ngủ ngon lành trong những 
buổi thiền buông thư, dù các em nhỏ nằm chật 
quá nên có khi gác tay gác chân lên người của 
chúng tôi. Hoặc có khi vừa nằm xuống đã nghe 
tiếng chuông, mở mắt ra thấy các em đã ngồi 
dậy và đang nhìn mình chằm chằm.

Tất cả rồi cũng đi qua, chỉ còn lại những kỷ 
niệm thật đẹp trong lòng chúng tôi. Chuyến đi 
Bhutan và Ấn Độ giúp cho chúng tôi thấy rõ hơn 
rằng: “không có con đường đi đến hạnh phúc, mà 
hạnh phúc chính là con đường.” Mỗi giây phút 
sống trong tỉnh thức, biết trân quý những gì đang 
có mặt trong tự thân và chung quanh mình là một 
giây phút hạnh phúc. Tình huynh đệ là hạnh phúc, 
nuôi chúng tôi lớn lên, cùng đi với nhau và mở 
thêm rộng lớn con đường.

LẮNG NGHE 
BẰNG TRÁI TIM
Sư cô Tâm Từ Hòa lớn lên ở Úc và hiện đang sống 
tại chùa Liên Trì, Hong Kông. Sư cô là một người 
xuất gia trẻ rất “năng nổ” trong các khóa tu Wake 
Up ở Đông Nam Á. Dưới đây là một chia sẻ rất thật 
khi sư cô có nhân duyên qua Trung Quốc để hoằng 
pháp với tăng thân. 

AIAB, ngày 14 tháng 5, 2012
Con kính bạch Thầy và Sư cô,

Chuyến đi Trung Quốc đầu tiên của con 
với thầy Pháp Khâm, thầy Pháp Chung, sư chị 
Sĩ Nghiêm và anh Simon vừa qua là một sự bất 
ngờ và rất kỳ diệu đối với con. Con mới được 
thọ giới Lớn và chỉ thích ở nhà để được học giới. 
Nhưng một tuần trước chuyến đi, trong buổi họp 
tỳ kheo ni con được tăng thân đề cử đi vì các sư 
chị khác không đi khóa tu được. Có lẽ vì đi với 
tinh thần cởi mở và hoàn cảnh bất ngờ mà con 
lại ít khái niệm và mong muốn vì con hoàn toàn 
không biết chi tiết của chuyến đi. Con chỉ có việc 
tin tưởng vào quý thầy, sư anh và sư chị như con 
nghé nương theo trâu mẹ và đàn trâu để qua sông. 
Con rất vui vì có cơ hội được học hỏi cách hướng 
dẫn khóa tu cho giới doanh nghiệp, một lãnh vực 
mà trước đây con rất ít tiếp xúc vì chưa bao giờ 
có sở thích tìm hiểu cả. Con biết con chỉ cần hết 
lòng thực tập theo dõi hơi thở và bước chân chánh 
niệm, khi quý thầy và sư chị cần con làm gì thì 
con hoan hỷ sẵn sàng giúp một tay. Con không 
biết một chữ hay một tiếng Hoa nào hết nên tự 
nghĩ rằng con sẽ không cống hiến được gì nhiều 
ngoài sự có mặt và năng lượng chánh niệm của 
mình. Tuy nhiên, con thích hát những bài hát thực 
tập chánh niệm và con thấy thiền sinh rất cảm 
động mỗi khi họ hát những bài thiền ca ấy. Họ 
chia sẻ là họ rất thích những bài hát giản dị này 
nên con đã cố gắng học vài bài hát bằng tiếng Hoa 
cho vui. May là các chị em mới ghi âm những bài 
hát bằng tiếng Hoa và sư cô Đoan Nghiêm, trong 
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thời gian ngắn thăm AIAB cũng dạy cho con học 
tiếng Hoa được vài lớp, điều này đã làm khơi dậy 
sự thích thú để con tự học. Con thấy hát những 
bài hát chánh niệm là một phương tiện rất thích 
hợp cho nhiều người, lời của những bài hát như 
những lời kinh có khả năng đi thẳng vào tâm và 
tưới tẩm những hạt giống an lành và hạnh phúc 
cho người nghe.

Hai ngày đầu trong chuyến đi năm ngày, con 
chật vật với những cảm xúc bất lực và bất hòa 
trong mình. Lúc đó con bị cúm, phải uống thuốc 
và cảm thấy mù mờ không biết mình phải làm gì, 
nên làm gì trong môi trường khác lạ, không hiểu 
gì hết. Nhưng được tới Nam Kinh để thăm viếng 
chùa Kiến Sơ và đảnh lễ tổ tiên tâm linh, thiền sư 
Tăng Hội là một cơ hội rất hiếm có làm con quên 
hết phiền não nhỏ bé của mình. Trước đây vài 
tuần, một số quý thầy và quý sư cô nhà mình đã 
đến thăm đất Tổ, bây giờ có tên là “The Porcelain 
Tower of Nanjing”, nhưng chỉ được đứng trước 
cổng và chụp vài tấm hình mà thôi. Lần này 

không biết được duyên lành nào mà khi tới thì 
cổng đã mở và khi xin phép ông gác cổng thì ông 
ta cho phép đi dạo trên đường xi măng, nhưng 
không được đi lên đất khảo cổ, nơi mà vài năm 
trước những người khảo cổ đã đào lên một tháp 
cao 1.8m có chứa cất một kho tàng vô giá là Xá 
lợi và nhục kế của Bụt. Có một bài phóng sự viết 
là nơi nào có Xá lợi Bụt sẽ được hưởng ánh sáng 
trí tuệ và năng lượng từ bi của Bụt. Con thấy cũng 
thích hợp lắm vì Trung Quốc là nơi rất cần đạo Bụt 
ứng dụng vì Trung Quốc có rất nhiều quyền lực 
trong nền kinh tế thế giới hiện đại, người dân càng 
ngày càng phát tài. Nam Kinh được coi là thành 
phố lớn và hiện đại hạng thứ nhì sau thành phố 
lớn như Bắc Kinh. Ở phố chính của Nam Kinh, 
hầu hết góc đường nào cũng có một màn ảnh TV 
rất to đặt trên các tòa nhà doanh nghiệp cao. Và 
TV thì quảng cáo 24/24 những hình ảnh lộng lẫy 
đầy màu sắc quyến rũ như đang rót vào tàng thức 
của người dân, bày cho họ cách phải tiêu thụ như 
thế nào mới có thể được xem là người giàu sang 
phú quý và có giá trị. Nào là hàng hiệu Giorgio, 
Armani, Burberry, Dior, Chanel, v.v.. Con ngạc 
nhiên khi thấy những bảng quảng cáo và tiệm đồ 
hiệu này còn lớn hơn bên Tây phương, nơi xứ 
sở của những sản phẩm ấy. Nhưng khi bước vào 
cổng nơi đất Tổ, không khí trong lành và rất yên 
tịnh. Con đường có hai hàng cây phong cổ thụ, 
cành lá sum suê và xanh tươi tỏa đầy bóng mát. 
Cả nhóm dừng lại chụp hình rồi đi thiền hành trên 
con đường im mát giữa hai hàng cây, cảnh đẹp 
tuyệt vời như một bức tranh huyền thoại.

Với sự nghiên cứu của thầy Pháp Khâm và 
sư chị Sĩ Nghiêm, con được biết là sau khi Tổ 
sư Tăng Hội viên tịch, chùa và tháp đã bị sụp đổ 
và đã được xây cất lại ba lần theo sự vô thường 
của những đời vua. Nhưng Nam Kinh tới bây giờ 
vẫn được xem là “cái nôi” của Phật Pháp ở Trung 
Quốc. Trong khi cô Quế Phương (người trong ban 
tổ chức) đi hỏi ông quản lý đất khảo cổ, chúng 
con rất tự tại và thảnh thơi men theo con đường 
làm tạm bằng tre dẫn đến một cái nhà lớn và khi 
gặp ông quản lý, hỏi ra mới biết đó là nơi tháp Xá 
lợi đã được đào lên. Xung quanh có những mẫu 
đất rào lại bằng dây với những tấm bảng: “Art 
gallery” và “Quan Âm Đường”, y như mô hình 
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vẽ về cảnh chùa cũ trước khi ngôi chùa và tháp 
cao chín tầng bị đổ lần cuối. Chúng con đang thật 
sự đi trên đất mà tổ Tăng Hội đã từng thiền hành 
những bước chân chánh niệm, và những bậc tổ 
sư kế tiếp qua các thời đại đã mang đạo Bụt đi 
vào cuộc đời. Con đang được đi trên đất mà tổ 
tiên tâm linh đã đi hơn 1800 năm trước. Con ý 
thức mình đang là sự tiếp nối của tổ tiên tâm linh. 
“Khai thông suối nguồn. Bồi đắp gốc rễ” là hai 
câu đối khởi đầu cuộc hành trình trở về với chính 
mình (xuất gia) của con. Nó đã gây nhiều cảm 
hứng để con tìm hiểu thêm về tổ tiên huyết thống 
của mình, và bây giờ con có cơ hội tiếp xúc một 
cách cụ thể hơn với tổ tiên tâm linh trong con. 
Đây là một món quà rất bất ngờ và tuyệt vời cho 
con. Con thấy những gì mầu nhiệm tự đến khi 
mình không mong cầu, khi mình chỉ có tâm hoan 
hỷ và cởi mở. Chỉ cần có niềm tin và đi cùng tăng 
thân với bước chân và hơi thở chánh niệm là đủ 
hành trang để đi khắp nơi. Con cảm thấy mình đã 
thấy được cái neo và không lo lắng mình đang 
bị lang thang trôi dạt một cách mù mờ trên biển 
Pháp vô lượng. Như trong bụng người Mẹ, em bé 
ý thức được cái nhau và cuống nhau đang nuôi 
dưỡng và mang sự sống đến cho mình.

Chúng con gặp ông quản lý đất khảo cổ và 
ông ấy mời chúng con trở lại thăm sau hai năm 
khi The Porcelain Tower đã được hoàn thành. 
Theo hai thông dịch viên, sư chị Sĩ Nghiêm và 
anh Simon, Tiếp Hiện cư sĩ (OI), đó cũng là lời 
ngỏ ý mời mình ra khỏi khu vực này liền vì bảo 
vệ sắp đến và sẽ không hoan hỷ khi thấy khách lạ.

Tới Dương Châu, cách Nam Kinh khoảng 
hai tiếng bằng xe hơi, chúng con ở một khách sạn 
gần chùa Văn Phong (WenFeng temple), nơi có 
khóa tu ba ngày cho 45 giám đốc (37 nam, 8 nữ) 
của các chi nhánh ngân hàng CITIC trong vùng 
Tô Châu (Jiangsu). Nhóm này đã được cấp trên, 
ông Tổng Giám Đốc cho hai sự lựa chọn: một 
là tham dự chương trình huấn luyện nghề nghiệp 
do ngân hàng cùng Đại Học Nam Kinh đã sắp 
xếp, trong đó có hai ngày học Phật Pháp căn bản 
do Thượng tọa Tịnh Nhân dạy và dự khóa tu ba 
ngày do “nhân viên” của Viện Phật Học Ứng 
Dụng (AIAB) hướng dẫn; hai là đi tìm việc nơi 
khác. Con được “bật mí” là những thành phần 

tham dự khóa tu này đều là đảng viên Đảng Cộng 
Sản Trung Quốc và có địa vị trong ngành ngân 
hàng. Con không biết ngoài hai lớp và khóa tu 
có nội dung Phật pháp ra, chương trình này còn 
có những buổi huấn luyện nào khác hay không, 
nhưng đây là lần đầu tiên ông Tổng Giám Đốc đã 
lồng yếu tố Phật pháp vào khóa tu nghiệp, và bắt 
buộc nhân viên phải tham dự vì trước đây khi để 
tùy hỷ thì không mấy ai ghi danh. Con chưa gặp 
ông Tổng Giám Đốc này nhưng trong môi trường 
cạnh tranh “cắt cổ” của ngành doanh nghiệp, và 
trong tình huống tế nhị của tôn giáo dưới chế độ 
cộng sản, chắc ông ta cũng phải có bản lãnh lắm 
mới có thể dám làm điều này. Có thể ông ta đã 
gặp phước duyên lành và nếm được vị pháp diệu 
lạc của sự tỉnh thức, nên có năng lực quyết tâm 
như vậy. 

Trong ban tổ chức mời quý thầy quý sư cô 
Làng Mai qua hướng dẫn khóa tu, chúng con 
được gặp ba người trẻ dưới 30 tuổi, anh Hà Quân 
Thạnh là trưởng nhóm chỉ mới có 28 tuổi, chị 
Hà Quế Phương 25 tuổi được nhiệm vụ “bảo vệ” 
chúng con, và cô ấy đã rất tận tình chăm sóc từng 
li từng tí từ thức ăn tới nơi ở của chúng con. Vài 
năm trước anh Quân Thạnh đã dự một khóa tu 
và được nghe thầy Tịnh Nhân thuyết pháp khai 
mở cho anh ta nguồn cảm hứng và niềm tin nơi 
Phật pháp. Sau đó duyên lành tiếp tục đến khi 
anh được mời làm việc tại Viện Nghiên cứu Văn 
hóa Trung Hoa của trường đại học Nam Kinh 
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(Institute of Chinese Culture Research Nanjing 
University). Anh Quân Thạnh đã buông bỏ doanh 
nghiệp của mình để theo con đường huấn luyện 
với mục đích làm sống lại nền tâm linh cho người 
Trung Quốc, nhất là tìm cách mang đạo Bụt ứng 
dụng vào đời sống. Trong buổi ăn tối gặp mặt, 
anh chia sẻ ước vọng xây dựng một trung tâm 
thực tập chánh niệm đạo Bụt ứng dụng đầu tiên 
tại thành phố Nam Kinh. Anh Quân Thạnh với 
chức trưởng nhóm cùng sáu nhân viên phụ giúp 
có mục đích muốn giới thiệu Phật pháp cho những 
người không có, hoặc có ít niềm tin và hiểu biết 
về Phật pháp, nhất là cho giới trí thức, và chương 
trình này là một thí điểm khởi đầu cho quá trình 
tu nghiệp (professional development) để tìm cách 
tăng trưởng năng xuất của những người giám đốc 
và giảm sự căng thẳng (stress).

Thời khóa trong ba ngày có những điểm 
khác khóa tu thường tổ chức tại Làng và AIAB. 
Có ít sinh hoạt hơn, coi như là ba ngày quán niệm. 
Buổi sáng thứ nhất bắt đầu 9 giờ, thầy Pháp Khâm 
hướng dẫn cách ngồi yên và thiền hành chậm 
trong thiền đường của chùa Văn Phong. Đây là 
cách khởi đầu khóa tu khá “mạnh” (intensive) vì 
“thiền sinh” chưa bao giờ phải đi chậm như vậy, 
cho nên chúng con thấy rất vui khi quý thầy quý 
sư cô nhà mình cứ bị người đi sau đá trúng gót 
chân nhiều lần.

Vì cơ hội “chọc thủng” tập khí hối hả của họ 
rất hiếm cho nên ngay buổi đầu thầy Pháp Khâm 
cho thiền sinh biết hai thực tập căn bản nhất của 
Làng là dừng lại để theo dõi hơi thở bụng và để 
tâm theo bước chân chánh niệm. Trong buổi pháp 
thoại cũng như buổi pháp đàm, chúng con thấy 
họ không ngồi yên được. Cứ mỗi nửa tiếng họ trở 
thành “cóc bỏ trên đĩa” phải đứng lên, đi ra ngoài 
hút thuốc lá hay đi vệ sinh, nói với nhau vài câu gì 
đó rồi mới trở lại ngồi yên được. Pháp thoại ngày 
đầu thầy Pháp Khâm trình bày lịch sử Phật Giáo 
ở Trung Quốc và giới thiệu tổ Tăng Hội ở Chùa 
Kiến Sơ tại Nam Kinh, nhằm soi sáng kho tàng 
tâm linh và tổ tiên vô giá mà họ đang có.

Bữa cơm trưa được ăn trong im lặng và khi 
nghe tiếng chuông đầu tiên là họ vội vàng hấp tấp 
đi ăn - như những người chạy đua khi nghe tiếng 
súng khởi đầu thì vùng lên chạy “hết ga” để nhanh 

tới điểm kết thúc. Trong vòng 15 phút họ ăn xong, 
liền đứng dậy ra ngoài hút thêm điếu thuốc và trò 
chuyện với nhau. Con thầm nghĩ chắc sư anh sư 
chị của mình cũng đang mỉm nụ cười thông cảm. 
Bữa cơm ngày thứ hai có vài người bắt đầu có khả 
năng ăn chậm lại để thưởng thức và ý thức được 
mình ăn quá nhanh và tiêu thụ một cách quá phí 
phạm trong đời sống hàng ngày.

Ban tổ chức có dự định là sau bữa ăn trưa cho 
thiền sinh trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng sau 
khi được hướng dẫn thiền buông thư, tất cả đều 
tươi tỉnh ra, không khí và năng lượng trong nhóm 
tự nhiên khác hẳn. Trước khi cho thiền buông thư, 
con thấy có nhiều căng thẳng và năng lượng của 
sự băn khoăn. Họ bồn chồn vì không biết ba ngày 
“huấn luyện” ở chùa sẽ như thế nào trong khi họ 
là những giám đốc rất bận rộn với nhiều công 
việc và đòi hỏi từ tứ phía: nào là nhân viên, khách 
hàng, dự án, kế hoạch cộng với sự “lựa chọn” đặc 
biệt của cấp trên đưa xuống.

Pháp đàm sau giờ thiền buông thư là một 
cách sắp xếp thời khóa rất hữu hiệu, vì sau khi 
được nghỉ ngơi, thiền sinh cảm thấy nhẹ nhõm và 
thoải mái hơn, cho nên ai cũng mở lòng chia sẻ về 
hoàn cảnh của mình. Có một ông thiền sinh chia 
sẻ là trước đây không thích Phật giáo và nghĩ rằng 
Phật pháp là một cách coi bói. Ông ấy không có 
niềm tin và cũng không có ý thích tìm hiểu thêm. 
Nhưng sau khi tham dự hai lớp học Phật pháp căn 
bản của thượng tọa Tịnh Nhân, ông ta thấy Phật 
pháp chỉ dạy cho người ta cách giải quyết những 
khó khăn khổ đau trong đời, và là cách hiến tặng 
tình thương cho đời. Một ông khác thêm vào: “Sau 
khi học hai lớp của thượng tọa Tịnh Nhân, bây giờ 
chúng tôi có cơ hội học cách thực tập những gì 
mình đã học qua như tư thế của thân thể, như thiền 
ngồi và thiền đi chậm. Ngay cả lúc nằm và ngủ 
mình cũng có thể thiền được. Thực tập như vậy 
giúp tôi an tịnh thân thể của tôi.” Ông ta kể một 
cách thích thú, như người mới khám phá ra được 
điều hay mới lạ. Người khác thì hỏi cách đối trị 
cảm xúc của mình, và khi ngồi thiền phải làm gì 
để không suy nghĩ nữa? Họ thắc mắc về sự buông 
bỏ và tự cảm thấy mình đang bị kẹt trong một cái 
bẫy mâu thuẫn không lối ra, bây giờ làm sao mà 
buông bỏ được công việc căng thẳng này và sự đòi 
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hỏi liên tục của gia đình nếu muốn đạt tới sự an 
lạc như các thầy và các sư cô? “Cho dù tôi muốn 
buông bỏ đi nữa tôi cũng không làm được”. Một 
ông khá trẻ chia sẻ: “Thường khi gặp nhau chúng 
tôi hỏi thăm nhau dạo này sao rồi? Chỉ có một 
trong hai câu đáp: “mệt quá” hoặc là kể những 
điều không vừa ý trong đời. Rồi chúng tôi nhìn 
lại thời thơ ấu chỉ có hai bàn tay trắng nhưng có 
hạnh phúc, nay chúng tôi có nhiều tài sản nhưng 
không có niềm vui như xưa nữa.” Có cô chia sẻ: 
“Làm sao tôi có thể thực tập những pháp môn 
này vì công việc ở sở quá nhiều và về nhà phải 
lo cho chồng con nữa.” Buổi pháp đàm rất thú vị 
vì họ không ngần ngại và cởi mở chia sẻ liên tiếp 
cho dù không quen biết nhau nhiều.

Sau pháp đàm là thực tập thiền hành ngoài 
trời trong khung cảnh yên tịnh và mát mẻ của 
chùa Văn Phong, chúng con đi vòng quanh một 
cái tháp cao. Thiền hành thật là một pháp môn 
tuyệt diệu, nhất là cho những người mới biết 
đến thiền và khó có thể ngồi yên trong khoảng 
thời gian dài. Họ rất thích thiền hành cho dù tập 
khí vừa đi vừa nói quá nặng trong một số thiền 
sinh. Buổi thực tập thiền hành ngoài trời cùng 
với mười động tác chánh niệm mang lại cho họ 
nhiều năng lượng thoải mái và nhẹ nhàng để kết 
thúc một ngày học tập nhiều điều mới lạ.

Có lẽ đã nếm được sự an lạc trong ngày đầu 
nên sáng hôm sau, đúng 9 giờ là họ vào ngồi 
thiền nên không mất nhiều thì giờ. Với những 
lời hướng dẫn thiền ngồi chăm sóc thân thể phối 
hợp với hơi thở, con cảm nhận như họ rất thích 
buổi công phu và không khí của buổi ngồi thiền 
yên hơn hôm trước nhiều. Buổi pháp thoại ngày 
thứ hai, thầy Pháp Khâm nói về tâm lý Phật pháp 
qua những thí dụ cụ thể, dễ hiểu và gắn liền với 
hoàn cảnh công việc và gia đình của họ. Trong 
buổi pháp đàm có người phát biểu cách trình bày 
có hệ thống của thầy Pháp Khâm giúp họ hiểu 
được cách vận hành của tâm, và những hạt giống 
trong tàng thức biểu hiện thành tâm hành trong ý 
thức giúp họ thấy được cách áp dụng sự thực tập 
trong đời sống hàng ngày. 

Sau buổi thiền buông thư thứ nhì, con thấy 
rất thú vị và mỉm cười khi họ đến buổi pháp đàm 
một cách rất thoải mái và vui vẻ. Có một vài 

người rất thích nghe tiếng chuông nên trong giờ 
rảnh, họ tự động lên ngồi kế cái chuông lớn và 
bắt chước quý thầy, quý sư cô ngồi thẳng lưng 
rồi thỉnh chuông. Có một ông tới buổi pháp đàm 
vui vẻ giơ chiếc khánh lên cao và công bố như 
một em bé trai: “Đây, tôi đã mang Pháp khí đến 
cho quý thầy quý sư cô dùng!” Họ rất thích thú 
như những trẻ em hớn hở với cơ hội được học và 
thực tập một cái gì mới mẻ và thú vị lắm. Thầy 
Pháp Chung hướng dẫn cách thỉnh chuông và 
theo dõi hơi thở. Tiếng chuông êm dịu của thầy 
làm họ lắng nghe như trong trạng thái thôi miên 
(mesmerized), đang thưởng thức toàn vẹn hơi 
thở nuôi dưỡng và trị liệu. Từng lượt mỗi người 
được thực tập thỉnh ba tiếng chuông. Phẩm chất 
tiếng chuông càng lúc càng tăng cao vì hơi thở 
càng sâu và chậm hơn, và năng lượng trạo cử 
lăng xăng lắng xuống rõ rệt. Họ còn xin thầy 
thỉnh chuông lại để ghi âm trong điện thoại di 
động của họ để nhắc họ trở về hơi thở trước khi 
trả lời.

Sau khi thực tập thỉnh chuông, có một ông 
trưởng phòng chia sẻ nỗi bế tắc rất thiết thực 
trong môi trường giới doanh nghiệp. Ông ta nói: 
“Tôi cảm thấy người trong xã hội Trung Quốc 
thời đại như đang đi trên một xa lộ với tốc độ 
100km/giờ, nhưng trong môi trường ngân hàng, 
chúng tôi cảm thấy mình đang bị kẹt trong xa lộ 
với tốc độ 150km/giờ! Tôi không thể nào ngừng 
và buông bỏ như quý vị (quý thầy và quý sư cô) 
được. Tôi ngưng thì sẽ có tai nạn lập tức, và tôi 
không thể nào chậm lại vì sẽ có rất nhiều áp lực 
từ cấp trên và những nhân viên ở dưới địa vị của 
tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải thực tập 
như thế nào mới có được an lạc và thảnh thơi?” 

An trú trong hơi thở chánh niệm trong khi 
thực tập lắng nghe nên con không còn xem họ 
là những đảng viên, chỉ thấy họ như những cô 
chú ruột thịt của mình. Tính cách của họ lịch sự, 
tôn trọng và lễ phép với nhau. Họ cũng có tâm 
hướng thiện, khao khát những điều rất con người 
như được hạnh phúc, được an lạc cho mình và 
người thương của mình. Nhìn lại thì là lẽ đương 
nhiên, nhưng có thể vì con được sanh ra và lớn 
lên trong thời hậu chiến đói khổ, tương lai mù 
mịt ở Việt Nam, và vì bố mẹ, ông bà con đã chịu 
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nhiều thống khổ dưới chế độ cộng sản nên con 
chỉ được nghe những lời hận thù về đảng cộng 
sản. Bây giờ tiếp xúc được với những khổ đau 
của họ con thấy trong mình những thành kiến bất 
thiện và lệch lạc được rơi rụng, chỉ còn lại tình 
người mà thôi.

Buổi pháp thoại cuối của khóa tu, thầy 
Pháp Khâm trình bày những đức hạnh và cách 
chế tác quyền lực đích thực theo nội dung trong 
quyển sách Power (Quyền Lực) của Sư Ông. 
Sau đó thầy cho vấn đáp. Có một ông đặt câu 
hỏi: “Những điều thầy nói rất hay và lý tưởng 
lắm cho mọi người, nhưng trong thế giới doanh 
nghiệp tôi không biết phải hành xử tử tế bằng 
cách nào với những người tranh dành lợi lực và 
tiền tài bằng đủ cách bất lương. Họ có thể giấu 
giếm thông tin tài liệu để gian lận hoặc chiếm 
đoạt lợi lạc cá nhân, bất cần đến mối quan hệ 
với người khác. Nếu tôi không làm gì hết thì sẽ 
chịu thiệt hại, không những cho riêng mình mà 
cho những nhân viên trong ngân hàng luôn. Tôi 
phải làm như thế nào, và làm sao áp dụng những 
lý tưởng đẹp đẽ này trong môi trường như vậy?” 
Ông hỏi xong tất cả thính chúng đều im lặng. 
Không khí trĩu nặng với sự mong chờ vì đó là 
thực tế mà họ phải đối phó hầu như mỗi ngày. 
Con cảm thấy đây là giây phút đỉnh điểm trong 
khóa tu. Ba ngày qua tăng thân mình như đã dìu 
dắt họ đi chuyến du ngoạn lên núi. Trên đường 
đi đã có lúc khó nhọc và nóng bức, nhưng đồng 
thời họ cũng được thưởng thức, nuôi dưỡng và 
trị liệu bởi không khí khoáng đãng của núi rừng 
(môi trường yên tịnh của chùa). Bây giờ tất cả 
đều đứng trước một vực thẳm trong câu hỏi này. 
Lúc đó con cũng hồi hộp không biết thầy sẽ trả 
lời như thế nào vì đây là giây phút mà mình có 
thể làm rung động trái tim và thức tỉnh Bồ Đề 
tâm của họ. Con hết lòng tâm niệm “đánh tin” 
SOS tới Sư Ông – “Sư Ông ơi, con xin Sư Ông 
gởi năng lượng trí tuệ và từ bi đến cho thầy Pháp 
Khâm con làm sao khai mở được trái tim của 
những người đáng thương này đi Sư Ông!”

Thầy Pháp Khâm im lặng một hồi rồi từ tốn 
và lần lượt kể những câu chuyện bi thảm có thật 
trong giới giàu sang nổi tiếng. Như hai người bạn 
cùng một công ty đang tuyển chọn giám đốc. Cả 

hai đều muốn được lên chức. Ông A tìm mọi cách 
để được chức vụ nhưng khi thấy người bạn thành 
công, ông A quá tuyệt vọng và đi tự tử. Ông B 
đau khổ vô cùng khi mất một người bạn thân của 
mình, cũng từ chức bỏ công ty. Thầy liền trình 
bày tiếp vài chuyện điển hình tương tự về những 
người nổi tiếng giàu sang với gia tài cả triệu, cả 
tỷ đô Mỹ nhưng vẫn tìm đến cái chết vì tuyệt 
vọng trong tình cảm hay cuộc đời không có hạnh 
phúc và ý nghĩa. Thầy kết thúc bằng cách mời 
các thiền sinh nhìn kỹ lại cái nhu yếu thiết thực 
nhất của họ, cũng như của tất cả mọi người là 
gì, có phải là hiểu người thân cận và được người 
khác hiểu mình, thương và được thương không? 
Câu trả lời đơn giản nhưng đầy hiệu nghiệm, như 
tiếng chuông đại hồng chánh niệm được thỉnh 
vang, thấm tận lòng người nghe. Không khí im 
lặng tuyệt diệu với sự tỉnh thức. Tiếng chuông 
hùng tráng này đã làm lắng yên tất cả những câu 
hỏi, những băn khoăn và tiêu tan những mối nghi 
ngờ, bất công trong lòng của họ. Giây phút thật 
nhiệm mầu!

Bữa cơm trưa sau buổi pháp thoại này có 
chất lượng nhẹ nhàng, từ tốn và thảnh thơi hơn 
bữa ăn đầu nhiều. Thường khi ăn xong họ liền ra 
ngoài hút thuốc hay làm gì khác nhưng hôm nay 
có người ăn chậm hơn và ngồi lại lâu hơn trong 
im lặng, có người quan sát và chụp hình quý thầy 
và quý sư cô để lưu lại tư cách ăn trong chánh 
niệm đang được thực tập.

Sau buổi thiền buông thư chót có thực tập 
Năm cái lạy với vài từ ngữ điều chỉnh lại cho bớt 
tính cách chuyên môn Phật pháp. Buổi ngồi chơi 
(Be-In) để kết thúc khóa tu rất cảm động. Có một 
ông chia sẻ ông ta rất cảm động khi thực tập thiền 
lạy vì ông nhớ đến câu chuyện bà Mẹ nghèo đã 
nhiều lần hy sinh bát mì cho con gái của mình 
được lớn nên người. Hạt giống từ bi trong ông 
ta đã được tưới tẩm và ông ấy khóc nức nở không 
ngừng trước tất cả đồng nghiệp. Ông ta nói mình 
có thể học hỏi hơn khi biết ơn. Ông khác chia sẻ: 
“Thường tôi không thích nghe về lý thuyết và lịch 
sử Phật giáo trừ khi nhìn về phương diện văn hóa. 
Nhưng tôi thấy 5 Tâm Sở Biến Hành giúp tôi hiểu 
được sự vận hành của tâm mình.” Ông khác nói: 
“Trong công việc phải làm nhanh mới được coi là 
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hữu hiệu, nhưng tôi thấy làm nhanh giảm phẩm 
chất của sự truyền thông. Chậm lại sẽ có nhiều 
kết quả tốt hơn, và tôi cảm thấy bình an khi nói 
chuyện với quý thầy quý sư cô. Trước đây tôi 
tới khóa tu quyết tâm đạt được mục đích thiền. 
Nhưng ba ngày qua tôi đã thay đổi khái niệm về 
thiền. Thiền là làm lắng dịu tâm trong những công 
việc đang làm. Tôi đã học được những tập khí 
tốt mà có thể sử dụng trong suốt cuộc đời của 
tôi, và ba cửa giải thoát có thể giúp tôi buông bỏ 
những phiền não trong mình.” Một cô nói: “Trong 
quá khứ tôi không muốn và không thích đến chùa 
thân cận với người xuất gia. Nhưng trong khóa tu 
ngắn ngày này, tôi cảm thấy an lành.” Cô khác 
phát biểu: “Sáng nay tôi thức dậy với những lời 
của bài hát “Ta hạnh phúc liền giây phút này…” 
trong đầu của tôi, và nó làm tôi cảm thấy nhẹ 
nhàng và vui. Tôi rất thích những bài hát chánh 
niệm đã được học.”

 Trong khóa tu này chúng con không đọc và 
tụng kinh, nhưng những bài hát thực tập chánh 
niệm không khác gì những bài kinh khế cơ cho 
những người doanh nhân có ít thiện cảm với 
Phật giáo, và con nghĩ nó cũng có tác dụng mầu 
nhiệm không kém so với người Phật tử nghe 
kinh. Một ông hớn hở chia sẻ là ba ngày qua 
đã giúp ông ta thấy được sự vô thường của đời 
sống. “Mình có hạnh phúc là đủ rồi!” và ông ta 
nói câu “Present moment, wonderful moment!” 
như người đã chứng kiến được lẽ tự nhiên tuyệt 
vời của câu này. “Trong quá khứ tôi không tin 
khi người ta nói mình phải sống có hạnh phúc, 
nhưng bây giờ tôi mới thấy được mình có thể có 
hạnh phúc thật sự, và có thể mang hạnh phúc cho 
người bằng cách sống chánh niệm. Tôi có nhiều 
cảm hứng muốn làm những điều giúp ích và tốt 
lành cho gia đình hơn.”

Anh Quân Thạnh chia sẻ vài lời kết thúc: 
“Tôi cảm thấy an lành khi tổ chức khóa huấn 
luyện có khả năng giúp người tham dự được an 
lạc. Tôi cũng đã từng dự khóa tu tại chùa Văn 
Phong nhiều lần và được rất nhiều cảm hứng 
hạnh phúc và bình an. Thầy trụ trì rất từ bi và 
muốn mang đạo Bụt ứng dụng cho dân chúng 
Trung Quốc với những khóa tu miễn phí.” Thầy 
trụ trì tự tại có đôi lời khuyến khích thiền sinh 

mỗi ngày tắt điện thoại di động và cho mình 
được ngồi yên và “nghỉ phép” 15 phút. “Biết 
cách nghỉ ngơi là bí quyết tăng trưởng khả năng 
làm việc của mình.”

Sau khi các thiền sinh đã về, chúng con 
ngồi lại với thầy trụ trì và hai người trong ban tổ 
chức. Anh Quân Thạnh chia sẻ là bây giờ Đảng 
Cộng Sản Trung Quốc có khuynh hướng muốn 
phát triển nền văn hóa, và Phật giáo có thể hoạt 
động dưới dạng văn hóa và “interest groups” 
(nhóm có chung sở thích) mà không bị dẹp tắt 
nhanh chóng. Khi chúng con nói tới sự xây dựng 
tăng thân, một cộng đồng tu tập để yểm trợ cho 
nhau thì anh Quân Thạnh chia sẻ là gần đây 
số người Trung Quốc theo đạo Phật Tây Tạng 
càng tăng và họ đã thành lập những cộng đồng 
cùng sở thích tu tập. Nhưng những hoạt động 
có tính cách “cộng đồng” sẽ dễ bị gây sự chú ý 
không lành của Đảng, vì vậy anh ta cũng phải 
cẩn thận để bảo vệ ông Tổng Giám Đốc, là người 
chủ của mình. Tại đại học Nam Kinh đã có sẵn 
những “interest groups”, và nhóm này được tiếp 
tục hoạt động dưới tựa đề “Nanjing University 
Citic Bank human culture and creative culture 
research group” (Anh ta giải thích là tựa đề dài 
dòng và lòng vòng như vậy để tránh sự kiểm tra 
và hòa vào chính sách phát triển văn hóa của 
Đảng).

Con thấy cách nhìn này cũng phù hợp với 
mục đích và hướng đi ứng dụng Phật pháp của 
Làng là không tách rời đời sống hàng ngày. Các 
pháp môn Thầy trò mình thực tập chính là văn 
hóa và cách sống hàng ngày để làm sao cho có 
sự hiểu và thương, có hòa hợp và để sống hết 
lòng với mọi người. Cả hai thầy trụ trì và ban 
tổ chức thấy rõ nhu cầu thiết yếu của sự chậm 
lại để lắng dịu quá nhiều căng thẳng trong cuộc 
sống Trung Quốc hiện đại. Rất nhiều người trẻ 
phải đối phó với những áp lực của sự cạnh tranh 
trong lãnh vực giáo dục. Càng ngày đà phát triển 
càng tăng, dân chúng càng có nhiều tài khoản thì 
mức độ stress cũng theo đà tiêu thụ mà tăng lên.

Sư Ông ơi, con đã trở về Hong Kong được 
hai tuần rồi nhưng mỗi ngày đều có những giây 
phút con nhớ đến những thiền sinh đáng thương 
đó. Mỗi lần như vậy, con thấy đau xót với môi 
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trường đầy độc tố, thiếu từ bi và hoàn cảnh bế 
tắc của họ. Con trở lại với hơi thở và có mặt cho 
mình, thầm niệm như đang cùng thực tập và nhắn 
nhủ họ hãy nhớ trở về hải đảo tự thân, nơi an toàn 
và thoải mái mà họ đã được tiếp xúc trong khóa 
tu vừa qua. Suốt thời gian khóa tu con không nói 
và không hiểu được nhiều, chỉ theo dõi hơi thở, an 
trú trong tự thân mà con thấy mình cảm nhận và 
hiểu bằng một cách khác, và có thể “nghe một mà 
hiểu được mười” như Sư Ông đã dạy. Con không 
biết con tới mức độ “mười” chưa, nhưng có lẽ 
vì điều kiện bất đồng ngôn ngữ cho nên con chỉ 
còn việc chú tâm vào hơi thở và an trú trong cơ 
thể. Trước đây con làm ngành tâm lý trị liệu, là 
một người chuyên môn nghe những nỗi khổ của 
người, nhưng con chưa từng bao giờ được học tập 
cách lắng nghe thấu đáo như vậy. Vì trước đây 
con chỉ biết nghe bằng ngôn từ và kiến thức mà 
không biết nghe bằng trái tim và sự có mặt toàn 
diện (listen with my whole being). Vì tình huống 
này mà bỗng nhiên con khám phá ra cách lắng 
nghe với tâm im lặng, không dựa vào khái niệm gì 
hết. Vì vậy con cảm thấy mình đã tiếp xúc với nỗi 
khổ một cách toàn vẹn hơn trước, và nó đã làm 
trái tim của con vỡ ra, chạm vào một cái gì đó thật 
sâu mà con chưa biết gọi đúng tên được. Nó làm 
con chỉ muốn yên lặng trào nước mắt. Có phải đó 
là lòng xót thương không Thầy? 

Sự đau đớn và thống khổ của họ đã làm con 
rất thương tâm, giống như những niềm đau nỗi 
khổ không giới hạn của những người bệnh tâm 
thần mà con đã từng tiếp xúc trước khi đi xuất 
gia. 

Con biết ơn và cảm động khi họ đã mở lòng 
chia sẻ phiền não của họ cho dù họ đủ tuổi và 
kinh nghiệm ở đời để làm cô, chú, hoặc cha mẹ 
của con. Và con thấy họ có đủ niềm tin nơi chúng 
con cho dù họ có gốc rễ trong Đảng Cộng Sản. 
Sư Ông ơi, con nghĩ cho dù mình đã không được 
xây dựng nơi quê nhà, nhưng có lẽ bây giờ tổ tiên 
Tăng Hội đang cần năng lực của tăng thân mình 
hơn ở gốc rễ nơi Nam Kinh, Trung Quốc. Đảng 
cộng sản cũng đã từng từ Trung Quốc nhập xuống 
Việt Nam. Con thầm nghĩ, nếu mình chuyển hóa 
và chữa lành gốc rễ bị bệnh thì có lẽ những cành 
lá cũng sẽ được tốt tươi hơn ở nơi quê nhà.

Tiếng hát 
yêu thương

  Chân Khải Nghiêm

Tuôn hơi thở đất trời như mở hội
Dưới nắng xuân nhịp đập trái tim hồng

Khoe sắc mới bao ngày Đông e ấp
Những chồi non mong ngóng ánh dương lên

Lòng mở ngỏ cho đất trời tràn ngập
Để nhẹ đi bao hờn giận lo toan
Cho thứ tha ôm lấy niềm hờn tủi

Cho nghi ngờ lắng dịu để yêu thương

Em sẽ đến bên khung trời ngày mới
Bước ung dung từng gót nhẹ thiên thần
Để ánh mắt sáng về nơi hiu quạnh
Để từ bi lan tỏa chốn thâm u

Rồi em đến với lời ca tiếng hát
Quê hương xưa sẽ ngập ánh huy hoàng.
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Chăm sóc nhà máy
điện hạt nhân trong ta
Tường thuật của Sư cô Trai Nghiêm về chuyến đi Nhật Bản, tháng 5 năm 2012

thời khóa, một chương trình hoạt động”. 

Không muốn làm khó cho ban tổ chức và 
cũng không muốn làm cho các bạn thiền sinh mới 
đến mà đã bị căng thẳng nên chúng tôi đành phải 
nhân nhượng và quyết định bắt đầu chương trình 
khoảng một giờ sau khi ghi danh xong. Nhưng rốt 
cuộc  mọi chuyện cũng chẳng theo “kịch bản” vì 
đến giờ thiền buông thư – chương trình đầu tiên 
của khóa tu và cũng được các bạn thiền sinh hết 
sức mong đợi – thì những người phụ trách hướng 
dẫn vì quá mệt sau một chặng đường dài nên đã 
ngủ say sưa, vì vậy mà thiền sinh được ngồi chơi 
và không làm gì cả! Thực ra chúng tôi đã rất cố 
gắng, nhưng cuối cùng thì Làng Mai vẫn là Làng 
Mai và không có gì có thể thay đổi được sự thực 
đó!

Khóa tu chỉ diễn ra trong ba ngày, tuy ngắn 
ngủi nhưng cũng đủ mang lại nhiều chuyển hóa 
lớn lao trong trái tim của các thiền sinh tham dự. 
Ai trong chúng tôi cũng  xúc động khi thấy các 
bạn thiền sinh có thể mở lòng và chia sẻ hết sức 
chân thành trong buổi thực tập làm mới, một điều 
không hề dễ dàng đối với người dân Nhật Bản 
vốn không có thói quen nói ra những cảm xúc 
của mình. Điều này có được là nhờ năng lượng 
tập thể của mọi người trong khóa tu đã ôm ấp, 
lắng nghe hết lòng và cùng nhau chia sẻ những 
khổ đau và cả những giọt nước mắt của chuyển 
hóa. Sau buổi làm mới, nhiều người chia sẻ với 
chúng tôi rằng bây giờ thì họ đã hiểu được vì sao 
cần phải cùng thực tập và yểm trợ nhau trong một 
cộng đồng, một tăng thân. 

Thiền quýt sau một ngày mệt nhọc 
Sau khóa tu tại YMCA, chúng tôi lên tàu 

trở lại Tokyo để có mặt cho buổi pháp thoại công 

Theo lời mời của các bạn thiền sinh Nhật 
Bản, tháng 5 năm 2012, một nhóm quý thầy, quý 
sư cô Làng Mai đã lên đường đến xứ sở hoa Anh 
đào để chia sẻ với người dân Nhật Bản về các 
pháp môn thực tập của Làng Mai. Đoàn chúng tôi 
gồm có sư cô Tùng Nghiêm, sư chú Pháp Thắng 
và tôi bay từ Pháp qua, cùng với sư cô Thuận 
Nghiêm từ Hồng Kông và thầy Minh Hy từ Việt 
Nam sang. Ngoài ra còn có sáu cư sĩ người Nhật 
cùng tháp tùng trong suốt chuyến đi, chúng tôi 
đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc không 
thể nào quên trong hai tuần đó. Đây là lần đầu 
tiên tăng thân xuất sĩ của Làng Mai đến Nhật Bản 
sau khi chuyến đi hoằng pháp của Thầy dự kiến 
vào mùa xuân năm 2011 không thực hiện được vì 
thảm họa Tsunami.

Không đi đâu nữa, có chi để làm...
Hành trình của chúng tôi trên mảnh đất mặt 

trời mọc bắt đầu bằng khóa tu ba ngày tại trung 
tâm YMCA dưới chân núi Fuji. Ban tổ chức muốn 
chúng tôi bắt đầu chương trình đầu tiên của khóa 
tu ngay sau khi thiền sinh ghi danh xong. Nhưng 
chúng tôi đề nghị là nên cho thiền sinh có thời 
gian ổn định chỗ ở và dạo chơi một chút để tận 
hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành và vẻ 
đẹp nơi đây – điều mà họ không thể nào tìm thấy 
được ở những thành phố lớn nơi họ đang sống.

Nghe chúng tôi nói vậy, những người bạn 
Nhật trong ban tổ chức có vẻ rất lo lắng. Họ chia 
sẻ rằng: “chúng tôi biết đó là cách của Làng Mai, 
nhưng mà người Nhật không quen với chuyện 
không có gì để làm. Nếu chúng ta cho họ một 
tiếng rưỡi đồng hồ không làm gì hết, họ sẽ không 
biết phải làm gì trong một tiếng rưỡi đó và như 
vậy thì họ còn căng thẳng hơn. Họ cần có một 
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cộng ngay ngày hôm sau. Buổi pháp thoại diễn 
ra tại Chùa Tịnh Độ trong một khu phố thương 
mại của Tokyo, do nhà biên tập phụ trách xuất bản 
cuốn Savor bằng tiếng Nhật đứng ra tổ chức. Sau 
thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản, sự thực tập tiêu 
thụ có chánh niệm đã trở thành một chủ đề được 
nhiều người dân Nhật quan tâm. 

Mỗi người tham dự buổi pháp thoại hôm 
đó đều được phát một trái Natsumikan, một loại 
quýt của Nhật, rất thơm. Nhiều người có vẻ mệt 
mỏi vì vừa mới rời sở làm sau một ngày dài 
làm việc. Tuy nhiên, sau khi nghe sư cô Tùng 
Nghiêm hướng dẫn về thiền quýt và được ngồi 
yên thưởng thức từng múi quýt trong hai mươi 
phút, mọi người đều cảm thấy tươi mát trở lại, ai 
cũng nở những nụ cười hồn nhiên, hiền hậu. Mặc 
dù Nhật Bản là một quốc gia Phật giáo nhưng 
phần đông dân số của nước này lại bị “dị ứng với 
tôn giáo”. Nói chuyện về tôn giáo bị xem như là 
một điều cấm kỵ trong xã hội. Đạo Phật đang tồn 
tại ở nước Nhật hiện nay chỉ là “đạo Phật dành 
cho người chết” vì người dân chỉ đến chùa khi có 
ai trong gia đình họ qua đời. Ý thức được điều 
đó và nhận thấy phần lớn người dân Nhật Bản 
bị (căng thẳng) stress vì lối sống gấp gáp và làm 
việc quá sức nên sư cô Thuận Nghiêm đã cho 
một bài pháp thoại sống động, sử dụng ngôn ngữ 
thông thường mà không phải là ngôn ngữ Phật 
giáo để chia sẻ về Bốn Sự Thật Đích thực (Tứ 
Diệu Đế) và dùng từ “stress” để thay thế cho từ 
“khổ đau” (suffering).  

Cảm giác được trở về nhà
Trong thời gian ở Tokyo, chúng tôi được sư 

cô Tâm Trí đón tiếp rất nồng hậu. Đó là một sư cô 
người Việt đã từng sống ở Nhật hơn 16 năm. Sư 
cô đã có bằng tiến sĩ về Phật học. Chúng tôi được 
phép ở lại chùa của sư cô – đó là một tòa nhà 30 
tầng gần Tháp Tokyo và chúng tôi nghỉ ở tầng hai. 
Mặc dù Nhật Bản là quê hương của tôi nhưng sau 
khi sống ở Làng Mai gần bốn năm, tôi cảm giác 
như được trở về nhà khi sư cô mời chúng tôi món 
chao do sư cô tự tay làm. Đúng là đối với người tu 
thì ở đâu mà chẳng phải là nhà.

Pháp môn lắng nghe sâu tại Fukushima
Ngày hôm sau, chúng tôi đi thăm Fukushima, 

một tỉnh ở phía Bắc Nhật Bản. Ngay khi đến 
thành phố Aizuwakamatsu, chúng tôi được người 
đứng đầu tổ chức nhân đạo của địa phương đón 
tiếp. Ông dành hai tiếng đồng hồ để chia sẻ với 
chúng tôi về tình hình hiện nay của người dân 
ở Ookma. Thành phố Ookma là nơi có nhà máy 
điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ do động đất. Và 
mặc dù nhiều ngôi nhà ở đây vẫn còn đứng vững 
sau cơn động đất nhưng cả thành phố buộc phải 
di dời đến một nơi mới vì nguy cơ nhiễm phóng 
xạ rất cao. Những người dân thành phố Ookma 
phải chuyển đến ở trong những khu nhà tạm thời. 
Đối với những người có nhà cửa bị cuốn đi bởi 
cơn bão tsunami, họ có thể trở về quê hương và 
xây dựng lại cuộc sống trên mảnh đất cũ của gia 
đình. Chắc chắn là phải mất nhiều thời gian để ổn 
định lại cuộc sống, nhưng ít nhất là họ còn có hy 
vọng. Đã từng trải qua nhiều cuộc động đất trong 
quá khứ cho nên trong con người họ đã hình thành 
nên khả năng đối phó và vượt qua những thảm 
họa của thiên nhiên. Tuy nhiên, đối với người 
dân Ookma thì lại khác hẳn. Không ai có thể biết 
được khi nào và liệu họ còn có cơ hội trở về mảnh 
đất quê hương hay không. Hàng chục ngàn người 
dân Ookma đang phải sống trong tình cảnh như 
vậy. Khu vực xung quanh lò phản ứng Fukushima 
Daiichi với đường kính 100km bây giờ chỉ là đất 
hoang. Những người lớn tuổi ở Ookma là những 
Phật tử theo truyền thống Tịnh Độ, họ cảm thấy 
việc di dời đến vùng đất mới cũng đồng nghĩa với 
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việc họ từ bỏ tổ tiên của mình, và đó là điều tồi tệ 
nhất trên đời, họ thà chết chứ không sống ở một 
nơi xa lạ không phải là quê hương của mình.

Những người trong ban tổ chức ở địa phương 
tại Fukushima có mời chúng tôi tụng kinh và giảng 
pháp cho những nạn nhân của thảm họa Tsunami, 
dường như đây là một thông lệ mà những tu sĩ 
Phật giáo thường làm trong những tình huống này. 
Tuy nhiên, khi đến đây và được chứng kiến hoàn 
cảnh thực tế của người dân, chúng tôi nhận thấy 
rằng pháp môn quý nhất mà chúng tôi có thể hiến 
tặng trong một khoảng thời gian giới hạn như vậy 
chỉ có thể là sự thực tập lắng nghe sâu. Chúng tôi 
cần thực tập lắng nghe để giúp người dân có cơ 
hội trút hết nỗi lòng của mình với những khổ đau, 
hối tiếc, buồn giận, lo lắng, tuyệt vọng... những 
điều mà họ chôn chặt nơi đáy lòng. Nhờ vậy mà 
họ mới có cơ hội chữa lành những vết thương sâu 
trong lòng mình. 

Khi khổ đau đến với một cường độ quá lớn, 
nó làm cho trái tim chúng ta như muốn đông lại và 
không dễ gì có thể tiếp nhận những cơn mưa pháp 
rơi xuống, cho dù đó là những giọt cam lộ thanh 
lương. Ngay cả thiền buông thư, một trong những 
pháp môn được nhiều người ưa thích nhất trong 
các khóa tu của Làng Mai cũng không được đón 
nhận một cách hồ hởi, đặc biệt là đối với những 
người vừa mất nhà cửa và người thân. Một phụ nữ 
chia sẻ rằng: “Nằm trên sàn như thế này làm cho 
chúng tôi nhớ đến những ngày chúng tôi phải ở 
trong phòng thể dục của một trường tiểu học địa 
phương sau khi thảm họa Tsunami xảy ra”. Hoàn 
cảnh như vậy buộc chúng tôi phải linh hoạt thay 
đổi cách thức chia sẻ, hướng dẫn. Chúng tôi quyết 
định tổ chức buổi ngồi chơi uống trà, ăn bánh theo 
các nhóm nhỏ để mọi người cảm thấy thoải mái 
hơn khi chia sẻ khổ đau của mình. Ở trong một 
nhóm lớn, không có ai dám chia sẻ, nhưng khi ở 
trong một nhóm nhỏ khoảng ba đến năm người 
thì họ có thể nói hết nỗi lòng của mình, những 
người khác thì chăm chú lắng nghe, cuối buổi 
chia sẻ thấy ai cũng rơi nước mắt. Tất cả đều có 
chung hoàn cảnh là mất nhà cửa, phải rời bỏ quê 
hương vì bị nhiễm phóng xạ, nhưng mỗi người 
đều có một hoàn cảnh, một câu chuyện rất riêng. 
Những người lớn tuổi thì chia sẻ nỗi tuyệt vọng 

của mình, họ nghĩ rằng dù gì thì họ cũng ở tuổi 
gần đất xa trời rồi, thà chết trên đất ông bà tổ tiên 
còn hơn là phải đi đến một nơi khác. Trong khi 
đó thì một phụ nữ trẻ chia sẻ một cách thành thực 
rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ cô có thể 
bắt đầu một cuộc sống mới mà không bị bó buộc 
bởi mảnh đất của ông bà tổ tiên mà cô được thừa 
hưởng từ cha mẹ. 

Sư cô Tùng Nghiêm đã chia sẻ với họ những 
khó khăn, khổ đau mà Thầy đã đi qua trong cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam, và làm cách nào mà 
Thầy có thể vượt qua được cảm giác tuyệt vọng 
khi những ngôi làng Tình Thương mà Thầy cùng 
với các bạn thanh niên của Trường Thanh Niên 
Phụng Sự Xã Hội xây dựng nên liên tục bị dội 
bom đánh phá. Những chia sẻ đó đã giúp họ có 
thêm can đảm và hy vọng để đi tới. Những câu 
chuyện về chiến tranh Việt Nam và về những khổ 
đau cho đến ngày hôm nay của những người bị 
nhiễm chất độc màu da cam tại Việt Nam đã giúp 
cho họ nhìn hoàn cảnh hiện tại theo một hướng 
tích cực hơn. Nhiều người đã nhận ra rằng những 
gì họ đang trải qua quả là khó khăn, nhưng đó 
cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất. Thầy thường 
nói rằng giáo lý đạo Bụt đã nằm trong máu của 
người Nhật Bản, điều này thật đúng. Ngay cả khi 
họ nói rằng họ không thích tôn giáo nhưng khi 
được tiếp xúc với giáo lý về tương tức, không có 
bùn thì không có sen, họ tiếp nhận một cách rất 
tự nhiên như thể đó là điều mà lâu nay họ đã biết. 

Chúng tôi cũng nhận thấy vai trò của tinh 
thần cộng đồng trong mỗi khu vực dân cư. Ở khu 
vực mà có tinh thần cộng đồng cao thì người dân 
nhìn chung đều có thái độ biết ơn với những gì 
họ đang có được và trân quý những người đang 
có mặt đó cho mình. Còn ở những nơi không 
được ôm ấp trong tình cộng đồng thì mọi người 
chỉ nghĩ đến những thiếu thốn về vật chất, họ tức 
giận, than trách, cho dù trong mắt chúng tôi thì 
họ đang được ở trong những khu nhà đẹp nhất và 
được trang bị đầy đủ những thiết bị điện tử hiện 
đại so với những người khác. Có thể thấy rõ là 
nếu chúng ta may mắn có những người bạn tốt và 
một cộng đồng đầy tình thương yêu thì chúng ta 
có thể vượt qua bất kỳ khó khăn, thử thách nào 
trong cuộc đời. 
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Trở về Tokyo: những nụ cười và sự 
thảnh thơi làm xúc động lòng người 

Sau ba ngày thăm Fukushima, chúng tôi trở 
về Tokyo và ngay tối hôm sau, có một buổi chia 
sẻ với những nhà tư vấn, những tác viên xã hội, 
những người tình nguyện giúp đỡ các nạn nhân 
Tsunami. Sư cô Thuận Nghiêm chia sẻ rằng để có 
thể chăm sóc, giúp đỡ một ai khác, chúng ta cần 
phải học cách chăm sóc chính mình. Nhiều người 
trong chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, thường hay tận 
tâm chăm sóc những người khác đến mức quên 
mình, chỉ đến khi cả thể chất và tinh thần đều cạn 
kiệt thì chúng ta mới nhận ra rằng chính chúng ta 
cũng cần được chăm sóc. 

Tham dự buổi tối hôm đó có một sư cô đến 
từ truyền thống Soto Zen. Sư cô chia sẻ với tôi 
rằng buổi tối hôm đó là lần đầu tiên sư cô được 
gặp gỡ với các thầy, các sư cô Làng Mai. Và khi 
nhìn thấy sư cô Thuận Nghiêm ngồi trên ghế một 
cách thoải mái, buông thư, gần giống như cách 
của một em bé thì sư cô rất xúc động, dường như 
có một cái gì đó được đánh thức ở trong sư cô. 
Trong truyền thống Soto Zen, cả vị pháp sư và 
người nghe pháp đều phải ngồi im không được 
nhúc nhích, huống gì là được cười thoải mái như 
vậy. Buổi tối hôm đó, sư cô Thuận Nghiêm đã cho 
một bài pháp thoại rất sâu sắc và giúp cho những 
người tham dự thấy được con đường chuyển 
hóa, nhưng cũng đồng thời tạo ra một 
không khí thoải mái, nhẹ nhàng để cho 
mọi người tham dự được buông thư và 
tiếp nhận những lời chia sẻ một cách 
rất tự nhiên. Sư cô đến từ truyền thống 
Soto Zen rất xúc động khi thấy tăng 
thân Làng Mai không bị vướng vào 
những hình thức bên ngoài và thực sự 
hiến tặng cho mọi người những pháp 
môn mầu nhiệm của đạo Bụt. 

Vì muốn tìm hiểu thêm về Làng 
Mai nên sư cô đã quyết định đến Làng 
tu tập trong ba tuần đầu của khóa an 
cư Kiết Đông năm nay. Trước khi rời 
Làng Mai về lại Nhật Bản, chúng tôi 
đã có cơ hội ngồi chơi uống trà với sư 
cô và được nghe sư cô chia sẻ những 

cảm nghĩ của mình khi ở Làng. Sư cô tóm lại 
những gì mình học được trong ba tuần ở đây bằng 
câu chuyện: “khi mới đến Làng, tôi thực sự ngạc 
nhiên khi thấy ở đây có rất nhiều sư cô trẻ, chỉ 
khoảng tuổi của hai con gái tôi. Nói thật là tôi hơi 
thấy tiếc cho các sư cô, vì tôi nghĩ trẻ như vầy mà 
không được lấy chồng thì uổng quá! Nhưng sau 
ba tuần ở đây, nhìn thấy các sư cô sống vui và tươi 
mát như vậy, tôi lại nghĩ nhiều về những đứa con 
gái của mình. Chúng thường xuyên bị căng thẳng, 
dễ cáu giận và nhìn cuộc đời với con mắt bi quan, 
chán chường. Tôi nhận ra rằng chính các con tôi 
mới thật sự đáng thương, chứ không phải là các 
sư cô trẻ ở đây”. 

Đây là lần đầu tiên có một sư cô người Nhật 
đến Làng Mai tu tập, vì vậy mà tôi vui lắm. Tôi 
vui vì được có một sư chị để chia sẻ những ước 
mơ, những thao thức mang pháp môn mầu nhiệm 
của đạo Bụt đến với người dân Nhật Bản, đặc là 
đến với những người trẻ. 

Ngày Wake Up dành cho người trẻ ở 
Harajuku

Ngày Wake Up đầu tiên dành cho người trẻ ở 
Nhật Bản được diễn ra tại Harajuku, một khu mua 
sắm ở trung tâm Tokyo. Tại tầng hầm của hiệu 
cafe Ayurvedic, một nhóm hai mươi người trẻ đã 
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có một ngày chơi bên nhau. Địa điểm này là do 
một bạn trẻ tên là Kai Sawyer lựa chọn. Kai là một 
sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học Tokyo và đã 
có nhiều năm đi học hỏi khắp nơi trên thế giới 
về kỹ thuật trồng trọt tự nhiên. Trong bối cảnh 
người dân Nhật Bản đang tìm kiếm một cách sống 
đơn giản hơn và thân thiện với môi trường sau 
thảm họa hạt nhân, Kai đang đi đầu và giúp cho 
mọi người xây dựng một nếp sống đơn giản, tiết 
kiệm hơn. Anh cũng rất tích cực trong các phong 
trào chống phổ biến năng lượng hạt nhân, sử dụng 
mạng Internet để huy động mọi người đến tham 
dự các cuộc ngồi thiền trước các trụ sở của chính 
phủ (fl ash mob sitting sessions) v.v... Vì vậy mà 
nhiều người tham dự ngày Wake Up này là bạn bè 
của Kai, những người rất tích cực trong các đảng 
Xanh, những nhà trị liệu, nhà làm phim, nghệ sĩ 
v.v... Hầu hết các bạn trẻ đều biết về thiền hoặc 
yoga, nhưng theo cách hiểu của các bạn thì thiền 
là một phép thực tập theo kiểu tĩnh tu, chỉ ở một 
mình. Vì vậy mà các bạn rất vui khi biết được một 
cách khác để thực tập thiền, đó là thực tập như 
một tăng thân.  

Người dân Nhật Bản thường có xu hướng 
che giấu cảm xúc của mình, đặc biệt là trước 
người lạ. Vì vậy mà tôi không khỏi ngạc nhiên 
khi thấy những người bạn trẻ có thể chia sẻ về 
cuộc đời mình một cách cởi mở như vậy. Nhiều 
bạn đã khóc khi chia sẻ. Các bạn cũng đồng thời 
có khả năng lắng nghe sâu và chân thành. Phần 
lớn các bạn đều nói lên sự lo lắng về tương lai của 
cuộc đời mình, về tương lai của nước Nhật và của 
trái đất này. 

Chúng tôi đã cùng các bạn đi thiền hành 
qua những khu phố đông đúc nhất của thành phố 
Tokyo. Chúng tôi phải rất ý thức để phòng hộ sáu 
căn của mình khỏi những quảng cáo không lành 
mạnh cũng như tiếng nhạc ồn ào khắp nơi. Khi 
đến công viên  Yoyogi, cả nhóm cùng ngồi ăn trưa 
picnic và tận hưởng thiền buông thư ngoài trời, 
lắng dịu trong tiếng saxophone của ai đó đang 
tập đàn trong công viên. Chúng tôi kết thúc ngày 
Wake Up bằng buổi ngồi chơi uống trà và chia sẻ 
với nhau làm cách nào để có thể tiếp tục giữ được 
sự thực tập theo cách này trong cuộc sống bận rộn 
của mình. Mọi người ai cũng hạnh phúc với giờ 

phút bên nhau này, cho nên mặc dù đã cuối ngày 
rồi nhưng chẳng ai muốn về nhà, ai cũng muốn 
kéo dài buổi chia tay này càng lâu càng tốt. 

Sự giao hòa giữa hai nền văn hóa
Sự kiện cuối cùng trong chuyến đi hai tuần 

tại Nhật Bản là ngày Quán niệm dành cho người 
Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Sư cô 
Tâm Trí cùng gia đình và bạn bè của sư chú Pháp 
Thắng đã giúp tổ chức hoạt động này, nhờ vậy 
mà cả người Việt và người Nhật có thể đến cùng 
tu tập. Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản không 
lớn lắm, vì vậy mà đối với nhiều người Nhật, đây 
là lần đầu tiên họ được gặp gỡ và tiếp xúc với một 
nhóm đông người Việt như vậy. Những người bạn 
Việt Nam đã đãi chúng tôi một bữa cơm đầm ấm 
theo kiểu gia đình với các món ăn truyền thống 
của Việt Nam, không giống như cách của người 
Nhật thường đãi khách ở các nhà hàng. Điều này 
đã làm cho nhiều người Nhật tham dự hôm đó 
xúc động sâu sắc. Chúng tôi nhận thấy việc gắn 
kết các nền văn hóa với nhau là một sự thực tập 
quan trọng. Cũng giống như tôi được học hỏi và 
lớn lên mỗi ngày nhờ sống trong một tăng thân đa 
văn hóa tại Pháp, tôi nghĩ ai cũng có thể làm được 
điều này. Thật là thú vị khi hiểu về văn hóa của 
nhau, nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm 
giàu có và nhiều màu sắc. Đồng thời, điều đó còn 
giúp chúng ta nhìn thấy mình rõ hơn và tiếp xúc 
sâu sắc hơn với tổ tiên của mình. Chúng ta có thể 
học cách trân quý những đức tính đẹp mà tổ tiên 
đã trao truyền, đồng thời khi hiểu được những 
khó khăn mà tổ tiên mình đã đi qua, chúng ta có 
thể hiểu và chấp nhận những tập khí, những thói 
quen chưa hay mà đôi khi làm cho cuộc sống của 
chúng ta gặp nhiều khó khăn. Với cách nhìn đó, 
việc kết bạn với một người đến từ một nền văn 
hóa khác mình cũng là một phép thiền tập.  

Chăm sóc nhà máy điện hạt nhân bên 
trong ta

Trước khi bắt đầu chuyến đi này, một số 
người đã đến cảm ơn chúng tôi vì đã can đảm đi 
đến Fukushima. Tôi chỉ trả lời rằng: thực ra không 
có gì đáng gọi là can đảm khi đến một nơi xa xôi 
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nào đó trong một vài ngày để thăm hỏi, động viên 
những người đang gặp khó khăn. Hầu như ai trong 
chúng ta cũng có thể hiến tặng những gì đẹp nhất 
của mình và đối xử tốt với những người mà mình 
không biết nhiều lắm, đặc biệt là khi mình thấy rõ 
là họ đang gặp khó khăn. 

Đối với tôi thì lòng can đảm thật sự lại thể 
hiện chính trong đời sống hàng ngày, khi chúng 
ta tiếp xử với những người thân thiết, gần gũi với 
chúng ta, những người mà dễ “bấm” vào nút giận 
trong ta. Nếu chúng ta không hành xử, không phản 
ứng lại theo cách thường ngày của mình, mà chọn 
một cách cư xử khác nhẹ nhàng hơn bằng cách trở 
về và theo dõi hơi thở trong tỉnh thức thì đó quả là 
một sự can đảm. Và còn can đảm hơn nếu chúng 
ta có thể mỉm được một nụ cười và đến được với 
người đã làm cho mình khổ đau. 

Những vấn đề liên quan đến nhà máy điện 
hạt nhân thật quá phức tạp đối với tôi. Nhưng khi 
nhìn những ánh mắt đầy lo lắng của những người 
bạn trẻ, một phần trong tôi muốn ở lại Nhật Bản 
và cùng tham gia để chấm dứt hoạt động của các 
nhà máy điện nguyên tử và xây dựng một xã hội 
bền vững, thân thiện với môi trường. Tôi cũng 
muốn dành thời gian để đến với những người già 
neo đơn, không còn nhà cửa và gia đình để nương 

tựa. Làm sao đành lòng khi nhìn những giọt nước 
mắt trên khuôn mặt già nua của những người đang 
ở các khu nhà tạm và cảm nhận được cái siết chặt 
của bàn tay họ như thể không muốn để tôi đi. 

Nhưng tôi biết rằng những gì tôi có thể làm 
được chỉ là những an ủi, vỗ về tạm thời mà thôi. Vì 
bên trong tôi còn có một nhà máy hạt nhân cũng 
nguy hiểm không kém mà cần phải được chăm 
sóc. Nhà máy đó cũng đang hoạt động và không 
có thể biết trước được chuyện gì có thể xảy ra, bởi 
vì trong tôi vẫn còn có nhiều tri giác sai lầm và dễ 
khiến cho tôi bị kéo đi bởi những cảm xúc mạnh. 

Vì vậy là một người xuất gia trẻ, ưu tiên lớn 
nhất của tôi là chăm sóc môi trường bên trong 
mình và luôn ý thức rằng nhà máy hạt nhân không 
phải chỉ nằm ở bên ngoài mà còn đang có mặt 
trong chính con người tôi. Và môi trường tốt nhất 
để tôi có thể chăm sóc nhà máy hạt nhân đó chính 
là ở đây, trong một trung tâm tu học, trong sự ôm 
ấp của một tăng thân lớn. 

Buổi sáng ngày 21 tháng 5, đoàn chúng tôi 
rời Nhật Bản và trong buổi sáng hôm đó chúng 
tôi được chứng kiến hiện tượng nhật thực xảy ra 
trên đất nước Mặt trời mọc, một món quà thật 
tuyệt vời! 

Chân Thuần Khánh

Có một nơi cho bình yên ngự trị
Cho khổ đau kết thành hoa trái yêu thương
Dù khôn lớn em vẫn là thơ dại
Ngây ngô nhìn giọt nắng ướt buổi mai
Có một nơi cho bình yên ngự trị
Cho em về yên lại những lao xao
Cho em về nuôi đẹp chí thanh cao
Để yêu thương lắng sâu thành kiên nhẫn
Trên đồi cao một mình em thơ thẩn

Vẫn an lành với gió với mưa
Vẫn thanh bình với nắng dọi ban trưa

Không ngần ngại không nhọc lòng chống chỏi
Có một nơi không bao giờ thấy mỏi
Không ai cần bảo vệ hoặc rút lui
Ở nơi đó tâm bặt hết buồn vui
Thân ngơi nghỉ lắng sâu dòng nhựa sống

Có một nơi bình yên luôn ngự trị
Mọi ngôn từ ý niệm tự dung thông.

‘...ngọn lửa hồng trong tim...’ Bát Nhã, 2006

Chân Thuần Khánh
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Ngồi Trong Bình An 
Ngay giữa lòng Luân Đôn

Chân Pháp Lai 
(Được chuyển ngữ từ Tiếng Anh)

Vào ngày thứ Bảy, 31/3/2012, bốn ngàn người đã có mặt tại quảng trường Trafalgar, trung 
tâm của thủ đô Luân Đôn, nước Anh để tham dự buổi ngồi thiền tập thể cùng với Thầy 
và Tăng thân Làng Mai. Cùng với ‘Đi bộ cho Hòa bình’ (Peace Walks), ‘Ngồi trong Bình 
an’ (Sit in Peace) là một sự hiến tặng bình an mà Thầy và tăng thân Làng Mai muốn dành 
cho những người dân thành phố vốn quen với sự ồn ào, náo nhiệt của nếp sống đô thị. Từ 
những sự kiện này, Thầy đã gieo trồng những hạt giống bình an trên khắp thế giới và những 
hạt giống này đang nẩy mầm lớn lên. 

đó, quảng trường này đã được biến thành một 
thiền đường trang nghiêm, nhờ vào bàn tay khéo 
léo và tấm lòng của các bạn trẻ ở Luân Đôn. 

Đây là lần đầu tiên toàn bộ quảng trường lớn 
đến như vậy lại được lấp kín với số người tham 
dự lên đến bốn ngàn người. Điều kỳ lạ nữa là họ 
đến đây không với mục đích gì khác ngoài mục 
đích “Ngồi trong Bình An”. Đây là một khoảnh 
khắc hiếm có trong lịch sử của thủ đô Luân Đôn. 
Một cuộc cách mạng trong thương yêu và tĩnh 
lặng. Với sự có mặt của Thầy cùng với bốn ngàn 
người tham dự đã tạo nên nguồn năng lượng bình 
an và định tĩnh vô cùng hùng hậu bao trùm cả 
quảng trường rộng lớn. 

Bàn tay của các vị Bồ tát 
Buổi ngồi thiền công cộng này diễn ra trong 

thời gian Thầy và Tăng thân Làng Mai đang có 
khóa tu tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland với 
chủ đề: Cooling the Flames (Làm lắng dịu những 
ngọn lửa phiền não), trong lúc đó, một khóa tu 
dành cho các nhà giáo dục cũng đang diễn ra 
tại trường đại học Mỹ tại Luân Đôn (American 
School of London). 

Cũng như các cuộc Đi bộ vì Hòa bình, buổi 
Ngồi trong Bình an  được tổ chức miễn phí và mở 
ra cho tất cả những ai muốn tham dự mà không 

Thầy Pháp Lai tường thuật lại. 

Đằng sau sự kiện có tính lịch sử này là nhiều 
câu chuyện cảm động được kể lại bởi những người 
đã trực tiếp tham gia tổ chức cũng như những 
người có mặt tại quảng trường Trafalgar hôm đó. 
Câu chuyện vẫn đang được viết tiếp trong trái tim 
và hành động của những người đã tham dự buổi 
ngồi thiền đáng nhớ này. Hy vọng bài viết sẽ tạo 
nguồn cảm hứng cho những ai đang muốn làm 
một điều gì để mang lại bình an, hạnh phúc cho 
cộng đồng và cho xã hội.  

Một khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch 
sử của thành phố Luân Đôn  

Thầy đã từng hướng dẫn các buổi Đi bộ cho 
Hòa bình (Peace Walks) với hàng ngàn người 
tham dự tại rất nhiều thành phố lớn trên thế giới 
như Los Angeles, Paris, Rome và New Delhi. Tuy 
nhiên, đây là lần đầu tiên người dân thủ đô Luân 
Đôn được chứng kiến cảnh hàng ngàn người tập 
trung tại quảng trường nổi tiếng nhất thành phố 
và ngồi bên nhau đầy bình an như vậy. 

Quảng trường Trafalgar là một địa điểm 
thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình chính trị 
ồn ào hay những buổi quảng cáo rầm rộ cho các 
bộ phim mới ra mắt công chúng, gần đây nhất là 
bộ phim Harry Potter. Tuy nhiên, vào ngày hôm 
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giới hạn số lượng. Chính vì vậy mà công việc tổ 
chức, sắp xếp đòi hỏi rất nhiều công sức. Đây là 
lần đầu tiên tăng thân Wake Up của thành phố 
Luân Đôn được mời để đứng ra tổ chức cho sự 
kiện quan trọng này. Và các bạn trẻ đã hoàn thành 
một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình. Elina Pen, 
một trong những thành viên ban đầu của tăng thân 
Wake Up London đã đứng ra tập hợp những người 
có kinh nghiệm tổ chức các buổi ngồi thiền công 
cộng và sử dụng mạng lưới Internet để đưa thông 
tin về sự kiện này đến được với tất cả mọi người 
ở nước Anh cũng như khắp nơi trên thế giới. Tăng 
thân Tiếp hiện ở Anh cũng yểm trợ hết lòng và lo 
hết các chi phí tổ chức. 

Elina kể lại: “Sáng hôm đó tôi thức dậy với 
một tâm trạng rất háo hức, phấn chấn, mặc dù tối 
hôm trước tôi chỉ được ngủ bốn tiếng đồng hồ vì 
còn phải thức khuya để làm xong một số công 
việc về tổ chức. Tôi cùng một người bạn nữa trong 
Ban Tổ chức đã đến quảng trường Trafalgar từ lúc 
7 giờ sáng để kiểm tra lại công việc trang trí, sắp 
xếp sân khấu cũng như hệ thống âm thanh. Cùng 
với tôi còn có một vài nhiếp ảnh gia và nhà làm 
phim cũng như những người tham gia tổ chức sự 
kiện cũng đến từ rất sớm. 

Chúng tôi đã in ra 2,000 tấm thiệp giới thiệu 
về sự kiện này, trong đó có hướng dẫn về thiền 
ngồi, về ý nghĩa của hành động niệm danh hiệu 
Bồ tát Quan Thế Âm. Mọi người đến tham dự đều 
vui khi nhận được những tấm thiệp đó, họ thấy 
được vẻ đẹp của tình bạn, tình anh em giữa mọi 
người với nhau. Đến dự buổi ngồi thiền hôm đó 
có rất nhiều khuôn mặt thân quen đã từng đến với 
Tăng thân Wake Up London, nhưng thật là khó 
để có thể gặp gỡ và chào đón tất cả những người 
bạn thân quen trong khi vừa phải lo chuẩn bị, thu 
xếp mọi thứ về mặt tổ chức. Tôi hơi lo khi còn 
một việc phải làm xong trước 4 giờ chiều, đó là 
gỡ những hàng rào bao quanh Nelson’s Column, 
việc này không dễ chút nào! Nhưng thật là mầu 
nhiệm khi thấy tất cả mọi người đã có mặt ở đó và 
mọi thứ đều đã sẵn sàng, những gì cần làm cũng 
đã làm xong và mọi thứ đang diễn ra đúng như 
mong đợi.”

Thầy đến lúc 2 giờ 30 chiều và chậm rãi đi 
về phía sân khấu, nơi đây đã biến thành một thiền 
đường rất đẹp với 50 quý thầy, quý sư cô Làng 
Mai đang ngồi yên, tĩnh lặng. Phía sau bục giảng 
là một tấm biển lớn với dòng thư pháp của Thầy 
“Sit in Peace”, tấm biển này được làm bởi Ethan, 

Quảng trường Trafalgar - “Ngồi trong bình an”
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một thành viên của Tăng thân Wake Up London. 
Phía trước bục giảng được trang trí bởi những 
chậu hoa xinh xắn, còn bên trái và bên phải là 
những tấm biểu ngữ giới thiệu về khóa tu Cooling 
the Flames. Một trong những yếu tố vô cùng 
quan trọng quyết định thành công của buổi ngồi 
thiền, đó là hệ thống âm thanh phải đảm bảo cho 
giọng nói rất nhẹ của Thầy có thể đến được với 
bốn ngàn người đang ngồi kín trên quảng trường. 
Trong điều kiện ở ngoài trời như vậy thì đó là một 
công việc vô cùng khó khăn. Có một số người 
ngồi ở xa về phía sau và hai bên sân khấu không 
thể nghe được những gì Thầy chia sẻ nhưng họ 
vẫn cảm thấy vui khi được ngồi đó và hưởng năng 
lượng bình an tỏa ra từ Thầy và bốn ngàn người 
tham dự. Thật là may mắn vì chiều hôm đó trời 
chỉ âm u mà không mưa. Những đám mây xám 
kéo về cùng với dáng thẳng đứng của tượng đài 
Nelson’s Column màu trắng xám đang vươn lên 
trên nền trời tạo thành một bức phông rất hùng 
tráng đằng sau bục giảng của Thầy. Những bức 
tường hai bên sân khấu chỉ có thể che chắn được 
phần nào cho Thầy khỏi những cơn gió lạnh thổi 
tới. Hai ngày trước đó, Thầy đã có một bài pháp 
thoại cho ba ngàn người tại Nhà hát Hoàng gia 
Luân Đôn, vì vậy mà ai cũng nghĩ rằng Thầy sẽ 

không cho pháp thoại dài, có thể chỉ là một vài 
lời hướng dẫn ngắn về thiền ngồi. Thế nhưng khi 
nhìn xuống một biển người đang ngồi hoàn toàn 
yên lặng, Thầy đã cho một bài pháp thoại rất sâu 
và xúc động lòng người về bốn câu thần chú:

Người thương ơi, tôi đang có mặt cho em đây.

Tôi biết em đang có mặt đó cho tôi và tôi cảm 
thấy rất hạnh phúc. 

Người thương ơi, tôi biết em đang khổ đau, 
vì vậy mà tôi có mặt đây cho em.

Người thương ơi, tôi đang đau khổ và tôi cần sự 
giúp đỡ của em.

Những giọt nước mắt của thương yêu, 
chuyển hóa và trị liệu

Codruta, một thành viên trong nhóm tổ chức 
chia sẻ rằng: “Tôi lớn lên ở một đất nước cộng 
sản nơi mà tôn giáo bị đàn áp rất mạnh. Những 
câu chuyện mà tôi được nghe lúc còn nhỏ về 
Chúa Jesus cũng như những lời dạy của Người về 
tình thương yêu, sự trị liệu và chuyển hóa, tất cả 
đều đang hiển hiện ngay trước mắt tôi trong giây 
phút đó tại quảng trường Trafalgar.” 

Bốn ngàn người đã có mặt tại quảng trường Trafalgar - “Ngồi trong bình an”
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Thầy đã hướng dẫn một buổi ngồi thiền rất 
đặc biệt trong ba mươi phút, sau đó Thầy chia sẻ 
về ý nghĩa và sự thực tập niệm danh hiệu Bồ tát 
Quan Thế Âm cũng như cách mở lòng ra để lắng 
nghe những khổ đau của chính mình.

Shaun, một người tham dự buổi ngồi thiền 
hôm đó chia sẻ: “Tôi đã khóc khi nghe quý thầy, 
quý sư cô niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm, 
cả quảng trường Trafalgar đều lặng đi trong giây 
phút đó...”. Lisa, một người bạn có mặt hôm đó 
nói rằng: “Thật là một cảm giác vô cùng đặc 
biệt...tất cả những ồn ào, náo nhiệt của trung tâm 
thủ đô Luân Đôn đều dịu xuống, nhường chỗ cho 
một bầu năng lượng thật bình an sâu lắng. Tôi 
cảm nhận được nguồn năng lượng mãnh liệt đang 
đi vào trong trái tim và làm cho tôi chấn động tâm 
can.”

Khi tiếng niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế 
Âm chấm dứt, Thầy rời khỏi bục giảng sau hai giờ 
thuyết pháp, cũng lặng lẽ như khi Thầy đến. Còn 
những người tham dự thì nán lại bên nhau để hỏi 
han, làm quen với những người bạn mới trước khi 
trở về nhà trong niềm bình an và hạnh phúc. 

Jeremy Allam, một Tiếp hiện và cũng là 
thành viên của Ban tổ chức nhớ lại: “Một người 
đàn ông dáng vẻ quý phái đã đến bên tôi và nói 
rằng ông không thể nào tin được rằng có một 
đám đông cả hàng ngàn người mà có thể yên 
lặng đến như vậy. Cảnh tượng đó làm ông quá 
xúc động, người của ông hơi run lên khi chia sẻ 
điều đó. Có một người khác đến chia sẻ rằng: 
tôi đã tham dự nhiều cuộc biểu tình chống chiến 
tranh tại quảng trường Trafalgar, nhưng chưa 
lần nào tôi thấy được một năng lượng hùng hậu 
đến như vậy.”

Chỉ trong vài giờ đồng hồ thôi mà mọi người 
tham dự đều cảm thấy gắn bó, thân thiết với nhau. 
Có người kể rằng sau buổi ngồi thiền hôm đó, 
ngay cả trong các quán sách và tiệm cà phê đông 
đúc gần quảng trường, mọi người cũng trở nên 
nhẹ nhàng và dễ thương với nhau hơn. Gaia, một 
người trong nhóm tổ chức chia sẻ rằng: “Nhìn trên 
gương mặt của mọi người lúc đó, tôi thấy ai cũng 
nở một nụ cười”. Elina kể rằng mọi người cảm 
kích với sự kiện đó đến nỗi họ tự động giúp Ban 

tổ chức tháo dỡ và dọn dẹp lại quảng trường sau 
buổi ngồi thiền mà không đợi ai kêu gọi. Nhờ vậy 
mà công việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ 
đến không ngờ. 

Có một sự thay đổi mới mẻ đã diễn ra, chỉ 
trong vòng hai giờ đồng hồ ngay giữa lòng thủ 
đô Luân Đôn – một trung tâm mua sắm, tiêu thụ, 
lúc nào cũng đông đúc với những dòng người và 
phương tiện giao thông hối hả, luôn ồn ào với 
những tiếng còi của xe cấp cứu, cảnh sát hay cứu 
hỏa, một nơi mà người ta dễ dàng cảm nhận được 
nguồn năng lượng của lo lắng và căng thẳng trên 
gương mặt của những người qua lại. Chắc chắn 
rằng những ai đã từng có mặt trong buổi ngồi 
thiền hôm đó khi quay lại quảng trường Trafalgar 
sẽ không thể nào không nhớ lại sự có mặt của 
Thầy và nguồn năng lượng bình an mà bốn ngàn 
người đã cùng chế tác và hiến tặng cho thành phố 
Luân Đôn cũng như cho thế giới này trong buổi 
chiều hôm đó. Một sự bình an mà ngay cả thời 
gian cũng không thể xóa nhòa trong trái tim của 
bao con người đã từng tham dự sự kiện đó. 

“Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một 
buổi ngồi thiền với đông người tham dự đến như 
vậy, và năng lượng của buổi ngồi thiền làm cho 
tôi thực sự xúc động. Tôi nghĩ rằng thiền tập sẽ 
đóng một vị trí quan trọng trong cuộc sống của 
tôi trong năm nay!”Anita, một người tham dự 
chia sẻ. 

‘Ngồi trong Bình an’ 
diễn ra trên khắp thế giới

Trong thời gian diễn ra buổi “Ngồi trong 
Bình an” tại Luân Đôn, thông qua mạng lưới 
Internet, người dân ở nhiều thành phố trên thế 
giới cũng tham gia ngồi thiền cùng với người dân 
Luân Đôn. Trong đó có 4 thành phố ở Mỹ, 3 thành 
phố khác của Anh, ở Úc, Canada, Đức, Áo, Tây 
Ban Nha, Mexico, Israel/Palestine (người dân 
làng Neve Shalom – Wahat al-Salam – một ngôi 
làng được người Do Thái và người Palestine sống 
ở Israel cùng xây dựng nên) và Việt Nam. 

Một người Việt Nam đang sống ở Luân Đôn 
cho biết:“Ngày hôm đó là một ngày rất thiêng 
liêng đối với gia đình tôi. Tôi cảm thấy mình 
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tràn ngập tình thương với tất cả mọi người xung 
quanh mình trong giây phút đó! Gia đình và bạn 
bè của tôi ở Việt Nam cũng ngồi thiền chung với 
chúng tôi trong hai giờ đồng hồ đó.”

Những nhân duyên ban đầu
Sự thực tập của Thầy là khởi đầu quan 

trọng nhất để mở ra câu chuyện của ngày hôm 
nay. Thầy đã thực tập và trao truyền cho chúng 
ta. Thầy đã gieo hạt giống hòa bình trên mọi nẻo 
đường thông qua những buổi Đi bộ cho Hòa bình 
(Peace Walks) cũng như ngồi thiền cho hòa bình 
ở nhiều thành phố trên thế giới. 

Khi sư cô Hiến Nghiêm, thầy Pháp Linh và 
tôi cùng ngồi lại để bàn về chuyến đi hoằng pháp 
của Thầy tại Anh, chúng tôi đã hình dung trong 
đầu về một cuộc Đi bộ cho Hòa bình ở thủ đô 
Luân Đôn. Đồng thời, chúng tôi cũng thấy được 
khả năng tổ chức một buổi ngồi thiền công cộng 
tại quảng trường Trafalgar do Tăng thân Wake Up 
của Luân Đôn tổ chức. Chúng tôi tưởng tượng 
ra rằng Thầy có thể hướng dẫn một chút trong 
khi ngồi thiền, sau đó chia sẻ về pháp môn thiền 
hành. Cuộc thiền hành sẽ kết thúc tại một công 
viên, và đó là toàn bộ chương trình. Nhóm Wake 
Up Luân Đôn đã hưởng ứng ý tưởng đó và ngay 
lập tức bắt tay vào công việc. 

Elina chia sẻ: “Vào tháng 6 năm 2011, thầy 
Pháp Lai có đề nghị tôi cùng một người bạn nữa 
đứng ra cùng với Tăng thân Wake Up Luân Đôn 
tổ chức cho buổi Đi bộ và Ngồi thiền cho Hòa 
bình tại quảng trường Trafalgar, nhân chuyến 
hoằng pháp của Thầy tại Luân Đôn. Đây là lần 
đầu tiên nhóm Wake Up được tăng thân Làng Mai 
mời để tổ chức một hoạt động có quy mô lớn như 
vậy. Ngay khi nhận được lời đề nghị, chúng tôi 
bắt đầu đi xin giấy phép từ Hội đồng thành phố 
Luân Đôn và thành lập các nhóm về tổ chức, đón 
tiếp, sân khấu và âm thanh, quảng cáo về sự kiện 
v.v…” 

Cuối cùng thì chúng tôi cũng có được bốn 
người tham gia nhóm nòng cốt về mặt tổ chức, 
và chúng tôi làm việc khá ăn ý với nhau. Tất cả 
chúng tôi đều tham dự những buổi chiều quán 
niệm do Tăng thân Wake Up tổ chức hai tuần một 

lần. Tôi có vai trò giám sát tất cả công việc và 
theo dõi tiến trình thực hiện các công việc được 
giao.

Mọi việc đều tiến triển tốt đẹp cho đến ngày 
Công viên Hoàng gia (Royal Parks) rút giấy phép 
không cho chúng tôi sử dụng chỗ của họ để đi 
thiền hành vì họ nhận ra rằng số lượng người 
tham dự sẽ lên đến con số hàng ngàn chứ không 
phải là vài trăm như họ nghĩ. Sau chuyện này lại 
đến những khó khăn khi xin phép đi ngang qua 
các đường phố mà không phải theo các nguyên 
tắc thông thường dành cho người đi bộ. Hội đồng 
thành phố đề nghị là đoàn người đi thiền hành 
phải tuân thủ các quy định thông thường đối với 
người đi bộ khi tham gia giao thông – điều này 
làm sao có thể được đối với một đoàn thiền hành 
hai ngàn người, nói gì đến bốn ngàn người tham 
gia. Ở Làng Mai, mọi người cũng đã đầu tư một 
khoản tương đối lớn cho việc tổ chức buổi ngồi 
thiền công cộng tại quảng trường Trafalgar. Tuy 
nhiên, khi biết Thầy rất muốn có cuộc Đi bộ cho 
Hòa bình, chúng tôi tự hỏi là có nên hủy bỏ buổi 
ngồi thiền tại quảng trường Trafalgar để tập trung 
cho cuộc Đi bộ cho Hòa bình hay không. Chúng 
tôi tìm hết tất cả những con đường có thể đi bộ 
được từ quảng trường Trafalgar, thậm chí còn cẩn 
thận thảo một lá thư thỉnh nguyện cho Thị trưởng 
thành phố Luân Đôn. Đến một thời điểm, không 
nhận được bất kỳ thông tin gì từ Thị trưởng thành 
phố, chúng tôi đành xin phép Thầy được hủy bỏ 
cuộc Đi bộ cho Hòa bình và dồn mọi nỗ lực để 
làm cho buổi “Ngồi trong Bình an” tại quảng 
trường Trafalgar diễn ra thật đẹp. 

Ý tưởng về buổi ngồi thiền công cộng 
được quảng bá qua mạng Internet 
(Meditation Flash Mobs)

Việc tổ chức các sự kiện công cộng thông 
qua mạng Internet (Flash Mobs) đã xuất hiện 
cách đây vài năm và đôi khi mang lại những kết 
quả đáng kinh ngạc, vì nhiều người có thể phối 
hợp hành động cùng với nhau thông qua mạng 
Internet. Người ta có thể gửi đi những lời mời 
trên các trang Facebook cũng như các phương 
tiện khác để mọi người có thể gặp nhau tại một 
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địa điểm vào một thời gian nhất định và cùng 
nhau làm một việc gì đó. Đã từng có những buổi 
khiêu vũ, opera và yoga công cộng được tổ chức 
theo hình thức này. Elina cũng đã dùng cách này 
để tổ chức buổi ngồi thiền công cộng đầu tiên 
của nhóm Wake Up Luân Đôn tại quảng trường 
Trafalgar vào tháng 6 năm 2011 và thu hút được 
300 người đến tham dự. Các buổi ngồi thiền công 
cộng được tổ chức sau đó đều thành công và hiến 
tặng được năng lượng bình an cho thành phố. Các 
buổi ngồi thiền này đều không gặp phải khó khăn 
gì từ phía chính quyền thành phố. Cũng từ những 
hoạt động này mà hình thành nên một tăng thân 
gồm những người thường xuyên tham dự các 
buổi ngồi thiền công cộng do tăng thân Wake Up 
Luân Đôn tổ chức. Nhiều người trong số đó đã 
gia nhập vào tăng thân Wake Up. Ngoài quảng 
trường Trafalgar, tăng thân Wake Up còn tổ chức 
ở các địa điểm khác như phía ngoài Tòa thị chính 
(có 400 người tham dự hôm đó), Marble Arch, 
Viện Bảo tàng Anh, Bảo tàng Victoria và Albert, 
nhà hát Picadilly, khu Covent Garden, Viện Bảo 
tàng lịch sử tự nhiên và quanh nhà thờ St Pauls để 
yểm trợ cho các thành viên của phong trào Chiếm 
đóng (Occupy Movement) vào thời điểm đó. Từ 
đó phong trào Chiếm đóng đã mời nhóm Wake Up 
tổ chức và hướng dẫn một buổi ngồi thiền nhân 
dịp kỷ niệm một năm thành lập. Các bạn trong 
phong trào Chiếm đóng nhận ra rằng những người 
hoạt động xã hội rất cần phải học 
cách chăm sóc chính mình và nhìn 
vào bên trong mình để chuyển hóa tự 
thân trước khi đấu tranh cho một sự 
thay đổi trong xã hội. Hầu hết thành 
viên nòng cốt của phong trào Chiếm 
đóng còn rất trẻ, cũng đồng độ tuổi 
của các bạn trong nhóm Wake Up. 
Nhiều hoạt động của nhóm Wake Up 
đã thu hút được sự chú ý tích cực của 
các phương tiện thông tin đại chúng, 
trong đó có hãng tin BBC, thời báo 
Independent Newspaper, the Evening 
Standard và tờ The Guardian. 

Tăng thân Trái tim Luân Đôn 
(Heart of London sangha)

Elina kể lại con đường đến với pháp môn 
thực tập của Làng Mai: “Tôi cũng thường xem 
trang Facebook của Thầy trên mạng, nhưng phải 
đến khi tôi đọc được tin về sự kiện Bát Nhã xảy ra 
năm 2009 thì tự nhiên tôi cảm thấy có một tiếng 
gọi từ bên trong thôi thúc tôi phải làm một cái gì 
đó. Và tôi có nghe về cuộc đi bộ cho hòa bình tại 
công viên Hyde do tăng thân Trái tim Luân Đôn tổ 
chức. Điều này hơi mới mẻ đối với tôi, nhưng tôi 
vẫn quyết định đến đó.

Ban đầu tôi không quen biết ai trong tăng 
thân, nhưng mọi người đều rất thân thiện và cởi 
mở. Ngay trước khi bắt đầu cuộc đi bộ, chúng tôi 
đều dành thời gian để giới thiệu về mình và giúp 
cho mọi người gần gũi với nhau hơn. Lần đầu tiên 
tôi nhận ra rằng tôi có thể hiến tặng hòa bình cho 
thế giới bằng sự sống của chính mình, và từ hôm 
đó tôi cảm thấy mình tìm ra được ý nghĩa đích 
thực của cuộc sống và tôi mong muốn được thực 
tập. Tôi cũng từng tham gia một buổi ngồi thiền 
suốt đêm ở phía ngoài Đại sứ quán Việt Nam tại 
Luân Đôn. Cảnh sát cũng có mặt ở đó nhưng họ 
rất tôn trọng và chỉ đến hỏi chúng tôi vào cuối 
buổi ngồi thiền. Sau khi nghe chúng tôi chia sẻ, 
họ cảm thấy thực sự vui mừng.

Sau đó tôi được một người bạn trong Tăng 
thân Trái tim Luân Đôn mời đến tham dự các buổi 
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quán niệm vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Khi đó tôi 
chỉ nghĩ đơn giản đây là tăng thân mà tôi muốn 
gắn bó. Không khí ở đó rất dễ chịu và cởi mở, 
tôi có thể cảm nhận được tình bạn gắn bó giữa 
những thành viên trong Tăng thân. Cũng từ đó, 
tôi có cơ hội tham gia nhóm tình nguyện giúp tổ 
chức buổi pháp thoại của Thầy tại Hammersmith 
Apollo vào năm 2010”.  

Sau khóa tu của Thầy tại Nottingham cùng 
năm đó, tăng thân Wake Up Luân Đôn ra đời, 
trong đó Elina và nhiều người bạn khác đã chung 
tay xây dựng và duy trì cho tới ngày nay. 

Gắn kết tình tăng thân
Elina chia sẻ: “Việc tổ chức cho khóa tu tại 

Anh của Thầy năm 2012 đã giúp gắn kết các tăng 
thân ở Luân Đôn và tăng thân Wake Up lại với 
nhau. Chúng tôi phải thường xuyên liên lạc, trao 
đổi thông tin và gặp gỡ nhau. Đây chính là mục 
đích thực sự cho những gì chúng tôi đang làm. Tôi 
thực sự cảm thấy rằng mình có thể phụng sự cho 
tăng thân và Thầy theo cách này. Cũng có nhiều 
người đến với chúng tôi và tỏ lòng muốn giúp đỡ, 
nhưng họ lại chưa từng thực tập với nhóm Wake 
Up và cũng như chưa biết đến các pháp môn của 
Làng Mai. Vì vậy mà chúng tôi cùng thống nhất 
với nhau rằng tất cả các buổi gặp mặt của chúng 
tôi phải dựa trên nền tảng thực tập và mọi người 
trong nhóm tổ chức đều được mời tham dự các 
buổi sinh hoạt của tăng thân. Cuối cùng chúng 
tôi nhận ra rằng những người tham gia và giúp 
chúng tôi đến cùng trong việc tổ chức khóa tu 
đều là những người tham gia tu tập hết lòng trong 
tăng thân. Chúng tôi thực sự đã xây dựng và nuôi 
dưỡng sự gắn bó giữa mọi người trong tăng thân, 
và tất cả đều ý thức rằng chỉ cần mình làm trọn 
phần việc của mình thì đó là cách yểm trợ cho 
những người khác có thể hoàn thành công việc 
của họ và nhờ vậy mà công việc tổ chức có thể 
hoàn thành tốt đẹp. 

Lời tri ân
“Tôi rất biết ơn Thầy và cảm thấy mình thật 

là may mắn vì được tham dự buổi ngồi thiền tại 
quảng trường Trafalgar vào thứ Bảy hôm đó. Tôi 

bị ốm  suốt cả mùa Đông và gặp khó khăn với đứa 
con trai út. Điều này làm cho tôi buồn vô cùng. 
Nhưng những lời dạy đầy tình thương và trí tuệ 
của Thầy đã đi thẳng vào trái tim tôi và thay đổi 
con người tôi. Bây giờ tôi thấy mình hoàn toàn 
khác. Âm hưởng của bài niệm danh hiệu Bồ tát 
Quan Thế Âm vẫn còn đọng lại trong đầu tôi, thật 
là đẹp và có tác dụng trị liệu. Tôi cảm thấy mình 
thay đổi sâu sắc sau buổi hôm đó và tôi sẽ tiếp tục 
thực tập hết lòng để gìn giữ và chia sẻ món quà 
quý giá mà mình đã nhận được từ Thầy và tăng 
thân.”Niki, một người tham dự. 

Những chia sẻ của những người trong ban 
tổ chức thuộc tăng thân Wake Up Luân Đôn và 
tăng thân Tiếp hiện ở Anh cũng như những nhà 
làm phim hay những người chỉ tình cờ có mặt tại 
buổi hôm đó đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh 
về một ngày thật đẹp. Đó là một ngày mà những 
người khác nhau về văn hóa, tôn giáo, tuổi tác 
và thuộc các thành phần khác nhau trong xã hội 
cùng đến với nhau và chia sẻ những chuyển hóa 
và trị liệu trong tự thân và trong các quan hệ của 
mình, những cảm hứng trong sự thực tập cũng 
như nói lên lòng tri ân sâu sắc đến Thầy, tăng thân 
xuất sĩ Làng Mai, tăng thân Wake Up Luân Đôn, 
tăng thân Tiếp hiện của Anh và tất cả những nhân 
duyên đã giúp cho sự kiện Ngồi trong Bình an 
được diễn ra tốt đẹp. 

Câu chuyện đang được viết tiếp
Trong bối cảnh các tăng thân Wake Up đang 

được thành lập trên khắp thế giới và việc tổ chức 
các buổi ngồi thiền công cộng thông qua mạng 
Internet đã trở nên rất phổ biến, giúp hiến tặng 
năng lượng bình an cho các thành phố trên khắp 
thế giới, chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức 
một buổi ngồi thiền công cộng tại quảng trường 
Trafalgar vào tháng 6 năm 2013. Chúng tôi cũng 
hy vọng sự kiện này có thể diễn ra đồng thời với 
buổi ngồi thiền công cộng được tổ chức bởi Giáo 
sư Peter Doran và Peter Jenkinson tại thành phố  
Derry (Londonderry), Bắc Ireland. Có thể sẽ có 
những buổi ngồi thiền diễn ra đồng thời tại các 
thành phố Glasgow và Dublin do các nhóm Wake 
Up tổ chức để yểm trợ cho sự kiện này.  
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Sự sống là một bài thơ
Chân Hội Nghiêm

Nghe từng nhịp thở của muôn loài

Sự sống thật an lành!

Những đau thương hờn tủi, không biết tự bao giờ

Đã hồi sinh thành tiếng hát yêu thương

Theo gió, theo mây, bay đi khắp muôn phương.

Không có ngăn cách nào giữa tôi, em và hiện hữu

Đất mẹ bao la

Bầu trời bao la

Sông núi bao la

Em bao la

Và tôi cũng bao la.

Không gian và thời gian quy về trong sự sống 

của mỗi một tế bào. 

Chiếc bóng cựa mình,

lần lượt,

đánh thức những tế bào 

còn vùi sâu trong giấc ngủ mùa Đông.

Hơi thở bình an

làm hồi sinh những tế bào khô héo,

Hân hoan mời nắng sưởi ấm cho mình.

Đẹp, lành, bình an,

Nắng mở ra một cõi thênh thang

An nhiên và độ lượng

Cho tôi, em và hiện hữu.

Cám ơn sự sống muôn đời vẫn trôi chảy

Đã dệt nên bài thơ đẹp cho tôi và cho em.

Chiếc bóng hân hoan mỉm cười trong dáng núi 

vững an. 

Chiếc bóng tôi in lên hình đất Mẹ một buổi sáng 

bình an

Ánh nắng xuyên qua từng khe lá, trải dài trên 

những cánh đồng mênh mông

Bầu trời cao xanh lồng lộng

Những đàn chim xoải cánh thanh bình.

Đồi núi bao la, chập chùng, im, nắng

Tai lắng nghe dòng tâm thức chuyển thành thơ. 

Có buổi sáng nào đẹp lành như buổi sáng hôm nay?

Ánh nắng ban mai khoác lên đất Mẹ những tấm 

lụa mượt mà

Tôi muốn họa lên những bức tranh trong lành, 

thanh khiết

Những tuổi thơ đi qua còn đọng lại liên hồi

Để mỗi mỗi tế bào, Mẹ hít thở không khí an vui.

Tôi muốn viết lên đất Mẹ những lời ngọt lành 

của buổi sớm

Bằng nét bút thương yêu

Cho tuổi thơ trở về

Hồn nhiên, tung tăng trong nhịp sống thanh bình.

Chất liệu ngọt lành đưa tôi về niềm hân hoan 

trìu mến

Chân tung tăng, tôi băng qua đồng cỏ đến tìm em.

Lòng khấp khởi như đã từng hẹn hò nhau thuở trước

Và an vui như mới gặp lần đầu. 

Tôi biết em không bao giờ chờ đợi nên lòng cứ 

mãi hân hoan.

Gặp em

Ngồi yên 

Lặng ngắm
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Đứng vững để đi xa
Kể chuyện ăn mừng 30 năm Làng Mai cho các sư em phương xa

Chân Định Nghiêm

Văn nghệ

Đoàn người đi thiền hành sắp về đến Sơn 
Hạ thì nghe tiếng đàn văng vẳng. Bước qua chiếc 
cổng nhỏ, tiếng đàn nghe rõ hơn từ nhóm nhạc 
sĩ đang hòa tấu trên bãi cỏ xanh mát dưới tàng 
cây phong cổ thụ. Cạnh đó, giữa nền cỏ xanh nổi 
bật một chiếc xe hoa bằng gỗ với hai bánh xe 
bằng sắt thật to theo kiểu Pháp vùng nông thôn 
thời xưa. Nắng xuân làm cho những bông hoa 
géranium đủ màu đủ sắc lại càng thêm rực rỡ. Đa 
số đoàn người theo Sư Ông nhẹ nhàng lần lượt 
đến ngồi quanh nhóm nhạc sĩ, một số người khác 
đi ra xa, đứng rải rác dưới những cây thông, cây 
liễu rũ hoặc trên chiếc cầu gỗ nơi Sư Ông đã ghi 
dòng chữ bằng tiếng Hán trên một trụ đá nhỏ đặt 
ngay đầu cầu: sơn hạ hữu tuyền, trạc chi tắc dũ, 
nghĩa là: dưới chân núi có dòng suối, lấy nước ấy 
mà rửa thì sẽ lành bệnh.

Những người đứng xa có lẽ là để chụp hình 
toàn bộ khung cảnh với máy hình hoặc với cặp 
mắt của họ, toàn bộ khung cảnh kể cả bầu trời 
xanh ngắt điểm vài cụm mây trắng và những cây 
liễu rũ phản chiếu trên mặt hồ. Thầy trò cả ngàn 
người, già có, trẻ có, trẻ em có, đang ngồi yên 
trên bãi cỏ xanh, im lặng thưởng thức tiếng nhạc 
cùng với năng lượng bình an và thiên nhiên xung 
quanh. Nhóm nhạc sĩ gồm có sư cô Trai Nghiêm 
sử dụng vĩ cầm với các bạn thiền sinh Vera, Anja, 
Tilman, và thầy Pháp Linh sử dụng cello... Bãi 
cỏ xanh, chiếc xe hoa, nhạc cổ điển, bầy con 
nít tóc vàng, ôi chao một khung cảnh rất Tây... 
Những cư sĩ trong nhóm nhạc là những nhạc sĩ 

Các sư em ở phương xa thân thương,

Các em rất muốn biết tăng thân mình ở Làng 
Mai đã ăn mừng 30 năm như thế nào phải không? 
Để chị kể sơ lược cho các sư em nghe nhé. 

Mùa đông năm 2011, đại chúng xuất sĩ bốn 
xóm ở Làng Mai đã có một buổi họp bàn xem 
mình sẽ làm gì để ăn mừng 30 năm Làng Mai 
trong suốt năm 2012 cho vui. Các anh chị em 
mình đã tình nguyện tham dự vào những ban 
khác nhau để bắt đầu chuẩn bị. Vào dịp Đại Giới 
Đàn đầu năm 2012, chư tôn túc từ Việt Nam qua 
rất đông cũng có ý muốn chúc mừng Làng Mai 30 
tuổi, nhưng đáng tiếc là lúc đó các buổi triển lãm 
lại chưa xong để ra mắt quý ngài. Ban triển lãm 
thư pháp của Sư Ông gồm các thầy Pháp Nguyện, 
Pháp Duệ... đã bắt tay ngay vào việc tháng Giêng 
năm đó, nhưng mãi đến khóa tu dành cho người 
Pháp vào tháng tư mới khai trương được lần đầu 
tiên tại xóm Sơn Hạ. Thiền sinh đến tham dự 
khóa tu 21 ngày vào tháng 6 đã được tham quan 
lại cuộc triển lãm này, và đến cuối khóa tu thì lại 
được tham dự buổi khai mạc triển lãm sách, quà, 
và pháp cụ giảng dạy của Sư Ông tại xóm Mới. 
Thiền sinh khóa tu mùa Hè được xem lại nhiều 
lần hai cuộc triển lãm này, và sau đó, đại chúng 
Làng Mai lên đường qua Viện Phật Học Ứng 
Dụng Châu Âu ở Đức để tiếp tục ăn mừng bên đó. 
Hai buổi triển lãm này là điểm chính trong các 
cuộc ăn mừng, và Sư Ông thường nắm tay các em 
nhỏ dẫn đại chúng đi thiền hành và thưởng thức 
phần văn nghệ trước khi cắt băng khánh thành để 
mở cửa phòng triển lãm. 

ể
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hiện đang trình tấu nhạc cổ điển cho Baroque 
Music Ensembles, Munich Philharmonic và 
Radio Symphony Orchestra. Sư cô Trai Nghiêm 
trước khi xuất gia cũng đã là thành viên của 
ban hòa tấu Mahler Chamber Orchestra và thầy 
Pháp Linh đã từng là nhà soạn nhạc từ Đại học 
Âm nhạc Hoàng gia  (Royal College of Music) 
ở Luân Đôn. Nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp khác 
trong số các thiền sinh cũng muốn tham gia buổi 
hòa tấu này lắm, nhưng tiếc là họ không mang 
theo nhạc cụ. Những nhạc sĩ này từ Hung-ga-ri, 
Tây Ban Nha hay Đức đến. Họ đến Làng với mục 
đích tu tập cũng như các thiền sinh khác. Họ đã 
từng sống trong môi trường thi đua và cạnh tranh. 
Họ luôn tập dượt rất kỹ lưỡng trước khi ra trình 
diễn. Nhưng trong các khóa tu này, sư cô Trai 
Nghiêm lại có trách nhiệm làm tri khố cho xóm 
Mới và thầy Pháp Linh lại bận lo hướng dẫn thiền 
sinh tu học, vì thế làm gì có thì giờ để tập dượt 
với họ? Thế là lần đầu tiên họ hòa tấu trước cả 
ngàn người mà không hề tập dượt trước. Họ trình 
bày Concerto for two violins with basso continno 
và Art of Fugue của J.S. Bach, String Quartet 
in D major, Eine Kleine Nacht Musik và String 
Quartet in C major của Mozart v.v... cùng hòa tấu 
với nhau với mục đích được vui và góp vui. Họ 
không căng thẳng, không tìm kiếm sự hoàn hảo, 
bởi vì đây không phải là một cuộc trình diễn long 
trọng như ở ngoài đời. Tất cả các tiết mục trong 
những buổi ăn mừng 30 năm Làng Mai đều đã 
được làm trong tinh thần này. 

Sau buổi hòa tấu nhạc cổ điển là đến màn 
múa. Trong khóa tu 21 ngày, nhóm thanh thiếu 
niên ở Xóm Mới học được một điệu múa quạt từ 
Sư cô Hoa Nghiêm, trưởng ban văn nghệ cũng 
như là trưởng ban tổ chức của ngày vui tại xóm 
này. Đây là lần đầu tiên các cô gái Tây phương 
được mặc áo tràng lam và múa quạt, các em hạnh 
phúc vô cùng. Dân Làng thì đã từng thấy điệu 
múa này nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên 
thấy một nhóm người trẻ mắt xanh, tóc vàng múa 
quạt thật yểu điệu. Thêm vào năng lượng trẻ trung 
và tươi vui của các em, đó là một tiết mục rất đặc 
sắc. Bao nhiêu ống kính của các máy chụp hình 
đều vây quanh!

Lại còn có thêm ba tiết mục múa tại Xóm 
Mới trong khóa tu 21 ngày và khóa tu mùa Hè: 
Trường Ca Avril, Tạ Ơn Các Vị Bồ Tát (một 
điệu múa nói về lịch sử các trung tâm của Làng 
Mai) và Uyên Nguyên. Một số các sư em của chị 
đã từng xem bản múa Trường Ca Avril rồi phải 
không? Đây là một bài thơ Sư Ông viết và đã 
được bác Anh Việt phổ nhạc. Lần đầu tiên bản 
múa này ra mắt là vào đầu năm 2002. Các sư 
cô Thi Nghiêm, Thần Nghiêm, Cung Nghiêm 
của các em lúc đó đều còn là sa di ni. Sư cô Thi 
Nghiêm làm nai, sư cô Cung Nghiêm làm hoa và 
sư cô Thần Nghiêm làm bướm. Bản này đã từng 
được múa vài lần rồi, nhưng vừa rồi là lần đầu 
tiên múa ngoài trời. Sân khấu là bãi cỏ xanh ngay 
trước vườn Bụt xóm Mới. Khán giả ngồi dưới 
bóng mát của những cây dâu, nhìn về hướng sân 

Hòa nhạc tại chùa Sơn Hạ Múa lân tại chùa Sơn Hạ
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khấu có thể thấy bên tay trái ba tượng Bụt bằng 
đá màu đen từ Indonesia đang ngồi thiền và xa 
xa phía sau, những cây hoa hồng, những cụm 
thủy tiên vàng óng, những hoa tu-líp đủ màu 
đang khoe sắc dưới nắng ấm trước tháp chuông. 
Trong khi các sư cô đang múa, thỉnh thoảng có 
vài chú chim ghé đến tham dự, chim thật đậu 
ngay trên chim giả. Thêm vào đó còn có vài cơn 
gió nhẹ cũng muốn tham dự vào điệu múa, làm 
cho Trường Ca Avril lại thêm hiện thực và sống 
động. Đúng rồi, khúc múa này phải được trình 
diễn ngoài thiên nhiên mới đúng. Sân khấu nào 
trong nhà mà đẹp cho bằng? 

Kế đó là bản múa của các sư cô xóm Hạ. 
Nhiều người đã xúc động đến chảy nước mắt. 
Trong khi các sư cô múa chầm chậm theo tiếng 
nhạc vĩ cầm của sư cô Trai Nghiêm, sư cô Hiến 
Nghiêm đọc một bài thơ do các sư cô viết. Giọng 
sư cô Hiến Nghiêm đọc rất nhẹ nhưng lời thơ 
đã đi thẳng vào tim của mỗi người và đã đánh 
động mạnh. Chắc chắn là các em muốn biết bài 
thơ này lắm phải không? Các em nên đợi báo 
Làng Mai bằng tiếng Anh để đọc nguyên bản 
mới hay. Chị đã nhờ sư em Tại Nghiêm tạm 
dịch như thế này để các em đọc cho vui trong 
khi chờ đợi nhé:

Chúng ta đã học cách nhìn Đất Mẹ như một 
vị Bồ Tát. Bồ Tát không nhất thiết phải là con 
người, mà có thể là một dòng sông, một ngọn núi 
hay thậm chí là... một đạo tràng, một trung tâm 
tu học.

Nhờ nhân duyên đầy đủ, nhiều vị Bồ Tát 
xinh đẹp đã thị hiện dưới hình tướng các trung 
tâm tu học của Làng Mai, vượt cả không gian và 
thời gian…

Năm 1957, các nhân duyên đã hội tụ để cho 
ra đời một vị Bồ tát đặc biệt. Và khi đọc đến tên 
của mỗi vị Bồ Tát thì các sư cô đang múa đều lạy 
xuống trên cỏ.

NAM MÔ BỒ TÁT PHƯƠNG BỐI AM! 
Rừng núi rộn vang tiếng ca
Mừng ngày hoa sen nở trong biển lửa
Hạt giống đã gieo xuống cho một đạo Bụt nhập 
thế nẩy mầm:
Những người xuất gia trẻ với ước mơ làm mới 
Thiền tông Việt Nam.

NAM MÔ BỒ TÁT PHƯƠNG VÂN AM!
Cửa tùng đôi cánh khép
Bếp lửa hồng sưởi ấm mùa bão giông
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Ly nước táo lắng trong,
Một nắm rau quế rau ngò mầu nhiệm
Cho ta trở về chăm sóc vết thương tâm. 

NAM MÔ BỒ TÁT CAM LỘ, 
MAI HOA THÔN!
1250 cây mận được vun trồng 
– 1250 vị Bụt của tương lai
Ơi những người con từ bốn phương hội tụ
Đem tin yêu về làm nên Hội Ngàn Sao
Đây hồ sen thơm, rừng bạch dương đang hát 
Bụt đứng an nhiên một chân trời bát ngát
Ngồi bên nhau, thầy trò ta cùng thở
Có mặt cho nhau, ấm áp, nhiệm mầu. 

NAM MÔ BỒ TÁT PHÁP VÂN, 
THỆ NHẬT SƠN!  
Vẫn còn đây những con đường mờ sương.
Đã và đang đi vào huyền thoại
Nơi trang huyền sử Đường Xưa Mây Trắng được 
viết nên
Cây Linden vẫn nở hoa thơm ngát
Đón trăng lên trên Thất Ngồi Yên
Chuyển Hóa! Chuyển hóa! 
Ngàn phương vang tiếng gọi
Chuông đại hồng giục giã lúc tinh sương. 

NAM MÔ BỒ TÁT TỪ NGHIÊM, 
THIÊN Ý THÔN!
Ơi bồ tát tài ba, đầy sáng tạo
Những món ăn tuyệt vời, 
những màn múa hát thật tươi vui
Bàn tay khéo gieo nên bao hoa trái
Nuôi dưỡng tin yêu cho đất Pháp an bình
Thiên Ý Thôn, phải chăng duyên trời định
Để thầy trò ta thích ý rong chơi
Tay nắm tay tăng thân cùng leo đồi thế kỷ
Vui bếp lửa hồng, những chiều đông ấm áp
Mang yêu thương sưởi ấm khắp mọi nhà.

NAM MÔ BỒ TÁT SƠN HẠ, 
THỆ NHẬT SƠN!
Dòng suối mát, mảnh đất thiêng màu mỡ
Đã làm nên chốn Sơn Hạ hữu tuyền
Với rừng tùng, với hàng vạn thứ nấm thơm
Nơi thai nghén nên Ngôi chùa điện tử
Thất Da Cóc, bên lửa hồng bếp cũ
Thầy ngồi chơi viết thư pháp, kệ truyền đăng
Và cũng nơi đây bao cuộc vui đầy ắp tiếng 
cười trong
Chén trà nóng, 
tiếng hát ca làm nên tình huynh đệ. 

Điệu múa “Uyên Nguyên” - Xóm Mới
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NAM MÔ BỒ TÁT HƠI THỞ NHẸ 
(MAISON DE l’INSPIR)!
Hoa Quỳnh nở trong hương đêm tinh khiết
Dâng cho đời một đóa an vui
Hơi Thở Nhẹ, ơn bao người tri kỷ
Đem tin yêu về góp sức dựng xây
Dòng sông Marne, mẹ hiền luôn che chở
Đưa ta đi qua bao sóng gió nghìn trùng
Kìa nhìn xem, những chú chim bói cá
Và những đàn thiên nga đang vỗ cánh giữa 
trời mây
Này bạn ơi, tất cả hãy cùng đến đây
Giữa lòng Paris, đường thiền hành mở lối
Ta cùng người mở hội dạo bước thong dong. 

NAM MÔ BỒ TÁT THÁI BÌNH DƯƠNG, 
LỘC UYỂN!
Đất Mẹ chở che trong chiếc nôi êm
Cho em lớn lên an lành, vững chãi
Trời Cha cho em bao nguồn năng lượng
Biến thành điện năng, em thắp sáng tâm linh
Cho tình thương trang trải khắp 
muôn loài sinh linh
Từ cỏ cây cho đến cả rắn rung chuông và chó 
sói
Cho nụ cười ai còn in dấu mãi
Trong tiếng trẻ thơ
Đang vang vọng núi đồi.

NAM MÔ BỒ TÁT ĐẠI ĐỒNG, 
BÍCH NHAM!
Thanh Sơn hé nở đóa Đại Đồng
Một chốn để trở về, rũ bỏ lo lắng chờ mong
Buông hết ưu phiền, lòng thanh thản
Vui cùng hoa lá, ngắm nắng mai hồng
Lắng nghe tiếng trẻ đùa trên cỏ
Dạo chơi rừng biếc khe trong
Nối liền tăng thân từ khắp chốn
Đông - Tây xa cách trở nên gần.

NAM MÔ BỒ TÁT ĐẠI BI, EIAB 
(Viện Phật học Ứng dụng châu Âu)!
Từ muôn phương, bao trái tim Bồ tát
Đều hướng về đây, nơi Viện Vô Ưu
Lâm Tuyền Địa, ta khơi nguồn cam lộ
Xua tan hận thù, mở lối đi lên.

Này ngọn đuốc thiêng chư Bụt đã trao
Tăng thân trẻ đang chung vai tiếp bước
Học tiếng Đức, bắc nhịp cầu ô thước
Đem hiểu thương đến tận trái tim người.
Từ cơ quan, trường học, nhà thương
Đạo Bụt ứng dụng đang đi vào cuộc sống
Bao khóa tu, bao pháp môn linh động
Cứu giúp cho đời vơi bớt khổ đau.

NAM MÔ BỒ TÁT TRỜI PHƯƠNG NGOẠI, 
PAKCHONG, THÁI LAN!
Cánh Đại Bàng đã cất cánh tung bay trên 
Bầu Trời Phương Ngoại
Đưa những người con áo nâu về đất Thái
Nơi đây mà cũng lại có Bắc Sơn (Pakchong)
Những người con Bụt, 
không phân biệt quốc tịch, Nam Tông, Bắc Tông
Đã đứng bên nhau không ngần ngại, 
một lòng xây đắp tình thâm.

(Đến đây, Sư ngoại xuất hiện trong chiếc 
y Nam tông và đến xá chào một sư cô áo nâu. 
Sư ngoại là một thượng tọa trụ trì của tu viện 
Khao Wong ở Thái. Sư ngoại rất thương các anh 
chị em mình tại Pakchong nên mọi người gọi 
Thượng tọa bằng Sư ngoại với tất cả niềm kính 
mến. Sư ngoại đã qua Làng tu học trong khóa tu 
21 ngày chung với tăng thân Thái Lan gồm hơn 
20 người.) 

Từ nơi đây, Vườn Ươm tăng thân
Bao hạt bồ đề đã được ươm mầm, nuôi lớn
Cùng bao bàn tay Sudatta thầm lặng
Đã không quản khó khăn, phụng sự hết lòng. 
Cũng nơi đây, mảnh đất thiêng màu mỡ
Tăng đoàn Tỳ-kheo Ni đầu tiên trên 
đất Bụt Nam Tông.

NAM MÔ BỒ TÁT DƯƠNG XUÂN SƠN, 
TỪ HIẾU TỰ! 
Ni Xá Diệu Trạm vươn mình trong nắng mới
Thầm lặng an bình, che chở yêu thương
Từ nơi đây một dòng cam lộ thanh lương
Đã và đang ngày đêm âm thầm tuôn chảy
Tưới mát đồng quê, ruộng đồng khô cháy
Như dòng sông Hương tắm mát đất Cố đô. 
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Về nơi đây, ngôi chùa Tổ thân yêu
Cho con được ngồi yên giữa thiền đường Trăng 
Rằm tĩnh lặng
Tìm lại mình nơi gốc rễ tâm linh hùng tráng
Và tiếp xúc với nguồn năng lượng thiêng liêng
Để thấy mình là sự tiếp nối vô lượng vô biên
Của dòng chảy tâm linh từ vô thủy.

Lời kết:
Vượt qua bão giông, Cánh Đại Bàng đã đưa 

Bát Nhã bay vào trời Ngoại phương lồng lộng. 

Bát Nhã ngày xưa đã hóa thành mưa, tưới 
mát những hạt giống thương yêu trên khắp mọi 
nẻo đường, từ tu viện Mộc Lan, Mỹ quốc đến Viện 
Phật học ứng dụng châu Á (AIAB), Hương Cảng 
và tu viện Nhập Lưu, Úc châu. 

Dòng sông tăng thân vẫn đang cùng nhau 
chảy về biển lớn, mang hóa thân mầu nhiệm của 
Thầy đi về tương lai. Nơi nào có hơi thở, có bước 
chân tỉnh thức và tình huynh đệ là nơi đó Thầy 
đang có mặt trong từng phút giây.

Hãy vui bên nhau, tất cả chúng ta đều là sự 
tiếp nối của Tổ của Thầy. Tất cả chúng ta đều là 
những tế bào của Bụt Maitreya, vị Bụt tương lai 
hiện đang có mặt. 

Uyên Nguyên cũng là một bài thơ Sư Ông 
sáng tác, sau đó Sư Ông đã tự phổ nhạc. Hôm đó 
đã là cuối khóa tu mùa Hè, sư cô Thi Nghiêm đơn 
ca theo tiếng đệm dương cầm cho các sư em của 
sư cô múa rất dễ thương. Các sư em không chịu 
múa lại bài Trường Ca Avril vì mắc cỡ. 

Thường thường khi màn múa cuối cùng vừa 
chấm dứt thì tiếp ngay sau đó là những tiếng trống 
nổi lên dồn dập và cặp lân xuất hiện.

Múa lân
Các sư em cứ hình dung đi, bầy con nít Tây 

phương hồ hởi chạy theo hai con lân, đứa lớn ráng 
chụp cho được cái đuôi, đứa mới chập chững biết 
đi cũng vươn tay ráng sờ cho được bất cứ cái gì 
trên thân con lân. Nhóm con nít này ở suốt trọn 
khóa tu mùa Hè, chúng đã được thấy múa lân vài 
lần rồi, vì vậy mà có vẻ thân quen với con lân 

và không còn biết sợ nữa. Lần đầu tiên thấy con 
lân, bầy con nít còn ngạc nhiên và sợ sệt, không 
biết con vật gì mà có cái đầu bự sư, màu sắc sặc 
sỡ và lại còn nhảy lung tung theo tiếng trống 
rầm rầm. Sau một hồi, chúng hé thấy bên trong 
con vật đang nhảy múa chẳng phải là ai xa lạ mà 
chính là các thầy Pháp Hữu, Từ Hải, Pháp Áo, 
Pháp Uyển... những thầy thường hay chơi đá banh 
hay bóng chuyền với chúng mỗi chiều chiều. Lần 
nào cặp lân cũng làm đủ trò sau khi lạy chào Sư 
Ông, nào là lăn mấy vòng trên bãi cỏ; nào là nằm 
ườn ra gãi lưng, làm thiền buông thư hoặc nhõng 
nhẽo đình công không chịu múa nữa, làm cho ông 
Địa hết phải dọa dẫm chúng bằng những cái đá 
nhẹ, rồi đến dỗ ngọt để chúng chịu múa tiếp. Lần 
nào cặp lân cũng được Sư Ông cho vài trái quýt. 
Có khi bầy con nít cứ sáp lại gần hai con lân như 
muốn múa theo, ông Địa phải khéo léo lắm mới 
lùa chúng ra xa để cặp lân có đủ không gian mà 
múa cho thoải mái. Có khi ông Địa lộn tròn mấy 
vòng thật ngoạn mục làm cho thính chúng nhận ra 
ngay rằng đây là một võ sư thật thụ. Giây phút cao 
điểm nhất làm cho mọi người đồng thanh reo lên 
tiếng “ồ!” lớn nhất là lúc cặp lân đứng thật thẳng, 
thật cao để tháo xuống bức màn cho mọi người 
thấy câu đối to đề hai dòng chữ Happy 30 years of 
practice, Standing on our two feet (Chúc mừng 30 
năm tu tập, đứng vững trên hai chân: lấy từ chữ 
tam thập nhi lập của Đức Khổng Tử). Rồi sau đó 
cặp lân lại tháo luôn tấm vải đỏ trên tường, để lộ 
ra một tấm băng rôn khổng lồ (khổ 2m75 x 3m50). 
Trên băng rôn có hình Sư Ông đang viết thư pháp 
thật to và cạnh đó, một dòng chữ bằng tiếng Anh: 
The Mindful Art, Calligraphic Meditation Thich 
Nhat Hanh (Thư pháp - Nghệ thuật thiền quán). 
Cuối cùng hết, ông Địa lại nắm tay và dẫn Sư Ông 
đến cắt băng khánh thành phòng triển lãm.

Cuối khóa mùa Hè, đội múa lân có vẻ thấm 
mệt và có ý làm lơ: văn nghệ cũng đủ rồi, đâu cần 
múa lân nữa? Nhưng các sư em biết chuyện gì xảy 
ra không? Sư Ông đã lên tiếng dùm cho bầy con 
nít: “Múa lân đó là tiết mục hấp dẫn nhất, làm sao 
có thể thiếu được?” 

Này các sư em, thật ra không phải chỉ có con 
nít mới mê tiết mục này thôi mà người lớn cũng 
thích lắm. Cuối khóa tu 21 ngày, các sư em có biết 
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ông Mitchell Ratner vốn là một giáo thọ cư sĩ lâu 
năm, đã ngoài 60 tuổi, ấy vậy mà ông ta bắt chước 
các thầy múa lại màn lân trong một buổi thiền trà 
cho nhóm pháp đàm của ông. Không có lân, ông 
lấy một tấm khăn bàn trùm lên người. Hai tay cầm 
cái rỗ thiếc ba chân làm đầu lân. Nhóm người lớn 
Tây phương đứng thành vòng tròn, khua trống (là 
nắp nồi) trong khi Mitchell nhảy múa và sư cô 
Hoa Nghiêm làm ông Địa. 

Trong các buổi ăn mừng, thì buổi ăn ở xóm 
Mới có một chi tiết rất đặc biệt. Jenny là một cô 
gái người Thái du học bên Canada và tốt nghiệp 
trường nấu ăn, chuyên ngành làm bánh. Trong 
suốt hai tuần đầu của khóa tu 21 ngày, em đã 
làm thử đủ loại bánh cho các sư cô nếm để chọn 
ba loại bánh mà em sẽ làm cho dịp ăn mừng 30 
năm Làng Mai. Đến tuần thứ ba, với sự giúp đỡ 
của nhóm Thanh thiếu niên (Young Adults), em 
đã làm 1000 cái bánh ly (cup cakes) rất đẹp và 
ngon để cúng dường cho mỗi người đến tham dự. 
Trước giờ ăn trưa, một nhóm con nít vây quanh 
bàn bánh ngọt, không phải để đòi ăn bánh đâu 
nhé, mà để phụ các sư cô canh chừng không cho 
bọn con nít khác đến lấy bánh trước khi chuông 
thỉnh báo giờ cơm. 

Triển lãm thư pháp
Như các sư em biết đó, thật ra đây đâu phải 

là cuộc triển lãm thư pháp đầu tiên của Sư Ông. 
Lần đầu tiên cuộc triển lãm đã được tổ chức tại 
Viện Bảo tàng và Phòng Triển lãm Nghệ thuật của 
Đại Học Hồng Kông từ ngày 3 tháng 11 năm 2010 
đến ngày 9 tháng giêng năm 2011. Buổi triển lãm 
đã được tổ chức bởi các đệ tử cư sĩ Hồng Kông 
của Sư Ông, trong số đó có những giáo sư của 
trường đại học này. Phòng Triển lãm của trường 
Đại học đã phải dời chương trình triển lãm của họ 
lại để triển lãm thư pháp của Sư Ông trước, nhân 
lúc Sư Ông có mặt tại đây trong chuyến đi hoằng 
pháp. Từ Hồng Kông, Thầy Pháp Khâm đã phải 
bay về Viện Phật Học Ứng Dụng 5 tháng trước đó 
để xin bút pháp của Sư Ông mà mang sang Hồng 
Kông chuẩn bị cho buổi triển lãm này. 

Một số sư em của chị cũng đã được tháp 
tùng theo Sư Ông trong chuyến đi này và đã có 

mặt trong buổi triển lãm. Chị em mình đã giật 
mình kinh ngạc, phải không các em? Những tác 
phẩm nghệ thuật được trưng bày trong Viện Bảo 
tàng chẳng có gì là lạ đối với mình. Đó là những 
gì mình thấy mỗi ngày trong tu viện, ở nhà ăn, 
trước bàn học của mình, những gì mà Sư Ông 
đã từng ban tặng cho đệ tử ở Thái Lan và ở Việt 
Nam. Mình có ngờ đâu đây là những bảo vật được 
trưng bày trong một phòng triển lãm nghệ thuật 
thuộc vào loại cấp cao như thế này. Đây cũng là 
một Viện Bảo tàng thực thụ, vì vậy từ cách thức 
trưng bày cho đến những đồ vật sử dụng ở đây 
như khung hình, tủ kính, ánh đèn, v.v... đều rất 
quy mô, nhằm trình bày đúng giá trị của mỗi tác 
phẩm. Ngoài tính cách nghệ thuật, mỗi câu thư 
pháp đều tóm tắt lại những thực tập cụ thể từ 
những giáo lý thâm uyên của cả một bài pháp, 
nhằm nhắc nhở chúng ta tu tập trong đời sống 
bận rộn thường ngày. Ví dụ câu uống trà đi, uống 
mây đi (drink your tea, drink your cloud) nhắc 
ta chấm dứt suy nghĩ miên man hết chuyện này 
đến chuyện khác mà trở về sống sâu sắc mỗi giây 
phút trong hiện tại, để có thể nhìn sâu và tiếp xúc 
được với tính chất tương tức nơi chính ta và nơi 
vạn vật xung quanh ta. Câu con đang thở cho mẹ, 
con đang đi cho cha tuy mới nghe có vẻ đơn giản 
nhưng kỳ thật, nhắc chúng ta thực tập chánh niệm 
trong mỗi hơi thở và trong mỗi bước chân để thấy 
được sự thật vô sanh bất diệt. Ông bà, cha mẹ 
đang tiếp tục thở và bước đi dưới một hình thái 
khác và ta là cả một dòng sinh mạng chứ không 
phải là một cá nhân đơn độc như ta thường nghĩ. 
Hôm khánh thành cuộc triển lãm, trong không khí 
thiền vị và trang trọng, đoàn người đi thật chậm 
rãi và nhẹ nhàng để có đủ thì giờ hiểu và chiêm 
nghiệm từng câu thiền ngữ bằng tiếng Anh hoặc 
tiếng Hán, cũng để có đủ thì giờ tiếp nhận năng 
lượng niệm và định từ mỗi nét chữ. Trong khi đó, 
chị vừa tham quan mà cũng vừa cảm thấy hơi xốn 
xang: Làng là nơi xuất phát của những tấm thư 
pháp này, nhưng hình như tại xóm Mới chưa bao 
giờ mình có được một cái khung thư pháp xứng 
đáng với tác phẩm. Lúc nào đi mua khung chị 
cũng tìm đồ hạ giá, đồ rẻ không thôi thì làm sao 
mà trưng bày thư pháp của thầy mình đúng mức 
với giá trị của nó?
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Trên một màn hình, người đi tham quan được 
xem cảnh Sư Ông viết thư pháp trong thất Ngồi 
Yên tại xóm Thượng. Hoàn toàn buông thư như 
đang ngồi chơi, Sư Ông chậm rãi đổ một ít trà từ 
chén trà mà Sư Ông đang uống vào nghiên mực, 
chấm mực vào bút lông, vẽ những vòng tròn rồi 
viết những thiền ngữ trong đó. Viết xong, Sư Ông 
đặt con mộc trên góc dưới phía tay phải của tờ 
giấy, ngắm nghía cho ngay thẳng và nhẹ nhàng 
ấn con dấu xuống. Mỗi mỗi động tác đều khoan 
thai và được làm trong hơi thở chánh niệm. Thỉnh 
thoảng, Sư Ông ngước mắt nhìn ra ngoài khung 
cửa sổ mỉm cười với rừng sồi xanh trải dài dưới 
đồi, sáng trưng dưới một khung trời xanh thật 
xanh, điểm mây trắng. Ở Nội Viện, ở Viện Phật 
Học Ứng Dụng, ở nhà Tùng Bút tại Lộc Uyển, ở 
các thất tại Bích Nham, Mộc Lan hay bất cứ tại 
một nơi nào trong một chuyến đi hoằng hóa, các 
thầy thị giả của Sư Ông cũng đặt một bàn viết 
ngay trước một khung cửa sổ thật rộng nhìn ra 
thiên nhiên. Vì vậy trong mỗi nét chữ Sư Ông viết 
đều có niệm, định, có nụ cười, trà, cùng với trời 
xanh, mây trắng và rừng cây.

Vài tháng sau buổi triển lãm tại Hồng Kông 
năm 2011, trong chuyến đi hoằng pháp của Sư 
Ông tại Thái Lan và Đài Loan cũng có những buổi 
triển lãm khác. Các đệ tử của Ngài Buddhadhasa, 

một vị  thầy rất được tôn kính và đã viên tịch cách 
đây khoảng 20 năm, đã tổ chức một buổi triển lãm 
thư pháp của Ngài cùng với thư pháp của Sư Ông. 
Khi còn sống, Hòa thượng đã giảng dạy và tìm 
cách làm mới đạo Bụt tại Thái Lan. Một số đông 
các đệ tử của Ngài hiện đang đọc sách và nghe 
những bài pháp thoại của Sư Ông trên mạng, vì 
vậy vào tháng tư năm 2011, họ đã thỉnh Sư Ông 
đến dạy vào một ngày quán niệm tại Bangkok và 
đã tổ chức buổi triển lãm này. Cũng trong chuyến 
đi ấy, vừa đến Đài Loan, Sư Ông cùng Tăng đoàn 
Làng Mai đã được mời đến tu viện Pháp Cổ Sơn 
(Dharma Drum Mountain), một trong những Phật 
Học viện Quốc tế lớn nhất tại Đài Bắc, để khai 
trương buổi triển lãm thư pháp của Sư Ông cùng 
với thư pháp của cố Hòa thượng Thánh Nghiêm. 
Buổi triển lãm được chính thức khai mạc vào 
ngày 8 tháng 4 năm 2011. Khi tấm màn được vén 
lên, mọi người được thấy một tấm tranh thật lớn 
hình Hòa thượng Thánh Nghiêm đang nắm tay 
dạo chơi với Sư Ông Làng Mai. Bởi vì hai vị thầy 
đã từng gặp nhau trong các năm 1995, 1997 và 
Sư Ông đã từng viết bài tựa cho cuốn Complete 
Enlightenment (Viên Giác) của Ngài. Trong 
phòng triển lãm này cũng trưng bày những y bát 
và những đồ vật khác của Ngài khi Ngài còn sống, 
tất cả đều được bày trong những tủ kính rất đẹp và 

Triễn lãm thư pháp tại chùa Sơn Hạ
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sang. Chuyến tham quan này đã gây nguồn cảm 
hứng cho nhóm thị giả của Sư Ông, ai cũng ý thức 
hơn về việc cất giữ cẩn thận những đồ vật cũ mà 
Thầy mình không sử dụng nữa. 

Sau đó, nhóm cư sĩ tổ chức buổi triển lãm 
thư pháp của Sư Ông tại Hồng Kông đã tổ chức 
thêm một triển lãm khác ở Vancouver, Canada 
vào tháng 9 năm 2011, nhân chuyến đi hoằng 
pháp của Sư Ông tại Bắc Mỹ.

Các sư em thương, chắc Sư Ông cũng phải 
ngạc nhiên lắm khi thấy những buổi triển lãm này. 
Bởi vì khi bắt đầu viết thư pháp, Sư Ông chỉ có 
ý viết chơi cho vui và có bao giờ nghĩ rằng sau 
này sẽ có những cuộc triển lãm quy mô như thế 
này. Chị nhớ lần đầu tiên Sư Ông bắt đầu viết 
thư pháp là vào năm 1994. Thay vì in những tựa 
đề cho những bài viết trong lá thư Làng Mai, Sư 
Ông đã tự tay viết những tựa đề nhỏ xíu bằng 
bút lông. Sư Ông cũng viết trên giấy hồng điều 
hai chữ vững chãi và thảnh thơi làm đề tài tu tập 
cho năm mới để gửi tặng các thân hữu của Làng 
(những năm trước đó, Sư Ông còn viết chữ Hán 
như phước đức, niêm hoa vi tiếu...). Sư Ông rất 
thích ngồi chơi, viết vài chữ này chữ nọ cho các 
đệ tử treo trong xóm nhìn thấy mà nhớ tu tập. Qua 
tu viện Thanh Sơn ở Vermont, Hoa Kỳ, Sư Ông 
viết Peace is every step (an lạc từng bước chân) 
và đặt ngay ở cầu thang để các sư cô nhớ đi trong 
chánh niệm mỗi khi đi lên hoặc đi xuống. Thiền 
sinh thấy mấy câu này thích lắm, họ cứ xin thỉnh 
đem về nhà. Mãi cho đến năm 1999, chú Mộc từ 

California mới cúng dường Sư Ông một xấp giấy 
hoa tiên để viết thư pháp. Mình đặt tên cho giấy 
này là giấy mây bởi vì trên nền giấy xanh, vàng 
hoặc tím nhạt có hình những đám mây trắng. Bắt 
đầu từ đó, Sư Ông viết thư pháp để trong quán 
sách cho thiền sinh thỉnh. Và kể từ ngày đó, 
chương trình Hiểu và Thương được sử dụng tiền 
bán thư pháp để trả lương cho mấy trăm cô giáo 
và mua sữa đậu nành cho các em bé nghèo sống 
ở các vùng quê hẻo lánh rải rác khắp Việt Nam. 

Có những thiền sinh ở xa không về Làng để 
thỉnh thư pháp được, họ gửi thư đặt hàng. Đó là 
lý do tại sao bắt đầu vào khoảng năm 2003, trong 
các chuyến đi hoằng hóa của Sư Ông, các thầy 
các sư cô luôn đem theo một va-li to, nào là thư 
pháp, nào là giấy, nào là mực, bút lông, v.v... để 
Sư Ông viết thư pháp cho thiền sinh thỉnh. Trong 
những năm đầu, Sư Ông chỉ viết tiếng Anh, Pháp, 
Việt và tiếng Hán. Sau này đến nước nào thì Sư 
Ông viết ngôn ngữ nước đó, như tiếng Đức, Hà 
Lan, Ý, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan, kể cả tiếng 
Thái nữa đó các sư em. Đến đâu các sư cô cũng 
đóng khung một số tấm bởi vì có nhiều thiền sinh 
thỉnh luôn cả khung để đem tặng người thân hoặc 
đem về nhà treo ngay lên tường. Thỉnh thoảng 
có những người sưu tập, họ thỉnh được hầu hết 
những câu Sư Ông đã từng viết, như chú Canon 
ở Malaysia chẳng hạn. Lại có một lần trong khóa 
tu tại Kim Liên ở Hà Nội dành cho những người 
ngoại quốc muốn tháp tùng Sư Ông về Việt Nam 
năm 2007, thiền sinh quốc tế đã thỉnh bút pháp 
suốt trong thời gian khóa tu mà vẫn chưa thỏa 
lòng, đến khi mãn khóa tu họ vẫn tiếp tục gõ cửa 
phòng các sư cô để xin vào thỉnh thêm (lúc đó chị 
có trách nhiệm giữ các tấm thư pháp). Có một chú 
người Đức đã dùng hết số tiền trong thẻ tín dụng 
(credit card) rồi mà vẫn chưa chịu về. Cuối cùng 
chú xin chụp một số hình các tấm thư pháp còn lại 
rồi mới chịu chia tay. Sư Ông rất kỹ lưỡng, khi có 
một tấm bị nhòe mực tí xíu thôi là Sư Ông cũng 
không chịu để ra cho thiền sinh thỉnh. Nhưng có 
một hôm, Sư Ông để sót một tấm trên đó có một 
vết trà rất nhạt, nhỏ hơn hạt gạo, một cô thiền sinh 
nhận ra ngay. Cô tìm hiểu về vết trà này và sau khi 
biết rằng đó là từ chính tay Sư Ông, cô thỉnh tấm 
này ngay lập tức. 
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Trong một khóa tu năm ngoái ở American 
School of London (Trường Mỹ tại Luân Đôn), 
có một em nhỏ muốn thỉnh tấm Happy teachers 
will change the world (thầy cô giáo hạnh phúc 
sẽ làm thay đổi thế giới) để tặng cô giáo em. Em 
cứ đứng ngắm nghía thật lâu và tìm tấm nào nhỏ 
nhất (baby size), phù hợp với túi tiền của mẹ em. 
Khi nghe các sư cô kể lại chuyện này, Sư Ông 
viết một tấm tặng em. Ngày hôm sau nhận được, 
em sung sướng và mẹ của em cảm động quá đến 
rơi nước mắt. Bà đòi trả tiền nhưng các sư cô 
không dám lấy vì đây là quà tặng của Sư Ông 
cho em mà. Ở Ý, trong một buổi vấn đáp, một em 
thanh niên đã từng về Làng từ khi còn nhỏ có hỏi 
Sư Ông mình phải làm sao khi thỉnh thoảng mình 
có ý muốn tự tử. Em không muốn hành động dại 
dột và làm khổ mẹ, nhưng ý muốn đó đôi khi 
cứ trở lại và em cũng không hiểu nó từ đâu tới. 
Sư Ông đã giải thích cặn kẽ cho em hiểu rằng ý 
muốn này đã đi lên từ chiều sâu tâm thức em, và 
có thể từ nhiều thế hệ tổ tiên ông bà trước đó mà 
em không biết. Khi em có nhiều lý tưởng để làm 
những công việc giúp đời, cứu người như một vị 
Bồ tát, em sẽ thấy rằng em có ích lợi cho đời, sẽ 
có nhiều niềm vui sống và sẽ chuyển hóa được 
dần dần. Sau khi trả lời câu hỏi này, Sư Ông viết 
cho em một câu Be a bodhisattva (con hãy làm 
một vị bồ tát đi). Ngày hôm sau nhận được món 
quà từ tay sư cô Trai Nghiêm, em nhảy lên và xin 
ôm sư cô một cái!

Có thể nhiều sư em chưa thấy cảnh thiền sinh 
xếp hàng trong các khóa tu, hay chen lấn sau những 
buổi pháp thoại công cộng để thỉnh thư pháp. Các 
thiền sinh thường kể rằng khi có một tấm thư pháp 
treo trong nhà, họ có cảm giác rằng Sư Ông đang 
có mặt đó để nhắc họ tu tập mỗi ngày. Có khi họ 
đang đau khổ, nhìn dòng chữ của Sư Ông, họ tiếp 
nhận được một nguồn năng lượng từ bi và cảm thấy 
bớt khổ. Họ cảm được điều đó là đúng lắm các sư 
em à, bởi vì trong khi viết, không những Sư Ông 
theo dõi hơi thở chánh niệm mà Sư Ông còn cầu 
mong cho người nào thấy được những dòng chữ 
này sẽ có thêm bồ đề tâm để tu tập chuyển hóa, làm 
vơi đi nỗi khổ và sống bình an hơn. 

Này các sư em, chính buổi triển lãm thư pháp 
đầu tiên tại Viện Bảo tàng tại Hồng Kông đã gây 

nguồn cảm hứng và dẫn đến những cuộc triển lãm 
tại Làng Mai. Triển lãm tại Hồng Kông hay Đài 
Loan, Thái Lan hay Canada, dầu có đẹp đến mấy 
đi nữa thì cũng chỉ có một số người sống quanh 
vùng tới tham quan được. Trong khi đó, nếu triển 
lãm tại Làng thì bao nhiêu người đến từ các nước 
thật xa cũng được thừa hưởng, rất đáng công. Vả 
lại các anh chị em mình ai cũng muốn nhân dịp kỷ 
niệm 30 năm Làng Mai để làm cái gì đó cho Thầy 
mình vui. Mình không muốn đợi đến khi Thầy 
mình viên tịch rồi thì lúc đó mới triển lãm những 
tác phẩm của Thầy hoặc xây một cái tháp thật cao, 
phải không các em? Thế là Thầy Pháp Nguyện đã 
sưu tập được một số những tấm thư pháp đẹp nhất 
và lạ nhất mà Sư Ông đã viết trong những chuyến 
đi hoặc ngay tại Làng. Thầy xin được một số tiền 
từ vị thủ quỹ để đặt những khung hình. Thầy đi 
lùng hết quanh vùng và cuối cùng đã kiếm ra được 
một tiệm khung đẹp nhất và rẻ nhất của một nhà 
nghệ sĩ ở Villefrance de Longchat, cách xóm Sơn 
Hạ khoảng 20 phút lái xe. Chỗ làm việc của cô 
giống như một tòa lâu đài, có không gian thênh 
thang. Thầy đặt 110 tấm khung đủ cỡ. Toàn chúng 
Sơn Hạ và kể cả thầy Pháp Duệ từ xóm Thượng đã 
bắt tay ngay vào việc từ đầu năm 2012 để lột giấy 
tường, sơn phết lại phòng khách, những căn phòng 
cạnh đó và các hành lang để làm nơi trưng bày. Sư 
chú Pháp Đan và chú Hervé (thiền sinh thợ điện 
của mình) đã treo hệ thống đèn chiếu rất chuyên 
nghiệp. Thầy Pháp Nguyện đã đặt mua các tấm 
biểu ngữ và những cái nơ để Sư Ông cắt khi khai 
trương tận bên Hồng Kông. Thầy đã trưng bày thư 

Phòng triễn lãm sách, pháp cụ và quà - Xóm Mới
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pháp theo đề tài, theo ngôn ngữ và theo thể loại, 
ví dụ như tất cả các bài thơ được trưng bày trong 
một căn phòng riêng. Dưới góc mỗi khung thư 
pháp đều có bản chú thích rõ ràng bằng tiếng Anh 
và tiếng Pháp. Trước buổi khánh thành, các sư 
cô từ xóm Hạ đến rất đông để cắm hoa và trang 
hoàng, không khí vui như Tết. 

Không ai ngờ rằng cái xóm nhỏ bé này đã 
biến thành một nhà triển lãm nghệ thuật chuyên 
nghiệp như vậy. Có những thiền sinh xin thỉnh cả 
thư pháp và khung. Đa số họ bay từ xa đến nên 
thầy Pháp Nguyện phải đóng thùng và gửi cho họ 
sau. Số tiền thu được sẽ dùng để nâng cấp lại nhà 
bếp và phòng ăn xóm Hạ. 

Triển lãm sách, pháp cụ và quà
Triển lãm thư pháp tại Sơn Hạ đã tạo nguồn 

cảm hứng cho các cuộc triển lãm sách, pháp cụ và 
quà của Sư Ông tiếp theo đó ở xóm Mới. Xóm Mới 
nhỏ hẹp, số lượng chúng xuất sĩ lại mỗi năm mỗi 
tăng. Vì vậy vào mùa đông năm 2011, thư viện 
trên lầu đã được biến thành phòng ngủ dành cho 
các sư cô. Tất cả sách vở và kệ sách đang được cất 
giữ tạm trong một căn phòng trong khi chờ đợi 
một thư viện mới. Từ năm năm nay, các chị em 
xóm Mới đã từng bàn bạc rất nhiều về dự án làm 
một thư viện đủ lớn, vừa cho các sư cô vừa cho 
chúng cư sĩ nữa. Sau nhiều buổi họp, đại chúng đã 
quyết định hy sinh thiền đường Mây Thong Dong 
để làm cái thư viện lý tưởng ấy. Không có tiền để 

đóng kệ, xóm Mới đã tổ chức những khóa tu sức 
khỏe, những trận đá banh, những lớp học nấu ăn 
do sư cô Bảo Nghiêm hướng dẫn và một buổi hòa 
tấu trong bốn năm liên tiếp để gây quỹ. Đến năm 
2011, phần tài chánh đã tạm ổn để có thể xúc tiến 
dự án, các sư cô đã mời thợ đến để đo đạc, vẽ bản 
đồ, ước lượng giá cả (devis)v.v... Khi nghe nói 
đến cuộc triển lãm sách của Sư Ông, các sư cô 
xóm Mới rất hoan hỷ nhường ngay một góc căn 
phòng này cho cuộc trưng bày, bởi vì đây là căn 
phòng đẹp nhất và rộng nhất của xóm (trừ thiền 
đường). Nhưng ban triển lãm cần thêm chỗ vì có 
nhiều vật để trưng bày lắm. Các sư cô nhường 
thêm một nửa và cuối cùng là toàn bộ căn phòng. 
Thầy Pháp Duệ vừa làm xong triển lãm ở Sơn 
Hạ là lại về xóm Mới làm tiếp. Thầy Pháp Khê 
liên lạc đặt vật liệu như gỗ, kính... để thầy Pháp 
Duệ và thầy Pháp Đại cưa, đóng rồi sơn mỗi ngày. 
Thầy Pháp Khải đặt một số các tủ kính nhỏ từ 
Hoa Kỳ. Khi gần xong thì sư chú Pháp Đan và 
chú Hervé mới đến gắn đèn. 

Sư cô Thoại Nghiêm lo phần chính, nghĩa là 
chọn những cuốn sách nào đem ra trưng bày, sắp 
xếp và viết chú thích cho từng cuốn sách. Chọn 
sách trưng bày không dễ chút nào đâu các sư em 
ạ. Bởi vì tuy phòng Mây Thong Dong tương đối 
rộng như vậy đó, nhưng cũng chỉ đủ chỗ cho 
khoảng 1/10 những cuốn sách mình đang lưu trữ, 
vậy thì triển lãm cuốn nào và bỏ cuốn nào đây? 
Cuốn nào cũng quan trọng, chỉ nội ở châu Á thôi, 
các nhà xuất bản đã bán 2 triệu cuốn Đường xưa 
mây trắng vào năm 2006 và một số các sư anh, sư 
chị của các em đã phát tâm xuất gia nhờ đọc tác 
phẩm này. Rất nhiều độc giả nhờ tác phẩm Being 
Peace đã hòa giải được với vợ chồng con cái của 
họ. Trong khi giáo lý của cuốn Be free where you 
are đã đi vào đến những nhà tù kiên cố nhất trên 
thế giới thì cuốn Bụt ngàn đời, chúa ngàn đời đã 
đi vào những tu viện kín của Thiên chúa giáo. Có 
những tù nhân đã đọc được cuốn The Miracle of 
Mindfulness (Phép lạ của sự Tỉnh thức) hay cuốn 
Bước tới thảnh thơi (Stepping into Freedom), 
người thì đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn và cách 
sống của họ, đã trở thành dân biểu quốc hội và 
phụ tá của thủ tướng Bắc Ireland, người thì tự cạo 
đầu, phát nguyện thực tập giới và sống cuộc đời 
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của một người xuất gia ngay trong tù. Trong các 
lá thư Làng Mai những năm trước, các em có thể 
tìm đọc một số lá thư mà họ đã gửi đến cho Sư 
Ông, hay các em cũng có thể nghe lại vài mẫu 
chuyện trong những bài pháp thoại. Mỗi một đầu 
sách đều có ít nhất cả chục bản dịch, và vì vậy 
phải để dành chỗ mà trưng bày được càng nhiều 
càng quý. Sư cô Thoại Nghiêm đành phải bày một 
số sách nguyên tác mà không có bản dịch đi theo. 
Rốt cuộc thì sư cô cũng xoay sở để trưng bày được 
tổng cộng 200 cuốn từ 35 đầu sách. Còn hơn 65 
đầu sách còn lại chắc phải đợi cho đến khi có một 
phòng triển lãm hoành tráng hơn trong tương lai.

Từ năm 1994, khi sư cô Hương Nghiêm còn 
giữ trách nhiệm về bản quyền sách của Sư Ông và 
làm người liên lạc với các nhà xuất bản trên thế 
giới thì sư cô Thoại Nghiêm đã bắt đầu công việc 
lưu trữ tất cả sách của Sư Ông. Nhiều cuốn sách đã 
được tái bản và mỗi lần tái bản là mỗi lần thay đổi 
bìa sách. Cuốn Thiền hành yếu chỉ bằng tiếng Tây 
Ban Nha đã được tái bản ở Brazil đến 27 lần. Cuốn 
Phép lạ của sự tỉnh thức đã được dịch ra 21 thứ 
tiếng, in ở 23 nước và đã được tái bản nhiều lần. Sư 
cô phải liên lạc thường xuyên với các nhà xuất bản 
khắp nơi để xin họ gửi cho mình vài bản mỗi khi 
họ in lại. Tuy vậy, thu thập hết tất cả những cuốn 
sách hiện đang lưu hành trên thế giới cũng còn là 
chuyện dễ. Đi tìm lại những cuốn sách cũ ngày xưa 
khi Sư Ông viết lúc còn trẻ, những cuốn sách đã 
không còn được in lại sau khi chấm dứt bản quyền, 
hay những cuốn sách in không có bản quyền tại 
châu Á như Indonesia hay Malaysia, chuyện này 
mới thật là khó. May thay, thỉnh thoảng có một 
vài thân hữu từ xa gửi tặng một cuốn sách sờn nát 
qua năm tháng mà họ còn giữ được. Trong những 
chuyến đi dạy đó đây, lâu lâu Sư cô Thoại Nghiêm 
bất chợt bắt gặp được một cuốn sách lạ của Sư Ông 
trong tay một người thiền sinh hay trong một tu 
viện, sư cô lập tức tìm đủ mọi cách để mua lại ngay, 
như cuốn Zen keys (Nẻo vào thiền học)... Khi về 
lại Việt Nam, sư cô đã xin được cuốn Cậu Đồng 
in vào những năm 1950 từ một ông thầy giáo năm 
xưa của sư cô, đó là nhờ có cô vợ của thầy giáo đã 
từng làm học trò của Sư Ông và đã đóng một vai 
trong vở kịch này. Tuy vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, 
trong đó có cả những tập thơ Sư Ông viết hồi còn 

trẻ, tác phẩm Phép lạ của sự tỉnh thức khi được ấn 
bản lần đầu năm 1975 với tựa đề Ý thức em mặt trời 
tỏ rạng bằng tiếng Việt và The Miracle of Being 
Awake bằng tiếng Anh, cả hai bản này đều không 
còn. Ban đầu, sư cô Thoại Nghiêm đã bỏ rất nhiều 
thì giờ để chụp hình lại hết tất cả những bìa sách, 
sắp xếp theo thứ tự trong một folder dày. Năm 2005 
nhân dịp Sư Ông về lại Việt Nam lần đầu sau 39 
năm lưu đày, tổ đình Từ Hiếu đã có làm một phòng 
triển lãm sách tiếng Việt của Sư Ông cùng với cuốn 
folder này. Cho đến năm 2012 thì đây là lần đầu 
tiên có cuộc triển lãm sách của Sư Ông với hầu hết 
tất cả những ngôn ngữ khác nhau. Hai ngày trước 
buổi khai mạc, rất đông các sư cô xóm Hạ trong 
ban pháp cụ và ban cắm hoa đến để sắp xếp và 
trang hoàng. Trước đó có một ngày, ban quà còn 
qua Nội Viện để xin thêm những món quà mà Sư 
Ông đã nhận được trong các chuyến đi hoằng pháp 
để về bỏ thêm vào các tủ kính. 

Bởi vì phòng triển lãm này chỉ lớn đủ để cho 
khoảng 20 đến 30 người đi qua đi lại một cách 
thoải mái, hôm khai mạc triển lãm chỉ có một 
nhóm nhỏ các vị xuất sĩ và cư sĩ được đi theo Sư 
Ông lên tham quan lần đầu, đại chúng còn lại lần 
lượt luân phiên lên xem tiếp vào chiều và tối hôm 
đó. Từ cầu thang bước lên căn phòng sáng trưng 
nhờ những đèn chiếu (spot lights) theo kiểu triển 
lãm, ai nấy đều sửng sốt và xuýt xoa. Họ sửng sốt 
có lẽ một phần vì họ đã quen với cách “thợ đụng” 
(bricolage) nghèo nàn của xóm Mới, làm sao họ 
có thể tưởng tượng rằng tại Làng Mai lại có thể 
có được một phòng triển lãm chuyên nghiệp như 
thế này. Bao nhiêu là sách được trưng bày trong 
những tủ kiếng dài dọc theo hai bức tường chính 
và những tủ kiếng ngắn hơn nằm giữa căn phòng. 
Họ được thấy cả bản thảo của tác phẩm Đường 
xưa mây trắng. Đó là một cuốn tập học trò khổ 
to với những dòng chữ thật nhỏ. Ở trang khó viết 
nhất là lúc Bụt về thăm nhà lần đầu sau khi thành 
đạo, có vài chỗ xóa, gạch.

Bên cạnh những bìa sách đủ kiểu đủ màu, 
rất đẹp và trang nhã, có một cái máy đánh chữ cũ 
mèm như thuộc vào thế kỷ thứ 19. Kế đó cũng 
có vài trang giấy và bìa sách của tác phẩm Guide 
de la Méditation Marchée đã được Sư cô Chân 
Không đánh máy từ đây. Tựa sách và hình trang 
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trí trên bìa đã được Sư Ông cắt, canh và dán. Máy 
đánh chữ này không bỏ dấu tiếng Việt được nên 
sau khi đã được đánh máy, Sư Ông phải bỏ dấu 
từng chữ với một cây viết đen nét rất nhỏ. Sau khi 
bỏ dấu xong, Sư Ông tự tay in từng trang sách 
trong nhà in tại Nội Viện. Hình chụp của cái máy 
in được trưng bày bên cạnh cái máy đánh chữ. 
Vì máy in nặng quá nên không ai có thể khiêng 
nổi đến phòng triển lãm, nó vẫn còn nằm tại Nội 
Viện. Bao nhiêu tác phẩm đã được sinh ra từ cái 
máy đánh chữ và máy in này, từ quyển Đường 
xưa mây trắng cho đến ba bộ Việt Nam Phật Giáo 
Sử Luận.  

Trong mười bốn tủ kính vuông nhỏ hơn, có 
những đồ vật mà Sư Ông đã dùng để diễn giải 
trong các bài pháp thoại. Mỗi pháp cụ đều có chú 
thích của thầy Pháp Dung: Sư Ông đã sử dụng 
pháp cụ này lần đầu tiên khi nào, tại đâu, để giảng 
dạy về giáo lý gì. Ban pháp cụ gồm các sư cô xóm 
Hạ trẻ trung nên đã trang hoàng rất dễ thương với 
nhiều đồ chơi tí hon. Có cả một chú gấu bông nhỏ 
xíu ngồi thiền trên một chiếc bồ đoàn bé tí trước 
một cái chuông nhỏ. Có nhiều cư sĩ xúc động 
khi đã nhận ra rằng từ bao nhiêu năm, Sư Ông 
đã giảng dạy về không, vô tướng, vô tác, vô ngã, 
tương tức, giáo lý vô sanh bất diệt, giáo lý trùng 
trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm... đã làm 
cho những giáo lý vô cùng cao siêu và uyên áo 
trở thành dễ hiểu, dễ thực hành nhờ những dụng 
cụ hết sức đơn giản như ly trà, hạt bắp, đồng xu, 
cây nến, hoặc cây bút mà Sư Ông đang dùng để 
viết bảng.

Trong ba cái tủ kiếng ở hai góc phòng là 
những món quà mà Sư Ông đã nhận được đó đây, 
ví dụ như tấm hình Bụt thêu trên vải lụa do Đức 
Đạt-lai-lạt-ma tặng, một bình bát bằng đất màu 
đen từ một thầy dòng họ Thích Ca, hay một bằng 
tiến sĩ danh dự từ viện Đại học Nalanda từ Ấn Độ, 
nơi ngài Huyền Trang đã từng học vào thế kỷ thứ 
bảy khi đạo Bụt còn hưng thịnh tại Ấn Độ. Nhưng 
các em có biết món quà nào đã làm hầu hết mọi 
người xúc động nhất không? Đó là một chiếc cặp 
bằng da sờn rách mà các học trò của Sư Ông đã 
đem tặng năm 1966 khi Sư Ông rời Việt Nam để 
lên đường kêu gọi hòa bình. Cái nút đóng bằng 
sắt đã bị sút và Sư Ông đã dùng một sợi dây kẽm 

để nối nó lại. Mình có thể tưởng tượng được là cái 
cặp này đã đi du hành theo Sư Ông khắp thế giới 
cho đến khi Sư Ông về tị nạn ở Pháp rồi đi dạy ở 
Đại học Sorbonne. 

***

Khóa tu mùa hè vừa chấm dứt thì đại chúng 
bốn xóm lên đường qua Học viện bên Đức và cuộc 
vui lại tiếp tục bên đó. Sư cô Thoại Nghiêm đã rời 
Làng trước đó vài ngày để chuẩn bị triển lãm sách 
cho kịp. Còn thầy Pháp Nguyện đi chuyến sau 
trên một chiếc xe buýt đầy ắp đồ nghề như đầu 
lân, vải nơ v.v… Không biết làm sao thầy có thể 
khiêng được cái biểu ngữ dài gần bốn thước qua 
cánh cửa nhỏ xíu của xe buýt? Học viện có dãy 
hành lang dài hun hút không khác gì một Viện 
bảo tàng và một căn phòng gỗ rất sang, trước kia 
từng là thư viện. Nơi đây, sư cô Thoại Nghiêm 
trưng bày được nhiều sách hơn ở xóm Mới. Các 
sư em nhớ tìm đọc bản tường thuật của Học viện, 
còn nhiều tiết mục hấp dẫn lắm.

Cuộc triển lãm ở Xóm Mới còn thiếu rất 
nhiều, nó chỉ mới là bước đầu để các chị em mình 
có thể tiếp tục công việc sưu tập lại những gì đã 
thất thoát. Sau buổi triển lãm, các sư cô ở Xóm 
Mới không còn muốn dùng phòng Mây Thong 
Dong để làm thư viện nữa. Họ đã kiếm được một 
phòng khác nhỏ bằng 1/6 hay 1/8 để thay thế. 
Phòng triển lãm tiếp tục mở cửa mỗi ngày quán 
niệm để cho những ai chưa có dịp tham quan 
và cũng đang chờ chào đón các sư em của chị ở 
phương xa. 

Phòng triễn lãm sách tại Học viện (EIAB)
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Từ Hoa Xương Rồng 
đến Hơi Thở Nhẹ

(Ghi lại của Chân Linh Nhĩ cùng vợ Chân Bảo Nguyện 
và các con Chân Tịnh Bi, Chân Hỷ Tuệ, Tâm Bi Lực)

đó họ bỏ đi, Hoa Xương Rồng không có người tới 
lui nên đã có những người lạ vào ở. Khi bắt gặp 
những người này, chúng tôi đã mời họ đi và thay 
phiên nhau cuối tuần tới giữ thiền đường. Ít lâu 
sau, Làng cử thầy Giác Thanh lên làm trụ trì. Thầy 
có tổ chức ngày chánh niệm hằng tháng nhưng 
số người tham dự không đông lắm, có lần chỉ có 
ba cha con tôi hiện diện là Quỳnh Hương, Quỳnh 
Lan và tôi. Tôi ca cẩm tình trạng này thì Thầy nói: 
“Hữu xạ tự nhiên hương. Vàng thiệt không sợ lửa, 
mình đâu cần quảng cáo”. Rất tiếc hương thơm 
không được gió thoảng đưa đi, vàng tốt lại dấu kín 
trong hóc xó, chẳng khác gì sen nếu luôn luôn ẩn 
tàng dưới bùn, không biểu hiện trên mặt nước thì 
làm sao mọi người biết được.

Nhân một chuyến phái đoàn Làng Mai lên 
Paris, có người đề nghị nên đổi tên thiền đường. 
Sư Ông nhìn về phía Quỳnh Hương rồi nói, nay 
đã có hương của hoa quỳnh, cần gì tìm ở đâu xa! 
Sư cô Chân Không, nguyên trước là giảng viên 
trường Đại Học Kho a Học ở Việt Nam, phụ trách 
môn thực vật, tiếp lời Sư Ông: “Hoa quỳnh cũng 
cùng một họ với hoa xương rồng mà!”. Thiền 
đường mang tên Hoa Quỳnh từ đó. Tuy nhiên, để 
cho nhiều người biết đến tu tập, chúng tôi đã cố 
gắng tiếp xúc với nhiều Phật tử, đặc biệt là những 
vị đã về Làng, xin số điện thoại và mời họ đến 
tham dự ngày chánh niệm.

Ba thế hệ cùng chung một nhà
Thỉnh thoảng khi có việc đột xuất, Sư Ông 

lên Paris, Sư cô Chân Không hay gọi điện thoại 
cho chúng tôi, nhắn dẫn các cháu đến thiền đường 
chơi với Sư Ông. Có lần Quỳnh Hương đi trại hè 

Mới - cũ có trong nhau
Cha tôi, thuở sinh thời, thường nói “Ôn cố tri 

tân” để nhắc nhở con cái đừng quên cái cũ khi có 
cái mới vì cái mới liên quan mật thiết đến cái cũ, 
trong cũ có mới, trong mới có cũ, cũ mới tương 
tức với nhau.

Nhìn sâu vào thiền đường Hơi Thở Nhẹ 
được xây cất cách đây không bao lâu, chúng ta 
cũng thấy cái mới trong cái cũ, nhận diện ra được 
thiền đường Hoa Quỳnh. Thiền đường này đã trải 
qua bao nỗi thăng trầm, ba lần thay tên, thoạt tiên 
là Hoa Xương Rồng, rồi đổi thành Hoa Quỳnh, 
nay là Hơi Thở Nhẹ.

Thiền đường Hoa Xương Rồng, trước đây do 
nhóm thiền sinh Chân Thể, Chân Quán cùng các 
bạn có công tìm ra. Sư Ông thấy đây là một địa 
điểm tốt, ở ngoại ô Paris, thuận tiện cho việc giao 
dịch với các nơi khác ở châu Âu, bên cạnh lại có 
dòng sông Marne rất đẹp, đem lại nhiều an lạc khi 
đi thiền hành nên Sư Ông đã quyết định mua vào 
năm 1985. Năm sau 1986, Sư Ông tổ chức Đại 
Hội Hành Tinh Xanh, ở rạp Maubert Paris để gây 
quỹ tu bổ lại thiền đường. Nhưng đơn xin phép bị 
từ chối vì thiền đường ở gần một di tích lịch sử 
(Nymphée 10 Allée de la Grotte) trong phạm vi 
500m, cần phải thông qua ý kiến của kiến trúc sư 
đoàn Pháp (Architectes des bâtiments de France). 
Bây giờ, do tình trạng thiền đường bị xuống cấp, 
không còn khả năng sửa chữa lại được, nên mới 
có giấy phép xây cất lại. Đúng là Hoa Xương 
Rồng phải chờ Hơi Thở Nhẹ mới có tiếp nối.

Sinh hoạt khoảng hơn một năm, nhóm thiền 
sinh đầu tiên đã có tri giác sai lầm với Làng làm 
cho sinh khí của thiền đường bị tổn thương. Sau 
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chưa về, chúng tôi chỉ dẫn theo Quỳnh Lan khi ấy 
mới vừa ba tuổi. Cháu được Sư Ông gọi vào túp 
lều cắm ở ngoài vườn rồi hai ông cháu đọc thơ 
cho nhau nghe, rất tương đắc, rất thân mật; căn 
lều tuy nhỏ bé nhưng tràn ngập tình thương. Trưa 
hôm đó tôi ngồi cạnh Sư Ông và được Sư Ông 
gắp cho đồ ăn. Tôi cảm thấy đôi đũa của Sư Ông 
giống như đôi đũa thần trong truyện cổ tích Pháp. 
Món ăn giản dị qua đôi đũa của Sư Ông lại trở 
thành món ăn trân quý, chỉ cần thưởng thức một 
lần là mấy chục năm sau vẫn chưa quên.

Số người tới tu tập từ từ lên được hơn hai 
chục, chúng tôi xin Làng giúp đỡ vì thầy Giác 
Thanh, do sức khỏe suy yếu, không còn ở Hoa 
Quỳnh nữa. Làng phái hai vị xuất sĩ mỗi tháng 
lên hướng dẫn cho tăng thân Việt - Pháp thực tập. 
Ngày chánh niệm cho người Việt được tổ chức 
vào Chủ nhật cuối tháng, còn cho người Pháp vào 
Chủ nhật và thứ Hai. Thời khóa biểu ngày chánh 
niệm Việt - Pháp lúc đó vẫn không thay đổi so với 
bây giờ, cũng bắt đầu từ 9 giờ và chấm dứt lúc 17 
giờ. Ngày tu tập, đối với tăng thân Việt, bắt đầu 
bằng lễ dâng hương, ngồi thiền, tụng kinh, tụng 
giới, nghe pháp thoại, thiền hành và ăn cơm trong 
chánh niệm. Buổi chiều dành cho thiền buông 
thư, thiền trà và pháp đàm.

Đưa về văn hóa quê hương
Chủ nhật đầu và Chủ Nhật tuần thứ ba của 

tháng có lớp học tiếng Việt do anh Chân Phong tổ 
chức với sự cộng tác của một số phụ huynh học 
sinh trong đó có chúng tôi nhưng chỉ tham gia lúc 
đầu, sau đó chúng tôi tạm ngưng để dành thì giờ 
cho ngày chánh niệm người Việt. Thời khóa biểu 
của lớp học cũng giống như thời khóa biểu ngày 
chánh niệm, nghĩa là bắt đầu từ 9 giờ và chấm dứt 
lúc 17 giờ. Buổi sáng có tụng kinh, tụng giới, đặc 
biệt là có tụng giới thiếu nhi; còn buổi chiều mới 
dạy tiếng Việt. Lớp tiếng Việt có hai trình độ, vỡ 
lòng và biết đọc, biết viết. Lịch sử Việt Nam cũng 
được dạy xen kẽ với bài học tiếng Việt. Hằng năm 
đều có những tổ chức như ở Làng, Tết Trung Thu 
và Tết Nguyên Đán để cho các cháu hưởng được 
không khí của những lễ hội này như ở quê nhà, 
đồng thời giúp các cháu hiểu thêm cội nguồn văn 
hóa của dân tộc. Ngoài ra nhờ có tụng giới thường 

xuyên hai lần mỗi tháng, người lớn và các cháu 
nhỏ đều được nuôi dưỡng về tâm linh, vì thế các 
cháu nhỏ tỏ ra rất ngoan và lễ phép.

Các sinh hoạt này kéo dài đến lúc thiền 
đường xuống cấp, không phải một lần mà hai lần. 
Lần đầu thì nhẹ, chị Minh Tri đã khéo léo điều 
đình với hãng bảo hiểm nhà đất, yêu cầu họ đài 
thọ công tác sửa chữa những chỗ hư hỏng, chi phí 
lên đến hơn trăm ngàn Euros nhưng mình không 
phải trả một xu nào cả. Lần thứ hai thì trầm trọng 
hơn, tường nhà bị rạn nứt nhiều, có thể sập bất 
cứ lúc nào; cửa ra vào không đóng được. Đã có 
người lạ mặt vào thiền đường đốt phá. Hồ cá lớn 
ở giữa vườn cũng bị hư hại nặng, không còn chứa 
nước được. Tội nghiệp cho bầy cá trong hồ mắc 
phải tai nạn này, trong đó có con cá rất lớn giống 
cá tây tượng, đã sống nhiều năm. Chúng tôi gọi 
cá này là cá trụ trì vì hồ cá đã có lâu năm, trước 
khi Làng mua. Mỗi khi lên thiền đường, Sư Ông 
thường ra vườn ngắm cá và cho cá ăn. Tôi cảm 
thấy chúng ăn rất yên lặng, có chánh niệm hơn 
mình nhiều, chúng bơi lội tung tăng rất ngoạn 
mục, tôi tự hỏi không biết Sư Ông có ban vài lời 
pháp cho chúng không, sao mà chúng sung sướng 
hạnh phúc thế.

Thiền đường bị xuống cấp là do xây cất trên 
một miếng đất chuyển (terrain glissant). Có lẽ 
trước đây, nhà thầu không dự trù làm nền móng 
vững chắc theo đúng yêu cầu, nên khi hạn hán 
kéo dài, đưa đến tình trạng trầm trọng như thế, 
không thể sửa chữa lại được, cũng không thể bảo 
đảm an ninh cho mọi sinh hoạt. Có người đề nghị 
bán thiền đường rồi đi mua ở chỗ khác nhưng Sư 
Ông rất thích địa điểm này nên không đồng ý bán. 
Trong khi chờ đợi một giải pháp thích nghi, rất 
may có ông Cấp Cô Độc người Mỹ đã cúng dường 
cho Làng sáu trăm ngàn đô (600.000 USD), cộng 
thêm tiền bán Phương Vân Am mới đủ tiền xây 
cất lại thiền đường.

Thiền thất Thanh Lương
Trong thời gian chờ đợi địa điểm sinh hoạt 

mới, ngày chánh niệm cho người Việt tạm thời 
dời về thiền thất Thanh Lương, tên này do thầy 
Pháp Ấn đặt cho phòng thiền ở nhà chúng tôi tại 
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Aulnay-sous-Bois, thuộc ngoại ô phía Bắc Paris. 
Công việc xây dựng tăng thân, mời các thiền sinh 
đến cùng nhau tu tập cũng lắm nhiêu khê. Mặc 
dầu đã thông báo chương trình ngày chánh niệm 
từ nhiều tháng trước, lại phải gọi điện thoại nhắc 
nhở hằng tháng và chuẩn bị chu đáo về phần ẩm 
thực, vậy mà người tham dự không mấy khi đầy 
đủ. Những lần đông thì hơn hai mươi người, một 
đôi khi chỉ có độ mười người mà hết năm thành 
viên là của gia đình tôi nên Huy được có cơ hội 
thỉnh mõ, Quỳnh Lan thỉnh chuông, mẹ xướng 
kệ. Tôi thấy chuông mõ rất ăn nhịp với nhau vì 
hai cháu đã học nhạc nhiều năm, thường chơi đàn 
chung nên chuyển qua chuông mõ không gặp trở 
ngại chi lắm! Buổi lễ tuy ít người nhưng không 
kém phần ấm cúng, trang nghiêm. Phải chăng 
thiếu sự có mặt của các vị xuất sĩ nên không được 
nhiều người hưởng ứng? 

Điều đáng khích lệ là vài cư sĩ lão niên, 
ngoài 80 tuổi như ba thầy Pháp Liệu, thầy Toàn, 
bà Hiển, bác Diệu Chơn, mẹ anh Phạm Phi Long 
(Chân Linh Đan) thỉnh thoảng đến tham dự ngày 
chánh niệm ở thiền thất Thanh Lương nhưng tỏ ra 
rất thích nơi này vì sau buổi tụng kinh, nghe pháp 
thoại, ăn cơm, nếu cảm thấy không khỏe, các vị có 
thể qua phòng kế bên nghỉ ngơi, hoặc mùa Hè thì 
ra vườn nằm võng. Một bầu không khí gia đình, 
thoải mái, ấm cúng mà các vị đó không thấy ở nơi 
tu tập khác.

Ngày nay những thiền sinh thường xuyên 
đến sinh hoạt ở thiền thất Thanh Lương, đều là 
những thành phần nồng cốt, đa số đã thọ giới Tiếp 
Hiện.

Đối với thiền sinh người Pháp, chị Minh Tri 
đã phải mướn một cơ sở của các bà phước ở Evry 
để tổ chức ngày chánh niệm mỗi tháng như khi 
còn ở thiền đường Hoa Quỳnh. Làng vẫn tiếp tục 
cử hai vị xuất sĩ lên hổ trợ ngày tu tập này. Số 
thiền sinh Pháp tham dự đông đảo hơn thiền sinh 
Việt ở thiền thất Thanh Lương, mặc dầu khi đến tu 
tập, mỗi thiền sinh phải đóng mười Euros và đem 
theo phần ăn cá nhân. Rất tiếc, chúng ta chỉ thấy 
một số ít thiền sinh Pháp này trở lại Hơi Thở Nhẹ, 
còn những người khác, dường như đã thành lập 
từng nhóm nhỏ tu tập ở nhà. Tuy nhiên nếu cả hai 
nhóm thiền sinh Pháp - Việt cũ và mới hiện diện 

đầy đủ, thiền đường bây giờ cũng không có khả 
năng chứa hết.

Lớp học tiếng Việt phải giải tán vì không tìm 
được địa điểm thích hợp. Bây giờ phần lớn các 
cháu đã trưởng thành, học hành thành đạt, có công 
ăn việc làm vững chắc, cũng có cháu đã lập gia 
đình và có con. Chỉ còn hai học sinh cũ vẫn trở 
lại sinh hoạt ở Hơi Thở Nhẹ, đó là hai cô gái họ 
Dương, Quỳnh Hương là chị, em là Quỳnh Lan. 
Trong tương lai, nếu có điều kiện, chúng ta nên 
mở lại lớp tiếng Việt ở Hơi Thở Nhẹ để chăm sóc 
và nhắc nhở các cháu cần biết tiếng mẹ đẻ mới 
không quên gốc rễ cội nguồn.

Bên nhau đoàn tụ
Ở thời điểm Sư Ông vừa mua được thiền 

đường Hoa Xương Rồng vào tháng 9 năm 1985, 
cháu Quỳnh Hương và mẹ mới được tôi bảo lãnh 
từ Việt Nam qua Pháp. Mẹ cháu, cô Bảo Nguyện, 
vốn quen sư cô Chân Không cách đây hơn bốn 
chục năm, đã từng dấu trong nhà mình cả hai ngàn 
cuốn sách “Hoa sen trong biển lửa” của Sư Ông, 
một ấn phẩm bị cấm thời đó và đã từng cùng Sư 
cô đi chôn xác chết, cứu trợ những nạn nhân giữa 
lằn đạn của hai phía vào năm Tết Mậu Thân 1968.

Sư Cô đã mau chóng nối lại liên lạc với người 
cộng tác cũ, mời họp mặt tại thiền đường mới, tạo 
cơ duyên cho tôi gặp vị thiền sư khả kính này lần 
đầu tiên. Hôm Chủ nhật đó, tôi ngồi cạnh kiến trúc 
sư Nguyễn Bá Lăng nên tôi được biết trước đây 
bác đã có công trùng tu lại Chùa Một Cột ở Hà 
Nội bị chiến tranh tàn phá. Sau đó, bác nhận được 
tờ giấy khen và dùng giấy này làm thông hành đi 
Hải Phòng rồi xuống tàu vào Nam đoàn tụ với gia 
đình.

Bác Lăng cũng là người vẽ lại họa đồ Chùa 
Một Cột mà Sư Ông muốn xây dựng ở Làng. Họa 
đồ này vẫn còn lưu trữ tại Xóm Thượng. Nhưng 
khi nghe tin miền Trung bị bão lụt, Sư Ông đề 
nghị đem hết khoản tiền đã dự trù để xây Chùa 
Một Cột gửi về nước giúp đỡ đồng bào bị thiên 
tai. Thế là không có Chùa Một Cột ở Làng nhưng 
vẫn có Chùa Một Cột trong lòng những nạn nhân 
bão lụt, trong lòng một số xuất sĩ và cư sĩ am 
tường về chuyện này.
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Duyên Thầy trò
Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, Sư Ông đã 

đánh động tâm can tôi qua bài giảng trong sáng, 
thực tế, dễ hiểu, giúp tôi thấu triệt được một 
phần nào tinh ba của đạo Phật. Tôi nhận ra đây 
chính là vị minh sư mà mình hằng mong ước. 
Sư Ông là một bậc cao tăng uyên bác, giỏi thơ 
văn, triết học, ngoại ngữ Anh và Pháp, đồng thời 
cũng là một nhà sư phạm tài ba. Tôi có một anh 
bạn, nguyên là giáo sư triết học, đã nói với tôi 
là anh mơ ước kiếp sau sẽ có được tài năng như 
Sư Ông. Tôi cười và thầm nghĩ “đúng là nghèo 
mà ham”. Nếu mai sau Sư Ông trăm tuổi, cả 
một hội đồng giáo thọ, mỗi người một khả năng, 
chưa chắc đã hoàn toàn thay thế Người được!

Tôi vốn xuất thân từ một gia đình trước 
đây chỉ biết thờ cúng ông bà. Nhưng chị lớn 
tôi, sau khi đi tu theo dòng Nữ tu sĩ bác ái, đã 
kéo theo đạo Chúa hai cô em gái tôi và cha mẹ 
tôi lúc cuối đời. Có lẽ cha mẹ tôi đã cảm động 
vì sự giúp đỡ của nhà dòng sau biến cố 1975 
và sự chăm sóc nhiệt tình của Cha bề trên dòng 
Chúa Cứu Thế, bạn học với em rể tôi. Anh cả tôi 
bị bịnh dai dẳng cũng ngả theo Ki tô giáo, như 
chú em tôi đã lấy vợ đạo này. Nhà tôi có mười 
hai thành viên, nay quá phân nửa đeo thánh giá, 
tôi nghĩ mình cần khuyến khích anh em đọc 
cuốn “Bụt và Chúa là anh em”, mới mong hiểu 
nhau hơn. Cha tôi, trước đây rất kính trọng ngài 
Thiều Chửu, đã từng gửi tôi tới học trường của 
ngài ở ngoại ô Hà Nội. Hồi còn trẻ, ngài đã viết 
báo đả kích chế độ thực dân Pháp nhưng sau đó, 
ngài chuyển hướng qua nghiên cứu đạo Phật, 
dịch kinh, viết sách, lập trường học nhằm đào 
tạo những công dân tốt để sau này phục vụ đất 
nước. Học sinh gồm các cậu bé, tuổi từ 6 đến 12 
phải tự làm mọi việc như người lớn: nấu nướng, 
dọn dẹp, xách nước, chùi cầu tiêu, đổ thùng vệ 
sinh và canh tác để tự túc. Mỗi ngày chỉ ăn hai 
buổi sáng và trưa, mỗi buổi được ba bát cơm 
rau, nhưng nếu vô ý làm bể chén thì sẽ bị phạt 
giảm phân nửa khẩu phần. Có lẽ vì thế, các cậu 
bé ăn rất chánh niệm, biết trân quý từng hạt cơm, 
từng cọng rau. Trước khi ăn, các cậu bé phải 
đồng thanh quán nguyện: “Ăn để mà sống, sống 
cho đàng hoàng. Tự tay làm lấy, ăn không bẽ 

bàng.” Trước khi đi ngủ, tất cả phải đứng trước 
bàn thờ tổ quốc đồng nguyện: “Trước bàn thờ 
tổ quốc, chúng con xin tâm nguyền. Tổ quốc có 
giàu mạnh, chúng con mới ngủ yên”. Ăn xong, 
chén ai nấy rửa, giống như ở Làng! Ngài Thiều 
Chửu đã đi trước Sư Ông nhưng không gặp thời. 
Ngài mới đặt những bước chân đầu tiên, còn Sư 
Ông thì đã tiến rất xa.

Trường chúng tôi hoạt động chưa quá sáu 
tháng thì được tin quân Pháp chuẩn bị tấn công 
Hà Nội. Mẹ tôi tới trường đón tôi chạy về quê, 
làng Hòa Loan gần làng Thổ Tang, quê hương 
của Nguyễn Thái Học, bây giờ thuộc tỉnh Vĩnh 
Phú. Trước đây cha tôi có đôi chút dính líu với 
nhà cách mạng này nên phải lánh nạn vào Nam 
rồi kết duyên với mẹ tôi. Ngài Thiều Chửu dẫn 
số học sinh còn ở lại trường cùng một số đệ tử 
tại gia đi sơ tán qua nhiều nơi, như Sơn Tây, Việt 
Trì, Vĩnh Yên, Thái Nguyên… Tới đâu thì trồng 
tỉa, lập trường học tới đấy; cuộc sống thật vất 
vả, cực khổ nhưng ngài luôn được mọi người nể 
phục. Sau đó, có phong trào cải cách ruộng đất, 
ngài bị chính quyền buộc tội thuộc thành phần 
tư sản trí thức, dùng đạo Phật mê hoặc đệ tử và 
dân chúng. Một buổi sáng sớm kia, ngài Thiều 
Chửu ra bờ sông, ngồi thiền, tụng kinh rất lâu 
rồi gieo mình xuống nước, đem tấm thân trong 
sạch, thanh tịnh cúng dường Tam Bảo.

Nếu tôi không gặp Sư Ông, tôi có thể nghe 
lời chị tôi, hướng về nước Chúa thay vì tìm đến 
bờ giác. Trước đây, tôi hiểu đạo Phật rất nông 
cạn, cho đó là đạo yếm thế, dạy người diệt lục 
dục, thất tình, làm lành, lánh dữ. Tôi rúng động 
khi nghe Sư Ông nói chỉ cần nhìn sâu vào bản 
thân thì đã thấy mình có biết bao điều kiện hạnh 
phúc. Vì mình vô minh nên không nhận ra được, 
như có tứ chi khỏe mạnh, gan, tim, phổi không 
có vấn đề… Trái tim của mình làm việc, ngày 
đêm không nghỉ, thế mà mình không biết cám 
ơn, lại còn làm hại bằng rượu chè, ăn chơi trác 
táng.

Khi đã thấu triệt một vấn đề, mình cũng có 
thể suy diễn để thông suốt nhiều vấn đề khác! 
Chính nhờ Sư Ông mà tôi ngộ ra được là hạnh 
phúc không phải tìm ở đâu xa, ngay như việc 
giản dị là cả gia đình đoàn tụ, cùng ngồi ăn cơm 
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chung ba bữa mỗi ngày, không phải ai cũng có 
thể làm được, mặc dầu giàu có, tiền bạc dư dả. 
Vợ chồng chúng tôi may mắn có khả năng này 
vì cả hai đều làm việc ở nhà, chồng bán báo, 
vợ may cà vạt (khi ở quê nhà cả hai chúng tôi 
đều là nhà giáo). Nhiều lần, sau khi ăn tối xong, 
cha mẹ, con cái cùng lên giường nằm, kể chuyện 
vui, cười giỡn, thật hạnh phúc. Cháu Huy, lúc đó 
mới ba tuổi, cũng cảm nhận được điều này nên 
đã ngây ngô nói: “Mai mốt lớn lên đi làm, Huy 
sẽ mua cho bố mẹ một cái giường thật lớn để cả 
nhà nằm cho sướng.”

Tôi cũng thực tập theo lời dạy của Sư Ông 
khi về Việt Nam thăm mẹ. Mỗi lần tôi về được 
một tháng ba tuần đầu tôi ở nhà với mẹ, tuần 
chót, tôi mới đi tiếp xúc các bạn thân. Khi mẹ tôi 
còn khỏe, tôi đã mời họ về nhà đãi ăn để mẹ tôi 
sung sướng trổ tài làm bếp. Trong số khách mời 
có nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đồng nghiệp của tôi ở 
Cao Đẳng Sư Phạm. Mẹ tôi rất thích đọc truyện 
ngắn của ông. Mẹ mất đã gần ba năm, ở tuổi 97 
nhưng tôi không nuối tiếc nhiều vì đã làm tròn 
một phần nào bổn phận làm con.

Tôi cũng không quên lời Sư cô Chân Không 
khuyến cáo khi gặp gỡ chúng tôi và cháu Quỳnh 
Hương lần đầu ở Hoa Xương Rồng: “Coi chừng 
con của các em đó. Nó đang ở với mình mà mình 
đánh mất nó lúc nào không hay.”  Cho nên bằng 
mọi giá, chúng tôi cố gắng gửi con cái về Làng 
mỗi dịp Hè để các cháu có dịp gần Sư Ông và 
tăng đoàn ngay từ nhỏ.

Các cháu được tham dự những lễ hội như 
giỗ Tổ Tiên, tết Trung Thu, lễ Bông Hồng cài 
áo… Qua các lễ hội này, các cháu hiểu rõ hơn 
các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc 
mà mình cần phải bảo tồn và phát huy. Nhờ vậy 
mà ba cháu đã cố gắng trau dồi tiếng Việt với 
sự giúp đỡ của các thầy, các sư cô và bố mẹ. 
Quỳnh Hương làm nhiều người cảm động khi 
đọc lá thư của mình viết cho bố trong buổi lễ 
Bông Hồng cài áo năm 2006. Quỳnh Lan cũng 
từng gây ngạc nhiên không kém khi cống hiến 
cho tăng thân những bài dân ca hay những bài 
thơ của Sư Ông. Huy tuy mới ba tuổi cũng rán 
trệu trạo đọc bài thơ Mỗi năm hoa đào nở… của 
Vũ Đình Liên.

Đưa đón cũng là tu
Riêng tôi, từ khi anh Cao Thái về Việt Nam 

cưới vợ và ở lại quê hương, tôi thừa hưởng thêm 
phần công tác của anh trong việc đưa đón các thầy, 
các sư cô từ phi trường đến ga xe lửa TGV để về 
Làng hoặc ngược lại. Qua quá trình làm công việc 
này, tôi mới nhận thấy đây cũng là một phép thực 
tập như Sư Ông thường nhắc nhở “rửa chén, quét 
nhà trong tỉnh thức cũng là một cách tu”. Đưa đón 
tuy dễ dàng nhưng cũng có lắm nỗi nhiêu khê! 
Máy bay từ Việt Nam thường đến trước sáu giờ 
sáng nên tôi phải dậy thật sớm để đến phi trường. 
Có khi tôi phải chờ đợi hai, ba giờ mà không gặp 
ai vì lý do Làng cho sai ngày hoặc trục trặc xe 
cộ, tôi đến trễ mà người được đón lại không kiên 
nhẫn chờ. Có khi các thầy các cô về nước đem 
hành lý quá tải, tôi phải xách về nhà hai, ba chục 
ki lô, chuyển từ RER qua buýt, nhiều lần, tay chân 
muốn rụng rời! Có lúc thì đã quá 10 giờ đêm rồi 
mà còn nhận điện thoại đi phi trường lãnh hành 
lý dư ký lô, mà tôi không thể từ chối được vì các 
thầy các cô đã cầu cứu nhiều nơi không được đáp 
ứng! Tôi không khỏi cười thầm mỗi khi nhấc điện 
thoại nghe thầy Pháp Lữ “ca cẩm” điệp khúc : 
“Mỗi lần gọi anh là tôi mắc cỡ vì chỉ nhờ cậy mà 
thôi”. Tôi muốn chọc quê thầy: “Như vậy thì thầy 
đừng gọi thì tốt hơn!” nhưng tôi tự cảm thấy mình 
không dễ thương nên sửa lại: “Thầy đừng ngại, cứ 
cho biết đi, trâu già chẳng nệ dao phay”.

Khi đi viếng thăm trung tâm Làng Mai ở Thái 
Lan, cô Bảo Nguyện đã gặp cô Xuân và cô Ngân. 
Hai cô này than là muốn gửi sách của Sư Ông qua 
Làng nhưng lại không có người nhận ở Pháp (in ở 
Việt Nam rất rẻ tiền so với sách in ở nước ngoài). 
Thế là đệ nhị thân của tôi nhanh nhẩu thầu thêm 
công tác này cho tôi. Việc chuyển sách qua Pháp 
đã được một số cô tiếp viên Vietnam Airlines, 
đệ tử Thầy Lệ Trang phát tâm cúng dường. Tuy 
nhiên đi lãnh sách chẳng phải lúc nào cũng xuôi 
chèo mát mái. Nhiều khi đi không lại trở về không 
nhưng vừa bước vào nhà, tưởng là “đã về, đã tới”, 
còn bị gọi giật ngược trở lại phi trường lãnh hàng. 
Đúng là cũng do cái nghiệp xưa dạy “cao đẳng”, 
nên bây giờ phải đi tới đi lui, mới bị “cẳng đau”.

Thôi thì chỉ biết cười mà nhớ đến bức thư 
pháp của Sư Ông do cháu Quỳnh Hương thỉnh, treo 
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trong nhà, “Thở đi con”, rồi tôi cũng tự nhủ, mình 
lại có cơ hội thực tập! Mua vé xe lửa cho Làng 
không phải lúc nào cũng hoàn toàn như ý muốn. 
Mua xong lại đổi hoặc trả lại, rất thường xuyên 
như có một lần tôi đã mang mười vé vừa về đến 
nhà, sau đó lại nhận cú điện thoại nhắn phải trả hết. 
Các cô bán vé ở ga Aulnay-sous-Bois đều nhẵn 
mặt tôi. Nhiều khi mua xong vé đi ra, các cô này 
lại nhắn vói theo “Chút nữa gặp lại nhé!” (A tout à 
l’heure) vì họ nghĩ là tôi có thể trở lại đổi vé sau đó.

Chính những lúc gặp những việc bất như ý 
là lúc tôi cần thực tập hơi thở chánh niệm, để điều 
phục những cơn bực tức dấy lên trong tâm. Tôi 
mừng là mình đã thành công đôi chút nên mới có 
thể kéo dài việc này đến ngày nay, gần mười năm 
rồi. Một điều làm tôi vững niềm tin nơi chánh 
pháp là tôi thường xuyên quán chiếu lời nói và 
việc làm của Sư Ông. Thân giáo của Người dạy 
tôi rất nhiều. Có lúc tôi muốn từ chối những việc 
Làng nhờ nhưng khi nghĩ đến vị Thầy, tuổi đã quá 
tám mươi mà lúc nào cũng đi đó đây để hành đạo, 
không biết mỏi mệt, nhiều khi tận dụng lúc đổi 
máy bay ở phi trường Charles de Gaulle, Người 
nằm dài trên một băng gỗ để nghỉ ngơi. Tự nhiên 
tôi cảm thấy thẹn lòng vì công việc mình làm 
chẳng đáng là bao, vậy mà đã có lúc suýt nản chí.

Cầu nguyện - tiếp xúc - trở về - bồi đắp
Tôi vô cùng thán phục khi Sư Ông trả lời 

những câu hỏi hóc búa của các cử tọa gồm những 
thành phần cán bộ cao cấp của chánh quyền hiện 
tại ở Việt Nam, cụ thể là câu : “Thiền sư có chắp 
tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện ra ở Irak để 
ngăn chận chiến tranh không?” Sư Ông cho biết 
lời nguyện cầu không chỉ thể hiện bằng lời nói mà 
còn bằng hành động như Người đã kêu gọi chính 
quyền Mỹ cần phải bình tĩnh, suy nghĩ, không 
nên sử dụng vũ lực có thể tạo ra thế chiến thứ ba 
giữa lúc mọi người trong nước đang sôi sục hận 
thù sau khi khủng bố đã chiếm đoạt máy bay để 
phá sập hai tòa nhà, trụ sở thương mại và kinh tế 
ở New York ngày 11-09-2001, mà không sợ có thể 
bị ám sát như trường hợp Mục sư Martin Luther 
King, như Thánh Gandhi hoặc như Tổng thống 
Abraham Lincoln. Người còn khẳng định là cuộc 
chiến này, ngoài nguyên nhân chính trị, kinh tế còn 

mang màu sắc tôn giáo nữa. Tôi thấy đó cũng là 
động cơ thúc đẩy sự can thiệp của Pháp và đồng 
minh vào nội bộ Libye năm 2011, dưới chiêu bài 
vì tự do dân chủ, nhưng trên thực tế cũng vì lý 
do chính trị, kinh tế. Ngay sau khi Kadhafi  bị lật 
đổ, hội đồng quốc gia chuyển tiếp CNT (Conseil 
National de Transmission) vội hứa sẽ tăng việc 
bán dầu hỏa cho Pháp, từ dưới 5% lên gần 30%, 
tuy nhiên tổng thống Sarkozy, uy tín trong nước 
đã giảm xuống quá nhiều nên không kéo lên được, 
để tái đắc cử năm 2012. Đức Đạt-lai Lạt-ma, một 
giải Nobel Hòa Bình, tuy luôn luôn được thế giới 
tiếp đón long trọng như một vị nguyên thủ quốc 
gia, nhưng trên thực tế họ coi Ngài như một lá bài 
tẩy về chính trị, ngõ hầu làm áp lực với Trung quốc 
nếu cần, cũng vì lý do Tây Tạng không có dầu hỏa 
mà thôi. Bài học quá khứ và bài học hiện tại cho 
chúng ta thấy rõ là mọi can thiệp hay giúp đỡ của 
nước ngoài đều có mưu đồ trục lợi về chính trị, 
kinh tế hay tôn giáo vì thế chúng ta phải hết sức 
thận trọng khi phải nhờ vả họ.

Một câu hỏi khác : “Thiền sư nghĩ gì về hành 
động thắp nhang, đốt vàng mã?”. Sư Ông đã cho 
biết là “Thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên là cơ 
hộ để mình tiếp xúc với tổ tiên bên ngoài và bên 
trong mình, mình tiếp xúc được với các vị tiền 
nhân đã có công dựng nước, giữ nước qua các 
triều đại như các vua Hùng, Đinh, Lê, Lý, Trần…, 
các vị anh hùng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng 
Đạo, Nguyễn Huệ… Đó là những tấm gương sáng 
để hậu thế noi theo. Đốt vàng mã, bề ngoài có 
tánh cách mê tín dị đoan, nhưng cũng là dịp để 
con cháu tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã khuất như 
chim có tổ, nước có nguồn, để không quên gốc rễ 
cội nguồn, mình chỉ nên thay thế hành động này 
khi tìm được cái gì có giá trị như lễ Bông Hồng 
cài áo mà thôi. Đó là những nét đặc thù văn hóa 
của dân tộc mà mình cần gìn giữ và phát huy.”

Rồi đến câu hỏi khá giản dị: “Là đảng viên 
đã quy y thì còn có quyền yêu nước, yêu đảng 
không?” Sư Ông cười và vui vẻ cho biết là: “Quy 
y mà không yêu nước thì quy y để làm gì. Quy 
y rồi thì sẽ yêu nước, yêu đảng hơn!” Chúng ta 
phải ngầm hiểu lời nói này là khi người đảng viên 
này quy y rồi, sẽ thực hành Năm giới thì cá nhân 
chuyển hóa, đưa đến tập thể chuyển hóa, xã hội 
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chuyển hóa, đất nước chuyển hóa… dĩ nhiên là 
yêu nước, yêu đảng hơn.” Sư Ông còn mạnh dạn 
tuyên bố: “Chúng tôi, một tập thể hơn trăm người 
ở Làng Mai, không hề có điện thoại di động riêng, 
không có trương mục riêng… Chính chúng tôi 
mới thật sự là người vô sản một trăm phần trăm.” 
Sư Ông đúng là giám vào hang cọp để vuốt râu 
hùm, tôi nghĩ thầm.

Sư Ông đã sử dụng trí tuệ, tim óc để chia sẻ 
với các chuyên gia Mác Xít luôn tìm cách tấn công 
nhưng cuối cùng Sư Ông đã nhiếp phục được họ, 
nên có người lên tiếng là chủ nghĩa Mác Xít cũng 
cần phải xét lại. Ba lần Sư Ông về Việt Nam là ba 
lần “thử thách” gay go, dẫn theo “đoàn quân” áo 
nâu, nón lá, gồm nhiều sắc tộc, chỉ trang bị bằng 
“giới, định, tuệ”, để cuối cùng là đã chuyển hóa 
được nhiều tầng lớp xã hội. Điển hình là nay đã 
có giải thưởng “Trần Nhân Tông”, có những quan 
chức cao cấp của chính quyền Việt Nam quy y, đi 
chùa thắp nhang…

Chính vì tri giác sai lầm, sợ Bát Nhã là sức 
mạnh tương lai có thể gây tai hại cho họ, chính 
quyền đã tìm cách phá hoại nhưng họ không ngờ 
là những đệ tử của Sư Ông, tuổi đời cũng như tuổi 
đạo tuy còn non nớt, mà đã thành công trong việc 
dùng sức mạnh của lòng từ bi, hạnh hỷ xả, khoan 
dung tha thứ, không thù hận, để đáp lại sự bạo 
động của côn đồ, công an. Bát Nhã tuy không còn 
nhưng Bát Nhã vẫn tồn tại trong lòng các Phật tử 
bốn phương. Bát Nhã lớn mạnh khắp nơi, nay đã 
có trụ sở tại Thái Lan, Hồng Kông…

 Tôi cũng giống những thiền sinh Tây phương 
xuất thân từ gia đình Ki tô giáo, không hiểu biết 
nhiều về đạo Phật nên gặp được một vị minh sư, 
chỉ cho mình đi đúng đường, dạy những điều thực 
dụng mà khi thực tập đạt được an lạc, hạnh phúc, 
là đi theo ngay? Có người thắc mắc không hiểu tại 
sao những thiền sinh Tây phương bình dân cũng 
như trí thức, sau khi tham dự khóa tu, vẫn luôn 
luôn trở lại. Câu trả lời rất đơn giản là họ thấy có 
kết quả khi thực tập.

Đi chùa - đi tu
Tôi xin mở ngoặc nơi đây để phân trần với 

một số vị Phật tử đã ngộ nhận giữa đi chùa với 

đi về Làng Mai. Đi chùa thì bạn có thể đem theo 
nải chuối, nén hương, lạy Phật, rồi tùy hỷ cúng 
dường hoặc không, thường thường là sáng đi 
chiều về. Trái lại đi về Làng là đến một trung 
tâm tu tập. Thời gian tu tập không phải là sáng đi 
chiều về mà phải ở nhiều ngày, có khi ở cả tháng. 
Vì thế Làng phải lo nơi ăn, chốn ở, chi tiêu nhiều 
khoản như điện nước, ẩm thực, di chuyển, lẽ dĩ 
nhiên là mình phải có bổn phận đóng góp. Thiền 
sinh Tây phương hiểu rất rõ vấn đề này. Tuy 
nhiên Làng cũng có chế độ nâng đỡ người Việt 
chúng ta bằng cách giảm giá hoặc miễn phí cho 
các cháu sinh viên. Mình về Làng để tu tập, thực 
tập chánh niệm trong mọi động tác hằng ngày 
trong khi ăn, rửa chén, quét nhà, chùi cầu tiêu… 
Khi bạn thực tập miên mật, bạn sẽ đạt được kết 
quả cụ thể, bạn có chuyển đổi, có an lạc, có hạnh 
phúc, có thể nói là bạn đi xây chùa, bạn xây một 
ngôi chùa trong bạn, bạn tu giỏi thì bạn xây được 
chùa lớn như các vị cao tăng, bạn tu dở thì bạn 
xây chùa nhỏ… Nếu bạn đi về Làng mà chỉ ở vài 
giờ hoặc từ sáng đến chiều, để đi tham quan cảnh 
vật, như người cưỡi ngựa xem hoa, bạn sẽ không 
có cơ hội được trải nghiệm những nét đặc sắc của 
Làng như sự thực tập im lặng hùng tráng, năng 
lượng bình an, thảnh thơi toát ra từ công phu tu 
tập của giới xuất sĩ và cư sĩ. Điều mà mình chỉ 
cảm nhận được với trái tim, như nhà văn Saint-
Exupéry đã viết trong cuốn Hoàng Tử Bé (Le 
Petit Prince): “Người ta chỉ thấy rõ với trái tim. 
Điều cốt lõi, mắt thường không thể thấy được” 
(On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux).

Mận Làng đã chín
Thời gian đi mau như ngựa trắng lướt qua 

khe cửa (bạch câu quá khích), hai mươi bảy năm 
(1985-2012) trôi qua như cơn gió thoảng. Vợ 
chồng, con cái chúng tôi đã theo Sư Ông một 
quãng đường dài, từ Hoa Xương Rồng đến Hơi 
Thở Nhẹ, đã chứng kiến biết bao thay đổi, đã nghe 
rất nhiều thị phi. Nhưng chúng tôi vẫn giữ lập 
trường cố định, vẫn có niềm tin vững chắc, không 
hề bị lung lạc bởi những lời thêu dệt, nói xấu: “Dù 
ai nói ngả, nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như 
kiềng ba chân”.



132  con đã về rồi đó

Khi những ước mong của mình đã trở thành 
hiện thực, khi cả gia đình đều có hạnh phúc nhờ 
sự chỉ dạy của vị minh sư, chúng tôi không thể 
nào có tri giác sai lầm về Người như những thầy 
bói mù chỉ sờ được chân voi, vòi voi hay đuôi voi 
mà tự cho mình thấy sự thật toàn diện. Họ làm sao 
thấy những việc to tát mà Sư Ông đã âm thầm làm 
bấy lâu nay, để giúp dân, giúp nước như lập ra 
Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, thuê mấy 
con tàu để đi cứu các thuyền nhân trên biển Đông, 
phát học bổng cho học sinh nghèo đã nhiều chục 
năm trong chương trình Hiểu và Thương.

Bây giờ, mận của Làng đã chín. Quỳnh 
Hương đậu bằng kỹ sư Điện tử lại thêm bằng 
Tiến sĩ khoa học, đang phụ trách điều hành phòng 
thí nghiệm của một công ty ở Thụy Sĩ nhưng vẫn 
còn đeo đuổi học thêm bằng MBA. Quỳnh Lan đã 
tốt nghiệp Normale Supérieure, một trường kinh 
điển nổi tiếng ở Pháp, đã có bằng Thạc sỹ, hiện 
dạy ở Đại Học Sorbonne, đồng thời chuẩn bị làm 
luận án Tiến sỹ. Huy đã lấy xong Cử Nhân Toán 
vẫn tiếp tục học Cao học Toán Kinh Tế, mong tiến 
xa như hai chị. Điều đáng mừng hơn hết là Quỳnh 
Hương và Quỳnh Lan đã thọ giới Tiếp Hiện và 
cả ba cháu vẫn về Làng cũng như tới thiền đường 
Hơi Thở Nhẹ để tu tập, tiếp tục tích lũy hành 
trang tâm linh.

Người xưa thường cho là “tiền hung hậu 
kiết”. Thiền đường cũ Hoa Xương Rồng khởi đầu 
không khá, nhưng thiền đường mới Hơi Thở Nhẹ 

tiếp nối với sư cô Giác Nghiêm làm trụ trì và các 
sư cô nhỏ phụ tá, rất khởi sắc. Đặc biệt lần này, Sư 
Ông đích thân lên làm lễ khánh thành, rẩy nước 
tẩy tịnh, đem lại sinh khí mới cho thiền đường. 
Mọi hoạt động ở Hơi Thở Nhẹ nay đã phát triển 
theo chiều hướng đi lên. Mỗi tháng tăng thân Việt 
sinh hoạt hai lần: tụng kinh và thuyết giới vào 
Chủ nhật và thứ Hai của tháng; ngày chánh niệm 
được ấn định vào Chủ nhật cuối tháng, mỗi tối thư 
Tư có tụng kinh sám hối.

Chọn một niềm vui
Ngoài ra, các sư cô nhỏ đã tổ chức khóa tu 

ba ngày 13-14-15/8/2011 cho khoảng ba mươi 
bạn trẻ, trong đó có sự tham dự của ba em đến 
từ Đức. Giới cư sĩ đã hết lòng yểm trợ các sư cô. 
Xuất sĩ và cư sĩ bắt tay nhau làm việc rất hài hòa. 
Họ cùng các bạn trẻ đi như một dòng sông. Mọi 
người hạnh phúc vô cùng vì nhận thấy “con đã có 
đường đi”.

 Khóa tu dành cho các bạn trẻ kết thúc bằng 
buổi lễ long trọng tổ chức trên sàn gỗ trước thiền 
đường. “Vạn sự khởi đầu nan”, sự thành công tốt 
đẹp của khóa tu đầu tiên này đã cho phép ban tổ 
chức nghĩ đến các khóa tu kế tiếp. Ngoài những 
buổi thiền hành dọc bờ sông Marne hoặc ở Paris 
cho hòa bình thế giới, cho bảo vệ môi sinh đã được 
nhiều người hưởng ứng. Quỳnh Lan, theo đề nghị 
của sư cô Đào Nghiêm, cũng kêu gọi các bạn trẻ 
Pháp-Việt tham gia chương trình Wake Up, có lần 
đã tổ chức ở công viên Cité Universitaire Paris. 
Số bạn trẻ tham dự trên bảy chục, đa số sau đó đã 
hoan hỷ về Làng ăn Tết với Sư Ông.

 Trước ngày đón Xuân Nhâm Thìn (2012), 
các sư cô nhỏ đã mời các thiền sinh Pháp-Việt 
tới thiền đường học gói bánh chưng, đồng thời 
cũng giải thích cho biết ý nghĩa của loại bánh 
hình vuông này. Tối đến, sau bữa ăn, các sư cô 
cùng các thiền sinh trẻ và vài cư sĩ lớn tuổi quây 
quần vui vẻ xung quanh nồi nấu bánh, cho chúng 
tôi cảm nhận là “con cháu ở đâu thì quê hương, 
ông bà ở đó”. Bầu không khí ấm cúng bên bếp 
lửa hồng làm biến mất cái giá lạnh của mùa đông 
xứ Pháp. Một cây nêu cũng được dựng lên trước 
thiền đường để nhắc nhở chúng ta đây cũng là 
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một nét đặc thù của văn hóa Việt không thể thiếu 
trong ngày Tết.

Chợ phiên, đầu năm Nhâm Thìn, cũng khả 
quan hơn năm ngoái, thâu được một ngàn Euros 
để phụ giúp cho các dự án tương lai của thiền 
đường. Hơi Thở Nhẹ có lớp dạy tiếng Pháp để 
giúp các sư cô trẻ người Việt có thể truyền thông 
với thiền sinh người Pháp. Việc này đã đưa tôi trở 
về với nghề “Pháp sư” ngày xưa của mình. Hoạt 
động văn nghệ Xuân Nhâm Thìn cũng rất hấp dẫn. 
Ban tam ca “Tam Long” (Ứng Long, Phi Long, 
Tấn Long) đã thổi một luồng không khí mới vào 
Hơi Thở Nhẹ, mang lại cho các thiền sinh Việt-
Pháp nhiều giây phút thoải mái…

 Xưa kia, Hoa Xương Rồng tổ chức ngày 
chánh niệm, có rất ít thiền sinh tham dự, nay Hơi 
Thở Nhẹ thì ngược lại, nhiều lần không đủ chỗ 
chứa. Sư cô trụ trì đã xin phép chính quyền sở tại 
xây thêm một chalet (ngôi nhà nhỏ) để có chỗ cho 
nam thiền sinh ở lại ngủ khi có khóa tu cuối tuần. 
Điều đáng phấn khởi là số thiền sinh trẻ càng ngày 
càng đông. Bây giờ có tới ba thế hệ tới tu : già, trẻ 
và thiếu nhi, cho chúng ta thấy đang có sự tiếp nối 
nơi Hơi Thở Nhẹ.

Sau khi tham dự Đại Giới Đàn ở Làng và đi 
Đức, chư vị Tôn Đức đã dừng chân năm ngày ở 

Paris, từ 8/3/2012 đến 12/3/2012. Các vị xuất sĩ 
và cư sĩ Hơi Thở Nhẹ hân hạnh được tiếp đón phái 
đoàn, đã hết sức nỗ lực, không hề quản ngại thì 
giờ, công lao, thực hiện chu đáo mọi khâu: chuẩn 
bị chỗ ở, lo ẩm thực và tận tình chiêu đãi.

Một trại hè quốc tế Hơi Thở Nhẹ dành 
cho các bạn trẻ đã được tổ chức ba ngày 26-27-
28/08/2012 với chủ đề “Mỗi ngày trọn niềm vui”. 
Số thiền sinh tham dự lần này đông gấp đôi lần 
trước, mặc dầu ban tổ chức cho biết chỗ ở giới 
hạn, chỉ nhận 60 bạn nhưng cuối cùng số tham dự 
lên đến khoảng gần 100 bạn Việt - Pháp.

Một số thầy ở Làng lên trợ giúp các sư cô Hơi 
Thở Nhẹ trong việc hướng dẫn các thiền sinh nên 
họ tu tập rất giỏi, đạt được nhiều hạnh phúc sau 
khóa tu. Mọi người đều mong muốn thiền đường 
sẽ thường xuyên tổ chức trại hè như thế nữa.

Mùa hội ngộ
Khóa tu mùa Hè năm nay 2012, tăng thân 

Paris rủ nhau về tham dự rất đông để chào mừng 
Làng tròn ba mươi tuổi, trong đó có gia đình chúng 
tôi. Đệ nhị thân của tôi tình nguyện đưa vợ chồng 
nhà thơ Hoàng Hưng, khách quý của Làng về 
trước, tuần thứ ba. Cháu Quỳnh Hương, mặc dầu 

Tăng thân Hơi thở nhẹ - Khóa tu mùa hè - Xóm Ttrung
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rất bận công việc cũng tranh thủ về tuần này với 
mẹ, riêng tôi và cháu Huy về tuần cuối. Khi Sư 
Ông xuống Xóm Trung cho pháp thoại tiếng Việt, 
toàn thể tăng thân Paris đã ra trình diện. Trước 
đây, tăng thân rất ốm yếu, èo ọt, nhỏ bé, so với 
các tăng thân khác ở châu Âu nhưng vẫn tồn tại, 
đứng vững, qua bao biến đổi, thăng trầm như hình 
ảnh “cây sậy” trong thơ ngụ ngôn La Fontaine (le 
Chêne et le Roseau), đã quằn quại dưới cơn bão 
táp nhưng không bị đổ gãy và vươn lên được, sau 
hai mươi bảy năm dài, nhờ tình thương sâu dày 
của Sư Ông bồi đắp, thường xuyên gởi các thầy 
các sư cô lên yểm trợ. Bây giờ tăng thân Paris khá 
vững mạnh, có sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, đủ 
mọi lứa tuổi, từ trên 70 đến dưới 10 tuổi, có thể 
tự tạo cho mình một “dáng đứng” xây dựng trên 
tình huynh đệ và ý thức hiểu và thương, cô Bảo 
Nguyện gọi là “dáng đứng Làng Mai”. Tăng thân 
Paris cùng hợp ca, để cúng dường Sư Ông và tăng 
đoàn, bài hát có tựa là “Về đây Hơi Thở Nhẹ”, thơ 
của sư cô Uyển Nghiêm, do các sư cô Hơi Thở 
Nhẹ phổ nhạc.

 Tôi về Làng trễ nên chỉ được nghe ba bài 
pháp thoại của Sư Ông, một bài tiếng Pháp, một 
bài tiếng Anh và một bài tiếng Việt. Tôi vô cùng 
ngưỡng mộ khi nghe Sư Ông giảng cho trẻ em 
vì tôi thấy khó hơn giảng cho người lớn nhiều. 
Các câu trả lời của Sư Ông rất vui và có nhiều 
ý nghĩa. Khi các cháu hỏi Sư Ông tại sao các vị 
xuất sĩ không có tóc, Sư Ông trả lời là để phân 
biệt các vị xuất sĩ với các vị cư sĩ, chớ không phải 
vì sợ tốn dầu gội đầu, thế mà người ta vẫn tìm 
cách lôi kéo các vị này ra đời. Tôi thấy thương 
Sư Ông quá vì cảm thấy trong câu trả lời này 
tiềm ẩn một thoáng buồn của người cha chứng 
kiến một số các con mình đã rời bỏ con đường 
sáng để lao vào chốn đoạn trường như bị “ma 
đưa lối, quỷ dẫn đường”.

Tôi lại được nghe khi đề cập đến vấn 
đề sinh tử, Sư Ông nhắc lại câu nói của ông 
Lavoisier “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme” mà Sư Ông đã chuyển ra ngôn 
ngữ Phật giáo rất tài tình là “không có gì sinh 
không có gì hay diệt mà chỉ có biểu hiện hoặc ẩn 
tàng”. Tôi rất hứng thú được nghe lại nhiều lần 
những điểm quan trọng này, nhất là vấn đề sinh 

tử, để nhớ và quán chiếu cho thấm vào xương 
tủy, mới mong sau này có thể “ẩn tàng” một cách 
nhẹ nhàng, thanh thản như gia đình ông Bàng 
Long Uẩn.

Hạt lành gieo xuống lòng Paris 
Lặp đi lặp lại một vấn đề mà người nghe 

không chán, là cả một nghệ thuật tinh vi như một 
món ăn, ăn nhiều lần mà vẫn thấy ngon, là do 
biệt tài pha chế, nêm nếm của nhà đầu bếp. Nếu 
tôi không lầm, Sư Ông biết nấu nhiều món ăn 
chay rất ngon. Để chuẩn bị cho chuyến lên Paris 
của Sư Ông (15-16/09-2012), ngày 30/04/2012, 
Quỳnh Hương, đã thay thế Quỳnh Lan phải về 
Việt Nam, kêu gọi các bạn trẻ và tăng thân Hơi 
Thở Nhẹ tham dự fl ash mob tại Trocadéro với 
sự hiện diện của các sư cô Hơi Thở Nhẹ và một 
số thầy từ Làng lên yểm trợ. Đúng 15 giờ ngày 
hôm đó một nhóm khoảng gần 80 người, xuất sĩ 
lẫn cư sĩ ngồi thiền, và sau đó thiền hành, gây 
chú ý cho du khách và mọi người. Liên tiếp các 
fl ash mob khác lại được tổ chức nhiều lần vào 
các chiều thứ bảy ở cạnh tháp Eiffel và lần cuối, 
18/08/2012 ở Buttes-Chaumont, một địa điểm 
xanh lớn tại Paris, rộng khoảng 25 mẫu. Tăng 
thân Paris tới đó ngồi thiền, thiền ca và đặc biệt 
có tập “tài chi” dưới sự hướng dẫn của Trúc 
Thanh, một tăng thân trẻ Hơi Thở Nhẹ.

Trước khi ra về, Quỳnh Hương đã khao các 
sư cô và bố mẹ một chầu kem. Trời nóng, kem 
lạnh, ăn vào rất hạnh phúc, sảng khoái cả thân 

Thiền hành ở quảng trường La Défense
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lẫn tâm, tôi muốn gọi cô con gái lớn lại để nói 
nhỏ: “Nếu còn fl ashmob nữa, chắc chắn là bố 
mẹ sẽ không quên đi ủng hộ đâu”. Quỳnh Hương 
còn là một trợ tá đắc lực của cô Hạnh (Chân Viên 
Cảnh). Cả hai cô cháu đã đầu tư rất nhiều thì giờ, 
công sức cho chuyến Sư Ông lên Paris lần này. 
Quỳnh Lan cũng tiếp tay chị sau khi từ Việt Nam 
trở về Pháp. Ban tổ chức đã chuẩn bị hết sức 
chu đáo mọi khâu như quảng cáo, thông báo trên 
internet, qua các fl ash mob, facebook, youtube… 
Địa điểm Sư Ông thuyết giảng được chọn ở trung 
tâm đầu não kinh doanh và tài chánh của Pháp, 
La Défense, với phòng ốc rộng rãi, ánh sáng, âm 
thanh, màn ảnh hiện đại. Đề tài trình bày rất hấp 
dẫn, đáp ứng đúng nhu cầu bức xúc của xã hội 
bây giờ “Đi vào chánh niệm cho một nền đạo đức 
toàn cầu” (Cheminer dans la pleine conscience 
pour une éthique globale).

Sau buổi thuyết giảng sáng Chủ nhật 
16/09/2012, lúc 15 giờ, Sư Ông dẫn đầu khoảng 
3000 người đi thiền hành im lặng trong chánh 
niệm ở quảng trường La Défense. Ai nấy đều 
hạnh phúc, cảm nhận một năng lượng tập thể tỏa 
ra rất an lạc. Lần lên Paris này, Sư Ông đã thành 
công rực rỡ, gieo được những hạt giống lành 
trong đất tâm của giới trẻ và giới trí thức nơi thủ 
đô Ánh Sáng.

Năm nay Làng Mai tròn ba mươi tuổi cũng 
là thời gian hai mươi bảy năm (1985-2012) gia 
đình chúng tôi đã gắn bó với Làng, theo dấu chân 
Sư Ông từ Hoa Xương Rồng đến Hơi Thở Nhẹ. 

Chúng tôi may mắn gặp duyên lành, đã gieo 
được nhân tốt là cả nhà tu tập theo pháp môn 
Làng Mai và có cơ hội đóng góp công sức giúp 
Làng, giúp tăng thân, mà ngày nay mới hưởng 
được quả tốt là gia đình đầm ấm, hạnh phúc, 
con cái thành đạt, hiếu thảo nên chúng tôi xin ghi 
lại, qua bài này, những gì chúng tôi đã trải qua, 
đã sống, mắt thấy, tai nghe để tỏ lòng biết ơn vị 
Thầy khả kính, đồng thời chia sẻ niềm vui của gia 
đình chúng tôi với toàn thể thành viên đại gia đình 
Làng Mai, trong đó có quý vị xuất sĩ, quý vị cư sĩ 
và đặc biệt là các bạn trẻ trong tăng thân Hơi Thở 
Nhẹ.

Pháp quốc, mùa Hè năm 2012

Trở Về
Chân Hoa Nghiêm

Trường Ca Avril 
Trong năm 2012, ấn tượng nhất đối với tôi 

có thể là khóa tu tháng Sáu. Tôi cảm tưởng tất cả 
những vị Tiếp Hiện là những Bồ tát hóa thân của 
Sư Ông biểu hiện từ khắp năm châu về Làng tu 
học như những vị Bồ tát trong “Tùng địa dũng 
xuất” của kinh Pháp Hoa. Năng lượng tu học rất 
hào hùng và trang nghiêm. Hầu như không có một 
vị nào vắng mặt trong các buổi pháp thoại. Trong 
khóa tu tháng Sáu, ngày lễ ăn mừng 30 năm được 
tổ chức ở Xóm Mới và Sơn Hạ. Sư Ông muốn 
các sư cô Xóm Mới múa lại điệu múa “Trường ca 
Avril”. Đã hơn mười lần múa Trường Ca Avril mà 
Sư Ông xem hoài cũng không thấy chán. Có thể 
nội dung của hoạt cảnh đã diễn bày được ý nghĩa 
“không sinh không diệt” và “tương tức” của bài 
hát, chứ điệu múa của chúng tôi không chuyên 
nghiệp và cũng không có gì đặc sắc cả. Tôi phải 
nhớ lại những điệu múa đã diễn ra cách đây khá 
lâu và cũng làm mới lại vài kiểu múa cho vui. 
Múa cũng là thiền, những cử động của đôi tay 
và bước chân theo nhịp, cách nghiêng người đều 
được chiếu sáng dưới mặt trời chánh niệm. Trong 
lúc múa đầu óc tuyệt đối không suy nghĩ, suy nghĩ 
thì điệu múa sai liền. Nếu có cơ hội đem niềm vui 

Xóm Mới với điệu múa “Trường ca Avril”
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cho Thầy và đại chúng thì dù khó khăn thế nào 
mình cũng đáp ứng được, huống gì là một điệu 
múa. Các sư em tôi có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên 
dù làm việc cả ngày mệt mỏi, ban đêm các sư em 
cũng có mặt để tập dợt. Thời khóa dày đặc, mỗi 
lần tập múa là người này đợi người kia, đôi lúc 
khiến tôi đâm chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng 
nghĩ đến sự mong đợi của Thầy và đại chúng, tôi 
thấy sự kiên nhẫn của mình càng bền chắc. Thật 
sự khi mình muốn đem hạnh phúc đến cho người 
khác, dù chưa thực hiện được thì hạnh phúc đã 
đến bên mình rồi. Buổi lễ diễn ra tại vườn Bụt, cỏ 
xanh và nắng rất đẹp. Mọi người ngồi đầy trên bãi 
cỏ, các sư cô đeo những vòng hoa tươi được hái 
từ vườn. Mọi người hạnh phúc được thưởng thức 
những điệu múa rất thiền vị từ các sư cô Xóm 
Mới và Xóm Hạ. Mỗi người lại được một cái 
bánh sinh nhật rất đẹp và ngon được làm bởi một 
nhóm em trẻ dưới sự hướng dẫn của một em sinh 
viên người Thái. Sau buổi văn nghệ là màn múa 
lân, rồi mọi người được xem triển lãm sách và 
những pháp khí mà Sư Ông đã dùng trong những 
buổi giảng.

Pakchong
“Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, Niết 

Bàn tịch tĩnh” là bài Pháp mà Sư Ông đã nhắc đi 
nhắc lại trong mùa Đông năm nay. 
Biết đời vô thường cho nên mình 
trân quý phút giây hiện tại. Tôi 
rời Làng nhưng không thấy buồn 
vì tôi đã sống trọn vẹn khi ở bên 
Thầy, ở bên chị bên em. Tôi đã tận 
hưởng những giây phút khi tôi còn 
ở đó. Trong tôi, tôi cũng thấy rằng 
mình chưa hề xa Thầy và xa huynh 
đệ, vì mình biết rằng rồi mình sẽ 
còn được gặp lại nhau. Làng cũng 
không phải chỉ có ở bên Pháp thôi, 
Làng đang có mặt ở Thái Lan, ở 
Việt Nam, ở khắp mọi nơi. 

Đón tôi ở phi trường có sư 
cô Đoan Nghiêm và sư cô Quy 
Nghiêm. Gặp lại hai vị tôi thấy như 
mình mới gặp nhau hôm qua. Vườn 
nhà bác Boulu cũng như xưa, vườn 

mít, vườn xoài, dừa chuối xanh um. Có khác 
chăng là các sư cô đã trồng thêm nhiều khu vườn 
hoa chung quanh với màu sắc rực rỡ. Xóm các sư 
cô Sư Ông đặt tên là Trăng Tỏ, xóm các thầy thì 
gọi là Trời Quang. Chữ Trăng dành riêng cho nữ 
và Trời  dành riêng cho nam. Sư Ông dùng đặt tên 
đứng đầu pháp tự của các sư em xuất gia sau này. 
Ý nghĩa của Trời và Trăng là sự tự do thênh thang 
và chiếu sáng như mặt trời và mặt trăng. Sau sự 
kiện Bát Nhã, một số quý thầy quý sư cô từ Bát 
Nhã được bảo lãnh qua Làng, qua Mỹ, qua Thái. 
Số lượng quý thầy quý sư cô qua Thái là nhiều 
nhất, 100 sư cô và 60 thầy. Nhờ sự có mặt của sư 
cô Linh Nghiêm (người Thái Lan) mà các thầy 
các sư cô từ Bát Nhã được Tăng Thân cư sĩ Thái 
Lan và trường đại học MCU (Maha Chulalonkorn 
University) bão trợ.

Khóa tu mùa thu ở Thái
Từ khi qua Thái Lan, tôi đã tham dự hai khóa 

tu, đó là khóa tu Gia Đình và khóa tu dành riêng 
cho giới bác sĩ, y tá, những vị làm việc trong bệnh 
viện. Trong khóa tu gia đình có 400 người tham 
dự, gồm 75 em thiếu nhi. Khóa tu này được hướng 
dẫn bởi các vị giáo thọ Làng Mai tại Thái Lan và 
Hongkong qua. Khóa tu gia đình được tổ chức 
hằng năm tại Thái. Người Thái Lan rất thích khóa 
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tu này, vì cả gia đình đều có thể tham dự. Nhiều 
thiền sinh Thái chia sẻ rằng họ thích khóa tu của 
Làng Mai, vì cả gia đình đều có thể tu chung. Một 
thiền sinh nói: “Khi tôi đi tu học ở các trung tâm 
thiền khác ở Thái, tôi không được dẫn vợ con tới, 
và tôi phải ngồi thiền suốt mấy giờ liền. Đôi lúc 
tôi cảm thấy căng thẳng vì ngồi thiền quá lâu. Về 
nhà tôi thấy mình vẫn còn nhiều cái giận; giận 
vợ, giận con, đến sở làm thì giận cấp trên. Thiền 
của Làng Mai thì nhẹ nhàng hơn nhiều, tôi còn 
học phương pháp chuyển hóa cơn giận, học cách 
làm mới với vợ con, tôi rất vui khi thấy những đứa 
con tôi chơi đùa với các thầy các sư cô.” Nhiều 
người cho rằng các thầy các sư cô Làng Mai rất 
hòa mình với thiền sinh. Trong nhóm pháp đàm 
của tôi có một cặp vợ chồng trước khi dự khóa 
tu họ đã có ý định ly dị, vì bà vợ nghi ông chồng 
ngoại tình. Nhưng trong buổi pháp đàm cuối của 
khóa tu, chúng tôi bất ngờ nghe người vợ nói lên 
sự thật của hai vợ chồng. Hai người nhất định áp 
dụng phương pháp làm mới và muốn làm mới 
lại đời sống vợ chồng. Hiện nay tại Thái trường 
hợp đổ vỡ gia đình khá phổ biến, đến chùa họ chỉ 
được học cách ngồi thiền cho thật lâu, nhưng họ 
chưa được học phương cách làm sao để hàn gắn 
gia đình giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con. 
Ngày cuối Sư Bá đã cho bài pháp thoại về thực tập 
chánh niệm rất sâu sắc, giúp cho cha mẹ học cách 
xây dựng hạnh phúc trong gia đình, 
nhất là ý thức được những điều kiện 
hạnh phúc mình đang có. 

Khóa tu Bác sĩ hơn 100 người 
tham dự. Trong khóa tu này, những 
vị bác sĩ chuyên ngành có cơ hội 
chia sẻ về sự thực tập chánh niệm 
trong khi đang hành nghề. Có một 
vị tiến sĩ y khoa người Thái đã từng 
tham dự khóa tu của Sư Ông và 
rất thích phương pháp thực tập của 
Làng Mai. Ông đã chia sẻ về sự vận 
hành của bộ não giúp cho mọi người 
thấy rõ giáo lý của đạo Bụt rất khoa 
học. Ngành bác sĩ và y tá rất vất vả, 
cô bác sĩ Mõ Tôn chia sẻ có ngày 
cô phải tiếp xúc với bệnh nhân hơn 
15 tiếng, khi có cơ hội được nghỉ 

ngơi thì cô dùng thời gian ấy quay về với hơi thở 
chánh niệm và buông thư toàn thân trong vòng 
nửa giờ, sau đó cô thấy mình đã hoàn toàn lấy lại 
năng lượng để làm việc tiếp. Trước khi đến với 
pháp môn Làng Mai, có thời gian cô cảm thấy như 
mình quá căng thẳng tuyệt vọng bởi công việc và 
hoàn cảnh. Một người bạn đã giới thiệu cô đến 
tu học và cô thấy đời mình thay đổi từ đó. Cô là 
một trong những tình nguyện viên hoạt động rất 
tích cực của Tăng Thân cư sĩ Thái Lan. Thầy Pháp 
Khâm đã chia sẻ hai bài pháp thoại về tâm lý học 
Phật giáo rất rõ ràng, đơn giản mà sâu sắc, giúp 
cho giới y sĩ biết được cách thực tập đạo Bụt trong 
đời sống hàng ngày để chuyển hóa khổ đau.

Những sinh hoạt khác
Hằng tuần mỗi tháng, chúng tôi cũng phải cử 

người lên BIA (Bangkok) để cho ngày quán niệm. 
Thường có trên 200 người tham dự. Buổi sáng có 
pháp thoại, đến giờ ăn trưa, các thầy các sư cô đi 
khất thực và buổi chiều là pháp đàm. Chúng tôi 
duy trì ngày quán niệm này hằng năm vì Bangkok 
là thủ đô của Thái. Hầu như mọi tầng lớp Thái đều 
tập trung tại đây. Những tệ nạn xã hội cũng xảy ra 
nhiều tại đây, và những tầng lớp thượng lưu cũng 
như những người có quá nhiều khổ đau rất cần sự 
hướng dẫn tu tập. Ngoài những khóa tu, chúng 
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tôi còn tổ chức những buổi khất thực trong làng 
xóm gần Pakchong. Chúng tôi khởi hành từ lúc 6 
giờ sáng, mang những bình bát theo truyền thống 
Thái, đi bộ chậm, đứng trước mỗi nhà. Những 
người Phật tử Thái lớn nhỏ đều ra quỳ và cung 
kính cúng dường từng túi gạo nhỏ, từng bó rau đủ 
loại, sữa hộp rồi bánh, những thức ăn chay khô 
mà các thầy các sư cô thường dùng. Trong lúc 
nhận lãnh vật cúng dường, tôi thực tập theo dõi 
hơi thở và không suy nghĩ, không phân biệt người 
cho và cũng không phân biệt đồ nhận; nhiều hay 
ít, có giá trị hay không có giá trị. Đồng thời nhận 
diện tính tham có khởi lên hay không. Còn quý 
thầy quý sư cô ai cũng cảm động thấy như mình 
sống lại thời của Bụt. 

“Wake up” là chương trình sinh hoạt dành 
cho người trẻ từ 18 đến 30 tuổi. Ở Thái Lan, 
chương trình Wake up được hình thành đã hai 
năm và bắt đầu lớn mạnh. Mọi năm đều có khóa 
tu Wake up cho tất cả giới trẻ thuộc Đông Nam Á, 
nhưng cũng có một vài người trẻ từ châu Âu tham 
dự. Khóa tu được tổ chức hai lần trong một năm, 
ở trường MCU vào mùa xuân và ở Chiangdao vào 
mùa thu. Cũng có những người trẻ từ Nhà Tình 
Thương (ngôi nhà để giáo dục những người trẻ 
không ngoan lắm đối với gia đình và xã hội) được 
gửi tới Pakchong để thực tập với các thầy các sư 
cô trẻ. Các em đã được học tu thiền, học làm mới, 
học những pháp môn tu tập của Làng Mai, cũng 
như được chăm sóc từ quý thầy quý sư cô còn rất 
trẻ của Pakchong. Sau khóa tu, các em đã thay đổi 
quan điểm về cuộc đời và có ý thức nhiều hơn về 
cách sống của mình.

Đất Mới
Ở Thái Lan mình mới thấy mọi giới trong 

các ngành nghề đều khao khát học và thực tập 
pháp của Bụt để xây dựng hạnh phúc bản thân, 
gia đình và xã hội theo lời Bụt dạy. Nhu cầu thì 
nhiều nhưng số lượng quý thầy quý sư cô lớn thì 
ít và ngôn ngữ bị hạn chế, cho nên có vài khóa tu 
phải từ chối. Những khóa tu ở Thái được tổ chức 
rất thành công và đem nhiều lợi lạc cho thiền sinh 
mà phần lớn nhờ vào sự đóng góp tích cực của 
những tình nguyện viên người Thái. Nhóm này có 
chính thức là 60 người, có sự thực tập vững vàng, 

biết tôn trọng Tăng Đoàn và làm việc hòa hợp với 
các thầy và các sư cô. Họ đã thành lập một “Thai 
Plum Village Foundation” luôn hỗ trợ các thầy 
các sư cô về mọi mặt. Trong việc tìm ra đất mới 
để tiến hành xây dựng tu viện, một phần cũng nhờ 
Thái Plum Village Foundation. 

Tu viện Làng Mai Thái Lan quốc tế nằm gần 
Công Viên Quốc Gia Khaoyai nổi tiếng của Thái 
Lan. Khí hậu rất tốt được xếp vào hạng thứ 7 trên 
thế giới. Nhóm kiến trúc sư tình nguyện thiết kế 
sơ đồ xây dựng Tăng xá cho quý thầy và quý sư 
cô, anh không lãnh lương của Foundation. Những 
người chủ thầu xây dựng đã chia sẻ rằng họ nhận 
công trình với giá rất rẻ nhưng họ vẫn hết lòng 
xây dựng cho tốt với chất lượng cao, bởi vì họ 
biết rằng đây là công trình xây dựng Phật giáo cho 
hiện tại và tương lai.

Tăng xá của quý thầy và quý sư cô sẽ hoàn 
tất vào cuối tháng giêng và Sư Ông đã chọn một 
ngày tốt để chúng tôi dọn lên Đất Mới, đó là đầu 
tháng Ba năm 2013. Tuy nhiên, phòng ăn, nhà bếp 
mới sẽ tiếp tục được hoàn tất sau chuyến đi của 
Sư Ông ở Thái. Vẫn còn nhiều công trình chưa 
thực hiện, đó là thiền đường lớn, nhà ở và nhà vệ 
sinh (toilet)  dành riêng cho cư sĩ thì đang chờ sự 
đóng góp của người Phật tử, vì chúng tôi chưa đủ  
kinh phí để xây dựng.

Quý thầy quý sư cô ai cũng háo hức dọn lên 
đất mới. Để chuẩn bị dọn lên đất mới, chúng tôi 
phải chia ra thành ba nhóm làm việc mỗi ngày. 
Chúng tôi phải cắm trại để ngủ lại và làm nhà bếp 
dã chiến, còn những phòng tắm và toilet thì tạm 
thời. Nghĩ đến cái lạnh về đêm, những cái toilet 
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dựng theo thời “tiền sử”, tôi không biết mình và 
các em có thể chịu đựng nổi bao lâu. Cả tháng nay 
Pakchong trời trở nên lạnh buốt về đêm, những cái 
mền hiện có là những cái mền dùng cho xứ nóng 
nên không đủ ấm, trước khi ngủ chúng tôi phòng 
thủ trước những cái áo “dày cui” mới đủ ấm. Mấy 
ngày nay, ngày nào cũng có các thầy các sư cô tiền 
trạm lên đất mới làm vườn gieo hạt, dựng lều, dựng 
bếp và toilet trước. Đất Mới cỏ dại mọc đầy và cao 
quá đầu người nên cần phải cắt. Những người thợ 
xây nhà được thuê từ Lào và Campuchia, họ xây 
nhà tạm thời và sống tại đó, cho nên rác rến, vật 
dụng xây cất như xi măng, gạch ngói bừa bãi khắp 
nơi. Tôi bỗng nhớ lại hôm qua khi các đội bốc thăm 
coi đội nào sẽ tiên phong lên đất mới, thầy tri sự 
xóm Trời Quang cười tủm tỉm nói: “Đội nào mà đi 
tuần thứ ba sẽ sướng lắm!” Tôi nghĩ sướng là vì hai 
đội kia đã làm dùm bớt việc rồi, nhưng vẫn buột 
miệng hỏi: “Tại sao?” Thầy tri sự: “Vì sẽ có rau 
ăn.” Nhìn thầy tri sự cười, nụ cười hồn nhiên trên 
gương mặt còn rất trẻ. Chơn chất quá! Chỉ cần có 
rau ăn thôi là sư em cảm thấy sướng, sư em đã nói 
lên hạnh phúc đơn giản của một người tu sĩ. Tôi 
cảm động, vì ở tuổi sư em, có những người trẻ đã 
đốt cuộc đời họ qua những điếu thuốc phiện, ngày 
đêm bị bất an vì chìm đắm trong những sắc dục, 
hay bươn chãi kiếm từng miếng cơm manh áo, lăn 
lộn trong cuộc đời. Ở đây chúng tôi sống bình an 
trong từng hơi thở bước chân, chỉ cần có rau ăn là 
hạnh phúc lắm rồi. 

Giây phút hạnh phúc
Sáng nay tôi đi dạo quanh bờ hồ trước nhà và 

cảm nhận về cái nóng của vùng châu Á. Hồ nước 
trong veo in hình mây trời và cây cỏ. Con gì vừa 
chích tôi đau nhói, chắc là muỗi hay là những con 
bò hóng đang bay trong không gian. Về đây, tôi 
thấy mình không những phải sống hòa hợp với khí 
hậu, con người mà mình còn phải sống hòa hợp 
với “tập đoàn” ruồi, muỗi, kiến, v.v.. Tôi nhớ đến 
nơi mình đang ngủ, đêm nào tôi cũng bị những 
con kiến cắn yêu làm giật mình thức giấc giữa 
khuya. Dĩ nhiên chúng tôi đành chịu chứ không 
bao giờ giết hay tìm cách giết chúng, dù cứ gặp 
chúng thường xuyên. Chợt nhớ hai lời hứa cho 
các em thiếu nhi, tôi hát nho nhỏ: Con xin hứa 

mở rộng tầm hiểu biết, để có thể thương yêu và 
chung sống với mọi người, mọi loài, cỏ cây, cầm 
thú và đất đá, um ha…um ha… Chuông ăn sáng 
rồi, tôi phải về kẻo các sư em đợi. Ba mái đầu 
chụm nhau nhìn xuống nồi mì bốc khói, mì trộn 
lẫn với rau khoai và mướp hương trông thật hấp 
dẫn. Đêm qua chúng tôi thức khuya đón Giao thừa 
nên sáng nay ai cũng dậy muộn, tri khố phát cho 
đại chúng mỗi người hai gói mì ăn liền để đội nấu 
ăn được nghỉ. Tôi vắt chanh, dầm ớt và cho thêm 
vài miếng rau thơm, thế là tôi có một tô mì Giáng 
Kiều tuyệt vời để đón chào năm mới 2013. Chúng 
tôi cùng chắp tay khấn nguyện trước khi ăn, tôi 
đọc câu thần chú thứ năm: “Đây là phút giây hạnh 
phúc”. Ba chị em nhìn nhau mỉm miệng cười, 
đúng là giây phút hạnh phúc thật. Khi Bát Nhã 
xảy ra chuyện, tôi đã rời Huế để cùng một số sư 
em từ Bát Nhã và từ Huế qua Thái. Ở Pakchong 
không bao lâu thì tôi về lại Làng, về lại Làng hơn 
hai năm bây giờ tôi trở về lại Thái. Vạn pháp do 
duyên sanh, tôi thấy mình có duyên với đất nước 
Thái Lan, với người dân Thái. Tình cảm của mình 
lỡ gắn bó với các sư em, cho nên đi rồi cũng trở về 
gặp lại. Mùa Đông năm nay Thầy dạy chúng tôi 
“trở về” ngôi nhà của chính mình. Ngôi nhà này 
không là Làng Mai Pháp quốc hay Làng Mai Thái 
Lan mà là ngôi nhà của hải đảo tự thân. Ở đâu tôi 
thấy mình cũng có hạnh phúc, vì tôi biết dù bất cứ 
lúc nào và ở đâu, tôi cũng có thể trở về ngôi nhà 
của mình ngay lập tức. 

Lắng nghe sâu
Tôi ngồi lắng nghe sư em chia sẻ về gia đình 

của mình. Cha em bị đối xử tệ trong xí nghiệp nơi 
mình làm việc, tức giận ông đi uống rượu một thời 
gian và trở thành “bợm nhậu”, ban đêm về lôi vợ 
con ra đánh tơi bời. Cha đã đánh em rất nhiều nên 
đã gieo nhiều sợ hãi và oán hận trong em. Ông của 
em cũng đã từng làm cho bà của em khổ vì quan 
hệ bất chính, em nhìn tôi kết luận: “Thưa sư mẹ, 
chắc gia đình con có gen li dị, cho nên từ ông bà 
xuống tới cha mẹ của con, ai cũng li dị.” Tôi phì 
cười vì nghe em nói cái từ gen li dị. Xã hội hiện 
nay phần nhiều gia đình bị đổ vỡ do chồng hoặc 
vợ ngoại tình. Rất nhiều những người cha ở các 
nước Đông Nam Á thường rượu chè say sưa rồi về 
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đánh vợ đánh con, nhất là ở Việt Nam. Có những 
trường hợp còn kinh khủng hơn nữa, đó là lạm 
dụng tình dục con mình, rượu và dục vọng đã làm 
mờ đi lý trí của con người. Em đã thấy quá nhiều 
khổ đau chung quanh mình nên em đã chọn cho 
mình một hướng đi lên. Trước khi đi tu, em rất 
hận cha của mình nhưng khi tu rồi em mới biết đó 
không phải là lỗi của cha mà là do xã hội đã tạo 
ra con người như vậy. Em đã khuyên và giúp cha 
chuyển hóa được tập khí của mình. Bây giờ ông 
đã trở về thương vợ thương con. Tôi cảm động vô 
cùng khi nghe câu chuyện em kể. 

Cắm rễ
Ngoài sự đóng góp cho các khóa tu, tôi thấy 

mình cần phải chơi nhiều với các sư em nữa. Tăng 
thân xuất sĩ ở Thái còn rất trẻ, có hơn 50 sư em 
dưới 25 tuổi. Có những sư em ngày xưa khi còn ở 
Diệu Trạm, đối với tôi chỉ là những “baby nuns”. 
Bây giờ các sư em đã trưởng thành và lãnh những 
trách nhiệm quan trọng trong Tăng Thân, tuy 
nhiên các sư em vẫn còn trẻ lắm so với công việc 
mình đang làm. Sự có mặt của các sư cô sư chị 
lớn cũng giống như sự có mặt của những người 
mẹ cho các sư em có chỗ nương tựa và quay về. 

Sự có mặt của Tăng Thân Làng Mai ở Thái 
Lan đã hơn ba năm. Tôi thấy sự trưởng thành của 
Tăng Thân, đồng thời tôi cũng thấy các sư em đã 
bắt đầu cắm rễ vào quê hương Thái Lan. Văn hóa 
cũng như cách ăn mặc của người Thái cũng na ná 
giống người Việt cho nên chúng tôi cảm thấy gần 
gũi, không ngăn cách dù truyền thống có phần 
khác biệt.

Những gì tôi trình bày ở trên vẫn còn khái 
quát lắm, vẫn còn rất nhiều những công việc mà 
chúng tôi phải thực hiện ở Thái Lan. Tôi thấy rằng 
mình mang ơn đất nước Thái và người dân Thái 
đã cưu mang chúng tôi, những người con của Bát 
Nhã khi Bát Nhã gặp nạn. Nhưng tôi thấy sự có 
mặt của Tăng Thân Làng Mai cũng đem nhiều lợi 
ích cho cộng đồng Thái Lan. Đời sống là tương 
tức và có nhân duyên, chúng ta cùng nương nhau 
mà biểu hiện.

Xin cho bình yên
   Chân Duyệt Nghiêm

Thánh đường của buổi chiều

Những hàng cây đang cầu nguyện

Nắng tuôn xuống những dòng ân sủng

Cành lá xôn xao...

Xin cho bình yên về nơi đây

Dẫu cuộc đời vẫn điên cuồng, 

đau thương, tạm bợ

Em đang quỳ, chắp tay...

Gió đã mang lời nguyện cầu bay đi

Đàn bồ câu từ thánh đường bay lên 

bầu trời ngập nắng

Em đang ngồi, thở nhẹ...

Bình yên là em

Để từ em bình yên lan xa, lan xa

Đôi mắt em màu xanh

Để thế giới màu xanh từ mắt em hiển hiện

Buổi chiều tinh thơm

Bàn chân, hơi thở

Không một tiếng động

Nhưng muôn triệu hạt lành 

đã gieo xuống đất này rồi

Ngày sau hoa lá sẽ chứng minh
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Những phút giây thế đó…
Chân Lĩnh Nghiêm

 - Vui em ạ. Bố mẹ em đã thoải mái chuyện 
em đi xuất gia chưa?

- Cũng chưa, nhưng mà… không sao đâu, từ 
từ rồi bố mẹ em quen. Thế bố chị?

- Cũng chưa em ạ?

- “Bạn” chị thì sao? “Người ta” có còn liên 
lạc với chị không?

(ngập ngừng) Không! “Bạn” em có liên lạc 
với em không?

Cũng ngập ngừng rồi đáp:

- Có chị ạ, “bạn” em vẫn gọi điện, hôm trước 
lại vừa viết thư và gửi ảnh vào.

Có tiếng cười ầm ầm ở trên thiền đường, 
chắc trên đó mọi người đang chia sẻ vui. Sư cô 
Khiết Nghiêm nhắc tôi:

- Chết, cẩn thận đấy em nhé!

Tiếng cười của đại chúng trên thiền đường 
lại vọng xuống, gây ồn ào cuộc nói chuyện của 
chúng tôi. Tôi khum tay che điện thoại để nói cho 
rõ vì tôi thường nói rất nhỏ.

- Vâng, với cả trong lòng em chẳng có gì hết. 
Đọc thư xong em xé bỏ đi ngay.

Hôm nay đại chúng sinh hoạt có vẻ rất vui, 
lại thêm trận cười nữa.

- Thế còn bức ảnh, đừng giữ em ạ, không tốt 
đâu.

- Em cũng xé luôn rồi, em sợ lắm không 
dám giữ, đọc xong em xé cả thư cả ảnh cho vào 
thùng rác. Nhưng mà chị ơi,… đọc thư xong cũng 
thấy… bất an lắm chị ạ!

Đại chúng vẫn cười, cười to lắm, sao hôm 

Giời ạ, khổ thân tôi
Đối với tôi, ngày lễ “thôi nôi” của gia đình 

xuất gia cây Hướng Dương là một ngày thật đặc 
biệt. Sự kiện này đã diễn ra cách đây nhiều năm 
rồi nhưng tôi thì khó mà quên được ngày ấy. Các 
sư anh, sư chị của tôi trong gia đình cây Hướng 
Dương đông lắm, có tới 91 vị, các sư anh sư chị 
của tôi ai cũng giỏi giang, thế nên ngày thôi nôi 
được tổ chức thật chu đáo. Buổi lễ diễn ra vào 
buổi tối tại thiền đường Tâm Bất Động bên xóm 
các sư cô. Tối đó có đông đủ quý thầy, quý sư cô 
của hai xóm. Hôm ấy có những món ăn thật ngon, 
có cả bánh gato, bánh, kẹo và trái cây nữa. Tôi 
lên muộn nên ngồi ở cầu thang, ngay lối ra vào. 
Sau này tôi đã phải ân hận vì đã không đến sớm 
hơn để ngồi phía trong mà lại đi ngồi ngay ở bên 
ngoài, thế nên mới có sự tình xảy ra.

Sau khi ăn tối, đại chúng bắt đầu thiền trà. 
Đang ngon lành tận hưởng chiếc bánh thì tiếng 
chuông điện thoại từ dưới nhà ăn vọng lên. Tôi 
ngồi ngoài nên đứng dậy xuống bắt máy. Tôi vừa 
“alô” thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói 
quen thuộc: “Lĩnh Nghiêm à? Chị đây!” Tôi reo 
lên : “A chị!” Đó là sư cô Khiết Nghiêm, chúng 
tôi có quen biết nhau trước đó, khi xuất gia sư 
cô Khiết Nghiêm có duyên được sang Làng trước 
còn tôi thì ở lại Bát Nhã nên gặp nhau qua điện 
thoại thì rất vui.

Chúng tôi nhí nhéo nói chuyện với nhau. 
Sư cô Khiết Nghiêm thuộc gia đình xuất gia Cây 
Hướng Dương nên tôi chúc mừng sinh nhật sư 
cô rồi thăm hỏi tình hình bên đó. Sư cô Khiết 
Nghiêm cũng hỏi thăm tôi:

-     Em tu ở đó vui không?

-     Vui lắm chị ạ, thế chị có vui không?
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nay cười nhiều thế nhỉ? tôi thầm nghĩ.

- Ừ, thế nên phải cẩn thận. Có gì em viết thư 
cho chị nhé!

- Vâng!

- Bây giờ em cho chị gặp các anh các chị cây 
Hướng Dương đi!

- Vâng. Sao có tiếng ồn ào thế, chị đang 
đứng với ai à?

- Ừ, chị đang đứng với mấy sư anh sư chị cây 
Hướng Dương bên này.

- Hả? Em tưởng có mình chị nên em nói linh 
tinh.

- À, Không sao đâu em ạ, không có ai nghe 
thấy đâu.

Lại một trận cười từ trên thiền đường 
dội xuống, đây là trận cười to hơn cả.
         - Chị ơi, chị tu tập cho tinh tấn nhé, giữ gìn 
sức khỏe nhé, em đi gọi đây, chào chị.

 - Ừ, cảm ơn em, em cũng thế nhé, chào em.

Tôi ngoan ngoãn đặt máy xuống rồi lên gọi 
các sư cô cây Hướng Dương. Vừa bước chân lên 
thiền đường thì đại chúng quay qua nhìn tôi khúc 
khích cười, chắc dư âm của những trận cười trước 
đó còn rớt lại, tôi nghĩ. Nghe tôi nói là có cây 
Hướng Dương từ bên Làng gọi điện về thì mấy sư 
cô cây Hướng Dương Bát Nhã đi xuống, vừa đi 
vừa tủm tỉm cười rung cả vai.

Chỉ vài phút sau tôi chết lặng người đi, xây 
xẩm mặt mày, tôi lập tức hiểu ra nguyên nhân của 
những trận cười đổ nhà đổ cửa của đại chúng vừa 
qua. Té ra là hôm nay thôi nôi cây Hướng Dương, 
thế nên các sư cô, sư chú ở bên Làng và ở Bát 
Nhã có hẹn giờ để gọi điện về chúc mừng nhau. 
Vì cây Hướng Dương quá đông, có tới 91 người, 
nên nếu nói chuyện điện thoại bình thường thì chỉ 
một vài người đại diện nghe được, vì thế ban âm 
thanh đã đấu loa từ điện thoại dưới nhà ăn lên 
trên thiền đường để toàn thể đại chúng cùng nghe 
được cuộc hội thoại. Giời ạ! Khổ thân tôi. Thế mà 
tôi có biết gì đâu, cứ vô tư bô bô nói chuyện, lại 
toàn những chuyện “tim gan” nữa chứ. Tôi ước gì 
mình có phép tàng hình. Trời ơi!

Lễ Phật
Ở Làng Mai, mỗi một đợt xuất gia Thầy của 

chúng tôi đều đặt cho nhóm xuất gia ấy một cái 
tên và những thành viên trong nhóm sẽ trở thành 
một gia đình tâm linh nhỏ trong đại gia đình áo 
nâu. Trong gia đình nhỏ của mình chúng tôi coi 
nhau như anh chị em ruột thịt. Chúng tôi vui với 
niềm vui của nhau, buồn với nỗi buồn của nhau, 
cả gia đình cùng lo lắng khi có thành viên trong 
gia đình gặp chuyện không vui và hết lòng tìm 
cách nâng đỡ. Ngoài đại chúng là gia đình lớn 
thì chúng tôi lại có thêm một gia đình nhỏ để mà 
nương tựa và thương yêu. 

Chúng tôi thuộc gia đình cây Hồng Dòn, 
xuất gia ở Bát Nhã một thời gian thì chúng tôi 
chia ra các trung tâm khác. Người thì qua Pháp, 
qua Mỹ, Đức, Thái Lan,… Khi tới trung tâm mới, 
ngoài việc chơi hòa đồng trong đại chúng thì 
chúng tôi vẫn tìm tới với những thành viên trong 
gia đình xuất gia của mình để mà thân thiết, quan 
tâm. Chúng tôi hay tới chơi với nhau, khi được 
ăn ngoài trời, chúng tôi thường tìm nhau để ăn 
chung, tặng quà sinh nhật cho nhau, rủ nhau đi 
chơi. 

Trong số mấy cây Hồng Dòn qua Làng đợt 
đầu thì có sư cô Cảnh Nghiêm, sư cô Ích Nghiêm, 
sư cô Cẩn Nghiêm, sư cô Tuyết Nghiêm, sư cô 
Báo Nghiêm và tôi cùng với thầy Pháp Năng được 
xuất gia tại Làng. Mấy chị em tôi chơi với nhau 
vui lắm. Hôm ấy là một ngày trong khóa tu xuất 
sĩ, nhận được quà của cây Hồng Dòn nơi khác 
gửi về, sau giờ ăn trưa, chúng tôi tập trung trong 
thiền đường mở quà, pha trà, ăn bánh ngồi chơi 
với nhau. Ngồi mãi cũng chán, chúng tôi “nổi 
hứng” muốn “đổi gió” nên rủ nhau đi dạo ngoài 
trời. Sau khi thu dọn “chiến trường” chúng tôi rời 
khỏi thiền đường, nhưng sư cô Cẩn Nghiêm thì cứ 
nấn ná chưa đi, thầy Pháp Năng thấy sư chị chưa 
đi thì đứng đợi. Tôi giục:

- Đi thôi mấy sư em ơi!

- Sư chị cứ đi trước đi! - Sư cô Cẩn Nghiêm 
nói.

- Sư em Pháp Năng ơi, đi! - Tôi gọi. 

- Vâng, sư chị Cẩn Nghiêm ơi, đi! - Thầy 
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Pháp Năng gọi.

- Sư em cứ đi trước đi! - Sư cô Cẩn Nghiêm 
đáp.

Thôi, mình cứ phải đi trước thì mọi người 
mới chịu đi, tôi nghĩ, rồi bước ra cửa cùng mấy 
chị em khác đứng đợi. Một lúc sau thầy Pháp 
Năng bước ra, mặt mũi ngơ ngác gọi mấy chị em. 

- Mấy sư chị ơi, lạ lắm nhé! – Thầy Pháp 
Năng kể: Em gọi sư chị Cẩn Nghiêm ra, nhưng sư 
chị ấy bảo em cứ ra trước đi. Em đứng đợi nhưng 
sư chị ấy bảo đi ra đi để cho chị lễ Phật, sư em 
đứng đây chị không lễ Phật được. Em vừa quay ra 
thì thấy sư chị ấy bước tới trước bàn thờ xá xuống 
một cái rồi… trút luôn đĩa trái cây vào trong túi 
các sư chị ạ!

Vừa lúc ấy thì sư cô Cẩn Nghiêm bước ra, 
mặt mày hớn ha hớn hở.

Vừa nhìn thấy sư cô Cẩn Nghiêm bước ra 
cùng một túi xách to bự tôi nghiêm mặt lại, bằng 
một giọng nói nghiêm khắc và một khuôn mặt 
lạnh lùng (tôi có một vẻ bề ngoài rất nghiêm túc 
và lạnh lùng) tôi hỏi:

- Tại sao sư em lại làm như vậy?

Nụ cười hớn hở trên khuôn mặt sư cô Cẩn 
Nghiêm tắt dần. Mấy chị em khác cũng im lặng vì 
nghe thấy giọng nói quá lạnh của tôi. Tôi tiếp tục: 

- Sư em có biết làm như vậy tội lắm không? 
Lấy đồ của đại chúng là tổn phước lắm đấy. 
Nghiệp báo một mình sư em trả làm sao được… 
Đưa đây chị… chia sẻ 
bớt cho, rồi tôi túm lấy 
túi hoa quả. Mọi người 
thở phào phá lên cười. 

Chúng tôi hí hửng 
với túi chiến lợi phẩm, 
trong lòng pha thêm 
chút áy náy vì tội lỗi tầy 
đình của mình. Mấy chị 
em tung tăng đi dạo, ai 
cũng vui mừng. Tôi nhớ 
hôm ấy trời đẹp lắm. 
Rời thiền đường, chúng 
tôi rẽ sang bên phải, nơi 

có khóm tre và con đường Tùng huyền thoại. Túi 
trái cây trở thành chất xúc tác làm cho tình chị em 
thêm đậm đà. Từ đấy trở đi, thỉnh thoảng khi ngồi 
chơi với nhau mà thấy “thiếu thiếu cái gì” là tôi lại 
ngó qua sư cô Cẩn Nghiêm nhắc: 

- Cẩn Nghiêm đi lễ Phật đi.

Sư chị đi đi - Sư cô Cẩn Nghiêm bẽn lẽn cười.

- Chị không biết lễ.

- Hi hi …

Cũng từ đó trở đi, chúng tôi chưa bao giờ lặp 
lại hành động “lễ Phật” nữa. Kể đến đây chúng 
con xin thành tâm sám hối với đại chúng, trong 
quá khứ, tại Xóm Thượng vào một ngày xuất sĩ, 
mấy chị em chúng con đã cùng nhau phạm lỗi lấy 
trộm trái cây trên bàn thờ, kính xin đại chúng từ 
bi hoan hỉ tha thứ cho chúng con. Chúng con xin 
hứa từ nay sẽ không bao giờ lặp lại hành động ấy 
nữa. Nếu các sư em của con có đọc được những 
dòng này cũng xin các sư em đừng… học theo các 
sư chị. 

Ngắm trăng
Ngắm trăng là một pháp môn thực tập của 

tăng thân Làng Mai. Vào những ngày trăng tròn, 
thời tiết dễ chịu, buổi tối thay vì ngồi thiền tụng 
kinh trong thiền đường thì chúng tôi đi thiền trăng. 
Chúng tôi tập trung rồi đi thiền hành tới một địa 
điểm đẹp có không gian thoáng rộng, cùng nhau 
ngồi xuống trong tư thế thiền tọa yên lặng tận 
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hưởng ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng tỏa xuống. 

Được ngồi thiền ngoài trời, trong không 
khí thoáng đãng, bao quanh là những tấm áo 
nâu cùng nhau thưởng thức ánh trăng thích lắm. 
Hầu hết chúng tôi ai cũng thích thiền trăng. Có 
lẽ nhờ pháp môn thiền trăng mà chúng tôi thêm 
yêu vầng trăng sáng. Và cũng thành thói quen, hễ 
trông thấy trăng đẹp là chúng tôi lại nhí nhéo gọi 
nhau: “Ôi trăng đẹp chưa kìa!”, “Đi ngắm trăng 
không?” Chúng tôi rất dễ nhận được sự đồng tình 
trước những lời mời mọc. Vầng trăng gắn bó với 
chúng tôi tới nỗi, khi tôi ở miền Bắc Việt Nam 
vào ngày trăng đẹp, có hai lần các bạn đồng tu 
ở những trung tâm khác gọi điện đến nhắc tôi đi 
ngắm trăng. 

Những phút ngắm trăng của chúng tôi thường 
rất thơ mộng, nhưng chuyện ngắm trăng của sư cô 
Thao Nghiêm và sư cô Cẩn Nghiêm thì lại rất…
tếu. Hồi chúng tôi còn ở bên Làng, hôm ấy sư cô 
Thao Nghiêm và sư cô Cẩn Nghiêm làm trong đội 
dọn dẹp. Thường thì đội dọn dẹp sẽ đi đổ rác vào 
trước bảy giờ tối. Nhưng hôm đó không hiểu sao 
hai sư cô đi đổ rác rất muộn. Hai chị em khênh rác 
qua đổ vào cái thùng bên kia đường. Đổ xong, hai 
sư cô ngước lên và bắt gặp một vầng trăng đỏ ối, 
to tròn đang chuẩn bị nhô lên khỏi lùm cây. Hai 
người tấm tắc:

- Ôi, trăng đẹp chưa kìa!

- Ừ, nó sắp lên rồi đấy!

- Đẹp ha? To ghê!

Ngắm một lúc lâu sư cô Thao Nghiêm chán 
và đòi về:

- Thôi đi về đi, lạnh quá!

- Tí thôi, nó sắp lên rồi!

- Lâu quá, đợi mãi chẳng lên gì cả.

- Nó đang mọc kia kìa, thấy chưa?

Hai người lại đứng ngắm tiếp, một lúc sau 
không kiên nhẫn được sư cô Thao Nghiêm giục:

- Đi về đi, buồn ngủ quá!

Rồi mặc cho sư cô Cẩn Nghiêm vẫn mơ 
màng chiêm ngưỡng vầng trăng, sư cô Thao 
Nghiêm xách thùng đựng rác quay gót. Bỗng 
sư cô “Á” lên một tiếng thất thanh. Sư cô Cẩn 
Nghiêm thấy vậy cũng giật mình nhìn lại và “Ớ” 
một tiếng to không kém, rồi hai sư cô nhìn nhau… 
rũ rượi cười. Té ra là từ nẫy đến giờ hai sư cô cứ 
căng mắt ra ngắm cái… bóng đèn trong khi mặt 
trăng nó mọc ngay… sau gáy. Thảo nào mà bình 
thường trăng chỉ mọc chừng 5 phút, thế mà lần 
này đợi 15 phút mà nó chẳng nhúc nhích gì cả. 
Đọc đến đây bạn đừng cười, bởi nếu là bạn, có 
lẽ bạn cũng nhầm thôi vì cái bóng đèn đó giống 
vầng trăng kinh khủng, hầu hết chúng tôi đều bị 
mắc lừa rồi. Bóng đèn đó ở bên kia cánh đồng ẩn 
sau lùm cây, trông nó tròn xoe và đỏ ối. Có lần 
một nhóm chị em tôi sau khi ăn tối rủ nhau đi dạo, 
lúc về trời đã nhá nhem, một người reo lên “mấy 
chị ơi, trăng đẹp chưa kìa!” Tất cả quay qua xúm 
lại đứng “ngắm”. Ngắm một lúc bỗng một người 
“ngộ” ra và nói: “hôm nay 30 làm gì có trăng”. 
Tất cả “À” một cái rồi khúc khích cười.  

Những kỷ niệm của chúng tôi còn nhiều lắm, 
tôi rất muốn dành thời gian để ghi lại. Tôi luôn 
nâng niu và cất giữ những kỷ niệm ấy vào trái tim 
mình. Tới nay, cái nhóm “lễ Phật” cũng lại mỗi 
người ở một tu viện khác nhau nhưng những kỷ 
niệm thân thương đã khiến cho khoảng cách về 
địa lý không ngăn che được tình chị em của chúng 
tôi. Tôi ngồi viết lại những dòng kỷ niệm chung 
này để nhắc mình và nhắc các chị em cùng ghi 
nhớ, để sau này gặp lại chúng tôi sẽ ngồi bên nhau 
hân hoan kể cho nhau nghe rằng: “Chúng mình đã 
có những phút giây như thế đó”.
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Sự sống đẹp lạ thường
(Bài viết về kinh nghiệm trị bệnh ung thư của thầy Chân Pháp Đăng)

Bụt nhiều hơn, nghĩa là sống chết đều do nghiệp, 
xin thêm một ngày cũng không được thì hơi đâu 
mà lo lắng. 

Hơn nữa mình đã quán chiếu về cái chết 
nhiều năm và sống chết chỉ là việc thay áo cũ 
thành áo mới, đổi xác trà cũ thành trà mới. Chỉ 
thế thôi! Sống được ngày nào vui ngày đó, vì thế 
mình vui tươi và trở nên yêu đời hơn trước nhiều.

Bây giờ ở Pháp, mình đi bộ mỗi ngày, vừa 
nhìn cảnh đẹp núi đồi thiên nhiên, vừa thở không 
khí trong lành và đợi mặt trời xuống để thưởng 
thức cảnh hoàng hôn hồng tím. Vào ngày đẹp trời, 
mình đi bộ dài hơn tám cây số theo con đường đến 
ngã ba Xóm Hạ, quẹo qua lâu đài, đi đến đường 
qua Xóm Mới, quay trở lên đường về lâu đài 
Thénac. Ngày nào có nhiều mây, mình đi bộ qua 
Xóm Đoài, con đường dài khoảng hai cây rưỡi số, 

Thiên nhiên trị liệu 
Mình vẫn khỏe và mập hơn lúc còn ở Việt 

Nam. Có lẽ mình lành hẳn cơn bệnh rồi, bạn ạ! 
Trước đây mình luôn luôn suy nghĩ và có niềm tin 
rằng mình sẽ lành mạnh, bởi thế mình sống vui 
trong suốt thời gian ba tháng điều trị ở Thủ Đức. 

Mùa xuân năm nay mình trở về Làng Mai 
sau khi đi ngang qua một cơn đại giải phẫu với 
nhiều đau nhức và điều trị một thời gian tại Việt 
Nam. Mình bị ung thư ruột già. Bác sĩ Tôn Thất 
Cầu, Trưởng khoa Ung Bướu ở bệnh viện Trung 
Ương Huế bảo mình phải điều trị bằng hoá chất, 
nhưng mình muốn trị bằng thiền định và các loại 
thuốc cỏ cây thiên nhiên. Sau hơn hai mươi năm 
tu học, mình tin tưởng nơi Bụt và pháp môn của 
Bụt do Thầy trao truyền. Mình dùng năng lượng 
chánh niệm để sống vui trong lúc điều trị. Mình 
cũng tin các bác sĩ nhưng mình tin ở giáo lý của 

(Bài iết ề ki h hiệ t ị bệ h th ủ thầ Châ Phá Đă )
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đi về cũng được hơn bốn cây số. 

Đi bộ giúp cơ thể của mình tiếp nhận được 
nhiều sinh tố D từ tia nắng mặt trời để điều trị ung 
thư. Mình đang thực tập theo đề nghị của bác sĩ 
Lương Vinh Quốc Khanh. Ở Pháp mặt trời thật 
quý! Pháp thuộc về vùng Bắc Âu cho nên mặt 
trời có nhiều tia hồng ngoại gửi theo trong nắng 
nhiều sinh tố D. Mặt trời ở đây không nóng thiêu 
đốt như mặt trời ở các nước nhiệt đới và nắng ấm 
áp chứ không gay gắt như nắng ở quê nhà. Mình 
vừa đi vừa mở tung hết cánh cửa tâm hồn và cơ 
thể cho thiên nhiên đi vào nuôi dưỡng và trị liệu. 

Mình thấy rõ nắng có công năng trị liệu. Gió 
chiều, không khí, trời xanh, lá rừng, bông hoa đều 
có công năng trị liệu... Tóm lại, tất cả năng lượng 
trong thiên nhiên đều có công năng trị liệu. Thiên 
nhiên là thuốc quý nhất trong các loại thuốc. 

Chánh niệm là năng lượng tỉnh táo, ý thức, 
bén nhạy nên sự cảm nhận của thân tâm với các 
loại năng lượng như nắng, gió, không khí, bình 
an, tươi mát, tĩnh lặng trở nên rõ rệt. Khi tâm ý 
không còn hoạt động lao xao trở về với trạng thái 
yên tĩnh thì nó có thể tiếp xúc được với mọi hiện 
tượng hình sắc, kể cả năng lượng trong sự sống. 
Khi tâm thức xao động thì nó mờ ám bởi sự rung 
động (vibration), do đó nó không thể bắt được làn 
sóng trị liệu của thiên nhiên và sự sống. Mình tập 
sống với tâm không suy nghĩ, không lo âu, không 
tính toán. Luôn luôn nhớ rằng mình chỉ còn một 
ngày để sống, vì vậy mình thực tập trân quý sự 
sống thật sự. 

Không biết thiên đàng của Chúa Trời có đẹp 
hay không? Nhưng cảnh tượng ở nơi đây sao đẹp 
đến lạ lùng! Nó đẹp đến huy hoàng, mây trời màu 
sắc rực rỡ, thiên nhiên xanh mướt mát mẻ, đồi 
núi chập chùng yên tĩnh! Xóm Thượng là thiên 
đường tuổi thơ của mình. Về đây, mình tiếp xúc 
lại nhiều kỷ niệm của thời còn là một sư chú. Sư 
Ông đặt tên cho mình là sư chú Pháp Đăng, và 
mình tự đặt cho mình nhiều tên khác nữa trong ấy 
có sư chú Thạch Lang, sư chú Châu Linh, Suối, 
Lang, Tình Lang, Chàng Đá, Tuyết Sơn... Ngồi 
đâu, mình cũng bắt gặp bóng hình của sư chú 
Thạch Lang. Sư chú đã từng ngồi ngắm mặt trời 
lặn, đã từng đi chơi khắp nơi, đã từng ngồi thiền 

nơi đồng cỏ, bên hồ sen, dưới cây tùng... Sư chú 
đã từng ngồi hàng giờ vẽ cái hồ số tám dưới thung 
lũng của nhà thờ Thénac bằng sơn màu… 

Tuy nhiên, mình không đánh mất mình trong 
quá khứ đâu mà an trú thật bền trong hiện pháp 
cho nên mình cảm thấy vui và thấy rõ thân tâm 
càng ngày càng khỏe mạnh.

Suy nghĩ lành mạnh 
Mình đang dùng phương pháp tư duy tích 

cực, lành mạnh, trong sáng để điều trị ung thư. 
Suy tư là một loại hoạt động của tâm, có thể gọi 
là năng lượng. Suy tư là tiếng nói âm thầm trong 
tâm ý, có ảnh hưởng tới đời sống nội tâm, thân thể 
và tác động lên mọi người, mọi loài chung quanh. 

Sau nhiều năm tu luyện, mình thấy mỗi tư 
duy đều có ảnh hưởng rõ rệt tới hoạt động của 
thân thể. Suy nghĩ dễ thương thì cơ thể nhẹ nhàng, 
bình an. Suy nghĩ dữ dằn, lo sợ, thù ghét thì cơ thể 
bứt rứt, tạo năng lượng sôi sục trong máu huyết, 
tim đập nhanh và thường đưa tới mệt mỏi, đau 
nhức. Suy nghĩ xót thương thì cái nhìn dịu hiền 
làm cho cơ thể buông thư, ấm áp. Suy nghĩ bậy 
bạ, trần lụy, dâm dục thì cơ thể lên cơn sốt dục 
vọng, bất an, căng thẳng. Suy nghĩ trong sáng thì 
cơ thể thảnh thơi, nhẹ nhàng. Vậy, lấy cái tư duy 
trong sáng, dễ thương, lành mạnh, mình giúp cho 
cơ thể mạnh khỏe, bình an, tạo ra năng lượng đề 
kháng để trị bệnh. Mình rất tin vào phương pháp 
suy tư lành mạnh này. 

Giáo sư Emoto Masaru là người Nhật Bản 
để ra mấy mươi năm nghiên cứu về nước. Giáo 
sư nói: “Nước là nền tảng, bản chất của sự sống.” 
Đời sống con người có liên hệ mật thiết tới phẩm 
chất của nước. Con người mạnh khỏe hay bệnh 
tật đều do nước trong hay nước đục. Điều công 
bố này ai cũng tin, bởi vì con người tiêu thụ nước 
nhiều nhất trong đời sống hàng ngày và giáo sư đã 
đưa ra các hình ảnh chụp từ các nguyên tử nước 
càng làm cho mọi người tin tưởng và kinh ngạc 
hơn.  

Nước bị ô nhiễm có nguyên tử không lành 
lặn, nó bị méo mó, bị bể ra từng mảnh nhỏ; nước 
sạch sẽ, trong lành có nguyên tử nguyên vẹn, hình 
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đẹp như một bông hoa, một hạt tuyết, một ngôi 
sao. 

Hiện giờ có nhiều dòng sông trên thế giới 
đang bị ô nhiễm trầm trọng do con người thải vào 
sông quá nhiều chất độc hóa học, dầu mỡ, rác rến, 
nhất là các nước chậm tiến với đa số người dân 
không có ý thức trách nhiệm và kiến thức về môi 
trường. Nước bị ô nhiễm thì các loài thủy tộc sống 
trong đó cũng bị bệnh, vì thế khi con người ăn các 
loài ấy thì con người cũng bệnh. Lấy nước trong 
dòng sông ô nhiễm ấy để tưới vườn rau cải thì rau 
cải mang theo các chất độc hóa học, vì thế bệnh 
của con người một phần là do nguồn nước bị ô 
nhiễm mang lại. 

Giáo sư làm cuộc thí nghiệm về nước với 
việc cầu nguyện. Lấy một ly nước ở dòng sông 
ô nhiễm, giáo sư cho các học sinh cầu nguyện 
khoảng 20 phút bằng bất cứ tín ngưỡng nào. Giáo 
sư bỏ ly nước ấy ở phòng đông lạnh, rồi lấy vài 
hạt băng trong ly nước ấy chụp hình thì nguyên tử 
nước trở lại nguyên hình, đẹp như một bông hoa, 
nghĩa là nước cũng cảm nhận năng lượng an lành 
của sự cầu nguyện. 

Giáo sư thử nghiệm nước với các loại âm 
nhạc. Lấy một ly nước “nguyên chất” gọi là 
“distilled water” cho nước nghe “nhạc dân ca” 
thì nguyên tử nước biến thành hình bông hoa, 
cho nước nghe “nhạc Rock’n Roll” thì nguyên tử 
nước run rẩy bể từng miếng nhỏ... 

Giáo sư lại thí nghiệm nước bằng cách dán 
lên ly nước các chữ khác nhau như “cám ơn 
nước” thì nguyên tử nước hạnh phúc đẹp hẳn ra, 
“tao giết mày” thì nước sợ hãi nên nguyên tử 
nước méo mó....

Do thế, nước thật sự nhạy cảm! Nước có 
tâm thức vì vậy nước biết được ngôn ngữ, nghe 
được lời nói, âm thanh, cảm được năng lượng, 
ba động của suy tư, lời nói của con người. Bạn 
có thể nói rằng: Sự sống con người ảnh hưởng 
sâu đậm trên bản chất của nước và ngược lại. 
Nếu tâm con người lành mạnh thì nước trong 
trẻo hơn. Nếu con người biết cầu nguyện, khen 
ngợi, hát dân ca thì nước trong lắng trở lại. Và 
nếu con người biết cám ơn, biết bảo vệ, không xả 
rác, không thải các chất độc hại vào nước thì các 

dòng sông sẽ tự nhiên trong lành trở lại.

Thân thể con người chứa gần 70 phần trăm 
nước. Nếu nước ở ngoài nhạy cảm với ngôn ngữ, 
âm thanh, lời nói, suy tư, tình cảm thì nước trong 
thân thể con người cũng như thế. Điều này chứng 
minh rõ là môi trường, cách sinh hoạt, suy tư, nói 
năng của con người có nhiều nguồn năng lượng 
không lành mạnh tạo ra bệnh tật, bởi vì thời nay 
con người mang bệnh quá nhiều. Càng ngày bệnh 
tai biến càng tăng do căng thẳng. Càng ngày bệnh 
ung thư càng nhiều do các chất độc hại. Càng ngày 
bệnh tâm thần càng nhiều do trầm cảm, bất an... 

Tóm lại, ngoài bảo vệ môi trường sinh sống, 
bạn nên thực tập tư duy lành mạnh. Bạn gửi càng 
nhiều tình thương cho mọi người càng tốt. Bạn 
hãy nhớ tới hình ảnh cầu nguyện, lời “cảm ơn” 
của giáo sư Masaru mà nguyên tử nước trong lại 
đẹp hẳn ra, huống hồ gửi năng lượng an lành, tình 
thương, biết ơn tới con người thì chắc chắn con 
người sẽ mạnh khỏe. Bạn hãy suy tư lành mạnh 
như thế cho người thân, bạn bè, mọi người, mọi 
loài và thiên nhiên nữa nhé. Năng lượng lành 
mạnh sẽ làm cho cỏ xanh hơn, nước trong hơn, 
hoa thắm hơn, chim hót hay hơn, mẹ vui hơn, em 
khỏe hơn...

Quan trọng hơn hết là mỗi ngày bạn hãy nhớ 
suy tư lành mạnh, dễ thương, tha thứ, vui tươi đối 
với chính bạn, bởi vì năng lượng tình thương, lành 
mạnh, sự tha thứ, niềm vui tươi sẽ tuôn chảy khắp 
châu thân, giúp cho thân thể mạnh khỏe, sức đề 
kháng gia tăng, máu huyết lưu thông thì thế nào 
bạn cũng sẽ khỏe mạnh. Bạn hãy thử nghiệm vài 
suy tư lành mạnh xem thế nào!

Trị bệnh bằng thiền định
Thiền định là phương pháp trị liệu tuyệt vời 

nhất. Thiền định là sức mạnh tâm linh giúp gạn lọc 
tâm ý tiêu cực như phiền não, sợ hãi, lo lắng, đam 
mê, sầu muộn... Thiền định thắp sáng ý thức, tập 
trung tâm ý, dự trữ năng lượng giúp cơ thể phục 
hồi sức khỏe. Thiền định là nếp sống chánh niệm 
trong đời sống hàng ngày, tức là đi biết đi, ngồi 
biết ngồi, đau biết đau, buồn biết buồn... Thiền 
định có thể thực hiện trong mọi sinh hoạt của đời 
sống nhưng quan trọng nhất vẫn là ngồi thiền.
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Ngồi thiền là cuộc trở về với bạn, sự sống 
và hiện tại. Ngồi thiền là đưa tâm rong ruổi trở 
về hợp nhất với thân ở trong trạng thái tĩnh lặng, 
do thế bạn trở thành sự sống, thâm nhập sự sống, 
cảm được chất liệu nuôi dưỡng từ sự sống. Cả con 
người bạn tỏa ra một sức sống tràn đầy từ đôi mắt, 
nụ cười, dáng ngồi. 

Tuy nhiên, một số đông các bạn đang gặp 
nhiều khó khăn về phép ngồi thiền. Có lẽ, các bạn 
này chưa nắm rõ tư thế và nghệ thuật của phép 
ngồi thiền. Ngồi thiền là ngồi chơi. Ngồi chơi là 
ngồi thở. Nếu ngồi mà bạn không theo dõi hơi 
thở thì tâm ý bạn sẽ lén lút ra đi. Vì vậy “hơi thở 
là dây neo” giữ chiếc thuyền tâm ý ở lại với thân. 
Ngồi chơi cho vui, tức là ngồi không gồng gượng, 
không cố gắng, không gò bó, không căng thẳng, 
không mong cầu, do thế bạn sẽ ngồi được lâu, 
không bị nghẹt thở, không đau nhức, không mỏi 
mệt, không buồn ngủ. Phong cách ngồi chơi làm 
cho buổi ngồi thiền trở nên thoải mái, nhẹ nhàng 
và an lạc.  

Thế ngồi vững nhất là ngồi kiết già, hai bàn 
chân chéo vào nhau, chân phải đặt trên bắp vế trái 
và chân trái trên bắp vế phải, gọi là liên hoa tọa 
(thế ngồi hoa sen). Bạn ngồi xếp bằng hai chân 
trên một cái gối dày vừa đủ để giữ vững toàn thân. 
Nếu ngồi kiết già quá khó thì bạn có thể ngồi bán 
già, chỉ chân này chéo vào chân kia hay ngược lại. 
Nếu ngồi bán già vẫn còn khó thì bạn có thể ngồi 
khép hai chân đặt về phía trước hoặc muốn ngồi 
như thế nào cũng được, miễn là cảm thấy thoải 
mái. Bạn cũng có thể ngồi trên ghế, hai bàn chân 
đặt trên sàn nhà và hai tay chạm vào nhau bắt ấn 
thiền định. 

Quan trọng là giữ lưng cho thẳng, buông thư 
mà không gồng cứng ngắt. Ngồi sao mà phần trên 
từ bụng trở lên của cơ thể hoàn toàn thư giãn, 
thả lỏng, thoải mái. Bạn có cảm giác cơ thể nhẹ 
như một sợi tơ. Nếu ngồi mà tư thế nặng nề, mệt 
nhọc, khó thở thì bạn phải điều chỉnh lại tư thế. 
Có thể sống lưng cong quá, bụng bị ép, cơ thể 
gồng gượng cho nên máu huyết, tim mạch, hệ 
hô hấp không lưu thông. Hai bên sống lưng là 
hai luồng năng lượng, có những dây thần kinh 
và nhiều huyệt mạch điều khiển tất cả hoạt động 
trong cơ thể. Bạn phải trả xương sống trở về trạng 
thái cong tự nhiên của nó. Hãy để xương sống thả 
lỏng như lúc bạn đi hay đứng thì thần kinh, máu 
huyết, mạch huyệt mới đả thông. Lúc ấy năng 
lượng trong cơ thể mới lưu chuyển giúp cho tâm 
thức thông suốt và an lạc. 

Tại một vài thiền viện, thiền sinh không 
được động đậy trong khi ngồi thiền, dù chân bị 
tê nhức thế nào họ cũng phải cố gắng chịu đựng, 
điều này không cần thiết. Ngồi thiền là để có an 
lạc và hạnh phúc. Nếu một phần nào của thân thể 
bị đau nhức, tức là thân thể bạn muốn báo động 
điều gì đó. Bạn phải biết lắng nghe nó, không nên 
bắt cơ thể chịu đựng quá sức, vì làm thế có thể bộ 
phận ấy sẽ bị tổn thương. 

Nếu chân bạn bị tê đau trong khi ngồi, bạn 
có thể tự động sửa lại thế ngồi cho thoải mái hoặc 
đổi chân dưới lên trên. Bạn vừa làm một cách nhẹ 
nhàng chậm rãi, vừa theo dõi hơi thở và từng cử 
động của thân thể thì tâm bạn vẫn an trú trong 
định. Nếu chân vẫn không hết đau, làm bạn chịu 
hết nổi thì bạn có thể đứng dậy, đi thiền hành từng 
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bước chậm rãi, đến lúc bạn thấy có thể ngồi lại 
được thì bạn ngồi xuống, miễn sao bạn đừng làm 
động niệm đến các bạn khác. Điều này không đến 
nỗi gây trở ngại gì cho thiền tập mà ngược lại giúp 
bạn thực hành ngồi thiền có hiệu quả hơn. Tuy 
nhiên, bạn được khích lệ ngồi yên cho đến lúc hết 
giờ thiền tập.  

Đôi khi bạn ngồi thiền là để chạy trốn cuộc 
đời, chạy trốn chính mình, giống như con thỏ chui 
vào hang của nó. Làm như vậy, bạn có thể tạm yên 
ổn trong một thời gian ngắn, nhưng khi ló đầu ra 
khỏi hang, bạn vẫn phải đối diện với những vấn đề 
thường nhật của bạn. Giống như khi bạn tu hành 
ép xác, bạn mệt nhoài và có ảo tưởng là bạn chẳng 
còn vấn đề gì nữa. Nhưng khi cơ thể bạn phục 
hồi sinh khí thì những vấn đề kia cũng kéo về 
theo. Bạn không cần tu gấp, chỉ cần tu cho thảnh 
thơi, đều đặn và hạnh phúc. Tu là một chuyến đi. 
Chuyến đi vô cùng tận. Chuyến đi không có đích. 
Bạn hãy biết đi chậm rãi trong thanh thản. Mỗi 
ngày bạn nhớ quán chiếu nhìn sâu vào lòng mọi 
sự mọi việc đang xảy ra. Thực tập như thế bạn 
mới có thể tiếp xúc được sâu sắc với cuộc sống 
muôn hình vạn trạng và biến đổi vô thường. 

Hãy nhớ bí mật của ngồi thiền là ngồi chơi, 
ngồi thở, vì vậy bạn tập ngồi thiền khắp mọi nơi. 
Khi ngồi tại văn phòng hay trong xe hơi, bạn hãy 
nhớ ngồi thở. Ngay cả khi đi mua sắm tại một siêu 
thị đông người hay đứng chờ hàng dài trước nhà 
băng, ga tàu lửa, trạm xe buýt, nếu bạn cảm thấy 
mệt mỏi, bực dọc, bất an thì bạn có thể tập thở và 
mỉm cười để đừng bị chìm trong hoàn cảnh đó. 
Bạn hãy giữ sự thăng bằng cho thân tâm. Muốn có 
khả năng đối diện với bao phiền toái của cuộc đời, 
bạn cần trở về với bạn bằng hơi thở ý thức. Ở đâu, 
trong tư thế nào, đi, đứng, nằm, ngồi, bạn cũng 
nhớ tập thở. Tu là thở. Tu là chơi, tu như chơi. 

Ngồi thiền, bạn không suy nghĩ, không tính 
toán, không tạo tác gì hết mà chỉ thở, mở cửa tâm 
thức cho các hạt giống lưu chuyển. Bao nhiêu tâm 
ý đều được bạn nhận diện, bao nhiêu tình cảm 
đều cho tuôn chảy thông thương. Tâm thức bạn 
có nhiều dòng sông. Ngồi thiền như ngồi chơi bên 
bờ sông, bạn thấy rõ những gì đang trôi trên dòng 
sông ấy như cái thùng, cành cây, con thiên nga, 
cánh bèo... Ngồi thiền cũng thế! Bạn ngồi bên bờ 

sông tâm linh để nhìn dòng sông tâm ý cho rõ. Bờ 
sông tâm linh ấy là ánh sáng chánh niệm, thiền 
định được dựng lên từ hơi thở ý thức, bước chân 
tĩnh lặng, câu niệm Bụt, câu trì chú. 

Ngồi thiền đúng cách giúp tâm sáng suốt nên 
bạn thấy biết rõ mọi hoạt động trong tâm ý. Bạn 
không xua đuổi và không bám víu vào tâm ý nào 
dù đó là an lạc hay hạnh phúc, buồn tủi hay khổ 
đau. Bạn giữ tâm ý thoáng như hư không, sáng như 
buổi bình minh, yên như hồ nước tĩnh lặng. Bạn 
giữ lấy tâm hồn nhiên, tâm bản nhiên sáng lạng để 
nhận diện suy tư, tâm ý, cảm thọ và chuyển hóa 
đi những bế tắt, buồn đau, muộn phiền. Càng yên 
càng nhẹ, càng sáng càng thông, càng vô tư càng 
thoải mái. 

Có người nói thiền định đâu phải chỉ là ngồi, 
vì vậy bạn tập làm việc gì cũng là cơ hội sống 
thiền. Dù sao thế ngồi vẫn là tư thế vững chãi dễ 
đi sâu vào thiền định khai mở suối nguồn an lạc, 
thanh tịnh, thảnh thơi làm “thuốc an dưỡng” trị 
liệu cho thân thể và tâm hồn.  

Niềm tin là thần dược
New biology có thể dịch ra tiếng Việt là 

ngành sinh học mới. Các nhà sinh học mới vừa 
khám phá ra một điều bí mật là di thể không phải 
quyết định về tất cả phẩm chất của con người, 
mà chính là niềm tin (belief). Đây là cái thấy trái 
ngược với các nhà sinh học trong quá khứ, bởi ai 
ai cũng tin rằng di thể là nền tảng, bản thể làm 
ra thực chất của đời sống con người. Vui buồn, 
thương ghét, mạnh khỏe, bệnh tật, hạnh phúc, khổ 
đau, thông minh, chậm hiểu, cao thấp... đều do di 
truyền.

Các nhà sinh học mới đại diện là Bruce 
Lipton, làm các cuộc thí nghiệm và thấy rằng di 
thể hay DNA không thể tự nó hoạt hóa (activate) 
để tạo ra các sinh hoạt trong đời sống con người 
mà chính là niềm tin. Họ nói: “Nếu lấy một cậu bé 
có di thể thông minh bỏ vào một môi trường thiếu 
học thì cậu bé ấy sẽ lớn lên không có sự thông 
minh nào. Như vậy, rõ ràng là sự thông minh của 
một con người không hoàn toàn do di thể quyết 
định mà còn tùy thuộc vào môi trường, đặc biệt 
là sức mạnh của niềm tin.” Họ nói tiếp: “Niềm tin 
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phát xuất từ đâu? Niềm tin phát xuất từ nhận thức 
(perception) mà nhận thức nghĩa là sự giao cảm, 
sự tiếp xúc của tế bào và môi trường. Bruce nói 
mỗi tế bào đều có cái ăn - ten (antena) rà được tín 
hiệu của môi trường chung quanh.”

Các nhà sinh học mới nói rằng tế bào rất 
thông minh. Tới gần chất độc thì nó tự rút lui để 
tránh bị nhiễm độc, gần thức ăn thì nó tìm tới để 
được bồi dưỡng. 

Nếu bạn căng thẳng thì tế bào co rúm trở lại 
nên cơ thể bạn không lưu thông, máu không đến 
được các bộ phận của cơ thể, vì thế căng thẳng tạo 
ra nhiều đau nhức, tật bệnh. Nếu bạn thư giãn thì 
tế bào thoải mái, vui chơi nên cơ thể lưu thông, 
máu huyết đi khắp mọi nơi giúp nuôi dưỡng, trị 
liệu làm cho cơ thể được mạnh khỏe. Sống thư 
giãn, bình an giúp cho các tế bào hạnh phúc, vui 
cười thì tự nhiên bạn được mạnh khỏe. Giống như 
thư giãn hay bình an, nếu tin rằng bạn sẽ mạnh 
khỏe thì cơ thể mạnh khỏe. Các tế bào, các hệ 
miễn dịch thông minh, nhạy cảm có thể tiếp nhận 
bất cứ tín hiệu gì của bạn gửi đến. Các nhà sinh 
học mới nói: “Nếu bạn suy nghĩ là bạn còn trẻ thì 
tự động tế bào khỏe mạnh nên bạn trẻ mãi. Ngược 
lại, nếu bạn suy nghĩ là bạn già rồi thì tự nhiên 
tế bào già yếu, teo đi cho nên bạn mất sức, già đi 
rất nhanh.”

Theo Duy Biểu học, nhận thức là sự xúc 
chạm giữa sáu căn và sáu trần tạo ra cái thấy, cái 
nghe, cái ngửi, vị nếm, xúc chạm, ý thức. Con 
mắt thấy ngọn lá, đó là cái thấy. Lỗ tai nghe cơn 
mưa, đó là cái nghe. Lỗ mũi ngửi hương sen, đó 
là cái ngửi...  Tuy nhiên, công năng của các căn 
được cấu tạo trong sự giới hạn nhỏ bé của cơ thể 
cho nên chúng chỉ tiếp xúc với thế giới hạn hẹp, 
chứ sự sống linh động, sâu sắc, bao la có nhiều 
hiện tượng như âm thanh, hình sắc, làn sóng, 
năng lượng ngoài khả năng cảm nhận của các căn. 
Cộng với cái nhận thức luôn đi ngang qua trung 
gian suy luận, so đo, phỏng đoán và bị ảnh hưởng 
sâu đậm về các loại tình cảm, ký ức, thành kiến 
trong tâm thức, bởi vậy cho nên nhận thức cũng 
bị nhiều hạn chế và thường sai lầm. Thấy sợi dây 
mà tưởng con rắn nên sợ quýnh lên. Nghe tiếng 
gió rì rào nơi lá rừng mà tưởng âm thanh của loài 
ma quỷ nào đó nên sợ đến nổi da gà... Vậy, nhận 

thức cần tu tập, xét nghiệm bằng sự quán chiếu 
của ánh sáng chánh niệm, thiền định mới có thể 
gạn lọc được sự hạn hẹp và sai lầm của nó. Vì thế, 
phần căn bản của vui buồn, thương ghét, khổ lạc, 
sức khỏe, tật bệnh đều phát sinh từ nhận thức. Tu 
tập để thay đổi nhận thức làm cho nó lành mạnh, 
sáng sủa, nhẹ nhàng là thang thuốc thần diệu nhất 
trong việc trị liệu.

Trong Duy Biểu học, nhận thức là nền tảng 
đưa tới trí tuệ, tình thương, và cố nhiên là đưa 
tới niềm tin. Niềm tin sâu sắc hay cạn cợt đều 
tùy thuộc vào phẩm chất của nhận thức. Khi nhận 
thức có trí tuệ hoặc gần với trí tuệ thì niềm tin ấy 
là sự thật, là sức mạnh, tạo ra sự cảm thông, tin 
yêu, bao dung, hạnh phúc, lành mạnh. Ngược lại, 
khi nhận thức có nhiều sai lầm, u mê, kỳ thị thì 
niềm tin ấy tạo ra chia rẽ, hận thù, đố kỵ, bệnh 
hoạn, khổ đau. Vậy, khổ đau hay hạnh phúc, khỏe 
mạnh hay tật bệnh đều phát xuất từ nhận thức, 
nền tảng cho niềm tin.

Bạn có niềm tin nơi Bụt, bởi bạn thấy được 
tượng Bụt, nghe nói về Bụt, học về giáo lý của 
Bụt và thực hành theo lời Bụt dạy. Bạn đã nếm 
được phần nào pháp lạc của thiền tập. Bạn có kinh 
nghiệm về sự thật khổ đau, thấy được nguyên 
nhân khổ đau và có con đường vượt thắng khổ 
đau nên bạn không sợ khổ đau. Gặp khổ đau, bạn 
biết cách thực tập chấp nhận để chuyển hóa mà 
không la mắng, không đánh trả, không giận hờn... 
Trái lại, bạn có thể phát khởi lòng xót thương đối 
với người làm khổ bạn, vì thế bạn khôi phục lại 
niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Đó là sức mạnh 
tâm linh do niềm tin đem lại. Niềm tin của bạn 
không ai có thể lung lạc được. Đó là chánh tín.

Một người khác cũng có niềm tin nơi Bụt 
nhưng người này chưa nghe nói về Bụt, có ít cơ 
hội học hỏi giáo lý của Bụt và chưa từng thực 
tập theo giáo pháp ngày nào cả. Vì không tu tập 
nên người này không nếm một chút gì an lạc của 
giáo pháp. Người này chưa biết gì về Tứ Diệu Đế, 
không biết sự thật khổ đau, không thấy nguyên 
nhân khổ đau, không biết con đường chuyển 
hóa khổ đau. Gặp khổ đau, người này chỉ biết la 
mắng, giận hờn, đánh trả, than trời, trách đất. Gặp 
bất bình, người này dễ nổi giận... Nên người này 
mang trong tâm nhiều nỗi bất an, giận hờn, phiền 
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não, vì thế đời sống của người này ít có hạnh phúc, 
thiếu mất tình thương.

Niềm tin của người này có thể do thấy qua 
tượng Bụt hoặc tin theo cha mẹ... Thấy Bụt như là 
một hình tượng bằng xi măng, đá hoa, vàng, ngọc 
thì cái thấy ấy còn cạn, và nếu tin Bụt qua hình 
tượng có thể gọi là tà tín. Nó không dính líu gì về 
giáo lý và bản chất của Bụt. Niềm tin này dễ bị 
lung lạc và có thể đưa tới mê tín, dị đoan.

Cũng đều là niềm tin nhưng hai niềm tin trên 
hoàn toàn khác nhau. Một bên biết chấp nhận khổ 
đau để quán chiếu mà chuyển hóa để đưa tới hạnh 
phúc, tha thứ, xót thươ ng. Một bên không biết gì 
về Tứ Diệu Đế, không chấp nhận khổ đau, chỉ biết 
đánh trả, trách móc, hơn thua, đưa tới thêm nhiều 
cay đắng. Vậy, niềm tin có nhiều cấp bậc. Niềm 
tin làm bằng trí tuệ có thể đưa tới hạnh phúc, khỏe 
mạnh, giải thoát. Niềm tin làm bằng mù quáng, 
mê tín, cố chấp chắc chắn đem lại đau khổ, não 
phiền, buộc ràng. 

Gặp lúc khó khăn, bạn suy nghĩ và tin tưởng 
rằng mình sẽ vượt qua khó khăn này thì cơ thể bạn 
sẽ tạo ra kích thích tố, đẩy mạnh hệ miễn dịch, 
biến thành năng lượng giúp bạn tiếp tục chiến đấu 
để vượt qua khó khăn ấy. Học hành cũng thế! Nếu 
bạn quyết tâm thành công ngành y khoa thì bạn có 
sức mạnh chú tâm học hết tất cả các môn chuyên 
ngành dù khó cách mấy để trở thành một bác sĩ. 
Ngược lại không có niềm tin, bạn chẳng học hành 
hay làm được việc gì cả. Vậy, niềm tin cực kỳ 
quan trọng. Niềm tin là sức mạnh. Có niềm tin, 
bạn có năng lượng có thể làm tất cả mọi việc khó 
làm.

Niềm tin là một thần dược giúp mình đang 
điều trị được ung thư. Lúc ấy, mình không nghĩ 
là mình đang mang bệnh nặng, chỉ biết sống vui, 
mỉm cười, thảnh thơi, vô tư từng giây từng phút. 
Mình thường nghĩ thế nào mình cũng mạnh khỏe. 
Niềm tin tích cực ấy là do cái cảm nhận về sự 
phục hồi trong cơ thể và sự thiền tập hàng ngày 
đưa tới. Mình không tin mù quáng đâu, bởi có một 
nguồn năng lượng, một sức sống đang tràn dâng 
trong cơ thể.

Hơn nữa, bao nhiêu năm quán chiếu về sự 
mong manh của kiếp người nên mình có khả năng 

buông bỏ mọi vương vấn, nhất là bỏ được hạt 
giống sợ chết. Mình không suy nghĩ, không lo sợ 
gì cả và sẵn sàng chấp nhận tình trạng sức khỏe 
đang có với trái tim nhẹ nhàng và tâm hồn bình 
thản. Bụt đã dạy rõ về sinh tử, và mình đã quán 
chiếu về giáo lý “một là tất cả”. Mình là nắng mai, 
là cây, là lá, là cơn mưa, là đại địa, là dòng sông, 
là cha mẹ, ông bà, tổ tiên... bằng hình ảnh thai nhi 
nối liền với nhiều bà mẹ qua những cuống nhau 
vô hình thì có gì phải sợ.

Có lẽ các tế bào trong cơ thể của mình tiếp 
nhận năng lượng niềm tin mạnh khỏe và niềm vui 
sống nên nó hồi phục thật nhanh. Chỉ trong vòng 
ba tháng, mình cảm thấy cơ thể trở lại mạnh khỏe 
hẳn như trước. Cố nhiên sự hồi phục này cũng nhờ 
thuốc men, thức ăn, sự quan tâm, sự cầu nguyện 
và tình thương của nhiều người.

Mình xin hết lòng cám ơn Thầy, các tăng 
thân, gia đình, bạn bè, các bác sĩ và bà con làng 
xóm giúp mình vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. 
Có thể, mình sẽ sống lâu lắm. Phải nói “không 
có lẽ” gì hết mà chắc chắn là như thế. Mình phải 
dùng tâm lực và suy tư lành mạnh để sống mạnh 
khỏe như sự khám phá về “niềm tin” của các nhà 
sinh học mới. Bạn và mình hãy cứ vui tươi, yêu 
đời, tha thứ, bình an, thanh thản. Tại sao không? 
Bởi vì, bạn và mình đang còn sống mạnh khỏe, 
còn niềm vui nào bằng.

Sự sống đẹp lạ thường 

Xin trả về thiên nhiên
Những dòng suối yêu thương
Đổi trao từ vô thỉ
Sự sống đẹp lạ thường
Xin trả về quê hương
Tấm thân cát bụi này
Chết như thay chiếc áo
Sống thương yêu mỗi ngày.

Bài thơ này diễn tả về cái mong manh của 
kiếp người. Đây là một phép quán quan trọng cho 
các thầy, các sư cô lúc Bụt còn tại thế. 

Bạn không thể nào giữ được tâm bình thản 
trước cái đau nhức khủng khiếp lúc xác thân này 
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tan rã, chỉ có những người có chuẩn bị tinh thần 
bằng phép thực tập làm quen và nhìn sâu vào cái 
chết. Bạn phải tập chết mỗi ngày. Bạn không nên 
tin rằng “chết” là điềm chẳng lành, đừng bị người 
ta lừa rằng nó là một việc cấm kỵ. Không! Chết 
là một nghệ thuật tuyệt vời, cao nhất của một kiếp 
người. Bạn phải tập chết cho thật đẹp, an, lành. 
Người Tây Tạng để hết cả cuộc đời quán chiếu, 
tu luyện, học hỏi về bản chất của cái chết, do vậy 
họ có một nếp sống rất bình thản. 

Sự thật, biết bao nhiêu tế bào trong cơ thể 
đang chết trong từng giây từng phút và đồng thời 
biết bao nhiêu tế bào trong cơ thể đang sinh sôi 
nẩy nở mỗi ngày. Từ đó, bạn thấy rõ sống chết là 
chuyện bình thường đang xảy ra ngay trong cơ 
thể bạn. Sống chết lưu chuyển, trao đổi với nhau 
làm cho sự sống thêm linh động như ngày qua 
đêm, mưa rồi nắng, xuân tới hạ...  

Bạn nhớ đừng sống hững hờ với những gì 
mầu nhiệm đang có mặt trong sự sống và đừng 
tự che mắt trước sự thật mong manh của mọi sự, 
mọi vật. Có cái thấy này, bao nhiêu việc khác trở 
nên không còn quan trọng nữa. Biết đói, bạn mới 
nếm được cái hạnh phúc khi được ăn no. Biết đau 
nhức, bạn mới cảm được cái hạnh phúc khi không 
còn đau nhức. Biết chết, bạn mới thấy được cái 
hạnh phúc khi được sống thật sự. Hãy sống vui 
tươi, hạnh phúc và yêu thương ngay đi bạn! Đừng 
đợi niềm vui, hạnh phúc ở ngày mai hoặc nơi nào 
khác vì nó có thể muộn màng.

Bạn thử tập nhìn sự sống của bạn có ở trong 
thân tứ đại, đồng thời nó cũng có mặt ngoài 
thân tứ đại. Hãy tập làm quen rằng: Thân này là 
mảnh vườn, máu này là dòng sông, hơi thở này 
là không khí, nhiệt lượng này là ánh nắng buổi 
sớm, trái tim này là mặt trời... Mỗi giây mỗi phút, 
sự sống bạn liên tục gắn liền, đổi trao mật thiết 
với nhiều yếu tố khác trong sự sống. Uống nước, 
bạn là mạch nước từ lòng đất sâu, bạn là con suối 
nhỏ, bạn là đám mây bay... Ăn cơm, bạn là cánh 
đồng lúa vàng đang hát vi vu trong cơn gió. Thở 
không khí, bạn trở thành không gian bao la... 
Nghe dòng sông vỗ vào bờ, bạn nghe được tiếng 
gọi từ bản thể uyên nguyên của chính mình. Thấy 
ruộng vườn, núi sông, bạn thấy được tấm thân 

mênh mông của bạn... Bạn là tất cả vũ trụ bao la. 
Nhìn đâu, bạn cũng thấy được mặt mũi chân hình. 

Bạn hãy tập chết để biết trân quý sự sống và 
sống sâu sắc từng giây phút hàng ngày. Chết như 
thay chiếc áo nên bạn tập sống yêu thương mỗi 
ngày. Sự sống tuyệt vời như vậy đó! Sao bạn cứ 
mãi nhốt tâm hồn trong ngục tù cô đơn, buồn tủi, 
giận hờn. Hãy trả về thiên nhiên những dòng suối 
yêu thương. Hãy trả về quê hương tấm thân cát 
bụi này. Quê hương sẽ ôm ấp, chở che cho bạn. 
Bạn sẽ ngủ yên trong lòng đất. Tâm hồn bạn sẽ đi 
về nơi quê xưa chốn cũ.   

Tình em là những sao đêm
Lung linh tỏa chiếu bên thềm ánh trăng
Ngàn năm một đóa sao băng
Tiêu tan giấc mộng lăng xăng hải hà
“Tâm em là dải ngân hà”
Đêm đêm lấp lánh hằng sa nến hồng
Trời hồng là trái tim chung
Muôn ngàn thế giới xoay trong nhịp nhàng
Lòng em vũ trụ thênh thang
Không gian vô tận, thời gian vô cùng
Ca dao mẹ hát thì thầm
Hành tinh xinh đẹp ân thâm ngàn trùng
Thân em trải khắp non sông
Mong manh mà vẫn mênh mông ruộng đồng
Tùy duyên biểu hiện tương phùng
Một vùng điện lực lưu thông xa gần
Chân như ánh sáng trong ngần
Trăng sao lưu chuyển hiện thân kiếp người
Buồn vui, khổ lạc đầy vơi
Vô sinh cõi ấy rạng ngời hiểu thương
Đời em biến hóa vô thường
Thiên Văn, Lượng Tử đo lường được sao!
Lung linh hư thật thế nào?
Ô hay! Giọt mặn dạt dào biển khơi. 

Chân Pháp Đăng

ì h là h đê
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THẢ BƯỚC ĐI VỀ
Chân Như Hiếu

dù các sư em tôi thường ưa đùa nghịch đã liệt tôi 
vào “Hội người cao tuổi” (so với các sư em nhỏ 
thôi). Những người trẻ thường có nhiều ước mơ 
và hoài bão lắm. Cũng như những người trẻ, thuở 
còn là ni sinh của trường Phật học (cách gọi các 
sư cô còn đi học), tôi cũng có những ước mơ như 
hầu hết các bạn đồng tu: Làm một điều gì đó có 
ích cho mình, cho đạo và cho xã hội. Và lúc ước 
mơ trong mình đã đủ lớn thì ước muốn thực hiện 
ước mơ trong mình cũng lớn lên theo. Những lúc 
thay giờ đổi tiết học, chúng tôi thường có những 
buổi “đàm đạo hành lang”, nói lên ước mơ của 
từng người và đưa ra những mục đích của mình 
cũng như dự tính đến những điều sẽ làm sau khi 
tốt nghiệp các khóa học. Người thì muốn đăng ký 
học thêm lớp dịch thuật kinh điển, người thì muốn 

Năm nay, sinh nhật cây Hồ Đào tròn mười 
tuổi thì tôi, cũng đã theo Thầy và tăng thân tu tập 
được mười năm (tôi qua Làng trước một ngày 
xuất gia của các sư em cây Hồ Đào). Mười năm. 
Nhanh quá!

Tôi vẫn còn nhớ những ngày sắp rời chùa 
để sang Làng tu học, một số rất ít người biết tôi 
nghỉ học đã thắc mắc rằng tại sao tôi lại bỏ học 
ngang mà đi như vậy và khuyên tôi nên tiếp tục 
học cho xong khóa Phật học viện. Nhưng khi biết 
tôi đã quyết định đi thì mọi người chỉ lắc đầu, thở 
dài buông một câu “thiệt không thể hiểu nỗi…” 
Thật sự thì tôi đâu có bỏ học nửa chừng, tôi chỉ 
thay đổi cách học thôi mà. Nhưng tại sao tôi phải 
thay đổi cách học. Mỗi người có một cách nhận 
xét về tôi.

Tâm Ban Đầu
Mọi cái bắt đầu thật đẹp!

Bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống của 
một người xuất sĩ với những ngày đầu, mọi cái 
đối với tôi thật đơn giản. Thời gian đầu ấy, hầu 
như tôi không biết đến nhu cầu cá nhân là gì ngoài 
việc học kinh, tụng kinh, làm những gì sư phụ chỉ 
bảo và đến trường. Tôi rời nhà vì mục đích muốn 
trở thành người tu và khi được chấp nhận ở chùa, 
chỉ cần được tu thôi, tôi thấy mình may mắn lắm 
rồi. Thức khuya dậy sớm tụng kinh, chấp lao phục 
dịch, bị quở phạt, v.v.. tôi không thấy có gì phiền 
hà cả. Tâm phán xét, buộc tội, so sánh hơn thua, 
thị phi nhân ngã… đã bị sức mạnh của Bồ đề tâm 
quy phục. Cho đến khi tôi được đi học và tiếp xúc 
với bên ngoài. 

Ước mơ của người trẻ
Mười năm về trước, tôi là một tu sĩ trẻ và 

bây giờ tôi vẫn thấy mình còn trẻ như thường mặc 

Chân Như Hiếu
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ra trường nếu được đề cử thì đi dạy ở trường Cơ 
bản hay Trung cấp Phật học, người thì muốn tiếp 
tục du học, lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ Phật học 
hoặc đăng ký tiếp một khóa học nào đó, ngôn 
ngữ chẳng hạn; nhưng cũng có người thì không 
muốn chi cả, sau khi tốt nghiệp thì về chùa tu tập 
thôi. Còn riêng tôi, khi được hỏi như vậy thì tôi 
đã hỏi lại các bạn tôi rằng: “Nếu chỉ còn hai năm 
để sống thì nên chọn học tiếp hay trở về tu thôi?” 
(vì chúng tôi còn hai năm học nữa mới tốt nghiệp) 
Bạn tôi chọn phương pháp hai: “Trở về tu thôi!” 
Và cuộc đời của tôi chuyển hướng bắt đầu từ câu 
trả lời ấy. Đó là thời gian chúng tôi đang học lớp 
Học viện Phật giáo tại Huế (Cử nhân Phật học). 

Học
Tôi đi tu lúc còn nhỏ nên khi vào chùa phải 

đi học một lần hai chương trình vừa Nội điển vừa 
Ngoại điển. Huế cái thời tôi, nếu muốn được trình 
Điệu (tập sự) thì phải có bằng cấp Hai (lớp 9) 
và muốn thọ giới Lớn phải tốt nghiệp phổ thông 
Trung học (lớp 12). Sau này còn có một điều lệ 
mới là muốn thọ giới Lớn thì phải có bằng Trung 
cấp Phật học, điều này tôi mới được biết cách đây 
ba năm khi tôi trở về sống ở Huế. Chùa tôi làm 
ruộng và làm rẫy. Đi học về, tôi tranh thủ cùng các 
chị em ra vườn hay làm vườn xong thì tôi tranh 
thủ vào học bài. Thường thì tôi học bài trong khi 
làm việc hoặc trên đường tới trường. 
Tôi thường viết bài ra giấy, có khi 
còn viết ở tay. Ngồi se nhang, quét 
sân, tưới cây, cuốc đất hay đạp xe 
tới trường tôi đều tranh thủ học bài. 
Mọi thời gian hầu như tôi chỉ dành 
cho việc học và gần như quên hết 
những gì xung quanh. Tôi cũng biết 
yêu thích thiên nhiên, vẫn thấy trăng 
đẹp, gió mát, vẫn rung động trước 
cái đẹp của một bông hoa đang nở, 
v.v.. nhưng tôi gần như không có đủ 
thời gian để thưởng thức, để nhìn sâu 
vào mọi sự mọi vật. Ngay cả những 
khó khăn của tôi, tôi cũng phớt lờ nó 
vì lý do không có đủ thời gian học 
bài, đó là do tôi thấy vậy thôi. Việc 
học đã kéo tôi ra khỏi đời sống hiện 

tại. Tôi, một người tu sĩ trẻ thời đó, một ngày hai 
thời kinh sáng tối, đi học và làm việc chùa. Tuổi 
trẻ của tôi đi qua với các chương trình học: Chưa 
xong chương trình phổ thông Trung học lại thi 
vào các khóa Cơ bản Phật học, Trung cấp Phật 
học, Học viện Phật giáo. Chưa đủ, trong lúc học 
các chương trình ở trường, một vài chị em chúng 
tôi còn rủ nhau đăng ký một chương trình Phật 
học hàm thụ bốn năm trên Nguyệt san Giác Ngộ 
hay những môn học thêm vào buổi tối. Thời gian 
cứ thế đi qua, tôi không có mặt cho Thầy, huynh 
đệ và những gì xung quanh tôi đã đành, ngay cả 
chính tôi, tôi cũng không có mặt cho chính mình. 
Tôi bỏ bê việc tự chăm sóc mình cho đàng hoàng, 
có những lúc tôi chỉ ăn qua loa tô mì gói hoặc 
nhịn đói để kịp giờ đi học. 

Ở đời, người ta vì danh lợi, vì công ăn việc 
làm, vì chưa có cơ hội học hỏi và thực tập những 
lời Bụt dạy nên họ chạy theo cái học, cái bằng 
cấp đã đành. Còn tôi, một người xuất sĩ, trên danh 
nghĩa là “thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy 
tuệ thị nghiệp” (luôn luôn nhớ nghĩ đến phép tri 
túc, an vui với đời đạm bạc để hành đạo và xem 
sự nghiệp duy nhất của mình là sự thực hiện trí 
tuệ và giác ngộ), ấy vậy mà tôi đã để cho cái học 
lôi kéo. Tôi cứ tưởng cần có trí tuệ thì phải học 
nhiều thứ. Tôi đã hiểu sai lời Bụt dạy. Cái tuệ mà 
Bụt dạy là cái tuệ giác, tuệ giác tức là sự giác 
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ngộ do công phu tu học, do sự quán chiếu về bản 
chất của những gì xảy ra xung quanh và bên trong 
mình mà đưa đến cái “Thấy”. Cái thấy ấy là tuệ 
giác của đạo Bụt, là sự nghiệp của người tu, sự 
nghiệp giác ngộ. Những gì tôi đã học ở trường chỉ 
là kiến thức, kiến thức và tuệ giác không giống 
nhau chút nào, bởi kiến thức thật sự không giúp 
tôi xử lý được những cảm thọ và khó khăn trong 
tôi, dù là kiến thức Phật giáo. Con người cần có 
kiến thức để giúp cho sự hiểu biết thêm rộng rãi. 
Kiến thức không có hại, không xấu xa, nhưng nếu 
không áp dụng cái hiểu của mình để quán chiếu 
vào những đối tượng nhận thức, để giúp mình xử 
lý những cảm thọ, tri giác, những khó khăn đến 
với mình thì kiến thức ấy cũng không giúp gì cho 
sự nghiệp giác ngộ mà ngược lại, nó trở thành một 
chướng ngại rất lớn trong sự tu học của mình. Chữ 
giác ngộ mà tôi muốn nói ở đây là khả năng nhận 
ra các nguyên nhân đưa đến những khó khăn và 
trở về thực tập chuyển hóa chúng để lòng mình 
được thư thái nhẹ nhàng. 

Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi bởi suốt 
ngày đêm vừa học vừa làm. Đầu óc tôi có lúc căng 
lên và muốn nổ tung ra, nhất là trong những kỳ thi 
cử xảy ra với thời điểm vụ mùa, Tết đến. Có lúc 
tôi tự hỏi ai đã bắt tôi phải trở thành một người 
bận rộn như vậy, và rồi câu hỏi vẫn bị bỏ qua một 
bên và tôi, tôi vẫn đi tiếp về phía học. Tôi chưa 
bao giờ chán học, kể cả bây giờ. Mọi chuyện học 
hành của tôi khá thuận. Thầy và huynh đệ luôn 
yểm trợ cho việc học của tôi, nhất là khi tôi đã thọ 
giới Lớn và vào Phật học viện thì ít phải làm việc 
tay chân. Nhưng không vì vậy mà áp lực của việc 
học trong tôi giảm bớt, tôi vẫn thấy con đường 
tu học của mình quá mơ hồ và thấy thiếu thiếu 
một cái gì đó chưa rõ ràng lắm. Một buổi tối, đến 
phiên tôi lên chánh điện (ngủ để giữ chùa), tôi ra 
trước chánh điện ngồi học bài dưới ánh sáng của 
cây đèn Dược Sư. Ngước nhìn lên tượng đức Bổn 
Sư, tôi thấy vòng hào quang cứ chớp liên tục với 
những đường tia đủ màu sắc. Tôi không thấy đẹp 
chút nào, có lẽ do thức khuya nên khi nhìn một hồi 
tôi bỗng thấy hoa mắt. Tôi đứng dậy và đi đến cái 
công tắc điện, tắt đèn hào quang và trở lại vị trí 
cũ. Bức tường phía sau tượng Ngài được làm bằng 
gỗ mun đã trở lại nguyên màu. Ngài ngồi đó bình 

an với nụ cười hàm tiếu, nhìn lên tượng Bụt, tôi 
bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nhìn 
lại việc học của tôi và tự hỏi có phải nó cũng là 
một vòng hào quang giả đang xoay chuyển ngày 
đêm không ngừng và làm cho tôi chóng mặt, mệt 
mỏi? Tại sao tôi chưa chịu tìm đến cái công tắc 
của tôi? Tại sao tôi chưa chịu bấm nút “dừng lại” 
mà cứ để cho nó xoay vần hoài vậy? Ngồi nhìn 
lại những năm tháng đi qua trong cuộc đời tu của 
mình, tôi bỗng thấy mình quá bận rộn. Tôi chưa 
bao giờ có mặt thật sự mỗi khi các sư em tôi đến 
với tôi. Và tôi, tôi cũng chưa bao giờ tìm tới với 
các sư chị tôi để chia sẻ những gì trong lòng mình. 
Mọi khó khăn gặp phải trong cuộc sống tôi đều 
chôn vùi nó xuống dưới chiều sâu tâm thức, nói rõ 
hơn là tôi chưa mở lòng ra được với các huynh đệ 
của tôi. Nhìn lại kết quả của những năm tháng tu 
học, tôi thấy lòng mình trống rỗng. Tôi thấy mình 
trống rỗng là bởi những khó khăn đến với tôi, tôi 
không có cơ hội nhìn lại để tìm ra nguyên nhân 
của chúng, để chuyển hóa cho lòng mình được 
nhẹ nhàng hơn mà thường thì tôi đổ lỗi cho người 
này người kia. Không chia sẻ ra được nhưng cũng 
không tự mình chuyển hóa những khó khăn nên 
mọi chuyện tồn đọng lâu ngày đã khiến tôi trở 
nên bệnh hoạn. Và, Bụt ơi! Cái tôi cảm thấy thiếu 
thiếu ấy là sự thảnh thơi và cuộc sống nhẹ nhàng 
của một người xuất sĩ. Những người chưa hiểu 
Bụt đã tự gắn cho Ngài vòng hào quang đã đành. 
Còn tôi, tôi cũng chưa hiểu tôi và tự đi gắn cho 
mình một vòng hào quang giả mới tội nghiệp chứ. 
Ai bắt tôi phải học cái kiểu này? Ước mơ được 
sống một cuộc sống nhẹ nhàng, thảnh thơi vẫn 
còn đây, tại sao tôi không bắt đầu, tôi còn đợi đến 
bao giờ? (Thời gian này tôi đã tự thực tập theo 
pháp môn của Làng do quý thầy quý sư cô giáo 
thọ về hướng dẫn ở chùa Từ Hiếu).

Tự hỏi mình nhưng mọi cái không đơn giản, 
để thực hiện những ước mơ mà mình ấp ủ đôi lúc 
không dễ dàng chút nào, có khi phải đánh đổi rất 
nhiều thứ. Và tôi đã phải đánh đổi thật.

Thời gian này sức khỏe của Sư Bà tôi khá 
yếu. Hôm trước ngày đi, tôi ra liêu ở chơi và ngủ 
lại đêm với Sư Bà và đó cũng là những giờ phút 
cuối cùng Thầy trò tôi được ở bên nhau (tôi qua 
Làng được một năm rưỡi thì Thầy tôi viên tịch). 
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Tình Thầy trò mười mấy năm sống bên nhau, nay 
tôi lại rời Thầy ra đi theo sự lựa chọn của riêng 
mình trong lúc sức khỏe Thầy đang xuống, nước 
mắt tôi như chực trào ra. Linh cảm như báo trước 
cho tôi biết lần ra đi này rất có thể tôi sẽ không 
còn cơ hội được ngồi bên Thầy trong ngày trở lại. 
Nhưng tôi không thể muốn một lần được cả hai 
cái, hoặc tôi sẽ ra đi theo sự lựa chọn con đường 
tôi đã quyết và phải xa Thầy, hoặc tôi ở lại bên 
Thầy và vẫn tiếp tục đi học và buông thả mọi thứ 
như lâu nay. Ở lại bên Thầy, tôi có giúp được gì 
cho Thầy và cho tôi? Cuối cùng thì tôi cũng ra đi, 
vậy đó mà bây giờ đã mười năm trôi qua kể từ khi 
tôi đến Làng.  

Khi biết tôi đang tu học theo pháp môn Làng 
Mai, nhiều người đến nói với tôi, rằng tu theo 
Làng Mai khỏe thiệt, khỏi phải học hành chi hết, 
chỉ thở và cười thôi. Nghe vậy tôi chỉ “thở và cười 
thôi” mà không nói. Cái “thở và cười thôi” ấy, có 
ai biết là tôi đã thực tập nhiều lắm mới áp dụng 
được trong những trường hợp như vậy. “Đến để 
mà thấy, tự mình thông đạt…” Bụt đã dạy như 
vậy và tôi cũng đang làm chuyện đó.  

Mùa Đông, mùa Thầy trò chúng tôi được ở 
yên với nhau suốt ba tháng An cư mà không có ai 
ra ngoài để hướng dẫn những khóa tu. Trong ba 
tháng đó, Thầy trò chúng tôi trở về, cùng nghiên 
cứu và học hỏi, thực tập những lời Bụt dạy. Thầy 
là người nghiên cứu và thực tập trước, sau đó 
đem ra hướng dẫn lại cho chúng tôi. Sau khi được 
Thầy hướng dẫn, giảng giải xong, chúng tôi về 
phòng tiếp tục “nghiên cứu” và quán chiếu lại lời 
Bụt, lời Thầy dạy rồi đem áp dụng vào đời sống 
của mình. Tôi không biết là mình đã được học 
bao nhiêu kinh luận từ Thầy, phải nói là học nhiều 
hơn ở trường tôi trước đây nhiều lắm nhưng cách 
học ở đây rất khác. Trong các trường Phật học 
mà tôi đã từng học trước đây, theo chương trình 
của từng niên khóa, chúng tôi được học các kinh 
luận và nhiều môn học khác mà ban Giám hiệu 
trường đưa ra, ban Giảng huấn và tăng ni sinh chỉ 
việc làm theo. Một học kỳ có khi có đến mười 
mấy môn học. Phần nhiều chúng tôi không học 
hết các kinh hay các môn học khác trọn vẹn trong 
một học kỳ, nhưng vẫn làm bài kiểm tra, thi cử 
và khép lại bài kinh đang học nửa chừng để qua 

học kỳ kế tiếp với một bài kinh hay một môn học 
khác. Có những môn học, ban Giám hiệu phải 
mời các giáo sư ở tận Sài Gòn như giáo sư Trần 
Tuấn Mẫn, hay ở nước ngoài về như cô Thái Kim 
Lan ở Đức. Trong thời gian đó, những môn học 
khác được dừng lại để nhường giờ, ưu tiên cho 
các giáo sư ở xa về dạy. Có khi chúng tôi học một 
môn suốt hơn cả tuần mỗi ngày, sau đó thì làm 
bài thi hay tiểu luận và vị giáo sư, sau khi đã nhận 
bài của tăng ni xong thì lên đường bay về trú xứ 
của mình, chấm dứt một môn học. Tôi rất thích 
cách học này và tôi thầm cảm ơn ban Giám hiệu 
đã có những môn học như vậy. Học cái gì ra cái 
đó và khi học như vậy, tôi thấy mình đi sâu hơn 
vào nội dung của môn học ấy mà không bị phân 
tán bởi phải học một lúc quá nhiều thứ. Nhưng 
nếu không biết cách học, không nhìn sâu vào môn 
học để hiểu và áp dụng môn học ấy vào sự thực 
tập trong đời sống của mình, để giúp thay đổi tình 
trạng mà chỉ học cho có học, học để thi cử thì sau 
khi các giáo sư rời lớp rồi thì môn học ấy cũng sẽ 
rời mình đi luôn. Tôi rất thích học các kinh đại 
thừa và ở trường đã có dạy, ví dụ như Kinh Kim 
Cương mang tư tưởng của giáo lý về vô tướng, vô 
trụ. Khi hướng dẫn kinh này, các vị giáo thọ đã 
trình bày về tư tưởng của kinh, cắt nghĩa về câu, 
về ý rất hay và tôi rất thích (vì học kinh bằng chữ 
Hán), nhưng nếu có thì giờ để hướng dẫn thêm 
cho tăng ni biết cách áp dụng những lời Bụt dạy 
vào đời sống hàng ngày của người xuất gia một 
cách thực tế thì rất quý cho chúng tôi. Tôi nghĩ 
nếu sau khi được nghe giảng, tăng ni sinh viên 
có giờ để thảo luận, để chia sẻ và đi sâu về những 
gì đã học để áp dụng vào đời sống của mình thì 
rất hay, điều này tôi mới thấy sau này. Mười năm 
rồi, không biết bây giờ ban Giám hiệu đã thay đổi 
cách dạy mới hay chưa? 

Ở Làng Thầy chúng tôi cũng dạy nhiều môn 
lắm. Tôi không phải học một lần nhiều môn mà 
học từ từ, học nhẹ nhàng hết môn này đến môn 
khác. Học hết tháng này đến năm nọ và không 
phải thi cử để lấy điểm hay xếp thứ hạng và 
cũng không phải tốt nghiệp chi cả. Làng Mai là 
một trường đại học bách khoa không bao giờ tốt 
nghiệp, chúng tôi thường đùa với nhau như vậy. 
Cứ sau khi Thầy dạy, chúng tôi “cả lớp học” gồm 
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cả cư sĩ và xuất sĩ đều có thì giờ ngồi chung với 
nhau, chia sẻ cái hiểu và sự áp dụng lời dạy của 
Thầy vào đời sống của mình, gọi là giờ pháp đàm. 
Chúng tôi ai cũng có quyền chia sẻ, được mời chia 
sẻ về sự thực tập của mình, cách áp dụng những 
lời dạy của Bụt, của Thầy vào đời sống hằng ngày 
của mình mà không phô bày kiến thức. Tất cả mọi 
người cùng ngồi đó, có mặt để lắng nghe nhau 
trong tinh thần cởi mở và đón nhận mà không có 
sự so sánh hay - dở, không phán xét. Sau khi lắng 
nghe nhau, chúng tôi có cơ hội hiểu nhau hơn, biết 
được người kia đang thực tập ra sao để học hỏi 
kinh nghiệm tự thân cũng như yểm trợ nhau trong 
sự tu học. Ngoài những Kinh Luận dạy chung cho 
hai giới xuất sĩ và cư sĩ, trong ngày xuất sĩ ở Nội 
viện Phương Khê, Thầy còn dạy cho chúng tôi 
những kinh mà Bụt từng dạy riêng cho người xuất 
sĩ. Những lúc đó tôi có cảm giác như Thầy đang 
đóng vai trò của một nhà phẫu thuật đang giải 
phẫu cho chúng tôi. Thầy chỉ cho chúng tôi thấy 
những khối u trong thân tâm, nguyên nhân đưa tới 
khối u và phương pháp cắt bỏ những khối u ấy để 
không làm ảnh hưởng tới những tế bào khác. Nếu 
có làm bài thì chúng tôi làm bằng cách viết thư 
cho Thầy, chia sẻ sự thực tập của mình. Chỗ nào 
chúng tôi chưa hiểu để thực tập thì thỉnh Thầy dạy 
thêm. Khi đọc thư của đệ tử, Thầy biết được người 
này đang kẹt ở điểm nào và kịp thời tháo gỡ cho 
chúng tôi bằng cách cho pháp thoại, nhờ vậy nên 
chúng tôi được Thầy tháo gỡ những gút mắc trong 
tâm rất nhiều. Ngày xưa Bụt cũng đã từng làm 
như vậy với đệ tử của Ngài, và những bài kinh đó 
được gọi là thể loại Nhân duyên. Có khi thì Thầy 
cho chúng tôi làm bài tập, tùy theo sự thực tập của 
từng người mà Thầy cho đề tài để quán chiếu. Khi 
làm bài ở lớp, tôi chỉ cần nắm được nội dung của 
bài, chỉ cần học thuộc lòng là làm bài thôi. Nhưng 
bài tập của Thầy tôi thì không đơn giản như vậy, 
nếu không thực tập, không quán chiếu, nhìn sâu 
vào những gì bên trong và bên ngoài mình, không 
áp dụng sự thực tập vào đời sống của mình để 
chuyển hóa thì không thể làm bài được. Đọc bài 
của đệ tử, Thầy biết liền người này có thực tập 
thiệt hay là chỉ nói lý thuyết. Trước đây tôi làm 
bài nghiêng về kiến thức, bây chừ tôi làm bài theo 
hướng kiến giải, tôi thấy thực tế hơn cho tôi nhiều. 
Thầy cũng là một nhà văn, nhà thơ nên chúng tôi 

cũng được Thầy dạy cho cách làm câu đối, thi kệ 
hay cách viết văn trong tinh thần thực tập. Ngày 
trước tôi viết bài để chấm điểm, để chứng minh, 
bình luận và so sánh giữa cái này và cái kia, kinh 
này và kinh khác, bây giờ tôi cũng viết nhưng 
cách viết khác hơn nhiều. Thầy đã dạy cho chúng 
tôi rằng: “Khi viết là giúp mình quán chiếu về 
chính mình trong quá trình tu học và để hiến tặng 
cho mọi người những cái thấy của mình. Cái thấy 
thì không bao giờ giống nhau, tùy theo mức độ 
của sự thực tập và quán chiếu, bây giờ viết chưa 
hay nhưng thực tập lâu ngày thì có thể mình sẽ 
viết hay hơn. Vì vậy mình không cần mặc cảm là 
mình viết văn dở, câu cú chưa hay mà chỉ cần viết 
thật, chia sẻ thật là hay lắm rồi.” Tôi thấy đúng 
như vậy, nếu sau này tôi viết về chuyện tu học 
của tôi, chắc chắn tôi sẽ viết khác hơn bây giờ. 
Với những môn học ngoài, tăng thân cũng có mời 
những nhà khoa học như ông Trịnh Xuân Thuận 
về Làng, chia sẻ về vấn đề khoa học, vũ trụ và con 
người cũng như trao đổi với nhau giữa những cái 
thấy của nhà khoa học và nhà Đạo học để giúp 
nhau chăm sóc đất Mẹ. Làng là trung tâm tu học 
quốc tế nên chúng tôi cũng có cơ hội học hỏi, thừa 
hưởng được rất nhiều về các truyền thống tôn giáo 
khác hay văn hóa của các nước, những môn nghệ 
thuật từ các thiền sinh về Làng tu tập. Ngoài học 
với Thầy ra, tôi còn học từ các sư anh, sư chị và 
sư em của tôi nữa. Tôi học cách sống, cách hành 
xử, cách nói năng, cách đi, cách đứng, cách đóng 
góp ý kiến của mỗi người trong chúng. Mỗi người 
là một bài pháp thoại sống không lời, một kinh 
nghiệm sống không mang tính chất lý thuyết, một 
viên ngọc quý không cần quảng cáo chất lượng 
bởi tất cả đều đang là mình, chính mình.

Học là một nghệ thuật, một sự thưởng thức, 
là đón nhận nguồn tuệ giác của Bụt và của những 
người đi trước để biết cái nào nên hay không 
nên áp dụng vào đời sống tu tập của mình. Học 
cũng là cách giúp tôi tiếp xúc với Bụt, với Tổ, 
với Thầy, với huynh đệ và với chính mình. Bụt 
vì muốn mình biết cách để thực tập nên mới dạy 
cho mình những phương pháp trở về quán chiếu, 
nhìn sâu vào chính mình để chuyển hóa những 
khổ đau và sống nhẹ nhàng. Vậy đó mà tôi đã đem 
cái tâm chất chứa lời Bụt dạy để làm vốn liếng cho 
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mình. Việc học đâu phải là xấu xa tội lỗi, chỉ vì 
tôi chưa biết cách học cho có nghệ thuật nên mới 
thấy mình đầy ắp và mệt mỏi đấy thôi. Tội và oan 
cho Bụt, cho quý Ngài quá! Cầu cho mọi người 
đừng ai học kiểu như tôi trước đây nữa. 

Tu
Học, tu, làm việc và chơi là bốn điểm cần có 

trong sinh hoạt của con người. Thầy không chỉ 
dạy kinh luật cho chúng tôi mà còn dạy cho chúng 
tôi về nghệ thuật sống, đó là phải biết cân bằng 
bốn điểm trên vào cuộc sống của mình. Tu là một 
nghệ thuật, học là một nghệ thuật, làm việc là một 
nghệ thuật và chơi cũng là một nghệ thuật. Những 
gì tôi đã chia sẻ trên cho biết rằng trước đây tôi là 
người chưa biết nghệ thuật sống. Đúng thôi, học 
không có nghệ thuật thì tu, chơi và làm việc cũng 
không có nghệ thuật là điều đương nhiên.

Nghe nói tôi sang Pháp tu học, nhiều người 
nghĩ rằng chắc tôi đi học một chương trình gì 
đặc biệt lắm, mới lạ lắm và cao siêu lắm, ít nhất 
thì cũng biết nói tiếng Pháp. Làm như ở Việt 
Nam không có các trung tâm dạy tiếng Pháp nên 
tôi phải sang tận Pháp để học ngôn ngữ. Và khi 
nghe tôi nói sang đây để học cách làm mới lại 
chính tôi thì mọi người nghe có vẻ như tôi đang 
đùa với họ vậy. 

Tôi có cảm giác như mình là một “trung 
tâm sản xuất tri giác sai lầm.” Đi tu, tôi cứ 
nghĩ tu là phải tụng kinh cho nhiều, lạy sám hối 
cho nhiều, cầu nguyện cho nhiều, làm việc cho 
nhiều và học cho nhiều thì mới gọi là tu. Tu là 
không được chơi, chơi là có tội. Vì vậy tôi đã 
cố gắng để làm những điều như mình nghĩ. Tôi 
đã làm với hình thức nhiều hơn là nội dung và 
có khi là sợ hơn là muốn làm, sợ người khác nói 
mình tu mà giải đãi. Có những lúc tụng xong một 
thời kinh, tôi về phòng nằm dài và cảm thấy như 
mình không thể thở tiếp được vì “muốn đứt hơi”. 
Tôi đã coi trọng số lượng mà không biết rằng tu 
tập thì cần phẩm chất hơn. Có khi vừa tụng kinh 
xuống, thấy mấy điệu làm cái gì không vừa ý, tôi 
trợn cặp “mắt cua” của mình lên. Tôi cũng là bà 
Tư mà Thầy thường hay kể, đang ngồi niệm Bụt 
mà nghe người khác gọi tên mình hoài nên thả 

mõ, ngưng tụng và ra la cho họ một trận.

Khi đã trở thành người xuất sĩ, tôi cũng đã 
từng gặp những khó khăn chung và riêng. Tứ 
Diệu Đế là đề thi khi tôi vào lớp Phật học viện mà 
tôi đã thuộc nằm lòng, vậy đó mà tôi chẳng biết 
cách áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình. 
Học về con đường đưa tới diệt khổ mà chẳng 
biết diệt bằng cách nào. Tôi chưa biết cách tìm ra 
nguyên nhân của mọi khổ đau, chưa biết mọi thứ 
đều do bên trong mình mà ra cả, chỉ nhìn những 
yếu tố bên ngoài và kết tội chúng. Tội nghiệp cho 
quý Ngài đã đầu tư lầm vào một đứa như tôi. Bây 
chừ tôi cần phải tu thiệt để chuyển hóa những tri 
giác sai lầm trong tôi và để đền đáp ân đức của 
quý Ngài thôi. Tôi thương Thầy tôi, các sư chị 
và sư em tôi nhưng tôi chưa biết cách đem lại 
hạnh phúc cho Thầy và huynh đệ tôi, có lúc vô ý 
tôi còn làm cho Thầy và huynh đệ tôi buồn nữa 
là khác. Giai đoạn khó khăn nhất của tôi là thời 
kỳ Phật giáo ở Huế thiếu sự truyền thông. Ngày 
khai giảng Trường cơ bản Phật học là ngày mà 
sau khi về chùa, đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi 
cảm thấy niềm tin của mình bị lung lay và có lúc 
tôi cảm thấy chới với, không biết nên tin vào ai 
vì ai tôi cũng kính, cũng thương như nhau. Tiếp 
tục làm người xuất gia hay trở về cuộc sống trước 
đây là một câu hỏi đã dằn vặt tôi trong thời gian 
ấy, bởi đi đâu tôi cũng nghe nhiều người bàn tán 
về chuyện phân chia giữa Giáo hội, Tăng đoàn. 
Nhưng phước đức của tôi vẫn còn nên tôi đã 
không bỏ cuộc. Hồi đó dù thương kính quý Ngài 
nhưng trong tôi vẫn có sự trách móc và đổ lỗi. Tôi 
đổ lỗi cho những vị lớn đã không chăm sóc cho 
chúng tôi, những người xuất gia trẻ có được cuộc 
sống an ổn về mặt tinh thần. Tôi thầm trách quý 
Ngài đã gieo vào đầu chúng tôi những hạt giống 
phân biệt, chia rẽ và trách móc.v.v.. Tâm mình 
đâu phải là cái hố rác, vậy đó mà tự tôi đã đào cho 
mình một cái hố rác và để cho người khác tha hồ 
đổ rác xuống rồi tự trở lại trách móc đủ điều. Tôi 
đã chưa hiểu những khó khăn của các vị lớn, chưa 
có sự cảm thông và chưa biết cách thực tập nhìn 
sâu để thấy rõ nguyên nhân của những gì đã xảy 
ra cho tăng chúng ở Huế. Trong tôi, hạt giống tội 
lỗi và mặc cảm đi lên rất nhiều, nhất là mỗi khi 
thấy một người cư sĩ chắp tay chào mình một cách 
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cung kính, tôi cảm thấy mắc cỡ bởi mình là người 
tu mà sống thiếu sự hòa hợp. Đôi lúc đạp xe đi học 
mà tôi không dám ngẩng mặt nhìn lên. Tôi hổ thẹn 
với tất cả. Tất cả đều do sự thực tập của tôi còn 
yếu kém. Tôi không trở về nhìn sâu vào tôi để biết 
được những cảm thọ, những tâm hành đang diễn 
biến trong mình để ôm ấp và chuyển hóa. Không 
hiểu mình để cảm thông cho chính mình, chuyển 
hóa khó khăn của mình thì làm sao tôi hiểu và cảm 
thông cho người khác được. Bây giờ, sau những 
năm thực tập với Thầy và tăng thân, tôi đã có cái 
nhìn khác hơn. Tôi biết cách trở về nắm lấy hơi 
thở, có mặt cho những cảm xúc đang đi lên và 
mỉm cười được với chúng. Khi biết được nguyên 
nhân có mặt của những cảm thọ, tôi dễ dàng để 
chuyển hóa chúng 
hơn. Đến với tăng 
thân, tôi cũng gặp 
những khó khăn 
như chuyện xảy ra 
ở Bát Nhã. Nhưng 
tôi không còn 
trách móc hay đổ 
lỗi mặc dù có lúc 
trong tôi cũng phát 
sinh những tâm 
niệm không dễ 
thương và tôi đã 
kịp thời trở về để 
chăm sóc những 
tâm niệm ấy. Hơi 
thở là nơi giúp tôi 
trở về để nhận diện 
chính mình nhiều nhất và thành công nhất. Tôi 
thấy được những người đã làm cho tăng thân tôi 
gặp nhiều khó khăn thì chính họ cũng khổ. Thay 
vì trách móc và lên án thì chúng tôi nhắc nhau 
trở về thực tập phát khởi tình thương để gởi đến 
cho những người đã gây ra khó khăn cho chúng 
tôi. Nhưng trước khi làm được với người ngoài thì 
tôi đã thực tập với chính tôi trước. Tôi biết cách 
ngồi yên để lắng nghe tôi, lắng nghe những tập 
khí tiêu cực và tích cực với trái tim không phân 
biệt, không kỳ thị, không chối bỏ mà nghe với trái 
tim biết thương và chấp nhận những tập khí còn 
yếu kém vụng về nơi mình. Ngồi yên là sự thực 
tập căn bản và rất cần thiết của người tu. Tôi nói 

người tu vì trong đó có cả hai giới xuất sĩ và cư 
sĩ, ai có thực tập chuyển hóa thì đó là người tu mà 
không chỉ cạo đầu và mặc áo tu mới gọi là người 
tu. Những ai muốn tu thì đều cần ngồi yên. Ngồi 
yên là một nghệ thuật trong khi tu. Ngày trước 
khi mới tập ngồi yên, tôi thấy rất khó vì tôi không 
thấy tâm mình yên gì cả. Tôi vật lộn với những 
cảm thọ đi lên trong mình nhiều lắm. Thân thì yên 
mà tâm còn nhiều bão tố. Thường khi làm việc thì 
tôi thấy mình không suy nghĩ gì, nhưng khi ngồi 
yên lại thì bao nhiêu chuyện cứ đi lên trong đầu và 
tôi có mặc cảm là mình ngồi thiền mà không định 
tâm. Sự thật thì không phải như vậy. Khi làm việc, 
tôi tu chưa giỏi nên bị công việc lôi kéo, tôi ham 
làm việc mà quên theo dõi sự vận hành của tâm 

mình nên không 
thấy đó thôi. 
Nhờ ngồi yên 
nên mới giúp tôi 
thấy rõ những gì 
đang xảy ra trong 
mình; những cảm 
thọ, tri giác và tôi 
cười với những gì 
đang có mặt mà 
không cần xua 
đuổi, mặc cảm tội 
lỗi hay chạy trốn 
chúng. Thực tập 
ngồi yên đã giúp 
tôi trở về chăm 
sóc cho tâm tôi 
được lắng dịu, 

giúp tôi nhận ra những nguyên nhân của bệnh tật 
để trị liệu bằng phương pháp buông thư và gởi 
tình thương đến cho cơ thể, giúp tôi nhận ra được 
nguyên nhân của những khó khăn để chuyển hóa 
cho thân tâm được nhẹ nhàng. Tôi rất thích ví dụ 
về ly nước táo ở thể bị khuấy động và để lắng 
yên. Ly nước bị khuấy động thì không phân biệt 
và thấy được những cặn bã rõ ràng, không thấy 
được phần nước trong. Chỉ khi nào ly nước được 
để yên thì những cặn bã mới lắng xuống phía dưới 
đáy ly và giúp ta nhận ra được những thành phần 
nằm trong ly nước. Ở Phật học viện tôi học trước 
đây cũng có giờ thực hành về thiền. Tôi rất thích 
giờ thiền tập này, mỗi tuần có một giờ thiền học. 
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So với các môn thế học khác thì môn Thiền học 
có số giờ khiêm tốn nhất, 45 phút trong một tuần 
vừa học lý thuyết vừa thực hành, trong lúc đó thì 
các môn học khác đều học tới 90 phút. Có lúc vào 
ngồi thiền, tôi cảm thấy mình chưa thật sự đi sâu 
vào hơi thở, chưa làm lắng dịu những lao xao của 
giờ học trước đó thì đã hết giờ rồi. Tôi không biết 
có phải các Ngài tâm lý, lo tăng ni sinh trẻ chúng 
tôi không quen ngồi lâu nên đã bớt giờ thiền thực 
hành, tôi nghĩ vậy (90% tri giác sai lầm).

Tu là để giúp mình chuyển hóa những tập 
khí chưa dễ thương của mình và hóa giải những 
nội kết giữa mình và người khác để đưa tới sự hòa 
hợp, hòa hợp với chính mình và hòa hợp với mọi 
người cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tự do hơn. 
Vậy đó mà tôi trước đây, không những không hóa 
giải được nội kết trong chính mình mà còn làm 
mất hòa hợp giữa mình và người khác nữa chứ. 
Tội nghiệp Thầy Tổ và huynh đệ tôi, tội nghiệp 
những người đã gieo hạt giống không đúng chỗ 
vào thửa ruộng của tôi. Cầu cho mọi người đừng 
ai tu tập như tôi trước đây nữa.  

Làm việc
Quý thầy ở chùa Tổ (Từ Hiếu) và chùa Từ 

Phong Lan Nhã thường khen chị em chùa tôi làm 
việc giỏi và nhanh nhẹn (vì chúng tôi hay qua 
chấp tác giỗ Tổ, đi làm ruộng, đi đốn củi thông 
với nhau). Ngày trước tôi cũng thấy 
vui khi được khen như vậy. Tôi làm 
việc nhanh lắm, sau này thực tập 
quán chiếu tôi đã nhận ra đó là hạt 
giống do ba tôi trao truyền, ba tôi làm 
việc phải nói là “tốc hành”. Tôi làm 
việc với mục đích là làm cho xong 
và vì muốn làm cho xong nên tôi đã 
làm một cách vội vã. Chưa làm xong 
công việc này tôi đã nghĩ tới công 
việc khác. Tôi có cảm giác mình như 
một con lật đật, đi đứng làm việc như 
bị ma đuổi. Có khi cơ thể tôi mệt 
nhoài mà tôi vẫn không chịu ngưng 
công việc, tôi làm gắng cho xong mà 
công việc thì có bao giờ xong đâu. 
Việc gì tôi cũng “tranh thủ” và vì tôi 
muốn làm việc cho nhanh, cho mau 

xong nên khi người khác làm việc từ từ thì tôi 
thấy khó chịu và khởi tâm bực bội. Có những lúc 
vì muốn công việc mau xong nên tôi làm lật đật, 
kết quả là mọi việc bị đổ vỡ và nó trở thành chậm 
hơn.

 Thời gian đầu mới đến Làng, những tập 
khí cũ cứ thúc đẩy tôi phải làm việc cho nhanh, 
đôi lần tôi đã đánh mất sự có mặt của mình trong 
công việc và để tâm suy nghĩ về chuyện khác. 
Nhưng tôi biết, tôi đang được sống trong một môi 
trường mà ai cũng thực tập làm việc thảnh thơi 
nhẹ nhàng nên thế nào tôi cũng được chuyển hóa. 
Và tôi đã chuyển hóa thiệt mặc dầu chưa được 
hoàn toàn 100%. 

Tôi thích làm việc trong tinh thần hiến tặng. 
Ở Làng ai cũng làm việc, dù làm việc bằng tay 
chân hay làm việc bằng trí óc chúng tôi cũng thực 
tập với tâm bình đẳng và hiến tặng. Bình đẳng 
nghĩa là không có sự phân biệt giữa công việc, 
không có công việc nào quan trọng hơn công việc 
nào và không có ai quan trọng hơn ai cả. Anh chị 
em tôi làm việc với nhau rất vui. Vừa rồi tại khóa 
tu tại Phật học Viện châu Âu ở Đức, tôi làm trong 
đội rửa nồi. Hôm ấy là ngày cuối cùng của khóa 
tu, sau giờ cơm trưa thiền sinh rời học viện. Vì 
thiền sinh đông nên có đến mười hai dãy bàn ăn, 
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xoong nồi và khay đựng thức ăn nhiều lắm. Trưa 
đó thiền sinh trong đội rửa nồi đã về hết nên đội 
tôi chỉ còn lại mấy người. Thấy vậy, các “sư cha” 
Pháp Ứng, Pháp Niệm, Trung Hải, Pháp Trạch (trú 
trì viện Phật học) và cả Venerable Kaili (thượng 
tọa Khai Luật, “sư anh” lớn nhất ở Xóm Thượng) 
đều đến “xăn tay áo” rửa nồi giúp, có cả “sư cha” 
Từ Hải và “sư mẹ” Phước Tâm cũng chung đội 
với tôi. Rửa nồi là một nghệ thuật, rửa nồi cũng là 
rửa tâm, là sự hiến tặng niềm vui cho mọi người. 
Thấy các sư cha sư mẹ đứng xếp hàng rửa nồi, các 
sư em hạnh phúc lắm, cứ đứng nhìn và cười tủm 
tỉm. Không có công việc nào là tầm thường cả, 
chỉ có sự phân biệt khiến cho tâm mình trở nên 
tầm thường và hạn hẹp mà thôi. Tôi thấy cái quan 
trọng là phẩm chất làm việc của từng người qua 
sự thực tập. Khi tôi lau chùi nhà vệ sinh có chánh 
niệm, có niềm vui thì tôi ghi vào sổ công phu của 
mình một dấu cộng. Nhưng khi tôi ngồi thiền mà 
không có phẩm chất, tôi ghi vào sổ công phu một 
dấu trừ. Tôi hạnh phúc bởi tôi còn có sức khỏe đủ 
để đóng góp khả năng của mình cho tăng thân, 
biết thực tập dừng lại mỗi khi cơ thể tôi lên tiếng 
“chị ơi, em cần nghỉ!” Làm việc cũng là tu. Tôi 
luôn nhớ lời Thầy dặn, rằng làm việc không phải 
để cho xong mới có hạnh phúc mà phải hạnh phúc 
ngay trong khi làm việc. Từ khi biết thưởng thức 
công việc mình làm, tôi thấy mọi cái trở nên nhẹ 
nhàng và đơn giản hơn. Nhờ có mặt và nhìn sâu 
vào những gì mình làm, tôi đã khám phá ra những 
vụng về cũng như tài năng của tổ tiên tâm linh và 
gia đình huyết thống trong tôi. Ngày trước tôi để 
cho công việc làm chủ tôi, bây giờ tôi trở lại làm 
chủ công việc, chúng tôi đổi ngôi cho nhau trong 
tinh thần hòa hợp.

Tu học là để làm chủ chính mình. Vậy đó mà 
tôi đã để cho công việc làm chủ tôi, sai khiến tôi 
một cách ngon ơ. Tôi cứ nghĩ làm việc nhiều thì 
có phước nhiều để tu. Phước huệ song tu mà. Tôi 
quên rằng phước đức được xây dựng bằng những 
chất liệu của sự tươi mát, nhẹ nhàng, thương yêu 
và hiến tặng trong khi làm. Còn công việc thì dù 
có tái sinh lại ngàn đời vẫn không thể nào làm hết 
được, chỉ có mình biết cách dừng lại mà thôi. Tội 
nghiệp ba mạ và tổ tiên của tôi đã cho tôi thân thể 
này, vậy mà tôi đã không biết chăm sóc, giữ gìn, 

sử dụng cho đúng pháp để nuôi dưỡng tổ tiên, để 
phụng sự cho cuộc đời mà đã phí phạm sức khỏe 
một cách thiếu ý thức. Cầu cho mọi người đừng ai 
làm việc kiểu như tôi trước đây nữa.  

Chơi
Tôi lớn lên ở miền núi. Nhà tôi ở một mình 

giữa đồi hoang suối vắng, xung quanh chẳng 
có nhà nào. Chỉ khi đi học tôi mới gặp bạn bè, 
hoặc muốn có bạn chơi thì tôi phải đi lên xóm 
trên hay xuống xóm dưới mà nhà thì ở cách xa 
nhau, thành thử tôi cũng làm biếng đi chơi. Suốt 
ngày tôi lang thang một mình trên đồi dưới suối. 
Vào chùa, ngoài Sư phụ và Bà (mẹ của sư phụ tôi) 
chùa chỉ có một mình tôi. Sau một thời gian sư 
phụ tôi mới nhận thêm một điệu nữa nhưng chúng 
tôi nói chuyện rất ít. Khi về Huế và đi học, tôi 
mới có thêm bạn để chơi. Nhưng thật ra thì chúng 
tôi cũng chẳng có nhiều thì giờ để chơi với nhau. 
Học xong thì ai về chùa đó. Về chùa thì lo làm 
việc, tụng kinh và học bài, giờ đâu để ngồi chơi, 
mà nếu có ngồi chơi là được nhắc liền. Con người 
luôn cần sự quân bình giữa cái học, tu, làm việc và 
chơi mà tôi thì bị mất thăng bằng nhiều quá. Nếu 
đặt bốn điểm đó lên bàn cân thì ba điểm kia sẽ hất 
bổng điểm chơi của tôi ra khỏi bàn cân bởi không 
có trọng lượng. Tôi chưa có một ý niệm về chơi và 
cũng không giỏi để đến chơi với người khác. Do 
không biết chơi nên tôi không mở lòng ra với mọi 
người. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi thường nghỉ 
học đạp xe đi vòng vòng quanh mấy cửa thành 
trong Thành Nội, hay vào tháp Tổ Liễu Quán ngồi 
khóc (chùa tôi ở gần tháp Tổ), hoặc rủ hai người 
bạn thân về biển hóng gió cho đến hết giờ học mới 
đạp xe về chùa. Vì vậy trước khi tới Làng tôi chưa 
bao giờ xếp giờ chơi vào thời khóa của mình. Thời 
khóa của tôi chỉ có ba môn: Tu (tụng kinh), học 
và làm việc. 

Đến Làng, tôi học được cách chơi của các 
anh chị em. Có nhiều cách để anh chị em tôi tới 
chơi với nhau. Ngồi uống trà và kể chuyện cho 
nhau nghe trong tinh thần hiểu biết và xây dựng, 
chơi thể thao, đi bộ hay ngồi lại đàn hát cho nhau 
nghe hoặc chia sẻ pháp đàm cũng là một hình thức 
ngồi chơi với nhau. Trong những lúc ngồi chơi, 
tôi luôn ý thức đây là cơ hội để tôi và mọi người 
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hiểu nhau, chúng tôi đang xây dựng tình huynh 
đệ. Tôi không để cho những cái vui lôi cuốn và 
đánh mất mình, không để cho những câu chuyện 
không nuôi dưỡng kéo mình đi như trước đây nữa. 
Tôi quan sát và thấy rằng ở đây anh chị em làm 
gì cũng hết lòng. Làm việc hết lòng, tu hết lòng, 
học hết lòng mà chơi cũng hết lòng lắm. Tôi cũng 
thực tập chơi như các anh chị em. Cứ tưởng chơi 
là dễ, ai ngờ khó thiệt bởi em bé trong tôi đã quen 
lang thang một mình nên khó để hòa vào với mọi 
người. Các anh chị em thực tập dễ thương nên đã 
chủ động đến chơi với tôi. Dần dần tôi cũng quen 
và bớt mặc cảm là mình vụng về trong khi chơi. 
Em bé trong tôi ngày trước không có bạn để chơi, 
chú Điệu trong tôi cũng không có bạn để chơi và 
sư em thuở “ni sinh” trong tôi cũng không có thì 
giờ để chơi, vì vậy tôi chơi cho những “người 
thương” trước đây của tôi. Chơi với anh chị em 
và tôi cũng tập chơi với chính tôi. Có những lúc 
tôi ngồi yên và chơi với những cảm thọ đang diễn 
trò trong tôi, gọi tên và cười với chúng. Có khi tôi 
mời những người “bạn cũ” đến chơi, những người 
bạn (khó khăn) mà trước đây khi họ đến, tôi đã 
làm lơ vì không có đủ thời gian để tiếp. Tôi ngồi 
yên và lắng nghe những người bạn mình chia sẻ, 

tìm hiểu để biết rõ lý do khi bạn tìm đến tôi. Khi 
biết được lý do rồi, tôi cảm thấy thoải mái để tiếp 
bạn mình, chơi với bạn mình và tiễn bạn mình “ra 
về” trong niềm vui thân thiện. Khi tôi chơi được 
với tôi, hiểu được tôi và chấp nhận được tôi thì tôi 
cũng chơi và chấp nhận được người khác. 

Tôi đã nhận ra rằng tu cũng là chơi, làm việc 
cũng là chơi và học cũng là chơi. Chơi có nội dung 
của sự thực tập giúp tôi trở về sống sâu sắc hơn với 
chính mình. Thật ra tôi có nhiều người bạn để chơi 
lắm, chẳng qua là do tôi không chịu khám phá, làm 
quen nên không nhận ra đó thôi. Một đồi hoa sim 
tím nhạt hay một rẫy hoa cà phê trắng toát là bạn; 
những bông lau trên đồi, những dòng suối mát với 
tiếng nước róc rách cũng là bạn; những hòn sỏi nhỏ 
hay những chiếc lá thu rơi là bạn; những chú chim 
sâu hay những cánh bướm là bạn; những trang 
kinh sơ tâm hay những bộ chữ Hán cho người sơ 
học cũng là bạn; những hờn tủi, niềm đau trong 
tôi hay những niềm vui, nụ cười tươi, v.v.. tất cả 
đều là những người bạn của tôi. Sở dĩ trước đây 
tôi đạp xe lang thang hay ngồi khóc một mình khi 
có khó khăn buồn tủi là vì tôi chưa biết cách chơi 
với chính mình, chưa nhận ra những người bạn dễ 



con đã tới thật rồi  163

thương của mình nên đã mượn những cái bên ngoài 
để quên đi mọi thứ. Tôi tìm trong các kinh Bụt dạy, 
chưa có kinh nào Bụt dạy mọi người khi buồn thì 
nên đi lang thang, ngồi khóc hay đến những nơi ồn 
ào để tiêu túng thời gian và quên đi buồn đau của 
mình cả. Vậy đó mà đã một thời, tôi đóng vai người 
ngoài cuộc, không biết mình có một Câu lạc bộ sang 
đẹp, ấm áp để tham dự vào những trò chơi lành 
mạnh đầy nuôi dưỡng. Câu lạc bộ của tình huynh 
đệ, của thiên nhiên đất trời, của sự quay về với hải 
đảo tự thân nơi chính mình. Tội nghiệp cho những 
huynh đệ của tôi, những người bạn đồng môn của 
tôi đã có một người bạn chẳng trung thành, chẳng 
hiểu bạn bè chi cả. Cầu cho mọi người đừng ai rong 
ruổi, lang thang như tôi trước đây nữa.  

Ngày nớ cũng là bây chừ
Trước khi trở thành một con ếch thật sự thì 

con ếch phải trải qua thời kỳ trứng nước và làm 
thân của con nòng nọc với cái đuôi lòng thòng ngộ 
nghĩnh. Nếu không trải qua thời kỳ trứng nước và 
làm nòng nọc thì nó không thể trở thành ếch được 
và chúng ta cũng không thể gọi nó là ếch. Sở dĩ nó 
được gọi là ếch vì nó đã trải qua quá trình tiến hóa 
để “rụng” cái đuôi lòng thòng ấy. Nòng nọc biết 
thay đổi (rụng) cái đuôi để trở thành ếch.

Tại sao mọi người gọi tôi là sư cô. Họ gọi tôi 
sư cô vì bây giờ tôi đã “rụng” tóc và khoác trên 
mình chiếc áo của người xuất gia. Nhưng trước khi 
trở thành người xuất gia thì tôi là một em bé, một 
chú Điệu tập tành để trở thành một người xuất gia 
thật sự. Tôi cũng từng mang trong mình “cái đuôi” 
của những yếu kém vụng về, những tập khí chưa 
dễ thương, những tri giác sai lầm và những khó 
khăn buồn tủi. Mặt khác tôi cũng thấy được trong 
tôi niềm thao thức, những ước muốn hoàn thiện 
chính mình. Và tôi đã trở về. Trở về nương tựa 
tăng thân để cùng nhau tu tập. Thời gian đầu thực 
tập tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn. Khó khăn 
về môi trường mới, ngôn ngữ bất đồng, văn hóa 
khác biệt hay vấn đề thức ăn, v.v.. là những cái bên 
ngoài, tuy có khó thiệt, nhưng không khó bằng sự 
thực tập làm chủ chính mình. Tôi có quá nhiều tập 
khí tiêu cực đã được huân tập từ nhiều phía, nhiều 
năm. Trước đây tôi khỏa lấp, chôn vùi và chạy trốn 
chúng, đã đến lúc tôi phải đối diện với chính tôi, đối 

diện với những hạt giống đang có trong tôi để ôm 
ấp và chuyển hóa. Không phải tự nhiên mà tôi cười 
tươi, tôi lắng nghe sâu, tôi chủ động đến với người 
khác, tôi nói một lời nhẹ nhàng dễ nghe, tôi biết 
ngồi yên… được. Có lúc tôi đã phải vật lộn nhiều 
lắm với những cảm xúc, những tập khí, mặc cảm 
đi lên trong mình. Nhiều khi chúng trồi lên nhiều 
quá khiến cho tôi không thể xử lý tình huống được 
và dù không muốn, tôi cũng đã cho ra những cử 
chỉ, lời nói hay suy nghĩ không dễ thương chút nào 
và sau đó, tôi tự ăn ăn hối hận. Những gì mà trước 
đây người khác đã làm cho tôi buồn và không nuôi 
dưỡng tôi, tôi hoàn toàn không muốn lặp lại với 
người khác. Nhưng đâu phải tôi muốn là làm được 
liền, tôi cần có thời gian và trở về thực tập nhiều 
lắm. Trong những sinh hoạt tiếp xúc với nhau, đôi 
lúc tôi phải cẩn thận lắm mới không để cho những 
năng lượng tiêu cực “xì” ra. “Làm sao biết từng nỗi 
đời riêng, để yêu thêm…” Ngày trước tôi hay ngâm 
nga câu hát này của Trịnh Công Sơn. Bây giờ thì 
tôi thấy “làm sao để nhận diện được những tập khí 
trong mình, dù tích cực hay tiêu cực để trở về chăm 
sóc cho chính mình…” hơn. 

Với những gì cùng tôi đi qua trong những 
năm trước đây đã cho tôi khá nhiều kinh nghiệm 
thực tế tự thân. Tôi biết hướng dẫn và đào tạo cho 
người xuất gia, nhất là những người xuất gia trẻ 
như chúng tôi không đơn giản chút nào, trước hết 
phải hiểu được họ. Riêng tôi, tôi thích được hướng 
dẫn tu học một cách rõ ràng và cụ thể, không chung 
chung, không khái quát, cần thực tế mọi chuyện, 
nhất là chuyện tu học. Bởi tôi biết rằng nếu không 
học rõ ràng, không thực tập cụ thể thì tôi không thể 
hiểu được, không thể làm được những gì Bụt đã 
trao truyền. Bụt đã trao truyền thì tôi là sự tiếp nối 
của Bụt. Tôi không muốn tiếp nối Bụt một cách sai 
lầm, tôi không muốn đem Thầy Tổ tôi, đem quý 
Ngài đã từng dạy dỗ cho tôi, đem huynh đệ và gia 
đình tôi đi về hướng tối tăm. Con nòng nọc muốn 
rụng đuôi để trở thành ếch. Tôi cũng muốn thực 
tập để làm “rụng” đi những tập khí tiêu cực và trở 
thành một sư cô, một người tu thiệt. Có con nòng 
nọc mới có con ếch. Cũng vậy, nếu không có những 
năm đi học ở các trường Phật học, được quý Ngài 
giảng dạy, trao truyền cho tôi những kiến thức về 
Phật pháp thì làm sao tôi có thể tiếp nhận những 
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lời Thầy dạy hôm nay một cách dễ dàng được. Mỗi 
khi Thầy dạy các kinh bằng chữ Hán hay những 
môn luận, tôi thấy niềm biết ơn trong tôi đối với 
quý Ngài nhiều lắm, bởi quý Ngài đã trao truyền 
cho tôi vốn liếng về kiến thức Phật học. Quý Ngài 
đã cho tôi những thực phẩm rất lành mạnh, Thầy 
là người bày cho tôi công thức, cách nấu và nếu tôi 
là người khéo tay thì tôi sẽ tự nấu được cho mình 
những món ăn ngon, lành mạnh và biết cách chế 
biến ra thêm nhiều món ăn mới. Thử nghĩ nếu có 
người biết công thức nấu ăn, biết cách nấu ăn và 
muốn nấu ăn mà không có thực phẩm để nấu; hay 
có thực phẩm mà không biết cách nấu; hoặc vừa 
có thực phẩm và vừa biết cách nấu nhưng không 
chịu nấu thì có giúp ta vượt qua cơn đói? Nhưng sự 
thật thì tôi cũng đã khám phá ra rằng từ nơi Thầy, 
tôi đã thấy được không chỉ có một kho thực phẩm 
tâm linh, một cửa hàng, một đại lý, một công ty mà 
có quá nhiều thực phẩm tâm linh lành mạnh, tươi 
ngon đầy quý giá. Từ gia tài thực phẩm tâm linh 
quý giá mà Bụt để lại, Thầy tôi đã tiếp nhận một 
cách sâu sắc và giờ đây, Thầy tôi đã sản xuất được 
thực phẩm, chế biến thực phẩm và cung cấp thực 
phẩm cho tất cả những ai cần đến những món ăn, 
món ăn tinh thần có khả năng nuôi dưỡng cả thân 
lẫn tâm. Tuy biết rằng cái gì cũng có giá trị của nó, 
nhưng tôi vẫn thấy mừng cho các sư anh, sư chị và 
sư em của tôi cũng như các thiền sinh đã may mắn 
tìm ra được kho thực phẩm tâm linh quý giá này từ 
Thầy tôi mà không quá mất nhiều thời gian như tôi. 
Đã đến nơi có đầy đủ thực phẩm tâm linh cho sự 
sống mà mình cần rồi, không lẽ mình lại quay lưng 
bỏ đi. Đi đâu? Tìm chi? 

Tương tức là vậy, nếu không có cái này thì 
cũng không có cái kia. Rác cũng chính là hoa, tôi 
đang thực tập để nhìn sâu hơn vào đề tài này. Nếu 
không có em bé thiếu bạn chơi ở miền núi, không 
có những ngày làm Điệu, không có một thời làm 
ni sinh của trường Phật học, không có những năm 
tháng thực tập vụng về, hay những tháng ngày khó 
khăn trước đây xảy ra cho tôi, và nếu không trở về 
nương tựa tăng thân thì sẽ không có tôi bây giờ. 
Tôi là một với tất cả và tất cả cũng chính là tôi. Cầu 
mong cho tất cả mọi người đều có được một cuộc 
sống nhẹ nhàng và tự do. Tự do trong khi tu, trong 
khi học, trong khi làm việc và trong khi chơi.

Ba đi Ấn
Chân Hội nghiêm 

Ba đi Ấn
- Ba ơi, mai con đi Ấn.

- Cho ba đi với, cho ba đi thăm Bụt với! 

Trước khi đi đâu xa khỏi Làng, tôi thường 
gọi điện cho ba mẹ để hỏi thăm sức khỏe và báo 
tin là tôi đi đâu đó để ba mẹ không trông điện 
thoại của tôi trong những ngày này. Thường thì 
ba tôi nói: “Chúc sư cô đi vui, nhớ giữ gìn sức 
khỏe nhé!” Nhưng lần này thì: “Cho Ba đi với, 
cho ba đi thăm Bụt với!”

Câu nói của Ba khích lệ tôi rất nhiều, cho 
tôi thêm cảm hứng và trân quý hơn chuyến đi của 
mình. Tôi chuẩn bị hành lý trong niềm phấn khởi 
với ý thức là mình sẽ đi Ấn cho ba, sẽ mang ba 
theo mình. Tôi ra đi trong một niềm hân hoan. 
Các sư em chuẩn bị cho tôi thật chu đáo. Bình 
thường đi đâu tôi chỉ xách theo mấy bộ đồ và 
những thứ thật cần thiết. Lần này thì… nào là mì 
gói, rong biển, nào là muối xả, muối ớt, nào xì 
dầu, bánh Pháp… Các em nói thức ăn bên đó khó 
ăn lắm, những người đi đợt trước về bảo là thức 
ăn bên đó ăn không được. Rồi nào là đồ cạo gió, 
nào là xà bong giặt, các em nói ở bên đó dơ và 
nóng lắm nên đem theo xà bong để giặt đồ cho 
tiện, bên đó trời nắng phơi đồ sẽ rất mau khô. Vì 
thế chuyến đi này tôi được xem là well prepared 
(chuẩn bị chu đáo). 

Tôi đi bằng đôi chân của ba, thở bằng hơi 
thở của ba và nhìn bằng đôi mắt của ba. Tôi thăm 
Bụt cho ba. Ba tôi thương Bụt nên thương luôn 
nước Bụt, thương luôn những con người được 
sinh ra trên đất nước này, mặc dù ba tôi chưa biết 
gì về Ấn và những con người nơi đây. Có đi chăng 
nữa cũng chỉ trên sách vở. Ba tôi thương Ấn và 
thương người Ấn, như thể khi mình thương ai thì 
thương luôn cả gia đình, dòng họ, quê hương và 
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đất nước của người ấy vậy. Tôi tận hưởng chuyến 
đi của mình hết lòng. Từ ngày đi đến ngày về. 
Một chuyến đi thật đầy. 

Bụt hay hàng xóm?
Cuối chuyến đi, mọi người chia tay nhau. 

Người thì bay về Mỹ, người thì bay về Hongkong. 
Quý thầy đi thăm gia đình của sư chú Bảo Tích. 
Tôi và sư cô Đàn Nghiêm đáp máy bay về lại 
Pháp, đến phi trường lúc 11 giờ đêm. Quý thầy 
ra đón chúng tôi như đi đón các bậc Tôn túc từ 
Việt Nam qua, mang theo đầy đủ trà nước, áo 
ấm. Chúng tôi đi lúc Làng đang bước vào Thu 
và khi về lại là chuẩn bị sang Đông nên khí trời 
khá lạnh. Thầy Pháp Hữu và sư chú Giới Tạng 
đi đón, sợ quý thầy không đủ đồ ấm nên mang 
theo rất nhiều. Quý thầy kể cho chúng tôi nghe 
chuyện ở Làng. Chúng tôi kể cho quý thầy nghe 
sơ lược những chuyện ở Ấn. Sơ lược thôi, chứ 
hết thì không hết được. Chúng tôi về đến Xóm 
Hạ khoảng 2 giờ sáng. Khung cảnh rất yên tĩnh 
và vắng lặng, không một bóng người. Tất cả đều 
đi ngủ hết rồi. Chúng tôi nhẹ nhàng vào phòng và 
tìm chỗ của mình. Mọi người đổi phòng, chuẩn 
bị cho khóa an cư. Phòng sư em Đàn Nghiêm 
giữ nguyên, phòng tôi thì có thay đổi, tôi được 
chuyển sang một phòng khác, tôi được báo tin rồi, 
nhưng không biết là giường nào. Tôi bật đèn bên 
ngoài, nhẹ nhàng mở hé cửa cho ánh sáng lọt vào 
đủ để thấy giường nào trống, không người. Tôi 
nhẹ nhàng leo lên giường, đặt lưng xuống, ngủ 
một giấc đến sáng. Thì ra các sư em nằm đợi tôi 
về rồi ngủ quên hồi nào không hay. 

Sáng mai căn phòng tôi cứ rộn ràng tiếng nói 
cười của từng nhóm các chị em đến chơi. Chúng 
tôi say sưa kể chuyện, nhiều khi cùng một chuyện 
mà không biết kể đi kể lại mấy lần. Có em hồ hởi 
hỏi: “Sư cô có gặp Bụt không?” Tôi trả lời: “Cũng 
không biết nữa, nhiều khi gặp hàng xóm mà tưởng 
là Bụt, nhiều khi gặp Bụt mà tưởng là hàng xóm 
cũng không chừng”. 

Có em đề nghị: “Thôi, sư cô thâu băng rồi 
ai vào chơi mở ra cho nghe, khỏi phải kể đi kể lại 
nhiều lần, hết hơi.” Tôi cười, ừ chắc sẽ làm thế. 

Ngày đầu tiên trên đất Ấn
Chuyến đi của chúng tôi gồm có thầy Pháp 

Dung, thầy Pháp Siêu, sư chú Bảo Tích, sư cô 
Đàn Nghiêm và tôi bay qua từ Làng, sư cô Mai 
Nghiêm từ Hongkong, sư cô Đẳng Nghiêm từ 
Mỹ và bốn em cư sĩ, hai người từ Mỹ, một người 
từ Đức và một người từ Hà Lan. Nhân lực khá 
hùng hậu. Trong chuyến đi này, ngoài sư chú Bảo 
Tích là người Ấn, thầy Pháp Dung đã đến Ấn một 
lần, còn lại ai cũng mới đi lần đầu nên rất hồ hởi 
và phấn khởi. Đặt chân xuống phi trường là thấy 
thích rồi. Trên tường, người ta gắn một loạt những 
bàn tay bắt ấn cát tường làm cho mình thêm cảm 
giác gần gũi thân thương. 

Chúng tôi được đón về nhà anh chị Shantum 
và Gitu. Anh chị Shantum và Gitu đã đến Làng tu 
học từ khi mới quen nhau, họ làm lễ cưới ở Làng 
và thường xuyên về Làng tu học nên trở thành 
thành viên rất thân thiết của Làng. Tối đó, chúng 
tôi được ăn cơm Ấn, theo phong tục Ấn. Không 
dùng muỗng đũa, chỉ dùng năm ngón tay của mình. 
Trong niềm hân hoan, phấn khởi, ai cũng vui thích 
hòa mình vào trong buổi ăn đó. Mọi người quây 
quần chung quanh chiếc bàn tròn. Trong bữa ăn 
có cả ông bà nội ngoại của mấy cháu nhỏ. Một 
bữa ăn gia đình thân mật và ấm cúng. Ngay từ đầu 
chúng tôi đã thấy gần gũi thân thiết như đây là nhà 
mình. Ngồi quây quần bên bàn ăn với nhiều món 
được bày lên, chúng tôi được hướng dẫn cách ăn, 
ăn thức gì với thức gì, sử dụng bàn tay của mình 
như thế nào. Rồi gia đình anh chị kể cho chúng 
tôi nghe thêm vài nét về truyền thống Ấn Độ. Tôi 
nhớ có lần làm thị giả cho Thầy, Thầy cũng dạy 
tôi ăn theo kiểu Ấn, Thầy lấy cơm và thức ăn bỏ 
lên bàn tay phải, rồi dùng ngón tay cái vo lại thành 
viên tròn, và cũng ngón tay cái này đẩy cơm vào 
miệng. Mình chỉ được dùng tay phải để ăn cơm 
thôi. Nhưng lúc đó thầy dùng cơm với muối xả, 
tương đối đủ khô ráo. Còn bây giờ ăn cơm với cà 
ri mà cũng ăn theo kiểu đó. Người ta chan cà ri 
lên cơm, dùng mấy ngón tay trộn đều cơm và cà 
ri lại với nhau rồi khoanh thành một nhúm, bốc 
lên, dùng ngón cái đẩy cơm vào miệng. Chúng tôi 
cũng được ăn bánh chapati, bánh mà hồi xưa Bụt 
cũng ăn như trong sách Đường Xưa Mây Trắng 
có nói đến. Một bữa ăn đáng nhớ! Thực ra không 
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phải mình không được dùng muỗng nĩa, trên bàn 
cũng bày ra đầy đủ những thứ ấy, nhưng vì muốn 
hội nhập, muốn mình là một với gia đình, muốn 
học hỏi văn hóa của họ nên ai cũng muốn thử.

Nghỉ một đêm ở đây, hôm sau chúng tôi đến 
Padgodha, ngủ lại qua đêm để sáng mai bay đến 
Bhutan. Chiều đó chúng tôi có cơ hội đi dạo trên 
những con đường làng chung quanh. Trên đường 
quốc lộ thì đầy những tiếng ồn ào và bụi bặm. 
Nhìn xe chạy mà mình không sao tưởng tượng 
được cảnh người ta nhét người, hơn cả những 
ngày gần Tết ở Việt Nam, mà đường sá thì bụi 
bặm hơn nhiều, khí trời thì nóng bức. Thế nhưng 
khi đi vào làng thì yên tĩnh và trong lành hơn, 
không xe cộ qua lại. Chúng tôi đi dọc một con 
sông mà không biết tên nó là gì. Ở đây người ta 
cũng ra sông tắm giặt, rửa chén bát và đùa giỡn 
trên sông. Những câu chuyện xưa cứ từ từ hiện 
về trong tôi. Dân làng cũng đổ ra nhìn. Chúng 
tôi có cơ hội tiếp xúc với họ, thân thiện và cởi 
mở. Đi sâu vào làng là một đồng cỏ mênh mông, 
ở đó những em bé chạy nhảy, nô đùa, đá banh 
và những đàn bò bình an đang gặm cỏ. Chúng 
tôi mon men đến gần vài em, chào hỏi và chụp 
hình lưu niệm. Sau đó, nhiều em chạy tới, em 
nào cũng thích chụp hình chung. Các em rất thân 
thiện, hiền lành và dễ thương. Mặt mũi thì lấm 
lem nhưng tâm hồn thì trong sáng. Chúng tôi tiếp 
tục đi dạo, các em cũng kéo nhau đi theo. Càng 
lúc càng đông. Cuối cùng thì tất cả đều bỏ chơi và 
đi theo chúng tôi. Lúc đầu chỉ có các em nhỏ, sau 
đó có cả người lớn. Những câu chuyện trong sách 
Đường Xưa Mây Trắng kể về cuộc đời của Bụt 
và các em bé chăn trâu cứ từ từ hiện về trong tôi. 
Tôi thầm nhủ, sao giống thời của Bụt thế. Chúng 
tôi hát cho các em nghe bài Con về nương tựa 
Bụt, rồi các em hát lại cho chúng tôi nghe một 
bài hát bằng tiếng Ấn. Các em ở đây không hiểu 
tiếng Anh. Chúng tôi nói các em không hiểu, các 
em nói chúng tôi không hiểu. Nhưng sau đó có 
một em, có học tiếng Anh ở trường. Chúng tôi hỏi 
em tên gì, em đứng nghiêm trang, hai tay buông 
xuôi ép sát vào thân thể như thể đang trả bài cho 
cô giáo. “My name is… ” _ “How old are you?” 
_ “I’m 11 years old”. Tất cả những con mắt kinh 
ngạc và thán phục của những em khác đổ dồn vào 

em. Hễ chúng tôi hỏi điều gì là các em đều hướng 
về em ấy đợi câu trả lời, vừa như để khích lệ, vừa 
như đặt hết niềm tin tưởng và trông đợi của mình. 
Dễ thương quá đi! Mắt nào mắt nấy mở to, tròn 
xoe, ngây thơ đứng nhìn. Chúng tôi đứng chơi với 
các em như thế rất lâu. 

Bhutan
Hôm sau chúng tôi bay đến Bhutan. Bhutan 

là một đất nước được xem là một trong những 
nước hạnh phúc nhất thế giới. Tôi thấy mình 
quá đỗi may mắn và hạnh phúc được đặt chân 
lên đất nước này. Bhutan rất đẹp, nên khi máy 
bay sắp đến địa phận Bhutan người ta đua nhau 
chụp hình. Xuống máy bay là thấy khỏe ngay. 
Từ Ấn bay qua Bhutan chỉ có 40 phút mà khung 
cảnh và khí hậu rất khác. Đẹp và trong lành. Đặt 
những bước chân đầu tiên trên đất nước này, tôi 
ý thức là mình phải thở cho ba, phải bước cho ba. 
Hai người ra đón chúng tôi là chú Thọ, một giáo 
thọ cư sĩ của Làng người Pháp gốc Việt và một 
người nữ Bhutan trong trang phục truyền thống. 
Họ quàng vào cổ chúng tôi những chiếc dãi trắng 
dài, đây là phong tục chào đón của họ, rất trang 
trọng. Con đường từ phi trường đến thủ đô rất 
đẹp. Chung quanh là núi đồi xanh tươi và những 
con suối dòng sông chảy dài đến vô tận. Bhutan là 
một thung lũng nên đi đâu cũng thấy sông núi đẹp 
như thế. Khung cảnh và khí hậu nơi đây tương tự 
như ở Sapa mình, nhưng con người thì văn minh 
tiến bộ hơn. Chắc chắn rồi. Vì nơi đây có một ông 
vua rất nhân từ. 

Trên đường, thỉnh thoảng chúng tôi dừng xe 
lại ngắm cảnh, khung cảnh tú lệ và khí hậu mát 
lành làm cho người mình khỏe khoắn và tỉnh táo 
hẳn ra. Chúng tôi ghé ăn cơm trưa ở một tiệm bên 
đường. Thức ăn rất tươi và lành. Ăn cơm xong 
chúng tôi được đưa về nhà trọ. Quý thầy thì ở 
lại nhà một người Phật tử. Ngôi nhà đẹp và thoải 
mái. Nhìn ra là thấy núi.

Bhutan nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, có 
70% dân số là đạo Bụt, 20% là Hồi Giáo, 10% là 
Thiên Chúa Giáo. Là một đất nước Phật giáo nên 
đạo Bụt phát triển rất mạnh. Học sinh được học về 
đạo Bụt trong trường học, bắt đầu từ lớp ba. Mỗi 
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ngày các em tập trung trong một hội trường lớn để 
ngồi thiền trong vòng ba đến năm phút trước khi 
vào lớp học. Năm ba phút thì ngắn ngủi, nhưng 
làm mỗi ngày là nhiều lắm. Có lẽ vì vậy mà tâm 
hồn các em rất trong sáng, hiền lành, hồn nhiên và 
thánh thiện. Các em chân chất nhưng không quê 
mùa. Dân chúng cũng vậy, rất hiền lành. Có lẽ họ 
được thừa hưởng những đức tính quý báu này từ tổ 
tiên của họ và từ ông Vua đang trị vì. Vua nhân từ 
lắm, dân chúng rất thương ông. Ông rất chú trọng 
đến hạnh phúc của dân. Ở đây bệnh viện miễn 
phí hoàn toàn cho tất cả mọi người, kể cả người 
nước ngoài. Họ cũng thực tập một ngày không đi 
xe hơi mỗi tuần, kể cả Vua. Nếu cần thiết, họ sẽ 
đi taxi. Số lượng taxi cũng được giảm xuống một 
nửa. Thimpu là thủ đô của Bhutan, nhưng rất yên 
tĩnh, chung quanh toàn là sông núi. Có lẽ sông 
núi đã tạo nên những con người hiền lành, thánh 
thiện nơi đây. Chúng tôi ở Bhutan bảy ngày, trong 
đó có bốn ngày hướng dẫn thực hành quán niệm 
cho các em sinh viên và học sinh từ 13 đến 18 
tuổi, các nhà giáo dục và quan chức còn lại là đi 
tham quan. Chương trình này do Gross National 
Happiness Center (Trung tâm Tổng giá trị hạnh 
phúc quốc gia) tổ chức, chúng tôi chỉ đến hướng 
dẫn. Hai Công Chúa cũng ra dự lễ khai mạc. Họ 
rất gần gũi, thân thiện và nhân từ, không những 
đối với khách mà đối với học sinh, dân chúng của 

họ cũng vậy. Một đất nước thật may mắn. Chúng 
tôi chia sẻ những pháp môn thực tập nhưng chính 
mình cũng được học hỏi rất nhiều từ họ, học từ 
bản chất trong sáng và thánh thiện, từ những đức 
tính khiêm cung và nhân từ. Đến đây, những bước 
chân của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng và bình 
an hơn. Không bao giờ là hấp tấp, vội vàng. Con 
người ở đây là vậy, môi trường ở đây là vậy. Đúng 
là “môi trường là mình, mình là môi trường.” 
Không cần cố gắng gì cả, tự nhiên vậy thôi. Con 
người họ rất thư thái. Tôi cứ đùa với mấy chị em 
rằng ở đây không biết dạy cho họ buông thư như 
thế nào, vì thấy họ còn buông thư hơn mình nữa, 
không bao giờ vội vã, gấp gáp cho dù trễ giờ cũng 
vậy, họ cứ thong thả mà đi. Có lẽ mình phải học 
cách buông thư từ họ? Ông Saamdu là một trong 
những người như thế, rất cởi mở, thân thiện, hài 
hước và khiêm cung. Ông tiếp đón chúng tôi rất 
chu đáo và theo sát chúng tôi trong những ngày ở 
đây. Chúng tôi được gặp ông Bộ Trưởng bộ giáo 
dục, ông chia sẻ rất chân tình. Cách nhìn nhận vấn 
đề của ông rất hay. Ông nói: “Cái quan trọng của 
người thầy giáo cô giáo là phẩm chất của mình. 
Cách mình đi vào lớp, cách mình đặt quyển sách 
xuống bàn, cách mình viết bảng, cách mình mở 
sách, cách mình hành xử… những cử chỉ ấy sẽ đi 
vào các em học sinh mà không phải là kiến thức 
mình trao truyền. Với lượng kiến thức đó, ngày 

nay các em có thể tự tìm kiếm 
trên mạng để học hỏi mà không 
cần đến mình. Cái mà các em 
học là nhân cách của mình.” Ôi, 
sao giống người tu thế nhỉ? 

Chúng tôi đến trường mỗi 
ngày để hướng dẫn những ngày 
quán niệm cho các em học sinh. 
Bước những bước chân an lành 
đầu ngày trên những con đường 
yên tĩnh này làm cho người 
mình sảng khoái. Đoạn đường từ 
nhà nghỉ đến trường học khoảng 
20 phút đi bộ. Con đường đến 
trường của những buổi sáng 
thật đẹp. Nếu đi đường tắt, mình 
sẽ băng qua những con suối và 
quanh đó là những đám hoa dại 



168  con đã về rồi đó

đủ sắc màu mọc rải rác khắp nơi. Thật trong lành 
và thanh khiết. Tôi bước đi từng bước nhẹ nhàng, 
bình an, hít thở không khí trong lành cho ba, khí 
hậu như thế này chắc chắn ba sẽ khỏe mạnh, tươi 
vui hơn. Năng lượng tràn đầy sức sống. Sinh hoạt 
bắt đầu từ 9 giờ sáng nên chúng tôi có nhiều thời 
gian cho buổi sáng của mình. Sư em Mai Nghiêm 
thích đi bộ vào sáng sớm. Sư chị Đẳng Nghiêm 
thích tập thể dục. Sư em Đàn Nghiêm thích ngủ 
thêm cho đủ giấc. Hai em cư sĩ làm việc riêng 
trong phòng. Tôi thì thích dậy sớm, ngồi yên, 
uống trà, ngắm núi, ngắm mây, nghe tiếng suối 
chảy. Thích lắm! Khung cảnh ấy làm cho không 
gian trong mình bao la. Bao nhiêu mệt mỏi đều 
tan biến hết. Ở Bích Nham, Sư chị Đẳng Nghiêm 
đang bệnh, nhưng đến đây thì sư chị lại khỏe hơn 
nhiều. Tôi thấy giống như mình đang được đi 
nghỉ mát vậy. Chúng tôi thường đến trường sớm, 
có khi ngồi ở lan can trên lầu uống trà với nhau và 
ngắm núi. Mấy chị em cứ trầm trồ, mình thật sang 
trọng, từ Pháp bay qua Bhutan ngắm núi. Chúng 
tôi đã nuôi mình bằng hơi thở núi sông nơi đây.

Chúng tôi bắt đầu thời khóa cho các em bằng 
thiền hướng dẫn, sau đó quý thầy quý sư cô cho 
pháp thoại. Nhìn khuôn mặt rất ngây thơ, hồn 
nhiên, trong sáng của các em ai cũng hạnh phúc 

và có nhiều cảm hứng. Trong nguồn cảm hứng 
ấy, thầy Pháp Dung chia sẻ pháp thoại mà cứ như 
là Bụt nhập vào hồn thầy. Thầy bắt đầu bằng câu 
chuyện thời thơ ấu của Bụt với những làn khói 
sage tỏa ra nghi ngút. Có lẽ thầy cũng muốn bắt 
đầu bằng những nét văn hóa của họ, văn hóa thờ 
cúng ông bà tổ tiên. Ai cũng có nhiều cảm hứng 
lắng nghe. Hôm ấy thầy giảng về Bát chánh đạo. 
Thầy hỏi các em Bát chánh đạo gồm những gì? 
Các em trả lời răm rắp: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thế mới biết là 
các em được học những điều ấy ở trường. Sau đó 
thầy bật mí là thầy không dám hỏi gì thêm nữa vì 
sợ các em nói thêm những điều mình chưa biết. 
Thực ra thầy khiêm cung thế thôi. Tuy nhiên các 
em phần nhiều chỉ được học trên lý thuyết. Với 
tài năng khéo léo, thầy đưa các em đến thực hành. 
Và đó cũng là nội dung chính của suốt chuyến 
đi – Đem đạo Bụt ứng dụng vào trong đời sống 
hằng ngày qua trường lớp, gia đình và xã hội, gọi 
là Đạo đức học ứng dụng. Làm thế nào để biến 
lớp học thành gia đình thứ hai của mình. Sau thời 
pháp thoại là đi thiền hành, ăn cơm trưa, thiền 
buông thư và pháp đàm, có ngày thì vấn đáp. Quý 
thầy quý sư cô khác thay nhau hướng dẫn. Các em 
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rất nhiệt tình và năng nỗ, thực tập hết lòng. Có em 
thấy thế, thích quá gọi điện cho ba em lên tham 
dự, mặc dù chương trình chỉ giành cho các em học 
sinh. Chúng tôi hướng dẫn như thế trong suốt bốn 
ngày cho 200 học sinh. Chúng tôi thấy mình được 
nuôi dưỡng nhiều bởi các em, bởi khung cảnh, khí 
hậu và con người nơi đây. Bhutan là một đất nước 
đang phát triển, người ta cũng đang xây dựng 
thêm nhiều khách sạn. Nhưng phát triển như thế 
nào thì tôi cũng mong sao cho họ luôn giữ được 
màu xanh của núi sông, giữ mãi không khí trong 
lành, vì chính những yếu tố ấy đã tạo nên những 
con người hiền lành, thánh thiện nơi đây. Chúng 
tôi yêu Bhutan mất rồi. 

Sông núi Bhutan
Sông ôm núi cho mây lành kết tụ
Ôm ruộng đồng cho lúa trổ đầy bông
Ôm phố phường cho em thơ về ngủ
Cho tình người mãi bước bước thong dong.

Nước sông trong cho lòng em thêm sáng
Núi vững xanh cho chí khí em cao
Tâm hồn em là những vì sao
Tỏa ánh sáng giữa đêm dài tăm tối

Em ở đây cho tôi hằng lui tới
Để nuôi mình bằng hơi thở núi sông
Bằng nhân từ, khiêm cung và độ lượng
Bằng hồn nhiên, tuổi thơ em trắng trong. 

Sông núi đã sinh ra em
Đất mẹ đã sinh ra em
Chất liệu đẹp lành thánh thiện
Chắp tay tôi nguyện cho em
Luôn giữ mãi màu xanh
Của núi sông đất mẹ
Bằng ý thức tin yêu
Để nuôi em, nuôi triệu trái tim lành. 

Về lại Ấn
Rời Bhutan trong niềm quyến luyến, chúng 

tôi lên xe buýt trở lại Ấn Độ. Trên đường, mọi 
người tiếp tục ngắm núi ngắm mây, tận hưởng 

những giây phút cuối cùng ở Bhutan. Về đến biên 
giới Ấn Độ, không khí môi trường hoàn toàn khác 
hẳn. Ồn ào, nóng bức, bụi bặm, tuy hai nước nằm 
sát nhau. Chúng tôi về lại nhà nghỉ ở Padgodha để 
hôm sau bay đến New Delhi tháp tùng phái đoàn 
Phật giáo quốc tế, tham quan những khu Phật 
tích, mặc dù đây không phải là mục đích chính 
của chúng tôi trong chuyến đi này. Đoạn đường 
từ biên giới đến Padgodha có rất nhiều ổ… không 
phải là ổ gà mà là “ổ voi”. Xe cứ đưa mình sang 
trái rồi đưa sang phải, có khi nhấc bổng người 
mình lên rồi bất thình lình thả xuống. Chúng tôi 
không muốn mình là nạn nhân của những “ổ voi” 
này nên cứ việc thả lỏng cơ thể để cho chiếc xe 
đưa mình đi đâu thì đi, không kháng cự, cứ để xe 
tự massage cho mình. Chúng tôi cứ phá lên cười 
mỗi khi xe nhấc bổng mình lên khỏi ghế. Nhờ 
vậy mà chúng tôi không thấy mệt trên một đoạn 
đường dài mấy tiếng đồng hồ. Tôi thấy hay và lạ. 
Nếu là trước đây khi chưa đi tu, tôi sẽ mệt nhừ tử 
khi đi trên những đoạn đường như thế và sẽ đặt 
không biết bao nhiêu câu hỏi cho không biết bao 
nhiêu lần rằng, tại sao người ta không sửa đường? 
Tại sao người ta để tình trạng như thế? 

Đi thăm Bụt
Chúng tôi nghỉ ở đây (Padgodha) một đêm, 

hôm sau bay đến New Delhi, thủ đô của Ấn Độ. 
Chúng tôi được đưa đến khách sạn Asoka, khách 
sạn sang trọng nhất nước Ấn. Mỗi người một 
phòng mà phòng nào cũng rộng lớn có thể chứa 
được hết tất cả các anh chị em tôi. Khi mới bước 
vào tôi cảm thấy hơi lúng túng, không biết phải 
làm gì. Ai cũng thấy xót xa. Phí quá, mọi người 
đều nói như vậy. Nhưng điều này nằm ngoài tầm 
tay của mình. Mình đâu phải ban tổ chức. Thôi thì 
họ sắp đặt sao mình theo vậy. Trong cuộc hội nghị 
Phật giáo này gồm nhiều nước, có cả Việt Nam, 
nhưng hình như phần lớn là để kêu gọi du lịch. 
Trong số đó có một đức cha mà chúng tôi tình cờ 
gặp ở bàn ăn. Cha rất thân thiện và cởi mở nên 
bắt chuyện làm quen ngay với chúng tôi và theo 
chúng tôi trong suốt chuyến đi mặc dù cha đã trên 
50 tuổi, còn chúng tôi thì đa số là những người trẻ. 
Tôi không đặt cho mình một mục đích, mong ước 
nào cả cho chuyến đi này. Chỉ có mặt hết lòng và 
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trân quý những gì đang diễn ra. Phương tiện đi lại 
trong những ngày này là máy bay. Đến đâu chúng 
tôi cũng được đón tiếp long trọng. Xuống máy 
bay là chúng tôi được tiếp đón bằng nhạc, kèn, 
trống theo văn hóa Ấn. Hai hàng người hai bên 
tiếp đón, rải hoa, đeo tràng hoa cho từng người. 
Người ta chấm trên trán mỗi người một vết son 
đỏ, đây là phong tục tiếp đón của họ. Đi nhiều 
nơi mà đến đâu người ta cũng đón tiếp như thế, 
rất trang trọng, làm cho mình cứ có cảm tưởng 
như đây là lần đầu tiên đặt chân lên nước Ấn. Đặt 
những bước chân nơi đây, tôi ý thức là mình phải 
bước cho thật bình an, thở cho thật nhẹ nhàng. 
Mình phải bước cho Bụt, phải thở cho Bụt vì 
mình là sự tiếp nối của Bụt. Tôi bước và thở cho 
Bụt mà cũng là bước và thở cho tôi và cho các 
thế hệ tương lai. Có thể ngày xưa Bụt chưa đi 
qua những nơi này vì hồi xưa chưa có máy bay, 
chưa có phi trường, hay nếu Bụt đã đi qua thì lúc 
đó nơi này mới chỉ là làng mạc hay những cánh 
đồng không. Khắp nơi, hai bên đường, người ta 
giăng đầy biểu ngữ “Welcome to the International 
Buddhist Conclave” (Chào mừng phái đoàn đến 
với hội nghị Phật Giáo quốc tế). 

Ngồi trên máy bay ngắm nhìn khung cảnh 
ngoạn mục bên dưới, những mẫu ruộng xanh 
tươi, những ngôi nhà được thu nhỏ, những con 
sông, dòng suối, những đám mây bồng bềnh đủ 
hình dáng... làm tôi nhớ lại lần đầu tiên ngồi trên 
máy bay từ Việt Nam sang Pháp, nhìn ra khung 
cảnh bên dưới tự nhiên tôi có một ước mơ là ai 
cũng có ít nhất một lần trong đời được đi máy bay. 
Bây giờ ngồi đây tôi cũng có cùng ước mơ ấy. 

Hành lý tôi mang theo có cả một tượng Bụt 
nhỏ và ba thiên thần. Đến đâu tôi cũng bày những 
thứ ấy ra, xem đây là nhà của mình dù có nơi chỉ ở 
được một hay hai ngày. Buổi sáng thức dậy, uống 
trà với Bụt và thiên thần. Những giây phút bình 
yên đầu ngày như thế là thức ăn nuôi dưỡng tôi.  

Có ngày, bước vào phòng, kéo màn ra là một 
mặt trời đỏ ửng sắp lặn. Tôi đứng yên và hít thở 
thật sâu, rồi tự hỏi có phải mặt trời này là mặt trời 
mà Bụt đã ngắm cách đây 2600 năm không? Tôi 
mỉm cười sung sướng và tiếp tục nuôi dưỡng ý 
thức trong mình có Bụt. Tối đó chúng tôi được 
đưa ra sông Hằng để xem buổi lễ cầu nguyện. 

Sông Hằng được xem là con sông linh thiêng của 
người Ấn. Xe đi vào thành phố, khu phố cổ nhất ở 
Ấn có mặt cách đây 5000 năm. Trên đường đi có 
cảnh sát đứng dẹp đường cho xe đi qua. Hội nghị 
này do nhà nước tổ chức nên về mặt hình thức 
rất chu đáo. Với lượng công an cảnh sát nhiều 
như thế chắc cũng được điều từ nhiều nơi về. Dân 
làng, già trẻ gái trai đều đổ ra hai bên đường đứng 
xem. Nhìn họ trông thật hiền lành. Họ vẫn còn 
mang những nét chân chất và xa xưa của những 
người xưa cổ. Có lẽ họ được thừa hưởng từ nền 
văn minh lâu đời của họ. Công an và cảnh sát 
cũng vậy. Họ cũng cầm súng và cầm gậy nhưng 
khuôn mặt của họ rất hiền lành, không lộ một chút 
giận dữ hay căng thẳng. Dường như súng và gậy 
của họ chỉ để cho dân biết họ là công an cảnh sát 
để không làm những điều sai trái vậy thôi. Nhìn 
họ thấy thiện cảm liền. Ở sông Hằng, họ lập nên 
mười một giàn cầu nguyện. Mỗi giàn gồm một 
người con trai và năm người con gái trong trang 
phục truyền thống. Họ múa đủ các loại nhạc với 
những khay nến được xây thành hình tháp trên 
tay. Rồi họ tụng kinh và hát những bài hát truyền 
thống. Họ xoay đủ bốn phương để cầu nguyện. 
Trăng tròn cũng đang lên, đêm nay là đêm rằm. 
Ánh trăng làm cho đêm nay tăng thêm vẻ huyền 
bí. Quanh năm, đêm nào cũng có người cầu 
nguyện như thế trên con sông này, chỉ hơi khác 
là hôm nay đông hơn và hoành tráng hơn. Mọi 
người đến rất đông. Tôi nghĩ là ngày xưa chắc 
Bụt cũng từng tham dự những buổi lễ như thế. 
Tôi muốn đặt chân xuống nước, nơi mà ngày xưa 
Bụt cũng đặt chân xuống, nhưng không tiện. Ai 
cũng thấy tiếc là mình không được đặt chân trên 
dòng sông này, không được đi bộ dọc bờ sông. 
Nhưng may quá, ngày hôm sau, anh Shantum đưa 
chúng tôi trở lại sông Hằng ở một bến khác. Ở 
đây, chúng tôi được đi thuyền trên sông. Khung 
cảnh thật diễm lệ. Ai cũng cảm động. Chúng tôi 
ngồi yên trên thuyền ngắm mặt trời mọc với ý 
thức là ngày xưa Bụt cũng đã từng ngắm cảnh 
này. Tại con sông này, người ta cầu nguyện, tắm 
giặt, đánh răng, súc miệng, tất cả đều diễn ra trên 
một khúc sông mà khoảng cách giữa họ không 
xa là mấy, như thể nước sông có thể tẩy đi tất cả 
những dơ dáy bụi trần của họ. Nước sông thì đục 
ngầu mà họ thì lại thấy rất linh thiêng. Đúng là 
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niềm tin! Trên thuyền, cũng có người lên theo để 
bán cá sống, đây là nghề của họ. Chúng tôi mua 
một ít để thả. Nâng những con cá trên tay để thả 
xuống dòng sông tôi thấy cảm động, ngày xưa ba 
tôi cũng đã từng làm như thế. Khi nào mấy chị đi 
chợ ba cũng dặn mua cá ra hồ thả. Tôi cảm động 
là thấy mình thật may mắn được tiếp nhận những 
hạt giống lành từ ba. Đi được một đoạn đường dài 
thì thuyền quay lại cập bến. Chúng tôi lên bờ và 
đến thăm những giàn hỏa thiêu. Một giàn đã cháy 
hết thành tro nhưng hơi ấm vẫn còn đó. Một giàn 
đang bốc cháy. Chúng tôi đến gần hơn thì thấy 
hình ảnh một cụ già đang nằm teo tóp trên giàn 
lửa, mặt mũi và hai chân đã teo lại vì sức nóng. 
Phần giữa thì đã cháy hết, không còn thấy rõ gì 
nữa. Chúng tôi đứng yên rất lâu và gởi năng lượng 
lành đến cho cụ, mặc cho hơi nóng táp vào mặt và 
những đốm lửa lách tách bay lên cao biến thành 
tro và rơi xuống đầy người. Chung quanh đó là 
những đống củi lớn được chất lên. Đằng kia nữa là 
một xác chết khác đang được chờ để đặt lên giàn 
hỏa. Người ta sẽ không thiêu một lần hai giàn. 
Người chủ xướng cho công việc này kể lại, họ 
đem những người già sắp chết, không nơi nương 
tựa về đây, cho họ uống sữa, chăm sóc, đợi ngày 
người ấy nhắm mắt thì làm lễ cầu nguyện và đưa 
lên giàn hỏa. Tôi cứ tưởng những cảnh tượng này 
chỉ còn lại trong lịch sử của những thời xa xưa, 
ấy thế mà bây giờ đang diễn ra trước mặt mình. 
Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng mình như 
thế nào. 

Đến đây tôi chứng kiến được nhiều thứ mà 
mình cứ nghĩ là chỉ còn trong sách vở. Ở đây bò 
vẫn còn được coi là con vật linh thiêng. Nó đi bình 
an mà cũng ngang nhiên giữa lòng đường phố. 
Mọi người hay xe cộ qua lại phải tự tránh nó. Hầu 
như không thấy người chăn dắt nó. Nó tự đi, mọi 
người tự tránh. Không biết nó có nhớ đường về 
nhà không nữa? Phân của nó người ta làm thành 
từng bánh, trét lên đầy tường, đầy các thân cây 
để phơi khô, sau đó họ dùng để nướng bánh như 
than vậy. 

Trong những ngày này hầu như ngày nào 
chúng tôi cũng di chuyển. Di chuyển bằng máy 
bay, nhưng không cần phải check in, người ta 
đã in vé sẵn cho mình. Phái đoàn đông lắm, khi 

nào cũng đi hơn một máy bay. Chúng tôi đến 
Bodhgaya, Varanasi, Gaya, đến thăm những nơi 
mà ngày xưa Bụt ở, Bụt ngồi thiền, thuyết pháp. 
Đặt những bước chân lên những khu thánh địa 
này, tôi ý thức là ngày xưa Bụt cũng đã từng đi 
qua đây, những dấu chân của Ngài vẫn còn đó như 
lời của Thầy thường nhắc nhở. Chúng tôi bước 
đi trong niềm thương kính lắng đọng, tuy chung 
quanh mọi người vẫn ồn ào, náo nhiệt. Chúng tôi 
không biết ban tổ chức có thực tập không hay chỉ 
đưa khách đi tham quan. Nhưng đến đâu chúng 
tôi cũng có cảm giác là mình không đủ thời gian 
để tận hưởng cho lâu và cho sâu năng lượng của 
Bụt. Đến Bodhgaya đông nghẹt cả người, đông 
quá. Hỏi ra mới biết, thường ngày không đông 
như vậy, hôm nay có đoàn du khách đến, nên mới 
đông như thế. Trước cảnh tượng này tôi nảy lên 
một ước mơ là mình đừng bao giờ nổi tiếng để 
người ta không ồ ạt kéo đến, để giữ cho nơi mình 
ở được thanh bình và yên lắng. Để cho mọi người 
khi đến cảm được năng lượng bình yên này. Trở 
về lại khách sạn chúng tôi thấy tiếc là mình không 
được ngồi yên dưới cội bồ đề ở đây, mặc dù cội bồ 
đề này không phải là cội ngày xưa Bụt ngồi, chắc 
nó là cháu mấy đời của cây bồ đề gốc rồi. Sáng 
hôm sau, chúng tôi rủ nhau đi bộ qua đây vì khách 
sạn chúng tôi ở rất gần. Không khí yên tĩnh, lắng 
đọng của buổi sáng làm cho nơi này trở nên linh 
thiêng hơn. Không giống như hôm qua đến, chúng 
tôi ngồi thiền ở đây khá lâu. Đó là buổi sáng thích 
nhất trong những ngày viếng thăm Phật tích. 

Chúng tôi cũng được anh Shantum đưa đi 
thăm một nơi mà ngày xưa cô gái Sujata đã cứu 
sống Bụt bằng bát sữa của mình lúc Ngài kiệt sức 
sau sáu năm khổ hạnh (Điều này nằm ngoài dự 
tính). Và người ta đã xây lên một cái tháp lớn để 
tưởng niệm. Đoạn đường này cũng nhiều ổ voi 
lắm. Chúng tôi đi bằng xe lam. Người nào cao 
là đầu sẽ đụng trần xe. Mỗi lần đi ngang ổ voi, 
chúng tôi lại bảo nhau thụt đầu vào, thụt đầu vào, 
như thể mình là một con rùa. Con rùa đang cỡi 
trên lưng ngựa. 

Một lần cho mãi mãi 
Thăm những khu Phật tích xong, chúng tôi 

chia tay phái đoàn để bắt đầu công việc chính của 
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mình – hướng dẫn khóa tu, ngày quán niệm và 
chương trình Wake Up. Chúng tôi đến ở lại một 
khu resort khá đẹp, yên tĩnh, có nhiều cây xanh, 
rất thiên nhiên và rất lành. Vừa đặt chân đến đây 
là thấy khỏe nhẹ như thể mình để lại sau lưng 
những huyên náo rộn ràng của du khách, những 
lao xao bận rộn của những ngày di chuyển qua. 
Nhìn cây cối vườn tược nơi đây, tôi thấy họ rất 
quan tâm đến môi trường và thiên nhiên. Nhìn 
cách chăm sóc của họ tôi cảm là họ thấy được 
môi trường là mình, mình là môi trường. Những 
ngày ở đây thật thích. Thích hơn là ở những 
khách sạn sang trọng. Rất thiên nhiên và rất 
lành. Đó là lý do tôi nói: “Không biết có gặp Bụt 
không nữa. Nhiều khi gặp hàng xóm mà tưởng là 
Bụt, nhiều khi gặp Bụt mà tưởng là hàng xóm”. 
Mặc dù những ngày trước, khi viếng thăm Phật 
tích, lúc nào mình cũng ý thức là Bụt luôn còn 
đó. Ý thức đôi khi cũng cần phải vắng mặt để 
mình thật sự cảm nhận sự kiện một cách nhẹ 
nhàng và sâu lắng hơn. Bởi vì trên hình thức, 
Sanskriti không phải là thánh địa mà sao thấy 
nhẹ nhàng, thanh thản. Đâu phải đến đất Bụt mới 
gặp được Bụt? Ở đây, gia đình sư em Bảo Tích 
cũng thường đến thăm, mang theo nhiều loại trái 
cây và bánh trái. Đặc biệt là xoài, lựu và đu đủ ở 
đây rất ngon. Ba mẹ sư em rất thân thiện, nhất là 
mẹ, rất cởi mở. Mẹ cưng sư em lắm. 

Thức ăn nuôi dưỡng tôi hằng ngày ở đây 
là những buổi sáng yên lắng, ngồi yên, uống trà 
chơi với Bụt và thiên thần. Lắng nghe chim hót, 
ngắm nhìn mặt trời đang lên hay giẫm chân trên 
những hạt sương còn đọng trên cỏ, thật tinh khôi 
và mát lành. Một buổi sáng như thế đủ nuôi tôi 
một ngày. Có những ngày làm biếng, mấy anh chị 
em ra uống trà ở hồ hoa súng. Rất thiên nhiên và 
thanh bình. Có ngày anh chị Shantum, Ghitu và 
hai cháu nhỏ cũng đến chơi chung. 

Ngày cuối cùng ở Sanskriti thật ấn tượng. 
Người ta cũng tổ chức đám cưới nơi đây, họ 
chuẩn bị rất chu đáo. Đủ các loại hoa được 
kết thành từng tràng treo khắp nơi, đây cũng 
là phong tục của họ. Đi đâu cũng thấy họ bán 
những tràng hoa như thế. Rồi họ rải đầy những 
cánh hoa cúc trắng, cúc vàng, cúc cổ đồng theo 
nhiều kiểu hình khác nhau. Họ lại vun lên thành 

những đống nhỏ hình tháp đứng cạnh nhau, rất 
đẹp. Bước vào cổng, đập vào mắt mình là những 
hình ảnh đẹp như thế. Chung quanh có đèn cầy 
được thắp sáng suốt đêm. Đi sâu vào trong là một 
cái hồ, diện tích chắc cũng mười mấy mét. Hồ 
không có nước nhưng đáy hồ bằng phẳng được 
rải lên bởi vô số cánh hoa hồng. Hương thơm tỏa 
ra ngào ngạt. Từ đáy hồ đi lên bờ là những bậc 
tam cấp được rải bằng những cánh hoa cúc, đủ 
màu, mỗi bậc mỗi màu. Người ta rải kín hết cả 
đất. Bên kia nữa, là nơi tụ hợp nhảy múa cũng 
được trang trí như thế thành hình tròn, rất đẹp. 
Chúng tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng 
được trang trí với nhiều hoa đẹp tuyệt vời như 
thế. Với số lượng hoa này thì chắc chắn người 
ta đem từ nhiều nơi về, hay là phải đặt trước cho 
những nhà trồng hoa mới có đủ. Ở Ấn Độ người 
ta có truyền thống làm lễ cưới vào ban đêm. Có 
lẽ là để tăng thêm vẻ huyền bí. Tuy chuẩn bị khá 
công phu và chu đáo nhưng cả chủ lẫn khách, 
không ai có đủ thời gian để tận hưởng. Người 
ta bận rộn với khách khứa, ăn uống, nhảy múa, 
đến khuya thì đã mệt nhoài. Sáng mai mọi thứ 
vẫn còn y nguyên. Thế là mấy anh chị em tha 
hồ thưởng thức. Chúng tôi ngồi yên, uống trà và 
ngắm hoa. Đó là lần đầu tiên trong đời chúng tôi. 
Một buổi sáng đầy ấn tượng. Lần đầu tiên mà có 
lẽ cũng là lần cuối cùng. Một lần cho mãi mãi. 

Đạo đức học ứng dụng
Mỗi ngày chúng tôi đến trường học Vassant 

Valley bằng xe buýt. Lòng hân hoan như lúc còn 
đi học. Ở đây chúng tôi tổ chức những giờ thực 
hành cho 1000 học sinh từ 6 đến 18 tuổi. Mỗi 
sáng chúng tôi tiếp xúc với 360 em bằng cách 
chia sẻ pháp thoại, ăn sáng chung với nhau trong 
yên lặng. Với lứa tuổi này mà ngồi chung với 
nhau trong một nhóm đông như thế thì không 
dễ chút nào để giữ cho các em yên lặng. Sau đó 
chia ra thành ba nhóm, mỗi nhóm 90 em do một 
thầy, một sư cô và một cư sĩ hướng dẫn. Chúng 
tôi dạy cho các em ngồi thiền, đi thiền hành, ăn 
cơm im lặng, thiền buông thư, tập hát, chơi trò 
chơi, vấn đáp, thiền sỏi… Mỗi lần chúng tôi tiếp 
xúc với các em hai tiếng đồng hồ. Sau hai tiếng 
thì đổi một nhóm khác, như vậy các em có cơ 



con đã tới thật rồi  173

hội tiếp xúc với tất cả các thầy, các sư cô và các 
bạn thiền sinh đi theo đoàn. Tuy có một chút xíu 
kinh nghiệm đứng lớp trước khi đi tu, nhưng với 
một số lượng học sinh đông đảo như thế có khi 
tôi cũng thấy lúng túng. Tuy nhiên nhờ tăng thân 
nên mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Chơi với các em 
vui nhưng nhiều khi cũng căng lắm. Có khi cũng 
không biết phải nên chia sẻ những gì cho các em. 
Sư chị Đẳng Nghiêm, một người có nhiều kinh 
nghiệm trong việc cho pháp thoại, mà chị cũng 
thỏ thẻ: “Lần đầu tiên trong đời chị thấy run và 
sợ khi cho pháp thoại.” Không sợ sao được, một 
nhóm ba trăm mấy em ở độ tuổi 13,14 ngồi không 
yên, nhúc nha nhúc nhích, thích phản ứng, thích 
làm điều ngược lại… thì thật là không biết phải 
nói gì. Hơn nữa, đây là thời khóa của trường nên 
tất cả mọi người đều phải tham dự dù muốn hay 
không. Tuy nhiên với tài năng và kinh nghiệm 
của mình, sư chị đã cho một bài pháp thoại thành 
công. Có những em nhìn thấy như không muốn 
nghe, ấy vậy mà tất cả đều lọt vào tai. Các em rất 
thông mình, hỏi gì cũng biết. Đủ mọi lãnh vực, kể 
cả lãnh vực y học. Trường này là một trong những 
trường nổi tiếng của Ấn nên quy tụ toàn những 
giáo viên và học sinh giỏi.

Đây cũng là một kinh nghiệm mới đối với 
các anh chị em chúng tôi, lần đầu tiên hướng dẫn 
cho một số đông người trẻ như thế. Chúng tôi 
hướng dẫn trong vòng bốn ngày. Trước đó, cũng 
tại trường này, chúng tôi tổ chức bốn ngày quán 
niệm cho khoảng 200 thầy cô giáo đến từ nhiều 
trường khác nhau. Các thầy cô cũng ngồi thiền, 
đi thiền, nghe pháp thoại, ăn cơm chánh niệm, 
thiền buông thư, pháp đàm… Sau đó chúng tôi tổ 
chức một ngày quán niệm như thế cho phụ huynh 
học sinh. Nhiều phụ huynh rất háo hức muốn 
được nghe quý thầy quý sư cô chia sẻ, vì họ đã 
nghe con em mình về kể lại. Có em học sinh mới 
mười tuổi, sau bốn ngày thực tập, thấy ba nổi 
giận, em bảo ba hãy vững chãi như núi và tươi 
mát như hoa. Ba em không hiểu gì thì em lại bảo 
ba đi dự ngày quán niệm đi rồi biết. Có hai chị 
em kia cùng học chung trường, khi về nhà, mỗi 
lần đứa em nổi giận, người chị bảo đứa em thở, 
rồi đứa em theo dõi hơi thở, cơn giận từ từ hạ 
xuống. Những trường hợp như vậy gây ấn tượng 

rất mạnh trong lòng phụ huynh. Vì thế mà họ rất 
háo hức để đến nghe quý thầy, quý sư cô chia 
sẻ, họ cũng muốn biết con em mình đã được học 
những gì. Cô phụ huynh nói: “Tôi cũng muốn 
học cách quý thầy quý sư cô dạy để về áp dụng 
cho đứa chị.” Có em lại khuyên ba nên đến tham 
dự. Tác động một lần đến ba đối tượng: thầy cô 
giáo, phụ huynh và học sinh đã tạo nên một năng 
lượng rất mạnh, yểm trở nhau rất nhiều. Họ rất 
cảm động. Cô Hiệu trưởng trường này chịu chơi 
lắm. Tuy bận rộn, nhưng cũng tham dự ngày quán 
niệm chung với mọi người. Cô rất nâng đỡ mọi 
người, tặng cho tất cả các thầy cô giáo đến tham 
dự khóa tu mỗi người một quyển sách Planting 
seeds (Quyển sách này nói về những pháp môn 
thực tập căn bản và cách hướng dẫn các em thực 
tập như một loại sách giáo khoa).

Sau mỗi ngày từ trường về, chúng tôi ngồi 
lại với nhau, chia sẻ hạnh phúc của mình, những 
gì đã xảy ra trong ngày để học hỏi và rút kinh 
nghiệm, cùng nhau nhìn xem những gì có thể tiếp 
tục duy trì, những gì có thể làm hay hơn cho ngày 
mai. May mắn trong chuyến đi là các anh em chơi 
được với nhau, sống với nhau rất hài hòa, quý 
trọng nhau nên mọi chuyện xảy ra một cách nhẹ 
nhàng. Các em học sinh rất dễ thương, thực tập 
rất hết lòng làm mọi người ai cũng ngạc nhiên, lấy 
làm hạnh phúc và có thêm năng lượng. 

Họ thật may mắn biết đầu tư cho tuổi trẻ, cho 
tương lai. Họ chấp nhận đem đạo Bụt vào trường 
học một cách cởi mở, tôi cũng thấy hạnh phúc lây. 
Tuy nhiên sâu thẳm trong niềm hạnh phúc ấy là 
một nỗi ngậm ngùi, xót xa. Xót xa cho quê hương, 
đất nước mình. Không biết bao giờ nước mình 
mới được như thế? Tôi cầu mong cho đất nước có 
thể cởi mở hơn, có nhiều phước đức hơn để tuổi 
trẻ học được nhiều điều quý báu. Con người thực 
ra do không hiểu về đạo Bụt nên mới sợ đạo Bụt. 
Thực chất thì đạo Bụt chỉ giúp con người bớt khổ 
và đem niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người 
bằng những phương pháp cụ thể và rất khoa học. 
Tuy nhiên đạo Bụt vượt lên trên khoa học vì đạo 
Bụt chú trọng về mặt thực hành để tự mình chứng 
nghiệm mà không phải chỉ là lý thuyết. Đạo Bụt 
giúp con người sống đạo đức hơn, nhân bản hơn, 
lành mạnh hơn và hạnh phúc hơn.  
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Bảy ngày liên tiếp tiếp xúc với các em học 
sinh và thầy cô giáo, ai cũng thấy hạnh phúc. Đó 
chỉ mới là giai đoạn đầu của chuyến đi. Chúng 
tôi còn tổ chức một chương trình sinh hoạt như 
vậy nữa cho một trường học khác, đó là trường 
Step By Step. Trường này cũng là một trong 
mười trường nổi tiếng nhất Ấn Độ, họ quy tụ 
toàn là những thầy giáo cô giáo giỏi, có nhiều 
khả năng. Họ lấy hai trường này làm thí điểm. 
Nếu thành công họ sẽ tiếp tục tổ chức cho những 
trường khác.

Ở trường này cũng vui lắm. Chung quy, nội 
dung thì giống nhau, nhưng hình thức thì hơi 
khác. Mỗi trường mình làm một thời khóa khác 
nhau, tùy vào sức khỏe của mình. Ở trường này 
sức khỏe của mọi người có phần giảm xuống nên 
bắt đầu các buổi sinh hoạt bằng thời khóa buông 
thư. Như vậy mình cũng có cơ hội được nghỉ ngơi. 
Các em rất dễ thương, quen rồi, nên cứ vào lớp 
là nằm xuống, dù có khi thời khóa bắt đầu bằng 
pháp thoại. Các em thích thiền buông thư lắm. 
Mới đầu các em cứ nhúc nha nhúc nhích, không 
em nào chịu nằm yên, nhưng sau một hồi buông 
thư thì ngủ luôn, thức không chịu dậy. Nhìn các 
em tôi thấy tình thương trong mình lớn lên. Mình 
mới tiếp xúc với các em có mấy ngày mà thấy 
thương như vậy, huống gì mẹ mình thương mình, 
tình thương lớn cỡ nào? Nghĩ mà cảm động.
Xong những ngày quán niệm ở trường học này 
là khóa tu giáo dục cho thầy cô giáo và sinh viên 
đại học, đa số là sinh viên sư phạm và tâm lý 
học. Ngoài ra còn có chương trình Wake up cho 
hai trường đại học khác nữa. Các em cư sĩ cũng 
giúp đỡ mình rất nhiều trong chương trình này. 
Các em đã tạo thêm sinh khí năng động cho giới 
sinh viên. 

Khóa tu giáo dục diễn ra rất nhẹ nhàng. Sau 
những ngày tiếp xúc với các em học sinh nhỏ, 
khóa tu giáo dục cho người lớn bỗng trở nên đơn 
giản, nhẹ nhàng, yên ắng hẳn ra. Ai cũng thấy 
khỏe ru như không có khóa tu vậy, mình chỉ thực 
tập với họ thôi, không cần phải hướng dẫn nhiều. 
Ngồi ăn cơm với hai trăm mấy người mà thấy 
yên lặng và khỏe nhẹ như ngồi với một mình 
mình. Thật bình an. Có những ngày khó mới 
thấy được giá trị của những ngày nhàn. Người 

lớn thật khỏe, không hiếu động như các em nên 
không mất năng lượng khi hướng dẫn. Những 
ngày chơi với các em học sinh vui thiệt đó, song 
cũng làm mình hao tổn ít nhiều năng lượng vì 
các em quá năng động.

Thầy thuốc thứ thiệt 
Chuyến đi này tôi thấy mình được nuôi dưỡng 

và học hỏi nhiều. Mục đích của tôi là để học hỏi 
chứ không phải để hướng dẫn. Thầy Pháp Dung, 
sư chị Đẳng Nghiêm và các sư em Pháp Siêu, Mai 
Nghiêm, Đàn Nghiêm, Bảo Tích ai cũng có nhiều 
kinh nghiệm chơi với người trẻ, mọi người thay 
nhau hướng dẫn những pháp môn thực tập khác 
nhau như ngồi thiền, thiền hành, thiền ăn, thiền 
buông thư... Mỗi người có một cách hướng dẫn 
khác, và mỗi lần hướng dẫn lại mỗi lần khác nữa 
nên chính mình cũng háo hức muốn được nghe 
huống gì là thiền sinh? Tôi thấy hiểu và trân quý 
các anh chị em của mình hơn. 

Các anh chị em giỏi nên tôi có nhiều không 
gian và thời gian để tận hưởng. Tôi thường đi bộ 
sau mỗi cuối ngày sinh hoạt. Nhận ra những loại 
rau dại có thể ăn được, tôi hái về luộc hay nấu 
canh. Sáng và trưa, chúng tôi ăn tại trường, buổi 
tối tự túc. Thực ra không phải là không ai nấu 
cho mình, thức ăn Ấn tuy ngon nhưng có cảm 
giác ăn hai bữa trong ngày là đủ, buổi tối chúng 
tôi thích ăn nhẹ. 

Trong chuyến đi ai cũng mang theo thật 
nhiều thức ăn, cho đến cuối chuyến đi thức ăn 
mang theo vẫn còn, sư chị Đẳng Nghiêm mang 
theo những hai thùng mì gói Kim Chi từ Mỹ, 
Sư em Pháp Siêu mang theo xì dầu maggi, sư 
em Đàn Nghiêm và thầy Pháp Dung mang theo 
thức ăn từ Pháp, tôi mang theo muối xả do các 
sư em làm. Ở Ấn, thức ăn tuy ít cheese, bơ, 
không như ở Bhutan nhưng lại nhiều đậu, nên 
chúng tôi nhớ rau tươi. Khi nào có rau thì mọi 
người hạnh phúc. Chúng tôi chuẩn bị buổi ăn 
tối và ăn chung với nhau rất vui, mà dụng cụ 
nấu bếp chỉ là hai ấm nấu nước sôi ½ lít. Thau 
rửa rau là những cái túi ni lông. Trong trường 
hợp nào chúng tôi cũng xoay xở được. Chương 
trình của chuyến đi cũng khá dày, nhưng nhờ 
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anh chị em sống vui với nhau và hòa hợp, nên 
mọi thứ trở nên nhẹ nhàng. Anh Shantum phát 
hiện ra tôi biết các loại rau dại thì vô cùng 
ngưỡng mộ, những loại rau mọc trên đất nước 
anh, anh không biết mà tôi lại rất rành. Thực 
ra thì chỉ là những thứ rau sam, rau dền thôi. 
Những ngày sau đó, đến đâu, ngay cả những nơi 
công cộng, anh cũng giới thiệu tôi là một chef 
cook (đầu bếp trưởng) và một herbalist (thầy 
thuốc, người hay nghiên cứu về dược thảo). Tôi 
thì mắc cỡ cho những lời giới thiệu này, còn anh 
Shantum thì lấy làm đắc ý. Anh thích như thế 
hơn là giới thiệu tôi trước đây là cô giáo. Mọi 
người có vẻ ngưỡng mộ. Sau đó có mấy người 
tới hỏi tôi và xin chỉ cho họ những loại rau ấy. 
Thấy mắc cười trong bụng nhưng tôi cũng dẫn 
họ ra bờ rào chỉ. Thậm chí có người lại đến hỏi 
tôi: “Sư cô ơi, tôi bị nổi mấy cái hạt đỏ đầy 
người, (người ấy vén tay áo lên chỉ cho tôi xem) 
ngứa và rát lắm, đã mấy ngày rồi. Cô có cách gì 
giúp tôi không? Có loại lá nào để xức không?” 
Cứ như thể tôi là một thầy thuốc thứ thiệt vậy. 
Tôi ôm bụng cười. Về kể lại cho mấy anh chị 
em, ai cũng “cười lăn”.  

Mình là môi trường, 
môi trường là mình

Ấn Độ, môi trường ô nhiễm nhiều quá. 
Đi ra đường một chút là hai lỗ mũi đen thui. Ở 
đây người ta bị suyễn nhiều, chắc phần lớn là 
do khí hậu. Ấn Độ là một đất nước đang phát 
triển, chênh lệch giữa người giàu và nghèo cũng 
lớn. Hình như ở đây họ không ý thức nhiều về 
môi trường. Chúng tôi đến đây hơn cả tháng mà 
chỉ có một ngày là thấy được trời xanh, mà cũng 
không xanh lắm, xanh lơ thôi. Còn lại là một 
màn dày xám xịt. Nhìn không khí nơi đây tôi có 
một ước mơ phác họa đồng phục cho các em học 
sinh. Ở đây mỗi trường đều có một kiểu và sắc 
màu đồng phục riêng chứ không phải tất cả đều 
quần xanh áo trắng như ở Việt Nam. Đồng phục 
mà tôi mơ ước là áo màu xanh da trời, quần (hay 
váy) màu xanh lá cây đậm, giày màu nâu đất. Tất 
cả trời đất phối hợp với nhau thật hài hòa. Sở dĩ 
tôi có ý tưởng này là vì tôi thấy, nếu không có 
yếu tố hòa hợp thì sẽ không làm gì được. Đồng 

thời cho các em thấy được mình là thiên nhiên, 
thiên nhiên là mình và yêu thiên nhiên ngay từ 
nhỏ, để các em ý thức hơn về môi trường, tạo ra 
một ý thức và năng lượng cộng đồng tốt, tạo cho 
môi trường trong lành, khí hậu ôn hòa và đất mẹ 
được xanh tươi.

Đời mình là những trang sách mở ra
Cuối chuyến đi, chúng tôi có cơ hội viếng 

thăm viện bảo tàng Gandhi. Thật cảm động! Lúc 
nhỏ ba tôi thường kể về Thánh Gandhi cho tôi 
nghe, nhất là mỗi lần tôi có những vụng về, yếu 
kém, không chịu nghe lời. Tôi thương Thánh 
Gandhi từ đó. Một người có nhiều tình thương 
và bản lãnh. Đặt những bước chân trên con 
đường Ngài đã bước những bước cuối cùng từ 
phòng ra nhà cầu nguyện và nơi Ngài bị ám sát 
mà lòng rung động, nước mắt tôi như cứ muốn 
rơi xuống. Tôi ý thức rất rõ là mình đang thăm 
viện bảo tàng cho ba. Tôi thấy ba cũng có nhiều 
nét giống Ngài. Tôi chụp rất nhiều hình để gởi 
về cho ba xem. Điều đặc biệt ở viện bảo tàng 
này là người ta không cấm chụp hình như hầu 
hết những viện bảo tàng khác, thật đáng ngạc 
nhiên. Đúng như Ngài đã nói: “My life has been 
an open book. I have no secrets and I encourage 
no secrets” (Cuộc đời tôi là những trang sách mở 
ra. Tôi không có gì bí mật và tôi khuyến khích 
mọi người đừng giữ bí mật). Tôi thấy cảm động 
trước tấm lòng rộng lượng từ bi của Ngài. Sau 
khi vào trong thăm những cổ vật và những di ảnh 
lịch sử của Ngài, chúng tôi ra ngoài, cũng trong 
khuôn viên bảo tàng viện, ngồi yên trên bãi cỏ 
xanh, để cho năng lượng từ bi bất bạo động và 
ý chí kiên cường của Ngài thấm đẫm vào mình. 
Và tôi cũng muốn gởi nguồn năng lượng thánh 
thiện này đi khắp muôn phương, đến với tất cả 
mọi người, đặc biệt là những người trong ban tổ 
chức, đã hết lòng đứng đằng sau để sắp xếp, yểm 
trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi 
hoàn thành sứ mạng của mình một cách tốt đẹp. 

Còn bao nhiêu điều lý thú nữa muốn mở ra 
cho tất cả cùng xem, cùng nghe, cùng thưởng 
thức nhưng bài viết đã khá dài nên xin tạm đóng 
lại, hẹn sẽ mở ra lại vào dịp tới. 
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ĐẤT TỔ HÙNG THIÊNG 
Chân Chuẩn Nghiêm

tay yêu thương của Bụt, Tổ và đại  chúng. Con 
muốn thốt lên rằng: Con yêu chùa Tổ! (Và trong 
chùa Tổ đã có Diệu Trạm rồi).

Theo dòng lịch sử cũng như những lời kể 
của các thế hệ cha anh đi trước, con được biết 
chùa Tổ đã có từ hơn 160 năm về trước. Nơi đây 
đã sinh ra biết bao bậc chân tu. Những người 
gần gũi chúng con nhất bây giờ là Sư Thúc, Ôn 
Từ Đạo, thầy Từ Hòa, thầy Từ Tế, thầy Từ Hải, 
thầy Từ Thông, thầy Từ Giác… Sư Thúc, Ôn 
Từ Đạo cùng quý thầy ai cũng làm việc rất giỏi, 
nhất là làm ruộng. Thầy Từ Hải  kể là khi mới 
vô chùa làm điệu, thầy đã đi làm ruộng rồi. Thầy 
Từ Giác thì kể là Sư Thúc cùng quý thầy đi làm 
ruộng, những hôm trăng sáng thì ngủ lại ngoài 

“Vi vu vi vu ngàn  thông lên tiếng gọi.
 Róc rách róc rách suối hát lời yêu thương. 
Líu lo líu lo đàn chim chào ngày mới. 
Cốc cốc cốc cốc nhịp kinh vang núi đồi. 
Ôi đồi núi Dương Xuân nơi trở về an tịnh
Người đã trở về và nay con đã về
Về, về nương tựa đất Tổ cõi thiêng liêng
Về, về  dựng xây hồn thiêng chánh pháp
Bụt đã trao truyền. Tổ đã trao truyền
Cháu con một nẻo kiện hành...”

Đó là những vần thơ trong bài thơ Trăng 
Tròn Bán Nguyệt mà thầy Từ Thông viết và đã 
được thầy Pháp Thiên phổ nhạc từ lâu. Cho đến 
nay cả chùa Tổ ai cũng biết hát bài hát này. Với 
con, ngày đầu tiên đặt chân về chùa Tổ con cũng 
đã cảm nhận ngay được một năng lượng hùng 
thiêng, năng lượng ấy rất vô hình, khó diễn tả. 
Đó là ngày 17/9/2008, anh chị em cây Sen Trắng 
chúng con được thầy Trung Hải và sư cô Như 
Hiếu dẫn ra Huế để chuẩn bị xuất gia. Từ nhỏ 
tới lớn con chưa từng đi chùa nên khi ra chùa 
Tổ, gặp Sư Thúc con đã rung động trước đức 
độ của Người. Sư Thúc thật hiền và thương con 
thương cháu. Anh chị em chúng con ngồi quây 
quần quanh Sư Thúc để nghe Người kể chuyện. 
Sư Thúc lấy bánh cho chúng con ăn. Và cả những 
buổi thiền hành cùng Sư Thúc quanh chùa Tổ 
nữa. Tất cả như còn đó.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Sau khi xuất 
gia con vô lại Bát Nhã và năm 2010 con được về 
lại Huế và được ở chùa Tây Linh. Mỗi lần được 
qua chùa Tổ tham dự ngày quán niệm, con hạnh 
phúc vô cùng, lòng con lúc nào cũng háo hức như 
được về quê nội (còn Tây Linh là quê ngoại). Hồi 
đó thầy Từ Giác, thầy Pháp Tại, thầy Pháp Vượng 
thường lái xe để chở chị em con qua, về chùa Tổ 
và Tây Linh. Cứ như thế con lớn lên trong vòng 
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ruộng luôn. Lúa thì năm nào cũng được mùa. Ôn 
Thái Hòa cũng kể là Sư Thúc làm ruộng giỏi lắm, 
ruộng ai mất mùa thì mất chứ ruộng lúa Sư Thúc 
làm thì «chẳng chịu» mất mùa. Sư Thúc cũng làm 
vườn giỏi nữa. Bây giờ quý thầy đang  tiếp nối sự 
nghiệp của Sư Thúc. Con nghe kể mà chỉ biết thán 
phục quý thầy mà thôi. 

Chùa Tổ có những khu vườn với những cái 
tên hết sức dễ thương : vườn Thanh Lương, vườn 
Tào Khê… Ba cái hồ với những cái tên rất đẹp : 
hồ Sao Mai, hồ Bán Nguyệt và hồ Sao Hôm. Bờ 
hồ là nơi lưu lại nhiều kỷ niệm của tình huynh 
đệ. Những lần chơi hội chợ ngày xuân, những lần 
chơi trung thu, những lần mùa Phật Đản… và cả 
ngâm giống lúa (mộng mạ) nữa. 

Hôm nay chùa Tổ đã có nhiều thay đổi. Thư 
quán rộng và đẹp hơn. Nhà khách, nhà Mẫu, nhà 
Tây đã được sửa lại. Nhà Thủy Tạ cũng đã được 
thay áo mới. Ngày trước nhà Thủy Tạ được lợp 
bằng tranh tre thì nay được thay bằng những cây 
cột vững chắc và lợp ngói đỏ. Nhà rất nổi bên 
bờ hồ Sao Mai. Con nhớ mùa hoa Mưng năm 

vừa rồi. Chao ôi là đẹp! Ai cũng phải thốt lên 
rằng hoa Mưng đẹp «lộng lẫy» quá đi. Những 
chùm dây hoa màu đỏ, vừa mềm mại mà cũng 
cứng cáp. Đại chúng cũng đã được tham dự Lễ 
Hội Hoa Mưng vào chiều ngày xuất sĩ (monastic 
day). Sau giờ pháp đàm, đại chúng tập trung về 
bờ hồ, trà và bánh đã được thầy Từ Giác chuẩn bị 
sẵn. Huynh đệ ngồi chơi cùng nhau chỉ để ngắm 
hoa và uống trà, ăn bánh. Chỉ đơn giản vậy thôi 
mà hạnh phúc quá chừng. Sư chị Xướng Nghiêm 
bữa đó đi khóa tu ở Hà Nội, khi về sư chị rất tiếc 
và sư chị đã nói: Lần sau con không ra khỏi chùa 
vào mùa hoa Mưng nữa! Con đã rất hạnh phúc 
nên con có viết mấy câu thơ để tặng cây Hoa 
Mưng cùng đại chúng:

Em đứng lặng yên
Bên hồ soi bóng
Những bông hoa mầu nhiệm
Rực rỡ tựa ngàn sao
Huynh đệ bên nhau
Giản đơn chỉ có trà và bánh
Nhưng hạnh phúc này
Chẳng thể nào phai!

Đúng thực như vậy. Phai sao được những 
hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản nhưng kỳ 
thực chẳng giản đơn chút nào. Con cũng được 
nghe kể là ở bên Làng có hoa Mận trắng, rứa thì ở 
Chùa Tổ có hoa Mưng đỏ. Những cây Mưng ngày 
bình thường, chưa phải mùa hoa thì cây cũng bình 
thường như những cây khác, nhưng khi cây đã ra 
hoa thì ai cũng phải ngưỡng mộ.

Vì là chùa Tổ nên có nhiều kỵ (giỗ). Ngày kỵ 
đến, tuy công việc có hơi nhiều một chút nhưng 
con cháu của Tổ đông, mỗi người một tay, chẳng 
mấy chốc là xong việc. Đại chúng làm việc theo 
sự sắp xếp của tri sự: nhóm thì rửa bát, nhóm chùi 
xoong chảo, nhóm  rửa lá chuối để cho ráo v.v… 
Ở đây con cũng được học cách gói bánh. Các loại 
bánh Huế cũng như cách chế biến các món ăn. Khi 
gói bánh (bánh bột lọc, bánh nậm, bánh chợ cầu) 
thì cũng làm theo dây chuyền. Con rất ngưỡng mộ 
sư cô Như Hiếu vì sư cô gói bánh cũng như sắp 
xếp món ăn ra đĩa rất đẹp. Khi gói bánh, anh chị 
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em đứng thành hàng dài, đầu bàn thì bỏ bột, bỏ 
nhân sau đó đưa qua cho người tiếp theo gói, rồi 
buộc dây, cuối cùng đưa vô bếp để hấp. Những 
lần làm việc chung như vậy con cũng được nghe 
kể chuyện về Tổ. Tấm gương sáng của Tổ mãi 
sáng để cho con noi theo. Con cũng được nghe kể 
là ngày xưa Tổ ăn uống cũng như mọi điều kiện 
vật chất sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn hơn bây 
giờ nhiều mà cái tình thì sâu nặng. Những giờ học 
Lịch Sử Phật Giáo, chúng con thường được nghe 
thầy Từ Thông kể là ngày xưa Tổ của mình có 
anh em huynh đệ ở chùa bên, thi thoảng Tổ chống 
gậy, cầm theo chùm khế chín qua chơi, có khi ở 
lại một vài ngày. Cảnh ấy bây giờ thật khó tìm ra. 

Con cũng được biết là để có được Diệu Trạm 
ở bên cạnh chùa Tổ thì đó là cả một sự dũng cảm, 
một cuộc cách mạng. Sư Thúc cùng quý thầy đã 
chở che cho chị em con. Cái tên Diệu Trạm được 
Sư Ông lấy ở trong phần mở đầu của Kinh Lăng 
Nghiêm. Con chưa có hiểu chữ Diệu Trạm nghĩa 
là gì nhưng con đoán rằng Diệu có nghĩa là kỳ 
diệu còn Trạm nghĩa là dừng chân. Nói gọn lại là 
nơi dừng chân kỳ diệu.

Ngày đặt đá cho sự khởi công xây dựng là 
một ngày nắng đẹp, vào khoảng tháng 7, tháng 
8. Khu đất đặt đá có rất nhiều hoa dại màu trắng, 
trắng cả một góc trời. Xây dựng một công trình, 
đó là điều không đơn giản. Quý thầy đã góp công 
góp sức rất nhiều. Thầy Từ Giác được biệt danh là 
“Tổ” của Diệu Trạm vì thầy thường xuyên có mặt 
cho công trình. Thầy cũng là người có con mắt 
nhìn rất nghệ thuật, thầy sắp xếp sao cho Diệu 
Trạm tuy nhỏ mà có không gian. Khi xây Diệu 
Trạm thì chị em con được Sư Tây Linh ôm ấp. 
Chị em con ngày nào cũng đi từ Tây Linh qua để 
chấp tác. Công việc thì nhiều mà chị em thì chỉ có 
được mười người. Tuy vậy nhưng các chị em ai 
cũng làm việc rất hăng say, làm việc không biết 
mệt mỏi là gì. Có lẽ nhờ năng lượng của Tổ.

Con là người đến sau nên không biết nhiều 
nhưng cách đây không lâu có một chú người Tây 
phương đến thăm Diệu Trạm. Khi lên Trai đường 
thì bỗng nhiên có một con bướm vàng bay tới đậu 
vào vai chú. Chú chia sẻ và chú đã khóc. Chú nói 
rằng con bướm ấy có lẽ là bạn chú vì ngày xưa, 
khi hai người về đây thì chưa có trai đường, còn 

là một khu đất trống. Bạn chú nay đã không còn. 
Chú rất vui khi về lại đây sau mấy năm xa cách, 
thấy Diệu Trạm khác xưa nhiều. Chú cũng là một 
vị Mạnh Thường Quân.

Ngồi trong phòng nhìn ra, con thấy một bức 
tường xây bằng những tảng đá rất to. Con nghe 
kể là những tảng đá đó được thầy Từ Giác chở ở 
tận xa về. Cả những cây cau mà giờ đang cho rất 
nhiều trái cũng được quý thầy đi bứng ở tận quê 
thầy Từ Hải. Khi các phòng tạm thời ở được thì 
chị em từ Tây Linh chuyển lên ở luôn  để tiện cho 
việc chấp tác. Chị em ở chung với nhau trong một 
phòng lớn là phòng may bây giờ. Lúc đó khung 
cảnh còn rất hiu quạnh, nhà dân chung quanh 
cũng chưa nhiều nên càng thêm vắng. Ba thầy 
Pháp Nhiệm đã có mặt ở đây suốt để giúp quý 
thầy, quý sư cô. Khi công trình xong ba mới về lại 
nhà. Lúc đó quý sư cô lớn là sư cô Thoại Nghiêm, 
sư cô Hoa Nghiêm, sư cô Hỷ Nghiêm cùng có 
mặt. Sư cô Cung Nghiêm thì có mặt từ lúc đó cho 
tới hôm vừa rồi, sư cô mới qua Lộc Uyển. Sự có 
mặt của quý sư cô lớn đã cho chị em chúng con 
rất nhiều năng lượng.

Khi con còn ở Bát Nhã cùng sư chị Doãn 
Nghiêm, con đã nghe sư chị kể chuyện về Diệu 
Trạm. Ban đầu Diệu Trạm được sơn nhiều màu, 
mỗi phòng một màu nhưng sau được đổi lại. 
Những giàn hoa trên sân thượng cũng được các 
chị em chung tay làm. Chị em con, mỗi lần lấy 
rèm xuống giặt thường hay hỏi nhau: «Có khi nào 
những cái móc này do chính bàn tay của chị em 
mình gắn lên không?» Rứa mà đúng. Các chị em 
hồi đó cứ tranh thủ giờ rảnh là đi khoan lỗ để treo 
những cây treo rèm cửa lên. 

Mỗi lần bước chân đi trên sân, nhìn những 
hàng chữ dưới chân mình như Chọn một con 
đường, an trú, thảnh thơi… cùng những hình ảnh 
rất sinh động được xắp xếp bởi những viên sỏi 
nhỏ màu trắng, những cái đó cũng do tay các chị 
em làm nên. Con thấy sao mầu nhiệm quá. Tình 
chị em có đó, tình huynh đệ có đó nên đã làm nên 
những việc tưởng chừng như không làm được. 
Tất cả mãi còn cùng năm tháng.

Khi Diệu Trạm vừa xây xong và ổn định thì 
các chị em ở Bát Nhã được chuyển ra. Thời khóa 



con đã tới thật rồi  179

cũng đi vào ổn định. Có các lớp học như lớp Duy 
Biểu Học do thầy Pháp Đăng hướng dẫn. Con 
nghe kể là thầy dạy rất hay, đại chúng rất thích 
học, đến mức đội nấu ăn cũng sắp xếp công việc 
để có thời gian đi học. Đi đâu cũng gặp các chị 
em cầm vở học bài. Sư cô Thoại Nghiêm xem đề 
kiểm tra và nói rằng: Đây là trình độ của những 
người học viện Phật giáo rồi đấy các sư em à! 
Rứa mà sư chị Đài Nghiêm đã đậu thủ khoa của 
khóa học đó. 

‘‘Về, về dựng xây hồn thiêng chánh pháp.’’ 
Để tiếp nối cha anh thì anh chị em chúng con 
ngày hôm nay không ngừng học tập. Các lớp học 
vẫn được tổ chức như lớp Công Phu Nở Đóa Sen 
Ngàn Cánh, lớp Lịch Sử Phật Giáo do thầy Từ 
Thông hướng dẫn, lớp Định Đề do thầy Minh Hy 
và Sư cô Mặc Nghiêm chăm sóc… Các em tập sự, 
cư sĩ cũng có lớp học riêng. Lớp học Lịch Sử thầy 
Từ Thông đã cho đại chúng hiểu biết thêm về các 
vị vua, các vị thiền sư. Các lớp học cũng có làm 
bài kiểm tra. Khi làm bài kiểm tra con thấy mình 
trở về thời học sinh, một cảm giác thật là… run.

Thời khóa của những ngày quán niệm cũng 
phong phú hơn. Buổi sáng ngày xuất sĩ (monastic 
day), đại chúng được nghe pháp thoại mới nhất 
của Sư Ông. Buổi chiều, tuần thì học nhạc kinh, 
tuần thì pháp đàm, tuần chơi trò chơi nhỏ, tuần 
thì được… coi phim. Năm nay có thêm một lớp 
thật mới nữa là lớp võ. Thầy Từ Tế hướng dẫn chị 
em chúng con học võ. Sau ba tháng chị em con 
học được bốn bài. Mỗi một bài có rất nhiều động 
tác. Lớp võ được học vào giờ thể thao. Giờ thể 
thao của ngày quán niệm thì thầy cho lớp nghỉ để 
được chơi những trò chơi khác nữa. Thầy qua dạy 
không thiếu buổi nào. Trời mưa, thầy che dù qua. 
Chị em con nhắc nhở nhau cố gắng học cho giỏi 
để không phụ công thầy. Thầy cũng nói rằng học 
cho khỏe người chứ không phải học để đi đánh 
nhau. Sức khỏe con người là trên hết. Những ngày 
đầu thầy cũng chia sẻ rằng thầy dạy với mục đích 
trao truyền.

 Ngày Chủ nhật có quán niệm bốn chúng, 
thời khóa cũng được thay đổi để thêm phần sinh 
khí. Buổi sáng đại chúng được nghe pháp thoại 
chung. Pháp thoại, khi thì pháp thoại của Sư Ông, 
khi thì quý thầy, quý sư cô giáo thọ. Buổi chiều 

các bạn trẻ có sinh hoạt khác với những người cao 
tuổi, nhưng nếu ai đã cao tuổi mà cảm thấy mình 
còn trẻ thì vẫn có thể sinh hoạt chung cùng các 
bạn. Con thấy các ba, các má của quý thầy, quý sư 
cô người Huế rất hiếm khi vắng mặt. Nhìn các ba, 
các mạ siêng đi chùa con cũng được nuôi dưỡng 
rất nhiều. Tuần thứ hai của tháng là ngày dành cho 
các bạn học sinh, sinh viên nên đây cũng là cơ hội 
để các bác, những người cao tuổi được trở về tuổi 
thơ, tuổi thần tiên. 

Mỗi mùa xuân về, chùa Tổ đều chào đón rất 
nhiều bạn thiền sinh. Các bạn trẻ sau khi ăn Tết ở 
nhà thì lại được về chùa Tổ để ăn Tết nữa. Nhìn 
những khuôn mặt rạng ngời của các bạn, con rất 
hạnh phúc. Những ngày này, các bạn được thả 
mình vào dòng suối tâm linh, được trở về làm 
mới thân tâm để có nhiều năng lượng cho cả một 
năm. Con nhớ Tết vừa rồi, bình thường, khi còn ở 
nhà thì cứ mồng 3 Tết là bố con đã tiễn Ông Táo 
về Trời để bắt tay vào công việc đồng áng. Rứa 
mà ở chùa, phải qua ngày 15 mới hết Tết. Và cả 
những ngày chơi tết Trung thu nữa. Ở nhà con 
không thích chơi Trung thu mà vô chùa, con thấy 
từ người già đến người trẻ ai cũng đi rước đèn 
Trung thu. Nhớ Trung thu năm vừa rồi, đại chúng 
được rước đèn từ sân thư quán của chùa Tổ vòng 
quanh hồ bán nguyệt rồi đi lên thiền đường Trăng 
Rằm. Sân chơi đã được Ban chăm sóc trang trí 
hết sức dễ thương. Các loại đèn được triệu tập về 
thiền đường để cả thiền đường ngập đèn sao. Có 
chấm điểm cho đèn nữa. Các loại giải được trao 
cho người làm đèn như giải đèn dễ thương nhất, 
đèn tình huynh đệ, đèn bảo vệ môi trường, đèn tiết 
kiệm tiền… Con thấy rằng ở trong Tăng thân con 
được trở về tuổi thơ nhiều nhất. Con cám ơn Tăng 
thân đã cho con những giây phút thật tuyệt vời. 

Theo thời gian, con lớn lên cùng đại chúng. 
Càng ngày con càng thêm yêu quý đời sống xuất 
gia mà mình đang được thừa hưởng. Bụt, Tổ và 
Thầy đã làm nên một tương lai tươi sáng, đã để lại 
cho đàn con cháu một gia sản thiêng liêng. Con chỉ 
việc đi theo con đường đó thôi mà không phải vất 
vả gì. Và chung quanh con đã và đang có những 
người huynh đệ, những người Phật tử hết sức dễ 
thương. Rứa thì làm sao con không tu cho được. 
Hình ảnh ba mẹ thầy Từ Giác, ba mẹ thầy Minh 
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Hy có cái gì cũng chở lên chùa, khi thì chuối, khi 
thì bưởi, khi thì rau muống… đã làm con rất xúc 
động. Con chỉ biết thầm cám ơn ba mẹ mà thôi. 

Chùa Tổ luôn là nơi cho chúng con quay về 
nương tựa, nơi nuôi lớn con, nâng bước con mỗi 
ngày, nơi để cho các bạn thiền sinh trở về và thả 
mình vào dòng suối tâm linh. Con yêu chùa Tổ 

lắm! Con luôn ý thức rằng con cũng phải có trách 
nhiệm để chung tay cùng đại chúng dựng xây 
chùa Tổ mỗi ngày thêm đẹp. 

‘‘Từ Hiếu chuông vang vọng cõi thiền
Nơi đây đất Tổ chốn hùng thiêng
Nơi đây nuôi lớn đàn con cháu
Tiếp bước cha anh dựng cõi thiền’’.

Lòng Quỳnh
Thầy Trung Hải

Bỗng người về hiên vắng
Cất cao tiếng nhạc trời
Chừng như hương đất mới
Đã thấm ngọt trùng khơi

Thấy tôi gầy guộc quá
Lại héo úa chơi vơi
Người đỡ cành, nâng lá
Cho tôi thấm tình người

Chiều sớm luôn đều đặn
Chân thật chẳng vẽ vời
Mạch sống vừa khơi dậy
Nguồn thương đã tuôn rồi

Tặng người cành ngọc bích
Óng mượt tựa ngàn khơi
Gió hát trong tàu lá
Hân hoan níu tơ trời

Mùa hoa xa mấy độ
Vẫn nở đóa tinh khôi
Vừa hẹn mùa trăng tới
Làm trọn tấm lòng tôi.

Từ mùa Đông buốt giá
Khi tuyết phủ ngang trời
Trong góc phòng heo hắt
Lặng lẽ một mình tôi

Khi gió Xuân vừa ấm
Đào mai đã rạng ngời
Vẫn phòng hoang vắng ngắt
Vẫn lặng lẽ mình tôi.

Nắng Hè đà gay gắt
Tôi được chuyển vườn ngoài
Dù giữa ngàn gai góc
Phải sống đẹp. Tôi cười.

Lúc bình minh ấm áp
Mở lòng rộng với đời
Chợt trời trưa bức bách
Lòng khép vẫn cười tươi.

Ngẩng đầu chờ sấm sét
Để uống giọt mưa rơi
Thân dạn dày sương gió
Lòng vẫn mát không thôi
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Người thương ơi!
Thầy Pháp Lưu (Douglas Bachman)

Ngày 14/12/2012 vừa qua một cuộc thảm sát thương tâm đã xảy ra tại trường tiểu học Sandy 
Hook thuộc thị trấn Newtown của nước Mỹ. Câu chuyện  Adam dùng súng bắn vào mẹ ruột 
của mình rồi đến hai mươi em học sinh tiểu học trong sáng, ngây thơ cùng với  sáu thầy cô tại 
trường Tiểu học  và cuối cùng là tự bắn vào đầu của mình, đã khiến mọi người dân Mỹ ngơ 
ngác, bàng hoàng, bất an, đau xót.

Thị trấn Newtown là nơi thầy Pháp Lưu (vị tu sĩ trẻ hiện đang tu học tại Làng Mai) đã sinh ra và 
lớn lên với nhiều kỉ niệm, ngôi trường Tiểu học Sandy Hook cũng là nơi thầy đã từng được học 
trong thời ấu thơ. Cho nên khi biết được tin ấy thầy đã viết lá thư này gởi đến cho Adam và cho 
tất cả những người dân ở đó bằng trái tim thương yêu của mình.

người thân bị em sát hại, trong sự mất mát niềm 
tin vào con người, trong vết thương sâu thẳm của 
cộng đồng, của người dân Newtown, cũng như 
trong hàng loạt các bài báo và tin tức đang truyền 
đi trên khắp đất nước và trên thế giới.

Và em cũng đang hiện hữu trong chính tôi. 
Tôi cũng từng là một cậu bé lớn lên từ thị trấn 
Newtown, mặc dù bây giờ tôi đã là một người 
xuất gia theo truyền thống đạo Bụt. Ngay lúc này 
đây, tôi thấy em đang có mặt rất rõ trong tôi, em 
đang được tiếp nối bởi những hậu quả của hành 
động mà em đã gây ra, và tôi cũng thấy rằng em 
chưa thoát khỏi nỗi khổ, niềm đau trong lòng dù 
em đã chết.

Em biết không, khi còn ở độ tuổi của những 
đứa trẻ mà em bắn chết, tôi đã từng chơi đá bóng 
ở cái sân vuông phía ngoài căn phòng nơi em đã 
chết. Đội của chúng tôi khi đó có tên là Đại bàng, 
và chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc thi 
của trường năm đó. Đến bây giờ chiếc cúp bạc 
giành được năm nào vẫn được mẹ tôi cất giữ cẩn 
thận trong một chiếc hộp. Phải thú thật là tôi chưa 
bao giờ là một cầu thủ thứ thiệt. Tôi cũng từng 
chiến thắng mà cũng từng thất bại, cũng thường 

(BBT chuyển ngữ  từ tiếng Anh)

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2012.
Chùa Pháp Vân, Làng Mai
Thương gửi Adam,

Điều đầu tiên tôi muốn nói với em là tôi 
mong cho em tìm lại được sự bình an trong chính 
mình. Thật là đơn giản khi gọi em là ác quỷ và phỉ 
báng em thậm tệ hơn thế nữa, nhưng tôi không 
nghĩ điều đó có thể giúp ích gì cho em và cho 
bất kỳ ai trong chúng ta. Tôi biết bình an là điều 
em không dễ gì tìm thấy sau tất cả những gì em 
đã làm. Chỉ trong một giây phút bị trấn ngự bởi 
căm giận, mê mờ và sợ hãi – mà theo tôi có lẽ sự 
sợ hãi là lớn nhất – em đã nghĩ rằng phải tiêu diệt 
tất cả, đó là lối thoát. Chính cái cảm xúc dữ dội 
ấy đã đẩy em đi đến hành động bắn chết mẹ của 
mình, tàn sát những đứa trẻ và thầy cô giáo của 
trường Sandy Hook, và rồi cuối cùng quay mũi 
súng vào chính mình. Em quyết định: thế là hết, 
trò chơi đã kết thúc.

Nhưng trò chơi đó chưa hề kết thúc, cho dù 
em đã chết. Em đã không tìm ra được một lối thoát 
cho nỗi cô đơn và căm giận trong lòng mình. Em 
vẫn tiếp tục sống dưới những hình thái mới, trong 
nỗi đớn đau và tuyệt vọng của những gia đình có 
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là cầu thủ dự bị để thay thế phút chót cho một vị 
trí thiếu hụt nào đó trong đội.

Tôi nghĩ là em cũng biết những cảm giác này 
– cảm giác bị chối bỏ, bị cô lập và trên hết là cảm 
giác cô đơn, một cảm giác mà ta khó có thể chịu 
đựng được. Nhiều người trong chúng ta chứ không 
chỉ riêng em đã và đang ở trong tình cảnh đó. Khi 
cô đơn, chúng ta thường có xu hướng đi tìm chỗ 
trú ẩn trong thế giới vi tính và phim ảnh. Nhưng 
liệu rằng những thế giới đó có thực sự giúp chúng 
ta bớt cô đơn hay chỉ làm tăng thêm sự cô lập và 
xa cách? Thế giới ngày nay đang không ngừng 
tạo ra các phương tiện để gắn kết mọi người lại 
với nhau hơn, nhưng phải chăng chúng ta đang 
đánh mất mối liên hệ và truyền thông đích thực?

Tôi thật lòng muốn biết em đã làm gì với 
niềm cô đơn trong lòng mình. Em có bao giờ làm 
giống tôi, ôm ấp niềm cô đơn đó bằng cách đi 
dạo chơi trong những cánh rừng bao phủ thị trấn 
nhỏ của chúng ta? Tôi biết rất rõ con dốc dẫn từ 
trường học ra bờ suối, được bao bọc bởi những 
hàng dẻ gai (beech) và tùng trắng (white pine). 
Khung cảnh đó đã đi vào trong tôi và làm nên 
khung cảnh của tâm hồn tôi.

Tôi nhớ như in cái cảm giác thích thú khi 
được một mình đi bộ dọc theo con đường mòn uốn 
lượn dẫn đến công viên Treadwell! Đối với tôi lúc 
đó, con đường này là một con đường huyền bí, 
một phép lạ và cũng là một trong rất nhiều những 
con đường bí mật xuyên qua các cánh rừng mà 
tôi đã tự mình khám phá ra. Đến bây giờ vẫn còn 
một vài con đường như vậy chưa từng ai biết đến.

Adam, đã bao giờ em thử áp mặt mình vào 
lớp vỏ xù xì của một cây sồi để cảm nhận sự rắn 
chắc của lõi cây đằng sau lớp vỏ, và lắng nghe 
nhựa sống đang âm thầm tuôn chảy trong lòng 
cây? Đã bao giờ em chơi với dòng suối, đắp đập 
ngăn dòng bằng những tảng đá để làm nên những 
cái hồ giữa lòng sông và cảm giác như mình là 
chúa tể nơi đây?

Những khoảnh khắc như vậy có thể mang lại 
cho mình rất nhiều bình an, làm cho mình gắn bó 
thân thiết với thế giới xung quanh và nhờ vậy nỗi 
cô đơn trong mình được chữa lành. Em có bao 
giờ trải nghiệm điều đó như tôi không? Hay nỗi 

cô đơn trong em chỉ biết đến màn hình với những 
nhân vật ảo đang nhảy múa theo ý muốn  của em 
trong các trò chơi điện tử? Em đã trải qua bao 
nhiêu cuộc đời, đã bắn bao nhiêu phát súng, nổ 
bao nhiêu trái bom và tiêu diệt bao nhiêu mạng 
người trong những trò chơi điện tử và những 
phim ảnh mà em đã xem?

Tự lấy đi mạng sống của chính mình ở tuổi 
20, em đã không cho mình cơ hội để lớn lên, để 
thấy được rằng những mầu nhiệm của sự sống có 
thể mang lại cho em rất nhiều hạnh phúc. Tôi biết 
khi còn ở độ tuổi như em, tôi cũng chưa thấy được 
điều đó.

Giờ đây tôi đã 37 tuổi, độ tuổi mà Bụt – vị 
thầy tâm linh của tôi - đã giác ngộ, đã tìm ra được 
con đường thoát khổ. Còn tôi, tôi vẫn chưa giác 
ngộ. Sáng hôm nay khi nghe tin tức và đọc những 

dòng chia sẻ của những người bạn cũ đang bị sốc 
vì những gì vừa xảy ra tại quê hương mình, trong 
một vài phút tôi cảm được một nỗi đau dâng lên 
trong lòng như một cơn sóng và tôi khóc.

Sau đó tôi đi bộ một mình vào khu rừng nhỏ 
bao quanh tu viện. Trong cái lạnh ẩm ướt của mùa 
đông nước Pháp, bên cạnh cây nguyệt quế, tôi lại 
khóc. Tôi khóc cho những đứa trẻ vô tội, những 
thầy cô giáo và gia đình của các em. Và tôi cũng 
khóc cho em, Adam, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi biết 
em, cho dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Tôi 
nghĩ là tôi biết khung cảnh trong tâm hồn em, bởi 
vì đó cũng chính là khung cảnh của tâm hồn tôi.
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Tôi không cho là em căm ghét những đứa trẻ 
mà em đã bắn chết, cũng như người mẹ đã sinh ra 
em. Tôi nghĩ điều mà em căm ghét chính là nỗi cô 
đơn trong lòng mình.

Tôi khóc vì tôi đã không làm được gì để 
cứu em. Tôi đã không chỉ cho em làm thế nào 
để khóc, để nói lên niềm đau, nỗi khổ trong lòng 
mình. Tôi đã không thể ngồi để lắng nghe em mà 
không phán xét hay phản ứng. Cũng như những 
người bạn đồng trang lứa, tôi đã rời thị trấn nhỏ 
Newtown ở tuổi 17, tràn đầy tự tin và ước vọng, 
với những lời chúc tụng của bạn bè và sự yểm trợ 
của gia đình.

Tôi là một trong nhiều người trẻ đã rời thị 
trấn nhỏ Newtown, để lại sau lưng những người 
thân yêu, trong đó có em – dù khi đó em chỉ vừa 
mới chào đời. Điều đó có nghĩa là tôi cũng là một 
phần của cộng đồng, của một nếp sống mà đã làm 
em thất vọng và không giúp gì được cho em. Khi 
đó tôi cũng chưa biết thế nào là một cộng đồng và 
cũng chưa ý thức rằng mình là một phần không 
thể tách rời của cộng đồng đó. Chỉ đến khi tôi 
không còn được sống trong cộng đồng đó nữa thì 
tôi mới nhận ra mình cần một môi trường như vậy 
biết nhường nào.

Tôi đã không thể làm một trong những người 
có thể ngồi bên em và lắng nghe em. Tôi đã không 
có mặt đó để giúp em, chỉ cho em cách thở và 
chăm sóc những cảm xúc mạnh trong lòng, cũng 
như giúp em thấy rằng đó chỉ là một cảm xúc, 
nó đến rồi đi, cảm xúc đó không phải là em, là 
của em. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng những 
người khác trong thị trấn Newtown rất quan tâm 
và thương em. Em có biết điều đó không?

Hồi còn là một học sinh lớp 8, tôi rất sợ một 
người bạn cùng lớp, nhất là khi người đó giận 
lên. Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự hung 
dữ. Khi đó tôi không có màn hình vi tính hay tivi 
để khỏa lấp nỗi sợ hãi trong lòng, tôi chỉ có trí 
tưởng tượng và những quyển sách. Tôi đã từng 
mơ ước trở thành một siêu nhân với nhiều phép 
thần thông, có thể ném những trái banh lửa xuống 
hành lang của trường để người bạn đó khiếp sợ và 
không bao giờ dám bắt nạt tôi nữa. Em có bao giờ 
mơ như vậy không?

Tôi đã nhận ra rằng trở thành một kẻ hủy diệt 
không phải là lối thoát cho tình trạng đó. Dù nỗi 
cô đơn trong em lớn đến nhường nào, dù cho em 
có đau khổ và tuyệt vọng đến đâu đi nữa thì trong 
em vẫn còn có khả năng tỉnh thức, khả năng sống 
hạnh phúc và tự do mà không gây đau khổ cho bất 
kỳ ai. Vì không biết điều đó, hay không thể thấy 
được điều đó nên em đã chọn cách hủy diệt tất cả. 
Chúng tôi đã không đủ khéo léo để giúp em tìm ra 
một lối thoát cho chính mình.

Với những gì em đã gây ra, em muốn cho 
chúng tôi biết điều đó. Giờ đây tôi đang lắng 
nghe em, tất cả chúng tôi cùng đang lắng nghe 
tiếng kêu bi thương của em, tiếng kêu từ địa ngục 
của những tri giác sai lầm. Giờ đây em không 
còn cô đơn một mình nữa, và em cũng chưa rời 
bỏ chúng tôi.

Có lẽ em sẽ không thể tìm lại được bình an 
chừng nào chúng tôi còn chưa dừng lại những lo 
toan, bận rộn, những ham muốn chạy theo quyền 
hành, tiền tài hay sắc dục, cũng như những sợ hãi 
và lo lắng, để có thể thực sự lắng nghe em, để là 
một người bạn, một người anh em thực sự của em. 
Nếu có được một người bạn tốt như vậy thì có lẽ 
em đã không bị nhấn chìm bởi nỗi cô đơn trong 
lòng mình.

Nhưng Adam thương, chúng tôi cũng cần em 
giúp đỡ. Lẽ ra em cần cho chúng tôi biết em đang 
khổ đau, nhưng tôi biết làm được điều đó quả là 
không dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải vượt 
qua lòng kiêu hãnh và tự hào về chính mình, mà 
làm được như vậy thì phải rất cam đảm và khiêm 
nhường. Em đã không làm được điều đó, và vì vậy 
mà em đã để lại những hậu quả nặng nề cho các 
thế hệ tương lai.

Tôi biết niềm oán giận trong em sẽ tiếp tục 
biểu hiện trở lại dưới những hình thức mà không 
ai có thể đoán trước được nếu chúng tôi không 
học được cách truyền thông với em để hiểu niềm 
cô đơn, giận hờn và tuyệt vọng trong em,  những 
cảm xúc này cũng đang nằm sâu và đôi khi ẩn 
tàng trong mỗi chúng tôi.

Sự truyền thông mà tôi muốn nói không phải 
là thông qua Facebook hay Twitter hay email, điện 
thoại mà bằng hành động ngồi yên có mặt thật sự 
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cho em và mở trái tim mình để lắng nghe em.

Giờ đây chúng tôi biết rằng em đang có mặt 
đó. Hành động của em không phải là ngẫu nhiên 
hay một sự điên rồ. Hành động đó đang thúc đẩy 
chúng tôi - những người đang sống – phải tìm 
ra một con đường để thoát khỏi ngục tù của cô 
đơn trong lòng mình. Bản thân tôi đã học cách sử 
dụng hơi thở ý thức để nhận diện và chuyển hóa 
những cảm xúc mạnh trong tự thân, nhưng điều 
tôi mong ước là mọi người, dù nam hay nữ, dù trẻ 
hay già cũng đều có cơ hội học hỏi được phương 

pháp thực tập này mà không cần phải đi nửa vòng 
trái đất và trở thành một người tu như tôi mới có 
thể làm được.

Tôi nghĩ rằng khi sống trong một cộng 
đồng, chúng ta cần phải ngồi lại và cùng nhau 
chia sẻ, học hỏi cách thức trân quý và bảo vệ sự 
sống, nhưng không phải bằng những luật lệ và 
quy định về kiểm soát súng đạn, mà chính bằng 
sự có mặt đích thực cho nhau. Đối với tôi, đây là 
giải pháp để phục hồi lại sự hòa hợp và gắn kết 
trong cộng đồng.

Người làm vườn tận tụy
Thầy Trung Hải

phòng học, trước một chồng sách dày đang tìm 
tòi nghiên cứu; và cũng có người đi lang thang 
trong rừng hay đơn giản chỉ là nằm khoèo trong 
chăn ấm. Người em ấy của tôi hiếm khi cầm tới 
cuốn sách, cũng chẳng hề để dành hàng giờ trong 
phòng học. Những giờ rảnh rỗi ấy, tôi thường 
thấy em tôi, từ điểm nhìn sau khung cửa sổ trên 
tấm phản, vui tươi quanh quẩn trong vườn rau. 
Có khi thì lo tưới tắm, khi thì chăm chú nhặt từng 
cọng lá vàng cho gốc cà chua, khi thì lấy rơm kê 
cho trái bí non mới rụng cuống hoa; lại có khi chỉ 
ngồi đó, trên gốc sồi giữa vườn cỏ rộng tênh đưa 
mắt mỉm cười nhìn quanh từng ngọn rau, từng 
cánh hoa. 

Một buổi chiều, khi đó hãy còn là đầu Xuân, 
lúc mặt trời vừa chín đỏ trên đỉnh ngọn bạch 
dương ở góc rừng, tôi cũng ngồi sau khung cửa 
sổ, nhìn xuống vườn rau còn mùi đất mới, thấy 
em tôi ngồi trầm tư thật lâu trên một phiến đá 
cạnh cái giàn nhỏ mà năm trước một người em 
khác của tôi đã trồng su su và bầu. Tôi đã chẳng 
phải rời khỏi phòng, sẽ vẫn ngồi yên đó để ngắm 
những khoảnh khắc bình yên của em tôi như mọi 
khi nếu như khuôn mặt quen thân với đôi mắt 

Khung cửa sổ phòng tôi nhìn xuống vườn cỏ 
rộng, nơi có cái nhà kính và vườn rau. Ngay cạnh 
cửa sổ, tôi kê một tấm ván gỗ coi như là bộ phản 
để ngồi uống trà. Từ chỗ ngồi này, mỗi ngày tôi 
nhìn xuống những thay hình đổi dạng của vườn 
rau. Nhưng những thay hình đổi dạng liên tục của 
vườn không phải là đề tài tôi muốn nói, mà điều 
tôi muốn nói tới là những người làm vườn.

Mùa Xuân và mùa Hè vừa rồi, một người 
em Tây phương của tôi đảm nhận việc làm vườn. 
Làm vườn, đối với người em ấy của tôi là một 
niềm hạnh phúc. Một lần, có người so sánh niềm 
vui khi làm vườn ấy của em tôi với niềm vui của 
những người trẻ đi shopping, em tôi cười hiền 
từ gật gù, nhưng im lặng. Chẳng những em tôi 
có mặt ở vườn trong những giờ chấp tác của đại 
chúng, em tôi còn có mặt ở vườn cả những lúc 
mà mọi người gọi là giờ rảnh rỗi hay giờ cá nhân. 
Vào những giờ rảnh rỗi và giờ cá nhân ấy, có 
người trong anh em chúng tôi dùng để học thêm 
chút tiếng Anh, tiếng Pháp hay chữ Hán; có người 
ngồi trước máy tính viết thư cho gia đình, bạn 
bè; cũng có người nhâm nhi tách trà rồi khe khẽ 
hát một mình trong phòng vắng; cũng có người ở 
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xanh trong vắt ấy không mang vẻ hoang mang và 
kiếm tìm. Ngồi yên, nhìn quanh, rồi đứng dậy lục 
từng hủ từng bao bì trong cái thùng xốp ở góc 
vườn; mân mê từng cái gốc bầu khô dưới chân 
giàn, rồi trở về ngồi nơi phiến đá dáo dác nhìn 
quanh. Tôi rời phòng, xuống vườn sau và đi ra 
vườn rau nơi em tôi, khi ấy đang đào bới tìm tòi gì 
đó nơi mấy gốc su su, gốc bầu khô quắt. 

Một nụ cười tươi trên môi, nhưng không đủ 
vẻ hân hoan và sáng ngời trong mắt như mọi khi. 
Em tôi vừa chào hỏi và nói chuyện với tôi vừa tiếp 
tục tìm tòi cái gì đó nơi mấy gốc su su, gốc bầu từ 
năm ngoái. Mấy vồng đất mới đã xanh chồi non, 
những bụi rau thơm trong nhà kính cũng đã cho 
nhiều lá non, cái giàn dưa leo cũng đã có ngọn, 
những vồng khoai tây đã gieo xong và vẫn còn 
đợi hơi ấm dưới lớp rơm phủ vàng nâu. Đưa mắt 
quanh vườn, em tôi chỉ cho tôi những loại rau củ 
vừa được trồng, vừa được gieo và trong giọng 
nói đã bắt đầu có chút hân hoan tươi tắn thường 
ngày. Sau khi đi hết một vòng bằng mắt quanh 
vườn, em tôi trở lại những cái gốc khô trước mặt 
và nói với tôi rằng năm ngoái, cũng thời gian này, 

những ngọn su su và những ngọn bầu đã bắt đầu 
leo lên giàn rồi, đã hơn tuần nay, em tôi tìm khắp 
vườn mà chẳng thấy hạt giống nào của những loài 
cây ấy cả. Em tôi cũng muốn có giàn mướp đắng, 
có giàn su su và giàn bầu như năm ngoái. Tuy 
phát âm những chữ đó không rõ lắm, nhưng tình 
thương cho những giống cây ấy qua giọng nói và 
ánh mắt em tôi là rất rõ ràng. 

Năm ngoái, người làm vườn là một thầy 
người Việt Nam. Mùa Hè năm ngoái, những cái 
giàn thấp này được phủ đầy màu xanh của mướp 
đắng, su su và bầu. Em tôi trồng khoai tây và cà 
chua rất giỏi, và cũng bắt đầu thương mướp đắng, 
su su và bầu. Tôi chẳng rành rẽ chuyện vườn tược, 
kể cả chuyện trồng bầu, trồng su su và trồng mướp 
đắng. Tuy nhiên, tôi thấy vườn các xóm khác đã 
bắt đầu trồng xuống những loài cây này vào các 
hố ủ phân dưới chân giàn rồi. Tôi nói với em tôi 
thế, và trong đôi mắt màu xanh trong vắt ấy đã lấp 
lánh phản chiếu niềm vui, niềm vui ấy phảng phất 
một chút màu nâu nếu như tôi không nhìn lầm.

Ngày hôm sau, tôi được nghe các anh chị em 
làm vườn của các xóm khác kể lại niềm vui của họ 
khi họ lấy những cây su su giống, những cây bầu 
giống và những cây mướp đắng giống cho một 
thầy người Tây phương.

Cũng sau khung cửa, trên tấm phản gỗ ấy 
vào một buổi chiều đầu mùa Hè, tôi cũng ngồi đó 
nhìn xuống vườn, em tôi cũng ngồi trên phiến đá 
dưới những cái giàn thấp, nhưng chẳng hề có dáng 
tìm tòi và lo âu nữa mà đôi mắt trong màu xanh 
ấy đã vui tươi phản chiếu màu xanh của những 
trái mướp đắng, những trái bầu non, những trái su 
su non đang treo lủng lẳng trên giàn. Vườn rau là 
đạo tràng, là nơi tu đạo và cũng là nơi hành đạo 
của em tôi.

Mấy tuần nay, cũng sau khung cửa sổ trên cái 
phản gỗ trong phòng, tôi ngồi đó nhìn xuống vườn 
rau đầu mùa Đông. Những cái giàn trống trơn chỉ 
còn vài cành khô quắt queo, đám dây bí vàng vọt 
dập nát sau thu hoạch, những vồng khoai tây chỉ 
còn cỏ dại, những luống cà chua còn lủng lẳng vài 
quả hoặc rất non hoặc đã thối và quanh vườn, lá 
khô phủ vương vãi trên những đám cỏ dại tốt tươi. 
Người em làm vườn của tôi đã đi tới một trung 
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tâm khác rồi, đã mấy tuần nay cái dáng nâu điềm 
đạm ấy chẳng còn quanh quẩn trong nhà kính hay 
những vồng đất nữa. Vườn rau đã bị bỏ hoang gần 
cả tháng cuối mùa Thu. Tôi vẫn thường ngồi yên 
nhìn xuống vườn rau và theo dõi từng thay hình 
đổi dạng của nó, nhưng vì chẳng phải là người 
làm vườn giỏi, tôi ít khi để ý tới từng giống cây, 
từng họ quả mà chỉ ngắm nghía khung cảnh chung 
chung vậy thôi, đơn giản là vì tôi thích cái cảnh 
ấy. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, khung 
cảnh vườn rau yêu thích của tôi vẫn là cái khô 
quắt ấy trên giàn, vẫn là cái dập nát ấy nơi đám 
dây bí và vẫn là cái tươi tắn hớn hở của cỏ dại nơi 
những vồng cà chua khoai tây. Có thay đổi chăng 
là cái khô quắt kia trở nên quắt queo hơn, cái dập 
nát kia có thêm màu vàng vọt và cái tươi vui của 
cỏ dại trở nên hân hoan, hớn hở hơn. 

Một lần, tôi chẳng còn thấy vui khi nhìn mãi 
xuống vườn rau như mọi khi nữa. Thu chín, cây 
phong lớn trước cửa phòng tôi đang thay một 
chiếc áo mới rực rỡ và đã kéo tôi ra khỏi vườn 
rau héo úa. Ngồi bên cửa sổ, trên cái phản gỗ, 
tôi nhìn từng chiếc lá hình sao theo điệu hát khe 
khẽ của gió mà diễn điệu múa trở về. Từng chiếc 
từng chiếc, từng đám từng đám và rồi cơn mưa 
lớn hôm qua đã mời được hết những chiếc lá cuối 
cùng lên chuyến tàu chót mà trở về với Mùa Yên. 
Chiều nay, khi chút nắng ấm hiếm hoi cuối Thu 
đang lau khô những cành nâu khẳng khiu ấy, tôi 
vẫn ngồi bên khung cửa trên tấm phản gỗ, gió 
mang theo một mùi thơm rất quen thuộc đến cho 
tôi và khi đưa mắt nhìn theo hướng đến của cái 
mùi thơm thân quen ấy, tôi thấy một cột khói nhạt 
đang tung tăng nhảy múa tươi vui giữa bầu xanh 
và niềm vui. Vâng, một thứ niềm vui nhẹ như cột 
khói ấy cũng từ lòng tôi thoát ra, và ngay lập tức, 
cùng nhảy múa hân hoan giữa bầu xanh với cột 
khói đang bốc lên từ vườn rau ấy.

Một người em khác của tôi, cũng có đôi mắt 
xanh, trong và sáng như bầu xanh lồng lộng đầy 
nắng cuối Thu hôm nay, đang nói cười tung tăng 
trong vườn rau và với vài người cư sĩ nữa, đang 
gom hết những thứ khô quắt, héo úa và dập nát ấy 
thành một đống lớn, và từ đó mà những đám khói 
đã nhảy múa cùng với mùi thơm quen thuộc tới 
cửa sổ phòng tôi. Không như người em kia của 

tôi: trầm lặng, kỹ lưỡng và ân cần, người em này 
của tôi năng nỗ, sinh động và vui tính; trong khi 
người em kia của tôi chăm chút, tưới tắm, nuôi 
dưỡng từng cọng lá chồi hoa, thì người em này 
của tôi cắt, nhổ, đốt bằng hết những “hậu thân” 
của những cọng lá chồi hoa ấy. Thế nhưng, từ chỗ 
ngồi của tôi sau cửa sổ, vườn rau bỗng trở nên 
sinh khí lạ thường.

Trong đám dây bí dập nát ấy, em tôi nhặt 
được dăm quả còn tươi. Trước khi nhổ hết những 
bụi cà chua, em tôi đã gom hết quả dù còn non hay 
đã bắt đầu vữa. Ở cuối vườn, em tôi đã cắt hết cỏ 
dại và đang lật hết đám đất ấy lên. Chỉ trong một 
buổi chiều, cái vẻ hoang vu tiêu điều của vườn 
rau như đã bốc hơi theo đám khói thơm. Vườn 
rau, sau khi được dọn dẹp sạch sẽ và cày xong đất 
đã sẵn sàng cho một mùa mới. Em tôi với những 
người bạn trở lại bên đống lửa đang tàn dần theo 
hoàng hôn ngắn ngủi của buổi cuối Thu, ngồi đó, 
trên những khúc củi khô, cười nói và lên kế hoạch 
cho một vụ mùa khác vào năm tới. Nhìn xuống từ 
khung cửa sổ, tôi đã thấy màu xanh yêu thương 
quen thuộc từ đôi mắt phản chiếu những lá bó xôi, 
những lá cải, những đọt bầu, đọt mướp đang biểu 
hiện trong ánh mắt tươi vui hồng ánh lửa của em 
tôi. Vườn rau, dù lúc này chỉ là những đám đất 
nâu trống trơn, vẫn là đạo tràng của em tôi, là nơi 
tu đạo và là nơi hành đạo của em tôi.

Mỗi năm, chúng tôi đón hàng ngàn người về 
Làng tu học. Vào mùa Hè, mỗi tuần có cả ngàn 
người đến tu học chung với chúng tôi. Những khi 
ấy, tôi chẳng có cơ hội ngồi yên ở cửa sổ phòng 
tôi mà nhìn các em tôi làm vườn. Những lúc ấy 
là lúc chính tôi phải thực tập chuyện làm vườn. 
Thầy tôi dạy rằng thiền sinh là vườn của chúng 
tôi. Anh em tôi không phải ai cũng làm vườn rau 
giỏi như những người em có đôi mắt xanh mà tôi 
vừa kể, nhưng ai cũng phải học làm vườn, nhất 
là những khu vườn sinh động đến với chúng tôi 
hàng ngàn lượt mỗi năm. Chuyện làm vườn của 
anh em tôi là một quá trình học hỏi cam go tuy 
cũng có nhiều hoa trái. Mùa này là Mùa Yên, tuy 
cũng có những “khu vườn” đến tu học chung với 
chúng tôi và chúng tôi vẫn tiếp tục săn sóc những 
khu vườn ấy, nhưng mùa này, người làm vườn 
tận tụy nhất là Thầy của chúng tôi, bởi vì, mùa 
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này là mùa mà Thầy chúng tôi phải nuôi dưỡng và 
chuẩn bị nhiều nhất cho những người làm vườn 
con, những sự tiếp nối của mình.

Thầy tôi đã bắt đầu sự nghiệp làm vườn của 
mình từ rất trẻ. Từ lúc ấy, Thầy tôi thường nói, 
Thầy đã ước có một khu vườn lý tưởng cho mình. 
Và Thầy tôi đã thực hiện được điều mong muốn 
ấy một cách tuyệt hảo. Mới đây thôi, Thầy tôi nói 
rằng cho đến lúc này, sau 70 năm thực tập làm 
vườn, Thầy tôi vẫn thấy rất cần nương tựa một 
mảnh vườn. Có thể mường tượng ra một người 
làm vườn mà không có một mảnh vườn chăng? 
Điều Thầy tôi nói thật dễ hiểu làm sao, nhưng nếu 
đã từng là một người làm vườn, người ta sẽ dễ 
dàng hơn để hiểu rằng cái điều nghe dễ hiểu ấy 
mới thực sự khó làm như thế nào!

Vì đã mang ước vọng ấy, mọi công phu của 
Thầy tôi đều nhắm đến việc rèn luyện mình trở 
nên một người làm vườn chuyên nghiệp. Thầy 
tôi thích thú với công việc của một người làm 
vườn. Thầy tôi cũng an trú trong công việc của 
một người làm vườn. Thầy tôi yêu thương những 
mảnh vườn của mình và có hạnh phúc với những 
mảnh vườn ấy. Những mảnh vườn là đạo tràng 
của Thầy tôi, là nơi tu đạo và cũng là nơi hành đạo 
của Thầy tôi. Chúng tôi là đạo tràng của Thầy tôi, 
chúng tôi là nơi tu đạo và cũng là nơi hành đạo 
của Thầy tôi.

Nhiều khi tôi tự hỏi mình rằng có phải mình 
là một góc vườn đẹp của Thầy? Hay mình đang 
là một luống rau héo úa vàng vọt phải cần Thầy 
thường xuyên chăm bón. Có khi, tôi phải cẩn thận 
lắm mới không để cho mình tự biến thành một ổ 
sâu, có thể lây lan sang các phần vườn khác của 
Thầy. Lắm khi, nhìn Thầy phải dụng công chăm 
bón cho nhiều thứ không thuận tiện đang hẹn nhau 
diễn trò trong vườn, tôi xót xa, nhưng chẳng biết 
làm gì khác ngoài việc giữ cho cành lá của mình 
xanh tươi mạnh khỏe để Thầy bớt phải lo phần 
mình. Từ chỗ ngồi sau khung cửa sổ phòng mình, 
tôi có thể nhìn thấy hết việc làm vườn của các em 
tôi. Nhưng từ góc nhìn hẹp tối của tâm mình, khó 
khăn lắm tôi mới nhìn được một chút nhỏ bé việc 
làm vườn của Thầy tôi. Và từ việc làm của Thầy 
tôi, không biết tự lúc nào, tôi đã bắt đầu thấy cái 
ước vọng lúc trẻ của Thầy tôi mỉm cười trong lòng 

tôi, và tôi bắt đầu thấy được nhiều hơn sự cao quý 
của nó.

Nhưng việc làm vườn không phải luôn luôn 
suôn sẻ. Thầy tôi thường bảo khi rau cải trong 
vườn không được tươi thì đừng đổ lỗi cho rau cải, 
đó chính là trách nhiệm của người làm vườn. Đó 
là Thầy tôi, luôn có trách nhiệm và hết lòng trong 
phần việc của mình. Nếu như anh chị em rau cải 
chúng tôi luôn hợp tác tốt với người làm vườn thì 
sẽ bớt cho Thầy tôi được rất nhiều công sức. Thầy 
tôi hiểu rõ từng loại hoa quả trong vườn mình và 
luôn luôn hết lòng săn sóc chúng tôi. Như tôi đã 
nói, Thầy tôi luôn nhận trách nhiệm về mình khi 
trong vườn có cọng rau, ngọn cải nào không được 
tươi tốt. Thế nhưng những khó khăn của Thầy tôi 
không phải biểu hiện từ việc không tươi tốt của 
những cọng rau ngọn cải. 

Có lần, mấy quả mướp đắng trong vườn 
không chịu lớn nữa, không chịu tiếp tục chín nữa. 
Lý do bởi vì chúng muốn mình là dưa leo như 
những quả tươi xanh phẳng phiu ở giàn bên cạnh. 
Làm sao mà một quả mướp đắng lại có thể trở 
thành một trái dưa leo? Thầy tôi phải mất biết bao 
công sức để chuyển hóa cái tưởng ấy của người 
anh em mướp đắng của tôi. Và thường thì Thầy tôi 
sẽ cho trái mướp đắng thấy được hết cái đẹp cái 
hay của mình để rồi chúng tiếp tục lớn lên, tiếp tục 
chín mà chẳng còn chật vật với ý tưởng trở thành 
một quả dưa leo nữa. Nhưng đôi khi tôi cũng thấy 
Thầy tôi buồn khi phải nhìn một vài trái mướp 
đắng ấy héo đi rồi rụng xuống khỏi giàn.

Cũng có lần Thầy tôi phải ngồi hàng giờ cạnh 
một bụi ớt tươi tốt để truyền thông với những quả 
ớt tí hon ấy, chỉ với mục đích để chúng hiểu rằng 
ớt là cay. Tôi chẳng hề thấy các em tôi phải làm 
thế với đám bí hay đám khoai tây của mình bao 
giờ. Nhưng Thầy tôi thì thường phải làm thế, và 
đó là một việc rất mất công. Bụi ớt anh em kia 
của tôi tuy tươi tốt, nhưng phàn nàn, rằng tại sao 
chúng không hút được những tinh chất thơm tho 
của đất trời như những bụi rau húng của vồng bên 
cạnh mà chỉ toàn là vị cay xè, ít người ưa. Làm 
như rằng chuyện quả ớt cay là do Thầy tôi tự ý 
gây ra. Nhìn Thầy tôi với đầy yêu thương kiên 
nhẫn, tháo gỡ từng nút thắt trong cái vọng tưởng 
của bụi ớt, tôi thấy thương Thầy lạ lùng. Thế đấy, 
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tuy là cùng uống nước cả, tuy là cùng thở khí trời 
cả và tuy là rễ hút chất trong cùng một mảnh đất 
nhưng từng loài rau quả lại thu nhận những thứ 
chất liệu khác nhau, sử dụng chúng khác nhau và 
cuối cùng biểu hiện ra những thứ hoa trái khác 
nhau. Thầy tôi biết tường tận từng loại hạt giống 
và cũng hiểu tường tận hoa trái của những loại 
hạt giống ấy với những điều kiện biểu hiện của 
chúng. Bụi ớt anh em của tôi cuối cùng cũng nhận 
ra gia tài đích thực của mình và chiều hôm qua đã 
biểu hiện thành niềm hạnh phúc trong những tô 
phở của anh em tôi.

Lắm khi, Thầy tôi biết rõ là sẽ khiến cho 
chúng tôi chẳng vui, chẳng hoan hỷ nhưng Người 
cũng phải làm điều Người cần làm. Mới đây thôi, 
khi những gốc bí bắt đầu mạnh và những ngọn bí 
xanh tươi vươn ra bốn phía, chúng bò lan cả sang 
luống cà và còn muốn níu kéo cả những đám dâu 
rừng đầy gai. Thầy tôi phải dứt khoát tháo những 
ngọn bí với tua tủa những chiếc vòi lò xo ra khỏi 
những đọt cà chua hãy còn chưa có hoa rồi hướng 
chúng quay trở vào vườn bí. Còn những ngọn bí 
bò quá xa, muốn gia nhập hội của những đám dâu 
rừng đầy gai ấy cũng được Thầy tôi dứt khoát 
kéo về. Có mấy ngọn đã bám quá chặt những 
chiếc vòi lò xo của mình vào những cành đầy gai, 
Thầy tôi phải đành lòng cắt bỏ chúng. Cũng có 
mấy đọt bí dại dột bò ra hướng lối đi, đã mấy lần 
được Thầy tôi kéo về hướng khác nhưng chúng 
vẫn cứ một mực quay ra hướng cũ, lại “khéo léo” 
núp dưới những đám cỏ làm Thầy tôi chẳng thấy 
chúng được. Chỉ sau một vài hôm, chúng dập nát 
dưới những gót giày. Dù vậy, Thầy tôi vẫn phải 
tiếp tục công việc của mình và nhờ thế, cuối cùng 
bí đã được thu hoạch. Mùa này, anh em chúng tôi 
chẳng có ngày nào là không được ăn một món bí.

Thầy tôi chưa từng từ chối một mảnh vườn 
nào. Chỉ cần mảnh vườn ấy chịu để cho Thầy tôi 
cày xới, gieo giống, vun bón và tưới tẩm thì thế 
nào hoa trái cũng biểu hiện trên mảnh vườn ấy; 
chỉ cần những rau cải hoa màu trên những mảnh 
vườn ấy không từ chối ánh sáng, không từ chối 
nước và sự săn sóc của Thầy tôi thì thế nào chúng 
cũng được lớn lên tươi tốt. Thầy tôi có niềm tin rất 
lớn vào đất, vào nắng, vào nước, vào hạt giống… 
và quan trọng hơn cả là rất tự tin vào khả năng 

chăm bón tưới tẩm của mình. Nhưng mọi việc sẽ 
dễ dàng biết mấy cho Thầy tôi nếu như anh em 
tôi cũng có được những đức tính của mảnh vườn 
nhỏ mà tôi thường ngồi nhìn các em tôi săn sóc. 
Bởi vì đất tâm của chúng tôi rất khác nhau cho 
nên Thầy tôi có khi phải đợi mười năm hoặc hơn 
thế nữa cho một hạt giống nảy mầm nơi mảnh đất 
này, trong khi trên một mảnh đất khác, hạt giống 
ấy nảy mầm chỉ sau thời gian một bài thiền ca; có 
khi Thầy tôi phải gieo cùng một hạt giống ấy rất 
nhiều lần cho một mảnh đất nọ mà lần nào mảnh 
đất ấy cũng làm cho hạt giống kia thối đi, nhưng 
trên mảnh đất khác thì chỉ cần một lần gieo, hạt 
giống ấy liền nảy mầm và lớn lên tươi tốt. Nhưng 
dù cho đó là một mảnh đất như thế nào thì Thầy 
tôi vẫn có khả năng làm cho hoa trái biểu hiện 
được trên mảnh đất ấy.

Có thật nhiều chuyện để kể về việc làm vườn 
của Thầy tôi, nhưng tôi chẳng thể kể hết được. 
Tuy nhiên, có một điều tôi không thể không nhớ 
khi học làm vườn, điều này Thầy tôi thường dạy 
chúng tôi, đó là đừng bao giờ cho rằng mình đã là 
một người làm vườn thành công rồi, và đừng bao 
giờ lìa bỏ mảnh vườn của mình.

Tôi là một góc vườn của Thầy tôi, nhưng tôi 
cũng là một người đang học làm vườn và tôi cũng 
đang có những mảnh vườn để thực tập. Tăng thân 
tôi là mảnh vườn lớn và tôi, vừa thuộc về mảnh 
vườn ấy mà cũng vừa là người làm vườn. Thầy 
tôi, đã gần 90 tuổi và đã làm vườn trong 70 năm 
mà vẫn luôn thấy rằng mình cần một mảnh vườn. 
Nếu thế thì Thầy tôi vừa là người làm vườn, việc 
làm vườn là việc của Thầy tôi và Thầy tôi cũng là 
một mảnh vườn. Chúng tôi thuộc về mảnh vườn 
ấy, và đó là một mảnh vườn tuyệt hảo. Cho dù 
Thầy tôi không cho rằng mình là một người làm 
vườn thành công thì ai cũng biết rằng vườn của 
Thầy tôi là một mảnh vườn tuyệt hảo. Và ai ai 
cũng thấy được rằng dù đã gần 90 tuổi, Thầy tôi 
vẫn còn là một người làm vườn rất tận tụy.

Từ chỗ ngồi sau cửa sổ trên tấm phản gỗ, tôi 
thích nhìn xuống vườn rau, nơi các em tôi đang 
hành đạo. Từ góc vườn của mình, tôi nhìn khắp 
mảnh vườn, tôi thấy Thầy tôi vẫn đang làm vườn. 
Các em tôi, những người làm vườn có hạnh phúc. 
Thầy tôi, người làm vườn tận tụy.
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QUÊ HƯƠNG TRỊ LIỆU MẸ
Chân Pháp Lữ

được truyền thêm máu vì mẹ vốn thiếu máu, lại bị 
mất nhiều máu vì vết thương trên đầu. Sau cấp cứu 
ở phòng hồi sức, mẹ nằm một tuần ở khu giải phẫu, 
chờ vết thương đã được khâu lại khô mặt và chờ 
bác sĩ nội khoa khám tổng thể để  tìm cách chữa 
chứng thiếu máu cũng như tình trạng hay quên 
của mẹ. Tình trạng lú lẫn đáng lo ngại vì người 
già Tây phương rất dễ bị hội chứng Alzheimer, não 
bị hư hại, suy thoái đe dọa dẫn đến mất trí càng 
ngày càng nặng, cho đến lúc có thể hoàn toàn điên 
loạn mà Y khoa hiện nay chưa tìm ra thuốc chữa. Và 
trong suốt trên một tháng nằm bệnh viện, mẹ được 
tận tâm săn sóc chạy chữa, có lúc phải nằm phòng 
riêng vì sợ nhiễm trùng… Thật đáng biết ơn chế 
độ an sinh xã hội xứ người không ngại tốn kém, đã 

Mẹ tôi năm nay 93 tuổi. Mới năm ngoái mẹ 
tôi còn ở nước ngoài, mùa đông dài đăng đẳng, 
rét và tuyết vây quanh, mẹ chỉ đi quanh quẩn 
trong nhà. Sức lực người già không thể nào chịu 
nổi cái rét -15 độ C, đôi khi -30 độ C bên ngoài, 
rồi còn phải sợ đi lại không vững. Đường xá phủ 
đầy tuyết trơn rất dễ trợt chân té ngã. Xương cốt 
người già giòn rụm, té ngã rất dễ gẫy tay, gẫy chân 
cho nên suốt cả mùa đông Mẹ đành phải riu ríu ở 
trong nhà, trừ một hai lần bị bắt buộc đi bác sĩ xin 
toa thuốc mới. Vì mẹ có nhiều bệnh già như thiếu 
máu, hay bị choáng váng, mất ngủ, xuống tinh 
thần, lãng tai và từ từ trở nên lú lẫn, quên ngày 
quên tháng, quên mất mình vừa ăn cơm xong, 
lại đòi ăn cơm thêm lần nữa... Bác sĩ lắc đầu cho 
thêm thuốc bổ não, thuốc ngủ, thêm thuốc trợ tim, 
thuốc giảm đau nhức, trị phong thấp, thuốc bổ 
máu, sinh tố và khoáng chất đủ loại... Rồi khi 
cảm, khi ho, khi nhiễm trùng đường tiểu, khi ăn 
không tiêu, khi bị tiêu chảy, mẹ lại phải dùng 
thêm trụ sinh, thêm thuốc đường tiêu hóa.v.v… 
Tổng cộng cả chục viên thuốc mỗi ngày. Các 
em thì hết lòng lo lắng cho mẹ. Mẹ đi đâu cũng 
có người dẫn người dìu. Phòng ngủ sưởi ấm lúc 
nào cũng 22 độ, chăn ấm, mền dầy cộm vì mẹ rất 
sợ lạnh. Ăn uống thì mẹ thèm thức gì được thức 
ấy. Mẹ thèm ngọt nên trong phòng bánh kẹo đủ 
cả, tẩm bổ bằng sữa Ensure hằng tuần. Sáng thì 
bánh mì, trưa chiều thì “cao lươn chả phượng”, 
toàn những món ngon, các món tẩm bổ Tây, Tàu 
đủ cả, không thiếu một thứ gì. Vậy mà  sức khỏe 
của mẹ ngày càng yếu hơn, đi lại khó khăn, đứng 
còn không vững dù tay không rời cây gậy. 

 Cho đến một hôm, cần đứng lên để đi tiểu, 
mẹ té sóng soài trên nền gạch và đầu bị cắt đứt 
một đường sâu và dài, máu chảy lênh láng, mẹ 
như mê man bất tỉnh một lúc lâu. Người già được 
chăm sóc cực kỳ chu đáo trong các nước tiên tiến, 
giàu có nên mẹ được đưa vào nằm bệnh viện, 

chịu gần hết mọi chi phí. Thật phải hết sức biết ơn 
đội ngũ y tá, bác sĩ, nhân viên bệnh viện vô cùng 
nhân hậu, đầy tình người và lòng thương mến, lo 
lắng cho mẹ, cho mỗi bệnh nhân khác mà không hề 
có sự phân biệt đối xử dù mẹ là người da vàng tóc 
đen. Mọi người luôn luôn khuyến khích, giúp đỡ 
luyện tập cho mẹ để mẹ từ từ ngồi dậy rồi đứng 
lên đi đứng trở lại dù phải nương vào một dụng cụ 
tập đi. Cả tháng sau khi bị té, mẹ mới chỉ có thể 
đi hết sức chậm chạp chừng mười, mười lăm phút 
mỗi ngày. Thế rồi cả anh chị em quyết định theo 
nguyện vọng của mẹ, đưa mẹ về Việt Nam để mẹ 
có thể chết yên ổn nơi quê nhà, được chôn cất cạnh 
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mồ của Ba vì mẹ rất sợ phải bị thiêu đốt sau khi 
chết. Vì là anh cả lại là người xuất sĩ, không vướng 
bận nghề nghiệp, gia đình, tôi được lãnh nhiệm vụ 
chăm sóc mẹ tại quê nhà. Trước đó tôi lại được tăng 
thân hỗ trợ về lại nhà ít nhất là trong một năm. Khó 
khăn đầu tiên là chuyến đi dài trở lại Việt Nam 
bởi không biết mẹ có đủ sức ngồi máy bay, xe tàu 
suốt mấy ngày đêm để về lại  quê hương? Trong quá 
khứ, sau một chuyến đi nhọc nhằn, người già dễ bị 
kiệt sức, mẹ thường đau ốm cả tháng mà phương 
tiện y tế của ta thì làm sao so bì được với nước 
ngoài. Thật không dễ dàng thay đổi môi trường, 
lối sống. Nhưng, cũng già yếu, cũng bệnh tật mà 
cả triệu người nước ta vẫn cứ sống được thì nay, 
cứ ai sao ta vậy, dù gì thì cũng phải cố gắng làm 
vui lòng mẹ trước đã. Trong hoàn cảnh khó, phải 
tự lực mà thôi vì không thể mãi mãi trông cậy ở sự 
giúp đỡ của người khác. Bụt đã dạy phải tự mình 
làm hải đảo cho mình, phải tìm nơi nương tựa nơi 
chính mình là gì? Và nếu chưa đủ tin tưởng nơi 
khả năng của mình là vì mình còn quá nhiều sợ 
hãi, lòng tin của mình chưa đủ sâu, thì mình cũng 
có thể cầu xin sự giúp đỡ của Bồ tát Quán Thế Âm 
vì Ngài thường cứu khổ và cho mình sự không sợ 
hãi. Sức mạnh tiềm tàng trong mình vừa là tâm linh 
mà cũng là trí tuệ để ứng phó thích ứng với mọi 
hoàn cảnh theo trình tự Tín, Tấn, Niệm, Định và 
Tuệ. Vậy thì chuẩn bị cho một chuyến đi nhọc mệt, 
ta cần gom sức lực và sự tỉnh táo để nắm bắt và tận 
hưởng những cảnh lạ, những niềm vui của chuyến 
đi, nghĩa là “Quẳng gánh lo đi” mà vui sống. 
Trong chuyến đi ta cần nhiều sức mạnh tinh thần, 
chánh niệm để biết thư giản, để biết ăn thật nhẹ dù 
các món ăn trên phi cơ vừa hấp dẫn vừa miễn phí, 
không ăn không đành! Nhưng ăn vào bao nhiêu 
thức béo bổ thì làm sao còn sức lực cho các cơ 
quan khác của ta, vì bao nhiêu năng lượng phải 
dùng vào việc tiêu hóa rồi. Mà tim cũng cần có 
đủ sức để bơm máu nuôi não. Não cần tỉnh táo để 
giúp ta có những bước chân vững chải. Vậy thì các 
thức ngon hãy để dành khi đã về, đã tới và khi cơ 
thể đã có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhờ sự 
tỉnh táo, tôi và mẹ tôi không ăn các thức có đường, 
có bột như bánh kẹo, nước ngọt. Cũng từ chối các 
thứ béo bổ như bơ, dầu trộn xà lách, các món chiên 
xào và các món có sữa, có thịt vì chúng đều có 
rất nhiều chất béo của loài động vật, hết sức khó 

tiêu. Chất béo từ thực vật qua chế biến cũng rất khó 
tiêu nên cũng cần tránh các loại đậu, đậu phộng 
và đậu nành, dầu thực vật và nước cốt dừa. Đó là 
chế độ ăn uống của chúng tôi trong chuyến đi và 
suốt tháng đầu ở Việt nam. Chúng tôi chỉ ăn rau và 
một ít trái cây không quá ngọt như chanh, chanh 
dây, bưởi, mận, cóc, ổi, thanh long, đu đủ xanh 
hay vừa hườm hườm màu mỏ vịt để làm gỏi. Tuyệt 
đối không dùng đường, sữa, dầu mỡ chiên xào và 
khó chấp nhận nhất là không ăn cơm trắng, chỉ ăn 
thật ít cơm lức, chừng vài muỗng mỗi bữa ăn. Mẹ 
không nhai được nhiều rau nên phải phương tiện 
mà giúp mẹ uống nước rau xay mịn. Chính vì 
không ăn cơm nên bữa ăn nào cũng nhẹ, ăn luôn 
luôn bị đói nên mới có thể ăn thêm rau. Vì vậy tục 
ngữ ta mới có câu “Đói ăn rau” và lẽ dĩ nhiên “đau 
nhịn đói” hay «đau uống nước - nước rau « chứ 
không phải lúc nào cũng phải «đau uống thuốc». 
Sau ba tháng nơi quê nhà, mẹ không còn uống bất 
cứ viên thuốc nào. Vì bao nhiêu bệnh tật đều lùi 
bước khi người ta có nhiều niềm vui. Mà mẹ thì vui 
lắm vì sáng chiều được tụng kinh, được nói thỏa 
thích tiếng Việt, được dạo bộ cả hai ba tiếng đồng 
hồ trong vườn nhà hoặc trong khuôn viên chùa 
làng. Tối ngủ không cần uống thuốc ngủ vì đã có 
con cháu quanh mình, còn có chi lo lắng mà mất 
ngủ. Phòng hơi lạnh vì mùa rét, cao nguyên đôi 
lúc cũng 12 đến 20 độ nhưng phòng thông với gió 
trăng, mền dù mỏng cũng đủ ấm. Nhờ ăn rau đã 
cho mình nhiều sức lực, đi bộ giúp cho bắp thịt 
khỏe mạnh nên tuy không ăn đồ bổ mà mẹ lên cân, 
lên cả 5 kg trong ba tháng.

 Mẹ đang từ từ trở lại cuộc sống thời thơ ấu 
khi mẹ sống ở vườn quê. Mẹ không còn nói: “Thôi 
chết mau cho khỏe” mà tìm xem chỗ nào mình 
trồng cây ổi, chỗ nào cắm dây khoai lang và tận 
hưởng mùi thơm “điếc mũi” của cây hoa lài lúc về 
đêm. Bây giờ mẹ cũng có khi ăn bún riêu, có khi 
đậu hũ cuốn bánh tráng mè, có khi ăn xoài, ăn 
chuối cau, chuối sáp... Và, lần đầu tiên được ăn 
gỏi trái vả trộn như người Huế, chút ít thôi nhưng 
mẹ vui vì mình còn đủ mạnh để ăn còn biết ngon, 
để tiêu hóa rau và trái cây... Sao mà ngon và 
lạ, mình ăn cơm thiệt ít mà cũng đủ hả?

Nguyện cầu Mẹ mãi còn nhiều niềm vui giản 
dị mà ở lâu với con cháu.



con đã tới thật rồi  191

Đã có đường đi rồi 

nắng mai và thưởng thức những trái hồng chín 
đỏ treo lơ lững trên cành. Thỉnh thoảng đứng bên 
cửa sổ, tôi uống tách trà nóng và ngắm nhìn qua 
khung cửa, thưởng thức sự sống kỳ diệu đang diễn 
bày một cách linh động lạ thường bên ngoài. Tôi 
cố đứng gần những chú chim nho nhỏ kia, chúng 
chẳng sợ hãi chút nào, mặc nhiên ăn ngon lành 
những trái hồng chín ngọt với các bạn chim khác. 
Có lẽ ở đây chim thú được sống tự do, không  bị 
bắt, không ai làm cho chúng sợ hãi.

Tôi là người xuất gia trẻ. Năm 14 tuổi tôi 
xuất gia sống trong tu viện. Năm nay là 18 năm 
tôi làm người xuất sĩ. Tôi mong có được một 
khung trời tự do, bình yên như những chú chim 
nhảy nhót, bay lượn ngoài kia có cả không gian 
thênh thang vô bờ.

Tự do của tôi là không bị ràng buộc bởi cơn 
giận, nỗi buồn, không bị chi phối bởi tâm ganh 
tỵ, tuyệt vọng, chán nản… Tự do hoàn toàn là 
không bị điều khiển bởi những tâm hành tiêu cực. 
Những tâm hành điên đảo này không còn làm tôi 
khổ đau, điêu đứng nữa.

Tôi là người không may mắn như một số các 
bạn xuất gia khác. Sau khi xuất gia được  hai năm, 
bổn sư tôi xả giới trở về lại đời thường để lập gia 
đình. Bắt đầu từ đây, tôi đi mãi, đi mãi, đi tìm 
học và thực tập với nhiều truyền thống Phật giáo 
khác. Tôi mong một ngày sẽ gặp được bậc minh 
sư vững chãi, một đại chúng hùng mạnh để tiếp 
tục cuộc đời lý tưởng của tôi. Sau một thời gian 
dài tìm kiếm và thử nghiệm các pháp môn khác 
nhau, cuối cùng tôi gặp được phương pháp tu tập 

Chân Pháp Tuyển

“…Ở đây, môi trường và điều kiện tu học rất tốt cho đời tu của tôi. Tôi không cần phải 
đi đâu nữa, không cần phải tìm kiếm gì nữa.” Đó là những lời chia sẻ từ trái tim của một 
người xuất gia trẻ luôn khao khát thực tập, muốn đi tìm cho mình một môi trường tốt để tu 
học. Là một thành viên của gia đình cây Trà Thơm, thầy Pháp Tuyển đã thực tập chuyển 
hóa và đem lại nhiều hoa trái thơm ngon cho mình và hiến tặng sự tươi mát của thầy cho 
tăng thân và mọi người. 

Khung cảnh miền quê nước Pháp luôn thanh 
bình, yên ả và tươi đẹp suốt bốn mùa. Môi trường, 
thiên nhiên, cây cỏ, chim thú được tôn trọng và 
bảo vệ an lành. Tôi ở Làng Mai được hai năm 
sáu tháng. Phòng tôi có cửa sổ nhìn  ra bên ngoài 
thật thú vị. Bây giờ là mùa Đông. Trong vườn có 
những cây hồng không còn chiếc lá nào trên cành, 
chỉ toàn là trái chín vàng, ửng hồng, đỏ thắm như 
mặt trời ban mai hoặc trời hoàng hôn chiều thu. 
Xa xa chút nữa có những bụi trúc tím, trúc xanh 
rung rinh trong nắng mai trông thật đẹp. Vườn cỏ 
xanh rì dàn trải bao quanh khu vườn của tu viện 
thật đẹp, tràn đầy sức sống. Không gian yên tĩnh 
hết mực. Mọi người sống ở đây rất hạnh phúc vì 
được tiếp xúc với những gì mầu nhiệm của đất 
trời đang hiến tặng.

Có những chú chim nho nhỏ ca vang, nhảy 
nhót từ cành này sang cành khác, vui đùa trong 
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thích hợp để chuyển hóa khổ đau trong tôi.

Tôi gặp Sư Ông và tăng thân Làng Mai năm 
2005. Tăng đoàn đã đánh động tâm tư tôi rất 
nhiều bởi cách đi đứng, nói năng, hành xử trong 
chánh niệm. Mỗi người là một bông hoa tươi đẹp 
trong vườn hoa tăng thân. Tôi thấy ai ai cũng 
đi đứng nhẹ nhàng, nói năng từ tốn, khuôn mặt 
rạng ngời như  nắng mùa xuân. Tôi tự hỏi mình: 
“Những người này tu tập chắc chắn có hạnh 
phúc, có sự chuyển hóa, vậy họ có con đường gì, 
có pháp tu gì? Trông họ thanh thoát quá vậy!” 
Tôi cảm nhận năng lượng bình an của họ tỏa ra 
bên ngoài. Sau đó, tôi đến chùa Từ Hiếu và Tu 
viện  Bát Nhã xin nhập chúng để học hỏi các 
pháp môn hành trì. 

Con đường của thầy Làng Mai hướng dẫn 
rất cụ thể, rõ ràng, dễ dàng cho hành giả thực tập 
thiền và chuyển hóa. Tôi đã đảnh lễ nhận Thầy 
làm thầy nương tựa tu học. Tôi cảm thấy may 
mắn và hạnh phúc đã chọn đúng con đường. Mỗi 
ngày tôi đều có niềm vui, pháp lạc trong công phu 
tu tập.

Trong gia đình huyết thống, từ ông nội cho 
đến ba, chú, các anh, các chị tôi, ai ai cũng là 
một núi lửa khổng lồ của sân si, nóng giận có thể 
thiêu đốt tất cả. Tôi cũng là một núi lửa lớn rất dễ 
bốc cháy bất kỳ lúc nào. Sự nóng giận đã làm gia 
đình tôi tan nát, đau khổ nhiều. Anh tôi không còn 
chấp nhận ba tôi là ba nữa. Các cô chú tôi không 
nhìn mặt nhau là anh em. Các anh chị tôi không 
có vui gì khi đến với nhau. Họ thật sự đau khổ và 
không có hạnh phúc. Trước đây, ông nội tôi giận 
lên là đánh các cô chú và ba tôi. Ba tôi cũng vậy, 
khi giận lên là đánh các anh, các chị tôi, nếu má 
tôi vào can thiệp thì cũng bị đòn lây. Lúc đó, tôi 
thấy khủng khiếp và sợ hãi vô cùng. Cả dòng họ 
nhà tôi, ai cũng có nỗi đau thương, hận thù và 
trách móc rất lớn. Họ đeo mang suốt cả cuộc đời 
và truyền hạt giống này cho các thế hệ con cháu. 
Họ không có con đường để thực tập chuyển hóa 
giận hờn trách móc. Họ không may mắn gặp bậc 
đạo sư, gặp con đường của hiểu thương để được 
nâng đỡ và chuyển hóa. Họ chưa bao giờ nghe 
đến pháp môn làm mới, ái ngữ, nghe sâu, lắng 
nghe niềm đau bên trong họ và người khác. Họ 
chưa từng có cơ hội tiếp xúc với đạo nên họ vung 

vãi niềm đau nỗi khổ lên mọi người trong gia đình 
và ngoài xã hội. Tôi là người nhận chịu những hạt 
giống tiêu cực này. Mặc dù đi tu rồi, hạt giống 
giận hờn trong tôi vẫn còn rất mạnh. Thời gian 
lang thang để tìm môi trường tu tập, tôi có ở lại 
một chùa. Hôm đó lên chánh điện để công phu 
khuya, một sư đệ thỉnh mõ tán sai, tôi nổi giận 
liền tát sư đệ một cái bạt tai làm cái đầu va vào 
cạnh bàn thờ chảy máu. Tôi không thấy có gì sai 
trái và áy náy trong lòng, vì môi trường tôi ở các 
thầy đều nhắc nhở, dạy dỗ đệ tử cũng như vậy. 
Nhiều khi, các chú lên công phu trễ hoặc thỉnh 
chuông, mõ sai là bị đòn, bị ném dùi chuông hay 
dùi mõ bất kỳ lúc nào, đó là chuyện thường. Tôi 
học theo cách huấn luyện ấy và cho rằng làm như 
vậy là đúng. Khi tôi đi học ở trường Phật học, 
trong lúc thầy giáo thọ giảng bài, có một tăng sinh 
nói chuyện bên dưới, thầy liền đến tát vào mặt vị 
tăng sinh khiến chảy cả máu mũi, thế mà thầy vẫn 
cứ tiếp tục giảng bài như không có chuyện gì xảy 
ra. Cách ấy đã đi vào trong tôi khi nào tôi không 
biết, nó với tôi là một nên tôi cũng làm y hệt như 
vậy đối với các sư đệ tôi. Tôi đã nhắc nhở, dạy dỗ 
các sư đệ bằng sự trừng phạt, quỳ hương, la rầy, 
đánh đòn… Trong thời gian đó, tôi khổ rất nhiều 
và các sư đệ cũng vậy, cứ mãi giận hờn, trách cứ. 
Tại sao sư đệ này lại làm biếng đi công phu, sư 
đệ kia không chịu học kinh, học luật? Tôi cứ mãi 
la rầy hoài như vậy. Mỗi ngày, vô tình tôi đã tưới 
những hạt giống giận trong tôi càng ngày một lớn 
thêm. Lúc đó, tôi hoàn toàn chưa biết nguồn gốc 
của cơn giận phát xuất từ đâu. Tôi chỉ nhận ra nó 
vài năm gần đây thôi. 

Thầy Làng Mai dạy thiền tập về quán chiếu 
cội nguồn của khổ đau, của giận hờn. Thầy dạy: 
“Trong mỗi chúng ta đều có ông bà tổ tiên tâm 
linh và huyết thống (con cháu ở đâu thì ông bà 
ở đó). Có những hạt giống tốt như thương yêu, 
tha thứ và cũng có những hạt giống không tốt 
như giận hờn, ganh tỵ, trách móc, buộc tội, trừng 
phạt, tuyệt vọng… ” Tôi liền nhận diện trong tôi 
có đủ hết, nào là giận hờn, trách cứ, buồn tủi… 
Tôi mời những hạt giống này lên để quán chiếu 
mà chuyển hóa. Mỗi ngày, tôi mời ông bà, tổ tiên, 
ba mẹ và cả nhà tôi cùng thực tập trong khi đi 
thiền, ngồi thiền, hay mọi sinh hoạt khác  của đời 



con đã tới thật rồi  193

sống thường nhật. Nhờ năng lượng tập thể của đại 
chúng nên tôi dễ dàng chấp nhận và thực tập nhìn 
sâu vào tập khí tiêu cực để ôm ấp, hóa giải chúng.

Năm 2005, Sư Ông và tăng thân Làng Mai về 
Việt Nam, tôi đã ghi danh tham dự khóa tu xuất 
sĩ tại chùa Hoằng Pháp. Có hơn một nghìn tăng 
ni tham dự và có nhiều phép mầu đã xảy ra trong 
khóa tu đó. Có nhiều nước mắt của các thầy và các 
sư cô tuôn chảy vì họ hòa giải được với bổn sư, 
thầy trò thiết lập lại truyền thông, Sư bà và đệ tử 
hòa giải được với nhau bằng pháp môn làm mới, 
lắng nghe sâu, nói lời ái ngữ… đã đem thầy trò, 
huynh đệ lại với nhau, hiểu nhau hơn và tha thứ 
cho nhau thật lòng. Tôi cũng có cơ hội hòa giải 
với các sư đệ tôi. Tôi đã học hỏi được rất nhiều 
trong khóa tu đó. Những dấu ấn này in đậm mãi 
trong lòng tôi.  

Đến bây giờ, tôi thực tập đã được bảy năm 
với tăng thân Làng Mai. Ở đây, môi trường và 
điều kiện tu học rất tốt cho đời tu của tôi. Tôi 
không cần phải đi đâu nữa, không cần phải tìm 
kiếm gì nữa.Tôi có làm bài kệ nhỏ trình lên Thầy 
trong lễ truyền đăng của tôi:

Đi đâu còn đi mãi 
Sao không dừng lại mau ?
Trong nhà đầy châu báu

Thở cười hưởng cùng nhau.

Mong Thầy và tăng thân chứng minh cho 
đời tu của tôi. Giờ đây, tôi có đầy đủ điều kiện 
hạnh phúc để tu học. Tại sao lại cần phải đi đâu 
nữa? Mỗi ngày đều có ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm 
chánh niệm, xây dựng tình huynh đệ bằng những 
ly trà nóng. Tuần nào, tôi cũng được nghe pháp 
thoại của Thầy, có pháp đàm chia sẻ học hỏi với 
sư anh, sư chị và sư em. Mỗi sinh hoạt trong đời 
sống hằng ngày đều là cơ hội chế tác năng lượng 
chánh niệm, chánh định, chánh tuệ. Các công phu 
hành trì như vậy đã nuôi dưỡng bồ đề tâm, chí 
nguyện xuất gia của tôi rất nhiều. Thầy trò, huynh 
đệ có mặt cho nhau, cùng tu tập, cùng chia sẻ 
niềm vui, những hạnh phúc, cùng giúp nhau vượt 
qua những khó khăn như sự kiện Bát Nhã. Tôi rất 
thích hình ảnh sinh hoạt ở nơi này, nó sống động 
như thời Bụt còn tại thế, các thầy tu tập chung với 
nhau, pháp đàm học hỏi chung, cùng chia sẻ mọi 

thứ cho nhau trong tinh thần lục hòa, cùng giúp 
đỡ nhau trên con đường của hiểu và thương. Năng 
lượng của tăng thân rất mầu nhiệm đã giúp tôi 
chuyển hóa nhiều khổ đau, nhiều tập khí, trong đó 
có khối lửa giận hờn. 

Cách đây chừng một tháng, một sư em mới 
xuất gia một năm, vì mới tu nên chưa làm chủ 
được cơn giận của mình, đã đến la to và chỉ thẳng 
tay vào mặt tôi. Nếu như trước đây thì tôi đã hét 
to và mắng lại mà không cần biết sự việc đúng 
hay sai. Không hiểu sao, hôm đó tôi rất bình tỉnh, 
trở về theo dõi hơi thở. Thật nhiệm mầu! Khoảng 
chừng nửa giờ sau, tôi có được sự bình an và biết 
được những gì đang xảy ra trong chính tôi. Tôi là 
người không thể giữ cơn giận, nỗi buồn lâu. Sau 
đó, tôi đến thẳng sư em đó để chia sẻ nỗi khổ niềm 
đau của tôi về sự việc vừa xảy ra. Tôi nói: “Tại sao 
sư em la to và chỉ tay vào mặt sư anh như vậy? 
Sư anh thấy mình bị xúc phạm và rất đau khổ. Sư 
anh là người rất dễ sân si. Hạt giống này đã trao 
truyền nhiều đời trong gia đình của sư anh. Bây 
giờ sư anh muốn tu để chuyển hóa nó. Tại sao sư 
em lại tưới những điều tiêu cực ấy trong sư anh? 
Lần sau, mong sư em thương và đừng tưới hạt 
giống giận cho sư anh nữa. Sư anh tu còn rất yếu, 
xin sư em thông cảm và nâng đỡ. Nếu có chuyện 
gì không bằng lòng với sư anh thì xin sư em hoan 
hỷ đến gặp mặt, mình cùng uống trà và chia sẻ để 
giúp đỡ nhau, hiểu nhau hơn”.

Tôi có chia sẻ về chuyện tan vỡ của gia đình 
tôi vì sự nóng giận. Tôi không muốn như họ. Tôi 
không muốn tiếp tục hành xử theo tập khí, rồi tiếp 
tục khổ đau. Mong sư em hiểu thương, yểm trợ và  
chấp nhận tôi. Trong khi chia sẻ với sư em, nước 
mắt tôi cứ tuôn chảy. Niềm hạnh phúc ngập tràn 
cả thân tâm, cả dòng họ tổ tiên. Tôi mừng quá, vì 
tôi đã làm được những gì mà gia đình tôi chưa ai 
làm được. Tôi đã làm chủ được cơn giận, không 
để nó chi phối, sai khiến, điều khiển tôi nữa. Tôi 
đã quán chiếu, nhận diện tập khí sâu dày đã được 
trao truyền từ ông bà, tổ tiên, cha mẹ cho đến tôi. 
Tôi biết trong khi giận, tôi làm tôi khổ, người 
thân, người thương và những người xung quanh 
cũng khổ theo. Tôi hiểu nỗi khổ của cơn giận rất 
rõ nên tôi có đồng cảm và hiểu được những gì 
đã xảy ra với anh chị, cha mẹ, ông bà nội tôi. Vì 
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thế tôi càng thương yêu và quý mến họ hơn trước 
đây. Tôi may mắn hơn họ, tôi gặp Phật pháp đưa 
đường chỉ lối, gặp tăng thân, bạn hiền soi sáng 
và nâng đỡ trong đời sống hằng ngày. Tôi phát 
nguyện tu tập cho họ mỗi ngày. Mỗi lần công phu 
như đi thiền, ngồi thiền, thực tập Sám pháp địa 
xúc… tôi đều mời cả dòng họ cùng tham dự, cùng 
tu chung, cùng thở, cùng cười, cùng nhận diện tập 
khí giận hờn, trách cứ, kỳ thị, không chấp nhận, 
buồn tủi. Tôi thấy họ có mặt rõ trong tôi, trong 
mỗi tế bào, trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước 
chân tôi. Nếu tôi không chấp nhận và lấy họ ra 
khỏi tôi thì đâu còn gì là tôi nữa, bởi vì những gì 

tôi có hôm nay đều do tổ tiên trao truyền, từ thân 
thể, tâm tư, tình cảm, ước mơ, tất cả đều là một 
dòng chảy bất tận.

Đây là phép lạ đầu tiên đã xảy ra trong đời 
tôi, nước mắt tôi hòa cùng niềm vui trong công 
trình chuyển hóa thân tâm. Tôi thật sự đã có 
đường đi rồi, không còn gì lo sợ nữa. Con đường 
của niệm, định và tuệ. Con đường của hiểu biết 
và thương yêu giúp tôi thoát ra khỏi ngục tù của 
giận hờn, buồn tủi, tuyệt vọng. Tôi thấy mình tự 
do như những chú chim tung bay giữa đất trời với 
không gian thênh thang có nắng mai, trời xanh, 
mây trắng.                                  

Ngồi yên 
dưới mái nhà
Chân Duyệt Nghiêm

khi mỏi mệt và buồn tủi, tôi hay ước ao được về 
nhà, nằm ở cái góc nhà của mình, nơi mà dường 
như mình đã sống từ lâu lắm, nơi có ba má, anh 
chị và mọi thứ tiện nghi mà mình đã quá quen 
thuộc… Lúc đó, tôi có cảm tưởng mình chỉ cần 
về nằm im ở đó, thở, và ngủ một giấc, không cần 
ai hỏi han, chăm sóc hay làm gì cho thì tôi cũng 
đã thấy đủ, thấy khỏe lắm rồi. Nhưng khi đó tôi 
đi học xa lắm, cái ước mơ đơn giản đó dường như 
là một điều không thể. Cho nên tôi chỉ có thể nằm 
yên ở cái góc phòng cô liêu xa nhà của mình. Và 
“về nhà” đôi lúc cháy lên như một niềm ước ao 
sâu sắc trong tâm thức. 

Và rồi, có những ngày, tôi ném những ngày 
trống trải của mình vào những chuyến đi. Tôi đi 
chơi nơi này, nơi khác xen với những ngày đi học 
và làm việc bận rộn. Thời gian của tôi đầy kín 
và đầu óc của tôi cũng đầy kín những dự định, 
kế hoạch cùng những tâm tư tình cảm… Tôi cứ 
đi như vậy, như thể tuổi trẻ là để dành cho tôi 
đi và làm những điều đó. Cái ước muốn về nằm 

…nhiều đêm muốn đi về con phố xa
nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà…
(*)

Tôi nhớ, ngày trước tôi thường hay lẩm 
nhẩm hát những lời này khi các bước chân một 
mình đã bắt đầu thấm mỏi và tâm tư bắt đầu hoang 
mang trên một đường phố xa hun hút nào đó. Hát 
một cách vô thức như những lời hát đã nằm sẵn ở 
đầu môi mà không cần phải nhớ lại lời bài hát và 
không cần ý thức rõ thêm về cái thân thế nhỏ bé, 
mông lung của mình đang như một hạt cát giữa 
bao la. Có lẽ, từ đâu đó trong sâu thẳm, một bản 
năng “đi” cùng một nỗi cô liêu và trống trải của 
thân phận con người vẫn luôn hiện diện, cho nên 
một ước muốn “quay về” cũng luôn hiện diện.

Bây giờ, ngồi đây nghĩ về “mái nhà”, tự 
nhiên tôi thấy cái khái niệm này ngày càng lớn 
rộng ra, vô định không chừng mà cũng nhẹ nhàng 
và tự do hơn nhiều lắm.

Tôi nhớ, hồi xưa khi đi học xa nhà, có nhiều 
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trong góc phòng của căn nhà tuổi nhỏ phai lạt dần. 
Nhưng… trời cao, đất rộng… bất chợt đôi khi, 
trên một con đường nào đó, tôi thấy thương đôi 
chân và đôi giày của mình nhiều lắm. Dần dần, 
sau những chuyến đi hay những ngày dài bên 
ngoài, tra chìa khóa vào ổ và mở cửa căn phòng 
quen thuộc của mình, tôi có một cảm thức quen 
thuộc là để hết những ưu tư, buồn phiền lại ngoài 
cánh cửa đó. Đóng cửa lại, căn phòng trở thành 
một cõi yên ổn và bình dị của riêng tôi. Và từ một 
lúc nào đó, căn phòng trở thành “mái nhà” của tôi. 
Dù tôi không còn cần phải “về nhà đúng giờ” như 
khi còn là một đứa con ngoan ngoãn nữa, nhưng 
đi đâu lâu xa là tôi lại nhớ đến và thấy cần trở về 
đó, để tìm lại sự bình an kín đáo cho mình.

Vậy nên, “mái nhà” hay “quê hương” dần trở 
thành những khái niệm. Đó không hẳn là một nơi 
chốn địa lý nữa. Khi ta gọi một nơi là “nhà” không 
phải dựa trên thời gian đủ dài hay sự yên ấm mà 
mình đã trải qua ở đó mà là sự gắn bó, chở che và 
là một nơi tựa như suối nguồn bình an để mình 
có thể quay về trú ẩn trong những tháng ngày gió 
mưa, đông giá của trời đất hay của tâm hồn. Có 
lần tôi nghe Sư Ông nói về quê hương là hành 

tinh này, là trái đất này mà tôi thấy mông lung 
và mơ hồ quá. Tôi rất kính thương đất nước mà 
mình sinh ra và lớn lên với bao nhiêu kỷ niệm êm 
đềm, cho dù trong đó vẫn còn biết bao nhiêu ngổn 
ngang, nhọc nhằn, bức xúc. Nhưng rồi dần dần tôi 
cũng hiểu ra là không phải tôi nhận nơi này là quê 
hương thì nơi kia không còn là quê hương nữa. 
Từ những nẻo đi về của tâm thức, những biên giới 
ngày càng nới rộng ra hơn, để tôi biết yêu thêm và 
biết ơn thêm những nơi chốn địa lý hay những cõi 
tâm linh mà tôi đã thấy ra để lần lối trở về.

Bây giờ tôi ngồi đây, dưới “mái nhà” này. 
Tôi thương quý nơi này nhiều lắm. Tôi không còn 
nghĩ đến chuyện phải đi đâu để lấp đầy những 
khoảng trống thời gian hay những khoảng trống 
trong lòng mình nữa. Nơi này đang dung dưỡng 
tôi với đầy đủ mọi ý nghĩa của một mái nhà, từ vật 
chất đến tinh thần, từ nơi ăn, chỗ ngủ đến những 
không gian để chạy nhảy, vui chơi hay đến cả 
những góc yên vắng để tôi ngồi với tôi. Đôi khi 
tôi nghĩ, nếu có đi xa, hay nhắm mắt lại, tôi sẽ vẫn 
nghe thấy hoài cái khung cảnh thấm đượm bình an 
và ấm áp đó… “Thoang thoảng hương trầm dưới 
mái nhà thầm lặng. Tình chị tình em tròn vẹn tấm 
lòng…” Có những ngày nắng đẹp, tôi thấy mình 
như con nai, con thỏ chạy nhảy trên những cánh 
đồng, trong những vạt rừng, hoặc những đêm 
sáng trăng nhẩn nha dạo bước, tắm gội trong cái 
tịch mịch, trong trẻo không cùng của trời đất. 

Ở đây, có những buổi chiều hoàng hôn rất 
tím. Mây giăng xa xa, từ xóm nhỏ nhìn ra vạt rừng 
xung quanh, tôi thấy như có những dãy núi chập 
chùng đâu đó. Cho nên đôi khi nỗi nhớ núi trong 
tôi chợt dâng đầy. Không hiểu vì sao, những ngọn 
núi vẫn luôn là một nỗi nhớ nhung và ám ảnh 
trong tôi. Tôi thèm cái bao la ngút ngàn, chênh 
vênh và tự tại ở núi vô cùng. Có lẽ, núi cũng đã 
từng là một quê hương xa xưa nào đó của tôi. Mà 
bây giờ đây, tôi đang ở phía “đồng bằng”, ngày 
ngày rảo bước ngang qua những cánh đồng, và 
một chút dốc đồi. Tôi không biết tôi có sẽ đi về 
phía núi không nữa? Chỉ biết bây giờ bàn chân tôi 
đang chấm trên mặt đất này và tôi vẫn ngồi trong 
một góc nhỏ ở miền quê hiền lành, yên ắng này. 
Tôi nhớ hình ảnh Thầy dấn từng bước chân trong 
một lần thiền hành qua đồi Xóm Thượng. Những 
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lần khác, Thầy đi rất nhẹ nhàng, thong thả, như 
mây trôi, gió thoảng vậy. Mà lần đó, mỗi bước 
đi là Thầy lại nhấn nhấn thêm cho hằn dấu. Tôi 
chợt nhận ra, nhớ ra, là tôi đang đi cùng Thầy và 
có Thầy trong mỗi bước chân, trên mỗi lối đi. Tôi 
biết ra rằng tôi có đi đâu cũng không đi ra khỏi 
Thầy. Tôi non dại quá. Mà tôi lại đang hạnh phúc 
thêm. Tôi đang có Thầy là quê hương và mỗi mỗi 
thứ mà Thầy tạo ra là một dấu ấn đang truyền 
trao, là một nơi chốn đi về của tôi. 

Hôm nay đại chúng đã ngồi yên bên cạnh 
Thầy và tám vị Bụt tại đồi Xóm Thượng giữa buổi 
đi thiền hành. Tôi nghe tiếng chuông vang lên, len 
qua những cành lá, ngọn cây và mỏng dần, mỏng 
dần để tỏa ra mọi hướng và thấm vào không gian, 
cho đến khi tôi chỉ còn “thấy” tiếng chuông ở tận 
ngọn đồi bên kia. Sự sống đẹp quá. Sự sống đang 
dàn trải không cùng. Mỗi phút giây ta có mặt cho 
sự sống thì sự sống cũng có mặt đó cho ta. Vậy 
mà sao ta vẫn hoài là đứa con lưu lạc và nghèo xơ 
nghèo xác của cuộc đời? Lạ quá!

Thế nên, quê hương là mỗi lần quay về như 
vậy đó. Quê hương là sự trở về mà quê hương 
cũng là từng bước chân, từng hơi thở, từng tiếng 
chuông, từng chiếc lá… Đôi khi không thể và 
không muốn đi đâu nữa, cũng không thể làm gì, 
tôi trở về với mình qua từng hơi thở. Những lúc 
đó, tôi hay cố gắng thở vào thật sâu, thở ra thật 
dài, vài ba lần thôi. Tôi có cảm tưởng như là thở 
càng sâu thì tôi về với mình càng gần thêm, cứ 
như là tôi đã bỏ tôi mà đi đâu lâu lắm rồi vậy. Và 
tôi buông bỏ hết mọi thứ xung quanh, buông bỏ 
cả chính mình. Giống như tôi không còn gì quan 
trọng trên đời hơn là cái hơi thở đó vậy. Lồng 
ngực tôi căng đầy, cơ thể tôi được nhận một 
luồng không khí mới, sạch và lọc bỏ đi những 
thứ cặn bã, bụi bặm. Và rồi sau đó, tôi thở bình 
thường trở lại, thiết lập mối quan hệ với mọi thứ 
như bình thường. Nhiều lần như vậy, tôi thấy 
rằng tôi có một nơi nương náu rất gần và rất thật 
của riêng tôi. Bất cứ ở đâu, khi nào tôi cũng có 
thể tìm về đó được. 

Ấy vậy mà có nhiều lần tôi cũng quên. Tôi 
quên cả những hơi thở của mình. Có lẽ vì sự thực 
tập đôi khi cần phải tinh nhạy, khéo léo mà tôi thì 
không đủ kiên tâm và miên mật. Hoặc có nhiều 

khi không thể thở nổi nữa. Lại có khi tôi quên 
mất mình vì những tập khí dày sâu và vụng dại. 
Tôi đã có nhiều may mắn để đến với cuộc sống 
xuất gia và tôi rất trân quý đời sống tu tập này, 
nhưng tôi cũng thấy những yếu đuối và bất toàn 
trong con người mình. Có những ngày, tôi chỉ còn 
biết đi lên thiền đường để ngồi yên, tụng kinh, 
lạy Bụt và một lòng hướng tâm về Tam Bảo. Tôi 
biết Tam Bảo mới là quê hương đích thực của tôi, 
của mỗi người xuất gia. Có một vị Bụt và muôn 
ngàn vị Bụt đang có đó cho tôi, tĩnh lặng, mơ hồ 
mà cũng rất thật, uy hùng và vững chãi. Đôi khi, 
tôi nghĩ về Bụt của 2600 năm về trước, một con 
người bình thường như bao con người khác mà ý 
chí dũng mãnh xuất chúng và trí tuệ, từ bi thấm 
đẫm cả không gian và thời gian. Nhiều khi, tôi lạy 
xuống trước một vị Bụt cao cả, thiêng liêng và 
ngập tràn hồn phách trên bệ thờ của thiền đường 
khói nhang ấm áp. Hoặc có khi, tôi thấy có rất 
nhiều muôn vị Bụt đang ở quanh tôi mà tôi đang 
khẩn cầu quý Ngài từ bi nâng đỡ, bảo hộ và chỉ 
lối cho tôi. Những khi đó, tôi cũng trở về với Bụt 
trong tôi, trong trái tim, khối óc, trong từng dòng 
tâm thức và trong từng tế bào cơ thể tôi. Bụt trong 
tôi là những hạt giống trong sạch, an lành, độ 
lượng, thương yêu. Bụt trong tôi đang thực tập 
trì giới, đang học khiêm cung, buông xả… Trước 
Bụt, tôi buông bỏ hết tất cả những buồn phiền, 
khó khăn, bất nhẫn… Tôi như một đứa con bé nhỏ 
trở về, mang đâu đó trong người những thương 
tích và không biết bao nhiêu dòng sinh mạng đã 
từng nhiều kiếp nổi chìm, bấp bênh. Đứa con đó 
đang thành tâm một niềm khát khao chuyển hóa 
và giải thoát. Ngày ngày, tôi đang rũ dần bụi bặm 
đã bám lên người mình, đã chảy trong huyết quản 
mình từ đời này sang kiếp khác. 

Tôi cũng đang nhận diện những vị Bụt quanh 
tôi, rất gần và thật mỗi ngày trong cuộc sống của 
tôi. Có những vị Bụt còn nhỏ, có những vị Bụt lớn 
hơn. Mỗi vị Bụt đó đang mang trong mình một 
trái tim, một đôi mắt thương yêu và cảm thông, 
một tấm lòng phụng sự, một đôi tai lắng nghe, 
một bàn tay để dắt người qua cơn khốn khó… Tôi 
đang học cúi xuống trước những vị Bụt đó để Bụt 
trong tôi được lớn hơn thêm. Những khi đắp y, cúi 
đầu đọc thầm bài kệ: “Đẹp thay áo giải thoát. Áo 
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ruộng phước nhiệm mầu. Con cúi đầu tiếp nhận. 
Nguyện đời đời mang theo” là tôi lại liên tưởng 
đến những bóng dáng áo vàng của tăng đoàn Bụt 
đang đi trên con đường lịch sử suốt gần 2600 năm. 
Thật đẹp! Tôi ưa mấy câu thơ này lắm: “Sa môn 
giữa rộn ràng phố chợ. Áo vàng trầm khuất nẻo 
phồn hoa. Tinh châu mấy giọt ngời cam lộ. Trong 
mắt người ánh mắt thiết tha…”(**) Tôi thấy Bụt 
đang dẫn đầu những con người lặng lẽ, kham nhẫn 
mà rất nhiều bình an và từ bi đó. Tôi cũng thấy 
mình trong đoàn người này, cũng đã lặng yên và 
đi dọc dài qua suốt bao nhiêu năm tháng. Những 
bước chân đi xuyên qua thời gian, qua không gian, 
không cần ai xôn xao biết đến, duy có một điều rõ 
ràng là mỗi người và đoàn người đó đang đi về 
lại phía cội nguồn nguyên sơ sâu thẳm, chân thật, 
hiền lành và đẹp đẽ nhất của chính mình… 

Tôi cũng đang tìm về nơi cội nguồn đó. Ngày 
ngày, nơi đây, tôi vẫn đang học trở về. Trở về với 
tôi, trở về với Bụt, trở về với đời sống thênh thang 
và độ lượng. Tôi vẫn còn đang ở lớp vỡ lòng 
về bài học thương yêu và hiểu biết, con đường 
của tôi vẫn còn đang lần hồi, khúc khuỷu, chông 
chênh. Nhưng tôi vẫn hằng nguyện…  tôi sẽ luôn 
có đó cho tôi, cho tròn thêm từng bước chân, từng 
hơi thở. Tôi cũng nguyện nhớ quay về với Bụt, 
có Bụt trong mỗi giây phút, trong từng hơi thở, 
lời nói, cái nhìn… Tôi biết cái hạt giống “đi” hay 
ruổi rong của mình còn nhiều lắm. Nhưng có lẽ, 
‘đi’ cũng có thể là ‘trở về’. Tôi nghĩ một khi tôi 
còn những hơi thở này và một khi mà Bụt còn 
đó trong mỗi hơi thở của tôi thì tôi sẽ không lầm 
đường, lạc lối. 

Cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi. 
Tôi muốn đốt lên một bếp lửa, lùi vào đó mấy củ 
khoai và pha một bình trà. Mọi người sẽ về ngồi 
quây quần bên bếp lửa hồng ấm áp, hơ tay, uống 
trà và ngắm tuyết. May mắn lắm thay, còn có một 
mái nhà như vậy để tôi ngồi yên. 

_________________
(*) “Lời thiên thu gọi” - nhạc Trịnh Công Sơn

(**) “Sa môn” - Thơ Phan Thịnh

Những 
Chặng Đường
Tâm Nguyên Hạnh

 

Con đang được có cơ hội ngồi đây để nhìn 
lại những chặng đường đã qua và tất cả những 
điều kiện đã cho con được ngồi đây hôm nay để 
viết xuống những dòng này. Con cám ơn Thầy đã 
khuyến khích con và cho con cơ hội này.

Con được sinh ra trong một gia đình có sáu 
anh em - con có năm anh trai, con là con út và 
là con gái duy nhất. Ba con là một người rất chú 
trọng đến việc học hành, vì vậy tất cả các anh em 
con đều được học hành đến nơi đến chốn, mặc dù 
trong những năm sáu mươi và bảy mươi, đất nước 
đang có nhiều khó khăn. Anh lớn của con cũng 
phải vào quân đội trong giai đoạn chiến tranh 
khốc liệt, nhưng anh con đã may mắn trở về lành 
lặn, mặc dù nhiều lần đơn vị đã tưởng là anh con 
đã chết. Tuổi thơ của con rất lặng lẽ và tự lập. Con 
ít chơi và ít nói. Mười ba năm đầu, từ khi con sinh 
ra cho đến khi bà nội con mất, con ở với bà nội con 
nhiều hơn với ba mẹ con, vì ba mẹ con bận công 
tác xã hội. Hồi nhỏ, con thường thích theo cô của 
con đi cúng lễ ở các đền chùa vào các dịp lễ hội và 
tết ở Việt Nam. Năm con mười bảy tuổi, sau khi 
tốt nghiệp phổ thông trung học thì ba mẹ con cho 
con vô Sài Gòn với các anh con để học đại học. 
Con đi học và đi làm ở Sài Gòn được mười năm. 
Trong thời gian con ở Sài Gòn thì con thường đến 
tu viện Vạn Hạnh ở đường Nguyễn Kiệm, quận 
Phú Nhuận vào những ngày cuối tuần. Hồi đó 
Vạn Hạnh chưa có nhiều tòa nhà lớn như bây giờ, 
và trong khuôn viên chùa có rất nhiều cây cối lớn 
có nhiều bóng mát, vì vậy con rất thích lang thang 
cả buổi ở chùa, ngồi chơi dưới những gốc cây hay 
lê la nói chuyện với các cô Phật tử nói tiếng Huế 
ở chùa. Rồi đến năm 1994, vào dịp lễ Vu Lan, con 
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xin quy y và thọ năm giới ở Vạn Hạnh. Con đưọc 
ôn Minh Châu truyền Ba Quy và Năm Giới cho 
con ở giảng đường của chùa Vạn Hạnh, và con có 
pháp danh là Nguyên Hạnh. Đến đầu năm 1997 
thì con qua Úc. Anh trai thứ hai của con định cư 
ở Úc, và vì gia đình con có một mình con là con 
gái, lại là út, cho nên anh con muốn mang con qua 
Úc với anh con. Qua Úc con lại tiếp tục đi học. 
Đầu năm 2001 thì con tìm gặp được tăng thân ở 
Brisbane tu tập theo pháp môn Làng Mai, và từ 
đó con theo tăng thân cùng tu tập. Con bắt đầu 
muốn đi tu và con nuôi ý nguyện xuất gia từ đó. 
Đầu năm 2002, lần đầu tiên con được gặp quý 
thầy và quý sư cô từ Làng qua hướng dẫn khóa 
tu. Phái đoàn qua Úc năm đó gồm có thầy Pháp 
Đăng, thầy Pháp Ứng, thầy Pháp Cơ, sư cô Thoại 
Nghiêm và sư cô Thuần Tiến. Được gặp quý thầy 
và quý sư cô, con muốn theo quý thầy và quý sư 
cô về Làng ngay, nhưng lúc đó con vẫn còn một 
vài trách nhiệm phải làm cho xong. Rồi chuyện 
này chuyện kia đến, cho nên mãi đến năm 2004 
thì con mới qua đến Làng được. Con qua Làng 
vào tháng 10 năm 2004 thì đến tháng 8 năm 2005 
con được Thầy và tăng thân cho con xuất gia, làm 
con của Thầy và con của tăng thân.

Trong suốt gần tám năm 
qua, con luôn mang trong 
lòng niềm biết ơn tràn đầy 
và con luôn thấy mình thật 
may mắn được làm người tu, 
sống trong lòng tăng thân, 
được có Thầy và có chị em 
cùng tu tập. Trong những 
năm đầu, khi sự thực tập của 
con chưa vững chãi, con cũng 
đã gặp nhiều khó khăn. Hơn 
một năm đầu, con làm việc 
rất nhiều, nhưng con không 
có sự tu tập trong đó. Con có 
nhiều đòi hỏi đối với con và 
đối với chị em, con không có 
sự chấp nhận và bao dung. 
Nhìn vào trong lòng con thấy 
nhiều sự bất như ý và không 
hài lòng đối với bản thân. Có 
một lúc con đã tự hỏi “Why 

am I here? What am I doing here?” (Tại sao con ở 
đây? Con đang làm gì ở đây?) Đó là khi con thấy 
con chỉ biết làm việc mà không có sự tu tập và 
chuyển hóa. Con thấy những tập khí của con vẫn 
còn nguyên đó, con không có tình thương trong 
lòng đối với mình và đối với mọi người quanh 
con, con không có sự chấp nhận và bao dung. Con 
buồn như muốn quỵ xuống. Con đi tu là để có 
chuyển hóa, để là một người đẹp hơn và tốt hơn, 
để có nhiều tình thương và sự bao dung hơn, vậy 
mà nhìn lại kìa, con không có gì hết, trong lòng 
con trống rỗng. Nhưng con đã không quỵ xuống, 
mà con đã quyết tâm “lập chí hạ thủ công phu” 
từ bắt đầu vào mùa An Cư thứ hai của con, an 
cư năm 2006-2007. Con tự viết những bài sám 
pháp địa xúc cho riêng con, và con chọn một số 
chương trong cuốn Sám Pháp Địa Xúc nữa để làm 
thành một cuốn sám pháp địa xúc cho riêng mình. 
Con đi thực tập địa xúc hầu như mỗi buổi sáng 
và mỗi buổi tối trong mùa đông đó, và con cũng 
thực tập ngồi thiền, thiền hành, ăn cơm,v.v… rất 
hết lòng và có phẩm chất. Sau ba tháng an cư đó 
con thấy con đã có những chuyển hóa, con thấy 
con có sự nhẹ nhàng hơn, có sự chấp nhận hơn, 
và có nhiều bình an trong lòng hơn. Con vui và có 
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niềm tin vào sự thực tập cũng như công phu tu tập 
của mình. Sự chuyển hóa của con cũng được các 
chị em của con thấy và chia sẻ trong các lá thư soi 
sáng cho con.

An cư năm 2008-2009 thì con được thọ giới 
Lớn. Sau khi được thọ giới Lớn con thấy niềm tin 
của con càng vững hơn, con cắm rễ càng sâu hơn 
trong lòng tăng thân, và con thấy con có sự vững 
vàng hơn trong sự thực tập. Sau khi thọ giới Lớn 
thì con được chúng cho con đi khóa tu bên Úc 
cùng với quý thầy và quý sư cô, và cũng là lần 
đầu tiên con được về thăm gia đình. Cũng trong 
chuyến về thăm nhà này thì Ba con mất. Con đã 
rất may mắn được có mặt bên Ba con trong những 
ngày cuối cùng của Ba con. Con đã chia sẻ được 
với Ba con và yểm trợ cho Ba con và gia đình con 
trong thời gian đó. Ba con nói với con là “Ba rất 
hạnh phúc vì có con đi tu. Có con như có một vị 
Bụt bé nhỏ trong nhà, vì vậy Ba rất yên tâm”. Con 
rất mừng vì trước khi Ba con ra đi, Ba con đã được 
yên tâm về con. Năm ngoái con được chúng cho 
con về thăm gia đình lần thứ hai vào dịp giỗ ba 
năm cho Ba con. Lần thứ hai con về thăm nhà thì 
gặp dượng con mất. Con cũng đã may mắn được 
có mặt và yểm trợ cho gia đình cô của con trong 
lần này. Sau hai lần về thăm gia đình, con nhận 
thấy trong gia đình con có sự thay đổi trong cái 
thấy về người tu, về lý tưởng của người tu cũng 
như về đạo Phật; và có sự thay đổi tích cực trong 
sự liên hệ giữa các thành viên trong gia đình. Điều 
này làm cho con vui. Hiện nay thì anh trai lớn 
nhất của con đang nằm bệnh viện vì căn bệnh ung 
thư, và không biết là tình trạng của anh con sẽ ra 
sao. Con đã có dự định là con sẽ dành thời gian để 
viết cho anh con một lá thư để chia sẻ với anh con 
và yểm trợ cho anh con trong giai đoạn này. Anh 
con lớn hơn con mười bảy tuổi, vì vậy hai anh em 
cũng ít có truyền thông với nhau, và anh con cũng 
là người đã không đồng ý chuyện con đi tu nhất 
trong gia đình, cho nên con muốn lấy cơ hội này 
để viết thư cho anh con.

Nhìn lại gần tám năm qua, con thấy con cũng 
đã gặp không ít khó khăn, cả những khó khăn nội 
tại và khó khăn ngoại tại, nhưng con đều đã vượt 
qua được. Mỗi lần đi qua một khó khăn, con đều 
học hỏi được nhiều, và con có sự vững vàng hơn. 

Con trân quý những khó khăn cũng như con trân 
quý những điều kiện thuận lợi, bởi vì khó khăn 
cho con cơ hội để thực tập, để nhìn sâu và để hiểu. 
Khi con có khó khăn hay khi trong chúng có khó 
khăn, con thấy hầu như đều do cách nhìn nhận, 
cách hành xử, và cách tiếp nhận của mình, đều 
xuất phát từ cái tâm phân biệt, đòi hỏi và phán xét 
của mình – đúng và sai, thích và không thích, hay 
và dở, mình và người,v.v… Con thấy là khi con 
có khó khăn, có phiền não, đó là khi sự thực tập 
của con yếu, con không trở về với mình, con để 
cho cái tâm phân biệt nó làm chủ con, con không 
có sự chấp nhận và bao dung, và vì vậy mà con 
khổ. Con đã học được cách đi qua khó khăn từ 
những lời Thầy dạy. Những khi con gặp khó khăn, 
con quay trở về để chăm sóc cho cái tâm của con, 
nhìn sâu vào những gì đang diễn ra bên trong con 
để thấy được cội nguồn của sự việc. Con đi qua 
được vấn đề một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. 
Con thực tập bằng cách buông bỏ xuống hết tất cả 
mọi suy nghĩ và khi đang đi thì con đặt hết tâm 
ý vào bước chân và sự đang đi của con, khi đang 
ngồi thì con đặt hết tâm ý vào hơi thở và sự đang 
ngồi của con, và khi con đang làm việc thì con đặt 
hết tâm ý của con vào sự đang làm việc, những 
cử động và di chuyển của con, để con không bị 
lôi kéo đi bởi những dòng suy nghĩ và cảm thọ. 
Khi con đã có sự bình an rồi thì con nhìn sâu vào 
trong lòng con, nhìn sâu vào tâm con để thấy được 
nguyên nhân và nguồn gốc của vấn đề. Khi đã 
thấy được nguồn gốc, đã hiểu được thì con thấy 
vấn đề được giải quyết, và con có bình an thật 
sự. Những khi con an trú vững chãi được trong 
chánh niệm, trong sự tỉnh thức sáng rõ, con thấy 
trong lòng con có một sự bình an rất sâu, tâm con 
như không gian bao la, có thể bao dung được tất 
cả. Những lúc như vậy con thấy lòng con rất rộng 
lớn, con có thể chấp nhận được mọi chuyện một 
cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Con ý thức rất rõ về 
những gì đang xảy ra xung quanh và con chỉ nhìn 
nhận mọi sự việc như vậy, mà không thêm bớt 
vào những cảm thọ và tâm hành của con, cái tâm 
phân biệt của con nó nằm yên, và con giữ được sự 
bình an và không gian thênh thang trong lòng, con 
không bị lay động. Những kinh nghiệm trong sự 
thực tập này cho con một niềm tin rất vững chắc 
vào pháp môn, vào sự thực tập, và cho con rất 
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nhiều cảm hứng, niềm vui và hạnh phúc trong sự 
thực tập. Hạnh phúc của con càng nhiều và càng 
sâu thì lòng biết ơn của con cũng càng lớn và càng 
sâu hơn.

Gần tám năm đi qua, nhìn lại mình, con thấy 
con đã có được nhiều chuyển hóa và có tiến bộ 
trong sự thực tập. Mặc dù con vẫn còn rất nhiều 
những yếu kém, những vụng về và những tập khí 
mà con tự thấy cũng như các chị em con cũng 
thấy và chỉ ra cho con, nhưng con có niềm tin lớn 
vào con đường con đang đi, vào pháp môn, và vào 
sự tu tập và chuyển hóa của con. Bên cạnh những 
khó khăn con đã gặp và con đã đi qua, con cũng 
kinh nghiệm được, nếm được những ngọt ngào 
của hạnh phúc được sống trong tăng thân và hạnh 
phúc từ sự tu tập. Con cảm nhận được sự lớn lên 

hơn của con, con cảm nhận được sự vững vàng 
hơn của con, và con cảm nhận được cái rễ của con 
mỗi ngày mỗi cắm sâu hơn trong con đường tu 
tập chuyển hóa và trong lòng tăng thân của con. 
Con đang là một người tu có hạnh phúc.

Con thành kính dâng lên Thầy, dâng lên Bụt 
và dâng lên chư Tổ lòng biết ơn sâu nặng của con. 
Con kính dâng lòng biết ơn của con lên Ba Mẹ 
con, Tổ Tiên huyết thống của con, và tất cả mọi 
người, mọi loài và mọi điều kiện đã tác thành cho 
con được làm người tu, được tu tập và được có 
những gì con đang có hôm nay. Con nguyện luôn 
hết lòng tu tập, hết lòng nương tựa tăng thân, luôn 
vun bồi phước đức, để con không phụ ơn, và để 
con có đủ phước đức mà được tiếp tục mãi mãi đi 
trên con đường cao quý này.

VUI CHƠI CHỐN TRỜI QUANG
Thầy Nguyên Tịnh

tranh, xa lìa những tiện nghi vật chất vốn đang 
đóng khung biết bao tâm hồn. Tôi thấy mình 
thành ông thầy tu núi rồi, ông thầy tu núi với 
tâm hồn của một đứa trẻ có ánh sáng của vì 
sao trong mắt. Bạn hiền có thấy thiên thần 
đang vui chơi ca hát đâu đây không? Sao mà 
tôi thương cái không gian xóm Trời Quang 
quá! Cả xóm Trăng Tỏ cũng vậy. Tôi thương 
quá từng giàn bầu giàn bí, thương từng luống 
ngò gai, bụi tía tô, rau húng, rau ngò, mồng 
tơi, thương từng vồng cải trong mảnh vườn 
mà mấy anh em nơi đây trồng và chăm sóc. 
Tôi thương bầu trời nơi này, bầu trời mà buổi 
sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, và cả về 

Thầy Nguyên Tịnh là một tu sĩ trẻ xuất gia ở Huế. Với tâm mong cầu học hỏi, khát khao thực 
tập và muốn trở về sống sâu sắc hơn, thầy đã xin phép Bổn sư sang tu học với tăng thân 
Làng Mai ở Thái Lan một thời gian. “Chúng ta luôn mong sao quê hương mình có những nơi 
thực tập có phẩm chất, huynh đệ ngồi lại được mà truyền thông với nhau để mở một con 
đường sáng…” Đó lạ ước mơ của thầy cũng như bao ước mơ của người xuất sĩ trẻ hiện nay 
ở quê nhà.

Những ngày cuối năm, thời tiết ở đây thật 
đẹp. Tôi về xóm Trời Quang vậy mà cũng đã hơn 
hai tháng rồi bạn hiền nhỉ. Có những ngày ở đây 
mà sao tôi thấy mình như đang ngồi trong lòng 
xứ Huế của một ngày đầu thu. Bạn hiền có nhớ 
mình thường đón gió heo may trong thời điểm 
giao mùa như thế không?

Ước mơ tôi vậy mà đã thành sự thật rồi. Tôi 
đang sống những ngày đầy niềm vui cùng với 
Tăng thân. Năm này đúng là một năm với rất 
nhiều thay đổi trong lòng, thay đổi ấy làm tôi lớn 
lên nhiều. Có ai ngờ đâu tôi lại được ngủ dưới 
một mái nhà tranh, ngồi thiền dưới một mái nhà 
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khuya, lúc nào cũng đẹp, cũng điềm nhiên, thong 
dong với bao nhiêu là mây trời và trăng sao huyền 
diễm. Bạn hiền ơi, cái thương đó có mặt sâu sắc 
nơi tôi trong thời gian này, chắc cũng vì tôi thương 
những bóng áo nâu quê hương nơi này.

Bạn hiền có muốn nghe tôi khoe khoang 
đôi chút cái thấy trong lúc thực tập của tôi ở đây 
không? Tôi tin bạn hiền sẽ thích nghe, và sẽ vui 
lắm, vui như tôi đang vui, cũng tại bạn hiền luôn 
có mặt và thương tôi hết lòng. 

“Thương yêu là kính ngưỡng, 
là bảo vệ, 
là không xâm phạm.
Kính ngưỡng và bảo vệ
Đó là tình tôi”
(thơ Sư Ông) 

Kính ngưỡng và bảo vệ, đó là tình thương 
mà tôi, bạn hiền và tất cả những học trò của đức 
Thế Tôn đã nguyện sống cho nhau tự bao giờ rồi 
phải không?

“Nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực”, vì 
thế tôi sẽ bắt đầu kể chuyện cho bạn hiền nghe từ 
cái ăn, cái uống vậy.

Có lần, khoảng sau một tháng đến Trời 
Quang, ngày quán niệm giữa hai xóm, trong giờ 
ăn cơm quá đường, cái thấy đến với tôi tự nhiên 
như hơi thở. Tôi không hề cố gắng, không hề mời 
gọi, cũng không hề xua đuổi, chỉ nhận diện đơn 

thuần những tâm hành đang khởi lên. Thầy dạy 
trong lúc ăn, có hai đối tượng để mình an trú tâm 
là thức ăn và Tăng thân xung quanh bằng hơi thở 
chánh niệm. Hôm đó tôi cũng nhai thức ăn trong 
sự thực tập ấy. Và rồi, bạn hiền ơi, như một cơn 
gió nhẹ lướt ngang qua mặt hồ thu, những câu hỏi 
đi lên trong tâm thức tôi. Tại sao mình phải đi qua 
đây? Nơi đồi Trị Liệu, một ngày mình cũng ăn 
cơm ba bữa, mình vẫn có con đường để đi thiền 
hành, vẫn có những giây phút thật yên tĩnh, vẫn 
có nơi để cho mình ngồi thiền, tại sao phải đi qua 
đây? Lúc đó tôi vừa tiếp xúc với thức ăn, vừa bám 
rất sát hơi thở để cho những câu hỏi ấy cứ tự nhiên 
có mặt, ở lại và ra đi. Rồi như tiếng xẹt lao vút tới 
của một mũi tên từ tay lực sĩ, câu trả lời đến với tôi 
rất nhanh. Phải rồi, đồi Trị Liệu có cơm cho mình 
ăn, có nơi cho mình ngồi thiền, có không gian cho 
mình thở, có con đường thật đẹp cho mình thiền 
hành, nhưng chưa có Tăng thân đủ đông cho mình 
nương tựa, học hỏi và thực tập chung. Tận sâu 
thẳm trong trái tim của một người tu, bao giờ tôi 
cũng khao khát phải có những người anh em thực 
tập chung và có phẩm chất. Chính niềm khao khát 
đó đã kêu gọi tôi lên đường lần này đây. Và tôi đã 
tìm thấy nhà rồi, tôi đã tìm về nơi của mình rồi, 
nghe giản đơn mà ấm áp như tiếng mẹ đưa nôi 
một ngày thu êm ả. 

Tôi ngừng nhai, đưa mắt nhìn Tăng thân 
đang bao bọc xung quanh, toàn là những anh chị 
em còn rất trẻ, đôi mắt còn rất trẻ, bỗng niềm xúc 
động trào dâng trong lòng tôi, ôm ấp và trị liệu 
tất cả những mặc cảm, sự tủi thân và chút cô đơn 
trong những tháng năm qua. Xúc động dạt dào, tôi 
cúi đầu thầm lặng để tri ân Tăng thân, để một lần 
nữa đảnh lễ anh chị em quanh tôi, để thấy tôi trở 
về và thoát hình rất thật. Cái thấy của ngày hôm 
ấy, đến bây giờ vẫn rất sâu sắc trong tâm hồn tôi. 
Mỗi buổi ăn, tôi lại thấy mình may mắn, tự dặn 
lòng đừng bao giờ đánh mất những cơ hội thực tập 
quý báu đang có trong hiện tại, cố gắng để biến cử 
chỉ của mỗi lần ngồi ăn, mỗi lời quán niệm, mỗi 
muỗng cơm đều trở thành một lễ nghi thiền vị như 
Thầy từng dạy: “Nếu chúng ta có chánh niệm, thì 
mỗi hành động nhỏ nhất của mình trong đời sống 
hàng ngày đều trở thành một nghi lễ”. 

Bạn hiền vừa nghe tôi kể chuyện ăn, giờ nghe 
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tôi kể chuyện thiền hành. Trời Quang đang có rất 
nhiều chuyện để kể cho bạn hiền nghe đây. Có 
khi tôi không muốn viết nữa, cũng là do vui quá. 
Tôi hay bước thong thả khắp vườn Trời Quang 
mà nghe gió mát, chim hát, mà nghe bao nhiêu 
là hương hoa phảng phất trong không gian. Tôi 
đã nói cho bạn hiền nghe rồi mà, buổi nào ở Trời 
Quang cũng đẹp như đôi mắt trẻ con cả. 

Qua đây, tôi được thiền hành chung với đại 
chúng đông lắm. Nhưng tôi phải kể chuyện được 
đi khất thực ngoài làng trước. Một sáng tinh sương, 
tôi được đi khất thực với 29 huynh đệ xuất sĩ khác. 
Hôm ấy trời thật đẹp, gió se se lạnh trên con đường 
thôn quê đầy bình yên. Trước khi qua đây, có một 
hôm tôi đã nói với một sư chú trong chùa rằng: 
“Sau này, thế nào anh cũng sẽ ôm bát vào làng thực 
tập phép khất thực như thời Thế Tôn, dù là mang y 
hậu Bắc tông, hay chỉ với chiếc áo nâu sồng.” Thế 
mà hôm nay lời phát nguyện ấy luân hồi qua tới 
đây đó bạn hiền. Với chiếc áo nâu sồng và bình bát, 
chúng tôi đi vào làng khất thực. Những bước chân 
vững chãi và ý thức, chúng tôi mang trái tim của 
người tu đi vào cuộc đời. Phật tử Thái Lan cúng 
dường rất thành tâm, họ quỳ và dâng thức ăn vào 
bát rồi lạy dễ thương lắm. Lòng tôi xúc động rưng 
rưng. Hơi thở và bước chân tôi không hề lơi niệm. 
Xưng tụng danh hiệu Bụt và bài hồi hướng, tôi như 
sống lại với những ngày mà bước chân của bậc tỉnh 
thức còn lưu dấu giữa cuộc đời. Bạn hiền ơi, tôi 
như thấy mình bước đi giữa quê hương. Đất mẹ 
đang nâng từng bước chân con thơ vào đời. Con 
đường hành trì chí nguyện của sự “giác ngộ tập 
thể” như lời Thầy dạy trải dài trong lòng tôi. Tôi 
thấy màu áo nâu quê hương mình mầu nhiệm quá, 
anh em chúng ta đã mang chiếc áo thân thương, 
đồng sự, bình dị ấy đi thật xa. 

Xin cho mỗi bước bình yên 
Nâu sồng quê hương ngời sáng. 

Lời nguyện của tôi đã lên đường đi luân hồi 
rồi đó bạn hiền. Con đường làng thân quen quá! 
Trên đầu tôi đang có mặt trời và mặt trăng cùng 
hiện hữu, như dõi theo từng bước chân của người 
hành khất. Có phải ngày xưa bậc Thầy tôn kính 
của chúng ta cũng bước đi trên những con đường 
tự do như thế, bạn hiền có nghe những bước chân 
ấy vẫn vang vọng đâu đây không?

Tôi thích những buổi thiền hành hay thiền 
tọa với đại chúng ở đây quá đi! Mỗi lần được 
bước nhẹ trên thảm cỏ xanh hay con đường mòn, 
tôi vẫn thường ý thức rằng có thể đây là lần cuối 
cùng mình được đi, nhờ thế mà tôi trân trọng được 
từng bước chân. “Tình thương vẫn không bao giờ 
nói rằng đây là lần cuối”, nhưng vì không nhận ra, 
vì tính toán, nghi ngờ nên mình cứ đánh mất tình 
thương hoài phải không bạn hiền? Trước giờ thiền 
hành, tôi thường thấy hình ảnh của Thầy lắm. Tôi 
nhớ bao lần đã được nghe Thầy kể những ngày 
đầu Thầy ra nước ngoài để vận động hòa bình cho 
Việt Nam. Tưởng đâu chỉ đi ít tháng thôi, ai ngờ 
nghe tin chiếu khán mình bị vô hiệu hóa, sẽ không 
được trở về nơi chôn nhau cắt rốn quê hương nữa. 

“Bước chân đi dạo khắp mười phương
Mỗi bước chân là mỗi tiếng chuông
Từng nghe thiên cổ người vô thỉ
Lạc bước chân lưu dấu đoạn trường”
(Ni sư Hạnh Liên)

“Ngày về mòn mỏi ngóng trông. 
Nào ai hiểu được người vong quốc buồn”. 
(Thơ Mặc Giang)

Thầy kể, đêm đêm Thầy thường nằm mơ 
thấy mình đi chơi trên những ngọn đồi ở Dương 
Xuân hay Phương Bối. Nhưng cứ leo nửa lưng 
chừng đồi là thức giấc, vì thế mà chưa có lần nào 
về đến nơi cả. Những ngày đó với Thầy thật buồn 
phải không bạn hiền? Có lần, nhớ về thời gian ấy 
của Thầy, tôi đã viết một bài thơ khá dài, trong đó 
có mấy câu đầu thế này:
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Chàng hiệp sĩ lên đường
Không ngựa không gươm không súng đạn
Với đôi tay trần
Và bờ mắt tấm lòng tràn đầy tình thương giống 
nòi nhân loại
Nửa đêm vẫn nằm nghe mình giỡn đùa rong chơi 
giữa mênh mông đồng cỏ quê hương,
Giữa ngọt ngào quen thuộc
Thức giấc giữa lưng chừng đồi mới biết mình mơ 
mộng vút qua
Bốn mươi năm quê hương không từ bỏ
Nhưng chẳng thể thân xác trở về
Chàng hiệp sĩ lên đường
Mang quê hương trong từng bước chân
Mang hòa bình tình yêu anh chị em đang nguyện 
cầu trong từng ánh nhìn mắt tủi lệ tuôn
Những ngày mưa rơi giá rét
Những ngày khất thực tình thương
Những ngày cúi xin dân tộc
Anh em ôm được anh em 
Chàng hiệp sĩ dáng gầy sương mai
Làm bạn với cô đơn
Thứ cô đơn không oán thù nhân thế
Thứ cô đơn trị liệu cô đơn
Mang tình yêu tuệ giác đến những nơi giày xéo 
cơ thể mình 
Để ấm áp bao dung
Để nói lời từ ái
Để loài người tỏ ngộ hận thù không giết được 
thương yêu
Chỉ yêu thương mới chuyển hóa hận thù
Không bằng gươm đao bạo động
Nên mỗi bước chân người dần mở ra Tịnh độ 
trong từng cõi tang thương...

Hôm nay, tôi và Tăng thân được bước chân 
đi trên những ngọn đồi thật xanh, đầy hoa thơm 
cỏ dại, đầy tình thương và chánh niệm ở khắp nơi 
trên thế giới với tất cả sự tự do, bình an, thanh 
thản, tôi cảm nhận rõ ràng rằng chúng tôi đang 
đón nhận những phước đức từ Thầy để lại. Sự lên 
đường đầy bão tố chông gai của Thầy là hoa trái 
thơm ngọt hôm nay chúng tôi được thừa hưởng. 
Dù đi qua bao biến cố, Thầy vẫn luôn đủ bình yên 
để hiến tặng cho cuộc đời. Thầy làm tất cả những 
gì có thể để tạo môi trường cho chúng tôi tu tập. 

Thầy có một giấc mơ bình dị mà đẹp lạ kỳ bạn 
hiền à, đó là mong học trò mình thực tập và đạt tới 
tự do, sống chung với nhau hạnh phúc, có thời giờ 
để đi những bước chân thảnh thơi, ngồi với nhau 
vẹn tròn tình huynh đệ, nuôi dưỡng nhau bằng sự 
thực tập mà làm vốn liếng độ đời hiện tại và tương 
lai, chứ không phải là xây những ngôi chùa thật 
to mà ngắm nghía như một công trình thành công 
của đời mình. Làm được điều đó là chúng ta đã 
gởi đến Thầy món quà và lời tri ân chân thành 
nhất. Tôi đã luôn bắt đầu mỗi buổi thiền hành 
bằng ý thức đó, và bạn hiền biết không, như một 
phép mầu, tôi chạm những bước chân thật sâu vào 
mặt đất với sự trân quý vô cùng. Có khi tôi mỉm 
cười thật tươi, chỉ vì tôi cảm nhận bàn tay tôi như 
đang được Thầy dắt đi trên những con đường bình 
yên hoa cỏ. Những lúc ấy, tôi thấy mình trẻ dại 
vô cùng.

Tôi dài dòng quá phải không bạn hiền? Cảm 
ơn bạn hiền luôn có đó để chấp nhận tôi bằng tất 
cả trái tim. Tôi sẽ dừng lại đây. Nhưng bạn hiền 
ơi, tôi vẫn muốn kể một chuyện nữa trước khi 
dừng viết, ngắn thôi. Thời gian ở Trời Quang, 
tôi viết thư rất thường cho Thầy tôi ở quê nhà 
và thấy sự truyền thông rất tốt đẹp giữa thầy trò. 
Có một hôm tôi viết một đoạn ngắn trong một lá 
thư rằng: “Bạch Thầy, con thấy người tu cái gì 
cũng dễ có cả. Một chiếc xe, cái điện thoại, cái 
tủ lạnh, cái ti vi, ngay cả một ngôi chùa rất lớn 
trên một mảnh đất rộng rãi, tất cả đều rất dễ có. 
Nhưng một ông thầy tu mà có tu thì sao khó quá. 
Cái đáng có, cần có nhất là cái tu mà người tu 
lại rất dễ đánh mất. Bạch Thầy, thời gian này, 
con thấy mình đang có cái đáng có, cái cần có 
của một người tu rất sâu sắc…”

Bạn hiền và tôi đều cảm nhận rất rõ tình 
hình người tu trẻ ở quê hương mình rồi đó. Đã 
có những lúc chúng ta ngồi lại với nhau âm thầm 
như người ngoài cuộc vì không chấp nhận những 
đặt để chung cho chúng ta. Chúng ta biết được sự 
suy kiệt trong ngôi nhà mà chúng ta đang sống. 
Chúng ta cũng lên tiếng, cũng muốn nói tiếng nói 
mong thay đổi sự giáo dục chuyên về kiến thức 
mà không mấy khi áp dụng được vào đời sống 
trong các trường Phật giáo. Chúng ta thuộc về thế 
hệ trẻ, tiếng nói của chúng ta nhỏ bé lắm, nhưng 
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chúng ta đã không muốn là những người nô lệ, vì 
nô lệ giết chết tuổi thơ. Biết bao bạn trẻ bước vào 
chùa với đôi mắt đầy ánh sáng, một con tim cháy 
bỏng, một tâm ban đầu dũng liệt, vậy mà chỉ một 
vài năm sau tất cả đều gần mất hẳn, thay vào đó 
là bao nhiêu tiện nghi vật chất đem đánh đổi cả 
một đời tu. Chúng ta luôn mong sao quê hương 
mình có những nơi thực tập có phẩm chất, huynh 
đệ ngồi lại được mà truyền thông với nhau để mở 
một con đường sáng. Một con sông như thế chắc 
chắn sẽ chảy về biển cả bạn hiền nhỉ!

Bạn hiền ơi, mình đang có những tháng ngày 
thật đẹp phải không? Bạn hiền và tôi nguyện trân 
trọng tất cả nhé! Và nguyện cầu những người bạn 
đồng tu của chúng ta đều thưởng thức trọn vẹn 
đời sống của một người tu đúng nghĩa.

Thương gởi các anh chị em ở Huế.

Xóm Mới 18.01.2013

nguôi. Và vô tình những lời nhạc đó đã đi vào 
trong tâm thức non nớt của bọn con nít chúng con 
vẫn hay vui chơi trong xóm, thỉnh thoảng lại cùng 
nhau hát nghêu ngao mà chẳng có đứa nào hiểu 
“mô tê” gì.

Bây giờ con vẫn nhớ vài câu như:

“Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong bên chỗ tôi ngồi 
mọc lên thật nhiều hoa cỏ
Cây mắc cỡ đau gì mà rũ lá
Tôi gập người trên bóng tôi…”

hay:

“Tôi còn trẻ, tôi không muốn bỏ ngang đời
Nhưng cuộc đời đã làm tôi sợ hãi
Tôi còn trẻ, tôi không muốn oán trách ai
Dù tim tôi đã nhỏ máu thương đời
Tôi không còn niềm tin nào cầm cho ấm tay
Sống một ngày.
Sống ngày nào biết ngày ấy thôi.”

“Đi đâu rồi cũng về, trong Tăng thân, anh em ta 
về, ngồi bên Thầy, rong chơi ngày nắng đầy…”

Lời bài hát cứ ngân lên trong con khi cầm 
bút viết cho Thầy.

Thầy ơi, con đã về rồi trong Tăng thân, về 
bên Thầy, và đang rong chơi những ngày thật đẹp.

Con rất thích không khí tĩnh lặng đầu ngày, 
trong khung cảnh đó con thấy mình dễ yên lắng 
để trở về với mình hơn. Thắp lên ngọn bạch lạp tự 
nhiên con thấy vui và trân quí. Một đời bạch lạp 
cũng như một kiếp sống, từ giây phút được thắp 
lên cho đến lúc kết thúc, mỗi giây phút đều là 
những giây phút của sự hiến tặng, hiến tặng ánh 
sáng, hiến tặng niềm vui, không đòi hỏi, không 
kỳ thị. Con cũng muốn sống như ngọn bạch lạp 
kia trong Tăng thân, tuy nhỏ nhoi nhưng hạnh 
phúc và không suy tính.

Khi còn nhỏ, nhà hàng xóm bên cạnh nhà 
con thường mở nhạc rất lớn. Có những bài hát 
không hiểu sao lại mang âm điệu buồn bã khôn 

Xóm Mới 18 01 2013
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Hồi đó, con thấy khó hiểu quá. Tại sao 
người ta lại buồn quá như vậy, tại sao lại muốn 
bỏ ngang đời, và tại sao cuộc đời lại làm cho 
người ta sợ hãi? Trong khi mình đi học, chơi 
đùa với bạn bè lại thấy vui ghê. Lâu lâu được bố 
dẫn đi xem phim và ăn kem thì thấy sướng ơi là 
sướng.

Nhưng rồi năm tháng lớn lên trong Tăng 
thân, con dần hiểu hơn những gì ngày xưa còn 
thơ bé con chưa hiểu được.

Con may mắn năm 16 tuổi được đọc quyển 
sách “Nói với người xuất gia trẻ tuổi” của Thầy. 
Những lời Thầy dạy như những hạt mưa xuân 
tưới lên hạt giống bồ đề vô tình ngủ quên trong 
con, nhờ đó mà con đã trở thành một vị xuất sĩ 
hạnh phúc như 
ngày hôm nay.

Trong môi 
trường Tăng 
thân, được hành 
trì giới luật và uy 
nghi, mỗi ngày 
đều thực tập ngồi 
sao cho vững, 
cho buông thư, 
đi đứng sao cho 
có bình an nhẹ 
nhàng, nói năng 
hành xử như thế 
nào cho có từ ái 
bao dung, làm 
việc gì cũng phải cẩn trọng để đem lại niềm vui 
cho mình và cho người. Cho nên, đâu cần làm gì 
cũng đã được che chở và nuôi dưỡng rồi.

Bạn bè con bên ngoài, phần lớn đều đã lập 
gia đình. Mỗi lần có cơ hội gặp lại, người thì than 
thở khổ quá vì đời sống miếng cơm manh áo, 
chẳng còn thì giờ đâu nữa mà nghĩ đến chuyện 
thương ai, lo cho ai ngoài bản thân mình. Người 
thì đầy đủ của tiền sung túc mà vợ chồng lại 
không muốn nhìn, không nói chuyện được với 
nhau. Người khác, nếu không muốn ràng buộc 
trong mối quan hệ lứa đôi, thì lại thấy mệt mỏi vì 
áp lực công việc và những xã giao, đối đãi trong 
cuộc sống… ít ai có khả năng dừng lại để tiếp 

xúc và tìm được niềm vui từ những điều nhỏ nhặt 
xung quanh mình. Đôi khi người ta biết là khổ 
đó, lao đao đó, nhưng mà người ta vẫn không 
dám buông bỏ, để rồi cứ lặn ngụp trong “thú đau 
thương” hoài. Vì vậy, mỗi lần nghe Thầy giảng 
về thức thực trong kinh Tử Nhục là con thích và 
“thấm” lắm lận.

Mùa đông này trong pháp thoại, Thầy đưa 
ra hình ảnh về “con bò”, loại động vật ưa nhai 
lại. Con bò gặm cỏ để dành, rồi lại ợ lên nhai đi 
nhai lại. Thầy hỏi mình thấy mình có giống con 
bò không, có thường nhai đi nhai lại những giận 
hờn, buồn tủi, chán nản của mình không, mình 
có khá hơn con bò không…?

Chúng con nghe Thầy hỏi, mắt mở to, thật 
sự chấn động và 
mắc cỡ vô cùng, 
vì thật sự con 
thấy mình thỉnh 
thoảng cũng 
giống y chang 
những chú bò 
kia, cứ ưa nhai 
tới nhai lui toàn 
những chuyện 
đâu đâu.

Sau buổi 
pháp thoại đó, 
lúc đi thiền hành, 
con nhủ lòng phải 
quyết tâm thực 

tập cho đàng hoàng, từ ngày đó đến giờ con thấy 
mình có khá hơn, con vui lắm Thầy.

Con trân quý từng ngày được sống ở Làng, 
bên Thầy, trong Đại chúng lớn, đây quả thật là 
thời kỳ vàng son trong đời tu của con. Tăng thân 
mình trải rộng khắp nơi, hôm nay mình ở đây, 
nhưng ngày mai có thể mình sẽ đến nơi khác. 
Ý thức đó giúp cho con luôn sống hết lòng và 
thương mến những gì đang có.

Từ ngày qua Làng tâm con cởi mở hơn, 
chuyển hóa được một ít tập khí, học hỏi thêm 
được nhiều điều, nhưng mà trong con vẫn còn 
tồn tại nhiều thói quen chưa đẹp lắm. Bên cạnh 
niềm vui được sống và tu tập giúp đời cùng các 
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anh chị em, năm vừa rồi con cũng có một vài 
“trục trặc” trong lòng với một sư chị của con.

Con nghĩ thiệt là xấu hổ với Thầy quá, là 
người tu mà con cứ ôm ấp sự buồn phiền, giận 
hờn hoài thì đâu có được, con phải cố gắng 
thương sư chị con. Nhưng rồi con nghĩ lại, mình 
làm sao mà cố gắng thương, cố gắng chấp nhận 
hay tha thứ được. Tình thương không thể nào 
gượng ép, kể cả sự tu tập chuyển hóa cũng vậy. 
Cách hay nhất là con nên trở về với chính mình, 
làm lắng dịu lại thân tâm, thở cho bình an và thực 
tập nhìn sâu để có thể hiểu được bản chất của 
mọi sự, chỉ có vậy con mới có khả năng thương 
được con và thương được người. Khi lòng an 
bình hơn con viết vào nhật ký như thế này: 

“Thầy ơi, dần dà rồi con bỗng nhiên quen 
mặt hơn với nỗi buồn, dù đời sống với tất cả 
những gì đẹp đẽ vẫn đang mời gọi cho con bước 
vào sâu hơn với niềm vui.

Mùa xuân đẹp hơn bất cứ một cuộc tình nào, 
và đất trời đã lại tha thứ cho con thêm một lần. 
Những mỏi mệt đã được rũ xuống như một ngày 
không cần ai đến thăm.

Có gì đã cho đi, có gì còn giữ lại, để ngày 
tháng cứ xoay vần với những nỗi nhớ thương 
không hiện hình. Bạn bè còn bao phủ quanh đời 
líu lo những lời tình nghĩa, để một lúc nào đó lặng 
nhìn thấy mình phản chiếu trong nhau với biết 
bao nỗi niềm tin yêu lẫn thất vọng. Nhưng dù sao 
cuộc đời vẫn còn nhiều ngày rất đáng sống, và 
phải sống cho đẹp. Đẹp hơn.

Đó không phải là bổn phận hay trách nhiệm, 
lẽ tự nhiên khi đã hồn nhiên sinh ra trong đời để 
tự nguyện thương nhau.

Sáng làm biếng, ngủ vùi trong chăn ấm cũng 
vui, mà thức dậy sớm để thấy những vì sao lấp 
lánh đang mỉm cười thì cũng chẳng phí chút nào, 
nếu không muốn nói là quá thú vị. Một góc ngồi 
nhỏ nhắn, một góc đời bình yên để lặng nhìn mình 
và… nhìn gì tùy thích. Một buổi sáng như vậy ai 
cũng có như một đặc ân của đất trời không thiên 
vị riêng ai. Một buổi sớm ngon lành quá đỗi, lẽ 
nào không dọn dẹp lòng mình cho sạch sẽ và tươi 
mới hơn.

Con đang sống những ngày khá vui với tuổi 
con, độ tuổi không còn quá nhỏ dại để hấp tấp 
vội vàng trong mọi việc, nhưng dường như cũng 
chưa đủ lớn để khôn ngoan trong mọi quyết định 
của đời mình. Nhưng dù sao đó cũng là tuổi con 
và con đang sống vui trong đó.

Còn vài ngày nữa là Thầy và một số quý thầy 
quý sư cô sẽ đi Anh cho khóa tu bên đó. Con thấy 
thương Thầy vì nhiều lẽ như đã thương chị rất 
nhiều cho một hướng đi chung.

Con sẽ viết cho Sư chị vài dòng để buông 
bỏ đi những buồn phiền trong con. Một lá thư đủ 
để nói những điều cần nói, sẽ không có chút giận 
hờn trách móc nào. Giận và trách nhau làm gì 
nữa, khi nhìn lại có ai buồn ai vui hơn ai đâu. 
Những ân tình dù sao cũng nặng lòng hơn những 
vụng về đã có. Đời sống đã đủ mệt, xin hiến tặng 
cho nhau thêm niềm vui. Hãy giữ gìn cho nhau 
những góc lành lặn trong tâm hồn và nếu được, 
xin nguyện không làm khổ nhau thêm. Mùa xuân 
đang về và hãy để những chú chim bay đi, như 
những niềm đau xin gởi về cho sông núi.

Một buổi sớm như mọi buổi sớm xin lòng 
mới lại.”

Viết xuống được những dòng đó, lòng con 
nhẹ hẳn và con viết thư cho Sư chị con. Sau lần đó 
con học được rằng chỉ cần lòng mình an bình thì 
mọi thứ sẽ đến với mình rất nhẹ nhàng.

Lần nào viết thư cho Thầy con cũng viết 
dài hết, không biết Thầy đọc có mệt không? Con 
mừng vì con may mắn còn có đôi bàn tay khỏe 
mạnh, lành lặn để giặt áo, nấu cơm, chơi cầu lông 
và viết thư cho Thầy. 

Ông bà tổ tiên, Bụt và Thầy đã trao truyền 
cho con một đời sống tâm linh thật đẹp, con rất 
biết ơn và nguyện sẽ giữ gìn đời sống đẹp đẽ này 
cho con và cho mọi người.

Cám ơn Thầy và Tăng thân đã chấp nhận yêu 
thương và kiên nhẫn dạy dỗ cho con lớn lên.

Kính thương,

Con, Chân Uyển Nghiêm
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CÔNG PHU CỦA CON
Tâm Thanh Tịnh

cứu, viết lách… làm bất cứ cái gì kiếm ra tiền mà 
phù hợp với chuyên môn của mình thì con đều 
làm. Tối về đến phòng, còn chút năng lượng thì 
để dành lắng nghe buồn khổ trách giận của ba, của 
chị, của em và của nội. Con đem hết khổ đau của 
mình giấu trong lòng, để ra ngoài sự vững chãi 
với rất ít thảnh thơi để báo hiếu. 

 Thầy biết không, khi con tìm thấy Bát 
Nhã, con mừng như bắt được vàng. Đây rồi, cái 
mà con cần, gia đình con cần là cái này đây, là 
pháp môn thực tập, là những lời dạy nguyên chất 
từ Bụt, từ Thầy, là tăng thân cùng tu học. Ngày 
đó, phần thưởng lớn nhất con dành tặng mình mỗi 
đầu tháng là được về Bát Nhã tu học, theo thời 
khóa của đại chúng, ngồi thiền, tụng kinh, đi thiền 
hành, ăn cơm im lặng, thiền buông thư, thiền lạy, 
dù chỉ được có hai ngày. Tất cả ở Bát Nhã con 
đều thích và rất hào hứng để khám phá sự thực 
tập. Con tự hỏi, tại sao đạo Phật hay như vậy, trí 
thức như vậy, rất khoa học như vậy, thực tiễn như 
vậy mà đến bây giờ mình mới biết. Sao mình lại 
từng hiểu lầm đạo Bụt quá nhiều vậy chứ? Bây 
giờ được làm sư con của Thầy, nghe pháp thoại 
con mới hiểu cái mà ngày xưa con nghĩ là đạo Bụt 
đó, thật ra là tư tưởng của đạo Bà La Môn giáo 
trong xã hội Ấn Độ xưa, do sự truyền thừa và lĩnh 
hội chưa tới mà rất nhiều người trong chúng ta 
chưa hề được nếm vị ngọt nguyên chất từ Bụt.

 Bức thư pháp “ Đã có đường đi rồi con 
không còn lo sợ” của Thầy ở chân cầu thang thiền 
đường Bếp Lửa Hồng đã đánh thức con, khiến 
cho con thắc mắc, con đường đó là con đường 
nào? Con đường đó có thật sự bứng được tận gốc 
khổ đau sâu kín trong lòng của con không? Có 
giúp được ba mẹ của con chữa lành những vết 
thương trong lòng họ hay không? Từ đó, con bắt 
đầu thực tập pháp môn để tự chứng nghiệm trên 

Thầy ơi, đây là công phu tu học của con!

Thầy kính thương!

 Bây giờ con an trú trong phút giây hiện tại và 
viết thư kể cho Thầy nghe về công phu tu học của 
con. Trước đây vài giờ, con và sư em tập dợt giới 
bản bằng tiếng Anh để sáng mai chúng con cùng 
tuyên giới. Bên kia, sư chị con đang gói quà giáng 
sinh. Thầy biết không, ba chị em con sống chung 
một phòng vui lắm. Chúng con có mặt cho nhau 
đủ, nói chuyện với nhau, chăm sóc nhau. Trước 
đây, thời sinh viên con cũng ở ký túc xá với mười 
người bạn, không khí vui nhộn nhưng không ấm 
áp và có nhiều nâng đỡ như bây giờ. Sự khác biệt 
rõ nhất mà con thấy giữa hai nơi, đó chính là sự 
có mặt thật sự cho nhau. Ngày xưa, chúng con 
cũng quan tâm nhau, trò chuyện, nấu ăn chung, 
học chung… nhưng phẩm chất của chánh niệm 
lúc đó chưa có, thành thử mọi sự tiếp xúc chỉ nông 
cạn bên ngoài, cái vui thoáng qua mà thôi.

 Thầy ơi, sự thực tập của con gần đây là 
ôm ấp ba con ở trong con và mẹ con ở trong con 
mỗi ngày trong từng hơi thở, từng bước chân. 
Một buổi chiều cách đây tám năm, con nhận được 
cuộc điện thoại từ mẹ, mẹ nói mẹ sẽ đi đầu thú 
trước pháp luật vì không muốn liên lụy đến con 
cái. Có một người đã lấy đi khoản tiền rất lớn của 
công ty và vì giấy tờ không đủ thuyết phục nên 
mẹ phải lãnh chịu trách nhiệm. Tai nạn lớn nhất 
cuộc đời con đã đến từ lúc đó. Con chỉ vừa làm 
xong luận văn tốt nghiệp, con đã tìm việc làm gấp 
để lo cho mẹ. Nỗi đau đột ngột quá lớn đến với 
gia đình, ai cũng sốc và gần như kiệt sức. Ba con 
giận lắm, bao nhiêu buồn khổ ba trút hết qua cho 
con cái vì ba cũng chưa biết thực tập ôm ấp khổ 
đau. Những ngày đó, con thấy con mạnh mẽ như 
một cơn gió rét mùa đông, cứ lao tới trước, càn 
quét hết mọi khó khăn, nín lặng làm việc, nghiên 
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thân tâm mình trước. Người đầu tiên trong gia 
đình mà con dẫn đến chùa, tiếp xúc với Phật pháp 
là bà nội của con. Trong khóa tu dành cho 400 
người, bà nội con đã nói với con rằng: “Nội muốn 
ở đây luôn con ạ!” Con thương quá, thương cho 
gia đình mình ba đời đi theo lý tưởng của Đảng, 
cống hiến bao nhiêu xương máu, tuổi thanh xuân 
cho lý tưởng đó, mà chẳng có được điểm tựa tinh 
thần vững chãi trong đời sống thường ngày. 

 Con cũng đã từng là Đảng viên Thầy ạ, từ 
năm thứ nhất đại học là con được giới thiệu học đối 
tượng Đảng rồi, với những gì con cống hiến, con 
trở thành Đảng viên ngay thời sinh viên. Đảng viên 
trong thời sinh viên thì đẹp lắm vì nó chỉ có tình 
nguyện và không dính líu đến vật chất, quyền lợi. 
Ngày con đứng vào hàng ngũ của Đảng, ba mẹ con 
tự hào lắm, hạnh phúc lắm. Song, hai năm sau khi 
ra trường đi làm, trong một lần chuyển công việc, 
con đã âm thầm từ bỏ Đảng. Con từ bỏ cái lâu đài 
xây trên cát, không thể làm điểm tựa cho con trong 
việc thực hiện ước mơ của mình, trong những khao 
khát sống của mình. Con không ghét, không tiếc, 
con chỉ thấy đó là con đường con đã đi qua, khám 
phá, chinh phục và đi tiếp tục. Con bắt đầu khám 
phá môi trường đến từ nước ngoài, từ những tổ 
chức tư nhân. Và tất cả cũng rất cạn cợt, riêng rẽ 
và tranh đấu. 

 Càng thực tập pháp môn con càng thích 
cái yên mà con chế tác được trong mỗi phút giây 
chánh niệm. Con thấy nó có thể ôm ấp được khát 
vọng sống của con trong cuộc 
đời này. Con vốn không trọng 
vật chất. Quay về với chính 
mình mà kỳ thực không chỉ 
để cho riêng mình, không vì 
cái ta riêng tư. Con thấy khi 
con quay về với chính mình 
cùng một lúc ba mẹ, anh chị 
em của con trong con cũng 
đang được quay về, an trú nơi 
hải đảo tự thân mỗi người, 
vững chắc và sâu sắc. 

 Con từng thương 
trong cùng mối duyên đầu 
với một người bạn tám năm. 
Tình thương đó đã là một 

cuộc hành trình đẹp, có đủ niềm vui và thử thách, 
nụ cười và nước mắt để con hiểu rằng buộc mình 
vào một người là mất tự do như thế nào, là đi vòng 
quanh, là níu kéo, là tự giam mình trong bốn bức 
tường của cơm áo gạo tiền, danh vọng, quyền lực, 
địa vị… Ngày chia tay, bạn nói: “Thương nhau 
tám năm, bây giờ bỏ bạn, bạn biết lấy ai?” Nhưng 
rồi Bụt đã yểm trợ cho con, để bây giờ con được 
trở thành một sư cô hạnh phúc và con tin rằng bạn 
cũng tiếp tục con đường của bạn có hạnh phúc. 
Con không còn liên lạc với bạn từ ngày đó. 

 Những tháng ngày đầu mới tu, hình bóng 
của bạn xuất hiện trong tâm trí con rất nhiều. Mỗi 
ngày con đều lạy xuống, con lạy bạn ở trong lòng 
con, lạy những vụng về của cả bạn và con đã gây 
ra cho nhau, lạy cả những hạnh phúc ràng buộc mà 
chúng con đã từng có. Con lạy để buông bỏ những 
hành trang cũ vì bây giờ con đang bước trên con 
đường mới, con đường thật đẹp mà con đã chọn 
với bao nhiêu anh chị em cùng tu học xung quanh 
con. Mỗi ngày chúng con đều chế tác bình yên, 
vững chãi để hiến tặng cho đời, cho người và cho 
mình. Vì giá trị cao đẹp đó nên con thiền lạy để bạn 
ở trong lòng con ngủ yên, chấp nhận và dừng lại, 
yểm trợ cho con. Con đã thực tập thiền lạy, thở và 
ôm ấp chính mình mỗi khi có sóng dậy trong lòng. 

Bây giờ thì con thấy hình bóng bạn không 
còn hiện hữu nhiều trong tâm trí con nữa. Con 
tự do với sự ràng buộc đó rồi, Thầy ơi. Con vui 
lắm và con biết bạn đang ở đâu đó cũng tự do với 
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hình bóng của con. Và con đang nếm được hạnh 
phúc đích thực của một tình thương. Bây giờ có 
thấy bạn đứng ngay trước mặt, con đã có thể thở 
nhẹ nhàng, chắp tay búp sen chào bạn với tư cách 
là một sư cô. Con không còn là con của ngày xưa, 
nhưng để có một sư cô ngày hôm nay cũng là nhờ 
những gì của ngày xưa ấy. Buông bỏ được tình 
thương chỉ dành cho một người để thương được 
mọi người trong sự tự do. 

 Mặc dù bây giờ mẹ con chưa biết con đã 
trở thành một sư cô, mẹ chỉ biết con đang đi du 
học ngành tâm lý ứng dụng. Thầy cho con bài tập 
mỗi tuần viết thư cho mẹ, không cần nói gì đến 
việc xuất gia hết, chỉ cần chia sẻ niềm vui tu học 
con chế tác được, những khổ đau con chuyển hóa 
được, kể chuyện con chung sống và vui chơi với 
sư chị, sư em cho mẹ nghe. Thầy biết không, trong 
lúc làm bài tập Thầy giao, con từ từ khám phá 
chính mình, gia đình mình, ba, mẹ… và con đang 
gặp khó khăn. 

Vì bà Ngoại con vừa qua đời năm ngoái, 
Ngoại đã 86 tuổi và Ngoại không đợi được mẹ 
nữa, Ngoại đã biểu hiện ở một hình tướng khác. 
Mẹ con chưa hề được biết tin đó. Mẹ cố gắng rất 
nhiều được về báo hiếu cho Ngoại. Những hạnh 
phúc của con và mẹ mang hình bóng Ngoại nhiều 
lắm. Ngày nhỏ, Ngoại thường dẫn con đi tắm 
sông mỗi chiều, luộc sắn cho con ăn, chỉ cho con 
trái sim nào chín để hái được, trái ổi nào ngọt… 
Khi con chạm đến đó, con đã khóc! Và con trở về 
chăm sóc con, chăm sóc mẹ trong con. Con thực 
tập quán chiếu về vô tướng. Ngoại chưa hề mất đi, 
Ngoại vẫn đang tiếp tục là chính con đây, là cỏ cây 
hoa lá trong vườn, là cậu, là dì, là bao người em 
họ của con, cháu của mẹ. Mỗi lúc ngồi thiền, mỗi 
giờ trong đời tu, nếu khó khăn đó đi lên thì con ôm 
ấp, thở và thực tập như vậy. Con thấy từ từ, cảm 
xúc trong con lắng dịu dần, tinh thần con mạnh 
mẽ thêm lên một chút để con có thể làm điểm tựa 
cho mẹ, để mẹ không bị những khái niệm còn mất, 
có không làm cho đau khổ. Con thực tập như vậy, 
có đúng không ạ?  

 Ngày con đưa đơn nghỉ việc để đi xuất 
gia, giám đốc của con giận lắm, mặc dù anh ấy 
cũng là đệ tử năm giới của Thầy, cũng thực tập 

pháp môn Thầy trao. Con hào hứng chia sẻ với tất 
cả các bạn đồng nghiệp rằng: “Mình nghĩ việc để 
đi tu”, nhưng ai trong số họ cũng “té ngửa” và rất 
sốc. Sau này con mới biết, vì khái niệm về người 
xuất gia của các bạn đồng nghiệp quá ư là bị ảnh 
hưởng bởi phim ảnh yếm thế, tri giác sai lầm của 
người đời gán ghép mà họ chưa từng thấy, chưa 
từng nếm, chưa từng cảm nhận thật sự từ chính 
họ. Họ sống và vay mượn dư luận bên ngoài để 
dùng làm ý kiến của mình khá nhiều, mất đi tự do 
thật sự của chính họ. Chiếc áo nâu mà con được 
mặc đẹp lắm mà họ đâu có biết. Đời sống xuất gia 
con đang được sống thanh tịnh, tự do và ý nghĩa 
vô cùng. 

Đợt con được về thăm gia đình, con có cơ 
hội gặp lại các bạn thân từ thời sinh viên. Những 
người bạn đã từng cùng con đi khắp cùng ngõ hẻm 
giúp các em bé đánh giày, bán vé số, để dạy xóa 
nạn mù chữ, đi mùa hè xanh tình nguyện trong 
các trường cai nghiện, về miền núi chia áo ấm cho 
buôn làng… Họ cũng đang tiếp tục con đường đó 
bằng cách của các bạn. Song đời sống của các bạn 
con cũng ít nhiều đang thấm khổ đau, được cái 
này lại mất cái kia, cuộc sống phải hy sinh đánh 
đổi nhiều thứ, có bạn đã ly dị vợ, ly dị chồng, có 
bạn đang mất truyền thông với ba mẹ, lao đao với 
công việc sự nghiệp, lên xuống trong sự lựa chọn 
tình duyên… Con đem sự thực tập còn non của 
mình ra chia sẻ chút ít cho các bạn, giúp các bạn 
biết cách quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân, 
nhận diện những điều kiện hạnh phúc mình đang 
có và nuôi dưỡng sự có mặt đích thực cho nhau 
trong hiện tại. Con thấy các bạn tiếp nhận và có 
niềm vui thích, con mừng quá. Ai cũng nói rằng 
con bây giờ là sướng nhất, tự do nhất, được sống 
nhất. Con càng biết ơn Thầy, biết ơn tăng thân và 
pháp Bụt nhiệm mầu, đã nuôi dưỡng con, cho con 
những điều kiện thực tập tốt để con có được bình 
an, vững chãi như ngày hôm nay. 

Con thương Thầy nhiều lắm, Thầy ơi! 
Sư con của Thầy
Tâm Thanh Tịnh
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Câu chuyện từ phòng giặt...
Sư chú Bandhu

và Pháp. Mặc dù khác biệt về văn hóa và ngôn 
ngữ nhưng chúng tôi không hề có khó khăn gì với 
nhau, mới hai tháng ở với nhau thôi mà chúng tôi 
đã có tới ba buổi ngồi chơi chung cả phòng rồi. 
Chúng tôi chỉ ngồi chơi uống trà, có mặt trọn vẹn 
cho nhau và cùng lắng nghe những chia sẻ của 
nhau. Những giây phút đó thật là tuyệt vời! Ai 
cũng cảm thấy hạnh phúc và thoải mái trong căn 
phòng mới này. 

Công việc mới – một việc bất đắc dĩ 
hay một cơ hội mới?

 Ở Xóm Thượng, mỗi người đều có một 
công việc, một trách nhiệm riêng trong mùa an 
cư này. Là một sa di trẻ, tôi cũng có một công 
việc để đảm trách, đó là làm tri trách. Mới nghe 
qua từ “tri khách” là tôi đã thấy ái ngại rồi. Tôi 
nghĩ làm tri khách thì chắc là mình sẽ bận bịu 
lắm đây. Tôi đã từng thấy người làm tri khách 
trước tôi bận như thế nào rồi. Không thể nào 
tưởng tượng được sẽ có một ngày tôi phải làm 
công việc của người đó. Tôi sẽ phải chăm lo tất 
cả những việc gì liên quan đến khách, chẳng hạn 
như chuẩn bị phòng, giường chiếu v.v… Công 
việc này chẳng dễ chút nào. Tôi thì chẳng có 
kinh nghiệm gì về tri khách hết. Trước đây tôi 
có phụ làm tri khách nhưng cũng chỉ giúp một 
chút thôi, vì vậy mà tôi cũng chưa nắm rõ mình 
sẽ phải làm gì cho công việc mới này.

 Nếu nói rằng đây là công việc bất đắc dĩ 
mà tôi phải nhận vì không còn sự lựa chọn nào 
khác thì thật là không đúng. Nói đúng hơn thì 

Sư chú Nyanabandhu là một vị xuất sĩ trẻ người In-đô-nê-xi-a, Khi còn đi học sư chú đã 
nghe pháp thoại của Sư Ông và pháp đàm trong Hội sinh viên Phật tử tại West Java. Năm 
2010 sư chú xuất gia ở Jakarta và được thầy bổn sư gởi qua Làng tu học. Sư chú thích 
nhất là uống trà Bắc với huynh đệ. Bài viết dưới đây được ban biên tập chuyển ngữ từ 
tiếng Anh.

Một tuần trước khi vào an cư Kiết Đông, ở 
Xóm Thượng, mọi người bắt đầu chuyển phòng. 
Ai cũng được ở phòng mới và có bạn mới. Có vẻ 
như ai cũng hạnh phúc với sự thay đổi này, và 
tôi cũng vậy. Tôi vui với những người bạn cùng 
phòng mới, cảm thấy mình được bảo hộ và yểm 
trợ hết lòng. Thật là thú vị khi phòng của tôi là 
một phòng đa văn hóa với bốn anh em đến từ bốn 
quốc gia khác nhau: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Úc 
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đây là một cơ hội cho tôi, một sa di trẻ được rèn 
luyện, được lớn lên từ kinh nghiệm của mình. 
Vì vậy mà tôi cố gắng hết sức để làm tròn trách 
nhiệm mới này. 

 Công việc của tri khách trong hai tháng 
mùa đông thật là nhiều, đôi khi tôi cảm thấy mệt 
mỏi và bực bội. Những lúc năng lượng niệm và 
định trong tôi đủ vững vàng thì tôi coi mọi việc 
đến với mình như một cơ hội để thực tập. Nhưng 
nếu không đủ niệm và định thì tôi lại gặp nhiều 
khó khăn. May mắn cho tôi trong mùa đông này 
là tôi có thêm một sư anh vào yểm trợ tôi trong tri 
khách. Tôi vui lắm khi có một sư anh làm cùng 
với mình, nhất là người đó lại rất giỏi và siêng 
năng. Đối với tôi, được làm việc chung với một 
ai đó là một cơ hội tuyệt vời! Tôi có thể học hỏi, 
thực tập và chia sẻ cùng người đó trong khi làm 
việc. Nhưng niềm vui của tôi không được trọn 
vẹn lắm vì sư anh tôi phải đồng thời đảm trách 
một công việc khác nữa, vì vậy mà chỉ có thể có 
mặt với tôi khi nào sư anh rảnh. Tôi biết sư anh 
cũng đã mệt với công việc của mình rồi, khó có 
thể yểm trợ nhiều cho tôi được.

 Không có sư anh làm cùng, tôi trở nên 
bận rộn hết sức, việc gì cũng phải tự mình làm. 
Tôi phải lo sắp xếp mọi thứ để sẵn sàng đón các 
bạn thiền sinh đến tu tập mỗi tuần. Tôi phải dành 
rất nhiều thời gian cho công việc này, vì vậy mà 
tôi cũng khá mệt mỏi. Ban đầu thì tôi chỉ làm 
công việc tri khách trong giờ chấp tác chung của 
đại chúng, một tuần có ba ngày để làm việc. Rồi 
dần dần tôi phải tăng giờ lên mới có thể làm xong 
công việc, nhất là khi số lượng thiền sinh về 
Làng tu tập ngày càng đông. Hễ khi nào có giờ 
rảnh một chút là tôi lại phải đi lo việc tri khách. 
Dường như lúc nào tôi cũng cảm thấy không có 
đủ thời gian để làm việc, mặc dù thầy tri sự đã 
rất thông cảm và cho thêm người để phụ giúp tôi. 
Giờ đây, hầu hết thời gian của tôi là ở phòng giặt. 
Có thể nói, phòng giặt đã trở thành căn phòng thứ 
hai của tôi, chỉ sau phòng nghỉ ở tăng xá. 

Phòng giặt và cái tâm rong ruổi
 Mỗi ngày tôi đều phải giặt giũ đồ của tri 

khách. Trong phòng giặt có tới ba máy giặt lớn, 

trong khi đó thì chỉ có một máy sấy đồ. Vì vậy mà 
mỗi lần giặt, tôi phải làm từng ít một, nếu không 
thì không sấy kịp. Nhiều khi tôi phải giặt lại đồ 
vì để lâu không sấy kịp thì đồ dễ có mùi hôi. Tôi 
rất muốn giặt hết đồ cho nhanh để có thời gian 
làm những việc khác, nhưng mọi chuyện chẳng 
dễ tí nào. Liệu có giải pháp nào hay hơn không? 
Ah... tôi bắt đầu ước mặt trời Cha sẽ ban tặng 
cho tôi một ngày nắng ráo để tôi phơi khô tất cả 
đồ giặt mà không cần phải chờ máy sấy. Nhưng 
đó chỉ là điều ước thôi, vì bây giờ đang là mùa 
đông, nếu trời không mưa thì cũng âm u, hoặc 
gió lạnh. Nhiều khi tôi nghĩ ở Tây phương, vào 
mùa đông chắc là có nhiều người bực mình lắm 
vì thời tiết cứ u ám như thế này. Đặc biệt đối với 
tôi, tôi cảm thấy mình không còn đủ kiên nhẫn 
với chuyện giặt giũ. Tôi không thể nào có đủ thời 
gian để hoàn thành công việc được. Ước gì một 
ngày có tới năm mươi tiếng đồng hồ để tôi có thể 
hoàn thành công việc trong phòng giặt. Thực ra 
thì công việc giặt giũ không tốn nhiều thời gian 
đến thế, nếu trong phòng giặt có một cái máy sấy 
lớn hơn thì chắc là câu chuyện đã khác. Tôi chỉ 
còn biết nhắm mắt lại và thở một hơi thiệt dài. 
Ôi, Bụt ơi! Con đầu hàng rồi! 

 Trong thời gian làm việc ở phòng giặt, 
không hiểu sao tôi dễ bị phân tâm và cảm thấy 
buồn chán. Đầu óc luôn suy nghĩ lung tung. 
Tôi thấy mình dễ bị cuốn đi bởi những ý nghĩ 
không đâu. Trong đầu tôi luôn có những cuộc 
nói chuyện không dứt. Nhiều khi tôi còn cho 
thêm một ít gia vị vào những câu chuyện đó, 
làm cho nó càng trở nên phức tạp, vì vậy mà 
tôi đánh mất mình lúc nào không hay. Tôi 
không còn cảm thấy tự do chút nào nữa, công 
việc tri khách không còn hứng thú gì với tôi. 
Tất cả mọi người và mọi vật xung quanh đều 
trở nên mờ ảo, tôi cảm thấy mình không thực 
sự đang sống. Tôi không còn biết thưởng thức 
sự sống, không còn biết những gì đang diễn 
ra trong mình và xung quanh mình. Đôi khi, 
thân tôi ở trong phòng giặt mà tâm thì lại 
đang phiêu dạt ở một nơi nào khác. Tôi bắt 
đầu trách móc và phán xét, lại còn dễ nổi cáu 
ở trong lòng. Kết quả là tôi cảm thấy cô đơn 
và đau khổ vô cùng. 
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Phòng giặt trở thành thiên đường - 
một ý nghĩ khôi hài?

 Có một ngày khi bước vào phòng giặt, 
tôi chợt dừng lại và nhìn xung quanh phòng một 
lúc. Thật là lộn xộn quá chừng! Năng lượng và 
không khí trong phòng làm tôi không thoải mái 
chút nào. Làm sao mà tôi có thể ở trong một nơi 
như thế này được! Nếu mời mấy con mèo của 
Xóm Thượng vào ở trong này thì chắc chúng 
cũng chẳng thèm. Tôi bắt đầu nhận ra rằng chính 
cái bề bộn của căn phòng này đã làm cho tôi dễ 
bị kéo đi bởi những suy nghĩ mông lung, rối rắm. 
Tâm tôi chẳng khác gì cái phòng giặt này. Tôi 
phải dọn dẹp và sắp xếp nó lại thôi, nếu không 
thì phần lớn thời gian làm việc của tôi trong cái 
phòng này sẽ trôi qua oan uổng. 

 Vậy là nửa ngày hôm đó, tôi không giặt 
giũ gì cả mà chỉ dành thời gian để lau dọn và sắp 
xếp lại mọi thứ trong phòng giặt. Dọn dẹp xong, 
tôi mệt quá nên ngồi xuống nghỉ một chút và tự 
thưởng cho mình một ly nước cam. Vừa thưởng 
thức ly nước cam, tôi vừa đưa mắt quan sát căn 
phòng. Một sự thay đổi thú vị đã xảy ra. Rõ ràng 
là căn phòng đã gọn gàng, ngăn nắp hơn trước rất 
nhiều. Điều này làm cho tôi cảm thấy thoải mái, 
dễ chịu hơn khi ngồi ở đây. Tôi không còn cảm 
thấy bực bội, khó chịu như trước nữa. Tự nhiên 
tôi nảy ra một ý tưởng: tại sao tôi không sắp xếp 
một chỗ trong căn phòng này để có thể ngồi nghỉ 
và thưởng thức một ly nước cam như tôi đang 
làm. Trong khi chờ đồ giặt hoặc sấy khô, tôi có 
thể ngồi uống trà chẳng hạn. Tôi cũng có thể thắp 
lên một nén trầm để làm cho không khí trong 
phòng trở nên ấm áp và thanh tịnh. Ý tưởng này 
nghe có vẻ buồn cười, nhưng tại sao tôi không thử 
làm một điều gì đó để nuôi dưỡng chính tôi cũng 
như sự thực tập của mình? Kệ, buồn cười thì buồn 
cười, cứ thử làm xem sao! Vậy là sau khi uống 
xong ly nước cam, tôi trở về tăng xá và bắt đầu 
thực hiện ý tưởng khôi hài của mình. 

Bận rộn với những cái không đâu
Ngày hôm sau, tôi quay lại phòng giặt với 

đầy đủ đồ dùng cần thiết như một ít trầm, vài cái 
ly để uống trà hoặc nước cam. Tôi bắt đầu thắp 

trầm và ngồi xuống cái góc nhỏ của mình. Hương 
trầm tỏa nhẹ làm căn phòng trở nên ấm áp, dễ 
chịu. Không khí trong phòng thật khác hẳn trước 
đây. Tôi rót cho mình một ly nước cam và ngồi 
thưởng thức một mình. Tôi muốn nghỉ ngơi một 
lát. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được một giây phút 
thảnh thơi, nhẹ nhàng như lúc này đây. Tôi ngồi 
yên và trở về với hơi thở để tìm lại sự bình an 
và lắng dịu trong lòng. Chỉ với ba hơi thở chánh 
niệm, tôi đã có thể buông hết mọi căng thẳng 
trong thân tâm và trở về với trạng thái mát dịu, 
tỉnh táo. Tôi lại được làm một con người tự do, 
thảnh thơi. Mọi thứ xung quanh dường như trở 
nên sống động trong mắt tôi. Tôi cảm thấy tôi 
đang thực sự sống. 

Bây giờ thì tôi đã hiểu ra rằng điều làm cho 
tôi bực bội khi làm việc trong phòng giặt không 
phải là vì cái máy sấy quá nhỏ, hay là vì mặt trời 
Cha không cho tôi một ngày nắng ráo để phơi 
đồ, mà chỉ bởi vì tôi đã không đủ chánh niệm để 
ý thức được những gì đang diễn ra bên trong và 
xung quanh mình. Tôi đã để cho công việc kéo đi 
và sống trong thất niệm, không nhớ những lời mà 
Thầy và Tăng thân đã chỉ dạy khi tôi mới đến đây. 
Bây giờ thì tôi đã hiểu ra rằng tôi còn rất non yếu 
trong sự thực tập, và vì vậy khi nhận một công 
việc, tôi cần phải hiểu rõ khả năng của mình và 
phải trung thực hơn với chính mình. Trước đây 
khi còn là một cư sĩ, tôi không hề biết thế nào là 
an trú trong giây phút hiện tại và cũng thường bị 
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công việc kéo đi. Mỗi khi như vậy, tôi thấy mình 
dễ phản ứng, có nhiều lo lắng, vội vã và bực bội. 
Tôi khổ sở với chính mình, không biết làm thế 
nào để ôm ấp và xử lý những cảm xúc đó. Công 
việc cũng như bạn bè và những người xung quanh 
đều trở nên vô nghĩa đối với tôi. Tôi không biết 
những gì đang diễn ra trong mình và xung quanh 
mình. Đôi khi thân tôi thì ở đây mà tâm thì lại 
đang ở một nơi xa xôi nào đó. Tôi thấy mình toàn 
bận rộn với những chuyện không đâu. 

Đây là Tịnh độ, Tịnh độ là đây!
Giờ đây phòng giặt đã trở thành thiền đường 

để cho tôi thực tập. Tôi nhận ra rằng không phải 
chỉ có thiền đường mà phòng giặt cũng có thể trở 
thành nơi thực tập. Nếu tôi biết cách thì phòng 
giặt cũng có thể mang lại nhiều ý nghĩa và đánh 
thức những gì đẹp nhất trong tôi. Thầy luôn dạy 
rằng nếu mình thực tập giỏi và khéo léo thì cho dù 
ở bất cứ nơi đâu, mình cũng có thể làm cho nơi đó 
trở thành cõi Tịnh Độ. 

Trong mắt tôi bây giờ, phòng giặt không còn 
giống như trước nữa, mà nó đã trở thành cõi Tịnh 
Độ hiện tiền, nơi mang lại cho tôi nhiều niềm 
vui và hạnh phúc. Nơi đây tôi sẽ giặt sạch sẽ tinh 
tươm những bọc mền, bọc gối, để sẵn sàng đón 
các bạn thiền sinh đến tu học mỗi tuần. Trong 
khi làm công việc này, tôi cũng tẩy sạch luôn ba 
nghiệp thân, khẩu và ý của mình. 

Tôi rất biết ơn Tăng thân đã cho tôi cơ hội 
được làm tri khách, nhờ đó mà tôi được rèn luyện 
và lớn lên. Công việc này cũng mang lại cho tôi 
một cái thấy rất sâu sắc và quý giá. Tôi xin tóm lại 
bằng một bài kệ mà tôi đã làm để thực tập trong 
phòng giặt:

Vào – ra theo hơi thở
Tôi có mặt nơi đây

Thiền đường trong phòng giặt
Tịnh Độ đã hiển bày
Này đây quần áo bẩn

Cùng ba nghiệp nhiễm ô
Tôi xin nguyền chuyển hóa

Làm an vui cho đời. 

Instant Niết Bàn
Niết Bàn chứng liền

Chân Lạc Tuệ là tên Pháp tự của một cư sĩ nữ 
người Việt, hiện đang định cư tại Mỹ. Cô đã 
thực tập theo pháp môn Làng Mai từ năm 2005 
và đã nhận giới Tiếp Hiện. Cô thường đến Tu 
viện Lộc Uyển thực tập chung với quý thầy quý 
sư cô ở đó. Trong mùa An cư năm nay cô mới 
được về Làng lần đầu tiên và ở được bảy tuần. 
Bài viết dưới đây là sự thực tập chia sẻ hạnh 
phúc, hoa trái của cô trong thời gian cô ở Làng.

Jan 3, 2013

Tôi đang ở Phi trường Bordeaux chờ chuyến 
bay về Mỹ sau hai tháng ở Làng. Đúng là một 
chuyến “đi xa làm ăn lớn”. Chiến lợi phẩm tôi 
mang về xài hoài không hết. Tôi thích nhất là 
không phải check in hành lý và các thủ tục rắc rối 
của an ninh phi trường. Tôi chỉ cười tươi đi qua 
các trạm kiểm soát. 

Dù phi trường nhỏ nhưng rất nhộn nhịp cho 
bà con mua sắm một lễ Noel. Rồi còn Tết Tây, 
Tết Ta, người Việt mình ăn Tết rất kỹ. Nghĩ đến 
quà mang từ Làng về tặng người thương, lòng 
tôi tươi rói, quà chưa đưa mà đã hạnh phúc quá 
chừng. Tôi có nhiều lý do để trân quý món quà 
này. Tôi xin kể sơ qua vài điều rất “tục đế” như: 
tôi không phải mất  ngủ suy tư tìm quà cho vừa 
ý người nhận, rồi cuối tháng phiếu tính tiền (bill) 
về tim lại thổn thức. Tôi cũng không được quên 
xin biên lai không đề giá tiền để gói chung vào, 
rủi người nhận không thích họ có thể trả đồ và lấy 
lại tiền (cash out), buồn cười nhất là quà cáp mà 
dính dáng đến tiền bạc thì có vẻ…không thanh tú. 
Tóm lại món quà tôi mang về đã “vượt thoát” bao 
nhiêu khê mà còn có công năng “bách dụng” và 
“vượt thời gian”, chỉ cần vô dầu nhớt (tune up) là 
mới toanh ngay. 

Bạn đang thắc mắc? Quà gì như «năm tâm 
sở biến hành” vậy. Khó tin quá, chỉ ở Tây phương 

ế ề
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Cực Lạc, hay Nước Chúa… Còn nơi đây là cõi Ta 
Bà thì... làm gì mà có.

Không bạn ơi! Món quà đó có thật đó mà. 
Mới hôm qua tôi thấy Thầy cho, niềm an vui còn 
đang tràn đầy trong từng tế bào của tôi. Xin bạn 
hãy lắng lòng nghe! Đây là những điều tôi được 
nghe tại Xóm Thượng trong thiền đường Nước 
Tĩnh ngày 6 tháng 12 năm 2012, vào  lúc 9:45’ 
sáng. Hôm đó thính chúng độ 300 vị, gồm khất 
sĩ và cư sĩ. Tiết trời cuối Thu nắng ấm, những 
cây phong còn mặc áo gấm lộng lẫy nổi bật trên 
những thảm cỏ xanh mướt của Làng. Sau 30 phút 
thiền tọa, đại chúng được Thầy hướng dẫn tập 
những động tác chánh niệm. Thầy đã 86 tuổi mà 
có những động tác đứng một chân, Thầy đứng rất 
vững. Sau đó là buổi xướng tụng của quý thầy 
quý sư cô. Thầy đưa mắt nhìn đại chúng rồi từ tốn 
nói đại ý như sau:

Chúng ta bị kẹt vào Nhị Nguyên (còn - mất; 
đúng - sai; trên - dưới...) nên đã gây ra biết bao 
khổ đau ngăn cách, hận thù, kỳ thị và còn tìm 
cách tiêu diệt nhau. Chúng ta lại tin mọi sự vật 
nằm ngoài nhau; mẹ chỉ là mẹ, con chỉ là con, 
Bụt là Bụt... Tin vào một vị thần ở ngoài mình 

có khả năng mang ta đi về Niết Bàn khi ta...từ 
chối thở.

Điều này đã gây ra bao bế tắc của truyền 
thông, nghi kỵ, hiểu lầm. Sự thật thì không như 
thế. Phàm thánh đồng cư! Không thể tìm Bụt 
ngoài chúng sinh, không thể tìm con ngoài mẹ, 
hãy tìm khổ đau ngay trong hạnh phúc, rác cũng 
là hoa... Thầy nhắc lại lời Bụt: “Nước biển có vị 
mặn, giáo pháp của tôi chỉ có một mục đích là cởi 
trói hệ lụy, giải thoát khổ đau, đem lại tự do. Đó 
là Niết Bàn.”

Chúng ta không có khả năng đạt đến Niết 
Bàn lúc sống. Chúng ta cầu xin về nơi ấy sau khi... 
chết. Đó là tà kiến lớn. Tà kiến này đã ngăn che 
không cho ta tiếp xúc được với Niết Bàn trong lúc 
chúng ta cần nhất. Đó là khi ta còn... sống.

Bạn ơi! Niết Bàn chỉ là sự vắng lặng của 
phiền não, âu lo. Thầy còn dặn hãy tắt Đài NST 
(None Stop Thinking – Suy nghĩ liên tục không 
ngừng).

Sự thật, các sự vật, cả mạng sống của chúng 
ta đều nằm trong nhau, nuôi nhau để tồn tại. 
Không thể lấy con người ra khỏi Đất Mẹ. Mọi vật 
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cứ thế mà chồng chất, tương tức, chằng chịt, móc 
nối nhau mà biểu hiện. Bạn ơi! Hạnh phúc và khổ 
đau của ta cũng chính là của người đó bạn. Nghĩ 
kỹ lại đi, bạn sẽ thấy đúng “tim đen” quá. Nghĩ 
được như vậy bạn sẽ dễ dàng chấp nhận những 
vụng về của nhau, lòng xót thương sẽ mở rộng, 
biên giới ngăn che sẽ yếu đi. Niềm vui sẽ đến dễ 
dàng như nước từ cao rơi xuống thấp. Đó là Niết 
Bàn. Thầy còn dặn dò Niết Bàn có thể chế tác 
ngay trong giờ phút hiện tại (hiện tiền), ngay ở 
đây. Thầy nhắc mọi người đều có sẵn chìa khóa 
để tự mở cửa nhà tù do chính mình xây lên và tự 
vào đó ngồi để chịu trận dài dài. Chưa đủ, mình 
còn bảo vệ nhà tù cho kiên cố bằng cách nghe đi 
nghe lại những CD cũ rích đã một thời làm mình 
lịm chết, mình đâu muốn là loại bò nhai lại phải 
không bạn?

Chìa khóa đó là hơi thở có chánh niệm. Một 
hơi thở ý thức có công dụng như chìa khóa, mở 
tung được nhà tù, chặt đứt phiền não, giúp ta bước 
đi như một con người tự do. Đó là Niết Bàn. Hơi 
thở có chánh niệm giúp ta nhìn sự vật sâu sắc hơn, 
mới lạ hơn, trân quý hơn. Bạn ơi! Hãy cưng đôi 
bàn chân đã mang bạn đi đó đây. Hãy quý đôi bàn 
tay đã giúp bạn viết những lá thơ bày tỏ tâm tình 
bạn với người thương, vì nhiều người sinh ra đã 
không có đôi tay, bàn chân như bạn.

Hôm nghe Thầy dạy, lòng tôi rộn ràng quá 
đi! Một sư cô lớn ở Xóm Hạ cười nói: Cô T về 
Mỹ nhớ mang Niết Bàn về nhé! Tôi thích quá nghĩ 
ngay được một món để làm quà mang về. Đó là 
Instant Niết Bàn (Niết bàn chứng liền).

Ở Mỹ cái gì cũng instant (ăn liền) hết, cafe, 
đường, Internet, nhà tiền chế, sân cỏ, lại còn thức 
ăn nhanh (food to go) điện thoại di động... tóm lại 
cái gì cũng nhanh và gọn. Duy món tôi mang về 
làm quà là không đâu có, làm sao tôi không hý 
hửng được?

Thầy rất tâm lý với thời đại, ngay cả tu Thầy 
cũng chỉ cho con đường ngắn nhất. Chờ đến chết 
mới nếm Niết Bàn thì trễ rồi, lỗ vốn thôi phải 
không bạn.

Những ngày ở Làng tôi đã được nếm món 
này rồi. Tuy chưa sành «pro» nhưng  cũng tuyệt 
vời lắm. Tôi nghe Thầy nên về phòng tính sổ xem 

mình làm ăn thế nào mà khổ dài dài vậy, rồi tôi 
xem xét lại nhà tù mình xây kiên cố ra sao? Tôi 
cũng kiểm tra lại quan niệm Nhị nguyên của tôi 
vững chắc như núi cao không? 

 Tóm lại tôi đã làm một đổi mới nội tâm. Tôi 
làm chiếc chìa khóa thích ứng để mở cửa nhà tù 
của tôi. Tuy chưa phá tung, nhưng cửa sổ đã mở, 
hương tự do đang bay vào. Những trách móc, 
phiền muộn các con tôi từ từ rơi rụng như lá mùa 
thu vậy. Tôi thực tập yếu kém nên để «người khách 
không mời» đã tác yêu tác quái nhà tôi, chút nữa 
tôi bị mời ra sân ở. Tương chao chưa thấm mới ra 
cớ sự mẹ con rủ nhau khóc thầm và nghẹn ngào 
không nói được với nhau. Tình thương của mẹ 
con tôi luôn có đó, nhưng cứ bận rộn với tủi hờn 
nên tình bị che lấp. Phải chờ tôi xách valise sang 
Làng mới bừng tỉnh để nhận món quà quý đang 
nằm trong tay mình.

Thầy rất thương chúng ta nên người không 
muốn mình phải đợi chờ, “lá khô vì đợi chờ”* 
huống gì mình phải không bạn?

Đó là những điều căn bản Thầy cho để mang 
về nấu món này, tôi chỉ xin mạn phép nói sơ trong 
sự thực tập non nớt của tôi thôi, bạn nào muốn có 
“đặc sản của Làng” thì xin mời về Làng ở là tốt 
nhất.

Sau đây là vật liệu bạn cần (không phải đi 
chợ)

01.Ngồi yên, giữ thân ngay thẳng, tâm an 
tịnh, mỉm  cười, có chỗ thoáng, yên lặng.

02.Điều chỉnh hơi thở đều, nhẹ, tự nhiên.

03.Quán chiếu sâu sắc về nhà tù của mình 
(ghi ra giấy, thành thật).

04.Quán chiếu sâu sắc về hạnh phúc mình 
đang có (ghi ra giấy, chi tiết).

05.Quán chiếu sự liên hệ mật thiết của mình 
với chung quanh, kể cả sự tồn tại của mình.

06.Quán chiếu những khổ đau và ôm ấp 
chúng như bà mẹ ôm con.

07.Hãy tha thứ những vụng dại của mình rồi 
mới tha thứ những người đã làm mình khổ.

08.Hãy “thực tế hoá vô thường” để chấp 
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nhận sự sống là... vậy.

09.Mềm dẻo quan niệm Nhị nguyên để 
không bị kẹt chặt trong tư duy.

10.Cần niềm tin vững chãi cho tất cả từ 1 đến 
9, món ăn sẽ ngon hơn.

Tuy bạn không phải đi mua sắm quà, nhưng 
bạn nên nấu món này cho chính mình thường 
xuyên cho ngon rồi bạn hãy đem đi tặng, vì bạn 
đâu muốn quà bị... úng thủy. Không có sự ngăn 
cách giữa người cho và kẻ nhận. Vì nếu không 
có người nhận thì cũng không có người cho phải 
không bạn. Cho quà xong bạn cũng nên để ý xem 
người nhận có tươi mát hơn không? Bạn có thể 
thay đổi gia vị cho vừa khẩu vị.

Bạn ơi! Tính tôi thực tế, làm gì cũng phải 
có lời. Quà quý như vậy mình phải rủ nhau đi 
lập công ty để ai cũng được hưởng. Công ty này 
không cần qua bao thủ tục rắc rối, cũng không 
cần kêu gọi cổ phần... chỉ cần ai muốn sống thảnh 
thơi, muốn dừng lại để trân quý những gì đang 
có như hơi thở có chánh niệm. Tôi biết bạn đang 
cười, tự nhủ: Gớm, tưởng gì mới chứ thở thì có 
gì là lạ. Bạn ơi! Có mới lắm ạ! Vì cả đời chúng ta 
thở mà như... đã chết.

Tôi đang mời bạn uống trà rồi chúng ta đi lập 
tăng thân đó bạn. Thị trường đang cần món này 
vô cùng. Thích nhất là ai đã được hưởng món này 
rồi thì chính họ là người đích thân đi tặng quà, cứ 
như là «trái yêu thương đầy cành, hái đem cho 
mọi người» vậy. Bạn ơi, đã đến giờ tôi lên phi cơ 
rồi. Tôi có 10 giờ bay nên tha hồ... thở.

Hẹn bạn mùa An cư tới chúng ta cùng nhau 
«áo nâu về Làng” để nhận thêm quà Thầy cho.

Món quà đến tay bạn giữa lúc nàng Xuân 
đang múa hát. Tôi xin mượn hai câu thơ của Thầy 
để chúc bạn đầu năm, giữa năm, cuối năm và 
nhiều năm sau nữa:

      Sắc Xuân rực rỡ trời phương  ngoại

      Thơ hát yêu thương rộng tháng ngày.  

 
  *Nhạc Trịnh Công Sơn

NHẬT KÝ 
        THỊ GIẢ
Chân Đôn Nghiêm

20.06.2012
 Hôm ni là ngày đầu tiên con tập sự làm thị 

giả cho Thầy. Con thấy trong con có một chút 
hồi hộp, mừng rỡ, sung sướng, mắc cỡ và hơi lo 
lắng… Quý Sư mẹ nở hoa cười tươi khi biết con 

được làm thị giả, quý sư chị thì căn dặn con đừng 
làm bể đồ gì của Thầy nghe, con chỉ “nhe răng” 
cười. Thầy ơi! Răng mà con “hậu đậu” quá, con 
không biết phải làm gì cả. Mấy bữa ni, con hay 
đi khoe với Bụt là con được làm thị giả cho Thầy 
và con xin Bụt yểm trợ. Thầy là nơi bình an nhất 
rồi, sao con còn run nữa? Sáng ni, con đã đọc đi 
đọc lại những chương uy nghi có liên quan tới 
việc làm thị giả. Con tự nói với mình rằng Thầy 
là cha ruột của mình mà. Nói rứa thôi nhưng tim 
con vẫn đập “tưng tưng”, mặt con đỏ bừng mỗi 
khi gặp Thầy. Con gọi tên từng cảm thọ nổi lên 
rồi mỉm cười với chúng. Mong sao lần tới con 
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bớt run và tự  nhiên hơn. Con nghe Thầy nói bụng 
Thầy không được khỏe. Cho con gửi lời thăm đến 
cái bụng của Thầy, cái bụng ngoan nhé cho Thầy 
con khỏe. 

Thầy ơi! Con muốn nói với Thầy là chúng 
con rất hạnh phúc khi Thầy còn đây và niềm an 
vui của Thầy là gia tài lớn nhất cho chúng con. 
Hôm ni, Thầy có dạy về Tư niệm thực, mỗi người 
phải biết nuôi dưỡng trong mình một ước mơ, biết 
buông bỏ những điều vụn vặt, vô ích. Con sẽ để 
thêm thì giờ quán chiếu và thực tập xây dựng một 
Bát Nhã trong mình.

03.07.2012
Sáng ni, con được dạo chơi cùng Thầy ra 

vườn. Con vui lắm lắm!

Thầy đã chỉ cho con những cây Thầy trồng 
cách đây 35 năm. Đó cũng là con của Thầy, là Sư 
anh, Sư chị của chúng con, hơn con tới 15 tuổi 
lận. Thầy nói những cái cây đó không bao giờ bỏ 
Thầy, luôn trung thành với Thầy. Thưa Thầy! Con 
cũng sẽ như vậy, không bao giờ rời bỏ Thầy, rời 
bỏ Tăng thân, không bao giờ từ bỏ ước nguyện, 
Bồ đề tâm ban đầu của mình. Thầy tin con nhe!

Thầy nằm trên võng, con đưa nhè nhẹ. Hai 
thầy trò mình nhìn lên nền trời xanh thẳm. “Trời 
hôm nay đẹp quá! Thầy đố con tại sao nền trời lại 
màu xanh? Nếu màu da trời là xanh thì tại sao 
ban đêm nó lại màu đen?” Con chỉ biết trả lời ý 
sau: “Dạ tại vì ban đêm mặt trời đi ngủ nên bầu 
trời màu đen, còn vế trước thì con không biết”. 
Thầy dạy: “Con về tìm hiểu thử coi. Vui lắm!”  
Rồi Thầy chỉ cho con những chiếc lá bạch dương 
đong đưa trên cành, con thấy nó giống như đang 
hát, chị gió thoảng qua làm nó cứ hát mãi không 
thôi. Con ý thức rất rõ là Thầy còn đây cho chúng 
con. Tự nhiên con lại xúc động nữa rồi. Giây phút 
ngồi bên Thầy thật là hạnh phúc, đâu cần phải 
làm gì. 

Tuy con còn nhiều vụng về nhưng trong thời 
gian ni con chưa làm bể đồ đạc chi cả. Con mừng 
quá! Con tự căn dặn mình là phải thật chánh niệm, 
ý thức những gì mình đang làm. Có những lúc con 
không hiểu ý Thầy như Thầy muốn đi cửa trước, 

con lại bỏ dép cửa sau, thay vì lấy cái muỗng thì 
con lại lấy cái dĩa, quên nón của Thầy, rang đồ bị 
cháy… vậy mà Thầy vẫn từ bi mỉm cười, chỉ lại 
cho con. Con thấy con có rất nhiều phước đức, cái 
gì không hiểu thì con đi hỏi quý sư mẹ, sư chị. Sư 
mẹ Định Nghiêm hết lòng hướng dẫn tổng quát 
cho con và sư em Trăng Phương Nam về việc làm 
thị giả. Con cũng hay hỏi Y chỉ sư con và các sư 
chị trong phòng, các sư chị chia sẻ xong thì con 
bớt hồi hộp và an tâm hơn rất nhiều. Y chỉ sư con 
tuy trẻ nhưng rất giỏi, việc gì cũng biết. Con rất 
vui khi được gọi Y chỉ sư là sư chị thay vì sư mẹ. 
Trong thời gian làm thị giả, con chưa bị ai rầy hay 
nhắc nhở chi cả. Con chỉ suýt khóc mấy lần vì xúc 
động. Hôm nay, đi dạo ở Sơn Cốc, Thầy xoa đầu 
con rồi bất chợt nói: “Lỡ mai này con rời xa Thầy 
thì răng hè?” Lòng con se lại, con biết chỉ có sự 
thực tập hạnh phúc, bình an mỗi ngày mới là câu 
trả lời hay nhất cho con.

Ngày mai, Thầy có phỏng vấn ở Xóm Mới, 
tự nhiên con cứ trằn trọc suốt. Thầy là người trả 
lời câu hỏi chứ đâu phải con mà sao con thấy tim 
mình đập tưng tưng. Con mất ngủ chừng mười 
phút rồi ngủ say sưa tới sáng. Những lúc đợi Thầy 
qua, ban thị giả chúng con cứ bị chọc là: “Sao hôm 
nay chít khăn đẹp rứa?” À! Mà cũng lạ, ai làm thị 
giả Thầy thì tự nhiên uy nghi người đó đẹp ra.

04.07.2012
Chiều hôm ni, con được đưa cơm qua Sơn 

Cốc, Thầy nói: “Hôm trước con hứa với Thầy là 
không bao giờ rời bỏ Thầy, bỏ Tăng thân, đó là 
con hứa trong hiện tại thôi, đâu biết được sau này 
ra sao. Vô thường lắm!” Thưa Thầy con nói thiệt 
mà. Con biết đây là ngôi nhà hạnh phúc nhất cho 
con.

Thầy còn dặn nếu lỡ con có vướng mắc ai thì 
nhớ báo cho Thầy biết ngay. Dạ vâng ạ! Con nghĩ 
con xấu xí, vụng về như ri thì có ai khờ mới vướng 
con mà con cũng không dám vướng ai. Con muốn 
là một con người tự do. Con có kể cho các sư chị 
con nghe về lời căn dặn của Thầy, chị em con nói 
sẽ để ý, nâng đỡ nhau. Con thấy mình rất may 
mắn và hạnh phúc khi được sống trong Tăng thân, 
được che chở và bảo hộ.
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Hôm nay, trong bữa ăn, câu nói của Thầy 
làm con cảm động quá. Thầy nói Thầy rất hạnh 
phúc vì còn có thể đi thiền hành được lên đồi. 
Thầy đã thực tập cho Ôn Trúc Lâm và nhiều Ôn 
khác bằng tuổi của Thầy đang ở quê nhà. Thầy rất 
cưng đôi chân của mình, đâu biết còn bước được 
bao lâu nữa. Nghe tới đó thôi, mắt con đỏ hoe, 
mũi con cay cay. Con suýt khóc, may mà cầm lại 
được không thôi thì quê lắm. Thầy ơi! Đôi chân 
con đây còn khỏe mạnh, con sẽ bước cho Thầy.

Không biết sao càng gần Thầy, con càng thấy 
mình như gần Bụt, bình an, nhẹ nhàng, không cần 
lo lắng chi cả, bồ đề tâm con lên phơi phới. Thầy 
như một nguồn năng lượng vô tận, không bao giờ 
hết hạn sử dụng, cứ cho mãi, cho đi mãi không 
thôi. Mỗi lần con làm biếng thực tập, con nghĩ tới 
Thầy thì con làm siêng hơn. Khóa tu mùa Hè ni 
không có thời khóa tập thể dục buổi sáng. Con rất 
thích dậy sớm để tập khí công. Con đã đặt đồng 
hồ báo thức rồi nhưng con cứ ngủ nướng thêm 
một chút. Có khi một chút của con kéo dài tới giờ 
thức chúng luôn. Con còn ham ngủ quá Thầy ơi! 
Sáng ni, con cũng muốn “nướng’ thêm một xíu 
nhưng trong đầu con hiện lên hai chữ “Sư Ông”. 
Vậy là con giật mình tỉnh dậy. Hai bốn giờ tinh 
khôi đang chờ đón con, con nhoẻn miệng cười: 
“Thầy còn có công hiệu mạnh hơn đồng hồ báo 
thức.”…hi hi hi…

11.07.2012
Thưa Thầy! Hôm nay, con có một tâm hành 

không dễ thương. Đó là lúc thiền sinh đưa quá 
nhiều sách xin chữ ký Thầy. Con không muốn 
nhận, con thấy một chút gì đó không vui khi họ 
nhờ ký một lần mấy chục quyển. Con biết cái 
bụng Thầy không được khỏe, con sợ Thầy mệt. 
Con không biết cách nào để trả lại vì chồng sách 
đã đặt sẵn trên bàn của con. Nhìn cái mặt của các 
bạn thiền sinh, con thấy tội quá đi. Ngày mai, họ 
phải rời Làng rồi, với lại chỉ cần một chữ ký của 
Thầy thôi là họ đủ hạnh phúc, giống như mang 
được Thầy về nhà. Con mang sách qua Sơn Cốc 
nhưng không dám hỏi Thầy. Con hỏi nhỏ Sư cô 
Chân Không, Sư cô trả lời: “Ký sách chắc Thầy 
không mệt đâu!” Ai dè Thầy nghe được, Thầy 
bảo con để sẵn cây bút trên bàn, Thầy sẽ ký. Con 

mừng quá trời. Thầy con từ bi ghê!

 Anh trai con có gửi nước yến qua cho Thầy 
nhưng Thầy nói: “Bỏ Thầy mà đi nên Thầy không 
uống đâu, Thầy còn đang giận.” Thầy nhìn con 
vừa cười vừa nói: “Mai mốt, con bỏ Thầy đi, con 
gửi gì về Thầy cũng không nhận đâu.” Con nhìn 
Thầy cười lại, con nghĩ con sẽ thực tập cho ngoan 
để chuyện này không xảy ra. Một lúc sau, Thầy 
cười ra tiếng và nói: “Thầy mắc cười quá con hơ? 
Thương chớ làm sao mà giận được!” Rứa là cả 
hai cùng cười. Con biết mỗi khi có ai bỏ chúng ra 
đi thì Thầy đau như mất một đứa con. Con cũng 
vậy. Bây giờ thì con hết buồn chuyện anh con đi 
rồi. Nhờ anh con dẫn dắt nên con mới biết Thầy, 
biết Tăng thân, mới trở thành một Sư cô. Con 
biết ơn anh nhiều lắm! Lúc trước, con cũng giận 
anh con vì anh chẳng hề nói cho con hiểu tại sao 
anh bỏ Thầy, bỏ chúng ra đi. Anh chỉ nói sau này 
lớn lên em sẽ hiểu, rằng anh luôn có mặt cho em, 
rằng mùa xuân ở Làng rất đẹp, em nhớ thưởng 
thức... Tự nhiên anh dắt con đi tu rồi bỏ con lại 
một mình như rứa... Nhưng may quá, bên con còn 
có Thầy, có pháp môn, có các Sư cha, Sư mẹ, Sư 
anh, Sư chị và Sư em rất thương yêu con. Những 
giây phút vui chơi, thực tập cùng đại chúng, con 
hay gửi năng lượng cho anh vì con biết ở ngoài đó 
chắc anh phải lo lắng, làm việc, phải bon chen... 
già đi nhiều lắm. Anh còn nói anh đang đem đạo 
Bụt áp dụng vào cuộc đời. Con mong cho anh có 
nhiều thời gian và bình an để tận hưởng những 
mầu nhiệm của cuộc sống. Em cảm ơn anh đã 
chăm sóc má, anh chị, chơi với mấy em giùm em. 
Anh em mình mỗi người làm thật tốt, thật đàng 
hoàng cái phần của mình là mình có mặt cho nhau 
rồi phải không anh? Em đang thở và mỉm cười 
cho anh nè! hi hi hi…

Ngày cuối cùng khóa tu mùa Hè.
Thầy nói hôm nay thiền sinh thực tập đi 

thiền hành trân quý và hạnh phúc lắm. Con cũng 
vậy, vì con ý thức được rằng hôm ni là ngày cuối 
hai chị em con được làm thị giả cho Thầy. Đi bên 
Thầy, con thấy bước chân mình trọn vẹn hơn, 
hơi thở đều đặn hơn. Đồi mận đẹp quá! Cảm ơn 
Bác hàng xóm đã cho chúng con đi trên đồi mận. 
Con nghĩ cái đồi này rất may mắn vì ngày ngày 
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nó được in những dấu chân bình an. 

Hai chị em con đưa Thầy về. Đến cửa, Thầy 
cho chúng con về nghỉ. Con và sư em Trăng 
Phương Nam xin đưa Thầy vô tận trong nhà, đặt 
lại túi kinh trên bàn cho Thầy. Ba thầy trò nhìn 
nhau, Thầy nói: “Làm thị giả giỏi lắm!” Con 
thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ, con lại 
xúc động nữa rồi! Thấy trái táo bị hở gió trên 
bàn, con thưa: “Con mang trái ni về nghe Thầy? 
Thầy cười và “Ừ” một cái. Ba thầy trò lại nhìn 
nhau. Thật khó nhưng con cũng phải thưa: “Chị 
em con về thiệt nha Thầy?” Cả ba Thầy trò nhìn 
nhau cười vui. Thầy xoa đầu chúng con và nói: 
“Khi nào thích các con cứ qua đây chơi, không 
cần phải làm thị giả mới được qua.” Chị em 

sẽ chịu trách nhiệm cho con. Thầy nói như rứa 
nhưng con không muốn là một sư cô mập đâu, 
nên mỗi lần Thầy gắp thêm thức ăn cho con thì 
con lại trả giá: “Một xíu thôi thưa Thầy!” Thầy 
còn chọc con: “Ừ, một xíu.” Mà cái chữ “xíu” 
của Thầy nó thiệt là dài. Có những lúc Thầy nói: 
“Bây giờ, Thầy có xu hướng muốn đãi con ăn sô 
cô la nhưng Thầy sợ con mập nên Thầy sẽ chừng 
mực lại giùm con.” Con vừa mừng vừa tiếc. Cuối 
cùng thị giả xong, con xuống lại 1 kí. Cảm ơn 
trời đất!

Làm thị giả là cơ hội cho con được gần gũi 
và học hỏi từ Thầy. Con cảm nhận được tình thầy 
trò, cha con thật sự chứ không phải là một người 
đệ tử với một vị Thiền sư nổi tiếng. Càng thực tập 
con càng thấy thương Thầy và Tăng thân nhiều 
lắm. Con thấy giữa thầy trò mình có một sợi dây 
liên hệ vô hình nào đó rất mật thiết. Những lúc 
Thầy mệt, con cũng thấy đau đau. Thầy không 
muốn chúng con bị trúng mũi tên thứ hai, Thầy 
trúng mũi tên thứ nhất mà Thầy còn không lo thì 
tụi con lo làm gì, mỗi người tự lo phần của mình 
thôi là đủ rồi. Con lạy Bụt, lạy đất Mẹ, nguyện 
cầu cho vô thường gìn giữ Thầy chúng con. Con 
được học hỏi rất nhiều qua thân giáo, qua cách 
sống đơn giản của Thầy. Nhờ đó, con dần buông 
bỏ những “con bò” trong thân và tâm mình như 
đồ chơi, gấu bông, tập khí đi nhanh, nói nhiều… 
thật là vui và nhẹ nhàng!

Được làm thị giả với sư em Trăng Phương 
Nam, con thấy thoải mái lắm. Sư em hài hước, 
dễ thương, có trách nhiệm, đặc biệt rất thương 
Thầy, thương chúng. Có những lúc hai chị em 
con chọc nhau, nói qua nói lại, giành nhau làm, 
giành nhau ăn… đến hồi gay cấn thì sực nhớ ra 
mình đang làm thị giả cho Thầy, phải hòa hợp, 
nâng đỡ nhau. Vậy là cả hai bắt tay cười xòa. Có 
khi chỉ cần một thị giả đi theo Thầy thôi, hai chị 
em con quyết định bằng cách chơi xù xì, ai thắng 
thì được đi nhưng cuối cùng vì ham vui nên cả 
hai cùng đi. Sau mỗi lần làm thị giả trong ngày 
quán niệm tại xóm, hai chị em con cùng ngồi 
lại chia sẻ những vụng về của mình để rút kinh 
nghiệm cho kì tới. Cả hai cùng cười phá lên vì 
ngày nào cũng có thêm chuyện mới lạ, có thêm 
sự ngây ngô, thêm kinh nghiệm. Đến khi quen 

con mừng rỡ đồng thanh: Dạ! Ra khỏi Sơn Cốc, 
bước lên xe rồi, tự nhiên nước mắt con cứ chảy 
ra. Sư chị Doãn Nghiêm và sư em Trăng Phương 
Nam chọc con nhưng mà con không thèm sợ quê 
nữa. Lần ni, con khóc thật sự luôn, sướng ghê! 
Tới Xóm Mới thì con lau nước mắt kẻo quý sư 
chị thấy lại chọc con tiếp.

Con mừng là sau khi làm thị giả con không 
bị lên kí nào. Con nhớ tuần đầu con bị lên một 
kí vì chiều nào đưa cơm cho Thầy, Thầy cũng 
gắp cho con thật nhiều thức ăn. Con đón nhận 
hết lòng, ăn hết lòng và còn cười hi hi nữa. Các 
sư chị con ở xóm, nhất là Y chỉ sư nói con mà 
lên kí thì sẽ bắt con chạy thể dục năm tiếng đồng 
hồ mỗi ngày. Thầy nói con mà mập thì Thầy 
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dần thì hết phiên được làm thị giả. Con biết hết 
làm thị giả rồi thì cơ hội gần Thầy cũng ít lại. 
Con thấy hơi buồn và tiếc tiếc.

Sau này, con hay được các sư chị thị giả 
mời làm thị giả của thị giả, đi thiền hành theo 
Thầy, làm đậu hũ hay trồng cây... Con hạnh 
phúc lắm. Thưa Thầy con đã trồng xong cây hoa 
“rung rinh” sau vườn rồi ạ. Con cũng đang trồng 
con vào Tăng thân, cắm rễ, lớn lên, đâm hoa kết 
trái. Thầy ơi! Con sẽ là một cái cây xanh tươi, 
vững chắc trong khu vườn Tăng thân. Thầy đã 
dạy chúng con trở về với ngôi nhà đích thực của 
mình là biết ôm ấp, chấp nhận, thương yêu và 
chuyển hóa chính mình. Con nguyện tận hưởng 
giây phút hiện tại bằng cả thân tâm. Đó là ngôi 
nhà an ổn tuyệt vời nhất cho tất cả chúng con. 
Khi nào con lỡ quên, xin Thầy nhắc nhở lại giùm 
con. À! Con muốn kể cho Thầy nghe một tin vui 
trong khi đi thiền hành sáng nay. Vì trời mưa và 
có gió nên Thầy không dẫn đại chúng đi thiền 
hành được. Sư cha Pháp Ứng dẫn đại chúng đi 
vòng quanh nhà ăn Xóm Hạ. Con ý thức rất rõ 
là đất Mẹ đang có đó dưới từng bước chân của 
chúng con. Con bước thật nhẹ nhàng, tâm con 
lắng dịu. Con thưởng thức từng hơi thở và bước 
chân. Con đang đi bằng chính đôi chân khỏe 
mạnh của mình. Đã về, đã tới... con đang thực 
sự có mặt cho giây phút hiện tại. Và chỉ trong 
mười bước đầu tiên thôi, con thấy thân tâm con 
khỏe nhẹ. Cái cảm giác bình an, thoải mái lan 
tỏa toàn thân. Khi mình biết dừng lại mọi suy 
nghĩ, tính toán thì tự nhiên hạnh phúc nó tới phải 
không Thầy?

Mấy bữa nay, mỗi tối trước khi đi ngủ, con 
đọc một chương trong cuốn “Đường xưa mây 
trắng”. Con thấy con ngủ ngon và bình an sau đó. 
Thỉnh thoảng con còn mơ thấy Thầy. Con không 
biết sao mỗi lần đọc đến chương “Sao mai đã 
mọc” là tâm con lại chấn động mạnh. Hạt giống 
của giác ngộ, của thương yêu nằm sẵn trong tự 
thân mỗi người. Vậy mà bấy lâu nay mình không 
chịu nhận ra, cứ lặn ngụp trong biển sinh tử hoài 
làm chi. Bụt đã dạy, Thầy đã dạy như rứa, con 
cũng đã đọc đi đọc lại bao lần rồi mà sao con vẫn 
còn lênh đênh, mưa nắng thất thường. Con chưa 
là tri kỷ của Bụt được, con mới là hàng xóm thôi. 

Thầy nhớ nhắc con tới thăm Bụt thường xuyên 
nghe.

 Con nhớ trong một bài pháp thoại, Thầy có 
nhắc tới kinh A Nậu La Độ. Bụt hỏi ngài A Nậu 
La Độ: “Có thể tìm Như Lai qua hình sắc, cảm 
thọ, tri giác, tâm hành hay nhận thức không?” 
Ngài trả lời: “Bạch Thế Tôn, không.” Bụt lại 
hỏi: “Vậy có thể tìm Như Lai ngoài những cái 
đó không?” Đại đức thưa: “Bạch Thế Tôn, 
không.” Bụt dạy: “Ngay khi ta còn sống đây 
mà còn không thể nắm bắt được thì huống chi 
sau khi ta nhập diệt”. Con nghĩ tới Thầy và con 
thấy mình thật may mắn vì Thầy còn đây cho 
chúng con. Thưa Thầy! Con đang tập nhìn sâu 
để thấy hóa thân Thầy trong các sư cha, sư mẹ, 
sư anh, sư chị, sư em và đặc biệt là trong con, 
trong từng bước chân, hơi thở…  Thầy nói mỗi 
khi nhìn thấy một sư cô, sư chú bước đi thảnh 
thơi hay ngồi chơi bình an và vững chãi là Thầy 
mừng lắm. Vì trong vị đó đang có Bụt, có Thầy. 
Con nhận ra rằng con đang được là con của Bụt, 
là sự tiếp nối của Thầy chứ không còn là hàng 
xóm nữa. Năm mới ni, con cũng xin làm mới 
sự thực tập của mình. Ngồi thiền cho có an lạc 
và tỉnh thức hơn, tập ngừng suy nghĩ khi đi, ăn 
cơm chậm lại để cảm nhận được món quà của 
trời Cha và đất Mẹ, tới chơi với chị em và các 
bạn thiền sinh nhiều hơn, làm việc gọn gàng, sử 
dụng đồ của chúng tiết kiệm đúng công dụng, 
đúng lúc, đúng chỗ, bớt vụng về lại… Khi càng 
thực tập có niềm vui con càng thấy được gần 
Thầy, gần Bụt. Càng lúc con càng có nhiều 
chuyện để viết thêm nhưng chắc con phải dừng 
lại ở đây thôi. Con mong cho Thầy luôn ngủ 
ngon, thời cơm ngon, chơi vui. Thầy đừng lo 
lắng nhiều cho chúng con Thầy nghe.

Thầy ơi! Con đã về thật rồi
Bên căn nhà xưa, bếp lửa hồng ấm cũ
Thầy trò ta cùng chung tay nhóm lửa
Hạnh phúc là bây giờ, ở đây

Con của Thầy
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ĐI TU VUI QUÁ
Chân Chuẩn Nghiêm

thơm. Nhìn các bạn ăn bún ngon quá con cũng 
muốn ăn thêm. Sư út Trăng Tỏ Tường cũng có 
mặt cho đội suốt cả buổi trưa để nấu ăn. Gặp sư 
út con hỏi:

- Nấu ăn mệt không Út?

- Dạ, không mệt mà vui. Em nó trả lời con mà 
mặt tươi rói. Con chỉ thấy em nó nhỏ mà giỏi, lại 
ngoan. 3h chiều có Hướng Dẫn Tổng Quát riêng 
mỗi xóm. Con cứ lo các bạn đi xe mệt, rứa mà các 
bạn vẫn hát thiền ca rất hay và khỏe. Bữa cơm 
chiều đại chúng ăn chung tại thiền đường Hương 
Cau. Chiều đó thật đặc biệt vì có thêm món bánh 
gai do một chị trong gia đình Về Nguồn mang vô 
cúng dường đại chúng. Chị kể là bánh gai chị tự 
làm suốt một ngày, một mình, được 300 cái rồi 
mang vô cúng dường đại chúng hai xóm. Do di 
chuyển nên những chiếc bánh đã bị méo mó nhưng 
chiếc bánh nào cũng rất to, ăn vẫn rất ngon. Con 
và sư chị Hồi Nghiêm nói với nhau rằng: Bánh 
này làm cúng dường chứ bán mà làm thế này thì 
có mà lỗ vốn. Những chiếc bánh được gói bằng 
lá chuối khô, dây buộc cũng là dây chuối khô, 
không cầu kỳ, rất quê hương mà bánh lại ngon. 
Trong bữa ăn, con đưa mắt nhìn quanh, con thấy 
đại chúng ai cũng nhìn thật kỹ chiếc bánh và bàn 
tán. Con tin chắc là chị ấy cũng vui lắm. Tối đó 
đại chúng ngồi thiền, tụng kinh tại mỗi xóm. Con 
thấy khi chuông đã thỉnh lên mà không đi liền 
là sẽ bị chậm hơn các bạn thiền sinh. Đại chúng 
ngồi hết cả thiền đường. Khi tụng kinh, lắng nghe 
đại chúng con thấy sao mà hùng quá. Con rất xúc 
động. Ngày thứ hai của khóa tu là ngày quán niệm 
tứ chúng. Thời khóa như một ngày quán niệm: 
buổi sáng có pháp thoại của thầy Từ Giác, buổi 
chiều có pháp đàm, sau đó ăn cơm theo gia đình 
pháp đàm. Gia đình pháp đàm của con có tên là 
Hoa Đồng Tiền. Các bạn thiền sinh chia sẻ rất hết 
lòng. Có em trai Về Nguồn chia sẻ rằng đồ ăn ở 

Diệu Trạm, ngày 5-1-2013

Con rất hạnh phúc mỗi lần được viết thư gửi 
Thầy. Không hiểu sao con thích viết tay hơn là 
đánh máy. Con chỉ đánh máy khi thư cần gửi đi 
liền và khi không có ai qua Làng. Mai mốt sư em 
Trăng Hương Tích qua Làng, sư em ở cùng phòng 
với con, nên con liền lấy giấy bút ra để viết thư.

Thầy kính thương!

Cách đây chỉ bốn ngày con được nghe rất 
nhiều giọng Bắc, con vui lắm. Đó là Tết dương 
lịch, đại chúng có tổ chức sinh hoạt bốn ngày cho 
các bạn thiền sinh. Ban đầu Ban Tổ Chức dùng 
chữ “Khóa Tu” nhưng sau đó phải đổi lại là “Sinh 
Hoạt” vì chính quyền đến hỏi thăm. Trong suốt 
bốn ngày diễn ra khóa tu, thời khóa luôn có sự 
thay đổi để được “Trong Ấm, Ngoài Êm”. Thầy 
Mãn Phước đã rất vất vả để lo đối đáp với chính 
quyền. Cuối cùng khóa tu được thành công viên 
mãn. Con rất vui mừng, tràn đầy hạnh phúc. Con 
cám ơn thầy Mãn Phước rất nhiều. Khóa tu diễn 
ra trong bốn ngày, từ ngày 29-12-2012 đến 01-
01-2013. Ngay từ sáng sớm ngày 29, khi chị em 
con còn chưa ăn sáng thì đã có hai bác trạc 50 tuổi 
cùng một số bạn trẻ đến rồi. Về sau con mới biết 
hai bác sinh hoạt ngoài Đình Quán cùng gia đình 
Về Nguồn nhưng hai bác đi trước vì sợ không 
có xe, sợ xe trục trặc dọc đường, không vô Diệu 
Trạm, Từ Hiếu được. Buổi sáng ngày 29 chị em 
con có chấp tác, dọn dẹp Ni Xá cho sạch sẽ. Các 
bạn thiền sinh đã tới thì làm việc chung với chị 
em con. Tới 10 giờ các bạn được qua Từ Hiếu để 
đi thiền hành cùng quý thầy. Ngày nào quý thầy 
cũng đi thiền hành lúc 10 giờ sáng. Đến trưa, về 
chiều thì các bạn thuộc gia đình Mây Thong Dong 
và Về Nguồn vô thấu. Huế đã lạnh, cái lạnh năm 
nay về trễ hơn mọi năm. Biết chắc là các bạn ai 
cũng đói bụng nên sư chị tri khố cùng đội nấu ăn 
đã chuẩn bị bún tươi cùng nước lèo thật nóng và 
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Huế cay quá, ban đầu em ăn không được, sau đó 
thì lại thích vì quý thầy, quý sư cô nấu ăn ai cũng 
dễ thương, dễ gần, rất vui tính. Hầu hết các bạn 
thiền sinh ai cũng chia sẻ rằng rất thích phong 
cảnh, không gian ở chùa. Tối qua, trong giờ sinh 
hoạt Y chỉ sư – Y chỉ muội con được nghe sư cô Y 
chỉ sư của con, là sư cô Tịnh Hằng kể là gia đình 
sư cô chia sẻ hay lắm, rất thực. Có em trai chừng 
18 tuổi, em chỉ nói đúng một câu: “Con cám ơn 
quý thầy, quý sư cô đã cứu cuộc đời con!” Em nói 
ngang đó thì cảm xúc đi lên, em gần khóc. Con 
không cùng gia đình pháp đàm với em đó nên con 
không biết mặt em. Gia đình pháp đàm của con 
có một bác người Bắc, bác chừng ngoài 50 tuổi, 
bác chia sẻ rằng bác rất tiếc khi biết tới Phật pháp 
hơi trễ và bác rất yêu quý Tăng Thân nhưng bác 
biết là mình đã quá tuổi, có muốn xuất gia cũng 
không được.

Thầy kính thương!

Khi nghe các bạn thiền sinh chia sẻ như vậy 
con mới thấy rằng mình còn may mắn hơn rất 
nhiều người, điều này giúp con ý thức hơn, trân 
quý hơn về đời sống xuất gia mà con đang được 
sống.

Ngày thứ ba của khóa tu rất đặc biệt vì là 
ngày thứ hai, ngày Làm Biếng của đại chúng 
nhưng vẫn có ngồi thiền, tụng kinh bình thường. 
Bảng thời khóa đã lên sẵn là sáng nay có đi đồi 
Vọng Cảnh nhưng do trời mưa nên các bạn thiền 
sinh được ở nhà. Thời khóa là Vấn Đáp (riêng 
mỗi xóm). Trước khi có giờ vấn đáp là hát thiền 
ca và đi thiền hành quanh Ni xá. Con nghe nhiều 
cô, nhiều bác nói rằng ở đây sướng thế, trời mưa 
chẳng ướt đầu, tha hồ đi từ nhà xuống bếp. Nhưng 
mà nhìn các bạn thiền sinh cứ đi chân không mà 
trời mưa, lạnh, nên sư cô Tịnh Hằng đã nhắc các 
bạn là: Các bạn cứ mang dép vô cho khỏi lạnh 
chân, sức khỏe của con người là trên hết, vì các 
bạn thiền sinh đông quá nên tri khách không có 
đủ dép cho các bạn mang, thành thật xin lỗi. Ngày 
thứ ba của khóa tu cũng rất đặc biệt, con đi phụ 
đội nấu ăn. Bữa ăn trưa nay có bún chả cá. Khi 
gần 10 giờ sáng cả đội nấu ăn mới bắt tay vo 
viên chả cá chay. Con làm bằng hai tay, rất nhanh 
nhưng con biết là dù con có làm nhanh cách mấy 
thì cũng vẫn bị trễ giờ. Còn tới hai xửng chả cá 
chưa vo viên. Thấy tình hình như vậy nên sư chị 
đội trưởng đã ra “vận động” đại chúng. Rứa là 
đại chúng vô, mỗi người một tô, một tô… Chẳng 



con đã tới thật rồi  223

mấy chốc là xong việc. Rồi hai chảo được bắc 
lên để chiên chả cá. Tiếng xèo xèo, mùi thơm lan 
tỏa khắp nhà bếp làm cho con đói hết cả bụng. 
Đúng 11 giờ thì tiếng chuông báo giờ khất thực 
được vang lên. Con thật vui khi thấy đại chúng rất 
đông. Có tới bốn dãy khất thực được chuẩn bị sẵn. 
Nước ăn bún được nấu bằng nồi luộc bánh chưng 
ngày Tết. Sư chị Trưởng Nghiêm nêm nếm sao mà 
khéo quá. Nước rất vừa, không mặn, không lạt. 
Sau khi đại chúng đã lên thiền đường hết con cũng 
đi lên ăn trưa cùng đại chúng. Con thật bất ngờ khi 
thấy đại chúng đông ơi là đông. Thiền đường bữa 
nay ấm áp quá. Nếu ngồi ăn ở dưới bếp thì con 
đã không được tận hưởng năng lượng hùng hậu 
của đại chúng. À, con quên. Trưa nay chúng Diệu 
Trạm đãi quý thầy. Quý Thầy cùng các Điệu qua 
đông đủ hết. Điệu Trinh cùng điệu Anh qua từ 10 
giờ để khất thực về cho Ôn. Vì con chỉ phụ đội 
nấu ăn nên không có ăn chung với đội cũng không 
sao. Con thấy các chú Điệu dễ thương quá đi, nói 
chuyện với chị em chúng con cứ chị chị, em em. 
Thật là gia đình.

Thời khóa chiều nay cũng rất hấp dẫn: đi 
Huyền Trân Công Chúa rồi sinh hoạt theo gia đình 
tại đó. Các bạn thiền sinh thì đi hết cả còn quý sư 
cô thì được chia. Con còn bị ho nên được ưu tiên 
ở nhà. Con đi chăm mấy chậu lan. Con không đi 
nhưng nhìn các bạn thiền sinh nét mặt ai cũng rạng 
rỡ là con biết buổi sinh hoạt đã mang lại nhiều lợi 
lạc. Sau bữa cơm chiều là giờ nghỉ ngơi. 7 giờ15 
tối có chiếu phim. Phim “Chàng trai khờ dại” do 
các chị em con tự đạo diễn, tự hóa trang, tự quay 
phim, tự làm phim. Đội con cắt gọt cho ngày mai 
nên con lên coi phim trễ. Con thấy cũng không 
sao vì con coi khúc cuối cũng hiểu khúc đầu và 
giữa. Khi vừa bước tới gần cửa thiền đường con 
thấy đại chúng ngồi hết cả thiền đường, ngồi ra 
thấu cả bên ngoài hành lang. Phim được chiếu lên 
máy chiếu. Thầy Minh Hy và thầy Quảng Tuấn 
mang máy chiếu qua. Hai thầy cũng rất giỏi về 
máy móc. Con thấy hôm đó con được trở về với 
tuổi thơ vì hồi nhỏ, thi thoảng con mới được đi 
coi phim màn ảnh rộng ngoài sân bãi. Nhiều khi 
chẳng có tiền mua vé, cứ chờ họ mở cửa mới vô, 
chỉ coi được phần cuối. Khi hết phim, chuẩn bị đi 
ngủ thì con nghe các bạn thiền sinh nói với nhau: 

Thế mai phải về rồi à, buồn thế. Con thấy các bạn 
thiền sinh cũng giống con những ngày đầu mới 
bước chân vào tu viện. Ngày thứ tư, ngày cuối 
cùng của khóa tu và ngày cuối lại đặc biệt hơn 
ngày trước. Buổi sáng, thay vì Ngồi Thiền-Tụng 
Kinh thì có tụng 5 giới. 8 giờ 30 có pháp thoại cho 
buổi lễ hằng thuận tại chánh điện. Sau giờ pháp 
thoại là lễ hằng thuận luôn. Thầy Từ Hải làm chủ 
lễ, thầy Từ Thông cho pháp thoại. Lễ hằng thuận 
cho anh Bình, chị Liên; cả hai anh chị đều là thành 
viên của Về Nguồn. Con bận đi nấu ăn nên không 
đi tham dự buổi lễ đó nhưng con nghe các sư em 
con kể là đại chúng đông lắm, chánh điện không 
đủ chỗ ngồi. Cô dâu, chú rể thì rất là xinh dù cho 
không có trang điểm nhiều như ở ngoài.

Bữa cơm trưa của ngày cuối cùng của khóa 
tu cũng rất đặc biệt. Đại chúng được ăn búp-phê. 
Chị em con - đội nấu ăn đứng thành hàng dài để 
cắt gọt: người thái nấm, người thái mộc nhĩ (nấm 
mèo), người thái cà rốt, dưa leo v.v... Bình thường 
nhà bếp Từ Hiếu rộng lắm bỗng dưng hôm nay 
thành ra nhỏ lại. Khi mỗi một món được nấu xong 
thì được chuyển ngay ra ngoài nhà ăn để đội hành 
đường sắp xếp. Cũng có một số món không phải 
nấu mà là bánh. Những loại bánh đặc sản của Huế 
như bánh bột lọc nhân đậu xanh bỏ vỏ, chè đậu 
ván, chỉ việc dọn ra đĩa. Nhà ăn Từ Hiếu hôm nay 
cũng khác hẳn mọi hôm. Bàn khất thực được xếp 
theo hình vòng cung. Vì nhiều món, nhiều người 
nên đại chúng khất thực tới 30 phút rồi mà chưa 
xong. Sau khi đại chúng khất thực xong thì ngồi 
lại thành những vòng tròn nhỏ. Thầy Từ Giác đã 
lấy chiếu xuống trải cho đại chúng ngồi. Con thấy 
thầy chẳng nề hà việc gì, việc chi thầy cũng làm 
mà thầy làm còn giỏi nữa. Đại chúng ngồi thành 
những vòng tròn nhỏ được bao bọc bởi một vòng 
tròn lớn. Vòng tròn lớn là hai dãy bàn khất thực. 
Không đủ chỗ ngồi cho đại chúng nên đại chúng 
ngồi ra cả bàn đá bên ngoài trời vì trời đã hết mưa. 
Những ai chưa một lần được ăn búp-phê thì đây 
quả là một kỷ niệm chẳng thể nào phai. Bữa cơm 
trưa kết thúc bằng ba tiếng chuông, đại chúng ai 
còn đói bụng thì lấy thêm đồ ăn. Thầy Từ Thông 
đứng lên thông báo thời khóa cho đại chúng biết. 
Thời khóa càng ngày càng hấp dẫn, chiều nay có 
thiền trà, chia tay, cũng là để ăn mừng sự sống, 
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ăn mừng nhiều thứ. Khi thầy đứng lên thông báo 
thời khóa thì đã là 1h kém 20 phút, còn 20 phút 
nữa là thiền trà. Hôm nay cả đại chúng không ngủ 
trưa. Mới ăn trưa xong thôi mà cả Ni Xá đã nhộn 
nhịp hết cả lên. Quý thầy, các Điệu, các bạn thiền 
sinh đã qua đông cả. Chỉ có Ban chăm sóc là phải 
“chạy” thôi. Mới đầu con cũng có ý định đi dự 
thiền trà để tận hưởng năng lượng hạnh phúc của 
đại chúng nhưng do hồi sáng con dậy lúc 3h15 để 
nấu cơm (con nấu 50 lon gạo) nên giờ con buồn 
ngủ quá rồi, đi không nổi.

Sau đó con đi hỏi các sư em thì các em kể là 
vui lắm, thiền đường rất ấm áp. Cách trả lời của 
út Trăng Tỏ Tường khi nào cũng là: Chao ôi hạnh 
phúc! Đến 3h30’ chiều mới kết thúc thiền trà mà 
còn rất nhiều người muốn chia sẻ. Thôi để dịp 
sau. Cuộc vui nào cũng phải có chia tay. Thầy Từ 
Giác đã để sẵn xe 16 chỗ trước sân nhà để chở các 
bạn Mây Thong Dong ra bến xe. Con càng hiểu 
thêm là vì sao các bạn thiền sinh thương Tổ Đình, 
thương Diệu Trạm.  Nếu là con, con cũng muốn ở 
luôn, chẳng muốn về.

Thầy kính thương!

Nếu con cứ nói là con cám ơn Thầy, cám ơn 
Tăng thân thì nói đến khi nào cho hết. Con chỉ 
thấy rằng con cứ nghĩ đến Thầy, đến Tăng thân là 
con hạnh phúc. Con luôn hiểu ra rằng nếu con tu 
một mình thì con tu không nổi nhưng con tu cùng 

Tăng thân thì dễ lắm. Nhìn chung quanh con, con 
thấy ai cũng dễ thương, ai cũng là bông hoa cho 
con được hưởng. Mỗi khi nghe pháp thoại ngày 
xuất sĩ, điều con hạnh phúc nhất là con được nhìn 
thấy Thầy, điều con hạnh phúc thứ hai là con nhìn 
thấy sư cô Như Hiếu, thầy Pháp Áo, sư chú Mãn 
Trung, sư chị Lưu Nghiêm, sư em Trăng Lộc 
Uyển, những người con đã được sống cùng, được 
nói chuyện cùng, ai cũng rất dễ thương. Con đang 
được ở cùng phòng với sư Út Trăng Tỏ Tường. 
Từ ngày em xuất gia đến nay sao em mau lớn 
quá. Quần áo ngắn hết cả rồi. Khi em về nhà hay 
gia đình lên thăm em, ai cũng nói sao quý sư cô 
chăm em khéo quá. Ở nhà em nó bé tí mà đen, 
vô chùa ăn chay mà em mau lớn, hai má cứ hồng 
hết cả lên. Con thấy em nó ăn uống có khác gì 
đại chúng đâu. Vì em còn quá nhỏ, cái tuổi đang 
lớn nên gia đình em có gửi tiền quý sư cô để quý 
sư cô mua sữa cho em uống thêm hàng ngày. Em 
uống Yomost, Vinamilk, bình quân ngày 3 hộp, 
có khi bốn hộp. Viết tới đây con nhớ tới bài pháp 
thoại gần đây, Thầy giảng rằng: “Ước mơ của 
Làng Mai rất đơn giản, làm sao để cho tất cả 
các trẻ em nghèo Việt Nam đều có mỗi ngày một 
ly sữa đậu nành. Ngày xưa, nếu Thầy có đủ sữa 
uống thì Thầy đã không nhỏ con như bây giờ!”

Thầy kính thương!

Thời gian trôi đi nhanh quá, mới chơi Tết 
ngày nào mà giờ đây đã chuẩn bị đón Tết nữa. 

Cứ nghĩ tới lúc đại chúng 
gói bánh chưng, luộc bánh 
chưng ngày Tết là lòng con 
lại vui như mở hội. Nhà 
Thủy Tạ sửa cũng sắp xong, 
có lẽ sẽ hoàn thành trước 
Tết. Tháp chuông cũng đã 
có mô hình, con đoán là sẽ 
được xây vào năm tới.

Thư con viết cũng đã 
dài, con xin phép Thầy cho 
con được dừng bút tại đây. 
Con vẫn mãi là con ngoan 
của Thầy, của Tăng thân.

Kính thư

Con, Chuẩn Nghiêm



con đã tới thật rồi  225

Mùa Soi sáng
Chân Trăng Mai Thôn

thập niên vừa qua. Từ lúc ban đầu cho đến nay đã 
có rất nhiều thay đổi. Thí dụ như lúc mới được bắt 
đầu vào năm 1996, người được soi sáng không có 
mặt trong buổi soi sáng. Tăng thân sẽ lần lượt nói 
về những bông hoa đẹp (ưu điểm) và những gì cần 
chuyển hóa, tức là cái gì cần làm hay hơn cho vị 
đó. Sau khi tăng thân soi sáng xong, đương sự sẽ 
nhận được một lá thư trong đó có nêu lên những 
điểm tích cực và những điểm cần được chuyển 
hóa của mình. Trong trường hợp này, dù đương 
sự đã tự ý thức được những cái chưa hay của 
mình và đang thực tập để chuyển hóa chúng thì 
cũng không có cơ hội để trình bày với tăng thân. 
Và có lẽ vì lý do này mà đôi khi người được soi 
sáng thấy hơi “bức xúc”, thấy hơi bị “oan” chăng? 
“Tiếng đồn” về việc soi sáng “ghê gớm” ở Làng 
chắc do đây mà ra. Từ năm 2001 đến nay thì buổi 
soi sáng diễn ra với sự có mặt của người được soi 
sáng. Đầu tiên người đó sẽ tự soi sáng cho mình, 
nếu đại chúng thấy đương sự đã ý thức rõ về mình 
thì không cần phải lặp lại những gì người đó đã 
tự soi sáng mà chỉ cần đề cập đến những gì chưa 
được nói đến (đẹp và chưa đẹp). Cách soi sáng 
này giúp cho người nói thực tập ái ngữ vì sự hiện 
diện của đương sự, ngoài ra cũng thực tập hạnh 
khiêm cung vì cái thấy của mình nhiều khi chưa 
chính xác. Còn người nghe thì lại có cơ hội được 
thực tập lắng nghe sâu, nghe không phản ứng và 
không phán xét với tất cả sự khiêm cung và lòng 
thành khẩn.

Năm đầu tiên không hiểu sao tôi có nhiều 
cảm xúc khi tự soi sáng cho mình và cho người 
khác. Nói những điều hay, đẹp và thật để tưới tẩm 
hạt giống tốt của người khác cũng chính là tưới 
tẩm hạt giống tốt nơi mình. Nói từ tình thương và 
sự thành thật tự trái tim để giúp nhau làm đẹp cho 
mình và cho tăng thân hơn là một thực tập thật dễ 
thương. Lắng nghe tăng thân soi sáng cho nhau, 

Hồi tôi còn là cư sĩ, tôi nghe “đồn” rằng ở 
Làng Mai soi sáng “ghê gớm” lắm. Thật sự tôi 
cũng không hình dung được là ghê gớm như thế 
nào tuy rằng ở tăng thân cư sĩ chúng tôi cũng có 
soi sáng cho nhau một vài lần, thường là khi có ai 
đó muốn thọ Mười Bốn giới Tiếp Hiện. Là cư sĩ, 
khi soi sáng cho nhau chúng tôi thường làm cho 
nhau đau đến không chịu nổi vì chưa biết cách 
thực tập soi sáng. Có người phải hàng mấy năm 
mới hết đau. Do đó đối với tôi, hình như pháp 
môn đó chỉ phù hợp cho người xuất gia bởi vì 
tôi nghĩ các vị xuất gia thì thực tập vững hơn. 
Thành ra trong thâm tâm tôi nghĩ chắc nó không 
ghê gớm lắm đâu. Rồi năm nọ, tôi sang Làng xuất 
gia và được soi sáng vào mùa an cư Kiết Đông 
đầu tiên khi tôi đã trở thành một người xuất sĩ.

Sau khi xuất gia, tôi nửa hồi hộp, nửa hứng 
khởi chờ mùa soi sáng coi nó ghê gớm ra sao. Khi 
tăng thân vào an cư Kiết Đông, tôi mới vừa xuất 
gia được chừng sáu tháng. Tôi còn nhớ ở Xóm 
Mới cứ mỗi tuần là có hai lần soi sáng, mỗi lần có 
ba vị: một sư cô tỳ kheo ni hay giáo thọ, một Thức 
xoa ma na và một sadini. Người được soi sáng tự 
soi sáng cho mình trước, xong rồi mỗi người lần 
lượt chia sẻ cái thấy của mình về đương sự đang 
được soi sáng, nếu cái gì đã được nói rồi thì mình 
khỏi cần phải lặp lại. Tất cả đều được ghi lại để 
sư cô y chỉ sư của vị đó viết thành một lá thư soi 
sáng, trong đó có những đề nghị cụ thể để vị ấy 
thực tập. Những đề nghị cụ thể này được gọi là 
“khuyến khích”. Lá thư này chính là quà của tăng 
thân, sẽ được trao trong ngày lễ Tự tứ, là ngày kết 
thúc khóa an cư.

Thật ra, thực tập soi sáng của Làng Mai là 
một pháp môn rất đặc biệt bởi vì nó chỉ có ở các 
trung tâm thuộc Làng Mai thôi. Dưới sự dìu dắt 
của Sư Ông, pháp môn này đã được tăng thân vun 
bồi, tưới tẩm và làm cho lớn lên trong gần hai 
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tôi biết thêm được rất nhiều về những người mà 
tôi phát nguyện trở thành chị em trong gia đình 
tâm linh này. Tôi rất hạnh phúc. Tôi ngưỡng mộ 
những sư cô tuổi đời còn rất trẻ nhưng những lời 
chia sẻ lại rất sâu sắc, chính xác và có nhiều tình 
thương cùng với sự khiêm cung. Có những vị chỉ 
mới 18 hay 19 tuổi thôi. Chùa Từ Nghiêm vào 
an cư năm nay có khoảng 50 sư cô nên cái gì của 
mình cũng được “phơi bày” ra ánh sáng. Đúng 
là con mắt tăng thân. Mắt tăng thân (tăng nhãn) 
sáng quá, không có gì là không thấy. Mỗi khi nghĩ 
đến tăng nhãn, tôi hay liên tưởng tới mắt của con 
ruồi. Nghe có vẻ hơi bất kính nhưng mắt của con 
ruồi có một cấu trúc rất là đặc biệt, nó có thể nhìn 
thấy được tất cả mọi phía mà không cần phải nhúc 
nhích lấy một ly. Con mắt của ruồi, tôi nhớ đã 
đọc đâu đó hồi còn nhỏ, được cấu tạo bằng vô 
số “tấm kính” ghép lại nên có thể thu hình ở tất 
cả mọi góc cạnh. Và do đó 
cho phép nó nhìn thấy hầu 
như 360 độ. Mỗi thành viên 
trong tăng thân thực sự là 
một tấm kính để tôi soi vào 
và thấy được mình gần như 
360 độ, thấy cả những góc 
cạnh mà tôi không tài nào 
thấy được một mình.

Vì tôi mới tu nên tăng 
thân còn “nương tay”. Chỉ 
soi cho tôi in ít thôi, phần 
lớn là tưới hoa để tôi phấn khởi mà tinh tấn tu 
tập. Một phần có lẽ vì tôi còn mới nên mọi người 
chưa có dịp nhìn thấy hết những tập khí của tôi. 
“Ui, soi sáng ở Làng cũng không ghê gớm lắm 
như mình tưởng. “Not bad”, tôi nghĩ. Tôi nhận 
được một lá thư soi sáng vào ngày Tự tứ và thấy 
rất hạnh phúc. Suốt năm ngoái, tôi dùng nó như 
một hướng dẫn để thực tập chuyển hóa tự thân.

Năm nay, tăng thân soi sáng bắt đầu trong 
từng nhóm nhỏ như ở cùng một khu vực (có khu 
vực cũ và mới vì chúng tôi mới chuyển phòng 
trước an cư. Ở Làng, mỗi năm quý thầy và quý sư 
cô chuyển phòng một lần). Còn có đội luân phiên 
cũ và mới, nhóm y chỉ sư cũ và mới. Cuối cùng 
sẽ là soi sáng trong tăng thân lớn. Vì cùng làm 
việc, cùng sống chung nên mỗi người đều được 

soi sáng bởi những sư chị sư em biết tương đối rõ 
về mình. Cảm giác ấm áp, thân tình, mọi người 
cảm thấy mình được hiểu đủ, thương đủ. Do đó, 
năm nay ai cũng được “soi” khá kỹ. Tôi được 
nhìn thấy mình qua cảm nhận của quý sư cô, sư 
chị, sư em. Tôi được biết rõ hơn về ảnh hưởng của 
lời nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ của mình đối 
với người khác, và đối với chính bản thân mình. 
Tôi phải thú thật là nhìn thấy mình quá rõ là một 
điều không dễ chịu tí nào. Chẳng vậy mà người 
đời phải tìm cách khỏa lấp nó bằng tiêu thụ hay 
giải trí nếu như không biết cách thực tập. Sau thời 
gian “hỉnh mũi” lên vì được tưới hoa, lắng tâm lại 
tôi tập nhận ra bao nhiêu phần trăm cái dễ thương 
mà đại chúng thấy ở tôi là có thật. Tôi thích cách 
sư cô Trú trì Xóm Hạ thực tập. Sư cô nói sau khi 
mình nhìn ra được bao nhiêu phần trăm cái đẹp 
mà đại chúng nói về mình là sự thật thì sư cô tự 

hỏi “mình có muốn đẹp 
thật sự như tăng thân nghĩ 
về mình hay không?” Nếu 
câu trả lời là có thì mình 
sẽ tìm cách thực tập để đẹp 
như vậy. Còn về những 
điểm cần khuyến khích thì 
sau một chút phản ứng tức 
thời là hơi buồn, trung thực 
với lòng mình tôi phải thú 
nhận là những điểm tăng 
thân thấy về tôi phần lớn là 
sự thật. Tôi phải thật là cẩn 

thận để không tự đánh lừa hay bào chữa, chống 
chế cho mình bởi vì tâm tôi, tôi biết nó hay tìm 
cách để “dụ dỗ” tôi lắm. Nó hay nói những câu 
đại loại như: “Tại bữa đó mình mệt nên mình mới 
vậy”, hay “mình đâu có ý đó đâu, tại sư chị hiểu 
lầm mình thôi”, hoặc “hôm đó mình làm phật ý 
sư em nên chắc sư em có thành kiến với mình chứ 
mình đâu có như vậy”, hay “thôi mai mốt có gì 
chia sẻ với đầu gối thôi, đừng đụng ai cũng chia 
sẻ, người ta sẽ có thành kiến với mình”, vân vân 
và vân vân. Rồi có khi không khéo, tôi lại còn rơi 
vào một trong hai thái cực hoặc chán nản bỏ mặc 
vì ngán ngẩm chính bản thân mình đến cùng cực 
“mình tệ quá, chán quá, mình đầy tật xấu!”, hoặc 
rút vào cái vỏ cứng để tự cô lập vì nghĩ có làm gì, 
có cố gắng đến mấy đại chúng cũng không hiểu 
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mình. May thay tôi ý thức rằng mình đã nương 
tựa tăng thân, mình đã giao thân mạng này cho 
Tam Bảo thì mình đương nhiên là sẽ sống với 
tăng thân cho đến phút cuối cùng, và mình muốn 
sống một cách có hạnh phúc trong tăng thân, đồng 
thời mình cũng muốn tăng thân có hạnh phúc với 
mình. Vậy thì không có con đường nào khác là 
phải “dũng cảm” đối đầu với cái người mà mình 
đang là “cũng hơi ngán thiệt”. Vì vậy tôi đi lạy 
Bụt, khóc một tí với Bụt, với Thầy trong tôi, rồi 
tôi ngồi thiền để lắng tâm lại, để thấy tình thương 
của tăng thân dành cho tôi, thấy cái gì là quan 
trọng nhất mà tôi “cần làm ngay”, có nghĩa là cái 
gì chưa đẹp chưa hay trong tôi, mà nếu tôi không 
làm hay hơn ngay bây giờ và ở đây thì tôi sẽ mệt 
và đồng thời tăng thân cũng mệt như tập khí nóng 
nảy hay phản ứng của tôi. Tôi hy vọng rằng nếu 
mình chuyển hóa cái này được một chút thôi thì 
mấy tập khí khác cũng sẽ được chuyển hóa theo vì 
chúng tương tức với nhau mà. 

Khi tôi viết những dòng này thì mùa soi sáng 
ở Làng vẫn còn đang tiếp diễn. Ở ngoài xã hội, 

nhất là ở phương Tây, khi có ai mất, bạn bè thân 
hữu đến tiễn đưa thường nói lên vài lời phân ưu và 
chia sẻ với người đã khuất cũng như với gia đình 
thân quyến của họ. Thông thường người ta hay 
nói những lời tốt đẹp về tính tình hay về những gì 
người đó đã làm, đã nói, đã hành xử khi còn sinh 
tiền. Và những gì người khác thấy không hay về 
họ sẽ không bao giờ được nói ra. Thực tập pháp 
môn Làng Mai, dù là cư sĩ hay xuất sĩ, tôi không 
cần phải đợi đến ngày đó mới được nghe người 
khác nói cho mình biết về mình (nếu tôi còn nghe 
được). Trong pháp môn Làng Mai, đạo hữu của 
bạn sẽ nói cho bạn biết họ nghĩ gì về bạn ngay khi 
bạn đang còn sống. Nói một cách thương yêu và 
bằng ái ngữ. Như ông bà chúng ta thường nói “có 
đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm đâu ra” 
cái chân tình đó. Chúng tôi mới may mắn làm sao, 
có đúng không hở bạn?

Ghi chú: Nếu bạn muốn biết thêm về pháp 
môn soi sáng, xin tham khảo trang nhà Làng 
Mai: www.langmai.org trong chuyên mục Thiền 
đường.

CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ

Vậy thì tôi đi tìm cái gì mà không sống trong 
giây phút của hiện tại. Hiện tại là những sinh hoạt 
của bạn như đi, đứng, nằm, ngồi, làm vườn, tưới 
rau, tắm giặt, ăn cơm, uống trà…

Tôi cũng sống như bao người khác, nhưng 
tôi sống có chánh niệm, ý thức được những gì 
đang có đó cho tôi, tôi sống trong tinh thần Vô 
nguyện mà không tìm cầu nắm bắt. Tôi nhớ có 
một lần Thầy hỏi tôi: “Sau này con chọn vùng đất 
nào ở Việt Nam để xây dựng Tăng thân?” Tôi trả 

Thầy Pháp Tuyền

Thầy Pháp Tuyền là một thành viên trong gia đình cây Trà Thơm. Để chọn cho mình một “con 
đường trở về”, thầy đã trải qua những khó khăn và đầy thử thách. Dưới đây là những lời chia 
sẻ về quá trình thực tập và chuyển hóa những khó khăn của thầy…

“Con không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp 
lắm thật mà…”

Câu thơ của Thầy đã nhắc nhở tôi rất nhiều, 
bởi ngày hôm nay là hôm nay. Ngày hôm nay nếu 
mình sống cho sâu sắc, có mặt với những gì xung 
quanh và không còn sống thất niệm, mơ hồ nữa là 
mình đã có một ngày đẹp rồi.

“Quá khứ đã đi qua 

Tương lai thì chưa tới”
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lời Thầy: “Dạ, con chưa chọn vùng nào cả, Tăng 
thân ở đâu thì con ở đó bạch Thầy!” Thầy dạy: 
“Mình không tìm về tương lai nhưng mình thể có 
mơ ước cho tương lai.” Mãi về sau, càng thực 
tập, tôi mới khám phá ra là mọi cái mình vẫn có 
thể hoạch định cho những gì trong tương lai chứ 
không phải không được? Ở ngoài đời người ta 
hoạch định những chương trình, công việc, nhưng 
sự hoạch định đó còn chi phối trong sự được - 
mất, có - không; còn chúng tôi, những người xuất 
gia tuy có hoạch định về tương lai nhưng không 
mong cầu về sự được - mất, không bị tràng buộc 
và không có gì phải phiền muộn cả.

Nếu nhớ về quá khứ mà mình nuôi dưỡng 
thêm trong sự thực tập và làm kinh nghiệm sống 
để chia sẻ cho mọi người thì quá khứ đó cũng là 
một nguồn cảm hứng và khích lệ hơn cho mình và 
cho người trên con đường mình đang đi. Nếu nhớ 
về quá khứ để khổ đau và tiếc nuối thì quá khứ đó 
chẳng khác gì một cơn bão lớn đi qua làm hoang 
tàn đổ nát bao cây cối.

Tu học là cơ hội để nhận ra được con người 
mình, mình có nhận ra được chính mình thì mình 
mới mong chuyển hóa được. Và quan trọng là 
mình cần có một pháp môn tu học thiết thực và 
một Tăng thân có tu học để cùng yểm trợ cho 
mình trên con đường chuyển hóa. Và tôi cũng như 
bao người đang đi trên con đường chuyển hóa đó.

Tôi cũng như bao sư anh, sư chị và sư em 
khác, trên con đường tu học, tôi đã đi qua bao 
nhiêu biến đổi của cuộc sống mỗi ngày.

Ba Mẹ tôi có tất cả mười người con, trên tôi 
có cả thảy tám anh chị, tôi là con áp út và sau tôi 
có một người em trai. Gia đình tôi sống cũng tạm 
đủ mà không đói nghèo gì. Ba tôi là tài xế cho 
một công ty cầu đường. Những lúc rảnh việc ở 
cơ quan thì ba về tranh thủ chạy xe lam để chở 
khách (vì nhà tôi có chiếc xe lam) kiếm thêm tiền 
để lo cho gia đình. Hồi đó, mẹ tôi ở nhà nội trợ 
và chăm sóc con cái. Cuộc sống cũng tạm trôi 
qua trong êm ả. Nhưng rồi một ngày kia, ba bệnh 
và ho cảm, được y tá chích thuốc và không may 
bị sốc thuốc, ba tôi qua đời. Gia đình tôi lâm vào 
cảnh tang thương, ba ra đi để lại cho mẹ một đàn 
con nheo nhóc. Lúc đó chị cả tôi mới 22 tuổi, tôi 
vừa lên năm và em út tôi mới lên hai tuổi. Sau 
một tuần ba mất thì anh lớn của tôi lại phải vào 
chiến trường Campuchia mà lúc ấy ai cũng mang 
tâm lý ra đi thì không có ngày về. Mất mát và chia 
li đã làm cho gia đình tôi đau đớn và kiệt quệ trầm 
trọng. Mẹ tôi như một thân cây đổ xuống trong 
cơn bão lớn, cảnh nghèo đói lại đến với gia đình 
tôi. Mẹ tôi đã bán tất cả những gì có thể để mua 
gạo nuôi con (từ chiếc xe lam, đầu máy may đến 
từng viên “táp - lô”). Mẹ đã đi làm thuê, sớm hôm 
tần tảo để nuôi con và tuổi thơ của chúng tôi cũng 
đã sớm biết lo lắng cho gia đình. Nhìn cảnh mẹ 
mỗi ngày tiều tụy nuôi con, chăm sóc mẹ chồng 
(Nội tôi) và mẹ ruột (Ngoại tôi) mà anh chị em 
chúng tôi đã quặn thắt tâm hồn. Chị gái tôi gần 
đến ngày theo chồng, nhưng chị cũng đành thôi 
cất bước mà ở lại chăm sóc em nhỏ. Anh em tôi 
đã từng đi mót lúa, mót đậu (bị người ta đánh đập) 
và đi gánh phân trâu (bị chúng bạn cười chê) để 
về ủ phân đổi lấy lúa ở Hợp tác xã nông nghiệp. 
Nỗi nghèo đói đã làm cho mẹ và anh chị em tôi 
bắt đầu có mặc cảm tự ti, lo lắng và khổ đau (mãi 
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cho đến sau này khi xuất gia rồi tôi mới có cơ hội 
nhận ra nó).

Nhưng may mắn thay, bà Nội là một Phật tử 
nên buổi tối tôi thường theo bà về chùa tụng kinh, 
tôi đã bắt đầu được tưới tẩm những hạt giống lành 
từ đó. Năm tôi 23 tuổi, khi mọi việc bắt đầu an ổn 
thì bà Nội tôi qua đời, em trai cũng đã ổn định, 
tôi quyết định đi theo con đường mà bà Nội đã 
tưới tẩm.

Cuộc sống tu hành là một lý tưởng mà tôi 
hằng ôm ấp và mơ ước, tôi đã mơ ước bao đêm 
khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh một nhà 
Sư ôm bát đi khất thực giữa trưa hè, sao mà dung 
dị và bình an đến thế! Giữa cảnh vợ chồng hàng 
xóm đánh đập nhau, giữa cảnh giành nhau của 
cuộc sống, làm sao có thể có được một con người 
thanh thoát đến thế kia? Đó là một trong những 
điều kiện đã giúp tôi trở thành một người xuất 
sĩ. Nhưng mơ ước cũng là một điều kiện để mình 
bước tới, nhưng tôi chỉ ôm mơ ước để chờ đợi mà 
không biết thực hiện và chuyển hóa, tôi đã đòi hỏi 
từ mọi người nhiều hơn là mang lại hạnh phúc 
cho họ. Tôi cũng dễ mặc cảm, tự ti nữa (hạt giống 
tuổi thơ). Khi vào chùa, tôi được Sư phụ thương 
và huynh đệ quý mến, nhưng tôi vẫn luôn đòi hỏi 
từ mình, từ mọi người nhiều hơn và cuối cùng 
tôi buông tay cho tập khí làm chủ lấy mình. Tôi 
luôn sống có trách nhiệm nhưng tôi là người sống 
nguyên tắc nên luôn đòi hỏi mọi việc phải tốt đẹp 
mới vừa lòng.

Cuộc đời vẫn còn may mắn cho tôi, khi 
còn nhỏ có lần tôi được đọc cuốn sách “Nói với 
tuổi hai mươi” của Thầy viết. Trong thời gian 
này, tôi may mắn được một sư huynh cho mượn 
những cuốn sách như Đường Xưa Mây Trắng, 
Con Đường Chuyển Hóa và cuốn băng “Giải trừ 
những tập khí và thói quen xấu” của Thầy. Trong 
một đêm “mưa bão”, tôi đã nhìn ra được mình 
và lấy lại phong độ tu học của mình. Tôi vẫn âm 
thầm thực tập những gì Thầy dạy, tôi tìm sách và 
băng giảng của Thầy để nghe rất nhiều. Tôi nhận 
thấy con đường phía trước đang mở ra cho tôi và 
tôi hằng thao thức làm sao một ngày nào đó tôi 
được gặp Thầy và Tăng thân.

Năm 2007, khi Thầy và tăng thân về Việt 

Nam, Tăng đoàn có ghé lại chùa tôi dùng trưa. 
Tôi đã rất hạnh phúc và thấy đây là nơi mà tôi 
cần nương tựa để chuyển hóa những khổ đau của 
mình. Sau khi Thầy trở lại Pháp thì tôi bị bệnh 
nặng. Cả chùa đã lo cho tôi đủ thứ nhưng bệnh 
tình không thuyên giảm. Sư phụ đã cho tôi vào 
Sài Gòn chữa bệnh, nhưng thay vì vào Sài Gòn thì 
tôi đã đến Tu viện Bát Nhã để thực tập. Sau một 
tháng trở về, sức khỏe tôi đã khá ổn mà không 
cần phải uống thuốc nhiều như trước mặc dù bệnh 
chưa hết. Sư phụ tôi rất ngạc nhiên, không hiểu 
tôi uống thuốc gì mà mặt mày tươi và trông khỏe 
vậy.

Nhưng hai tháng sau thì một chuyện ngang 
trái không thể tưởng tượng đã đến với tôi. Lúc đó 
tôi không thể trở về với hơi thở chánh niệm và 
tôi không biết phải làm sao khi từ nhiều hướng, 
những năng lượng không lành đổ dồn lên tôi. Tôi 
đã để cho thời gian dần trôi qua mà không biết 
phải làm gì cả. Thời gian là phương thuốc mầu 
nhiệm đã giúp tôi vượt qua giai đoạn này. Người 
ta thường nói “sau cơn mưa thì trời lại sáng” và 
tôi biết lúc này tôi phải làm gì. Tôi không được sự 
cho phép của Sư phụ và đại chúng, đã tự trở về lại 
Bát Nhã, để lại phía sau nỗi buồn cho Sư phụ, đại 
chúng và bao lời không lành mà mẹ tôi phải gánh 
chịu. Mẹ thương và hiểu tôi. Mẹ không tin những 
lời không tốt về tôi nên mẹ tôn trọng sự ra đi của 
tôi, tuy nhiên, từ đó mẹ không về chùa nữa (vì thế 
mà đây cũng là một đề tài trong sự thực tập của 
tôi bây giờ). Kể từ đó, sự truyền thông của tôi và 
Sư phụ bị bế tắc.

Những tháng năm ở Bát Nhã thật êm đềm 
và hạnh phúc, tôi cảm ơn quý thầy giáo thọ như 
Sư Bá, thầy Pháp Hội v.v… và nhiều anh em đã 
yểm trợ cho tôi trong sự thực tập. Tôi cảm thấy rất 
hạnh phúc với quyết định ra đi của mình. Nhưng 
có những lúc tôi thấy nhớ Sư phụ và huynh đệ đã 
nuôi tôi suốt thời gian qua, cũng như tôi ray rứt 
vì mình mà gia đình đã không về chùa nữa. Tôi 
còn nhớ có một hôm đang đi thiền hành thì tự 
nhiên những cảm xúc trong quá khứ lại đi lên, tôi 
bối rối thật sự vì thấy mình bất an, tôi chăm chú 
vào bước chân nhiều hơn nhưng nó cũng không 
có ích lợi gì. Một lúc sau tôi chợt nhớ đến bài kệ 
Thầy dạy là: “để Bụt thở - để Bụt đi... ” thay vì 
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thực tập như vậy thì tôi thực tập đi cho người đó, 
thở cho người đó, người đã làm khổ tôi. Tôi đã kết 
hợp bước chân, hơi thở và bài kệ một cách nhịp 
nhàng. Khoảng 15 phút sau thì nước mắt tôi tuôn 
trào, tôi đã thương tôi và thương người đó thật 
sự, tôi không còn trách móc người đó và mãi cho 
đến sau này, cái giây phút hạnh phúc ấy đã nuôi 
dưỡng tôi, tôi đã tìm lại được truyền thông trong 
chính tôi và tìm đến với mọi người.

Bát Nhã vẫn đẹp dù trong suốt gần hai năm 
chúng tôi không được sự yểm trợ từ chính quyền 
và nhiều phía. Trong những lúc khó khăn, có 
những sư anh, sư chị đã tự ra đi để tìm sự bình 
yên và tránh hệ lụy cho gia đình, nhưng hình ảnh 
huynh đệ cùng chung tu học trong nhiều năm 
tháng với những khó khăn ấy đã không làm tôi sợ 
hãi, tôi thấy thương tuổi thơ của tôi không may 
mắn có được hạnh phúc, vì thế tôi thương các sư 
em của mình. Chúng tôi đã bị đánh đập, uy hiếp 
từ nhiều phía nhưng chúng tôi không hề nản lòng, 
bởi vì chúng tôi có con đường, thực tập có nhiều 
hạnh phúc, nhất là được bàn tay của Thầy dìu dắt. 
Ngày cuối cùng trước khi chúng tôi rời Bát Nhã, 
tôi đã nói với các sư em là: “Họ đánh đập mình, 
cắt điện, cắt nước và cấm cản mình nhiều thứ, 
nhưng họ đâu cấm mình thở - cười và sống trong 
chánh niệm phải không các sư em?”

Bây giờ tôi đang cùng đi với sư chị, sư anh 
và sư em bên Thầy, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc 
mà tôi muốn chia sẻ là truyền thông của tôi với 
Sư phụ trong thời gian qua, khi Bát Nhã bị sự 
cố thì chính Sư phụ tôi cũng bị áp lực của chính 
quyền vì chuyện tôi theo Tăng thân. Sự ra đi của 
tôi đã không được Sư Phụ cho phép, nay Bát Nhã 
lại gặp chuyện, điều đó làm cho tình cảnh của tôi 
và Sư phụ càng thêm khó khăn, nhất là Sư phụ 
gọi về mà tôi vẫn ở lại với tăng thân. Trong suốt 
nhiều năm qua tôi chưa truyền thông được với Sư 
phụ mặc dù tôi đã tìm nhiều cách. Vừa qua khi 
được tin Người bệnh nặng, tôi đã trở về trong sự 
cho phép của tăng thân, tôi còn nhớ ngày tôi lên 
chào Thầy, Thầy có dạy là các con về thì cũng về 
như một tăng thân. Nhưng thực sự là tôi vẫn hơi 
lo một chút, không biết về gặp Sư phụ thì sẽ như 
thế nào đây?

Nhưng thật mầu nhiệm, khi tôi biết rằng tôi 

còn có bước chân, hơi thở, nụ cười chánh niệm và 
tăng thân bên mình, tôi đã làm được những gì mà 
trong suốt nhiều năm qua tôi cứ ngỡ là không thể. 
Tôi đã tìm được niềm vui bên Sư phụ, Thầy trò 
tôi nói chuyện rất nhiều. Sư phụ đã chia sẻ những 
gì trong suốt thời gian qua khi tôi vắng chùa và 
Sư phụ đã giới thiệu tôi, dạy tôi lên hướng dẫn 
sự thực tập cho Phật tử trong những khóa tu học, 
nhất là hướng đi mới mà tôi đã học và thực tập 
cùng đại chúng trong suốt thời gian qua. Thời 
gian rảnh, huynh đệ chúng tôi được uống trà và 
có cơ hội kể chuyện cho nhau nghe trong suốt 
thời gian không cùng ở bên nhau, tôi thật sự rất 
hạnh phúc và dâng lên niềm biết ơn đối với Thầy, 
biết ơn Sư phụ tôi và tăng thân đã cho tôi cơ hội 
trở về thật mầu nhiệm.

Bây giờ mỗi ngày tôi được bước bên tăng 
thân. Tôi luôn thực tập trở về với chính tôi trong 
sự sống hiện tại, tôi không còn cảm thấy cô đơn 
hay lẻ loi nữa. Cái cảm giác ray rứt về người Thầy 
năm xưa đang bệnh hay người mẹ già không đến 
chùa và thui thủi quạnh hiu nơi quê nhà là một 
đề tài cho tôi thực tập trong suốt những năm qua, 
bây giờ đã được tháo gỡ. Tôi đã thật sự sống nhẹ 
nhàng.

Tôi luôn nuôi dưỡng lòng biết ơn đến với hai 
người Thầy của tôi: người Thầy đầu tiên đã dạy 
cho tôi từng uy nghi tế hạnh, những lời Bụt và 
Chư Tổ dạy; người Thầy thứ hai là Sư Ông Làng 
Mai đã mở mắt và giúp cho tôi chuyển hóa được 
những khổ đau trong tôi bằng những phương 
pháp cụ thể.

Tôi là người ít nói và trầm lắng, tôi không 
thường gặp Thầy như nhiều sư anh, sư chị và các 
sư em khác, nhưng tôi biết Thầy đang có mặt đó 
cho tôi và trong tôi, trong những sinh hoạt hằng 
ngày. Những lời Thầy đã dạy và tôi đã áp dụng có 
kết quả trong hôm nay, tôi thấy tôi đã là sự tiếp 
nối mầu nhiệm của Thầy, tôi thấy tôi đang đi về 
trên con đường rất đẹp. Tôi không chờ đợi gì nữa, 
tôi không đòi hỏi gì nữa từ người khác. Tôi đang 
là một với gia đình huyết thống cũng như gia đình 
tâm linh của tôi. Bài kệ tôi dâng lên Thầy và đại 
chúng vẫn là đề tài thực tập của tôi:

“Lối về có cả Tổ Tông 
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Nguyện cắm rễ nơi đây
ấy của sư em đã đánh động trong con nhiều lắm, 
con cũng rất buồn khi thấy huynh đệ rời chúng. 
Con cũng tự hỏi tại sao mình lại rời chúng trong 
khi đó tăng thân dành rất nhiều tình thương cho 
mình? Nếu mình có khó khăn, tăng thân luôn tạo 
không gian cho mình có cơ hội chuyển hóa. Có 
Thầy, có bạn, có pháp môn để tu học, vì vậy khó 
khăn là cơ hội để ta hành trì giáo pháp, mình mới 
thật sự thưởng thức chánh pháp, hưởng an lạc qua 
hành trì chánh pháp. Ngay lúc ấy con cũng phát 
nguyện: “Nguyện tu tập cắm rễ nơi đây, xây dựng 

Tâm linh huyết thống vốn đồng nơi đây

Thắp lên chánh niệm tròn đầy

Hiểu sâu nghe thấu phút giây nhiệm mầu”

Và tôi hiểu rằng tôi chỉ cần sống trong chánh 
niệm từng phút giây là tôi đã nuôi sự thực tập 
cũng như chuyển hóa cho tôi, nuôi dưỡng thêm 
niềm tin và sự thực tập cho người khác.

Tôi không cần phải đi tìm cái gì nữa, tôi 
không cần đòi hỏi từ bên ngoài nữa vì tôi biết khi 
tôi tiếp xúc được với tôi trong từng sinh hoạt là tôi 
đang trở về ngôi nhà của tôi, nơi đó có đầy đủ sự 
thương mến và thảnh thơi.

Tôi nuôi dưỡng lòng biết ơn hai vị Thầy của 
tôi, biết ơn người mẹ hiền quý kính và tri ân đến 
tăng thân cũng như mọi loài đã góp mặt cho tôi.

Con kính bạch Sư Ông!

Tối hôm nay, đại chúng EIAB làm lễ đưa ông 
Táo về trời. Thầy trụ trì Pháp Trạch làm chủ lễ, 
thầy trình tấu với ông Táo về đời sống sinh hoạt 
của chúng EIAB trong năm vừa qua. Kết thúc 
buổi tấu trình, thầy có xin ông Táo về thưa với 
Ngọc Hoàng: “ Đại chúng ở đây, năm nay chúng 
con xin thêm nhà bếp và thiền đường.” Có một 
sư em đứng gần đó nói thêm: “Nguyện cho chúng 
con tu tập vững chã, không có ai bỏ đi”. Câu nói 

Chuẩn bị cho các khóa tu tại Học viện (EIAB)
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công trình hiểu-thương với huynh đệ tại Phật Học 
Viện”.

  Thầy kính thương! Ngày con được xuất 
gia, thầy đã đặt pháp hiệu cho con là Chân Phổ 
Nghiêm, con rất hạnh phúc và vui sướng với tên 
mới này. Phổ có nghĩa là có mặt khắp mọi nơi, 
vì vậy nơi nào cũng là nhà của mình. Công trình 
hiểu-thương ở đây có vững chắc hay không còn 
tùy thuộc nơi mỗi huynh đệ. Thầy thường dạy: 
“ mỗi người là một tế bào của cùng một cơ thể, 
nếu tế bào đó khỏe mạnh thì cơ thể đó cũng khỏe 
mạnh”. Ý thức điều này nên con chăm sóc vườn 
tâm của con sao cho thật đẹp và lành. Vun trồng 
thật nhiều hạt giống thương yêu để cõi lòng rộng 
mở, huynh đệ trong chúng vị nào cũng đều đến 
chơi và nói chuyện được với mình. Con là thành 
viên thứ 6 trong gia đình Vú Sữa, ngày con được 
thầy làm lễ thọ 10 giới sadini dưới sự chứng minh 
của hàng ngàn tăng ni. Ngày ấy thật linh thiêng 
và đẹp quá, trong buổi lễ truyền giới, con khóc 
nhiều lắm vì hạnh phúc khi được đi chung một 
con đường cùng với tăng thân, được tiếp nhận gia 
tài của Bụt, của Thầy, con thấy mình có thật nhiều 
phước báu. Kết thúc buổi lễ truyền giới, nhiều quý 
thầy quý sư cô đến chúc mừng gia đình Vú Sữa và 
trầm trồ khen ngợi chúng con có nhiều phước đức 
lớn, cố gắng tu tập đừng ngại khó khăn, chính khó 
khăn mới dạy cho mình sức chịu đựng lớn, sức 
nhẫn lớn. Hình ảnh ấy, lời nhắn nhủ ấy con không 
bao giờ quên. Vào ngày ấy, con đã phát nguyện:

“Nguyện thương yêu muôn người muôn loài.

Nguyện làm vơi nỗi khổ của muôn người, 
muôn loài.

Nguyện thực tập chánh  niệm trong mỗi phút 
giây.

Nguyện rũ bỏ phiền não để đem niềm vui cho 
người, cho mọi loài…”

Cũng chính nhờ vào lời phát nguyện mà con 
đã vượt qua rất nhiều khó khăn trên đường tu học. 
Gần tám năm tu học cho đến nay, con vẫn nguyện 
tiếp tục hành trì sự thực tập này để hỗ trợ thêm 
năng lực cho con đường tu học.

 Thầy kính thương! Mấy hôm nay, tuyết rơi 
nhiều lắm, tiết trời rất lạnh, nhiệt độ âm xuống 8 

độ. Tuy thời tiết bên ngoài lạnh nhưng mỗi khi 
nghĩ về tình thương của Thầy, Sư cô Chân Không 
và của đại chúng nên con cảm thấy lúc nào mình 
cũng luôn được sưởi ấm, được bảo bọc, được che 
chở. Ngày hôm qua, anh chị em chúng con rủ nhau 
chơi trượt tuyết rất vui. Chúng con nối các xe trượt 
tuyết với nhau thành hàng dài và trượt cùng một 
lúc. Người dẫn đầu lái không khéo, bị té xuống 
trước, mấy chiếc xe sau cũng bị bổ nhào theo. Vì 
vậy cả đoàn người đều lăn ra bãi tuyết, tiếp theo đó 
là những tiếng cười dòn tan của quý thầy, quý sư 
cô. Năm đầu tiên con được về đây tu học chung hai 
chúng tăng và ni với nhau, con ý thức đây là đại gia 
đình, xem quý thầy quý sư cô là anh em trong  gia 
đình. Nhưng trước đó, con được tu học, sinh hoạt 
chỉ có quý sư cô nên nếp sống và tu học có khác. 
Giờ đây hai chúng  tăng và ni sống với nhau như 
một nhà, chắc chắn là có nhiều cái thay đổi. Năm 
đầu con gặp một chút khó khăn, ba năm sau con đã 
quen dần môi trường ở đây. Sống cởi mở với mọi 
người hơn, vui tươi hơn vì con hạnh phúc khi được 
tu học dưới sự chỉ dạy của sư cô Chân Đức. Sư cô 
là vị chân tu, mẫu mực về uy nghi  giới luật, tinh 
chuyên tu học, hiền từ chăm sóc các sư em như 
người mẹ. Còn thầy Viện trưởng hòa nhã, vui tươi, 
ân cần chăm sóc nhắc nhở các sư em về uy nghi 
giới luật. Thầy rất hiền từ, nhỏ nhẹ, ân cần chăm 
sóc quan tâm như người cha lành. Thầy không chỉ 
chăm lo đời sống cho chúng, vừa phải lo xây cất 
Học Viện, giao tiếp với chính quyền bên ngoài. 
Bên cạnh đó có nhiều sư cha, sư mẹ rất giỏi và 
chuyên tu nên con thấy mình có nhiều duyên lành, 
may mắn được tu học nơi đây, cùng chung sức xây 
dựng tăng thân để làm đẹp cho đời, cho đạo.

Thầy kính thương! Mùa này chắc tiết trời 
bên đó lạnh lắm, ngưỡng mong chư Bồ Tát và cầu 
hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy, Sư cô được 
sức khỏe dồi dào. Chúng con bên này nguyện tu 
học mỗi ngày chuyên cần hơn, sống hòa hợp với 
nhau, nắm chặt tay nhau đi như một dòng sông. 
Con xin được dừng thư ở đây, kính chúc Thầy và 
Sư cô và đại chúng nhiều sức khỏe.  

Con kính thư

Chân Phổ Nghiêm.
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Nhận diện, chấp nhận
và thương yêu
Chân Hài Nghiêm

Sư cô Hài Nghiêm người Pháp, thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là một người xuất gia trẻ, 
sư cô có ước mong giúp mọi người được chuyển hóa và trị liệu bằng phương pháp thiền tập. 
Hiện sư cô đang thực tập với đại chúng ở Phật Học viện tại Đức.   

chắc không thể nào con có thể đáp đền trong một 
đời, chắc chắn là như vậy!

Sáng nay, trong buổi ngồi thiền, con đã trải 
nghiệm một điều tương đối mới mẻ. Anh trai lớn 
của con cũng tham dự buổi ngồi thiền, anh ngồi 
cùng với quý thầy. Trong suốt 45 phút của buổi 
ngồi thiền, anh cứ cựa quậy, bẻ ngón tay và thở 
rất mạnh... Ban đầu con tự hỏi anh chỉ làm ồn một 
chút rồi sẽ yên trở lại hay là anh sẽ đi ra ngoài 
vì không thấy thoải mái khi ngồi thiền. Rồi thì 
những câu hỏi liên tiếp cứ đi lên trong con, liệu 

Chủ nhật, 6/1/2013

Thương gửi Thầy và Tăng thân yêu quý,

Con thực sự muốn tìm những từ ngữ có thể 
nói lên lòng biết ơn của con đối với Thầy và Tăng 
thân một cách sâu sắc nhất, nhưng rồi con nghĩ 
chỉ nói ra điều đó thôi thì chưa đủ, mà cách hay 
nhất là con cần phải sống đời sống hằng ngày của 
con trong tỉnh thức, để nuôi dưỡng lòng biết ơn 
và đền đáp lại tấm lòng của mỗi người trong Tăng 
thân bằng sự thực tập của mình. Ơn nghĩa này 

Múa “Mừng Làng Mai 30 tuổi”
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anh có nghe được những tiếng ồn mà mình đang 
tạo ra không? Anh có «nghe được sự yên lặng» 
của mọi người trong thiền đường không? Anh 
có cảm nhận được năng lượng khó chịu của mọi 
người trong thiền đường khi bị quấy rầy không? 
Chỉ một lúc thôi mà chính con cũng cảm thấy bất 
an. Con bắt đầu nghĩ ngợi không biết mọi người 
sẽ nghĩ gì về gia đình mình. Nhưng cũng ngay 
lúc đó, con không để cho tâm con đẩy con đi về 
hướng chối bỏ anh ruột của mình, con chọn một 
hướng đi khác. Con quyết tâm mở lòng ra để chấp 
nhận hoàn cảnh và những tập khí của gia đình 
mình mà không mặc cảm, xấu hổ.

Từ từ con nhớ lại ước nguyện ban đầu của 
mình khi đi xuất gia, như lời Thầy vẫn thường 
dạy. Vì sao con muốn thực tập thiền, có phải vì 
con muốn đi tìm sự bình an thực sự trong tự tâm 
mình? Con đâu phải thực tập để nhằm vui thú với 
cái yên tĩnh bên ngoài, trong khi bên trong thì tâm 
con lại tán loạn, rối bời… Và con đã trở về theo 
dõi hơi thở, mỗi lần cảm thọ bực bội phát khởi vì 
tiếng ồn do anh con gây ra thì con lại hướng sự 
chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng. Từ giây phút 
đó, con bắt đầu nghĩ đến trách nhiệm của mình là 
phải chỉ dẫn cho anh cách trở về chăm sóc chính 
mình, cách theo dõi hơi thở. Nhưng con cũng hơi 
ngần ngại, con không biết mình có nên đứng dậy 
để đến ngồi bên cạnh anh và hướng dẫn cho anh 
hay không. Con tự nói với mình rằng điều này 
không làm đại chúng phiền thêm đâu, vì giờ ngồi 
thiền đã trôi qua khoảng 30 phút rồi.  

Con xin dừng lại ở đây một chút, vì con 
muốn ý thức rằng mặc dù anh trai của con đã rời 
tu viện sáng nay nhưng anh vẫn đang có mặt ở 
đây với con trong giờ phút này. Con biết không 
phải dễ gì mà con cũng như đại chúng ở đây có 
thể hiểu và chấp nhận vẻ bề ngoài của anh... Thực 
ra thì trong hai tuần anh con ở đây, con đã thay 
đổi một cách tích cực cách nhìn của mình đối với 
anh, và con thấy mình không phải cố gắng nhiều 
như trước đây để có thể dịu dàng, ân cần đối với 
anh.  

Thứ Hai, ngày 7/1/2013

… Sáng hôm qua, con đã không đến ngồi 
bên cạnh anh con để hướng dẫn cho anh cách thở, 

bởi vì lúc đó con nhận ra rằng con đang bị thúc 
đẩy phần lớn bởi ý muốn làm chấm dứt những 
tiếng ồn do anh con gây ra. Con không biết bao 
nhiêu người trong thiền đường cảm thấy khó chịu, 
bực bội, và có thể mong chờ con làm một cái gì 
đó để thiết lập lại sự yên tĩnh cho buổi ngồi thiền. 
Con cũng không biết có bao nhiêu người có khả 
năng định tâm và thậm chí có thể phát khởi tình 
thương khi ý thức rằng chính vì những người đang 
khổ đau này mà tất cả chúng ta cùng ngồi đây. 
Điều duy nhất mà con biết đó là con đã trải qua 
tâm trạng muốn chối bỏ anh trai của mình, nỗi lo 
sợ bị mọi người đánh giá về gia đình, đồng thời 
con cũng ý thức rõ hơn lúc nào hết là con cần phải 
thực tập thở và chấp nhận những gì đang xảy ra 
trong giây phút hiện tại. Cuối cùng thì con cũng 
cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn giận anh nữa, 
giờ đây con đã có thể thương được anh, điều này 
làm cho con cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Con cũng 
nhận thấy và có niềm tin rằng tăng thân có đủ tình 
thương để chấp nhận anh con. Cho dù có thể có 
một vài người trong tăng thân chưa hiểu hoặc cảm 
thấy bực bội về chuyện này thì với tình thương 
mà con dành cho anh cũng như cho chính bản 
thân mình, con vẫn có thể chấp nhận được điều 
đó. Con tin rằng điều vô cùng ý nghĩa đối với con 
là xây dựng và gìn giữ một ngôi nhà ấm áp, thân 
thương, nơi luôn chào đón tất cả những ai đang và 
sẽ cần đến trong hiện tại và trong tương lai. 

Đã nhiều lần chúng con được ngồi chia sẻ 
với một sư cô lớn trong tăng thân về chủ đề: liệu 
tăng thân mình có khả năng hiến tặng pháp môn 
tu học cho những người bị bệnh rối loạn tâm lý 
hay không. Một mặt, chúng con thấy rằng tăng 
thân đã làm được rất nhiều, nhiều hơn những gì 
mà mọi người có thể nhận thấy được, thông qua 
việc xây dựng một môi trường lành mạnh và nuôi 
dưỡng. Nhưng mặt khác thì sư cô lớn và con cũng 
nhận thấy rằng trước tiên mình cần phải nỗ lực 
thực tập để nắm vững hơn nữa các pháp môn căn 
bản, đồng thời học hỏi thêm những phương pháp 
hỗ trợ để đáp ứng được một cách phù hợp đối với 
thực trạng khổ đau do rối loạn tâm lý gây ra, vì 
đây là một căn bệnh khá đặc biệt và phức tạp. Con 
rất có niềm tin là tăng thân sẽ làm được vì có rất 
nhiều những vị Bồ tát tài năng trong tăng thân 
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Hạnh phúc thiền trà
Nguyên Triều - Chân Đàn Lâm

Là một người Việt sống trên đất Mỹ, chú khao khát có một nơi để trở về, trở về tìm lại những 
nét của quê hương, nơi mà ngày ấy mình đã gởi lại tất cả và ra đi. Và Chú đã tìm ra được cho 
mình và gia đình một nơi có khả năng nuôi dưỡng, đưa mình trở về với quê hương đích thực – 
Tu viện Mộc Lan.

xuất sĩ cũng như cư sĩ, trong đó có các cư sĩ Tiếp 
hiện. Con nhớ đến một cuốn sách trong đó có chia 
sẻ về kinh nghiệm của một nhà tâm lý học đồng 
thời cũng là một người thực tập thiền theo truyền 
thống Tây tạng, ông đã giúp xây dựng những điều 
kiện, môi trường thuận lợi để hỗ trợ và chữa trị 
cho các bệnh nhân bị rối loạn tâm lý. Cuốn sách 
đó có tên là “The Seduction of Madness” của Tiến 
sĩ Edvard Podvoll.

Năm nay, ước mong sâu sắc nhất của con là 
ước mong cho sự sống và bình an có mặt khắp nơi 
trong vũ trụ này, điều đó cũng có nghĩa là nguyện 
cầu cho tất cả mọi người và mọi loài luôn biết trở 
về với đất Mẹ. Con thấy là mỗi khi có mặt anh 
trai của con thì tâm con thường xoay như chong 
chóng và không thể tiếp xúc được với thân, với 
đất Mẹ. Nếu chính con không giữ được cho tâm 
an trú, có mặt với thân và với đất mẹ thì con sẽ 
luôn bị cuốn đi bởi những trận gió xoáy từ anh trai 
con. Khi đó, con không thể tiếp xúc được với con 
người thật của anh trai mình, một con người dễ 
thương mà con đã từng biết, con cũng đồng thời 

không tiếp xúc được với những gì đẹp và lành nơi 
chính mình. Nếu con biết thương chính con, nếu 
con biết chế tác hạnh phúc trong từng bước chân, 
từng hơi thở chánh niệm thì những cơn gió xoáy 
nếu có đến cũng chỉ tạo ra một chút xáo động trên 
bề mặt nhưng không thể gây chướng ngại hay 
ngăn cách giữa hai anh em. Đó là một sự khác 
biệt vô cùng lớn. Con ước gì mình giữ được cái 
thấy sáng tỏ này trong từng giây phút và chia sẻ 
nó với tất cả mọi người.

Con cũng muốn xin lỗi đối với tất cả những 
ai trong tăng thân đã bị ảnh hưởng bởi những khó 
khăn của anh trai con trong những ngày qua. Con 
cũng muốn xin lỗi anh trai con cũng như tất cả 
mọi người trong gia đình huyết thống. Nếu không 
có cha mẹ và anh chị em thì con không thể nào có 
mặt trong cuộc đời này. Nhân dịp này, con muốn 
nói lên lòng tri ân của con đối với Thầy và Tăng 
thân, đối với gia đình huyết thống, đối với đất Mẹ 
và tất cả những ai đã giúp con mỗi ngày nhìn cuộc 
đời với con mắt thương yêu. 

 Qua năm ngày tham dự khóa tu học Be still 
and Heal (Lắng yên và trị liệu) ở Mộc Lan, trong 
con tràn ngập hạnh phúc, nuôi dưỡng và phát 
khởi được rất nhiều chất lượng của pháp môn yêu 
thương. Sau đó con phải rời tu viện trở về nhà để 
chuẩn bị đi làm. Sáng hôm sau con nhận được tin 
từ Canada báo tin là dì con đã vào bệnh viện cấp 
cứu vì bệnh tim. Thật là một tin khủng khiếp! Bao 
nhiêu hạnh phúc và năng lượng trong năm ngày 
có được bây giờ trở lại số không. Một nỗi lo lắng 
bắt đầu trỗi dậy tràn ngập trong con.

Con thương dì. Có phải là bởi vì dì đã từng 
thương yêu con lúc con đã mất mẹ từ nhỏ, hay là 
con đã học được pháp môn yêu thương? Dù dì chỉ 
là em của má nhưng trong trái tim con luôn chứa 
hình bóng dì như là mẹ ruột của con. Bây giờ, bao 
nhiêu nỗi lo lắng và sợ hãi đang lớn dần trong 
con. Lúc này con thực tập trở về hơi thở nhiều 
hơn, nhờ hơi thở sâu giúp con lấy lại được bình 
an. Sau hai ngày chờ đợi, con đã được đến bên 
cạnh dì. Thật may mắn quá! Khi đến Canada, vào 
thẳng bệnh viện, con đến bên cạnh dì, nói chuyện 
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với dì, dì con đã tỉnh dậy. Bao nhiêu nỗi lo lắng 
và sợ hãi lại dần dần biến mất trong con và hạnh 
phúc vui sướng đang có mặt trong con lúc này.

        Một tuần đã trôi qua, con phải chuẩn bị 
hành trang lên đường trở về quê hương xóm cũ. 
Vừa mới bước vào nhà, người đầu tiên con gặp 
là “nhà” của con (vợ). Nhà con cho hay là con có 
thư mời tham dự thiền trà nghi lễ Chủ nhật tuần 
này do quý thầy quý sư cô tại Mộc Lan tổ chức. 
Nghe vậy con lo lắng, không biết mình về Mộc 
Lan tu học có vụng về gì hay sao. Cơn bão lo lắng 
về tình trạng sức khoẻ của dì mới đi qua, cơn bão 
lo lắng mới lại đến. Và bây giờ không biết có gì 
đây, con đã thở nhẹ và thở sâu, ngồi xuống ghế 
sofa bóc lá thư ra, con đã thấy tên thầy Pháp Uyển 
và sư cô Tánh Nghiêm ký tên mời, lá thư viết như 
sau:        

“Mời chú tham dự thiền trà nghi thức vào 
Chủ Nhật này lúc 11:30 tại thiền đường xóm Mai 
của quý sư cô. Nếu không tham dự được nhớ gọi 
cho chúng con hay.” 

 Những suy nghĩ vang lên trong con: “Không 
biết mình tu tập như thế nào mà mình được quý 
thầy quý sư cô mời đi uống trà?” Tối thứ Bảy, con 
đã có mặt tại tu viện Mộc Lan. Sáng Chủ nhật, 
con đã thức dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi 
theo thời khóa của ngày quán niệm. Sau khi ngồi 
thiền, đại chúng rời thiền đường, trên từng khuôn 
mặt như có đóa hoa mai chớm nở. Còn riêng con 
cứ băn khoăn về buổi thiền trà được mời đúng 
vào lúc 11:30, con đã có mặt ở  Xóm Mai.

Thầy Pháp Uyển hướng dẫn cho chúng con 
cách tham dự thiền trà nghi lễ và bây giờ chúng 
con lần lượt bước đến trước cửa thiền đường 
Xóm Mai. Chúng con đợi ở ngoài cửa, khi nghe 
tiếng khánh thỉnh lên, chúng con mới bước vào 
thiền đường. Khi vào bên trong, con thấy một 
vòng tròn với mười sáu cái bộ đoàn đã xếp sẵn, 
ở giữa có những cụm hoa trang trí thật đẹp mắt 
do những bàn tay khéo léo của quý sư cô. Sư cô 
Tánh Nghiêm xướng lễ dâng hương, lễ Bụt, bắt 
đầu cho buổi thiền trà. Một niềm xúc động lớn 
dâng lên trong con, con cảm nhận rất rõ năng 
lượng linh thiêng của Bụt, của tăng thân đang 
ôm ấp lấy con, che chở cho con. Sau đó chúng 

con được mời ngồi xuống cùng với quý thầy, quý 
sư cô và các bạn đồng tu được mời. Chúng con 
ngồi yên theo dõi hơi thở, năng lượng ấm cúng 
an lành lan tỏa xung quanh. Hai sư cô trà giả, rót 
trà chuyền bánh nhẹ nhàng toát ra nét đẹp thiền vị 
thanh thoát. Chúng con được mời dùng trà trong 
yên lặng. Giờ đây hạnh phúc và sung sướng trong 
con lớn dần. Con đang thật sự nếm được hương 
vị của buổi thiền trà, và cũng thật sự nếm được 
giây phút hiện tại. Bao nhiêu lo lắng và bất an đã 
biến mất, không còn suy nghĩ gì về những băn 
khoăn, bực bội bên ngoài. Sau đó chúng con được 
mời chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình. Hạnh 
phúc thay, đây là lần đầu tiên trong đời của con 
được một lần tham dự thiền trà nghi lễ. Quý thầy, 
quý sư cô Mộc Lan tạo cho chúng con những điều 
bất ngờ, sâu sắc trong những pháp môn thực tập 
của Làng. Giờ đây chúng con ai cũng cảm khích 
hết lòng chia sẻ cảm nghĩ hạnh phúc của mình. 
Không chỉ riêng con, ai cũng cảm động.

 Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, mưa liên 
tục nhưng cõi lòng chúng con thênh thang, ấm 
cúng bởi tình thầy, tình bạn. Hạnh phúc thay buổi 
thiền trà khó quên, nhìn trên khuôn mặt mọi người 
ai ai cũng tràn đầy hỷ lạc. Lòng biết ơn trong con 
đang lên rất nhiều. Con cảm ơn sự có mặt của quý 
thầy, quý sư cô Mộc Lan đã cho chúng con thừa 
hưởng năng lượng tươi mát, bình an và được tiếp 
xúc với những pháp môn mầu nhiệm của Thầy. 
Pháp môn nào cũng quý cả.

 Cám ơn quý thầy, quý sư cô đã cho chúng 
con một buổi thiền trà hạnh phúc và nuôi dưỡng.
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Thư Gửi Người Bạn Trẻ
Bảo Nghiêm

thở, đè nặng lên tâm chị, làm cạn bao nhiêu 
nước mắt. Giờ đây chúng nó đi đâu hết, chẳng 
thấy đứa nào quấy rầy chị nữa, có lẽ những vết 
thương đã lành, đó là nhờ vào sự thực tập thở 
thật chậm, thật sâu để biết mình đang là mình 
thật và đang sống thật. Em biết không, thực tập 
đi cho đúng phương pháp của Bụt dạy, chị khám 
phá ra một điều mầu nhiệm là: khi hơi thở và 
bước chân hòa điệu được với nhau, chị có cảm 
giác rằng bước chân của mình đang nói chuyện 
với con đường, với đất đá cỏ cây. Dường như 
có một pháp lực nào đang chuyển động cả thân 

Em thương mến!

Có lần chị nói chuyện với em về đạo Bụt 
và đời sống hàng ngày của chúng ta. Em luôn 
luôn xem đó là hai thực thể riêng biệt, khó lòng 
hợp nhất. Thật ra đạo Bụt và cuộc đời không 
phải hai mà cũng không phải một. Về kinh điển 
là những phương pháp giúp mình rèn luyện tâm 
mình cho có được một nếp sống bình an và biết 
nhìn sâu vào sự vật, vào hoàn cảnh và mọi vấn 
đề chứ không phải kinh điển là để thờ phụng 
hay một cái gì quá cao siêu, quá tầm hiểu biết 
của mình.

Trước kia chị có rất nhiều đau khổ… mỗi 
khi nhớ lại những tai họa bất ngờ xảy ra cho 
chị và những bất hạnh của gia đình, nó như 
một cái lưới vô hình chụp lên đầu, chị càng 
vùng vẫy bao nhiêu thì nó càng siết chặt bấy 
nhiêu, không tài nào thoát ra được và khổ đau 
càng ngày càng lớn. Nhưng phước đức là chị 
đã được gặp Sư Ông Làng Mai, được Sư Ông 
dạy cho các pháp môn thực tập của Làng, nhờ 
thực tập mà chị như một cây khô được tưới tẩm, 
chị cảm thấy sự sống được hồi sinh như người 
buông được cái gánh nặng trên vai. Càng ngày 
chị càng nhận được thêm niềm vui, có được cái 
nhìn thực tế hơn, sáng suốt hơn và cũng mở 
rộng lòng thương hơn.

Cái vỏ cứng mà chị tự xây như bốn bức 
tường chung quanh chị từ bao năm nay, chị 
cũng đập vỡ hết luôn. Những buồn khổ oán 
hờn, trách móc chị đã mang theo vào cuộc sống, 
giữ chặt nó như một bảo vật, nay cũng buông ra 
được. Em xem, sự  thật thì không có gì khó cả, 
hiểu được thì làm được. Thoát ra được cái vỏ 
cứng này, chị như người chết đi sống lại, được 
sanh ra thêm một lần nữa ở cuộc đời này. 

Cuộc sống của chị kể từ giờ phút đó nhẹ 
nhàng thanh thoát hơn. Khổ đau làm chị nghẹt 
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tâm chị và tự nhiên nước mắt chị tuôn rơi, rơi 
mãi và chị sung sướng nhận ra rằng mình đang 
khóc sau bao nhiêu năm chai đá. Những giọt 
nước mắt bây giờ là những giọt nước mắt của 
hiểu biết và tình thương. Đạo Bụt đã cải hóa chị 
thành con người mới, người biết sống trong giờ 
phút hiện tại, chỉ có hiện tại mới đáng trân quý 
nâng niu. Rất tiếc cho mấy mươi năm qua chị 
đã bỏ phí bao nhiêu là tháng ngày quý báu chỉ 
vì cứ khư khư ôm lấy cái khổ vào thân.

Em có biết cái biển lớn nhất là cái biển nào 
không? Ngoài Đại Tây Dương và Thái Bình 
Dương ra còn có một cái biển lớn hơn nhiều, 
đó là Biển Khổ Trần Gian. Chúng ta cũng đang 
bơi lội trong cái biển khổ ấy mà không biết. 
Vì sự u tối mê mờ của mình, đạo Bụt gọi đó là 
Vô Minh. Nhưng nếu chúng ta biết dừng lại để 
sống ngay trong giờ phút hiện tại, tập mở rộng 
tầm nhìn, tập hiểu, tập thương, biết tập buông 
bỏ lòng tự ái thì có lẽ chúng ta thoát ra khỏi cái 
biển khổ ấy một cách nhẹ nhàng.

Em nhìn lại mà xem, có biết bao triệu người 
trên trái đất này đang lâm vào trong cảnh khổ 
như chị em mình. Họ đang cần những người trẻ 
tuổi như em đem tấm lòng nhiệt tình ra giúp đỡ 
họ. Em hãy đưa tay ra dắt họ đi vào con đường 
chuyển hóa, tặng họ nụ cười, đem lại cho họ 
niềm tin vào con đường Hiểu và Thương của 
Bụt, giúp họ vơi bớt sầu đau thì chính em, em 
sẽ nhận được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Nếu em có một giây phút nào để tập dừng 
lại thì hãy thở thật dài, thật sâu, thật chậm. 
Miệng nở nụ cười nhè nhẹ, em sẽ thấy chính 
mình dễ thương hơn, dễ chịu hơn và em sẽ thấy 
chính mình gần gũi với mọi người hơn.

Chị rất mong em có dịp đến Làng Mai 
thăm chị để được hưởng cái hương vị an vui, 
giản dị, cái hương vị đích thực của sự sống 
trong hiện tại này, để khám phá ra nhiều điều 
mầu nhiệm trong em. Và biết đâu em cũng sẽ 
chọn con đường như chị, cùng đi với chị, con 
đường vui tươi làm an lạc cuộc đời.

Thương mến

Con đã có 
đường đi rồi
Huế lúc 5 giờ 15, thứ hai, ngày 13.01.2013
Sư Ông kính thương! 

Hôm qua và hôm nay đại chúng được nghỉ 
ngơi sau hai ngày xuống ruộng nhổ mạ. Trời hôm 
đó có mưa và lạnh nhưng anh chị em huynh đệ 
chúng con làm việc rất hăng hái và rất vui. Nhờ 
làm việc chung như thế, chúng con có cơ hội hiểu 
và cảm thông cho nhau nhiều hơn, dễ dàng chấp 
nhận và nâng đỡ những yếu kém của nhau nhiều 
hơn. Quý thầy, quý sư cô lớn cũng xuống ruộng 
làm với anh chị em con và tạo thêm năng lượng 
vui tươi cho mọi người. Những hình ảnh đó rất 
nuôi dưỡng con trong sự sống hàng ngày.

Con xuất gia trong gia đình cây Trúc Xanh 
hồi tháng 4 năm 2011 tại Thái Lan. Những giây 
phút được sống và gần Sư Ông trong những ngày 
ở Pakchong hay những ngày trên trường Đại học 
MCU con rất hạnh phúc. Con không biết nói như 
thế nào khi con được làm đệ tử của Sư Ông, làm 
con của tăng thân. Mỗi khi con thắp sáng ý thức 
về điều này, con thấy con có rất nhiều may mắn 
trong cuộc đời. 

Hiện tại con đang sống với tăng thân ở chùa 
Tổ. Khung cảnh thiên nhiên và tăng thân ở đây cho 
con rất nhiều niềm vui, hạnh phúc và sự chuyển 
hóa trong nhận thức và tư duy. Ngày đầu tiên con 
về chùa Tổ là những ngày con rất hạnh phúc, bình 
an và ấm lòng. Khi con bước vào phòng ngủ, con 
thấy hình của Sư Ông treo trên đó, con đứng lại 
một lúc để ý thức sự có mặt của Sư Ông. Tuy Sư 
Ông ở rất xa nhưng con thấy Sư Ông đang ở đây, 
đang có mặt cho con trong phút giây ấy. Mỗi lần 
đi thiền hành con ý thức rất rõ từng bước chân của 
Sư Ông đang nuôi dưỡng con, đang bảo hộ và che 
chở cho con. Con đang tập đi những bước chân ý 
thức để thắp sáng sự hiện hữu của con và sự sống 
đang có mặt cho con. Con đã từng làm được như 
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thế. Vì thế niềm tin vào sự thực tập thiền hành con 
càng vững hơn. Mỗi khi đi con thực tập bài thi kệ 
Để Bụt thở, để Bụt đi. Bài thi kệ này con rất thích. 
Mỗi khi đi thiền hành chung với tăng thân hoặc 
đi một mình, con nhớ đến bài thi kệ này. Con đã 
có những giây phút ý thức sáng tỏ con là Bụt, Bụt 
là con. Khoảnh khắc ấy con thấy rất gần, gần gũi 
hơn trước nhiều lắm. 

Mỗi lần được ngồi yên, con thấy Sư Ông 
là con, con là Sư Ông. Con thấy khoảng cách 
đó cũng rất gần gũi, rất thân quen. Con có cảm 
tưởng con là sự biểu hiện mới của Sư Ông ở đây. 
Mỗi lần con nhìn lên bức hình Sư Ông chụp khi 
còn là Sa di, quán tưởng về những năm tháng 
Sư Ông ở đây và hình ảnh của những thế hệ Tổ 
sư đi trước, trong lòng con đi lên sự biết ơn Sư 
Ông, biết ơn tất cả mọi người xung quanh con. 
Vì con thấy con đang được sống và tu học trong 
điều kiện rất thuận lợi. Những giây phút đó đã, 
đang un đúc, tiếp sức cho con lên đường tiếp nối 
sự nghiệp của Bụt, sự nghiệp của tăng thân. Con 
ý thức con đang dần thoát ra khỏi thân phận nhỏ 
bé, thoát khỏi sự ràng buộc con là một cái ta riêng 
biệt, không có liên hệ gì tới mọi người mọi loài. 
Những bài pháp thoại trong mùa an cư kiết Đông 
năm nay, những bài pháp thoại xuất sĩ, những bài 

pháp thoại về Định đề giáo lý Làng Mai và đời 
sống của tăng thân đang soi sáng, đang dần đập 
vỡ khối si mê, lấy đi những nhận thức sai lầm về 
bản thân, về ý niệm khổ đau, hạnh phúc trong 
con. Nhờ những bài pháp thoại đó mà con thấy 
mình khỏe ra nhiều hơn, có nhiều không gian, tự 
do hơn trước. Con đang tập nhìn, tập nghe, tập 
hành xử như một tăng thân mà không phải là một 
cá nhân như trước. Con có niềm tin là con sống 
được như thế hoài hoài.

Con được nhân duyên vào chùa từ nhỏ, được 
tiếp xúc với lời kinh tiếng kệ, được tiếp xúc nhiều 
với quý thầy, quý sư cô. Nhưng trong suốt thời 
gian gần mười năm con không có cảm hứng trong 
sự tu học và khám phá bản thân. Vì thời đó con 
đã tiếp xúc với đạo Bụt mang màu sắc của sự bái 
sám, cầu nguyện, nhiều khi còn mê tín nữa. Con 
có cảm tưởng đạo Bụt chỉ giành cho những người 
già thôi. Cũng vì vậy nên niềm tin về giáo lý đạo 
Bụt của con rất mù mờ. Thật may cho cuộc đời của 
con được gặp Sư Ông và tăng thân. Sư Ông và tăng 
thân đã cứu cuộc đời con, đã thật sự sinh ra con 
trong đại gia đình tâm linh. Hình ảnh và cuộc đời 
của Sư Ông đang cho con nhiều cảm hứng và nuôi 
dưỡng chí nguyện tu học và độ đời. Con rất muốn 
cùng tăng thân nối tiếp bước chân, sự nghiệp của 

Sư Ông. Con cũng thầm ước 
cùng các sư anh, sư chị, sư em 
của con làm mới lại đạo Bụt 
ở miền Bắc, gần nhất là ở quê 
hương Thái Bình của con. Con 
đang ý thức và nuôi dưỡng 
ý thức này. Con muốn mình 
thoát ra được những suy nghĩ 
tầm thường để sống cho đáng 
sống, sống có ý nghĩa cho cuộc 
đời xuất gia của mình. Con ý 
thức là chỉ khi nào con đầu tư 
hết 100% cuộc đời của con cho 
con đường tu học và phụng sự 
con người thì con mới đi xa 
trên con đường giác ngộ. Chỉ 
khi nào con sống được với chí 
nguyện ấy trong đời sống hàng 
ngày thì con mới xứng đáng là 
đệ tử của Sư Ông.
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Trong chuyến về Việt Nam để thăm và làm 
lễ tang ba con, con có cơ hội gặp lại những bạn trẻ 
đã từng tham gia lớp sinh hoạt giáo lý hàng tuần 
tại chùa con ở trước đó. Con thật sự rất ngạc nhiên 
và rất vui khi thấy có nhiều bạn trẻ mới đến chơi, 
lắng nghe và chia sẻ với con về những khó khăn 
trong cuộc sống, đi tìm hạnh phúc và  mong muốn 
tu học, chuyển hóa khổ đau. Những người trẻ đó 
đều đặt ra câu hỏi về một môi trường tu học lành 
mạnh, có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc và bảo 
hộ cuộc đời của họ. Trong khi đó, thực trạng đạo 
Bụt ở quê con không đáp ứng được nhu yếu của 
người trẻ. Họ đang rất cần một môi trường tăng 
thân sống hòa hợp và sống có hạnh phúc. Tình 
thương, sự quan tâm và ước muốn thực tập đạo 
Bụt của họ đã đánh động và nuôi dưỡng tâm tu 
học của con rất nhiều. 

Những điều kiện tu tập trong tăng thân hiện 
có như bây giờ, con đang có hạnh phúc, đang có 
sự chuyển hóa đáng kể. Con có ước muốn đem 
những gì mình học, tu tập chuyển hóa để mang về 
cho những người trẻ đó. Hiện tại họ đang có nhiều 
niềm tin nơi con và trông đợi sự trưởng thành của 
con. Điều này mang lại cho con nhiều năng lượng 
vui sống với tăng thân hơn. Khi con bắt đầu nghĩ 
nhiều tới công trình xây dựng tăng thân, nghĩ tới  
những nơi nghèo khổ, đói khát, những động vật 
bị giết hại trên thế giới, con thấy mình cần phải 
dũng mãnh hơn, buông bỏ tất cả những giận hờn 
nhỏ nhặt, những mặc cảm hơn, kém, bằng, những 
kỳ thị, phân biệt mình và người. Với những điều 
kiện như bây giờ con có nhiều niềm tin con sẽ 
sớm thành công ước nguyện của mình. 

Con còn muốn viết cho Sư Ông nhiều nữa 
nhưng con dành cho lá thư lần sau . Con ý thức 
là Sư Ông đang ở bên cạnh con, đang soi sáng, 
mở đường, đang khơi nguồn cảm hứng, đang un 
đúc cho cuộc đời xuất gia của con. Con thành tâm 
lạy xuống để bày tỏ lòng biết ơn Sư Ông, cảm ơn 
tăng thân đã sinh ra con trong đại gia đình tâm 
linh này.

Con của Sư Ông 
Chân Trời Tuệ Chiếu

Thư tình 
gởi ngoại
Chân Bạch Nghiêm

Ngoại kính thương của con!

Trong buổi sáng của ngày cuối năm dương 
lịch, khi con cùng đại chúng chuẩn bị lên Chùa 
Cam Lộ, Xóm Hạ để được nghe pháp thoại giao 
thừa Tết Tây của Sư Ông thì con nhận được tin: 
Ngoại đã ra đi. 

Trong giây phút đó, con muốn trở về Việt 
Nam ngay lập tức để có mặt và ôm ngoại vào 
lòng. Con thấy con thật sự lúng túng, muốn biết 
thật rõ ràng trong giây phút lâm chung Ngoại có 
đau đớn chút nào hay không? May mắn quá, con 
đã trở về với hơi thở chánh niệm và lấy lại sự bình 
an, tĩnh lặng cho con và cho Ngoại. Ngoại biết 
con đã thực tập như thế nào không? Con đã mời 
Ngoại thở cùng con: 

Thở vào, con ý thức rằng Ngoại đang sống trong 
con 
Thở ra, con đang sống đây cho Ngoại.
Thở vào, con đang thở bằng hai lá phổi của 
Ngoại trong con
Thở ra, hai bà cháu mình cùng thở thật bình an. 
Thở vào, con thấy con là sự tiếp nối của Ngoại
Thở ra, con mỉm cười với Ngoại trong con. 

Qua ba hơi thở, con đã thấy rõ Ngoại không 
phải chỉ nằm ở ngoài mà Ngoại đã có trong con 
từ lâu rồi, trong từng tế bào, từng mạch máu 
của con. Tuy Ngoại đã dừng hơi thở sinh lý của 
Ngoại, nhưng con vẫn còn thở được và có thể tiếp 
nối hơi thở của Ngoại qua hơi thở của con với 
ý thức chánh niệm. Ngày nào con còn biết duy 
trì hơi thở chánh niệm là ngày đó con còn nuôi 
dưỡng và làm sống mãi Ngoại trong con. 

Ngoại ơi, ban đầu khi nghe tin Ngoại ra đi, 
con phân vân liệu con có thể về dự đám tang của 
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Ngoại hay không? Bởi vì con đang tu tập trong ba 
tháng an cư Kiết Đông ở Đạo Tràng Mai Thôn. 
Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, con biết Ngoại sẽ 
thông cảm cho con, bởi vì Ngoại biết mùa an cư 
là thời gian quý báu nhất cho người xuất gia để 
con được an trú một chỗ và nương tựa Sư Ông, 
nương tựa tăng thân tu học. Và con thấy rõ, điều 
quan trọng không nằm ở chỗ con về hay không 
về, mà trong con đã có Ngoại, con có đủ bình an, 
chánh niệm để thật sự có mặt cho Ngoại ngay 
trong phút giây này hay không. Từ xưa đến nay, 
hai bà cháu mình tuy xa mặt nhưng tấm lòng vẫn 
luôn có nhau, tình thương và sự truyền thông của 
chúng ta chưa bao giờ xa cách. Ngoại không còn 
trong hình hài ấy nữa nhưng Ngoại vẫn có đó để 
lắng nghe con chia sẻ. 

Ngoại ơi, Ngoại hãy nhìn thật kỹ nơi ba mẹ 
của con là ngoại sẽ thấy con. Ba mẹ con là sự tiếp 
nối của Ngoại, con là sự tiếp nối của ba mẹ và cũng 
là sự tiếp nối của Ngoại, Ngoại sẽ thấy con đang rất 
gần Ngoại. Ba mẹ con đang có mặt đó cho Ngoại, 
nghĩa là con cũng đang có mặt đó cho Ngoại. 

Trong ký ức của con, Ngoại luôn mỉm cười, 
nụ cười tươi mát trên môi. Ngoại đi đến đâu ai 
cũng thương, cũng mến vì Ngoại chất phác, hiền 
lành. Hồi con còn nhỏ xíu, con rất hạnh phúc mỗi 
khi được ba mẹ dắt về quê thăm Ngoại. Mỗi lần về 
thăm Ngoại là mỗi lần được Ngoại cưng hết lòng. 
Ngoại chăm sóc từng miếng ăn cho đến áo mặc. 
Chỉ cần chén cơm với rau muống chấm tương xì 
dầu của Ngoại cho là con đủ hạnh phúc rồi. Với 
con, chén cơm đó rất ngon. Bởi vì tất cả những 
gì Ngoại làm đều chứa đầy tình thương và sự 
ngọt ngào. Có khi con được Ngoại nắm tay dắt ra 
dòng sông nhỏ phía sau nhà để con được thò chân 
xuống dòng nước mát dịu, được chơi với Ngoại 
và với dòng sông nhỏ, vì con còn nhỏ nên luôn có 
Ngoại nắm tay mới được chơi ở đó. Con cháu của 
Ngoại rất đông nhưng đứa nào cũng được Ngoại 
thương đồng đều như nhau. Có món ăn ngon hay 
kẹo bánh, Ngoại đều dành cho các cháu. Dù các 
cháu của Ngoại có lớn cách mấy đi nữa thì Ngoại 
vẫn thương như ngày xưa. Năm lên sáu tuổi, con 
xa Ngoại để theo ba mẹ đi Mỹ, nhưng khi lớn 
lên gặp lại Ngoại, con vẫn cảm nhận được tình 
thương bao dung của Ngoại dành cho con.

Từ lúc con xuất gia cho đến bây giờ, Ngoại 
luôn âm thầm yểm trợ cho con. Ngoại còn nhớ 
không? Sáu năm trước con về Việt Nam sau khi 
con đã xuất gia, Ngoại thấy con, Ngoại vừa mừng, 
vừa lo. Mừng vì con đã được trở thành một sư 
cô. Lo vì con lớn lên bên Mỹ, trong cuộc sống 
tiện nghi vật chất đầy đủ, Ngoại lo ngại rằng con 
không quen cách sống cực nhọc, thiếu thốn trong 
chùa ở Việt Nam. Ngoại hay cho người đem lên 
chùa những món chay mà con thích để động viên 
con, nhờ người lên thăm con thường xuyên để 
xem con có thiếu thốn gì không. Thật sự, con thấy 
mình giàu có vô cùng vì con đã có được một bà 
Ngoại rất dễ thương và chu đáo. Nhìn lại sự chăm 
sóc của Ngoại, con thật sung sướng và cảm động. 
Con là đứa cháu may mắn, vừa được Ngoại yểm 
trợ đi tu vừa được Ngoại cưng thật nhiều, làm cho 
con một lòng nhất tâm tu học tinh chuyên. Nhờ 
Ngoại đêm ngày cầu nguyện, âm thầm yểm trợ 
cho nên con mới có nhiều may mắn như hôm nay, 
để con được theo gót chân Bụt, chư Tổ và Thầy để 
tu học, được làm một sư cô hạnh phúc.   

Ngoại biết không, Ngoại đã hiến tặng tất cả 
những gì đẹp nhất của Ngoại cho cuộc đời này. 
Ngoại đã làm tròn bổn phận và vai trò của mình: 
một người vợ hiền, một người mẹ bao dung và 
một người bà từ bi. Ngoại đã hy sinh rất nhiều để 
nuôi lớn các con của ngoại trở thành những người 
có đạo đức và có đời sống tâm linh, trong đó có 
mẹ của con là sư cô Thiện Ý. 

Những năm gần đây, dù tuổi đã lớn, sức khỏe 
đã yếu nhưng Ngoại vẫn một lòng hướng về đời 
sống tâm linh, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh và 
tu tập tinh tấn mỗi ngày. Gần hai năm trước, con 
may mắn được Sư Ông và tăng thân cho phép về 
thăm Ngoại. Con đã trân quý từng phút giây được 
ở bên Ngoại. Hai bà cháu mình đã cùng tụng kinh, 
cùng ngồi ăn cơm trong im lặng và cùng hát những 
bài thiền ca. Con mang theo những hình ảnh đẹp 
đó mãi mãi ở trong lòng của con. Ngoại còn nhớ, 
đêm cuối cùng trước khi con sang lại Pháp, con 
nhờ em Phước và em Tiềm mua về một cái bánh 
kem để chúng con cùng mừng thọ Ngoại mặc dù 
đó không phải là ngày sinh nhật của Ngoại. Lúc 
đó, con thắp sáng ý thức rằng Ngoại đang có đó 
cho con, cho mẹ con và cho cả gia đình, để mọi 
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người xung quanh được trân quý sự có mặt của 
Ngoại trong phút giây mầu nhiệm ấy. 

Bây giờ Ngoại đã ra đi, nhưng không có 
nghĩa là Ngoại không còn nữa. Ngoại ơi, mình 
hãy ăn mừng sự biểu hiện mới của Ngoại. Đây là 
dịp hy hữu để cả gia đình con cháu được đoàn tụ 
và có mặt đây cho Ngoại. Như đám mây rất đẹp 
ngoài trời xanh bao la kia, khi nhân duyên đầy 
đủ, đám mây sẽ nhẹ nhàng thanh thản trở thành 
mưa, thành tuyết, thành hơi nước, để thong dong 
trong gió, trong vũ trụ bao la, rồi một mai khi 
nhân duyên lại hội tụ đầy đủ, đám mây sẽ lại làm 
đám mây. Cho nên đám mây chưa từng sinh và 
cũng chưa từng chết đi. Ngoại cũng vậy, Ngoại 
cũng chưa từng sinh và chưa từng mất đi. Ngoại 
là sự biểu hiện, sự biểu hiện của tình thương 
rộng lớn bao la. Bây giờ, Ngoại đang thong dong 
trong sự biểu hiện mới và nhìn con cháu trước 
mặt Ngoại đây và cả con cháu đang ở xa. Chúng 
con chính là sự tiếp nối của Ngoại. Mỗi người 
chúng con đều mang trong mình những hạt giống 
lành, đức tin mà Ngoại đã trao truyền. Ngoại đã 
không còn sợ hãi, Ngoại của con đã bình an và 
vững chãi như ngọn núi xanh, thảnh thơi dường 
mây trắng. Ngoại hãy thanh thản ra đi, tự tại để 
trở thành một biểu hiện mới, tự do mà không còn 
vướng bận vào tấm thân cũ, vào con cháu, vào 
những sự lo âu, sợ hãi, hay phiền não nào nữa. 
Ngoại hãy buông bỏ tất cả để nhiếp tâm niệm 
đến danh hiệu của Đức 
Bụt A Di Đà trong cõi 
Tịnh độ hiện tiền với từng 
bước chân vững chãi và 
thảnh thơi. Con tin rằng, 
ba mẹ của con, các cậu 
mợ, anh chị em con, cùng 
các cháu của Ngoại trong 
giờ phút linh thiêng này 
cũng phát nguyện sống 
thật xứng đáng với tình 
thương và ước nguyện 
của Ngoại. Chúng con 
sẽ là sự tiếp nối đẹp của 
Ngoại, biết sống sâu sắc 
trong mỗi phút giây, trân 
quý sự có mặt và thương 

yêu nhau. Chúng con nguyện sẽ hòa giải và tha 
thứ cho nhau để báo đền ơn đức của Ngoại. Vì 
hạnh phúc của con cháu cũng chính là hạnh phúc 
của Ngoại. Nơi nào có con cháu, nơi ấy có tổ 
tiên ông bà che chở bảo bọc. Chúng con nguyện 
sẽ báo hiếu, đền đáp ơn nghĩa sinh thành dưỡng 
dạy của Ngoại bằng cách sống đầy hiểu biết, tha 
thứ và bao dung. 

Đây là bài kệ khai thị, con xin gởi đến Ngoại: 

“Thân này không phải là tôi
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy
Tôi là sự sống thênh thang
Tôi chưa bao giờ từng sinh 
mà cũng chưa bao giờ từng diệt 
Nhìn kia biển rộng trời cao 
Muôn vàn tinh tú lao xao
Tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức 
Tự muôn đời tôi vẫn tự do 
Tử sinh là cửa ngõ ra vào 
Tử sinh là trò chơi cút bắt
Hãy cười cùng tôi 
Hãy nắm tay tôi
Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại
Gặp lại hôm nay
Gặp lại ngày mai 
Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn 
Chúng ta sẽ gặp nhau 
từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống.” 
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ĐỘ BÀ HẤP HỐI
Chân Trăng Yên Tử

cười, làm việc. Con được làm em bé đến hai lần! 
Ngày xưa, em bé ấy có nhiều lúc hờn dỗi, cáu 
kỉnh, đòi hỏi, làm buồn lòng các bậc sinh thành. 
Ngày nay, em bé ấy biểu hiện trở lại, dễ thương 
hơn, hiểu biết hơn, dẫu vẫn còn những vụng về, 
thiếu sót. Em bé ấy bắt đầu học cách để mang 
niềm vui đến cho mọi người, để bước chân, hơi 
thở và nụ cười cũng là phương thuốc trị liệu cho 
người và cho chính bản thân mình. Em bé ấy học 
cách buông bỏ những cái gì rất riêng của mình để 
hướng đến những gì rộng mở hơn, cao đẹp hơn. 
Và sự chuyển hóa ấy cũng là niềm hạnh phúc cho 
cả gia đình em bé ấy nữa. Vì sự mầu nhiệm không 
bao giờ có giới hạn.

Năm vừa qua là năm con gặp nhiều thử 
thách, khó khăn từ hoàn cảnh bên ngoài cho tới 
thế giới nội tâm bên trong. Có những va chạm, 
những đợt sóng ngầm, những cơn bão lòng diễn 
ra đôi khi làm con ngộp thở. Nhưng rồi, vượt qua 
hết tất cả, con lại thấy mình may mắn vô cùng. 
Bởi vì, không ở đâu mà thử thách không làm mình 
chết đi mà chỉ giúp mình sinh ra trở lại đẹp hơn 
như ở trong tu viện. Mỗi lần vượt lên chính mình 
là mỗi lần con dường như muốn chạm tới cái gì 
rất bao la, rất rộng lớn, không chỉ giới hạn trong 
những tâm tư nhận thức và ở dưới lớp da này. Nó 
là cái gì, rộng lớn đến cỡ nào, con chưa được biết. 
Nhưng con biết nó sẽ rộng lắm, và bình an lắm. 
Vì chỉ mới một chút hương vị của sự chiến thắng 
những gai gốc trong lòng mình đã khiến con thấy 
hạnh phúc dường ấy thì “cái kia” sẽ là niềm hạnh 
phúc đến thế nào! Và con học được những bài học 
quý giá do chính kinh nghiệm của mình nếm trải 
mà không phải là qua một lý thuyết nào. Đó là 
những khi đau khổ mà nếu con càng oán trời trách 
người, càng nhìn thấy lỗi lầm của người khác, thì 
nỗi đau khổ phiền muộn càng gia tăng. Chỉ khi 
nào con nhận ra sự yếu kém của chính mình trong 

Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni

Con kính bạch Sư Ông!

Con kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại 
chúng! 

Thêm một năm nữa đi qua, tính tới mùng 
10 tháng Giêng năm này (Quý Tỵ) là vừa đúng 
hai năm kể từ ngày con rời bỏ cuộc sống thế tục 
để bước chân vào tu viện. Khoảng thời gian hai 
năm quá ngắn ngủi so với một đời người, nhưng 
mà những gì con được học, được nuôi dưỡng có 
giá trị gấp bao nhiêu lần những gì con đã trải qua 
trong rất nhiều năm trước. Con trân quý tất cả 
những gì con được học hỏi, con cảm nhận được 
trong từng tế bào, sự chuyển hóa diễn ra âm thầm 
và liên tục, mang lại cho con niềm vui và sự bình 
an thực sự ngày càng lớn trong tâm hồn.

Niềm hạnh phúc đơn sơ đầu tiên là con 
biết… làm việc nhà. Từ nhỏ con quen được Mẹ 
con vỗ về chăm sóc, làm hết mọi việc để “con gái 
của Mẹ” chỉ có học mà thôi. Có đôi khi con thấy 
Ba Mẹ con mệt, con cũng lóng ngóng chẳng biết 
phải làm gì. Đến những việc hỏi han, cơm bưng 
nước rót cũng vụng về, lúng túng. Bây giờ, con 
có thể vui mừng nói rằng: “Ba ơi, Mẹ ơi, con biết 
quét nhà rồi, con biết nấu ăn nữa, con biết nhóm 
lửa cho bếp củi, con biết dâng nước và cơm cho 
người lớn rồi!” Cứ mỗi lần con biết làm một việc 
gì đó, con thường thầm nói với mình: “Ba Mẹ ơi, 
con biết làm cái này rồi, khi nào Ba Mẹ già, cần 
con chăm sóc, con sẽ biết cách chăm sóc cho Ba 
Mẹ!” Con nhìn sự chuyển hóa đó ở con với niềm 
vui và lòng biết ơn môi trường tu viện, Sư Ông, 
quý sư cô, sư chị, sư em, các em tập sự… Trong 
đó gần gũi và dày công dạy bảo cho con nhất là sư 
cô y chỉ sư con. Chẳng có ở nơi nào mà một người 
đã đến tuổi trưởng thành lại còn được dạy từng li 
từng tí, từ cách đi, đứng, nằm, ngồi, đến cách nói, 
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sự việc đó, con phát khởi tình thương và ý thức 
biết ơn được thắp sáng trong con để con quyết 
tâm thay đổi tình trạng thì nỗi đau khổ nhẹ dần và 
biến mất như chưa hề tồn tại. Con nhận ra buồn 
vui cũng chỉ là những con sóng vô thường của 
tâm thức, sự trách móc hay sự tha thứ cũng vậy. 
Chỉ cần con đừng ôm ấp, nắm bắt cái tiêu cực thì 
cái tích cực sẽ có cơ hội biểu hiện. Chỉ cần con đủ 
nhạy để nhận diện cái tiêu cực xuất hiện trong tâm 
tư con thì chính “nó” sẽ “mắc cỡ” và biến mất.

Có một lần, con thấy giận sư em con. Con 
tự nhủ mình phải buông bỏ, nhưng mà sự trách 
móc thỉnh thoảng đi lên trong con vài lần trong 
ngày. Tối hôm đó, con đang lạy Bụt thì sự trách 
móc xuất hiện trở lại. Con hơi ngạc nhiên vì nghĩ 
là mình đã bỏ qua rồi mà sao nó cứ quay lại. Con 
lại nghĩ, hay mình chưa chăm sóc em bé ở trong 
mình đúng mức, chưa 
lắng nghe nó đúng mức. 
Thế rồi con nói với em 
bé: “Được rồi! Bây giờ 
chị lắng nghe em đây! 
Em đang buồn khổ như 
thế nào? Chị sẽ chăm sóc 
em!” Lạ kỳ chưa, con 
tìm mãi không thấy sự 
giận dữ, sự trách móc ở 
đâu cả. Và con nhận ra 
rằng chúng chỉ là những 
ảo ảnh mà thôi, chúng 
không phải là con, và vì thế chúng không có mặt 
mãi ở trong con. Chỉ khi nào con lẩn tránh chúng, 
thì chúng mới “hù nhát” con mà thôi!

Một bài học nữa mà con đã học được, đó 
là mỗi khi con thấy phiền não xuất hiện nhiều 
trong tâm tư, đó là tiếng chuông báo hiệu con 
đang buông lỏng sự thực tập. Chỉ cần con quay về 
hết lòng thực tập tất cả các pháp môn căn bản thì 
niềm vui sẽ trở lại mà không cần phải có sự thay 
đổi nào ở hoàn cảnh bên ngoài. Những sự thay đổi 
bên ngoài sẽ có thể diễn ra từ từ sau đó, nhưng 
điều đó thật sự không phải là điều tối quan trọng 
để có được niềm vui, sự hòa bình trong tự tâm.

Nhờ có Sư Ông, quý sư sô lớn chỉ dạy mà 
các pháp môn thực tập căn bản đã từ từ thấm vào 
con và con đã có thể bắt đầu tập tành đem nó đến 

cho mọi người, dầu vẫn còn nhiều vụng về. Ký 
ức đáng nhớ trong năm qua là khi Bà Nội con hấp 
hối. Nghe tin, con khóc và xin sư cô y chỉ sư cho 
con về thăm Bà con. Sư cô dạy con không nên 
về nếu con chưa thực tập để có đủ bình an hiến 
tặng cho gia đình con. Con vâng lời chỉ dạy của 
sư cô y chỉ sư và sư cô Tịnh Quang để học cách 
có bình an cho mình và “hướng dẫn từ xa” cho 
Bà Nội con. Ban đầu, khi con gọi điện về nhà hỏi 
thăm và nói: “Bà ơi, con đọc kinh cho Bà nghe 
nha!” Bà con trả lời: “Bây giờ Bà không muốn 
nghe gì nữa hết!” Biết Bà con sợ chết, con bèn 
nói: “Vậy thì con đọc truyện cổ tích và thơ cho Bà 
nghe nha!” Bà con “ừ”. Vậy là con đọc “Kinh Độ 
Người Hấp Hối”, nhưng mở đầu bằng: “Ngày xửa 
ngày xưa, dưới thời của Bụt…” rồi con đọc bài 
“Thân này không phải là tôi…” và cái lạy thứ ba 

trong sự thực tập ba cái 
lạy cho Bà nghe. Bà con 
đã hiểu được, chấp nhận 
được, còn hứa với con: 
“Nội sẽ thay áo mới, lúc 
đó Nội trẻ hơn con, con 
già hơn Nội. Nội sẽ vào 
chùa tu, làm học trò của 
sư cô Yên Tử!» Con cảm 
động và vui mừng muốn 
khóc.

Những ngày con 
được về thăm Bà con 

cùng với quý sư cô, sư chị, sư em, con đã có thể 
hát thiền ca cho Bà con nghe, cũng như nhắc về 
những điều tốt đẹp mà Bà con đã làm. Lần cuối 
con gặp Bà con, là khi Bà con đã nửa mê nửa tỉnh, 
chỉ ú ớ thốt ra được vài lời. Con làm Thiền buông 
thư cho Bà con, với một kiểu mà con chưa được 
học. Con không nói đến sự trân quý và biết ơn 
các bộ phận trong cơ thể mà con chú trọng đến sự 
buông bỏ, ý thức từng bộ phận không phải là mình, 
dựa theo “Kinh Độ Người Hấp Hối”. Và con hát 
những bài kệ, đọc những bài sám, những bài thơ 
của Sư Ông liên quan tới đề tài đó. Con cảm nhận 
rằng việc làm Thiền buông thư đã có kết quả vì Bà 
Nội con bắt đầu nhắm mắt, khuôn mặt thư giãn, 
thở đều và bắt đầu ngủ được sau hai ngày đêm 
mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Con nghĩ sự sợ 
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hãi và chống chọi với cái chết đã làm Bà con mất 
ngủ. Khi con cho Bà Nội con uống nước, con vừa 
đút từng muỗng nước cho Bà, vừa hát hoặc ngâm 
những bài kệ tán dương Bồ Tát Quán Thế Âm, 
Nước Tịnh v.v… mà con đọc theo cuốn Nhật Tụng 
Thiền Môn năm 2010. Con nói với Bà con: “Bà ơi, 
Bà đừng sợ gì hết. Bà có biết không, xung quanh 
Bà có rất nhiều Bụt và Bồ Tát đó. Bà có thể không 
thấy, nhưng con thì thấy rõ ràng. Nước này là nước 
của Bồ Tát Quán Thế Âm cho Bà uống đó. Uống 
tới đâu thì nhẹ nhàng tới đó, uống vô thì không còn 
sợ hãi nữa!” Lúc đó, con không nói dối với Bà con, 
vì con thấy rất rõ rằng Ba Mẹ con đang có mặt cho 
Bà, con đang có mặt cho Bà. Đó là những Bồ Tát 
đang ở quanh Bà, và khi con cho Bà uống nước, 
con đồng nhất tâm mình với tâm của Bồ Tát Quán 
Thế Âm. Vì con nhớ lời Sư Ông dạy rằng, chỉ cần 
thân tâm hợp nhất, hết lòng cầu nguyện cho điều 
tốt lành thì một lời nói bình thường cũng sẽ thành 
thần chú linh nghiệm. Bà con uống hết nước. Khi 
Bà con mới bắt đầu nửa mê nửa tỉnh thì bàn tay 
Bà con co quắp lại, Mẹ con phải xoa bóp cho Bà 
con thường xuyên. Vậy mà sau khi con làm Thiền 
buông thư, rồi cho Bà con uống nước của “Bồ Tát” 
thì bỗng nhiên bàn tay mềm mại và duỗi thẳng ra, 
cho tới khi Bà con qua đời mấy ngày sau đó. Trong 
lúc mê sảng, có lúc Bà con gọi tên Ba con, Mẹ con. 
Con sợ Bà con sẽ nuối tiếc, không siêu được, nên 
con nói: “Bà ơi, Bà đừng gọi tên Ba Mẹ con nữa, 
Bà nói “Mô Phật” đi.” Bà con cố gắng mấp máy 
miệng và bỗng thốt ra được hai lần câu: “A Di Đà 
Phật!”  Con vui mừng khôn xiết vì Bà đã không 
lặp lại máy móc lời con nói, chắc hẳn có sự thực 
tập và sự nương tựa Tam Bảo đang diễn ra trong 
nội tâm của Bà con. Con đã thấy yên tâm. Dự đám 
tang của Bà Nội, con đã có thể gõ nhẹ vào quan tài 
Bà con, thì thầm: “Bà ơi! Bà đừng kẹt vào thân này 
nha, thân này không phải là Bà đâu!” Đó là lần đầu 
tiên trong đời con trải qua cái chết của người con 
thương mà con có được sự bình an trong lòng. Con 
không biết lấy gì để cảm ơn cho hết tất cả những sự 
yểm trợ tinh thần và vật chất mà con nhận được từ 
sư cô y chỉ sư con, sư cô Tịnh Quang, các sư chị, 
sư em, chị em tập sự trong chùa, và đặc biệt là sư 
cô Tư Nghiêm con ở Làng cũng gọi điện về an ủi 
và yểm trợ tài vật cho gia đình con. 

Vào dịp cuối năm, có những nhân duyên 
khiến con có cơ hội thực tập nhiều và làm được 
mấy bài thơ mà mỗi lần làm xong thì con hạnh 
phúc lắm. Vì mỗi bài thơ là sự ghi lại những kinh 
nghiệm nho nhỏ của sự chuyển hóa ở trong con. 
Con kính chép ra để dâng lên Sư Ông, sư cô lớn 
ở Làng, sư cô y chỉ sư, sư cô Tịnh Quang, sư cô 
Tư Nghiêm con cũng như quý thầy, quý sư cô và 
đại chúng ở khắp nơi thay cho lời cảm ơn và quà 
năm mới:

BÀN TAY BỒ TÁT
Ai xóa mất bàn tay Bồ Tát
Con vẽ trên tường – đang vẫy nhành dương
Lần đầu tiên nhìn thấy vết xi măng
Xóa lấm lem chỗ dày chỗ khuyết
Tâm kinh ngạc, trách móc và nuối tiếc
Cùng khởi lên một lúc ở trong con.
Thôi thế là hình vẽ đã không còn
Ai nỡ xóa âm thầm không cho biết?
Con tập thở, tập đi và nghe pháp
Bỗng nụ cười kỳ diệu nở trên môi
Con mất gì đâu, ảo ảnh thôi!
Trong cơn lốc vô thường không hẹn ước
Có biết bao cơ đồ lúc trước
Đã vùi chôn thành phế tích ngày sau.
Hoa đốm thôi mà, hờn trách chi nhau
Bàn tay mất để có ngàn tay hiện
Trong tim con giọt nước thần cam lộ
Của tình thương nhờ vậy chảy tràn trề
Biết bao người chưa thoát khỏi bến mê
Đang khẩn thiết chờ những bàn tay thực 
Có chi đâu để mà buồn bực
Không sức mạnh nào xóa được tình thương 
Là cái đẹp vĩnh hằng - nhiều như nước đại dương
Con đã hiểu! Chuyện người tu thuở trước
Vẫn điềm tĩnh, không hề chùn bước
Trước lưỡi gươm của Hoàng tử vô minh
Đầu Sư rơi như ngọn gió xuân
Hơi mát mẻ thổi đến muôn nghìn kiếp
Vị Hoàng tử dầu chưa tỉnh ngộ
Cũng đã được độ rồi nhất định sẽ lìa mê
Ôi! Tình thương! Như món quà quê
Được gói ghém từ bàn tay Mẹ
Có tình thương con đâu còn sợ hãi
Vượt muôn trùng sóng dữ vẫn bình an.
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VỪNG ƠI! MỞ CỬA!
Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!
Thần chú yêu thương đã đọc rồi
Hoa lá vẫn còn xanh trước ngõ
Mở lòng thức dậy mỉm cười thôi!

Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!
Cho tràn ánh sáng của thương yêu
Chiếu soi châu báu đầy tâm ấy
Này hạt bao dung, rộng mở nhiều!

Vừng ơi! Mở cửa hồn đi chứ!
Kẻo lỡ duyên lành với nước mây
Núi trăng đang đợi người ngắm đó
Nghĩa tình chờ đợi một bàn tay!

Con xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ 
cho Sư Ông, Sư Cô lớn ở Làng cũng như toàn thể 
đại chúng khắp nơi và các ân nhân khác của con 
có thật nhiều sức khỏe và niềm vui, cầu nguyện 
cho Tăng thân luôn lớn mạnh và hạnh phúc trong 
sự thực tập Hiểu, Thương, bồi đắp tình huynh đệ.

CHIM VỀ TỔ ẤM
(Trích những lá thư gởi Thầy và các huynh đệ của các sư anh, sư chị và sư em từ nhiều trung tâm thuộc Làng Mai)

Nhưng con cũng nhận thấy mỗi khi con 
nhận diện được điều đó khi nó phát khởi thì tự 
nhiên tâm con lại trở nên sáng tỏ, thoáng đãng. 
Ánh sáng chánh niệm giống như tia nắng mặt trời 
xuyên qua lớp mây mù. Vì vậy mà con quyết tâm 
thực tập theo dõi cảm thọ của mình trong ngày. 
Mỗi khi con thấy mình đang mơ màng hay cảm 
thấy chật chội, khó chịu ở trong tâm là con trở về 
theo dõi hơi thở. Cách này rất hiệu quả đối với 
con. Con còn có một công cụ rất hữu hiệu nữa, 
đó là thi kệ. Mỗi khi con sử dụng thi kệ khi làm 
các công việc hàng ngày thì con có khả năng trở 
về với giây phút hiện tại ngay lập tức. Những bài 
thi kệ còn có tác dụng tưới tẩm những hạt giống 
thương yêu và niềm vui trong con, nhờ vậy mà 
năng lượng chánh niệm trong con mỗi ngày một 
lớn. Ban đầu khi thực tập thì con hay quên lắm, 
nhưng bây giờ thì con nhớ đến thi kệ nhiều hơn.

Con còn có một niềm vui nữa, đó là sự thực 
tập Ba cái lạy. Thật là mầu nhiệm khi thấy được 

Hoa trái tu học
Kính bạch Thầy, 

Kính thưa đại chúng, 

Vào đầu an cư, con phát nguyện chỉ thực tập 
một điều thôi, đó là: DỪNG SUY NGHĨ và TẬP 
THỞ. Thật là vui vì sau đó Thầy cũng dạy chúng 
con về sự thực tập dừng lại đài phát thanh NST 
(Non-Stop Thinking: suy nghĩ không dứt) ở trong 
đầu mình.  

Đối với con, cái đài phát thanh làm việc 
không ngừng nghỉ này là trở ngại lớn nhất làm cho 
con không tiếp xúc được với những mầu nhiệm 
của sự sống trong giây phút hiện tại. Nhiều lúc, 
khi nhìn lại một ngày đã qua, con có cảm giác như 
con đã không có mặt thật sự cho những gì diễn ra 
trong ngày. Tâm con rất dễ bị phân tán. Có khi gần 
xong bữa ăn con mới nhận ra nãy giờ con hoàn 
toàn không có mặt cho bữa ăn, tâm con mải mê đi 
về quá khứ hoặc tương lai. Con cảm thấy tâm mình 
như có mây mờ che phủ và nó chật hẹp quá chừng. 
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khả năng nuôi dưỡng và trị liệu của đất Mẹ! Mỗi 
ngày đất Mẹ đưa con trở về để tiếp xúc với mạch 
sống đang tuôn chảy và đôi khi đất Mẹ cũng mang 
đến cho con những món quà đầy bất ngờ. 

Cách đây một tháng, con đã nhận được một 
món quà như vậy. Đó là khi con đang lạy xuống 
để tiếp xúc với đất Mẹ đồng thời quán tưởng về 
người mẹ huyết thống của mình. Mẹ của con 
thường hay buồn và dễ bị trầm cảm. Trên bề mặt 
trí năng thì con có thể hiểu được nỗi buồn của 
một người được sinh ra tại nước Đức vào năm 
1939 – khi mà chiến tranh thế giới thứ hai bắt 
đầu bùng nổ. Nhưng trong lúc lạy xuống và quán 
tưởng về mẹ, bất chợt con chạm tới một điều gì 
rất lạ. Con cảm được rõ ràng nỗi đau của mẹ ở 
trong con. 

Mẹ con được sinh ra ở một thành phố lớn 
của nước Đức – nơi chuyên sản xuất vũ khí chiến 
tranh. Khi quân Đồng minh biết được điều đó thì 
họ tổ chức nhiều cuộc công kích xuống thành 
phố. Và mỗi khi sắp sửa có trận công kích thì 
còi báo động rú lên để báo cho người dân nhanh 
chóng chui vào trong các hầm tránh bom. Nhiều 
khi, chuyện này xảy ra nhiều lần trong ngày, có 
khi người dân phải ở trong hầm cả ngày hoặc hai, 
ba ngày. Cho đến bây giờ, mẹ vẫn bị ám ảnh bởi 
tiếng còi báo động của thời chiến tranh, mỗi khi 
nghe tiếng còi hú là mẹ rất căng thẳng và lo sợ. 
Chỉ cách đây một vài năm, lần đầu tiên mẹ mới 
chia sẻ với con. Mẹ con kể khi mẹ mới bốn tuổi, 
có một ngày còi báo động rú lên và tất cả mọi 
người đều chạy vào hầm trú ẩn. Nhưng hôm đó 
bà ngoại, mẹ ruột của mẹ cùng một em gái mới 
sinh không kịp chạy vào hầm, và bị hàng loạt quả 
bom rơi xuống rất gần, xung quanh họ nhà cửa 
đều bị đốt cháy. Khung cảnh lúc đó thật hoảng 
loạn và điêu tàn. Đến bây giờ mẹ vẫn không thể 
nào quên được những hình ảnh đó và vì vậy mà 
từ trước đến giờ mẹ không chia sẻ được với con. 

Khi con lạy xuống và tiếp xúc với đất Mẹ, 
con chợt cảm nhận được nỗi lo lắng, sợ hãi của 
mẹ đang có mặt trong con lúc đó. Con thấy được 
hình ảnh của mẹ khi còn nhỏ đang hiện hữu ở 
trong con. Tự nhiên, con thấy thương mẹ vô 
cùng. Con đã có thể ôm ấp mẹ cùng với nỗi sợ hãi 
trong con một cách dịu dàng, đầy tình thương. Và 

lúc đó, con thấy rõ rằng đây chính là một trong 
những yếu tố khiến cho tâm con lúc nào cũng như 
có mây mờ che phủ. 

Ngày hôm đó, con tiếp tục quán chiếu về tổ 
tiên đất đai của mình. Tổ tiên của con là kẻ xâm 
lược mà cũng đồng thời là nạn nhân của chiến 
tranh. Họ cũng từng phải trải qua những gì mà 
mẹ của con đã trải qua. Nhưng đồng thời trong 
họ cũng có ý chí mạnh mẽ và quyết tâm thay đổi 
cuộc đời mình theo hướng tích cực và ý nghĩa 
hơn. Con cũng nhận thấy tổ tiên bên nội của con 
là người Ý – tổ tiên con cũng đã từng tham gia 
lực lượng Đồng minh chống phát xít và bị phát 
xít Đức sát hại. Con thấy được lòng can đảm của 
tổ tiên, quyết đi theo những gì mà họ tin là chính 
nghĩa và cần phải theo đuổi. Tất cả liệt vị đều có 
mặt trong con, con là sự tiếp nối của tổ tiên. Con 
có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, căm hờn 
cũng như ý chí, hy vọng và tình thương yêu của 
tổ tiên. Trong con bỗng tràn đầy tình thương đối 
với tổ tiên của mình, và con cũng cảm thấy rất 
hạnh phúc vì con đã có thể tiếp xúc và hiểu được 
tổ tiên của mình một cách sâu sắc. 

Giờ đây, mỗi khi có một nỗi sợ hãi hay lo 
lắng khởi lên khiến cho con đánh mất mình con 
nhớ lại những gì con đã cảm nhận được khi con 
thực tập Ba cái lạy hôm đó. Điều này giúp cho 
con có thể chấp nhận và ôm ấp những cảm thọ với 
tình thương và năng lượng chánh niệm mà không 
để bị kéo đi. Con ý thức rằng một quá trình trị liệu 
đang diễn ra không những đối với con mà còn đối 
với tổ tiên trong con. Điều này khiến con vô cùng 
biết ơn Thầy và Tăng thân. 

Mỗi ngày sống trong Tăng thân, con được 
nuôi dưỡng bởi các sư anh, sư chị, sư em của 
mình. Dòng sông Tăng thân đang đưa con đi tới 
mỗi ngày trong sự thực tập.  Nhờ có Tăng thân 
mà nhiều bông hoa đã nở trong vườn tâm của 
con, và chắc chắn là sẽ còn nhiều bông hoa nữa 
sẽ nở trong tương lai. Con hạnh phúc vì con đã 
về, con đã tới.

Con của Thầy và Tăng thân,
Trăng Diệu Lý 
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Hạnh phúc với tình huynh đệ
Kính bạch Thầy,

Kính thưa đại chúng,

Con tên là An Quốc Thiên, đây là tên mới mà 
Thầy đã đặt cho con. Con vui với cái tên này lắm! 
Con đến Làng vào ngày 15 tháng 11 năm ngoái 
và trong một năm qua, con có rất nhiều hạnh phúc 
khi sống trong Tăng thân, sống trong tình huynh 
đệ. 

Năm ngoái, khi mới đến Làng, tiếng Anh 
của con còn rất yếu nên con chưa nghe được pháp 
thoại của Thầy. Nhưng may là con ở cùng với 
thầy Kai Li, thầy đã dịch pháp thoại ra tiếng Hoa 
cho con, nhờ vậy mà con hiểu được những lời 
Thầy dạy. Bây giờ thì con đã theo học lớp tiếng 
Anh cùng với các huynh đệ xóm Thượng, chúng 
con học và chơi với nhau rất vui.  

Ở Làng Mai, khi thực tập thiền ăn, con thấy 
hơi khó đối với con, vì trong truyền thống thiền 
mà con từng thực tập thì mọi việc đều phải làm 
rất nhanh. Còn ở Làng thì ngược lại, mọi thứ đều 
phải làm trong nhẹ nhàng và thảnh thơi. Trong 
các bữa ăn, con đều nhắc mình phải coi sự thực 
tập ăn cơm trong chánh niệm là một thực tập căn 
bản của mình. Ban đầu cũng hơi khó nhưng sau 
ba tháng ở Làng, con thấy mình thực tập khá hơn 
trước rất nhiều. Đó là nhờ quý thầy đã giúp con 
rất nhiều, con rất biết ơn điều đó. Con hy vọng 
là mình có thể mang sự thực tập này về áp dụng 
trong chùa nơi con ở, đó là chùa Văn Phong, tỉnh 
Dương Châu, Trung Quốc. 

Thiền hành cũng là một pháp môn khó thực 
tập đối với con. Con nhớ khi còn ở Trung Quốc, 
mỗi khi đi lên chánh điện của chùa, con hay bị 
va vào thành cầu thang, rất là đau. Khi đó con 
chưa biết chánh niệm là gì, sự thực tập của con 
cũng còn rất yếu. Nhưng khi đến đây, con thấy ai 
đi cũng chậm hết. Và con bắt đầu thực tập thiền 
đi mỗi ngày, bây giờ thì con đã làm hay hơn năm 
ngoái rồi. Thỉnh thoảng con cũng còn đi nhanh, 
mỗi lần như vậy con hay được quý thầy nhắc, nhờ 
vậy mà con ý thức hơn về bước chân của mình, 
con thấy rằng mình không cần phải vội vã như 
vậy. Con rất thích lời dạy của Sư Ông: mỗi bước 

chân là hạnh phúc, mỗi bước chân là thảnh thơi. 
Con lấy câu thiền ngữ này làm đề tài thực tập cho 
mình trong suốt mùa Đông này. Con cần phải 
thực tập không nói và không suy nghĩ trong khi 
đi. Con thấy nếu không nói trong khi đi thì con có 
thể làm được nhưng không suy nghĩ thì khó quá. 
Con cần phải đầu tư hơn nữa vào sự thực tập này.

Con thấy con còn dở trong thiền làm việc. 
Mỗi lần có giờ chấp tác là con không muốn đi. 
Nhưng quý thầy chia sẻ với con rằng thiền làm 
việc cũng là một pháp môn thực tập căn bản ở 
Làng Mai. Nó cũng giống như thiền ngồi và thiền 
đi. Vì vậy mà con thay đổi một chút cách nhìn của 
mình đối với việc chấp tác trong tu viện. Con nhớ 
tháng sáu năm ngoái, trong khóa tu tại Viện Phật 
học ứng dụng châu Âu (EIAB) ở Đức, con được 
phân công làm sữa đậu nành cùng với các thầy, 
các sư cô. Con hạnh phúc lắm vì công việc này 
thật là vui và đòi hỏi con phải hết sức kiên nhẫn. 
Nhiều lúc con muốn làm cho thiệt nhanh nhưng 
rồi con được các huynh đệ nhắc liền. Con trân 
quý điều đó lắm. Con hạnh phúc với tình huynh 
đệ trong tăng thân, con có thể ngồi uống trà chơi 

Pháp đường trong khóa tu mùa hè
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với quý thầy, có thể chia sẻ những khó khăn của 
mình, thậm chí cả những vấn đề rất nhạy cảm. 
Chúng con học hỏi được từ kinh nghiệm của nhau. 
Nếu con có gì chưa hiểu khi nghe pháp thoại của 
Thầy thì con có thể tìm đến phòng của các sư anh 
lớn để học hỏi thêm. Điều này rất quý đối với con 
vì ở chùa con, mọi người không bao giờ chia sẻ 
với nhau, không ai muốn nói ra những khó khăn 
trong lòng mình. 

Còn một điều nữa mà con rất thích ở Làng 
Mai, đó là mỗi năm trước mùa an cư Kiết Đông, 
mọi người trong tăng thân đều được thay đổi 
phòng. Con được ở phòng mới và có bạn mới. Ở 
chùa con, không bao giờ con muốn chuyển phòng 
hết vì con có quá nhiều đồ đạc, nếu muốn chuyển 
phòng thì con phải nhờ cư sĩ đến giúp. Vì vậy mà 
con rất thích sự thực tập này của Làng Mai. Con 
hy vọng là con có thể đem những pháp môn thực 
tập của Làng Mai về Trung Quốc. 

Con xin tri ân Thầy và Tăng thân. 
Con – An Quốc Thiên

Bờ giác
Đã hơn ba năm ở Làng, con đã làm quen 

và cảm thấy thoải mái, tự tin hơn về đời sống 
xuất gia của mình. Con đang có hứng thú trong 
sự thực tập nhìn lại mình và hoàn cảnh trong 
mỗi giây phút hiện tại. Có những điều không 
như ý muốn hay sự mệt mỏi đến thì con chỉ 
nhận diện đơn thuần nó mà thôi và ít có sự 
suy tư, tranh đấu trong tâm. Trước đây con khổ 
nhiều là vì tâm con thường suy nghĩ mà không 
biết mình đang bị kéo đi. Nhờ Sư Ông dạy thở, 
dạy đi mà con có cơ hội thấy nó và thoát ra 
được. Học giáo lý về vô thường, vô ngã nên 
con tập nhìn cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ 
cần kiên nhẫn với thời gian. Sự hờn tủi đến thì 
con vừa nhìn vừa nói với lòng mình: Có nhiều 
nguyên nhân nên nó biểu hiện. Thôi bây giờ 
con đi thiền hành để chuyển hóa môi trường 
bên trong cũng như ở ngoài một chút. Đi ra 
ngoài tiếp xúc với cỏ cây, đất trời, rồi nhờ đó 
mà sự hờn tủi trong con lắng xuống.

 Con hiểu rõ hơn là Tăng thân có thể ôm 
ấp vì sự sống có liên hệ mật thiết với nhau. 
Điều mà con không thấy rõ lắm trước đây. Con 
tin vào cái nhận biết là bờ giác luôn có đó và 
cho con trở về nương tựa mà không bị kẹt, 
chìm đắm hay đánh mất mình trong sự thực 
tập hình thức và suy tư của con. Nhờ an trú 
trong mỗi giây phút hiện tại mà con có cơ hội 
buông bỏ những gì đã qua một cách dễ dàng 
để đón nhận những giây phút mới đến. Sự thực 
tập an trú hạnh phúc giúp con cảm thấy đầy 
đủ, bằng lòng và thành công với những sinh 
hoạt đơn giản hằng ngày. Con có cơ hội làm 
nhiều công việc với tâm niệm phụng sự nên 
dễ có niềm vui. Tăng thân luôn có nhiều thay 
đổi nên làm việc gì cũng phải thấy hạnh phúc 
trong lúc làm và không đánh mất mình trong 
sự mong cầu gì cho tương lai. Làm việc cũng 
vui mà không làm việc, tận hưởng thời gian đi 
qua cũng vui. Đời sống đa dạng của Tăng thân 
đã giúp con học hỏi rất nhiều, và con có điều 
kiện để mở lòng ra với nhiều người. Nhờ được 
học và nhắc nhở nên khi thấy và nghe cái gì 
không vừa ý, con luôn có tâm niệm muốn hiểu 
để chấp nhận và thương yêu. Nếu không thì 
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lúc đó trong tâm chỉ có sự trách móc và khó 
chịu. Khi thấy sư em làm gì hay giỏi hơn con 
thì con phát khởi tâm niệm vui mừng. Sau này 
sư em sẽ giúp được nhiều người với khả năng 
đó. Nếu không có cái thấy này thì tâm con chỉ 
có sự ganh tỵ. Con cẩn trọng hơn tại vì con là 
cái mà con nghe, con thấy, con cảm nhận, con 
suy tư, con làm… Ăn một miếng bành mì với 
bơ mè và mứt mận, con thấy ngon và nghĩ tới 
nhiều người đã bỏ công sức ra.

  Tâm con được nuôi dưỡng rất nhiều bởi 
hoàn cảnh và con người ở đây. Con có ngày 
hôm nay là cũng nhờ nhiều ân nhân và bằng 
hữu đã nâng đỡ cho con trong thời gian qua. 
Con, 
Chân Pháp Thắng

Tìm về nguồn gốc
Thứ năm, 03/12/2012

…Con hạnh phúc vì con hiểu được những 
lời dạy của Sư Ông khi con áp dụng trong đời 
sống của mình và thấy sống đời tỉnh thức thật 
mầu nhiệm biết bao. Con hạnh phúc vì con 
đang dần thấy được (nhận diện và tìm nguồn 
gốc) những tập khí, tâm hành của con mà cũng 
có trong Bố, Mẹ, người thân dòng họ huyết 
thống. Có lúc con chỉ muốn ngồi thiền nhiều để 
tìm hiểu những cái đó trong con, nhưng thì giờ 
hạn chế và con cũng thấy con cần kiên nhẫn. 
Có một tập khí mà trong Bố, trong con và em 
trai con là ít chia sẻ, truyền thông với nhau và 
với người khác. Điều này con đã tâm sự với Bố 
trong lần nói chuyện gần đây qua điện thoại đã 
khiến Bố con chấp nhận. Bố con nói đó là gen 
di truyền và tỏ ra vui lắm khi con nhận diện ra 
và nói cho Bố nghe. Con còn chia sẻ cho Bố 
phương pháp để Bố làm mới lại tình trạng (vì 
hiện nay Bố cũng muốn thay đổi như con, muốn 
có mối quan hệ với mọi người). Con nhắc Bố 
tích cực hỏi chuyện Mẹ và em trai con và đề 

nghị một buổi ngồi chơi với nhau bất cứ dịp nào 
(ví dụ như nhân dịp con gọi điện về thì sau đó 
để Bố nói mọi người ngồi lại để Bố kể chuyện 
cho nghe) và Bố có thể chuẩn bị một ấm trà và 
một món gì đó mọi người cùng ăn. Bố con đã 
vui vẻ đồng ý. 

Ngày 07/01/2013

Những ngày đầu tập sự xuất gia, con có cảm 
nhận công việc bày ra thật nhiều. Khi làm việc, 
trong con có nhiều tâm hành khác cần được coi 
sóc thì con vẫn thấy đi lên những phiền não, tập 
khí cũ. Chúng có mặt trong khi con làm các công 
việc như dọn vệ sinh cư xá theo vòng luân phiên, 
chấp tác với đại chúng hay tổ chức khóa tu.

 Nhưng rồi điều mầu nhiệm đến với con 
khi con thực tập hơi thở ý thức trong từng giây 
phút để thực sự sống với tinh thần hiện pháp 
lạc trú. Bắt đầu con thực tập ý thức về động 
tác, tư thế của thân. Con thực tập ý thức về sự 
mầu nhiệm của thân thể và hiểu được rằng có 
được thân này là do bao công phu lao tác và gần 
nhất là bữa cơm con tiếp nhận trong mỗi buổi. 
Con thực tập ý thức về công việc con làm. Con 
có cái chổi, có sàn nhà, có các dụng cụ sẵn đó 
đang được kết hợp cùng con để làm nên những 
công việc. Con thực tập biết ơn những ai đã góp 
phần làm nên con, làm nên các vật dụng con 
đang dùng, biết ơn những người đang làm các 
công việc khác để con bình an trong công việc 
hiện tại. Con thực tập quán chiếu nơi những vật 
dụng ấy cũng như nơi con để thấy các yếu tố 
đất, nước, gió, lửa, thấy quá trình làm nên, thấy 
ông bà tổ tiên cha mẹ, thấy em bé ba tuổi là con 
đang làm. Và con tập ý thức có Bụt, có Sư Ông, 
có quý sư cô để con biết đến đời sống chánh 
niệm mà thấy được sự mầu nhiệm nơi tự thân 
và xung quanh, hiểu hơn rằng con chỉ là một 
yếu tố nhỏ bé đang góp mặt trong công việc 
chuyển hóa, trong “dòng sinh mệnh đang diễn 
biến mầu nhiệm”. Cũng có những lúc trong tâm 
con đi lên những lo lắng, phân vân làm hay 
không làm, nên làm việc nào trước, con mỉm 
cười nhận diện trở về nhiều hơn với hơi thở để 
tư duy xem nên thế nào. Nếu thấy phù hợp để 
dừng lại những công việc mình thích, con sẽ 
dừng lại và chuyển sang làm việc khác cần hơn. 
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Nếu vẫn chưa đi ra được con sẽ đi thiền hành rồi 
sau đó tiếp tục làm công việc. 

Nhưng hơn hết, con ý thức được điều mầu 
nhiệm chỉ đến và còn khi con hết lòng thực tập. 
Lúc nào buông lung một chút là con thấy thiếu, 
con hiểu nhiều hơn về lời chỉ dạy của Sư Ông: “tu 
trong từng giây phút.” Vậy là lúc nào con cũng “ý 
thức hơi thở vào, ý thức hơi thở ra, ý thức miệng 
mỉm cười, ý thức nét mặt tươi, ý thức sự mầu 
nhiệm của thân này, ý thức sự mầu nhiệm của mọi 
thứ xung quanh con, ý thức niềm biết ơn…”

Con
Chân Trăng Cam Lộ

Đồi Dương Xuân
… Và bây giờ vẫn thế, đã năm năm trôi 

qua, mỗi lần đi về phía đồi Dương Xuân, cái tâm 
mới tinh kia vẫn được lập lại. Tôi đi cho bé Thư 
ngày nào ao ước mà không được, tôi đi cho ba 
mẹ cho tổ tiên, cho Thầy. Chắc bạn ngạc nhiên 
khi nghe tên “đồi Dương Xuân” có vẻ trùng với 
đồi Dương Xuân ở chùa Tổ, Từ Hiếu. Đúng thật 
vậy! Có lẽ đó là những kỷ niệm của Thầy tôi ở 
chùa Tổ, kỷ niệm khi Thầy còn là một chú điệu 
gánh nước, chẻ củi, đi tới đi lui, tung tăng trên 
đồi Dương Xuân ở chùa Tổ. Thầy mang nó qua 
tận Pháp, đến tận miền Nam xa xôi này và nó đã 
trở nên có thật. 

Bạn hiền ơi! Bạn không biết đồi Dương Xuân 
ý nghĩa đối với tôi như thế nào đâu? Nó đã nuôi 
lớn hạnh phúc của tôi mỗi khi tôi đi lên đỉnh đồi 
nhìn xuống toàn cảnh. Vũ trụ như nhập một mỗi 
khi tâm hồn ta biết xúc chạm với không khí, với 
tiếng thì thầm của gió, tiếng ca nhè nhẹ của những 
chú chim… Bản hợp tấu ấy hòa quyện làm tâm 
hồn con người cũng… thổn thức. Thổn thức để 
sống cho trọn vẹn với đất trời vậy. Mỗi khi có đau 
khổ, chỉ cần lên đồi cao nhìn xuống, nhìn cảnh 
chung quanh bao la diệu kỳ kia thì nỗi khổ cũng 
ngay lập tức vơi đi. Vì có lẽ đất ấy linh thiêng từ 

chùa Tổ kéo dài đến tận nơi đây mà bỗng nhiên 
trở thành sức mạnh. Đất trời bao la thì lòng người 
cũng bao la, hay bởi vì đất trời bao la nên nhìn 
thấy thì mọi thử thách nhỏ bé lại để ta vượt qua, 
hay cũng vì đất trời đã có sẵn để ôm lấy trái tim ta 
và dạy ta ôm hết trái tim nhân loại. Đất trời, thiên 
nhiên là một vị Thầy giỏi không lời, dạy ta cách 
sống phải không bạn hiền?

Đường lên đỉnh đồi Dương Xuân, mùa Xuân 
hai bên đường hoa mai nở trắng toát. Mỗi người 
như được trở thành nàng Bạch Tuyết đi giữa 
khung trời thiên đường, xa xa vài cánh hoa mai 
rơi nhè nhẹ, dĩ nhiên phải mỉm một nụ cười mỉm 
chi để ý thức trọn vẹn không gian trong vắt của 
trời Xuân diệu kỳ, để thỏa lòng ta với nước non. 
Cuối mùa Hè thì bắt đầu có trái mận, người Mỹ 
gọi là trái Plum. Mỗi trái mận to gần bằng một 
trái cóc, nhưng nó màu tím đỏ và ở giữa có một 
cái hạt cũng rất to, trái Plum rất ngọt và thơm. 
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Sư Ông, quý thầy, quý sư cô đa phần đều thích 
trái mận dòn, chắc, vị ngọt pha một chút chua và 
thơm thơm hơn là trái mận mềm và ngọt lịm. Mỗi 
mùa mận, đại chúng đều mang giỏ lên đồi Dương 
Xuân và tha hồ hái.

Mùa Thu, những trái mận sau khi đã được 
thu hoạch, lá bắt đầu đổi màu. Màu xanh lá cây 
pha vàng rồi dần dần chuyển sang thành màu 
vàng. Và mỗi lần mùa Thu về, tôi đều hớn hở 
lạc mình vào rừng Thu, rừng Thu có cơn gió 
mát, lá thu rơi nhè nhẹ. Giấc mơ từ nhỏ được 
nhìn cảnh mùa Thu giờ đây đã thành hiện thực. 
Có lần tôi hỏi nhỏ một sư chị: “Sư chị ơi, đây 
là thật! Có phải lá cũng là hoa không?” Sư chị 
gật đầu hiểu ý. Có lẽ cái rực rỡ của lá thu vàng 
có nắng nhẹ rọi vào làm ta tưởng rằng ta đang 
đi giữa mùa Xuân, giữa rừng hoa vàng. Sự hài 
hòa giữa mùa Thu và mùa Xuân đâu xa lạ. Khi 
ta có hạnh phúc thì mùa nào cũng trở nên đẹp 
đẽ, trở thành một, trở thành huy hoàng. Đó mới 
gọi là “tâm tạo nên cảnh”, còn cảnh thì mãi mãi 
có đó cho chúng ta.

Mùa Đông mỗi bước chân dường như 
chậm lại, cái lạnh làm mọi thứ trở nên chậm lại, 
nhẹ hơn, cẩn trọng hơn. Ta vẫn bước, từng bước 
lên đồi cao. Đồi Dương Xuân sao rộng thế, bao 
la hơn hẳn các mùa khác. À thì ra vì cây cối 
chung quanh đã rụng hết lá. Xa tít đằng kia, 
các cây trong rừng cũng đều rụng lá. Quý Sư 
Bà từ Việt Nam sang cứ ngỡ là những cây củi 
được cắm vào đất và bảo thị giả: “Sao không 
lấy củi về chụm, đốt lò, nấu cơm?” Thật vậy, 
mùa đông khi nhìn những cành cây mận trụi 
sạch lá, ta cứ ngỡ mọi thứ đã không còn, đã 
chết rồi. Nhưng không, chỉ cần đủ điều kiện là 
lập tức một nhành hoa sẽ xuất hiện. Ta đâu cần 
mong cầu phải không, vì mùa Đông cũng mầu 
nhiệm lắm. Không gian càng lúc càng rộng, 
những chiếc lá, cành hoa, chim chóc đều ngủ 
thiếp, cảnh vật lặng yên, thật dễ dàng để làm 
cho tâm hồn ta lắng dịu lại. Thưởng thức sâu 
sắc của sự sống, ta càng quý hơn từng giây phút 
của đất trời ban tặng.

Một ngày nọ, tôi được cầm tay một sư em đi 
lên đồi Dương Xuân. Mặt trời bắt đầu thức dậy. 
Cái lạnh từ buổi sáng sớm được pha vào một chút 

cái ấm của mặt trời. Mặt trời đang len vào chiếc 
áo khoác để truyền hơi ấm trực tiếp đến toàn thân. 
Mỗi bước chân là về nhà, mỗi bước chân là có 
mặt, mỗi bước chân là trị liệu… cứ như thế chúng 
tôi đã đến đỉnh đồi. Ánh dương xuân cũng đã lên 
cao và có mặt hoàn toàn cho đất trời, cho chúng 
ta. Lúc đó là lúc giao hợp giữa trái tim mặt trời và 
trái tim con người. Bạn không biết mặt trời quý 
giá như thế nào đối với mùa đông xứ Tây đâu. 
Đến để mà thưởng thức nha bạn!

Chân Tạng Nghiêm

Lau nhà – lau tâm
… Tôi thắp một viên trầm cúng dường lên 

Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Tượng Ngài thật đẹp 
và trang nghiêm trên kệ sách. Đây là không gian 
riêng mà tôi vừa bài trí được. Lòng tôi thấy thật 

Đồi Bụt - Xóm Thượng - Làng Mai
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hân hoan cho hiện tại của mình. Hương trầm bắt 
đầu lan tỏa và tôi có cơ hội để tận hưởng từng 
giây phút. Đó là cảm giác thật an lành trong thân 
tâm của một người tu chẳng chút vướng bận lo 
âu. Nếu nói không lo âu thì chẳng phải, nhưng 
trong hiện tại này thì đó là sự thật. Đâu phải đi 
tu là không vướng bận lo âu. Cái hay là khi có 
vướng bận lo âu thì người tu biết nhận diện và 
chuyển hóa chúng để chúng được thay thế vào đó 
cơ hội có mặt trọn vẹn cho bây giờ để tâm không 
đi chơi trong suy tư. Thật là hạnh phúc khi được 
làm người tu, được thực tập để tận hưởng những 
giờ phút tự do đến vậy. Mới hôm qua đây, trong 
khi lau dọn phòng cho sạch sẽ, tôi tìm lại được 
cảm giác như bao lần. Tôi thấy lòng mình thật 
thênh thang. Tôi chẳng có gì phải lo lắng và toan 
tính lúc này cả. Những lúc như thế, sự thực tập 
chánh niệm là để tâm vào từng động tác của mình 
đã làm cho tôi có hứng thú và tìm thấy niềm vui. 
Từng động tác lau sàn cũng như từng lời nhắc 
nhở cho sự thực tập. Làm việc cũng là cơ hội 
để thấy được nội tâm mình. Nhìn cho kỹ để lau 

cho sạch, nhìn cho kỹ để gột sạch đi những dơ 
bẩn đang còn trên sàn nhà cũng chính như những 
phiền não, lo lắng bên trong tâm. Dù biết rằng 
não phiền bụi bặm sẽ luôn có hoài ở đó, nhưng 
chỉ cần chịu khó để hết khả năng mình vào mà 
gột rửa thì hàng ngày niềm vui sẽ đến từ công 
phu đó của mình. Nhờ đó mà tôi có được hạnh 
phúc và tự do thật nuôi dưỡng. Đây gọi là tự do 
ngay khi làm công việc thường nhật và giản đơn 
nhất. Thứ tự do bình dị mà mầu nhiệm. Thầy đã 
dạy các con của Thầy hãy luôn tìm thấy niềm vui 
trong khi làm việc mà đừng uổng phí đánh mất. 
Có được hạnh phúc trong khi mình làm, có được 
nguồn tự do lòng tôi lại nhớ đến Thầy. 

Con thật biết ơn Thầy đã mở đường chỉ lối 
để con có thể bước vào được cái không gian của 
chân trời từ ái…

Chân Trăng Núi Na

Đâu cũng là nhà
Mùa đông xứ lạnh quê người, mấy hôm nay 

trời ngày càng lạnh buốt, nhưng cỏ cây, chim chóc 
vẫn hót ca, bay đi kiếm mồi và tìm nơi trú ẩn. 
Bầu trời hôm nay dường như thênh thang hơn, con 
đường dạo quanh Xóm Mới uốn quanh như ôm 
trọn tất cả vào lòng. Những suy tư của con cũng 
rơi rụng theo bước chân nhẹ gót như dạo chơi, vui 
thích như trẻ con được quà.

Thời gian có thể làm cho con người trở nên 
yên bình và thản nhiên hòa mình vào cuộc sống 
mới. Cái gì mới cũng có thể cản trở những ước 
muốn của mình, nhưng rồi thì đất vẫn là đất và đâu 
rồi cũng là nhà cả. Tại vì cuộc sống, môi trường 
tạo nên con người, nhưng ở đâu mình cũng tu và 
có thể chế tác những niềm vui bình an cho mình. 
Con đang có mặt thật sự và sống thật là đang sống. 
Con nghĩ nếu con sống được như vậy cho con, thì 
con đang sống cho những người thân thương đang 
có mặt nơi con: Thầy, ba mẹ, gia đình, bè bạn. Họ 
với con là một, con đang mang một cơ thể sống 



254  con đã về rồi đó

trong họ. Theo thời gian rồi cũng sẽ lớn, sẽ trưởng 
thành với những chặng đường mà con đã đi qua, 
khi ngoảnh đầu nhìn lại những gì sau lưng, con 
không nghĩ rằng đó là sự thật, mà tất cả đều là 
những bài học, những kinh nghiệm quý giá. Và 
chẳng có gì lỗ lã khi con phải vấp té đôi lần trên 
những đoạn đường ấy.

Con ý thức rằng ở đâu mọi việc cũng xảy ra 
một cách khá giống nhau. Những khó khăn, khổ 
đau của con, cũng như của từng cá nhân trong đại 
chúng đều phát xuất từ những cái rất là con người. 
Ai cũng mong muốn cho mình luôn vui vẻ, bình 
an. Ai cũng biết rằng rồi thì tất cả đều có trong 
nhau từng giây, từng phút. Khi lòng thật sự lắng 
yên thì con sẽ thấu rõ hơn những gì trong tâm hồn 
và của đất trời. Cho nên dù mảnh đất này không là 
mảnh đất con chọn hay mong muốn, nhìn sâu vào 
thì dù ở đâu đi nữa đất cũng là đất, môi trường và 
những con người tuy khác nhau nhưng tất cả đều 
là anh, là chị là em trong một gia đình tâm linh 
rộng lớn. Thế nên cứ sống hết lòng mà không cần 
đòi hỏi một kết quả nào phải hoàn hảo cả.

Mỗi ngày trôi đi con lại càng ý thức rõ hơn 
cho những điều kiện cần thiết trên con đường này, 
nên con phải tranh thủ học và thực tập những gì 
con còn thiếu sót. Cuộc sống xuất gia thật thú vị, 
con có thể thoải mái thưởng thức từng giọt bình 
an đang len lỏi vào hồn như giọt nắng đang len 
lỏi qua ô cửa sổ nơi góc phòng bình yên. Những 
giây phút được ngồi yên thật là sướng quá chừng. 
Và thật vui khi trở về chơi với  những “món” khó 
khăn nơi mình, nó không ngần ngại “sản xuất” để 
cho con nếm thử.

Khi đón chào môi trường mới khiến con nhớ 
đến cái cảm giác đầu tiên khi con mới tiếp xúc với 
Tăng thân, rất mới với pháp môn. Cái gì cũng mới 
nên nó khiến con có nhiều hứng thú để khám phá 
và học hỏi. Con để cho những cái gì xung quanh 
đi vào trong con một cách tự nhiên chứ không cần 
một sự gượng ép nào đó.

Chào đón ngày mới trong bình lặng, những 
giây phút đáng trân quý, cần phải trân quý. Bầu 
trời thanh bình với làn gió se se lạnh làm con cảm 
thấy không gian thật bao la mầu nhiệm.

Chân Đạm nghiêm

Gánh Bánh Canh
… Dù các con có lỗi lầm chi mạ vẫn luôn 

nhẹ nhàng, im lặng mà không la hay đánh đập 
anh chị em con. May mắn cho anh chị em con là 
được ba mạ dạy, chăm sóc, khuyên bảo. Ba mạ 
thường dạy các con rằng: “Nếu có lỗi lầm gì, dù 
lỗi lầm ấy nhỏ hay lớn thì con phải nói lời xin 
lỗi và sửa chữa lỗi lầm ngay.” Đến khi con học 
cấp II, cảnh gia đình chỉ còn ba mạ, hai chị bệnh, 
anh và con. Còn anh thứ tư đi xuất gia, vì quá 
thương cho con đường của anh con nên ba mạ 
đã đồng ý cho anh con đi xuất gia. Năm tháng 
cứ dần trôi, mạ gầy ốm, xanh xao đi rất nhiều. 
Vì sức khỏe yếu nên mạ nghỉ bán buổi sáng, chỉ 
còn đôi gánh bán buổi chiều. Cứ mỗi lần mạ đi 
chợ sáng mua đồ, anh với con thay phiên nhau 
đi chở xác mía, vỏ dừa, cây củi, gỗ bào vụn về 
để nấu bánh canh. Cả ba mạ con vừa làm vừa ăn 
cho kịp giờ đi bán sớm kẻo trời mưa bán ế. Thời 
gian cứ kéo dài như vậy, đến lúc con học lớp 10 
thì mạ đã kiệt sức rất nhiều do làm quá sức, lo 
công việc về nhiều mặt. Có khi thích đi chùa, 
mạ với anh em con đi bộ lên chùa tụng kinh rồi 
mới về ăn tối, rửa dọn đôi gánh. Anh em con đi 
học trái buổi nên con ở nhà làm giúp mạ, chuẩn 
bị đồ đâu vào đó, vào gánh cho mạ rồi mới cắp 
sách vở đi xe đạp tới trường. Anh con tranh thủ 
đi học về, nhồi bột rồi cắt ra từng sợi, luộc qua. 
Con thấy mạ yếu đi rất nhiều. Mạ đã ăn uống 
thất thường nên bị đau bao tử liên tục, có lúc con 
đi học thêm, tranh thủ đạp xe về thật nhanh để 
đem cơm ra cho mạ, mạ vừa ăn vừa bán. Càng 
lúc cơn bệnh hành hạ và mạ đã chịu đựng từng 
cơn đau nhưng mạ cam chịu, hy sinh vì gia đình. 
Mạ tự đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra 
gốc bệnh. Cuối cùng, cả nhà thấy mạ quá đau 
đớn nên đã thuê xe chở mạ về thành phố nội soi 
và phát hiện ra bệnh ung thư bao tử của mạ. Chỉ 
trong vòng một tháng nằm viện, đến lúc về nhà, 
mạ đã ra đi mà không nói nên lời trong cơn đau 
đớn về thể xác. Bây giờ đây con luôn khắc ghi 
hình ảnh của mạ trong con từng giây từng phút 
qua nụ cười, hơi thở, hình hài này. 

Từ lúc qua Làng đến nay con thấy mình 
vô cùng hạnh phúc, may mắn biết ơn rất nhiều 
người đã giúp đỡ, chỉ dạy, chăm sóc con từng 
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lời nói, cử chỉ, hành động về cách đi đứng, nằm 
ngồi, ăn uống… Dù bên ngoài có rất nhiều cơn 
gió, khí lạnh khắp mọi nơi nhưng con vẫn thấy 
ấm bởi con đang được sống trong tình thương 
của tăng thân. Con nguyện học hạnh của mạ 
cũng như học hạnh của những bãi cỏ ngoài kia. 
Cỏ ở xung quanh có đủ loại to, nhỏ, dài ngắn, 
dẹp, tròn, cong, thẳng khác nhau. Dù ai dẫm đạp, 
chà chân, chạy nhảy, bước qua, cắt nhổ nhưng 
cỏ vẫn cứ xanh tươi, cống hiến, ban tặng khắp 
nơi để mọi người được tận hưởng khi trời mưa 
lầy lội, sình dơ, trơn trợt. Nhờ có cỏ giúp cho 
mọi người đi vững hơn để khỏi bị té. Qua đây 
con vẫn được ăn bánh canh. Cứ mỗi lần ăn, nâng 
chén bánh canh trong hai tay, con gởi theo lòng 
biết ơn và niềm hạnh phúc. Con thương cho gia 
đình huyết thống của con chưa bao giờ có cơ hội 
để ngồi ăn thảnh thơi mà chỉ ăn trong sự bận rộn, 
gấp gáp cho mau xong để làm việc khác. Nhờ có 
Thầy chỉ dạy cho chúng con biết cách ăn trong 
chánh niệm nên con đã ăn với tình thương của 
ông bà tổ tiên, ba mạ và tất cả vũ trụ đã ban tặng. 
Càng ngày trong lúc ăn, con thấy thương quý sư 
cô, sư chị gần mình hơn trước. Nhiều khi sư cô, 
sư chị mệt nhưng vẫn chấp nhận, thương yêu, 
chăm sóc, chia sẻ cho các sư em rất hết lòng. 
Con ước mong sao cho quý sư cô, sư chị, sư em 
sống vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều sức khỏe. Cả 
cuộc đời của Sư Ông và Sư Cô đã trải qua nhiều 

khó khăn xương máu để giúp cho dân tộc, đất 
nước. Công ơn của Sư Ông, Sư Cô và tăng thân 
con nguyện thực tập tiếp nối để làm người con 
dễ thương của Bụt, của Sư Ông và của tăng thân. 

Chân Trăng Huyền Không

Nuôi dưỡng sơ tâm
… Em hãy thở vào những hơi thở thật sâu 

và thở ra những hơi thở thật nhẹ với hơi thở đầy 
ý thức. Em cứ thở như vậy và nhận diện những 
dòng suy nghĩ, cảm xúc đang dâng lên và gọi 
đúng tên nó “Please call me by my true name”, 
chỉ thế thôi, đừng làm gì nữa cả. Sau một hồi, 
em mở mắt ra, em sẽ cảm thấy sự sống thật mầu 
nhiệm xung quanh em, đại chúng là một phần của 
sự sống đó…

Em là sự tiếp nối của Bụt, Tổ và Thầy (Sư 
Ông). Vì vậy sự biểu hiện của em trong đại 
chúng, không chỉ cho riêng em mà cho cả một 
dòng sinh mệnh tâm linh từ xưa tới nay. Không 
có sự mầu nhiệm và thiêng liêng nào cao hơn khi 
được khoác lên người chiếc áo tu sĩ. Chính sự 

biểu hiện của em trong đại chúng đã 
chứng minh cho những điều tôi đang 
nói…

Em không bao giờ cô đơn để 
vượt qua những khó khăn và thử 
thách đó. Cả đại chúng, một dòng 
sông tâm linh đang luôn có mặt và 
yểm trợ cho em trong từng giây, 
từng phút. Hơn nữa em đã tìm lại 
được sức mạnh của tâm ban đầu 
nơi mình chưa? Em đã từng chiến 
thắng, em cũng đã là một người tu 
vĩ đại nhất và em sẽ là một người 
vĩ đại nhất vì em đã vượt qua được 
khó khăn, thử thách, khổ đau của 
mình.

Chân Trời Thân Hữu
Lễ dẫn thỉnh xuất gia
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Thư tình gởi ba mẹ
cơm và rau luộc. Mỗi lần nấu ăn là con lại ước 
gì con được giỏi giang và khéo léo như mẹ, món 
gì tụi con thích mẹ cũng làm được. Sáng nào mẹ 
cũng thức dậy từ rất sớm để nấu xôi, nấu bún, đổ 
bánh xèo cho cả nhà ăn sáng mà không để cho tụi 
con phải đi ăn ở ngoài. Con nhớ có lần con nói con 
thèm ăn bánh bột lọc quá, con tưởng là mẹ sẽ đi 
chợ mua về cho con, nhưng con không ngờ là mẹ 
đi nhồi bột liền rồi dạy con làm bánh. Con rên rỉ: 
“Ăn có mấy cái bánh mà mẹ bắt con làm cả buổi 
luôn”, mỗi lần nghĩ lại là con mắc cười, con lười 
quá phải không mẹ? Con nhớ mỗi lần về nhà, con 
đều đòi mẹ phải ghi lại công thức món này, món 
nọ để con học, vậy mà đến khi mẹ hỏi đã nấu được 
lần nào chưa thì con chỉ biết cười trừ.

 Từ khi vào chùa, con có tiến bộ hơn ngày xưa 
nhiều ba mẹ à. Con nấu 
cơm cho cả bảy mươi đến 
tám mươi người ăn (chỉ 
có mới một lần là cơm 
bị hơi sống thôi, may mà 
được các sư mẹ ra tay cứu 
giúp, không thì hôm đó 
đại chúng phải nhịn đói). 
Vừa rồi, khi con hết bệnh, 
Sư Ông dạy con phải nấu 
chè và xôi đãi đại chúng, 
vậy là con phải đi nhờ 
sư ngoại Cơ Nghiêm dạy 

cho con nấu chè trôi nước, món chè mà con rất ưa 
thích. Dịp Noel, con còn học thêm từ sư ngoại món 
chè bưởi nữa. Sư ngoại Cơ Nghiêm năm nay đã 80 
tuổi rồi mà vẫn còn rất khỏe mạnh và vui tươi. Tụi 
con gọi sư ngoại là suối nguồn của chè, vì sư ngoại 
biết nấu nhiều món chè lắm mà món nào cũng 
ngon, cho nên mỗi lần nghe sư ngoại nấu chè là đại 
chúng hạnh phúc lắm lắm. Nhân dịp Năm mới (Tết 
dương lịch), sư ngoại còn lên múa với tụi con bài 
Quê hương nữa đó ba mẹ à, ba mẹ mà thấy cảnh sư 
ngoại múa thì chắc là ba mẹ sẽ không bao giờ hỏi 
con “đi tu có gì vui mà con ham dữ vậy?” Sư ngoại 
dễ thương lắm, vừa rồi Noel, sư ngoại nhận được 

Xóm Mới, ngày 07 tháng 1 năm 2013

Ba mẹ thương!

Một buổi chiều làm biếng, con ngồi yên bên 
bàn học nhìn ra khung trời nhỏ. Những chú chim 
sẻ đang ríu ra ríu rít trên cành cây linden ngoài sân. 
Mùa đông về nên cây cối đều trơ cành trụi lá, vậy 
mà con lại thích nhìn những cành cây khô như vậy 
mới lạ chứ, nhất là trong ánh bình minh hay trong 
buổi chiều tà, nó có vẻ gì đó thật hùng! Ống khói 
trên nóc phòng Dodo đang thở ra những làn khói 
nhẹ làm ấm cả một góc trời. Chắc là các sư chị, sư 
em của con đang nhóm lò sưởi để chơi đây, phòng 
Dodo luôn là “điểm hẹn âm nhạc” của mấy chị em 
con trong những buổi tối làm biếng. 

Ba mẹ có biết con ước điều gì trong năm mới 
không? Con chỉ xin 
Bụt có một điều thôi, 
con xin Bụt gia hộ để 
cho ba mẹ được gặp Sư 
Ông và Tăng thân dù 
chỉ một lần. Con chắc 
là khi gặp được Sư 
Ông và Tăng thân thì 
ba mẹ sẽ thương liền! 
Lúc đó ba mẹ sẽ không 
còn trách Bụt, trách Sư 
Ông đã lấy mất con gái 
của ba mẹ, vì bây giờ 
ba mẹ không những không mất mà lại còn được 
thêm bao nhiêu là con trai, con gái khác nữa. Ba 
mẹ sẽ thấy là mình hoàn toàn yên tâm khi gửi con 
gái cho Tăng thân, vì đó là một Tăng thân quá sức 
dễ thương! 

Ba mẹ biết không, mùa Đông năm nay, đội nấu 
ăn của con có sáu thành viên, mà có tới bốn quốc 
tịch: hai người Việt Nam, một người Singapore, 
một người Thái Lan và hai người Canada. Mỗi lần 
nấu ăn thì vui ơi là vui,  Á - Âu hội ngộ, mỗi người 
phụ trách một món, tha hồ mà trổ tài. Riêng con 
gái của ba mẹ thì luôn đặc trách hai món vô cùng 
quan trọng mà không ai dám tranh giành, đó là: 
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rất nhiều quà từ “ông già Noel”, nhưng sư ngoại 
không mở quà mà giữ đó để khi nào được về Việt 
Nam thì sẽ mang về cho con cháu của ngoại xem. 
Sư ngoại nói: “Ở tuổi này rồi mà còn được tặng 
quà, được quan tâm, chăm sóc như vầy thì chắc là 
tụi nó (con cháu của ngoại) không tin nổi đâu. Ở 
ngoài đời làm gì được như vậy.” Ba mẹ có biết thầy 
dạy làm đậu hũ cho con là ai không? Đó là một sư 
cô mới có hai mươi tuổi thôi nhưng là “sư chị lớn” 
của con. Sư chị con dễ thương lắm, nhỏ xíu vậy mà 
mỗi khi làm đậu hũ thì nhanh nhẹn, khéo léo không 
ai bằng. Sư chị dạy cho con xay đậu, rồi pha chế 
nước dấm, muối như thế nào cho vừa, quậy sữa đậu 
như thế nào để không bị cháy, ép như thế nào để 
đậu hũ không bị cứng hoặc quá bở... Con nhìn sư 
chị mà phục lăn luôn! Mỗi lần làm ra khuôn đậu hũ 
đầu tiên, mấy chị em đều quây quanh để thử “rẻo” 
đậu hũ (mấy miếng đậu hũ ở ngoài rìa). Đậu hũ 
mới ra lò chấm với muối tiêu chanh thì không còn 
gì bằng, hạnh phúc thật là giản dị quá chừng chừng, 
phải không ba mẹ? 

Ở trong Tăng thân sướng lắm ba mẹ à, con 
cảm giác giống như ở trường đại học tổng hợp vậy 
đó, muốn học cái gì cũng có người chỉ cho mình 
hết, quan trọng là mình có chịu mở lòng ra để học 
không thôi. Ba mẹ có thấy Tăng thân thiệt là dễ 
thương không?

Xóm Mới, ngày 8 tháng 1năm 2013

Mẹ ơi, mẹ biết không, sáng nay tự nhiên khi 
đang ngồi nhìn ra khung cửa sổ, con chợt thấy khuôn 
mặt con là khuôn mặt của mẹ lúc còn trẻ, người con 
gái đó đang mỉm cười trong con. Thiệt đó mẹ à! Có 
nhiều lúc đang nói, con chợt nhận ra giọng nói của 
mình giống mẹ y hệt! Chắc mẹ sẽ cười con và nói: 
“Thì có gì lạ đâu, con là con gái của mẹ mà!” Vậy 
mà đối với con thì đó lại là một phát hiện thật là 
thú vị, cảm giác hạnh phúc và thiêng liêng làm sao! 
Đó là cảm giác mình đang tiếp nối ba, tiếp nối mẹ, 
mình đang sống tiếp tuổi trẻ của ba, của mẹ! Con 
đang mang trong con những tài ba, những tinh hoa 
và ước mơ sống thật đẹp của ba và của mẹ. Ba ơi, 
chàng sinh viên y khoa đẹp trai, học giỏi, hát hay 
và có tài làm thơ nữa cũng đang có mặt trong con 
đó ba à. Dạo này tự nhiên con cũng thích làm thơ, 
để con đọc cho ba nghe nha!

Mắt trong ôm lấy cả mây trời
Nhoẻn miệng em cười với cỏ hoa
Tung tăng em hát vui cùng gió
Đất mẹ cười hiền hôn gót chân. 
Con còn có một bài nữa nè!
Trái tim trong sáng bao nguyền ước
Xin gửi chư Bụt trong mười phương
Ngày đêm ôm ấp và che chở
Cho tấm lòng son chẳng phai mờ.
Tổ tiên gieo trồng nên ruộng phước
Giờ đây con hái quả an lành
Áo nâu bình dị chân nhẹ bước
Cõi tịnh con sống thật an vui.
Giới luật, uy nghi – vòng hoa thắm
Làm đẹp tâm con, rộng con đường
Ngày mai dù trải bao gian khó
Lòng son vẫn vẹn với non xưa.”

 

Thơ con còn dở nhưng cũng vui ba nhỉ! Tự 
nhiên thấy mình khô khan vậy mà cũng biết làm 
thơ, hi.hi! Ngẫm nghĩ hoài mới nhớ là ngày xưa 
ba mình cũng đã làm thơ tình tặng mẹ, còn làm 
thơ dùm mẹ để đăng lên báo tường của trường nữa 
chớ, phải vậy không ba? Tự nhiên đi tu, con thấy 
mình khám phá ra nhiều điều mới lạ về bản thân, 
thấy mình được trao truyền một gia tài quý giá từ 
cha mẹ và ông bà tổ tiên, vậy mà lâu nay con không 
hề hay biết. Con thiệt là may mắn và giàu có, phải 
không ba mẹ?

Mặc dù bây giờ con không còn được ở bên ba 
mẹ như ngày xưa nữa nhưng ba mẹ luôn có trong 
mỗi hơi thở, mỗi bước chân bình an của con. Mỗi 
lần con ngồi thiền và lạy Bụt, con đều mời ba mẹ 
và các em cùng thở và có mặt với con. Con còn mời 
cả ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội nữa ba mẹ à. 
Con ý thức rằng con đang tu không phải cho riêng 
con mà còn cho cả gia đình, dòng họ, và cho cả quê 
hương mình. 

Con biết ơn ba mẹ nhiều lắm! Cảm ơn ba mẹ 
và các em đã thương mà chấp nhận cho con được 
đi trên con đường này. Con biết con phải tu học hết 
lòng để xứng đáng với tình thương yêu đó. Ba mẹ 
và các em hãy tin ở con.

Con gái của ba mẹ
Chân Tại Nghiêm
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Ngôi nhà thứ hai

  Điều con ấn tượng nhất với Mộc Lan trong 
lần đầu tiên đến chính là thiên nhiên nơi đây. 
Không biết phải dùng từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp 
thiên nhiên ở Mộc Lan mà con cảm nhận. Nhìn 
từ phía trong thiền đường hướng đông lúc bình 
minh, trước mắt con là một bức tranh kỳ ảo tuyệt 
đẹp, tràn ngập khắp nơi là cả một bầu trời xanh 
ngắt. Dưới đất là một bãi “thảo nguyên” rộng 
mênh mông khoác trên mình màu xanh của đất 
trời, tất cả hòa quyện trong màu vàng tươi hồng 
của ánh mặt trời lúc bình minh. Nhìn thấy khung 
cảnh này, trong chốc lát, những mệt mỏi trong 
con không biết đã tan biến từ bao giờ, bất giác 
con nhận thấy con cười từ lúc nào không hay. 
Mặt trời lên cao dần, Mộc Lan chợt bừng tỉnh 
giấc trong ánh mặt trời chói lọi. Con đã đi ra sau 
“phía Đông vườn địa đàng”, một không gian thật 
thanh bình khiến người ta không thể nào không 
yêu thích, không buông thư. Con thả mình giữa 
bãi cỏ xanh mịn và những ngọn gió vi vu để mình 
được là một phần nhỏ trong bức tranh tuyệt đẹp 
này, để cảm thấy mình hạnh phúc vì được sống, 
được hòa mình vào thiên nhiên. Càng đi vào phía 
sau của khu rừng rộng lớn, con càng ngỡ ngàng 
về cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây. Những tổ chim 
nhỏ nhắn, những giọt sương ban mai khẽ rung 
rinh trên những chiếc lá. Những con đường rợp 
bóng cây mát rượi. Cả khe suối, nơi mà con và 
các bạn đã khắc tên mình lên vách đá. Tất cả đã 
đi sâu vào trong tâm trí của con. Cái cảm giác lần 
đầu khi con đi xuống những con dốc trong rừng 
thật khó tả, như là mình đang đi vào địa ngục tối 
tăm và con đường đi thì không hề bằng phẳng, nó 
gồ ghề, lổm nhổm với những hòn đá to, hòn đá 

Henry Nguyen

   Chú con nói rằng: “Hạnh phúc của con 
người là gì? Đó là khi tinh thần họ thoải mái, 
không phải lo âu, buồn phiền, luôn cười trong 
sảng khoái đó mới là hạnh phúc thực sự”. Nhưng 
con xin bổ xung thêm một điều nữa là: “Hạnh 
phúc là khi mình được trở về nhà gặp mặt những 
người thân yêu, trò chuyện, có bữa cơm ấm áp 
sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.” Và con đã có 
một ngôi nhà như thế trên đất nước Mỹ xa xôi, 
ngôi nhà chung “Mộc Lan”. Con xin được tâm sự 
đôi điều về cảm nhận và sự trải nghiệm của con 
trong thời gian con ở Mộc Lan.

   Con còn nhớ như in cái buổi sáng Chủ 
nhật hôm đó, con đã mệt sau ngày làm việc thứ 
Bảy, ngủ chưa đủ giấc thì đồng hồ đã báo 4 giờ 
sáng. Khi chú con nói con đi chùa với chú, thật 
sự trong lòng con chỉ muốn quay vào giường ngủ 
thêm một giấc nữa. Bởi lẽ cứ nghe đi chùa là con 
lại tưởng tượng chùa với những mái đình và tiếng 
chuông, những sư thầy trong chiếc áo cà sa màu 
vàng với gương mặt nghiêm nghị, hai tay chắp 
lại ngang ngực đi lại trong chùa với khói trầm 
nghi ngút do người hành hương đến lễ bái Phật để 
cầu tài lộc, cầu công danh, tình cảm, gật gật với 
những cái lạy vô hồn, là con thấy nản trong lòng. 
Vì mới sang Mỹ nên con cảm thấy buồn và cô 
đơn vì chưa có bạn bè, nay lại còn lên chùa nữa. 
Nhưng khi đến Mộc Lan, con mới bắt đầu đi từ 
hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ cảm 
xúc này đến cảm xúc khác. Cho đến bây giờ, Mộc 
Lan đã trở thành “ngôi nhà” thân yêu của con, 
nơi con mong được đến vào mỗi chiều thứ Bảy. 
Nơi mà con có được những người anh em, những 
người bạn mà con yêu quý.

 “…Những trải nghiệm mà con có được, có lẽ chính các bạn cũng sẽ có được khi đến với tu 
viện Mộc Lan. Ngôi nhà chung, ngôi nhà của tâm linh. Tình gia đình mà không thể tìm thấy ở 
bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu…” Đó là lời chia sẻ của một em trẻ đã tốt nghiệp đại học ở Việt 
nam mới sang định cư ở Mỹ chưa đầy một năm. Tâm trạng của những người chưa có cơ hội 
hiểu sâu về đạo Bụt, của một người mới xa quê để đến một nơi xa lạ… đã được em chia sẻ 
trong bài viết dưới đây. 
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nhỏ. Để rồi con tìm thấy được đầu kia con đường 
là ánh mặt trời chiếu sáng làm hai mắt con chói 
lòa, tâm hồn con như được làm mới, con bước ra 
khỏi con đường đó. Ánh mặt trời tỏa sáng khắp 
nơi. Lòng con lại rộn ràng đầy sức sống. Cảm giác 
buồn ngủ mới đây chợt tan biến đi hết.

    Nói về những điều không như con nghĩ, 
phải nói đến những con người đang sinh sống và 
học tập nơi đây. Con còn nhớ hôm đầu tiên mới 
đến, con lạ lẫm như đứa trẻ con sợ sệt trước những 
người lạ. Con đi sau lưng chú như đứa con nép sau 
lưng cha. Không một ai quen thuộc cả. Nhưng rồi 
từ lúc nào con đã đứng trước chiếc bàn bóng bàn, 
cùng đánh bóng với những em nhỏ và các sư thầy, 
trong phút chốc bức tường “xa lạ” kia bị đập vỡ, 
thay vào đó là tiếng cười tràn ngập cả không gian. 
Dừng lại một chút, con mới nhận thấy có điều gì 
khác lạ nơi quý thầy và quý sư cô. Một nét đơn 
sơ, giản dị, mộc mạc, trong chiếc áo nâu với nụ 
cười hiền từ, nồng hậu, ấm áp. Sư thầy cũng hết 
mình để chơi bóng bàn với chúng con. Nụ cười 
đơn sơ ấy đã thổi vào lòng con một hơi ấm, sưởi 
ấm lại cả trái tim và nụ cười của con. Quý thầy 
và quý sư cô luôn tạo cho những thiền sinh đến 
đây có cảm giác bình an, ấm áp, vui vẻ và hạnh 
phúc. Quý thầy quý sư cô luôn cho con những lời 
khuyên, những bài học hữu ích trong cuộc sống 
mới. Cũng có lần, như một đứa trẻ con làm nũng 

bên mẹ hiền, con đã ngồi và tâm sự với các sư cô, 
các bạn của con rất lâu, rút hết những nỗi niềm, 
những khó khăn để được sư cô hướng dẫn cho 
con tìm con đường đi đúng. Cũng tại nơi đây con 
có được những người anh em con yêu quý, những 
người bạn tưởng như đã quen biết từ rất lâu, cảm 
giác đó rất quen thuộc và gần gũi. Chỉ sau 30 phút 
ngồi thiền, hai anh em đã quen nhau và kết nghĩa 
anh em. Anh Đức tỏ ra là một người anh lớn, luôn 
luôn chăm lo cho con trong ba ngày sống ở chùa. 
Chúng con cùng chơi ping-pong, cầu lông, cùng 
rượt đuổi nhau vòng quanh chùa. Anh đã tâm sự, 
chia sẻ những vấn đề về cuộc sống, khó khăn của 
anh lúc mới sang Mỹ để giúp con vượt qua khó 
khăn. Thậm chí lúc rửa chén, anh còn dành rửa 
giúp con, cõng con chạy vòng quanh sân chùa. 
Lần đầu tiên từ ngày sống ở đây, con có cảm giác 
hạnh phúc, êm đềm và không còn cảm giác lạc 
lõng vì xa quê hương, xa ngôi nhà thân yêu nữa. Ở 
đây con có anh em, có sư thầy và quý sư cô là cha 
mẹ. Mộc Lan như một mái nhà chung lớn và con 
là một thành viên trong đó. Cũng trong thời gian 
này con kết nối được một mối nhân duyên mà mãi 
đến một tuần sau đó con mới biết “Kha”, một cậu 
em trai rộn ràng, vui tính và luôn làm cho con phải 
bực mình, là người bạn như em trai con, đó là Lê 
Anh Kha. Lần đầu tiên gặp nó tại phòng ăn, lúc 
này con chưa để ý đến nó lắm, chỉ nghe quý sư 
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cô giới thiệu, biết Kha sống gần Oxford. Đến một 
tuần sau đó, gặp nó lần thứ hai trong buổi chia sẻ 
pháp đàm con mới hiểu được Kha là ai? Cậu ấy 
nói tiếng Anh và tiếng Việt khá chuẩn, nên luôn 
làm thông dịch cho mọi người. Kha nhiệt tình, 
tràn đầy tình cảm. Đó là những gì con cảm nhận 
được ở người em trai này. Nhưng nó “láu cá” 
lắm, khác với những gì anh Đức làm cho con, nó 
toàn lý sự khiến con cũng không thể nào mà đối 
lại những câu nói “xuất thần” của nó. Nhưng mà 
càng nói chuyện, con càng cảm thấy Kha là một 
cậu bé sâu sắc, có cách nghĩ, cách nói, cách an ủi 
của một người trưởng thành mà con không nghĩ là 
sẽ có ở một cậu bé mười bảy tuổi. Lần vui nhất là 
lần đi hái bắp với quý sư thầy, quý sư cô. Hai anh 
em chân tay lấm lem bùn đất, như người nông dân 
mới đi cày ngoài đồng về do phải lội qua hố bùn 
sâu hơn mắt cá chân, đến nỗi phải bỏ luôn cả dép 
để đi chân đất. Ai cũng đói bụng mệt lả người, mà 
trong khi bắp thì còn nhiều. Đến lúc mệt quá, Kha 
nó một mực không hái nữa, chỉ đòi về thôi “em 
mệt rồi!”, nó nói. Khi ngồi sau cabin xe, con mới 
thực sự cảm nhận được sự thong dong thoải mái 
của đời người, cảm nhận được mình đang mệt 
mỏi, cảm thấy gió đang quất vào mặt, vào tay, 
vào tóc đang bay, cảm giác được sự hạnh phúc 
đang tràn ngập trong trái tim con, cái hạnh phúc 
được ở bên những người thân yêu lại ùa về. Con 
hạnh phúc khi được làm việc cùng quý sư thầy và 
quý sư cô cùng cậu em trai “lộn xộn” con mới có, 
cùng người chú mà con yêu quý và ngưỡng mộ. 
Đi trên rừng bắp, trên con đường mòn vùng ngoại 
ô, ngẩng đầu lên là một bầu trời rộng lớn, con cảm 
thấy được trong trái tim mình cái khoảng trống 
mà con đã bỏ lại ở Việt Nam đang được từ từ lấp 
đầy và không còn bao lâu nữa thì sẽ đầy thôi. Con 
nghĩ vậy.

   Ngoài những người bạn Việt Nam con 
quen biết, con cũng đã có những người bạn nước 
Mỹ rất gần gũi. Con được gặp hai cô bạn và một 
cậu bạn người Mỹ, Leigha và Mery, Brandon. Hai 
cô bạn gái ấy là hai con người với hai tính cách 
trái ngược nhau. Một người thì luôn cười vui vẻ, 
người kia thì có vẻ buồn và ít nói. Một người thì 
luôn nhún nhảy tung tăng, yểu điệu đúng kiểu 
con gái, còn người kia thì mạnh mẽ, cứng rắn như 

con trai. Cả hai đều mang trong lòng những nỗi 
niềm khó nói, nhưng qua năm ngày của khóa tu 
học, chúng con từ lạ thành quen, nói cho nhau 
nghe những chuyện khó khăn, cùng nhau chơi đá 
cầu, chơi bóng bàn, cùng đi dạo trong rừng với 
lũ trẻ con và dừng chân lại tại tree house quen 
thuộc. Một ngôi nhà trên cây tuy đơn sơ, giản 
dị nhưng lại rất thoáng đãng, gần gũi với thiên 
nhiên. Cũng không biết chúng con đã làm được 
gì cho họ nhưng mẹ của Mary đã cám ơn Kha và 
con. Chúng con biết mình chưa hề làm gì cho họ, 
nhưng có lẽ đó cũng là một niềm vui mà chúng 
con có được khi giúp đỡ những người bạn trẻ gặp 
những khó khăn như chúng con đã từng trong 
những ngày đầu đến Mộc Lan.

   Điều khiến con ngạc nhiên nhất ở Mộc 
Lan chính là sự khác biệt trong phương pháp tu 
tập thiền môn của sư ông Thích Nhất Hạnh. Nó 
hoàn toàn khác biệt so với những gì con đã được 
học về Phật giáo tại các chùa ở Việt Nam. Không 
có những cuốn kinh dày đọc đến mệt hơi, không 
có 128 lạy trước đức Phật cao quý. Không có 
những nghi lễ rườm rà. Không có những người 
hành hương vái lạy trước đức Phật cao quý để cầu 
xin một cái gì đó. Họ cũng như chúng con, chỉ là 
những thiền sinh, đến đây để học tập, thực hành 
chánh niệm, buông thả những suy nghĩ, cởi bỏ tất 
cả để tìm thấy hai chữ “bình yên” trong lòng.

   Đầu tiên là ngồi thiền 30 phút vào mỗi 
buổi sáng và buổi tối. Con không có kinh nghiệm 
đâu, nhưng con xin chia sẻ những gì con biết 
trong thời gian qua để cho các bạn cùng biết. Lần 
đầu tiên ngồi thiền, con rất mệt mỏi, hai mắt chỉ 
muốn nhắm nghiền lại, có lẽ như thế mà khi ngồi 
khoảng được hai phút thì con không còn biết gì 
nữa. Không phải vì tâm không động, mà nó cũng 
không tĩnh, con đã rơi vào trạng thái “thiền ngủ”. 
Vào những lần sau đó, sau khi học hỏi và được 
quý thầy, quý sư cô hướng dẫn và chia sẻ những 
kinh nghiệm của mình, lúc đầu nói thật lòng thì 
con không hiểu gì hết, thậm chí chánh niệm là gì, 
nhắm mắt lại như thế nào con cũng không biết. 
Nói lúc nào cũng dễ dàng hơn thực hành. Con cứ 
tập trung, cứ nhắm mắt lại rồi thì bắt đầu “ngủ”. 
Thực ra con đã phải mất hơn năm tuần thì mới có 
chút tiến bộ và đã rút ra được cho mình những 
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kinh nghiệm như sau: Khi ngồi thiền bạn không 
nhất định phải nhắm mắt, không nhất thiết phải 
xếp hai chân trên bàn tọa. Hãy chọn cho mình tư 
thế ngồi mà bạn thấy thoải mái. Mắt có thể nhìn 
vào một điểm phía trước mặt nhưng đừng nghĩ 
về nó mà hãy chú ý vào hơi thở của mình. Hoặc 
bạn có thể cầm chặt trong tay một đồng xu, một 
viên bi hay bất kì thứ gì nhỏ gọn. Hãy ý thức vào 
vật đó, mình đang cầm nắm nó. Nhưng tốt nhất 
là đừng gây nên tiếng động vì nó có thể sẽ ảnh 
hưởng đến những người xung quanh.

   Thiền hành là bài tập con thích nhất, mặc 
dù đến giờ con thực tập thiền hành vẫn chưa tốt. 
Bước đi của con vẫn còn nặng nề, hơi thở vẫn 
chưa đều đặn. Nhưng đây là thời điển mà con 
thoải mái nhất, cứ bỏ qua tên gọi “thiền hành” 
đi, coi đó như là một cuộc tản bộ nhẹ nhàng thì 
bạn sẽ không thấy cơ thể mình bị ép buộc phải 
đi theo. Con nhớ lần đầu tiên con thực tập thiền 
hành, cảm giác của con lạ lắm, suy nghĩ cũng lung 
tung, thậm chí có chút mắc cười khi thấy cả một 
đoàn người rất đông đi với nhau, cứ bước lững 
thững, đi chậm rãi mà không nói gì. Con cứ tưởng 
tượng đây là “binh đoàn ma” đang tiến bước theo 
âm công xuống địa ngục. Nhất là khi đi vào khu 
rừng phía sau chùa. Trong lòng không ngừng thắc 
mắc tại sao mọi người lại im lặng đến thế, tại sao 
không nói chuyện cho rôm rả, vui vẻ, và con chợt 
muốn bật cười. Nhưng giờ đây con lại cảm thấy 
thiền hành là phương pháp tập luyện rất thoải mái. 
Bước chân của con nay đã không còn nặng nề nữa, 
hơi thở không còn gấp gáp nữa. Con cảm được 
thiên nhiên xung quanh con đang chuyển động, 
cây cỏ dưới chân con thấm sương cả đêm giờ ướt 
át quá. Ngọn gió nhẹ thổi qua tai nghe vi vu và êm 
đềm quá. Hay những viên đá dưới chân con sao 
mà cứng và đau đến thế. Tập trung vào một điểm 
đích rồi ta cứ thả lỏng cơ thể, thong dong ngắm 
trời đất, cỏ cây, bước đi từng bước nhẹ nhàng.

   Thật sự thiền hành là một bài thực tập tốt. 
Tại sao con nói vậy? Cuộc sống của con người 
chúng ta bây giờ đang phải chạy đua với thời 
gian, chạy đua với những nhu cầu mưu sinh trong 
cuộc sống hàng ngày mà quên mất giá trị của cuộc 
sống. Chúng ta quên mất và không để ý đến những 
thứ giản dị xung quanh, như hơi thở của mình và 

những người xung quanh ta. Thiền hành giúp ta 
buông lỏng cơ thể, buông bỏ những suy nghĩ hiện 
tại, tương lai để trở về lại với thực tại, cảm nhận 
cuộc sống chậm hơn, cảm nhận những sự thay đổi 
xung quanh mình rõ ràng hơn.

    Những bài tập trên chưa là gì so với việc 
“kiên trì” nghe pháp thoại. Thực sự với những ai 
chưa quen thì nó không dễ gì để cố gắng lắng nghe. 
Mặc dù con biết Pháp thoại có rất nhiều ý nghĩa, 
đó là những bài học hữu ích về việc tu tập hàng 
ngày, nhưng mỗi lần nghe pháp thoại là con lại 
nhớ đến những bài học ở trường ngày xưa. Thầy 
cô thì cứ mải mê giảng còn chúng con thì cứ mải 
mê “ngủ”. Con đã ước gì buổi pháp thoại có thể 
diễn ra ngoài trời, cùng nhau trao đổi, có sự cộng 
tác của quý thầy, quý sư cô, có sự chia sẻ kinh 
nghiệm của những thiền sinh tu học lâu năm để 
chia sẻ cho những người mới đến, để họ cùng nói 
lên quá trình thực tập của mình và tạo không gian 
cho chúng ta dễ dàng chia sẻ. Con đang tiếp tục 
cố gắng, nhưng cho đến bây giờ, thực tập phương 
pháp nào con cũng tiến bộ, ngoại trừ việc nghe 
pháp thoại thôi.

   Giờ pháp đàm là lúc con thích nhất. Đây 
là lúc mà mọi người ngồi lại bên nhau sau một 
tuần làm việc mệt mỏi để chia sẻ với nhau những 
kinh nghiệm thực tập.  Mọi người chia sẻ những 
kinh nghiệm sống, những điều khó khăn, nhiều 
điều họ đang nghĩ, những điều khiến họ vui hay 
buồn bực. Mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến, 
chia sẻ những kinh nghiệm để giúp bản thân mình 
và cũng để giúp mọi người giải quyết những vấn 
đề mình gặp phải một cách tốt hơn. Con đã học 
được cách kiềm chế cơn nóng giận của mình, tìm 
cách tháo gỡ vấn đề mình gặp phải bằng cách đối 
diện với nó chứ không phải lảng tránh nó. Con 
nghĩ rằng nếu những ai chưa bao giờ chia sẻ theo 
phương pháp này, chúng ta hãy nên thử một lần để 
có sự thoải mái nơi tâm hồn mình.

   Câu chuyện của con nghe có vẻ nhàm chán, 
nhưng có thể đúng với tâm trạng của một số bạn 
trẻ như con và những ai lần đầu tiên mới đến chưa 
quen với cách sinh hoạt của chùa, nhất là việc ăn 
chay. Có ai tin không, con đã từng thấy một cô bé 
do không quen với thức ăn chay ở chùa nên cô bé 
đã chọn một giải pháp an toàn là dùng bữa trưa 
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với trái cây là một trái chuối và ba trái ớt đỏ cùng 
với một trái chanh. Cô bé khoảng 9 tuổi. Nhìn cô 
bé ăn con đã không thể nín được cười vì thấy sự 
khổ tâm của cô bé khi ăn ớt thì cay, lúc ăn chanh 
thì chua nhăn mặt. Đó là một trường hợp trong 
những trường hợp minh chứng cho việc ăn chay 
là một vấn đề rất khó cho những ai mới đến chùa.

   Thức ăn chay cũng không phải là món khoái 
khẩu của con. Nhưng con đã từng nhận được một 
hộp cơm chay chứa đựng trong đó bao nhiêu là 
tình thương, sự quan tâm của Anh Đức, của quý 
sư cô, quý thầy đã dành cho con. Bởi lẽ anh Đức 
đã đem nó về đến nhà để con ăn trưa. Đó còn là 
công sức cả một ngày trong bếp của đội ngũ đầu 
bếp tại chùa. Có lẽ đó mãi là hộp cơm ngon nhất 
mà con được ăn trong sự nghẹn ngào, ấm áp và 
tràn đầy tình thương.

  Những trải nghiệm mà con có được, có lẽ 
chính các bạn cũng sẽ có được khi đến với tu viện 
Mộc Lan. Ngôi nhà chung, ngôi nhà của tâm linh. 
Tình gia đình mà không thể tìm thấy ở bất cứ lúc 
nào, bất cứ nơi đâu. Nhất là các bạn mới sang 
định cư tại Mỹ như con. Con nghĩ rằng Mộc Lan 
sẽ là nơi che chở tinh thần cho các bạn tốt hơn bất 
cứ nơi nào hết. Những vết thương lòng, những 
khoảng lặng trong trái tim, những tiếng kêu âm 
ỉ vang vọng từ vùng đất xa xôi mà chúng ta đã 
rời đi, những khoảng trống chúng ta bỏ lại ở Việt 
Nam, tất cả đều sẽ được hàn lấp khi các bạn đến 
Mộc Lan. Hãy đến Mộc Lan để cùng chúng tôi trải 
nghiệm những hương vị của cuộc sống của nững 
người tu hành… Và giờ đây, cứ mỗi tuần, con lại 
trông ngóng đến ngày thứ Bảy chỉ để được “phi” 
thật nhanh lên chùa, nơi mà không biết từ bao giờ 
đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của con. Mộc Lan 
trở nên thân quen khiến con quyến luyến mỗi khi 
rời, là ngôi nhà để con có thể tìm thấy sự bình yên 
an toàn và hạnh phúc. Mộc Lan không cổ kính, 
nhưng trang nghiêm, hiện đại mà vẫn đậm chất 
Phật giáo, đơn giản mà lại ấm áp tình thương.

  Con xin cám ơn quý thầy, quý sư cô đã cho 
con niềm tin, hy vọng, cho con những hạt giống 
tâm hồn tốt để con vượt qua những khó khăn mà 
con sẽ đi qua. Cho con mái nhà để con làm nơi 
dừng chân mỗi khi con “bay mỏi cánh”. Con yêu 
lắm ngôi nhà Mộc Lan!

NHỮNG TIA 
NẮNG MAI
(Với sự thực tập quán chiếu về những gì đang xảy ra 
xung quanh mình để đưa đến cái thấy. Giác ngộ là gì, 
chắc cũng không thể bỏ qua những cái thấy… như vậy)

CON CHUỘT LẠ

 Mùa Đông nào, ở phòng nào và ở xứ nào 
(Mỹ, Pháp, Việt Nam) tôi cũng nghe tiếng chuột 
gặm vách tường. Nhiều đêm, dẫu có ngủ thật ngon 
lành vẫn phải thức giấc vì tiếng gặm đều đều liên 
tục sát bên tai, nghe rất rõ trong giờ khuya khoắt. 
Có đêm, chưa ngủ lại được, tôi thầm nghĩ: Chắc 
là mùa Đông tháng gió, tụi nó không kiếm được 
thức ăn nên gặm gỗ nhà cho đỡ đói. Tội nghiệp! 
Rồi lại nghĩ: Mà sao giữa khuya rồi mà chúng vẫn 
ăn, lại gặm kiểu này có ngày chắc sập nhà.

Nhưng không, người ta bảo là: Tụi nó (loài 
chuột) mài răng đấy! Mùa Đông, răng chuột dài 
ra nhanh nên chúng phải mài bằng cách gặm như 
thế. À, thì ra là vậy! Bỗng tôi nghĩ tới một “con 
chuột lạ” xuất hiện trên hành tinh này đã gần ba 
thập niên  qua và nó đã gặm đổ không biết bao 
vách tường kiên vững. Nó gặm cả những thứ vô 
hình như: thời gian và sức khỏe loài người. Nó có 
đủ mọi khả năng và quyền lực (người đời cho nó) 
tốt cũng như xấu, lành cũng như không lành. Nó 
cũng có khả năng làm mờ hay sáng mắt người ta, 
không còn thấy gì nữa ngoài thấy nó và cũng giúp 
cho người ta thấy được nhau trong tích tắc dù xa 
lắc xa lơ bên kia địa cầu.

     Con chuột lạ, nó đã xuất hiện lâu rồi mà 
loài người vẫn chưa nhận ra mặt mũi nó - ngoài 
một «mũi tên». Mũi tên, nó bắn xuyên địa cầu, nó 
xé vượt thời gian... và nó biến hóa thiên hình vạn 
trạng. Xin mọi người xem chừng trong nhà mình, 
trong lòng mình... có sự xuất hiện con chuột lạ ấy 
chưa? Nếu có rồi, xin cẩn trọng dạy dỗ, dẫn dắt 
cho nó. Đừng để nó làm chủ hết thời gian và sức 
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khỏe của ta.

Năm Mới, xin cầu chúc tất cả mọi người 
có đủ sức khỏe cho mình và thời gian cho người 
mình thương.

Chân Hằng Nghiêm

ĐỪNG BỎ TỘI
Nếu nói phải học A B C trong trường tiểu 

học, thì việc nấu ăn tôi đã học được ở trong chùa. 
Bây giờ tôi có thể nấu cho mấy chục người mà 
không có gì phải lúng túng, vậy mà lâu lâu có ai 
nấu giúp tôi một món nào đó thì còn gì sướng cho 
bằng. Hôm nay tôi mời được sư ngoại Cơ Nghiêm 
nấu hộ nồi chè bắp đãi cho toàn chúng trong ngày 
quán niệm ở Xóm Thượng. Sở dĩ gọi sư ngoại là 
bởi vì tuổi của sư cô bằng hoặc hơn tuổi bà ngoại 
của nhiều người. Một lý do khác là trong ngày hội 
chợ Tết hằng năm ở Xóm Mới, sư cô Cơ Nghiêm 
hay hóa trang thành bà già nhà quê trong chiếc áo 
bà ba, với vành khăn rộng quấn hình rế, lúc nào 
cũng mỉm cười hiền từ thân thiện.

 Tôi loay hoay chuẩn bị mọi thứ nào bắp, bột 
bán, đường, nước cốt dừa… sau đó tôi lo dọn rửa. 
Thấy tôi đang rửa dọn, sư ngoại nói theo: Thầy 
tráng “thao” nước dừa rồi đem đây, đừng bỏ tội.”

 Tôi ngừng lại trong vài giây bởi vì trước mặt 
tôi là bà ngoại tôi thật sự. Khi tôi còn nhỏ ngoại đã 

từng nói như thế. Ngoại tôi không biết chữ nhiều, 
nhưng kiệm phước kiệm đức của người xưa để 
dành cho con cháu là như thế. Nhưng lâu ngày 
sống sung sướng, tôi đã quên đi đạo lý đơn giản 
đó. Cảm ơn ngoại đã một lần hiện hữu, nồi chè 
trưa nay ngọt tình bà cháu. 

CHIA SẺ
Ở Việt Nam, trái hồng là một thứ trái cây quý 

hiếm, chúng chỉ được trồng nhiều ở vùng Đà Lạt. 
Vì vậy, một số anh chị em chúng tôi khi qua Pháp 
thấy trái hồng chín đỏ cả cây mà không ai ăn thì… 
tiếc hùi hụi. Thế là chúng tôi kẻ trèo người chọc, 
tận hưởng hương vị ngọt ngào của đất trời ban 
tặng. Chẳng bao lâu những cây hồng trong Làng 
đã sạch trái. 

Chuông ăn trưa, tôi thấy thức ăn bốc hơi nghi 
ngút trên bàn. Trong lúc chờ đợi mọi người lấy 
thức ăn, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi thấy 
những con chim đuổi nhau từ cành nọ sang cành 
kia trông thật vui mắt, rồi chúng dừng lại trên một 
cành rất cao để mổ lấy những trái hồng còn sót 
lại. Tôi bỗng giựt mình. Bây giờ mới nửa mùa 
đông mà thức ăn của chúng sắp hết, trong khi đó 
ngày nào tôi cũng có thức ăn nóng thơm thì tại sao 
còn đi tranh phần ăn của chúng? Buổi quán niệm 
hôm ấy tôi đã không thành công khi đọc tới câu: 
“Nguyện cho mọi loài đều no đủ.” 

Chân Pháp Thạnh

Giờ cơm nghi lễ - Khóa tu mùa hè - Xóm Hạ
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Làm một bông hoa
Tâm Nguyên Chính

Là một Phật tử cư sĩ theo học với Sư Ông Làng Mai, chú và gia đình đã tiếp nhận được những 
pháp môn thực tập và chuyển hóa, thay đổi được cách nhìn, cách tư duy và biết sống nhẹ 
nhàng. Mùa an cư năm 2011-2012 chú đã được Sư Ông truyền đăng, trở thành giáo thọ cư sĩ 
của tăng thân Làng Mai. Ý thức được tăng thân xuất sĩ rất cần thiết cho sự thực tập chuyển 
hóa của mình nên chú và gia đình luôn trở về nương tựa tăng thân.

nước lớn thì không ảnh hưởng gì cả và sẽ uống 
được bình thường. Chúng con nguyện thực tập để 
làm hồ nước lớn chứ không như một ly nước nhỏ. 
Bởi vì, chung đụng với đời sống hàng ngày thế 
nào mình cũng gặp phải những khen chê, ganh 
tị; những trách móc, dèm pha, hay dở, tốt xấu 
v.v.. Nếu không có sự thực tập, không có gì để 
nương vào, để làm kim chỉ nam cho mình hướng 
tới cái đẹp thì chắc rằng mình cũng nói lời hơn 
thua cho bằng được với những khen chê, hay dở 
ấy. Cứ như vậy ngày qua tháng lại mình mãi sống 
trong muộn phiền trách cứ lẫn nhau mà không 
có lối thoát. Vì vậy mỗi khi có những khen chê, 
ganh tị hay dèm pha đến với mình thì chúng con 
liền mời hình ảnh của “Nắm muối” lên để tự coi 
mình là một hồ nước lớn, có khả năng ôm ấp và 
chấp nhận được không những chỉ một nắm muối, 
mà có thể nhiều nắm muối nhưng không làm ảnh 
hưởng gì đến nước trong hồ.

Cuộc đời của chúng ta thế nào cũng gặp 
phải một vài thất bại chán chường, một vài cạm 
bẫy ê chề đầy thương đau khó mà vượt qua. Lắm 
lúc sự tươi mát đẹp đẽ của bông hoa không làm 
cho chúng ta nở được nụ cười trên môi. Khi có 
giận hờn trong lòng thì nhìn bầu trời luôn tối đen, 
không có chút ánh sáng, cuộc đời như đang ở 
trong đường hầm không lối ra. Tâm tư luôn tràn 
đầy những nỗi niềm thất vọng, chán đời, hận thù 
cả thế giới. Mỗi khi tiếp xúc với ai thì lời nói 
phát ra sự bực bội, đưa tới hành động và thái độ 
như cọp rừng và ngựa hoang bởi chưa làm chủ 
được cơn giận v.v.. Cuộc sống mà như vậy thì có 
ý nghĩa không? Sống mà quằn quại đau thương 
như thế thì thật đáng thương. Thật vậy, nếu không 
gặp được chánh pháp, không có con đường tu 

Khóa tu học Holiday Retreat đã đi qua mấy 
ngày rồi, thế mà dư âm của sự bình an và năng 
lượng chuyển hóa vẫn còn tràn đầy trên mảnh đất 
Mộc Lan. Những nỗi khổ niềm đau, những vui 
buồn, hạnh phúc vẫn còn đó trong đời sống hàng 
ngày, chỉ cần chúng ta phát khởi ý thức rằng mình 
vẫn còn may mắn có chút ít thì giờ để tham dự 
khóa tu, có thì giờ để thực tập chuyển hóa thì thế 
nào mình cũng nếm được hương vị của sự bình 
an. Chúng con xin chia sẻ một vài sự thực tập của 
mình.  

Khởi đầu năm mới Dương Lịch 2013, mọi 
người ai cũng được thông báo là nên có lời ước 
nguyện. Chúng con cũng có một ước nguyện 
rằng: “Mình sẽ là một bông hoa thật tươi - I am 
determined to be a fresh fl ower.” Tại sao không 
ước những gì cao xa hơn mà là một bông hoa? 
Vì bông hoa chỉ biết hiến tặng mà không hề đòi 
hỏi một điều kiện nào cả. Bông hoa không gọi 
mời cũng không rao bán mà chỉ có mặt đó để làm 
đẹp cho đời, cho những ai biết thưởng thức sự 
đẹp đẽ và tươi mát của hoa. Cũng vậy, chúng con 
nguyện thực tập làm sao để hàng ngày sống tươi 
đẹp như hoa. Mỗi khi có khó khăn hay bực bội, 
giận hờn trỗi dậy, chúng con liền trở về nắm lấy 
hình ảnh của hoa. Vì chúng con biết chắc là bông 
hoa không hề biết bực tức hay buồn giận. Nhờ 
vào hình ảnh của hoa đã giúp chúng con vượt qua 
nhẹ nhàng với những âu lo, buồn giận v.v…

Hình ảnh thứ hai là “Nắm muối” mà chúng 
con đã học được từ những buổi pháp thoại của Sư 
Ông cũng như nhiều pháp thoại của quý thầy, quý 
sư cô. Nắm muối nếu bỏ vào một ly nước nhỏ thì 
sẽ rất mặn và không thể uống được, nhưng nếu 
cũng cùng nắm muối ấy mà bỏ vào một cái hồ 
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tập chuyển hóa thì chắc rằng mình cũng sẽ đáng 
thương như thế. Nhưng chúng con rất may mắn 
không những chỉ được gặp giáo pháp của Như Lai 
mà luôn được gần gũi và tắm gội hàng ngày trong 
ánh sáng của Phật Pháp. Mỗi khi có những thất 
vọng, chán chường thì chúng con nương vào hình 
bóng của Bụt. Chúng con mời Bụt hiện về và tự 
nhủ rằng: chính mình là Bụt, vì Sư Ông thường 
dạy mỗi người chúng ta ai cũng có Bụt và Thánh 
ở trong chính chúng ta. Đã là Bụt thì tự nhiên ta sẽ 
mỉm cười được, đức bao dung và từ bi độ lượng 
vô bờ bến của Bụt sẽ ôm lấy và chuyển hoá được 
tất cả những cay đắng, tủi hờn thành an vui, tự tại. 
Sư Ông cũng thường dạy rằng: «Không có bùn thì 
cũng sẽ không có sen, nên nhờ bùn mà có sen.» 
Do vậy, cuộc đời đã sẵn đầy những khổ đau, tuyệt 
vọng, chúng ta chỉ cần thực tập và chuyển hoá 
chúng để có được an vui, hạnh phúc.

Chúng con cũng muốn chia sẻ những gì 
trong lòng mà bấy lâu nay chúng con chưa có dịp 
nói ra. Chuyện là chúng con cũng được sự tin cậy 
và thương tưởng của Sư Ông và Tăng đoàn nên đã 
chấp nhận cho chúng con nhận đèn làm giáo thọ 
cư sĩ.  Trong buổi lễ truyền đăng chính chúng con 

đã mạo muội tác bạch lên Sư Ông và đại chúng là 
cho vợ của con cùng nhận chung một ngọn đèn 
này. Bởi lẽ, vợ của con mới là người cần cù, siêng 
năng và chính là người bên cạnh con, luôn động 
viên cho con thực tập trong lúc con lười biếng, 
giải đãi. Chúng con nghĩ rằng, nếu thực tập hay 
làm những công việc gì thì cả hai cùng làm, cùng 
gánh vác đồng đều như nhau chứ không hơn không 
kém. Vì nếu có sự hơn kém thì thế nào trước sau 
mình cũng bị đóng khung cho nhau, người nhận 
đèn thì khác hơn người chưa nhận đèn. Như thế, 
thay vì cùng nhau thực tập thì mình lại luẩn quẩn 
trong vòng buồn giận, trách móc, đổ lỗi cho nhau. 
Do vậy, con không ngần ngại tác bạch lên Sư Ông 
và đại chúng chứng minh cho tấm lòng của chúng 
con. Dẫu biết rằng, truyền thống truyền đăng từ 
xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện hai người 
nhận chung một cây đèn. Có một vài vị nói với 
con rằng sao mà “khôn thế”. Con mới thầm nghĩ: 
À, như vậy là “khôn” ư? Thực sự, con chưa từng 
khởi một niệm nhỏ nào “khôn ngoan” để tác bạch 
lên Sư Ông và đại chúng để cầu xin điều đó. Một 
điều duy nhất là chỉ muốn vợ chồng con được 
cùng nhau đi chung một con đường, cùng sách tấn 

Lễ truyền đăng - Xóm Mới
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nhau và yểm trợ cho nhau trong sự thực tập. Hơn 
nữa, muốn có sự thực tập chuyên cần và vững 
mạnh trong mỗi gia đình, thì vợ chồng của gia 
đình đó đều có sự yểm trợ lẫn nhau, đều có cùng 
một con đường thực tập, bằng không sẽ có những 
trở ngại khó khăn trong gia đình, và như vậy làm 
sao nói đến chuyện thực tập cho an vui? Cho nên, 
nếu sau này có ai đó được chấp nhận truyền đăng, 
theo chúng con nghĩ cũng nên khuyến khích cho 
cả vợ lẫn chồng cùng nhận chung một ngọn đèn. 
Có như vậy, thì sự thực tập mới chuyên cần, vững 
mạnh và không bị đóng khung cho nhau. Nói như 
vậy, không có nghĩa là người vợ hay chồng nào 
cũng đều có ý muốn nhận đèn, có thể là họ không 
ưa nhận gì hết nữa là khác. Muốn có sự đồng tâm 
hiệp sức, yểm trợ cho nhau trong sự thực tập thì 
mình cũng nên có sự khuyến khích để cả hai cùng 

nhau đi trên con đường chuyển hóa tự tâm, tạo sự 
an vui cho gia đình, làm đẹp xóm làng cũng như 
xã hội.

Trên đây là những hoa trái trong quá trình 
thực tập của chúng con. Thành kính dâng lên Sư 
Ông và tăng đoàn niềm tri ân sâu sắc từ tấm lòng 
chân thành của chúng con. Con nguyện chuyên 
cần tinh tấn thực tập thêm mỗi ngày để chuyển 
hóa những si mê, buồn giận. Bấy nhiêu lời tâm 
sự trên đủ làm sáng tỏ tấm lòng riêng của chúng 
con. Cuối cùng chúng con không quên cầu chúc 
Sư Ông được nhiều sức khỏe, thọ mạng lâu dài để 
cho nhiều người được ân triêm lợi lạc. Kính chúc 
quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng một 
năm mới tràn đầy niềm yêu thương và hạnh phúc.

Góc Nhỏ Cuộc Đời 
Chân Thoại Nghiêm

Bạn hiền thân quý,

Hình như lâu rồi tôi ít viết thư cho bạn hiền. 
Mấy năm nay tôi cứ lôi nhật ký ra để tóm tắt sự 
kiện đăng trên Lá Thư Làng Mai cho đúng phép 
của người - đi - kêu - gọi bài, bụng nói thầm: 
“Thôi, đọc chung đi nghen bạn hiền, lúc này tui 
hơi bận”. Thậm chí tôi tính lơ luôn chuyện viết 
lách năm nay vì đọc bài người sao mà sướng thế, 
văn hay chuyện lạ, cứ như là có người nấu sẵn cho 
mình ăn, biết mình “nấu” có ngon bằng không. 
Tôi lại lý luận là “bạn hiền” đâu còn của riêng 
tôi nữa, bây giờ danh xưng đó được người ta xài 
nhiều quá rồi (làm như tôi có đăng ký độc quyền 
sử dụng không bằng). Không lý tôi phải xác minh 

bằng cách viết “bạn hiền của tôi?” Bạn hiền thấy 
không, Sư Ông dạy về vô ngã mà tôi mở miệng 
ra là chấp liền vào cái tôi, cái của tôi, người ta… 
Chán vậy đó. Nhưng cũng nhờ Sư Ông giảng 
mình phải vượt qua mọi sự so sánh thua người, 
hơn người, thậm chí bằng người cũng không nên 
so sánh mà tôi yên tâm viết tiếp cho bạn hiền đây, 
kể cho bạn hiền nghe một năm nhiều chuyện của 
tôi để bù cho cả năm bặt tăm tin tức…

1 giờ 35 sáng ngày đầu năm, tôi dự lễ ở Xóm 
Thượng về, đốt một thỏi trầm, nhưng dùng đèn 
bàn học thay vì “bạch lạp”, để khai bút đầu năm. 
Năm nay tôi dọn lên ở chỗ thư viện cũ, có phòng 
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học đàng hoàng nên ngồi ở bàn học đánh máy 
thay vì ngồi trên đơn, vả lại ngủ chung phòng với 
tám người khác nên cũng không thể tùy tiện như 
ở một mình một phòng. Tôi thích lắm, thấy mình 
có tinh thần cộng đồng hơn, phải làm gương hơn, 
và năng lượng vui vẻ vì ở đông người cũng như ở 
Bát Nhã. Năm nay Thầy về sớm, không ăn tối và 
không làm lễ. Biết là tuổi Thầy ngày một cao, ở lại 
thì quá nhiều cho sức khỏe Thầy nhưng nhìn lên 
chỗ Thầy hay ngồi tôi vẫn thấy thiếu thiếu. Vẫn 
nhớ hình ảnh năm xưa làm lễ xong còn nguyên 
y áo, mấy chị em (lúc đó còn là sa di) được Thầy 
ôm vào lòng mà hạnh phúc chi là hạnh phúc. Hình 
như cái gì buổi đầu năm cũng đáng nhớ, cũng linh 
thiêng hết! Vì vậy đầu năm nay, nhìn lại những 
khó khăn cũ, tôi viết xuống lời ước nguyện là phải 
bắt đầu lại mọi chuyện mới tinh, để hưởng cuộc 
sống mầu nhiệm này.

Mô-tô bay
Vậy đó, cuộc sống mầu nhiệm vô cùng. 

Ngày 7 tháng Giêng là một ngày đáng nhớ. Đáng 
nhớ vì tôi... suýt chết hụt. Tôi đi mua cây về trồng 
cho hòn núi giả buổi sáng, buổi trưa trên đường 
về, lúc còn cách Xóm Mới khoảng 10 phút lái xe 
thì tự dưng tay lái xe không kiểm soát được nữa, 
bánh xe cứ trợt trên mặt đường như đi trên băng 

và chiếc xe lảo đảo rồi cứ nghiêng 
dần về phía hào sâu của cánh đồng 
bên dưới. Bên tai tôi tiếng sư em 
Nguyệt Nghiêm niệm Bụt vang 
dội. Tôi thấy mình tập trung cao 
độ để giữ chặt tay lái, đạp ga để đủ 
tốc độ vượt thoát khỏi chỗ sình và 
sau đó là thấy mình như bay trên 
không trung trước khi rớt xuống 
cánh đồng rồi… chạy tiếp. Sự 
việc diễn ra rất nhanh. Tôi chỉ nhớ 
là mình cố gắng để xe không bị 
lật, vì khoảng cách từ cái hào lên 
mặt đường cũng trên 2 thước, nên 
không đạp thắng. Và khi chiếc xe 
lao đi vùn vụt… trên không thì tôi 
nhủ thầm phải tìm cách dừng lại 
trước khi tông vào rừng cây trước 
mặt. Tôi cũng không nhớ mình có 

rút được chân ra khỏi bàn ga hay không, nhưng 
khi chiếc xe chạy hết cánh đồng, leo lên dốc của 
cánh đồng lân cận và tự động dừng lại thì tôi thở 
phào, tắt máy xe và mở cửa bước ra, lưng đau như 
dần. Trong suốt thời gian đó thì tôi luôn chờ đợi 
chiếc xe sẽ lăn mấy vòng và lật nhào nhưng may 
quá, chuyện đó đã không xảy ra. Sư em Nguyệt 
Nghiêm mừng quýnh, mở cửa nhảy xuống xe cười 
và nhảy tưng tưng: ‘Mình sống rồi, mình sống rồi’. 
Tội nghiệp, chắc nãy giờ em sợ lắm. Tôi cười với 
sư em: ‘Đừng lo, 80 tuổi chị mới chết lận’.  Khi 
đi ra trước đầu xe nhìn lại, tôi mới thấy phía bên 
phải mặt kiếng đèn bể nát, dây điện lòi ra nham 
nhở và nhìn lại trên quãng đường còn in vết bánh 
xe thì thấy mấy miếng nhựa bể nát tứ tung. Đúng 
là có Bụt tổ phù hộ. Nguyệt Nghiêm thì bảo là có 
người nâng chiếc xe phía sư em nên xe mới khỏi 
lật. Sau này các sư cô Bảo Nghiêm và An Nghiêm 
đi ra xem, chụp hình, đều về lắc đầu ngạc nhiên là 
tại sao tôi lái xe 45 độ... giỏi thế. Chỉ có vết của 
hai cái bánh xe bên trái hằn sâu trên sườn hào một 
quãng đường rất dài, y như đi… mô-tô bay. Khóa 
xe xong, tôi dẫn sư em Nguyệt Nghiêm ra đường 
đón xe về Xóm Mới. Trời mưa lất phất, tôi tính 
trong bụng nếu không đón được xe chắc phải đội 
mưa mà về dù lưng đau chịu không nổi thì mầu 
nhiệm thay, đứng chưa tới một phút đã có chiếc 
xe dừng lại liền trước mặt, và lại là xe của tri xa 

Lễ mừng năm mới - đọc lời khấn nguyện đầu năm
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đi chợ về, thấy có bóng người vẫy tay đi nhờ xe 
nên dừng lại. 

Và sau đó, bạn hiền biết không, tôi vẫn đủ 
sức đi lên lầu nhé, vào phòng, trèo lên cái gác 
xép, nằm ập xuống giường, rồi… hết dậy luôn. 
Cái lưng sưng tấy lên và không thể nhúc nhích chi 
nữa cả. Sư cô Bình Nghiêm qua châm cứu. Chị 
em kéo lên thăm. Tôi cứ nằm ngay đơ, tiếp thiên 
hạ. Buổi tối hay tin, Sư Ông và sư cô Chân Không 
cũng tức tốc qua thăm, đem thuốc. Tôi vừa cảm 
động vừa áy náy vì sợ phiền. Hầu như ai có thuốc 
gì cũng đem lên, ai biết cách trị bịnh cũng muốn 
thử, hết nhân điện tới xoa bóp, sống trong tăng 
thân thật sướng. Tôi đứng lên không được, ngồi 
xuống không xong, nằm cũng đau vì lưng bị vặn, 
mấy sư em phải giúp hết mọi thứ, kể cả cắt móng 
tay. Có sư em đề nghị biếu tôi cây gậy. Tôi cười, 
nhủ thầm nếu có thêm cây gậy thì đây là hình ảnh 
của mình lúc 80 tuổi.

Sáng hôm sau có ngày Quán Niệm ở Xóm 
Mới, sư cô Chân Không đưa Thầy ghé lên thăm 
“người bệnh” một chút trước khi ra thiền đường. 
Sư cô đem thêm thuốc giảm đau. Tôi không nghĩ 
mình sẽ dùng nhưng lòng cảm động. Cảm động 
vì tôi nghĩ rằng Thầy và Sư cô hẳn cũng đã có 
nhiều phen bị đau phải dùng thuốc mà mình nào 
có biết, lúc nào cũng thấy Thầy ung dung, thấy 
Sư cô đầy năng lượng. Hôm qua Thầy đưa hai 
viên thuốc cho hai ngày để uống trước khi ngủ. 
Tôi uống liền. Sáng nay Thầy hỏi thăm ngủ được 
không và hài lòng khi nghe nói tôi ngủ ngon tối 
qua. Tôi cứ ứa nước mắt khi mọi người lên thăm, 
không vì đau, mà vì xúc động và vì... nó cứ tự 
nhiên thế thôi.

Tôi không nhúc nhích được cái lưng, hình 
như có cái xương bị trật chỗ vì thỉnh thoảng lại 
đau nhói. Nhưng tôi cũng không thấy đau khổ 
gì, có lẽ vì đã từ lâu, từ khi tôi về Việt Nam và 
thấy rằng mạng người thật mong manh mỗi khi 
ra đường, ngấm ngầm trong tiềm thức tôi đã sẵn 
sàng chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra cho 
mình. Thêm vào đó, tôi tin lời ông bà nói một 
cách rất dị đoan rằng 49 chưa qua, 53 đã lại để 
tự an ủi năm xui tháng hạn không gặp chuyện này 
thì cũng chuyện khác. Chỉ có điều muốn đứng dậy 
phải... bò, tìm đủ thế cho đỡ đau mới ra khỏi được 

cái giường, và nằm xuống cũng theo một chu kỳ 
tương tự.  Không ai giúp được tôi vì chỉ cần sai 
thế một chút là đau điếng, mà tôi cũng muốn tự 
mình đứng dậy vì sợ nằm hoài sẽ… liệt cơ mất. 
Cái cầu thang lên gác xép hơi hẹp, thường ngày 
đã khó đi, bây giờ tôi bám chắc vào tay vịn đi 
từng bước một, lên xuống cầu thang toát cả mồ 
hôi nhưng lòng vô cùng hạnh phúc vì vẫn còn đi 
được. Tôi lại lợi dụng cơ hội này được thực tập 
“nằm thiền”, nằm theo dõi hơi thở và quán sát 
cơn đau đến rồi đi, tha hồ mà thực tập quán chiếu 
vô thường nên chẳng đau khổ gì, chỉ đau thắt cái 
lưng mỗi lúc bị ho hay nhảy mũi.

Tôi tiến bộ chậm, nhưng mỗi ngày đều thấy 
được mình có tiến bộ. Sư cô Bình Nghiêm lên 
châm cứu mỗi ngày nên những cái gân bớt sưng, 
bắp thịt cử động được. Nhờ vậy mà một tuần sau 
đó tôi mới ngồi xe được để đi bệnh viện chụp hình 
xương. Trên nguyên tắc thì phải làm liền ngay 
khi xảy ra tai nạn nhưng đi có nổi đâu mà làm, 
mà lại không nghiêm trọng đến mức phải kêu xe 
cứu thương chở đi nhà thương liền, tôi nghĩ thế.  
Chụp hình thì nhanh, chỉ có chờ đợi là lâu. Xương 
không gẫy, chỉ có một đoạn sụn đệm xương sống 
bị dẹt lại và hai đốt xương sống bị lệch nên hay 
gây ra những cơn đau. Sư em Nguyệt Nghiêm 
thì không bị gì nặng, chỉ u đầu. Tội nghiệp sư 
cô Định Nghiêm mất cả ngày đưa hai chị em đi 
nhà thương. Tôi phải đi mua cái đai đeo để hỗ trợ 
lưng, cứ như là giả trang làm… Hai Bà Trưng. 
Được khuyến cáo không được khiêng đồ nặng, 
không được ngồi nhiều, tôi nghĩ bụng: “Vậy thì 
mình được làm ít lại, cũng hay. Còn không ngồi 
thiền được lâu thì còn thiền hành, thiền nằm, lo 
gì.”  Được sống như vầy là mầu nhiệm lắm rồi, 
bạn hiền đồng ý không?

Đầu năm
Khuya Mồng 1 Tết 

Chưa qua nửa đêm nhưng là mồng 1 Tết rồi, 
vì đã đón Giao Thừa xong, xem văn nghệ xong, 
tôi trèo lên gác khai bút. Không có đèn cầy, không 
có trầm nhang, còn ngồi vững được đánh máy đã 
là le lắm. Cái lưng ngày càng khá, dù đau. Hôm 
nay lạy Bụt được trong buổi lễ đón Giao Thừa 
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mà tôi mừng chi là mừng, dù trán chưa chấm đất 
được, phải úp đầu lên cái tọa cụ.  

Lời nguyện đầu năm cho mọi người: Tâm 
bồ đề vững vàng để cuộc sống được phong phú 
và an lành, sức khỏe bình yên để có thể tu tập 
dễ dàng. Đó cũng là lời chúc cho mình luôn. Cái 
lưng đau là một lời nhắc nhở và thật sự giúp tôi 
chánh niệm nhiều hơn mỗi khi quán thân trong 
thân. Bây giờ hễ ngồi mà lưng không thẳng là đau 
liền. Bởi vậy tôi còn hạnh phúc nữa là lúc nào 
lưng của mình cũng là lưng Thầy chứ không phải 
lưng… bà ngoại. 

Buổi sáng lên Xóm Thượng mừng tuổi Thầy, 
rồi xuất sĩ lạy nhau, tôi làm... ngon lành, dù là vẫn 
chưa lạy sát đất được. Thời gian bói Kiều tôi ngồi 
trên ghế nên cũng không đau lắm. Sau đó đi thăm 
phòng các thầy, và được tin sư em Pháp Kinh vừa 
mất, đúng mồng một Tết. Thế là các thầy Xóm 
Thượng tất bật với mọi thủ tục. Cả Làng cùng 
chung niềm đau. Tôi nhắm mắt, trở về hơi thở: 
thương sư em, tội nghiệp cho sự nghiệp tu chưa 
tới đâu, bao nhiêu là cảm thọ nổi lên vào ngày 
mồng một Tết. Tội hơn nữa khi nghĩ tới Sư Ông 
đã lớn tuổi, đệ tử thì đông và mỗi người một tánh. 
Thầy dặn dò mọi người phải tu tập miên mật, chịu 
đựng nỗi đau và tiếp tục mở cửa các xóm đón 
khách thăm Tết như thường, nhưng không đàn hát 
chơi đùa, chỉ thăm nhau và bói Kiều. 

Mồng 8 - Lễ xuất gia cây Cúc Đại Đóa. Sư 
em Trung Nghiêm được giữ tên cũ. Nhiều tên hay 
quá: Trời Đại Giác, Đại Định, Đại Tuệ, Đâu Suất, 
Trăng Đông Hải, Hương Tích, Ngàn Phương… 
Một nụ hoa vừa tàn, những nụ hoa mới lại tiếp tục 
được sinh ra như quy luật muôn đời của sự sống.

Mùa tuyết
Tháng 2 

Ba hôm nay trời tuyết. Trước đó mấy bữa 
thì lạnh cắt da. Có một bữa tôi đi ra hiên thấy sư 
em Băng Nghiêm cứu được con cá vàng đang bị 
đóng băng ở hồ sen nhỏ. Con cá bị đông cả người 
rồi, chỉ còn cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Tôi chỉ cho 
các em chọc thủng lớp băng và đổ thêm nước vì 
ít nước quá bị đóng băng cá không còn chỗ để 

bơi. Mọi năm nhớ chuyện này nhưng năm nay 
trời ấm lâu quá nên quên hết những phòng bị của 
mùa lạnh. Buổi sáng ngủ dậy tuyết đang rơi, và 
tới trưa đã đóng thành một lớp dầy. Tuyết đem 
đến cái đẹp tinh khôi và làm mọi người hớn hở. 
Các sư em chơi tuyết reo ầm ĩ. Mấy ngày trời lạnh 
nên lưng tôi làm reo, lại cộng thêm cái bịnh cảm 
nên tôi không dám ra ngoài, đứng nhìn qua khung 
cửa sổ mà thèm. Nhưng cũng do tuyết mà ngày 
Quán Niệm ở Xóm Mới không thành vì Thầy ở 
trên Xóm Thượng không về được. Xóm Thượng 
tổ chức ngày Quán Niệm thì Xóm Hạ có thể đi bộ 
lên dự chứ cũng không ai dám chạy xe. Xóm tôi 
ngồi nghe pháp thoại on-line ở Phật đường. Nghĩ 
bụng còn hơn năm trước đó, cũng vì tuyết mà xe 
tới Duras rồi bị mắc kẹt giữa đường, chẳng những 
cũng phải nghe pháp thoại on-line mà một số chị 
em còn phải lội tuyết đi bộ về.

Hôm sau, tuyết không còn rơi nhưng cũng 
không tan hết, bắt đầu đóng băng. Buổi tối làm 
lễ sám hối xong nghe tin ngày Xuất Sĩ sẽ được tổ 
chức... trên Xóm Thượng. Xóm Mới lại sẽ tiếp tục 
nghe qua mạng. Tôi nhìn ra trời. Trăng sáng vằng 
vặc. Những bóng cây in trên nền tuyết trắng thật 
đẹp. Chỉ tiếc trời quá lạnh và tôi lúc này bắt đầu 
làm biếng, sợ lạnh, vì hậu quả của vụ tai nạn xe 
nên không dám lãng mạng ra trời ngắm trăng viết 
lách gì hết. Thế mới biết tuổi già sồng sộc đến thật 
nhanh khi mình vừa đi qua một biến cố.

Hơn một tuần có tuyết. Xóm Thượng làm 
Quán Niệm liên tiếp mấy lần vì những con đường 
nhỏ vẫn còn đóng băng. Xóm Mới toàn ở nhà nghe 
pháp thoại on-line. Chỉ có mấy chiếc xe nhỏ máy 
mạnh mới dám chạy lên Xóm Thượng cho thiền 
sinh ở ngắn hạn được gặp mặt Thầy và cho ban 
kiến đàn đi họp thôi. Mọi người ở Xóm Mới ngán 
ngẩm cảnh bị “cầm tù” rồi. Tuyết Nghiêm, vốn 
hay nói đùa rằng mình đi đến đâu sẽ đem tuyết 
đến đó, rên lên: “Ôi! tuyết ơi là tuyết!” 

Lộc Uyển 
Tự tứ xong, Đại Giới Đàn xong, tôi về Mỹ. 

Lần này sẵn đã mua vé về thăm nhà, lại vừa bị tai 
nạn nên tôi xin phép không đi Anh, đi Ái Nhĩ Lan 
để có đủ thời gian đi bác sĩ chỉnh xương trị liệu. 
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Thời gian ở Lộc Uyển lần này tôi tận hưởng hết 
lòng. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới xuýt nữa là mình có 
thể không còn đi đứng được thì tất cả những gì tôi 
đang làm được đều đem lại niềm hạnh phúc lớn 
lao hết. Chị em ở Lộc Uyển cũng thương, cho ở 
để chữa bệnh chứ không giao việc nên tôi sướng 
quá chừng. Nửa tháng trời chỉ theo thời khóa, đi 
bác sĩ, đi leo núi, đọc sách, tỉa cây, dọn dẹp, và 
lâu lâu vào xem email vì vẫn đang lo cho khóa 
tu Nhật, khóa tu Đại Hàn. Không có các em vào 
than thở, đòi giải quyết vấn đề; không có họp 
giáo thọ, họp tỳ kheo ni; không dạy lớp. Ôi sao là 
sướng. Đúng là dưỡng bệnh. Có những ngày tôi 
rong chơi thiền hành lên cốc Sư Ông, ngồi sưởi 
nắng đọc sách, thỉnh thoảng buông sách ra ngắm 
núi xanh chen lẫn màu tím của lilac. Có buổi tôi 
thủng thẳng dạo khắp khu vườn cây ăn trái, ăn hết 
hai trái ổi còn sót lại trên cây, rồi ngồi bên bờ hồ 
ở cốc Thầy ném vụn bánh xuống nước và thích 
thú ngắm bầy cá tham ăn với chú rùa chậm chạp 
nhưng đầy quyền uy, đuổi cá đi để độc quyền ăn 
bánh. Có hôm leo núi ăn sáng chưa đủ, buổi chiều 
tôi leo núi tiếp để ngắm trăng nhưng trăng lên 
muộn, nên ngồi ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn 
dưới chân núi. 

Lộc Uyển mùa này đẹp quá. Xóm Trong 
Sáng ngập tràn hoa cúc dại, loại hoa cúc trắng 
và mặt sau phơn phớt tím, loại hoa cúc màu tím 
thẫm, cúc vàng. Những cây đào hoa nở rộ, trước 
đỏ thẫm rồi hồng từ từ. Có cây nở trắng toát. Hoa 
mận cũng chi chít nụ, đào tàn rồi chắc sẽ tới mận. 
Những đóa mười giờ cũng rực rỡ dưới ánh nắng. 
Và loại hoa địa lan năm nào màu cam đã ngập 
tràn ở những tảng đá cạnh nhà chính. Quanh bờ 
hồ thì Iris trắng kiêu sa vươn cánh. Những chậu 
mai tứ quý ở thất Sư Ông cũng vàng rực và có 
một cây weeping peach (cây đào có cành rũ như 
liễu) nở tung những đóa hoa to màu đỏ thẫm làm 
tôi ngẩn ngơ. Ngay cả chỉ một cây tea tree nở rộ 
những đóa hoa con con màu hồng phấn cũng làm 
tôi xuýt xoa. Rồi con đường đi vào Lộc Uyển với 
những bụi cỏ đuôi chồn rập rờn theo gió mỗi khi 
đi thiền hành… Ôi, đẹp chịu không nổi!

Có một ngày leo núi, sư cô Trung Chính chỉ 
cho tôi xem cây Yucca đầy hoa trắng, bảo là một 
“thổ sản” khác của Lộc Uyển ngoài cây sage, ở 

đây người ta gọi là Lord’s Candles do hình dáng 
như một cây đèn cầy. Mùa mưa cây này mọc đầy 
núi. Chị em bảo đó là “măng Lộc Uyển”. Leo núi 
khát nước bẻ những thân non ra xước ăn ngọt và 
mát như mía. Những đóa hoa úp lại với nhau và tỏa 
mùa thơm dịu dịu mà đem xào ăn thì nhẫn nhẫn 
nhưng rất béo. Ngày trước khi tôi rời Lộc Uyển 
về thăm nhà, các sư cô cho tôi ăn lẩu... hoa Yucca. 
Nhìn rỗ rau tươi xanh ngăn ngắt hái từ vườn với 
những đóa hoa trắng xinh xinh, tôi hỏi Đồng Đoan 
(từ Mississippi qua) ở Mộc Lan có đặc sản gì. 
Đồng Đoan nói chắc có kiệu và đậu phọng tươi. 

Ước gì có lần Sư Ông qua Mỹ vào mùa này 
để ngắm hoa, chứ qua tháng Chín thì chỉ có trời 
lạnh và mưa thôi.

Và cũng trong dịp ở Lộc Uyển kỳ này, tôi đủ 
giờ để đi khám bệnh ở bác sĩ Tuệ, đi chữa răng ở 
nha sĩ Quyên, được cô Chi đưa đi chụp hình phổi, 
chụp hình xương, thử máu ngoài việc đi chỉnh lại 
cái lưng với bác sĩ Sam tuần ba lần. Bác sĩ Sam 
bảo tôi rằng may mà tôi đi chỉnh hình kịp lúc vì 
nếu không có thể tôi phải ngồi xe lăn ba năm sau. 
Với một người ít uống thuốc và đi bác sĩ như tôi, 
đây quả là một chuyện phải kể cho bạn hiền nghe, 
bởi vì tôi trân trọng những sự giúp đỡ đó vô cùng. 
Bạn hiền biết không, vị nào cũng sốt sắng hết lòng 
khiến mình ngại hết sức. Mà đâu phải chỉ có cho 
mình tôi, với ai trong tăng đoàn cũng vậy. Cô Chi 
còn gởi theo đủ thứ quà cáp cho đại chúng mỗi 
khi tôi và sư cô Hương Nghiêm đi khám bệnh về 
nữa chứ. Đi khám bệnh mà cứ như… đi ăn giỗ về.

Tháng 5

Thăm nhà xong tôi về lại Lộc Uyển ít ngày 
trước khi về Pháp. Xóm Vững Chãi vừa làm xong 
một cái nhà trà lục giác rất xinh trong tăng xá. 
Ngồi trong nhà trà với anh chị em, nhâm nhi ly 
trà nóng với chiếc bánh con, nhìn xuống chân núi 
để thấy ánh đèn thành phố rất gần mà rất xa, tôi 
thấy lòng mình bình lặng lạ lùng. Luôn luôn có 
một góc nhỏ trong hồn để mình trở về nghỉ ngơi, 
bạn hiền à.  

Ngày hôm qua cả núi đồi Lộc Uyển náo loạn 
vì xe cảnh sát, xe chạy đường rừng, xe người tự 
nguyện kéo lên để kiếm một em trai vừa tuyên bố 
sẽ tự tử. Em bị trầm cảm nặng và muốn lên Lộc 
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Uyển xem thử có khá không. Chưa tu tập được chi 
thì em gọi điện về nhà báo tin… vĩnh biệt rồi rời 
tu viện đi mất làm gia đình phải gọi cảnh sát nhờ 
can thiệp. Thế là trên trời thì máy bay trực thăng, 
dưới đất thì cảnh sát xin phép vào từng phòng để 
tìm xem em có trốn hay… đang tìm cách để chết 
ở đâu đó không. Tôi nghĩ tới thỉnh thoảng ở Làng 
cũng có những người bị tâm thần tới xin tu, mà 
rồi tu cũng không nổi dù mình đã cố gắng giúp 
hết lòng. Số người đau khổ nhiều quá. Nên dù tuổi 
cao, Thầy vẫn tiếp tục đi giúp đời không mệt mỏi. 
Và chúng tôi, nhìn gương Thầy mà biết rằng tại 
sao khóa tu cần được tổ chức hoài, tại sao mình 
phải giữ gìn năng lượng trong từng bước chân để 
có thể đi đường dài mà tiếp tục phụng sự. 

Chốn cũ vườn xưa
Về lại Làng, chuyến bay dài trên 12 tiếng 

như không có dấu vết gì cả. Bác sĩ Sam chỉnh lại 
xương sống tôi nên các đường dây thần kinh cũng 
thông thoáng hơn, tôi hết bị đau chân như xưa. 
Và cái lưng, hễ ngồi không đúng thế thì đau ngay 
nên tôi đã ngồi rất đàng hoàng trong suốt chuyến 
bay, ngay cả lúc ngủ. Đi về tràn đầy năng lượng, 
tôi bắt tay vào việc làm vườn để chuẩn bị cho mùa 

hè. Các sư em bảo mùa xuân vừa rồi Xóm Mới 
cũng đẹp lắm, hoa tulip nở khắp nơi. Tôi chuyên 
môn trồng đó rồi đi mất, chẳng bao giờ có duyên 
để ở nhà vào mùa hoa nở. Tháng này Xóm Mới có 
khóa tu sức khỏe, chúng tôi mời bác sĩ Sam qua để 
cho workshop và chữa bệnh cho mọi người luôn. 
Ở có hai tuần mà bác sĩ Sam chữa trị cho không 
biết bao nhiêu người. Chúng tôi cũng học được 
rất nhiều điều bổ ích. Bác sĩ vui vẻ, nhiệt tình, lại 
hài hước nên thầy nào cô nào cũng quý. Dự tính 
sẽ mời bác sĩ sang năm qua học viện bên Đức để 
giảng và chữa bệnh cho anh chị em bên đó nhưng 
không biết có được không. Xong An Cư tôi theo 
Thầy đi châu Á xong ghé qua Đức luôn, trở về thì 
đã vào mùa hè, làm sao có giờ để sắp xếp? 

Sắp tới khóa tu 21 ngày, tôi nghĩ tới nửa năm 
sắp qua mà phòng triển lãm sách chưa xong để 
ăn mừng Làng Mai 30 tuổi nữa. Sơn Hạ đã hoàn 
thành và mở cửa triển lãm thư pháp của Thầy từ 
lâu, Xóm Mới… chưa tới đâu. Các thầy vẫn còn 
đang đóng bàn và tôi thì cứ loay hoay với đống 
sách cao ngộn vì… ham làm vườn quá.

Tháng 6 

Khóa tu 21 ngày hào hứng qua nhanh với 
những việc-phải-làm. Và ngày ăn mừng Làng 

Văn nghệ Mừng Làng Mai 30 tuổi - Xóm Mới
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Mai 30 tuổi cũng tới với múa lân, với văn nghệ, 
với khánh thành phòng triển lãm pháp cụ và sách 
Thầy. Tôi chỉ triển lãm được tượng trưng một ít 
sách nổi tiếng vì không gian không đủ, nhưng số 
sách đó cũng đủ cho hai đêm thức tới gần sáng với 
sự giúp đỡ nhiệt tình của các sư em Hoàn Nghiêm, 
Văn Nghiêm, Trăng Mai Thôn, Tuệ Nghiêm và 
Her Xuan. Buổi triển lãm rất đẹp. Thiền đường 
Mây Thong Dong trở thành như viện bảo tàng 
nhờ tài của thầy Pháp Duệ đóng những chiếc bàn 
và lồng kính, sư chú Pháp Đan làm hệ thống đèn, 
thầy Pháp Dung với ý tưởng triển lãm pháp cụ và 
bàn tay khéo léo trình bày của các sư em Bách 
Nghiêm, Tập Nghiêm; Pháp Chiếu với tấm panel 
rất là Zen, Thao Nghiêm với những món quà đặc 
biệt mà người ta đã tặng Thầy. Ngoài ra còn các sư 
em Xóm Mới và Xóm Hạ khác giúp trang hoàng 
những bình hoa, chậu hoa khắp nơi rất mỹ thuật.  

Hôm đó có hai điệu múa của xóm các sư cô: 
Trường Ca Avril của Xóm Mới đầy màu sắc và 
vui nhộn trong khi điệu múa tiếp xúc với đất Mẹ 
(Touching the Earth) qua bài Tạ Ơn Các Vị Bồ 
Tát của Xóm Hạ giới thiệu lịch sử Làng và các 
trung tâm của Làng Mai ở khắp nơi thì thiền vị và 
đằm thắm. Nghe nói nội dung bài múa đó do các 

sư cô Thệ Nghiêm, Diệu Nghiêm, Hiến Nghiêm 
và Sứ Nghiêm soạn. Tôi thích quá, phải xin một 
bản sao (copy) giữ làm tài liệu.

Tháng 7 

 Tôi miệt mài chăm sóc vườn cho mùa hè. 
Kỳ này tôi muốn bố trí vườn sao cho bớt việc 
lại mà vẫn đẹp nên bước đầu hơi vất vả. May có 
mẹ sư em Phẩm Nghiêm cũng ham làm vườn nên 
giúp làm hai hàng Lavender vào thiền đường thiệt 
đẹp. Nhưng nắng quá, nên cỏ xanh thì mát mắt mà 
cỏ muốn chết queo, tôi cứ phải tưới nước liên tục 
mỗi ngày. Và con nít của khóa tu mùa hè, trời ơi, 
dễ thương hết cỡ mà phá phách cũng hết cỡ luôn 
bạn hiền ơi. Nhưng các cháu hạnh phúc lắm khi 
được tha hồ chơi ở Làng: có đất, có hồ, có không 
gian chạy nhảy. Một nhóm bé gái thì cứ xúm lại ở 
hồ sen để bắt nhái rồi bỏ vào mấy cái xô lau nhà 
của thiền đường, bùn trét bê bết lấm lem cả mặt 
mũi (và sau đó tiu nghỉu thả nhái về lại hồ khi 
được yêu cầu, để rồi hôm sau lại bắt tiếp). Mấy 
con nhái con đó xong mùa hè chắc cũng ốm mất 
mấy gram. Một nhóm nữa bé hơn thì cứ đi hái hạt 
dẻ non lột vỏ ra chơi đồ hàng. Mấy con sóc phen 
này bị thiệt hại lương thực nặng nề. Còn mấy anh 
chàng cỡ 7, 8 tuổi thì xúm nhau dựng nhà bên 
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mấy cây tùng nằm, đem cả chén bát ra đó cất, rồi 
đào một dòng suối từ đỉnh đồi cho chảy xuống và 
đắp đất lại xây thành làm hư cả một khoảng vườn. 
Lần này thì tới phiên tôi bị đụng chạm quyền lợi 
nên phải nhờ phụ huynh “gỡ thành, lấp suối” lại 
như cũ, nhưng cũng phải lâu lắm cỏ chỗ đó mới 
mọc lại được như xưa. Tuy nhiên tôi rất vui vì như 
vậy các cháu khỏe mạnh hơn là suốt ngày ngồi ôm 
máy chơi game hay coi ti-vi. Được tiếp xúc với 
thiên nhiên, với đất là một ân sủng trong thời đại 
hôm nay, phải không bạn hiền?

Còn một chuyện vui nữa quên kể bạn hiền 
nghe là mỗi tuần trong chương trình thiếu nhi có 
một buổi làm mới giữa cha mẹ và con cái. Mỗi lần 
tới ngày này thì tri cảnh bị chọc là sẽ đau tim vì 
con sẽ đi hái hoa tặng cha mẹ (có cháu cẩn thận 
tặng riêng cho mỗi người… một bó), và cha mẹ 
cũng sẽ đi tìm hoa để tặng con. Thế thì còn gì là 
vườn hoa của Xóm Mới! Có một phụ huynh xin 
phép tôi cho hái hoa (hiếm hoi lắm mới có người 
xin phép như vậy), tôi hào hứng chỉ những cây có 
nhiều hoa để hái, ông… lắc đầu, xin đóa hoa hồng 
đẹp nhất trong vườn, vì “tôi chỉ có một cháu thôi, 
tôi muốn cho cháu biết là tôi rất yêu cháu”. Thế 
thì mình đâu từ chối được hả bạn hiền? Tôi cũng 
rất yêu các cháu, nên cười mà đồng ý thôi. Đi tu 
học hạnh hoan hỷ có lợi thiệt, đỡ đau lòng!

EIAB 

Tháng 8

Tôi không tính đi Đức, cũng xin không đi Ý, 
để nghỉ dưỡng sức cho chuyến đi tiền trạm tháng 
Mười ở Đại Hàn. Nhưng rồi nghe nói chuyện triển 
lãm sách Thầy không ai lo vì EIAB thiếu nhân 
lực, nên tôi lại xách vali đi tiếp. Gần ba tuần liên 
tục làm việc với thầy Pháp Lượng, Pháp Chương, 
Pháp Áo và các sư cô ở EIAB để đóng bàn, soạn 
sách, rồi nhờ người dịch lời giới thiệu ra tiếng 
Đức, công việc nhiều hơn tôi tưởng. Có một bữa 
nhìn công việc còn chưa tới đâu mà ngày khánh 
thành Học Viện đã gần kề, tôi mệt quá, đi ngang 
phòng Thầy gõ cửa vào… cầu cứu. Thầy đang giặt 
đồ bằng tay. Tôi cảm động quá, vì thấy Thầy quả 
thật rất tự lực, thậm chí không muốn nhờ cậy cả 
thị giả. Thầy bảo tôi ngồi chơi trong khi chờ Thầy 
giặt xong rồi Thầy pha trà cho uống. Ngồi chơi, 

uống một ly trà, thấy đủ năng lượng đi làm việc 
tiếp. Thầy mình đó bạn hiền, cống hiến sự có mặt 
hết lòng. Nên lạ chi các sư con không hết lòng vì 
Thầy?

 Tính chỉ lo triển lãm sách nhưng rồi giờ chót 
cũng làm luôn triển lãm pháp cụ như ở Xóm Mới. 
Sư em Bách Nghiêm rất khéo tay và nhiều sáng 
tạo nên phòng triển lãm pháp cụ làm giờ chót 
mà dễ thương và đầy ý nghĩa, nhất là khi các sư 
em in kịp những bức ảnh “chứng minh” Sư Ông 
đang giảng với các pháp cụ. Buổi tối trước ngày 
khánh thành Học Viện một quang cảnh thật vui 
xảy ra ở hành lang, chỗ triển lãm thư pháp. Mấy 
ngày trước thư pháp đã được treo, đèn đã được bắt 
nhưng không có vẻ gì… mời gọi hết dù người qua 
về thỉnh thoảng cũng dừng lại ngắm. Nhưng tối 
đó thì tôi có cảm tưởng như trong truyện cổ tích, 
bà tiên chỉ cây đũa thần và mọi sự thay đổi hoàn 
toàn: các sư em như bầy ong, ùa ra trang hoàng 
khu thư pháp rất nhanh, rất đẹp và biến mất, để lại 
những chậu hoa được cắm rất mỹ thuật khắp nơi. 
Còn phòng triển lãm sách tối đó… chưa xong, 
sáng hôm sau các em ùa vào mỗi người một khu 
vực và đến 10g thì sẵn sàng đón khách vào tham 
quan. Đúng là sức mạnh của Tăng thân, không ai 
ngờ được.

Ngày 22 - Học viện khai mạc. Buổi lễ rất 
đẹp. Tôi xách vali về lại Làng.

Cuối mùa hè

Tôi ghé lại thiền đường Hơi Thở Nhẹ một 
ngày, đạp xe đi chơi quanh sông Marne với hai sư 
em Doãn Nghiêm và Quảng Nghiêm, thấy cuộc 
đời rất thảnh thơi. Ở Paris mà cứ như đang ở vùng 
quê, chẳng thấy chút gì của kinh đô ánh sáng. 

Về lại Làng, chỉ có sư cô Bảo Nghiêm, các 
sư em Tùng Nghiêm, Phẩm Nghiêm và tôi. Buổi 
sáng tôi tình tang đi lượm táo rụng ngoài vườn, 
bỏ đầy một túi tạp dề, thấy mình như bà nội trợ 
ở thôn quê. Sư cô Bảo Nghiêm thì làm mứt mận. 
Tôi đi hái cà chua chín đỏ, loay hoay sấy khô để 
dành làm món Ý. Xóm vắng, bình yên, thấy như 
thời gian dài hơn và không gian rộng hơn. Trọn 
mấy ngày chỉ ăn rau cải hoa quả nhà trồng, bốn 
chị em nhìn nhau hạnh phúc. 
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Rồi các sư em ở Đức về, không khí rộn ràng 
trở lại. Một buổi tối các em đốt lửa, đãi cơm lá sen, 
rong biển nướng bên hồ sen. Rồi tự biên tự diễn 
văn nghệ làm mọi người cười đau ruột. Sư em 
Trăng Chùa Xưa làm MC quá sức là sinh động. 
Có tuổi trẻ là có tiếng cười. Xóm vắng cũng vui 
mà xóm đông cũng vui. Có chị có em với nhau là 
hạnh phúc có mặt. Các sư em giúp tôi làm vườn, 
rủ nhau dọn dẹp xóm cho sạch, rồi giữa tháng tám 
chúng tôi lại leo lên xe đi Paris với Sư Ông. Thiền 
Đường Hơi Thở Nhẹ nhỏ quá cho một đại chúng 
nên đa số chúng tôi ở lều, trong một công viên 
kế bờ sông Marne. Ở ngoài lều rất lạnh dù chỗ 
đẹp. Ngày đầu hơi bất tiện vì chưa quen nhưng 
mấy ngày sau thì thích vô cùng. Giống y như cả 
đại chúng kéo nhau đi cắm trại vậy, cắm trại giữa 
thành phố Paris! Thầy cho pháp thoại trong một 
hội trường lớn, âm thanh tốt, nên nghe rất sướng. 
Buổi đi thiền hành người kéo đến đông đảo, đi 
ngắn, mà năng lượng hùng tráng đánh động tới 
mọi người. Tôi không đi chơi Paris nên về sớm 
một ngày. Thấy mình già đến nơi, đi đâu cũng 
chăm chăm muốn về nhà sớm. Ở nhà nấu nướng, 
dọn dẹp, và thanh lọc ruột nhân cơ hội được nghỉ 
ngơi, làm biếng. 

Mùa thu đang đến rồi. Khu vườn sồi lá đỏ 
của Sơn Hạ được tỉa cẩn thận nên vào thu khu 
vườn thật đẹp. Xóm Mới thì toàn hoa, còn xóm 
các thầy toàn cây, hùng vĩ hơn nhưng khô khan 
hơn.

Hàn Quốc

Giữa tháng 10 tôi đi Seoul một tuần để gặp 
ban tổ chức chuyến đi Đại Hàn cho Thầy năm sau. 
Xuống máy bay là thực hiện những nghi lễ thăm 
viếng rồi họp liền cho chương trình. Đã có mặt 
các thầy Pháp Khâm, Pháp Dũng và sư cô Hành 
Nghiêm đến trước từ học viện ở Hồng Kông. Hôm 
sau đi thăm chùa Wongji để bàn chuyện với thầy 
trụ trì. Chùa này đã muốn mời Sư Ông qua từ hai 
năm trước nhưng chúng tôi từ chối vì họ không 
đủ sức lo cho cả chuyến đi, tuy nhiên lo cho một 
khóa tu thì dễ hơn. Chùa có từ thế kỷ thứ 6 nhưng 
bị phá hư hết trừ cái tháp. Họ mới xây lại khoảng 
30 năm nay. Đàng sau là núi, đàng trước là suối. 
Mùa thu lá phong đỏ khắp nơi nên cảnh trí thật 
đẹp. Dự tính phải ở lại đêm vì chùa cách Seoul 

những ba tiếng lái xe nhưng may quá, việc xong 
sớm nên chúng tôi đi về cùng ngày và hôm sau 
đi xe lửa xuống Busan. Không có giờ nên chúng 
tôi xin đi thẳng đến chùa Hongbeopsa, nơi có 
khả năng và dự định tổ chức buổi pháp thoại cho 
10,000 người khi Sư Ông qua. Đang mùa hoa cúc 
nên khắp chùa chỉ toàn là cúc. Ở mỗi chậu có tấm 
bảng ghi tên người cúng dường và lời nguyện cầu 
của họ. Chúng tôi cũng được phát tấm thẻ để ghi 
lời cầu nguyện của mình và chọn một chậu cúc để 
cắm vào. Thầy trụ trì không có nhà nên buổi đi 
thăm rất nhanh, chỉ phải kiểm tra cơ sở vật chất 
có đảm bảo được yêu cầu của mình hay không 
rồi chúng tôi được mời tới thăm chùa Beomosa, 
ngôi chùa xưa nhất và quan trọng nhất tại Busan. 
Thầy trụ trì chùa này đứng đầu giáo hội tại Busan. 
Họ rất muốn mời Sư Ông qua giảng ở chùa đó 
nữa nhưng thời khóa của Thầy đã kín lắm rồi nên 
chúng tôi không dám nhận lời. 

(Nhưng mà bạn hiền biết không, khi tôi đang 
viết lại những chuyện này thì tin tức mới nhất là 
chùa Hongbeopsa đã nhường cho chùa Beomosa 
tổ chức buổi pháp thoại công cộng của Sư Ông 
năm tới đó).

Chúng tôi cũng tổ chức một ngày Quán 
Niệm ở trung tâm Thiền Quốc Tế, nơi mình đang 
cư ngụ, cho hơn 100 người để họ quen với cách 
tu của mình. Người tổ chức nói chỉ cần thông tin 
ra trên đài truyền hình Phật Giáo là người ta ghi 
tên ngay, rất tiếc cơ sở vật chất ở đó chỉ đủ chỗ 
như vậy. Trung tâm Thiền Quốc Tế này muốn mời 
Sư Ông thuyết giảng lắm nhưng làm sao được vì 
thiền đường nhỏ quá, nên chúng tôi đồng ý sẽ tổ 
chức một ngày cho Wake Up ở đó năm sau.  

Hôm sau, chúng tôi đi thăm Tổ đình của 
Tông Tào Khê, nơi sẽ tổ chức họp báo. Gặp ngay 
lễ hội hoa cúc nên được ngắm hoa sướng mắt. 
Lần đầu tiên tôi thấy những cây hoa cúc bonsai, 
được uốn thành những cây cổ thụ trên núi rất lạ 
và thanh nhã. Ban tổ chức muốn cúng dường chậu 
bonsai cho tôi đem về nhưng tôi từ chối, chỉ thích 
đi chợ hoa kiếm cây ngọc lan ra hoa trắng mà ở 
châu Âu không cách nào kiếm ra. Nhưng tôi cũng 
không được đi chợ hoa mà hành lý của tôi thì có 
thêm mười cây hoa bị chặt ngọn, rửa rễ, và lời 
căn dặn khi nào ra hoa phải báo cho họ hay. Tôi 
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về lại Làng, kiếm chỗ trồng thử. Chín năm trước 
Thầy đi Đại Hàn về có cho mỗi xóm ít cây nhưng 
không cây nào sống cả. Kỳ này hy vọng tôi làm 
vườn mát tay hơn.

Mùa thu

Thầy tính cho đi chợ hoa mua cúc đại đóa từ 
đầu tháng 10 nhưng lúc đó hoa chưa nở. Rồi công 
kia việc nọ để rồi hôm nay, một ngày gần cuối 
tháng Mười, trời đẹp, ban giáo thọ Xóm Mới đang 
họp thì có tin báo Thầy mời đi chợ hoa. Bao nhiêu 
năm rồi mới lại được đi chợ hoa với Thầy nên ai 
cũng náo nức. Thầy mua cho Xóm Mới hai chậu 
hoa Mộc làm tri cảnh cười toe toét. Về lại Nội 
viện thì đã 2 giờ trưa nên cả nhóm giáo thọ được 
ở lại Nội viện ăn cơm trưa (bánh mì thôi, nấu cơm 
không kịp) với Thầy. Thầy ăn ngon miệng, đệ tử 
cũng quá hạnh phúc dù bữa cơm đơn sơ. Bạn hiền 
ơi, không nói ra chứ đó đúng là phút giây hạnh 
phúc! 

Cuối tháng 11

Mùa thu năm nay ngắn và đến chậm nhưng 
cũng có những màu lá thật đẹp để tôi ngẩn ngơ. 
Các sư em Xóm Mới thì cứ xuýt xoa đòi chụp 
hình với ‘bộ xương cá’ của nhà hàng xóm. Tôi 
chịu thua cái đầu óc tưởng tượng phong phú của 
các em vì đó chỉ là hàng cây mọc rất đều, khi 
rụng hết lá nhìn như bộ xương cá nên các em đặt 
biệt danh luôn. Và Xóm Thượng thì đỏ rực hàng 
phong trên con đường quanh tháp chuông khiến 
tôi cứ tiếc là đất Xóm Mới nhỏ quá, không đủ 
chỗ để làm một con đường lá đỏ như vậy. Mùa 
thu, chúng tôi đi lượm hạt dẻ trong rừng, đi hái 
táo ở nông trại. Thầy cũng đi hái táo với chúng 
tôi, các sư em hạnh phúc lắm. Trên bàn ăn sáng 
nào cũng có thau hạt dẻ luộc, buổi trưa, buổi 
chiều thì bánh táo, nhiều người làm nhiều kiểu 
mà kiểu nào cũng ngon. Buổi ngồi chơi trước 
bếp lửa thì nướng hạt dẻ. Tôi học được của sư 
bà Như Tuấn cách làm dấm táo để uống cho khỏi 
bệnh. Cách pha chế dấm táo mật ong thì tôi biết, 
nhưng tự tay làm từ táo tươi thì an toàn và hấp 
dẫn hơn. Táo chín quá bị hư đôi chút thì tôi làm 
táo sấy. Táo sấy thật dòn ăn ngon như chips mà 
lại bảo đảm sức khỏe vì không dầu không muối. 
Tôi cười: đúng là đời nông dân, ăn đồ tươi thiệt 

sướng (dù mình chẳng trồng thứ nào trong hai 
thứ trên cả).

Giác Ngộ chưa?

Khóa An Cư Kết Đông năm nay chúng tôi vô 
cùng hạnh phúc vì được Thầy nuôi bằng những 
bài pháp thâm sâu mà dễ hiều, nên cuối buổi giảng 
mắt ai cũng sáng hẳn lên, và để Thầy tủm tỉm hỏi: 
“Có ai giác ngộ chưa?”  Thầy là linh hồn của giáo 
pháp Bụt đang trao truyền. Mỗi lần Thầy nói về 
một điều gì đang xảy ra trên trái đất, tôi không 
ngăn được sự khâm phục khi hình dung một người 
đã 86 tuổi mà vẫn tìm kiếm tài liệu trên Web cho 
dữ kiện được chính xác nên bài giảng của Thầy rất 
khế lý, khế cơ. Mỗi khi thấy Thầy viết tiếng Hán, 
tiếng Phạn, chú giải tiếng Anh, tiếng Pháp trên 
bảng khi giảng về những kinh có pháp số khó, tôi 
nghĩ bụng chắc kiếp sau lo học sớm thì họa may 
mới nối tiếp Thầy được...

Khóa An Cư Kết Đông năm nay Thầy chỉ 
cho một thực tập đơn giản mà phải làm cho bằng 
được, là đi không nói, không suy nghĩ. Ngày nào 
ngồi thiền xong tri chung cũng đọc lời nhắc nhở 
đó. Nhờ vậy mà phẩm chất của sự thực tập thăng 
tiến rõ ràng. Có hôm tôi vội đi, vừa mở miệng 
được hai ba chữ bỗng nhớ lại lời Thầy dặn, (phải 
thú thiệt với bạn hiền là hồi trước biết thì biết vậy 
nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có lúc giả lơ vì… 
làm biếng đứng lại), nghĩ tới Thầy đã bao phen 
tìm đủ cách để nhắc bầy con, từ tấm thẻ 100% đến 
lời nhắc mỗi sáng, thế là bước chân tự động dừng 
lại để nói cho xong rồi mới bước tiếp. Sự thực tập 
rất nhỏ, ấy vậy mà tôi sướng cả ngày vì thấy mình 
đã biết dừng lại.  

Khóa An Cư Kết Đông năm nay bắt đầu sớm 
nên cũng sẽ chấm dứt sớm. Không phải đón Tết 
trong lúc an cư, lại cũng không phải lo Đại Giới 
Đàn nên năng lượng tu học trong xóm rất vững 
vàng. Có lớp học tiếng Hán phải thỉnh sư là thầy 
Giới Đạt từ Xóm Thượng xuống dạy. Thầy siêng 
năng, dạy rất vui. Tôi hướng dẫn lớp giới cho các 
em mới thọ giới Tỳ Kheo Ni. Chị em cùng học 
chung thì đúng hơn, bởi vì ai cũng có kinh nghiệm 
để chia sẻ cho nhau nghe. Sư cô Tuệ Nghiêm lo 
lớp Thức Xoa Ma Na rất siêng năng, không hề cho 
nghỉ một ngày dù công việc có bận rộn cách mấy. 



276  con đã về rồi đó

Sư cô Thi Nghiêm dạy lớp oai nghi cho các Sa 
Di Ni. Sư cô Định Nghiêm chăm sóc cho khách 
tu học ngắn hạn. Sư cô Bảo Nghiêm lo cho thiền 
sinh ở tu trọn ba tháng. Sư cô Tùng Nghiêm làm 
giám niệm, trông coi phẩm chất tu học của mọi 
người. Các lớp học ngoại ngữ cũng có nhiều tiến 
bộ. Nhiều sư em từ Việt Nam qua đã có khả năng 
điều động buổi họp mặt bằng tiếng Anh. Những 
buổi hô canh bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp xảy 
ra nhiều hơn. Có một cô thiền sinh từ Mỹ qua dạy 
cho những người thông thạo ngoại ngữ cách kể 
chuyện (story teller) để giảng pháp cho hấp dẫn. 
Bởi vậy mỗi tuần qua nhanh đến không ngờ…

Bếp Lửa hồng 

Năm nay vườn hoa Tăng thân được mùa, đầu 
năm thì Cúc Đại Đóa, mùa hè thì hoa Đỗ Quyên, 
đầu mùa đông thì hoa Kim Ngân. Đặc biệt trong 
đợt xuất gia của gia đình hoa Kim Ngân có bốn 
em nam người Mỹ trẻ tuổi tới từ Tu viện Bích 
Nham. Thầy Pháp Vũ dẫn các em về chào đại 
chúng, ai thấy cũng thương vì oai nghi bốn em rất 
đàng hoàng. Nhìn các sư em mới với thầy Pháp 
Vũ, tôi có cảm tưởng như cha dẫn con về ra mắt 
đại gia đình vậy, dễ thương lắm. Tăng thân mình 
như một gia đình, nghĩ về để thấy ấm áp như nghĩ 
về một bếp lửa hồng, nhất là trong ngày đông lạnh 
giá. Phòng tôi có một cái lò sưởi đốt bằng củi và 
tôi yêu vô cùng mỗi khi buổi tối về phòng, nghe 
tiếng reo của lửa, tiếng tí tách của củi khi gió thổi 
mạnh ngoài trời với một cảm giác vô cùng bình 
yên. Một sự bình yên đơn sơ mà ấm áp lạ kỳ. Cái 
lò sưởi củi này làm hạnh phúc cho chúng tôi rất 
nhiều. Ngọn lửa đem lại sinh khí cho căn phòng 
và có khi chỉ ngồi ngắm lửa cháy mà thấy lòng 
vui. Có khi giờ y chỉ sư y chỉ muội chị em nướng 
hạt dẻ, nướng khoai, nướng marshmallow, ngồi 
chơi với nhau. Có khi chỉ ngồi uống trà. Chỉ có 
thế mà không khí rất đầm ấm tình chị em.

Và bạn hiền ơi, ai cũng nên có một cái bếp 
lửa hồng để tìm về, để sưởi ấm hồn lúc giá băng. 
Làm sao tránh được gió sương bên ngoài khi chí 
nguyện tu của mình không phải chỉ ở rừng sâu 
núi thẳm? Bếp lửa hồng của mình ở đâu? 

Thân quý,

Nhạc và lời: Xuân Tiên
Tăng thân Làng Mai thêm lời

Người ơi mau về đây,
rừng Phương Bối kìa tay cầm tay,

cùng nhau vui bước vai kề vai,
nhớ phút giây hôm nay.

Mười phương chung về đây, 
về bên bếp hồng đang còn tươi,
dù khi nắng lên hay chiều rơi, 

ta nhắn nhau về đây. 

Rừng thiêng trong chiều nay, 
lửa thiêng cháy bừng soi trời mây, 

cùng nhau nuôi lớn tâm từ bi, 
chuyển hóa tham sân si. 
Vì cưu mang trần gian, 

vì thương xót đời bao lầm than, 
vì bao mái đầu không tình thương, 

ta hiến dâng bình an.

Ơi, 
bếp hồng sưởi ấm 

bếp hồng vui, 
chí nuôi cho bền, 

giữ gìn hoài bão ngày mai. 

Ơi, 
hải triều lên tiếng 
chấn ngàn khơi, 

hiểu sâu thương nhiều 
thuyền đi sưởi ấm ngàn nơi.

Rừng khuya mưa còn rơi, 
rừng khuya bếp hồng đang còn tươi, 
nguyện đem đuốc sáng soi trần gian, 

sẽ nhớ đi bên nhau. 

Ngày mai trong trời xa, 
kìa bao đói nghèo đang chờ ta, 

dù bao tủi hờn ta còn đây, 
dâng hiến đôi bàn tay.
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Chương trình TTXH
HIỂU & THƯƠNG Sài Gòn

cứ hai tháng lại tăng thêm một ngàn. Nay tháng 
Chạp giá là 13 000 ngàn 1/cân, loại gạo không 
có sạn nhiều. Ngoài một hay hai bộ quần áo Tết 
cho các cháu nghèo, chúng con xin cô bác bạn bè 
Làng Mai cho 10 ký gạo, 1 chai dầu ăn, một ký 
đậu xanh, v.v.. khoảng 10 Euros một phần.

Ở Miền Trung thì hạn hán kéo dài khá lâu. 
Nay mới mưa nhưng gieo hạt chưa kịp có gạo, 
đậu phộng hay hoa mầu gì ăn cả.

Tại Đồng Nai, nơi trồng cà phê do thời tiết 
không thuận lợi, cà phê thất thu 50%, Đào lộn hột 
mất trắng vì mưa bão thời tiết thất thường, hoa 
không đậu trái. Những người có đất canh tác đã 
gặp khó khăn, người làm thuê không có việc lại 
càng thiếu trầm trọng.

Hiểu &Thương xin gửi đến quý sư cô 
Làng Mai bảng Tổng Kết cuối năm 2012. Kính 
mong quý sư cô kêu gọi Phật tử khắp nơi cho giúp 
được bao nhiêu thì đồng bào nhờ bấy nhiêu trước 
Tết và sau Tết cũng được.   

Hiểu & Thương Sài Gòn, Khánh Hòa, 
Thừa Thiên, Quảng Trị.

Ngày 11 tháng 01 năm 2013

Chỉ còn vài tuần nữa là Tết tại quê nhà . Mấy 
tháng Hiểu và Thương Sài Gòn cũng như Hiểu 
và Thương Nha Trang, Thừa Thiên, Quảng Trị ai 
cũng trăn trở không biết trả lời ra sao vì đơn cầu 
cứu ngày càng nhiều.

Trong mấy tháng gần đây cứ lẻ tẻ xã nầy xin 
65 phần quà, góc núi kia 116, xã miền biển nọ 215 
phần quà, cộng chung cũng 1115 đơn kêu cứu ở 
cánh Miền Nam. Thấy ở Làng Mai Sư Ông có 
nhiều con phải nuôi trong 15 trung tâm trên thế 
giới nên chúng con không dám xin, nhưng nay 
nghe Sư cô hỏi chúng con mới dám thưa: “Riêng 
Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Tháp 
(Cao Lãnh), Tiền Giang, Bến Tre đã kêu cứu cần 
giúp tổng cộng 1115 phần quà cho các tỉnh ấy. Ở 
Thừa Thiên xin tối thiểu 775 kể cả ThànhTrung 
(quê nội Sư Ông) và Quảng Trị kể cả Hà Trung 
quê mẹ Sư Ông 675. Chúng con tùy Sư cô quyết 
định. Quý ân nhân cho bao nhiêu thì chúng con 
giúp bấy nhiêu. Nếu không kịp Tết thì sau Tết 
cũng không sao.

Những gia đình cần giúp 
đỡ gấp vì thật tình đang thiếu 
gạo ăn, phần đông vì vật giá lên 
cao nhanh quá trong năm nay mà 
họ lại bị thất nghiệp. Tại Đồng 
Nai do thời tiết không thuận lợi, 
cà phê thất thu 50%. Chủ nhân 
không dám thuê người đi hái. 
Đào lộn hột thì thất trắng vì mưa 
bão, thời thiết thất thường. Trái 
Thanh Long vì lạnh quá nên 
không cho nụ, ra trái nên không 
ai thuê ai làm việc gì. Vậy mà giá 
gạo bỗng tăng vọt từ 8000 đồng 
VN một cân lên 10 000 đồng rồi 
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Năm điều 
các em nhớ

 

Thứ nhất:
 Em tôn trọng sự sống và yêu thương muôn 

loài, không đánh bắt động vật trong rừng mà chăm 
sóc chúng khi chúng bị thương. Không chặt phá 
cây non mà vun trồng cho nó lớn lên, tỏa bóng mát.

Thứ hai:
 Em không tự ý lấy thứ gì không phải của 

mình và những thứ người ta chưa cho mình. Em 
chia sẻ trong khả năng những gì em có cho các 
bạn thiếu thốn.

Thứ ba :
 Em không đánh bạn, nếu bị bạn đánh em 

sẽ nói với bố mẹ, thầy cô; em không chọc phá, 
không rủ bạn đánh nhau.

Thứ tư: 
 Em không nói dối, không nói lời thô tục, 

em  tập nói lời dễ thương với bố mẹ, thầy, cô và 
với các bạn dù nhỏ hơn em và các em.

Thứ năm : 
Em sẽ không uống rượu, không thử hút thuốc lá. 

Chiều nay khi đi học về em sẽ đến bên mẹ 
và hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Con yêu mẹ 
lắm!”

Rồi em tới bên bố và cũng nói: “Con may 
mắn quá, con còn có bố sống bên con, che chở 
chúng con, con cám ơn bố!”

Mỗi khi em tức giận: em dừng lại, hít vào, 
thở ra rồi em nhẩm đọc Năm điều em nhớ và làm 
theo trong đó.

Nụ cười 
ngày xuân

Hôm tất niên củaTăng thân ở Sài Gòn tại chùa 
Pháp Vân, chú Nghiệm có nói với con Tết năm 
ni tham gia chuyến đi tặng quà người nghèo cùng 
đoàn Từ Thiện Xã Hội Hiểu và Thương của các cô 
chú Tiếp hiện. Lúc đó con gật đầu đồng ý liền ngay 
lập tức mà không chút phân vân về những bộn bề 
ngày giáp Tết mà mọi năm con đều trải qua. Lòng 
vô cùng phấn khởi và hồ hởi cho chuyến đi, con đã 
ghi lại những hình ảnh và cảm xúc của mình trong 
từng sự kiện và từng khoảnh khắc…

Con không tránh khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp 
hình ảnh của chiếc xe lăn còn mới toanh nằm trên 
xe chở đoàn đi từ thiện. Cảm giác mệt mỏi vì thiếu 
ngủ tan biến khi các cô chú giới thiệu đó là cái xe 
mình đi tặng cho một hoàn cảnh đáng thương đang 
cần sự giúp đỡ. Con mỉm cười và thoáng qua trong 
đầu dòng chữ “Hiểu và Thương”. Xe khởi hành từ 
4 giờ 30 sáng hướng về điểm phát quà đầu tiên là 
Xuân Lộc–Cẩm Mỹ thuộc tỉnh Đồng Nai. Đoàn 
đi gần 20 thành viên trong đó có sư cô Hoằng 
Nghiêm, sư cô TrăngYên Tử, hơn một nữa là các 
cô chú Tiếp hiện và còn lại là các bạn thuộc nhóm 
tăng thân trẻ. Con nhìn thấy mọi người ai cũng 
tươi tắn và tràn đầy nhiệt huyết cả. Các cô chú tiếp 
hiện đã lớn tuổi rồi, có người đầu bạc trắng xóa. 
Thế mà lúc nào tác phong cũng nhanh nhẹn và 
luôn nở nụ cười hiền khô. Rồi tự nhiên hình ảnh 
những tác viên xã hội của Trường TNPSXH năm 
xưa như hiện ra trong con. Và con như giọt nước 
nhỏ hòa vào đoàn từ thiện, đi như một dòng sông 
yêu thương để cùng nhau chảy ra biển từ bi chan 
hòa và rộng lớn. Con đường dài nhưng con không 
hề thấy mệt vì đó là con đường mang đến “nụ cười 
ngày xuân” cho trẻ em và người nghèo như hai sư 
cô đã chia sẻ trong suốt chuyến đi.

Khi xe chúng con đến điểm phát quà đầu tiên, 
trời đã nắng lên và bà con của hơn 280 hộ dân đã 
tụ tập đông đúc chờ sẵn. Trên tay là phiếu nhận 
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quà với một bên là dòng chữ thư pháp của Sư Ông 
“sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt 
khổ” và “Thương nhau xin nhớ lời nhau”, bà con 
ai cũng trong tư thế chờ đợi đến lượt mình để nhận 
quà. Với sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ địa phương, 
280 phần quà trị giá 300.000 đồng/phần đã được 
chuẩn bị sẵn để phát cho bà con. Mỗi phần quà bao 
gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 hộp bánh, 1 chai 
dầu ăn và 1kg đường. Con thật xúc động khi nghe 
sư cô Trăng Yên Tử hướng dẫn bà con tập thở tập 
cười, san sẻ tình thương và tấm lòng cũng như bốn 
câu thơ đầy nuôi dưỡng của sư cô:

“Xuân kính chúc người câu hỷ xả
 Từ bi chan chứa khắp gia cang
 Phước đức vun trồng nay kết quả
 Hoa lòng nở rộ vạn lòng an”
Lúc này, mặt trời đã lên cao rồi và cái nắng 

càng ngày càng gắt hơn. Con cứ tần ngần mãi trước 
hình ảnh cậu thanh niên bị tật nguyền hai chân với 
đôi mắt gần như mù vui sướng cảm động khi nhận 
được chiếc xe lăn từ đoàn. Em nghẹn ngào tâm sự 
với con giờ đây em đã có “đôi chân” để đi bán vé 
số phụ giúp gia đình nuôi em gái đi học rồi. Em 
rất biết ơn chương trình đã cho em một niềm tin 
và nghị lực trong cuộc sống nghèo đói, khó khăn 
của mình.

Đến lượt phát quà cho các em học sinh tiểu 
học gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một lần nữa 
con lại xúc động khi chứng kiến hình ảnh các em 
nhỏ người dân tộc Nùng, Tày đen đúa với nét 
mặt thật buồn và khắc khổ. Có em bị bệnh xương 
thủy tinh, có em bệnh down, có em thì gầy nhom 
vì thiếu ăn. Cô giáo phụ trách chia sẻ với con có 

20 em thuộc gia đình dân tộc vừa bệnh vừa nghèo 
rất đáng thương. Nhìn các em hớn hở nhận quà, 
lòng con thấy vui vui nhưng cũng không tránh khỏi 
niềm thương cảm. Ước sao những món quà tuy bé 
nhỏ có thể mang lại cho các em ánh mắt và nụ cười 
trẻ thơ trong những ngày Tết đến.

11 giờ trưa, đoàn chúng con rời nơi đó để đi 
đến điểm phát quà tiếp theo là một đạo tràng Niệm 
Phật Đường ở xã Xuân Thọ, Đồng Nai. Bà con 
cũng đã tập trung từ sớm để chờ nhận quà. Một 
lần nữa, con lại được hòa mình vào dòng sông tâm 
linh tươi mát của tăng thân mang tình thương đến 
cho 50 hộ bà con nghèo ở nơi này. Chúng con hầu 
như không thấy mệt trong cái nắng chang chang 
mà lại cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được 
san sẻ tình thương với bà con cô bác. Sư cô Hoằng 
Nghiêm chia sẻ với đại chúng dù cuộc sống hiện tại 
có khó khăn trăm bề nhưng nếu nhìn lại thì ta vẫn 
còn có những điều kiện hạnh phúc rất lớn như là 
còn đủ hai tay hai chân hay đôi mắt sáng. Chỉ cần 
trở về và nhận diện những điều kiện hạnh phúc sẵn 
có đó cũng như là sự có mặt cho nhau ngày hôm 
nay là ta đã tận hưởng được cuộc sống bình an và 
hạnh phúc rồi. Lúc đó, con cảm thấy lòng mình trỗi 
dậy một cảm xúc rất khó tả. Những lời chia sẻ nhẹ 
nhàng chân tình của hai sư cô tại mỗi điểm phát 
quà như là những bài pháp nhỏ rót vào cuộc sống 
tâm linh của người dân nơi này. Đó cũng là những 
hồi chuông chánh niệm cho chính chúng con để 
chúng con ý thức rõ sự có mặt bên nhau để nghe để 
hiểu mới chính là tình thương cao quý nhất.

Đầu giờ chiều, chúng con lên xe hướng về 
trường mẫu giáo Hiểu và Thương ở Hàm Tân, Bình 
Thuận. Đó là nơi nghỉ đêm của đoàn và cũng chính 
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là điểm phát quà tiếp theo cho chuyến đi vào sáng 
hôm sau. Hình ảnh đầu tiên thật là ấn tượng với 
các em học sinh mẫu giáo trong bộ đồ thun đồng 
phục Hiểu và Thương chạy nhảy, vui đùa trong sân 
trường thật dễ thương. Con thầm cảm ơn những 
người đi trước đã góp sức xây dựng một chương 
trình thật ý nghĩa và sáng đẹp cho đời. Con nghẹn 
ngào trước dòng chữ in trên mặt trước của áo đồng 
phục đi học của các em “mẹ có biết là con thương 
mẹ không?” Con đứng yên một hồi và hít thở thật 
sâu để nhận diện những cung bậccảm xúc của lòng 
mình. Một lần nữa, lại thoáng qua trong đầu dòng 
chữ “Hiểu và Thương”…

Tối đến chúng con lại được hòa mình vào 
không khí nhộn nhịp của chương trình văn nghệ tất 
niên do các bé và cô giáo trình diễn. Thật không có 
từ ngữ nào diễn tả được niềm vui của con khi nhìn 
thấy các bé xúng xính quần áo mới, hồn nhiên ca 
múa hát “hết mình”. Và dưới sự hướng dẫn 10 phút 
chớp nhoáng của hai sư cô, nhóm bạn trẻ chúng 
con được tham gia đóng góp hai tiết mục văn nghệ 
là diễn kịch và hát tốp ca. Mùa xuân như đang hiện 
hữu trong chúng con và hình ảnh em bé 5 tuổi lại 
trở về trong chúng con, hồn nhiên và trong sáng 
đến kỳ lạ đưa chúng con vào giấc ngủ thanh bình.

5 giờ sáng, chúng con đã thức dậy để chuẩn bị 
cho buổi phát quà tại trường mẫu giáo. Trong không 
khí ấm áp tình tăng thân bên tách trà nóng và tô mì 
gói buổi sớm mai, chúng con lại có dịp ngồi bên nhau 
chia sẻ những kinh nghiệm tu tập cũng như là phân 
công công việc để cho buổi phát quà có hiệu quả. Số 
lượng phần quà ở đây là 450 phần cũng được phát 

dưới hình thức phiếu nhận quà mà các hộ bà con 
nghèo đã được phát từ chính quyền địa phương. Thời 
gian ghi trên phiếu là 8 giờ sáng mà chỉ mới có 7 giờ 
là bà con đến đông rồi. Phần lớn là các cụ già, có cả 
người ăn xin, người tật nguyền, người ngồi xe lăn và 
có cả trẻ em nữa. Hỏi ra mới biết rằng đó là những 
người  vùng lân cận không có phiếu nhận quà. Họ 
đi từ rất sớm với cầu may được chương trình giúp 
đỡ như trường hợp ngoại lệ.Cũng đã dự đoán trước 
nhưng chúng con cũng không tránh khỏi bối rối vì số 
lượng bà con không có phiếu cũng gần cả trăm người. 
Hội ý chớp nhoáng, các cô chú quyết định gom góp 
cùng chương trình để lì xì cho số bà con này mỗi hộ 
100.000 để họ có thể ra về trong niềm vui nho nhỏ 
sau khi vượt chặng đường xa và chờ đợi trong cái 
nắng gay gắt chói chang. Trời càng về trưa càng nắng 
gắt, bà con càng đến đông hơn và chen chúc nhau 
hơn. Chúng con thầm biết ơn các cô giáo của trường 
mẫu giáo Hiểu và Thương đã phụ giúp đoàn trong 
việc phát quà và các anh giữ gìn an ninh trật tự của 
chính quyền địa phương. Nếu không có họ thì chắc 
chắn chúng con sẽ gặp rất nhiều khó khăn rồi…

Rời khỏi trường mẫu giáo, con cứ mãi xao 
xuyến bài hát Hiểu và Thương mà đoàn chúng con 
hiến tặng cho bà con trước buổi phát quà. Rồi con 
lại bâng khuâng về hình ảnh cô bé nhỏ mồ côi mẹ 
đi ăn xin và những giọt nước mắt của em năn nỉ 
con cho em quà vì em không có phiếu. Những lời 
kể lể huyên thuyên của các cụ già về hoàn cảnh 
nghèo khó của mình. Những hình ảnh dễ thương 
cũng có mà không dễ thương cũng có của những 
người đi nhận quà giúp con ý thức được gốc rễ 
sâu xa là sự nghèo đói và học hành không đến nơi 
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đến chốn. Để từ đó, chúng con có thể hiểu được và 
thương được những hoàn cảnh, những trường hợp 
như thế.

Buổi chiều, xe chúng con đi đến điểm phát 
quà cuối cùng của chuyến đi là ở Niệm Phật Đường 
Nghĩa Tiến. Ở nơi đó, đoàn chúng con dành 110 
phần quà cho các bà con thuộc ba huyện Tân 
Nghĩa, Tân Hà, Tân Xuân. Thầy Thiện Duyên chủ 
trì Niệm Phật Đường có chia sẻ với đại chúng về 
những món quà “Hiểu và Thương”. Sư cô Hoằng 
Nghiêm một lần nữa lại cho đại chúng bài pháp về 
hơi thở,về nụ cười và đặc biệt là tình thương hạnh 
phúc đang hiện hữu. Món quà vô giá chúng con 
mang lại cho bà con là nụ cười, là tình người mà 
có giá trị lớn hơn cả những món quà vật chất. Gieo 
rắc nụ cười và ôm ấp tình thương là gia tài lớn nhất 
mà bất cứ ai cũng có thể có được. Dưới ống kính 
máy chụp hình, con cảm nhận bà con ở vùng này 
rất chân chất và dễ thương với nụ cười đơn sơ giản 
dị. Trong ánh nắng gay gắt buổi ban trưa, tất cả vỗ 

tay hòa nhịp vào lời ca Hiểu và Thương rồi lần lượt 
đưa phiếu nhận quà trong trật tự và niềm hân hoan, 
vui sướng…

Rời Niệm Phật Đường Nghĩa Tiến để trở về 
thành phố kết thúc chuyến đi từ thiện hai ngày, con 
mang theo hình ảnh nhành hoa “nhất chi mai” nở 
rộ dưới ánh nắng mặt trời. Hai ngày đồng hành 
cùng đoàn giúp con nuôi dưỡng rất nhiều những 
hạt giống tốt. Lòng thầm biết ơn chư Bụt, chư Bồ 
Tát, biết ơn Đất Mẹ và Trời Cha hiện hữu trong con 
và ngoài con trong từng khoảnh khắc của chuyến 
đi, giúp cho con đi những bước đi có ý thứcvề tình 
thươngvà sự hiểu biết. Con mang ơn Sư Ông, mang 
ơn chương trình TTXH Hiểu và Thương đã vun 
trồng và nuôi dưỡng hạt giống từ bi, mang hơi thở 
nhẹ cùng nụ cười ngày xuân bay khắp mọi miền 
của quê hương đất nước.

Tâm Minh Đăng (Mỹ Hằng) (Kỷ niệm chuyến 
đi từ thiện về Xuân Lộc, Đồng Nai – Hàm Tân, 
Bình Thuận trong hai ngày mồng 01 - 02/02/2013)

Giúp trẻ em miền núi
Các trẻ em miền núi sống trong những ngôi nhà cũ lụp xụp, trống hoác và ẩm thấp, không có chăn 

để đắp. Chúng con đi thăm vườn của nhà trường. Trường trồng rau để cho học sinh ăn, rau xanh và rất 
tươi ngon. Chúng con vào thăm bếp ăn, nhìn đĩa cơm của các em mà rớt nước mắt, các em đó không có 
gì ăn, bữa sáng cũng không có đâu, tuổi chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, không có đủ dinh dưỡng thì là sao 
mà học được. Nhận quà mà khuôn mặt các cháu đâu có vui, cười mà như đang mếu, nhìn xuống chân các 
em thấy không có dép, có thì cũng rách nát, tội quá sư cô ạ. Quần áo sư cô thấy không, có áo len, có quần 
dài để mặc, nhưng không đúng cỡ của các em vì đó là quần áo được các tổ chức đến tặng...
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Quỹ hỗ trợ tăng thân xuất sĩ 
(Monastic Trust)

2012, TNH Foundation đã bắt đầu giúp chúng tôi 
nhận mọi sự đóng góp vào Monastic Trust qua 
hệ thống của họ để có thể thông tin cho quý vị ân 
nhân biết thêm về những hoạt động gây quỹ khác 
cho Làng và tăng thân xuất sĩ cũng như những 
chi tiêu cụ thể. Vì vậy, sư cô Lăng Nghiêm (tu 
viện Bích Nham) vẫn là người trách nhiệm trông 
coi về Trust, liên lạc với cư sĩ John Hussman, và 
đảm bảo chi tiêu của Trust chỉ được sử dụng cho 
việc nuôi ăn xuất sĩ thôi nhưng mọi đóng góp xin 
gởi về:

Thich Nhat Hanh Foundation
Monastic Trust

2499 Melru Lane
Escondido, CA 92026

Riêng ở châu Âu, vì việc chuyển tiền qua 
Mỹ cho Trust khó khăn và tốn kém nên số người 
yểm trợ cũng hạn chế hơn. Vì vậy chúng tôi xin 
không nhận tiền gởi cho Trust từ châu Âu. Nếu 
quý vị phát tâm cúng dường cho tăng thân xuất sĩ 
thì liên lạc trực tiếp sư cô Chân Không hoặc các 
chùa Pháp Vân, Từ Nghiêm, Cam Lộ, Maison de 
L’inspir (địa chỉ ở trang cuối).

Chúng tôi xin kính chúc quý vị cùng thân 
quyến một năm mới an lành.

                            Sư cô Chân Không.

Chùa Từ Nghiêm, 06 - 02 - 2013

Kính thưa quý vị ân nhân và thân hữu,

Chúng tôi xin kính tin cho quý vị rõ là tiếp 
theo lá thư kêu gọi trong Lá Thư Làng Mai năm 
ngoái, chúng tôi đã nhận được một số tiền là 
$45,915.00 của 110 vị đóng góp trong năm 2012. 
Ngoài ra, với chương trình matching fund của thí 
chủ John Hussman (cúng dường một số tiền tương 
đương với số tiền của quý vị) nên tổng số tiền 
đóng góp cho quỹ hỗ trợ năm qua là $91,830. Với 
số lượng đông đảo xuất sĩ đang tu tập ở Việt Nam 
và Thái Lan thì số tiền này, sau khi góp vào Trust, 
đã giúp Ban điều hành quỹ monastic trust có tiền 
lời để gởi về hỗ trợ Thái Lan $60,000 (một nửa 
của số lượng cần thiết) năm 2012 và chúng tôi vô 
cùng tri ân sự giúp đỡ của quý vị trong thời buổi 
khó khăn này.  Năm 2011, trong chuyến đi hoằng 
pháp ở Mỹ của Sư Ông, một nhóm cư sĩ đã đề 
xuất thành lập Thích Nhất Hạnh Continuation and 
Legacy Foundation (quỹ hỗ trợ để đem thông điệp 
về chánh niệm và từ bi của Thầy tới mọi người). 
Foundation này hoạt động khá hiệu quả do sự làm 
việc chuyên nghiệp và hết lòng của các vị cư sĩ 
(dưới sự cố vấn của các vị xuất sĩ và trụ sở đặt tại 
Tu viện Lộc Uyển). Số tiền nhận được phần lớn 
dùng để hỗ trợ cho các trung tâm ở Mỹ về việc 
sửa chữa và xây cất cơ sở (để có thể làm chỗ tu 
học cho tứ chúng) và những hoạt động khác như 
wake up, pháp thoại on-line, v.v.. Từ giữa năm 
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Lịch sinh hoạt năm 2013 
của Sư Ông và Tăng thân Làng Mai 

Tại Làng Mai:

7.11.12 – 05.2.2013:  Khóa tu An Cư Kết Đông 2012-2013
15.02 – 22.02:  Khóa tu dành cho Xuất sĩ 
15.03 – 22.03:  Khóa tu dành cho người nói tiếng Pháp

        21.04 – 28.04:   Khóa tu Sức Khỏe (Xóm Thượng)
29.03 – 24.05:  Khóa tu mùa Xuân (Ban Giáo Thọ)
06.07 – 03.08:  Khóa tu mùa Hè
16.08 – 23.08:  Khóa tu Sức Khỏe (Ban Giáo Thọ)
23.08 – 30.08:  Khóa tu dành cho người trẻ (Wake Up retreat) 
03.09 – 15.01:  Khóa tu mùa Thu (Ban Giáo Thọ)
22.11.13 – 22.2.2014:  Khóa tu An Cư Kết Đông 2013-2014 (còn thay đổi).

Đông Nam Á & Đức: (Sư Ông và tăng thân)

Thái Lan: 
 29.03:  Pháp thoại cho chính trị gia
 04 – 08.4: Khóa tu Đạo Đức Học Ứng Dụng tại MCU 
 09.04:  Pháp thoại tại Royal Paragon Hall, Bangkok
 10.04:  Khai mạc triển lãm thư pháp ở Bangkok
 13 – 17.4: Khóa tu cho gia đình và Wake Up tại Nakornnayok
 19 – 22.4: Khóa tu xuất sĩ cho tăng thân Làng Mai tại Thái Lan
 24 – 29.4: Khóa tu cho người Việt tại trung tâm mới Pak Chong
 28.04:  Lễ cúng dường và gây quỹ xây thiền đường cho trung tâm mới

Đại Hàn: 
 03.05:  Họp báo 
 04 – 07.5: Khóa tu tại tu viện Woljeongsa, Pyeongchang
 08 – 09.5: Khóa tu xuất sĩ tại trường Phật học Choong Ang, Seoul
 10.05:  Pháp thoại tại chùa Heongbeopsa, Busan
 12.05:  Pháp thoại tại Jamshil Gymnasium, Seoul
 13.05:  Ngày Quán Niệm tại trường Đại Học Dongguk, Seoul
 14.05:  Sinh hoạt Wake Up tại International Seon Center, Seoul

Hồng Kông: 
 18.05:  Ngày Quán Niệm cho ngành giáo dục tại HKIEd
 19.05:  Lễ Phật Đản và ngày Quán Niệm tại chùa Liên Trì
 21.05:  Ngày Quán Niệm cho ngành y khoa
 22 – 26.5: Khóa tu tại Wu Kwai Sha
 27.05:  Pháp thoại tại HongKong coliseum

Xin xem thêm chi tiết ở www.plumvillageasia.org
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Đức 
 02.06:  Ngày Quán Niệm tại Viện Phật Học Ứng Dụng châu Âu
 04 – 09.6: Khóa tu cho người nói tiếng Hà Lan tại VPHUDCA
 11 – 16.6: Khóa tu cho người nói tiếng Đức tại VPHUDCA

Bắc Mỹ: (Sư Ông và tăng thân) 
 11.8 – 16.8: Khóa tu cho ngành giáo dục, đại học Brock, Ontario, Canada
 17.08:  Pháp thoại công cộng ở Toronto, Canada
 25.8 – 30.8: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Bích Nham, Pine Bush
 01.09:  Ngày Quán Niệm ở tu viện Bích Nham, Pine Bush
 05.09:  Ngày Quán Niệm dành riêng cho nhân viên World Bank, Washington, D.C 
 07.09:  Pháp thoại công cộng ở New York
 12.09:  Ngày Quán Niệm ở Park Plaza Hotel, Boston
 14.09:  Pháp thoại công cộng ở Trinity Church, Boston
 15.09:  Đi cho hòa bình – peace walk ở Boston
 19.09 – 22.9: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
 24.09 – 29.9: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
 29.09:  Ngày Quán Niệm ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
 04.10 – 08.10: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
 11.10 – 16.10: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
 19.10:  Pháp thoại công cộng ở Pasadena Civic Auditorium, Pasadena
 20.10:  Ngày Quán Niệm ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
 24.10:  Ngày Quán Niệm dành riêng cho nhân viên Google
 26.10:  Pháp thoại công cộng ở Paramount Theatre, Oakland
 27.10:  Ngày Quán Niệm tiếng Việt ở tu viện Kim Sơn, Watsonville
Xin xem thêm chi tiết ở www.tnhtour.org

Châu Âu: (Ban Giáo Thọ)
28.02 – 15.03: Khóa tu tại Do Thái (Israel)
30.03 – 01.04: Khóa tu tại Nantes 
04.04 – 07.04: Khóa tu tại Tô Cách Lan (Scotland)
26.04 – 13.05: Khóa tu và chuyến đi Wake Up tại Ái Nhĩ Lan (Ireland)
03.05 – 06.05: Anh (khóa tu cho người đã thọ giới Tiếp Hiện)
04.05 – 12.05: Khóa tu tại Alsace 
07.05 – 13.05: Khóa tu tại Ile à Bas 
17.05 – 20.05: Khóa tu tại Bỉ

Châu Á: (Ban Giáo thọ)
20.03 – 25.03: Khóa tu gia đình ở Singapore
30.03:  Ngày Wake Up ở Malaysia
31.03:  Ngày Quán Niệm ở Malaysia

Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
Xin vào trang nhà của Thiền Đường để xem chi tiết: www.maisondelinspir.over-blog.com

Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
Xin vào trang nhà của tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org
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Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
Xin vào trang nhà của tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
Xin vào trang nhà của Trung Tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.eiab-maincampus.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu  tại Úc
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.blogspot.fr 

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
Sơn Thượng
Le Pey 24240 Thénac, France
Tel: +(33) 5.53.58.48.58
Email:  uh-offi ce@plumvillage.org

Sơn Hạ
Fontagnane 24240 Puyguilhem, France
Tel:  +(33) 5.53.22.88.89      
Fax: +(33) 5.53.22.88.90
Email: sonha@plumvillage.org 

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France
Tel: +(33) 5.56.61.66.88
Fax: +(33) 5.56.61.61.51
Email: nh-offi ce@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
Email: lh-offi ce@plumvillage.org
Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
Schaumburgweg 3,D-51545 Waldbröl, Germany
Tel: +49 (0)2291 907 1373  

Email:   info@eiab.eu
             registrar@eiab.eu 
Trang nhà:  www.eiab.eu
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Tu viện Bích Nham 
(Blue Cliff Monastery)
03 Mindfulness Road, 
Pine Bush, NY 12566, USA
Tel: +(1) (845) 733-4959
Fax: +(1) (845) 733-4300
Email:  offi ce@bluecliffmonastery.org
Trang nhà: www.bluecliffmonastery.org

Tu viện Lộc Uyển (Deer Park Monastery)
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA
Tel: +(1) (760) 291-1003 ext 100 

Fax:+(1) (760) 291-1010   
Email: deerpark@dpmail.net
Trang nhà: www.deerparkmonastery.org

Tu viện Mộc Lan 
(Magnolia Grove Monastery)
123 Towles Road, Batesville, 
MS 38606, USA
Tel: +(1) (662) 563-0956
Email: offi ce@magnoliagrovemonastery.org
http://magnoliagrovemonastery.org
www.tuvienmoclan.org

Liên lạc với Làng Mai ở Châu Á

Chùa Từ Hiếu
Thôn Thượng 2
Xã Thủy Xuân – Huyện Hương Thủy
Thừa Thiên – Việt Nam
Tel: +(84) 54. 826. 989
Fax: +(84) 54. 884.051
Ni viện Diệu Trạm
Thôn Thượng 2
Xã Thủy Xuân – Huyện Hương Thủy
Thừa Thiên – Việt Nam
Tel: +(84) 54 39.31.15.56

Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Á
Chùa Trúc Lâm
(Chu Lam Ching Yun) (quý thầy)
House No 41, Ngnong Ping Village, 
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5033

Chùa Liên Trì 
(Lotus Pond Temple) (quý sư cô)
Ngnong Ping Village, 
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5281
Fax: +(852) 3012-9832
Email: aiab@pvfhk.org
Trang nhà: www.pvfhk.org

Làng Mai Quốc Tế Thailand
(Thai Plum Village 
International Practice Center) 
P.O. Box 23
Pak Chong District
Nakhon Ratchasima 30130, Thailand
Email address: 
Xóm Trời Quang (Clear Sky Hamlet)
pvtbrothers@gmail.com

Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon Hamlet) 
pvthainuns@gmail.com
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