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Kính gởi Ni Sư Triêṭ Như, vị Thầ y xuấ t sắ c và đáng kiń h.
Con xin thưa cùng Cô, nhân duyên nào con đã đế n với Thiề n Tánh Không và kế t
quả như thế nào trên thân tâm chúng con sau mô ̣t năm ho ̣c tâ ̣p và ứng du ̣ng.
Số là cách đây hơn mô ̣t năm, con có tìm đươ ̣c mô ̣t cuố n báo Viê ̣t ngữ ra hàng tuầ n,
thường thì con chỉ lướt qua những phầ n quảng cáo. Tự dưng, mắ t con chú ý vào
trang quảng cáo của Đa ̣o Tràng Tánh Không Sacramento, có lớp da ̣y của Thầ y
Không Chiế u về chủ đề "Thiề n trong đời số ng". Con biế t rằ ng từ trước tới nay,
Thiề n là của những bâ ̣c tu hành, sao bây giờ la ̣i có chuyê ̣n thiề n áp du ̣ng đươ ̣c
trong đời số ng cho người thế tu ̣c còn bâ ̣n chuyê ̣n đời như con? Cũng may là lớp
ho ̣c hai ngày cuố i tuầ n, con đem chuyê ̣n nầ y bàn với Đức (Đ: viế t tắ t tên của ông
ba ̣n đa ̣o và đời). Chúng con ở xa, con thì không dám lái xe trên freeway (yế u tim
và nhát gan) nế u cầ n đi freeway là con xin đầ u hàng. Lúc còn nhỏ con thấ y nhiề u
cảnh đu ̣ng xe, nên khi cầ n đi đâu, con vẫn thường niê ̣m Phâ ̣t cho con đươ ̣c an toàn
đi và về . Con nghi ̃ nế u chưa có gia điǹ h, có lẽ con can đảm hơn, vì không có ai để
con lo lắ ng.
Trở la ̣i câu chuyê ̣n đi ho ̣c lớp "Thiề n trong đời số ng", con nói với Đ con cầ n đi hai
ngày cuố i tuầ n, mà thời khóa là 9am-5pm, Đ thì không tha thiế t gì với chùa chiề n,
mà bây giờ phải đi cho con hai ngày ho ̣c thiề n không biế t có giúp ích gì không? Đ
nói sẽ chở con bỏ ở đa ̣o tràng rồ i ra chơ ̣, hay về nhà rồ i trở la ̣i rước. Con thấ y quá
là bấ t tiên,
̣ thấ y mình hơi ích kỷ, chỉ muố n lơ ̣i cho mình mà không nghi ̃ tới người
khác. Con nói thầ m: thôi kê ̣ gầ n tới ngày hẵn hay. Hòa khí gia đình con thay đổ i
bấ t thường, vui / buồ n, thương / giâ ̣n bấ t chơ ̣t, đế n rồ i đi, nế u ngày đó có bấ t hòa
chắ c là khỏi đi (không tài xế ). Thế rồ i, thứ bảy, Đ chở con đế n đa ̣o tràng, cùng vô
với con. Cái tức cười là khi ghi danh, con nói là mô ̣t người ho ̣c, nhưng có thể sẽ
đem theo mô ̣t người dự thin
́ h (con ghi tên của Đ), thành thử khi go ̣i điể m danh tới
tên chúng con, con nói có mă ̣t. Không hiể u vì thế hay sao Đ ngồ i suố t luôn buổ i
ho ̣c, chả đi chơ ̣ gì cả (đó là điề u lành, A-Di-Đà-Phâ ̣t!)
Mô ̣t lúc sau Thầ y Không Chiế u đế n, Thầ y bắ t đầ u da ̣y sau phầ n điể m danh. Xuyên
suố t 2 ngày ho ̣c, con chăm chỉ ghi bài & nghe giảng, thỉnh thoảng nhìn qua Đ coi

thái đô ̣ thế nào? Có khác hơn ngày thường không? Có lẽ nhờ vào cách nói chuyê ̣n
của Thầ y Không Chiế u rấ t bình dân và giản dị, Thầ y đã mang cái thân thiê ̣n, cởi
mở đế n với lớp ho ̣c và vô tình đã mở đươ ̣c tâm chúng con. Những câu chuyê ̣n
Thầ y kể , ít nhiề u có dính dáng đế n đời số ng mỗi người. Đ bắ t đầ u thấ y thoải mái,
dễ chịu, tưởng đâu là chỉ đế n để tu ̣ng kinh, niê ̣m Phâ ̣t hay đo ̣c những bài sám mà
không hiể u nô ̣i dung. Vì thế trên đường về Đ nói Thầ y coi ra có lý, có thể ta đem
ra áp du ̣ng thử xem?
Từ đó, Đ có vẻ thay đổ i, thường kể chuyê ̣n công sở, đôi lúc trong giờ làm có ứng
du ̣ng pháp "Không Nói" và đươ ̣c lơ ̣i la ̣c như thế nào? Ở nhà, mỗi khi chúng con có
xích mích, trước kia hai đứa cũng cãi vã, bênh vực lý lẽ của mình, còn sau nầ y thì
Đ cứ bỏ đi chỗ khác, "KN". Di ̃ nhiên là không ai để con tiế p tu ̣c nói, nên con cũng
"bă ̣t đường ngôn ngữ".
Tiế p đó, là lớp Thiề n Căn Bản do Cô đế n da ̣y, chúng con cũng ghi danh ho ̣c. Con
còn nhớ, ngày Cô muố n từng thiề n sinh mới đứng lên tự giới thiê ̣u về mình,
thường thì con là người không thích nói về mình, vì con nghi ̃ ai cũng muố n nghe
chuyê ̣n vui và những điề u ha ̣nh phúc, con thì hầ u hế t là chuyê ̣n không vui. Bởi lẽ
chúng con gă ̣p nhau từ sự quyế t định của gia điǹ h không có cơ hô ̣i tìm hiể u, thành
thử trong đời số ng hay xảy ra những điề u không hơ ̣p ý và như vâ ̣y cứ dây dưa cả
cuô ̣c đời. Khi đi làm ba ̣n bè có dịp tâm sự, con chỉ để mo ̣i người nói về ho ̣, còn khi
ai hỏi về con, thì con lái câu chuyê ̣n qua đề tài khác. Thế mà ngày hôm đó, có thể
do từ trường tâm bi phát xuấ t từ nơi Cô, sao con thấ y con gầ n gũi với Cô quá, như
là mô ̣t người me ̣ hay người chị mà từ lâu con không gă ̣p, cô ̣ng vào đó là lời nói
điề m đa ̣m và từ tố n của Cô đã khiế n tâm tư con bấ t chơ ̣t tuôn trào, quên mấ t là con
đang trong lớp và Đ thì ngồ i kế bên. Thế là trên đường về , Đ rấ t tức giâ ̣n, hỏi con
có tiń h trước sẽ nói vâ ̣y hay không? Trong khi con chỉ mới gă ̣p Cô có vài ngày, sao
la ̣i nói nhiề u đế n vâ ̣y. Con cảm thấ y hố i hâ ̣n, trách mình sao vô minh, không kiể m
soát đươ ̣c ý ngôn, con đã chôn dấ u ao ước đó suố t hơn 30 năm, bây giờ khơi dâ ̣y
để làm gì? Theo con nghi,̃ đó là mô ̣t ý tưởng thanh cao, nhiề u người muố n đa ̣t đế n
nế u hoàn cảnh cho phép, gia đin
̀ h không ai biế t đươ ̣c ý nguyê ̣n của con. Vì thế ba
con hay nói con như con ố c, lúc nào cũng rút trong vỏ ố c của mình trầ m tư, mă ̣c
tưởng.
Có lẽ con vô minh thâ ̣t, bây giờ con mới hiể u, mình không cầ n phải xuố ng tóc, vô
chùa mới tu đươ ̣c, mà mình có thể tu ta ̣i gia, vẫn có mô ̣t đời số ng bình thường, để
từ đó còn phải trả cái nghiê ̣p mình đã gieo nhiề u đời, không thể trố n cha ̣y, phải
chấ p nhâ ̣n.

Thế rồ i, như có gì xui khiế n, chúng con cũng đi xong khóa ho ̣c. Phải nói là ở Cô có
mô ̣t năng lực thu tâm nào đó, đã khiế n Đ lắ ng đo ̣ng cơn giâ ̣n mà tiế p tu ̣c đem con
đi suố t khóa ho ̣c, con thấ y nhe ̣ nhõm phầ n nào, nhưng có điề u khi ngồ i trong lớp
con rấ t khó tâ ̣p trung, thành thử con rấ t sơ ̣ bị Cô go ̣i tên hỏi bài. Cô có nhớ ngày
cuố i khóa, Đ đã lên phát biể u là nhờ con mà Đ biế t đươ ̣c Thiề n Tánh Không và có
cơ may ho ̣c đươ ̣c ở Thầ y, Cô nhiề u điề u quí giá, nhấ t là ho ̣c đươ ̣c cách thiề n, giúp
điề u hòa tâm-thể , bỏ đươ ̣c nhiề u tánh nóng của mình. Đ cũng tình nguyê ̣n hát giúp
vui, đó là chuyê ̣n hi hữu. Ở nhà con thấ y Đ đánh đàn, tâ ̣p hát chuẩ n bị cho cuố i
khóa. Sáng tố i thì to ̣a thiề n miên mâ ̣t, như là người đang chìm la ̣i vớ đươ ̣c cái
phao.
Bây giờ, biế t đươ ̣c hướng đi của mình, chúng con áp du ̣ng Thiề n trong mo ̣i hoàn
cảnh. Con sẽ cố gắ ng làm chủ ý ngôn, tâm ngôn bằ ng áp du ̣ng phương pháp "Chỉ
Biế t". Đố i tươ ̣ng như thế nào chỉ biế t như thế ấ y. Ngay đó tâm suy luâ ̣n, phân biêṭ
của con dừng la ̣i. Tâm giao đô ̣ng cũng trở nên thanh thản. Ý ngôn bị kiể m soát nên
ý hành không đô ̣ng. Cách nầ y đã giúp con rấ t nhiề u, mỗi khi có chuyê ̣n trái ý trong
gia đình hay sở làm, con tâ ̣p số ng với “Cái Đang Là” nhâ ̣n biế t rõ ràng mo ̣i viê ̣c
đế n với con bằ ng tâm không vướng mắ c.
Con nghi,̃ bài trin
̀ h của con đế n đây đủ dài để làm Cô mỏi mắ t, hy vo ̣ng không bị
Cô cho là đầ u óc lê ̣ch la ̣c (sao giố ng con dán nhañ cho con). Có thể là đúng phầ n
nào, vì đố i với con sau cuô ̣c đổ i đời, do ảnh hưởng sức ép, cuô ̣c số ng thay đổ i từ
trong gia đin
̀ h đế n ngoài xã hô ̣i, con thấ y mình như từ trên mây rơi xuố ng vực
thẳ m. Con đã trải qua hành trình vươ ̣t biể n đông và gă ̣p cướp, những điề u mà con
không chuẩ n bị để đương đầ u. Ở Viê ̣t Nam, con là mô ̣t cô giáo trẻ tuổ i, hồ n nhiên.
Đế n My,̃ bước đầ u phải đi làm công viê ̣c clean house, tự lực cánh sinh, vì không
muố n nhờ vào trơ ̣ cấ p, con và Đ đi ho ̣c la ̣i nghề khác, con phải vâ ̣t lô ̣n với đủ thứ
để vươn lên, la ̣i phải chịu đựng sự mấ t mát người thân trong những năm khá gầ n
nhau (cả cha me ̣ hai bên, hai người chị thân thương, mô ̣t đứa cháu) làm cho con
thấ y bị chới với. Cuô ̣c số ng con người thâ ̣t vô thường, con rơi vào tâm tra ̣ng lo
lắ ng, sơ ̣ haĩ , con la ̣i quay sang bám vào tình thương ở các cháu như sơ ̣ sẽ vuô ̣t mấ t
trong tầ m tay.
Bây giờ khi tâm đã tỉnh ngô ̣, con phải biế t dep̣ bớt dính mắ c, phải biế t buông bỏ
những gì đã chi phố i tâm con. Quá khứ phải đoa ̣n tâ ̣n, tương lai thì chưa đế n, chỉ
có phút hiê ̣n ta ̣i, “Bây giờ và ở đây.” Con phải biế t trở về an trú trong hơi thở, tâ ̣p
"Không Nói" thường xuyên, để từ đây có đươ ̣c sự hài hòa, an la ̣c của thân-tâm.
Phải chuyên cầ n thực tâ ̣p pháp "Như Thực", giác quan tiế p xúc với đố i tươ ̣ng, tâm

không khởi niê ̣m, "Đây là con đường đưa đế n diê ̣t khổ ," Lời Phâ ̣t da ̣y còn văng
vẳ ng đâu đây. Di ̃ nhiên, chông gai thử thách vẫn còn nhiề u phía trước, nhưng con
phải cố gắ ng để "xù nghiêp"
̣ như Cô đã nói.
Cám ơn Thầ y, Cô những bâ ̣c chân tu khả kính đã dẫn dắ t chúng con hiể u biế t că ̣n
kẽ, sâu xa về dòng Thiề n Tánh Không, để biế t đời là Huyễn Mô ̣ng. Biế t quay vào
với chính mình. Biế t số ng cùng "Tánh Giác", cùng cái "Biế t không lời". Biế t thực
tâ ̣p "Quán Vô Thường" để có thể chấ p nhâ ̣n sự mấ t mát mà tâm không đau khổ .
Đây là bước ngoă ̣c lớn cho chúng con, từ đây chúng con biế t số ng hài hòa hơn, bớt
đươ ̣c những xung đô ̣t trong gia điǹ h và sẽ tiế p tu ̣c tu tâ ̣p để làm chủ sự suy nghi,̃
chuyể n đổ i nhâ ̣n thức và phát huy trí tuê ̣ tâm linh.
Con nghiê ̣m ra rằ ng:
“Trầ m luân bởi chấ p tâm mình
Niế t bàn sinh tử chin
́ h là nơi TÂM”
Để từ đó áp du ̣ng lời da ̣y của Tổ Bồ Đề Đa ̣t Ma:
“Ngoài không din
́ h các duyên
Trong không còn nghi ̃ tưởng
Tâm như tường vách
Thế mới vào đươ ̣c Đa ̣o”
Cầ u chúc Ni Sư thân tâm thường an la ̣c để có thể làm ha ̣nh vị Bồ Tát cứu giúp
chúng sinh trên bước đường tâm linh, và là mái ấ m tình thương cho chúng con
nương tựa.
Con
Minh Trí – Như Huệ

