ĐẠO TRÀNG TÁNH KHÔNG SACRAMENTO
Xin chân thành Cảm Tạ Chư Tôn Đức và Quý Khách,
Quý Thiền sinh và Thân hữu, Quý ĐT Tánh Không San Jose, ĐT Tánh Không Nam Cali
và tất cả các ĐT Tánh Không gần xa đã hỗ trợ, khuyến khích và hiện diện
trong Buổi Giới Thiệu Sáchcủa ĐT Tánh Không Sacramento - Ngày 14/12/2014, tại Sacramento

Để Tạ Ơn Thầy
Uyên Nguyên

Sáng nay con ngồi đây
Bên kia khung cửa mưa rơi
Trời đất sũng ướt, cây lá sướt mướt
Con nghe trong biến dịch có thuận duyên của đất trời
Đã cho chúng con hôm qua một ngày tạnh ráo
Chút mặt trời hong nắng trên cao
Chút tình người ấm áp trong nhau
Một lần gặp gỡ để chúng con nói được những lời
Giới thiệu hai quyển sách quý của Thầy
Chúng con đã làm được một chút cho Tánh Không
Kỹ lưỡng, chu đáo trong từng việc rất nhỏ
Cung kính gởi đến mọi người
Để Tạ Ơn Thầy!

Bên kia khung cửa mưa vẫn rơi
Văng vẳng bên tai “Ngồi Thiền như ngồi chơi”
“Chân Nguyên” sáng tỏ “Đường Đời”
Và “Sau Đêm Ấy … ”, bóng “Như Lai”
Những slide shows liên tục không lời
“Nắm Nước Trong Tay”, “Bài Học Quét Lá” (2)
Đằm thắm giữa vườn “Thượng Uyển – Bonsai”
Trong yên ắng những quyển sách gói ghém
Những món chay lặng lẽ mời chào
Là tất cả … Thầy ơi … là tất cả …
Từ chuyến “nhập thất bất đắc dĩ mười bốn năm …” (3)
Và hai mươi năm công phu, chứng nghiệm, hoằng hoá
… của Thầy!

Thật tình cờ, con thấy, cũng sáng nay
Chậu Lan trong vườn nhà bao năm chỉ xanh lá
Đủ nhân duyên giữa tháng giá trổ tám chồi hoa
Bát Chánh Đạo con đường chúng con đang tu tập
Tứ Diệu Đế, pháp Duyên Sanh lời Phật
Và “Không Nói” (1) là con đường Định Huệ

Xin Tạ Ơn Tất Cả nhân duyên
Xin trân trọng Cảm Ơn những tấm lòng
Xin cảm tạ những nhận xét ân cần đầy khích lệ
Và xin cảm ơn những góp ý dẫu đúng sai
Cho một lần Tánh Không hiển lộ
Hạt giống Thiền trổ hoa!

Uyên Nguyên
Ghi lại Kỷ Niệm Ngày RA MẮT SÁCH của ĐT Tánh Không Sacramento – CA, 15/12/2014
Ghi chú: (1) Pháp thực hành của Thiền Tánh Không; (2) Các tiết mục văn nghệ chọn lọc trong chương trình
Ra Mắt Sách; (3) Cách nói của Thầy Thông Triệt về 14 năm bị mất tự do ở VN

