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Lời giới thiệu

Đi giữa dòng sinh diệt, cái chí tình luôn luôn được trọng 
thị; sống và chết, “tình” vẫn là cái đáng để cân nhắc, để có 
khi phải mang theo mãi mãi:

“Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan”. 

(Kiều)

Chúng sinh trong kinh Phật gọi là “Hữu tình”: hiện hữu 
bằng tình thức. Có cái tình thức bị nhuộm màu, có cái tình 
thức không bị nhuộm màu. Màu gì? Màu tang thương đổ vỡ 
của hồng trần, sống say chết mộng. 

Từ khi con người bước chân vào kiếp phù sinh, thì khó 
mà thoát khỏi vòng trầm luân của chữ tình. Bâng khuâng 
hồn mộng, ngập ngừng từng bước, ngập ngừng về xa. Có 
khi ánh trăng sáng trên lầu hoa, thấy cái tình như tiếng 
cười ma quái, lại thấy cái tình như tiếng ca ảo huyền.

 Chàng thi sĩ tưởng mình lạc vào giấc mộng thần tiên 
giữa chút tình vương vấn, nhưng nào đâu đã lạc bước vào 
miền viễn mơ. Một hôm, trăng sáng lầu thơ, giật mình chợt 
tỉnh, chỉ là giấc mơ ảo huyền. Thi ca văn chương đã hóa 
thành cánh nhạn bay về cố quận.
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Lời tâm tình

Trong những tháng ngày vân du xứ Bắc, tôi đã đi đến 
nhiều nơi thắng tích lưu ảnh một thời, để học hỏi và ghi lại 
những áng mây bay, rồi từ đây trải nghiệm cho mình thêm 
những mảnh ghép cuộc đời, tạo ra cho mình một chất liệu 
tự tại và thong dong.

Hạnh phúc và khổ đau là hai thái cực, như hai dải lụa 
buộc thắt hay nới lỏng, tình yêu và mật ngọt như hai khối 
óc phải hiểu rồi cảm thông.

Chính vì lẽ đó, trong cuộc hành trình tìm về cội nguồn 
chân lý, của những nền tảng căn bản trong kho tàng cõi 
tâm là một mảnh ghép cuộc đời. Để rồi ứng dụng pháp giải 
bài toán trong vị ngọt tình yêu và ứng nghiệm hành trình 
nội tại.

Như áng mây bay của người thương tìm mật, như làng 
gió ru tình, như chất liệu sống thiểu dục, như lắng nghe 
tiếng khổ của nhân gian, như lời ru giải đáp cho những lối 
mòn trong giun dế cuộc đời.

Có cái tình chắp cánh cho nhân loại bay cao đến bất 
tận vô cùng, có cái tình, khiến nhân loại gãy cánh xà xuống 
vũng lầy tử sinh. Thăng thượng hay đọa đày, cũng tùy vào 
góc nhìn và điểm đứng. Nhưng tất cả ý thức hệ chỉ đưa tới 
khổ đau và bất an. Cái chí tình cao thượng, vượt ngoài mọi 
góc độ, thoát ly tất cả ý thức hệ.

Nhưng, đôi khi một chút tình cũng khó mà không làm 
vương vấn tự thân và người khác.

Tập văn “Chút tình chẳng còn vương” của Thầy Thích 
Minh Thế, là một nỗ lực viết lên những cảm xúc và tư duy 
sau thời gian “bụi đường”. Ban đầu, tôi không có ý sẽ viết 
lời giới thiệu cho tập sách này, nhưng sau khi đọc xong tác 
phẩm, tôi ghi lại một vài ý nghĩ bất chợt, tạm gọi là giới 
thiệu. Tôi nghĩ rằng, sau khi đọc xong tác phẩm này, mỗi 
độc giả sẽ tự có cảm nhận và đánh giá riêng.

Một chút lặng lẽ, giới thiệu đến bạn đọc gần xa.

Sài Gòn, ngày tưởng niệm Tổ sư Liễu Quán,
22-11 Như Lai khứ thế 2563 (Kỷ Hợi)

Bút hiệu HIỆN PHÁP
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Để rồi hôm nay, “Chút Tình Chẳng Còn Vương” mà ai 
đó đang cầm và nâng niu từng con chữ nhỏ. Khiến cho tâm 
mình phải ngẫm nghĩ suy tư.

Tôi nhớ có lần diện kiến Sư bà thượng Diệu hạ Trí (1907-
2010), vào năm 2004, tại chùa Diệu Đức - Thành phố Huế, 
trong một buổi chiều mùa thu, ngồi bên sư bà được nghe 
những lời dạy thân thương, dạy tôi rằng:

- “Thầy sau này du phương thì nhớ tìm về nguồn cội, nhớ 
xa lánh chuyện tình, không thì cả đời ôm mộng mà khổ...”

Tôi trình:
- “Bạch sư bà, tu là cội, tình là nghiệp gia, nên con chỉ lo 

tu theo hạnh Pháp hoa như gã cùng tử lang thang, tìm được 
viên Ngọc trong chéo áo là hạnh phúc rồi, con không đi tìm 
tình nợ duyên đâu...”.

Cuộc đàm thoại còn nhiều như bỏ vào trong chéo áo, rồi 
Sư bà cũng theo Phật, còn mình tôi đi tìm chút tình. Ô hay, 
nó không vương vấn mà khiến cho mình càng thêm vững 
tâm trong cuộc hồng trần dâu bể, dù ai đó bể dâu, thì tôi đã 
có bến đỗ trong chút tình chẳng bận lòng vương vấn chi ai.

Quả thật, lời dạy còn vang, nên hôm nay nhân duyên 
hội đầy, tác phẩm “Chút Tình Chẳng Còn Vương”, được ra 
đời trong cuộc hồng trần nhân thế.

Xin chấp đôi tay, niệm ân các Bậc Thầy đã cho chúng 
con Phước duyên gặp Như Lai, cảm niệm đến cha mẹ và 
bằng hữu đã động viên, tri âm sâu sắc tất cả các học trò từ 
Nam - Trung - Bắc, đã trợ duyên trên lớp sóng dung hoà, và 
kính cẩn cho tất cả muôn phương, trong vạn hữu tình yêu 
của cuộc đời nhân thế, yêu một chút đời mà chẳng kẹt áo 
vàng y pháp cà sa.

Thủ bút, mùa Thu Hà Nội 
Ngày 29-10-2019 

Tk. Thích Minh Thế 
Hỷ Tâm Hải Triều
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Nhìn là phương pháp đức tính vô úy của đức 
Bồ Tát Quán Thế Âm để ta có lối đi hành hoặc tự do 
yêu thương trong đôi mắt hạnh nguyện lắng nghe 
và chia sẻ. Tập nhìn bằng tâm yêu thương, tha thứ, 
cảm thông, giúp đỡ và trao truyền sự yêu thương.

Nhìn

Sống trong cuộc đời, ta được cha mẹ hợp thành trong 
chín tháng mười ngày giúp ta có được thân thể an toàn, đó 
là phước đức lớn nhất.

Ta có được đôi mắt bình an, nhìn khắp tất cả bầu trời 
cảnh vật bốn phương, nhìn bằng tâm hồn trong sáng không 
bị vẩn đục, nhìn bằng chân lý cuộc sống không bị thiên 
lệch, nhìn để trao truyền cuộc sống thanh nhàn không bị 
thù hận oán ghét. Đó là cái nhìn của đôi mắt trí tuệ.

Ta đã đi khắp bốn phương trời trên khắp quốc thổ Việt 
Nam, phóng tầm mắt nhìn bốn phía núi sông mây trời, 
phóng tầm mắt trong cách nhìn tự do và hòa bình thương 
mến. Sống được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau nên ta đã 
nhìn thì hãy ôm ấp những tia nắng mới của cuộc đời.

Nhìn là phương pháp đức tính vô úy của đức Bồ Tát 
Quán Thế Âm để ta có lối đi hành hoặc tự do yêu thương 
trong đôi mắt hạnh nguyện lắng nghe và chia sẻ.

Tập nhìn bằng tâm yêu thương, tha thứ, cảm thông, 
giúp đỡ và trao truyền sự yêu thương.
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Tập nhìn bằng đôi mắt không bị mù lòa, đúng chân 
lý chánh kiến thì cuộc đời này sẽ có những chánh kiến tự 
quyền.

Tập nhìn bằng đôi mắt của tư duy có dung lượng bao 
la đất trời, nhìn từ muôn vật không bị hận oán khiêu khích, 
nhìn từ cõi lòng hồn thơ cho ta và người bạn cùng ta đến đi 
tự chủ, nhìn từ cách nhìn không dễ thương của đối phương 
nhìn ta thì sẽ gây ra oán hận, từ đó ta có thể chuyển năng 
lượng vô úy thương mến cho đối phương ấy.

Nhìn từ đôi mắt trân quý và cảm thông thì ta có góc 
nhìn tình cảm và hạnh phúc dâng trào. Nhìn bằng tâm 
thức quán chiếu giúp ta có pháp hành từ bốn đại tâm rộng 
lớn đó là từ, bi, hỷ, xả.

Nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ giúp ta và em bé có được 
tình thương mến thương. Nếu cha mẹ dạy dỗ em bé nhìn 
đời bằng con mắt chân thật, nói đúng cái nhìn sự thật thì 
ta nhìn và học tập từ đời sống an lạc, pháp tu và pháp học 
luôn được tinh tấn.

Ta nhìn với lứa tuổi tình yêu nam nữ phải có góc độ đích 
xác sự thật và trí tuệ chân thật, để ta hiểu hơn về đời sống 
tình yêu, ta nói và nhìn hay nghe thì nhìn bằng đôi mắt tinh 
ý, không gian, không khoa trương tình yêu thì ta mới có tình 
yêu đẹp khi tiếp nhận góc nhìn sự thật cho nhau.

Ta nhìn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, vợ chồng, con 
cái, xã hội, đời sống thường nhật thì ta nên học góc nhìn 
chính ta để cảm thông và giúp đỡ. Vì sao? Vì ta được đôi 
mắt tinh anh, ta được đôi mắt trong sáng không bị mù lòa, 
đó là cái thấy và cái nhìn bằng sự tu và học.

Ta nhìn bằng đời sống của một vị nông dân, mưa nắng 
dãi dầu, bán lưng cho đất, bán mồ hôi cho hạt gạo thấm cả 
cuộc đời nên ta có đôi mắt nhìn từ chân lý chánh kiến thì 
tức khắc sinh khởi lòng yêu thương, ta đến bên người nông 
dân kia mà chia sẻ những nhọc nhằn mưu sinh tìm những 
đồng tiền giúp cho gia đình vươn lên trong cuộc sống. Ta 
đến nhìn và trao tặng tấm lòng vật chất và tinh thần, đưa 
họ bớt chút khổ đau, dịu vợi lại tâm từ bố thí nhìn đúng 
thời đúng lúc.

Nhìn được, thấy được cuộc sống nhìn và tu học thì 
phước thiện vạn duyên thù thắng đó luôn luôn có đôi mắt 
sạch và trong. 

Sạch và trong là từ đôi mắt nhìn, không bị oán kết từ cái 
nhìn thiện cận, viễn thị hay loạn thị, mà chính ta đã có từ 
sự tu học chánh kiến niềm tin của chư Phật mười phương.

Giữa đời này kém phúc duyên, khi đôi mắt nhìn đời bị 
mù lòa hoặc khiếm khuyết một bên mắt. Ta hiểu rằng do 
phước nghiệp kiếp trước che mắt ánh sáng Chư Phật nên 
ta bị kém góc nhìn, đôi khi mắt nhìn chưa được khả quan. 
Do vậy, ta phải tu tập sám hối đôi mắt để có cái nhìn bao la 
mây trời trong cõi đời thơ mộng núi sông, biển cả.

Nhìn là từ đôi mắt tuệ tinh anh thông minh nên ta có 
được thế gian hiền tuệ, gặp và nhìn được chư vị minh sư, 
bạn hiền chân thật không bị sai lệch góc nhìn thế gian. 
Trần thế ta nhìn ai cũng mang tâm thương quý, để đi đến 
đâu ai cũng có lối về tự do.

Ta không thực tập nhìn tâm ganh tị, tâm đố kị, tâm hận 
oán, tâm ganh ghét, tâm thù vặt, tâm cố chấp, tâm tham, 
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tâm sân, tâm si mê mù quáng. Ta không nhìn tâm ái nhiễm 
sắc trần. Ta nhìn tâm không bị oán kết truyền nghiệp ngàn 
duyên... Từ đó cho ta có cái nhìn chánh kiến, từ giới học và 
tuệ học, giúp ta tháo gỡ những góc nhìn lệch tâm giữa cái 
nhìn chân lý, sự thật.

Để mở thêm nhiều hạt giống khoan dung độ lượng, ai 
sống được như vậy qua cách nhìn giới học, định học, tuệ 
học thì người đó sẽ có cách nhìn thênh thang rộng lớn, trên 
phương thức ứng dụng cách nhìn bằng ánh sáng từ bi.

Do đó, nhìn là một đề tài thiền quán cho ta và tất cả 
mọi người phải ôm ấp thực hành mà sống để đến đâu ta 
cũng tự do trong cõi đời bình dị, đến và đi không mắc kẹt 
như những gì tâm nguyện: “Nhìn đúng cho đời bình tâm”.

Nhìn đúng cho đời bình tâm là cái nhìn bằng đôi mắt 
tinh nguyên trong sáng.

Vậy thì đôi mắt tuệ từ cái nhìn tuệ giác giữa ngày tháng 
đầu mùa soi chiếu, qua ánh trăng trong đêm trường tối 
tăm giữa trần gian uế trược ngũ dục thèm thuồng.

Nhìn bằng đôi mắt thiên nhãn thông là xuyên suốt từ 
tam thiên đại thiên thế giới, nhìn về nhân quả, quá khứ, 
nghiệp báo luân hồi, nhìn từ bát chánh đạo tu tập, nhìn từ 
tứ diệu đế xuyên suốt từ đôi mắt Phật.

Ai tu tập và hành trì về giáo lý giải thoát sẽ chứng ngộ 
buông bỏ tam độc tham, sân, si, tà kiến, ác kiến, biên kiến 
hay từ tuệ sáng dần trong đôi mắt nhìn chư Phật. Vậy thì 
ta sống và nhìn giữa cõi đời thiên thu, như vầng trăng tuệ 
muôn đời thong dong nghìn trùng, vạn lối đi về.

Thực vậy, tôi đã đi đến và nhìn từ cái nhỏ đến cái cao, 
ở ngay giữa đời mà không kẹt vào tình nghiệp ái nhiễm 
trần gian.

Tu bụi giữa đời, ôi nhìn và thực tập bài kệ sau:

Nhìn từ muôn nghìn kiếp,
Đem chân lý Phật Đà.

Nguyện khắp muôn chánh kiến,
Học tuệ giác hà sa.

Từ đây, đến đâu tôi cũng an lòng, nhìn và hiểu từ giáo 
lý của Chư Phật để ứng dụng sống và nhìn chánh kiến từ 
cái thấy chân thiện mỹ, đẹp mãi muôn đời, rồi sống đẹp 
trong kiếp sống phàm nhân.

Bạn và tôi hãy thực tập nhé để đến đâu cũng tự tại ngàn 
phương!
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Nghe tâm trú lục thời 
Học hạnh quán thế âm. 
Nguyện độ khắp nhân thế 
Tìm bến giác thậm thân.

Khi đã hành thì nghe từ nguyện lực khắp thế 
nhân mà tìm vào con đường an tịnh tâm hồn.

Nghe

Ta nghe con sóng bạc vỗ vào bờ cát trắng, bên hàng 
dương êm ả, làm dịu mát lại bầu không khí oi bức.

Trời nóng đến tận cùng không gian khiến ta hết chỗ ẩn 
náu nên ta nghe được giọt mưa rơi tí tách mỗi khi bầu trời 
đổ mưa khiến không khí êm dịu lại, tâm hồn thanh bình, 
nhẹ hơn.

Ta nghe âm thanh, lòng ta thanh tịnh sạch trong. Ta 
nghe ngọn gió hát du dương ru ta ngủ những lúc trưa hè. Ta 
nghe dòng suối chảy róc rách. Ta nghe điều thị phi khiến 
ta ngồi rồi ta yên, rồi ta lại ngồi nhìn và nghe hết lòng, 
thương cho ái nghiệp nói lời chưa hay, nghe chưa thông thì 
ta mang cái nghe chánh tư duy vào để yểm trợ, đưa về cái 
nghe được thanh lọc, trong sáng.

Ta nghe được cuộc sống hát ca, biển lặng sóng vỗ rì 
rào. Ta biết nghe khúc nhạc bản tình ca trên cát, cõi đời ta 
được nghe tình yêu con tim thổn thức, âm thanh kêu cứu 
của những động vật sắp tuyệt chủng được liệt kê vào sách 
đỏ, nghe hơi thở từ trái tim vào ra, nghe lá phổi tâm sự hay 
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mạch máu lưu thông để tri ân cảm niệm , ta có cuộc hội 
ngộ hạnh phúc ngay từ cái nghe cõi lòng yêu quý.

Biết nghe tình yêu tâm sự sầu khổ ái ân thù hận, ta 
nghe và chuyển tánh hạt giống tình thương chân thật, để 
xoa dịu lại hạt giống khổ đau. Nghe tiếng gọi đêm trường 
vắng lặng, nghe những gì trái phải cuộc sống nghe hết lòng 
để hiểu hơn cái nghe đời thường. Do vậy, cách nghe là từ 
bốn phía: khổ, sầu, phước, tuệ.

Nghe lời xin lỗi từ vợ và chồng, gia đình, xã hội, thầy và 
trò, con và bố mẹ, anh chị em thân quý, bạn bè với người 
thân chí kính, nghe lời tâm sự từ người trí thức hay kẻ thiếu 
hụt tri kiến, nghe từ vua quan đến thứ dân, lắng nghe cõi 
lòng tâm sự, vỗ về, nghe tất cả loại hình dị khuyết..., nhìn 
khiến đời tu ta nghe được và rồi nghe từ thế gian giúp ta đôi 
tai nghe lời chân thật và nguyện từ trong cõi đời thân quý.

Nghe chính là pháp học của Đức Bồ tát Quán thế âm, 
nghe là nhĩ căn thanh tịnh, nghe là lỗ tai nghe thấu đáo, 
nghe hết lòng và chia sẻ cảm nghĩ hoặc tâm sự chân thành.

Nghe từ căn tánh, căn nguyên từ muôn kiếp sinh tử, 
nghe hết con tim bằng hạt giống chuyển hóa khổ đau.

Đức Bồ tát Quán thế âm có Nhĩ căn thanh tịnh nghe lời 
kêu cứu trần gian, bằng tất cả trái tim. Thực vậy, ta nên học 
theo hạnh của Bồ Tát.

“Lạy đức Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh 
Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái 
tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với 
tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con.Chúng con 

xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin 
tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng 
con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện 
tập ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều 
đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ 
cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều 
khổ đau của kẻ khác rồi”. - Trích trang 165 Nghi thức quán 
nguyện, nhật tụng thiền môn năm 2000, NXB Tôn giáo - 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Bởi vậy nên ta cần thực tập Pháp quán niệm hạt lắng 
nghe từ Bồ tát Quán thế âm. Thực tập mỗi ngày giúp ta trở 
nên thính giác, khiến đời sống của ta càng trở nên giá trị 
trong cái nghe từ lời Chư Phật và Bồ Tát chỉ lối ta đi. Đó là 
cách nghe trong tỉnh thức.

Thực tế, ta nghe mà ta không thực hành chánh tư duy 
thì tức khắc cái nghe của ta đưa vào tà tư duy, rồi có cái 
nghe lệch lạc, đưa đến khổ đau sầu não, dẫn ta vào tâm ái 
phiền trụy lạc dục vọng, đưa tâm ta về nguồn mạch lạc lối 
sinh tử, rơi vào hố sâu địa ngục. Từ đây, ta sinh ra tội lỗi từ 
cái nghe không chính xác đích thực.

Nghe mà không thực tập hạnh ngồi yên vắng lặng thiền 
định thì tức khắc ta sẽ lạc vào ngõ cụt tri kiến sai lầm, không 
có cái nhìn phán xét đúng chân thật. Do đó, nghe là phải 
tĩnh lặng tâm hồn từ thiền định vắng yên.

Nghe mà không thực tập pháp ngũ căn thanh tịnh, 
nghĩa là ta không quán chiếu hạt ngọc tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn thì ta chưa có gốc rễ căn bản 
từ cái nghe. Vì sao?
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Bởi nhĩ đời sống năm căn thanh tịnh giúp ta có cái nghe 
chân lý, đích xác, không thiên vị thì phải nhờ Tín căn:

Tín là niềm tin, căn là căn bản, tức thì niềm tin căn bản 
từ cái nghe đó là khổ. Trong khổ có sinh, lão, bệnh, tử. Yêu 
không được là khổ, cầu vật gì chưa đạt là khổ, thù hận từ 
cái nghe lệch lạc là khổ, ngũ dục thế gian chưa no đủ là 
khổ. Vậy nên niềm tin đầu tiên ta tu học là nghe và ngồi 
yên để tháo gỡ cái khổ triền luân, khổ não từ nghiệp ái dục 
phàm nhân. Khi đã là vị tu tập ta sống giữa đời phải nhìn và 
nghe từ gốc rễ căn bản khổ sầu, để chuyển thức thành tánh 
Phật tu học dễ thương hơn từ cái nghe sâu lắng về niềm tin.

Tấn căn là ta nghe từ sự thực hành pháp, tu để tinh tấn 
hơn nữa, và hạ thủ công phu làm đời sống hết lòng bình dị 
và thanh nhiên.

Niệm căn là nhớ nghĩ về góc nhìn từ cái nghe, cái 
nghiệp, đưa hơi thở trở lại bản tánh Phật tâm, ta nhớ và 
nghe chánh pháp từ các bậc cao minh, thế độ ta về con 
đường thiện lý giải thoát.

Định căn là thiền định căn bản từ cái nghe công án 
thoại đầu, tu tập chuyển an lạc trở về nội tại bình yên, 
hạnh phúc đời sống phát sinh trí tuệ từ cái nghe chánh 
kiến, chánh tư duy và chánh định, tu tập như vậy nhờ vào 
giới luật nghiêm minh, sáng hơn tâm a lại da thức, dẹp bỏ 
hạt giống ái nhiễm sầu đau.

Tuệ căn là trí tuệ căn bản phát sinh từ cái nghe do hành 
trì thiền tập, dẹp tâm tham, sân, si vì đó là gốc rễ khổ đau 
nhất cho ta và bạn. Vậy thì vị hành trì trí tuệ tu tập, luôn 
quán chiếu lại cái nghe từ cõi lòng Bồ tát Quán âm.

Ta nghe không phán xét, không phản ứng, không hấp 
tấp, vội vã, không tụ tập, không tới tấp hồ hởi, mà nghe 
chân tình từ cái nghe chánh kiến, đúng tư duy không lệch 
lạc, xô bồ, nghe từ sâu lắng đến trầm mặc chân nguyên.

Trong một lần hành khất tại quê hương Đắk Lắk, nơi thị 
trấn Chu Đăng, gần chùa Nam Thiên, tôi đã xuống phòng 
tăng xá khách tăng an nghỉ. Vào đêm khuya khoảng 3h 
sáng, bên giấc ngủ bên tai tôi như có tiếng gọi: “Cứu, cứu, 
cứu, xin Thầy cứu mẹ con...”

Tôi trả lời:

Sao cứu? Cứu cái gì?

Bên tai đáp trả:

Sáng sớm thầy khoan đánh chuông sớm mà đến 6h 
đánh nghe thầy!

Tôi như vào giấc ngủ yên. Đến sáng tôi hỏi chú tiểu 
trong chùa:

Hôm nay, con đánh chuông mấy giờ?

Chú Tiểu đáp:

Con đánh 6 giờ sáng ạ.

Tôi giật mình. Tôi đã kể cho chú tiểu nghe về giấc mơ 
hôm qua thì chú tiểu đáp: “Sáng nay bên dưới khu vực của 
thầy có một bác đồ tể lên hỏi sao chú tiểu đánh chuông trễ 
vậy, thì chú tiểu bảo rằng: đêm qua tôi và thầy nghe tiếng 
kêu cứu chú hợi...!”

Thế rồi, ngày kế tiếp chú hợi đã sinh ra một đàn lợn 10 
con. Như vậy, cái nghe trong mơ đã cứu được một vài sinh 
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mệnh. Đến chiều, bác đồ tể lên xin tôi và đại chúng bỏ nghề 
và quy y tam bảo. Lúc đó, nhân duyên tôi chỉ ngồi truyền 
giới bằng tâm thì bác đồ tể đã mỉm cười, rồi chào tôi và chú 
tiểu ra về trong niềm tin hỷ lạc.

Tôi đem chuyện của mình kể lại cho vị thầy trụ trì, hoan 
hỷ và đợi ngày gần nhất bác đồ tể sẽ lên quy y tam bảo chính 
thức với ngôi chùa sát bên lò mổ chừng 3km.

Nghe rồi để học hạnh lắng nghe, gọi vọng về chân tâm 
Phật ngự, sau đó nghe là đề mục quán sát suốt quãng đường 
tu bụi tại xứ Bắc Hà thành, nơi tôi đủ duyên ứng nghiệm.

Do vậy, tôi thực hành bài kệ sau:

“Nghe tâm trú lục thời
Học hạnh quán thế âm.
Nguyện độ khắp nhân thế
Tìm bến giác thậm thâm.”

Khi đã hành thì nghe từ nguyện lực khắp thế nhân mà 
tìm vào con đường an tịnh tâm hồn.

Trong bản kinh pháp cú có bài chỉ dẫn ta tìm về cách 
nghe ứng nghiệm, trong bản dịch tiếng Hán của thầy Nguyên 
Hùng và thầy Đồng Ngộ, bản dịch phẩm 25 tức giận.

Đối chiếu văn xuôi của Trưởng Lão Hòa thượng Thích 
Trí Quang dịch: Có lời dẫn dắt chúng ta phòng hộ lời từ 
ái qua cách nghe chuyển tâm, phục trí tư duy trong hành 
động lắng nghe;

“Kẻ ngu dùng lời ác
Muốn hơn bậc thánh hiền

Ai muốn điều phục họ
Giữ im lặng mặc nhiên”.

(Kệ 429)

Thật vậy, lời kinh pháp cú dạy từ lời nói của Chư Phật 
ba đời đã giúp tôi có cái nhìn thấu đáo, im lặng trong chánh 
pháp, lắng nghe trong niềm tin, để từ đây ta tìm về cuộc 
sống chẳng còn bận ở trong tâm.

Chúc bạn thành công qua cách nghe minh triệt.
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Thấy

Ta sống giữa đời người có vô vàn cái hạnh phúc để thấy, 
bước chân trần tìm lại bản tánh thiện tâm, thiện ác, thiện 
nghiệp, thiện duyên, thiện phước để thấy được lý duyên 
khởi từ đâu ta có mặt, hay nhìn trên cõi đời này. Ta nhìn 
để thấy được từ nguyên nhân duyên khởi, từ lý nghiệp báo, 
phúc đức, từ khổ đến vui, thấy được thật hư cuộc sống, 
thấy được cha mẹ và tổ tiên, tình yêu, đồng nghiệp bao 
trùng giúp ích, làm lợi lạc cho ta để thấy.

Ta thấy đôi mắt, mũ, lưỡi, tai, thân thể, tim, gan, ruột 
non, ruột già, máu, thận, tủy, xương, tất cả đều hiện hữu 
một cách tương tác, thấy được qua cảm giác, cảm thọ quan 
năng, thấy được qua chân tâm vắng lặng, chúng hành hoặc 
một cách tinh tế nuôi dưỡng tâm hồn một lý nghiệm thực 
tế vô điều kiện, chúng không bao giờ đòi hỏi ta cái gì? Nếu 
chúng ta lạm dụng thân thể thì ta thấy cơ thể ta bị xung đột 
lẫn nhau, thù hận và oán trách, ngay lúc đó chúng giúp ta 
thấy được lỗi lầm mà ta gây ra, đó là vì lòng tham dục vọng 
sắc đẹp, mê vào chốn u minh vọng tưởng, nên ta thấy tác 
hại mỗi khi ta không biết và thấy trân quý cơ thể ta.
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Ta thấy mây trời, trăng sao, biển cả, núi đồi, linh vật, 
động vật, cây cối giúp ích cho ta, nuôi lớn không gian hiện 
hữu vào một thể tánh đất trời dung dị kỳ thảo, hiện hữu 
hổ tương, tạo cho ta thấy cõi đời vô vàn ngọc quý, những 
giá trị ban tặng cho ta và muôn người, muôn vật hiện diện 
thấy được cảnh đời vô chung.

Thấy tổ tiên tâm linh và huyết thống nuôi lớn hạt giống 
bồ đề, chuyển tình thương thành cái thấy bằng chất liệu 
kính và yêu.

Thấy cha mẹ từ trong hiện tại, luôn hiện hữu trợ duyên 
chăm sóc ta, ta thấy đó là phước thiện, để mà thăng hoa 
học tập làm cha mẹ vui mừng phấn khích, đừng làm cha 
mẹ thấy ta không chăm lo học hành, ham chơi sa đọa, trụy 
lạc theo chúng bạn thì cha mẹ sẽ nhìn ta mà buồn lòng.

Ta thấy được sự kém duyên để sống với cha mẹ ta hoặc 
sanh ta mà chưa nuôi dưỡng, ta biết đây là do nhiều đời 
ta đã bất hiếu, sỉ nhục cha mẹ quá khứ, làm cha mẹ buồn 
lòng nên duyên số hôm nay ta chưa được thiện duyên cha 
mẹ nuôi dưỡng, hay vô tâm quên hẳn lối về chút tình mẫu 
tử ân nhân.

Ta hãy nghĩ về lỗi lầm hai phía mà sám hối, hay thấy 
hơn nữa là vì hoàn cảnh nhân tình mà có khúc mắc, oán 
hận. Bởi vậy, phận làm con nên buông bỏ tâm oán ghét, 
thù hằn. Vì sao ư?

Vì thù hằn là còn triền miên nghiệp giận hờn thù oán, 
do đó ta phải thực tập nhìn thấy hạnh xả ly, thì tâm ái 
nhiễm thù hận kia sẽ được chuyển hóa, đó là cái thấy từ 
kiếp nhân duyên.

Thấy được đức tính từ bi và trí tuệ, để đời sống ta lúc 
nào cũng được thanh nhàn, vì tâm ta có Tam bảo niềm tin 
vững bền.

Thấy được lối về chân như ta thấy được tâm hồn lắng 
yên không bị vọng động thì ta thực tập được vậy, bạn cùng 
tôi mở to đôi mắt và nhìn để yêu thương, trong cái thấy từ 
góc nhìn cuộc sống hôm nay, thấy sống ở đâu, làm gì ta cũng 
tạo ra chất liệu hạnh phúc, chúng giúp ích cho ta nhiều lối 
đi bình an từ cái thấy Tam bảo và đường đời để sống.

Chúc bạn cùng tôi nắm tay nhau đi về con đường tự do.
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Biết rằng đường đời chông gai, ngụp lặn giông 
bão, trong hạnh nguyện chập trùng nhưng tâm 
Phật luôn được sáng, kiên định như kim cương tỏa 
chiếu Tam bảo tìm về, chúng con có thầy bên cạnh 
để cùng chung chân lý cánh hạt Phật tâm. 

Chút tâm tình

Xuân đến trên vườn tâm Phật hiện, lòng bâng khuâng 
xôn xao tìm lại lối về, chúng con may mắn hạnh phúc khi 
đầu xuân những hạt mưa rơi tí tách đang chuyển mình về 
lại giữa không gian bao la, thời gian vô tận.

Bao năm biết và làm với niềm tin Tam bảo, hôm nay 
chúng con thật hạnh phúc và vô vàn sung sướng khi đầu 
xuân được cầm trên tay tập sách với nhan đề: “Tình như 
hạt nắng” của Đại đức Thích Minh Thế xuất bản năm 2015.

Tập sách là tiếng gọi ầu ơ ru chúng con trở về những 
vần thơ, cho các học trò từ phương xa muôn nẻo làm hành 
trang kinh nghiệm giữa đêm trường sinh diệt. Chúng con 
đã đọc qua từng trang thư như lời ngọt ngào êm dịu đưa 
con về cách sống chậm hơn giữa xã hội đầy biến thiên công 
nghệ, chưa ai biết ngồi yên nhìn lại tâm hồn.

Từ lời ngỏ được diễm phúc được bậc tôn sư là Hòa 
thượng Thái Hòa tặng lời giới thiệu, khiến chúng con tin 
sâu hơn về chánh pháp vì đã có ngọn đèn chứng minh 
Tam bảo.
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Với lối hành văn nhẹ nhàng, uyển chuyển đưa chúng 
con trở về với hoạt cảnh từng trang thư, gặp gỡ với những 
người đệ tử của thầy. Tùy vào phương sở giáo hóa mà thầy 
cho chúng con cách sống. Ôi đẹp làm sao!

Những bài viết trong cuốn sách sử dụng lối gọi thân 
tình: Nguyên Trì Tâm con, Diệu Hương Con, Nhuận Chánh 
con, Thương nhớ Hoàng Liên... khiến mỗi lá thư như một 
tia nắng chiếu vào tâm khảm chúng con mỗi khi đêm 
trường như có bến đỗ an bình, để tu chơi cùng Phật tánh 
Như Lai. Dẫu có xa thầy nhưng bao nhiêu bức thư là bấy 
nhiêu pháp học từ chính chúng con đang ứng dụng tìm về.

Đọc tác phẩm “Tình như hạt nắng” của thầy làm con 
luôn xúc động chảy nước mắt, khóc thật nhiều lần, rung 
động trước lá thư xúc động về nghịch duyên anh Nhã, 
chuyện tình yêu ly biệt mà quyết chí vươn lên vượt qua 
chính mình.

Trong những lá thư thầy diễn tả có đoạn như thế này: 
“Phổ Tuệ biết không, con đang sống và học tập ở phương 
xa cách thầy mấy nghìn dặm, nhưng tâm sẽ luôn hướng về 
nhau để yên tâm sống đẹp giúp ích cho đời”. - Lời văn dung 
dị giản đơn và tâm tình thì chất chứa.

Biết rằng đường đời chông gai, ngụp lặn giông bão, 
trong hạnh nguyện chập trùng nhưng tâm Phật luôn được 
sáng, kiên định như kim cương tỏa chiếu Tam bảo tìm về, 
chúng con có thầy bên cạnh để cùng chung chân lý cánh 
hạt Phật tâm. Trăng sao vẫn còn đó, chúng con đã lang 
thang như gã cùng tử, cô đơn tuyệt vọng lại gặp được ngọn 

đèn truyền tâm, dung dị sáng lấp lánh như trăng sao chiếu 
tỏa khi đêm về.

Thầy yêu thơ ca hội họa. Chúng con cảm nhận rằng 
thầy thi vị như ánh trăng trên biển giữa khung trời tự do 
reo đùa ru câu hát: À ơi ví dầu xứ Huế miền Trung... Và có 
lúc thầy dắt chúng con dạo chơi trông cõi phiêu linh núi 
tuyết, ngồi nhìn trăng thơ, đưa tâm chúng con trở về tình 
như hạt nắng. Trong thư thầy có đoạn: “Các con ơi! Thầy 
thương các em nhiều lắm. Trong đời các em đã chật vật 
chăm lo gia đình, xã hội, đối nhân xử thế, đối nội đối ngoại, 
cho tất cả những ai đã từng tri ân báo ân đến mình.” - Thật 
là một xúc cảm dạt dào tình thương như người mẹ, đưa 
chúng con vào giấc ngủ niềm tin chân thật, dung dị biết 
chừng nào. Chúng con hạnh phúc vô cùng.

Vì vậy, hôm nay nhân duyên đưa chúng con đến với 
tác phẩm này, mong rằng tác phẩm được nhân rộng hơn 
nữa cho ai đó chưa được biết thầy thì qua pháp âm giữa hư 
không, trong đêm khuya được lắng đọng qua những câu 
chữ như lời mẹ ru con.

Chúng con mãi dõi theo dấu chân thầy suốt cuộc đời 
nhân thế, cho hôm nay và mai sau.

Kính xin chư Phật gia trì nguyện lực cho thầy, vòng tay 
nguyện lực thế độ chúng con.

Thành kính tri ân thầy!
Mùa hạ năm 2015

Các đệ tử Bắc - Trung - Nam
Kính ghi lời tri âm
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Tu học là một pháp hành, chế ngự tâm khiếp 
sợ. Tu học giúp ta buông bỏ lòng tham, buông bỏ 
hạt giống vô cầu, vô đoạt, vô tranh, vô niệm ý thức 
sinh khởi, như vậy tham kia sẽ không còn. Tâm 
khiếp sợ cũng được tiêu nghiệp, ái nhiễm sắc dục 
trần gian, duyên trần đoạn diệt.

Đừng khiếp sợ

Biển cả đại dương bao la mênh mông rộng lớn, chứa 
đựng biết bao ngọc ngà châu báu, cất giữ tất cả hạt giống 
phước báu nhiều đời. Những khi mây yên gió lặng, biển 
thật hiền hòa. Những lúc gió về cuồng phong, biển thét 
gầm khiếp đảm làm cho ai trên biển cũng phải sợ, tàu 
thuyền phải quay về đất liền. Giữa trùng khơi, biết đâu gặp 
biển hiền từ hay trong lòng sóng dữ.

Cuộc sống của ta cũng vậy, ta sống ở đời phải tĩnh tâm 
dẹp loạn, loại bỏ độc tố tham sân trong từng giây phút. Hãy 
bình tâm đừng khiếp sợ trước sân hận, cuồng phong bão 
táp cuộc đời, hãy nhiếp tâm vào ra, nhắm mắt tĩnh tâm, để 
trở về bản tánh thiện nguyên. Ngay lúc đó cơn giận lắng 
xuống, lòng tham dẹp khỏi tức thì; Hạt giống an tâm được 
ươm mầm.

Trong kinh pháp cú có bài kệ 336 nói về phẩm tham ái 
như sau:

“Ai sống trong đời này
Ái dục được hàng phục.
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Sầu rơi khỏi người ấy
Như giọt nước lá sen.”

(HT: Thích Minh Châu dịch)

Tu học là một pháp hành, chế ngự tâm khiếp sợ. Tu học 
giúp ta buông bỏ lòng tham, buông bỏ hạt giống vô cầu, 
vô đoạt, vô tranh, vô niệm ý thức sinh khởi, như vậy tham 
kia sẽ không còn. Tâm khiếp sợ cũng được tiêu nghiệp, ái 
nhiễm sắc dục trần gian, duyên trần đoạn diệt.

Ngược lại, khi tâm ta có quá nhiều ham muốn, tìm cho 
mình đầy đủ dục vọng, tham quyền liền sinh khởi tâm chấp 
ngã, tâm luyến nghiệp, tâm chấp ngã mộng mơ, ta là nhất, 
là một, ít có ai trên đời sánh được. Tâm ấy sẽ khiến ta khiếp 
sợ, quanh quẩn trong vòng nghiệp trả vay, không biết khi 
nào thoát ra khỏi. Như cơn lốc xoáy kia giữa biển khơi cuồn 
cuộn, cuốn hết những ý nguyện cả đời. Lòng tham và tâm 
sân si kia tạo ra sự sợ hãi và khiếp đảm vô cùng.

Do đó mà ta luôn hành thiện, dẹp bỏ độc tố tham sân 
từ triền miên sinh tử. Khi đối mặt với cơn cuồng phong 
bão tố của cuộc đời thì đừng khiếp sợ, mà hãy chế ngự nó 
tại tâm. Tâm an và tu học Phật pháp, giúp ta có được giây 
phút an lành, hạnh phúc, có cách nhìn mới hơn, đẹp hơn 
về chân tâm thực tánh.

Hãy cười

Sinh ra trong cuộc đời, khi mở mắt, ta khóc như một 
phép lạ, còn những người xung quanh vui cười đón ta. Ít ai, 
sinh ra đã cười giữa đời nhân sinh. 

Ngược lại, chết đi giữa cuộc sống uế trược nhiều phiền 
não tham ái, si mê, mù quáng, khi những người xung quanh 
khóc than tiễn biệt thì chính ta lại nở nụ cười tạm biệt. Đó 
là nghịch lý lạ của nụ cười kiếp sinh thế, ngay trong cuộc 
đời dâu bể.

Do đó, cười là một phép lạ. Không phải ai cũng dễ dàng 
cười và chia sẻ nụ cười đó với mọi người. Cười cũng là bài 
tập thiền của tôi mỗi ngày. 

Nhìn cảnh vật, tôi mang tâm an tịnh pháp hỷ cười vô 
tư, vì cười làm cho mọi cơ năng trên mặt, coi quanh hàm 
hoạt động, nuôi lớn trí sáng, phóng tác những hạt giống 
khổ đau ra khỏi tâm mình. 

Trong kinh pháp cú thuộc hệ Pali có phẩm 16, thuộc 
phẩm hỷ ái, số 214 do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 
có đoạn pháp cú:
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“Hỷ ái sinh ưu tư
Hỷ ái sinh sợ hãi
Ai giải thoát hỷ ái
Không ưu, không sợ hãi”.

Nếu bạn muốn biết, hãy thực tập mỉm cười cùng tôi, để 
biết việc tu thế nào? Trong đời thông qua nụ cười Phật tâm.

Thật vậy, sự mỉm cười cho cuộc đời bớt khổ, cho cuộc 
đời bớt sầu đau, cho cuộc đời thăng hoa trong hạnh nguyện 
tự chủ, để ta hãy cười trong từng hơi thở trái tim.

Chúc bạn luôn thành công!
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Dừng chân

Muôn màu sự sống đang dâng trào cảm xúc khi biết tìm 
về nội tâm thực tại, để lắng nghe ngọn gió hải triều rì rào sâu 
thẳm cho lữ khách dừng chân chốn hồng trần.

Lạc bước về trong cơn bản ngã cho tất cả tài vật là của 
tôi sở hữu, là có thật, là chân lý không bao giờ phai nhạt. 
Ai cho bản ngã của tôi có đó xin hãy dừng chân quay về 
tánh Phật, buông bỏ bản nghiệp sầu bi. Và nếu bản tánh do 
ái tham chấp thì hãy tìm về đừng để bản tánh ngã chấp ở 
trong ta. Nếu ta không học tánh buông dần, tức thời thì khổ 
đau sinh tử triền miên muôn đời luôn có mặt ngay nơi ta.

Dừng chân lại với ái dục, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, 
chức tước, quyền hạn, bản tánh tham, bản tánh cố chấp, 
bản tánh nóng, bản tánh tự cao, bản tánh cố chấp, bản 
tánh sở hữu ngã tưởng. Tất cả đều vọng tưởng điên đảo. Ta 
hãy dừng chân thì mới tìm ra chân lý tự do.

Nếu có một vị tu tập phải dừng chân sống chậm lại, 
quay ngược dòng nghịch cảnh của cuộc đời, thì đôi chân 
kia không bước vào bản nghiệp. Hãy cùng tôi nghiệm sâu 
để dừng chân an toàn.

Mỉm cười cho cuộc đời bớt khổ, cho cuộc đời 
bớt sầu đau, cho cuộc đời thăng hoa trong hạnh 
nguyện tự chủ, để ta hãy cười trong từng hơi thở 
trái tim.
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Hôm qua có một thực khách đến hỏi tôi rằng: “Nếu con 
đang bị công việc cuốn hút, tạo nhiều áp lực, tiền tài danh 
lợi quá nhiều, khiến con quá mệt mỏi; xin thầy giúp con 
làm thế nào dừng lại cám dỗ bên ngoài, để con trở về với 
tâm và thân, xin thầy giúp con!”

Nghe vậy, tôi đã ngồi yên lắng nghe tâm tư của vị khách, 
sau đó tôi rót một ly nước mới và bảo: Con hãy ngồi xuống 
thở đi! 

Tôi mời vị khách cầm ly nước, thở thật sâu và dùng 
nước thật tự tại. Vị khách đã thực tập và làm theo. Sau 15 
phút, vị khách mỉm cười và nghe tôi chia sẻ.

Tôi nói: “Chuyện đời luôn cám dỗ nhiều danh quyền 
vị thế, việc làm luôn cuốn hút vì danh do lòng tham chưa 
biết dừng chân nên mãi mang cái khổ vào thân. Áp lực bị 
đồng tiền chi phối, vì ta chưa biết đủ để sống. Nếu biết đủ 
để hạnh phúc, thì ta sẽ sớm dừng chân được. Đức Phật dạy 
rằng: “Thiểu dục tri túc nghĩa là biết vừa đủ là hạnh phúc. 
Không mong cầu danh tiếng tiền tài, tâm an thì thế giới an. 
Nhưng tâm con đang bị chi phối bởi mãnh lực tham danh, 
khiến con đau khổ, áp lực, nặng đầu gây ra nhiều bệnh tật. 
Từ đó con bị sợi dây vô hình níu kéo, không thoát ra khỏi, 
không dừng chân về lại đời sống thực tại an nhiên”.

Tôi bảo tiếp: “Này con ơi, tất cả không ai cho ta, không 
ai làm ta khổ, không ai ép buộc ta, mà chính ta không dừng 
chân lại để nhìn, thì thân và tâm ta một ngày không xa cũng 
rơi vào hố sâu khổ lụy, vì ta chưa biết dừng chân ngồi chơi 
với sóng, nên ta luôn bị khổ đau luân hồi.”

Nghe tôi nói vậy, vị khách ngồi yên. Tôi thỉnh tiếng 

chuông yên lắng dừng lại tâm an tịnh, thực khách đã chấp 
tay lạy Phật và trình thưa: “Bạch thầy, con đã nghe và thực 
tập, ngồi bên cạnh Tam bảo lòng con dần buông dần hết 
tất cả và rơi rụng hạt giống tham cầu từ bản thân con. Con 
xin thành tâm sám hối.”

Tôi bảo: “Hãy lạy Phật rồi dừng chân trong ý thức tâm 
hồn, mỉm cười và thở để lúc nào ta cũng bình an, rồi dừng 
chân nơi cõi lòng tự do.”

Vị khách chắp tay chào tôi rồi ra về trong niềm hỷ tịnh.

Vâng, thực tế, khi ai dừng chân quay về Tam bảo mà Đức 
Thế Tôn gọi đó là Hải đảo tự thân nghĩa là ta tìm về chốn cũ 
nơi vầng trăng thanh bạch muôn ngàn, mây tan trăng hiện, 
mây đầy trăng lấp, dung dị và thân quen.

Dừng chân là phép học trong chuyến tăng du bụi hồng 
của tôi, mà đã khám phá ra vô vàn điều pháp hành, chỉ khi 
nào vô minh vọng tưởng diệt tức thời ta có pháp dừng chân 
về cõi trời viễn mộng tự do, huyền ảo như hư vân trên bầu 
trời mây gió thong dong.

Dừng chân tôi đã an trú về Tam bảo trong chánh pháp 
huyền vi.

Nên tôi đã có thi kệ thực hành:

“Dừng chân trừ cõi tham
Lắng nghe tiếng chuông ngàn
Thanh lọc trong từng niệm
Giữa cõi chốn trần gian”.
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Ánh nắng đẹp ban mai, 
Đưa tôi nhìn cuộc sống,
Rơi rụng hạt sâu hận, 
Lạc bước chốn phong trần.

Ánh nắng ban mai

Từng giọt sương long lanh đọng trên chiếc lá, đang 
chiếu vào những tia nắng ban mai, làm đẹp tâm thức để 
ngồi chơi với sóng gió buổi sớm bình minh vừa hé lộ.

Hạnh phúc trong đời đơn giản là được ngồi ngắm ánh 
nắng ban mai vừa thức dậy, ông mặt trời tròn to, tia nắng 
lung linh chiếu thẳng vào vùng tâm thức nhân tình thế sự, 
soi chiếu lối đi cho bao kẻ lang thang cùng tử tìm về cuộc 
sống khát khao mưu sinh trên cuộc đời.

Hạt nắng hồng, ru tình bao trái tim bị uế trược bởi nhu 
cầu danh vọng, địa vị, quyền chức, làm cho đời sống phải 
hấp tấp vội vã. Vốn dĩ đời đâu có hối hả, chỉ con người hối 
hả tìm cầu.

Ánh nắng ban mai đâu có hấp tấp, chỉ con người mới 
hấp tấp trên đường đời nghiệt ngã sầu thương. Ai hiểu được 
đoạn đường dừng chân lạc bước, chớ tìm về vội vã sầu mê 
mà hãy chậm chậm lối về, thì mùa thu vàng trên hạt sóng 
biển xanh ru tình bao ánh nắng ban mai tươi tốt.

Tôi đã nhiều lần ngắm ánh nắng buổi bình minh qua 
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đỉnh núi Fansipan cao 3.143m so với mực nước biển. Đây 
được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương, cách thị 
trấn Sapa 9km về phía Tây Nam. Ai lên đây dạo chơi phong 
cảnh, thưởng thức mùa xuân về, ngắm nhìn ánh nắng ban 
mai xuyên qua kẽ lá cũng hoan hỷ. 

Hình ảnh tôi chụp được trong trí nhớ đó là một sông 
mây triền núi tuyết trắng mờ hương. Qua lớp nắng hồng 
tình yêu màu nắng, hạt tình sương đọng trên phiến lá cô 
liêu, đưa lữ khách dừng chân ngồi lại nhìn và thưởng lãm 
chút men tình nắng ban mai.

Kỷ niệm đó ẩn tàng trong ký ức xưa, như hình ảnh lưu 
tâm trong trí thức.

Đó là hình ảnh đẹp tuyệt trần.

Khi làn sông mây di chuyển, làn gió nhẹ ru sầu bản 
nhạc hát ca thì lập tức làn sông mây uốn lượn, chập trùng 
xuyên qua lớp nắng hồng trong ánh bình minh. Cảnh đã 
đẹp, tình yêu của gió, của mây trời trong xanh hay những 
thân già cổ thụ phơi tình tỏa bóng dài, trong hạt nắng vàng 
càng đẹp hơn. Tôi thấy có những lớp trúc xanh cao 20cm, 
đọng hạt sương nghĩa huyền rung lên bao khúc nhạc tình 
ca. Người dân gọi là trúc phất trần. Sương đọng trên nhành 
trúc đẹp và nên thơ đến lạ.

Ai lên Fansipan đón ánh nắng hồng, hãy lắng yên để 
đón giọt nắng hồng ban mai. Chính ta sẽ quay về với tuổi 
thơ nô đùa, cười vui và an yên đến lạ. Cảnh đẹp tuyệt trần, 
ánh nắng dạo chơi như đang tấu lên một khúc nhạc ngân 
nga, dạo chơi quanh những giọt sương rồi hòa mình vào 
đó.Bên cung cảnh Phật tiên, ánh nắng làm thức dậy bao 

nỗi lòng. Chỉ cần lắng lòng lại an yên, cõi tiên như hiện về 
nơi đây.

Ánh ban mai là một đề tài quý, giúp tôi tìm về nguyên 
thực hạt giống tâm hồn để hiểu và thương như hạt tuệ bồ 
tát Quán Thế Âm.

Cũng vậy, trong những tháng ngày du hóa xứ Đoài miền 
Bắc, về thăm chốn Tổ Phương huyền trên đỉnh núi Yên Tử, 
tôi thật diễm phúc ngắm nhìn lớp mây hồng thức dậy buổi 
bình minh.

Một bài học thiền tập, đó là ngắm nhìn chính mình đùa 
chơi mùa xuân đến qua hạt nắng ban mai ru tình ta sống 
lạc bước phiêu du, dạo chơi trong chốn hồng trần sinh 
tử, ái nghiệp dẹp dần, ngồi lại thở đều và thực hành pháp 
Quán tâm.

“Ánh nắng đẹp ban mai,
Đưa tôi nhìn cuộc sống.
Rơi rụng hạt sâu hận,
Lạc bước chốn phong trần”.

Thực vậy, ai một lần ngồi yên trên biển, trên đỉnh núi 
Fansipan hay bất chợt nơi nào thì ta tìm lại chính ta, tìm về 
cội nguồn cõi huyền ánh nắng ban mai.
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Hạnh phúc là vươn lên trên đôi chân tự do và 
hành hoặc thì ta về đâu cũng thấy núi sông trăng 
ngàn, mây gió phương trời tự tại vô chung.

Vươn lên thôi

Sống trong đời cần tự mình vươn lên trong đời sống để 
tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập thở, tập ăn, tập học, tập nói, 
tập chơi, tập đối nhân xử thế. Tất cả mọi quan năng ta phải 
tự điều khiển bằng trí, để các nhận thức đi vào tâm ta bình 
an rồi tự thân vươn lên giữa trăng ngàn sóng bạc, dù phiêu 
bồng hay thăng trầm khổ lụy, vinh hoa hay tủi nhục ta phải 
tự mình vươn lên.

Vươn lên là làm cho ý chí cao vời, với trí tuệ thông minh 
bước đến cung đường tự do và thảnh thơi muôn nẻo. Ta 
ngã ở đâu sẽ vươn lên ở đó, khổ ở đâu tìm cách giải tỏa ở 
đó. Ta chưa đủ tri thức thì cần học hỏi thêm từ sách vở, các 
lời dạy trong Tam tạng kinh điển và các pháp hỷ từ khẩu dụ 
của các bậc thiện nhân.

Ngày mới vào chùa, thầy của tôi đã dạy: “Tâm Hỷ con! 
Sống trong đời tu học con hãy tìm về và vươn lên, vượt qua 
chính mình giữa tâm thật ác kiến, thành tâm trí tuệ và nhờ 
Tam bảo là điểm nương tâm, đồng thời lấy giới luật làm 
thầy con nhé”.
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Thầy dạy tôi tiếp: “Vân du học đạo phải học từ điều hay 
đến điều bất như ý. Từ đây, con rút ra cho mình một viên 
ngọc vô giá từ nơi cõi lòng định tâm. Hãy vươn lên thôi 
Tâm Hỷ nhé”.

Tôi chấp tay và cảm nhận từ năng lượng niềm tin yêu, 
trong chánh pháp hỷ lạc từ chư vị tổ sư truyền dạy, vươn 
lên tìm lại chính mình.

Tâm là cõi lòng trong sáng, tâm là ở giữa, tâm là vầng 
trăng soi sáng bao đêm trường nhân duyên. Do vậy mà 
ta hãy tự mình thắp ngọn đuốc trí tuệ tự thân tâm để soi 
chiếu đường đời thong dong tự tại.

Bài học vào chùa đó là tự mình vươn lên, để tự tìm ra lời 
giải thoát đánh tan tham, sân, si.

Vì tham mà lối mòn ngũ dục, sắc đẹp danh vọng, địa 
vị, chức tước, hư huyễn như con rắn không đầu luồn lách 
theo các mạch máu của ta, đi khám phá hết lòng tâm chân 
thật, mà bị diệt phá đi tất cả, ngũ dục thế gian. Tâm tham 
độc ác tri kiến, ác vận hành từ lời nói, từ đó, để ta cần thức 
tỉnh vươn lên thôi.

Thực vậy, bạn và tôi do vô mình đời đời kiếp kiếp gây 
tạo nên, giờ đây ta học sống giữa đời tự vươn lên để sám 
hối nghiệp tham trở về tâm ý sạch trong. 

Vì sân là nóng giận, nổi cáu, bực tức do từ vô tỷ kiếp mà 
tâm ta chưa học được đức tính từ, bi, hỷ, xả. Ta chưa tu tập 
lắng nghe nên do ý niệm sinh khởi không vừa ý cõi lòng, thì 
ta bực tức đối với tất cả các sắc trần vạn duyên.

Bài học từ thầy tôi là sửa tâm ác kiến, nên khi tâm sân 

bốc cháy thì tôi dập tắt bằng ngọn nước từ bi, xoa dịu lại 
hết thảy nghịch cảnh trần đời, khiến tâm sân si mê lầm lạc 
đều rơi rụng. Vươn lên thôi bằng hạt tuệ tình thương.

Vì tâm si mê là ngu muội, không nhận biết việc đúng 
sai, không hiểu được lý lẽ, phải khiến tâm ác si mê từ vô 
thủy đến vô chung. Do vậy, ta tu học giữa đời phải nhìn lại 
đúng sai phân định.

Hạnh phúc là vươn lên trên đôi chân tự do và hành 
hoặc thì ta về đâu cũng thấy núi sông trăng ngàn, mây gió 
phương trời tự tại vô chung.

Ai trong đời diệt bỏ được ba viên đạn đau thương nhất 
ra khỏi tâm hồn ác kiến, thì ta sẽ đạt được tự tại nguyên ủy 
định tâm, trí sáng chân thanh trên đỉnh vân mây. Đến và 
vươn lên thôi, đó là pháp Quán tâm giữa bụi hồng uế trược 
trần gian.
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Buông nhé

Buông là hạt giống an tịnh nhẹ như làn mây bay giữa 
đất trời tự do. 

Buông là viên ngọc sáng trí thông có mặt khắp cả không 
gian và thời gian. Thôi thì ta hãy thực tập buông dần đi tâm 
uế trược cầu danh, tâm nhiễm độc sắc trần, lục dục, tâm 
ác ý với nghiệp khẩu, nói xấu tâm hồn, thêu dệt vọng ngôn. 
Tâm thù hận dai dẳng, bám víu vào hút hết nhựa sống từ 
máu tình dục, do vậy, tâm ác khiến ta khổ đau và mất lý 
trí, nên ta là người có trí tuệ từ tâm, thông minh từ lý diệu 
huyền, học thì hãy buông bỏ tâm tham cầu chấp tướng, tức 
thời mây ngàn là phương sở rong chơi.

Bạn đã buông chưa? Hãy về bên vườn thiền mà ngắm 
nhìn viên đá vô tri khiến tâm định an, thần luôn sáng buông 
tâm rơi rụng; như hoa trở về hư không, tự tại y nguyên.
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Ta về cùng chung cõi

Trăng sáng hiện về muôn nơi từ vô biên cõi sinh diệt 
hiện thân, tâm là nguồn trí tuệ khơi dòng truyền Phật 
tánh, để ta về cùng chung cõi Phật chơn tâm thanh nhàn.

Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. 
Thật vậy, Phật tánh khi tham thiền tu học ta liền ngộ được 
hạnh phúc diệt khổ sẽ làm cho mọi chơn tâm tự tại, thay 
vào đó hạnh phúc và an lạc chính là tâm tánh Phật cùng 
bước vào vô biên biển cả.

Tánh Phật chính là giác tánh viên minh, là tánh chân 
thật, tánh từ bi hỷ xả, tánh thanh tịnh hòa hợp, tánh thiện 
tâm chân lý, tánh trí tuệ, tánh nhẫn nhục, tánh đạo lý, 
sáng vô biên cả nhận thức ta cùng chung bước về Phật tâm 
hạnh nguyện, giúp con đường khổ diệt tận gốc từ tam độc 
là tham, sân, si, ác kiến, biên kiến, giới cấm thủ, tà kiến ví 
như ta bị khổ đau mà chưa diệt sạch, lau chùi vết bẩn thì 
vết bẩn kia ngày càng bám chắc, nên ta có cách nhìn theo 
tư duy cố chấp, để thị phi bản ngã suốt cả cuộc đời của ta.

Đức Phật dạy: 

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh
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Do vậy, tánh Phật sáng, thì đường đi lối về ta bước; sáng 
mãi ta cùng về chung cõi Phật tánh trong dung dị tình yêu.

Tánh Phật tối như mực nghĩa là tâm ta có nhiều độc tố 
tham, sân, si, ngũ dục thế gian, nhiều tức thời khiến ta bị 
lu mờ, vô minh làm khổ tâm ta cùng nhiều trong đời diệt 
sinh.

Vậy thì ta về cùng chung cõi nên học được tánh Phật 
sáng ngời, như một viên ngọc sáng. 

Tâm là Phật? 

Trí là Phật?

Tuệ là Phật?

Học mãi vững tâm để học sáng ngời, từ lớp võ vô minh, 
trong ý thức nghiệp báo trùng duyên. Thôi thì nghiệm lại 
con đường ta về cùng chung cõi, ước mơ vào chân lý huyền 
vi Phật Đà.

Bạn và tôi hãy cười rồi tu tập quán tuệ: Tâm là Phật, trí 
là Phật, tuệ là Phật để vô biên cõi an lành tự do.

Tìm về và làm được khi bạn cùng tôi tìm ra cõi Phật có 
mặt trong từng ý niệm tư duy, thì lúc đó cần ngồi yên để 
nhìn lại bản thể nguyên ủy trong đời sống của ta.

Kẻ lang thang

Bước về trong trái tim nhân từ, để ta ngồi chơi với làng 
mây bay khắp chốn, ruổi rong về như chim lạc cánh lang 
thang.

Mây bay ta nhìn vạn dặm, ngước nhìn mình như khúc 
nhạc triều dương. Trên đời có bao kẻ lang thang trong kiếp 
tình yêu vô vọng, đắm chìm trong trụy lạc cô đơn.

Kẻ lang thang là bị lạc mất tâm mình chưa chịu về bến 
đỗ bình yên, như đàn con tha hương cầu thực, bên quên 
mẹ hiền ngóng đợi chờ trông.

Kẻ lang thang quên bờ Phật Tánh nhìn tâm mình đã 
bị uế trược phiêu du. Vì Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh 
đều có Phật tánh”. Do vậy, ta đã rong ruổi lạc hướng phiêu 
bồng, nên ta không chịu ngồi yên tìm lại chính ta.

Mỗi chúng ta vì bản tính ham chơi, vui theo dục lạc, 
bản tâm tham ái, dục nhiễm trầm luân. Do vô minh che 
mất tâm Phật, bản ngã tự tôn quá cao, tính tình hung hăng, 
thích chỉ có ta là số 1 nên ta suốt đời chỉ là kẻ lang thang, 
chưa diệt bỏ được tâm tham đắm trần đời, chưa tẩy sạch 
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vết bụi đời vô minh, chưa chịu ngồi yên học tập tâm an 
tịnh. Thực tế ta cần nên dừng lại. Như thế, hạnh phúc và 
khổ đau luôn đối lập tâm hành, khiến cho ta như kẻ lang 
thang cùng tử chưa chịu về bên bến giác chân như.

Kẻ lang thang như đứa con lạc bước chưa tìm về ngôi 
nhà chánh pháp, dù gặp được vị ân sư dưỡng pháp mà 
thân ta không tìm về, do vọng tâm hướng ngoại, khiến cho 
ta như kẻ lang thang không kiếp sống gia đình Phật tánh 
chân huyền.

Vậy bạn có muốn một người trở thành kẻ lang thang 
không!
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Cái thật

Sống chân thật là cái sống tự tâm trong sáng, là lời nói 
đúng sự thật chánh ngữ không hơn thua thị phi, hai lời. Vậy 
cái thật ngay từ nơi cách sống có lý trí của một tình thương.

Ta chân thật với ai thì lời nói ta uy tín trong từng lối 
sống và cách nhìn hạnh phúc như xã hội, gia đình, bạn bè, 
đồng nghiệp, tình yêu, cha mẹ và con cái, vợ và chồng, lúc 
nào ta cũng có cái góc nhìn thiện cảm với đời và đạo.

Ta giả dối với ai thì người đó, gia đình đó, bạn bè đó, 
xã hội đó, tình yêu đó,.. sẽ xa cách ta. Khoảng cách sẽ xa 
nhau hơn vì tâm ta chưa có cái thật với đời và đạo. Chính 
ta tạo ra khoảng cách và góc nhìn chênh lệch mù quáng 
nên ta sẽ khổ đau trầm luân thường xuyên trong đời ta.

Ta chất phát bằng cách nhìn chánh ngữ thì lời nói và 
hành động, chân lý, cách nghĩ luôn hạnh phúc và an lạc, 
khổ đau tự động rơi rụng. Ta nói và làm bằng cả trái tim 
trong ý thức pháp hành giữ gìn giới không nói đôi chiều, 
không thêu dệt, không thị phi nhân ngã, nói cả tấm lòng 
trong sáng như vầng trăng chiếu tỏa bầu trời.

Chính ta tạo ra khoảng cách và góc nhìn chênh 
lệch mù quáng nên ta sẽ khổ đau trầm luân thường 
xuyên trong đời ta.
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Bạn và tôi hãy thực tập từ cái thật để hạt giống dễ 
thương luôn ẩn chứa những chất tuệ thông minh. Cái thật 
không dễ nói chỉ có ta muốn làm hay không? Tất cả điều đó 
do tâm ta trong suốt như hạt ngọc minh châu trong chéo 
áo Như Lai. Vậy thì còn gì mà ta không hành pháp nói đúng 
cái thật từ vô thỉ đến đức tính tình thương.

Ai đẹp hơn tâm

Trăng là đề tài muôn thuở cho bao thi nhân mặt khách, 
xuất thơ phóng tác. Biển là đề tài cho bao thức giả khám 
phá ngọc ngà dưới đáy đại dương mênh mông, chân lý và 
nhiệm màu.

Núi là nguồn tài nguyên vô biên cùng tận, ngọc vàng và 
kim loại cho bao kẻ giữ gìn gia tài nhân thế hay những ai 
sanh tâm danh lợi vụt chạy tìm cầu chỉ biết làm của riêng 
mà ít nghĩ về của chung.

Vàng là thể chất kim loại tạo ra sắc đẹp cho muôn người 
ưa thích. Nhưng hiếm khi ai đó nhìn lại tâm mình để lau 
chùi và gột rửa sạch tâm.

Chỉ có bậc trí giả an tường, soi chiếu cho nguồn tâm 
thanh tịnh và mạch sống chân lý nghĩa duyên.

Bạn và tôi hãy ngồi yên nhìn lại tâm mình. Vì sao?

Vì tâm là cõi lòng chân thật, khi lời nói của ta chân thật, 
khi tâm trong sạch thì đời sống trong sạch.

Vết bụi bám đầy, ai cũng thường ngày tắm gội thân ta 
sạch sẽ, thơm hương mà ít khi nào ai biết gột rửa sạch tâm.
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Tâm đẹp là tâm không tham cầu, không danh lợi nhân 
ngã, không ái nhiễm, không hơn thua, không đố kỵ, ích kỷ, 
hẹp hòi, không chấp trước, không bon chen dục vọng tiền 
tài, không tham ăn, không nói láo, không nói hai lời, không 
nói thêu dệt, không ăn cắp, ăn trộm. Tất cả ai mà không 
có những hạt giống trên thì đó chính là tâm an lạc hạnh 
phúc, chỉ có ai làm được vậy thì người đó có bản tâm đẹp 
hơn. Ai đẹp hơn tâm thì chính bạn và tôi ngồi và lau chùi 
vết bẩn từ ngay trong tâm thức, để về đâu ta cũng có chất 
liệu tình thương. Như vậy, tâm đẹp hơn chính là trái tim 
của Phật, vì đức Phật có tình thương nên tâm lúc nào cũng 
sáng như vầng trăng đêm rằm giữa cõi đời nhân gian.
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Nghèo mà biết buông xả

Những tháng ngày vân du tu bụi tại xứ Bắc, nơi phương 
sở chư vị tổ sư truyền mạch giáo hóa theo chân lý Phật 
pháp, chuyển tánh thức mê lầm qua chư vị tổ sư Bà Đá, 
Trấn Quốc, Hoàng Mai, Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)... nhiều 
chư vị tông môn Tào Khê, Liễu Quán, Tào Động, Tế Xuyên, 
Trúc Lâm Yên Tử... Tất cả quy tánh Phật tâm.

Tôi đã đến chiêm bái đảnh lễ các tự viện, có chư vị tổ 
sư khai sơn truyền mạch, học đạo về các câu chuyện xứ 
Bắc qua các vị lịch đại truyền nhân, chân tu đức hạnh. Các 
ngài đều có bậc khiêm cung, đức độ, nhiếp hóa nhân sinh, 
cống hiến đời mình cho đạo pháp và truyền dạy luật tạng 
tu trì. Thật diễm phúc khi được tìm vào Phương Bắc xứ Đại 
Việt ngày xưa, qua nhiều sử liệu về chùa Tây Phương, Chùa 
Thầy, chùa Keo, chùa Bà Đá, chùa Pháp Vân, chùa Dâu, 
chùa Trăm Gian, chùa Trấn Quốc, chùa Viên Minh, chùa 
Hội Xá,... đảnh lễ Tháp chư vị tổ sư, học đức từ khiêm cung 
phạm hạnh, trau dồi giới thân huệ mạng.

Từ đây, tôi được tiếp thêm nguồn năng lượng, tu tập và 
hành trì, trở về tâm tánh bằng chất liệu tình thương, học 
hạnh nguyện đức Phổ Hiền Bồ Tát.

Chúng con Bạch Lạt ma, chúng con nghèo vật 
chất nhưng chưa bao giờ nhận của tịnh tài bất kỳ 
ai, vì chúng con phải gieo trồng phước thiện để 
còn có tâm kính Tam bảo, bỏ tính tham ra khỏi uế 
trược tài danh.
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Sau đó, nhân duyên hội đủ đến hạ tuần tháng 8 năm 
2013, tôi được tháp tùng với bậc thầy ân sư là Hòa thượng 
thượng Thái hạ Hòa, ở tại chùa Phước Duyên - Huế cùng 
chư tôn tôn đức tại Huế là thầy Phước Cần, thầy Vân Pháp, 
thầy Từ Niệm, thầy Pháp Mãn và tôi cùng chư ni gồm có: 
ni sư Như Huy, ni sư Minh Tánh, ni sư Tuệ Mẫn, chư tôn 
Đức Tăng tại Cam Ranh và Sài Gòn gồm có: thầy Tắc Kiên, 
thầy An Khang, thầy An Tuệ... cùng chư vị Phật tử tại Sài 
Gòn, Bình Dương, Đà Nẵng, Bến Tre... Trong đó là nhờ vào 
phước duyên của đệ tử Nhuận Pháp Nguyên và anh Trung 
Toàn kết thành 28 bông hoa hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế 
Âm, trở lại Tây Tạng, chiêm bái đảnh lễ, hành trì chiêm 
ngưỡng dòng tu học Mật tông giáo qua lịch đại tôn sư. 
Chúng tôi lạc về vùng xứ Tuyết thuộc dãy Hymalaya, thăm 
Potala, Đại chiêu, Sera, Kumbum, Bạch Cư, Trác tự Luân 
bố, Yamdrok, cung điện mùa hè, hay nhiều pháp tu kỳ bí. 
Tây Tạng - vùng đất giàu về nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Người Tạng học có đôi mắt ướt, hiền lành, trung thực, có 
một Bồ Đề Tâm thuần khiết kính thỉnh Tam bảo. Họ nghèo 
về cơm áo gạo tiền nhưng giàu về tâm bồ đề, giàu về nhân 
cách, nghèo mà biết buông xả lòng tham nên họ giàu vô 
biên phước.

Dù thăng trầm mưa tuyết, lạnh cóng tái tê, nhưng chân 
tâm lúc nào cũng sắc trí kim cương Phật tuệ. Họ ôn hòa 
hiền từ dễ mến, họ khiêm hạ tự do, họ an lạc pháp tu hành 
trì bổn tôn. Họ không bao giờ có lòng tham hiện ảnh, họ 
biết Phật tâm là viên ngọc Tam bảo kính tâm.

Tôi đến và chạm vào mây trắng, lang thang học được từ 
tánh vô tham.

Mây trời bay vạn dặm, hòa thượng cùng phái đoàn đã 
vượt qua gần 300 km từ thành phố Lhasa băng qua đèo 
ngang, vượt trùng núi tuyết đến đỉnh hồ Yamdrok nhìn 
làng gió tuyết rơi vào mặt hồ xanh trong như dải lụa vắt 
ngang yếm cổ hay họa vẽ bò cạp, dang rộng vòng tay ôm 
trọn trái tim Tây Tạng.

Lên đỉnh núi tuyết vĩnh cửu cao hơn 5400m để nhìn 
tuyết phủ trời xanh, bao Đông trùng hạ thảo hiên ngang lên 
dòng sương tuyết tinh khôi. Vượt vào thành phố nguy nga 
trầm mặc, Giang tử một thời khét tiếng đế Quốc Anh, 1904 
đã chiếm lĩnh vùng Tây Tạng, Giang Tử bây giờ buồn lạnh 
cô đơn. Xứ thần dân Tây tạng nơi đây còn giữ nguyên tâm 
Phật, nhìn bảo tháp Kumbum cô đơn, lạnh lẽo chỉ tìm về 
phương sở lữ khách tha hương.

Ai tìm về sẽ hiện rõ phương ngàn trên cung bậc Bồ Đề 
tâm dân bản, vùng du mục Xứ Tạng tình chung.

Sau thời gian lưu trú, một sự việc xảy ra ngoài sự tưởng 
tượng, người dân Tạng nghèo mà đã buông bỏ được tánh 
tham - việc có thật trong đời.

Hôm ấy, Hòa thượng đã chiêm bái đảnh lễ xong tại tu 
viện Bạch Cư và bảo tháp Mạm Đala không gian 3 chiều, 
vạn Phật tháp Kumbum, phái đoàn ra xe trở lại nhà trọ lưu 
trú qua đêm. Anh Trung Toàn đã thỉnh cầu Hòa thượng và 
phái đoàn lưu lại ít phút.

Anh Trung Toàn thưa: - “Bạch Hòa thượng, xin Hòa 
thượng thọ ký ban phước kiết tường cho nhân dân Tây 
Tạng tại xứ Giang Tử ạ!”
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Hòa thượng đáp: - Đâu con?

Anh Trung Toàn tiếp lời: - “Dạ có các cụ già, em bé, 
thanh niên nam nữ, kể cả các cụ ngoài 80 tuổi vẫn đến xin 
ban phước....»

Thế là Hòa thượng dùng trí tuệ từ bi, im lặng vô ngôn, 
chỉ nhìn và mang năng lượng Phật tâm truyền thụ quán 
đảnh.

Bỗng chốc tôi nhìn thấy từ xa đoàn người dân bản xứ 
Giang Tử kéo lại đông gần 200 người. Họ cầm trên tay chiếc 
khăn kiết tường màu trắng và trên tay còn cầm chùy mani 
luân và sâu chuỗi tràng hạt Bồ đề kim cang. Họ cứ cúi đầu 
và Hòa thượng choàng khăn kiết tường cho họ một cách 
pháp lạc vô biên. Nhìn thấy vậy tôi xúc động vô ngần, rơi lệ 
vì thương cho người dân bản xứ nơi đây quá nghèo; họ mặc 
trang phục quá đơn sơ và nét mặt thì đượm buồn.

Vì vậy, nên trong đoàn đã tùy tâm gieo duyên cho họ 
một ít tịnh tài và bánh mang từ Việt Nam, gọi là phước 
duyên cùng hưởng. Họ nhận bánh mà không nhận tiền vì 
họ nói rằng: “Chúng con Bạch Lạt ma, chúng con nghèo 
vật chất nhưng chưa bao giờ nhận của tịnh tài bất kỳ ai, vì 
chúng con phải gieo trồng phước thiện để còn có tâm kính 
Tam bảo, bỏ tính tham ra khỏi uế trược tài danh”.

Nghe vậy ai cũng xức động và thương cho mình, chưa 
bỏ được tính buông tham, vứt bỏ ái tham ra khỏi ngã mạng 
tri kiến.

Và rồi, họ gom số tịnh tài lại mang lên cho Hòa thượng, 
họ nói rằng: “Chúng con cúng dường Tam bảo thôi, trong 
đó có Lạt Ma”.

Nghe xong, tôi cảm thấy mình còn phải học nhiều hơn 
nữa để học tánh nghèo mà buông xả là điều khó và khiêm 
cung chân thật. Huống gì càng giàu lại càng keo kiệt. Hay 
cho ai học được bài học ý nghĩ từ người Tây Tạng.

Hòa thượng dạy: “Anh Trung Toàn đại diện thầy và 
đoàn cùng chư vị thiện tín nam- nữ ở tại vùng Giang Tử 
này mang tịnh tài vào cúng dường Tam bảo, gieo nhân 
lành phước tuệ ngàn sau”.

Anh Trung Toàn đáp: “Dạ, chúng con vâng lời chỉ giáo”

Qua câu chuyện trên, tôi nhận thấy có nhiều điều phải 
học:

- Tham mà buông được thì trí tuệ phát sinh, nghèo mà 
bỏ tham thì giàu cùng tận; nghèo vật chất mà giàu phước 
đức Phật tâm.

- Nghèo mà bỏ tham thì có đầy đủ thiện duyên phước 
điền, tương lai rộng mở, học được từ đức tính khiêm cung.

- Nghèo mà bỏ tham là đức tính tình thương quý, hiến 
dâng cho ai nghèo hơn mình.

- Nghèo mà xả bỏ tham ái tài danh là đức tính rộng mở 
tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, không cầu lợi dưỡng cho ta.

- Nghèo mà buông xả là việc làm khó ở đời vì họ quá 
nghèo nên ít tiền tài bố thí. Ai nghĩ vậy là quá ích kỷ, hẹp 
tâm, chưa học được đức tính nghèo mà buông xả từ Xứ 
Tạng thần tiên. Như vậy, bạn còn nghèo tâm hồn mãi.

- Nghèo mà bố thí là việc làm có thật tại Tây Tạng, 
không mơ hò vọng tưởng đâu xa, mà ngay trong vùng đất 
xứ Tuyết.
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- Nghèo mà xả bỏ danh vọng là việc làm cao thượng, 
ta nên học và hành theo để nguồn tâm tỏa sáng trong đời.

Tôi đã đến Giang Tử vào mùa hè cuối, vụ đầu thu. Từ 
đó mà học được đức tính xả tham từ nghèo để biết cầu 
phước đức và trí tuệ.

Ôi đẹp làm sao khi trăng sao trên trời, giữa trái đất có 
muôn vàn cảnh khổ đau, giàu nghèo. Để học được tính 
buông xả tham, hãy một lần ghé thăm vùng Giang Tử - Xứ 
Tạng núi Tuyết, để trở về đức tính khiêm cung giao nguyện, 
lấy trí tuệ làm con đường hạnh phúc, bỏ tính tham lên 
tuyết trắng mây trời. Ai đến đó xin học bài có thật: Nghèo 
mà buông xả tính tài sắc tham danh.

Ôi đẹp làm sao ngàn đời tôi và bạn cùng học và khiến 
trong đoàn ai cũng tùy hỷ sinh tâm phước thiện, khiến cho 
chuyến chiêm bái Tây tạng trở nên giá trị hàng nghìn lần. 
Buông bỏ tánh tham, nghèo chân thật, bình an, hạnh phúc 
đó là kết thành duyên lành Tam bảo chu viên.

Tôi đã kết lại thành vần thơ: 

Nghèo mà xả ái cầu tham,
Tiền tài danh vị, bình an trọn tình.
Cúng dường Phật tánh im kinh,
Gieo trồng thiện tín, tâm mình sáng trong.
Khiêm cung đức độ tin trồng,
Ngàn đời giàu tuệ, sắc hồng nhân gian.
Ba vạn Tây Tạng thánh phàm,
Trì câu thần chú, vững vàng niềm tin.
Kumbum thánh tuệ uy linh,

Thần dâng hiến cúng, đăng trình phước duyên.
Nghèo mà bỏ tánh tham tiền,
Cầu Đức trí phước, hiển nhiên giữa đời.
Khởi lòng tín Phật muôn nơi,
Thầy sanh hoan hỷ, mỉm cười Bạch Cư.
Phật ân thiền tọa tâm từ,
Ngàn phương phước chúng, huân tu đời này.
Dân Tây Tạng đến bên thầy,
Lòng con học tánh, bỏ ngay tham cầu.
Kiếp này có đủ thiện màu,
Cúng dường học tánh, quay đầu Phật tâm.

Vâng, bài học từ nghèo mà biết buông xả tôi có được 
bài học từ muôn đời cầu đạo gieo duyên, có thật giữa xứ 
Tạng mến thương. Chắc hẳn, sẽ có nhiều vô vàn những 
điều thần bí học được từ Bí Mật Xứ Tạng nhớ em.
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Thật

Sống ở đời tất cả đều phải học đối diện sự thật vì sự thật 
là thứ hiển nhiên trong cuộc đời. Sự thật từ công việc, từ 
lời nói, hành động, việc làm, cuộc sống, tình yêu vợ chồng, 
cha con, xã hội. Sự tu học có thực ở đời là lòng chân thật.

Cái thật là cái tồn tại bền bỉ, dài lâu. Cái gì dối trá sẽ mau 
chóng bị lọi bỏ khỏi cuộc chơi giữa đời. Vì sao vậy:

Vì sự thật là điều uy tín, nhân cách, trung thành, chân 
thật, tín nhiệm trong lời ăn tiếng nói, ứng xử của bạn và tôi, 
của bạn và đồng nghiệp, của bạn và nhân loại. Đối với bố 
mẹ, gia đình, dòng họ, bạn đã và đang sống tại vườn tâm 
nhà bạn, trên đất nước ta bà này.

Thật là pháp sống, là pháp tu không nói dối của Chư 
phật đã chỉ dạy trong luật Tạng của người con Phật.

Không nói dối mà nói thật là người có lòng uy tín, nhân 
cách tốt từ hành động đến việc làm, tạo ra sự phước đức 
lớn nhất mà ta cần có.

Thật và hư là hai thực thể, âm và dương, tốt và xấu, nhân 
và quả, nghiệp báo và luân hồi, Phật tính và ma tính ác 
nghiệp, tình yêu và dối trá.

Thật và hư là hai thực thể, âm và dương, tốt và 
xấu, nhân và quả, nghiệp báo và luân hồi, Phật 
tính và ma tính ác nghiệp, tình yêu và dối trá.
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Thật là người có tâm sống chân thật mọi lúc, mọi nơi, 
hôm nay và muôn kiếp về sau.

Thật là một nhân cách đẹp ở đời, trong phạm trù tu và 
học để trở thành người tốt và có ích cho xã hội, giữ được tính 
hòa bình từ chân thật nhất.

Do đó, ai học đươc chữ chân thật thì vị đó có chất tuệ 
kim cương như trái tim Bồ tát Văn thù sư lợi, đưa chúng 
sinh trở về trí tuệ từ Bồ tát đỉnh Ngũ đài sơn.

Mong sao ảnh trí tuệ thật luôn luôn có trong trái tim 
bạn và tôi, để cuộc đời bớt khổ mà an lạc, tự do hành hoặc 
luôn trong sáng như tia nắng bình minh giữa đất trời tự do.
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Chút tình chẳng còn vương

Chuyện tình yêu trong mơ tiền kiếp từ quá khứ xa vời, 
nếu ta không đoạn được cái dục biệt ly thì ta sẽ có những 
nỗi khổ bi lụy từ đời này qua đến kiếp khác.

Chút tình chẳng còn vương là câu chuyện trong mơ từ 
người tình của quá khứ.

Đêm qua, tôi mơ vào một cung cảnh có ngàn mây núi, 
hoa đẹp các loại, chim muông ngàn gió vi vu, bốn bề thông 
reo, tôi đã gặp một người. Người ấy đưa cho tôi một tờ giấy 
có nội dung là:

“Tình tôi chẳng vướng bụi hồng
Liễu mê sắc tướng, tu trong tâm hồn.
Chuyến đò sanh tử vô ngôn,
Đến như giấc mộng, im ơn vướng gì?”

Tôi đã đọc và tôi gặp một cô gái. Cô ta nói rằng: “Bạn 
đến và đi về bến giác.”

Tôi đáp trả: “Chút tình chẳng còn vương, làm gì mà 
không đến Bến giác”.

Tình tôi chẳng vướng bụi hồng 
Liễu mê sắc tướng, tu trong tâm hồn. 
Chuyến đò sanh tử vô ngôn, 
Đến như giấc mộng, im ơn vướng gì?
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Tỉnh cơn mộng, tôi nhớ như in bài thơ.

Qua giấc mộng ta hiểu: Nếu ái tình tri kỷ của ta chưa 
đoạn tận, thì đường tu còn nhiều chông gai sầu khổ. Đường 
tu còn nhiều chân lý nhiệm màu khi ta biết đoạn tuyệt ái 
dục.

Cho nên, Đức Phật dạy: “Ái biệt ly khổ” nên ta hiểu 
được rằng chút tình chẳng còn vương, khi ái tình đã đoạn 
trừ diệt định trong ngàn kiếp nhân sinh.

Bán cái khổ đi

Đời sống của ta sinh ra trong kiếp này là một nhân 
duyên từ tiền kiếp quá khứ đến hiện tại. Sinh ra trong đời 
có đầy đủ phước báu nhân duyên, đầy đủ điều kiện từ vật 
chất đến tinh thần là phước đức lớn nhất.

Ai có được cha mẹ, anh em, bạn bè trân quý lẫn nhau, 
thương yêu trong đời và tu học với Tam bảo đó là điều 
phước đức sâu dầy nhất kiếp người.

Mặt khác, trong đời ai giàu, ai khổ, ai vui, ai buồn, ai 
hờn, ai trách, ai đẹp, ai xấu, ai khổ đau khi tình yêu chưa 
được hoàn thiện?

Trong chuyến hành du tu bụi, tôi đã đến vùng núi 
Krong Bắc, tỉnh ĐakLak, có ngôi chùa Phước Ấn cách thành 
phố Buôn Mê khoảng 50km. Đi từ km3 đến ngã ba thị trấn 
Phước An vào khoảng 13km là ta gặp ngôi ni viện Phước Ấn 
nhỏ xinh và thanh cảnh.

Trong cuộc hội ngộ nhân duyên đó, tôi đã gặp một anh 
tên là Dũng, sinh năm 1992. Anh ta có vợ năm 2014 và có 
thêm 1 cháu. Trải qua thời thanh niên đẹp đẽ, anh ta cũng 
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đã làm qua một số nghề như khoan giếng, làm vườn, thợ 
nề... cuộc sống đủ mưu sinh, vất vả lo cho mẹ hiền, vợ và 
con thơ. Ngày lại qua ngày, hai vợ chồng sống với nhau 
được 4 năm, cuộc sống đôi lúc cũng xảy ra mâu thuẫn.

Bất chợt, anh Dũng gặp tôi trong ngôi già lam Phước 
Ấn, anh đến và tâm sự:

- Bạch thầy, cho con tâm sự?

- Được, không có gì!

- Thưa thầy, chuyện vợ chồng đôi lúc chưa hiểu nhau 
nên xảy ra mâu thuẫn, hận thù, cố chấp, vợ con không hiểu 
được con.

Tôi đáp trong sự lắng nghe hết lòng, hiểu qua hoàn 
cảnh của anh và biết những khó khăn vất vả mà anh phải 
chịu đựng, bước qua.

Anh than rằng: 

- Làm sao con bớt khổ?

Tôi đáp: “Đối diện và chấp nhận thì ta mới bán cái 
khổ đi. Nghĩa là: Ta nghe vợ ta có gì khó khăn thì ta tháo 
gỡ, ta phải hiểu cho sâu sắc, ta phải nhìn và thấy được 
nó có nguyên nhân từ đâu, do ai thì ta mới bán cái khổ 
đi hết được”.

- Dạ con đã hiểu. Con cảm ơn thầy đã mua cái khổ cho 
con khi thầy lắng nghe con.

Tôi cười vang và mời anh dùng 1 ly trà ngon, đang nóng. 
Anh uống ngụm trà với sự thư thái như bán đi cái khổ cho 
núi rừng theo hương xứ Cafe ngọt đắng ngàn đời trong ánh 
nắng ban mai.

Thật vậy, bán cái khổ đi đó chính là một chất liệu lắng 
nghe và cảm thông. Bán cái khổ đi thì ta mới bán sạch trong 
tiếng khổ qua pháp tu Di Đà quét sạch ái nghiệp biệt ly, để 
ta thong dong tự tại trong muôn ngàn cung bậc niềm vui.
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Học là pháp nhìn sâu

Học là một pháp nhìn sâu trong từng khoảnh khắc tu 
học, từng giây phút suy tư. Học là chất liệu đưa ta về với trí 
tuệ và sự tư duy nhanh trong ánh mắt, trong từng thời khắc 
cuộc đời.

Ta sống trong xã hội công nghệ hiện đại, khi khoa học 
phát triển, thế giới bùng nổ mạng internet. Tất cả sự phát 
triển đi lên bằng khối óc tư duy tuyệt vời của con người. 

Học là phép nhìn sâu trong cái nghĩ, cái nghe, cái biết, 
cái thấy, cái hiện đại, công nghệ. Dù là già hay trẻ đều học 
theo để có cái nhìn mới mẻ.

Học là phép nhìn sâu. Nếu ta có tư duy và chánh kiến 
chính xác, đúng nghĩa, cái nhìn rộng mở với công nghệ hiện 
đại thì sẽ ứng dụng vào đời sống một cách khoa học. Do 
vậy, ai trong chúng ta cũng cần học để có tư duy khai mở. 
Học không thừa, không thiếu, học hết cả cuộc đời từ những 
hành động nhỏ, từ lời nói, hành vi, từ cái chính diện đến 
những góc khuất. Ta cần học để có phương pháp nhìn sâu.

Thực vậy, đời này không cầu học thì chẳng khôn chút nào.
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Thế thì có gì mà ta khoe khoang sự hiểu biết, không cầu 
đến học? Những ai nói là làm theo suy nghĩ đó, chứng tỏ 
người ấy đã bị mù trong việc học từ cuộc đời truyền trao.

Bởi vậy, bạn và tôi cùng học để có một ngày ta thành 
người hữu dụng trong đời ta và muôn người. Vậy thì có gì 
mà ta không bỏ thời gian ra để học phép nhìn sâu vào tâm 
hồn và đời sống nhân gian.
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Cõi lòng chân thật

Cuộc sống của bạn và tôi sinh ra trên đời đều từ nhiều 
phía khác nhau, từ nhiều hoàn cảnh không gian và thời 
gian, gia đình, địa phương, xứ sở, điều kiện sống...Nhưng 
ta đến bên nhau cũng từ nhân duyên nhiều kiếp. Sống phải 
đẹp cho đời, sống chân thật và hết lòng, từ dung dị giản 
đơn nơi trái tim và tâm hồn tự nguyện. Đến không bị ức 
chế, ép buộc, không gò bó thù hận, không bị gượng ép với 
ai. Nếu ta bị gượng ép thì ta đến với nhau không bằng sự 
chân thật của nhau. Như vậy, ta sẽ mất đi chủ quyền và 
tính tự do từ cõi lòng chân thật.

Phật dạy: “Ai đến với ta đều từ nhân duyên tiền kiếp và 
oán hay thù đều có kết quả từ ngàn xưa”.

Do vậy, người xưa có câu: “Quen biết đầy thiên hạ, tri 
âm được mấy người”. Ta thấy rằng, giáo lý nhân duyên là 
giáo lý chân thật giúp cho ta nhìn và quán chiếu sâu sắc 
về kiếp trước nhân duyên. Có khi ta đến bên nhau từ chân 
thật tâm hồn, giúp hết lòng sống tốt hơn. Có khi ta đến bên 
nhau từ chân lý anh em kết nghĩa ta sống hết lòng từ cõi 
lòng chân thật, tự tâm cho đời thêm hạnh phúc. Đừng so 
đo tính toán ở góc cạnh nào mà nghe từ cõi tịnh con tim.

Phật dạy: 

Ai đến với ta đều từ nhân duyên tiền kiếp và 
oán hay thù đều có kết quả từ ngàn xưa.
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Khổ đau từ cái miệng

Hạt mưa vùng cao nguyên Buôn Mê Thuột rơi xuống 
trên vườn, một màu hoa trắng của cafe ngọt đắng. Mưa là 
vui khi tất cả vườn cafe không cần tưới nước và chăm sóc.

Trong cuộc du hành lên xứ cao nguyên tham dự lễ vía 
Quán Thế Âm đản sanh, tôi đã trở về vùng đất Buôn Hồ, 
quốc lộ 14 cách thành phố Buôn Mê 25km. Tôi có dịp ghé 
thăm anh Nhã, người học trò sau cuộc tình chia ly. Thầy 
và trò đã cười trong niềm hoan hỷ như những lần hội ngộ 
trước, an lạc trong tâm hồn. Khi chuyện tình sầu đã qua 
dần theo năm tháng, anh Nhã giờ quan tâm hơn về nội 
lòng tâm cảnh, biết hiểu hơn về cuộc sống nhân sinh, yêu 
quý hơn về sự cho và nhận, cảm thông hơn và con tim biết 
chấp nhận, tha thứ. Anh đã hiểu hơn về nghiệp.

Nghiệp thì có từ hành động, tạo tác từ quá khứ đến 
hiện tại. Nghiệp xuất phát từ thân, khẩu, ý thức con người. 
Do nhận thức sai lầm, thiển cận khiến cho nghiệp bán ta và 
do sự tu học chưa sâu nên ta luôn bị nghiệp theo ta, hút hết 
chất trí tuệ. Bởi vậy mà khiến thân hành động bất như ý.
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Anh tâm sự: 

- Bạch thầy, con suy nghĩ: Con thân thế cao lớn nhưng 
cái miệng nhỏ làm khổ cả cái thân. Mong thầy giúp con.

Tôi nghe chăm chú và hít thở. Tay nâng uống cốc nước 
lọc thật sâu sắc rồi trả lời rằng:

- Cái miệng làm khổ cái thân, vì tất cả cái khổ từ miệng 
mà ra. Nếu cái miệng nói lời chân thật thì cái thân cho ta 
uy tín. Nếu cái miệng nói lời dễ thương thì cái thân cho ta 
góc nhìn và hành động, khiến những người xung quanh 
luôn yêu quý và trân trọng ta. Nếu cái miệng nói hai lời 
thì cái thân ta khổ đau và mất hết niềm tin giữa người với 
người, giữa thiên nhiên với loài vật. Sự tin cậy không còn 
như ý. Do đó, cái miệng làm khổ thân. Nếu dùng miệng nói 
lời ác, lời thô tục, lời nguyền rủa ác tâm, lời thị phi bất hiếu, 
lời xu nịnh bất minh, lời hoa mỹ đôi chiều thì cái thân bất 
an và tâm hồn không trong sạch.

Do đó, khổ từ miệng mà ra, Đức Phật dạy: 

“Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ quả thị.
Dục tri lai thế quả
Kim sanh tác quả thị.”

Dịch là:

“Muốn hiểu nhân đời trước,
Xem giả thọ đời này.
Muốn xem quả đời sau,
Xem nghiệp tạo đời này.”

Thật vậy, cái sinh tạo nghiệp đời này đều do cái khẩu. 

Tuy rằng khẩu trên miệng ta nhưng họa lại sinh ra điều tai 
tiếng lớn.

Vậy con thấy đó, cha mẹ bất hòa, vợ chồng bất nghĩa, 
con cái bất hiếu... đều do cái miệng ta mà ra. Cho nên, cái 
miệng làm khổ thân hay khổ đau từ cái miệng mà ra. Nó là 
tác nhân khổ đau còn thân tâm là tác quả.

Anh Nhã chăm chú nghe tôi trả lời rồi anh cười trong 
niềm tin.

Tôi nói rằng: 

- Con thấy đó, cười cũng là từ miệng, khóc cũng từ 
miệng, ăn từ miệng, thở cũng từ miệng, tham sân si cũng 
từ nghiệp miệng, tranh giành hơn thua, tiền tài danh vọng 
cũng từ miệng mà ra. Chung quy lại, tại miệng mà khổ thân 
và tâm ta. Do vậy, các cụ dạy: “Họa tùng khẩu xuất, họa 
tòng khẩu nhập” nghĩa là: Tai họa từ miệng mà ra, bệnh tật 
từ miệng mà vào.

 Mặt khác, họa từ cái miệng phóng ra, nói ra, làm ra, 
gây ra từ cái miệng vô duyên tà ngữ, vô duyên nhân quả 
không sợ tà tâm nhập trí. Do đó họa từ cái miệng phóng ra 
gây tội, bệnh từ miệng mang vào gây ra thân đau từ cách ăn 
sai, ăn tham, ăn sân hận thù oán, ăn si mê lầm lỗi nên bệnh 
do miệng tạo cho đời ta.

Tôi đã nói: “Cười con nhé! Hãy tập cười cho đời bớt khổ 
đau.”

Thế là thầy và trò lại có nhiều niềm hỷ lạc trong từng 
ý niệm từ cái miệng thanh tịnh, lan tỏa hạnh nguyện lắng 
nghe Bồ tát Quán Thế Âm, cho hôm nay và mai sau.
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Đằng sau cái nhìn

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cho ta được góc nhìn muôn 
phía, từ bầu trời thiên nhiên, cây cỏ, trăng đêm, nắng bình 
minh, từ ngọn núi trùng dương, từ đại dương biển cả. Mắt 
đã giúp ta nhìn từ tận trái tim đến tình yêu đôi lứa. Đôi mắt 
cho ta hiểu và cho ta biết, cho ta thương, cho ta quý trọng, 
cho ta từ cái thấy trong biển đời tử sinh.

Đằng sau góc nhìn sinh tử, ta luôn cảm ơn cuộc đời, 
cha mẹ, gia đình, tình yêu và những thời gian vào trong 
niềm tin chân lý, đích thực từ cái nhìn trước sau.

Đằng sau góc nhìn ta có đủ chân lý sâu và cạn, dài và 
ngắn, trên và dưới, trong và ngoài, ánh sáng và bóng đêm 
để góc nhìn đằng sau của ta luôn là con đường dài trong 
từng ý niệm chân lý.

Do đó, hãy tập nhìn từ sau góc nhìn có đủ chất tuệ từ 
chánh tư duy.

Ai làm được, người đó có thể là bạn hay tôi đều có con 
đường đi về tự tại vững chắc nhất, khi ta hiểu và thương.
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Vậy đằng sau cái nhìn ta đã ung dung tập đức tính từ 
bi, để rồi ứng dụng công hành trí tuệ. Công năng ấy sẽ trở 
về hạt giống tình thương qua cái nhìn đằng sau nhân quả.
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Nhận cả tâm hồn

Đời sống ta cần cho và nhận. Sự học tập từ cái cho 
là lòng không tham, không ích kỷ, không hẹp hòi, cho đi 
những gì mà ta có quyền nắm giữ trong tay để ta cho một 
cách bình an.

Cho là cách đối trị lòng tham. Vì sao? 

Vì khi ta cho mà chưa bằng cả tâm hồn, cho xong lại ích 
kỷ cái cho, cho xong thì muốn người nhận hiến tặng ta lại 
cái khác thì cái cho đó là có chủ đích, cái cho đó là phép giả 
tâm đối trị.

Nhận là bài học từ cái cho có tâm hồn nên ta nhận cái 
gì thì ta suy nghĩ và tu học thật sâu sắc, cho cái nhận để 
tăng phước đức và trí tuệ cho người hiến tặng từ vật cho 
đến ta. Tu được như vậy thì ta bình an.

Cho nên các cụ có câu rằng: “Của cho không bằng cách 
cho. Của nhận phải biết từ lòng nhân tâm”.

Nghĩa là sự cho chính là cách trân quý, là trân trọng từ 
tấm lòng cho. Nhưng cho thế nào mới là cách cần học.

Cách cho là một phép lạ từ nguồn dưỡng nuôi 
hạnh phúc, nên ta cho ai thì luôn cười và hoan hỷ 
để cách cho và cách nhận bằng cả tâm hồn. 

Sống là để cho và nhận theo đúng pháp chánh 
tư duy.
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Cách cho là một phép lạ từ nguồn dưỡng nuôi hạnh 
phúc, nên ta cho ai thì luôn cười và hoan hỷ để cách cho 
và cách nhận bằng cả tâm hồn.

Sống là để cho và nhận theo đúng pháp chánh tư duy.

Ân tình chúng buồn thương

Nắng đã về khi màu xuân đang hé nụ mai vàng, ánh 
sương hồng đã đọng lại trên cành cây, chút tình yêu thi vị 
cũng nảy sinh ra khi tâm cùng tâm chung nhau hẹn ước.

Một buổi chiều trên ngọn đồi Phước Vân xã Hòa Lễ, 
huyện Krông Bông, tỉnh ĐakLak, tôi tạm trú trong chùa 
Phước Vân. Nơi đại đức Thích Giác Hiền đang trụ trì. Anh 
em huynh đệ đang chia sẻ về đường hướng tu tập, chia sẻ 
cách sống trong đời thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại báo 
hiệu. Tôi đã tạm dừng cuộc đàm thoại của 2 huynh đệ, xin 
phép và nhìn số diện thoại lạ gọi đến. Tôi nhìn thật sâu và 
thở thật đều. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên tôi bắt 
máy thì nghe bên kia có tiếng gọi: Bạch Thầy...!

Rồi một tiếng khóc nức nở vang lên.

Tôi đã lắng nghe đầu dây bên kia thầm gọi:

- Con là Minh Ngọc, thầy có nhớ con không?

- Vâng thầy nhớ. Con khỏe không? Công việc kinh doanh 
làm ăn và tình nguyện viên sao rồi?
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Minh Ngọc trả lời trong tiếng khóc nghẹn:

- Dạ... dạ... công việc của con vẫn tốt nhưng con buồn 
nhiều chuyện tình cảm của con thầy ạ.

Tôi nói:

- Có gì con nói thầy nghe!

- Dạ Bạch thầy, chưa bao giờ con sống chui lủi như hôm 
nay khi phải trốn tránh như một người ngục tù khổ đau và 
bất hạnh, mà đi đâu con cũng sợ và lo lắng từng giây từng 
phút. Con sợ người ta ác tâm tính sổ con thầy ạ.

Tôi hỏi:

- Sao lại có chuyện tính sổ, sợ ác tâm vậy con?

- Bạch thầy, con xin tâm sự thật để thầy hiểu nỗi lòng 
của con trẻ, con biết khi con nói ra con sẽ sai và con sẽ 
mang tội.

Tôi chăm chú lắng nghe và nói:

- Không có gì con ạ. Thầy đang lắng nghe lòng con.

Chuyện tình thế gian khi không được yêu là chuyện tình 
muôn thuở. Chuyện được yêu mà không chấp nhận, thừa 
nhận là chuyện thế gian thay lời đổi dạ tâm hồn. Ác tâm, ác 
trí, ác nhân, ác nghĩa, ác tình, trốn đi lẫn tránh trách nhiệm 
thù hận khi sự suy nghĩ chưa được chín chắn. Ân tình chút 
buồn thương, tôi đã lắng nghe và chia sẻ.

Minh Ngọc nói:

- Bạch thầy, cách đây vào tháng 10/2016 con có làm 
chương trình tình nguyện phát quà chăn ấm lên vùng biên 

giới Y Tý để hỗ trợ cho bà con nghèo. Chúng con đi rất hạnh 
phúc và đã hoàn thành công tác thiện nguyện một cách 
viên mãn được mọi người ủng hộ, trân trọng. Chúng con 
làm cả nội tâm, làm hết lòng trong từng ý thức, giúp đúng 
năng lượng từ bi và tình thương cuộc sống. Các chú bộ đội 
biên phòng hoan hỷ nở nụ cười chân thiện làm chúng con 
hân hoan và an lạc. Trong cuộc hội ngộ nhân duyên đó, 
con Minh Ngọc đã gặp một người thanh niên tên là Hiền 
Tâm. Anh sinh năm 1989, quê Thanh Hóa. Anh có gia đình 
êm ấm, bố mẹ chăm sóc chu đáo, học tập đạt nguyện khi 
anh làm ở Viện kiểm sát. Gia thế là vậy. Chúng con chẳng 
nghĩ gì đến chuyện xảy ra, tự nguyện đến bên nhau. Qua 
tìm hiểu 3 tháng chúng con được hai bên chấp nhận vào 
tháng 12/2016. Trong buổi trời mưa ướt áo, giá rét vun 
tình, chuyện tình yêu đôi lứa đã nếm trải ân tình ngọt đắng, 
chúng con đã trao thân gửi phận cho nhau, cứ nghĩ rằng ta 
đã đến bên nhau xây tình hạnh phúc. Nào ngờ đâu, giọt 
hồng đào tạo thành nhân nghĩa chuyện tình kia đã có hài 
nhi, Hiền Tâm không thừa nhận hạt giống hoa trái kia do 
mình tạo thành. Tiếng than lòng nức nở khi Hiền Tâm hắt 
hủi con, còn mang tâm tà ác trí dọa nạt là phải hủy đi hình 
hài đang hình thành trong con. Nếu không, con sẽ không 
được yên và mãi bất an trong tâm hồn.

Nghe xong câu chuyện, tôi lặng thở sâu và nói:

- Minh Ngọc con thương, con nên nói chuyện thật chín 
chắn với gia đình Hiền Tâm để đi đến kết quả an lành và 
nhớ nghĩ đến mẹ Quán Âm, nuôi dưỡng thai nhi đến ngày 
khôn lớn. Chuyện tình đôi lúc ngang trái nhưng tha thứ và 
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tự nguyện đến bên nhau thì ái biệt ly sầu sẽ vơi qua. Vì ái 
tình trong đôi mắt ngục tù quỷ dữ luôn là miếng mồi ngon 
cho ai nhẹ dạ tâm hồn, mình không tỉnh táo thì tức thời 
ngục tù quỷ dữ nuốt chửng và làm ta khổ đau con ạ. Vậy thì 
con hãy tạm đến bên gia đình, nhờ gia đình thương giúp đỡ 
con trong lúc khó khăn này. Thầy nghĩ con vượt qua.

Nào ngờ đâu, ân tình chút buồn thương đã đi và thai 
nhi gần 5 tháng hình thành tình yêu. Còn 2 tháng thai nhi 
phát triển cứ ngỡ rằng chuyện hợp duyên sẽ đến bên nhau, 
bất chợt Hiền Tâm dọa nạt Minh Ngọc khiến tâm hồn và 
cách nghĩ có nhiều biến động, thù hằn.

Tôi đã nghe và có lời khuyên chân thành, không biết 
thế nào, hai con có thành tựu được phúc phần hay không. 
Mong rằng các con vượt qua được câu chuyện tình đầy ân 
oán. Tình là giấc mộng cô đơn lạnh lùng khi ta trải lòng ôm 
ấp thì thù hận xóa tan.

Để rồi hôm nay, Minh Ngọc đã hạ sinh được một cậu 
con trai kháu khỉnh, được sự chăm sóc bảo vệ của gia đình 
Minh Ngọc, nên em bé được an toàn. 

Hôm nay, ngồi viết lại câu chuyện này thì Minh Ngọc 
đã có một cuộc tình đầy tang thương, luôn phải gieo hạt 
mầm hạnh phúc để tình ta về chung con đường thanh 
trong ngời sáng.

Âm tình chúng buồn thương cho những ai đừng có nhẹ 
dạ với tiếng mời gọi si tình, mà hãy thức tỉnh lại để ta tìm 
đúng ý nguyện trong hai trái tim hạnh phúc.

Chút lòng người em

Bạn và tôi cùng tu trên con đường giải thoát, theo giáo 
lý Phật đà, tìm ra chân lý giải nguyện hạnh lành tu học, 
buông tâm ác nghiệp, sống hạnh phúc thiện tâm để tìm ra 
con đường lý tưởng trong hạnh nguyện tu thân.

Chút lòng người em tri kỷ luôn giúp ta vượt qua, tháo gỡ 
những móc xích hận thù, những uẩn khúc chúng ta chưa 
an lạc thân và tâm. 

Chút lòng người em đang trên đường đời đầy giông 
bão, đang có lối đi bị chệch hướng tu học trong tứ niệm xứ. 
Vì sao?

Vì tứ niệm xứ giúp ta tháo gỡ hạt giống khổ đau từ thân 
và tâm, từ nhân đến quả, nghiệp ác đến dứt sạch nghiệp 
ác, từ thiện duyên đến phúc đức nhiều đời. Thân, thọ, tâm, 
pháp là bốn chân lý tứ niệm xứ giúp ta quán niệm về hơi thở, 
đời sống, phổ biến rộng khắp tâm lý, áp dụng hằng ngày. 

Chút tình trong lòng người em ta phải học từ thân trong 
mọi động tác, hành động đi đứng, nằm ngồi, cảm giác của 
thân cử động. Chút tình trong lòng người em ta phải học từ 
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thọ tức là cảm nhận dấy lên trong tâm, biết chúng dễ chịu 
hay khó chịu, biết chúng yêu hay ghét, biết chúng thù oán 
hay khổ đau, có tâm hay vô tâm. Ta biết được, nhận thức 
được tức thời chút lòng người em sẽ được nuôi dưỡng hạt 
giống tốt nhất cho đời hôm nay và mai sau.

Chút tình trong lòng người em ta cần nuôi lớn được hạt 
giống tâm vì tâm là chú ý đến ý nghĩa, sự suy nghĩ, đang 
luân chuyển tâm thức; tâm sáng hay tâm tối đều là tâm 
từ tiền kiếp tham khởi sinh. Tâm vô tham là tâm có năng 
lượng tu học được đức tính từ bi hỷ xả, tâm vô sân là học 
được nguồn tuệ giác, từ chút lòng người em không thù 
hận, giận hờn hay oán trách đều rơi rụng xuống dòng sông 
phiền não, gột rửa tâm thức, giúp ta đi lên đoạn tận cái ái 
nhiễm thù hận sân si. Tâm vô si là tâm được học phép lạ 
hiểu sâu và nhìn nhận nên tâm si mê được đánh tan tâm 
sở hành, đưa lại chút tình trong lòng người em có hạt giống 
Phật tâm.

Chút tình trong lòng người em được xoa dịu hơn pháp 
hành tu học, từ niềm tin, chân lý sâu sắc trong gốc rễ tánh 
an nhiên, đức hạnh. Tu là nhìn, tu là quán, tu là học, tu là 
hành, tu là trừ, tu là dẹp não phiền, tu là bỏ đọc tố tham 
nhiễm, tu là bước, tu là đến. Tu là đụng, tu là chạm, tu là 
chơi, tu là đi đứng tự do trong chánh pháp từ ý niệm vô ngã 
vị tha. Vì ta như vậy ta mới thắng đến chân lý Phật pháp 
trong ta.

Vậy thì, chút lòng người em chính là chẳng ai xa mà 
chính ta là hạt giống tu hành. Bạn và tôi cùng nhau hiện 
hữu tu học bên nhau.

Chút tình người em có mặt trong mỗi nhân duyên.
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Chấp nhận cuộc chơi

Sinh ra trong cõi đời này ta phải biết chấp nhận cuộc 
chơi.

Cuộc chơi là nơi ta đến, nơi ta sinh ra, nơi ở, nơi ta sống, 
nơi ta tiếp bước nguồn năng lượng từ đất trời đến vạn hữu 
thiên nhiên.

Sinh ra trong đời dù giàu hay nghèo, dù khổ, dù vui, tất 
cả đều có nghiệp. Muốn chấp nhận cuộc chơi ta phải nỗ 
lực tu học, tu trong ý chí để chuyển hóa nghiệp lực thành 
trí nguyện hoa sen trong từng trái tim và sức mạnh tâm 
linh, từ nghèo vượt lên thành giàu là ta nuôi lớn hạt giống 
tâm hồn phước đức, từ giàu ta nuôi bồi hạt ngọc thiện 
phước; từ khổ đau ta vượt qua đời sống an lạc khi pháp tu 
nhẫn nhục Ba la mật; từ vui trong tâm, ta cần an lạc tự thân 
thì sự tu giúp ta chấp thuận cuộc chơi dâu bể đường đời.

Sinh ra trong đời ta có dòng tộc tốt từ sở học, sở làm, sở 
tu, sở nguyện hiếu kính - đó là phước đức lớn nhất.

Sinh ra trong đời ta có dòng tộc nghịch duyên; gia 
tộc ly tán, anh em chú bác ly hương biệt xứ đó là ta kém 
phước đức.

Cõi phàm trần từ Tịnh độ hay uế độ, ta đều 
chấp thuận cuộc chơi mà tiến xa hơn để tu tập và 
nhận lãnh pháp khi tu tâm.
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Sinh ra có đầy đủ gia đình hay sinh ra thiếu tất cả tâm 
hồn đến vật chất, thì đó là nghiệp duyên. Chấp nhận cuộc 
chơi ta phải mỉm cười và nghiêng mình tu tập để tâm an 
lạc có mặt trong trái tim ta.

Cõi phàm trần từ Tịnh độ hay uế độ, ta đều chấp thuận 
cuộc chơi mà tiến xa hơn để tu tập và nhận lãnh pháp khi 
tu tâm.

Mặt khác, chấp nhận cuộc chơi như ta đến để trả nợ 
nhân duyên, vì trước đây ta đã bị nợ và vay nợ nên giờ quả 
báo hiện thời lúc nào cũng hoan hỷ xin trả tu trì.

Do đó, đến cõi này hãy vui lên để chấp nhận cuộc chơi 
sinh tử, cuộc chơi nhân duyên, cuộc chơi nghiệp báo, 
cuộc chơi thiện, cuộc chơi chia ly dù đó là sinh tử biệt ly. 
Đức Phật dạy rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” 
nghĩa là cái gì có hình tướng cái đó theo năm tháng mà 
hủy diệt nên chấp nhận cuộc chơi như chuyến đò sanh tử 
trầm luân. Vậy thì có gì mà buồn, hãy bước vào cuộc chơi 
trong kiếp sống nhân sinh.

Bạn và tôi cũng thế hãy chấp nhận cuộc chơi, như áng 
mây bay lưng đồi trôi vào sanh tử bến bờ vô chung.

Có cái nhìn chung

Bạn làm một vị quyền chức có địa vị trong xã hội hôm 
nay, bạn biết đặt hết quyền uy trên chất liệu của chung, thì 
bạn mới có cái nhìn chung từ phước đức, giúp cho xã hội 
bạn đang sống vượt qua cái khó khăn trong đời như bóc 
lột, cướp giật, tệ nạn được tiêu dần, giảm thiểu thì có cái 
nhìn chung trong quyền chức của bạn.

Bạn làm một vị quyền chức mà có tích lợi của riêng cho 
mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình thì bạn là 
tham quan vô tình trong chức quyền vị tước dân ban. Bạn 
làm như vậy trước mặt bạn hớn hở niềm vui, nhưng phía 
sau bạn có nhiều người nịnh hót, khiến bạn đến lúc nào 
cũng vào hố sâu hiểm trở, không ai vực bạn ra được khỏi 
ngõ tham ấy.

Bạn có cái nhìn chung là bỏ lòng tham ra bên ngoài và 
đưa vào đó một lòng chung thủy, và đặt lợi ích chung cho 
tất cả thì phước đức danh thơm hương tuệ cho mai sau còn 
mãi, bạn làm được bạn sẽ có nhiều nguồn tuệ giác lớn.

Bạn có cái nhìn chung là đưa cái ác ra ánh sáng, đưa cái 
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thiện ra nuôi dưỡng thăng hoa, đưa niềm tin phước đức và 
trí tuệ cho người thiếu nguồn năng lượng khiến cho họ có 
cái nhìn chung cùng thăng tiến đi lên.

Bạn có cái nhìn chung khi bạn đã buông đi lòng ích kỷ 
thì cái chung đó lớn dần theo tháng năm, tính ích kỷ bị dẹp 
qua để nhường cho cái chung thăng tiến.

Vậy bạn có cái nhìn chung từ xã hội hay trong công việc 
mà bạn đã đi qua.

Già mà vẫn còn ghen

Ghen là từ lòng ích kỷ và cái tôi của mình.

Ghen là cách nhìn cái gì cũng cho ta là số 1. Cho nên dù trẻ 
hay già vẫn nuôi lòng ghen như thường.

Ghen là lòng tham, lòng sân si, lòng si mê mù quáng vì 
cái ghen đã làm mất đi tuệ giác lý trí không có nhân cách. 
Ghen từ trong ta đến cái nhìn của ta bị mất.

Cho nên, già mà vẫn còn ghen khi có ai đó âu yếm 
chồng ta, vợ ta, con ta, của cải của ta. Khi danh lợi bị mất 
dần, già vẫn còn ghen.

Mặt khác, ta sống với hai chữ nhân duyên thì tiếng 
ghen sẽ giảm dần trong ta.

Vậy thì, bạn hãy sống và tập dần buông bỏ lòng ghen, 
có như thế dù ở đâu bạn cũng là người có chủ quyền sinh 
tử trong tâm hồn tự do. Hãy cười và trân quý thì lòng 
ghen sẽ tiêu tan sạch nghiệp oán thù, để từ đây cho tôi 
và bạn trong muôn ngàn vạn kiếp nhân sinh.
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Đôi mắt ta nhìn

Tập nhìn đời bằng đôi mắt biết yêu và trân quý. Tập 
nhìn đời bằng đôi mắt biết thương và chia sẻ, bằng tâm 
hồn trong đôi mắt lắng sâu, bằng niềm tin hạnh phúc khi 
không gian bao la và thời gian vô tận khiến tâm hồn ta là 
sức sống muôn trùng.

Tập nhìn đời bằng đôi mắt chánh niệm và nhẫn nhục 
bao dung. Tập nhìn đời bằng sự tha thứ và kham hạnh tâm 
hòa, khiến cho đôi mắt có giá trị về cách nhìn và sử lý hoàn 
cảnh xảy ra để tâm an lạc hạnh, kham trí dung hạnh sẻ chia 
và giúp đỡ dù đó là người đang thù ta thì bạn hãy có tấm 
lòng vị tha và dung hậu.

Ta tập nhìn bằng đôi mắt hiểu biết và trân quý, thì đôi 
mắt ấy giúp ta bước vào cảnh mộng tang sương trong lớp 
mây triền sông mê tan chảy, để ánh sáng bình minh tặng 
lại cho đời chất tuệ tình yêu.

Đôi mắt ta nhìn để hiểu, để yêu, để thương, để ghét. Đó 
là bốn không gian ta cần làm và tha thứ. Có được như vậy 
dù bạn là ai bạn vẫn sống tốt đẹp cho đời.

Nhìn bằng đôi mắt tuệ 
Tập sống đẹp cho đời 
Trong từng không gian sống
 Ứng trên môi nụ cười.
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Tu là một cách nhìn bằng tâm hồn trí tuệ và từ bi, để 
giải trình nghiệp chướng của ta đi về con đường tâm an 
giác ngộ, khi đôi mắt nhìn của ta không còn thù hận, không 
còn ghét giận, không còn đố kị hơn thua.

Ta là vậy, nên đôi mắt ta nhìn bằng hạnh nguyện đức 
tính mẹ hiền Quán Thế Âm phổ độ quần sanh, ra bến bờ 
sanh tử.

Thả vào đời bằng 2 chữ tự do, ta về đi trong kiếp rong 
chơi nhìn đời bằng đôi mắt sáng, phúc đức hay nghiệp 
quả từ đôi mắt sáng nhìn ra sự việc và hạnh nguyện tình 
thương. Ai làm được như vậy thì có được đôi mắt nhìn qua 
chất tuệ chân tu.

Hãy thả đôi mắt nhìn đời bằng trí tuệ lắng sâu.

“Nhìn bằng đôi mắt tuệ
Tập sống đẹp cho đời

Trong từng không gian sống
Ứng trên môi nụ cười”.

Ngạc nhiên khi ta được về

Sáng ngày 1/4/2017, tôi được trở về một vùng quê Phú 
Thọ, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh. Nơi đây có 1 ngôi 
chùa Khánh An, quang cảnh điêu tàn chỉ còn lại nền móng 
xưa cũ. Do chiến tranh và thời gian tàn phá nên tất cả chỉ 
còn lại trong tâm thức cuộc đời khi Phật tâm khởi hiện.

Bất chợt tôi gặp cụ bà ngoài 80 tuổi, da nhăn, tai lảng, 
mắt mờ, khiến tôi nhìn sâu lắng thấy sự vô thường của 
cuộc sống.

Ngạc nhiên khi ta được về trong bao ngày xa vắng, nhìn 
lạ lạ quen quen, lúc ẩn lúc hiện tại tâm. Bất giác tôi nghe 
cụ bà hỏi:

- Bạch thầy, đời người có bấy nhiêu năm?

Tôi đáp:

- Đời người chỉ trong hơi thở, nếu hơi thở dài thì mạng 
sống ta dài, nếu hơi thở ngắn thì thân mạng ta ngắn và kết 
thúc nhanh. Ngắn hay nhanh là do hơi thở và phước đức 
cụ ạ.
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- Bạch thầy, vàng và bùn có gì quý?

- Tôi đáp: Vàng thì quý khi ta có bài học về sự nhẫn nhục 
trân quý, từ cuộc sống như vàng tình, vàng nghĩa, vàng tâm 
hồn, vàng nhân cách nên vàng là chất liệu quý tạo nên của 
cải để chúng ta có được chất liệu cuộc sống trong thực tại. 
Vì vàng là tài nguyên thiên nhiên được hình thành từ địa 
chất, nên ta sử dụng vàng là bảo vật ươm mầm những tinh 
hoa từ tinh tế nghệ thuật sản phẩm từ vàng, làm đẹp và tôn 
vinh nét đẹp quý phái của con người từ ngàn xưa cho đến 
hôm nay. Bùn quý khi đặt đúng tâm điểm trồng các loại 
cây. Bùn quý như vàng khi người nông dân biết sử dụng, 
tạo ra thành quả mang lại lợi ích cho con người. Vàng và 
bùn đều quý như nhau.

Tôi cười và nói thêm:

- Cụ ơi, vàng và bùn đều có hạt giống tốt, nếu ta gieo 
đúng tâm điểm thì bùn cũng cho ra vàng và hạt lúa chắt 
chiu từ sức trí nhẫn nhục của tâm.

Thế là thầy trò thong dong trong tâm hồn tìm lại cố 
quận ngày xưa, tỉnh cơn mơ mộng trong giấc mộng bên 
đường.

Mặt khác, tôi đã trở về khi có những trải nghiệm thiên 
nhiên, và câu chuyện phiếm đời trao lại cho ai nhặt được 
bùn đất hoặc vàng trong chiếc túi càn khôn. Nụ cười tôi 
vang cả rừng núi Phú Thọ ngàn xưa, trong phương trời 
thong dong.
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Thi kệ giữa đường

Hạt nắng vàng đang đùa chơi trên đỉnh, tỉnh cơn mơ 
tìm lại ánh hoàng hôn, ta đã đi trong muôn ngàn đại kiếp, 
làm đẹp cho đời với trí tuệ tình yêu.

Trong thời gian tu bụi giữa đường, trên phương châm 
tham vấn tu học, tôi đã bước qua từng phương sơ thảo mộc 
rừng thiền, bước về Đà Lạt, Hà Giang, Sapa, Hạ Long, Điện 
Biên, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, xứ Nghệ núi 
Đại Tuệ tình thương, chùa Hương đỉnh cao, Hồng Lĩnh 
ngày về, Huế tình xứ Hương Giang kỳ mộng, Bà Nà Phật 
ngự, bánh ít tháp Bình Định hôm nào.

Hay Vĩnh Long, Trà Vinh miền sông nước, đỉnh núi Thị 
Vải hẹn gặp vị chân tu. Lại vào rừng thiền núi Cấm một 
thời tìm lại chốn tùng lâm.

Bao bước chân là bấy nhiêu kỳ mộng, bao nụ cười với 
thi kệ giữa đường, vững tâm nguyện du tăng tìm vào Phật 
chủng, biết lối về giới luật tinh chuyên.

Mặt khác, bàn chân bé xíu lặng nhìn vào Tây Tạng, Ấn 
Độ, Bhutan, Trung Quốc, Nhật Bản, Nepal, Tích Lan, Thái 

Bồ đề tâm kiên cố 
Nguyện bước tới nhân gian 
Xã tham sân chấp ngã 
Học tính Phật thanh nhàn.
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Lan, Lào, Miến Điện, Nga, Mông Cổ ngày về muôn thuở kỳ 
tâm. Đi để mà đi là pháp hành tôi dùng cho chuyến tăng du 
bụi hồng tìm về cội nguồn lịch sử Phật giáo Nguyên thủy, 
cội gốc tâm linh. Nơi bước chân bao bậc thánh tăng du hóa 
như các vị bồ tát hóa độ giữa đời, để lại muôn màu vàng 
ngọc âm vang tiếng kinh cầu.

Tôi đã đi trên tâm nguyện hành thân lạc bước, áo y 
vàng du tịnh nhân gian, trước lúc đi tôi còn nhớ thầy tôi là 
Hòa thượng thượng Thái hạ Hòa đã chỉ dạy:

“Con nhớ đi trên bàn chân vững chãi, làm việc gì luôn 
nhớ về bồ đề tâm”

Tôi biết chắp tay tri niệm và sống đúng lời thầy dạy, 
hành trì và tu tập để ta có sự nuôi dưỡng tâm nguyện bồ 
đề đã bao tháng ngày dài vô tận, đi để về lại với thi kệ giữa 
đường.

Tôi đã về lại Hà Nội xứ Bắc ngày thanh bình mùa thu 
dịu vợi, đã đảnh lễ Hòa thượng thượng Phổ hạ Tuệ, vị tôn 
túc đức hạnh mà tôi hằng kính quý, những ngày được tham 
vấn ngài tôi được ngài dạy:

“Người xuất gia đi hành phương tu trí, phải nhớ lời Phật 
dạy trong kinh, để đến đâu cũng an lạc cho quần chúng tu 
tập”

Rồi ngài dạy tiếp:

“Đi là phương thức làm đẹp, khi ta có giới hạnh khiêm 
cung, thì học từ nơi bàn chân con nhé. Đó mới chính là tứ 
tất đàn in sâu, như thị như phi, sống và đi bằng tâm từ bi hỷ 
xã, mới đích thực từ tên con...”

Vâng, qua lời dạy của các bậc tôn túc trưởng lão tôi đã áp 
dụng đúc kết lại bài thi kệ giữa đường.

“Bồ đề tâm kiên cố
Nguyện bước tới nhân gian
Xã tham sân chấp ngã
Học tính Phật thanh nhàn”.

Bài thi kệ giữa đường, làm tôi đi một cuộc đời du tăng 
hành khất, luôn an vui với tâm Phật, không bị kẹt dính vào 
ái tình, không tham đắm địa vị, không tài hoa sảo ngữ, 
không mềm lòng quỵ lụy, không vướng bận hơn thua, 
không ác ý tâm hành, không chấp trước bản thân, không 
suy nghĩ ác kiến, không mù quáng trí nguyện ngu si.

Mà ngược lại tôi đi bằng đôi chân tự do, vững trí, theo 
bồ đề tâm ứng dụng, như lời các bậc thầy chỉ giáo.

Buông bỏ tâm kiên ngạo mà học hành khiêm cung đức 
tính ôn hòa, lắng nghe là sự thành công tốt cho mỗi ai biết 
ngồi chơi tâm trên tâm. Trên núi non kỳ mộng, mây trời tự 
do, sóng biển rì rầm trầm hùng thức tỉnh.

Qua bao ngày, là bấy nhiêu sỏi đá vững chắc đôi chân, 
khi ai đó biết dùng thi kệ giữa đường đi để mà học, không 
bị mộng ảo bướm hoa mời gọi.

Thật vậy, tôi đã áp dụng thật an lạc và y nguyên như 
Đức Phật dạy: “Hải đảo tự thân”. Vâng thực tế không ai cho 
ta hạnh phúc mà chính ta là người tạo ra chỗ đứng và đi 
bằng thân và tâm.

Vì sao: Vì thân là chất liệu không lụy tình thì thân ấy 
mới đứng vững giữa đời, vì tâm không khởi tham thì thân 
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tâm ấy mới có lối đi về Phật tính Như Lai.

Do đó, tôi đã đi và làm với hạnh nguyện thi kệ tự do 
giữa đường, mà chưa mắc tình ái nghiệp khổ đau.

Bạn và tôi hãy cùng thực tập nhé để ngày về giới hạnh 
được rong chơi vạn dặm trời xanh trong tâm là Phật, trong 
Phật là ta, trong ta có đủ lối đường tự do.

Thế là, tôi đã và đang cùng bước suốt cuộc đời trong 
từng ý niệm sống và đi bằng tâm từ bi hỹ xã, để học hạnh 
khiêm hạ từ đức tính thanh nhàn trên lối rẽ trần gian. Ai 
học được tôi tin chắc vị ấy có được tiến trình tu học không 
bị năm thứ ngũ dục lôi kéo đó là: Tiền tài, địa vị, danh vọng, 
sắc đẹp, ăn ngủ. Ngược lại bạn và tôi sẽ biết đến nhân gian 
bằng đức hạnh tự tại vô ngôn an lạc, bên tánh Phật giữa đời 
tu bụi bần tăng.

“Bình bát cơm vạn nhà
Thân dạo cõi nhân gian
Y vàng nghiêm giới luật
Nẽo thi kệ thênh thang”.

Sống là đi vào đời một cách tự do và vạn lối chẳng kẹt 
vào sắc tưởng tài hoa, chết là đi về ngàn lối xả bỏ ái tham vô 
minh, truyền kiếp thì tâm Phật luôn thị hiện bên ta.

Chúc bạn sống đẹp với thi kệ giữa đường trong nết 
hạnh khiêm nhường thênh thang.

Cười thôi

Sống trong đời, những hạt giống bất hạnh luôn làm cho 
ta đau khổ, phiền lụy, mất mát và ưu sầu, những hạt giống 
thiện tâm luôn giúp ta sống trong ý thức sáng trong, thăng 
hoa trên sự nghiệp, an trú trong đời luôn được sự trợ giúp 
của mọi người từ gia đình, song thân, xã hội, người thân, 
người chưa thương quý ta đều có khả năng tạo ra điều 
thiện tâm cho ta và mọi người.

Nhìn để hiểu được sự tu học do công năng thiền quán 
từ đôi mắt đến góc nhìn chánh pháp, cái hay, cái dở, cái 
chưa đẹp, chưa dễ thương, chưa phúc đức thì ta có góc 
nhìn thiền tập trong ý thức sự sống.

Nghe để hiểu được từ sự sống do công năng hành trì 
chánh ngữ, vì chánh ngữ là lời nói đến chánh pháp không 
bị thiên lệch, không bị sai sự thật, hay từ ái ngữ chưa thông, 
do đó mà chúng ta phải sống đẹp trong ý thức cách nghe và 
thấu hiểu để yêu thương.

Thấy để cảm nhận những gì từ hành động đến việc làm 
chưa đạt được ý nguyện, thì ta thấy cái sai hãy sửa lại cho 
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đúng, cái thấy chưa thông sửa lại cho thông, cái thấy chưa 
đẹp sửa lại cho đẹp, từ đó sự thiền tập luôn có trong ta.

Hiểu và cảm nhận từ cách học do tâm thanh tịnh, thì 
từ đó ta cười để sống đẹp cho cái hiểu từ phạm trù nhân 
duyên.

Cười thôi là việc làm trong trái tim khi ta nhìn nhận 
một góc độ khổ đau, hay là góc độ nghiệp, hay thù hận, oán 
trách, yêu hay ghét thì ta luôn học được từ nụ cười khi hiểu 
được nhân duyên, do đó cười là phép lạ, ai học được từ sự 
nghịch duyên bất trắc giữa đời, lúc đó pháp tu từ pháp từ 
tâm xã, ai học được tâm xã thì chính mình đã và đang tiến 
tu trên hạnh nguyện Địa Tạng Bồ tát, vì ngài có sức nhẫn 
mà không ai nhẫn được, sức cứu vớt chúng sanh khổ đau 
mà không ai cứu vớt được, do đó mà cười thôi là phép lạ 
của thiền quán trong từng giây phút tu tâm.

Trong chuyến hành khất tại Hà Giang năm 2010, tôi có 
thiện duyên tiếp các em bé dân tộc Mông, Tày, nên cái nhìn 
đầu tiên đó là các em cười rất đẹp, rất vô tư, hồn nhiên, an 
tịnh, hạnh phúc và đồng thời em cho tôi góc nhìn tự tại và 
thong dong, để từ đây tôi rút ra hai điều: Một là chấp nhận 
cái thật, hai là thay đổi trí từ cách sống vùng cao.

Chính hai chất liệu trên, như cái thật chính là chánh 
kiến giúp cho ta minh triệt, nhìn nhận sự thật, sống thật, 
tu thật, làm thật, ăn thật, cái thấy từ chân chánh tình yêu, 
như việc làm từ nguyên nhân đến quả báo. Do vậy, mà cái 
cười từ vùng cao cho tôi thêm sức mạnh nhân tâm để thay 
đổi trí tuệ.

Mặt khác, tôi đã đem pháp cười ứng dụng trong chuyến 

hành khất, mỗi khi có những chuyện bất trắc, bất như ý, 
không hay, thì tôi dụng tâm để cười đánh tan đi bao phiền 
não sầu đau.

Phép cười là đề tài thực hành của tôi trong từng giây 
phút, hành động và việc làm từ nhân duyên trong chánh 
pháp chân như.
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Xóa bỏ ác nhân

Tâm là phép học từng ngày, tâm thiện luôn giúp ta 
trong sạch không bị nghiệp báo, nhân quả. Tâm ác luôn 
khiến cho ta khổ đau về thể chất đến tinh thần bất an.

Sống trong đời tâm là nguồn suối mát thanh trong, vắng 
lặng dịu từ, nguồn tâm chân thật lúc nào và ở đâu bạn cũng 
thấy dễ chịu, tâm phù phiếm, mách lẻo, xảo ngôn, lừa gạt, 
đều tạo cho ta cơ hội xấu ác muốn buông bỏ hãy xóa sạch 
ác nhân thì bạn có cách nhìn trong đời sống chân thật.

Vì sao: Vì chân thật là lời nói và hành động dễ thương, 
việc làm ý thức dễ thương, niềm tin dễ thương, việc hoằng 
pháp, với tâm nguyện mong cho ai đó xóa bỏ ác nhân, trở 
về niềm tin chân lý giác ngộ.

Vậy bạn hãy ngồi yên thiền tập pháp quán tâm vì tâm là 
vũ trụ hành khởi thiện, giúp ích cho dòng lưu chuyển diệt 
sinh luân hồi vắng lặng khi tâm đã thực hành tâm vô than, 
vô sầu, vô si, thì ác tâm xóa bỏ ác nhân trong hôm nay và 
mãi mãi về sau.

Xóa bỏ ác nhân bạn nên học đức tính, tình thương của 
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mẹ Quan Thế Âm, nghe sóng vỗ dương triều bên Nam hải, 
rì rầm trên đỉnh Phổ Đà Sơn, để lắng nghe từ ác nhân thù 
hận, tìm lại tâm linh nơi đức tính tình thương sâu lắng.

Xóa bỏ ác nhân ta biết trở lại với ngôi Tam bảo, học 
năm giới là đạo đức của người con Phật, ai học được người 
ấy sẽ trở thành người có ích cho ta và muôn vật chúng sinh.

Xóa bỏ ác nhân là không nói dối, không thêu dệt, không 
hai lưỡi, không hơn thua, thì ác nhân sẽ chấm dứt, để lòng 
thiện tâm phục hồi lại trí tuệ niềm tin.

Xóa bỏ ác nhân là không vọng ngữ xảo ngôn, không 
hơn thua thù ghét, mà ta phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, 
tâm xã để ta và bạn sống đẹp muôn đời trần gian.

Ai xóa bỏ ác nhân người ấy sẽ trở về con đường chánh 
đạo, không còn đọa vào địa ngục khổ đau. Mặt khác, ta đã 
có tâm Phật tức thời bạn hãy sống đúng với chân lý Như 
Lai.

Chúc bạn thực tập an lạc để ác nhân kia vắng lặng như 
ngọn gió bất phong trùng điệp trần gian. Thở và cười khi 
đối diện những khổ đau để ác nhân vắng lặng, tỉnh cơn mơ 
trong sóng gió âm vang.
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Nghe hết lòng

Này em, sống ở đời em cần thực tập sống và nghe hết 
lòng, để cái nghe đi đến những pháp thiện ngay trong tâm.

Em biết không? Khi ai đó làm cho ta đau khổ thì ta nên 
nhìn nhận và tiếp xúc những lời nói và hành động tạo ra 
khổ đau từ đâu, để ta biết cách chuyển hóa tâm thức, nhìn 
nhận rồi nghe hết lòng.

Nghe hết lòng là cách nghe từ pháp học chánh ngữ, lời 
nói trân quý đúng sự thật, và ứng dụng cái nghe như Bồ tát 
Quán Thế Âm.

Nghe hết lòng là cách nghe từ ái ngữ, lời nói chân như, 
từ cách nghe bằng cả trái tim mình.

Nghe hết lòng là cách nghe hai phía, không bị thiên 
lệch chệch choạch, phù phiếm xa hoa, ấu trĩ, như vậy ta 
nên nghe từ lời chung thủy tình thâm.

Ta nghe cái hay, dở, ngu, trí, buồn hay sầu não, vui và 
hạnh phúc hay khổ đau thì chỉ nghe hết lòng sẽ giúp ta 
vượt lên chính mình.

Nghe hết lòng là cách nghe từ pháp học chánh 
ngữ, lời nói trân quý đúng sự thật, và ứng dụng cái 
nghe như Bồ tát Quán Thế Âm.
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Do vậy, em và tôi cùng nghe giữa muôn ngàn trùng sao 
tuyết động để cái nghe đi vào cõi lòng chân thật bồ đề tâm.

Chúc em nghe và thực hành trong cách nghe chánh 
pháp chân lý tự do, thì em ở đâu cũng có cách nghe hết 
lòng dù đó là khổ đau em nhé?

Văn Thù Đỉnh ngàn mây

Mây bay vặn dặm, thong dong tự tại tìm về bản tánh trí 
tuệ Như Lai, an nhiên vi hành bước về vương quốc Ngũ Đài 
Sơn, trăng ngàn treo lên đỉnh, chư vị đại tổ sư ứng hóa đạo 
tràng, trang nghiêm giới hạnh.

Mỗi nơi đến là pháp học vô biên, mỗi bàn chân đang 
chạn bước phiêu bồng tìm về Văn Thù đỉnh ngàn mây núi 
tuyết, ánh chim reo mùa thu dịu vợi, bao bậc vương triều 
đến thọ giáo tông chỉ Phật tánh huyền cơ.

Từ Sơn Tây men về rừng thiên diện lý, giáo lý Hoa 
nghiêm đang phát sáng chơn nguyên, long lanh như hạt 
ngọc, lấp lánh như châu xa, uy hùng như đỉnh tuyết trí tuệ 
vi diệu bằng niềm tin công đức.

Bất chợt ngọn núi Ngũ Đài thị hiện trên lộ trình tỉnh 
Sơn Tây, thuộc huyện Ngũ Đài là một trong những danh 
thắng đẹp tuyệt trần trên đỉnh Ngũ Đài, Nga Mi, Cữu Hoa, 
Phổ Đà..., tượng trưng cho tứ đại danh sơn ở đất nước 
Trung Quốc ngày nay.

Vân du diệu lý, tìm lại nguồn tâm một Văn Thù Đỉnh, 
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lặng yên tâm hồn nhẹ bỗng, làm sạch căn trần từ chiếc đầu 
cấu uế, hay bị nghịch cảnh uế tạp nhiều năm. Nay có cơ 
duyên về lại đảnh lễ chư vị Phật, Bồ tát, Thánh tăng nhân 
giả, chư vị quốc vương, hoàng hậu, hoàng phi, vương công 
đại triều từ ức kiếp bách thân, từ các thời vương triều Minh, 
Đường, Mãn, Thanh, Hán, Tần, trải dài nguồn mạch, hung 
đúc vụn tầm, nghiêm lý giới kinh, luyện chí tu hành nơi 
hang Sơn cùng cốc trên Ngũ Đài Sơn.

Từ các bậc vương thần đến muôn dân truy tìm pháp 
tuệ, từ chư vị thánh Tăng tôn giả triều bái Ngũ Đài, bao 
thi nhân mặt khách, bao anh hùng chiến sĩ Lỗ Chí Thâm, 
tìm vào mạch nguồn trí tuệ uyên thâm bồ đề, nay vào thời 
hương thơm sáng tỏ đến để về nhìn Văn Thù Đỉnh ngàn 
mây vạn dặm uy hùng linh thiêng.

Ai có nhân duyên xin tìm về đây một lần triều bái. Thôi 
hãy xách ba lô lên đường cùng tìm về ngọn núi thiêng.
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Mặc chiếc áo

Ánh nắng vàng đang đùa chơi với gió, tiếng chuông 
ngân thức tỉnh cả bầu trời, cứ mỗi lúc thức dậy tôi thường 
hay mặc chiếc áo hậu vàng khoác lên mình, đi vào ngôi 
Tam Bảo, để hành trì thọ tụng chơn kinh.

Mặc chiếc áo là pháp hành tu nguyện theo chân tâm đi 
suốt cuộc đời, thề không bỏ chiếc áo nhẫn nhục Như lai.

Chiếc áo hậu màu vàng từ khi tôi được thọ cụ túc giới, 
trở thành một vị tỳ kheo Tăng trong hàng Tăng Lữ, chiếc 
áo hậu vàng thường xuyên bên cạnh trong mỗi lúc, kết trai 
cúng dường quá đường an cư tu tập trong ba tháng, hay 
thời khóa tụng kinh, trì kinh, hành thiền, tọa thiền, làm 
lễ pháp sự tại tư gia cho các thân hữu, đến tại chùa theo 
nguồn tâm tịnh trí. Chiếc áo đã đi suốt với tôi trong từng 
hơi thở, như áo giáp nhẫn nhục dưỡng tâm, chiếc áo đang 
giúp tôi tinh chuyên miên mật, lấy hạnh nguyện đi về trong 
chân lý tình thương.

Do vậy, mặc được chiếc áo Như Lai là nguồn hạnh phúc 
vô biên, nuôi tôi lớn khôn trong đạo, giúp tôi hóa giải hạt 

Mặc áo Như Lai là ta khoác lên mình chiếc áo 
nhẫn nhục, chiếc áo từ bi và trí tuệ, chiếc áo tình 
thương và trân quý, thì chiếc áo dẹp tính tham 
nhiễu cuồng mê được loại trừ trong tâm.
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giống tham sân, cũng là chiếc áo khó phai muôn đời.

Mỗi ngày đi qua, tôi nhìn vào chiếc áo hậu thầm đọc 
tụng thi kệ, để mình và chiếc áo luôn có mặt trong nhau:

“Chiếc áo hậu Như Lai
Nguyện trọn kiếp muôn đời
Rụng rơi hạt giống xấu
Nhẫn nhục khắp muôn nơi”.

Thật vậy, nhờ tu pháp nhẫn nhục ba la mật, nên ai có 
đủ trí tuệ và niềm tin chánh pháp bằng giáo lý tình thương 
vô úy, thì sự vượt qua thác gềnh bão tố giữa đời là gió 
nghiệp tham, sân, si, trong suốt cuộc đời tu tập, bạn nên 
thức tỉnh ý thức rõ mọi tác nhân xấu ác để dẹp trừ bệnh 
tà kiến si mê, dẹp bỏ ác nhân từ tâm loạn động, xáo trộn, 
không vững trí nên nhờ chiếc áo thường ngày đó là nhẫn 
nhục, nhường nhịn, thì vi hòa ký dị luôn thắp sáng mọi 
chiếc áo tình thương.

Vì sao: vì tình thương luôn hiện lộ trên tâm thức thiện, 
do đó mà tính ác sẽ dần dần loại sạch ngay trong đời sống 
ngu si.

Ngu si là ta chưa học được pháp nhẫn nhục mặc vào 
chiếc áo Như lai.

Trong kinh pháp Hoa có dạy: “Ngồi tòa Như Lai, mặc 
áo như Lai, vào nhà Như Lai”. Ai vào được nhà Như Lai với 
lòng thành niềm tin Tam Bảo chuyên tâm tu trí, thì ngôi 
nhà Như Lai sẽ là bảo tòa bình an, dẹp được lòng ái nhiễu 
thế gian.

Mặc áo Như Lai là ta khoác lên mình chiếc áo nhẫn 
nhục, chiếc áo từ bi và trí tuệ, chiếc áo tình thương và trân 
quý, thì chiếc áo dẹp tính tham nhiễu cuồng mê được loại 
trừ trong tâm.

Ngồi tòa Như Lai bằng chân nguyện thiền định đạt 
được ý tâm sáng, thành tựu được pháp chuyên cần an bình.

Thực tế, mỗi ngày trôi qua trong sự tu học tôi đã có 
chiếc áo hậu vàng như trí tuệ nhẫn nhục khiêm dung.

Vậy bạn thì sao, có mặc được chiếc áo Tam Bảo, chiếc 
áo từ bi, chiếc áo tình thương, chiếc áo chân thật được hay 
không? Thì đó là do bạn cần nên chuyên lòng công hạnh 
nhân từ khiêm cung.

Tôi đã làm, còn bạn thì sao?
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Được mất hay còn lại

Sống giữa đời được mất thành bại là chuyện thường 
tình, ta phải cần thực tu trên bước đường phía trước, tức 
thời sự được mất thành bại hay còn lại nhân duyên tùy vào 
phước báu từ đời sống chân thật của ta.

Tôi nhớ đến sự tu học, sự được thì ít, sự mất thì nhiều, 
vì sao? Cái mất đi là phiền não uế trược để tâm ta được 
buông tham, buông sân, buông si, khi cái ác tâm đoạn tận 
thì cái mất ái nhiễm được hưng thịnh một cách rộng lớn, 
thật là cái mất đã vắng lặng cái bản ngã tự cao, để cái được 
đời sống an lạc thì nhiều.

Muốn vậy, ta cần thực tập pháp chánh kiến, vì chánh 
kiến là cái thấy minh triệt, cái thấy đúng chân lý sự thật, cái 
thấy tự do khi tâm vắng lặng. Do đó, cái được mất thành 
bại, cái còn lại tự do dung dị thì nhìn vào lối đi chánh kiến 
trước đời sống chân lý của ta.

Mặt khác, bạn hãy thực thụ tiêu hóa ứng dụng pháp sự 
thật là lòng chân thực, lời chân thật, không giả tâm dối trá 
xảo ngôn để ta được sự sống, ta có cái vui hạnh phúc trao 



144 Thích Minh Thế Chút tình chẳng còn vương 145

nguồn sống vô tận. Ta mất đi cái bản ngã tự cao thì đó là 
đường còn lại hạnh phúc, tự do, thong dong, bình dị, an 
vui trong lối sống chân thật giữa đời hay được mất thành 
bại là nếp sống còn lại ngay trong ta.

Vậy, có gì mà phải xa lánh cái thật, được mất thành bại, 
còn lại chút mưa tình giữa cuộc đời sinh diệt nhân duyên, 
sao bạn phải tránh, hãy nhìn chánh kiến sự thật để mình có 
mặt giữa muôn trùng đại ngàn tình yêu.

Mắt quỷ cuộc tình

Tình yêu là đề tài muôn thuở giữa đường đời sinh diệt. 
Ai sống mà không yêu là kẻ sắt đá vô tình. Ai sống mà không 
thương là kẻ ác trí bạc nhược tình thương!

Mắt quỷ cuộc tình là sống trong đời có quá nhiều tình 
yêu dục vọng tà dâm loạn trí. Kẻ cuồng dâm thù hận xấu 
tâm. Tình yêu cuồng si thù hận qua mắt quỷ thèm tình, thì 
đời sống ấy xa vào lưới ngục tù. Mắt quỷ vô tình giữa cuộc 
đời khi loài quỷ ái nhiễm thèm ăn, khát uống, cầu chưa biết 
no, có chưa biết đủ, đủ chưa hài lòng hả dạ. Sống giữa đời 
dù gái hay trai, ai thèm dục vọng đều mắc phải hố sâu bùn 
lầy ác nghiệp tình ái. Si mê mù quáng trong góc nhìn bao 
la, ái đã có thì tay thủ chấp cố hữu luôn tạo cho ta nhiều tội 
lỗi. Mắt quỷ cuộc tình đâu có gì khác ngoài một kẻ tình si.

Ấy vậy mà, trong đời bao kiếp người thèm khát ái dục, 
bao đôi mắt liếc nhìn vì sắc đẹp phù du. Cái giả danh tình 
yêu không thực, cái đời kiếp trược vẫn còn lạc vào đường 
tối mê lầm.

Xã hội này có quá nhiều hầm hố, xa lưới mắt quỷ cuộc 
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tình thèm khát ác kiến tình yêu, khiến bao cô gái mộng ảo 
phù du, vì tiền tài danh vọng vị trí mơ hồ, nghe theo lời hoa 
mỹ đường mật vọng tưởng, nên khổ đau cả một đời, bị kéo 
lê trên đường đời sinh tử.

Ấy vậy mà có nhiều thiếu nữ đã bỏ quê hương, đi tìm 
kiếm trăng hoa ảo mộng, để thay đổi đường đời công danh. 
Nhưng xa quê ly biệt cảnh đau thương vẫn nham nhở bước 
đường nô lệ tình yêu. Em đã khóc khô cạn giọt lệ bước lê 
tình trong mắt quỷ tình yêu.

Trái lại, ai cũng có được hạnh phúc thì ít, mà khổ đau 
thì nhiều, ai cũng có được sự vui thì ít, mà sự bất hạnh thì 
nhiều, ai cũng có tâm hồn an lạc thì ít mà tâm bất an thì 
nhiều, ai được yêu thì ít mà khổ vì kiếp yêu thì nhiều, ai 
được tự do thì ít mà bất an tự tại thì nhiều. Vậy thì sao ta 
không mở mắt nhìn còn quỷ ái tình trực diện, để ta có được 
một chút góc nhìn kiếp sống nhân duyên.

Thực vậy có gì mà bạn phải khổ lụy. Hãy vứt đi cái lòng 
ái dục để mình có được sự tự do vạn lối trên cung trời mây 
bay. Có gì mà rơi lệ, hãy trở về bên cõi lòng tình thương với 
tình yêu hạnh phúc, có đôi mắt nhìn vào tâm cảm tương 
hòa, tương kính, tương thuận, tương duyên thì ái tình trong 
mắt quỷ cuộc tình vụt tan.
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Nắng về đâu

Ánh nắng bình minh soi chiếu vào từng kẻ lá giúp cho 
mùa xuân về khoe sắc tươi thắm, giúp cho từng cánh hoa 
đào nở giữa cuộc đời hiến tặng cho nhân thế một mùa xuân 
êm đẹp. Trong từng hạt nắng chiếu ấy, người ta bắt gặp 
được bao nụ cười hồn nhiên long lanh trong đôi mắt trẻ 
thơ. Trong đôi mắt ngây ngô ươm mầm cho sức sống, cống 
hiến tuổi đời xinh tươi cho quê hương tổ quốc, cho chánh 
pháp lưu thông, ôm trọn lòng mình vào ánh nắng ban mai.

Nắng về đâu trong tâm trí tuệ, khi mùa xuân về được 
hai chữ bình an, vì bình an là năng lượng tình thương từ bi 
dung hợp, có chất liệu nuôi tâm trong hơi thở cuộc đời. Do 
đó, bình an trong tâm hồn, trong cuộc sống, trong gia đình, 
xã hội, của cuộc đời nhân thế sẽ đón nhận sự hạnh phúc 
trong ánh nắng đầu mùa xuân vạn nẻo.

Nắng về đâu trong vòng lưu chuyển vạn vật thay hoa khi 
xuân về trên nẻo giác tự thân. Vì sao? Vì nẻo giác tự thân là 
giúp ta ý thức được hơi thở và tâm hồn, có ý thức hơi thở tâm 
hồn là có được một mạch nguồn yêu thương nhân loại qua 
vòng lưu chuyển xuân hạ thu đông.

Nắng trong mưa, xuân trong hạ, thu trong 
đông, trẻ trong già, gái trong trai, địa danh này đồi 
núi nọ đều giúp ta có cái nhìn nhân duyên đến và 
đi do tâm ta bình an và tự do.
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Nắng về đâu khi mùa đông ấp ủ, khí tiết cho đời, đồng 
thời giúp ta hiểu được cái lạnh băng giá đi qua thì ánh nắng 
bình minh chiếu vào muôn nẻo trùng dương sự sống. Vậy 
thì có gì mà ta không đón nhận cứ theo quy trình sinh lão 
bệnh tử mà đức Phật dạy cho ta đó là vô thường, quy luật 
vũ trụ nhân sinh.

Nắng trong mưa, xuân trong hạ, thu trong đông, trẻ 
trong già, gái trong trai, địa danh này đồi núi nọ đều giúp 
ta có cái nhìn nhân duyên đến và đi do tâm ta bình an và 
tự do.

Nắng cứ đi và trôi về đâu trong ánh mắt chỉ là một đời 
lưu luyến nhân sinh.

Nhận

Ta nhận cái gì của ai, thì ta phải cảm ơn bằng trái tim 
và hành động sâu sắc trầm lắng, để năng lượng cái vật được 
nhận hết cả tấm lòng, thì vật ấy mới có giá trị cao.

Ta nhận được lời chia sẻ từ đời sống bình dị đến hành 
động trân quý, thì ta phải đón nhận cả cảm xúc trong suối 
mạch mây ngàn, để đi đâu ta cũng có được sự cảm thông 
và chia sẻ.

Ta nhận được chút tình yêu của gió, trăng mây ngàn 
dặm từ thời gian bình yên trao tặng, ta hãy cảm nguyện hết 
từ vật nhận trong tâm.

Có gì mà buồn phiền, hãy nhận để sống được từ câu 
nói, hãy bình tĩnh mà sống không có gì phải buồn đau?

Bạn hãy làm cùng tôi, chúc bạn tự do trong cái nhận 
chân tình...!
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Đường ta đi

Xuân về trên đất nước, quê hương, thầy và trò hãy cùng 
chơi vui đón xuân, để đường ta đi có được sự bình yên và 
tự do.

Lời đầu, chấp tay khấn nguyện Tam bảo gia trì cầu 
nguyện cho các học trò của thầy, luôn được hạnh nguyện 
tu tập tinh chuyên, tinh tấn trên lộ trình an lạc trong chánh 
pháp.

Lại một mùa xuân về, thầy chia sẻ cho các con bài pháp 
ngữ đầu xuân qua cánh thư viết từ làng đào Nhật Tân tận 
thủ đô Hà Nội, để lại vài nhành mai vàng tu tập làm nếp 
sống tự nhiên trong pháp lạc tu thân.

Một đường ta đi, đường ta đi lúc nào cũng gập ghềnh 
nguy hiểm, gian nan và thử thách nhưng các con hãy chọn 
con đường Trung Đạo để tiếp bước tu học. Vì sao? Vì con 
đường Trung Đạo giúp ta có cách nhìn mới hơn về Bồ Đề 
Tâm, có chánh kiến chiếu soi trên pháp học đôi mắt qua 
góc nhìn niềm tin, qua góc nhìn cái thấy đúng chân lý tự do 
trong đời sống tu học.

Xuân là yêu thương, cảm thông, chia sẻ, thanh 
lọc tâm hồn, đồng thời ta phải học hạnh lắng nghe 
mùa xuân về.
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1. Đường ta đi:

 Đường ta đi bằng đôi chân thì đôi chân ấy đi bằng năng 
lực thực tu thực học, không đi bằng đôi chân khập khiễng, 
đó là mùa xuân về các con mới có chất liệu tự do. Vì chất 
liệu tự do tạo nên tình thương và thông cảm. Có như vậy 
mỗi khi mùa xuân về các con thấy bình yên trong giây phút 
giao hòa, từ gia đình và xã hội, không bị biến động thị phi, 
không bị cản trở trên con đường phía trước của mùa xuân.

2. Hoa mai ngủ trễ:

Hoa mai ngủ trễ, nay lại về thêm một mùa xuân Ất Mùi, 
để chúng đi qua, rồi báo cho ta lại bao biến thiên dòng thời 
gian sầu muộn, bao thăng trầm khí hậu, bị chênh lệch thời 
gian, hay khí tiết, nắng mưa thất thường, bão tuyết xảy ra 
lưu chuyển không điều độ khiến hoa mai ngủ trễ lại về 
muộn so với các năm.

Dê núi xuống đồng bằng làm cho ta bao dịch bệnh 
hiểm nghèo theo thực phẩm thất thường, hạn hán dịch sốt 
vi khuẩn tràn lan từ đông sang tây, vượt trùng dương qua 
đến châu Phi định cư cũng nguy tai trong cuộc sống. Vật 
chất leo thang, sóng thần động đất làm nhiều cành mai 
ngủ trễ chưa dậy đúng mùa xuân nguyên thủy, cho nên sự 
buồn vui của mùa xuân đến làm ta ngủ trễ cùng mai.

Vì suy thoái khí hậu địa dư lưu phiên dịch, khí quyển 
quấy động cả bầu trời khiến mai già ngủ trễ chưa kịp về với 
tiết trời đầu xuân.

Hoa mai ngủ trễ, vì hoa mai buồn các con ạ. Buồn cho 
tim sâu trong lòng địa chất, lòng khởi tham của con người 

chạy đua thời gian để thỏa mãn như cầu dục vọng, tham ái 
cái đẹp phàm tình mà quên đi mai già ấp ủ khí tiết trong 
một mùa gió tuyết đêm đông. Do vậy, mai vàng ngày càng 
héo mòn, tâm người ngày càng già nua.

Thực vậy, mùa xuân năm nay thầy ngồi lại bên căn 
phòng pháp hỷ thiền thất, tập nhìn cây mai già trước sân 
chùa đang ngủ trễ chưa về nên thầy có làm bài thơ:

Cành mai ngủ trễ chưa về,
Mà xuân khơi dậy, bến mê cho đời.
Tuyết sương gió khí muôn nơi,
Mà xuân ngủ trễ, tình người biến vi.
Bao giờ xuân lại thầm thì,
Gọi trinh nguyên giữa, lối đi xuân tình.
Nhặt cành mai ngủ thêm xinh,
Can chi xuân đến, ánh bình nguyên qua.
Cảnh chùa chim én chan hòa,
Thì xuân vọng tuệ, chính là hương xuân.
Hư hư thật thật vạn lần,
Có không sắc tưởng, muôn phần là xuân.

Vâng thực vậy, có không sắc tưởng mai có ngủ thì xuân 
vẫn dậy, vẫn ngồi chơi cùng xuân tình thế sự, đâu có gì mà 
bận tâm xuân về muộn hay trễ, ta phải sống đẹp đẽ để bất 
cứ nơi đâu, non cao hay biển cả, nhân tình thế sự cũng dịu 
dàng một mùa xuân. Trên cành mai ngủ trễ xuân đã về gõ 
cửa đón chào một tình yêu chung thủy ngàn xuân.

3. Trở về trong sự bình an:

Mai có ngủ trễ thì đường ta đi cũng trở về trong sự bình 
an các em ạ. Do đó, ta phải nhìn thấu đáo mùa xuân là quê 
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hương cho bao nhành mai đào đón chào ngày mới, xuân 
năm nay cũng về vì bốn mùa, tám tiết xuân hạ thu đông 
cũng tuần tự bước vào cuộc chơi đầy biến vi cuộc sống, 
lênh đênh, gục ngã, sâu động, hạnh phúc hay tự do và bình 
an đều do con đường chúng ta đón nhận và tạo dựng.

Trở về trong sự bình an là ta phải trở về lòng thanh 
bạch liêm khiết, tự do cho ta. Trở về trong sự bình an là 
buông bỏ bản ngả thấm chất khổ lụy, thấy đâu là mùa 
xuân đích thực không chạy theo thời gian dục vọng hão 
huyền.

Trở về sự bình an là ta có được cách nhìn mới hơn trong 
pháp tu và pháp học của mùa xuân.

Én về xuân đang nở hoa đâm chồi tiết khí, mùa đông ấp 
ủ cho một mùa xuân nẩy lộc xanh lá.

Trở về sự bình an là ta có niềm tin chân lý, ta có đời 
sống thanh cao, ta buông bỏ bản tánh cầu thị thì sự bình 
an trong tâm hồn tạo ra cho ta một mùa xuân đích thực.

Trở về sự bình an là ta về lại quê hương ta, là một mùa 
xuân mới tự do và hạnh phúc. Đó là chủ quyền của một 
tâm hồn không bị lấn hiếp, hòa bình trong trái tim vì sáu 
căn: Mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm, ý luôn luôn hoà quyện 
bình an không tham cầu phân biệt hơn thua. Do đó, sự hòa 
bình trong cơ thể mới chính là bình an của một mùa xuân 
Bính Thân trở về.

Còn gì mà buồn, còn gì mà khổ khi mùa xuân về sự 
bình an đã có thì sáu căn luôn tiếp xúc với sáu giác quan 
không kỳ thị lẫn nhau. Đó mới chính là mùa xuân. Các con 

nên ứng dụng sự tu học hai chữ bình an này nhé thì các 
con của thầy mới tự do trong mùa xuân mới trong khúc 
nhạc hưởng xuân.

4. Đón nhận và chia sẻ:

Mùa xuân về thì ta đón nhận bằng cả trái tim bằng tâm 
hồn và trí tuệ. Lúc đó, ta mới thực sự đón nhận mùa xuân 
trong đời sống thực tại của ta.

Xuân là yêu thương, cảm thông, chia sẻ, thanh lọc tâm 
hồn, đồng thời ta phải học hạnh lắng nghe mùa xuân về. Vì 
sao? Vì trong cuộc sống rất cần sự lắng nghe để đón nhận 
bằng nụ cười Di Lặc để ta tiến lên, vượt qua mọi khó khăn 
chông gai thử thách trước mắt ta.

Xuân về là ta đón nhận và chia sẻ để mở cõi lòng chân 
thật thiện sự, lúc đó ta không còn hờn trách người ghét ta, 
người yêu ta, người thù ta, người dỗi hờn bên ta. Mặt khác 
ta hãy nhìn vào nhân duyên cuộc sống, đối diện không sợ 
hãy để ta gieo cấy thêm thửa ruộng phước điền nhân duyên 
trí tuệ, tinh anh trong mùa xuân mới. Lúc đó, ta mới thực 
sự thấy mùa xuân về có ý nghĩa để cảm nhận và chia sẻ.

Các con nhớ thực hành hai hạt giống trên để có mặt 
trong mùa xuân Bính Thân này nhé!

5. Mùa xuân là của ta:

Mùa xuân năm nay trở về thầy đã tận hưởng mùa xuân 
trên mảnh đất Sa Pa nơi có nhiều kỷ niệm của thầy, trở về 
lại nơi vùng tuyết phủ thầy đã học hành an bình tâm hồn 
để mùa xuân của ta có mặt đích thực.
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Nhìn là thấy tết trong đôi mắt trẻ thơ khi tâm tình lắng 
đọng, trên vườn hoa thảo mộc bao cánh hồng đào khoe sắc 
ấp ủ lánh xa bao ồm ào phố thị, tìm lại vùng sơn cước mong 
manh, nhìn cỏ cây ấp ủ khí tiết để hiến tặng mùa xuân về.

Mùa xuân là của ta, ta phải đón nhận bằng chân lý tự 
do trong đôi chân ý thức của thực tại màu nhiệm.
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Tỉnh lòng đạo tâm

Bạn có cuộc sống đẹp, một tâm hồn trong sáng thì tôi 
mong bạn luôn hướng đến một nền tâm linh huyết thống. 
Vì nền tâm linh huyết thống sẽ giúp bạn trở về nguồn tâm 
đẹp, nết sống thanh tao, tâm hồn sâu lắng, giúp cho ngàn 
hoa tâm linh nở mãi khoe sắc. Cũng chính từ đó bạn cần 
thực tập các chất liệu đạo tâm. Ví như ngàn hoa thảo mộc 
nuôi sống đức hạnh lòng từ, tỉnh lòng lại chơn nguyên, 
đưa hơi thở, tiếng nói từ ái, sống tương kính, thuận thảo 
anh chị em, chung lòng lửa trọn đời. Chính đó mới có 
được một tâm linh huyết thống lắng sâu hay từ tâm hồn 
tĩnh lặng yên vui.

Bạn biết không, khi một gia đình anh em, chồng vợ, 
bạn bè, huynh đệ, thầy trò tương kính lẫn nhau, có nết 
sống từ hòa thì nguồn đạo đức luôn khắng khít bên nhau.

Trái lại, một khi gió đã ngã về đông sẽ cuốn đi hết 
những ưu tư sầu khổ, nguồn tâm linh ứ trệ, nguồn đạo đức 
suy thoái, ắt hẳn rằng nết sống giữa người và muôn vật sẽ 
tàn hại lẫn nhau.

Ta có được đạo đức hay không? Đều do ta tạo 
ra. Ta có được cuộc sống bình yên hay không đều 
do ta và cuộc sống tạo nên.
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Ta có được đạo đức hay không? Đều do ta tạo ra. Ta có 
được cuộc sống bình yên hay không đều do ta và cuộc sống 
tạo nên.

Bạn thực tập được thì bạn sẽ là người chung thủy, sống 
đẹp cho đời, để ta về tỉnh lòng đạo tâm. Bình nước trong

Bạn có được chiếc bình đựng nước lọc thì mong bạn 
hãy giữ thật sạch sẽ và nguyên vẹn dòng nước trong ấy. 
Bạn đừng để vẩn đục nguồn nước ấy nhé.

Bạn biết không, nước trong là nguyên thủy của tất cả 
nguồn nước trên Trái Đất, đẹp nhất và tinh khiết nhất để 
dâng lên tặng cho tất cả chúng ta trở về, để dùng chung đôi 
dòng nước thanh bạch.

Khi ta có được dòng nước sạch mát, trong trắng cũng 
chính từ bạn phải trở về tịnh hóa tâm hồn, đừng để dòng 
tâm thức vẩn đục, đừng để nguồn ánh sáng nhuệ trí bị suy 
thoái. Nếu bạn để ánh sáng nhuệ trí mù tối hay dòng tâm 
thức cấu uế thì dòng nước nguyên thủy ấy vẩn đục mãi 
mà không bao giờ sâu lắng và trong vắt được.

Nếu bạn biết gạn lọc tâm thân, loại bỏ những lời nói 
thị phi ra khỏi tâm thức hay gạt bỏ những lối sống tệ nạn 
xã hội ra khỏi thân bạn thì tâm bạn sẽ sâu lắng, uy nguyên 
như dòng nước trong, thanh khiết như dòng hương thơ 
mộng chảy mãi như thác Prem Đà Lạt mộng mơ, đưa ta trở 
về với dòng nước thanh trong hay bình nước trong thanh 
tao đơn sơ, mộc mạc, giản dị biết bao.
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Tiếng gọi từ xa

Hôm nay là những ngày thầy ở lại phòng Hỷ Tịnh trên 
thảo nguyên cao đẹp.

Với những ngày mùa xuân đang chuyển mình vào tiết 
trời lập hạ, uốn mình theo dòng chảy thủy triều, dâng cao 
ngọn sóng gió, thổi mình vào nguồn tâm cảm thanh bạch 
chuyển hóa tịnh nghiệp thân tâm.

Thầy đang ở đây gọi tên Tịnh Thân trở về lối sống thanh 
bạch, quay đầu bờ giác, chuyển hóa được tịnh nghiệp 
trang nghiêm, lời nói từ hòa, học hạnh nhẫn để thâm tâm 
thường lạc.

Tịnh Thân kính quý,

Thầy biết rằng vị bổn sư trao giới pháp, đã nhìn nhận 
được người học trò của mình có khả năng chinh phục được 
thân tâm để trở về nguyên vẹn một mối. 

Tịnh là thanh tịnh, là trong sáng, là nguyên sơ cõi lòng. 
Thân là trang nghiêm, đoan nghiêm từ dáng đi, tiếng nói 
có uy tín chất liệu, đã hành trì đúng pháp chánh kiến, tức 
lời nói không thiên lệch mà lúc nào, ở đâu từ gia đình, vợ 
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chồng, con cái, từ bè bạn đồng giới đồng tu đều nói hòa 
nhã, hạ thấp bản ngã để làm đẹp cho cuộc sống.

Thật hạnh phúc thay khi ai đã gặp được con, thật quý 
hóa thay khi ai được con chăm sóc và nuôi dưỡng nên 
người. Con hãy thử để thinh thân của con mãi là đóa hoa 
đẹp, mãi là nguồn nước trong ở trong cuộc đời này.

Ở thiền đồi cao nguyên, thầy đã ấp ủ gọi tên con và trao 
cho một bài kệ để con thực tập áp dụng thật sâu sắc cho 
những năm tháng về sau.

“Tịnh nghiệp thân tâm hóa đạo tràng,
Thân hành pháp lực ngộ trần gian.
Dụng công năng lực phương cứu nguyện,
Thành tuệ hoa thân hiện sen vàng”.

Thầy muốn con áp dụng được và sống đẹp mãi để con 
có thể độ khắp mọi nhà trở về bản thân thanh tịnh. Khi 
ấy đức hạnh lan tỏa ra và nghị lực mãi tỏa sáng bằng đức 
nhẫn nhịn từ trong con.

Thầy gửi lời thăm đến gia đình của con, thầy và mọi 
người đều yểm trợ cho con trên đường tam nghiệp thanh 
tịnh, như pháp danh pháp tự của con đã trở về theo lối 
chơn nguyên.
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Thật lòng

Bạn cần có một tấm lòng chung thủy, cần có lời nói 
chân thật, lời nói không bị thiên lệch. Bạn cần có một hành 
động đúng chân tâm, theo việc làm cũng như tư duy sáng 
tạo để việc làm đó ngày một tươi sáng. Bạn cần có nghị lực 
vững chắc, để nghị lực ấy mãi làm được những kết quả hay, 
thay vào đó những công việc có chất liệu uy tín làm đầu ở 
ngay trong cuộc sống này.

Bạn làm được những việc làm từ hành động đến lời 
nói chân thành, uy tín hàng đầu chắc hẳn bạn sẽ sống và 
làm việc đều thành công, đều mang đến niềm vui cho mọi 
người, thành tựu cho bản thân. Khi đó điều thật lòng của 
bạn, khiến bạn và mọi người trở nên hạnh phúc, vui vẻ, 
luôn sát cánh bên nhau.

Tôi có nghe một cụ bà bán nước tại xứ Hà Thành gần 
khu phố Phủ Doãn. Một hôm, tôi đến dùng nước chè. Từ 
ly nước thơm trong đó, cuộc trò chuyện giữa thầy và cụ hết 
sức bình dị và thâm sâu.

Cụ hỏi: “Thưa thầy, trên đời này ai là người thật lòng 
nhất?”

Ta tin vào Tam bảo, vào chân lý nhiệm màu thì 
lòng tin ấy càng một bay cao bay xa, đẹp hơn. Cũng 
từ đó mà mạch máu trong ta sẽ làm cho ta có nghị 
lực giữa trần gian.
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Tôi trả lời: “Người thật lòng chính là tâm ta, vì tâm ta 
thật lòng nên đời sống của ta luôn luôn nói lời chân thật. 
Do vậy mà ta cần học thật lòng nơi tâm ta”.

Cụ đáp: “Đúng rồi!”

Và sau đó cụ đọc cho tôi nghe hai câu thơ:

“Thật lòng sẽ được bạn thân,
Tìm tâm cảm hứng, trong phần ước mong”.

Nếu bạn làm được thì bạn là người bạn chân thành, 
thật lòng với cuộc sống.

Bạn biết không? Khi lòng tin đã có được thì sự thật lòng 
sẽ đến một cách hoàn thiện.

Ta tin vào Tam bảo, vào chân lý nhiệm màu thì lòng tin 
ấy càng một bay cao bay xa, đẹp hơn. Cũng từ đó mà mạch 
máu trong ta sẽ làm cho ta có nghị lực giữa trần gian.

Thử hỏi

Bạn đã từng thử hỏi lại mình rằng: Ta sinh ra ở đời là do 
đâu? Ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chí- thử hỏi lục căn 
ấy từ đâu mà ra?

Bạn tự trả lời và đáp rằng: Đằng sau cuộc sống này, một 
lúc nào đó bạn quay về ngồi yên để nhìn lại sẽ có đáp án 
ngay.

Bạn nhớ thực tập với công án thử hỏi, để ta tìm về nơi 
tâm ta là thử tình nào không nương thì thứ tình ấy chẳng 
bận tâm chuyện sinh tử trong đời.

Nên hãy trở về lật công án thiền, thử hỏi trong mỗi 
phút giây.



172 Thích Minh Thế Chút tình chẳng còn vương 173

Tình yêu chiến sĩ

Bạn có tình yêu trong cuộc sống, tình yêu ấy phải cần 
có 2 chất liệu nhìn và nghe. Trong cuộc sống tình yêu cần 
phải có một đôi mắt để nhìn thật sâu lắng, nhìn để hiểu 
được tâm tư, nguyện vọng, thấy được tính nết, bản chất 
của tình yêu.

Tình yêu có đôi mắt để nhìn thì cuộc sống tình yêu này 
mãi mãi là ngọn đèn chung thủy. Khi bạn nhìn bằng đôi 
mắt sáng, không sai trái, không thiên lệch, không ảo tưởng, 
không chấp trước, không nghiệt ngã bên này, bên kia thì 
tình yêu ấy mới mở ra chân lý cao đẹp để hiến tặng cho đời.

Khi bạn lắng đọng tâm để nghe rồi cùng thấu hiểu, 
nghe một cách chính xác, nghe để biết được tình yêu chung 
thủy ví như nghe để thấy được dòng nước sạch. Tình yêu ấy 
không bao giờ vẩn đục.

Một tình yêu đẹp luôn luôn nhìn vào đời sống nhân 
sinh ngay trong tâm thức mỗi giây phút. Một tình yêu 
chung thủy cần nghe được và thấu hiểu trọn đời tương 
xứng chung lòng lẫn nhau.

Bạn có được tình yêu ấy, thì bạn là người đẹp và dâng 
tặng cho đời những trí tuệ đẹp trong tương lai.

Một tình yêu đẹp luôn luôn nhìn vào đời sống 
nhân sinh ngay trong tâm thức mỗi giây phút. Một 
tình yêu chung thủy cần nghe được và thấu hiểu 
trọn đời tương xứng chung lòng lẫn nhau
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Sự thật

Bạn nói với ai điều gì, làm điều gì thì sớm hay muộn, sự 
thật vẫn luôn được phơi bày.

Bạn nói xấu hay có hành động không tốt, thì thời gian 
sẽ chỉ điểm cho bạn thấy và tìm ra nguyên nhân sự thật.

Bạn thấy đấy, việc làm, hạnh động hay lời nói, công 
việc đều tạo thiện hoặc ác hay những vấn đề bất công ở 
xã hội. Dù thuận duyên hay nghịch duyên, sự thật đều sẽ 
được trả lời theo thời gian.

Do đó, sự thật là vấn đề trọng tâm trong cuộc sống, 
trong tình người, tình bạn, huynh đệ mà gia đình bạn bè 
phải tôn quý sự thật ấy.

Mặt khác, ở xã hội hiện đại mà bạn làm gì, hành động 
gì, tiếp xúc ăn nói với ai đều cần bám vào sự thật. Chẳng 
ai lại thích sự dối trá. Ta chỉ nên sống thật với nhau để tu 
thân, lập nghiệp để cho ta những gia tài vô giá.

Sự thật là tiếng gọi muôn thuở mà ai cũng cần đến phải 
không bạn?
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Tìm về

Bạn đi đã lâu nay có dịp tìm về nguồn cội tâm linh 
huyết thống gia đình chưa?

Tôi mong bạn hãy thức tỉnh quay về, rồi tìm trở lại 
nguồn nước mát thanh trong tắm mát trong gia đình, tìm 
về với ký ức ngày xưa ta đã đi qua, tìm về nơi in đậm nét 
tâm hồn thơ ấu. Hãy tìm về nơi cho ta lớn khôn, tìm về 
mảnh đất vườn tâm năm xưa thửa nào?

Ta đi tìm về chính ta, người mà ai cũng yểm trợ và bao 
bọc đã sống xa quê, xa đất nước bao năm. Đó là gia đình ta, 
ba mẹ ta, ngay trong đời sống của ta.

Hãy tìm về bạn nhé, tìm về với cội nguồn để tháng ngày 
càng thắt chặt hơn tình thân, mến thương nhau, xây tình 
huyết thống cho nhau.

Bạn cùng tôi hãy trở về lối uy nguyên năm xưa, xa quê 
rồi mới hiểu thế nào là chùm khế ngọt, đậm đà và khó phai.
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Nhật Nguyệt thương

Hôm nay là những ngày vào hạ, với khí trời nóng bỏng 
làm tâm thức cũng nóng theo.

Ánh Nhật Nguyệt về đêm vào mùa hạ làm sáng cả vùng 
đêm tối nhưng bỗng chốc cũng lắng yên vì dòng nước 
thanh trong mát chảy vào, ngọn gió của chơn tâm lưu hiện 
làm cho vầng Nhật Nguyệt lúc hiện lúc ẩn.

Thầy muốn gọi tên người học trò của thầy với cái tên 
mộc mạc, đơn sơ để thấm nết sống hằng ngày với tên Tâm 
Ấn lưu hiện bằng chân tình, sống hết lòng từ gia đình, bạn 
bè, con cái, từ xã hội đến tình thân đồng tu trên con đường 
chánh đạo.

Nhật Nguyệt thương quý!

Với những năm tháng đã qua, con đã gánh trên vai 
bao nhiêu sầu khổ nhưng may thay con gặp được bạn bè, 
huynh đệ đồng hành và gánh vác giúp con nhẹ bớt gánh 
nặng như con hằng mơ ước.

Nay thầy sẽ tặng con với tên Nhật Nguyệt thân thương 
bằng dòng chảy từ trái tim chân thật với dấu ấn chơn tâm, 
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để hoàn nguyên bản sở rồi đi về hạnh từ bi, mang ánh Nhật 
Nguyệt vào tận bóng đêm dài, soi và chiếu để nhìn rõ kẻ 
thù trong tâm và để con có thể loại bỏ hạt giống xấu đó ra 
khỏi ánh Nhật Nguyệt trong tháng ngày tu tập.

Mỗi chân tướng đã rõ thì con cần có công hạnh nhìn 
thật sâu. Vì sao?

Vì ta nhìn được bằng tâm ấn nguyên vẹn, không tì vết 
thì ắt hẳn con thấy được điều nào đúng và điều nào sai.

Chính vì vậy mà thầy muốn người học trò của thầy có 
tên là Nhật Nguyệt, cùng đồng hành chân tâm ấn nguyên 
vẹn nhìn nhau.

Nhật Nguyệt, thầy đã biết người học trò của thầy đã 
từng học và tháo gỡ gốc khổ đau ngay trong chơn tâm ấm 
áp, để con có được hạt giống hiểu và thương. Khi đó, sự 
tiến tu tập nhìn đã có Nhật Nguyệt soi vào. Con hãy nhớ 
công án mà thầy đã trao cho con: “Đùa giỡn với gốc khổ 
đau ngay trong đời sống của con đi”.

Giờ đây nhân duyên đã đủ, thầy gọi tên con là người 
học trò Nhật Nguyệt rồi đồng hành tâm ấn trên bước đường 
hành thiền. Thầy tặng người học trò của thầy bài kệ để áp 
dụng cho những tháng ngày về sau:

Tâm sáng như gương ảnh
Ấn trọn niềm tin yêu
Hoàng lưu hành nhìn thấy
Hiểu thương Nhật Nguyệt triều.

Chúc con thành công, mãi là người học trò của Như Lai 
đời này và đời sau.
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Từ cánh hạt bay

Hạt Nắng quý kính!

Hôm nay là những ngày nhập thất tại phòng Hỷ Tịnh, 
trên vùng cao nguyên có nhiều hạt nắng của rừng xanh 
hoa lá cà phê. Thầy ngồi đây thấy những tia nắng màu hạ 
len lỏi vào căn phòng nhỏ bé, in đậm vào trang sách nhỏ, 
nghe tiếng chim hót nên gọi tên con để về cùng nghe lại 
dòng tâm thức của tiếng chim muôn vật.

Diệu Hằng thân mến!

Thầy muốn gọi tên con là Hạt Nắng vì ánh nắng ban 
mai đánh thức buổi bình mình.

Hạt Nắng có thể sưởi ấm lại tình cảm và dung chứa 
cho những người bạn đồng tu trên đường đời, từ gia đình 
và xã hội nữa. Hạt Nắng có thể chịu đựng nỗi bất hạnh, 
như những làn gió bấc thổi vào mà vẫn vững chải đứng yên 
không lay động được.

Hạt Nắng biết không? 

Thầy thấy con là người học trò đã nỗ lực tu tập giỏi, 

Người học trò của đức Phật phải có nết hạnh 
hiền từ lắng yên để uyển chuyển cuộc sống từ gia 
đình đến xã hội, trong việc tu thân.
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vượt qua gian nan, chăm lo đàn con thơ dại nuôi lớn thành 
người cho những kiến thức xã hội đầy sức sống, như những 
viên kim cương sáng lòa đã mang trong mình một chiếc áo 
nhẫn nhục của cuộc đời. Dù Hạt Nắng của thầy có muôn 
vàn đau khổ nhưng đã mạnh mẽ và dũng cảm vượt qua. 
Hạt Nắng đã chăm sóc biết bao nỗi khổ hạnh ở cuộc sống, 
vun đắp bằng tình thương từ bi để cứu rỗi bao căn bệnh 
trần thế.

Ngày lại qua ngày, càng hiểu con thêm nên thầy muốn 
người học trò của thầy có tên Hạt Nắng và sẽ cho con một 
pháp danh để con áp dụng rồi cùng thăng tiến trên con 
đường tu tập hôm nay và mãi về sau. Hạt nắng may mắn có 
được cái tên là Diệu Hằng. Vậy con đã phần nào hiểu được 
cái tên mà con mang trong mình chưa.

Thêm vào đó, pháp danh của con còn có ý nghĩa hơn 
nữa:

 Diệu: là huyền diệu, lắng yên.

 Hằng: nghĩa là còn, hằng hữu.

Diệu Hằng tên con có nghĩa là: Người học trò của đức 
Phật phải có nết hạnh hiền từ lắng yên để uyển chuyển 
cuộc sống từ gia đình đến xã hội, trong việc tu thân. Mặt 
khác để Hạt Nắng của học trò mãi đẹp hơn, thầy trao cho 
con cái tên Nguyên Mỹ (Nguyên là uy nguyên, Mỹ là nét 
đẹp của tâm). Tức là học trò của Phật có tâm y nguyên 
không tì vết, mà ngược lại làm đẹp chơn tâm để lưu giữ 
mãi cái giá trị thiên chất huyền diệu để lưu chuyển bản 
tâm từ bi.

Hạt Nắng thân!

Thầy đã trao cho con rồi đó, mong con hãy áp dụng 
một cách thành công. Giờ đây thầy sẽ tặng con với tên theo 
lối kệ như sau:

Diệu tâm hạnh nguyện, từ bi lực.
Hằng vết tang thương, hóa tan phiền.
Nguyên lưu ảnh hiện, chân hành bước,
Mỹ giá lưu ly học xả thiền.

Thầy gởi lời thăm Dũng, Hoa, Mạnh cùng các anh chị 
Tính, Lan, Quý, Đại, Thương - những học trò ngoan của 
thầy.

Ở thiền thất thầy vẫn khỏe con ạ!

Mong các con tu tập tinh chuyên, để chút tình chẳng 
còn vương rơi rụng xuống dòng sông Hương Giang chuyển 
hóa nỗi lòng ân ái từ muôn kiếp vạn dặm xa xăm.



186 Thích Minh Thế Chút tình chẳng còn vương 187

Giấc mơ tâm hồn

Đêm qua là ngày tôi trở lại Đồ Sơn- Hải Phòng, nơi lưu 
giữ nhiều dấu tích như chùa Tháp Tường Long, chùa Hang, 
bến tàu không số K15, Bến nghiêng Đồ Sơn, Đình Ngọc 
Xuyên và bao khu di tích.

Giấc mơ tâm hồn là tìm về biển khơi, với sóng, với 
tình yêu thiên nhiên, tìm về với cội nguồn núi để chiêm 
nghiệm cuộc đời, sự tu, sự học, chọn cho mình hướng đi.

Tôi đã đến như bao ngày đã đến để tâm tôi có hai chất 
liệu cần sẻ chia:

Ta đã tìm tâm: Ta đã tìm tâm là tìm về giây phút an lạc, 
hành động an lạc, cái nhìn, cái thấy, cái biết, cái học an lạc, 
tâm ta như biển khơi để tâm ta rộng như biển không hẹp 
hòi ích kỷ, không phiền não cáu bẩn, không tham, không 
sân hận, không mù quáng si mê. Tâm ta đẹp thì đất trời ta 
cũng đẹp. Tâm ta xấu có tính hơn thua thì tức khắc ta sẽ 
làm cho đời nhiều khuyết điểm, có nhiều ân oán. Cổ Đức 
xưa đã dạy: “Tâm an thế giới an, tâm bình thế giới bình”. 
Do đó tâm đã trở về trong ta.
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Cảm nhận và tha thứ: Trong cuộc sống vân du đến 
những miền đất xa lạ, tôi chẳng biết ai, tôi cảm nhận và tha 
thứ lối đi của tôi, của bạn và của tất cả mây trời để ta không 
bị kẹt vào các dục buông lay. Vì sao? Vì các dục làm khổ 
thân và tâm, khiến tâm hồn ta đau khổ.

Cho nên giấc mơ tâm hồn là ta nhìn thấy vọng cảnh, 
mà vạn cảnh chẳng dỗi hờn đến ta.
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Hãy nhận biết

Bạn và tôi hãy nhận biết từ lời nói đến hành động việc 
làm. Nhận biết từ lời nói là ta phải suy nghĩ, có góc nhìn 
trong cuộc sống, có sự suy nghĩ chín chắn, có sự ham hiểu 
từ các lĩnh vực xã hội., có sự am tường liên hệ mọi việc để 
có sự cư xử hợp lý, có cách hành động, đối nhân xử lý có 
tuệ giác. Tức thời, ta có được sự nhận diện từ lời nói chân 
thật bên ta.

Nhận diện để hiểu biết hành động việc làm, ta phải làm 
từ góc nhìn đối nhân. Ví dụ như ta kinh doanh thì ta có 
khách hàng. Để có được sự tin tưởng của khách hàng, ta 
phải có chiến lược bán hàng bền lâu, có định hướng đúng 
đắn, phải hiểu nhu cầu thị hiếu khách hàng, có như thế ta 
mới hiểu được kinh doanh. Ta hiểu được để nhận diện mọi 
mặt cuộc.

Tu là sửa những gì sai lầm trong cuộc sống, sửa lại 
những gì ta chưa hiểu cặn kẽ để hiểu biết như cách sống, 
cách làm, cách hiểu, cách biết, cách làm trong cái biết của 
đời. Học là từ cách tư duy, trí tuệ như nhân cách sống, nhân 
cách hiểu biết trong đời.

Vậy thì ta hãy nhận biết trong đời, để hiểu thêm tâm ta.

Tu là sửa những gì sai lầm trong cuộc sống, sửa 
lại những gì ta chưa hiểu cặn kẽ để hiểu biết như 
cách sống, cách làm, cách hiểu, cách biết, cách làm 
trong cái biết của đời. Học là từ cách tư duy, trí tuệ 
như nhân cách sống, nhân cách hiểu biết trong đời.
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Chuyện đời facebook

Mỗi ngày trôi qua, theo thời gian dòng đời đi mãi, 
chuyện đời facebook cũng như tháng ngày tuổi thanh xuân 
theo năm tháng.

Hôm nay có một vị thí chủ tới thăm tôi rồi cùng dùng 
trà.

Sau một hồi, vị thí chủ đã thưa rằng: “Bạch thầy, chúng 
con còn trẻ, hằng ngày luôn dạo bước trên mạng xã hội, 
một ngày lướt không biết bao nhiêu lần dòng thời gian. 
Một ngày như mọi ngày, mẹ con thấy vậy bèn không vui 
với chúng con. Xin thầy có cách nào khuyên chúng con bỏ 
được không ạ?

Tôi ngồi nghe hết câu chuyện và thầm nghĩ trả lời cho 
vị thí chủ. Tôi nói:

- Cảm ơn thí chủ đã kể cho tôi nghe về sự việc trên, 
tôi khuyên thế này: Lướt trang mạng xã hội là một thói 
quen hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. 
Bởi chúng ta đang sống giữa thời buổi công nghệ hiện đại, 
khoa học công nghệ phát triển. Đi cùng với những lợi ích 
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của nó là những hệ lụy không lành mạnh như: Thông tin 
rác, quảng cáo khiêu dâm, bạo lực, chiếm đoạt tài sản. Cho 
nên, cách duy nhất ta bỏ được là ta giảm dần thời gian, 
không quá phung phí vào mạng xã hội, không chia sẻ quá 
nhiều chuyện đời tư trên mạng xã hội... để tránh trở thành 
con nghiện.

Vị thí chủ nghe xong nói rằng:

- Bạch thầy, mẹ của con là người không biết về công 
nghệ, kể cả mạng xã hội nên bà mượn một người hàng xóm 
rất rành về facebook lập ra 1 trang cá nhân rồi hằng ngày 
tìm hiểu. Thế rồi, đôi lúc mẹ của con cũng quên ăn, quên 
ngủ, quên thời gian, đắm chìm vào từng khoảnh khắc lướt 
trang mạng. Không biết thầy có cách nào chỉ cho con cách 
thức để thoát ra khỏi điều đó và trở lại như xưa.

Tôi cười và nói rằng:

- Thí chủ hãy về nhà, nhìn mẹ của mình, trò chuyện 
cùng mẹ. Thí chủ thực hành không chơi facebook thì mẹ 
thí chủ cũng sẽ làm như vậy.

Hơn 1 tháng trôi qua, thí chủ ngày nào đến bên tôi và 
cảm ơn:

- Bạch thầy, chúng con đã trở lại bình an và giảm dần 
các thú chơi công nghệ. Mẹ con cũng ít dần đi cái mê 
facebook và lướt dòng thời gian. Con và mẹ có nhiều thời 
gian để trò chuyện về cuộc sống hơn.

Tôi cảm nhận được niềm vui của vị thí chủ và thấy tâm 
mình an yên. Sau đó cả thầy và thí chủ cùng đi dạo trong sân 
vườn chùa Phổ chiếu giữa núi rừng đại ngàn mênh mông.

Gọi tên con

Mùa hạ đã qua hơn nửa tháng với tháng ngày tu tập 
trong thiền thất hỷ tịnh tại căn phòng thảo nguyên xa xôi 
vùng cà phê thơm ngọt.

Hôm nay, thầy ngồi đây thực tập thở nhìn lại dòng 
chơn tâm ẩn hiện trong thân hình tứ đại này. Một diễm 
phúc thay, thầy ngồi yên và thực tập theo bản nguyện mà 
hảo tâm của thầy hằng mong ước.

Thầy vẫn khỏe mạnh lắm con ạ.

Thầy đang đọc tập sách “Tình như cánh hạt” thì bỗng 
nhớ đến người học trò rất giỏi, khi mà nghe con đã vượt 
qua cơn bệnh tàn phá thân tâm con.

Diệu Hương con ơi!

Thầy biết con có nhiều khổ đau. Nhưng hôm nay con đã 
xả bỏ và mỉm cười với những khổ đau ấy để vượt qua nghiệp 
chướng mà con mắc phải. Thầy biết rằng, con đã thực tập 
hạnh trí tuệ nhẫn nhục một cách sâu lắng và con đã thực 
hành tốt. Thầy mong con hãy thực tập nhiều nữa nhé.



196 Thích Minh Thế Chút tình chẳng còn vương 197

Diệu Hương! Tên con nghe hay lắm. Hôm nay thầy 
nhận diện được và muốn trao con bài kệ để con thực tập. 
Mong con hãy thực tập giỏi để người học trò của thầy ngày 
một vững vàng và ghi dấu trong thế giới hôm nay và mai 
sau.

Con hãy chú tâm quán chiếu bài kệ nhé:

“Diệu hiền trí sáng ngời,
Hương từ tuệ minh phơi.
Ngọc ẩn sâu trong đá,
Lam thơm nhẫn nhục đời.”

Thầy mong con thực tập thành công. Gởi lời hỏi thăm 
Hồng Nhung, Thu Trang, Chi Mai, cùng tất cả đệ tử của 
thầy nhé. Chúc tất cả phật tử hưởng mùa an cư pháp hỷ 
trọn tình đạo thân thương.

Gọi tên con qua làng hương quyện tỏa, gửi chút tình 
hương vị cà fê.

Nhuận Thanh quý

Mùa hạ với các nóng oi bức, nóng bỏng. Thỉnh thoảng, 
có dòng nước mát của những con mưa làm cho bầu không 
khí trở nên lắng dịu, thanh trong.

Thầy gửi lời hỏi thăm đến Diệu Bảo, cầu nguyện cho 
Diệu Bảo sớm được tỉnh ngộ, để lắng yên những hạt tâm 
thức không đẹp và đồng thời làm cho người học trò của 
thầy an tâm trở về nội tại.

Thầy gửi lời thăm đến toàn thể gia đình bằng hai chữ 
bình an, có một cuộc sống hành trì giáo pháp thật tinh tiến 
trên con đường mà Nhuận Thanh đã dành cho sự sống.

Nhuận Thanh mến!

Thầy biết rằng vị thầy bổn sư trao gởi pháp cho con là 
một vị thầy giỏi, đã nhìn nhận người học trò có bản tâm 
hành trì chánh niệm, có dòng sông chịu đựng sự khổ đau, 
để từ đó hành trì dòng sông nhẫn nhục ở cuộc đời đầy uế 
trược này.

Nhuận: Có nghĩa là thấm nhuần, nhuần nhuyễn,
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Thanh: Có nghĩa là dòng nước, thanh trong, không cấu 
uế, lắng yên.

Có nghĩa rằng người học trò của Đức Như Lai sẽ đi bằng 
đôi chân nhuần nhuyễn để nghe sự lắng yên của dòng tâm 
thức ở cõi thế gian này. Do đó, thầy đã thấy được công 
dung ngôn hạnh, thiên chất làm vợ, làm chồng, làm dâu, 
làm một người bà ngoại mẫu mực nhất trong gia đình.

Chính vì điều đó, thầy muốn người học trò làm đệ tử 
của Đức Như Lai phải thực hành y chánh pháp, dùng bài 
kệ này áp dụng, mang vào đời sống tu tập thành công.

Nhuần nhuyễn tiếng nói từ hòa,
Thanh trong hạt nước lọt qua tâm hồn.
Bàn chân vững bước huyền tôn,
Chơn tâm sáng chiếu, nhẫn tồn mai sau.

Thầy chúc người học trò áp dụng đẹp như bàn chân 
vững bước để đi đâu về đâu cũng tự tại tâm hồn yên vui.

Thầy gửi lời hỏi thăm các chị ở tổ chánh niệm. Nhớ 
thương Hà Nội thân yêu!

Thầm gọi tên

Hôm nay là ngày nhập thất sau nhiều ngày thầy ở Hà 
Nội về. Thầy có ghé thăm lại Huế, thăm gia đình, bè bạn 
rồi sau vài tiếng thầy vào Đăk Lăk - vùng cao nguyên đất đỏ 
bazan đầy nắng gió cát bụi và hương cà phê quyến rũ.

Thầy vẫn khỏe và vào thất được một tuần rồi. Hôm qua, 
thầy nhận được tin nhắn của con. Thầy vui và cũng chúc 
con thành công với kết quả thực tập.

Con biết không: tên Minh Đức thật hay và ý nghĩa khi ai 
hữu duyên có tên ấy. Minh là sáng, Đức là đức hạnh. Người 
nào có tên Minh Đức có ý nghĩa sẽ mang lại ánh sáng đức 
hạnh cho thế gian hôm nay và mai sau.

Sau vài ngày thầy được gặp con, con được tiếp xúc 
với thầy, thầy đã thấy con có một hạnh nguyện cứu khổ 
và thương yêu muôn loài. Do đó, hôm nay, vào đêm trăng 
cuối tháng, lấp lánh những vì sao đêm, thầy đã gọi tên con 
với tên Nguyên Độ. Đây là một tên pháp cho ai mới đầu 
biết đến Tam Bảo.

Thầy sẽ trao con tên pháp này với một danh từ hơi mộc 
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mạc mà đầy ý nghĩa trong đường đi phía trước của con.

Con biết không? Ở Huế, ai vào thăm đều ghé qua những 
ngôi chùa cổ như Linh Mụ,Thuyền Tôn, Từ Đàn, Báo Quốc, 
Quốc Ân, Thuyền Lâm, Tây Thiên Tự... con ạ. Mà một vị tổ 
sư liễu quán đã từ Bình Định ra Thuận Hóa để truyền đạo, 
ngài lên núi Thiên Thai để dựng thảo am tu tập. Sau đó, 
ngài đã thị tịch và để lại cho bài kệ để các hàng hậu học 
truyền nối Pháp Tông”.

“Thiệt Tế Đại Đạo, Tánh Hải Thanh Trừng
Tâm Nguyên Quảng Nhuận, Đức Bổn Tứ Phong”.

Và một bài kệ truyền thừa dài lắm. Thầy được mang 
dòng kệ thứ 9 là dòng Tâm. Nay thầy trao cho con tên pháp 
là Nguyên Độ, tức là con thuộc dòng kệ thứ 10 của dòng 
truyền thừa Liễu quán.

Nguyên: là nguồn nước, uy nguyên, nguyên vẹn

Độ: Đức độ, cứu vớt

Nghĩa là người học trò của Đức Như Lai là nguyên vẹn 
bản tâm, mang năng lực tế độ cho mọi người vượt qua bờ 
giác.

Với tên Minh Đức con đã có một tên pháp Nguyên Độ. 
Vậy thầy trao con áp dụng từ hôm nay và mãi mãi về sau.

“Minh hạnh sáng từ tâm,
Đức lưu ngàn nơi chốn.
Nguyên vẹn hạnh tuệ trí,
Độ khắp nẻo khơi nguồn”.

Thầy muốn con áp dụng theo bài kệ với tên pháp của 

mình, ngày một tươi sáng với con đường bát chánh ở giữa 
thế gian.

Thầy gửi lời hỏi thăm ba mẹ con và anh Cát, mong tất 
cả về bản lai diện mục để hành trì năng lượng ánh sáng từ 
bi Di Đà tỏa sáng khắp thân và tâm.

Thương con nhiều!
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Như vầng trăng sáng

Mùa hạ năm nay, thầy đang nhập thất và an cư kiết hạ 
tại vùng thảo nguyên cao đẹp, và đầy ắp hương vị cà phê .

Thầy gửi lời hỏi thăm đến toàn thể gia đình con, chúc 
có thành tựu trên con đường đạo tâm, và cùng đi trên lộ 
trình giải thoát.

Mùa hạ năm nay, khí trời đầy trăng sao. Len lỏi vào 
những buổi trưa hè nóng nực có một vài cơn mưa rào xua 
đi cái nóng ngột ngạt.

Minh Mẫn con!

Đêm nay thầy ngồi thiền xong và nhìn ra ngoài cửa sổ 
bé nhỏ. Cùng lúc ấy thầy thấy sao trên trời nhiều lắm, Thầy 
chợt nhớ và gọi tên con một cách thân thương. Thầy biết 
rằng con đã gặp được vị bổn sư trao con cái tên Minh Mẫn. 
Mong con hãy áp dụng một cách thảnh thơi và vững tiến 
trên đường đạo.

Minh: Theo tiếng Hán một bên là bộ Nhật - Ngày mới, 
một bên là bộ Nguyệt - ban đêm. Hai bộ này ghép lại có 
nghĩa sáng mãi cả ngày lẫn đêm, đồng thời tỏa chiếu lên 
cuộc sống.
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Mẫn: Theo tiếng Hán một bên bộ mẫn có nghĩa là 
người mẹ, 1 bên hựu. Ghép lại có nghĩa người mẹ có cái 
tay nhanh nhẹn, sáng suốt, rắn rỏi. Tức là người học trò 
của Đức Như Lai sáng chiếu thông minh, nhanh nhẹn trên 
đường đời hay trong đường chánh pháp.

Thầy đã hiểu và thương con nhiều. Con đã đủ thiên 
chất làm vợ, làm dâu, chăm sóc phu quân hết lòng. Trên 
đường đạo, con đã hành trì tu tập đúng pháp Bát chánh 
đạo và làm theo tên Pháp của con.

Đêm nay thầy tặng con một bài kệ để làm hành trang 
vào đời cho hôm nay và mai sau:

Minh Tâm chiếu sáng ngời,
Mẫn hành chỉ pháp tông.
Nhẫn lưu ngàn ánh sáng,
Tỏa khắp nẻo muôn nơi.

Mong con hành trì đúng và thực tập một trong những 
con đường bát chánh đạo, để hành trì ứng dụng làm nên 
bản tâm bồ đề hạnh, bồ đề nguyện, bồ đề tâm, bồ đề niềm 
tin. Vì ai thực tập chánh kiến tức khắc nhìn vào đời, nhìn vào 
đạo đúng đắn và đúng niềm tin Tam bảo, đó là người sống 
có ánh sáng thông minh, hạnh phúc chiếm tỏa khắp nơi.

Thầy gửi lời thăm toàn thể các bạn đồng tu của con, 
cùng gia đình của con, mong tất cả cùng tỏa sáng như vầng 
trăng trên trời.

Trăng mát thanh lương!

Vầng trăng đêm nay đẹp lắm. Thầy đang ngồi trong căn 
phòng hỷ tịnh ở vùng đồi Tây Nguyên hẻo lánh. Nơi mà 
không ai bước vào để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiềm ẩn của núi 
đồi Tây Nguyên.

Ánh trăng rằm tròn xoe, hòa cùng làn gió mát thổi vào 
không khí mùa hạ nóng bức, làm không gian như dịu đi.

Đêm nay, thầy ngồi thở trên chiếc võng đong đưa. Thầy 
nhận được những dòng chữ thân thương qua tin nhắn: 
“Thưa thầy, hôm nay con đã làm những gì thầy dạy cho 
con. Con vui lắm thầy ạ. Và con cũng đã gửi một ít tịnh tài 
cho người quản lý nghĩa trang Văn Điển để thắp hương cho 
mẹ con. Con gặp ông ăn xin qua đường con cũng tặng bằng 
tấm lòng tịnh tài thầy ạ. Con vui quá...!”

Nguyên Hoa quý!

Thầy đã nghe và ngồi quán xét lại người học trò của 
thầy thật giỏi, thật thông minh, trí tuệ.

Con ơi, hai chữ Minh Huệ ghép lại pháp danh: Nguyên 
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Hoa mà thầy sẽ trao cho con chính là vầng trăng mát, giọt 
nước thơm trong con ạ. 

Vậy trước khi con bước an toàn trên đường đạo, thầy 
giải thích tên do mẹ và bố con tặng, và tên của thầy trao 
cho con nhé: 

Minh: là sáng có ý nghĩa ánh sáng nhật nguyệt của một 
ngày và đêm.

Huệ: Hoa huệ, hương thơm, trắng tinh.

Nguyên: Uy nguyên, nguồn cội, nẻo về.

Hoa: Hương thơm, tinh khiết, sắc hoa.

Khi ai có được chữ Minh Huệ tức người đó phải thực 
tập lòng từ bi, mang tình thương tinh khiết tặng cho đời, 
cho cuộc sống, cho mọi người xung quanh. Và khi ai đó đã 
thọ giới Tam bảo, trở thành người đệ tử của đức Như Lai 
thì học hạnh trí tuệ để trở về nguồn cội, như hương thơm 
trong sáng của mình đó là, người có một cuộc sống bình 
an.

Thầy gửi lời thăm phu quân của con, gửi lời thăm tất 
cả, nhất là bố của con. Thầy cầu nguyện Tam bảo gia hộ 
cho tất cả bình an.

Con ạ, người đệ tử Như Lai phải nên thực tập một pháp 
môn nào đó. Thầy đã thấy tâm nguyện của con muốn trở 
về nẻo chánh, thầy sẽ trao cho con một phương pháp thực 
tập và một bài kệ để từ đó vững tiến bước theo.

Tâm cảm đang hướng đến niềm tin, vậy thì thầy trao 
cho con phương pháp tín hạnh nguyện nghĩa là:

Tín là niềm tin chân lý, không thiên lệch, như Tam bảo 
là con đường đi dẫn lối.

Hạnh: Con nên học theo, và làm theo hạnh nguyện 
nhẫn nhục, để lấy tâm và đức cho chân lý tự tánh Di Đà.

Nguyện: Con phát khởi lòng nguyện trở về bản tâm 
hôm nay, và ngày mai tiến bước tu thân.

Do đó mà con nên áp dụng tu tập, niệm Phật từng giây 
phút.

Sau đây, thầy sẽ trao cho con một bài kệ về cái tên mà 
con đang sở hữu.

“Nguyên lưu dòng nước tịnh,
Hoa thơm ánh trăng rằm.
Minh tâm chở hạnh ngộ,
Huệ trí sáng đời mình.”

Thầy chúc con áp dụng thành công. Chúc con chóng 
thành vầng trăng mát thanh lương!
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Cành Trúc thân!

Mùa hạ lại về với những tia nắng hy vọng, cho những 
ai biết niềm tin Tam bảo. Ba tháng tu tâm dưỡng đức, ba 
tháng tu trì đạo lực.

Diệu Tịnh con!

Hôm nay là ngày rằm tháng năm, đã qua được nửa 
tháng an cư rồi con ạ. Con biết không, thời gian nhanh lắm, 
nó không hẹn mình mà chính mình bảo nó dừng lại để 
ngồi tu, vậy mà trôi đi một điểm thời nhanh chóng. Đúng 
là vô thường đến không hẹn một ai, phải không con nhỉ...?

Diệu Tịnh con!

Con có biết, vì sao thầy gọi con là Cành Trúc không? 
Con đoán xem?

Thật hạnh phúc khi thầy đã tiếp xúc và biết được tâm 
nguyện theo bản tâm của con. Đúng thật khi ai có tên Diệu 
Tịnh.

Diệu: Diệu huyền, khéo léo, ánh sáng.

Tịnh: Thanh tịnh, trong sạch.
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Nghĩa là: Người đệ tử Như Lai phải trong sạch, thơm 
hương như bông hoa thanh tịnh, thuần khiết, mềm mại. 
Thầy gọi tên con Diệu Tịnh thì con có một tâm hạnh bố thí 
đó, vì người đệ tử của Phật luôn mang lại ánh sáng niềm 
tin cho cuộc đời. Chính ánh sáng này đã cho con bao nhiêu 
hạnh bố thí, vì có bố thí là có lục độ vạn hạnh mà con đã và 
đang hành trì.

Hôm nay công án mà thầy trao là:

“Nhẫn nhịn từ bản tâm,
Học yêu thương thế giới.
Xóa tan niềm thù hận,
Hạnh phúc cả muôn nơi.”

Mong con áp dụng thật sâu sắc.

Hẹn thư sau thầy sẽ giải đáp và trao con bài kệ theo tên 
pháp của thầy. Con nhớ đọc cho mọi người bạn của con 
nghe như: Loan, Nga, Hiền, Quý... Gửi lời hỏi thăm tất cả 
người đệ tử của Như Lai.

Thầy gọi...!

Đêm nay là ngày rằm tháng năm, một mùa trăng tròn 
trịa biết chừng nào. Trong lúc này, thầy đang đọc sách và 
chiêm nghiệm lẽ sống trong tâm thì bỗng có một cơn gió 
ùa vào làm căn phòng trở nên mát dịu hơn.

Nguyên Tâm con biết không, thầy gọi tên con với tên 
Nguyên Tâm, với mục đích đưa con trở về, an trú tại chơn 
tâm của mình. Mặt khác, giúp con ngộ nhận ra nguồn cội 
của hạt giống Bồ Đề bản tâm.

Thầy đã gọi tên con về đây ngồi thưởng thức, chiêm 
ngưỡng vầng trăng. Đồng thời, thầy gọi tên những người 
học trò của thầy về đây cùng nhìn và ngắm những hạt cà 
phê Tây Nguyên đầy quyến rũ bên tách cà phê xứ lạ cao 
nguyên.

Nguyên Tâm, thầy đã thấy con biết chấm dứt nỗi sầu 
khổ, khi con mất đi người bạn đời thân yêu. Nhưng ngược 
lại, con biết vun bồi công đức, năng lượng ánh sáng trí tuệ 
vào người tình của con một hạt giống Di Đà tự tính.

Con ơi, ở đời ai cũng phải trở về nguồn cội nơi mà bản 
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tâm ta đã và đang ở trên cõi phù vân đất tịnh, nơi có những 
hàng Bồ Tát giáo hóa chuyển uế thành tịnh, như hoa sen 
hóa thân cuộc đời con ạ.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn nói thế này con ạ: “Sống 
trên đời cần có 1 tấm lòng để làm gì? Để gió cuốn đi”. Con 
biết không, một triết lý để lại cho cuộc sống, vì sao? Vì ai 
đi cũng để lại tấm lòng chung thủy, nết sống từ hòa, yêu 
thương và nhìn nhận vấn đề thiện để thăng hoa..., do đó 
mà người bạn đời của con đã ra đi, để lại cho con tấm lòng 
chung thủy và một hạt giống Bồ Đề tự tính Di Đà mà con 
đã và đang thực tập.

Con nhớ thực tập xóa tan nỗi buồn, chuyển hóa hạt 
giống trí tuệ thực hành bằng tên pháp con nhé.

Nguyên: Nguồn cội, nguồn nước, uy nguyên.

Tâm: Tấm lòng, cõi lòng, trái tim.

Nghĩa là người đệ tử Như Lai phải uy nguyên với trái 
tim chung thủy với những gì mà con có. Vì thế, con là người 
chung tình với từ tánh bản hạnh nguyện Di Đà từ Tôn.

Con nhớ thực hành con nhé. Thầy cho con 2 chất liệu 
và một bài kệ để áp dụng. Mong con lắng đọng tâm tư để 
nghe.

Hai chất liệu: Trí và Đức.

Trí là trí tuệ, nghĩa là tu tập phải có chánh trí, hiểu và 
nhìn sâu lắng, con thấy điều thiện để thực tập. Còn nếu là 
điều ác thì tự khắc con phải loại bỏ tà trí, trong tâm con 
nhé.

Đức là đức hạnh, bản nguyện hạt giống chân tâm, do 
đó con thực tập tốt thì tức khắc con trở thành người đẹp, 
cho hôm nay và mai sau.

Thầy tặng con kệ pháp, để con lấy đó làm hành trang 
sự sống:

“Nguyên thủy tự tài thâm,
Tâm hành chung nhịp bước.
Di Đà theo nhịp thở,
Tự tánh trực chỉ thầm.”

Mong con áp dụng một tâm nguyện tự tại. Gửi lời hỏi 
thăm bố mẹ 2 bên của con, gửi lời thăm tất cả những ai có 
duyên giống con trên đường đồng đạo.

Thầy ở thất mập lên 1 kg con ạ. Thương con nhiều, hẹn 
gặp con và sẽ biết được sự tu trì ngày càng thăng tiến.

Vậy con hãy nở nụ hoa tươi, để trong nụ hoa ấy là đóa 
hoa sen dâng tặng cho đời hôm nay và mai sau.
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Suối nguồn huyền diệu

“Trọn tình đạo vị, hạt gieo tâm.
Tu nhân tích đức nước mạch nguồn.
Nhẫn tâm tạo phúc chính tình thương hiệu.
Cười tiếng vang sống tan phiền.”

Thanh Thủy con! Thầy đang ngồi trong căn phòng Hỷ 
tịnh, bên chiếc võng đung đưa thật thảnh thơi. Thầy đã thở 
nhẹ và chiêm nghiệm sự sống tu tập theo bản nguyên chân 
tâm của thầy.

Mùa hạ về, thầy cầu nguyện cho gia đình người đệ tử 
Như Lai có những giây phút chánh niệm tỉnh tâm, để trở 
về nội tại.

Con biết không? Đêm qua trăng đẹp lắm, tròn trịa như 
một trái bóng xinh xinh. Thầy đã gọi tên Thanh Thủy với 
cái tên thanh mát như suối nguồn huyền diệu, xóa tan đi 
bao nhiêu nỗi buồn trần thế, xả bỏ tất cả những gì phiền 
não trong tâm, để có một ngọn gió mát trở về ngôi nhà tâm 
linh đích thực con ạ.
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Sáng nay, thầy đã tụng kinh theo thời khóa mà thầy đã 
đề ra, nhưng ngoài kia có người đệ tử của thầy cũng đang 
tụng kinh công phu sáng và vẫn duy trì tiếng mỏ ngân 
vang. Bỗng nhiên, thầy thấy thương cho những người học 
trò của thầy ở xa thầy quá. Nhưng con hãy đừng buồn, vì 
trong Tình như hạt nắng của bình minh luôn có một ngọn 
gió mát, có một giọt nước thanh thanh, dáng vóc hơi gầy, 
đầy tình thương tình mẹ.

Con hãy cười lên nhé, để trở về và thở như bậc thầy 
truyền giới cho con cái tên pháp Chân Thanh Thủy con 
nhé.

Thầy gửi con bài kệ để áp dụng cuộc sống hôm nay và 
mai sau:

“Thanh lương về nguồn tịnh,
Thủy dòng chảy vô biên.
Chân tâm sáng châu ngọc
Nhẫn tình thoát não phiền.”

Thầy muốn con áp dụng thật giỏi, và cho thầy gửi lời 
hỏi thăm phu quân cùng các bạn đồng tu của con. Chúc 
con cười vang tiếng tình đạo vị và đồng hành mang vào 
chân lý tự tâm.

Thương và trân quý!

Minh Hương con

Lời đầu tiên thầy gửi lời hỏi thăm gia đình của con và 
cùng toàn thể anh chị em của con. Nhất là bố con. Cầu 
nguyện Tam bảo gia hộ cho con cùng tất cả có một nguồn 
tâm thanh tịnh.

Thầy vẫn khỏe. Thầy vẫn tu theo hoài bão ý chí, mà 
thầy từng mơ ước.

Minh Hương con! Con và thầy chưa từng quen và chưa 
từng nói chuyện tiếp xúc với con, nhưng duyên lành thầy 
đã được nghe đệ tử Nguyên Hoa kể về con, thầy thương và 
hiểu con nhiều hơn, thầy gửi lời thăm phu quân của con.

Minh Hương quý!

Với tên con đã và đang sở hữu, làm thầy nhớ đến một 
người bạn của thầy từ hồi còn nhỏ chơi thân với thầy con 
ạ. Nhưng thời thế thay đổi, Minh Hương mà đã từng nói 
chuyện ngày xưa đã đi về nơi xứ lạ rồi con ạ. Thầy hằng 
cầu nguyện sớm gặp lại, để tâm sự biết được hàn huyên. 
Nhưng lời cầu nguyện ấy 10 năm đã đi, và 10 năm để đến 
cho thầy có một người học trò chưa quen cũng tên Minh 
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Hương. Thật hạnh phúc biết chừng nào!

Minh Hương con, con có biết tên con có ý nghĩa thế 
nào không?

Minh: là sáng.

Hương: là hương thơm.

Nghĩa là ai có tên Minh Hương phải có một ánh sáng 
niềm tin thơm hướng tinh khiết nhất để hương tặng cho 
đời.

Con ơi! Tuy con và thầy chưa gặp, nhưng thầy cũng 
trao cho con một đường đi bằng 2 chất liệu để con áp dụng 
và thực tập theo. Con hãy lắng tâm để mà nghe con nhé!

Một người ai cũng cần có tính đạo đức, vì đạo đức sẽ 
giúp ta thăng hoa trong cuộc sống. Con đã từng nghe người 
xưa nói rằng: “Sống có Đức mặc sức mà ăn” chính vì thế 
mà thầy muốn con có đạo đức, để làm đẹp cho đời và tu 
tập.

Một người ai cũng cần có trí tuệ, vì trí tuệ sẽ làm cho 
người ta thông minh, biết nhìn nhận đâu đúng đâu sai, đâu 
là thiện đâu là ác, đâu là hạnh phúc, đâu là con đường khổ 
đau. Do đó, Đức Phật đã dạy cho đệ tử của ngài 3 pháp môn 
vô lậu. Nghĩa là, ai đã về Tam bảo phải pháp tâm thọ giới 
pháp để hành trì, đi vào đường tu một cách vững chắc. Khi 
đã thọ giới thì tự nỗ lực tu tập bằng sự thiền định, quán xét 
bản tâm trong 1 ngày, khi đã có 2 pháp hành phải có 1 trí 
tuệ để thấy bằng con đường đi chánh kiến chân lý thực tại. 
Do đó, kết trong 1 câu ngắn nhất: “Có trí tuệ là có tất cả” 
con ạ.

Con nhớ cười và thở đều để áp dụng con nhé!

Con nhớ sống thật đẹp, nhớ thực tập thật sâu, để sau 
này Minh Hương có ích cho xã hội hôm nay, và tôn giáo 
giác ngộ ngày sau. Hiểu và thương con thật nhiều!
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Ở trọ

Hôm nay là ngày mùa trăng tròn tháng 6 với ánh trăng 
rằm bình dị đơn sơ. Thầy ngồi tại căn phòng Hỷ tịnh với 
chiếc võng đung đưa, ngân nga câu hát của nhạc sĩ Trịnh 
Công Sơn.

Nhật Nguyệt con biết không? Thật hạnh phúc là bao 
khi ta có được một cuộc sống tu tập, khi ta biết quay về bản 
tâm để sống, giống như ta về lại quê mẹ yêu thương, chứa 
bao kỷ niệm.

Con biết không, trong lời bài hát “Ở trọ” của nhạc sĩ 
Trịnh Công Sơn có 2 câu thế này: “Tôi nay ở trọ trần gian. 
Trăm năm về trốn xa xăm cuối trời”. 

Vâng, Chân bước trên trần gian này đều là giả tạm, đó 
là triết lý vô thường sớm còn, tối mất con ạ. Một cuộc đời 
trăm năm còn lại với tiếng thở đau khổ, ai biết được ngày 
mai ta sẽ ra sao nhỉ.

Đó cũng vì ta bước vào trần gian này chỉ là giả tạm, phù 
du. Nếu ta muốn thoát ra thì phải trở về nội tâm tu tập 
trên bước đường chuyển hóa. Nhật Nguyệt con nên tu tập 

Hãy quán tâm con là cảnh nhà ở trọ giữa đời 
đầy giông bão, hay bình lặng chính là ngôi nhà 
tâm linh.
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chánh niệm và lấy pháp môn thiền tập, để con càng ngày 
càng thoát ra cảnh khổ đau.

Con nhớ nhé, thương con và hiểu, tôn kính con thật 
nhiều. Thầy ở thất vẫn khỏe, khí trời thật mát và quan cảnh 
thật bình yên. Thầy gửi lời hỏi thăm những người bạn đồng 
tu trên bước đường chân lý của con. Con nên áp dụng nhé! 
Chúc con thành công.

Hãy quán tâm con là cảnh nhà ở trọ giữa đời đầy giông 
bão, hay bình lặng chính là ngôi nhà tâm linh.

Gửi chút vị

Thầy vui khi nghe tin con đã nhập thất 1 tháng. Sau 
ngày ra thất con thế nào rồi, tu tập được an lạc không? 
Niệm phật có được công năng an lạc không? Hành trì các 
thời khóa có tinh chuyên không?

Thầy ở đồi cao nguyên xa xăm hẻo lánh. Ở đây, thầy 
vẫn khỏe, thầy đã tụng xong 1 bộ lương hoàng sám và thầy 
đã khám phá rất nhiều điều thú vị con ạ. Thầy thật hạnh 
phúc khi nghe một người đệ tử của Như Lai ở ngoài trần 
thế giám bỏ hết mọi chuyện thị phi, để đi vào tịnh tu, thật 
đáng cho những ai hiểu đạo, kính lễ.

Hôm nay là mùa trăng tròn tháng 6 với ánh trăng đã 
lắng trên cành trúc, lọt vào khung cửa sổ Hỷ tịnh của thầy 
thật đẹp làm sao. Thầy đã gọi những người đệ tử của thầy 
về để cùng ngắm trăng với thầy, nhưng bằng bản tâm chắc 
con biết rồi: Hữu cầu tức ứng con nhỉ!

Sau lá thư thứ nhất thầy đã chia sẻ tâm sự và lần này 
thầy khuyên con nên tinh tiến trên đường đạo, để lợi ích 
cho tất cả trần gian.
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Hiểu và thương Tịnh Thân thật nhiều. Thầy gửi lời 
thăm tất cả các bạn đồng tu của con.

Gởi chút vị đó là sự thanh tịnh an lạc, trong đời sống tự 
chủ bản quyền sống để ta tìm về chính ta.

Bến đỗ trong con

Hôm nay là ngày Motherday, tức ngày của mẹ bên 
nước Mỹ con ạ. Con biết không? Ai trong chúng ta đều có 1 
bến đỗ tâm linh, bến đục, bến trong hay một căn nhà nhỏ 
ở trọ qua đường để rồi cuộc sống phải dắt ta vào trong lối 
hành sống mưu sinh.

Thật vậy con à, mưu sinh là cuộc chạy lộn theo nhịp 
sống cũng như ta chạy theo danh lợi, chạy theo chúng bạn 
mà quên đi đằng sau ta có một bến đỗ yêu thương.

Nguyên Hoa con! Bến đỗ yêu thương là gì con biết 
không? Con cũng có cha, có mẹ, có chồng, có con, có anh 
chị em, có gia đình, có xã hội, có bè bạn, có cuộc sống mưu 
sinh, có một bậc thầy hướng con đến bến đỗ tâm linh yêu 
thương sự sống. Thầy và con cũng như bất cứ ai cũng có 
một chỗ để quay về, và tha hồ mà hàm huyên tâm hồn.

Đêm qua, là một đêm trăng sắp tròn con ạ. Ánh trăng 
lung linh huyền ảo đã lọt qua ngọn tre chiếu vào phòng 
nhỏ của thầy. Ô kìa, thật hạnh phúc trong những giây phút 
ấy, thầy gọi tên con cũng như các học trò khác của thầy nơi 
phương xa kia đang lăn lộn với cuộc sống mưu sinh. Thầy 
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nghĩ và thương các con nhiều lắm. Bỗng, thầy nhận được 
tin nhắn của con có nội dung thế này: “Mùa vu lan tới gần, 
con chạnh lòng nhớ mẹ. Con nhớ mẹ quá sự phụ ơi. Tối 
nay, con có phóng sinh thả ốc cầu nguyện cho hương linh 
của mẹ con sư phụ ạ”.

Con ơi, con phải biết rằng, niềm hạnh phúc chân lý của 
cha mẹ là khi con cái biết hướng tâm đến tình thương nhân 
loại, nguồn an lạc chân tâm của cha mẹ là khi con cái biết 
quay về Tam bảo, vinh hoa của cha mẹ lớn lao là khi con 
cái có hiếu đạo, biết cung kính chư tăng, hành xử đúng lễ 
nghĩa với anh chị em, thương yêu đùm bọc nhau con ạ.

Nguyên Hoa con! Hãy đến mộ phần của mẹ mà nói rằng: 
“Kính thưa người mẹ đáng quý của con, con sẽ trở thành 1 
người đệ tử giỏi, con sẽ làm nhiều việc lành việc thiện giúp 
ai nghèo khổ. Con sẽ sống hiếu thảo với ba, sống yêu thương 
đùm bọc anh chị em, chồng và con con. Mẹ hãy yên tâm mẹ 
nhé, Con cầu nguyện và sám hối những gì mà ngày xưa mẹ 
chưa làm được. Bây giờ con có sự phụ, có những vị chân tu 
giúp con trên đường về bến đỗ yêu thương”.

Như vậy con sẽ đánh động những hạt giống yêu thương 
trong quá khứ, mà con chưa làm dành cho mẹ. Thầy tin 
tưởng con và chúc con cùng anh chị em trong những ngày 
tháng tới luôn là đại gia đình biết yêu thương, luôn tươi 
cười trên môi.

Vài dòng thăm con, thầy mong con luôn vững chãi trên 
đường đời, và an yên trong tâm hồn với bến đỗ yêu thương.

Bến Đỗ trong có đó là niềm tin con nhé, và hãy tìm về 
trong nguồn cội quê tâm.

Minh Đức con thương

Hôm nay thầy ngồi đây với chiếc võng bên căn phòng 
Hỷ tịnh, với thói quen thở và ngắm trăng. Ánh trăng đêm 
nay đẹp lắm con ạ. Thầy đã gọi tên người học trò Minh 
Đức của thầy, dù chưa từng thấy mặt, nói chuyện.

Thầy chưa thấy con mà con lúc nào bước ra khỏi phòng 
là thấy thầy cười, thấy thầy suy tư ngẫm nghĩ. Chắc con có 
nhiều câu hỏi trong cuộc sống?

Thầy đã lắng nghe và tâm sự cho con hiểu: Tại sao nhà 
ta có bức hình của thầy. Thầy đã suy nghĩ gì nhỉ?... bao câu 
hỏi trong tâm con và con cần muốn gặp thầy.

Minh Đức con!

Thầy biết con đang bận công việc của xã hội rất nhiều. 
Thầy biết con có nhiều lo toan cho gia đình, mà sắp tới 
đây là chuyện quan trọng nhất của đời người, là kết tóc se 
duyên với người con yêu phải không con. Thật vậy, thầy 
chúc mừng con. Chúc con thành công trong mọi công tác 
xã hội, và thành công trong nếp sống giữa vợ và chồng.

Minh Đức con, con có hiểu cái tên mà con đang sở hữu 
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có ý nghĩa như thế nào không con? Thầy tặng con để con 
hiểu hơn về ý nghĩa của nó nhé.

Minh: là ánh sáng, sáng suốt, thông minh chính trực, 
đôi mắt sáng như một ngày mới.

Đức: là đạo đức, đức hạnh, đức độ, thiện tâm.

Nghĩa là người nào trong đời sống được thiện duyên sở 
hữu tên ấy, thì người đấy là người thông minh chính trực, 
sống có hiếu, có đức cho xã hội, trong đó có nếp sống tâm 
linh quay về đời sống hướng thiện.

Minh Đức! Trong đời sống này có bao nhiêu là sóng gió 
thổi vào, có bao nhiêu điều thị phi vô hạn trong cuộc sống, 
con phải vượt qua, con phải đi hết cuộc đời này.

Thầy trích vài câu trong bài hát: “con mắt còn lại” tâm 
sự cùng con nhé:

“Còn hai con mắt, khóc người một con 
Còn hai con mắt, một con khóc người
Con mắt còn lại nhìn đời là không 
Nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng
Con mắt còn lại... là con mắt ai?”.

Vâng, một con mắt nhìn cuộc đời đầy tình thương kỳ 
diệu, nhìn em như nhìn vầng trăng mát, yêu thương nhau 
để đưa đến đời sống chân thiện mỹ. Ánh trăng hay bóng 
nắng là một trong những tâm thức của nhạc sĩ đưa ta trở về 
nội tâm quán chiếu con ạ.

Lại nữa, thầy mong con dù làm gì, đi đâu, về đâu con 
cũng nên quay về căn phòng nhỏ mà ngẫm nghĩ lại những 
tháng ngày qua ta làm gì, để thấy được chơn tâm, con nên 

nhìn và học theo con mắt cuộc sống ở trong tác phẩm nhạc 
Trịnh. Không những vậy, còn ẩn chứa hàm số Phật tâm ở 
nơi tôn giáo, mà con và gia đình đã và đang hướng đến.

Thầy chúc con quán xét nội tâm thành công.

Thầy gửi lời thăm tất cả gia đình bố mẹ và con của con, 
gửi lời vấn an cô Nga, cô Tính, cô Lan... những người bạn 
của mẹ con đã đưa con trở về quê hương truyền thống, 
cũng như người bạn đời trăm năm của con.

Chúc con thành đạt.

Hiểu và trân quý Minh Đức thương!
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Cành Trúc thân

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 4/7/2008, nay thầy 
mới hồi âm lại cho con.

Đọc thư, thầy thương và quý các con và mong con thành 
công trên bước đường tu học, đầy giông bão của cuộc đời, 
để ta tìm về một cành trúc trú tâm.

Con ơi!

Hai tiếng gọi thân thương mà thầy nghĩ rằng, không 
giấy mực nào diễn tả được tấm lòng của người thầy, đó là 
tâm của phật.

Cành Trúc thân thương! Thầy đã thấy con biết quay về 
nội tâm tu tập một cách mạnh mẽ, tinh tiến và luôn biết 
gốc rễ cũng như đường đi trong đạo một cách an toàn.

Hãy tiến bước!

Đường đi có muôn vạn lối, nhưng để chọn cho mình 
một lối đi không phải dễ dàng. Đường đi ở điểm nào hay 
phương tiện nào cũng có giá trị của nó. Hãy bằng đôi chân 
đích thực của con vững bước vào đường đời tu tập, mà con 
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đã dụng công nuôi dưỡng.Con hãy cứ hành trì theo.

Trong thư con có nói: Pháp môn Tịnh Độ mà con chọn 
trong đó lấy pháp môn niệm Phật Hồng danh A Di Đà là 
tôn chỉ. Thấy tin chắc con đã có một đôi chân vững chắc, 
một cuộc sống bình an. Con đã hành trì được thì hãy cứ 
tiến về phía trước nhé! 

Theo lối người xưa

Con ơi, đường đời đã có, con đường tu tập mỗi ngày 
mỗi khan hiếm nhưng tâm cảm: “Tín, hạnh, nguyện” mà 
tu trì theo bước đường và đôi chân con có lập nguyện, con 
nên theo lối người xưa để đi một cách an nhiên.

Cành Trúc của thầy lúc nào cũng khiêm tốn, vì khiêm 
tốn là đức hạnh khiêm cung nhất, đẹp nhất, sáng nhất, 
trân quý như tiếng thơm của người xưa chỉ lối. Con hãy 
làm theo tất cả những gì người xưa chỉ lối, tiếp thu và học 
hỏi, thực hành theo đúng đắn, cái nào đúng, cái nào sai... 
Học và thực hành theo để có cách đi an toàn.

Niềm an vui

Mỗi giây, mỗi phút con sẽ có niềm an vui đích thực bởi 
khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi hay bất kể trong động 
tác nào của con, con đều nhất tâm niệm Phật, làm gì con 
cũng hành trì...; đó là niềm an vui chân thật. Khi một ai đó 
trở về tu tập theo pháp môn lối của người xưa đã và đang 
đưa đường chỉ lối, thì sẽ đều nhận được đường đi và niềm 
an vui.. 

Niềm an vui một tâm 2 cảnh nhưng không động, thì 
làm gì cũng tốt cả con ạ.Nhưng khi tâm động thì con nên 

ngừng nghỉ, để thở rồi ngồi chơi trong chốc lát, sau đó làm 
theo bản nguyện chơn tâm.

Trong thư con ví dụ vừa dùng cơm vừa niệm Phật thì 
niệm Phật cũng không tốt, mà ăn cơm cũng không ngon.

Cành trúc này, khi tâm tưởng con không tốt thì tâm ta 
loạn; khi tâm tưởng niềm vui đích thực thì tâm yên. Như 
một bài hát của chùa hoằng pháp về niềm an vui: Dù ở đâu 
giây phút nào cũng vui khi tâm ta có sự thiền định, an vui 
trong giây phút hiện tại hay mỗi tự tâm.

Định tịnh thân tâm

Sống cần có một tâm định tịnh, một thế giới bình yên. 
Cũng như đệ tử thân yêu Cành Trúc, lúc nào thân và tâm 
cũng luôn an toàn trên bến đỗ bình yên của tự thân, tu tập 
con cần có một giây phút quay về nết sống thiền, hay nói 
cách khác là trở về thế giới an định. Định tịnh thân tâm 
giúp con thoát ra khỏi cảnh mộng mơ, vọng tưởng, để vững 
chắc như cành trúc, thân tâm con an toàn trên dòng sông 
hải triều.

Cái tên ngày ấy

Con biết không, khi cha mẹ con sinh ra con đều đến xin 
mụ bà cái tên để đặt cho con. Quan điểm xưa cho rằng khi 
một hình hài sinh ra chưa đầy mấy ngày thì ra đi vĩnh viễn, 
đó là các cậu và các cô nương vào bào thai để đầu thai kiếp 
khác. Nhưng đến sau 1 tháng chào đời với tiếng khóc oa 
oa, ai cũng vui mừng chào đón và sẽ dành cho đứa trẻ yêu 
quý cái tên. Cha mẹ sẽ đặt tên và cầu xin tiên tổ phù hộ cho 
người con ấy mạnh khỏe, có ích cho xã hội, hạnh phúc an 
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vui. Mỗi người đặt cho con cái tên khác nhau. Cha mẹ con 
đặt cho con tên Bùi Thị Chuyên; người thầy của con cho 
con pháp danh Diệu Tịnh. Và giờ thầy cho con cái tên theo 
cách gọi của thầy:

Tu tập thuần thành, ta sở hữu.
Cái tên tâm pháp, hiển vào đời.
Niềm tin Tam Bảo, luôn quy hướng.
Cái tên ngày ấy, vẫn tinh khôi.

Thi kệ tâm

Con ơi, thầy đã thấy con và hiểu được vậy thì thầy đặt 
tên con là “Nguyên Trì Tâm”; tức là người đệ tử Như Lai 
luôn giữ được bản tâm hành trì tu tập pháp môn, đã chọn 
và uy nguyên như dòng nước tịnh thân tâm. Con nên thực 
tập giỏi nhé. 

Cái tên ngày ấy sẽ lan tỏa khắp không gian và thời 
gian, như người trí thức luôn làm việc trong một tâm hồn 
bình an. Thầy sẽ trao cho con một thi kệ tâm, để hằng 
ngày con nhìn sâu và hành trì thực tập, rồi thăng hoa trên 
đường đạo:

Nhật Nguyệt bản chơn không
Minh Hương bay tỏa trầm
Từ bi hành vạn nẻo
Mãi là Nguyên Trì Tâm.

Thầy cầu mong Tam Bảo gia hộ cho con vạn nẻo bình 
an. Cho thầy gửi lời thăm tất cả đệ tử của Đấng Từ Tôn.

Khắc sâu trong gió

Nhật Nguyệt con hôm nay khỏe không? Bệnh tình của 
con có đỡ lại chưa?

Thầy cầu nguyện tam Bảo gia hộ cho con cùng gia đình 
bình an là thầy mừng lắm.

Loài hoa dại

Nhật Nguyệt biết không? Trong cuộc sống ánh trăng 
luôn lung linh. Vầng trăng cứ soi mãi ánh sáng ngàn xưa 
xuống mặt hồ lung linh huyền ảo mới đẹp làm sao. 

Con ơi, Bản chất của những cánh hoa, cây hoa, hay 
quần thể một vườn hoa đều cho ta mùi thơm dễ chịu. Mùi 
thơm ấy có thể lan tỏa khắp không gian, con người mang 
nó ngắm nhìn, thưởng thức, sau đó khi hương thơm của nó 
hết, hao tàn, người ta lại mang chúng vào thùng rác. Thầy 
không muốn Nhật Nguyệt là loài hoa đó. Mà mong con tập 
nhìn quán chiếu, để khắc sâu trong gió.

Thầy muốn con hãy làm loài hoa dại thảo mộc, ở trong 
khu rừng vì loài hoa ấy đẹp mãi, thơm mãi, ít người để 
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ý đến. Con có thể tự do tự tại vui chơi với bản tâm, đưa 
hương khắp bốn phía nhân gian cho đời. Con hãy nhớ làm 
loài hoa dại thảo mộc rừng xanh nhé!

Nhìn bản tâm

Con ơi, con nên quay về bản tâm để học từ nét đẹp do 
bản tâm mang lại, và con nên nhìn để ứng chứng với pháp 
danh mà con sở hữu, lưu dấu một cuộc đời, nên học và 
thực hành theo Chân Tâm Ấn con nhé, và ung dung tìm lại 
để khắc sâu trong gió chân tâm.

Vui là do ta, buồn cũng do ta, khổ đau hay hạnh phúc, 
ngục tối hay ánh sáng, Nhật nguyệt đều do tâm ta tạo. Cho 
nên “tâm an thế giới an”. Khi tâm an ta trở nên bình thản, 
không lay động, không hệ lụy, không ích kỷ, không tham 
sân si thì thế giới sẽ an bình, không có chiến tranh, xung 
đột. Do đó thầy muốn Nhật Nguyệt tỏa bóng để nhìn lại 
bản tâm, rồi khắc sâu trong gió.

Trong đôi mắt xưa

Nhật Nguyệt giỏi lắm! khi con trở về bản tâm tu tập, 
con đã có đôi mắt chánh kiến nhìn rõ vấn đề, nhìn rõ đâu 
là thiện, đâu là ác. Chính từ khi con trở về tu tập nên trong 
đôi mắt xưa của con trở nên sáng mãi, đẹp hơn, tinh anh 
hơn. Đôi mắt đẹp do con nhìn đẹp, không nhìn bằng sự 
ganh tị mà con trao truyền bằng tình thương. Con không 
nhìn bằng sự đố kị mà nhìn bằng con mắt chân thật, giúp 
mọi người vượt ra mọi ngục tối xấu xa nhất của cuộc đời.

Đôi mắt đẹp và tinh anh ấy, giúp con vượt qua an toàn 
mọi điều xấu xa trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống.

Nên ta cần khắc sâu trong gió, vì gió là làm ta mát diệu 
tâm, mát diệu thân, mát diệu cuộc đời. Khi tâm hồn ta 
nóng giận.Do đó ta cần khắc sâu trong gió để đi về nguyên 
uỷ thời gian.

Tràng hạt ngày xưa

Mỗi tràng hạt đi qua, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút hay 
thời khắc đã qua con đều xâu kết lại, nhưng mỗi công năng 
tu tập con nên nhìn lại từ đôi mắt ngày ấy, từ loài hoa thảo 
mộc, từ đôi mắt yêu thương để áp dụng vào cuộc sống và 
từ đó xâu thành chuỗi tràng hạt đẹp nhất hiến dâng cho 
người và cuộc đời này.

Thầy mong con áp dụng tốt nhé. Thư này con đọc và 
nhớ đưa cho những người bạn đồng tu của con để chia sẻ 
niềm vui, chân thật nhất của con hôm nay và mai sau.
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Nguyên Trì Tâm

Mùa hạ đã dần qua, trời chuyển tiết sang thu với hình 
ảnh những chiếc lá vàng rơi, gió dịu nhẹ làm gợi nhớ đến 
hình ảnh người mẹ hiền đôn hậu tần tảo mỗi ngày nuôi 
lớn, những đứa con thơ dại.

Con ơi, mùa vu lan đã về. Những đóa hoa trinh nguyên 
được gắn lên áo cho những ai bất hạnh, đã mất đi người mẹ 
hiền trong cuộc đời. Những đóa hoa đỏ thắm cũng được 
gắn lên cho ai có diễm phúc còn mẹ trong đời. Những đóa 
hồng ngày lễ Vu Lan như khơi lại nguồn tâm, nghĩa hiếu 
của mỗi người.

Vu Lan về, thầy gọi tên những đệ tử của Như Lai, về lại an 
trú trong vòng tay tình đạo thắm thiết.

Thầy ngồi đây bên chiếc vọng và gọi tên con Nguyên 
Trì Tâm trở về thở và cười. Bên cạnh, một vài viên kẹo cùng 
tách trà nóng làm ấm lại tình thầy trò. Thầy ước gì con có 
mặt tại vùng cao nguyên này. Nhưng tiếc thay, tiếng gọi 
vọng tâm kia chỉ theo gió thoảng bởi con đang ở tận nơi 
thủ đô xa xôi. Thầy hiểu và thương các con khi các con, 
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đang còn đối mặt và trải qua nhiều bộn bề của thế gian, đôi 
chân vẫn kéo lê trên đường đời nhiều giông bão.

 Nhưng, thầy vẫn luôn tin rằng dù cuộc sống có nhiều 
khắc nghiệt, nhưng con đã biết an trú tâm trì được bản tâm, 
nắm giữ được dòng nước uy nguyên chơn tâm sự sống. Con 
hãy cứ vui lên!

Mấy lời thăm con, chúc con niệm Phật giỏi, làm tốt mọi 
tâm hạnh Bồ Tát, để mãi mãi là đệ tử Cành Trúc thân yêu!

Phú Huyền con

Hôm nay là ngày trăng tròn tháng bảy - ngày mà mọi 
người đều trở về ngôi nhà tâm linh để tụng kinh Vu Lan, 
báo hiếu cha mẹ. Thầy gửi lời thăm gia đình của con. Chúc 
con và song thân được sức khỏe là thầy vui lắm.

Thầy muốn tâm sự cùng con, những tâm tình chân thật 
chân tâm trong cuộc sống hằng ngày:

Cõi bụi trần

Đừng là một cõi trần đầy giông bão, luôn bất an, luôn 
phiền muộn. Chính bụi trần đã bám vào con, nên con phải 
biết đâu là bụi để phủi, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là hạnh 
phúc, đâu là khổ đau. Con nên nhận diện rõ để phủi bụi 
trần gian, một cách dễ dàng.

Bám mà không dính

Con ơi, con tên Huyền có nghĩa là sự huyền diệu, là 
an tâm khi về trú ngụ chánh pháp. Con đã phát tâm bố 
thí, cúng dường, giúp đỡ cho những ai nghèo khổ. Tuy con 
bám bụi đời nhiều, nhưng không dính và kẹt vào đồng tiền 
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con kiếm được. Đó là vì con có bản tâm, hồn hậu giúp đỡ, 
cho những người nghèo khổ.

Con đã làm được hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền vì ngài 
là vị có tâm từ trí tuệ rộng lớn, giúp những gì mình có mà 
không kẹt vào thân, nên ngài phát 10 hạnh nguyện. Trong 
nguyện thứ 3 của Ngài có câu rằng: “Tam giả quảng tu 
cúng dường”. Tức là, dù đi đâu, ở đâu con sẽ phát khởi bồ 
đề tâm tu tập cúng dường bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ 
hơn con. 

Thầy vui khi con đã hành, đang hành và rồi sẽ tiếp tục 
hành theo hạnh nguyện bám mà không dính, không mắc 
kẹt vật chất, không xem tiền bạc vật chất là tất cả, mà là 
phù phiếm, mà chỉ có tình thương mới làm nên cuộc sống 
an vui.

Con nên thực tập hai dòng pháp ấy để mùa Vu Lan về 
dâng tặng lên Tam bảo như dâng tặng lên vị thầy mà mình 
ngưỡng mộ. Từ đó cũng dâng hiến lên đấng sinh thành 
dưỡng dục mang trọng thâm ân, để thực hành học tập, 
hạnh nguyện là nét đẹp chơn tâm ngay trong đời sống này.

Mấy lời tâm sự cùng con, chúc con thành đạt sự nghiệp 
ở ngoài bụi trần, cũng như sự nghiệp tu thân.

Chia sẻ niềm vui

Mùa Vu Lan về, thầy ngồi đây gọi tên con, mong sao 
các con trở về bên thầy cùng tâm sự, cùng chia sẻ niềm 
hạnh phúc nhất thân và nhất tâm, rồi sau đó hát vang bài 
hát “Tịnh Độ là đây” con nhỉ!

Con có khỏe không? Công việc tu trì thế nào? Có tăng- 
giảm nhiều không con?

Tịnh Thân con ơi, con đã thành công tu tập, niệm Phật 
thành tự bản tâm, con đã có bến đỗ để về rồi. Thầy mong 
con tinh chuyên.

An lạc tự thân

Con là một đệ tử Như Lai, tu tập thật giỏi, đạt được bản 
tâm chơn như và luôn khuyến khích mọi người quay về bờ 
giác, tu tập phát Bồ Đề Tâm bố thí, cúng dường, bỏ ác trở 
về điều thiện. Con đã an lạc tự thân khi mọi người quay về 
thế giới Bồ Đề Tâm hạt giống. Con nên vui lên và cười lên 
để mỗi thời khắc trôi qua là giây phút an lạc.

Hạt muối biển khơi
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Con ơi, Vu Lan về, áo ai cài hoa hồng đỏ là hạnh phúc, 
an vui khi hiện hữu bên cạnh mình còn có mẹ. Trái lại, ai 
cài lên ngực bông hoa trắng thuần khiết lại mang nỗi buồn 
khi mẹ không còn bên. Nhưng ai tu tập đều biết được rằng, 
mẹ ra đi rời xa trần thế đó là mẹ đã trả được nghiệp, phải 
trở về cành sen tịnh độ để an trú như hạt muối biển khơi 
kết tinh vị mặn. Còn mẹ, kết tinh vị mặn của tình thương. 
Mẹ là vị Bồ Tát anh linh giúp ta tu tập chuyển hóa căn bệnh 
thương để trở về dòng máu tự tánh Di Đà từ tôn.

Ăn sâu về bản tâm như giọt máu của mẹ, và tinh khiết 
trắng tinh của cha đã đi vào bản tâm dòng máu của con. 
Con đã có cuộc sống và niềm tin Tam bảo, rồi trở về tu thân 
như hạt muối biển khơi. Tuy tu tập gặp chướng nhưng đã 
là tu thì phải chạm, mới thành công như tiến trình mình 
đề ra.

Mấy lời tâm sở cùng con, thầy chúc con thành công 
trên con đường sở nguyện.

Diệu Nhã quý

Lời đầu tiên thầy gửi lời thăm con cùng những người 
hữu duyên bên con được sức khỏe. Thầy cầu mong Tam 
bảo gia hộ cho con được bình yên trên đường đời phía 
trước.

Thầy vẫn khỏe. Mỗi ngày thầy vẫn hay nằm trên chiếc 
võng đọc thơ, hát và suy ngẫm về những điều mình trân 
quý.

Con đã nhận được tập sách từ thầy trao chưa? Con đọc 
hết không? Có lượm lặt được gì không?

Thầy thương và hiểu được con vì con có nhiều công việc 
trên đường đời đầy giông bão, vừa kéo lê trên con đường 
cuộc sống thường nhật để đem tình thương cho những đàn 
em mới chập chững vào đời. Con lại chạy khắp nơi lo việc 
làm ăn. Thầy nghe và nhìn thấy mà thương con quá!

Con ơi! Cuộc sống này vốn luôn chuyển mình theo thời 
gian và con cũng phải chuyển đổi theo không gian, thời 
gian mình đang sống.
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Thầy biết con không thích nghi với môi trường thành 
phố, nhưng do tạo hóa sự sống đẩy vào nên con phải chấp 
nhận và làm theo những gì trước nay mình sở hữu. Con nên 
khôn khéo để sống và cần có không gian để thở, thời gian 
để chơi chứ đừng bao giờ lăn lộn vào cái mình có nhiều 
quá, thì không gian bị hạn hẹp, thời gian bị khép kín, như 
vậy thân tâm con sẽ mệt mỏi theo những gì con có, và từ đó 
con để xa ngã mà không nắm bắt được lối về.

Mấy lời chia sẻ cùng con, thầy chúc con an toàn trên 
đường đời đầy bụi và xe cộ đông đúc. Dù đông đúc mà tâm 
không bị kẹt, vẫn thênh thang rộng lớn với những gì thầy 
trao, với những gì mà con đã thưởng thức, con nhớ thực 
tập nhé.

Chúc con thành công với công việc nhà giáo, với trí đức 
để mang tâm niệm trao truyền lại đàn em hậu tấn, giúp ích 
cho tương lai.

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ con bình an trên mọi con 
đường, tu thân.
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Minh Huệ con

Mùa trăng tròn tháng bảy lại về, ánh trăng lung linh 
huyền ảo thật sáng và chiếu tỏa vào căn phòng hỷ tịnh của 
thầy con ơi. Trăng đã sáng mà tình trò còn tỏa sáng hơn.

Thầy vẫn khỏe, vẫn tu tập mỗi ngày, vẫn hành trì với 
pháp môn mà thầy đã chọn.

 Con ơi, thầy muốn gửi con vài dòng tâm cảm truyền 
dạy con, để con đi vào đời một cách an toàn tự thân.

Nét đẹp tiềm ẩn

Minh Huệ con, nét đẹp tiềm ẩn của người phụ nữ 
không phải ở bên ngoài mà là bên trong. Nét đẹp ấy biểu 
hiện ở việc người phụ nữ biết làm, biết làm mẹ chăm sóc 
đàn con thành gia thất, biết quay về Tam Bảo, tôn kinh chư 
Tăng. Vẻ đẹp ấy để đời trong cuộc sống này.

Nét đẹp không phải trang sức bằng vàng ngọc mà vẻ 
đẹp ấy kết tinh bằng tâm hồn trong sáng, biết phủi bụi đời, 
bụi tâm để sạch tâm, an tịnh.

Nét đẹp không phải trang sức bằng vàng ngọc 
mà vẻ đẹp ấy kết tinh bằng tâm hồn trong sáng, 
biết phủi bụi đời, bụi tâm để sạch tâm, an tịnh.
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Nhặt cánh hoa rơi

Vẻ đẹp kia đã sẵn có nhưng người duyên chưa hội ngộ 
thì không bao giờ đẹp được. Ngược lại, chỉ cần một lời dạy, 
lời nói, thì vẻ đẹp kia sẽ lộ diện ví như cành hoa đăng tôn trí 
ở bàn kia bị thiếu khuyết một điểm, nên chỉ cần nhặt cánh 
hoa rơi lên thôi sẽ tôn lên vẻ đẹp cho lọ hoa ấy.

Con ơi, con đã nhặt được cánh hoa tâm như dòng nước 
sạch kia mãi mãi thơm trong.

Áo tràng kết hạt

Vu Lan về, nỗi bất hạnh lớn nhất đời người là mất đi 
người mẹ yêu quý, và gắn kết lên mình đóa hoa trắng tinh. 
Nhưng đừng quá buồn nhé con bởi cũng có câu thơ rằng:

“Áo tôi vàng em cài lên hoa trắng
Màu trinh nguyên màu mẹ đã qua đời
Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng
Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười”.

(Trích Tình hoa trắng - Tuệ Nguyên)

Con ơi, màu hoa trắng trắng trinh nguyên kia mãi cho 
con thơm và thanh bạch nhất, đẹp tươi sáng nhất vì trong 
từng thanh khí, lời nói chân thật, dòng máu, nhịp tim, hơi 
thở, nụ cười, qua từng tế bào cơ thể đều hiện hữu trên ta là 
nguồn mạch của mẹ hiền kính yêu.

Con đã kết thành tràng hoa, con đã gắn lên áo hoa đẹp 
mà giọt tâm buồn không rơi dòng lệ . Đó mới là đệ tử của 
Như Lai. Vì sao? Bởi vì trong mẹ có ta, trong ta có mẹ và 
muôn vật đều hiện hữu duyên cùng ta với mẹ.

Tràng hạt năm xưa

Niệm Phật là pháp môn tu. Tụng kinh, ngồi thiền, ăn 
cơm, tắm hay lần tràng hạt cũng là pháp môn tu. 

Tràng hạt năm xưa ta đã được kết lại nhân duyên một 
đóa hoa Minh Huệ thơm ngát. Con nhớ thực tập mỗi ngày 
nhé con. Con tu tập giỏi là có tất cả rồi.

Vu Lan về thầy không gọi con là Nguyên Hoa mà chỉ 
thích gọi con là Minh Huệ, con có đoán được vì sao không?

Cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho con, cùng gia đình an 
lạc, trong ánh sáng hào quang của Như Lai.
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Anh Đức quý

Mùa trăng tròn tháng 7 thật đẹp. Đêm nay trăng ùa vào 
khe cửa căn phòng hỷ tịnh của thầy, tại vùng cao nguyên 
đất đỏ với hương cà phê thơm ngát.

Con ơi, tháng 7 về cũng là mùa Vu Lan báo hiếu mẹ cha 
với tục cài hoa lên áo. Sẽ thật hạnh phúc cho người được 
cài lên ngực đóa hoa đỏ thắm. Cũng sẽ thương cảm thay 
cho ai không còn hữu duyên có mẹ trên đời, được gắn lên 
ngực áo đóa hoa trắng trinh nguyên. Đấng sinh thành mất 
đi để lại bao đức hạnh cho đời, bao tiếng thơm cho con cái. 
Nếu ai diễm phúc hiểu và cảm nhận được thì tốt biết bao.

Các con thương!

Thầy hiểu và thương các con nhiều lắm, vì các con đã 
biết vươn lên trong cuộc sống, vượt qua những sóng gió 
của cuộc đời giông bão, học tập tốt để có tương lai. Các 
con đã làm được nhiều điều mà nhiều những đứa con dại 
khác chưa làm được, như anh em hòa thuận, có tình nghĩa, 
nhẫn nhịn, biết vươn lên, làm những việc cho cha mẹ quá 
vãng như tụng kinh bái sám, cung kính chư tăng. Chỉ cần 
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những việc ấy thôi, là cha mẹ con dù ở nơi đâu cũng mãn 
nguyện mỉm cười và an nhiên nơi cõi tịnh.

Con biết không, thầy biết các con vẫn ẩn chứa nỗi đâu 
mà không dễ gì nói thành lời. Vậy nên thầy khuyên các con 
nên an trú vào Tam bảo, hiểu đạo một cách an toàn, làm 
người có ích cho xã hội, lấy hai chất liệu trí và đức con nhé.

Vu Lan về thầy tặng các con bài thơ để các con vui, khi 
bên cạnh các con lúc nào cũng có hình bóng các chư Tăng 
các con nhé:

Mùa hoa hiếu hạnh mang về,
Nguồn tâm liễu ngộ từ quê hương mình.
Gắn lên chiếc áo cam tình,
Vài cành hoa trắng mở bình thơm trong.
Bên hoa mẹ hiện đầu lòng,
Bên mơ cha dạy lối không thay lời.
Cầu mong hát mãi thành đôi,
Ru tình con dại bờ môi hôn nồng.
Anh em chung sức tay không,
Kết lên vị đạo mà lòng thấy tâm.
Niệm Phật phải ở thành tâm,
Cầu mong Tam Bảo tăng thân nghĩa cùng.
Vu Lan ngày hội khắp vùng,
Thôn quê thành thị, kéo chung về chùa.
Mẹ ơi con hiếu tu chùa,
Nghiêm từ cha dạy, đón mùa Vu Lan.

Thầy cầu nguyên Tam bảo gia hộ cho các con an vui 
tự tại, sống hạnh phúc trong tâm và nhìn bàn tay kia mãi 
có mẹ có cha nhé. Đừng khóc nhé con. Hãy cười vì tiếng 

cười kia sẽ hiện triệu mẹ cha con nơi cõi tịnh mà thầy cầu 
nguyện, các con nên làm theo nhé.

Chúc các con khỏe, học giỏi, thành tài trong tương lai 
để mai kia mãi là ngọn đèn tâm tươi sáng khắp nhân gian.
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Diệu Thanh con

Mùa trăng rằm đêm hội Trung thu lại về. Thầy ngồi đây 
với căn phòng quê xưa, nơi bến đò bình yên quê mẹ yêu dấu 
Xứ Huế - nơi đã tặng thầy tấm thân này để rồi thầy được lớn 
lên và đồng hành cùng nét sử hào hung, thuần túy và trầm 
mặc của đất Thuận Hóa mến yêu.

Diệu Thanh con, con có khỏe không?

Con có làm việc thường xuyên và tu tập hằng ngày 
không? Cuộc thọ giới của con đã tròn đầy, con có vui 
không?

Thầy vẫn khỏe và vẫn hai thời tu tập tinh chuyên, nơi 
lòng đất Xứ Huế với cái nắng mưa bất chợt hai mùa, tuy gay 
gắt mà cũng mát dịu làm sao.

Con ơi, thầy ngồi đây gọi tên các con về nhưng thầy 
biết các con vẫn đang vật lộn mưu sinh trên đường đời 
đầy giông bão. Vì vậy, thầy càng chuyên tu hơn vì tu mới 
chuyển hóa được nghiệp chướng bao đời gây tạo, chỉ có tu 
mới tìm về chơn như của ánh sáng Di Đà tôn.

Chính vì vậy, thầy muốn viết lá thư này trao con một ít 
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pháp tu hành, để con thấy và làm theo con đường chân lý 
chánh pháp.

Lời tri âm

Con biết không? Một lời nhắc nhở của bạn mình, của 
thầy mình, của chồng mình hay những người thân yêu 
xung quanh mình...; tất cả là lời tri âm dạy bảo. Họ muốn 
ta sống và vượt qua mọi thác ghềnh, chông gai, vượt qua 
mọi ngăn trở...; nên ta cần tri ân ghi nhớ tinh túy, nhắc nhở 
là con đường đạo chân lý sống chơn như.

Tri âm ấy là lời hay lẽ phải, lời dạy bảo chân tình. Thầy 
muốn con học hạnh lắng nghe để hiểu và thông cảm, cho 
cuộc sống, và từ đó con tri ân hết tất cả tình thương, ôm thế 
gian vào tấm lòng nhân hậu.

Vượt qua mọi đoạn trường

Con ơi, một lời tri âm đều là lời nói tốt con cần học. 
Dù là lời nói không tốt hay thị phi, con cần vượt qua mọi 
đoạn trường ấy để suy nghĩ về chính mình và định đoạt. 
Con hãy học hạnh chân thật, để thấy được và vượt qua mọi 
thử thách đường đời.

Tập trung quán niệm

Thật vậy, mọi sự bất an của cuộc sống, mọi bất hạnh 
của con người, mọi lời nói không thật, mọi hành động 
không tốt... tất cả đều là sự trải nghiệm cuộc đời. Vậy nên 
con hãy dùng con mắt tuệ, tâm tuệ để quán niệm, xem xét 
lại hoàn cảnh của người đồng hành bên ta, từ đó lựa chọn 
các hành xử đúng, vượt qua ba chìm bảy nổi của cuộc đời.

Con tập trung quán niệm như vậy, tức khắc sự định 
tâm của con được sáng, mắt tuệ của con được lộ rõ nhìn 
thấy được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là khổ đau, đâu là 
hạnh phúc, đâu là tốt, đâu là xấu. 

Con biết không? Thầy đã thực tập mỗi khi chướng 
duyên đến là thầy tập trung tâm ý quán chiếu và vượt qua 
mọi hoàn cảnh thử thách, và mọi lời tri âm chân tình từ 
bạn đồng hành, ghi nhận để quán chiếu lại vấn đề xung 
quanh.

Con ơi, thầy biết con có quá nhiều điều lo. Tuy nhiên 
dù điều lo nào đi chăng nữa, con nên tự thân sám hối để tội 
lỗi vơi đi một phần nào con nhé.

Nhân duyên hội ngộ chưa có, thầy nhìn con chưa được 
một pháp tự tại gia Bồ Tát thầy đặt tên con. Vậy thì, thư sau 
thầy tặng con nhé!

Con biết không? Sự tu tập là cần đầy đủ nhân duyên, 
cũng như tên pháp cũng vậy, duyên đủ ắt sẽ có.

Thầy chúc con bình an. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ 
cho con được hạnh phúc trong ánh hào quang Như Lai. Gửi 
lời thăm bố mẹ con, các bạn đồng tu phạm hạnh cùng con.

Thương con nhiều!
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Nguyên Hoa con

Đêm trăng tròn xoe với những áng mây phủ kín một 
trời sao. Thầy ngồi đây và gọi tên những người học trò của 
thầy nơi phương xa đang chôn vùi đi những tháng ngày 
thanh xuân, mà thay vào đó là một cuộc lặn hụp của bụi 
đời, đang kéo lê trên bước đường đầy giông bão, nghĩ thế 
mà thương các con.

Con ơi, thầy đang ngắm trăng và trên mi đang ngấn lệ 
khi nhớ Huế, nhớ những bậc Tôn Đức đã dạy cho thầy nên 
người. Thầy nhớ cha mẹ, nhớ anh em huynh đệ con ạ. Đây 
là nỗi nhớ không phải của riêng thầy mà là của tất cả những 
con người xa quê đi tìm được học đạo, hành đạo và tu đạo.

Khi nhớ về Huế, thầy nhớ đến những tháng ngày khôn 
lớn, nhớ về loài cây tùng bách trước cổng nhà thầy rất to và 
cao. Thầy cũng khám phá ra ba chất liệu của cây tùng bách 
khi ngập trong nỗi nhớ nhà ngày càng lớn con ơi.

1. Vững chãi
Một cây tùng có thể sống hơn 100 năm tuổi hay hơn 

nữa con ạ. Trong cuộc sống con cũng phải vững chãi đối 
diện với phong ba bão táp hay những đe dọa của thế gian.

Sống cũng cần có đạo tâm vì đạo tâm là con 
đường đưa ta trở về nơi tu học và hành trì những 
giáo pháp để đạo tâm càng ngày càng sáng.
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2. Hương thơm ngào ngạt

Cây tùng có thể ban tặng hương thơm ngào ngạt nhất, 
để dâng hiến cho đời. Nếu ai biết khai thác cây tùng mang 
đi xay bột và làm ra sản phẩm hương thơm sẽ rất quý. Khi 
thắp hương lên mùi hương sẽ lan tỏa khắp nơi.

Con cũng vậy, sống cũng cần có đạo tâm vì đạo tâm là 
con đường đưa ta trở về nơi tu học và hành trì những giáo 
pháp để đạo tâm càng ngày càng sáng.

Ngoài đạo tâm con cũng cần có đức hạnh vì đức hạnh 
là một phần nết sống đẹp giữa người và xã hội, hôm nay và 
mai sau. Và khi có đạo đức cũng cần có tình người con ạ, vì 
đi đâu về đâu, làm gì, như thế nào, cuộc sống có bất công gì 
cũng nên có tình người với nhau.

3. Bản tính kiên nhẫn

Khi có sự kiên nhẫn, cây tùng cũng là loài cây có sự 
vững chãi, cứng cáp và gỗ tốt. Khi ta chặt cây phải dùng rất 
nhiều sức để cây bị đốn ngã. Sống trên đời con cũng cần có 
sự kiên nhẫn để đạt được thành tựu như viên kim cương 
ngời sáng.

Thầy ngồi đây mà nỗi nhớ Huế cứ trào dâng. Huế và 
quê nhà đã ăn sâu vào tâm cảm của thầy, lúc nào không 
hay con ạ.

Mùa vu lan về, thầy ngồi đây dâng trọn tình cảm yêu 
quý, dâng lên mẹ hiền trọn cả tấm chân tình vì người mẹ 
đã cho thầy cuộc sống, tình thương. Tấm chân tình này 
thầy gửi vào trăng, vào ánh sao, ngọn gió để mang theo 
tâm tư ra Huế nói giúp thầy.

Thầy chia sẻ cùng con tấm chân tình để con có một 
nguồn vững chãi, kiên trì nơi tự thân.

Cuối thư thầy chúc con luôn tinh tấn trên con đường 
học đạo và sẽ gặp nhau nơi chân lý đích thực của ánh nhật 
nguyệt ngày xưa, nơi bản tâm Phật tánh con nghe!
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