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  Bu±i Sáng, HÕnh Phúc và Chiªc Lá Thu    
 

Thåm th¥y vçn khöe.  Tu vi®n trên ¤y bây 
gi¶ ra sao r°i thßa Th¥y?  Có gì nhi«u ð±i 
thay không?  Nåm nay, dß¶ng nhß tr¶i vào 
Thu s¾m h½n m÷i nåm.  Ch¡c l¯i ði xu¯ng 
chiªc c¯c nhö cüa th¥y m²i sáng mây mù 
vçn che kín.  Nhæng ngày không mây, tr¶i 
bên ¤y vçn cao, gió vçn lµng?  Và m²i 
ðêm dãy ngân hà vçn träi kh¡p b¥u tr¶i 
khuya!  Nhæng ngày lên s¯ng · tu vi®n, tôi 
th¤y có nhæng thênh thang, nhæng thong 
dong, có mây và gió bay ngang tr¶i.  Trên 
¤y có nhæng hÕnh phúc mà dß¾i này chúng 
tôi không th¬ có. 

Sáng nay, tôi nghî Th¥y cûng có chút 
th¶i gi¶ và thong thä.  Tr¶i Tu Vi®n rµng và 
ð©p, bu±i sáng này mây ngoài bi¬n ðã kéo 
vào chßa?  Thôi, xin m¶i th¥y hãy vào c¯c 
Trång Lên, nhóm thêm chút cüi, ð¯t lØa cho 
¤m.  Tr¶i trên ¤y mùa ch¡c lÕnh r°i.  M¶i 
Th¥y ðun nß¾c và pha mµt tách trà th½m.  
Bu±i sáng nay, mi«n tôi · cûng ðã Thu, tr¶i 
lành lÕnh.  Tôi s¨ ði pha mµt ly cà phê 
nóng, khoác thêm mµt chiªc áo, ra sau sân 
nhà ng°i n½i chiªc bàn g² nhö giæa tr¶i lá 
Thu, và viªt cho Th¥y. 

Trên tu vi®n các th¥y cô thß¶ng nh¡c 
ðªn chuy®n ði su¯i.  Nghe nói trên ¤y chï 
có Th¥y Vi®n Trß·ng v¾i Th¥y và vài ngß¶i 
næa thôi m¾i có d¸p ði su¯i.  Nói "có d¸p" 
cho oai v§y thôi chÑ nghe k¬ ði su¯i cûng 
m¤t cä ngày, ðß¶ng ði là nhæng con d¯c 
phü mµt l¾p lá khô d¥y, loÕi lá thông kim 
dài, tròn và nhö, và nhæng vách ðá cheo 
leo, g§p gh«nh ai th¤y cûng ngán.  Mà ðó 

là chßa k¬ chuy®n có th¬ g£p sß tØ núi 
ho£c chó sói næa!  Bé Di®u Phß½ng, Di®u 
Thß, Minh Nghîa có v« cho tôi xem hình 
nåm ngoái Th¥y dçn chúng ði su¯i.  M²i 
l¥n nh¡c t¾i mà chúng nói, "Bác không 
tß·ng tßþng ðßþc nó 'ghê' nhß thª nào 
ðâu!"  Tánh tôi cûng hay thích mÕo hi¬m, 
nhßng l¥n sau nªu Th¥y có rü thì ch¡c tôi 
cûng s¨ l¤y c¾ là mình không còn "trë" nhß 
xßa næa!  Bé Di®u Phß½ng, Di®u Thß mà 
còn th¤y "ghê" thì tôi th§t không dám! 

Trên tu vi®n có nhi«u cänh ð©p th§t 
Th¥y nhï!  Nhæng ðêm khuya ðÑng ngoài 
hiên c¯c Trång Lên nhìn lên b¥u tr¶i cao tôi 
th¤y hi®n rõ mµt dãy Ngân Hà.  Có l¥n 
Th¥y chï cho tôi sñ di chuy¬n rõ r®t cüa 
ngàn tri®u vì sao trên b¥u tr¶i ðêm.  Nhæng 
ðêm có trång, r×ng núi tu vi®n th§t sáng và 
s¯ng ðµng.  Tôi ði không c¥n mang ðèn và 
th¤y bóng mình ð± dài trên con ðß¶ng d¯c 
nhö.  Vào nhæng s¾m bình mình trên tu 
vi®n, tôi thích thÑc d§y s¾m ra ngoài hiên 
thi«n ðß¶ng ðÑng nhìn m£t tr¶i m÷c.  M£t 
tr¶i không lên t× chân tr¶i mà xu¤t hi®n 
ngay giæa nhæng t×ng mây.  Trên tu vi®n 
chúng ta không ngß¾c lên nhìn mây mà cúi 
xu¯ng nhìn mây.  Mây mênh mông m²i 
sáng t× ngoài v¸nh kéo vào n½i tôi ðÑng.  
Ðôi khi tôi cûng ß¾c mu¯n ðßþc th¤y mình 
là mây thênh thang ngoài kia. 

Th¥y biªt không, m¤y nåm trß¾c tôi 
có viªt mµt bài vån ng¡n v« nhæng ß¾c 
mu¯n cüa tôi trong quy¬n L¶i Kinh Xßa, 
Bu±i Sáng Này.  Tôi có g·i cho Th¥y xem, 
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ch¡c Th¥y vçn còn nh¾!  Có mµt bác ð÷c 
xong nh¡c khéo tôi r¢ng, "Thi«n là s¯ng 
trong hi®n tÕi, sao mà lÕi còn ß¾c mu¯n xa 
xôi, này n÷ nhi«u thª!"  Mà trong ðÕo Ph§t 
mình có ðßþc phép ham mu¯n mµt cái gì 
không Th¥y nhï?  H½n mß¶i m¤y nåm trß¾c 
tôi có ði tham dñ mµt khóa tu.  Trong bài 
pháp thoÕi v¸ Thi«n sß có nói r¢ng, trên con 
ðß¶ng tu t§p, mu¯n cho con ðß¶ng mình ði 
ðßþc an vui và lâu dài, m²i chúng ta c¥n 
phäi có mµt sñ tham mu¯n l¾n, th§t l¾n.  
Ngày ¤y tôi không ð°ng ý v¾i l¶i dÕy ðó, 
tôi có ð£t câu höi r¢ng ðÑc Ph§t dÕy chúng 
ta phäi di®t døc, di®t sñ ham mu¯n, tÕi sao 
Th¥y lÕi dÕy chúng tôi nên có mµt sñ ham 
mu¯n!  V¸ Th¥y nhìn tôi ðáp, "Khi ta có mµt 
sñ ham mu¯n cao thßþng, to l¾n thì nhæng 
sñ ham mu¯n nhö nhen cüa cuµc ð¶i s¨ 
không còn ðµng chuy¬n ðªn ta ðßþc.  Sñ 
ham mu¯n mà ta nói ðây chính là cái b° 
ð« tâm cüa mình, mµt sñ tham mu¯n ðßþc 
giác ngµ, giäi thoát."  Tôi ðßþc h÷c r¢ng 
chæ b° ð« tâm cûng có nghîa là mµt sñ 
tham mu¯n l¾n.  Nªu cái ta mu¯n là mµt 
phß½ng tr¶i cao rµng thì mình ðâu còn b¸ 
dính m¡c vào nhæng góc nhö kh± ðau næa 
làm gì! 

Nhß v§y thì tu t§p ðâu có nghîa là 
ð¬ d©p hªt t¤t cä m÷i ham mu¯n, phäi 
không Th¥y?  Ngß¶i ta thß¶ng nghî ðªn ðÕo 
Ph§t nhß là mµt ðÕo di®t døc, có nghîa là 
ngß¶i tu phäi di®t hªt m÷i tham mu¯n.  B·i 
h÷ nghî, h− còn tham mu¯n là ta s¨ còn 
kh± ðau.  Nhßng thª nào là døc, là ham 
mu¯n?  Trong cuµc ð¶i có nhæng cái døc 
dçn ta ðªn kh± ðau, và cûng có nhæng cái 
døc ðßa ta ðªn sñ thänh th½i và hÕnh 

phúc.  Nhß Ph§t cûng có dÕy chúng ta phäi 
biªt ham mu¯n thång tiªn và ði lên.  Døc 
nhß ý túc là mµt trong b¯n ði«u nhß ý túc 
mà ta c¥n phäi có ðó sao?  Th§t ra thì 
lòng ham mu¯n không có nguy hÕi, chï có 
sñ dính m¡c và mê ð¡m m¾i là ðáng sþ 
mà thôi!  Døc · ðây theo tôi nghî là nhæng 
thÑ dính m¡c mà Ph§t thß¶ng nh¡c nh· 
chúng ta nhß là ti«n tài, s¡c ð©p, danh 
v÷ng, ån u¯ng và ngü nghï chÆng hÕn.  Tôi 
nghî chúng ta vçn có th¬ mu¯n cho cuµc 
ð¶i này ðßþc ð©p h½n, ngß¶i chung quanh 
ta b¾t kh± ðau h½n, trái ð¤t này xanh h½n, 
nhæng bß¾c chân cüa ta ðßþc khoan thai 
h½n, và dòng su¯i nhö ðßþc trong h½n...  V¸ 
thi«n sß cüa tôi nói ðúng, khi cái mu¯n cüa 
ta rµng l¾n nó s¨ bao trùm hªt t¤t cä, 
không còn b¸ dính m¡c vào ðâu, và nhæng 
tham ð¡m nhö s¨ không còn khä nång trói 
buµc gì ðßþc ta.  Thäo nào mà nhæng v¸ 
b° tát lÕi có nhæng cái mu¯n to tát nhß là 
cÑu giúp hªt m÷i ngß¶i, chuy¬n hóa hªt m÷i 
phi«n não, thñc t§p hªt m÷i pháp môn và 
thành tñu hªt m÷i ðÕo quä...  Nhæng cái 
mu¯n ¤y, døc ¤y, trong kinh g÷i là Nguy®n. 
 Có l¥n tôi nói chuy®n v¾i mµt ngß¶i 
bÕn, anh ta bäo, nªu s¯ng mà không có 
hÕnh phúc cüa ti«n tài, s¡c ð©p, danh v÷ng, 
ån u¯ng, ngü nghï thì cuµc ð¶i này còn có 
gì mà ðáng s¯ng næa chÑ?  Nªu nhß trên 
cõi T¸nh ðµ hay Thiên ðàng mà không có 
nhæng thÑ ðó thì anh ta không c¥n lên ðâu, 
thà · nhæng cõi khác vui h½n!  Anh ta nghî 
r¢ng hÕnh phúc phäi ðßþc làm b¢ng nhæng 
thÑ ðó, bö chúng ra thì cuµc ð¶i s¨ không 
còn gì là hÕnh phúc næa, không còn ð¬ 
ðáng s¯ng næa!  Làm nhß hÕnh phúc cüa 
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cuµc ð¶i này chï có b¤y nhiêu ðó thôi v§y.  
Th§t ra, ta cûng không th¬ nào ch¯i bö 
ðßþc änh hß·ng cüa nhæng thÑ ¤y trong 
cuµc s¯ng cüa mình.  Chúng có th¬ giúp 
ð¶i s¯ng ta ðßþc d− ch¸u h½n, thoäi mái 
h½n.  Nhßng nªu bäo r¢ng không có nhæng 
cái ¤y cuµc ð¶i này s¨ tr· hành hß vô, 
tr¯ng không thì tôi th¤y h½i quá!  Nhi«u khi, 
chính nhæng quan ni®m nhß thª v« hÕnh 
phúc mà ðã nuôi dßÞng m¥m m¯ng kh± 
ðau cho cuµc ð¶i này! 

S¯ng trong mµt xã hµi tiêu thø, 
chúng ta b¸ ði«u ki®n b·i nhæng thôi thúc 
chung quanh, b¸ ðánh l×a b·i nhæng hÕnh 
phúc hào nhoáng, ð¥y sôi ðµng và kích 
thích bên ngoài.  Nhßng có ði«u là nhæng 
thÑ hÕnh phúc ¤y không bao gi¶ t°n tÕi 
lâu, và ta lÕi phäi cÑ ði tìm mµt cái khác.  
Ta s¨ không bao gi¶ th¤y ðßþc nhæng gì 
chúng ta ðang có, có th¬, là quá ðü.  Mà 
nªu nhæng gì chúng ta ðang có không th¬ 
mang lÕi cho mình hÕnh phúc, thì lý do gì 
ta lÕi nghî r¢ng, có thêm nhæng cái khác 
næa s¨ giúp mình có hÕnh phúc h½n?  Nªu 
chúng ðã có th¬ ðem lÕi hÕnh phúc, thì ta 
ðâu còn tìm kiªm thêm næa làm gì!  Có l¥n 
tôi nói ðùa v¾i mµt ngß¶i bÕn là tôi nghî 
chúng ta ai cûng ð«u có ð¥y ðü hªt r°i, 
nhßng mình chï cäm th¤y thiªu th¯n khi ta 
nhìn sang ngß¶i cÕnh bên!  S¯ng trong 
cuµc ð¶i mà ta cÑ phäi ði tìm c¥u hÕnh 
phúc · bên ngoài mäi thì có gì là vui ðâu 
Th¥y nhï!  Nhßng không phäi tôi khuyên 
ngß¶i bÕn tôi nên buông bö hªt t¤t cä 
nhæng thÑ ¤y.  Tôi chï mu¯n nói v¾i anh 
r¢ng, ti«n bÕc, v§t ch¤t và danh v÷ng có 
th¬ mang lÕi cho ta nhæng thú vui, giúp cho 

ð¶i s¯ng ta ðßþc d− ch¸u h½n, thú v¸ h½n, 
nhßng không nh¤t thiªt nó s¨ mang lÕi cho 
ta cái hÕnh phúc b«n væng mà ta tìm c¥u! 

M¤y nåm trß¾c tôi có g·i t£ng Th¥y 
mµt quy¬n sách có tña ð« N½i „y Cûng là 
Bây Gi¶ và — Ðây.  Tôi thích cái tña d¸ch 
ðó l¡m.  Vì n½i nào mình ðªn mà chÆng 
phäi là bây gi¶ và · ðây!  Nªu bây gi¶ ta 
ðang có nhæng phi«n muµn, kh± ðau thì ta 
có bö ði ðâu cûng v§y thôi, n½i ¤y cûng s¨ 
có nhæng phi«n muµn và kh± ðau.  Nªu 
chiªc lá vàng mùa Thu n½i này không ð©p 
thì chiªc lá vàng n½i nào s¨ ð©p?  Nªu 
nhæng gì ta ðang có trong tay vçn chßa 
ðem lÕi cho ta ðßþc hÕnh phúc, thì có thu 
th§p thêm cho nhi«u ði næa, làm sao ta 
ch¡c r¢ng ta s¨ có hÕnh phúc?  — xã hµi 
này tôi th¤y ngß¶i ta b§n rµn l¡m.  B§n 
rµn trong vi®c làm mà còn b§n rµn trong 
lúc nghï ng½i và giäi trí næa.  Ngß¶i ta lúc 
nào cûng phäi làm mµt vi®c gì, tìm kiªm 
mµt cái gì ðó.  Tôi nghî, chúng ta luôn tìm 
kiªm mµt cái gì s¡p t¾i hy v÷ng có th¬ 
mang lÕi cho mình hÕnh phúc.  Mµt chuyªn 
ði, mµt cuµc tình, mµt chiªc xe m¾i, mµt 
cu¯n phim, mµt dñ án, mµt cuµc g£p gÞ...  
Có l¨ vì bên trong tâm h°n chúng ta còn 
tr¯ng v¡ng quá!  Vì sþ ð¯i di®n v¾i khoäng 
tr¯ng ¤y, nên nhi«u khi chúng ta mu¯n ði 
tìm mµt h½i ¤m t× bên ngoài, dù vçn biªt 
r¢ng nó r¤t phù du.  Nhæng ngày cu¯i tu¥n 
Th¥y có d¸p xu¯ng ph¯ không?  Th¥y s¨ 
th¤y ngß¶i ta chen l¤n nhau ð¬ ði tìm quên 
lãng, trong tiªng cß¶i nói °n ào, trong khói 
thu¯c m¶, bên ly rßþu cay, dß¾i ánh ðèn 
màu.  Nhßng r°i khi tr· v« lÕi cån phòng 
nhö cüa mình, h÷ cûng chï th¤y có riêng ta 
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"soi bóng mình giæa tß¶ng tr¡ng l£ng 
câm..." 

Cuµc ð¶i có nhi«u thÑ hÕnh phúc.  
Có nhæng hÕnh phúc mang ta ðªn hÕnh 
phúc và có nhæng hÕnh phúc ðßa ta ðªn 
kh± ðau.  Có nhæng cuµc vui mang lÕi cho 
ta mµt sñ bình yên và tînh l£ng, ta g÷i là 
an lÕc.  Và có nhæng thú vui ðem lÕi cho 
ta sñ dính m¡c, ðó là nhæng ni«m vui cüa 
døc lÕc, chúng trói buµc ta.  Nhæng hÕnh 
phúc cüa ti«n tài, danh v÷ng chúng r¤t là 
quyªn rû và kích ðµng, nhßng ta có nên g÷i 
ðó là hÕnh phúc không?  Tôi nghî hÕnh 
phúc phäi có hai yªu t¯ là væng chãi và 
thänh th½i.  HÕnh phúc th§t sñ phäi nuôi 
dßÞng thêm hÕnh phúc và phäi có khä 
nång khai phóng tôi.  Tôi nh¾ trong th¥n 
thoÕi Hy lÕp có câu chuy®n v« mµt v¸ th¥n, 
anh ta mäi mê ðeo ðu±i theo hình bóng 
cüa mµt ngß¶i ð©p.  Nhßng ðªn khi anh ta 
b¡t ðßþc nàng r°i thì cô ta lÕi hóa thành 
mµt thân cây, trong khi anh ta ðÑng ðó 
bàng hoàng và b¯i r¯i.  Câu chuy®n ¤y 
nh¡c nh· chúng ta r¢ng hÕnh phúc trên 
cuµc ð¶i không bao gi¶ có th¬ mang lÕi sñ 
an ±n cho ta, v×a b¡t ðßþc thì nó ðã tr· 
thành nhàm chán và t¥m thß¶ng.  Nhßng 
có l¨ ngß¶i ta vçn cÑ tìm kiªm và theo ðu±i 
mäi, vì h÷ không tin cuµc ð¶i này còn có 
mµt hÕnh phúc nào khác h½n! 

Tôi mong ngß¶i bÕn tôi s¨ ðªn tham 
dñ khóa tu mµt l¥n cho biªt!  Mµt bß¾c 
chân thi«n hành, ði cÕnh ngß¶i thân thß½ng, 
trên ð°i cö, dß¾i tr¶i xanh... t¤t cä ð«u là 
nhæng yªu t¯ nuôi dßÞng hÕnh phúc cüa 
ta!  Tiªp xúc ðßþc v¾i nhæng hÕnh phúc ¤y 

s¨ giúp ta trân quý cuµc ð¶i mình h½n, 
nh¤t là nhæng gì mình ðang có trong tay.  
M¤y nåm trß¾c, có mµt anh bÕn trë ðªn 
tham dñ khóa tu l¥n ð¥u tiên.  Cu¯i khóa 
tu, anh chia së r¢ng vào nhæng ngày ð¥u, 
anh th¡c m¡c tÕi sao chúng ta lÕi phäi ði 
ðÑng ch§m rãi, và lÕi ch¡p tay chào nhau 
m²i khi tiªp nh§n mµt v§t gì, ho£c trß¾c khi 
ng°i xu¯ng trên t÷a cø!  Anh nói, sau vài 
ngày thñc t§p, mµt bu±i sáng bß¾c ra khöi 
phòng, bên ngoài m÷i ngß¶i ðang ði thi«n 
hành trên ð°i cö, anh ngß¾c lên nhìn tr¶i 
xanh mây tr¡ng, b²ng dßng anh cäm th¤y 
không gian chung quanh mình ð©p lÕ 
thß¶ng.  Trong giây phút ¤y, b¤t chþt anh 
tñ ðµng ch¡p tay lÕi và cúi xu¯ng, cám ½n 
mµt hÕnh phúc.  HÕnh phúc không th¬ là 
mµt ý ni®m mà phäi là mµt sñ chÑng 
nghi®m.  Tôi nghî, tu t§p không có nghîa là 
ta s¨ ch¯i bö nhæng ni«m vui cüa cuµc ð¶i.  
Trong sñ tu t§p ta vçn biªt thß·ng thÑc và 
tiªp xúc v¾i nhæng hÕnh phúc và nhæng cái 
ð©p, nhæng cái ð©p t¯t lành và ni«m vui 
chân th§t. 

Nguy−n Duy Nhiên 
 (trích HÕnh Phúc và Con Ðß¶ng Tu H÷c) 
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Bu±i Sáng Mßa và Mµt Gi÷t N¡ng Vàng 
Bu±i sáng mßa bay 

Tôi hÑng hÕnh phúc ð¥y trong hai vóc tay 

Thä xu¯ng yên trôi giæa cuµc ð¶i này. 

Ngày mai, muµn phi«n cûng qua nhß mµt áng mây. 

 

Em có vài hÕnh phúc nhö 

Ðánh r½i trên con ðß¶ng mình ði 

Nhæng gi÷t mßa sáng nay làm chúng tr± thành hoa 

Bß¾c chân tôi qua, 

Tr¶i ð¤t n· xanh tß½i v¾i muôn ngàn chiªc lá... 

 

Cuµc ð¶i rµng ðªn thênh thang 

Bu±i sáng mßa và mµt gi÷t n¡ng vàng 

Nhæng muµn phi«n còn lang thang trong ngày tháng 

Sáng nay v« n¢m yên ngü gi¤c miên man. 

Nguy−n Duy Nhiên 

Giæa Ð¶i Thong Dong 
•  Cám ½n tr¶i ð¤t rµng 

Không c¡t mänh hình hài 

Thành t×ng xâu äo mµng  

Thành t×ng phiªn möi mòn. 

Cám ½n t×ng ðþt sóng  

Giæa bi¬n ð¶i mênh mông  

T§p cho ta b½i lµi  

Ði giæa dòng thong dong. 

S½n Cß 
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Tám Cån CÑ Lß¶i Biªng 
 

2. Nªu làm xong vi®c ta nên kh·i nghî:  
Hôm qua b§n vi®c, nay ðã làm xong ráng 
tu bù lÕi hôm qua tu ít. 

     Trong Tång Chi Bµ Kinh (VIII, IX-80), 
Ph§t dÕy: Chúng sanh có tám cån cÑ lß¶i 
biªng.  Thª nào là tám?  

3. Ngày mai có vi®c ði ðâu ta nên kh·i 
nghî:  Mai s¨ ði không tu ðßþc, nay ráng lo 
tu.       

 

1. Ta có vi®c s¨ làm (b·i vì có vi®c s¨ làm 
nên ßng n¢m nghï ð¬ mai làm). 

4. Khi ðã ði qua con ðß¶ng dài ta nên kh·i 
nghî:  Ðã ði không tu ðßþc, ði xong phäi 
ráng tu. 

2. Ta có vi®c ðã làm (vì ðã làm m®t nên 
nghï cho khöe). 

3. Ta có vi®c s¨ ði (mai s¨ ði ðâu nên nghï 
ð¬ ði). 5. Khi nh§n thÑc ån (kh¤t thñc) không nhß ý 

ta nên kh·i nghî:  Ån ít bøng nh© d− tu.       
4. Ta có vi®c ðã ði (ði ðß¶ng dài m®t n¢m 
nghï cho hªt m®t). 6. Khi nh§n thÑc ån (kh¤t thñc) nhß ý ta 

nên kh·i nghî:  Ðßþc cúng dß¶ng ð¥y ðü 
ráng tu ð¬ khöi thiªu nþ thí chü. 

5. Ði kh¤t thñc ðßþc thÑc ån không nhß ý 
(ån thiªu ßng n¢m nghï ð¬ khöi ðói). 

 7. Khi b®nh chút ít ta nên kh·i nghî:  B®nh 
còn ít ráng tu ð¬ b®nh nhi«u tu không 
ðßþc. 

6. Kh¤t thñc nhß ý (ån no tu không ðßþc, 
ð¬ hªt no s¨ tu). 

7. B®nh ít ít (có chút ít b®nh, nghï cho khöe). 
 8. Khi b®nh n£ng ðã hªt nên kh·i nghî:  
B®nh lâu không tu ðßþc nay khöi b®nh ráng 
tu bù lÕi. 

8. B®nh nhi«u m¾i khöi (B®nh m¾i khöi nên 
dßÞng cho mau bình phøc s¨ tu).  

  
      Trái lÕi, Ph§t dÕy nên biªt chuy¬n ð±i 

quan ni®m s¨ thành tinh t¤n.  Chuy¬n ð±i 
quan ni®m thª nào?  

 

 

1. Nªu ngày mai có vi®c s¨ làm ta nên kh·i 
nghî:  Mai ta có vi®c phäi làm, nay phäi 
ráng tu ð¬ mai tu không ðßþc. 
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Nh¾ Mang H½i Th· Nø Cß¶i 
Tâm Minh C¥n

 
Này anh, trong m²i bß¾c chân 
Nh¾ mang h½i th·, nø cß¶i... 

 
Kính thßa th¥y Vi®n Trß·ng, th¥y Quäng 
Tiªn, sß cô Thanh Lß½ng, các anh ch¸ trong 
nhóm SInh ThÑc, và các anh ch¸ em, các 
cháu trong tång thân thân mªn. 

 Trên ðß¶ng v« nhà ngày mai, khi r¶i 
khöi trung tâm tu h÷c Roslyn này, ch¡c ch¡n 
con s¨ hát th¥m bài "Quê Hß½ng và H½i 
Th·" l¶i cüa th¥y T¸nh T×, nhÕc Trinh Công 
S½n.  Con thích nh¤t m¤y câu: 

 
Này anh, trong m²i bß¾c chân 
Nh¾ mang h½i th· nø cß¶i 
Này anh, trong m²i bß¾c chân 
Nh¾ mang yêu thß½ng cho ð¶i... 

 
 Các câu hát ð½n giãn n¥y ðã gói 
ghém ðßþc møc ðích và tinh th¥n tïnh thÑc, 
hÖ xä cüa ban t± chÑc khóa tu "Thi«n Quán, 
Nång Lßþng Thß Giãn Thân Tâm." n¥y. 

 Các anh ch¸ trong nhóm Sinh ThÑc, 
xin chúc m×ng sñ thành công mÛ mãn cho 
khóa thi«n t§p hè nåm nay.  Xin chân 
thành tÕ ½n công lao, thì gi¶ tài nång, v§t 
lñc mà t¤t cä các anh ch¸ ðã chu ðáo s¡p 
xªp, sØa soÕn cho m²i ngày tu h÷c ðßþc 
g£t hái kªt quä t¯t ð©p.  M÷i ngß¶i t× nhö 
ðªn l¾n ð«u thoäi mái, vui vë, h÷c höi và 
thñc t§p chánh ni®m.  Xin biªt ½n th¥y Vi®n 
Trß·ng v¾i nhæng bài thuyªt pháp, v×a thâm 
thúy, v×a có pha chút khôi hài r¤t duyên 

dáng, v¾i nhæng bài hát mà sñ tïnh thÑc 
ðßþc nh¡c nh· r¤t nh© nhàng, và ð¥y ch¤t 
th½ cüa tâm h°n ngh® sî ðªn t× ðïnh núi 
Madona.  Xin cäm tÕ th¥y Quäng Tiªn v¾i 
l¯i dçn d¡t r¤t bình d¸ và không kém ph¥n 
hài hß¾c cho nhóm R×ng Thông, cùng các 
bài t§p g§y khí công r¤t b± ích cho sÑc 
khöe. 

 Con cûng xin cám ½n sß cô Thanh 
Lß½ng, anh Minh Tánh và anh Minh ÐÑc 
qua nhæng l¶i thuyªt giäng r¤t rõ ràng, khúc 
chiªt v« "Nåm Pháp An Tâm",  các bài thi«n 
t§p quán toàn thân, các bài t§p Yoga. 

 Con ch¡c là ðÕi chúng vçn chßa 
quên sñ chia xë v« kinh nghi®m thi«n t§p 
r¤t chân thành cüa 3 thi«n sinh: ch¸ Tâm 
Di®u Phú, anh Minh Nguyên và anh Minh 
Tu®.  Ngß¶i Tây phß½ng có câu "What came 
from the heart touched the heart."  Ði«u gì 
xu¤t phát t× con tim s¨ khiªn con tim xúc 
ðµng.  Con r¤t cäm ðµng khi nghe các anh 
ch¸ ¤y k¬ lÕi nhæng kinh nghi®m s¯ng th§t 
cüa mình, và trä l¶i r¤t tñ nhiên câu höi 
cüa con v« "Khóa tu có giúp ích gì cho 
cuµc s¯ng chung ðôi không?"  Sen búp xin 
t£ng ngß¶i, ba v¸ Ph§t tß½ng lai. 

 Xin cám ½n c£p thi«n sinh nhÕc sî 
MÛ HÕnh, Trí Hùng, hai anh ch¸ ðã ðóng 
góp nhæng bài thi«n ca, l¶i hay ý ð©p, mà 
nhÕc lÕi êm vui.  Sau cùng, con không 
quên cám ½n "trái tim d¸u dàng", Tâm Di®u, 
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ông xã con, ðã cùng chia xë nåm ngày vui 
tuy®t v¶i v¾i con. 

 BÕch quý th¥y và ðÕi chúng, khóa 
thi«n nåm nay con thiªu v¡ng b¯n ngß¶i 
bÕn: vþ ch°ng Di®u BÕch, anh Tâm · PA, 
ch¸ MÛ HÕnh và ch¸ Vân Nga, vì b§n công 
vi®c gia ðình nên không ði ðßþc.  Lúc ð¥u 
con nghî ch¡c s¨ kém vui h½n nåm ngoái, 
nhßng con lÕi có thêm ba ngß¶i bÕn m¾i: 
ch¸ T× An, Thi®n Nh½n và Di®u Phß½ng, nên 
ni«m an lÕc cûng ð½m hoa kªt quä tr÷n 
v©n. 

 Con xin ð« ngh¸ v¾i các anh ch¸ SInh 
ThÑc là m²i l¥n g·i thß m¶i tham dñ khóa 
tu cho m²i thi«n sinh, nên g·i thêm hai thß 
khác, ð¬ ngß¶i ¤y gi¾i thi®u thêm hai bÕn 
m¾i næa.  B·i vì ni«m an lÕc cho thân tâm 
trong khóa tu quá quý giá, con nghî ai 

cûng phäi ðªn mµt l¥n m¾i biªt ðßþc.  Nên 
con ch¡c m÷i ngß¶i ð«u ð°ng lòng n¾i rµng 
gia ðình tâm linh ra, tß¾i t¦m cho hÕt gi¯ng 
yêu thß½ng ðßþc lan xa h½n. 

 Kính xin cám ½n m÷i ngß¶i ðã hành 
thi®n, ðem lÕi ni«m vui cho t¤t cä thi«n 
sinh. 

 

Ð¬ Sáng Nay... 
Hè oi ä 
Khoá tu v« man mát 
Mang gió lành xoa d¸u vªt ßu tß 
Cho chúng ta 
TÕm nghî bß¾c thång tr¥m 
Quên ngày tháng ch§p chùng bao thay ð±i. 
 
L¶i kinh xßa 
Quy®n hß½ng th½m bu±i s¾m 
An tînh lòng thß thä m±i bß¾c chân 
Tay trong tay 
Chung hát khúc ân tình 
V« l¯i cü ch¯n vô ßu ngày ¤y. 
 
Nåm ngày thoáng 
Nh© qua theo h½i th· 
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Nø cß¶i hi«n cùng ánh m¡t hi¬u thß½ng 
Ð¬ sáng nay 
HÕnh phúc tñ quay v« 
T×ng gi÷t sáng long lanh trong an lÕc. 
 
Quäng Minh Nguyên 
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Chia Xë Cäm Tß·ng Khóa Tu 
 

Các bÕn thân mªn, Quý bÕn thân thß½ng, 

Ngoài ba tång thân tí hon gà nhà ra (Di®u 
Hi«n, Di®u T×, Di®u Yên), Di®u Phú ðã cùng 
ði v¾i ba thi«n sinh khác, ðó là bác Quäng 
Thi®n Nh½n, cô T× An, và ch¸ Di®u Phßþng 
(cûng là pharmacist).  Vì là l¥n ð¥u tiên 
tham dñ khóa tu h÷c, nên ba v¸ này có khá 
nhi«u th¡c m¡c v« sinh hoÕt tu t§p, th¶i 
khóa, n½i ån ch¯n ·, quý th¥y cô, tång thân 
Sinh ThÑc, vân vân.  Thª nên m¾i có møc 

höi ðáp ngay trên 
xe khá vui nhµn.  
Ðây là mµt ni«m vui 
có bÕn ð°ng hành 
và khöi phäi lo b¸ 
ngü gøc trong lúc 
lái xe! 

Ðây là T¸nh Ðµ, su¯t ngày hôm nay Minh 
Nguyên cÑ nh¡c mình nhß thª, nhßng sao 
khó quá.  Tâm Minh Nguyên vçn cÑ nh¾ 
hoài v« khóa tu cüa chúng ta.  Minh 
Nguyên th¤y không có hÕnh phúc nào h½n 
là m²i sáng thÑc d§y không lo l¡ng, ðßþc 
làm nhæng ði«u ích lþi mà mình thích, ðßþc 
g¥n güi nhi«u bÕn hi«n, ðßþc an vui trong 
t×ng giây phút, ðßþc m²i ðêm ði ngü biªt 
hÕnh phúc s¨ ðón 
ch¶ mình khi thÑc 
gi¤c... 

Minh 
Nguyên tuy không 
giúp ðßþc nhi«u 
trong khóa tu, 
nhßng biªt r¢ng 
có nhæng ngß¶i 
bÕn ðã làm vi®c 
r¤t nhi«u ð¬ giúp 
cho khóa tu 
mang lÕi ðßþc nhi«u lþi lÕc cho m÷i ngß¶i. 

  ChÕy ðªn 
Roslyn Center, nhìn 
th¤y cö ð¤t b¸ cào 
x¾i t½i b¶i, hàng rào 
nhña büa giång tÑ 

tung, kh® n® xách t×ng món hành lý t× bãi 
ð§u xe vào phòng ngü dß¾i ánh n¡ng 
chang chang, mµt chút gì ngao ngán kh·i 
lên trong lòng cüa m÷i ngß¶i, có phäi 
không?!  Nhßng nó tan biªn ði nhanh 
chóng trong ngày hôm ðó và nhæng ngày 
kª tiªp, nhß¶ng ch² cho nhæng cäm giác 
thß thái, vui tß½i, an t¸nh, khöe kho¡n ... 
trong t×ng thª g§y khí công, trong t×ng 

Minh Nguyên xin thân m¶i các bÕn 
chia xë cäm tß·ng, kinh nghi®m v« khóa tu 
cho m÷i ngß¶i, ð¬ t¤t cä ð«u ðßþc ít nhi«u 
hÕnh phúc. 

Metta, 

Quäng Minh Nguyên 
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bß¾c chân, trong t×ng l¶i nh¡c nh· cüa quý 
th¥y cô, trong t×ng câu chuy®n k¬, trong 
t×ng bài hát, và trong t×ng h½i th· nø cß¶i 
trên nhæng n«n cö tß½i mênh mông, dß¾i 
nhæng tàng cây cao r§m lá, bên lÕch nß¾c 
mát trong.  Có l¨ trong ta và quanh ta 
thß¶ng có các yªu t¯ tiêu cñc, nhßng không 
có nghîa là ta không th¬ s¯ng hÕnh phúc 
nªu ta biªt tiªp xúc v¾i nhæng yªu t¯ tß½i 
mát ðang có m£t.  Khóa tu này ðã cho ta 
th§t nhi«u c½ hµi ð¬ thñc t§p thß·ng thÑc 
sñ s¯ng tr÷n v©n.  Ðây là mµt ni«m hÕnh 
phúc r¤t l¾n, nh¤t là nhìn các bác l¾n tu±i 
và các em nhö (g°m cä em bé Dûng) n· 
nø cß¶i xinh x¡n hi«n hòa là Di®u Phú th¤y 
lòng mình nh© khöe làm sao. 

Di®u Phú có r¤t nhi«u ni«m vui 
trong khóa tu này.  Ni«m vui ðßþc l¡ng 
nghe quý th¥y cô và các thi«n sinh trao 
ð±i Ph§t pháp, kinh nghi®m tu h÷c, 
phß½ng pháp thñc t§p, nhæng cäm nh§n, 
nhæng th¡c m¡c.  Ni«m vui ðßþc l¡ng 
nghe nhæng tiªng hát; nhæng l¶i dâng 
hß½ng, tán Ph§t; nhæng h°i chuông, tiªng 
mõ, tiªng khánh; nhæng l¶i ð÷c nåm gi¾i, 
b¯n l¶i quán nguy®n cüa các b§c B° Tát, 
kinh Thß½ng Yêu, kinh Di®t Tr× Phi«n 
Gi§n.  Ni«m vui trong sñ thñc hành thi«n 
t§p cüa mình.  Ni«m vui ðßþc tiªp xúc v¾i 
thiên nhiên yên t¸nh tß½i t¯t, v¾i tång thân 
lành mÕnh, v¾i chính mình, và nh¤t là ng°i 
bên cÕnh tång thân trong nhæng bu±i dùng 
c½m trong chánh ni®m.  Ni«m vui ðßþc nhìn 
th¤y nhæng gß½ng m£t tß½i t¡n, thanh thän; 
ðßþc nhìn th¤y m÷i ngß¶i làm vi®c, sinh 
hoÕt, tu t§p trong sñ tinh chuyên, nh¸p 

nhàng, hòa hþp; và ðßþc nhìn th¤y nhi«u 
ngß¶i thñc t§p m· lòng cúng dß¶ng quý 
th¥y cô, ðóng góp vào t±n phí khóa tu, üng 
hµ các công trình xây dñng chùa chi«n 
cùng công tác t× thi®n. 

Cûng gi¯ng nhß anh Minh Nguyên, 
Di®u Phú không phø giúp là bao trong vi®c 
t± chÑc khóa tu, nhßng Di®u Phú ðã không 
cäm th¤y guilty at all.  Mình không giúp 
nhi«u cho tång thân Sinh ThÑc b¢ng l¶i nói, 
hành ðµng, nhßng mình lúc nào cûng có 
th¬ giúp qua tác ý üng hµ, hoan hÖ.  Vã 
lÕi, các bác, các anh ch¸ em Sinh ThÑc cûng 
là mình, mà mình cûng là các bác, các anh 
ch¸ em Sinh ThÑc thôi.  H±ng ch×ng Di®u 

Phú ðã tr· nên cång thÆng nªu phäi lo 
toan nhi«u vi®c, b·i vì Di®u Phú vçn còn · 
trong giai ðoÕn t§p sñ cüa sñ s¯ng tïnh 
thÑc chánh ni®m, cäm ½n Sinh ThÑc ðã 
thông cäm cho! 

Tuy s¯ ngß¶i tham dñ khóa tu mùa 
hè nåm nay ít h½n so v¾i mµt hai nåm 
trß¾c ðây, nhßng có t¾i trên dß¾i 10 thi«n 
sinh m¾i tham dñ khóa tu l¥n ð¥u.  Ðây là 
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mµt ði«u ph¤n kh·i và càng ph¤n kh·i h½n 
khi các thi«n sinh n¥y cho biªt là r¤t thích 
khóa tu và cäm nh§n ðßþc nhi«u lþi lÕc 
nhß là:  Không khí tu h÷c c·i m· ð¥m ¤m, 
nhæng bài pháp thoÕi s¯ng ðµng thiªt thñc, 
nhæng bu±i pháp ðàm chia xë hi¬u biªt 
kinh nghi®m tu t§p trong tinh th¥n xây dñng 
thân thi®n, nhæng bu±i ån yên l£ng thân 
m§t, nhæng bu±i t§p khí công & yoga thoäi 

mái, nhæng bu±i thi«n hành vui vë thong 
thä, nhæng th¶i tøng kinh & ng°i thi«n thanh 
thoát, bu±i thi«n trà ý v¸ nh© nhàng, bu±i 
truy«n gi¾i trang nghiêm xúc ðµng, vân vân.  
Tuy nhiên, vài bác tham dñ khóa tu l¥n ð¥u 
tiên cho biªt là th¶i khóa tu h÷c h½i nh£t, 
h½i d°n d§p.  S· dî các bác có nh§n xét 
trên là vì các bác chßa quen thuµc v¾i th¶i 
khóa nhß thª này và mu¯n cäm th¤y d− 
dàng h½n cho phù hþp v¾i tình trÕng sÑc 
khöe cûng nhß trong sñ tiªp thu nhæng ði«u 
h÷c höi m¾i lÕ.  Mµt s¯ cho biªt là s¨ cùng 
v¾i "ngß¶i thß½ng" cüa mình tham dñ khóa 
tu trong nåm t¾i.  Trong khi ðó, mµt s¯ 
khác cho biªt là s¨ c¯ g¡ng tham dñ ngày 

thi«n t§p h¢ng tháng cüa Sinh ThÑc.  Ðây là 
mµt ni«m vui l¾n có thêm tång thân tu t§p 
và h² trþ cho nhau. 

Cùng mµt cäm nh§n nhß cô Nhân 
Quäng và nhi«u thi«n sinh khác, Di®u Phú 
th¤y mình có phß¾c duyên l¾n trong khóa tu 
này vì ðßþc nhi«u th¥y cô và tång thân hªt 
lòng sån sóc thß½ng tß·ng qua sñ t§n tâm 
trao truy«n nhæng kinh nghi®m và phß½ng 

pháp tu t§p.  Sau khóa thi«n t§p nåm 
ngày l¥n này, Di®u Phú r¤t tin tß·ng vào 
câu th¥n chú "Thi«n Quán Là Khéo 
Chuy¬n Ni®m."  Hy v÷ng là Di®u Phú s¨ 
b¾t gieo tr°ng nhæng hÕt gi¯ng vøng v« 
h¥u ðóng góp tí xíu vào cuµc s¯ng an 
lÕc cüa ngß¶i và mình.  Di®u Phú xin 
tÕm ng×ng · ðây, këo không các bác & 
anh ch¸ ð÷c nhi«u ni«m vui cüa Di®u Phú 
quá s¨ ðâm ra m®t möi, m¤t vui. 

Di®u Phú vô cùng biªt ½n quý 
th¥y cô, các thi«n sinh, và ban t± chÑc 

Sinh ThÑc.  Thân chúc quý bÕn khéo chuy¬n 
ni®m trong cuµc s¯ng h¢ng ngày và s¨ g£p 
lÕi các bác, các anh ch¸, các em thiªu nhi 
trong tâm tß·ng và trong nhæng ngày thi«n 
t§p m²i tháng. 

Peace in the Dharma, 

 Tâm Di®u Phú 

 

 

 

 

Thân mªn chào các bÕn, 
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Hu® Mai ði dñ khóa tu mùa hè v« ðßþc hai 
ngày r°i mà vçn còn cäm th¤y an lÕc vui 
tß½i vì ðã c¯ g¡ng ch¤t th§t nhi«u nång 
lßþng hÕnh phúc, ðem v« ð¬ chia cho ch¸ 
Ni mµt nØa ð¤y nhé!  Do anh Minh Nguyên 
ð« ngh¸ chúng ta chia xë cäm tß·ng v« 
khóa tu mà Hu® Mai có d¸p nói l¶i tri ân. 

 Nh¶ ðªn khóa tu mà các bác m¾i 
ðßþc biªt anh Minh Tánh là anh Nguy−n 
Duy Nhiên ðã d¸ch và viªt nhi«u sách v« 
thi«n quán.  T× nay Hu® Mai s¨ g÷i anh 
Minh Tánh là anh Nguy−n Duy Nhiên ðßþc 
không Õ?  Khi anh Minh Tánh thuyªt trình 
thì ch¸ Di®u Linh l¤y nhi«u notes ð¬ v« 
giäng lÕi cho Hu® Mai vì ch¸ là "private 
tutor" cüa Hu® Mai v« Ph§t h÷c.  Bu±i t¯i, 
hai ch¸ em v« phòng bàn cãi v« thi«n quán 
cho ðªn khuya m¾i ch¸u t¡t ðèn ði nghï, ð¬ 
sáng hôm sau thÑc s¾m ng°i thi«n v¾i tång 
thân. 

 Khóa tu nåm nay th§t ð£c bi®t vì 
ðßþc 4 quý th¥y t× phß½ng xa ðªn hß¾ng 
dçn. 

 Trong lúc h÷p nhóm, Sß Cô Thanh 
Lß½ng ðã giúp r¤t nhi«u ý kiªn hay cho 
thi«n sinh, và Hu® Mai cûng biªt ½n các 
Th¥y và Sß Cô.  Nh¶ Th¥y Quäng Tiªn chï 
dçn Khí Công và anh Minh ÐÑc dÕy 
Yoga cho các thi«n sinh mà Hu® Mai 
nhìn th¤y các bác, các anh ch¸ ð«u có 
dáng ði®u thoäi mái vì ðßþc thß giän 
gân c¯t.  Ðªn bu±i trßa khi tr¶i nóng bÑc 
thì các em thiªu nhi ðßþc b½i lµi thoä 
thích làm Hu® Mai cûng mu¯n nh§p b÷n, 
nhßng nh¾ anh Minh ÐÑc nói là ai ngoài 
15 tu±i không ðßþc xu¯ng h°, nên Hu® 
Mai tiªc là ðã không · vào lÑa tu±i 15 
næa! 

Hu® Mai r¤t vui khi ðßþc nghe anh 
Minh ÐÑc trình bày Chánh Ni®m và Nång 

Lßþng Chæa Tr¸, lÕi có thêm hai ch¸ MÛ 
HÕnh và Di®u Linh là dßþc sî ðóng góp 
thêm ý kiªn v« dßþc khoa nên các thi«n 
sinh ðßþc d¸p höi thåm cách thÑc dùng 
thu¯c và các bác l¾n tu±i r¤t tin tß·ng vào 
l¶i khuyên cüa hai ch¸. 

 Nåm nay có mµt s¯ thi«n sinh 
m¾i nhß cô T× An, ch¸ Di®u Phßþng... lúc 
ð¥u ðªn khóa tu còn h½i bÞ ngÞ, nhßng 
hôm sau ðã cäm mªn Sinh ThÑc và luôn ði 
theo Hu® Mai höi tÕi sao các anh ch¸ trong 
Sinh ThÑc d− thß½ng quá v§y!  Các bác và 
các ch¸ hÑa khóa tu nåm sau s¨ ðem gia 
ðình ðªn tu h÷c ð¬ cùng hß·ng an lÕc và 
t§p s¯ng chánh ni®m. 

 Hu® Mai ðßþc dñ l− quy y cüa sáu 
ngß¶i, trong ðó có bé Di®u Minh m¾i có 18 
tháng, r¤t d− thß½ng, làm Hu® Mai v« nhà 
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nh¾ bé quá, xin bà ngoÕi cho cô Hu® Mai 
gØi ðªn bé th§t nhi«u "hugs & kisses".  Ch¸ 
Minh Viên ½i, nåm sau cho hai bé Ý An ði 
dñ khóa tu næa nhe.  Các ch¸ trong SInh 
ThÑc coi em giöi l¡m, cä anh Minh Nghîa 
và Duy cûng biªt thß½ng em bé, ðem k©o 
bánh cho bé ån.  Nåm sau nªu hai bé Ý 
An ði dñ khóa tu thì cô Hu® Mai s¨ xin chú 

Minh ÐÑc cho hß¾ng dçn thiªu nhi vì ðßþc 
nhìn th¤y các bé là Hu® Mai vui l¡m, nh¾ 
lÕi th¶i th½ ¤u s¯ng tÕi quê m© th§t h°n 
nhiên. 

 Th¥y T¸nh T× ðã dÕy các bé hát th§t 
nhi«u bài thi«n ca, và trong gi¶ Thi«n Trà, 
nh¶ tiªng ðàn cüa anh Trí Hùng v¾i tiªng 
hát thánh thót cüa ch¸ MÛ HÕnh mà bu±i l− 
ðßþc thêm nhi«u hÕnh phúc. 

 Hôm cu¯i cùng tÕi khóa tu, Hu® Mai 
th¤y mµt ni«m lßu luyªn các quý Th¥y, các 
thi«n sinh và các bÕn ðÕo.  Ch¸ Di®u Ng÷c 
ðã nói l¶i ðúc kªt làm Hu® Mai r¤t cäm 
ðµng và r½i l® khi th¤y ch¸ khóc.  Tuy c½m 
s¯ng, ð° ån thiªu, nhßng Hu® Mai ðã ån 
r¤t ngon lành, vì ðßþc ng°i chung quanh 

các ngß¶i thân thß½ng.  Nói th§t v¾i ch¸ 
Di®u Ng÷c, · nhà Hu® Mai chßa t×ng ðßþc 
ån c½m v¾i trÑng bát và xì d¥u, mà khi ån 
· khóa tu thì th¤y ngon quá.  Ch¡c t× nay, 
trên mâm c½m cüa Hu® Mai s¨ thß¶ng 
xuyên có món trÑng bát ch¸ Di®u Ng÷c Õ! 

 Trong khóa tu nhæng khi có c¥n giúp 
ð· gì, Hu® Mai luôn ðßþc ch¸ Di®u Phú sÆn 

lòng giúp ð· làm Hu® Mai r¤t cäm ðµng 
ðßþc quen mµt ngß¶i bÕn nhi«u phß¾c 
báu.  Ngày nào Hu® Mai tu t§p gi¯ng 
nhß ch¸ Di®u Linh thì s¨ ðßþc tràn ð¥y an 
lÕc, hÖ xä. 

 Sau hªt, Hu® Mai cám ½n các 
bÕn SInh ThÑc ðã có công t± chÑc khóa 
tu ð¬ nhi«u ngß¶i ðßþc hß·ng lþi lÕc.  
Hu® Mai mong nåm sau s¨ g£p lÕi t¤t 
cä các bÕn trong khóa tu và xin c¥u 
chúc các anh ch¸ luôn ðßþc thân tâm an 
lÕc 

Thân ái, 

Hu® Mai 

 

 

 

Các bÕn thân mªn, 

H½n mµt tu¥n qua mà MN vçn còn tràn 
ng§p ni«m vui và sñ ph¤n kh·i nhß khi còn 
tÕi khoá tu.   MN nghî mµt ph¥n nh¶ ðßþc 
làm m¾i qua nhæng chia xë cüa các bÕn.  
Mµt ph¥n là kªt quä tích tø qua nhi«u ngày 
tháng ðßþc tu t§p g¥n güi v¾i tång thân.  
MN nghî, trong xä hµi n¥y r¤t hiªm mà có 
ðßþc mµt hai ngß¶i bÕn có th¬ qua lÕi và 
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tin c§y ðßþc.  Ðàng n¥y, MN có ðßþc cä 
mµt tång thân, mà lâu nåm d¥n nhß ðã tr· 
thành mµt gia ðình thÑ hai cüa mình.  Dù 
khác h÷, nhßng tình thâm ð§m ðà kh¡n khít 
không kém gì c¯t nhøc cüa mình. 

MN th¤y khoá tu nào cüa Sinh ThÑc 
cûng có nhæng ð£c ði¬m và lþi ích riêng.  
Khoá tu hè nåm nay cûng v§y.  Ðßþc nhi«u 
th¥y l¾n thåm viªng, chÑng minh là mµt 
khích l® l¾n cho t¤t cä.  Ðßþc th¥y T¸nh T× 
thß½ng yêu d§y d².  Ðßþc h÷c ðÑc thành 
th§t cüa th¥y T¸nh Di®u.  Ðßþc h÷c sñ vui 
tính cüa th¥y ÐÑc Ni®m.  Ðßþc h÷c sñ c·i 
m· cüa th¥y Quäng Tiªn.  Ðßþc h÷c sñ 
khiêm cung cüa sß cô Thanh Lß½ng.  
Ðßþc thØ nhi«u pháp môn tu h÷c m¾i, 
mà MN hy v÷ng là chúng ta s¨ ðßþc 
nhi«u d¸p ôn t§p cho thu¥n thøc h½n, 
trong nhæng ngày tu h÷c hàng tháng.  
Ðßþc tiªp xúc khá nhi«u thi«n sinh m¾i 
v¾i nhi«u hoàn cänh cûng nhß s¡c thái 
tu t§p khác nhau.  Ðßþc th¤y nhæng 
gß½ng m£t hân hoan, và nghe nhæng 
cäm xúc chân thành.  Ðßþc dùng tách 
cà phê tñ tay anh Minh Tu® pha cho.  
Ðßþc xúc ðµng lây v¾i gi÷t l® m×ng cüa 
nhæng ngß¶i bÕn nhi«u nåm sát cánh ð°ng 
tu.  Ð¯i v¾i MN, ðây là nhæng dßþc li®u 
nhi®m m¥u b°i dßÞng B° Ð« Tâm cüa 
mình.  Là bi−u hi®n cüa sñ tri ân thành 
kính sâu xa nh¤t ð¯i v¾i công ½n cüa Bøt 
và th¥y t±. 

Ai cûng biªt tu h÷c c¥n thiªt, nhßng 
r¤t khó phát tâm, và giæ væng ðßþc tâm 
nguy®n cüa mình lÕi càng khó khån h½n 

næa.  MN may m¡n ðã ðßþc quay v« ðÕo.  
Và may m¡n h½n næa là ðßþc g¥n güi hai 
ngß¶i bÕn r¤t ð£c bi®t là anh Minh Tánh và 
Minh ÐÑc.  Hai anh ðã nâng ð· và chåm 
sóc MN th§t chu ðáo.  Ðªn bây gi¶, dù 
phäi ðóng nhi«u vai trò quan tr÷ng, hai anh 
lúc nào cûng có m£t m²i khi MN c¥n giúp 
ðÞ.   

MN thích tu h÷c nhßng tánh h½i làm 
biªng chï thích nhàn. Nªu không có sñ 
khyªn khích xung quanh, thì MN có l¨ s¨ 
không làm gì cä.  Không biªt sao khoá tu 
v×a qua kh½i d§y nhi«u ni«m vui trong  MN 
quá.  Ni«m vui n¥y lan tràn sang cä ngß¶i 

thân, nh¤t là ch¸ Di®u HÕnh, bÕn ð¶i cüa 
MN ðó.  Thành bây gi¶,  MN không còn 
phäi lo v« tánh lß¶i cüa mình næa, vì trong 
ngoài ð«u có ðü trþ duyên. 

Cu¯i cùng MN xin gæi lòng tri ân và 
thân quý nh¤t cüa mình ðªn Sinh ThÑc, vì 
Sinh ThÑc là t¤t cä chúng ta.  Các bÕn còn 
nh¾ trong kinh Hoa Nghiêm có ðoÕn nói v« 
lß¾i tr¶i Ðª Thích, mà m²i hÕt châu là phän 
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 Nay th¶i gian trong s· Viên Hoa nhìn 
ð°ng h° hoài, mà th¶i gian hình nhß d×ng 
lÕi.  Viên Hoa r¤t vui m×ng là mang con và 
cháu lên dñ ðßþc su¯t khóa tu, và ðã ðßþc 
quy y, có sñ chÑng minh cüa ba v¸ thßþng 
t÷a cùng mµt lúc, và cûng hân hÕnh tham 
dñ các bu±i sinh hoÕt cüa các em thiªu nhi.  
T¤t cä các con em cüa các anh ch¸ Sinh 
ThÑc r¤t giöi và d− thß½ng, em nào cûng 
th§t d− dÕy.  Quäng Viên Hoa chï mong 
ß¾c mµt ngày g¥n ðây, con cháu cüa mình 
cûng ðßþc nhß thª.  M£c dù cûng hi¬u 
r¢ng cûng còn tùy thuµc vào phß¾c ðÑc 
nhi«u ð¶i, nhi«u kiªp cüa m²i ngß¶i khác 
nhau. 

änh cüa t¤t cä nhæng hÕt châu khác.  Tñ 
tánh m²i chúng ta, xa hay g¥n, trñc tiªp 
hay gián tiªp, ðã và tiªp tøc phän änh rõ 
ràng vào tinh th¥n chung Sinh ThÑc.  Mµt 
hôm nào trång thanh gió mát, nªu mình 
ðßþc quay qu¥n chia xë kinh nghi®m cûng 
nhß nhæng ß¾c mu¯n cüa m²i ngß¶i v« 
Sinh ThÑc, thì ch¡c s¨ thú v¸ l¡m. 

Thân mªn, 

Quäng Minh Nguyên 

 

 

 

 
 Và Viên Hoa cûng không quên c¥u 
xin cho Sinh ThÑc ðßþc nhi«u sÑc khöe và 
ngh¸ lñc ð¬ tiªp tøc t± chÑc nhi«u khóa tu 
trong tß½ng lai, và có các brochure b¢ng 
tiªng Anh ð¬ cho các em không rành tiªng 
Vi®t cûng có th¬ ð÷c và hi¬u ðßþc.  Ðó là 

nhæng chia xë và cäm nghî cüa mình 
v« khóa tu. 

 

Chào các bÕn, 

Sao mà Minh Nguyên có cùng cäm tß·ng 
nhß Viên Hoa, m²i sáng khi m· m¡t ð÷c 
th¥m các câu thi«n k® mà Th¥y ðã dÕy và 

viªt trên bäng.  Ð÷c ði ð÷c lÕi nhi«u l¥n, và 
cûng ß¾c ao r¢ng sao th¶i gian qua mau 
quá, m¤y ngày trong khóa tu. 

Quäng Viên Hoa 
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Hình Änh Bu±i Thuyªt Giäng Cµng Ð°ng cüa 
th¥y Thích T¸nh T× 

Vi®n Trß·ng Tu Vi®n Kim S½n 

vào 2:30 trßa ngày chü nh§t 30 tháng 6 nåm 2002 tÕi qu§n Fairfax, Virginia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Quäng Minh ÐÑc ðón chào quan khách và gi¾i thi®u v« nhæng sinh hoÕt tu h÷c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em thiªu nhi Sen Búp trình bày nhæng bän nhÕc Thi«n ca
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Th¥y Vi®n Trß·ng thuyªt giäng v« ð« tài "Thi«n Quán, Nång Lßþng Thß Giãn Thân Tâm" 

 

 

  

Gi¾i Thi®u Sách M¾i: 

HÕnh Phúc và Con Ðß¶ng Tu H÷c 
 
Trong quy¬n HÕnh Phúc và Con Ðß¶ng Tu H÷c, anh 

Nguy−n Duy Nhiên chia xë nhæng kinh nghi®m, nhæng ðóng 
góp, và cäm nghî cüa mình v« con ðß¶ng tu h÷c.  Trong 
quy¬n sách này, anh ghi chép lÕi nhæng hÕnh phúc mà 
chúng ta tiªp xúc ðßþc trên con ðß¶ng tu h÷c, cûng nhß 
nhæng khó khån mà chúng ta có th¬ g£p phäi.  Nhæng v¤n 
ð« anh chia xë r¤t thñc ti−n, t× nhæng vi®c r¤t cø th¬ nhß là 
sñ nghi®p, công vi®c làm ån, lòng ham mu¯n... cho ðªn 
nhæng thñc t§p v« chánh ni®m, s¯ng trong hi®n tÕi, an lÕc 
và giäi thoát.  Nhæng chia xë và cäm nghî cüa anh ðßþc gói 
ghém qua hình thÑc cüa mµt lá thß g·i cho mµt tu sî thân 
quen. 
 Ðây là mµt quy¬n sách nhö, d− ð÷c và r¤t thú v¸.  
Anh viªt "Con ðß¶ng tu h÷c là mµt con ðß¶ng hÕnh phúc...", 
chúng tôi xin ðßþc gi¾i thi®u ðªn quý v¸ quy¬n sách m¾i này cüa anh Nguy−n Duy Nhiên viªt 
v« mµt con ðß¶ng hÕnh phúc. 
 

Kh± sách: 5 1/2" X 8 1/4"  -  S¯ trang: 90  -  S¯ thß møc: BK12  -  Giá: $7.00 
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Chß½ng Trình Tu H÷c 
 

Tháng 8  
o Ngày Quán ni®m Sinh ThÑc hàng tháng vào ngày thÑ bäy 17 tháng 8 t× 10 gi¶ sáng cho ðªn 4 

gi¶ chi«u.  
o Khoá tu mùa Hè tÕi Tu Vi®n Kim S½n mi«n b¡c California t× 1-15 tháng 8 dß¾i sñ hß¾ng dçn 

cüa th¥y Thích T¸nh T× và các v¸ giáo th÷.  Liên lÕc (408) 848-1541 hay tvks@juno.com. 
 

Tháng 9 
o Ngày Quán ni®m Sinh ThÑc hàng tháng vào ngày thÑ bäy 21 tháng 9 t× 10 gi¶ sáng cho ðªn 4 

gi¶ chi«u. 
o Ngày tu h÷c cho ngß¶i Vi®t Nam v¾i th¥y Nh¤t HÕnh và tång ðoàn làng Mai tÕi Tu Vi®n Kim 

S½n mi«n B¡c California vào ngày chü Nh§t 22 tháng 9.  Liên lÕc (408) 848-1541 hay 
tvks@juno.com. 

o L¾p "Thi«n Quán, Phß½ng Pháp Giãm Sñ Cång ThÆng" (Stress Reduction through 
Mindfulness Meditation) do anh Quäng Minh ÐÑc hß¾ng dçn b¢ng tiªng Anh tÕi trß¶ng ðÕi 
h÷c Northern Virginia, trung tâm Alexandria.  Ðây là mµt l¾p 8 tu¥n b¡t ð¥u vào ngày thÑ nåm 
26 tháng 9, t× 7 gi¶ cho ðªn 9 gi¶ t¯i.  Liên lÕc (703) 845-6240. 

 

Tháng 10 
o L¾p "Thi«n Quán Chánh Ni®m"  (Mindfulness Meditation) do anh Quäng Minh ÐÑc hß¾ng dçn 

b¢ng tiªng Anh tÕi trß¶ng ðÕi h÷c Northern Virginia, trung tâm Woodbridge.  Ðây là mµt l¾p 8 
tu¥n b¡t ð¥u vào ngày thÑ tß 2 tháng 10, t× 7 gi¶ ðªn 9 gi¶ t¯i.  Liên lÕc (703) 878-5770 hay 
ðªn thåm trang nhà cüa trß¶ng ðÕi h÷c tÕi 
http://www.nv.cc.va.us/woodbridge/continuing/course.asp?course=PSYC596. 

o Ngày Quán ni®m Sinh ThÑc hàng tháng vào ngày thÑ bäy 19 tháng 10 t× 10 gi¶ sáng cho ðªn 
4 gi¶ chi«u. 

 

Tháng 11 
o Ngày Quán ni®m Sinh ThÑc hàng tháng vào ngày thÑ bäy 16 tháng 11 t× 10 gi¶ sáng cho ðªn 

4 gi¶ chi«u. 
o Khoá tu vào d¸p l− TÕ ´n tÕi Tu Vi®n Kim S½n t× 20-24 tháng 11 dß¾i sñ hß¾ng dçn cüa th¥y 

Thích T¸nh T× và các v¸ giáo th÷.  Liên lÕc (408) 848-1541. 
 

Tháng 12 
o Ngày Quán ni®m Sinh ThÑc hàng tháng vào ngày thÑ bäy 21 tháng 12 t× 10 gi¶ sáng cho ðªn 

4 gi¶ chi«u. 
o Khoá tu cu¯i nåm tÕi Tu Vi®n Kim S½n t× 24-29 tháng 12 dß¾i sñ hß¾ng dçn cüa th¥y Thích 

T¸nh T× và các v¸ giáo th÷.  Liên lÕc (408) 848-1541 hay tvks@juno.com. 

 

M÷i chi tiªt xin liên lÕc v¾i Sinh ThÑc qua ði®n thß sinhthuc@sinhthuc.org hay ði®n thoÕi 
(703) 787-3377 ho£c ðªn thåm trang nhà tÕi http://www.sinhthuc.org 
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L¾p Thi«n T§p B¢ng Anh Ngæ 
Vào mùa Thu nåm nay, anh Quäng Minh ÐÑc s¨ hß¾ng dçn hai l¾p thi«n t§p b¢ng Anh ngæ tÕi trß¶ng 
ðÕi h÷c Northern Virginia, ti¬u bang Virginia. 

 
1. L¾p:  Thi«n quán, phß½ng pháp giãm sñ cång thÆng 

         (Stress Reduction through Mindfulness Meditation) 

Thi«n quán không phäi chï là mµt phß½ng pháp tu h÷c mà còn là mµt phß½ng pháp thñc t§p có 
công nång mang lÕi nhi«u lþi ích khác cho ta trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày, nhß là trong các lãnh vñc 
y khoa và tâm lý tr¸ li®u.  Thi«n quán có khä nång làm giäm sñ cång thÆng (stress) trong c½ th¬ và 
tinh th¥n. Quý v¸ s¨ ðßþc hß¾ng dçn nhæng phß½ng pháp ng°i thi«n (sitting meditation), thi«n 
hành (walking meditation), quán toàn thân (body scan), và th¬ døc Yoga ð¬ tiªp xúc và chæa tr¸ 
nhæng khó khån trong thân và tâm. 

Ð¸a ði¬m:  Trß¶ng ðÕi h÷c Northern Virginia tÕi Alexandria campus 
Ngày gi¶:  7 gi¶ ðªn 9 gi¶ ngày thÑ nåm t× ngày 26 tháng 9 ðªn ngày 14 tháng 11 
Ghi danh:  L¾p s¯ PSYC 596-41A.  Liên lÕc 703-845-6240 
 

2. L¾p:  Thi«n quán chánh ni®m (Mindfulness Meditation) 

Chánh ni®m là mµt nång lßþng chuy¬n hóa r¤t m¥u nhi®m có công nång mang lÕi nhi«u lþi ích 
cho ta trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày. Chánh ni®m còn giúp ta tiªp xúc lÕi v¾i nhæng nång lßþng an ±n, 
thß thä giæa mµt cuµc s¯ng b§n rµn, có quá nhi«u nhæng sñ thôi thúc và cång thÆng ngày nay. 
Thi«n quán chánh ni®m là mµt phß½ng pháp s¯ng hÕnh phúc, mµt phß½ng cách thñc tª ð¬ nuôi 
dßÞng và chuy¬n hóa thân tâm.   

Ð¸a ði¬m:  Trß¶ng ðÕi h÷c Northern Virginia tÕi Woodbridge campus 
Ngày gi¶:  7 gi¶ ðªn 9 gi¶ ngày thÑ tß t× ngày 2 tháng 10 ðªn ngày 20 tháng 11 
Ghi danh:  L¾p s¯ PSYC 596-30W.  Liên lÕc 703-878-5770 hay ðªn thåm trang nhà tÕi  

http://www.nv.cc.va.us/woodbridge/continuing/course.asp?course=PSYC596 
 

M÷i chi tiªt xin liên lÕc v¾i Sinh ThÑc qua ði®n thß sinhthuc@sinhthuc.org hay ði®n thoÕi 
(703) 787-3377 ho£c ðªn thåm trang nhà tÕi http://www.sinhthuc.org 
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