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Lời Ngỏ
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh – Sư Ông Làng Mai, một bậc Thầy hướng dẫn tâm linh có ảnh hưởng rất lớn trên toàn 
thế giới đã viên tịch vào ngày 22 tháng 01 năm 2022 tại Tổ Đình Từ Hiếu, Huế, Việt Nam trong sự tiếc thương của 
mọi người và cộng đồng Phật Giáo trên Thế Giới. Thầy đã đem Đạo Phật và pháp môn tu tập chánh niệm đến xã hội 
Tây Phương, đã giúp chuyển hoá khổ đau, khai mở tuệ giác, đem lại hạnh phúc cho biết bao người trên khắp thế giới.  
Pháp môn sống trong tỉnh thức do Sư Ông hướng dẫn hiện đã đi vào dòng chính của xã hội Hoa Kỳ và đang được 
áp dụng và thực tập trong các tự viện, các ngành tâm lý trị liệu, ngành y khoa, các trường học, các nhà tù, các hãng 
công nghệ và rất nhiều các nơi khác.  Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, không nhiều thì ít, phần lớn đều 
đã có cơ hội được tiếp xúc với Sư Ông và pháp môn của Sư Ông, một pháp môn tu học rất thích hợp với tuổi trẻ, với 
tổ chức Gia Đình Phật Tử của chúng ta.  Sư Ông luôn quan tâm rất nhiều đến tổ chức Gia Đình Phật Tử.  Có lần Sư 
Ông đã nói GĐPT là một tổ chức Phật Giáo trẻ có nề nếp và kỷ cương duy nhất trên thế giới và đã viết một tâm thư 
kêu gọi các bậc phụ huynh hỗ trợ cho GĐPT.  Thầy cũng đã đích thân hướng dẫn khoá tu cho huynh trưởng và đoàn 
sinh GĐPT toàn quốc tại Hoa Kỳ vào những năm 1997, 1998, 1999. Riêng Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Tịnh Khiết 
đã tổ chức nhiều khoá tu chánh niệm toàn miền như một truyền thống mỗi hai năm một lần dưới sự bảo trợ của Tu 
Viện Mộc Lan ở Batesville, Mississippi, đem lại rất nhiều lợi lạc cho huynh trưởng và đoàn sinh. 

Sư Ông thường hay viết thư chung cho đệ tử và cũng rất thích đọc những lá thư, các bài viết, những lời tâm sự của đệ 
tử dâng lên Sư Ông. Những bức thư và những bài viết như thế đem lại cho Sư Ông rất nhiều niềm vui và hạnh phúc 
vì đó là nhịp cầu nối kết rất vững chắc giữa Thầy và Trò. Đồng thời qua đó Sư Ông cũng biết được trình độ tu tập của 
đệ tử, những người Sư Ông luôn coi như những người con tâm linh. Hôm nay, nhân dịp Ngày Tiếp Nối của Sư Ông, 
ngày 11 tháng 10 năm 2022, và cũng vào dịp lễ truyền thống GĐPT trong tháng 10, đệ tử chúng con, huynh trưởng 
và đoàn sinh GĐPT Miền Tịnh Khiết, kính dâng lên Sư Ông những lá thư, những bài cảm niệm, ký ức, văn thơ, và 
những chia xẻ về sự lợi lạc của sự tu tập pháp môn chánh niệm để tưởng niệm và tri ân Sư Ông.

Đồng thời, để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Sư Ông, chúng con Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Miền Tịnh 
Khiết kính nguyện tiếp tục thực tập chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày qua hơi thở, bước đi, lời nói, miếng ăn, 
sự tư duy và hành động để đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân và cho những người chung quanh.  Thực 
tập như vậy thì mới xứng đáng là “Con là sự tiếp nối của Thầy”. 

Nam Mô Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni,

Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ - Miền Tịnh Khiết. 

Thiền tập không phải là để lẩn tránh cuộc đời, mà là để trở về với chính mình và nhìn sâu
vào những gì đang xảy ra. Một khi đã thấy được gốc rễ của khổ đau, ta sẽ có động lực để

hành động. Có chánh niệm, ta sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì để có thể đem lại sự thay đổi.

Meditation is not to escape from society, but to come back to ourselves and see what is
going on. Once there is seeing, there must be acting. With mindfulness we know what to

do and what not to do to help.
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Đôi Nét Về Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
với tinh thần đem đạo Bụt đi vào cuộc đời.

Một vài tháng sau đó, Thiền sư một lần nữa phải rời quê 
hương sang Mỹ và du thuyết tại nhiều nước châu Âu 
để kêu gọi hòa bình cho Việt Nam. Cũng chính trong 
chuyến đi vào năm 1966 này, Thiền sư lần đầu tiên gặp 
gỡ Mục sư Martin Luther King, để rồi năm 1967, Mục 
sư King đã đề cử Người cho giải Nobel Hòa bình. Tuy 
nhiên nỗ lực kêu gọi hòa bình của Thiền sư đã không làm 
hài lòng nhà cầm quyền Việt Nam thời bấy giờ, vì vậy 
Người không được phép về lại quê hương trong suốt 39 
năm sau đó.

Trong thời gian vận động hòa bình cho Việt Nam, Thiền 
sư vẫn tiếp tục công việc viết lách, giảng dạy về nghệ 
thuật sống chánh niệm và chế tác bình an. Đầu những 
năm 70, Thiền sư vừa nghiên cứu và giảng dạy về lịch 
sử Phật giáo Việt Nam tại đại học Sorbonne, Paris. Năm 
1975, Người thành lập một cộng đồng tu học gần Paris 
có tên là Phương Vân Am. Đến năm 1982, Phương Vân 
Am trở nên quá nhỏ cho số người muốn đến tu học, vì 
vậy tăng thân đã chuyển đến một địa điểm mới ở vùng 
Dordogne, miền Nam nước Pháp. Nơi này về sau có tên 
là Làng Mai.

Dưới sự hướng dẫn tâm linh của Thiền sư, từ một nông 
trại nhỏ, Làng Mai nay đã trở thành một tu viện Phật 
giáo lớn nhất và phát triển năng động nhất ở châu Âu, 
với hơn 200 xuất sĩ thường trú và hơn 10 ngàn thiền sinh 
từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Làng Mai mỗi năm để 
học “nghệ thuật sống chánh niệm”.

Thiền sinh – đủ mọi lứa tuổi, quốc gia, tôn giáo – khi về 
Làng đều được hướng dẫn cách thực tập thiền tọa, thiền 
hành, thiền ăn, thiền buông thư, thiền làm việc, học cách 
dừng lại, mỉm cười và trở về với hơi thở. Dựa trên những 
giáo lý căn bản của đạo Bụt, các phương pháp thực tập 
này đã được Thiền sư khai triển và làm cho dễ ứng dụng 
vào đời sống hàng ngày, đáp ứng được những khó khăn, 
thách thức của thời đại.

Tính đến nay, đã có hơn 100.000 người tiếp nhận và 
hành trì theo Năm giới quý báu mà Thiền sư đã làm mới 
lại dựa trên Năm giới truyền thống. 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh – Sư Ông Làng Mai – là một 
bậc thầy hướng dẫn tâm linh có ảnh hưởng lớn trên khắp 
thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà thơ, một nhà hoạt 
động cho hòa bình và được nhiều người biết đến qua các 
bài giảng cũng như qua các cuốn sách nổi tiếng về chánh 
niệm và về hòa bình. Trong gần 40 năm sống xa quê 
hương, Thiền sư là một trong những người tiên phong 
đem đạo Bụt, đặc biệt là pháp môn chánh niệm, đến với 
xã hội Tây phương và góp phần xây dựng một cộng đồng 
Phật giáo dấn thân cho thế kỷ XXI.

Sinh năm 1926 tại miền Trung Việt Nam, Thiền sư Thích 
Nhất Hạnh xuất gia ở tuổi 16 tại chùa Từ Hiếu, cố đô 
Huế. Vào đầu những năm 50, khi còn là một tỳ kheo trẻ, 
Thiền sư đã tích cực dấn thân trong phong trào làm mới 
đạo Bụt. Người là một trong những tu sĩ Phật giáo đầu 
tiên tại Việt Nam tìm học thêm những môn tân học tại 
các trường đại học ở Sài Gòn và cũng là một trong những 
tu sĩ đầu tiên đạp xe đạp trên đường phố vào thời bấy giờ.

Năm 1961, Thiền sư rời Việt Nam sang Mỹ để nghiên 
cứu về đề tài “Tôn giáo học so sánh” (Comparative Re-
ligion) tại đại học Princeton, sau đó giảng dạy và nghiên 
cứu về đạo Bụt tại đại học Columbia. Khi về lại Việt 
Nam vào đầu những năm 60, Thiền sư đã thành lập Viện 
Đại học Vạn Hạnh, nhà xuất bản Lá Bối, tuần san Hải 
Triều Âm và Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã hội – một 
tổ chức hỗ trợ tái thiết nông thôn với mười ngàn tác viên, 
hoạt động dựa trên nguyên tắc bất bạo động và từ bi của 
đạo Bụt. Ngoài ra, Người còn thành lập Dòng tu Tiếp 
Hiện dành cho cả tu sĩ và cư sĩ Phật giáo vào năm 1966, 
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Theo Thiền sư, Năm giới tân tu này là đóng góp của đạo 
Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu.

Những năm gần đây, Thiền sư đã sáng lập phong trào 
Wake Up – một phong trào sống tỉnh thức với sự tham 
gia của hàng ngàn người trẻ trên khắp thế giới. Thiền sư 
cũng khởi xướng chương trình Wake Up Schools đào 
tạo các giáo viên để họ có thể đem chánh niệm vào các 
trường học ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á.

Không chỉ là một bậc thầy tâm linh, Thiền sư còn là một 
nhà văn, nhà thơ, một nghệ sĩ, và là tác giả của những tác 
phẩm thư pháp nổi tiếng 

Trong mười năm qua, Thiền sư đã thành lập các trung 
tâm tu học theo truyền thống Làng Mai tại California, 
New York, Mississippi, Việt Nam, Paris, Hồng Kông, 
Thái Lan, Úc và Viện Phật học Ứng dụng châu Âu 
(EIAB) tại Đức.

Tại các trung tâm tu học này thường có những khóa tu 
đặc biệt dành cho doanh nhân, giáo viên, gia đình, các 
nhân viên y tế, các nhà tâm lý trị liệu, các chính trị gia, 
người trẻ, cũng như các cựu chiến binh. Ngoài ra, Thiền 
sư và tăng thân Làng Mai cũng đã từng tổ chức khóa tu 
cho cả người Israel và Palestine. Ước tính mỗi năm có 
khoảng hơn 75.000 người tham gia tu học cùng tăng thân 
Làng Mai trên khắp thế giới.

Thiền sư đã có những buổi chia sẻ về chánh niệm tại 
Quốc hội các nước như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ire-
land, Ấn Độ và Thái Lan. Tại Hội nghị Tôn giáo thế giới 
được tổ chức tại Melbourne, Úc (năm 2009), cũng như 
tại Hội nghị của UNESCO tại Paris (năm 2006), Thiền sư 
đã lên tiếng kêu gọi thế giới cần có những hành động cụ 
thể để thay đổi tình trạng bạo động, chiến tranh và biến 
đổi khí hậu toàn cầu. Trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ 
năm 2013, Thiền sư đã có những buổi hướng dẫn về thực 
tập chánh niệm tại trụ sở của Google, Ngân hàng thế giới 
và Đại học Y tế Cộng đồng của Harvard.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2014, sau nhiều tháng suy yếu 
về sức khỏe, Thiền sư đã bị xuất huyết não khá nghiêm 
trọng. Dù chưa nói lại được và gần như bị liệt nửa người 
phía bên phải, Thiền sư vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và tạo 
cảm hứng cho các đệ tử – cả xuất sĩ lẫn cư sĩ – bằng sự

có mặt đầy bình an, tĩnh lặng và ý chí dũng mãnh của 
Người.

Thiền sư đã về lại Tổ đình Từ Hiếu – nơi Người bắt đầu 
con đường xuất gia tu học ở tuổi 16, và bày tỏ mong 
muốn ở lại nơi đây trong những ngày còn lại của cuộc 
đời mình. Dù ngồi trên xe lăn, Thiền sư vẫn thường đi 
dạo quanh khuôn viên Tổ đình, thăm chánh điện, tháp Tổ 
hay dẫn đại chúng đi thiền hành quanh hồ bán nguyệt. Sự 
trở về chốn tổ Từ Hiếu của Người là một tiếng chuông 
chánh niệm, nhắc cho chúng ta nhớ rằng có một gốc rễ 
tâm linh sâu dày là một điều rất quý giá. Dù đã từng tham 
dự một khoá tu, hay đơn giản là đọc một cuốn sách của 
Thiền sư, hoặc nghe một bài pháp thoại và được đánh 
động bởi những lời dạy của Người, chúng ta đang được 
kết nối với dòng chảy tuệ giác và từ bi nơi Tổ đình Từ 
Hiếu. 

(Trích từ langmai.org)
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Zen Master Thich Nhat Hanh

Zen Master Thich Nhat Hanh was a global spiritual 
leader, poet, and peace activist, revered throughout the 
world for his powerful teachings and bestselling writings 
on mindfulness and peace. His key teaching was that, 
through mindfulness, we can learn to live happily in the 
present moment—the only way to truly develop peace, 
both in one’s self and in the world.

Thich Nhat Hanh published over 100 titles on meditation, 
mindfulness, and engaged Buddhism, as well as poems, 
children’s stories, and commentaries on ancient 
Buddhist texts. He sold over five million books in the 
United States alone. Some of his best-known volumes 
include Being Peace, Peace Is Every Step, The Miracle 
of Mindfulness, The Heart of the Buddha’s Teaching, and 
The Art of Living.

Thich Nhat Hanh was a pioneer in bringing Buddhism 
to the West, founding eleven monasteries and dozens of 
practice centers in the United States, Asia, and Europe, as 
well as over 1,000 local mindfulness practice 
communities, known as ‘sanghas.’ He built a thriving 
community of over 600 monks and nuns worldwide, 
who, together with his tens of thousands of lay students, 
apply his teachings on mindfulness, peace-making, and 
community-building in schools, workplaces, 
businesses – and even prisons – throughout the world.

Thich Nhat Hanh was a gentle, humble monk – the man 
Dr. Martin Luther King, Jr. called “an Apostle of peace 
and nonviolence” when nominating him for the 

Nobel Peace Prize. In the media he has also been called 
“The Father of Mindfulness,” “The Other Dalai Lama” 
and “The Zen Master Who Fills Stadiums.”

Born in central Vietnam in 1926, Thich Nhat Hanh 
entered Tu Hieu Temple, in Hue city, as a novice monk 
at the age of sixteen. As a young bhikshu (monk) in the 
early 1950s, he was actively engaged in the movement 
to renew Vietnamese Buddhism. He was one of the first 
bhikshus to study a secular subject at university in 
Saigon, and one of the first six monks to ride a bicycle.

In 1961, Thich Nhat Hanh travelled to the United States 
to teach Comparative Religion at Princeton University 
and the following year went on to teach and research 
Buddhism at Columbia University. In Vietnam in the 
early 1960s, Thich Nhat Hanh founded the School of 
Youth and Social Service, a grassroots relief organization 
of 10,000 volunteers based on the Buddhist principles of 
non-violence and compassionate action.

As a scholar, teacher, and engaged activist in the 1960s, 
Thich Nhat Hanh also founded the Van Hanh Buddhist 
University in Saigon, La Boi publishing House, and an 
influential peace activist magazine. In 1966 he estab-
lished the Order of Interbeing, a new order based on the 
traditional Buddhist Bodhisattva precepts.

A few months later, he traveled once more to the U.S. 
and Europe to make the case for peace and to call for an 
end to hostilities in Vietnam. 

It was during this 1966 trip that he first met Dr. Martin 
Luther King, Jr., who nominated him for the Nobel Peace 
Prize in 1967. As a result of this mission both North and 
South Vietnam denied him the right to return to Vietnam, 
and he began a long exile of 39 years.

He also continued to teach, lecture and write on the art 
of mindfulness and ‘living peace,’ and in the early 1970s 
was a lecturer and researcher in Buddhism at the 
University of Sorbonne, Paris. In 1975 he established the 
Sweet Potato community near Paris, and in 1982, moved 
to a much larger site in the south west of France, 

Tập San Ngày Tiếp Nối

5



soon to be known as “Plum Village.”

Under Thich Nhat Hanh’s spiritual leadership Plum 
Village has grown from a small rural farmstead to what is 
now the West’s largest and most active Buddhist 
monastery, with over 200 resident monastics and up to 
8,000 visitors every year, who come from around the 
world to learn “the art of mindful living.”

Plum Village welcomes people of all ages, backgrounds 
and faiths at retreats where they can learn practices such 
as walking meditation, sitting meditation, eating 
meditation, total relaxation, working meditation and 
stopping, smiling, and breathing mindfully. These are all 
ancient Buddhist practices, the essence of which Thich 
Nhat Hanh has simplified and developed to be easily and 
powerfully applied to the challenges and difficulties of 
our times.

In the last twenty years over 100,000 retreatants have 
made a commitment to follow Thich Nhat Hanh’s 
modernized code of universal global ethics in their daily 
life, known as “The Five Mindfulness Trainings.”

More recently, Thich Nhat Hanh founded Wake Up, a 
worldwide movement of thousands of young people 
training in these practices of mindful living, and launched 
an international Wake Up Schools program training 
teachers to teach mindfulness in schools in Europe, 
America and Asia.

Thich Nhat Hanh was also an artist, and his unique and 
popular works of calligraphy.

In the last decade, Thich Nhat Hanh opened monasteries 
in California, New York, Vietnam, Paris, Hong Kong, 
Thailand, Mississippi and Australia, and Europe’s 
“Institute of Applied Buddhism” in Germany.

Mindfulness Practice Centers in the Plum Village 
tradition offer special retreats for businesspeople, 
teachers, families, healthcare professionals, 
psychotherapists, politicians, and young people as well as 
veterans and Israelis and Palestinians. It is estimated that 
over 45,000 people participate in activities led by Plum 
Village monks and nuns in the US and Europe every year.

In recent years Thich Nhat Hanh led events for members 
of US Congress and for parliamentarians in the UK, 
Ireland, India, and Thailand. He addressed UNESCO 
in Paris, calling for specific steps to reverse the cycle 
of violence, war and global warming, and spoke to the 
World Parliament of Religions in Melbourne. On his visit 
to the US in 2013 he led high-profile mindfulness events 
at Google, The World Bank, and the Harvard School of 
Medicine.

On 11 November 2014, a month after his 88th birthday 
and following several months of rapidly declining health, 
Thich Nhat Hanh suffered a severe stroke. Although he 
was unable to speak, and mostly paralyzed on the right 
side, he continued to offer the Dharma and inspiration 
through his peaceful, serene, and valiant presence. Thich 
Nhat Hanh passed away peacefully at his root temple, Tu 
Hieu, in Hue, Vietnam, on January 22, 2022 at the age of 
95.

(Quote from Thichnhathanhfoundation.org)
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Mùa hè năm 1987 tôi được Thầy tôi cho về dự khoá Tu 
Học Từng Bước Chân Thảnh Thơi tại Tu Viện Kim Sơn 
do Sư Ông Làng Mai và Tăng Thân làng giảng dạy.

Khoá tu quy tụ được hơn hai ngàn hành giả từ chư quý 
Thầy Cô và Phật Tử các tu viện, chùa… các đơn vị Gia 
Đình Phật Tử tại miền Bắc Cali và khắp nơi tham dự. Chị 
Thuyền Vị thật khéo léo và tài giỏi đã sắp đặt hàng ngũ 
đại chúng vào quy cũ ổn định đâu vào đó. Tăng Ni có vị 
trí của Tăng Ni, Gia Đình Phật Tử có vị trí của Gia Đình 
Phật Tử, có chỗ của các anh chị, và đại chúng cũng an ổn 
trong vị trí của họ. Cả một tập thể đông đảo như thế làm 
sao không có tiếng ồn. Nhưng tất cả đều im phăng phắc. 
Khi Ban Tổ Chức cho biết: “Sư Ông quang lâm giảng 
đường”, tôi chỉ chú ý đến một vị Thầy đi đầu hình dáng 
mảnh mai, dáng đi thảnh thơi nhẹ nhàng với một nụ cười 
thật dễ thương. Nhưng đặc biệt hơn hết là gương mặt đầy 
thanh thoát ấy là một đôi mắt. Một đôi mắt trong và sáng. 
Chính đôi mắt nầy đã thu hút cái nhìn và tâm hồn tôi từ 
đó cho đến sau này. Mỗi lần được nghe Ôn giảng tôi hết 
lòng chú tâm vào từng chữ một, tiếng một. Cũng có lúc 
lòng tôi chợt xao nhãng bởi một tiếng động chung quanh 
hoặc từ một vài nhắc nhở của Ban Tổ Chức cho đại 

Một Đôi Mắt chúng. Tôi quay về với đôi mắt sáng và hiền đó lòng tôi 
lại nhiếp niệm, trở về giữ hơi thở theo lời dạy của Ôn 
trên máy.

Rồi thời gian trôi qua, mãi lo việc học hành, việc làm ăn 
và những việc tào lao, cái vô duyên ấy đã ít cho tôi cơ 
hội gặp Ôn mặc dầu vẫn tiếp tục nghe những băng giảng 
của Ôn từ Thầy tôi gởi về cho. Mãi đến năm 2017, đúng 
hai thập niên tôi mới được cơ may nhìn lại đôi mắt ấy. 
Bây giờ Ôn đã già hơn và yếu sau lần bị tai biến mạch 
máu não. Hai má Ôn đã hóp lại, một phần nửa thân thể 
đã không còn hoạt động được như trước, gương mặt Ôn 
hình như cũng hốc hác sau những ngày đi đường mệt 
nhọc.

Ngồi trên xe lăn với tướng mạo hình như yếu nhưng đôi 
mắt, vẫn đôi mắt ấy sáng ngời soi chiếu lòng tôi, và sau 
này tôi cũng biết chính đôi mắt đó đã thu hút hàng triệu 
tâm hồn “quay về nương tựa” trong Chánh Pháp của Đức 
Thế Tôn.
Đau đớn thay! Ngày 2 tháng 1 năm 2021 chúng tôi xót xa 
đau buồn nhận được cáo phó của Làng Mai. Ngài đã ra 
đi vào lúc 01:30 ngày 22 tháng 1 năm 2022. Đôi mắt đẹp 
sâu thẳm thêm vào tuổi thời gian đã ngàn đời khép lại. 
Tuy thế, ánh sáng và sự trong trẻo ấy vẫn hiện về trước 
mắt tôi.

Đôi mắt đó khép lại nhưng ánh sáng vẫn còn vẫn còn mãi 
trong Anh, trong Chị, trong Em và trong tôi, cùng tất cả 
mọi người. Bởi vì chính đôi mắt ấy đã đưa chúng ta và 
hàng triệu triệu người trên thế giới đứng dậy trong “Tĩnh 
Thức”. Ôi Một Đôi Mắt chưa bao giờ khép lại. 

Kính lạy Giác Linh Ôn.
Đôi mắt Ôn chưa bao giờ khép lại – Đôi mắt ấy vẫn mãi 
hoài soi sáng đường chúng con đi…

Colleyville Mùa Thu 2022
Sujàta Tâm Phùng cẩn bút dâng về Giác Linh Ôn

Tập San Ngày Tiếp Nối
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Ơn Thầy
Với trái tim từ bi Thầy chỉ rõ
Bao nhiêu tinh hoa giáo lý nhiệm màu
Giúp cho đời hóa giải những khổ đau
Khai sáng phương thức thực tập chánh niệm
Những pháp môn thực tập và chứng nghiệm
Tạo dựng nên một cõi tịnh chơn thực
Cho tứ chúng sống cuộc đời tỉnh thức
Với một môi trường thực tập thiện lành
Cho mọi người thuộc mọi hoàn cảnh
Mọi tín ngưỡng, quốc gia cùng nương tựa
Để trở về tìm lại pháp môn xưa
Hiện hữu nhiệm màu phút giây hiện tại
Mỗi bước chân thong dong và tự tại
Chế tác hạnh phúc, xử lý khổ đau
Để có khả năng chữa trị nhiệm màu
Biết hòa giải và tái lập truyền thông
Gia đình có được cảm thông, hạnh phúc
Ơn Thầy con mãi khắc ghi trong lòng

Thành Kính dâng lên Thầy lòng biết ơn vô hạn - Thiện Dũng Võ Thanh Tùng

Tập San Ngày Tiếp Nối
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Nghe tin Thầy viên tịch con bật khóc 
Quán vô thường nhưng nước mắt cứ tuôn
Trong lòng con vẫn tràn ngập u buồn 
Như mạch sống trong con vừa biến mất 
Con chợt thấy như vầng dương vừa tắt 
Đêm lung linh những giọt lệ sao trời 
Bởi vì sao sáng nhất đã rời ngôi
Cho bóng nguyệt nhạt nhoà trong đêm tối
Mất mát này là cho toàn thế giới 
Một vị Thầy với tuệ giác tuyệt vời 
Tâm Từ Bi bao trùm khắp muôn nơi 
Giúp chuyển hóa bao cảnh đời đau khổ
Trong giây phút con trở về hơi thở 
Nhận ra Thầy vẫn đang ở trong con
Trên từng trang kinh, trong mỗi tiếng chuông
Và ẩn hiện trên những dòng thư pháp
Thầy còn đó trong bài thơ nốt nhạc 
Trong pháp âm vang vọng khắp địa cầu
Trên ánh trăng vằng vặc giữa đêm thâu 
Áng mây trắng hoá thành mưa Cam Lộ
Thầy là đoá Ưu Đàm ngàn năm mới nở
Con trải mình đảnh lễ ghi khắc ân sâu 

Mây Trắng Hoá Mưa Cam Lộ 
Con Khóc Thầy

Đệ tử Chân Minh Lộ Đặng Văn Thành 
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Cảm Niệm Về Bài Sám Nguyện của Sư Ông Làng Mai

Tối nay, con thành kính thắp lên một nén hương tâm, mở 
lên bài hát Sám Nguyện của Sư Ông để trải lòng mình 
mà viết tuỳ bút này. Vốn yêu thích văn thơ, con đã đọc 
rất nhiều sách mà Sư Ông viết. Bắt đầu là bài viết “Bông 
Hồng Cài Áo” ở những năm học trung học kéo dài đến 
những năm học trường Dược … Ngày đó, mỗi buổi trưa 
ở lại thư viện để chờ giờ học buổi chiều, con sẽ chọn một 
góc yên tĩnh nhất với một chút nắng, hướng nhìn ra vườn 
hoa ở thư viện và giở sách của Sư Ông ra đọc. Giọng văn 
của Sư Ông mềm mại, tao nhã, thuần chất người Việt 
Nam. Qua những gì Sư Ông viết, con thấy trong trí mình 
những vùng quê miền Trung đơn sơ, bình dị mà Sư Ông 
vô cùng thương yêu, con thấy tình làng, nghĩa xóm, ân 
cha mẹ, tình đệ huynh được viết nhẹ nhàng mà sâu lắng 
làm sao. 

Con đọc khá nhiều sách của Sư Ông trong giai đoạn này, 
gởi mua sách nhiều đến nỗi được tặng thêm thiệp chúc 
Tết của nhà xuất bản Lá Bối. Có rất nhiều lần con mơ 
ước được gặp Sư Ông, được đi qua làng. Khi tu viện Bích 
Nham khánh thành, con đã ra trường và ấp ủ dự định về 
tu học. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự định đó chưa bao 
giờ thành hiện thực. Sau này, được tin Sư Ông lâm bệnh, 
trong sự ích kỷ của mình, con ước rằng Sư Ông có thể 
chờ con diện kiến ngài một lần. Vậy mà, khi Sư Ông từ 
Pháp xa xôi sang viếng thăm nước Mỹ lần cuối, rồi về 
Việt Nam, rồi tới khi ngài rời đi con vẫn chưa một lần cố 
gắng thực hiện ước mơ của mình. 

Cuộc đời với nhiều bận rộn và lo lắng nên bẵng đi một 

thời gian con không còn có dịp nào để cầm lên một sách 
nào, đừng nói chi là ngồi xuống đọc. Mỗi khi dọn dẹp 
phòng thờ, con hay giở từng quyển sách của Sư Ông 
để những cảm xúc năm xưa tràn về, để thấy lòng mình 
êm đềm một chốc lát … rồi đâu lại vào đấy, quay trở 
về guồng quay tất bật của cuộc sống. Ấy vậy mà nhân 
duyên đưa đẩy thế nào, con được nghe lại bài hát Sám 
Nguyện, được viết nhạc dựa trên bài Sám Nguyện của 
Sư Ông. Cảm xúc dâng trào trong con, con nghe tới nghe 
lui không biết bao nhiêu lần. Con nghĩ con có phước lớn 
lắm, cho nên khi con bận rộn không có giờ đọc sách như 
ngày con còn rảnh rỗi, thì bây giờ có người hát kinh của 
Sư Ông cho con nghe, để Phật tánh trong con không bị 
quên lãng. Và cũng hơn bao giờ hết, chính thời điểm này 
là thời khắc đúng nhất để con học bài Sám Nguyện này. 
Đi một vòng mười mấy năm, học nhiều và làm lỗi cũng 
không ít – mỗi khi hát lên bài Sám Nguyện với tất cả tấm 
lòng thành kính, con cảm thấy như mình được làm mới, 
được tha thứ và được bao dung.

Đối với con, tất cả những tinh tuý của Sư Ông được đúc 
kết trong bài Sám Nguyện. Bài viết mà Sư Ông viết thay 
cho hàng đệ tử của mình để xin sám hối những lỗi lầm 
đã gây ra. Giọng văn thành khẩn và thiết tha đến nỗi khi 
đọc lên, con thấy thổn thức với những lỗi lầm của mình. 
Nhưng giọng văn cũng từ bi đến nỗi cho dù trong đó có 
lỗi lầm, tâm vẫn thấy có sự thương yêu, cầu xin che chở, 
không hề có sự trách phạt nào. Không chỉ có vậy, nếu 
đọc thêm những đoạn sau, đó là những lời răn dạy đầy 
thương yêu của Sư Ông cho hàng đệ tử của mình. Đọc 
bài Sám Nguyện cũng là đọc lại những lời nhắc nhở của 
Sư Ông mà hàng đệ tử có thể dùng làm kim chỉ nam cho 
sự tu tập của mình :

“Đệ tử xin nguyền trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sinh tử trần lao”
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TÂM MINH HIẾU PRACTICES WALKING 
MEDITATION BESIDE THẦY AT THE AGE OF 4. 

Và hơn nữa, tu học để giải thoát với mục đích là gì ? đó 
là để trở về phụng sự cho mọi người xung quanh, đền đáp 
ân thầy, tổ, bậc cha mẹ và bạn bè … 

“Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều
Đem nguồn vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn cha mẹ
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén
Đài sen con nguyện hồi đầu”

Con đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài Sám Nguyện 
này. Con cảm thấy vô cùng vinh dự được làm người Việt 
Nam cùng tổ tiên và nguồn gốc với Sư Ông để có được 
một vị Thầy của chính dân tộc mình, nói tiếng nói mình, 
hơn nữa được thừa hưởng tình thương và trí tuệ của một 
bậc đạo sư để lại. 

--------------------------------------
Tuy rằng không có được phước duyên để diện kiến Sư 
Ông, để gieo một mầm nhân duyên gặp gỡ cho những 
kiếp sau này, đó là một sự thiệt thòi lớn của con, nhưng 
con cũng tự an ủi rằng – con đã, đang và sẽ gặp lại Sư 
Ông trong những quển sách, những bài viết và những lần 
con hát lên bài hát Sám Nguyện này. Thành kính đảnh lễ 
sự nhiệm mầu của Sư Ông đã hoá thân trong cõi đời này 
và kính tri ân tình thương dịu dàng mà Sư Ông đã để lại 
cho chúng con.

Kính
Mỹ Hạnh – Trần Phạm Thanh Khuyến

Dear Thầy,

Thank you for many things, maybe everything. Thank you 
for the lessons, safe spaces, practices, and 
counterculture. 

Deer Park Monastery is the most special place in the 
world to me. Deer Park is where I learned how to love, 
listen, understand, and forgive. With deep listening comes 
great understanding and compassion. I would not be the hu-
man I am today without all the time I spent sitting, laugh-
ing, crying, and connecting through Plum Village spaces. 
Connecting internally with my younger self is just one of the 
many lessons I am actively applying in my life. It’s one of 
the many that has made me be a better person to myself and 
those around me. The practice has been transformative in 
my life and I am so grateful to have these experiences and 
teachings. 

This is a brief attempt to encapsulate on paper what you 
mean to me. I feel that scribing and vocalizing does not 
truly capture everything. I am holding so much more in my 
head and heart. I like to think that you know and under-
stand this.

In Gratitude,

Tâm Minh Hiếu Nguyễn Quốc Việt

Tập San Ngày Tiếp Nối
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Người Cha Của Chánh Niệm - The Father of Mindfulness

Tâm Giác Tâm Đặng Văn Thành

Tôi được tin Thầy mình, Hoà Thượng Sư Ông Thiền 
Sư Thích Nhất Hạnh viên tịch lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu 
21/1/2022 trong lúc đang ngồi dùng trưa cùng một người 
bạn. Khi đó ở Việt Nam đã là ngày Thứ Bẩy 22/1. Tôi 
biết tin ngay nhờ có liên hệ gần gủi với quý Thầy và Sư 
Cô lớn trong tăng đoàn. Nhận được tin tôi nghe trong 
lòng mình có một sự hụt hẫng, mất mát thật lớn, chỉ 
hướng tâm quán chiếu vô thường để đừng quá xúc động 
trước mặt người bạn ngoại quốc. Tôi ước mơ Covid qua 
nhanh để được về thăm Thầy một lần vì biết Thầy đã mỗi 
ngày mỗi yếu đi, nhưng ước mơ đó đã tan biến khi nghe 
tin buồn này. Tôi biết Sư Ông đã thực hiện được trọn 
ước nguyện của mình, đó là viên tịch tại chùa tổ. Thật 
là một vòng tròn viên dung của lá rụng về cội. Lúc về 
đến nhà, nhà tôi hỏi: “Anh nghe tin về Sư Ông rồi phải 
không?” Lúc đó tôi mới thấy mình chợt bật khóc, nghẹn 
ngào, nước mắt trào dâng. Tin Hoà Thượng Thiền Sư 
Thích Nhất Hạnh viên tịch tại tổ đình Từ Hiếu, Cố Đô 
Huế, Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi đã lan thật nhanh trên 
mạng lưới toàn cầu. Lời tưởng niệm và chia buồn về việc 
Thầy viên tịch đã được gửi về từ khắp nơi trên thế giới. 
Hầu hết chúng ta ai cũng biết Thầy được xem là người có 
ảnh hưởng rất sâu rộng về mặt tâm linh trên thế giới, bên 
cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Sư Ông được 
mệnh danh là Người Cha của Chánh Niệm. Và pháp 
môn thực tập chánh niệm hiện giờ đã đi vào dòng chính 
của văn hoá, xã hội Hoa Kỳ và Tây Phương, trong các 
trường Đại Học, trong các nhà thương, và ngay cả trong 
các công ty lớn của Mỹ như Google, Facebook, Sale 

World Bank, quốc hội Ấn Độ, quốc hội Hoa Kỳ. Những 
nơi này đã từng mời Thầy đến sinh hoạt những ngày 
chánh niệm vì họ đã thấy được giá trị và lợi ích thiết 
thực của việc thực tập chánh niệm – giảm sự căng thẳng, 
mang lại bình an hạnh phúc, giúp ta sống hài hoà với mọi 
người, mọi loài, với thiên nhiên, có khả năng trị bệnh 
thân và tâm, v…v. Những buổi thuyết pháp công cộng 
của Thầy thường đã thu hút hàng ngàn người tham dự.
Tang lễ của Sư Ông cũng đã được tổ chức như một Tâm 
Tang (theo di chúc của Thầy) trong 7 ngày mà mỗi ngày 
đều có những chương trình thực tập chánh niệm, ngồi 
thiền tụng kinh, im lặng hùng tráng, lễ xuất gia, lạy xám 
pháp. Trên toàn thế giới cả ngàn tăng thân của Sư Ông 
đã tổ chức đồng loạt các ngày Tâm Tang như thế. Nhờ 
vậy mà một năng lượng lành đã được toả ra trên toàn cầu 
trong tuần lễ này. Tôi và tăng thân Hoa Vô Ưu đã có mặt 
cho nhau cùng tham dự lễ trà tỳ trên mạng lưới toàn cầu 
như một thực tập tâm linh, có mặt ở đó, cùng thọ tang và 
lễ lạy Sư Ông. Nhìn thấy những Phật tử hai bên đường 
chân thành cung kính lạy kim quan của Thầy mà tự nhiên 
nước mắt tôi cũng trào tuôn theo mỗi cái lạy của mình.

Trong khuôn khổ rất nhỏ của Tập San Tưởng Niệm Sư 
Ông, tôi xin ghi lại một vài điểm chính về pháp môn quý 
báu Sư Ông đã dạy và di sản Sư Ông để lại cho đời. Rút 
ra từ kinh Quán Niệm hơi thở, pháp môn Sư Ông truyền 
dạy có thể được gọi là pháp môn Hiện Pháp Lạc Trú, 
đơn giản là biết lấy hơi thở làm nơi nương tựa để thực tập 
sống an vui ngay trong giây phút hiện tại. Nếu có năng 
lượng chánh niệm, chúng ta sẽ có khả năng tiếp xúc được 
với những mầu nhiệm của cuộc sống chung quanh, sẽ tìm 
ra được những niềm vui, hạnh phúc rất đơn giản, thí dụ 
như nụ cười trẻ thơ, tiếng chim buổi sáng, áng mây trắng 
trên trời xanh, đoá hoa dại trong cỏ, vầng trăng sáng tỏ 
giữa đêm thâu. 
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Và năng lực chánh niệm cũng giúp chúng ta tiếp xúc 
được với những phiền muộn, khổ đau để có thể hiểu 
được và chuyển hoá chúng để có đời sống hài hoà, an 
nhiên. Tôi thích nhất điều Sư Ông dạy: Đi không cần tới 
– There is no way to Happiness, Hapiness is the Way. 
Đi chỉ để đi, an lạc trong từng bước chân và rồi mình 
cũng sẽ đến nơi muốn đến-không nôn nóng để đến. Như 
thế chúng ta có trọn niềm hạnh phúc trong chuyến đi.

Tương tự cho công việc mình làm. Làm trong chánh 
niệm, không cần ngóng trông cho xong. Thực tập điều 
này giúp tôi bớt căng thẳng và tìm được niềm vui trong 
mọi công việc, ngay cả việc rửa chén, dọn rác. Pháp môn 
Sư Ông dạy rất thực dụng trong xã hội Tây phương. Ích 
lợi có thể gặt hái được ngay trong lúc thực tập, vì vậy mà 
rất nhiều người đã tìm đến pháp môn của Thầy. Hơn nữa, 
pháp mộn này cũng thích hợp và dễ dàng thực tập cho 
tuổi trẻ. Một pháp môn đơn giản, dễ thực tập và rất phổ 
thông của Thầy là Thiền Hành. Trong những khoá tu, giờ 
thiền hành là giờ có nhiều niềm vui và hạnh phúc nhất. 
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tham dự khoá tu với Sư Ông 
năm 1982 trên tu viện Kim Sơn, tôi đã xúc động và rơi 
nước mắt trong những ngày đó khi lần đầu tiên, ăn cơm 
một mình, biết chú ý đến, cảm nhận thức ăn của mình, ăn 
thật ngon, những giờ phút ngồi thiền, thiền hành, nghe 
pháp thoại. Những giờ phút thật sự sống với chính mình 
đã mang lại thật nhiều hạnh phúc và niềm vui. Người 
ta thường nói Phật pháp rất hay nhưng cao siêu và khó 
hiểu. Tuy vậy với tuệ giác của Sư Ông, Thầy đã diễn bày 
những bài học có vẻ cao siêu đó bằng ngôn ngữ rất gần 
gũi với thực tế cuộc đời và dễ hiểu. Từ Tâm Kinh Bát 
Nhã, Kinh Kim Cang, đến Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, từ 
Tứ Diệu Đế, Vô Thường, Vô Ngã đến Lý Duyên Khởi, 
Sư Ông đều đã giảng giải bằng ngôn từ đơn giản dễ hiểu 
để mọi người dễ dàng lãnh hội. Từ nhỏ tôi cũng đam mê 
đọc kinh Phật nhưng thường không hiểu rõ lắm cho đến 
khi gặp Sư Ông.  Đó là đặc điểm rất hiếm quý của một vị 
Thầy như Sư Ông.

Sư Ông đã viết cả hơn trăm quyển sách Việt ngữ và Anh 
ngữ với các đề tài bao trùm từ Phật pháp, lãnh đạo, chánh 
trị, xã hội, giáo dục, nghệ thuật, tâm lý, khoa học, môi 
trường sinh thái. Sách Thầy được dịch ra nhiều thứ tiếng 
trên thế giới, trong đó có một số đã được dịch ra hầu như 
tất cả ngôn ngữ trên thế giới như quyển Phép Lạ của Sự 
Tỉnh Thức, Being Peace. Năm 1977, khi đọc xong quyển

Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức, tôi biết mình đã tìm được 
vị Thầy từ lâu mình hằng mong đợi. Sư Ông là một nhà 
văn, một nhà thơ, nhà hoạt động cho hoà bình, Giáo sư 
đại học. Năm 16 tuổi Thầy đã làm thơ truyện về cuộc 
đời Đức Phật, Tiếng Địch Chiều Thu. Từ thời tuổi trẻ, 
Sư Ông đã lập ra Đại Học Vạn Hạnh, trường Thanh 
Niên Phụng Sự Xã Hội để giúp đồng bào nghèo và xoa 
dịu những khổ đau của chiến tranh. Sư Ông có rất nhiều 
chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam. 

Sư Ông là một nhà thơ và cũng là nhà viết nhạc. Thơ của 
Sư Ông đủ thể loại, rất hay với nhiều ý nghĩa rất sâu sắc. 
Mỗi câu thơ là một bài thuyết pháp, chứa đựng tuệ giác 
của Sư Ông về Đạo Phật, về cuộc đời, về thân phận con 
người, về tình quê hương dân tộc. Đọc thơ của Sư Ông 
chúng ta có thể cảm nhận được một năng lượng Từ Bi rất 
lớn toả ra từ một vị Thầy.  Những bài nhạc Thiền ca của 
Sư Ông giúp tưới tẩm được hạt giống tỉnh thức và yêu 
thương trong lòng mọi người. 

Sư Ông cũng là một nhà nghệ thuật viết thư pháp. Những 
thư pháp của Thầy là những bài học Phật pháp quý báu, 
ngắn gọn nhưng rất hiệu quả.

Các tu viện do Sư Ông thành lập gồm có Làng Mai bên 
Pháp, Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu bên Đức, Viện 
Phật Học Ứng Dụng Á Châu bên Hồng Kông, Tu Viện 
Lộc Uyển- California, Tu Viện Bích Nham-New York, Tu 
Viện Mộc Lan-Mississippi, Làng Mai Thái Lan và nhiều 
các tu viện nhỏ hơn ở khắp nơi trên thế giới.

Sư Ông đã đem Đạo Phật vào cuộc đời bằng tuệ giác sâu 
rộng, bằng nghệ thuật tinh xảo, một cách tuyệt vời, vượt 
qua lằn ranh tôn giáo, chủng tộc, màu da, tuổi tác, giúp 
biết bao nhiêu người chuyển hoá khổ đau, sống hài hoà, 
tiếp xúc được với niềm vui, hạnh phúc. Sư Ông chắc 
chắn sẽ còn sống mãi trong lòng mọi người. Và Đạo Phật 
chắc chắn sẽ nở hoa kết trái thơm ngọt trong tương lai tại 
Tây phương và khắp nơi trên thế giới. Chúng con nguyện 
sẽ là sự tiếp nối của Sư Ông.
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Sư Ông Của Con
Được tin “Thầy” viên tịch
Tâm trí con bàng hoàng
Đầu óc xoay muôn ngả
Dòng nước mắt tuôn trào,
Biết ngày này sẽ đến
Nhưng lòng vẫn bâng khuâng.
Nhớ lời Thầy chỉ dạy
Về sanh diệt vô thường
Lá xanh rồi cũng rụng
Hoa nở thì phải tàn
Có hợp ắt có tan
Có đến sẽ có đi.
Vì con còn non nớt
Chưa nắm vững pháp môn
Muốn Thầy sống mãi mãi
Để dìu dắt chúng sanh
Quay về trong tỉnh thức.
 
Kỷ niệm xưa còn đó
Hai mươi năm theo Thầy
Lần đầu tại Thanh Sơn
Nơi thiền đường Phật Mã
Thầy dạy con tập sống
Trong giây phút hiện tại
Thiết lập cõi Tịnh Độ
Bây giờ và ở đây.
Ôi quả thật hạnh phúc
Được Thầy cho Quy Y
Và trao truyền Ngũ Giới
Giữ chân Tâm vững chãi
Thực tập sống Bao Dung.

Dân tộc hay da màu,

Ai ai cũng có thể
Theo pháp môn Chánh Niệm
Đạt an lạc thảnh thơi
Hưởng hạnh phúc chân thật.
Thầy đúng là bậc Thầy
Cho toàn thể muôn loài.
 
Thân tứ đại của Thầy
Tuy rằng không còn nữa
Nhưng Thầy vẫn có mặt
Trong hơi thở bước chân 
Của con cháu đệ tử.
Con xin nguyện cố gắng
Trên con đường thực tập
Nương tựa vào Tăng Thân
Là hải đảo tự thân
An trú trong chánh niệm
Để gầy dựng an lạc 
Cho bản thân, gia đình 
Cho xã hội, quốc gia
Xin Sư Ông hộ trì
Cho đệ tử chúng con.

Thành Kính Đảnh Lễ Giác 
Linh Thầy Truyền Giới,
Sư Ông Làng Mai, Thiền Sư 
Trừng Quang Nhất Hạnh
Tâm Bao Dung -  
Nguyễn Quốc Kỳ
01/30/2022

Tại tu viện Lộc Uyển
Ban mai trèo đỉnh núi
Thiền tọa, Thầy cùng trò
Đón bình minh tỏa sáng.
Tăng đoàn về Estes Park
Thầy trò cùng thiền hành
Trong rừng thông gió mát
Chim chóc hót líu lo.  
Lần cuối về Mộc Lan
Dưới bầu trời nắng ấm
Thầy ngồi trên thảm cỏ
Với thiền sinh bao quanh
Cùng thở trong tĩnh lặng
Giây phút đẹp tuyệt vời.
Khi khoá tu chấm dứt
Thầy muốn tứ chúng ca
Bài “Không Đến, Không Đi”
Ta nhận diện có nhau
Từ lâu và mai sau.
Nghẹn ngào trong khi hát
Vì tâm con cảm nhận
Đây là lần cuối cùng
Được bên Thầy trân quý.
 
Thầy là vị Bồ Tát
Hạ sanh cõi Ta Bà
Đem giáo pháp nhiệm màu
Giúp chuyển hóa chúng sanh.
Từ trong đến ngoài nước
Trên toàn cầu năm châu
Không phân biệt tôn giáo 
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Nhân Duyên Thầy Trò

Mặc dù tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình mỗi ngày, Sư Ông 
đã lớn tuổi và có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng khi nghe 
tin Sư Ông viên tịch, tôi vẫn có một cảm giác hụt hẫng, 
như vừa mất mát một phần nào đó trong thân thể và tâm 
thức của mình. Xuyên suốt quá trình tu học theo Thầy, 
tôi cảm nhận được rất rõ ràng có một nhân duyên nào đó 
giữa Thầy và Trò. Rất có thể tôi đã từng là đệ tử của Sư 
Ông trong một kiếp xa xưa nào đó. Tôi nghiệm lại mối 
nhân duyên đó qua những sự kiện xảy ra trong suốt hành 
trình của cuộc đời mình theo bước Sư Ông và xin ghi lại 
một vài nét chính sau đây.

Nhân duyên đầu tiên
Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Sư Ông là lúc còn ở 
tuổi niên thiếu, khi đọc được truyện ngắn Cửa Tùng Đôi 
Cánh Gài. Lúc đó tôi chưa biết nhiều đến Thầy, nhưng 
câu chuyện thật sâu sắc và đầy ý nghĩa qua lối kể chuyện 
thật sống động dường như đánh động được một sự thức 
tỉnh nào đó trong tâm thức của mình, với câu hỏi đâu là 
bản lai diện mục của mình. Tôi đã thấy cảm kích thật 
nhiều và mong có dịp đọc thêm chuyện của tác giả Thích 
Nhất Hạnh.

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Nhân duyên thứ hai đưa đến, lúc tôi vừa rời Đài Loan 
qua định cư tại Hoa Kỳ, năm 1977. Trong thời gian này 
tôi là một người trẻ vừa mất quê hương, một thân một 
mình, xa cha mẹ và gia đình, tương lai mờ mịt, đời sống 
bận rộn vừa đi làm, vừa đi học. Dường như tôi không 
có được một định hướng rõ rệt cho đời mình, ngoại trừ 
mục đích phải ra trường càng sớm càng tốt để có việc 
làm kiếm sống. Khi gặp lại Dũng, một người bạn thân 
từ Trung Học ở Việt Nam, anh tặng tôi một bản sao của 
quyển sách Ý thức Em Mặt Trời Tỏ Rạng (sau này tên 
tác phẩm được đổi thành Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức) 
của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Chất lượng của bản sao 
rất kém, nét chữ không được rõ lắm, trông như một bản 
sao đã được sao lại nhiều lần. Tuy vậy, người bạn tôi nói 
đó là tập sách quý, nên đọc. Và đúng như một phép lạ, 
sau khi đọc quyển sách này tôi thấy dường như mình vừa 
tìm được ý nghĩa của cuộc sống, một năng lượng giúp 
mình đi tới với nhiều niềm tin vui. Tôi thấy được một 
con đường thực tập, và biết mình đã tìm được vị Thầy 
lâu nay hằng mong đợi.

Hạnh Ngộ - Sơ Tâm
Năm 1982, tôi về Tu Viện Kim Sơn để tham dự khoá tu 
Quán Niệm đầu tiên tổ chức tại Mỹ do Thiền Sư Thích 
Nhất Hạnh hướng dẫn. Những bài giảng của Thầy đã 
khai mở Sơ Tâm cho tôi tìm thấy được ánh sáng Phật 
pháp và một con đường thực tập có khả năng nuôi 
dưỡng, trị liệu và mang đến cho mình nhiều an lạc và 
niềm vui. Tôi đã tìm lại được chính mình trong những 
giờ thiền toạ trong buổi sáng tinh sương, giờ thiền hành 
giữa rừng thông thơm ngát, giờ ăn cơm thật tuyệt vời 
trong im lặng. Những ngày tu tập đó đã mang lại cho tôi 
ngập tràn hạnh phúc đến mắt ngấn lệ và đã xoay chuyển 
cuộc đời tôi về một hướng đi tốt đẹp.

Làng Hồng Mùa Đông Ấm Áp
Vào năm 1994, tôi đã đến Làng Hồng (bây giờ là Làng 
Mai) bên Pháp để dự khoá An Cư Kiết Đông ba tuần lễ 
với Sư Ông. Gặp tôi từ Houston đến Sư Ông đã mở vòng 
tay mừng đón, cho tôi được ôm người thật ấm áp, thật 
lâu và ngập tràn hạnh phúc.
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Con Đường Sáng – Túc Duyên Xưa
Năm 1999 đánh dấu một bước tiến dài trên con đường 
thực tập của mình, tôi được Sư Ông cho thọ giới Tiếp 
Hiện, một dòng tu Đạo Phật Nhập Thế (Engaged Bud-
dhism) cho những người tại gia thực hành hạnh Bồ Tát. 
Thầy đã cho tôi pháp hiệu Chân Minh Lộ 
Những năm Sư Ông sang Mỹ, tôi đều sắp xếp để về tham 
dự khoá tu.
Tháng Tư năm 2014, tôi được sang Làng Mai để nhận 
đèn Giáo Thọ do chính Sư Ông trao truyền trong Đại 
Giới Đàn Cam Lộ Vị.  Đó là những ngày giờ thật hạnh 
phúc khó quên của đời mình. Qua bài kệ Truyền Đăng và 
bài pháp thoại cho tôi, Sư Ông đã nhắn nhủ con phải cố 
gắng giữ gìn chí nguyện trên con đường trao truyền pháp 
môn tu tập cho mọi người, nhất là những người trẻ và các 
em trong Gia Đình Phật Tử.

Những Giấc Mơ
Trong những năm tháng theo tu học với Sư Ông, có một 
điều khá lạ là tôi thường nằm mơ thấy Sư Ông. Có lần 
thấy mình được làm thị giả của Thầy. Hai Thầy trò ung 
dung dạo chơi khắp nơi từ Việt Nam qua tới những nơi 
xa lạ nào đó mà tôi không nhận ra được.
Có lần trong một khoá tu, khi đó Sư Ông còn rất khoẻ 
mạnh, trong khi nói pháp thoại, Thầy Chân Pháp Ấn 
khuyến tấn mọi người cố gắng tu vì đời là vô thường, 
không biết Sư Ông có thể sẽ tịch lúc nào. Chỉ nghe như 
vậy thôi mà tôi oà khóc như trẻ thơ, không sao ngưng 
khóc được. Quán chiếu tâm tư mình để thấy tôi rất 
thương Thầy và lúc nào cũng mong được gần gũi Thầy.

Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai
Trong khoá tu năm 2011 tại Tu Viện Lộc Uyển, nghe 
Sư Ông đọc bài thơ Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai 
– Thầy Đi Tìm Con, tôi đã ngồi nghe và nước mắt cứ 
tuôn vì thấy rõ ràng như Thầy đang nói với mình. Có thể 
người nào cũng có cảm giác như thế. Tại sao đã gặp lại 
Thầy rồi sau những tháng năm tìm kiếm mà lại vẫn để 
bụi hồng trần vướng bước chân ai mà không trở về tu tập 
luôn bên Thầy. Trong giờ phút đó tôi đã nghĩ đến việc sẽ 
đáp lại Tình Thầy bằng cách sẽ làm một bài thơ Con Đi 
Tìm Thầy. Tôi đặt tựa đề bài thơ dài bốn trang của mình 
là Trên Đỉnh Trời Vẫn Sáng Một Vầng Trăng. Mãi đến 
năm 2018 tôi mới làm xong bài trường thi này và nhờ 
hiền thê, nhân chuyến về thăm nhà, dâng lên trình Sư 
Ông, đang dưỡng bệnh tại Tổ Đình Từ Hiếu.

                            Vô Ngôn Pháp Thoại 
Tháng 11 năm 2014, chỉ vài tháng sau khi nhận đèn Giáo 
Thọ, tôi nghe tin Sư Ông bị tai biến mạch máu não, bác 
sĩ nói có thể không qua khỏi, lòng thật buồn thương. 
Mới gặp Sư Ông vào tháng Tư, trông Thầy mình rất vui 
khoẻ, trẻ trung, như chỉ vào tuổi sáu mươi. Tôi tin rằng 
Sư Ông chắc chắn sẽ thọ đến cả trăm tuổi, vậy mà không 
ngờ được vô thường chợt đến. Mọi người ai cũng nói Sư 
Ông không thể qua khỏi. Tin đồn Sư Ông Thích Nhất 
Hạnh đã viên tịch lan truyền trên mạng lưới toàn cầu. 
Tối hôm đó tôi nằm mơ thấy mình ngồi buồn khóc, Sư 
Ông hiện đến vỗ về tôi và nói “Con đừng lo, Sư Ông còn 
ở với các con lâu lắm”. Sáng hôm sau tôi gọi điện thoại 
cho những người bạn trong tăng thân và nói với họ tôi tin 
chắc Sư Ông sẽ qua khỏi. Ai cũng cho rằng tôi thương 
Sư Ông quá nên chỉ mơ ước mà thôi. Nhưng với sự ngạc 
nhiên của bác sĩ và mọi người, Sư Ông đã hồi phục và 
qua khỏi, tuy thân bệnh vẫn còn đó.  Đối với hàng đệ tử, 
Thầy vẫn hiện hữu như là một nơi nương tựa tinh thần 
quý giá.
 
Nhân chuyến Thầy được đưa qua San Francisco trị bệnh, 
tôi được may mắn đủ túc duyên bay qua thăm Thầy. Gặp 
tôi Thầy ra dấu bằng tay, biểu lộ một niềm vui với đôi 
mắt vẫn còn sáng như ánh sao đêm. Cầm được tay Thầy 
trong vài phút tôi thấy thương Thầy thật nhiều và thầm 
cầu nguyện cho Thầy sớm bình phục. Gần gũi Thầy trong 
những giờ phút đó tôi vẫn thấy Thầy thực tập hơi thở 
chánh niệm và giữ được sự bình an. Tôi vẫn cảm nhận 
được năng lượng đó. Thầy không còn thuyết pháp nhưng 
có lẽ cách Thầy sống với thân bệnh như thế lại là bài 
pháp hay nhất. 
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Tôi vẫn nghĩ rằng Thầy chỉ thị hiện thân bệnh như vậy 
như là để thuyết những bài pháp vô ngôn của sự thực 
tập và cũng là dịp để đệ tử của Thầy thức tỉnh, bước lên 
thay Thầy nhận lãnh những trách nhiệm lớn hơn trên con 
đường hoằng pháp trong khi Thầy vẫn còn hiện diện như 
một nơi nương tựa vững chắc trong quá trình chuyển tiếp 
của giai  trao truyền này. One Buddha is not Enough. 
Bánh xe Pháp vẫn được tiếp tục xoay, pháp môn thực tập 
sẽ vẫn tiếp tục được trao truyền cho những thế hệ mai 
sau. Những năm tháng sau đó, thỉnh thoảng tôi lại nằm 
mơ thấy Thầy vẫn vui cười, thuyết pháp và đi thiền hành 
với đệ tử vây quanh.

Trên Đỉnh Trời Vẫn Sáng Một Vầng Trăng
Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng dường như khoảng chừng 
cuối năm 2021 hay đầu năm 2022, tôi nằm mơ thấy Thầy. 
Nhưng lần này giấc mơ rất kỳ lạ - Thầy trông rất trẻ như 
trong tuổi thanh thiếu niên gì thôi! Tôi chỉ nghĩ mình lại 
có mong ước muốn về thăm Thầy mà tình hình dịch bệnh 
chưa cho phép nên cứ mơ vậy thôi. Nhưng sau đó hay tin 
Thầy viên tịch, tôi chợt giật mình nhớ lại giấc mơ này và 
tự nhủ phải chăng Thầy đã hẹn gặp lại mình trong một 
hình tướng mới, khoẻ mạnh và đầy sức sống. Phải chăng 
“Đám Mây Không Bao Giờ Chết – A Cloud Never 
Dies”. Con đường của Bụt vẫn luôn còn đó – Vẫn 
Đường Xưa Vẫn Mây Trắng. Và Trên Đỉnh Trời Vẫn 
Sáng Một Vầng Trăng

Chân Minh Lộ - Mùa Tưởng Niệm 10/2022

Sư Ông Ngồi Đọc Sách
Tâm Giác Tâm ĐVT

Dưới bóng cây xanh mát 
Nắng vàng sáng lung linh
Sư Ông ngồi đọc sách 

Toả chiếu nét trang nghiêm 

Đệ tử ngước nhìn lên 
Hào quang như sáng rực
Dáng Thầy hình bóng Phật 
Cả khung trời bình yên 

Không một lời thuyết pháp 
Nhưng Thầy đã trao truyền 
Bao năng lượng tỉnh thức
Giúp người sống an nhiên 

Sư Ông là biểu tượng
Của Tuệ Giác, Từ Bi

Một đời con kính ngưỡng 
Nguyện theo bước Thầy đi 
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How Zen Master Thích Nhất Hạnh Changed My Life

Once in a while, someone would question me, “So why 
do you follow Zen Master Thích Nhất Hạnh (Thay)?”  
The answer could be one sentence or it could be a 
lengthy conversation.  For my one sentence answer, I 
would say “Because of Thay’s teachings, through prac-
tice, I am able to generate inner peace and happiness 
in my daily life.”  As a father, a physician, a leader in 
GĐPT, and an active member at the temple, my life is 
really stressful.  However, Thay showed me the way that 
I can reduce my suffering.  

I first met Thay in October 1999 when Thay and the 
Plum Village monastic sangha held a retreat for GĐPT at 
Green Mountain Dharma Center (Tu Viện Thanh Sơn) in 
Vermont.  The retreat brought me on the path of  
cultivating true peace and happiness in my life.  Before 
that, I learned about Buddhism, but it was mostly for 
knowledge and there wasn’t much practice in my daily 
life.  I learned many things from Thay.  However, today 
I would like to share with you five things from Thay’s 
teachings that I implement as the compass for my
 practice.  

The first lesson that I learned from Thay is to return and 
take refuge in oneself (quay về nương tựa hải đảo tự 
thân). The Buddha and Thay are my teachers, but they 
can only show me the way.  If I want peace and happi-
ness in my life, then I have to put in the effort; I have to 
cultivate that environment for myself and not looking for 
someone else to do it for me.  

This means first I have to take care of myself, my body 
and mind. I must have a healthy eating habit; I must have 
the right amount of rest; and I must avoid consuming 
things that can negatively affect my mind.  

The second lesson that Thay taught me is to live in the 
present moment, in the here and in the now (sống 
trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây).  By living 
in the present moment, I commit to stay in the “now”; I 
don’t let my mind wander on the past or daydreams about 
the future.  In the Sutra Knowing the Better Way to Live 
Alone (Kinh Người Biết Sống Một Mình), the Buddha 
taught: 

“Do not pursue the past
Do not lose yourself in the future
The past no longer is
The future has not yet come.

Looking deeply at life as it is
in the very here and now
the practitioner dwells
in stability and freedom.”
 
“Đừng tìm về quá khứ
Đừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới

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

I love this teaching from the Buddha.  It is a reminder 
for me to dwell in the very here and now.  One of Thay’s 
verse for the daily practice that I often recite is “Present 
moment, wonderful moment (an trú trong hiện tại, giờ 
phút đẹp tuyệt vời)”.

The third lesson that I learned to practice mindfulness 
(thực tập chánh niệm).  I am mindful of myself and the 
surrounding environment.  
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When I practice mindful breathing, mindful walking, 
mindful talking, mindfulness eating, I am more focus, 
and less distracted, anxious, or worry;  I can react to the 
situation with clarity and not with habitual reactions;  I 
can focus on one thing at a time and not multitasking.  
To cultivate mindfulness, I practice meditation while eat-
ing, driving, walking and sitting. 

The fourth lesson that Thay taught me is to water the 
good seeds (tưới tẩm những hạt giống tốt).  We all 
have good seeds and bad seeds in our store conscious-
ness.  It is my job to water the good seeds, the seeds of 
understanding, love and compassion in me so they can 
bloom into beautiful flowers.  It is also me who need to 
avoid watering the bad seeds, the seeds of hatred, anger, 
attachments and delusion in me.  By doing this, I am able 
to grow my inner peace and happiness.      

The fifth lesson that I learn from Thay is to practice 
with a sangha (thực tập với tăng thân).  After my first 
retreat, I was diligent in my practice.  However, overtime 
my practice became inconsistent, because I was falling 
back into my old habits.  At the retreat the following 
year, I asked Thay what can I do to help maintain my 
practice.  Thay said to “go find a sangha in your com-
munity. And if there isn’t one then  form a sangha in your 
community so that everyone can practice together.”  A 
year after I asked Thay that question, I was able to form 
an English 
speaking sangha at Tam Bao Temple.  Thay was totally 
correct.  I got positive support and received the positive 
collective energy of other practitioners, which helped me 
maintain the practice.  Although I have since relocated 
to a different state, the sangha at Tam Bao Temple is still 
very active as it will have its 20th year anniversary next 
year.   

There are many more teachings from Thay that I had 
learned from.  But when you look at these five teachings, 
you will see they are all in the Buddha’s teaching of The 
Eightfold Path.  Before, I learned The Eightfold Path so 
I can get good grade in my GĐPT’s test. Now, thanks to 
the practical way that Thay showed his students, I am 
practicing the Eightfold Path in my daily life.  With the 
practice, I am able to maintain ethical conduct (Giới), 
develop concentration (Định), and cultivate wisdom 

or my own bias interpretation.  To be honest, it is a 
challenge for me to maintain the practice.  However, 
I know that I have Thay in me and the sangha besides 
me for this journey on the path to peace, happiness and 
liberation.

Finally, I would like to leave you with one of Thay’s 
gathas that helps me begin each day of my practice.  Best 
wishes to you on your path of practice. 

Waking up this morning, I smile. 
Twenty-four brand-new hours are before me. 
I vow to live fully in each moment 
and to look at all beings with eyes of compassion.

Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời.

Tâm Bao Dung 
Nguyễn Quốc Kỳ
09/26/2022
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