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Thơ Thiền:       Thầy Thích Không Chiếu           25 

NGÀY TIỄN THẦY Thơ      Dương Vũ      27 
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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . 

Kính Bạch Ni Sư . 

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, Tăng Đoàn Tánh Không. 

Kính Thưa Chư Thiện Hữu Thiền Sinh Tánh Không. 

Thời gian vô thủy, vô chung. Hè đến, Thu sang, Đông tàn, Xuân lại. Bốn mùa, tám tiết lặng lẽ 

lăn trôi. 

Mới hôm nào thế gian đón chào cái Tết năm Con Trâu Mới “Tân Sửu”. Thoáng chốc Con Trâu 

cần mẫn, hiền lành sắp sửa ra đi để nhường bước cho chúa sơn lâm dũng mãnh “Nhâm Dần”. 

Trải qua hai năm 2020 – 2021, thế gian đón Xuân trong bối cảnh đại dịch, thảm họa thiên tai, 

chiến tranh nhân họa… Đến hôm nay, những ngày cuối năm vẫn chưa có hồi kết ! Có phải đây 

là hậu quả nhãn tiền? 

Năm qua, Hội Thiền Tánh Không Sacramento dù lắm chật vật cũng đã cố gắng thực hiện Đặc 

San Xuân Tân Sửu và đã được đón nhận nhiều ưu ái. Năm nay, với sự khích lệ đó, Ban Biên 

Tập tiếp tục thực hiện Đặc San Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân Bên Thềm Tánh 

Không” qua ứng dụng Google Drive. 

Chúng con, Ban Biên Tập, xin chân thành cảm tạ Ni Sư Thích Nữ Triệt Như, Sư Cô Thích Nữ 

Hằng Như, anh Không Lạc, chị Thuần Trí Tịnh, cùng quý thân hữu và thiền sinh…đã đóng góp 

bài viết, ý kiến và công sức để hoàn thành Đặc San này. 

Mong rằng với Đặc San bé nhỏ trong thời công nghệ sẽ mang đến chút niềm vui cho người đọc 

trong mấy ngày Xuân và mùa Xuân vẫn luôn là mùa của: Cung chúc Niềm Tin Yêu và Hy Vọng, 

Kính chúc Chư Tôn Đức năm mới Pháp thể hằng khinh an, Chúng sinh dị độ. 

Chư Thiện Hữu cùng gia quyến an khang, tinh tấn. 

Nguyện Cầu thế giới Hoà Bình, Chúng Sinh An Lạc. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Thay mặt Ban Biên Tập,  

       Thông Văn 

CẢM TÁC ĐẦU XUÂN 
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Bỗng thấy trong lòng rất thản nhiên 

Tâm tư tình cảm như hết duyên 

Từ nay vui với người Không Tánh 

Chốn ấy Không lời tuyệt ý Thiền 
 

Không Chiếu 5/1/2000
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Mùa Xuân và Trang Kinh 

“NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH”   

(Bhaddekaratta Sutta) 

THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 

I. DẪN NHẬP 

Những ngày cuối năm, dù muốn dù không, ai nấy đều tất bật chuẩn bị 

đón chào năm mới, thường quen gọi là đón Xuân đón Tết. Người Mỹ 

gốc Việt chúng ta đón hai cái Tết. Đó là Tết Dương Lịch vào đầu năm 

2022 và Tết Nguyên Đán. Mồng Một Tết Nhâm Dần, con Cọp, năm 

nay rơi vào ngày 01 tháng Hai 2022, sau Tết Dương lịch tới một tháng. 

Hội Thiền Tánh Không Sacramento, California, Hoa Kỳ, năm nay cũng 

chuẩn bị chào mừng năm mới bằng cách phát hành báo Xuân online năm 2022. Cùng đóng góp 

vào niềm vui đón Xuân với các thiền sinh, chúng tôi gởi lời chúc an vui hạnh phúc đến tất cả những 

ai có duyên đọc tờ báo Xuân điện tử này qua bài kinh “Người Biết Sống Một Mình”. Đây là bài 

kinh do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh chuyển dịch từ hệ văn Pãli với tựa đề là 

“Bhaddekaratta Sutta” sang Việt văn. 

“Bhaddekaratta Sutta” là bài kinh thứ 131 trong số 152 bài kinh đăng trong Trung Bộ Nikãya, đã 

được cố Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển dịch sang tiếng Việt là “Nhất Dạ Hiền Giả” và 

bài kinh này có tới bốn giảng sư thuyết dạy. Bài thứ nhất là bài số 131 do đức Thế Tôn thuyết 

giảng. Bài thứ hai là bài số 132 do tôn giả Ananda thuyết giảng. Bài số 133 do tôn giả Đại Ca-

Chiên-Diên thuyết giảng và bài số 134 do tôn giả Lomasakangiya thuyết. Tất cả bốn bài kinh này 

nội dung như nhau. 

Kinh “Nhất Dạ Hiền Giả” được đức Thế Tôn và ba vị thánh tăng giảng vào thời Phật còn tại thế. 

Điều này đã nói lên tầm quan trọng của nó đối với người tu học Phật. Cho nên dù quý thiền sinh 

Tánh Không đã học qua bài kinh này ở lớp Thiền Căn Bản, nhưng với tinh thần cầu học, cũng 

cùng một bài kinh “Bhaddekaratta” qua văn phong dịch thuật của Hòa Thượng Thiền Sư Thích 

Nhất Hạnh với tựa đề mới là “Kinh Người Biết Sống Một Mình”, chúng tôi muốn gởi đến các bạn 

bài kinh này, như món quà đầu năm, vì nó có công năng mang đến cho quý vị một đời sống an vui 

hạnh phúc sâu sắc trong từng sát-na thực tại, nếu các bạn chịu tinh tấn thực hành… 

 

II. VĂN KINH “NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH” 
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Sau đây là những điều tôi đã được nghe lúc đức Thế Tôn còn lưu trú ở tịnh xá Kỳ Viên trong Vườn 

Kỳ Đà tại thành Xá Vệ; Ngài gọi các vị khất sĩ và bảo: 

- Này quý thầy. 

Các vị khất sĩ đáp: 

- Có chúng tôi đây. 

Thế Tôn dạy: 

- Tôi sẽ nói cho quý thầy nghe thế nào là người biết sống một mình. Trước hết tôi nói đại cương, 

sau đó tôi sẽ giải thích. Quý thầy hãy lắng nghe: 

- Thưa Thế Tôn, chúng tôi đang lắng nghe đây. 

Đức Thế Tôn dạy: 

Đừng tìm về quá khứ 

Đừng tưởng tới tương lai 

Quá khứ đã không còn 

Tương lai thì chưa tới 

Hãy quán chiếu sự sống 

Trong giờ phút hiện tại 

Kẻ thức giả an trú 

Vững chãi và thảnh thơi 

Phải tinh tấn hôm nay 

Kẻo ngày mai không kịp 

Cái chết đến bất ngờ 

Không thể nào mặc cả. 

Người nào biết an trú 

Đêm ngày trong chánh niệm 
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Thì Mâu Ni gọi là: 

Người Biết Sống Một Mình. 

 

 “Này quý thầy, sao gọi là tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: Trong quá khứ hình 

thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận 

thức ta từng như thế. Nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc quyến luyến về những gì thuộc về quá 

khứ ấy, thì khi ấy người đó đang tìm về quá khứ. 

 “Này quý thầy, sao gọi là không tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: Trong quá khứ 

hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, tri giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, 

nhận thức ta từng như thế. Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc quyến luyến về những gì 

thuộc về quá khứ ấy, thì khi ấy người đó đang không tìm về quá khứ. 

 “Này quý thầy, sao gọi là tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng: Trong tương lai 

hình thể ta sẽ như thế kia, cảm thọ ta sẽ như thế kia, tri giác ta sẽ như thế kia, tâm tư ta sẽ như thế 

kia, nhận thức ta sẽ như thế kia. Nghĩ như thế mà khởi tâm ràng buộc, lo lắng hay mơ tưởng về 

những gì thuộc về tương lai ấy, thì khi ấy người đó đang tưởng tới tương lai. 

 “Này quý thầy, sao gọi là không tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng: trong 

tương lai hình thể ta sẽ như thế kia, cảm thọ ta sẽ như thế kia, tri giác ta sẽ như thế kia, tâm tư ta 

sẽ như thế kia, nhận thức ta sẽ như thế kia. Nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc, lo lắng 

hay mơ tưởng về nhữngg gì thuộc về tương lai, thì người đó đang không tưởng tới tương lai. 

 “Này quý thầy thế nào là bị lôi cuốn theo hiện tại? Khi một người không học, không biết 

gì về Bụt, Pháp, Tăng, không biết gì về các bậc hiền nhân và giáo pháp của các bậc này, không tu 

tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân, cho rằng hình thể này là mình, mình là hình thể này, 

cảm thọ này là mình, mình là cảm thọ này, tri giác này là mình, mình là tri giác này, tâm tư này 

là mình, mình là tâm tư này, nhận thức này là mình, mình là nhận thức này… thì người đó đang 

bị lôi cuốn theo hiện tại. 

 “Này quý thầy, thế nào là không bị lôi cuốn theo hiện tại. Khi một người có học, có biết về 

Phật, Pháp, Tăng, có biết về các bậc hiền nhân và giáo pháp của họ, có tu tập theo giáo pháp của 

các bậc hiền nhân, không cho rằng hình thể này là mình, mình là tri giác này, tâm tư này là mình, 

mình là tâm tư này, nhận thức này là mình, mình là nhận thức này… thì khi ấy người đó đang 

không bị lôi cuốn theo hiện tại. 

“Đó, tôi đã chỉ cho quý thầy biết đại cương và giải thích cho quý thầy nghe về thế nào là người 

biết sống một mình”. 

Phật nói xong, các vị khất sĩ đồng hoan hỷ phụng hành.” 
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III. NGUỒN GỐC KINH “NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH” 

Theo Kinh Tạp A-Hàm số 1071, vào thời Đức Phật, có một vị Tỳ-Kheo tên là Thượng Tọa (Thera 

mãna) thường ca ngợi hạnh sống một mình. Thực hành lối sống độc cư này, hằng ngày thầy ấy rời 

trú xứ đi khất thực một mình, thọ trai một mình, thiền hành một mình, tọa thiền một mình v.v… 

Thầy sống một mình như vậy, không thích liên hệ với mọi người. 

Các vị đồng tu thấy hạnh tu của thầy Thượng Tọa có cái gì hơi khác lạ, nên một ngày kia, tại tịnh 

xá Kỳ Viên các thầy thỉnh ý đức Thế Tôn về lối sống độc cư của Tỳ-kheo Thượng Tọa để xem 

đức Thế Tôn dạy như thế nào! 

Đức Phật cho gọi thầy Thượng Tọa tới. Thầy Thượng Tọa trình lên Phật là thầy chỉ sống một mình, 

ở riêng một nơi, một mình đi khất thực, một mình ra khỏi xóm làng, một mình ngồi thiền v.v… 

Tóm lại thầy ca ngợi hạnh sống một mình và thầy đã sống như đã nêu ở trên! 

Do duyên này, mà đức Phật giảng kinh “Người Biết Sống Một Mình” (*) 

III. TÌM HIỂU KINH “NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH” 

Bài kinh này, đức Phật dặn dò các vị Tỳ-kheo chớ tìm về quá khứ, vì quá khứ đã qua rồi. Gợi nhớ 

và sống lại với quá khứ không có lợi gì hết. Chớ nên tưởng tới tương lai vì tương lai chưa tới, đồng 

thời cũng không để bị lôi cuốn vào những hoàn cảnh trong hiện tại. 

- Trong kinh đức Phật dạy “đừng tìm về quá khứ”. Ngài giải thích “người tìm về quá khứ” là khi 

người ấy ngồi nơi đây mà nhớ về quá khứ. Nhớ rằng lúc còn trẻ mươi, mười lăm, hai chục năm về 

trước dáng vóc ta thon gọn, đẹp đẽ như thế này, làn da tươi sáng như thế kia. Tâm trạng ta vui vẻ 

sung sướng như thế nọ, đầu óc ta thường suy nghĩ mộng mơ như thế đó và nhận thức của ta như 

thế này v.v… Người đó nhớ lại toàn bộ “danh sắc” (ngũ uẩn) của mình như vậy, rồi khởi tâm tiếc 

nuối, quyến luyến… thì ngay khi ấy, người đó đang tìm về quá khứ. 

Nếu người đó có nhớ lại quá khứ (như trên) nhưng không ôm ấp, không quyến luyến, không mong 

muốn được sống lại những ngày trong quá khứ thì người đó “không tìm về quá khứ”. 

- Phật dạy tiếp “đừng tưởng tới tương lai”. Ngài giải thích “người tưởng nghĩ tới tương lai” là 

người đang sống trong hiện tại mà tưởng đến một ngày nào đó, trong tương lai thân thể mình sẽ 

như thế này, cảm thọ mình sẽ như thế này, tâm tư mình sẽ như thế này, tri giác mình sẽ như thế 

này, nhận thức mình sẽ như thế này… rồi khởi tâm ràng buộc, lo lắng, hay mơ tưởng những gì 

thuộc về tương lai (không thật có trong hiện tại) thì người ấy đang mơ tưởng tới tương lai. 
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Nếu người đó nghĩ đến tương lai, thí dụ như một ngày nào đó hình thể như thế này, cảm thọ như 

thế này, tri giác như thế này, tâm tư như thế này và nhận thức như thế này. Nghĩ như thế mà không 

khởi tâm dính mắc, lo lắng, hay mơ tưởng thì người đó không tưởng đến tương lai. 

“Hãy quán chiếu sự sống/Trong giờ phút hiện tại/Kẻ thức giả an trú/Vững chãi và thảnh thơi”. 

Đối với hiện tại đức Phật cũng dặn dò các Tỳ-kheo không để bị ngũ dục lôi cuốn theo hoàn cảnh 

trong hiện tại, chỉ nên an trú trong tâm thảnh thơi vững chãi. Ngài giải thích “người không bị lôi 

cuốn trong hiện tại” là người có học và tu tập theo lời Phật dạy. Nhờ có học nên hiểu rõ tấm thân 

này không thực chất tính, không có chủ thể. Nó có được là do năm nhóm kết hợp mà thành. Một 

trong các nhóm này hư hoại thì tấm thân này cũng hư hoại theo. Nhờ thông hiểu nên người này 

không cho thân thể này là mình, mình là thân thể này; không cho tri giác này là mình, mình là tri 

giác này; không cho tâm tư này là mình, mình là tâm tư này; cũng không cho nhận thức này là 

mình, mình là nhận thức này… Khi nghĩ đến toàn bộ danh sắc (thân tâm) không cho danh sắc này 

là mình, mình chính là danh sắc này, thì người đó không bị hiện tại lôi cuốn. 

“Người bị hiện tại lôi cuốn” là người không biết đến Phật, Pháp, Tăng, không được học và tu tập 

theo các pháp của các vị Chân nhân. Người này nghĩ rằng tấm thân này, tâm tư này, tri giác này, 

nhận thức này là mình, của mình, thì người ấy đang bị lôi cuốn theo hiện tại. 

Đó là đức Phật dạy các Tỳ-kheo không nên dính mắc với quá khứ, tương lai và hiện tại, thuật ngữ 

gọi là “tâm ba thời”, mà chỉ nên sống với giờ phút bây giờ và ở đây. Sống ngay trong giây phút 

hiện tại bây giờ và ở đây là sống trong chánh niệm. Sống trong chánh niệm là sống với cái biết 

khách quan, biết rõ ràng pháp đang xảy ra ngay trong bây giờ và ở đây. Nhờ sống trong chánh 

niệm tâm chúng ta không phóng dật, lang thang, vọng tưởng … nên được định tĩnh sáng suốt. Nói 

theo kinh là tâm được vững chãi và thảnh thơi. 

Trong ba đoạn kinh này, chúng ta thấy rõ đức Thế Tôn nhắc đến bài “kinh Vô Ngã Tướng”, nhắc 

đến tam pháp ấn của hiện tượng thế gian là: Vô thường, khổ, vô ngã. Từ điểm này chúng ta cũng 

nhận ra bài học về Tánh Không và Tánh Huyễn của hiện tượng thế gian. Chúng ta đọc lại đoạn 

kinh cuối, đức Phật dạy rằng: 

“Này quý Thầy sao gọi là không bị lôi cuốn vào hiện tại. Khi một người có học, có biết về Phật 

(Bụt), Pháp, Tăng, có biết về các bậc hiền nhân và giáo pháp của họ, có tu tập theo giáo pháp của 

các bậc hiền nhân, không cho rằng hình thể này là mình, mình là hình thể này, tri giác này là 

mình, mình là tri giác này, tâm tư này là mình, mình là tâm tư này, nhận thức này là mình, 

mình là nhận thức này… thì khi ấy người đó đang không bị lôi cuốn theo hiện tại”. 

Hình thể hay thân thể chính là sắc, Cảm thọ là cảm giác của thân hoặc cảm nhận của tâm, tri 

giác chính là tưởng, tâm tư là hành và nhận thức là thức. Năm yếu tố đức Phật nêu rõ trong 

đoạn kinh giúp cho chúng ta nhận thức rằng con người của chúng ta chỉ do 5 yếu tố: Sắc, Thọ, 

Tưởng, Hành, Thức hợp lại mà thôi! 
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Nếu người nào nghĩ về quá khứ mà danh sắc (ngũ uẩn) hiện tại không bị ràng buộc quyến luyến 

với danh sắc xảy ra trong quá khứ thì người đó không truy tìm quá khứ, không bị quá khứ giam 

hảm ràng buộc. 

Danh sắc ngày xưa của một con người, khác với danh sắc bây giờ của người đó, cho thấy có sự 

thay đổi gọi chung là Vô thường. 

Con người do năm uẩn hợp lại mà thành, nên nó không thực chất tính, không bền vững, không có 

chủ thể, vì thế bản thể của nó là Vô ngã. 

Từ đặc tính Vô thường, Vô ngã, chúng ta nhận ra Tánh Không, Tánh Huyễn của hiện tượng. 

Hiện tượng có trước giác quan của con người nhưng là “huyễn có” hay “giả có”. Lý do là hôm 

nay chúng có mặt nhưng ngày mai chúng thay đổi và sẽ biến mất theo thời gian. 

Nếu mình chấp hiện tượng (danh sắc) là thật có, con người thường hằng bất biến, không bao giờ 

thay đổi, nghĩa là chấp danh sắc này là Ta, là của Ta, là Tự ngã của Ta, thì tự mình chuốc lấy 

phiền não, khổ đau, vì bản chất của danh sắc là Vô thường, Vô ngã. Nó sẽ thay đổi theo chu kỳ 

Sinh Già Bệnh Chết. 

“Phải tinh tấn hôm nay/Kẻo ngày mai không kịp/ Cái chết đến bất ngờ/Không thể nào mặc 

cả/Người nào biết an trú/ Đêm ngày trong chánh niệm/Thì Mâu Ni gọi là:/Người Biết Sống 

Một Mình”. Đức Phật nhắc nhở chúng Tỳ-kheo phải chuyên cần tu tập, vì không ai biết được Vô 

thường đến lúc nào. 

Như vậy, đại ý bài kinh “Người Biết Sống Một Mình” là bất luận người ấy sống ở đâu cũng tu tập 

“an trú trong chánh niệm” chứ không phải sống riêng rẻ một mình mà không biết pháp tu. Sống 

trong chánh niệm là sống trong Chân tâm, trong Tánh giác. Khi giác quan tiếp xúc đối tượng, biết 

không lời về đối tượng, nghĩa là biết cái đang là, cái thật tướng của đối tượng ngay trong giờ phút 

bây giờ và ở đây. Đó là sống có chánh niệm. 

 

IV. CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ 

TỪ KINH “NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH” 

Theo lời giảng của đức Thế Tôn, chúng ta hiểu rằng “Người Biết Sống Một Mình”, không có nghĩa 

là sống cô độc lẻ loi, sống xa cách với mọi người. 

“Người Biết sống Một mình” là người toàn quyền quyết định lối sống cho mình, sống tự chủ, sống 

tự do… không bị quá khứ giam cầm, không bị tương lai quyến rủ, cũng không bị lôi cuốn theo 

hoàn cảnh hiện tại bởi: tài, sắc, danh, thực, thùy. Cho nên dù người đó sống bất cứ nơi đâu, nơi 

đông người, ở thành thị, thôn quê hay những nơi xa xôi hẻo lánh, thì người đó vẫn an nhiên tự tại, 
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vì không bị tâm ba thời chi phối. Người đó, tu tập an trú trong chánh niệm nên thoát mọi phiền 

não khổ đau. 

Muốn thành tựu chánh niệm tỉnh giác, trước hết chúng ta cần ghi nhớ cái gì đã qua, nay trở thành 

quá khứ, quá khứ đã chấm dứt, đã đoạn tận. Cái gì chưa đến thì chúng ta không nên ôm ấp mơ 

tưởng, vì nó không có thật ở trong hiện tại. Còn trong cuộc sống hiện tại những lợi dưỡng cho bản 

thân thì phải khéo chế ngự tham dục tài, sắc, danh, thực, thùy. 

Bài Kinh “Người Biết Sống Một Mình” dạy chúng ta phương thức sống an vui hạnh phúc ngay 

trong giây phút hiện tại, bằng cách luôn phản tỉnh lại chính tâm của mình, luôn quan sát các hành 

động của thân, khẩu, ý. Làm điều gì, nói năng điều gì, suy nghĩ điều gì, mình phải tự quán xét, 

xem nó có ẩn chứa tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến… gây phiền não cho chính mình và người 

khác hay không? Thường xuyên sống trong chánh niệm, tâm được yên lặng, định tĩnh và sáng suốt. 

Có định và tuệ thì chúng ta dễ dàng nhận ra chân lý của sự sống: Phàm con người sống ở đời có 

khổ có vui, có thành có bại, có sống có chết v.v… Tu tập an trú trong chánh niệm tỉnh thức, chúng 

ta sớm trở thành “nhân chứng” đối với cuộc đời, không bị đời sống thế gian cuốn hút. 

Tóm lại bài kinh “Người Biết Sống Một Mình”, đức Phật đã chỉ bày cho chúng sanh về nghệ 

thuật sống để được an lạc hạnh phúc một cách sâu sắc ngay trong từng sát-na hiện tại. Mặc 

dù trong kinh mô tả chân lý cuộc đời là huyễn là mộng, niềm an lạc hạnh phúc cũng là huyễn là 

mộng, bởi chính bản thân con người bản thể là Vô thường Vô ngã, nhưng chúng ta đừng quên 

trong kinh cũng từng nhắc nhở được sanh làm người rất khó. Phải có nhiều phước báu lắm chúng 

ta mới được sanh làm người. Được làm người, chúng ta cũng đừng quên rằng đời người rất ngắn, 

mà thời gian trôi qua thì rất nhanh. Và cái chết đến bất cứ lúc nào, không ai có thể mặc cả. Cho 

nên mình phải biết trân quý sự sống. Sống sao cho xứng đáng một kiếp người. Đó là sống có trí 

tuệ. Muốn thế chúng ta phải tu tập ngay bây giờ, để mau trở thành người tự chủ, tự do, giải thoát 

khỏi mọi chấp trước, không bị ràng buộc bởi bất cứ ái nhiễm và niệm bất thiện nào, để khi thần 

chết bất ngờ đến, mình chấp nhận nhẹ nhàng ra đi, mang theo hành trang công đức tu tập và trí tuệ 

tâm linh của riêng mình sang thế giới thích hợp, tiếp tục tu hành cho đến khi trọn thành Phật đạo. 

Bài học về bản kinh “Người Biết Sống Một Mình” đến đây tạm chấm dứt. Trước thềm năm mới 

chúng tôi mến chúc toàn thể quý bạn thiền sinh và gia quyến một năm mới gặt hái nhiều hoa quả 

trên con đường tâm linh. Cầu mong mọi người thực hành theo lời Phật dạy trong bài kinh “Người 

Biết Sống Một Mình” để luôn được an lành và hạnh phúc. 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 

Cùng đón chúa Xuân Nhâm Dần 2022. 
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Tài liệu: 

(*) Kinh Tạp A-Hàm số 1071: “Kinh Người Biết Sống Một Mình”. Hòa Thượng Thiền Sư Thích 

Nhất Hạnh dịch sang Việt văn. 

Kinh Trung Bộ số 131 “Bhaddekaratta Sutta”. Bản tiếng Việt của Cố đại lão Hòa Thượng Thích 

Minh Châu “Nhất Dạ Hiền Giả”. Bản tiếng Việt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh “Người Biết Sống 

Một Mình”. 

(**) E-book “Ứng Dụng Lời Phật Dạy”, chương “Tìm Hiểu Kinh Nhất Dạ Hiền Giả” 

(www.thuvienhoasen.org), tác giả Thích Nữ Hằng Như, Ananda Việt Foundation xuất bản 2021. 

 

 

 

 

 

Cái Biết Thủ Tục       

(Bài học vỡ lòng về thiền) Không Chiếu 

http://www.thuvienhoasen.org/
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   Năm 1995, tuy đã lái xe nhiều năm, mỗi khi lên xa lộ, 

khi cần đổi sang “ lane” phải hay trái, tôi nhờ người đồng 

hành nhìn giúp phía sau. Lần đó người bạn đường đi chơi 

xa, tôi có cái hẹn phải phải lái một mình trên xa lộ 91; lo 

quá! Lo có gặp trở ngại trên đường, Lo sang Lane an toàn 

trên xa lộ đông đúc. Đây là cái lo của một tài xế yếu bóng 

vía lành đầu lên xa lộ một mình. Hôm sau, tôi chạy thử một 

đoạn đường, nếu êm thì đi luôn, không êm, Quay trở lại. 

May quá, hôm đó sáng chủ nhật; Ít xe. Đêm qua mất ngủ, 

đầu óc lừ đừ, không bén nhạy như thường ngày,tôi chọn một 

chiếc xe chạy cùng Lane, cùng vận tốc làm xe dẫn đường. 

Giữ khoảng cách vừa phải, nó chạy thế nào, tôi chạy thế ấy. Nó exit, tôi tìm chiếc khác 

thay thế. Cứ bình tĩnh mà mái trong đầu không nghĩ ngợi, lo toan gì cả. Thật ra, vì đầu óc 

từ quá, muốn suy nghĩ cũng không được phải không phải tôi đã học thiền; biết làm chủ sự 

suy nghĩ. 

Lạ thay, đầu óc trống rỗng, không ngờ, chỉ biết lái xe theo thói quen, tôi đến điểm hẹn an 

toàn. Sau này học thiền phải tôi mới biết mình tình cờ áp dụng cái biết thủ tục và làm theo 

thủ tục trong lớp thiền căn bản. 

Biết thủ tục, làm theo thủ tục là làm việc gì mình đã quên làm thuần thục, không cần khởi 

ý nghĩ hay suy nghĩ phải làm cách nào vẫn làm được việc đó dễ dàng, trơn chảy. Như hàng 

ngày ta đánh răng, súc miệng, rửa chén, quét nhà.... Đâu cần khởi lên ý nghĩ gì. Nhưng nếu 

khi đó ta nghĩ đến chuyện khác thì không phải là biết thủ tục và làm theo thủ tục. Vì có suy 

tư nghĩ tưởng, bất cứ điều gì là có niệm phải có lời nói thầm trong não. Vừa làm việc này, 

vừa nghĩ việc khác là quán tính thông thường của chúng ta từ trước tới nay. Cho nên phải 

ta không nghĩ rằng mình có thể làm việc gì với cái biết thủ tục, làm theo thủ tục, làm trong 

vô ngôn(thuật ngữ thiền), tức là làm với cái tâm yên lặng, vô tư, vô lự. 

Theo tôi, ai cũng có khả năng biết thủ tục,làm theo thủ tục cả. Nhưng do quán tính suy tư 

nghĩ tưởng liên tục, dù có làm việc hay không, đầu óc ta không bao giờ yên lặng, trống trải. 

Như vừa lái xe, vừa nói điện thoại cầm tay, rất dễ gây ra tai nạn. Đến khi đi ngủ, sự nói 

thầm không dứt, sanh chứng mất ngủ. Thấy cái hại của sự nói thầm liên miên, có người 

dùng pháp đến hơi thở, niệm Phật, tụng kinh.... Để dẹp bớt niệm. Lúc đầu có kết quả tốt, 

nhưng khi thuần thục, tạp niệm vẫn xen vào, rảnh tâm đi. Vì sao? Vì lấy niệm trừ niệm, 

tức lấy đá đè cỏ, tạm chế ngự niệm chớ không làm chủ được niệm. Vì sao? Vì vọng niệm, 

vọng tưởng, tâm lăng xăng là Ý, là lời nói thầm trong não. Do hoàn tập lâu đời đã trở thành 

quán tính,thành một năng lực động của Tâm, không dễ dàng dẹp bỏ, cắt đứt ngay được. 
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Quán tính là gì? Là thói quen, là huân tập lâu ngày. Muốn dẹp bỏ nó, phải huân tập, tập 

thành một thói quen mới. Muốn từ bỏ thói quen nói thầm trong não, phải tập thói quen biết 

thủ tục phải làm theo thủ tục tập hoài hoài lâu ngày, nó sẽ thành thói quen mới, một năng 

lực yên lặng của Tâm. Làm bất cứ việc gì mà không nói thầm phải làm trong vô Ngôn phải 

thiền gọi là bệnh trong động. 

Mẫu chốt chỗ này là thay thói quen nói thầm bằng cách tập thói quen không nói thầm. Và 

muốn thành thói quen, mỗi khi khởi Ý làm điều gì chỉ tập cứ đi, , ngồi, nằm trong biết thủ 

tục, làm theo thủ tục. 

Biết thủ tục là cái biết không lời. Khi đi tới vách tường, ta tự động quay lại, không khởi 

niệm gì cả. Biết không lời là biết của tánh giác, là cái biết bén nhạy vô cùng, giúp ta phản 

ứng lại những sự việc nhanh trong nháy mắt, mà trong trí chưa kịp suy nghĩ gì cả. 

Làm theo thủ tục là làm trong vô ngôn. Trong tiến trình này, tâm hoàn toàn yên lặng; lâu 

ngày sẽ trở thành năng lực định. Khi ấy, tọa thiền sẽ dễ vào định. Tuy nhiên, biết thủ tục 

và làm theo thủ tục là để ứng dụng trong bốn oai nghi, trong công việc hằng ngày. Chưa 

đủ để dùng công tọa thiền. Tuy thế nó là bài học vỡ lòng của thiền, vì vô ngôn (không nói 

thầm trong não) làm theo thủ tục dễ thực hành hơn vô ngôn trong tọa thiền. Bao giờ huân 

tập được vô ngôn trong 

động thành một năng lực 

vững chắc, khi ấy ta sẽ 

bước sang bài học vô 

ngôn trong tọa thiền.              

Không Chiếu 

 Ngày 6-6-2000 
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Sáng nay chợt nhận ra có những tuồng hát mang tên Tâm. 

Hai tuần qua, mình đi thăm hai đạo tràng gần nhất, là đạo tràng Sacramento 

và đạo tràng San Jose, cùng trong tiểu bang California. Qua hai năm rồi không 

gặp, nay gặp lại, thiệt là rộn ràng. Sáng chiều nào cũng khai mạc tuồng hát 

mới. 

Tuồng hát nào cũng có cái hay riêng, khi là tuồng cải lương, ca hát bổng trầm, 

khi là vở bi kịch, một cô đào thương là đào chính, tâm sự lê thê, khi là hài kịch, 

đào kép toàn là trên tuổi “thất thập cổ lai hy”, người nói cứ nói, người cười cứ 

cười hả hê, người nghe có hiểu hay không, không quan trọng. Có khi là tân cổ 

giao duyên, người này hát cổ nhạc, hát hoài một điệu không thay đổi, ai chịu 

hay không, không cần thiết, người kia đáp lại, ca tân nhạc, mặc tình sáng chế, 

chuông trống bập bùng, ai thức ai ngủ mặc tình.  Tuồng nào cũng lôi cuốn 

khán giả, vì khi tấm màn nhung đỏ thẫm kéo qua, đào kép cùng chung thưởng 
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thức bao nhiêu là món ăn đặc sản, nào là món Huế, bánh nặm bánh gói, nào là 

món Bắc, bánh cuốn bánh chưng, phở, bún riêu, nào là món Nam, chè chuối, 

bánh xèo...ngoài ra lại còn món Tây, bánh chou, buche de Noel, món Ý, pizza, 

spaghetti, món Thái, bún canh chua Thái vv...Kể hoài cũng còn thiếu. 

 

Nhớ lại, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi đức Phật Thích ca chọn rừng cây Sala 

ở đô thị Kushinagara để nhập diệt, ngài Anandā có thỉnh đức Phật hãy tới các 

thành phố lớn hơn để nhập diệt, như Vaisali, Kosambi, Vương Xá ...Nhưng Đức 

Phật kể lại nơi này, khi xưa, thời vua Chuyển Luân Vương Mahāsudassana trị 

vì, nơi này là kinh đô rất phồn thịnh, hằng ngày vang lên chín loại âm thanh: 

tiếng chiêng, trống, voi, ngựa...và âm thanh thứ chín là: “Hãy ăn đi, hãy uống 

đi!” Bây giờ mình cũng ép khách: “ăn nữa đi, uống nữa đi!” Hễ vui vẻ, thì cõi 

này là cõi trời, mà gây cấn, tức bực, sân hận thì cõi này biến thành địa ngục. 

Thành ra tuồng hát vui hay buồn là do chính mình sáng tác và mình đóng vai 

chánh. Ai cùng tâm trạng thì áp vào đóng tuồng chung với nhau, đời này tới 

đời khác. 

Bây giờ mình thử tìm hiểu xem khi tung ra một tuồng hát mới, ta đã làm gì? 

Đào kép mình đã có sẵn sàng rồi. Đây là anh Ý Căn, hay gìn giữ kho tư liệu cũ, 

lúc nào anh cũng muốn tung ra các tuồng hát cũ rích mà anh thuộc lòng. Kia 

là anh Trí Năng, khôn ngoan, lanh lẹ bậc nhất, thông minh lắm, miệng bằng 

tay, tay bằng miệng, nghe ai nói một tiếng, anh đối đáp mười tiếng, không cần 

bằng chứng anh vẫn có thể suy đoán lung tung, vẽ ra tương lai theo ý muốn, 

có khi tốt có khi sai. Trưởng đoàn của hai anh này là anh Ý Thức, tiếp xúc với 

thế giới bên ngoài là anh, người nào tới anh cũng cho vào nhà, cảnh, vật, âm 

thanh, mùi, vị nào cũng mở toang năm cửa cho vào: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 

Rồi anh Ý Căn tiếp khách, lục hồ sơ kiếm tên tuổi, tánh nết, đặc điểm, lý lịch. 
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Anh Trí Năng phỏng đoán ai sẽ làm gì, sẽ ra sao. Trong khi điều tra khảo sát 

thế gian bên ngoài, ba anh cùng lãnh chỉ thị của một ông Trùm bí mật, không 

hình sắc, tạm đặt tên để dễ nói, tạm đặt tên là ông Tự Ngã. Không ai thấy mặt 

ông, nhưng lệnh của ông luôn luôn được tôn trọng. Lý do dễ hiểu là ông biết 

làm lợi cho mình, cái gì cũng lo cho mình trước nhất, đem tài sản về càng 

nhiều càng tốt, không bao giờ tiền bạc, danh tiếng, quyền lực là đủ, vì sao? vì 

lo cho mình xong rồi, còn phải lo cho gia đình mình nữa, rồi sau đó, lo cho dân 

tộc mình, tôn giáo mình, đảng phái của mình nữa. Bao giờ mới đủ? Mà ngộ 

lắm, ba cái món tiền bạc, danh tiếng và quyền lực quấn quít với nhau không 

rời, giống như là ba bộ mặt của ông tự ngã vậy. Hễ mình thấy cái mặt quyền 

lực, thì y như là khi quay hướng khác, mình thấy cái mặt danh tiếng hay tiền 

bạc. 

 

Nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy một khám phá mới. Thiệt ra, đức Phật đã chỉ ra từ 

mấy ngàn năm nay rồi. Ông Trùm Tự Ngã là ai vậy? Đó là cha của “Ngũ Long 

công chúa”: có tên là: tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình tạm đặt tên là “công 

chúa”, vì ta luôn đam mê, ngưỡng mộ, và luôn vui vẻ làm tất cả để hài lòng họ. 

Mỗi tuồng hát của chúng ta luôn có mặt năm cô này, có khi cô Tài đóng vai 

chánh, có khi cô Sắc, và thay đổi luôn. Cô nào cũng trẻ đẹp, cám dỗ mọi người, 

đến đổi mê say lầm lạc theo đuổi họ đời đời kiếp kiếp. Không dứt bỏ được. 

Chúng ta nhớ không? Ngay cả đức Phật Thích Ca, trước khi sáng đạo, mấy cô 

“công chúa” này còn tới khuấy phá lần cuối cùng, mong lung lay quyến rũ ngài. 

Trong kinh gọi họ là Ma Nữ, con gái của Ma Vương. Ma Vương chính là thế lực 

ngầm, thống trị mình, là anh Tự Ngã, cũng là mình thôi, các bạn ơi. Cái cay 

đắng là ở chỗ đó. Mình còn chưa dứt khoát với đời là vì mình còn quyến luyến 

ma nữ ! 
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Mình chưa thấy Ông Chủ. A, ông Chủ là ai vậy? Ông Chủ hiền lắm, ông đang ở 

trong nhà chứ ở đâu. Ông thường yên lặng, ít nói. Ai chịu lắng nghe thì ông mới 

nói. 

Nhà thì lúc nào cũng mở toang năm cửa, khách tới nhà là mấy anh Ý Thức, Ý 

Căn, Trí Năng ào ra tiếp đón nồng nhiệt lăng xăng. Ông Chủ vẫn ngồi yên trong 

phòng khách, lặng lẽ nhìn, ông chỉ lướt qua là nhận biết rõ khách rồi, nhưng 

ông không nói gì. Khách thường không nhìn thấy ông, vì mải mê quây quần với 

ba anh náo nhiệt kia, khi vui khi buồn, hết ngày này qua ngày khác, cho tới hết 

đời , cũng không thấy ông Chủ nhà ở đâu!   

Tuy nói là ồn ào náo nhiệt, mà thiệt ra nhà chỉ có một cái loa thôi. Thường là 

anh trưởng đoàn Ý Thức dành nói cái quyết định sau cùng của ba anh em. Nếu 

như ba anh em này chạy tới chạy lui, cau mặt nhíu mày, thì cũng là lăng xăng, 

dính mắc rồi, nói theo sách, là đã tạo ra nghiệp xấu về ý. Bây giờ anh Ý Thức 

quyết định công bố ra cho nhiều người biết, anh dành cái microphone duy nhất 

trong nhà để tường trình ra. Mình xem như qua cửa anh Broca (Decoding 

Area), giải mã ra thành lời, thành ngôn ngữ nào mà anh Ý Thức muốn, rồi 

truyền tới anh Nói (Speech Area), rồi truyền tới anh Thân Thọ (Somatosensory 

area) từ đây mới tới môi, lưỡi, răng, họng, thanh quản, thanh âm...để nói ra lời 

hay truyền tới tay chân để hành động. Do đây ảnh hưởng tới người khác, rồi sẽ 

có hồi đáp trở lại, tạm gọi là nghiệp. Hết màn diễn này tiếp tới màn diễn khác. 

Tuồng hát vui rồi tới tuồng hát buồn. Tuồng nào các diễn viên cũng đều xuất 

sắc, không học một trường đại học sân khấu nào, mà ca hát rất giỏi, hơn cả 

các minh tinh nổi tiếng, cần bôi dầu cù là mới khóc được. 

Khi cả nhóm ồn ào kia mệt mỏi quá, ngừng lại nghỉ ngơi, thì ông Chủ mới 

thức dậy và hoạt động. Ông Chủ lặng lẽ bật đèn lên, sáng trưng. Ma nữ, ma 
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vương đâu không thấy. A thì ra nhân vì nhà ta tối tăm, chúng mới hiện ra phá 

khuấy. Bây giờ nhà sáng rồi, anh Ý Thức, anh Ý Căn, anh Trí Năng đang đứng 

khoanh tay kia, áo quần tề chỉnh, nghiêm trang đợi ông Chủ ra lệnh để thi hành 

trong chức năng của mỗi người. Anh Ý Thức truyền thông tin vào một cách 

khách quan, anh Ý Căn suy nghĩ tính toán mau lẹ, anh Trí Năng thông minh 

biện luận sắc bén, cuối cùng những chỉ thị của ông Chủ được truyền đạt ra 

chính xác, mạch lạc và lưu loát. Một khi ông Chủ thức dậy rồi, ánh sáng của trí 

tuệ thắp sáng lên, thì ông Trùm Tự Ngã và năm cô công chúa Tài, Sắc, Danh, 

Thực, Thùy hiện nguyên hình là Ma Vương và Ma Nữ, biến mất. 

Những tuồng hát mang tên Tâm chấm dứt. Hãy ngủ đi, những đào kép quấy 

nhiễu đời, tấm màn nhung đỏ đã kéo qua. Bây giờ là vắng lặng, tịch diệt, và 

ánh sáng. 

        Thiền viện, 21- 12- 2021 

TN 

https://www.tanhkhong.org/a2907/triet-nhu-snhp042-tuong-hat-mang-ten-tam 
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Thơ Thiền của  

Thầy Thích Không Chiếu 

 

 M Ê  GIÁC 

Thời gian trôi đi, 

Vạn vật đổi dời, 

Tâm luôn lưu chuyển 

Ý nghĩ sát na. 

  

Vì lẽ ý nghĩ 
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Từ Tâm mà ra, 

Tâm chạy ý chạy, 

Tâm dừng ý dừng, 

  

Tâm mê - Phải là - Nên là. 

Tâm giác - Như là - Đang là. 

Mê, giác, chỉ có một, 

Chạy hay dừng của Tâm. 

Không Chiếu 

4/10/2001 

THỨC TỈNH 

Vui buồn cũng qua đi 

Tâm không lo nghĩ gì 

Quá khứ là dĩ vãng 

Tương lai mộng mơ chi 

Nay quay về chốn cũ 

Chốn đó  “Biết Không Lời” 

Mặc cuộc đời thay đổi 

Tâm ta vẫn như như 

Cái biết không lời đó 

Không sinh cũng không diệt 
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Nó vẫn thường hằng hữu 

Mà ta bỏ quên đi 

Trôi lăn trong sanh tử 

Từ vô số kiếp qua 

Đến nay chợt thức tỉnh 

Mình có cái Vô Sanh 

Rùa mù đã gặp bọng cây 

Hôm nay thức tỉnh hết còn trầm luân ! 

 

Thích Không Chiếu 

NGÀY TIỄN THẦY - Dương Vũ 

 

 

Lần đầu đi đám mà không buồn Thầy nằm ở đó dáng an nhiên 
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Dù hồn chắc đã ôm chân Phật 

Nhưng xác còn đây tướng vẫn hiền 

 

Con mới vài năm gặp được Thầy 

Mà lòng thương kính thật thâm sâu 

 

 

 

Bên Thầy lòng thấy nhiều thanh thản 

Đạo hạnh của Thầy tỏa sắc màu 

 

Những gì Thầy dậy con nhớ được 

Thiền Chỉ làm gì chỉ làm thôi 

Bao năm con sống trong xao động 

Bây giờ bình an quá nhiệm màu 

 

  

Vinh Danh Thiền Chỉ  

Chí Hải 

Thiền Chỉ là một trong bốn pháp 
thiền trong nhóm Quán Chỉ Định 
Huệ nhưng thường bị bỏ quên, bị 
xem nhẹ và ít được thực hành. Ly do 
chính là vì có quá nhiều phương 
cách thực hành thiền nên nó bị lạc 
lõng trong cánh rừng Thiền. Ngay cả 
được xếp cùng chung với nhóm Chỉ-
Định nó cũng bị lu mờ, kém hấp dẫn 
trước vầng hào quang quá mời gọi 
của Thiền Định. Hành giả thường bị 
cuốn hút trước sự mời gọi của sự 
phát huy trí huệ, biện tài vô ngại, 
giác ngộ, giải thoát, chấm dứt sinh 
tử…. của thiền Định. 

Do đó hành giả chỉ chú trọng đến 
thiền Định và dồn hết khả năng và 
tâm huyết của mình vào việc thực 

hành thiền Định cho đến lúc nào đó 
nhận ra sự thực hành của mình rơi 
vào chỗ bế tắc, không tiến bộ theo ý 
muốn, rồi dần dần mất hết nhiệt 
tâm của lúc ban đầu để rồi đưa đến 
thối tâm bỏ Thiền bỏ Thầy hay nếu 
vẫn còn chút tiếc nuối mà thực hành 
cầm chừng, thực hành lấy có, ù ơ ví 
dầu để tự an ủi cho sự dậm chân tại 
chỗ của mình. 

Lý do cơ bản đưa đến sự bế tắc của 
thực hành này là sự nhảy vọt trong 
nhận thức, đặt mục tiêu quá xa tầm 
tay của mình. Những bước đầu căn 
bản của thiền Chỉ chưa được thực 
hành kỹ lưỡng, vững vàng mà nhảy 
vọt qua thực hành thiền Định không 
thể nào thành công được. Xây nhà 
trên nền móng không vững chắc thì 
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trước sau gì nhà cũng đổ. Cũng vậy, 
một em bé một chưa biết ngồi, chưa 
biết đứng mà mình muốn nó chạy 
nó nhảy thì không thể được. Ta 
nhầm lẩn Thiền Chỉ và thiền Định là 
hai cái riêng biệt nên ham Định mà 
quên Chỉ. Nhưng Chỉ và Định là một, 
cùng nằm trên một con đường. Chỉ 
là cột cây số thứ nhất, Định là những 
cột cây số tiếp theo sau. Ta đi hết cây 
số Chỉ thứ nhất, cây số thứ 2 và tiếp 
tục đi nữa tiếp nữa với phong cách 
như đi trên cây số thứ nhất thì đến 
lúc nào đó trên cuộc hành trình, thì 
đường đi ở cây số nào cũng là con 
đường Định cả. 

Tóm lại là ta làm thiền Chỉ không 
được thì không thể làm thiền Định, 
dù có cố gắng bao nhiêu cũng không 
vô Định được. Đây là chỗ bế tắc 
chung của ta. Chúng ta cứ lây quây, 
lẩn quẩn ở chỗ này hoài thì không 
thoát ra được khỏi cái cửa ải cản 
đường này để đi tới . 

Làm sao tháo gỡ cái bế tắc này? 

Trở lại định nghĩa của Chỉ là dừng 
lại. Thiền Chỉ là làm cho cái Tâm 
dừng lại. Tâm dừng lại tức là Tâm 
không nói, không có lời nói thầm, 
không có suy nghĩ, Tâm đứng yên 
một chỗ. Nó là chỗ khởi đầu của 
Định. Nó là bước thứ nhất của bước 
thứ hai, của bước thứ ba… Nếu 
không có bước thứ nhất thì không có 
bước nào tiếp theo sau đó. Không có 

bước thứ nhất thì không có cái gọi là 
“đi” được. Cũng vậy, không có Chỉ 
thì cũng không có Định được. Cho 
nên ta có thể định nghĩa Chỉ là đơn 
vị nhỏ nhất của Định. Hay nói một 
cách khác, Định là sự kéo dài của 
Chỉ. Đây là cái mấu chốt của sự thực 
hành thiền Định. Nắm rõ cái mấu 
chốt để thực hành này ta sẽ dễ dàng 
trơn tru bước vào Định. 

Từ đó sự bế tắc sẽ được hanh thông. 
Ta sẽ thấy không còn vật lộn với tâm 
mình, ta sẽ cảm nhận 1 tiếng đồng 
hồ ngồi Thiền không còn dài lê thê 
nữa, nó qua mau một cách không 
ngờ, dường như chỉ một thoáng 
chốc, ta thấy thoải mái sau thời 
thiền, ta thật sự hưởng đươc hương 
vị của Thiền. Từ đó ta có hứng khởi, 
có động lực để siêng năng việc thực 
hành thiền hơn.   

Con đường Thiền đã được khai 
thông sau thời gian trì trệ bế tắc. Ta 
sẽ dễ dàng đem thiền vào sinh hoạt 
hằng ngày của mình, như một món 
ăn tinh thần hữu ích và không thể 
thiếu cho cuộc sống của mình. Và 
nhất là hưởng được sự lợi ích thiết 
thực của Thiền cho thân và tâm ta.  

Trong giáo trình của Khóa Căn Bản, 
Thầy đã chỉ ra rất nhiều phương 
thức thực hành thiền Chỉ. Chúng ta 
ai cũng đã ít nhiều thực hành thiền 
Chỉ qua hết trong giáo trình của 
khóa học này. Nhưng vấn đề là 
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chúng ta không chuyên chú thực 
hành một phương thức nào cho tới 
nơi tới chốn. Ta thường làm qua loa 
cho biết, cho có rồi để đó từ từ sẽ 
thực hành sau. Nếu ta nhận thức 
được tầm quan trọng của những 
phương pháp này mà thực hành cho 
nhuần nhuyễn 1 phương thức thôi 
thì cũng đủ để vô Định một cách dễ 
dàng. Tình trạng ơ hờ này là vì ta có 
rất nhiều điều hấp dẫn trong giáo 
trình của các khoá học mà xao 
nhãng sự chuyên cần thực hành một 
cách đàng hoàng. Thiền đòi hỏi sự 
thực hành và dụng công miên mật. 
Thiền không phải chữ nghĩa từ 
chương. Thiền không phải để nói mà 
phải thực hành. 

Việc thực hành thiền của tôi cũng đã 
bị bế tắc trong một thời gian dài cho 
đến khi nhận ra được nguyên nhân 
của sự bế tắc đó. Cũng may là tôi 
chưa bao giờ có ý bỏ cuộc, bỏ Thiền 
mà chỉ thực hành cầm chừng, không 
chuyên cần và viện đủ lý do để bào 
chữa sự chểnh mảng của mình và 
cũng có ý chờ một cơ duyên may 
mắn nào hay một đột biến tốt nào 
xảy ra. Và quả thật trong sự tận cùng 
của hy vọng nhỏ nhoi đó, tôi nhận ra 
được cái mấu chốt của sự bế tắc của 
mình chính là không thể duy trì 
được cái Biết Không Lời vừa mới thu 
hoạch từ thiền Chỉ đem lại. Vì không 
thể duy trì cái Biết đó dài ra, vọng 
niệm có dịp xen vô cản trở cái Biết 

không thể thành dòng, giống như 
người mới tập lái xe mới sang số cho 
xe lăn bánh mà cứ đạp thắng hoài. 
Kết quả là chiếc xe cứ chạy cà giựt 
hoài không chạy được suông sẻ. 

Liên tục nhìn lại tâm mình 

Làm sao duy trì cái Biết cho nó dài 
ra? Nói một cách khác là làm sao cho 
cái Biết của thiền Chỉ tiếp nối liên 
tục không bị gián đoạn. Biết là biết 
cái gì? Đặc tính của cái Biết ở đây là 
cái Biết Không Lời do kết quả của 
thiền Chỉ. Đó là cái Biết tâm mình 
đang dừng lại, không có niệm khác 
xen vô, không có lời nói thầm, tâm 
mình thanh tịnh. Lúc đó tâm ở trạng 
thái tĩnh lặng, đứng yên, không giao 
động. Nếu kéo dài trạng thái tâm 
tĩnh lặng đó thì trạng thái đó chính 
là Định. Cái tâm tĩnh lặng đó hay cái 
tâm Chỉ đó được duy trì dài ra bao 
lâu là có được cái Định đó bấy lâu. 
Khi có được trạng tái Định đó và ta ở 
cùng với nó là An Trú trong Trạng 
Thái Tĩnh Lặng của tâm mình. Cái 
khéo của hành giả là an trú trong cái 
tâm tĩnh lặng đó càng lâu càng tốt. 
An trú là có mặt với cái tâm đó, ở 
trong nó. Giống như an trú trong 
nhà. An trú trong nhà thì mình phải 
ở trong nhà, phải có mặt trong nhà. 
Nếu đi ra khỏi nhà thì không còn trú 
trong đó nữa. 

An trú còn bao hàm ý nghĩa của sự 
an ổn, an bình, thoải mái dễ chịu, an 
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lạc do kết quả của tâm tĩnh lặng đem 
lại. Nếu trú ở trong nhà không cảm 
nhận được sự an lạc thoải mái thì ta 
chưa thực sự ở trong nhà, thân chỉ 
có mặt ở nhà mà chưa có tâm ở nhà. 
Thân thì ở trong nhà mà tâm ở đâu 
đâu, nghĩ chuyện này, lo chuyện 
khác, có trú mà không có an, chỉ có 
phiền muộn, giận hờn, thương 
ghét...lắm khi trở thành khổ trú. Trú 
trong trạng thái tâm tĩnh lặng cũng 
tương tự như vậy. Nếu có mặt trong 
tâm tĩnh lặng, ở cùng với tâm tĩnh 
lặng mà không nhận biết, không có 
mặt cái Biết đi kèm theo thì chỉ có 
mặt mà không có tâm. Thân có mặt 
mà tâm không có mặt, là thất niệm, 
là đánh mất thực tại, là quên lãng, là 
đánh mất chánh niệm. Đó là trạng 
thái trầm không là trệ tịch là hôn 
trầm, chỉ là sự yên lặng lờ mờ, dật 
dờ, không sáng suốt. Chưa kể đến 
trường hợp bị vọng niệm dẫn đi, 
chạy theo tư tưởng lan man đưa đến 
trạng thái thất niệm hoàn toàn. Đó 
là những chứng bệnh của thiền. 

Muốn duy trì cái Biết dài ra để giữ 
cho Định thêm vững chắc, ta có thể 
chăm chú liên tục nhìn lại tâm cái 
tâm tĩnh lặng đó của mình và đồng 
thời cảm nhận được tác dụng của nó 
đem lại. Ta giữ tâm ta có mặt thường 
trực trong tâm tĩnh lặng đó là ta duy 
trì trạng thái Định dài ra và vững 
chắc thêm. Nói khác đi là ta càng giữ 
cái Biết càng dài, tức là có mặt với 
tâm tĩnh lặng càng lâu thì thời gian 
Định càng lâu càng vững chắc. 

Kỹ năng an trú trong tâm tĩnh lặng 
cần kiên nhẫn thực hành. Lập đi lập 
lại nhiều lần cho thật nhuần nhuyễn 
thì không còn bị niệm khởi hay niệm 
dẫn. Ta dần dần làm chủ tâm ta và ta 
đã đạt được mục đích của khóa Căn 
Bản đề ra là làm chủ sự suy n 

ghĩ, khi cần suy nghĩ thì ta suy nghĩ, 
khi không cần suy nghĩ ta không suy 
nghĩ, ta cho não bộ có dịp nghỉ ngơi 
để phục hồi. 

Bế tắc đã được khai thông, cánh cửa 
Định bắt đầu mở rộng. Chỉ cần làm 
mới lại bước đầu thiền Chỉ.

 

Phụ lục - Thêm một chiêu thức thiền Chỉ dễ làm 

Ngoài những chiêu thức thiền Chỉ trong khóa Căn Bản, ta có thể thực tập lại để làm mới kỹ 

thuật thiền Chỉ để khai thông chỗ bế tắc. 

Qua kinh nghiệm cá nhân trong lúc thiền hành, tôi vô tình khám phá được một chiêu thức nhỏ 

để thưc hành thiền Chỉ dễ dàng. Tạm gọi là Thiền Chỉ Đồng Bộ cho dễ nhớ. Cách thực hành 

như sau: 



32 

1. Thiền hành chậm rãi, mắt nhìn xuống đường, mắt đứng tròng, không ngó qua lại, tập trung 

tâm ý trong việc thực hành thiền Chỉ, bước đi 3 bước liên tục, mỗi bước nói thầm KN. 

2. Đứng lại, 2 chân chập vào nhau, ngưng nói thầm KN, giữ tâm yên lặng, duy trì trạng thái tâm 

tĩnh lặng năm trong 3-5 giây đồng hồ. 

3. Lập lại chu kỳ trên cho thuần thục. Dần dần tăng thêm 10, 15, 30, 60 giây… 1, 2, 3, 5 

phút…Lúc dừng lại, ngưng nói thầm KN, giữ tâm tĩnh lặng, kéo dài tâm tĩnh lặng ra càng lâu 

càng tốt, khi thấy tâm tĩnh lặng có vẻ nhạt nhoà thì bắt đầu bước đi và nói thầm KN lại. Tiếp tục 

chu kỳ này nhiều lần. Thực hành cho thường cho đến khi cảm thấy tự tin và rút được ý nghĩa 

để áp dụng cho mình. Chiêu thức này rất dễ làm nhờ kết hợp 2 giai đoạn động và tịnh của thân 

và tâm đồng bộ với nhau. Khi thân động, bước đi đồng bộ với nói KN (động); khi thân dừng lại, 

tâm cũng yên tĩnh, không nói (tịnh)

Tự Ngã  

Diệu Nhân

 

Thuở xưa có một vì vua 

Hỏi xem Hoàng Hậu rằng bà yêu ai 

Xin thưa chỉ có Ngài thôi 

Nhưng mà… thực chất yêu Ngài vì Ta !!! 

 

Giật mình Vua cũng nhận ra 

Ta yêu Hoàng Hậu vì ta yêu mình… 

Nhận ra thực chất “vì mình” 

Cả hai cùng đến thưa trình Thế Tôn 

“Có phải rằng hai chúng con 

Đều yêu tự ngã của mình thiết tha 

Dù cho nói Yêu người ta 

Thực ra là chính chúng ta yêu mình ?” 

Từ bi Đức Phật dạy rằng 

“Tâm ta đi cùng khắp * 

”Tất cả mọi phương trời 

“Cũng không tìm thấy được 

“Ai thân hơn tự ngã 

“Tự ngã đối mọi người 
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“Quá thân thiết như vậy 

“Vậy ai yêu tự ngã 

Chớ hại tự ngã người” 

 

Cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn 

Ẩn sâu dưới lớp yêu thương là gì 

Cái TA thật rất tế vi 

Chạm vào tự ngã khác gì giáo đâm ** 

Khắc vào tâm thức ngàn năm 

Trải bao nhiêu kiếp hận lòng khó nguôi 

Sanh sanh tử tử luân hồi 

Cũng vì tự ngã đời đời trôi lăn 

Lời Phật khắc cốt ghi tâm 

Ai yêu tự ngã…đừng xâm phạm người… 

Để không ân oán luân hồi 

Thoát vòng sinh tử an vui Niết bàn !!! 

DN 12/25/2121 

(* Trích giảng Kinh A Hàm_HT Thích Thanh 

Từ) 

(** giáo mác: một loại binh khí thời xưa ) 

 

 

Truyện Ngắn  
Trí Mẫn sưu tầm. 

 

Truyện I - Formerly, having a question: " What is different between I like you 

and I love you " Beautifully answered by Buddha: " When you like a flower, you just 

pluck it. But when you love a flower, you water it daily! One who understand this, 

understand life "  

 

Truyện Ngắn II - Trong Lá Thư mùa dịch ngày 25-3-2020, Thầy Thích Tánh 

Tuệ, đang ở Đạo Tràng Bihar - India, nói nhắn với Phật tử rằng: 

 

                        " Dặn nhau muôn sự vô thường, 

                 Bình Tâm mà sống, mà thương dịu dàng. "  
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               Mùa Dịch COVID-19, Thầy khuyên mọi người đừng lo buồn, sợ hãi con 

Virus, dù nó biến nhiều chủng đi nữa, mà hãy sống bình thường, xem như không có 

Virus gây độc hại gì cả.Lâu dần rồi cũng quen trong xã hội. Giống như xưa kia có bịnh 

AIDS,( sida gì đó, cuối năm 1950 hay đầu năm 1960), bây giờ còn bịnh nầy, nhưng 

chúng ta đâu còn sợ nó nữa, phải không ? Mỗi chúng ta, nên sống tốt là được rồi. 

 

 

THIỀN KHÚC ĐÓN XUÂN 

  

( Đông đi rồi lại Xuân sang 
Đào đang đua nở, Mai vàng đón Xuân 
 Nắng Xuân nhảy múa tưng bừng 
Tiết Xuân phơi phới khắp rừng Thiền Tâm. ) 
                         
Mừng Xuân hát khúc vô âm 
Qua rồi chẳng tưởng, ngoài tầm chẳng mong 
Mừng Xuân nâng chén rượu KHÔNG 
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Nhắp niềm tĩnh lặng, lời Không uống vào 
  
Tâm không một niệm lao xao 
Bát phong chẳng dậy ào ào bay bay 
Cũng không dĩ vãng đong đầy 
Tương lai chẳng tưởng, thấy đây bây giờ 
  
Niềm vui, nỗi giận bất ngờ 
Nó đến thì cũng làm ngơ như thường 
Mừng Xuân nâng chén Vô Thường 
Biết rồi, thấy rõ, chẳng vương vấn gì 
  
Mừng Xuân nâng chén Từ Bi 
Mọi chuyện hãy bỏ qua đi cho rồi 
Mừng Xuân lột bỏ cái “TÔI” 
Cái ‘TÔI’ đáng ghét, nó tồi lắm thay ! 
  

               Mừng XUÂN nâng chén đong đầy 
Trống trơn, trống rỗng, chở đầy rỗng rang 
Mừng XUÂN nâng chén ta đang 
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Rượu Thiền uống cạn, thênh thang chất Thiền ! 
  
Mừng XUÂN nâng chén không riêng 
Mà chung tất cả bạn Thiền tứ phương 
Năm châu, bốn biển thân thương 
Bước chân tỉnh thức trên đường về quê !!! 
  

                          Không Lạc 

 

 

 

  

ÁO LAM THIỀ ̀N HÀNH       Không Lạc 

 

Áo lam thiền hành trên lối nhỏ Từng gót chân nhẹ như gió qua 
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Từng bước đi dưới ánh nắng ngà 
Xa xa trông như là hạt chuỗi. 
  
Bước thiền hành đi trong tỉnh thức 
Tà áo lam như áng sương bay 
Bên lối thiền, cây lá xanh dầy 
Thoáng trông qua như là sương khói 
  
Lối thiền hành trong sân Thiền Viện 
Uốn lượn cong như một dòng sông 
Giọt sương khuya pha ánh nắng hồng 
Rơi trên đất đêm qua còn đọng 

  
Bước thiền hành dẹp tan mộng mị 
Cõi ta-bà chập choạng bóng ma 
Những bước đi lướt nhẹ thướt tha 
Thật nhẹ nhàng, lòng bao thư thái 
  
Những bước chân đi như vô ngại 
Dáng thảnh thơi, dẹp hết nghi ngờ 
Làm tan đi những đám mây mờ 
Đang lênh đênh trên dòng tục lụy. 
  

                          

  

ĐÓN XUÂN NHỚ LỜI THẦY DẠY 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời này 

Thầy nói lâu 

rồi 

Gần hai 

mươi năm 

trước, như 

vừa hôm 

qua 
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Con trình : tại, bị, bởi vì... 

Không thể  Nhập Thất Chuyên Tu 

nhiều ngày 

Cười hiền ! lời nói từ bi 

“Tu đâu cũng được, đừng lo 

Giờ nào cũng được miễn là nhớ tu “ 

Lời vàng dẹp mối ưu tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc nhà xong hết thì con tọa thiền. 

Oai nghi bốn tướng giữ gìn 

Làm gì chỉ biết đang làm mà thôi 

Nay Thầy đã đi xa rồi 

Những lời Thầy dạy vẫn còn bên tai 

Thầy ơi ! Từng bước mỗi ngày 

Đường xưa Thầy chỉ con đang đi về 

Nhà xưa, lối cũ, đường về 

Con đây nhất quyết phải về đến nơi. 

   

                                  Thuần Trí Tịnh 

                                   Dec-15-2021

  

Đầu Năm Cung Kính Tri Ân 
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Ngày đầu năm xuân nhớ 

Hai tay nâng bình hoa 

Cung kính dâng Tam Bảo 

Tri ân Phật Tổ Thầy 

 

Màu hoa trắng thanh mai 

Bóng Như Lai từ phụ 

Giữ lòng thành vô ngôn 

Ơn Tổ Thầy nhớ hoài 

 

Xưa Điều Ngự Giác Hoàng (1) 

Ơn Tuệ Trung Thượng Sĩ (2) 

Ngài giữ mãi không quên 

Luôn tôn trí tượng Thầy 

Lời dạy cho đến nay: 

“Ơn thầy tổ là một 

Ơn cha mẹ thứ hai 

Rồi đến ơn tổ quốc 

Ơn đàn na thí chủ 

Một trong bốn ơn lớn 

Ơn pháp nhủ khó đền” (3) 

 

“Phản quan tự kỷ bổn phận sự, 

bất tùng tha đắc” 

Là cốt tuỷ của Phật giáo 

Là chỉ yếu của Nguyên Thuỷ 

Là tinh tuý của Đại thừa và cả Thiền 

Tông 

 

Tu là phải nhìn lại mình 

Nhìn lại là bổn phận của chính mình 

Không từ bên ngoài mà có được 

“Không Nói” tắt hết tầm và tứ 

Hiển lộ một dòng biết không lời 

Tánh nghe, tánh xúc chạm, tánh thấy 

Thực hành miên mật nhớ ơn Thầy 

 

Phản xạ giác quan hành không khó 

 Phản xạ thụ động phải kiên trì 

Chăm chỉ siêng năng thầm nhận biết 

Đi vào nhận thức biết … có ngày 

“Một trong bốn ơn lớn 

Ơn pháp nhủ khó đền” 

Tinh cần chuyên tu tập 

Tri Ân Phật Tổ Thầy! 

 

Uyển Như 

Sacramento, Ngày đầu năm 2022 

 

GHI CHÚ: 
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(1) Sơ Tổ Trần Nhân Tông 

(2) Cư sĩ Thiền sư đời Trần 

(3) “Tứ Trọng Ân” của người xuất gia – 

H.T. Thích Thanh Từ, “Tuệ Trung 

Thượng Sĩ 

Ngữ Lục Giảng Giải” – 2005

 

 

KHÔNG NÓI 

Dương Vũ 

VÀO TRUYỆN 

Chị Thu nói, 

“Chị thấy em gầy quá, em có sao 

không?” 

Huê và chị đang sửa soạn bữa ăn 

trưa cho hội viên hội thiền. Huê thấy 

sự quan tâm trong mắt chị và trong 

mắt nhiều anh chị trong hội. Nàng 

thấy nghẹn ở cổ, “Biết nói gì đây…” 

Liếc mắt nhìn chồng, nàng thấy 

Vương vẫn như thường ngày. 

“Đóng kịch hay thật...chờ đấy.” Huê 

thầm nghĩ, và nàng quyết định, “Tối 

nay mình phải tìm ra sự thật...tối 

nay…” 

Vương đứng dậy chờ thầy; hôm nay 

hắn được anh chị giáo thọ giao cho 

hân hạnh đưa thầy xuống xe. Đạo 

tràng của hội thiền ở tầng hai và 

thầy đã trên 90, dù vẫn còn mạnh 

khỏe, nhưng đi lên đi xuống cả mấy 

chục bực cầu thang cũng cần có 

người đi bên cạnh. Vương cầm tay 

nải của thầy và xuống trước một 

bậc. Nhìn thầy đi vững chãi, Vương 

thấy phục vô cùng. Hắn đang suy 

nghĩ xem nên có hỏi ý kiến về 

chuyện riêng của mình hay không 

thì họ đã đến gần xe của thầy. 
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Vương mở cửa xe, trao trả thầy tay 

nải và nhìn thầy de rồi chạy xe đi 

như người trẻ tuổi; hắn thở dài một 

tiếng rồi quay trở lại. 

Huê hồi hộp nằm im chờ. Nàng nằm 

nghiêng quay lưng quay về phía 

Vương và ráng đoán xem Vương 

đang làm gì qua từng tiếng động. 

Huê nghe tiếng tim mình đập quá 

mạnh làm mạch máu đầu giựt lên 

từng tiếng lớn, nàng ước gì có thể 

làm nó kêu nhỏ lại. Nàng sợ Vương 

nghe thấy. Nhưng hình như Vương 

còn sợ hơn nàng, những cử động 

của hắn rất chậm chạp và nhẹ 

nhàng. Hắn sợ nàng thức giấc...và 

nàng sợ hắn biết mình đang thức. 

Cuối cùng Huê cũng nghe tiếng 

Vương rời giường. Sau đó nàng 

không nghe thấy gì nữa cho tới khi 

tiếng cửa kêu khẽ. Huê đợi thêm 

một phút nữa mới dám xoay mình 

nằm ngửa. Nàng đặt tay lên ngực 

để chận con tim, ép nó đập chậm 

lại. Cơn đau và tức làm Huê chảy 

nước mắt dù nàng không có chút 

buồn bã hay sợ hãi...không Huê 

không còn sợ gì nữa. Chuyện đã 

đến đăy rồi, đã qua mức chịu đựng 

rồi. Hãy làm sáng tỏ mọi thứ rồi tới 

đâu thì tới. 

Nàng từ từ ngồi dây, và nhẹ nhàng 

mở cánh cửa phòng ngủ mà Vương 

đã cẩn thận khép lại sau khi đi ra. 

Nàng dựa lưng vào vách tường 

nghe ngóng. Căn nhà tối thui và lâu 

thật lâu mới có tiếng xe chạy qua. 

Đêm yên lặng tới mức Huê có thề 

nghe được tiếng động của phòng kế 

bên, nơi nàng từng bước nhẹ nhàng 

bước tới, lưng dán vào tường, tim 

đập liên hồi, cơn tức lên đỉnh điểm, 

đầu gối tưởng chừng khuỵu xuống. 

Huê ghé tai vào chiếc cửa phòng 

bên, tiếng động phát ra rõ rệt, không 

dấu diếm. Nắm chặt cái nắm đấm, 

nàng bất thình lình đẩy mạnh mở 

toang cánh cửa rổi bước vào...và 

nàng chuẩn bị một tiếng la lớn. 

Miệng nàng há ra rộng hết 

cỡ...nhưng không có một tiếng vang 

náo vọng ra... âm thanh bị chặn ở 

trong cổ. Căn phòng không một 

bóng người. Ánh sáng díu dàng phát 

ra từ cái nhà đồ chơi Vương mua về 

đặt trên cái bàn trong góc phòng toả 

ánh sáng màu vàng lợt rất dễ chịu 

soi sáng căn phòng trống rỗng. 

Nhưng tiếng động vẫn còn đấy và rõ 

ràng hơn, nó phát ra từ cái nhà đồ 

chơi. Huê bị cuốn vào sự kỳ bí, tò 

mò. Nàng thận trọng bước từng 

bước nhẹ về phía nó. Căn nhà nhỏ 

chừng cái ipad dường như từ từ lớn 

lên theo từng bước chân tiến lại gần 

của nàng, và khi nàng tới cái bàn thì 

chỉ cần hơi khom lưng Huê đã thấy 

rất rõ ràng qua cửa sổ những gì 

đang xảy ra phiá trong...nàng thấy 

Vương trong đó. 

Những gì Vương đang làm làm Huê 

sôi máu. Nàng không đễ ý suy nghĩ 

về những cái lạ lùng đang xảy ra trừ 

chuyện Vương đang ngồi dưới đất, 

bóp chân cho con nhỏ đó. Nó ngồi 

trên ghế, cạnh chiếc bàn ăn như 
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Huê đã từng thấy cả tháng nay, 

nhưng thay vì chống tay lên cằm 

trong dáng vẻ buồn bã, nó ngồi 

thoải mái, dựa lưng vào ghế, duỗi 

chân cho Vương bóp. Còn 

Vương...hắn cong lưng như một 

thằng hầu, xoa bóp nhẹ nhàng và 

miệng nói cái gì đó, giọng nói đầy vẻ 

nịnh bợ. Con bé kia lên tiếng đáp lại, 

nhấm nhẳng, giọng chua như giấm, 

nhưng giọng Vương còn tệ hơn, 

nịnh bợ...đê tiện. 

Cơn giận làm Huê nghẹt tim, nàng 

không còn sợ hãi Vương biết mình 

đang theo dõi. Nàng muốn thò tay 

vào căn nhà đồ chơi đó nắm cổ 

Vương liệng ra ngoài và tát cho con 

bé đó một cái tát nhớ đời...nhưng 

Huê cố dằn lại, nàng muốn biết hai 

người nói gì. Nàng muốn biết tại sao 

Vương lại phản bội. Nàng muốn 

nghe những lời nói xấu vợ từ chính 

miệng Vương, dù nó sẽ làm tim 

nàng tan nát. Nàng muốn nghe con 

nhỏ đó nói những lời phủ phàng với 

Vương cho hắn đáng đời dù nàng 

chỉ muốn mình là người duy nhất có 

quyền đó. 

Hai người họ đắm chìm trong thế 

giới của họ và dường như không 

biết có sự hiện diện của Huê. Nàng 

kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống 

quan sát, bây giờ Huê nghe rõ tiếng 

đối thoại. 

"...cái chân em còn đau nhiều 

không?" 

"Em không cần anh bóp chân, đừng 

giả bộ nịnh bợ." 

Huê giật mình, cái giọng chua như 

giấm kia vang lên nghe rất quen, 

nhưng cơn tức mau chóng xua đuổi 

ý nghĩ đó, tại sao nó dám nói với 

chồng nàng những câu như thế. 

Còn thái độ nó nữa, như bà chủ đối 

với đầy tớ. Như vậy mà Vương vẫn 

cúi đầu tiếp tục bóp chân nó như 

không có gì xảy ra, Huê nghe cơn 

giận làm rung cả người; cái tay tự 

động giơ lên không kiềm chế, và 

trước khi nó kịp giáng xuống, con 

nhỏ đó quay mặt lại. Thấy mặt nó 

Huê đông cứng người, cái tay vẫn 

còn đang giơ cao, nàng nghe 

thoáng câu Vương nói với nó, 

“Anh đâu có nịnh bợ, được bóp chân 

cho em cả đời anh cũng làm, anh đã 

làm nhiều điều lỗi với em...”. 

 

Vương gọi cho thầy hôm qua. Mấy 

tháng nay có gì đè nặng trong tâm 

trí làm hắn băn khoăn. Theo học 

thiền được hơn hai năm, Vương 

nghĩ mình tiến bộ nhiều; vẫn còn 

những lúc khó chịu, nhưng tâm sự 

nặng nề như vậy thì từ lúc vào hội 

thiền tới giờ hắn mới thấy lại. Không 

biết bận gì mà thầy không bốc máy, 

Vương thở dài một tiếng, hắn tắt 

máy, không để lời nhắn. 

Cái tiệm có một cái gì lôi cuốn với 

riêng Vương bời vì khi bước vào 

trong hắn thẫy mình là vị khách duy 

nhất. Như vậy càng tốt hấn có dịp 

thoải mái ngắm ngía những món 

hàng lạ lùng trưng bày vô tổ chức. 

Cái tiệm nóng và ngột ngạt dưới 
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nắng hè. Ông chủ tiệm, hình như 

người Ẫn hay Trung Đông, lười 

biêng ngồi dựa người trên chiếc ghế 

quay, hưởng chút gió mát từ cái 

quạt nhò trên cái quầy, hình như 

đang làm gì trên cái computer cũ 

mèm, không thèm để ý tới người 

khách hàng duy nhất. 

Tiệm có bốn hàng kệ và hai hàng lối 

đi chẫt đầy những món đồ lạ lùng 

không giống ai. Trừ một cái giống 

duy nhất: Tất cả đều có một người 

trong đó, và những người đó ở trong 

một cái ‘vòng vây' gì đó, phần lớn là 

cái nhà, nhưng cũng có nhiều loại 

‘vòng vây' kỳ lạ, như giữa những cột 

nước, hàng cây,... Nhưng dù ở một 

hoàn cảnh nào đó, nhân vật chính 

trong mọi món đồ đều có khuôn 

mặt, hay dáng điệu không vui. 

Vương tò mò thích thú xem từng 

món một rồi chợt lặng người khi thấy 

một cái nhà nhò cỡ chừng cái ipad. 

Cái nhà trông quã quen thuộc mà 

bất chợt hắn không nhớ ra. Vương 

cúi xuống cầm nó lên tìm một chỗ 

trống trên kệ, đặt nó xuống để quan 

sát. Đó là một mô hình nhà thường 

thấy ờ Mỹ, đóng sơ sài bằng loại vật 

liiệu rè tiên sơn màu xanh. Cái màu 

xanh gợi Vương nhớ tới căn nhà cũ 

mình có nhiều năm trước. Càng 

nhìn Vương càng cảm thấy nó giống 

căn nhà đó; cảm giác lạ lùng mà 

hắn không có khi lần đầu thấy nó. 

Vương xoay căn nhà mẫu vòng 

vòng và nhìn kỹ từng chi tiết một. 

Đột nhiên hắn chú ý thấy có một mô 

hình người ngồi ở bàn ăn mà hắn 

không thấy lúc trước. Vương nghĩ 

mình bỏ sót vì tất cà mọi thứ ở trong 

đều rất nhỏ. Dựa vào mái tóc dài 

đen và vóc dáng, Vương đoán đó là 

người đàn bà Á Đông. Bà hay cô ta 

cúi đầu, tựa cằm lên tay mặt, dáng 

vẻ ủ dột. Mọi thứ đều có cái gì đó 

quen thuộc kích thích sự tò mò cùa 

Vương. Hắn xoay cái nhà mẫu ráng 

nhìn khuôn mặt của người đàn bà 

nhưng không thề nào thấy rõ. Mọi 

thứ đều quá nhỏ để thấy chi 

tiết...nhưng hình như không phải 

vậy...có một cái gì kỳ cục làm 

Vương nghĩ rằng hắn không thể thấy 

mặt người đàn bà vì bà ta không 

muốn hắn thấy! Cảm giác kỳ cục đó 

càng kích thích Vương, hắn nhìn bà 

ta qua mọi góc cạnh, qua mọi cửa 

sổ cho đến khi cặp mắt mỏi mới 

thôi. Người đàn bà bí mật và quen 

thuộc làm Vương muốn mua cái nhà 

đồ chơi. 

Hắn mang nó lại quầy tính tiền. Ông 

chù tiệm lơ đãng liếc qua rồi buông 

thõng, 

“Năm trăm đồng tiền mặt.” 

Vương sững sờ tưởng nghe lộn, 

nhắc lại, 

“Năm trăm???” 

Ông ta vẫn thoải mái dựa lưng vào 

chiếc ghế không thèm nhìn Vương, 

nhắc lại, 

“Ừ, năm trăm tiền mặt.” 
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Vương chút xíu đã muốn chửi thề, 

cái món đồ không đáng giá hơn $20 

mà đòi năm trăm. Hắn nén giận lấy 

giọng dễ thương nhất trả giá, 

“Mắc quá vậy ông, cái này chừng ba 

chục cũng là mắc rồi. Ông bớt giá 

đi.” 

Mặt lão chủ tiệm vẫn không thay 

đổi, ông ta làm như không cần để ý 

tới cái tiệm vắng tanh như chùa bà 

đanh, và món đồ bán đã quá được 

giá. Ông ta cũng không thèm lấy 

lòng khách hàng, 

“Năm trăm đồng tiền mặt.” 

Thái độ ông ta hờ hững như không 

có chuyện gì trên đời đáng cho ông 

ta để mắt tới, ngay cả việc ông ta 

đang nhìn vào cái utube video trên 

cái máy tính cũ xì. Trong lúc tìm 

kiếm một lý do để bớt giá, Vương 

nhìn theo thì thấy hình như ông ta 

đưa con chuột nhấn đại đùa vào một 

khuôn mặt nào đó trên màn ảnh, hết 

người này đến người khác. Vương 

hơi ngạc nhiên thấy những người bị 

chọn, hình như ngưng cử động 

trong khi video vẫn đang chạy. Nghĩ 

có thể đó là một loại game nào đó, 

hắn không để ý tới nữa, ráng kèo 

nài thêm, nhưng sau vài lần biết 

không thể thuyết phục, Vương quay 

bước mạnh chân ra cửa. Hắn không 

muốn ông chủ tiệm biết mình rất 

thích căn nhà màu xanh, nhưng khi 

đi qua nó, hắn vẫn chậm chân lại và 

liếc nhìn nuối tiếc. 

Cả tuần sau đó Vương luôn thấy 

bồn chồn, mới khởi đầu hắn không 

biết nó là gì, nhưng mỗi lúc cái hình 

ảnh người đàn bà ngồi trong căn 

nhà càng hiện rõ lên tới mức Vương 

mơ thấy bà ta. Trừ khuôn mặt mà 

người đàn bà muốn dấu, Vương 

thấy rõ nỗi đau buồn của bà ta. Rõ 

tới mức, một buổi sáng thức dậy 

Vương thấy gối mình hơi ướt. 

Vương gọi cho thầy. Hắn kể cho 

thầy về người đàn bà trong căn nhà 

mô hình và những giọt nước mắt. 

Hắn kể đã sử dụng thiền chỉ thầy 

dậy mà vẫn vậy, tình trạng càng lúc 

càng tệ hơn. Thầy lắng nghe rồi nói, 

“Chú có nhớ trong đạo phật còn 

thiền quán không?” 

Thầy thường gọi nam đệ tử là chú. 

Vương trở lại tiệm và quyết định 

mua cái nhà mô hình. Có điều 

không hiểu sao hắn không để ý tới 

giá cả dù bình thường hắn thuộc 

hạng người hà tiện. 

Người chủ quán không thèm gói 

hàng cho Vương, ông ta quẳng năm 

tờ giấy một trăm vào cái ngăn kéo, 

rồi nói với Vương, 

“Mày không nên mua nó.” 

Vương không trả lời, chỉ lầm bầm 

hai chữ cám ơn. Hắn thận trọng 

bưng cái nhà mẫu ra xe mà lòng 

nặng trĩu sự buồn bã không hiểu từ 

đâu đến, “Kỳ thiệt, không mua cũng 
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thấy khó chịu mà mua được rồi cũng 

thấy khó chịu. Tại sao?” 

Căn nhà mô hình được đặt kế bên 

căn phòng ngủ của hai vợ chồng, 

Vương quấn quít với nó thêm mỗi 

ngày. Hắn thấy căn nhà càng lúc 

càng trở nên thật, nhưng người đàn 

bà vẫn muốn dấu mặt, trông buồn 

bã hơn. Những giấc mơ thấy người 

đàn bà với khuôn mặt và tiếng nói 

mơ hồ ám ảnh Vương, và chiếc gối 

càng ướt nhiều thêm. 

Các anh chị trong hội thật dễ 

thương. Các anh không tiện hỏi, 

nhưng trong mắt họ có sự quan tâm. 

Vài chị nữa ngoài ban ẩm thực cũng 

hỏi thăm; nhưng biết nói gì đây, Huê 

ậm ừ trả lời. Nàng nhìn theo chồng, 

không hiểu tại sao anh ta lại có thể 

giữ được khuôn mặt bình thường 

như vậy. 

Huê tránh không phản đối khi 

Vương dọn dẹp căn phòng kế bên 

thành chỗ chứa cái nhà đồ chơi dù 

thấy ngứa mắt. Căn phòng ít khi 

được sử dụng nhưng nàng luôn dọn 

dẹp gọn ghẽ, vệ sinh thường xuyên 

nay trở nên bề bộn khi Vương rước 

cái của nợ ấy về. Khi thấy Vương 

ngày nào cũng bỏ nhiều giờ vào nó, 

nàng bực bội than phiền thì hắn thu 

rút vào cái vỏ câm nín mới tạo ra 

gần đây. Thấy tội nghiệp Huê để 

yên một thời gian thì tình hình tồi tệ 

hơn. Rõ ràng Vương đang có một 

vấn đề về tâm lý mà dường như hắn 

không biết. Nàng quyết định theo 

dõi tìm ra lý do. 

Bình thường Huê ngủ ngon giấc, 

những lần tiểu đêm của Vương 

không đánh thức nàng cho đến đêm 

đó. Có thể sự thay đổi của Vương 

và căn nhà mẫu làm Huê khó ngủ. 

Một đêm khi Vương đi tiểu đêm như 

thường lệ, Huê cảm thấy hắn có vẻ 

rón rén sợ nàng thức dậy, nàng giả 

bộ ngủ ngon như mọi lần. Cả người 

nàng căng cứng theo dõi từng bước 

chân Vương qua cái phòng bên. Cả 

tiếng sau Vương mới trở lại, trằn 

trọc; Huê cũng vậy gần sáng nàng 

mới ngủ trở lại được. 

Ngày hôm sau Huê ngay lập tức lấy 

cớ qua quan sát cái phòng và cái 

nhà mô hình thật kỹ lưỡng trong khi 

Vương tránh mặt. Cái linh tính mách 

bảo người đàn bà ngồi chống tay kia 

có thể là nguyên nhân, nhưng cũng 

như Vương, Huê không thể biết đó 

là ai. Nàng tìm kiếm trong ký ức tất 

cả những người đàn bà Vương từng 

quen biết, nhưng người này chỉ thấy 

rất quen mà không thể nhớ đó là ai. 

Cả tháng nay, Vương lợi dụng việc 

Huê dễ ngủ và ngủ say, hắn lợi 

dụng giấc tiểu đêm để nhiều lần vào 

căn phòng kế bên hàng đêm mà 

nàng không biết gì cả. Căn nhà đã 

trở nên ‘thật' đối với Vương, hắn đã 

vào được trong và gặp ‘cô ta'. Thiền 

quán thực hiệu nghiệm! 

Cả người Huê đông cứng lại, cánh 

tay hãy còn giơ cao trên không, cô 

gái quay mặt lại nhìn nàng mỉm cười 

thách đố. Huê chấp nhận mọi hậu 

quả, kể cả việc bàn tay nàng có thể 
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bị thương khi đập vào gỗ, chấp nhận 

Vương sẽ che chở cho cô ta ⁷chống 

đối lại nàng,..., Huê chấp nhận tất 

cả chỉ để tát cho cô ta một cái như 

trời giáng..chỉ... trừ phi cô ta là chính 

nàng. Phải người đàn bà đó là Huê 

của nhiều năm trước, trẻ đẹp tới 

mức chính nàng cũng thấy yêu cô 

ta...hèn chi Vương… 

Vương thấy hành động bất thường 

của 'cô ta' và nhìn theo. Vương thấy 

bàn tay Huê giơ lên bất động. 

Vương thấy cảm xúc xáo trộn dâng 

trào trong mắt Huê. Vương nhìn 

theo bước chân Huê trở về phòng. 

Tối hôm đó Vương uống gần hết 

thùng bia hắn mua để uống trong 

vài năm, thường chỉ một lon là say. 

Huê đi ra vào vài lần coi hắn có bị gì 

không nhưng mặc kệ cho hắn uống. 

Chừng hơn nửa thùng, Vương bắt 

đầu ói mửa, khóc, và nói lảm nhảm 

không để ý tới Huê đứng gần đó. 

Gẩn hết thùng, hắn dường như 

không biết gì nữa, không còn gì để 

ói trừ thứ nước trắng lầy nhầy như 

nước dãi, hắn khóc lớn từng cơn 

xen vào những câu cầu khẩn, nịnh 

bợ, tiếc nuối, năn nỉ,..., vào khoảng 

không. Huê đợi hắn lập lại một câu 

hơn chục lần mới lên tiếng, 

“Lần đó anh làm gì em anh nhớ 

không?” 

“Anh nhớ...anh nhớ…”, Vương rên 

rỉ, “...anh nhớ suốt đời...anh hối hận 

suốt đời, anh không thể hiểu sao 

mình có thể ngu như vậy. Làm sao 

anh có thể để em đi làm xa đến thế. 

Làm sao anh có thể bắt em về sớm 

mỗi ngày, không thấy em có thể gặp 

nguy hiểm trên đường đi...làm 

sao…làm sao….” 

“À...té ra là thế.” 

Trưa hôm sao Vương mới thức dậy, 

đầu đau như búa bổ, một lúc sau 

hắn mới biết mình nằm ở đâu, và lờ 

mờ nhớ lại chuyện đêm qua. Lật cái 

chăn qua một bên, Vương mới biết 

mình đang nằm trên ghế sofa, gối 

mền đầy đủ. Hắn lồm cồm ngồi dậy, 

nhìn xung quanh thấy mọi thứ sạch 

sẽ như mọi ngày, mọi thứ dơ dáy 

biến mất như có phép lạ như trước 

tới giờ từ khi hắn có Huê. Chỉ có 

điều căn nhà yên ắng đến sợ. 

Vương đứng bật dậy rảo bước 

quanh nhà, Huê không có nhà, hắn 

quay trở lại ngồi lên cái ghế sofa. 

Lúc đó Vương mới thấy lá thơ viết 

tay của Huê để trên cái bàn thấp 

trước ghế sofa. Hắn run run cầm lá 

thơ lên đọc. 

“Anh Vương, em hy vọng đây là lần 

cuối em phải viết thơ cho anh. Em 

hy vọng anh hiểu em muốn nói gì. 

Em hy vọng anh sẽ làm theo những 

gì em nhắn ở đây. 

Tối hôm qua là một đêm kinh hoàng 

với em, cả tháng nay em sống trong 

nghi ngờ, buồn rầu, sợ hãi và tức 

giận...nhưng tối qua mới là đỉnh 

điểm của xúc cảm. Đã lâu chúng ta 

sống trong bình yên, đã lâu chúng ta 

không có xung đột lớn. Em đã lớn 

tuổi, em không nghĩ em có thể chịu 

thêm được một lần nữa giống vậy. 
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Cũng may mọi chuyện xảy ra tốt 

đẹp hơn em nghĩ rất nhiều (trừ đống 

ói mửa anh nôn ra). 

Em đã tưởng anh có bồ nhí...nhưng 

không phải...nhưng rất phải. Phải, 

thực sự anh đã phản bội em, anh đã 

có bồ nhí...dù nó là em. Phải, dù nó 

là em, nhưng nó không phải là em 

bây giờ, nên em ghen với nó, nên 

em không muốn anh nghĩ về nó, 

chiều chuộng nó. Em chỉ muốn anh 

chiều chuộng em, bây giờ và trong 

tương lai. Không ai có thể thay đổi 

được quá khứ dù anh có quỵ lụy nó 

chừng nào vẫn vậy. Nếu anh có làm 

điều gì lầm lỗi trong quá khứ, anh 

chỉ có thể bù đắp, trả nợ cho nó bây 

giờ và trong tương lai. Chỉ cần anh 

trả cho em một chút bây giờ, chỉ cần 

anh nghe em một lần, em sẽ xóa nợ 

đó cho anh, nhưng dù anh có trả 

một triệu lần hơn, "nó" cũng không 

xóa nợ cho anh đâu. Quá khứ đôi 

khi rất ác độc. 

Em đã tưởng cái gì đã dày vò anh, 

em đã tưởng anh dấu em làm 

chuyện kinh thiên động địa gì nên 

nó dằn vặt anh tới giờ. Không ngờ 

lại là chuyện đó, em đã quên từ lâu 

rồi. Đối với em nó còn không quan 

trọng bằng cả ngàn chuyện khác 

anh làm em bực mình, thí dụ như 

chuyện anh làm lơ khi em nói. 

Anh không nhớ lúc đó anh đã dỗ 

dành, năn nỉ em sao? Anh không 

nhớ em chỉ đẩy anh ra có 4, 5 lần 

sao? Anh không nhớ tối đó em ôm 

anh ngủ rất ngon sao? Buổi sáng 

khi em thức dậy, tất cả đã là quá 

khứ rồi. Chỉ cần biết anh còn lo cho 

em, còn yêu em là em có thể làm 

bất cứ điều gì. Chuyện đó là chuyện 

nhỏ, em đã quên liền sao anh lại 

nhớ. Đàn ông các anh thật lạ lùng, 

chuyện đáng nhớ thì không nhớ! 

Cái mà em muốn anh làm từ rày về 

sau là luôn ở bên em, luôn làm cho 

em vui, luôn nghe em nói, phải luôn 

luôn thương yêu em…KHÔNG được 

tự giam mình trong bất cứ nơi nào, 

chỗ nào, thời gian nào mà không nói 

cho em biết. Không ai có thể có 

hạnh phúc nếu người mình yêu 

không có hạnh phúc, và không ai có 

thể sống hạnh phúc nếu không bỏ 

được ám ảnh của quá khứ.” 

Vương đọc đi đọc lại lá thơ Huê viết, 

đầu óc thấy mơ mơ hồ hồ. Những 

chuyện Huê nói cũng giống như 

câu, “nói thì dễ mà làm thì khó". Cơn 

say hãy còn làm Vương ngây ngất, 

sau những xúc động mạnh, càng 

suy nghĩ hắn thấy đầu óc như muốn 

nổ tung, so với tối hôm qua, tình 

trạng chẳng có gì sáng sủa hơn. 

Chợt một tia sáng lóe lên, Vương 

nhớ đến thầy. Hắn hăng hái cầm 

điện thoại lên bấm số, 

“Xin lỗi ai vậy?” 

“Thưa thầy con là Vương, xin thầy 

giúp con..” 

“Ờ chú Vương, chú cứ nói.” 

Vương ngắn gọn kể lại mọi chuyện 

cho thầy nghe rồi kết luận, 
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“Thưa thầy con đã dùng thiền quán 

thầy chỉ và đã tìm thấy nguyên 

nhân. Con theo nó và tìm cách đền 

bù cho nó, nhưng không tách rời ra 

khỏi nó được. Huê nói đã tha thứ, 

nhưng con không thể bỏ qua ám 

ảnh đó được. Nó làm con luôn ở 

trong trạng thái buồn bực.” 

“Chú đã tự giam mình trong một nhà 

tù lớn rồi. Thay vì chú tìm cách phá 

bỏ nó thì chú lại xây nó kiên cố hơn. 

Ý của tôi là chũng ta đôi khi không 

có hạnh phũc vì tự giam cầm bời 

một biễn cố nào đó trong quá khứ, 

thị dụ như một mặc cảm tội lỗi, một 

thất bại nặng nề,.... Nếu muốn được 

hạnh phúc hoàn toàn hãy giải phóng 

mình ra khòi sự giam cầm đó nhất là 

khi tuổi đã lớn. Những biến cố lớn 

giam giữ chúng ta lâu dài trong 

những nhà giam lớn. 

Nhưng hàng ngày chúng ta giam 

mình trong những nhà tù nhỏ hơn, 

ngắn hạn hơn. Bằng những sự tức 

bực, giận dữ, đố kỵ, bịnh hoạn,... 

Một cái ly bể có thể làm mất hạnh 

phúc vài phút, một câu nói nặng có 

thể làm mất hạnh phúc vài ngày. 

Những nhà giam dài hay ngắn hạn 

được xây lên bằng cái suy nghĩ của 

mình xoay quanh một sự kiện xảy ra 

mà chúng ta không vừa lòng. Những 

nhà giam đó ngăn cấm chúng ta ra 

ngoài, tìm kiếm hạnh phúc cho mình 

và cho người thân. Chúng chỉ có thể 

bị phá vỡ khi mình có thể tha thứ 

cho nguyên nhân gây ra nó, hay tha 

thứ cho chính mình, hay nếu mình 

không nghĩ về nó nữa. 

Chú hãy tập chiêu “Không Nói" 

nhiều hơn nữa.” 

 

 

    HẾT
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Sáng Xuân Nhìn Hoa Nở 

Sáng Xuân nhìn hoa nở 

Mỉm cười nhẹ trong tâm 

Hồng tươi búp chớm nụ 

Mở đầu một mùa xuân 

 

Nắng lên tan sương mù 

Thiền hành từng bước chậm 

Nói ra lời – Nói thầm 

Thầm nhận biết lặng trong 
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Từng bước bước thong dong 

Nhẹ biết mình không nói 

Lời lẳng lặng trên môi 

Một dòng trôi êm ả 

 

Một dòng biết thinh lặng 

Toạ thiền lưng thẳng yên 

Toàn thân tâm thư giãn 

Khởi ý răng khẽ chạm 

 

Trạng thái tâm tĩnh lặng  

An trú trong không lời 

Tỉnh thức tự nhận biết 

Thời thiền thoáng qua nhanh 

 

Vẫn dòng biết thầm lặng 

Ngắm nụ hồng sớm xuân 

Giữa nắng hanh se lạnh 

Mùi hương thơm dịu dàng 

 

Hoa nở tự tâm an! 

 

Uyển Như 

Sacramento, January 2022

 

  
 
 

  

 XUẤT GIA GIEO DUYÊN  

   

 Như Nguyệt 

   

 Xuất gia gieo duyên là một truyền thống được thực hiện 

trong các nước Phật Giáo Nam Tông như Thái Lan, Tích 

Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia , và vài nước Phật Giáo 

Bắc tông như Đài Loan, Trung Quốc. 

   



51 
 Nhiều năm gần đây đã được thực hiện nhiều Chùa và Thiền Viện 

trong cũng như ngoài nước.  Hạnh nguyện này dành cho những 

người không đủ duyên lành để trở thành một tu sĩ, nhưng vẫn gieo 

trồng một ước muốn mong cầu tu tập như một tu sĩ trong thời gian 

ngắn hạn rồi trở về cuộc sống bình thường.  

  

 Bao nhiêu kiếp mới được làm người, với ước nguyện mong cầu để 

gần Phật pháp nên tôi  nguyện gieo duyên lành trong đời này.  

  

 Gieo duyên là gieo những hạt giống, trồng những duyên lành đồng 

thời cũng là  một hành động góp phần tác động cho ra quả, mà 

cũng là nhân tiếp tục,,, 

  

 Để rồi vào mùa lễ Tạ Ơn năm nay tôi đã đủ duyên thực hiện được 

ước nguyện, hình ảnh “đầu tròn áo vuông”, xin tạ ơn Đời , tạ ơn 

Người. 

  

 Tại tổ đình Tánh Không Riverside tôi được Ni sư Triệt Như làm lễ 

“xuất gia gieo duyên”. 
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 Giây phút cạo tóc tôi thật sự xúc động, mặc dù đã sẵn sàng giữ tâm 

không xao động, Chánh niệm, vậy mà cái thay đổi buông bỏ vài 

cọng tóc, lòng không khỏi bùi ngùi thương tiếc, đủ thấy chữ 

“Buông” trong cuộc sống đời thường cũng như trong tu tập không 

dễ như suy nghĩ của mình. 

 Nhưng ngược lại  khi choàng chiếc y vàng (gọi là Đắp Y) thì lòng 

hạnh phúc vô cùng, như mình thực sự đang được kề cận Như Lai.  

  

 Hai hành động cho  ta biết nhân và quả không chờ đến ngày tháng 

năm hay xa tận kiếp sau, mà nó xảy ra ngay trong từng sát na, 

trong hiện tiền không xa. 

  

 Tuần lễ tập sự một tu sĩ thật thụ, buổi sáng sớm là giờ ngồi Thiền, 

chỉ dùng 2 buổi,  sáng và trưa( Ngọ), chiều ăn nhẹ. Những buổi ăn 
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trong Chánh niệm không một tiếng động , thưởng thức được từng 

hạt gạo, từng món ăn, sao cảm thấy ngon chi lạ, cảm giác đó nó vẫn  

tồn đọng đến ngày hôm nay. 

  
 Chín giờ, sau khi dùng ăn sáng chúng tôi có giờ học Phật pháp, thầy 

Không Đăng hướng dẫn, một giờ học Pháp, không gian yên lặng 

nơi Chánh điện, tâm thật sự bình an hiểu rõ từng câu, từng chữ của 

Đức Thế 

 Tôn, của Thầy của Tổ, có như vậy mới biết Tâm trống rỗng trí tuệ 

phát sinh để nhận thức, am hiểu vấn đề một cách sâu sắc, tiếp theo 
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buổi chiều tối có thêm giờ ngồi Thiền, đó là thời khóa biểu tu tập 

trong ngày, ngoài những giờ trên chúng tôi sẽ tự thay phiên chia 

công việc  làm như dọn dẹp, nấu nướng, v,,v, 

    

 Những giờ rảnh rỗi chúng tôi có thể đi thiền hành, khoảng thời 

gian này hình như tiết Thu còn vướng lại  chưa kịp sang Đông khí 

hậu ở tổ đình ấm áp, dễ chịu, thỉnh thoảng trời  se se lạnh vì có 

sương mù, cảnh thật đẹp thật bình yên, cho tôi  có dịp chiêm 

ngưỡng mà bấy lâu nay nếu có lên tổ đình vào những dịp lễ cũng 

không có thời gian nhìn ngắm những hình ảnh tuyệt vời này,,, Nào 

những hàng cây tiêu như liễu rũ, trĩu cành, hoa trái màu hồng li ti 

nhỏ, cây hoa giấy đỏ rực trước cổng Chánh Điện ai dám bảo rằng 

trời đang vào tiết Đông, thêm vào hai gốc tre già thân cao to đủ để 

tạo như cổng tre làng nằm trên con đường đất ngoằn ngoèo dọc 

theo những am cốc im lìm, vắng vẻ, xen lẫn những tảng núi đá lởm 

chởm, đủ để thương để nhớ quê nhà, cho tôi cảm giác thật sự bình 

an, thích thú không gian nơi này. 

 

  
  

 “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,    

     

 Người khôn người đến chốn lao xao”... 

  

 Cứ hình dung đi, có những  buổi sáng  sương mù lãng đãng trôi qua  

từng bức tượng: như tượng Phật, tượng Quan Thế Âm, tổ Bồ Đề 

Đạt Ma,, được an vị trên những  ngọn đồi cao,,, mà tưởng chừng 
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như đang ở cõi thiên thai,,, Niết Bàn ở đâu xa, ngay bây giờ và ở 

đây thôi 🙏 

  

 Dù là thời gian ngắn ngủi nhưng nó cũng trui rèn được ý chí tu tập, 

giữ tâm lành, thanh tịnh. Một tuần lễ trôi qua nhanh chóng cũng 

đến ngày làm lễ  “Xả giới Trả y”, tôi đã thật sự thấy bồi hồi tiếc 

nuối, một tuần lễ không vướng mắc, không bận bịu suy nghĩ, thế 

mới biết thế nào là Cõi Tịnh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

🙏🙏🙏 

  

 Như Nguyệt ( NTN) 2021 
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 Chuyện Tái Ông Thất Mã Và Kinh Nghiệm Của Tôi Về Thiền. 

Ngày xưa có một ông lão sống ở biên giới phía Bắc Trung Quốc giáp với 

nước Hồ. Ông có nuôi một con ngựa. Một hôm, ngựa của ông bỏ chạy sang 

địa phận nước Hồ. Mọi người xung quanh đều đến chia buồn với ông, 

nhưng ông lại bảo: 

- Biết đâu lại có chuyện tốt đến. 

Không lâu sau con ngựa của ông trở về và còn dẫn theo một con ngựa cao 

lớn, mạnh mẽ của nước Hồ. Mọi người đến chúc mừng ông, nhưng ông lại 

nói: 

- Có lẽ nó sẽ dẫn đến tai họa cũng nên. 

Quả nhiên, con trai ông lão vốn rất thích cưỡi ngựa nên đã cưỡi con ngựa 

to khỏe nước Hồ, cuối cùng bị ngã gãy xương và bị què chân. Lúc này hàng 

xóm lại rối rít đến thăm nom, nhưng ông lại nói rằng: 

- Biết đâu nhờ họa mà lại được phúc. 

Một năm sau, quân Hồ tràn sang gây chiến tranh và những người trẻ tuổi 

trong vùng hầu như đều chết trận. Thế nhưng con trai ông lão vì què chân 

nên được miễn đi lính và cuối cùng may mắn thoát chết. 

Tôi tham dự lớp Thiền Căn Bản cuối năm 2019. Sau vài tháng tập Thiền và 

Khí công, sức khỏe về thể chất của tôi đã cải thiện rất rõ rệt. Huyết áp của 

tôi hạ xuống và ổn định ở chỉ số 120-80. Mức đường và Cholesterol cũng 

giảm đáng kể. Tôi rất mừng là mình đã có cơ duyên gặp được một phương 

pháp giữ gìn sức khoẻ rất tốt. 

Nhưng đến đầu năm 2020, vì đại dịch Covid đồng thời cơ sở của hội trên 

đường Elder Creek đóng cửa tôi không còn dịp họp mặt các anh chị em để 

ngồi Thiền và tập Khí công. Tôi lo lắng không biết từ nay mình có còn tiếp 

tục giữ được sức khỏe bằng phương pháp Thiền nữa hay không. 
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Thật may mắn, sau đó vài tháng các anh chị em trong ban Giáo thọ đã bắt 

đầu chương trình họp mặt qua Zoom và tôi lại được hướng dẫn tập Thiền 

trở lại. 

Khoảng tháng 3 năm 2021 tôi có đi mổ mắt. Cuộc giải phẫu thất bại làm 

cho tôi không nhìn rõ nữa. Tôi nghe nói anh C. H. cũng mổ mắt trước đó 

nên địên thọai hỏi anh về vấn đề mắt. Anh khuyến khích tôi gia nhập nhóm 

của anh để tập Thiền ba buổi tối hàng tuần. Từ việc mổ mắt thất bại tôi 

được cơ duyên để được tham gia nhóm tập Thiền của anh. 

Giữa năm 2021, trong gia đình tôi bên Pháp có người mất, chúng tôi đã mua 

vé máy bay nhưng giờ chót không đi được vì Covid 19. Đó là việc ngoài ý 

muốn nhưng tôi nghĩ đó cũng không sao, không đi được thì ở nhà tập Thiền 

cũng tốt. Bỏ chuyến đi Pháp, tôi tiếp tục ngồi thiền  với nhóm anh C.H. 

thành thói quen. Tôi đã ngồi được từ 15 phút mỗi lần, đến bây giờ là một 

tiếng đồng hồ, 

Tôi kể cho các anh chị nghe về kinh nghiệm của riêng tôi sau một thời gian 

ngắn tập Thiền. Có một lần, một hiện tượng khá lạ xảy ra cho tôi là trong 

một khoảng khắc rất ngắn ngủi như một tíc tắc thôi, Lần đó, đột nhiên tôi 

nhớ đến một câu nói của một đứa cháu của tôi trong một cuộc họp mặt gia 

đình từ năm sáu năm trước. Cháu nói:' Mai mốt đây bà Bảy, là tôi, sẽ là 

người lớn nhất trong gia tộc ta" và tự nhiên tôi nhận thấy trong một giây 

ngắn ngủi cảm giác lâng lâng vui sướng giống như nếm được cam lộ thủy 

vậy.  

Thật là: 

Mát mẻ, ngọt ngào, 

Vui sướng làm sao, 

Không thể hình dung! 

Ngoài ra, đầu óc tôi cũng thấy thoải 

mái, sáng suốt hơn sau một thời gian áp 

dụng Thiền chỉ. Trước đây, là người rất 

năng động tôi thường tham công tiếc việc, hay làm hai ba việc một lúc và 
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lúc nào cũng lo lắng, vội vã. Bây giờ, sau một thời gian áp dụng phương 

pháp Thiền Chỉ do anh T.S. dạy và được thầy Không Chiếu nhắc nhở, tôi 

thay đổi hẳn, lúc nào làm việc gì chỉ biết việc đó thôi. Rửa chén chỉ biết rừa 

chén, quét nhà chỉ biết quét nhà và bây giờ tôi thấy đầu óc mình không còn 

căng thẳng và về thể chất cũng thấy khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. 

Chứng mất ngủ kinh niên của tôi cũng biến mất sau khi áp dụng phương 

pháp nhìn ánh sáng ban ngày và nhìn chằm chằm bóng đen vào ban đêm, 

mà không phải uống một viên thuốc ngủ nào như trước đây. Kết quả thật 

phi thường! Tôi có thể ngủ tự nhiên và ngủ một giấc 4, 5 tiếng mới thức. 

Trên đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi về Thiền Tánh Không. Tôi rất biết 

ơn các anh chị trong ban Giáo thọ và toàn thể các anh chị em trong Hội đã 

tạo điều kiện cho tôi được học môn Thiền này. Điều đó đã giúp cải thiện 

sức khoẻ thể chất và tinh thần của tôi rất nhiều trong thời gian qua. 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, chúng tôi thân chúc các anh chị em trong hội 

Thiền luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành và tinh tấn trên đường tu học. 

 

Nam Chu viết theo lời kể của chị Minh Quách. 

 

 

 

 

CHÁU NGOẠI 
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Dương Vũ

Hôm nay vợ gọt trái cây cho tôi ăn, 

có hai loại tôi rất thích và một thì 

thích vừa vừa. Tuần trước tiệm VN 

bán rẻ xoài Kent là loại xoài tôi rất 

mê, nó mịn, không một chút xơ. Trái 

còn hơi xanh thì cứng như xoài 

tượng, nhưng ít chua hơn và hơi 

ngọt. Trái chín thì hơi mềm, ngọt 

thơm. Hơi sống hay chín gì tôi cũng 

thích hết. Mấy ngày trước thì tiệm 

Mỹ gần nhà bán rẻ cantelop, chưa 

chín hẳn, ăn dòn và ngọt, tôi cũng 

thích. Chỉ có món dứa vợ mua thì tôi 

không thích mấy, thường thì nó 

chua quá; đôi khi nhằm trái chín 

cũng rất ngọt và ngon, nhưng dù 

vậy dứa cũng không phải món trái 

cây khoái khẩu của tôi vì tôi có cảm 

giác rát lưỡi khi ăn nó. Ngày xưa đã 

vậy mà nay còn tệ hơn nữa, tôi 

đang ăn dứa thì thấy có cảm giác 

mót tiểu, trước khi kịp vào buồng 

tắm vài giọt đã són ra rồi. Tôi bực 

lắm, bực đủ thứ, vừa phải ngưng 

ăn, thay quần mới; nhưng bực nhất 

là cảm giác mình không còn kiểm 

soát bản thân tốt như khi còn trẻ. 

Chiều hôm đó khi đang trông 2 đứa 

cháu ngoại, tôi than phiền về 

chuyện són ra quần cho vợ nghe và 

nói không chừng sắp phải mua tả 

mặc, vừa nói tới đó thì thằng Xoài 

nói xen vào, 

“Ông ngoại đừng mua tã Babe, mặc 

cái đó chật đau lắm ông ngoại.” 

Vợ tôi và tôi chưng hửng. Thằng 

Xoài mới 4 tuổi, lâu lâu đi xa hãy 

còn phải mặc tã. Nó đang cắm cúi 

chơi cái xe cứu hỏa, đẩy tới đẩy lui 

đi chữa đám cháy giả tưởng, miệng 

kêu í o í o. Tôi tưởng mình nghe lộn 

hỏi, 

“Con mới nói với ông ngoại hả?” 

Nó không thèm ngẩng đầu lên, trả 

lời, 

“Con nói ông ngoại đừng mua tã 

Babe, nó dở lắm.” 

Trời đất ơi! Tôi há hốc mồm, không 

thể nào tin được, nó nói xong lại đẩy 

cái xe cứu hỏa, miệng í o như 

không có gì xảy ra….. Bình thường 

tụi nó đang chơi, vợ tôi gọi đi tắm 

năm lần bảy lượt mới lọt tai, mà 

chuyện mua tã tôi nói với vợ rất bình 

thường, không to tiếng mà cũng 
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không lập đi lập lại, sao nó có thể 

nghe, hiểu và trả lời rõ ràng như 

thế! Tò mò tôi giơ tay ngăn vợ đừng 

nói để tôi hỏi tiếp, 

“Vậy con muốn ông ngoại mua hiệu 

gì?” 

“Ông ngoại muốn gì? ông ngoại có 

đái nhiều không? Ông ngoại có ưa 

bị ngứa đit không?” 

Trời đât ơi...trời đất ơi! Vợ tôi ôm 

bụng cười ngặt nghẽo, còn tôi tuy 

quê, nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm 

coi nó thông minh cỡ nào, nên dù có 

hơi bực mình vì câu hỏi vô lễ, vẫn 

trả lời nó một cách bình thường, 

“Con nói gì ghê vậy. Ông ngoại mới 

đi tiểu ra ngoài một chút à, lần đầu 

tiên thôi, cũng đâu cần mua tã; ông 

ngoại kể cho vui thôi mà.” 

“Ông ngoại không sao đâu, ông 

ngoại đừng mắc cỡ, con đái ra quần 

hoài đâu có sao.” 

Cái kiểu an ủi lật mặt nạ người nói 

dối này của nó làm vợ tôi cười ngặt 

nghẽo thêm; tôi nổi sùng hơi lớn 

tiếng, 

“Ông ngoại không có mắc cỡ, 

…..ông ngoại già rồi són một chút 

đâu có sao; nhưng cái này là 

accident thôi. Còn lâu ông ngoại 

mới bị nữa.” 

“Không phải đâu ông ngoại ơi. Khi 

mình đang chơi vui không muốn đi 

đái, lúc mót đái chạy không kịp đâu" 

Tôi giật mình nghĩ nó nói cũng có 

cái đúng, nhiều khi họp mặt người 

thân, uống nhiều bia, vui quá tranh 

nhau nói, nhiều khi ráng nhịn tiểu để 

tranh luận hay nghe kể chuyện là có 

thật. Tự nhiên tôi hỏi nó một câu 

lãng xẹt, muốn ngưng lại mà không 

kịp, 

“Vậy con nghĩ tã hiệu gì tốt nhứt?” 

Tôi hỏi câu đó với giọng hơi nhẹ 

nhưng không phải nhỏ quá mà 

không nghe tiếng nó trả lời, tôi bực 

mình nghĩ nó dở chứng, được ông 

ngoại hạ mình hỏi tới thì làm cao. 

Tôi định lấy quyền ông ngoại ra ép 

nó trả lời, nhưng nghĩ lại nó có thể 

khóc lớn rồi mọi người sẽ hỏi tại sao 

thỉ hỏng chuyện. Hơn nữa tôi là 

người phục thiện, ai hơn thì tôi chấp 

nhận không kể tuổi tác. Nếu tôi đối 

xử với người ngoài như vậy lại ép 

con cháu trong nhà thì bất công 

quá. Thằng Xoài mới 4 tuổi thì đã 

sao, ở tuổi nào giới hạn người ta 

cho lời khuyên? Tôi đã từng nghe 

lời khuyên của người chỉ có hơn tôi 

vài tháng kinh nghiệm làm việc thì 

tại sao lại coi thường 4 năm kinh 

nghiệm đeo tã của thằng Xoài? 

Thêm nữa, có ai đáng tin cậy hơn 

nó với loại tin tế nhị như thế này. 

Nghĩ tới đó tôi bình tĩnh trở lại, nhìn 

thì thấy nó đang chăm chú giơ cái 

xe lên cao lấy tay cào cái gì ra khỏi 

bánh xe trước. Sau vài phút nó móc 

được cái gì đó giống như thức ăn ra 

khỏi bánh xe. Sau đó nó bỏ cái xe 

xuống rồi thử đẩy tới đẩy lui miệng í 
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o như trước. Tôi sợ nó quên nên 

nhắc, 

“Xoài! Tã hiệu nào tốt nhứt?” 

Thằng nhỏ mặc kệ bà ngoại cười, 

trả lời tôi tỉnh bơ, 

“Con nói rồi. Ông ngoại đái nhiều 

không? Có bị rát đit không?” 

“Ông ngoại cũng nói con rồi. Ông 

ngoại chỉ són một chút mà không bị 

rát.” 

“Như vậy ông ngoại xài cái nào 

cũng được.” 

“Ông ngoại mua cái nào on sale đó.” 

Tôi và bà xã gần như té ra khỏi ghế. 

Cái đứa khuyên tôi mua tã on sale 

là con chị của nó, con Quít, mới 6 

tuổi. Nãy giờ mắt nó dán vào cái 

ipad xem youtube, người lắc lư theo 

điệu nhạc Baby Shark….nó theo dõi 

câu chuyện chúng tôi hồi nào???? 

Tại sao nó đưa ra một câu khuyên 

chính xác đến như vậy ngay giữa 

câu chuyện!!!! 

Tôi bình tĩnh lại hỏi vặn nó, 

“Tại sao ông ngoại phải mua tã on 

sale? Ông ngoại đâu xài nhiều đâu, 

lâu lâu mới són một tí, mà không 

chừng ông ngoại không bao giờ bị 

accident nữa, ông ngoại sẽ cẩn thận 

hơn.” 

“Làm sao ông ngoại cẩn thận được? 

Ông ngoại cứ già hoài, mai mốt ông 

ngoại già hơn làm sao ông ngoại 

control được?” 

Trời ơi tôi chết mất, cái con Quýt 

này mới có 6 tuổi mà nó như bà 

ngoại nó, khinh thường tôi như vậy 

thì mai mốt nó lớn làm sao tôi sống 

yên thân đây, tôi hơi gằn giọng nói 

từng chữ một, 

“Ông ngoại chưa già...mà ông ngoại 

có già cũng không giống người 

ta...ông ngoại giỏi hơn người 

ta...ông ngoại biết đi tiểu 

sớm...không đợi tới lúc mót đái như 

thằng Xoài mới chạy…” 

Tôi chưa kịp nói xong thì nó đã ngắt 

lời, không coi những tiếng nói gằn 

của tôi ra cái gì, 

“Thôi đi, ông ngoại nói hay lắm mà 

con thấy ông ngoại với bà ngoại lái 

xe đi thăm cụ ngoại cứ cãi nhau 

hoài đi kiếm chỗ đi tiểu trên xa lộ.” 

Trời ơi, nó thật quá quắt, tại sao nó 

lại để ý đến những chuyện như vậy. 

Lúc đi đường xa có bao giờ tụi nó 

xen vào chuyện chúng tôi đâu. Hai 

đứa tụi nó chọc nhau, cãi nhau, 

thưa kiện, đòi ăn uống, đòi tiểu,... 

Có bao giờ tôi nghĩ được chuyện nó 

nghe, hiểu và nhớ chuyện chúng tôi 

nói trên xe; từ nay tôi phải cẩn thận 

hơn mới được. Tôi nói phủ đầu nó, 

“Bộ tụi con tốt lắm hả! Cũng đòi đi 

đái ỉa, đòi ăn uống tùm lum thì sao?” 
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“Tụi con còn nhỏ mà. Ông ngoại, bà 

ngoại già rồi mà cũng giống tụi con 

đâu được.” 

Trời ơi, trời ơi...tui chết mất, nó trả 

treo với tôi từng tiếng một, mà câu 

nào câu đó cũng làm tôi gần cứng 

miệng. Sống từng này tuổi đời, 

không lẽ lại chịu thua đứa con nít hỉ 

mũi chưa sạch, 

“Chà con nói hay lắm. Ông ngoại nói 

cho con biết, già trẻ gì cũng là con 

người, mình làm bậy thì đừng chê 

người khác cũng làm bậy.” 

“Ông ngoại nói không đúng, tuổi nào 

cũng khác nhau mà. Thằng Xoài 

chơi xe đồ chơi, con coi Baby 

Shark, ba mẹ đi làm, ông ngoại bà 

ngoại ở không. Mình khác nhau 

mà.” 

Nó nói giọng nghiêm trang hẳn lên. 

Đúng lúc đó thằng Xòai xen vô, 

“Chị Quít nói đúng hơn ông ngoại, 

ông ngoại già rồi ưa mót đái, ông 

ngoại mua tã mặc đi.” 

Tôi nổi giận thực sự, hai chị em nó 

về hùa với nhau, tôi nói không lại, 

“Thôi ông ngoại không thèm nói với 

hai đứa con nữa, tụi con về hùa với 

nhau ăn hiếp ông ngoại.” 

Vừa định đứng lên bước vào phòng 

thì hai đứa tụi nó bỏ xe, bỏ utube 

chạy lại ôm chặt tôi, 

“Thôi mà ông ngoại, tụi con thương 

ông ngoại mà, ông ngoại ở đây chơi 

với tụi con đi.” 

Hai cái mặt chó thấy ghét, bốn cái 

má phinh phính, hồng hào, mùi 

thơm con nít làm tôi mê mệt. Tôi giơ 

tay ôm chặt hai đứa vào lòng thì 

thấy tay vướng víu. Tỉnh mình thức 

giấc mới biết đang ngủ. Giấc mơ 

đẹp quá, trái tim tôi rộn rã. Tôi nằm 

đó mơ tới ngày có hai đứa cháu 

ngoại. 

Dương Vũ 

   HẾT
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10 năm.. TÁNH KHÔNG Tuệ Tâm 

 

 

 

Sau khi học xong lớp Căn Bản, lớp Bát 

Nhã 1, lớp Bát Nhã 2, tôi đọc kinh điển 

Phật Giáo thấy dễ hiểu hơn. Tôi muốn 

được gắn kết chặt chẽ với đạo tràng thiền 

Tánh Không, nên tôi xin quy y với Ni Sư 

để được làm đệ tử chính thức của Tánh 

Không, mặc dù tôi đã quy y và có pháp 

danh ( năm 1964 khi phong trào Phật 

Giáo phát triển mạnh, thượng tọa Thích 

Tâm Châu, về chùa gần nhà tôi thuyết 

pháp, đã quy y cho tất cả các gia đình theo 

đạo Phật ở địa phương ) . Mới đầu Ni Sư 

chưa đồng ý, sau đó có thêm 4 thiền sinh 

nữa thỉnh cầu, nên Ni Sư điện thoại xin 

phép thầy Thiền Chủ, (lúc đó đang nhập 

thất), cho phép được truyền giới, vị sư 

huynh (71 tuổi) được Thầy đặt pháp danh 

là Tuệ Nhân, Thầy cho tôi pháp danh là 

Tuệ Tâm, còn 3 vị tỷ muội kia Ni Sư được 

phép đặt pháp danh. 

Tôi gắn bó với đạo tràng từ ngày đó, 

Về lý thuyết, lớp Căn Bản và 4 lớp Bát Nhã 

đã cho tôi kiến thức về Phật Học khá đủ, 

để có thể hiểu , khi đọc kinh điển đại 

thừa. 

Về pháp hành Thầy đã đưa ra nhiều chiêu 

thức, phương pháp giúp thiền sinh thuộc 

mọi căn cơ có thể thực hành, sau này dù 

sức khỏe càng ngày càng suy yếu Thầy 

vẫn cố gắng đổi mới để tìm phương pháp 

hiệu quả nhất để giúp thiền sinh có thể 

đạt được ĐỊNH… 

Năm 2014 Thầy tổ chức khoá Định Tuệ 

Chuyên Tu ở Houston, Texas với đề tài là 

Bẩy Bước Tới Tâm Tatha. Thiền sinh 

Thuần Tuệ được Thầy chỉ định thay Thầy 

hướng dẫn cách thực hành. 

Khoảng một năm sau Thầy tổ chức các 

khóa chuyên tu thiền định cho các giáo 

thọ và thiền sính Thuần Tuệ lại được 

Thầy chỉ định chính thức làm HUẤN 

LUYỆN VIÊN CHUYÊN TU THIỀN ĐỊNH qua 

pháp KHÔNG NÓI tại Tổ Đình . Theo tôi 
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được biết , ngay từ đầu các lớp chuyên tu 

này đã được hưởng dẫn với VIỆC GÕ 

CHUÔNG và LỜI NHẮC NHỞ LIÊN TỤC 

trong giờ thực hành , dưới sự giám sát 

của Thầy . Và Thầy chỉ thị cho các giáo thọ 

sau khi hoàn tất khóa học về hướng dẫn 

thực hành tại các đạo tràng. 

Ngày Truyền Thống 2017 tôi về Thiền 

Viện, trong phần báo cáo của các đạo 

tràng, anh Lưu và chị Hoàng Liên, đạo 

tràng Adelaide (Úc), cho biết một thiền 

sinh thuộc đạo tràng của họ chỉ trong 9 

ngày đã đạt được định qua pháp Không 

Nói. Thầy Thiền Chủ rất là phấn khởi, 

trước khi vào nghỉ trưa, Thầy nhắc lại 

“CHÍN NGÀY CÓ ĐỊNH” với giọng nói đầy 

phấn khích. 

Ít lâu sau, Thầy rời Tổ Đình qua Houston 

hoằng hoá pháp KHÔNG NÓI, Thầy tổ 

chức và thiền sinh Thuần Tuệ thay Thầy 

hướng dẫn nhiều khóa chuyên tu thiền 

định 10 ngày, một tháng và lâu hơn nữa, 

hướng dẫn thiền sinh tới Vô Trụ Định ở 

thiền viện Chân Như (Texas) và tại Bồ Đề 

Đạo Tràng (Ẩn Độ). Thiền sinh Thuần Tuệ 

đã được Thầy xuống tóc tại Bồ Đề Đạo 

Tràng thành ni cô Nhất Như, tiếp tục là 

HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN TU THIỀN 

ĐỊNH của pháp Không Nói, dưới sự giám 

sát của Thầy, cho tới khi Thầy mất. 

Qua Ni Sư, Thầy cho tôi rất nhiều dữ liệu 

để làm hành trang trên đường tu tập, dù 

thích hay không, có đủ duyên thực hành 

tới kết quả hay không, cách GÕ CHUÔNG 

và LỜI NHẮC LIÊN TỤC khi tập pháp 

KHÔNG NÓI trong thời gian đầu là 

phương thức mới của Thầy để giúp thiền 

sinh tu tập, với tôi đây là DI SẢN CUỐI 

CÙNG của Thầy để lại cho đời, tôi trân 

trọng và biết ơn Thầy. 

Ngày đầu tiên học lớp căn bản của thiền 

Tánh Không tôi được phát tờ giấy có chữ 

KHÔNG NÓI thật to, (tờ giấy này tôi vẫn 

giữ). Mặc dù Thầy Thiền Chủ chỉ khuyến 

khích, chứ không bắt buộc mọi người 

thực hành pháp Không Nói, nhưng với tôi, 

đã theo học với Thầy, tôi có bốn phận 

phải biết tương đối rõ ràng về Pháp hành 

này, còn việc thực hành có kết quả hay 

không là do căn cơ của tôi. 

Trên đây là những gì tôi thoáng nhớ về 

đoạn đường 10 năm theo Thầy và Ni Sư tu 

học … con đường còn dài, hi vọng tôi sẽ 

đủ sức khỏe và nghị lực để tiếp tục. 

Tuệ Tâm (Sacto 08/2021)

 

 

NẺO VÀO THIỀN ĐỊNH 

Kính bạch Thầy Thích Thông Triệt, 

Con là Trần Duy Phô, Pháp danh Nguyên Thành, 61 tuổi. Con có duyên lành 

dự Khóa thiền Căn bản do Thầy giảng dạy tháng 2/2008 và Khóa Trung cấp Bát Nhã I 

do Sư Cô Triệt Như hướng dẫn tháng 8/2009 tại Sacramento, California. Với lòng tri 

ân sâu sắc Thầy và Tăng đoàn đã cho chúng con Pháp dừng tạp niệm, con kính trình 
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lên Thầy bốn cảm nghiệm cá nhân trong thời gian dự Khóa Nhập thất Chuyên tu 10 

ngày do Hội Thiền Tánh Không tổ chức tại Cedar Falls Center, núi San Bernadino, 

California, Hoa Kỳ, tháng 10/2009. 

1. Dừng tạp niệm 

Khóa tu bắt đầu từ 4:30 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Phần lớn thời gian 

dùng để thực hành thiền định, xen kẻ là các Pháp thoại hướng dẫn của Thầy, hai thời 

tập khí công sáng tối, và ba bữa ăn trong vô ngôn. Thức ăn chay do người Mỹ nấu 

nhưng rất ngon miệng. Bếp ăn phục vụ hằng chục ngàn người mỗi năm, nhưng chỉ 

nấu chay, do Hội Bảo vệ Sinh vật Thiên nhiên bảo trợ. 

Vào giờ thực hành cá nhân hay nghỉ ngơi, con thường một mình bước từng 

bước thật chậm trên các con đường vắng. Chân trái bước tới thì thở vào, thầm niệm 

KHÔNG. Chân phải bước tới thì thở ra, thầm niệm NÓI. Không để tạp niệm hiện lên 

giữa 2 chữ KHÔNG … NÓI. Thế mà vài tạp niệm, theo lối du kích, vẫn lén đến quấy 

rối. Lúc ấy con tự cảnh tỉnh: mình đã tạm rời vợ con, việc làm, bỏ thì giờ, tiền bạc để 

đến tận góc núi xa xôi nầy. Nếu vẫn để tạp niệm lôi kéo thì đến đây làm gì? 

Dần dần rồi cũng có chút thuần thục, tạp niệm lắng dần. Sau đó, giữa niệm 

KHÔNG và NÓI, con kéo dài thêm vài ba hơi thở, vài ba bước chân. Cứ thế, nhiều khi 

bước đi, chẳng cần thầm nghĩ KHÔNG… NÓI, mà tâm vẫn lặng yên. 

Trời thu dìu dịu, se lạnh, nhưng đã có áo ấm, găng tay, mũ len che kín. Cơn 

gió thoảng qua, những ngọn lá vàng cuốn tròn chạy lách tách trên đường nhựa. Chú 

sóc lẹ làng chụp bắt trái táo. Đôi chim sẽ sàng đáp xuống nhành cây. Không tiếng xe, 

không tiếng người, chỉ có tiếng lá thì thầm trong gió. Tuyệt diệu! Tịnh độ nếu không 

phải nơi đây, khi trời đất hòa nhịp với lòng người, vào giây phút này, thì còn tìm cầu 

đâu nữa?! 

Sau một ngày rưỡi thực tập như vậy, chiều thứ Sáu 23/10/2009, con có niềm 

vui lớn. Trong 30 phút thiền tập chung tại hội trường, chỉ có 5 vọng niệm xẹt đến. Nghỉ 

xả hơi 5 phút. Rồi 25 phút ngồi thiền kế tiếp, không hề một niệm dấy lên, nước miếng 

ứa ra nhiều, thân thể nhẹ nhàng, chân không hề đau nhức mặc dù con đang bị bệnh 

gout gây rối. 
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2. Cảm nghiệm vị trí tánh giác 

Sau khi có kinh nghiệm dừng tạp niệm, các buổi ngồi thiền kế tiếp, con không 

quá mệt nhọc đối phó với tạp niệm nữa. Nó đến thì nó đi. Nhờ vậy, khi vừa ngồi 

xuống, cảm giác khinh an liền đến. Thân, tâm, hơi thở cùng thư dãn. Sáng thứ Hai, 

26/10, con cảm thấy hơi ấm trong người tăng lên, hai vành tai nóng dần. Con để ý 

(không phải chú ý) vào bán cầu não trái phía sau. Giây lát thì cảm nhận vùng đó trở 

nên ấm nóng. Cảm giác rất rõ ràng và kéo dài. Con nhớ lời Thầy Không Chiếu, ý ở 

đâu thì khí ở đó, và máu cũng tập trung về đó, cho nên có thể ứng dụng để chữa 

bệnh. Vì thế con để ý đến đầu gối bên phải đang bị đau vì gout. Liền đó, đầu gối phải 

của con nóng lên, da như căng phồng ra, hết đau đầu gối; cùng lúc, bán cầu não trái 

phía sau trở nên mát mẻ. 

Vậy là con cảm nghiệm được lời Thầy dạy về sự hiện hữu của vùng tánh 

giác ở bán cầu não trái phía sau gồm 4 tánh: (1) thấy, (2) nghe, (3) xúc chạm, (4) 

nhận thức biết không lời. Kinh nghiệm này không dùng quang tuyến X mà bằng tri 

giác bản thân.  

3. Phải chăng là “xả sanh hỷ lạc” 

Sáng thứ Tư 28/10, sau Pháp thoại của Thầy về cách làm chủ tâm ngôn, có 30 

phút ngồi thiền. Con ngồi thẳng lưng, thả lỏng cơ bắp, đầu hơi kéo lui phía sau một 

chút, mặt hướng thẳng tới trước, mắt khép hờ thoáng nhìn xuống sống mũi, đầu lưỡi 

chạm vào chân răng hàm dưới, thở vào thở ra không nói thầm trong trí, hơi thở nhẹ 

và sâu. Thân khinh an, nước miếng ứa ra nhiều. Bỗng nhiên con cảm thấy cơ thể nhẹ 

tênh, trong người khỏe khoắn, da mặt mát mẻ như có làn gió nhẹ thoảng qua. Cảm 

giác hỷ lạc rõ rệt gấp nhiều lần các lần khinh an trước. Tâm hoàn toàn rỗng lặng. Rồi 

con mở mắt nhìn ra rừng núi ngoài cửa sổ, thấy rõ màu xanh lá cây, thế núi trập trùng 

xa xa, biết rõ nhưng không dính mắc. Thời gian như ngưng đọng. Nửa giờ thiền định 

qua mau. Nghe chuông xả thiền, nhưng con vẫn ngồi thêm giây lát nữa. 

4. Xác tín định qua đo điện não đồ 

Sáng thứ Năm 29/10, đến lượt con đo điện não đồ. Có chút hồi hộp. Cả đời 

gieo duyên với Đạo, đây là lúc xem thử mình vào cửa được chưa. Kỹ thuật viên xuất 

sắc là anh Nam hướng dẫn từng bước một. Mỗi lần nghe Nam khẽ nhắc “tốt, buông 
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nữa đi”, con nhận ra hơi thở mình chưa thả ra hết, liền kéo dài hơi thở ra thì thấy 

khỏe trong người. Hoặc nghe tiếng “buông” của Nam, con nhận ra mình còn vướng 

vào hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc còn vướng vào việc ngồi thiền. 

 

Đo điện não đồ vào định 

Thật cảm động khi Nam cho xem và giải thích kết quả sóng não. Vệt màu đỏ 

của sóng beta rất nhỏ, chứng tỏ phần vọng tưởng chi phối bởi ý căn, ý thức và trí 

năng ở tiền tráng đã khá lặng yên. Ngược lại, dải sóng alpha màu vàng, theta màu 

xanh nhạt, và delta màu xanh da trời khá rộng. Có lúc sóng theta chiếm hết cả khung 

điện não đồ. Điều đó được diễn dịch là con đã vào định và có an lạc. Tuy nhiên con 

cũng hiểu là định chưa sâu vì các sóng còn nhiều giao động. Những giọt nước mắt 

cảm động trào dâng. Thế là đường con đi đã định hướng đúng. 
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Đánh giá kết quả 

Con đạt được bốn dấu mốc tâm linh trên đây là nhờ có: 

1. Cách dạy thiền định của Thầy rõ ràng, có kỹ thuật và chiêu thức phù hợp với 

tâm sinh lý học trò. Kết hợp thiền tập với khoa học hiện đại. Lời Thầy chính xác 

100%: “Thay đổi thói quen nói lầm bầm trong não suốt ngày đêm bằng cách mở ra 

một đường mòn mới Không Nói trong não”. KHÔNG NÓI không những là một kỹ 

thuật “dụng tầm tắc tứ”, như câu niệm Phật, mà còn in sâu vào ký ức thành một mệnh 

lệnh: cắt ngay lập tức tạp niệm vừa dấy khởi. 

2. Năng lượng hỗ trợ của Tăng đoàn rất hùng hậu. Hơn 80 thiền sinh từ nhiều 

nơi trên thế giới về tham dự. Đa số là những người hành thiền miên mật nhiều năm, 

kinh nghiệm vững chải, thể hiện qua nét mặt tươi sáng, ánh mắt từ hòa, đạo tình 

thắm thiết. Ban Tổ chức khóa tu chu đáo, vui vẻ, dù có vài sơ sót trong lần tổ chức 

đầu tiên. Địa điểm khóa tu quả là lý tưởng. 

3. Bản thân con đã buông xả khi đến khóa tu nhờ đã sắp đặt việc nhà, thu xếp 

việc cần làm. Hoàn toàn chú tâm vào thiền tập, không chuyện trò lãng phí, không xem 

sách báo, không bận rộn kế hoạch nào cả, không đem theo laptop, tuy có đem cell 

phone nhưng không có sóng liên lạc. 

4. Kiên nhẫn thực tập lại từ bước đầu theo giáo trình sắp xếp của Thầy là “định 

có tầm không tứ” với kỹ thuật KHÔNG NÓI. Chỉ khi bước căn bản này thành công mới 

qua bước hai là “thầm nhận biết trạng thái KHÔNG NÓI”, tức là nhập vào “định không 

tầm không tứ”. Trước đây vì nóng vội, chưa yên bước 1 mà con đã nhảy qua bước 2, 

thành ra dụng công đã lâu mà không kết quả. Tuy nhiên, công phu mấy chục năm trời 

học Phật, lạy Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiền tập, làm lành lánh dữ, tất cả 

không phải vô ích. Một khi tâm lặng yên thì các thiện pháp trên đây đồng loạt phát huy 

tác dụng thành một nội lực sung mãn giúp con tiến tới. 
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Kính bạch Thầy,

 

Con lớn lên trong hương trầm dịu ngọt xứ Huế, nơi ba pháp môn Thiền, Tịnh, 

Mật hòa quyện với nhau, hỗ trợ lẫn nhau như cái đỉnh 3 chân, và phước huệ song tu 

là giới học hàng đầu. Nhờ vậy mà con không thấy có gì xung khắc trong các pháp tu 

của Phật. Hơn 13 năm qua, con và các bạn góp tay nhau giúp các em khuyết tật 

nghèo khổ sống đau thương tại tư gia ở vùng núi, vùng quê Việt Nam. Năm 2009, số 

tiền góp lại được trên $100,000. Việc thiện nầy cũng là Pháp tu của chúng con. 

Giờ đây, được soi sáng từ Thiền học của Thầy, con một lần nữa đê đầu đảnh 

lễ tri ân. Đồng thời con cũng thành kính đảnh lễ Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, quý 

Thiện hữu Tri thức đã trực tiếp hay gián tiếp trưởng dưỡng đạo tâm cho con. Con 

nguyện đem những điều Thầy dạy áp dụng vào cuộc sống đời thường. Nguyện tiếp 

tục cùng các đạo hữu dâng tặng niềm vui cho đời, giúp người bớt khổ, nhưng bằng 

chất liệu mới: Tuệ giác Thiền Tánh Không. 

                                                                                 Sacramento, Năm Mới 2010 

                                                                                                      Trần Duy Phô 

GIÀ 
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Dương Vũ 

Có ai bao giờ ngóng đợi 

Tiếng chim hót trong vườn sau 

 000 

Buổi sáng khi tôi vừa thức dậy 

Con đường đủ các loại xe 

Và em biết bao là công việc 

Kéo dài qua sau buổi trưa 

Và tôi ngóng trông giờ im lặng 

Được nghe tiếng chim vườn sau 

Còn may có cây nhà láng giềng  

Tàng cao lá cây thường lao xao 

Cùng chim hát lên lời rất đẹp 

Để mây múa trên trời cao 

Mùa thu đã về nơi chốn nọ 

Ở đây nắng đã dịu dàng 

Nhiều khi không biết mùa đã đổi 

Dù tôi vẫn sống hàng ngày 

Ngoài kia đời vẫn luôn bận rộn 

Và em vẫn như ngày xưa 

Còn tôi đã thấy đời chậm lại 

Chờ mong chim hót ở vườn sau

 

 

LÝ THUYẾT 
Dương Vũ 
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Hòn đá mà lăn mãi 

Sẽ không mọc rong rêu 

Anh đi tìm kiếm mãi 

Để trở thành cao siêu? 

 

Không chỉ tìm giáo lý 

Phật kiểm nghiệm pháp mình 

Bằng thực hành miên mật 

Quán Chỉ Định Huệ tinh 

 

 

Đời chẳng có bao lâu 

Anh đi tìm kiếm mãi 

Thời gian đâu thực hành? 

Lý thuyết trong thiên hạ 

Nhiều như sao trên trời 

Lấp lánh nhưng không thực 

Như rượu ở trong thân 

Bình an khi say khướt 

Tỉnh dậy lại giận mình 

 

Lý thuyết sẽ là xuông 

Nếu không cần kiểm chứng 

Cái anh biết là thường 

Nếu chỉ để phô trương 

 

Tâm động lòng không an 

Ngã dục sẽ lan tràn 

Sân si thành ngạo mạn 

Tàn phá kiếp anh mang

 

QUÊN ĐI 

Truyện này dựa trên một chuyện có thật đăng trên báo xảy ra hơn 30 năm trước, tôi 

không nhớ tên thật của nhân vật chính. Ông John một ngày bước ra khỏi cửa và 



72 
không bao giờ trở lại. Cảnh sát thấy ông ở cách đó cả ngàn dặm, mặc đồ ngủ, trên 

người không có giấy tờ và ông không nhớ được bất cứ điều gì. Mười mấy năm sau bà 

vợ xem tv và tình cờ thấy ông đi trong dòng người ở NY, bà nhờ cảnh sát giúp liên lạc 

lại với ông. 

VÀO TRUYỆN 

Người cảnh sát nói, 

“Thưa ông John, nếu ông có thể nhớ được một điều gì thì làm ơn cho chúng tôi biết 

ngay. Những tin tức bà Kay kể và hình ảnh bà ta đưa chúng tôi xem rất đáng tin cậy.” 

John nói câu vâng ngắn gọn rồi cúp điện thoại, đầu óc nặng trĩu ưu tư, ông không để 

ý đến thái độ bất lịch sự của mình với viên cảnh sát đã tỏ lòng cảm thông với hoàn 

cảnh khó xử của mình. 

Dù có cố gắng đến đâu John cũng biết sẽ không thể nhớ lại điều gì, ông đã cố gắng 

mười mấy năm rồi, mọi thứ dường như phát sinh ở thời điểm đó…đời sống của ông 

phát sinh ở thời điểm đó, dù ông biết không ai có thể khởi đầu sự hiện hữu của mình 

vào năm hơn bốn mươi tuổi. 

John nhớ rất rõ, trong cái sở cảnh sát nhỏ tất bật người qua lại và đầy tiếng người. 

Ông ngồi trên cái ghế dựa gần cửa kiếng, xoay lưng vào trong. Viên cảnh sát dường 

như quá quen thuộc với những trường hợp mất tích, không có một biểu cảm khác lạ 

trên khuôn mặt, anh ta hỏi John cả chục lần, 

“Có phải ông không nhớ gì hết?” 

John nhớ sự mệt mỏi, xấu hổ, cơn đau đầu và nỗi sợ hãi về tương lai, về quá khứ, và 

về chính mình. Hôm đó ông ôm đầu nhìn vào khoảng tối đen trong óc ráng tìm ra bất 

cứ một hình ảnh nào gợi cho ông biết mình đã là ai…tất cả chỉ là sự thất vọng cho 

mãi tới bây giờ. 

Họ cho ông vào ở tạm trong ngôi nhà dành cho những kẻ vô gia cư, và đưa ông đi 

khám bệnh tâm thần. Mọi thứ qua đi rất mau, không ai biết thêm một tin tức gì. Sở 

cảnh sát cho ông chọn tên mới, số an sinh mới và giới thiệu ông qua sở xã hội để tìm 

việc làm sinh sống. Hơn nửa năm, ông mướn được một phòng riêng gần chỗ làm. Vài 

năm sau nữa ông lập gia đình với bà Sue. 

Cách đây vài ngày, sở cảnh sát liên lạc nói có bà thấy ông trên tv, quả quyết ông là 

chồng cũ của bà và nhờ cảnh sát cho liên hệ. John nghe xong thấy bần thần, không 

như ông nghĩ cách đây nhiều năm là sẽ rất tuyệt vời nếu ông có thể biết mình là ai. 
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Bây giờ ông thấy lo sợ nhiều hơn vui mừng…ông sẽ phải giải quyết chuyện này ra 

sao. 

Được vài năm đời sống đã vào nề nếp, dù bà Sue và ông không yêu nhau nồng nhiệt, 

đậm đà nhưng gia đình vẫn êm ấm, so với sự cô đơn và thất thường làm ông sợ hãi 

nhiều năm trước thì tốt hơn nhiều. Bây giờ nhận lời gặp mặt bà Kay thì sẽ được gì 

ngoài việc thỏa mãn hiếu kỳ. Ngày xưa, với ông sự hiểu biết đó có thể còn mang lại 

no ấm và bình an, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Biết đâu ngày xưa ông đã có một đời 

sóng gió đến mức tổn hại trí óc đến nỗi mất trí đi hoang. Nhưng cũng biết đâu, đó là 

đời sống rất tốt đẹp, với người vợ chung thủy, bằng chứng là bà Kay sau mười mấy 

năm vẫn còn nhận ra ông dù chỉ xuất hiện có vài giây giữa đám đông. Nghĩ tới đó ông 

cảm động không cầm được nước mắt. Nhưng nếu người yêu thương ông như vậy 

bây giờ có gia đình êm ấm thì sao? Sự xuất hiện của ông sẽ phá vỡ sự bình yên của 

họ cũng như sự bình yên của gia đình mình. Càng nghĩ John càng chìm sâu vào trầm 

cảm, ông dấu không cho bà Sue biết, và cũng chưa trả lời cho sở cảnh sát biết khi 

nào sẽ liên lạc với bà Kay. 

Để khuây khỏa, John đi tìm những chỗ vắng vẻ thư giãn vào cuối tuần. Ông lơ đãng 

để chiếc xe đưa mình ra ngoại ô tới một ngọn đồi cao, đưa ông lên gần với trời xanh 

mây trắng và trải rộng không gian tới vô tận. Nghỉ chân gần đỉnh đồi nhìn xuống thấy 

những ngôi nhà nhỏ bé, chiếc xe tí hon và ông liên tưởng tới những người ở trong đó. 

Họ sống ra sao? Họ có những đau khổ như ông không? Ông không có những câu hỏi 

đó khi ông gần gũi họ trong đời sống hàng ngày. Mỗi người đều quá bận rộn với đời 

sống riêng tư của mình; không ai dư hơi đi sâu vào chuyện người khác. Ngay cả lúc 

rảnh rỗi, người ta cũng dùng nó cho riêng mình. Hôm nay là lần đầu tiên ông thắc 

mắc về đời sống của họ, và rồi ông tự hỏi không biết có ai đã từng tò mò về đời sống 

của ông chưa. Từ trên cao nhìn xuống, trời đất rộng bao la, những thứ ông thấy to lớn 

như con người, cái xe, cái nhà, bây giờ nhỏ bé như miếng đậu hũ, cái hộp. Chúng 

nhỏ bé, dễ thương hơn cả những đồ chơi bày bán ngoài chợ. Và ông biết những thứ 

đồ chơi đó chứa đựng những mảnh đời phức tạp. Tất cả tạo nên sự liên tưởng tới sự 

liên hệ của ông và tất cả mọi thứ xung quanh, và cuối cùng nó dẫn ông trở lại nỗi 

buồn của mình. Bực bội ông không nhìn nữa, để chiếc xe ở đó, ông đi bộ theo con 

đường nhỏ dắt lên đỉnh đồi. 

Con đường nhỏ quanh co, nhiều cỏ dại đủ loại cao thấp mọc đầy hai bên chen lẫn vài 

cây to đây đó. Ngọn đồi vắng lặng, ít chim muông hay người đi lại, ngay cả những 

bông hoa cũng không có nhiều bướm ong đến viếng. Cảnh vật tĩnh mịch hoang vắng 

tới mức John có ý nghĩ kỳ lạ về sự hiện diện của chính mình; ông không biết ông thực 

sự là gì, có chắc chắn hay chỉ là một hư ảo nào đó. Qua một khúc quanh cảnh vật tự 

nhiên thay đổi, thay vì những đám cỏ cây thì dọc hai bên đường có trồng nhiều trúc 

nhỏ, thân đen bóng. Những chiếc lá xào xạc rung theo gió trộn lẫn vào đó vài tiếng 

khánh nhẹ ngân dài làm ông tò mò, bước lẹ thêm. Qua khúc quanh của bụi trúc khác, 
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ông thấy trước mặt là một ngôi chùa nhỏ có sân khá rộng bao quanh, cái cổng rộng 

bằng chắn song sắt đang mở. Đang tần ngần không biết có nên vào hay không thì 

John chú ý tới một đoàn người đang đi tới bên hông chùa. 

Họ xếp hàng cao thấp không theo thứ tự, cách nhau chừng một thước, đi trong im 

lặng, nhẹ nhàng và chậm rãi. Mắt họ nhìn thẳng vào người đi phía trước. Dù hơi ngờ 

ngợ nhưng khi thấy rõ những người da trắng cao lớn trong hàng, ông vẫn không tránh 

được bật lên tiếng ồ nhẹ. Một vài người đưa mắt liếc nhìn, và người da trắng hơi mỉm 

cười với ông rồi họ trở lại bước thiền hành. 

John thấy hơi ngại định bỏ đi, nhưng những gì chưa từng thấy níu chân ông lại. Sau 

thêm hai vòng tuần hành giống nhau mà chẳng ai chú ý đến mình, John đã định bỏ đi 

thì tiếng khánh liên tục nổi lên và đoàn người tan hàng bước vào chánh điện. Vị sư đi 

đầu mặc áo vàng ngồi trước bức tượng phật bỏ chiếc khánh xuống kế bên, và mọi 

người hình như quen với việc có du khách tới quan sát nên chẳng ai tỏ vẻ ngạc 

nhiên. Vài người quay đầu nhìn John rồi theo đám đông vào chỗ ngồi đối diện với vị 

sư. John chưa quyết định làm gì thì thấy một người da trắng bước ra chỗ ông đứng. 

Ông ta trẻ hơn John, xưng tên Steve, Steve nói ngắn gọn là vị sư sắp giảng bài kinh 

về luân hồi bằng tiếng Việt và Anh. Vị sư nhờ Steve gởi lời mời John vào nghe bài 

giảng John gật đầu trước sự thân thiện của Steve và vì đề tài hấp dẫn. John theo vào 

ngồi kế bên Steve ở gần cửa ra vào; vị sự hơi cúi đầu, mỉm cười với ông. 

Một người đưa nước và người khác đưa ông cái micro; vị sư bắt đầu với lời chào 

John, giọng ông ta nói tiếng Anh rõ ràng với ít accent, John cảm thấy thoải mái hơn 

và quyết định ở lại nghe tới lúc cuối. 

Bài giảng nói về luân hồi về sự tái sinh và những điều John chỉ nghe sơ qua lúc trước 

mà chẳng bao giờ để ý tới. Vị sư cũng đề cập tới những nguyên nhân gây ra sự đau 

khổ và phương pháp dập tắt sự đau khổ. John nghĩ về những dằn vặt mình cả tuần 

nay và tự hỏi không biết vị sư có câu trả lời hay không. 

Qua một đêm trằn trọc hôm sau John quyết định quay trở lại. Ông lái xe tới tận chùa 

thay vì đậu chỗ du khách ở lưng chừng đồi. Tim đập hồi hộp, ông cương quyết bước 

qua cổng chùa 

và lại ngập ngừng khi thấy vị sư đang quét lá trước sân. Vị sư không tỏ vẻ ngạc 

nhiên, ông ta lên tiếng, 

“Chào ông John, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ông vẫn mạnh?” 

John cố dấu sự ngạc nhiên, đáp lời ông ta, và xin lỗi không biết có làm phiền ông 

không. Vị sự mỉm cười, 
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“Không đâu. Đây là công việc lúc nào làm cũng được. Thực ra nó là phương pháp để 

tôi thực hành thiền. Mời ông vào chơi.” 

John bước theo ông vào gian nhà nhỏ kế bên chính điện. Vị sư pha một bình trà nhỏ, 

họ ngồi đối diện nhau. Giọng vị sư bình thản như họ đã quen nhau từ lâu, 

“Hôm qua Steve có nói cho tôi tên ông nên tôi biết,,,,,,,. Steve đã học tập chung với 

chúng tôi được hơn 2 năm rồi, ông ta ở cách đây hơn một giờ xe.” 

John cảm thấy thoải mái với thái độ của vị sư, ông vào đề luôn, 

“Cám ơn ông về bài giảng ngày hôm qua. Có vài điều tôi chưa từng được nghe, và 

hồi tối tôi trằn trọc suy nghĩ về chúng.” 

Vị sư gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, 

“Tôi cũng phải mất nhiều năm để tìm hiểu và vẫn còn nhiều điều chưa hoàn toàn thấu 

đáo. Tuy nhiên cái khó hơn rất nhiều là việc thực hành những điều mình học hỏi.” 

Ông ta ngưng lại, dường cảm thấy John đang ngập ngừng muốn nói điều gì. Cuối 

cùng John mở miệng hỏi, 

“Tôi nghĩ có thể hơi bất nhã khi hỏi ông câu này trong lần đầu nói chuyện, nhưng….” 

Nhà sư khuyến khích, 

“Không sao ông cứ hỏi, tôi đã quen với những câu hỏi khó, nếu tôi không biết thì đó 

cũng là cơ hội cho tôi học hỏi.” 

John nhìn ông ta với vẻ cám ơn, rồi tiếp, 

“…hôm qua ông có nói về luân hồi về sự tái sinh của con người. Tôi thật sự muốn biết 

ông có tin vào nó hay không?” 

Nhà sự mỉm cười gật đầu chờ John nói tiếp, 

“Điều gì làm ông tin rằng có sự tái sinh? Làm sao ông biết được một người hiện nay 

tới từ kiếp trước? Có gì chứng minh được điều đó?” 

Nhà sư lại cười, lần này nụ cười ông có vẻ tán thưởng những câu hỏi của ông John, 

“Câu hỏi rất hay, chưa ai từng hỏi tôi những câu như thế, và tôi cũng chưa từng hỏi 

chính mình những câu như vậy.” 

Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm trong giây lát, rồi chậm rãi trả lời, 
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“Tôi được sinh ra ở đây và vào chùa tu từ năm lên 28 tuổi. Từ đó đến nay, tôi học 

hành, nghiên cứu và khảo nghiệm về nhiều vấn đề nhưng chưa từng tự hỏi có gì 

chứng minh rằng tái sinh có thật. Tôi được đọc và nghe rất nhiều lần về chuyện kiếp 

trước, kiếp sau. Có chuyện tôi tin, có chuyện tôi nghi ngờ đặt câu hỏi, nhưng về 

thuyết luân hồi, tái sinh chưa bao giờ thắc mắc. Từ trước tới giờ tôi nghĩ nó chắc 

chắn là như vậy. Tôi nghĩ có thể vì đạo phật xem đó là điều hiển nhiên, giản dị không 

cần phải chứng minh.” 

Nhà sư nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của John rồi tiếp, 

“Tôi không nhớ đọc trong bất cứ kinh sách nào chứng minh một cách có khoa học 

rằng con người chết đi sẽ đầu thai cho tới khi họ giác ngộ. Và hầu hết những chuyện 

tôi nghe đều không có bằng chứng cụ thể. Có vài bằng chứng đưa ra, nhưng tôi nghĩ 

khó đứng vững với lý luận và khảo nghiệm của khoa học. Người kể chuyện dựa trên 

kinh nghiệm, cảm xúc và trí nhớ của mình; hầu hết họ không nói dối, nhưng chuyện 

của họ dựa vào cảm xúc nhiều hơn vào lý luận nên rất khó mà nói rằng những 

chuyện đó minh chứng cho thuyết luân hồi và tái sinh là có thật.” 

Ông ta ngưng lại nhấp ngụm trà và chờ. John cảm thấy vừa hài lòng vừa thất vọng, 

ông chưa biết nói gì nên dục nhà sư nói tiếp. Nhà sư gật đầu tiếp tục, 

“Tuy nhiên chúng tôi tin vào đó để học những vấn đề mà con người quan tâm nhất, về 

cái khổ và phương pháp cắt đứt nguồn gốc của sự khổ đau để rồi thoát luân hồi…” 

John ngắt lời ông ta, 

“Xin lỗi cho tôi hỏi, nếu ông không thực nghiệm được những điều đó…, nếu ông 

không tìm được trong kinh sách hay bất cứ ở đâu những bằng chứng đáng tin cậy về 

tái sinh thì tại sao ông lại dùng nó làm căn bản để học tiếp lên trên, để cắt đứt khổ 

đau? ……. Rồi còn nữa “Như vậy ông có biết tại sao khi người ta tái sinh họ lại không 

nhớ gì về kiếp trước không? Nếu một người không nhớ gì về kiếp trước thì tại sao họ 

lại biết mình ”……… 

Nhà sư không có vẻ phật lòng về câu hỏi thẳng thắn đó, ông ta giải thích, 

“Tôi xin lấy thí dụ, như khi chúng ta còn bé mới học toán cộng và áp dụng nó vào việc 

đếm những vật dụng chung quanh và thấy nó luôn luôn đúng; từ đó ta thấy kính phục 

và tin tưởng vào người thầy dậy mình. Khi thầy bảo khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ 

học được phép tính nhân, chia, toán số,…, chúng sẽ hữu dụng gấp nhiều lần bài toán 

cộng này; thì dù chưa thấy, chưa được biết về toán nhân, chia,…, chúng ta vẫn tin 

như thường. Bởi vì người thầy dậy chúng ta về toán cộng đã hoàn toàn đúng và nó 

rất hữu dụng. Trong trường hợp của tôi, tôi còn biết được vị thầy đó rất đáng kính bởi 
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vì những người đệ tử tin và thực hành pháp của ông cũng rất đáng kính. Từ đó tôi 

thấy an tâm và quyết định từ bỏ đời sống thường trực bất an. 

Vì vậy dù không biết và chưa từng được chứng kiến, tôi vẫn tin vào luân hồi bởi vì 

đức Phật đã dậy như vậy.” 

Ông John tần ngần một lát rổi lên tiếng, 

“Như vậy ông có nghĩ mình nên tìm hiểu kiếp trước mình là ai, từ đâu đến,,,,,?” 

Nhà sư nhìn vào mắt ông John trong một lát rồi từ từ lắc đầu, 

“Tôi không biết, nhưng theo thuyết nhân quả của đạo Phật, tất cả đều có lý do. Nếu 

khi tái sinh mình được xếp đặt làm mới mọi chuyện từ đầu, quên hết mọi thứ trong 

quá khứ, tôi đồng ý với nó. Tôi tin tưởng đó là sự xếp đặt tốt đẹp.” 

 

Dương Vũ 

 

 

 

 
 

Kiếp Bò   
Lời tựa 
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Lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm nhìn những con bò ở Delhi, thủ đô Ấn Độ 

 

Mặc dù từ thuở bé, khi còn ở bậc tiểu học , qua môn Sử Địa, tôi đã được biết ở Ấn Độ có một 

tôn giáo thờ bò, nhưng tôi không cảm nhận được một cách chính xác cái tình cảm và  ý nghĩ 

như khi được tận mắt nhìn một con bò đứng ngơ ngác giữa phố phường đông đúc người qua 

lại như ở đây, thủ đô của một nước có nền văn minh cổ nhất thế giới với tổng số dân chúng 

hơn một tỉ người.  

 

Tôi không biết có sự liên hệ gì trong quá khứ, giữa 

những con bò được tôn kính ở đây mà đói khát, với 

những con bò được nâng niu ở Thụy sĩ, và những con 

bò được nuôi trong chuồng trại để đem đi làm thịt ở 

Cali.  

 

Tôi cảm ơn cha mẹ đã cho tôi có được thân người này  

Có được thân người đã khó, được gặp Phật Pháp lại 

càng khó hơn 

 

Con xin cảm tạ Thầy tôn kính đã cho con cơ hội tham dự chuyến hành hương này để con cảm 

nhận được chân giá trị của  một kiếp người.   

 

Diệu Nhân 

Kiếp Bò 
 

Tôi chẳng muốn làm bò 
Dẫu được tôn thờ như thần thánh 
Kiếp làm bò mà chẳng được ở đồng xanh 
Không ngọn cỏ, không không khí trong 
lành 
Không nước mát của dòng sông êm ả 
 
Kiếp làm bò tôi đứng đây  
Giữa phố phường hình như xa lạ 
Dẫu hàng ngày tôi gặp lắm người quen 
Tìm trong bãi rác một chút thức ăn  
Và nước uống là cam lồ tôi mơ ước 
Đêm lạnh buốt da tôi nằm đây mơ tưởng 

Một tấm lều che ấm tấm thân khô 

 
 
Kiếp con người tôi luôn mãi ước mơ 
Để được nói biết bao lời từ ái 
Để được nghe biết bao lời chỉ dạy 
Để được thấm nhuần muôn Pháp Phật 
Thích Ca 
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Phước báu thay những người con Phật đã 
đi qua 
Cho tôi hưởng chút từ trường tâm bi ấy 
Kiếp con người tôi thiết tha mong mỏi 
Để tu hành vượt qua biển tử sanh 
Xin cho tôi được trở lại thành nhân 
Tôi chẳng muốn làm con bò thần thánh 
 

Diệu Nhân 
 

 

 

 

 

 

 

 
** 

 

 

 
 

 
 
 
 

Hoạt Động Của Bill và Dung Hogan Liên Quan Đến 
Nhà Tù Trong Năm 2021   

 
Jung Hogan 
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Trước khi đại dịch COVID-19 bộc phát, Bill và Như 

Dung tham gia “Kế Hoạch Hướng Dẫn Phật Đạo 

Trong Nhà Tù” (Buddhist Pathways For Prison 

Project = BP3) do những thiện nguyện viên tổ chức. 

Trong những buổi họp mặt trong nhà tù, các thiện 

nguyện viên hướng dẫn những thành viên bị giam 

một cách nhẹ nhàng dễ hiểu về Phật pháp (Tứ Diệu 

Đế, Bát Chánh Đạo, v.v....), về những phương pháp 

thực hành thiền, và những động tác Yoga hoặc Khí 

Công. Trung bình hai lần mỗi tháng, Bill và Như 

Dung vào nhà tù Folsom với một hoặc hai người 

thiện nguyện viên khác. Có những thiện nguyện viên 

viếng thăm những nhà tù họ tự chọn hoặc nhà tù trong quân hạt gần nơi họ cư ngụ. 

Vào năm 2020, BP3 đổi tên thành “Kế Hoạch Tự Do Vô Biên” (Boundless Freedom 

Project = BFP) dưới sự hướng dẫn của một vị hội trường mới. Tuy có danh hiệu mới 

nhưng mục đích của tổ chức vẫn nhầm “Thắp sáng con đường đi đến tự do qua sự 

chia sẻ với những người bị giam giữ trong nhà tù về cách thực hành thiền, giữ chánh 

niệm, hiểu đạo đức, và mở lòng từ bi”. Vì đại dịch, các nhà tù đều khép kín và giới 

hạn sự giao tiếp với bên ngoài. Từ tháng 9, 2020, BFP bắt đầu tổ chức những buổi 

họp hàng tuần qua Zoom để ủng hộ những công dân mới được ra khỏi tù. 

Trong năm 2021, từ khi các nhà tù tạm dừng những chương trình do những cộng 

đồng bên ngoài tổ chức, các công dân mới được tự do và các thiện nguyện viên tổ 

chức gặp gỡ nhau hàng tuần trên Zoom. Nhóm đoàn viên này gồm có khoảng 20-30 

người và càng ngày càng đông do truyền miệng cho nhau. Các thành viên này đang 

sống tại nhiều thành thị và tiểu bang khắp nơi. Mỗi thứ năm, nhóm BFP gặp gỡ trên 

Zoom từ 6g-7g30 chiều và chương trình thường gồm có như sau: 

- 15 phút để mỗi người tự giới thiệu và chia sẻ ngắn gọn về một đề tài đã được chọn - 

15 phút tập yoga hoặc khí công - 15 phút thực hành thiền - 30 phút pháp thoại - 10 

phút - bàn luận và chia sẻ - 5 phút cầu chúc trong tâm từ và hồi hướng công đức. 

Các thiện nguyện viên của BFP đang mong chờ các nhà tù cho phép các chương 

trình của cộng đồng thiện nguyện được mở rộng trở lại. Tuy nhiên sự lan trang của 

đại dịch vẫn còn là nỗi lo lắng cho nhân viên nhà tù cũng như những thiện nguyện 

viên. Hiện nay không biết chừng nào các quy luật hạn chế vào nhà tù vì đại dịch được 

bãi bỏ. 

Trong khi chờ đợi, tổ chức BFP làm việc với cơ quan nhà tù để phát triển và tạo thêm 

những dịch vụ về thiền Phật giáo.cho những người còn ở trong tù cũng như cho 

những người mới được tự do. Ví dụ như đoàn thiện nguyện viên gồm có cả những 

người mới ra tù đang tạo ra một chương trình học cho những người còn ở trong tù. 

Chương trình học này sẽ giúp những người trong tù tiếp tục việc thực hành và giúp 

hỗ trợ tinh thần của họ. Chương trình học gồm có những bài viết giảng dịch về Phật 

pháp và mô tả cách thực tập yoga và khí công, và cũng có phần để thành viên hồi 

đáp với những cảm nghĩ của mình về những đề tài như Chánh niệm, những căng 

thẳng, cách làm chủ được sự giận dữ. Các thành viên trong tù sẽ trả lời và nộp các 

bài tập cho những thành viên của BFP bên ngoài. 
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Những công dân mới được tự do tam (parolees), với một số ít đã được tự do hoàn 

toàn, vẫn tiếp tục tham gia những 

chương trình hợp mặt trên Zoom hàng 

tuần của BFP. Vì họ nhận ra những 

bài học (về Phật pháp) và phương 

pháp thực hành (thiền) đem lại nhiều 

lợi ích cho thân tâm và thay đổi cuộc 

đời của họ, nên bây giờ họ tình 

nguyện hướng dẫn việc tổ chức viết 

bài và gởi bài cho các anh em còn ở 

trong tù. 

Những công dân mới được tự do tam 

hoặc được tự do hoàn toàn thường tỏ 

lòng biết ơn đối với các thiện nguyện 

viên của BFP đã vào hoạt động trong 

nhà tù thường xuyên. Những cuộc 

gặp gỡ hàng tuần với những thiện 

nguyện viên này trong khi họ còn ở 

trong tù đem lại cho họ nguồn hy vọng và là tia sáng trong khung cảnh đen tối và chán 

nản của nhà tù. Nhất là sự tham gia của họ vào những buổi học này trong nhà tù đã 

giúp họ được rút ngắn án tù từ chung thân để được ra khỏi nhà tù với tính cách được 

tự do tam dưới sự giám sát của một nhân viên được chỉ định. Một công dân nay được 

tự do chia sẽ rằng “Sự thực hành Phật pháp (thiền Phật giáo) đã ảnh hưởng đến mọi 

khía cạnh trong đời sống của tôi. Tôi cảm thấy bình yên với con người của tôi. Tôi yêu 

quý được sống nhẹ nhàng trong sự tự do, hạnh phúc và an bình mà tôi tìm thấy trong 

tôi”. Những chia sẻ chân thành như vậy 

giúp những thiện nguyện viên nói chung 

thêm phấn khởi để tiếp tục những công 

việc thiện nguyện của mình trong mùa 

đại dịch cũng như trong tương lai. 

 

Ghi chú: Tổ chức BFP nghĩ rằng chúng 

ta đều thuộc một đoàn thể nhân loại, Do 

đó, BFP tránh dùng những từ có tính 

cách ha nhân cách con người như “tù 

nhân, được tam tha, ...”. Thay vào đó 

họ thích dùng những từ như “đoàn 

thể/đoàn viên trong tù, công dân mới 

được tự do, ...”. 

Tuy nhiên trong bài viết này có những 

từ không được BFP ưa chọn nhưng 

được dùng để giúp người đọc dễ hiểu hơn. 
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Bản tiếng Anh của Bill Hogan: 
 

Before the COVID-19 pandemic broke out, Bill and Jung had joined the Buddhist 

Pathway for Prison Project (BP3) volunteers program. As volunteers, we gently guided 

the people who are incarcerated on understanding Buddhism, practicing different 

forms of meditation and doing some yoga or Qi Gong exercises. On average, twice a 

month Bill and Jung accompanied one or two other volunteers to Folsom prison. Some 

other volunteers go to a prison of their choice or a prison that is located in the same 

county where they live.  

In 2020, the BP3 has a name change to 

Boundless Freedom Project (BFP), headed by 

a new President. However, the organization 

mission stays the same, which is “To light a 

path to freedom by sharing meditation, 

mindfulness, ethics, compassion and Buddhist 

practice with persons affected by 

incarceration”. The pandemic had kept the 

prisons closed with limited access to the 

outside world. Since September 2020, BFP 

offered weekly meeting through Zoom to the 

previously incarcerated sangha members 

(parolees). 

Since the prisons were basically closed to all 

outside programs due to COVID-19, the 

prisons Sangha or the Boundless Freedom 

Project volunteers, has continued to meet 

online via Zoom during 2021. The BFP sangha consists of about twenty to thirty 

community volunteers and previously incarcerated persons who are now living in 

various cities or states.  

The weekly 1: 1/2hr BFP sangha meetings consist of the following agenda: 

Check-in (participant introduction and quick sharing of own thought(s) on a topic 

selected by the meeting facilitator), physical movement (Yoga or Qi Gong), meditation 

practice, Dharma talk, open discussion and a conclusion with offering of Metta and 

dedication of Merit. 

The BFP sangha volunteers are waiting for the prisons to allow the various community 

programs to reopen so that the Buddhist sessions inside the prison can resume. 

However, the spread of COVID is still a concern for the prison staff and many of the 

BFP volunteers. It is unknown at this time when all of the restrictions to prison access 

will be removed. Meanwhile, the BFP sangha is working with the prison system to 

expand and develop offerings of Buddhist services and mindfulness programs both for 

the inside sangha (incarcerated persons) and the outside sangha (parolees or 

previously incarcerated persons). For example, the BFP volunteers and the outside 
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sangha are developing a curriculum for the inside sangha members to follow. It will 

allow them to continue their practice and provide morale support while they are still 

inside the prison. The curriculum includes written interpretation of the Dharma, 

written description of Yoga and Qi Gong practices, and space for responses in writing 

regarding personal reflection on topics such as mindfulness, stress, and anger 

management. The inside sangha members will complete the written assignments and 

then return them to the outside/community sangha members. 

The previously incarcerated persons (parolees), some of whom are now totally free, 

continue their partnership in the weekly BFP meeting sessions via Zoom after their 

release. They found so many benefits for their physical and mental well-being that 

some are now leading in creating and sending documents into the prison in order to 

help the sangha members who are still inside. 

The previously incarcerated persons have realized the benefits obtained from the 

practices and tools that have changed their lives and the lives of so many other 

practitioners. 

The sangha members who have been previously incarcerated have expressed their 

deep gratitude to the BFP volunteers who had visited the prisons regularly. The 

weekly sessions held inside the prisons were a source of hope and a ray of light in a 

dark and depressing prison environment. Particularly, the participation of the 

incarcerated persons in the BFP prison sessions has enabled them toyobtain 

shortened sentence from the for-life then parole much sooner. One previously 

incarcerated person stated “The practice of Buddhism has affected every single area 

of my life. I am at peace with who I am. I love resting in the freedom, happiness, and 

peace that they have discovered within myself.” The heartfelt stories of appreciation 

have inspired the BFP volunteers along with the recently released sangha to continue 

their efforts during the COVID pandemic and beyond. 

 

Notes: Please note that the BFP considers that “we are all a part of the broader 

human sangha”. Therefore, the organization avoids using terms such as “inmates. 

prisoners, parolees, ...”. 

Instead, it prefers to refer to “inside sangha members, previously incarcerated person, 

...”We are using some of the non-preferred terms in this text for clarification purpose 

for our Readers. 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH SINH HOẠT HỘI TRONG NĂM 2021 
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Trụ sở mới: 9561 Laguna Springs Drive 

Elk Grove, CA 95758 

 

 
 

Lễ An Vị Phật tháng năm, 2021 
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Hình kỷ niệm ngày Ni Sư Triệt Như viếng thăm phòng họp 

mới của Đạo Tràng Tánh Không Sacramento. 
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Chư Tăng Ni trong ngày lễ Xuất Gia Cô Như Tâm tại Thiền 

Viện Trung Ương Riverside. 
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Cô Chơn Giác đảnh lễ Thầy Không Chiếu trong ngày lễ 

Xuất Gia. 
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Cô Như Tâm và ACE tại phòng họp hội TTK Sacramento. 
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Sư Cô Hiền Đức, Thầy Không Đăng và Thông Văn trong 

ngày Lễ Trà Tỳ Thầy Không Chiếu, 
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Chú Giác Không ngày Xuất Gia. 
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Chúc mừng Chú Giác Không. 
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Chúc Mừng Năm Mới  

 

*****Kính Chúc*****  
Toàn Thể Anh Chị Em Thiền Sinh  

Năm Mới Nhâm Dần 2022 Mọi Sự Tốt lành,  

Đời Sống An Vui, Tu Tập Tinh Tấn. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKtvuNxwj-w

