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New Year’s Prayer 2016 
 

Posted on December 31, 2015 by Plum Village  

This prayer will be offered by the Plum Village fourfold 
sangha on the night of the 31st December 2015, as part 
of the midnight ceremony to mark the dawn of the New 
Year 2016. 

 
Thay, in 2013,burning the New Year’s Prayer in the bell, after it 

has been read out loud in English, French and Vietnamese. 

New Year Prayer to Mother Earth and All Our Ances-

tors 

Dear Beloved Thay, 
Dear Beloved Ancestors, 
Dear Beloved Mother Earth, 
We have gathered as a fourfold sangha in this solemn 
moment of the New Year to express our gratitude and 
aspiration as a spiritual family, and to begin anew. We 
know that you, our ancestors, are present in every cell of 
our body, and that you are always there for us to take ref-
uge in. We know that you, Thay, are also present with us 
in this very moment. As we touch the Earth tonight we feel 
deeply connected to you, Mother Earth. We, and all our 
ancestors, are your children. You are our beautiful blue 
planet, the Great Refreshing Bodhisattva – fragrant and 
cool, abundant and kind. Despite our many mistakes and 
shortcomings, every time we come home to you, you are 
ready to open your arms and embrace us. 
Dear Beloved Thay, many times in the past year we have 
allowed uncertainty to water the seeds of insecurity and 
fear in our hearts. Our strong emotions and wrong per-
ceptions have overwhelmed us, giving rise to feelings of 
helplessness, separation and despair. 
Aware of this suffering, we are determined to take refuge 
in you, Thay, in our practice, and in our Beloved Commu-
nity. Returning to our mindful breathing and mindful steps,  
 
(See page 5 please) 
 

Lời khấn nguyện đầu năm 2016  
Kính lạy Thầy,  
Kính lạy chư vị Tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng 
con, 
Kính lạy Đất Mẹ - Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa, 
Trong giờ phút linh thiêng khởi sự cho Năm Mới, chúng 
con tập hợp lại đây như một gia đình tâm linh để cùng 
dâng lên Thầy, dâng lên Đất Mẹ và chư vị tổ tiên lòng biết 
ơn và nguyện ước sâu sắc của chúng con. Chúng con 
cũng xin thành tâm sám hối những lầm lỗi mà chúng con 
đã gây ra trong năm qua. 
Chúng con ý thức chư vị tổ tiên đang có mặt trong chúng 
con và là nơi nương tựa vững chãi cho tất cả chúng con. 
Chúng con cũng ý thức rằng Thầy đang có mặt với chúng 
con trong giờ phút này. 
Chúng con xin lạy xuống để tiếp xúc với Đất Mẹ. Chúng 
con và tổ tiên của chúng con đều là con của Mẹ. Mẹ là Bồ 
Tát Thanh Lương Đại Địa, là hành tinh xanh xinh đẹp và 
mát lành của chúng con. Chúng con biết rằng dù chúng 
con và tổ tiên của chúng con đã gây ra bao lầm lỗi, chúng 
con vẫn được Mẹ tha thứ. Và mỗi lần chúng con trở về 
với Mẹ là Mẹ lại đưa vòng tay từ mẫu ôm lấy chúng con 
vào lòng. 
Kính lạy Thầy, chúng con xin được sám hối với Thầy: 
Trong năm qua, chúng con đã để cho sự hoang mang 
tưới tẩm hạt giống bất an và sợ hãi nơi chúng con. Nhiều 
khi chúng con đã để cho cảm xúc mạnh và những tri giác 
sai lầm trấn ngự, khiến chúng con cảm thấy cô đơn, xa 
cách và tuyệt vọng. Ý thức được điều đó, chúng con xin 
nguyện trở về nương tựa nơi Thầy, nơi pháp môn tu học 
và tăng thân yêu quý của chúng con. Chúng con biết rằng 
chỉ cần trở về với hơi thở và bước chân chánh niệm là 
chúng con có thể trở về với ngôi nhà đích thực - nơi 
chúng con có thể tìm thấy sự sáng tỏ và bình an cho 
chính mình. Chúng con cũng ý thức rằng bằng cách an 
trú trong tăng thân, chúng con có thể tiếp xúc được với 
năng lượng vững chãi của tăng thân. Năng lượng đó có  
(tiêp trang 5) 

http://plumvillage.org/news/new-years-prayer-2016/
http://plumvillage.org/author/pvwebmonk/
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Làng Mai - một 'di sản' sống động 
Quốc Phương BBC Việt ngữ, từ Làng Mai, Pháp 7 tháng 3 2015 

 

 
Tháp chuông 'Đã về, đã tới' ở Xóm Thượng, một trong 
những danh thắng được nhiều người biết đến ở Làng Mai. 
 
Chúng tôi đến Làng Mai, một trung tâm Thiền học Quốc tế 
Việt Nam ở miền Tây Nam nước Pháp, vào đúng dịp chuẩn 
bị đón Tết nguyên đán và nghênh chào xuân mới Ất Mùi. 
 

Ấn tượng đầu tiên của tôi là ngay ở một nơi ở 'trời Tây', 
nằm cách Thủ đô Paris tới 600 km, qua những bờ tre, 
tháp chuông, mái chùa, tượng Bụt, chúng tôi đã thực sự 
lọt vào một ngôi làng ấm áp của văn hóa Việt Nam. 
Nằm ở khá xa các khu vực đô thị, Làng Mai chọn cho 
mình một địa điểm khá sâu ở mạn Tây Nam nước Pháp, 
một vùng sơn thủy hữu tình, quanh năm khá yên tĩnh, 
bao bọc xung quanh là vùng nông thôn còn mang nhiều 
dấu ấn của nông nghiệp xứ miền Nam. 
Có lẽ vì chức năng là một không gian tu học và thực tập 
về Thiền và nhất là Thiền Phật Giáo, tiêu chí tương đối 
biệt lập về địa điểm đã được những người chủ xướng 
Làng Mai chọn lựa. 
"Ở nhiều nơi, do điều kiện hạn chế, nhiều nhà chùa ở hải 
ngoại buộc phải đặt trong phố, thành ra muốn thực hành 
các pháp môn tu tập như thiền hành, thiền đứng, thiền 
ngồi, thiền đi, nhất là với số lượng phật tử, thiền sinh 
đông đảo, thật khó làm, thành ra nhiều nơi chỉ có thể tạm 
đóng khung như một thứ câu lạc bộ, hay một nơi để 
cúng, lạy bụt mà thôi, cũng rất tiếc," một nhà sư ở Làng 
Mai nói với chúng tôi ngay hôm đầu tiên chúng tôi bước 
tới làng. 
Địa phương hưởng lợi 
Các vị tu sỹ Phật giáo dòng Thiền ở Làng Mai khoe với 
chúng tôi rằng nhờ có Làng Mai mà một vùng nông thôn 
hẻo lánh địa phương, đặc biệt là nhà ga tàu hỏa Sainte 
Foye La Grande có nhiều khách thăm hơn và bán được 
nhiều vé hơn quanh năm, kể từ khi xóm ấp đầu tiên của 
Làng được xây dựng từ năm 1982. 
Các khu chợ, đặc biệt là chợ rau, nông sản địa phương 
cũng được nhờ, không chỉ bởi mỗi lần Làng Mai có các 
kỳ an cư kiết đông, kiết hạ, hay các khóa tu thiền mở ra 
đón tiếp hàng trăm, hàng ngàn tu sỹ, thiền sinh, phật tử, 
mà cơ số ổn định của trên hai trăm thành viên thường 
trực ở Làng Mai đã là một khách hàng thường xuyên và 
quan trọng ở trong vùng và địa phương. 
Thế nhưng, còn có một cái lợi khác, cũng theo các qu ý vị 
tu sỹ ở Làng Mai chia sẻ với chúng tôi, đó là cái lợi mà 
làng Mai đóng góp cho khu vực, cho vùng có thêm sự 
phong phú, đa dạng về mặt văn hóa. 

Ngay trong chuyến đi ngắn chỉ có bốn ngày này, chúng tôi 
đã gặp các khách thăm từ ngay Bordeaux trong vùng 
Aquitaine tới thực tập ở Làng Mai. 
Cũng đã có những vị sau những kỳ thực tập, đã quyết 
định xin gia nhập Làng Mai lâu dài hơn và người thì trở 
thành thiền sinh, người thì trở thành tu sỹ của làng. 

 

 
Làng Mai có xưởng in và có mạng lưới phát hành, xuất bản, in 
ấn sách khá bài bản vận hành hàng chục năm qua, tạo một 
nguồn thu ổn định cho làng.* Di sản của Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh nổi bật ở việc 'hiện đại hóa đạo Phật' và phật Giáo Việt 
Nam, theo một vị giáo thọ ở Làng. 
 

"Tôi mang đứa con trai 15 sắp 16 tuổi của mình tới đây 
trong kỳ nghỉ, để cháu có thể trải nghiệm thêm về cuộc 
sống, và cháu đã rất yêu thích Làng Mai và thiền tập ở 
đây, ấy là điều mà tôi khi bằng tuổi cháu, không bao giờ 
mơ có được. Làng Mai đã thay đổi cuộc sống của gia 
đình tôi tốt đẹp hơn, chúng tôi vợ chồng con cái yêu nhau 
hơn và thấu hiểu ý nghĩa cuộc sống hơn," một ông bố ở 
lứa tuổi năm mươi sống ở gần Bordeaux chia sẻ. 
Niềm tự hào riêng 
Làng Mai tự hào là riêng tại Pháp, làng được chính phủ 
miễn thuế trong nhiều trường hợp tiếp nhận một tài sản 
đóng góp, quyên cúng, như khi nhận cả một tòa nhà của 
ai đó cho làng chẳng hạn. Sau đó, Làng tiếp nhận và làm 
thủ tục sang tên đổi chủ và có thể sử dụng các khối tài 
sản ấy bổ sung vào quỹ tài chính của mình, phục vụ các 
dự án, các hoạt động hoằng pháp, lợi sinh, các Phật sự 
và phát triển... 
Một số quý vị ở Làng hé mở cho chúng tôi biết rằng 
không thể liệt kê hết những người đã hâm mộ, yêu quý 
Làng, yêu quý Việt Nam, đã có hảo tâm quyên cúng nhiều 
tài sản, hay các khoản tài chính rất đáng quý cho nhà 
Chùa và cộng đồng tu tập của làng trong suốt hàng chục 
năm nay. 
Một sư thầy ở Làng Mai cũng nói với chúng là làng tồn tại 
vì nhờ vào nhiều nguồn lực đa dạng, trong đó có các 
nguồn thu từ phật tử, khách thập phương, thiền sinh tới 
'ở lại và thực tập', hay phát hành và bán các ấn phẩm, 
sách vở, băng đĩa v.v... do chính Thiền sư Thích Nhất 
Hạnh, người khởi xướng, xây dựng và lãnh tụ tinh thần 
của Làng, làm tác giả. 



 

 PHẬT GIÁO DẤN THÂN ♥ ENGAGING BUDDHISM Issue 17/2016 Page 3 

"Các hiệu sách quanh làng và các cơ sở của Làng ở 
Pháp và hải ngoại cũng còn thường xuyên in ấn, phát 
hành các tác phẩm của các vị tu hành trong tăng thân 
Làng Mai, như sách vở, hồi ký của Sư cô Chân không, 
cho tới các tác phẩm của các sư thầy, sư cô là đồ đệ của 
Thiền sư," một sư cô ở Xóm Mới nói thêm. 
"Làng phát triển là nhờ đã biết trân quý các quan hệ con 
người, quan hệ cộng đồng từ trước tới nay, cũng như 
luôn có các dự án đa dạng giúp cho làng luôn phát triển 
và hướng về tương lai phụng sự phật pháp và cộng đồng 
xã hội." 
Hoạt động từ thiện, xã hội 
Một đại diện lãnh đạo của Làng Mai tại Xóm Mới cho 
chúng tôi hay làng có nhiều hoạt động từ thiện, xã hội tiến 
hành quanh năm. 
"Chẳng hạn như chúng tôi vẫn cung cấp, hỗ trợ tài chính 
cho một số trường học ở bên Việt Nam, các lớp học được 
gọi là “Hiểu và Thương”, theo  ý một bài thơ của Thiền sư 
Nhất Hạnh và chúng tôi xin trả lương cho các thầy cô 
giáo ở những nơi giáo dục còn khó khăn ấy," vị Giáo thọ 
này nói với chúng tôi. 
"Người ta đã dùng các đóng góp của Làng Mai để trả lư-
ơng cho các thầy, cô giáo ở các ngôi trường để họ có thể 
yên tâm công tác, dạy học cho các học trò sơ cấp, tiểu 
học được tốt hơn, hiện trọng tâm là ở một số tỉnh tại miền 
Trung và chúng tôi cũng muốn tăng thêm sự hiện diện 
của các hoạt động dự án ở miền Nam," vị đại diện nói 
thêm. 
Hàng năm, một số thành viên của đại chúng và các thiền 
sinh muốn đi sâu hơn trong lĩnh vực tu học có thể sử 
dụng các nguồn lực hỗ trợ này để ra nước ngoài học tập. 
Một trong các trung tâm tiếp thu các thiền sinh, các nhà tu 
hành trẻ tuổi, các thành viên đại chúng được chọn lọc ít 
nhiều trước khi tới Làng Mai hoặc các cơ sở hải ngoại 
của Làng, có thể dừng chân tu học tại Thái Lan, chẳng 
hạn. 
Được biết, tới đây Làng cũng đang có dự án mở rộng 
thêm các kế hoạch hoằng pháp và xúc tiến pháp môn của 
mình ở ngay khu vực Đông Nam Á, kề cận Việt Nam, như 
mở thêm một trung tâm thiền học và thực tập pháp môn 
Làng Mai tại Indonesia, quốc gia có dân số theo đạo Is-
lam lớn nhất thế giới. 
Tại Làng Mai, nhiều "sư thầy, và sư cô", cách gọi của các 
quý vị tu hành ở đây, và nhiều Phật tử, thiền sinh người 
Việt Nam và quốc tế nói với chúng tôi 'từ thiện' và 'xã hội' 
là một hoạt động không thể thiếu của Làng và đó cũng là 
điều đã 'thu hút' nhiều người tới với Làng Mai và quyết 
định trở thành một thành viên của làng. 
"Phụng sự xã hội và công việc từ thiện là truyền thống 
của Làng, do Sư ông, Sư cô Chân Không và nhiều quý vị 
đi trước xây dựng, ngày nay, tăng thân Làng Mai không 
ngừng lắng nghe các nhu cầu xã hội dù ở trong nước hay 
hải ngoại, dù ở địa phương hay toàn vùng," một sư thầy 
thuộc thế hệ đầu tiên của tăng thân ở Làng Mai nói. 
"Để có thể chia sẻ tốt nhất với cộng đồng bằng những 
công việc thiết thực, như trước đây các vị tiền bối của 
chúng tôi đã làm trong chiến tranh Việt Nam, trong các 
chương trình 'Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội' trước 1975 
cứu giúp nạn nhân chiến tranh, trẻ cô nhi, vận động cho 
hòa bình, hay chương trình 'máu chảy ruột mềm' cứu 
giúp thuyền nhân Việt Nam trên Biển Đông, giúp đỡ văn 
nghệ sỹ, học giả gặp khó khăn và nhiều chương trình 
khác mà quốc tế đã ghi nhận," vị này nói với chúng tôi. 
Hay như Sư Cô Chân Không, một nữ giáo thọ Làng Mai 

vốn có hơn năm thập niên 'tu học theo Thầy và phụng sự 
xã hội' cho biết về phát triển của Làng ở châu Âu, khi 
chúng tôi ghé thăm Thất Ngồi Yên của Thiền sư Nhất 
Hạnh tại Xóm Thượng: 
Bà nói: "Viện Phật học Âu châu, chúng tôi có một Tòa 
nhà rất lớn ở bên Đức, bởi vì thấy ở Làng Mai bên này xa 
xôi quá, mà có nhiều người trí thức rất muốn tới nghe 
thầy giảng, mà ở bên Đức sang xa quá, thì ở bên đó 
mình cũng có gần 60 người tu sỹ, nhờ từ (vụ) Bát Nhã bị 
đuổi đó, mình cũng có đủ người qua bên Đức, rồi vào 
Pháp, thì ở đây (có) tới hai trăm mấy chục người xuất 
gia." 
'Di sản và tiếp hiện' 
Đến với Làng Mai, chúng tôi dường như ngay lập tức đã 
nhận được câu trả lời cho một số thắc mắc ban đầu của 
mình, chẳng hạn 'di sản' của Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
sẽ được tiếp nối ra sao khi ông đã cao niên và đang điều 
trị trọng bệnh trong suốt gần ba tháng trời bị tai biến 
mạch máu não. 

 
Những hoạt động tu học, thực tập thiền học, hay các hoạt 
động văn hóa, hoằng pháp, lợi sinh, các sinh hoạt đa 
dạng của Làng và cộng đồng phật giáo Làng Mai tại Pháp 
nói riêng và hải ngoại nói chung dường như vẫn diễn ra 
'như bình thường' không chỉ trong thời gian vị Thiền sư 
vắng mặt, mà có thể đã từ nhiều năm trước đó. 
Chúng tôi đã chứng kiến các hoạt động bình thơ, tu tập 
thiền học, các hoạt động đón Tết, mừng Xuân hệt như 
những gì mà Làng Mai trong nhiều năm trước vẫn tiến 
hành, như nhiều vị Phật tử, thiền sinh và khách thăm thập 
phương xác nhận. Một đồ đệ thuộc các thế hệ đầu của 
Làng Mai, thầy Pháp Đăng, giáo thọ, nguyên trụ trì Tu 
viện Rừng Phong ở Mỹ, một nhánh của Đạo tràng Mai 
thôn ở hải ngoại, nói: 
"Sư Ông cống hiến cho cuộc đời với cho đạo pháp, cũng 
như con người là một Tăng thân, tăng thân của người 
xuất gia và người tại gia, hiện giờ những người tu theo 
pháp môn Làng Mai, sự trao truyền của pháp môn Làng 
Mai là nhiều lắm, riêng số người xuất sĩ  hiện giờ cũng có 
khoảng chừng trên 700 người. 
"Thứ hai là Sư Ông làm mới đạo Phật, đạo Phật ở Việt 
Nam hiện giờ là đạo Phật truyền thống, mà tu tập theo 
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niềm tin hơn, còn đạo Phật làng Mai là đạo Phật ứng 
dụng, mình thực tập bằng mỗi hơn thở của mình, mình 
thực tập bằng mỗi bước chân của mình, mà đạo Phật 
xưa không trình bày được như vậy." 
Bốn ngày ở Làng Mai qua thật nhanh, trên đường rời 
làng, những gì chứng kiến ở đây gợi cho chúng tôi một 
vài cảm tưởng rằng phải chăng đạo Phật Việt Nam ở 
Làng Mai tại Pháp đã, đang và luôn được "tiếp tục" và 
"biểu hiện", thể hiện như một dòng trao truyền, lưu dẫn từ 
lâu nay, mặc dù Thiền sư Nhất Hạnh và các vị Tăng thân 
thế hệ đầu của Làng nay đã cao niên. 
Và phải chăng những nỗ lực "hiện đại hóa Phật giáo", bắc 
nhịp cầu "xiển dương, hòa nhập văn hóa Việt Nam, phật 
Giáo Việt Nam" ra quốc tế, khu vực của Làng Mai, khởi 
đầu bằng Thiền sư Nhất Hạnh là một 'di sản sống' đầy 
sống động, sáng tạo. 
Phải chăng di sản ấy đã đang 'tiếp hiện' và tích hợp sống 
động qua nhiều truyền thống văn hóa và Phật giáo Việt 
Nam từ trong cổ xưa, đi qua chiến tranh và cả thời kỳ hậu 
chiến gần đây, như một dòng chảy sinh động, liên tục, 
hiện sinh, đã và đang ngày càng thu được những thành 
công vững bền đầy hứa hẹn cho hôm nay và mai sau. 
****************************************************************** 

Địa chỉ liên lạc của Làng Mai 

và các trung tâm 
Trang thông tin điện tử của Làng Mai:  

Tiếng Anh: www.plumvillage.org 

Tiếng Việt: www.langmai.org 

Tiếng Pháp: www.villagedespruniers.org 

Chùa Pháp Vân: Sơn Thượng Le Pey 24240 Thenac , 

France Tel.: +( 33) 5.53.58.48.58 Fax.: +( 33) 

5.53.58.49.17 E-mail: uh-office@plumvillage.org Sơn 

Hạ Fontagnane 24240 Puyguilhem , France Tel.: +

( 33) 5.53.22.88.89 Fax.: +( 33) 5.53.22.88.90 E-mail: 

sonha@plumvillage.org 

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới 13 Martineau, 33580 

Dieulivol, France Tel.: +( 33) 5.56.61.66.88 Fax.: +

( 33) 5.56.61.61.51 Email: nh-office@plumvillage.org 

Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ Meyrac 47120 Loubes-Bernac, 

France Tel.: +( 33) 5.53.94.75.40 Fax.: +( 33) 

5.53.94.75.90 Email: lh-office@plumvillage.org 

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Maison de l’Inspir) 7 allée 

des Belles Vues, 93160 Noisy le Grand, Paris Tel: 09 

51 35 46 34 Email: maisondelinspir@yahoo.fr Trang 

web: http://maisondelinspir.over-blog.com 

Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (European Institute 

of Applied Buddhism - EIAB) Schaumburgweg 3, D-

51545 Waldbröl, Germany Tel: +49 (0) 2291 907 1373 

Email: info@eiab.eu registrar@eiab.eu Trang nhà: 

www.eiab.eu 

Liên lạc với Làng Mai ở Mỹ 
Tu viện Bích Nham (Blue Cliff Monastery) 03 Mindful-

ness Road, Pine Bush, NY 12566, USA Tel: +(1) (845) 

213-1785 Fax: + (1) (845) 733-6368 Email: of-

fice@bluecliffmonastery.org Trang nhà: 

www.bluecliffmonastery.org 

Tu viện Lộc Uyển (Deer Park Monastery) 2499 Melru 

Lane, Escondido, CA 92026, USA Tel: +(1) (760) 291

-1003 ext 100 Fax: +(1) (760) 291-1010 Email: deer-

park@dpmail.net Trang nhà: 

www.deerparkmonastery.org 

Tu viện Mộc Lan (Magnolia Grove Meditation Practice 

Center) 123 Towles Road, Batesville, MS 38606, 

USA Tel: +(1) (662) 563-0956 Email: of-

fice@magnoliagrovemonastery.org Trang nhà: http://

magnoliagrovemonastery.org/ 

Liên lạc với Làng Mai ở châu Á  

Tại Việt Nam: Chùa Từ Hiếu Tổ 10, khu vực II, Phường 

Thủy Xuân, TP. Huế ĐT Từ Hiếu: 054 3 886 991 

Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org 

Ni Xá Diệu Trạm - Tổ Đình Từ Hiếu Tổ 10, khu vực II, 

Phường Thủy Xuân, TP. Huế ĐT Diệu Trạm: 054 3 

931 556 – 054 3 931 558 Email: dtdieu-

tram@plumvillage.org 

Tại Hồng Kông: Viện Phật Học Ứng Dụng châu Á (Asian 

Institute of Applied Buddhism - AIAB) Chùa Trúc 

Lâm (Chu Lam Ching Yun) (quý thầy) House No 41 

Ngnong Ping Village, Lantau Island, Hong Kong Tel: 

+(852) 2985-5033. Chùa Liên Trì (Lotus Pond Tem-

ple) (quý sư cô) Ngnong Ping Village, Lantau Island, 

Hong Kong Tel: +(852) 2985-5281 Fax: +(852) 3012-

9832 Email: aiab@pvfhk.org Trang nhà: 

www.pvfhk.org 

Tại Thái Lan: Làng Mai Thái Lan (Thai Plum Village Interna-

tional Practice Center) 174/176 Moo 7, Ban Sanamsai, Tambon 

Phongtalong, PakChong, Nakhonratchasima 30130 Thailand 

Xóm Trời Quang (Clear Sky Hamlet) Email: clear-

sky.office@plumvillageasia.org Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon 

Hamlet) Email: brightmoon.office@plumvillageasia.org Email 

văn phòng: visitus@thaiplumvillage.org Tel: (+66) 943830443. 

Liên lạc với Làng Mai ở châu Úc 
Thiền viện Nhập Lưu: 221 Maria’s Lane, Beaufort,  

Victoria Postal address: PO Box 10, Beaufort VIC 3373 

Australia Email: nhapluu@gmail.com Tel: (03) 5349 

2678 or 0402 924 800 

*************************************************** 
(tiếp theo từ trang 11) 
30.03 - 03.04: Khóa tu “Lối ra tuỳ thuộc đường vào nội tâm” dành cho 

học sinh trung học  
15.04 - 17.04: Khóa tu Wake Up dành cho người trẻ  
22.04 - 24.04: Khóa tu The Joy of Beloved Community dành cho Tiếp 

Hiện  
20.05 - 22.05: Khóa tu cuối tuần Mừng Phật đản với chủ đề “Bụt trong 

bạn, Bụt trong tôi”  
23.06 - 26.06: Khóa tu Gia đình Phật tử Miền Tịnh Khiết  
01.07 - 05.07: Khóa tu mùa Hè với chủ đề “Làm mới lại thâm tình”  
23.07 - 26.07: Khóa tu dành cho người An Bằng  

26.08 - 28.08: Khóa tu cuối tuần Lễ Vu Lan với chủ đề “Quà tặng 
tuyệt vời của sự sống”  

15.09 - 18.09: Khóa tu với chủ đề “Phòng hộ chuyển hóa”  
13.10 - 16.10: Khóa tu với chủ đề “Khỏe, Đẹp - Chánh niệm và Sức 

khỏe”  
23.11 - 25.11: Khóa tu Thanksgiving với chủ đề “Hạnh phúc và 

lòng tri ân”  
28.12.2016 - 01.01.2017: Khóa tu cuối năm với chủ đề “Năm mới, 

ta cũng mới”  
Các khóa tu khác ngoài tu viện: Chuyến hoằng pháp Việt Wake Up 

tại Bắc Mỹ:  
10.03 - 13.03: Tại Dallas 17.03 - 20.03: Tại Seatle  
24.03 - 27.03: Tại Florida 31.03 - 03.04: Tại Toronto  
07.04 - 10.04: Tại California  
06.05 - 08.05: Khóa tu với chủ đề “Đây là giây phút hạnh phúc” tại 

Đại học GA, Athens, GA  
14.08 - 19.08: Khóa tu với chủ đề “Chánh niệm là một phương pháp trị 

liệu” tại Omega Institute, NY  
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: 

www.magnoliagrovemonastery.org  
Lịch sinh hoạt của tu viện Nhập Lưu tại Úc 
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết:  
www.nhapluu.blogspot.f 
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(from page1) we return to our true home, where we can 
find peace, clarity and calm. Dwelling in the heart of our 
community, we can be in touch with the collective energy 
of stability, helping us recognize and embrace our strong 
emotions and wrong perceptions. 
Dear Mother Earth, as a human family, we have allowed 
greed and consumerism to prevail. We have been running 
after status, wealth, power and sensual comforts, forget-
ting that these things can never bring us true happiness 
and freedom. We have been so busy trying to cover up 
the feeling of emptiness inside, that we have not 
taken  the time or space to stop and ask ourselves what 
we are doing, or  where we are going. In the process, we 
have caused great harm to you, dear Mother Earth, 
destroying your natural richness, beauty and balance. 
Aware of this, we are determined to simplify our life, 
to stop running, and to remember that in the present 
moment we already have enough conditions to be 
happy. With the energy of mindfulness and compas-
sion we feel truly fulfilled and content. In the coming 
year, we are determined to consume less and to live 
in such a way that is sustainable for ourselves and for 
you, Mother Earth. 
Dear Ancestors, we have allowed our fear and intol-
erance to divide us as a human family. We have caused 
suffering to one another, discriminating on the basis of 
religion, ethnic groups and nations. We have closed our 
hearts and our borders, out of fear and ignorance. We 
have forgotten that we are inter-dependent, and that our 
own happiness and suffering is deeply connected to and 
dependent on the happiness and suffering of others. 
We trust that within us, there is the wisdom of non-
discrimination and great compassion, transmitted to us by 
you, all our spiritual teachers, our ancestors, and by 
Mother Earth. We are determined to stay on the Path, to 
keep our hearts open, and to let go of our pride, so that 
understanding and love can prevail. 
As we touch the Earth, we express our gratitude to you, 
our beloved teacher Thay, to our ancestors, and to 
Mother Earth. We have found the path of practice and a 
spiritual family to take refuge in. We have experienced 
joy, peace and transformation. We have tasted the free-
dom of letting go of our ideas and notions. We have felt 
the strength and warmth of brotherhood and sisterhood, 
and we know that together, we can face our challenges 
and realise our aspiration. We vow, in this moment, to 

continue to build our community and to open up the path 
for ourselves and our descendants. 
Dear Thay, Dear Ancestors, Dear Mother Earth, please 
accept our offerings of incense, flowers, fruit and tea, as a 
sign of our deep aspiration, respect, gratitude and love. 

(from page 1) thể giúp chúng con nhận diện và ôm ấp 
những cảm thọ và tri giác sai lầm của mình.. 
Kính lạy Đất Mẹ, chúng con xin sám hối với Mẹ là loài 
người chúng con đã để cho tham dục và chủ nghĩa tiêu 
thụ nhấn chìm. Chúng con đã chạy theo danh vọng, tiền 
tài, quyền lực và tư dục mà quên rằng những thứ ấy 
không bao giờ có thể đem lại cho chúng con tự do và 
hạnh phúc chân thực. Chúng con đã quá bận rộn để tìm 
cách khỏa lấp cảm giác cô đơn, trống trải trong lòng mà 
không có thì giờ để nhìn lại và tự hỏi: mình đang làm gì? 
mình đang đi đâu, về đâu?  Trong quá trình rong ruổi, tìm 
cầu đó, chúng con đã gây cho Mẹ nhiều khổ đau, đã tàn 
hoại vẻ đẹp tự nhiên và sự cân bằng của Mẹ. 

Ý thức được điều 
đó, chúng con xin 
tập sống đơn giản, 
dừng lại những 
rong ruổi, tìm cầu 
và luôn nhớ rằng 
chúng con đã có 
đủ những điều 
kiện để sống hạnh 
phúc ngay trong 
giây phút hiện tại. 

Với năng lượng chánh niệm và từ bi, chúng con có thể 
thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với những gì mình 
đang có. Trong năm mới này, chúng con xin nguyện giảm 
tiêu thụ và nguyện sống như thế nào để có thể nuôi 
dưỡng sự lành mạnh và bền vững cho chính chúng con 
và cho Đất Mẹ. 
Kính lạy tổ tiên, chúng con xin sám hối vì đã tạo ra sự 
chia rẽ giữa những người anh em trong gia đình nhân loại 
do sự sự hãi và thiếu bao dung gây ra. Chúng con đã gây 
khổ đau cho nhau vì sự phân biệt, kỳ thị dựa trên tôn 
giáo, sắc tộc và quốc gia. Vì vô minh và sợ hãi, chúng 
con đã đóng cửa trái tim mình và đóng cửa biên giới đối 
với những người anh em đến từ các quốc gia khác. 
Chúng con quên rằng giữa chúng con có mối liên hệ phụ 
thuộc lẫn nhau. Hạnh phúc và khổ đau của chúng con 
cũng là hạnh phúc và khổ đau của những người anh em 
và ngược lại. 
Chúng con tin rằng trong tự thân chúng con có hạt giống 
từ bi và trí tuệ vô phân biệt mà tổ tiên và Đất Mẹ đã trao 
truyền cho chúng con. Chúng con xin nguyện tiếp tục đi 
trên con đường tu tập, mở rộng trái tim mình và buông bỏ 
sự tự hào để cho hiểu biết và thương yêu có cơ hội lớn 
lên trong chúng con. 
Chúng con xin lạy xuống để thể hiện lòng biết ơn của 
chúng con đối với Thầy, với chư vị tổ tiên và với Đất Mẹ. 
Chúng con vô cùng biết ơn vì chúng con đã tìm được con 
đường tu tập và tìm được một gia đình tâm linh để nương 
tựa. Chúng con đã nếm được niềm vui, sự bình an và 
chuyển hóa trên con đường tu tập, cũng như nếm được 
sự tự do khi buông bỏ những ý niệm của mình. Chúng 
con cũng cảm nhận được sức mạnh và sự ấm áp của 
tình huynh đệ. Vì vậy, chúng con ý thức rằng cùng với 
nhau, chúng con có thể đối diện được mọi khó khăn, thử 
thách và thực hiện được ước nguyện của mình. Trong 
giờ phút này, chúng con kính cẩn phát nguyện là chúng 
con sẽ tiếp tục xây dựng tăng thân, mở rộng con đường 
cho chúng con và cho các thế hệ mai sau. Chúng con 
kính dâng lên chư vị hương hoa, quả phẩm cùng lòng 
hiếu thảo của chúng con. Xin Thầy, xin Đất Mẹ và chư vị 
tổ tiên tin tưởng ở chúng con.  
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I'm Flowing As a River 
Peace is Every Breath 

 Tranquil Lake Sangha. (Gippsland, East Victoria)  

(Chia sẻ của Tăng Thân Tranquil Lake Sangha sau khóa tu 2015) 

Last week, five of our Tran-
quil Lake Sangha from Lake’s 
Entrance Victoria attended 
the Peace Is Every Breath 
retreat. The retreat was held 
near Stream Entering Medita-
tion Centre at Cave Hill Creek 
resort in spectacular sur-
roundings including a lake 
with platypuses. Around 150 
retreatants attended and 
monastics came from Thai-
land, Hong Kong, New Zea-
land and Australia to share 
their knowledge and joy of the 
practice.   There were families, chil-
dren, couples, individuals, Wake 
Up young adults, different cultures, 
backgrounds and nationalities from 
all around Australia and New Zea-
land.    
Together at last we became one 
sangha and flowed as a strong, 
joyful river deepening our aware-
ness of ourselves and others. While 
it was a huge effort for many of us 
to attend, the fruits attained were 
well worth it.  Strong friendships were forged, there was 
laughter and joy, but most importantly we had the oppor-
tunity to actually live our mindfulness practice, and thus 
heal and strengthen our sangha. 
Our beloved teacher Thay reminds us that to be able to 
flourish in our own practice , and then support others, we 
need the sangha; the community that lives in harmony 
and awareness.  So one of the real highlights of this par-
ticular retreat for me was to be with that 
greater sangha.  Over the time, I experienced my feelings 
of love and acceptance growing, and my peace and joy 
increase, as we sat, walked, ate and shared to-
gether.  Letting go of attachment to likes and dislikes I 
became aware of the energy created when we work to-
gether as one body. The Sangha Body.  The Sangha is a 
manifestation of the Buddha and the Dharma.  Without 
the Sangha there is no Buddha!  When I reflect on this I 
understand why our teachers put so much emphasis on 
harmony in the Sangha. 
We experienced a wide range of teachings at the retreat 
including Buddhist psychology, the foundations of love 
and understanding, how to transform our suffering,     
mindfulness in our daily life and the 16 breathing exer-
cises in the Full Awareness of Breathing Sutra.  All taught 
with love and laughter and tears.  For me the retreat en-
capsulated the teaching of interbeing.  We cannot just be 
by ourselves alone. We can only inter-be with everyone 
and everything else.  At the retreat we became aware of 
what is going on in our body, our mind and in the 
world.   We chose to look for the good in each other, to 
listen deeply and speak lovingly.  As we practiced to-

gether, each of us a part of each other,  I  found myself 
letting go of my worries and able to  live  happily in each 
moment. At a time when there is such trouble in the world, 
this retreat gave me hope that we can live in peace, one 
breath at a time.( Daya Jepsen-True Ocean of Joy) 
 
Some other kinds of reflections, also from members of the 

Tranquil Lake Sangha follow.  We 
hope you will enjoy them too:   
Lucy  (aged 7) : I really want to 
go back next year because kids 
club was fun and I met lots of new 
friends that I never want to for-
get.  I really liked singing songs 
because we all joined in and 
made concerts for the adults.  I 
had fun on the climbing wall even 

though I fell off.  I 
learnt to be calm and 
to try new foods but 
the best was Sister 
Natures Tim Tams    .                              
. Kerrilee ( Pure 
Transformation in the 
Heart):That was the 
best seven days I 
have spent away in a 
long time.  It was full 
of learning, self dis-
covery, rest, slow-
ness, friendship, 
sharing and direction 
for the future.  I was 

inspired to maintain a daily practice and realised  I can be 
in the moment during my busy day and don’t have to be 
sitting on a cushion to achieve calm and happy equilib-
r ium.                .   
  
As I participated in the meditations and dharma talks I 
watched my anxiety drop and my smile increase.   When I 
arrived on day one I was cross and tired after a long drive 
and I was anxious about interacting with so many peo-
ple.  By day seven I was in a state of blissful calm with 
many new friends and a strong sense of belonging to this 
very large and harmonious sangha. It was truly an honour 
to meet, speak with and learn from all the monas-
tics.  There were moments of intense honesty and clarity 
based on real experience, not simply read from a text.  
I  watched with appreciation as my 7 year old daughter 
laughed and played in total safety with her own new 
friends.  Brother Popcorn, Brother Yinyang, Sister Nature 
and Sister Sunshine (the kids nicknames for them) had 
endless patience, and the spirit of children themselves, 
whilst they cared for our own.  I also don’t think I had 
laughed so much in months.  The Thursday night concert 
in particular was hysterical when we put away our serious 
side and let loose.  When was the last time you saw 
grown men with chicken feet and tails, I wonder. 
But the real highlight for me was taking Refuge and the 
Five Mindfulness Trainings and participating in this mov-
ing ceremony with a group of likeminded people knowing 
that we all wish to attain greater skill, kindness, compas-
sion and love and to contribute this to the world around 
us. Bring on next year! 
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(Xin xem từ p12 Lá Thư Làng Mai) Chuyến đi ấy đã 
khơi dậy trong lòng những người trẻ lớn lên ở hải ngoại 
như chúng tôi tình yêu thương đất nước vô bờ bến. Ai 
cũng sẵn sàng về lại nhiều lần để góp sức xây dựng quê 
hương của mình được đẹp đẽ như tổ tiên đã làm trong 
thời đại Lý-Trần. Mỗi lần được ngồi chơi với Thầy, Thầy 
luôn quan tâm đến Việt Nam. Thầy nói nếu Thầy về 
không được thì sau này các con sẽ về giùm cho Thầy. 
Đất nước của mình đã trải qua quá nhiều khổ đau, đổ vỡ 
và đang đối mặt với nhiều thách thức. Hơn một nửa dân 
số được sinh ra sau chiến tranh và có khi trải nghiệm 
những cái khổ mà không biết tại sao mình khổ. Thế hệ 
trước thì vẫn mang nhiều hiềm hận, thương tích, chia rẽ, 
còn thế hệ sau lại đang có cảm giác lạc hậu và choáng 
ngợp trước những phát triển của thế giới công nghệ, và 
nhiều người không định hướng được mình sẽ ứng phó 
như thế nào. Chuyến đi khép lại với những niềm vui, sự 
hãnh diện và bao điều thao thức đối với anh chị em 
chúng tôi. Trước hết là cái đẹp về núi non, sông nước 
hữu tình. Chúng tôi khi còn ở Việt Nam, vì điều kiện 
không cho phép nên chưa bao giờ được vân du trên khắp 
các vùng đất nước, nhưng sau chuyến đi chúng tôi đã 
giật mình hãnh diện, không ngờ đất nước của mình lại 
đẹp như thế. Hèn chi Thầy đã viết bốn câu thơ ca tụng 
Việt Nam để tặng cho các bạn trẻ Việt Nam như chúng tôi 
khi tới Làng:  
“Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương  
Sông núi trông ra đẹp lạ thường  
Về tới quê xưa tìm gốc rễ  
Qua rồi cầu hiểu tới cầu thương.”  
Quả đúng như thế. Chúng tôi không ngớt đi từ ngạc nhiên 
này đến ngạc nhiên khác. Thật là một đất nước với núi 
non, sông hồ thơ mộng. Con người hình như thân thiện 
hơn, niềm nở hơn, tươi vui hơn. Điều này do một du 
khách Tây phương đã nói với tôi khi tôi gặp bà ở bãi biển 
Nha Trang. Có nhiều thứ để nói về đất nước và con 
người Việt Nam lắm. Những cái hay, cái đẹp ấy đang 
được ông bà, cha mẹ gìn giữ. Ông bà, cha mẹ là những 
chiếc cầu để con cháu được kết nối với tổ tiên. Song, bên 
cạnh đó, nhiều trải nghiệm khác đã khiến chúng tôi nghĩ 
là sẽ tiếp tục trở về để góp sức xây dựng đất nước bằng 
chính nếp sống đạo đức tâm linh mà bao thế hệ tổ tiên đã 
dày công bồi đắp. Chúng tôi thấy đất nước còn quá nhiều 
khó khăn, khổ đau, nghèo đói, bức xúc, lo lắng, sợ hãi, 
tranh đua, nghi kỵ, bạo động; tuổi trẻ chán nản, tuyệt 
vọng, mất phương hướng; dư âm của những vết thương 
chiến tranh, hận thù và bất công còn đọng lại nơi từng tế 
bào của mình, không có gì mất đi cả. Tôi nhớ có lần ngồi 
trên xe lửa đi ra Hà Nội, tôi gặp một anh thanh niên với 
khuôn mặt thanh tú đang bán trứng vịt lộn. Tôi bắt chuyện 
hỏi thăm và được biết là anh đã tốt nghiệp đại học kinh tế 
nhưng không tìm được việc làm, cuối cùng phải đi bán 
trứng vịt lộn để kiếm sống. Tôi thật xót xa.  
 
Chúng tôi chợt hiểu được trái tim của Thầy, hiểu được 
tình yêu thương mà Thầy luôn dành cho Việt Nam, luôn 
khuyến khích các học trò sau này phải về Việt Nam để 
thay Thầy xây dựng đất nước bằng sự tu học của mình. 
Niềm thương cảm quê hương dâng tràn, trong lòng mỗi 
anh chị em chúng tôi, ngọn lửa yêu thương đã được nhen 
lên cùng với lời phát nguyện sẽ tiếp tục về Việt Nam. 
Chúng tôi nhận thấy, đất nước của mình còn có nhiều 
nghèo đói, còn lạc hậu nhiều khía cạnh, và điều quan 
trọng hơn cả chính là thiếu đi sự thống nhất lòng người, 

thiếu chất liệu hiểu và thương vốn là một chất liệu quan 
trọng mà tổ tiên của mình trong thời Lý-Trần đã sử dụng 
để xây dựng non sông. Chúng tôi luôn lạc quan về đất 
nước của mình vì hạt giống của đạo Bụt, của hiểu và 
thương đã được gieo bởi tổ tiên của mình qua nhiều thế 
hệ vẫn còn đó trong chiều sâu tâm thức người dân. Chỉ 
cần tưới tẩm là nó sẽ nảy mầm.  
 
Niềm tin về đạo Bụt trong lòng người Việt là không thể 
nghi ngờ. Tới năm 2003, tôi lại có cơ duyên về Việt Nam 
để mở khóa tu cùng với các sư anh, sư chị và sư em của 
tôi. Chúng tôi đã về quê hương với một trái tim thuần 
khiết và tràn ngập yêu thương. Niềm ước mơ duy nhất là 
chung tay xây dựng và bồi đắp, làm đẹp quê hương với 
nếp sống đạo đức tâm linh của mình. Mọi việc không hề 
dễ dàng như chúng tôi nghĩ. Kể từ đó, chúng tôi đã có 
thêm nhiều chuyến về nữa kể cả những chuyến trở về 
cùng với Thầy. Sau ba chuyến trở về của Thầy và tăng 
thân, đã có nhiều người trẻ xuất gia. Chỉ trong vòng gần 4 
năm, số lượng người trẻ xuất gia đã lên tới gần 400 
người. Nhiều cơ hội đã mở ra và cũng không ít những 
khó khăn, thách thức mà chúng tôi phải đối mặt. Giấc mơ 
đồng hành với những người trẻ Việt Nam trên con đường 
hiểu và thương để xây dựng một đất nước Việt Nam, một 
dân tộc Việt Nam đẹp đẽ hơn, thuần từ hơn, hạnh phúc 
hơn và an vui hơn đã bị tổn thương trầm trọng. Dù vậy, 
chúng tôi không giữ một niềm thù hận nào, không chán 
nản và tuyệt vọng. Tình yêu của chúng tôi cho Việt Nam 
vẫn còn nguyên vẹn. Giờ đây những người xuất sĩ trẻ 
chúng tôi đang tu tập và cống hiến cho hàng trăm ngàn 
người ở ngoài nước, nhưng trong lòng vẫn ấp ủ một ngày 
nào đó nếu nhân duyên đầy đủ cũng sẽ trở về để tiếp tục 
thực hiện giấc mơ Việt Nam. Những gì huynh đệ chúng 
tôi đang làm ở nước ngoài cũng là đang làm cho Việt 
Nam. Chúng tôi luôn có niềm tin và hy vọng đối với đất 
nước mình. Chúng tôi vẫn tự hào là mình đang cống hiến 
cho xã hôi Tây phương một đạo Bụt phát xuất từ Việt 
Nam, đạo Bụt Dấn thân, một đạo Bụt Ứng dụng đáp ứng 
được những đòi hỏi thực tiễn trong đời sống.(Hết phần 1) 
****************************************************************** 

Vào Dòng Rong Chơi 
Chân Thuần Tiến  

(Phần 2 - viết về thiền viện Nhập Lưu, tiếp theo LTLM số 
37) Sáng nay ngồi trước hành lang của cốc Nến Ngọc với 
tách trà nhỏ trong tay, trước mặt tôi là bức tranh vĩ đại 
tuyệt vời mà thiên nhiên đã trao tặng cho chị em chúng tôi 
để ngắm mỗi ngày. Giây phút mầu nhiệm của hiện tại cho 
tôi tiếp xúc được với rừng tràm dáng thon cao, vươn dài 
hàng vạn nhánh lá xanh mướt óng ánh khi nắng tràn về. 
Rừng cây đang đứng thật yên và hạnh phúc tiếp nhận 
nắng ấm ban mai từ mặt trời êm nhẹ lan tỏa vào từng 
chiếc lá, lớp vỏ rồi sâu dần vào thân cây. Những làn 
sương mỏng đầu ngày cũng từ từ bay nhẹ lên cao. Hơi 
thở tôi hòa quyện vào làn sương, hạt nắng tan vào không 
gian thênh thang.  
Tiếp nối con đường “Bánh xe mầu nhiệm chuyển 
hoài...” Nhập Lưu cũng đang chầm chậm chuyển mình 
từng bước vững chãi thảnh thơi mà đi tới trong từng phút 
giây để mỗi ngày thêm mới, thêm nhiều sức sống hơn 
trên con đường thực hiện sứ mạng mà Thầy và tăng thân 
đã giao phó tại xứ Úc châu này. Đầu năm 2012, sáu sư 
cô từ Thái Lan được bảo lãnh sang Úc, nhưng vì không 
gia hạn được visa nên cuối năm 2014, các sư cô đã trở 
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về lại Thái, Việt Nam hay qua Pháp. Rút kinh nghiệm từ 
đợt bảo lãnh đầu tiên, chúng tôi bắt đầu bảo lãnh sáu sư 
cô đợt hai thẳng từ Việt Nam, như vậy cơ hội có thể gia 
hạn visa dễ dàng hơn. Đó là hai sư cô Tịnh Quang và 
Tựu Nghiêm đến từ Tuệ Uyển vào tháng 4 năm 2015. 
Đến tháng 8 năm 2015 thì có thêm bốn sư cô từ Diệu 
Trạm (Huế) đặt chân đến Nhập Lưu, đó là các sư cô 
Phát Nghiêm, Trăng Sông Hồng, Trăng Thường Trú 
và Trăng Cơ Duyên. Năng lượng trẻ, khỏe và tràn đầy 
nhiệt tâm thực tập cũng như phụng sự của các sư cô trẻ 
đã đóng góp sự năng động, tươi mát cho Nhập Lưu thật 
nhiều.  
Những ngày quán niệm thứ Năm và Chủ nhật mỗi tuần 
vẫn đều đặn, tùy vào số lượng các vị cư sĩ tham dự mà 
chúng tôi chia ra hướng dẫn cho thích hợp với ngôn ngữ 
mà họ mong muốn trong khi nghe pháp thoại hoặc những 
buổi tụng Năm giới và Mười bốn giới Tiếp Hiện. Những 
ngày lễ lớn như Tắm Bụt, Bông hồng cài áo, Giáng sinh 
và Năm mới thì số lượng tham dự trung bình khoảng từ 
60 cho tới 100 người. Thỉnh thoảng có những nhóm 
mướn nguyên một chiếc xe buýt lên tham dự một ngày 

quán niệm để biết về phương pháp thực tập của Làng 
Mai ở Nhập Lưu như thế nào. Cuối ngày mọi người đều 
chia sẻ là họ thích lắm, hạnh phúc lắm và mong có một 
Nhập Lưu thứ hai ở dưới phố để được gần gũi và sinh 
hoạt chung với quý sư cô mỗi cuối tuần.  
Đầu tháng 4 năm 2015, chúng tôi có hướng dẫn hai ngày 
quán niệm, một ngày cho người Úc và một ngày cho 
người Việt lần đầu tiên ở Perth, có khoảng 40 đến 50 
người tham dự trong ngày. Tiểu bang này cách Mel-
bourne 4 giờ bay và khác nhau 4 tiếng đồng hồ. Sau hai 
ngày quán niệm thì có 20 người đồng ý thành lập tăng 
thân đầu tiên ở Perth. Bên cạnh đó, những khóa tu chính 
vào tháng 4 ở các tiểu bang của nước Úc vẫn được duy 
trì hằng năm. Còn khóa tu vào tháng 9 thì có sự thay đổi: 
lúc trước, các tăng thân tổ chức tại tiểu bang địa phương 
mình ở và chúng xuất sĩ bay đến đó để hướng dẫn, 
nhưng bây giờ thì trở thành khóa tu gia đình do thiền viện 
Nhập Lưu tổ chức, cùng với sự yểm trợ của quý thầy bên 
Hồng Kông và các tăng thân cư sĩ ở các tiểu bang. Trong 
hai năm qua, khóa tu này được tổ chức tại khu nghỉ 
dưỡng Cave Hill Creek ở Beaufort thuộc thành phố 
Melbourne. Đây là một nơi có khung cảnh rất đẹp, thiền vị 
và lý tưởng để mở khóa tu, cách Nhập Lưu chừng 20  
phút lái xe. Ai đến cũng đều trầm trồ khen ngợi và thích 
thú. Đó cũng là cơ hội đoàn tụ cho các tăng thân trong 
nước Úc gặp gỡ, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn, vì vậy 
khóa tu này đã mang lại cho mọi người rất nhiều lợi lạc 
trên con đường chuyển hóa và hạnh phúc như ngày hội 
vậy.  

Công trình xây dựng ngàn đời  

Giữa năm 2014, chúng tôi nộp giấy tờ xin phép làm một 

toilet gần thiền đường, dành cho các vị thiền sinh lớn tuổi 

sử dụng khi tham dự thời khóa. Khi hội đồng hành chính 

của địa phương (Council) đến để xem xét thì biết được 

nhà bếp, nhà ăn (chung) và cốc Nến Ngọc của chúng tôi 

đang sử dụng không đủ tiêu chuẩn sinh hoạt cho cộng 

đồng và bắt buộc chúng tôi không được nhận khách tới ở 

cũng như tổ chức khóa tu. May thay nhờ chú Tuấn và chú 

Tim (người Úc) giải thích, đưa ra bản vẽ mới của nhà 

khách cũng như nhà bếp, phòng ăn sẽ xây trong tương 

lai, kèm theo bản báo cáo bảo đảm an toàn của chú 

Tuấn, cuối cùng họ đồng ý cho phép chúng tôi được sử 

dụng cốc Nến Ngọc và nhà bếp tạm thời trong hai năm 

nữa. “Không bùn làm sao có sen”, nương vào những điều 

kiện bắt buộc của hội đồng địa phương, giữa tháng 7 

năm 2015, chúng tôi đã xây xong hành lang bằng xi măng 

bao quanh thiền đường Thanh Lương Địa với con đường 

nhỏ an toàn cho người khuyết tật sử dụng. Gần thiền 

đường phía bên phải, chúng tôi dựng được một cái cốc 

nhỏ bằng gỗ dùng làm quán sách và một nhà vệ sinh mới 

nhưng còn dang dở cho tất cả mọi người đều có thể dùng 

được. Hiện tại chúng tôi đang chờ giấy phép của hội 

đồng địa phương để bắt đầu công trình xây dựng cư xá 

cho thiền sinh đến tu học, thay thế cho cốc Nến Ngọc. Hy 

vọng công trình này sẽ khởi công vào đầu năm 2016. Xin 

cám ơn những vị Bồ tát bổ xứ đã đến đúng lúc, đúng thời 

để cho hoa sen nở nụ trong rừng thiền Nhập Lưu. Sau khi 

công trình xây dựng cư xá hoàn tất thì chương trình xây 
nhà bếp, nhà ăn mới cũng sẽ bắt đầu.  

Tăng thân khắp chốn 

Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn, được hành 

Tình thầy trò  
Chân Pháp Ứng 

Còn nguyên sơ, còn trọn vẹn 

Có những con đường mình tự trả 

Mình thấy thích, mình làm thôi 

Mình đâu có tính toán gì đâu. Mùa Đông, 11.2014 
Ngày mới  

Chân Duyệt Nghiêm 
Trần gian bỗng có tin vui  
Ta đi quanh nghe tiếng nhắn gọi của đất trời  
Chim chóc hát ca trên những vòm cây mùa thu vàng lá  
Mây lên cao cho bầu trời thật nhẹ  
 
*Nghe thênh thang một cõi đi về  
Tạ ơn đời Hành trình sự sống có mặt tới hôm nay  
Thế gian mở bừng từng con mắt sáng  
Tôi nhìn em, nhìn tôi qua khung cửa đời mầu nhiệm  
Muốn mở rộng vòng tay ôm cuộc sống chan hòa  
 
*Xin tạ ơn...  
Tình người, tình đời vẫn bao la  
Mỗi cái nhìn xin cho thêm một lần độ lượng  
Mỗi hơi thở, mỗi bước chân xin một lần quay lại  
Nơi cội nguồn sâu thẳm của tự tâm  
Mỗi nụ cười hãy xóa dấu những niềm đau  
Mỗi đôi tay là một cõi sẻ chia khi em lạc lối  
Mỗi nhịp đập trái tim là một lần nghiêng xuống đời chớm mỏi  

Để tin yêu nhiệt huyết lại đong đầy  
 
*Tạ ơn Mẹ Cha  
Tạ ơn Thầy  
Tạ ơn Sự Sống  
vẫn còn đó hôm nay  
có mặt cho con  
cho hình hài vẹn nguyên  
con mang thương yêu đi vào cuộc sống  
Và chắp cánh con bay lên phương trời cao rộng  
để giữa mênh mông, con nhận ra mình... 11.09.2011 
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trì cùng pháp môn, chúng tôi đã và đang tiếp nhận rất 
nhiều tấm lòng thương yêu, chăm sóc và yểm trợ của các 
vị cư sĩ khắp các tiểu bang trong và ngoài nước Úc. Khi 
hay tin Nhập Lưu gặp khó khăn, tăng thân đầu tiên ở Mel-
bourne do cô Susan hướng dẫn đã đứng lên thành lập 
một nhóm gây quỹ xây dựng cho Nhập Lưu. Bên cạnh đó, 
với sự chia sẻ, viết thư kêu gọi, góp ý kiến của chú John 
(Sydney) cùng sự hợp tác của thầy Pháp Khâm, lá thư ấy 
đã đến từng địa chỉ điện thư của mọi người. Nhờ vậy 
trong thời gian gần đây, Nhập Lưu đã nhận được sự yểm 
trợ tài chính cho công trình xây dựng theo định kỳ hằng 
tháng hoặc mỗi tuần. Về phần thực phẩm rau đậu thì có 
nhóm của cô Diễm (chị sư chú Chân Trời Long Hoa) 
chăm sóc, gởi lên hàng tuần. Cô Diễm, người mà chúng 
tôi thường dí dỏm gọi đùa là bộ ngoại giao của Nhập Lưu, 
cũng đã khéo léo mời được chú Tuyển, mang những 
chiếc xe cẩu, cán đường và cho thêm thợ làm lại những 
con đường trong thiền viện thêm bằng phẳng, rộng rãi 
hơn và mang lại thật nhiều niềm vui cho mọi người. Giờ 
đây, khi chạy xe vào Nhập Lưu, ai cũng cảm thấy êm nhẹ 
và an toàn trong thích thú. Thêm vào đó, cô Lài cũng góp 
phần cúng dường một xe van 12 chỗ, khi thấy các sư cô 
từ Việt Nam qua mà chỉ có mình tôi lái xe đi xa được thôi. 
Cô tủm tỉm cười nhẹ nhàng nói: “Sư cô! Con mong có 
một chiếc xe van để quý sư cô đi chung với nhau cho vui, 
đỡ tốn xăng và không cần nhiều tài xế đó mà”, khi tôi từ 
chối Nhập Lưu đã đủ xe nhỏ rồi. Còn phải kể đến chú 
Vinh, tuy đã ngoài 75 tuổi nhưng chú rất năng động. Chú 
đã tự mình mua một xe van 12 chỗ để tìm cách giúp đỡ, 
đón đưa những ai muốn đến Nhập Lưu tu học, cũng như 
chú Ron, cô Daya đến dạy tiếng Anh cho các sư cô bốn 
buổi chiều mỗi tuần với nhiều tình thương và kiên nhẫn. À 
còn ngoại Chi nữa chứ - các sư cô trẻ gọi là “ngoại” vì 
tuổi cô đã hơn 76 rồi. Chúng tôi gọi ngoại Chi là bộ 
trưởng bộ chuyên chở và tiếp tế lương thực, bởi vì những 
ai ở dưới phố muốn cúng dường thực phẩm cho Nhập 
Lưu đều mang đến nhà bác Chi. Hoặc từ tiểu bang khác 
gởi tới thì cũng báo cho bác Chi đi nhận. Đến thứ Bảy 
cuối tuần thì bác chở lên Nhập Lưu.. ... 
Ôi! Thật cảm động biết bao trước những tấm lòng bền bỉ, 
kín đáo và thầm lặng yểm trợ, thương yêu chúng tôi qua 
nhiều hình thức khác nhau. Tất cả đều có chung ước mơ 
là Nhập Lưu nhanh chóng có đủ điều kiện, khả năng để 
tiếp nhận mọi người đang hướng về và cần nương tựa. 
Chúng tôi không thể kể hết được trọn vẹn những tình 
thương ấy, những tấm lòng thật gần gũi biết bao ấy, vì 
trang giấy thì có giới hạn...  
Xin cám ơn quý sư cô Diệu Trạm đã từng ngày mớm sữa 
pháp của Thầy cho các sư em vừa đủ lớn, để rồi lại đưa 
các em vào dòng chảy của tăng thân qua tới bến Nhập 
Lưu. Nhập Lưu đang vào những ngày hạ, thời tiết năm 
nay nóng hơn và kéo dài hơn những năm trước. Tuy 
nhiên về đêm thì rất mát có khi trở lạnh như đã vào đông. 
Nhìn xuyên qua rừng tràm đang mềm mại lung lay theo 
chiều gió nhẹ, những cành lá xanh non như dang tay vẫy 
chào trao tặng tôi niềm hạnh phúc hiện thực của sự sống 
mầu nhiệm bây giờ và ở đây. Đôi bàn tay chắp lại trong 
niềm kính cẩn và biết ơn, tôi cám ơn Bụt, ơn Tổ, ơn Thầy, 
ơn tăng thân và tất cả mọi người, mọi loài trong vũ trụ đã 
nuôi dưỡng, chấp nhận tôi và hàng vạn cây tràm kia là 
những bạn đồng hành nguyện cùng chúng tôi vững bước 
trên con đường chuyển hóa và làm lớn rộng nguồn suối 
yêu thương đích thực trong mọi người và trên khắp muôn 
nơi. 

Về lại ngôi nhà đích thực  
Khóa tu dành cho cựu chiến binh chiến tranh  

Iraq và Afghanistan  

Anne Woods 

Trong một ngày u ám của tháng Mười một năm 2014, họ 
lần lượt đến. Có người đến một mình, có người đi cùng 
cha, mẹ, anh, chị, em hoặc người sống chung. Dù cho 
mỗi người mỗi biểu hiện khác nhau, nhưng nhìn chung ai 
cũng có vẻ hoang mang, ngập ngừng và lo ngại. Họ đến 
tu viện Bích Nham từ các vùng xa xôi tận British Colum-
bia, Tennessee, Ohio, và West Virginia. Ra đón họ là 
những cựu chiến binh Việt Nam, chuyên viên xoa bóp, y 
tá, những người thực tập phương pháp trị liệu cảm ứng 
Reiki và các chuyên viên liệu pháp nghệ thuật (art thera-
pists). Tất cả đều là những thiền sinh thực tập pháp môn 
Làng Mai thuần thục. Những người này đã đến trước 
ngày khai mạc vài hôm để tu tập và giúp chuẩn bị cho 
khóa tu có tên là Về lại ngôi nhà đích thực. Đây là một 
khóa tu dành cho cựu chiến binh chiến tranh Iraq và Af-
ghanistan. 
Trên tất cả, họ đã được tăng thân Bích Nham chào đón 
với một vòng tay và một tấm lòng rộng mở. Trong năm 
ngày của khóa tu, các cựu chiến binh và thân nhân được 
học hỏi phương pháp tu chánh niệm của Làng Mai qua 
sự hướng dẫn của những người giàu kinh nghiệm: Thầy 
Pháp Uyển, một cựu chiến binh từ chiến dịch Bão Sa Mạc 
(chiến tranh Vùng Vịnh - BBT); quý thầy, quý sư cô tại tu 
viện Bích Nham và một vị giáo thọ cư sĩ tên Jeanne 
Anselmo, cô là một nữ y tá (holistic nurse), đồng thời 
cũng là một chuyên viên trị liệu sử dụng liệu pháp phản 
hồi sinh học (biofeedback therapy) với 40 năm kinh 
nghiệm. Tất cả cùng tham gia thiền tọa, thiền hành, pháp 
thoại và pháp đàm. Mỗi ngày đều có thời khóa dành cho 
những thực tập chăm sóc và trị liệu cơ thể như: thể dục 
để giải tỏa các thương tổn về tâm lý, Reiki, xoa bóp, 
yoga. Trong suốt khóa tu, lúc nào cũng có không gian 
dành cho bất cứ ai có nhu cầu chia sẻ tâm tư, tình cảm, 
quá trình diễn tiến của nội tâm hoặc muốn ngồi cùng một 
thiền sinh (có kinh nghiệm) để được lắng nghe sâu. 
 
Mỗi ngày khi bình minh tới, mặt trời có vẻ như rạng rỡ 
hơn một chút. Mấy cái áo có mũ trùm đầu và những cặp 
kính đen từ từ biến mất, một con chó được huấn luyện để 
làm bạn cũng không thấy kè kè bên cạnh ông chủ cựu 
chiến binh của nó nữa. Những khuôn mặt sáng hẳn lên 
và những nụ cười tươi nở trên môi. Trong năm ngày 
ngắn ngủi, những người đủ may mắn có mặt trong khóa 
tu đã chứng kiến phép lạ của sự tỉnh thức xuất hiện ngay 
trước mắt. Buổi sáng cuối cùng của khóa tu, mọi người lo 
lắng vì có một cựu chiến binh vắng mặt trong thời pháp 
thoại. Thầy Pháp Uyển tìm thấy ông trong khi ông đang 
thưởng thức thiền hành trên những con đường rừng. Ông 
cho biết, chưa bao giờ ông cảm nhận được tình thương 
và sự chấp nhận hoàn toàn như ở đây, và vì vậy ông khó 
kiềm chế được cảm xúc. Có hai cựu chiến binh phát hiện 
ra là họ lái xe về nhà trên cùng một tuyến đường xa, vì 
vậy họ và hai người vợ quyết định sẽ cùng làm một 
chuyến lái xe về nhà trong hai ngày để vừa đi vừa thưởng 
thức. 
Từ sau khóa tu ấy, có một số cựu chiến binh đã trở lại tu 
viện Bích Nham hoặc đến tu viện Mộc Lan để tu tập. Họ 
cũng giữ liên lạc với nhau qua Facebook của nhóm. Nhờ 
Thich Nhat Hanh Foundation bảo trợ kinh phí nên những 
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việc đó đã được thực hiện. Cảm ơn sự thực tập hạnh bố 
thí của nhiều tăng thân và các bạn thiền sinh trên toàn thế 
giới. Sự yểm trợ về tài chánh của Thich Nhat Hanh Foun-
dation đã tạo điều kiện cho các cựu chiến binh và gia 
đình của họ được đi dự khóa tu. Với lòng biết ơn sâu sắc 
nhất, xin mời quý vị xem một đoạn phim ngắn về khóa tu 
này trên trang mạng https://www.youtube.com/ watch?
v = n N O P n e 6 G u b U & l i s t = P L N W 7 0 i 8 h 5 m _ 
tn567DFf8bKHdQzEM_VFUz  
Anne Woods, Chân Đồng Xuân (True Collective 
Spring), là một luật sư đã về hưu, một cô giáo dạy võ và 
dạy yoga. Cô hiện đang thực tập với tăng thân Berkshire 
Mountain Laurel và thường xuyên về thực tập chánh niệm 
tại tu viện Bích Nham. 
******************************************************************

Viet Wake Up’s Second An-
nual North American Tour 
h t t p : / / w w w . b lu e c l i f f m o n a s t e r y . o r g / n e ws - a n d -
updates/2015/1/28/viet-wake-ups-second-annual-north-
american-tour 
Our upcoming tour will be March 6-29 and many Viet 
Wake Uppers are excited to be together again for long 
weekends of mindfulness practice with some bald-headed 
monastics! 
Please visit www.vietwakeup.org for details. 

 (Viet Wakeup in Seattle, March 2014) 

Groups from different regions of North America (Texas, Cali-

fornia, Florida, and Toronto) are diligently and joyfully plan-

ning the upcoming tour with monks and nuns from our different 

practice centers. Please visit Viet Wake Up's website for exact 

dates and locations.  

Now, What is Viet Wake Up Exactly?                  . 

Viet Wake Up is a global community of young adults practicing 

Mindfulness for a healthy and compassionate society. It is a 

movement that our teacher, Thich Nhat Hanh, envisioned for 

the greater community of young adults aged 18 to 35. 

Knowing that there was a huge interest in the young community 

to apply the teachings and live a happier, healthier, and more 

meaningful life, Thay encouraged the Dharma teachers from 

our many practice centers to reach out to young adults and share 

the practices of mindfulness, concentration, and insight. From 

this encouragement, our 2014 tour was born. 

Reaching Out to Young Viet-Americans and Viet-

Canadians.                .  
Viet Wake Up's mission is to reach out to young Vietnamese-

Americans, Vietnamese-Canadians, and others who have lost 

touch with their roots and are looking to cultivate or rekindle 

their connection to their Vietnamese heritage. The monastics 

have a deep wish for young adults to use the tools of mindful-

ness so that they may heal from deep-rooted sufferings and 

touch life more deeply in every moment, creating the capacity 

to bring peace to oneself and to others. 

The retreats focus on topics relevant to the age group, while 

using the fundamental togetherness practices of the Plum Vil-

lage tradition to look deeply at the roots of suffering. With prac-

tices such as sitting and walking meditation, deep relaxation, tea 

meditation, and listening deeply to one another, individuals 

have the opportunity to calm their minds and be fully present 

with their body, mind, and feelings.  

Transforming From the Inside Out.               . 
Retreatants who attended last year’s retreat were so 

deeply touched by the teachings and their experiences that some 

were motivated to travel from one tour segment to the next, 

continuing their practice with the broader Viet Wake Up com-

munity. Some have even committed a full-year to living at Blue 

Cliff to continue their journey of healing and practic-

ing mindfulness. 

 

Past retreatants have shared that they were very grateful for the 

experience and look forward to upcoming retreats. “I have re-

turned from a 'Buddhist retreat'…and I have to say, it is the 

most compelling thing I have ever done in my life thus far. Not 

only have I made new friends, but I've shared my deepest se-

crets and issues,” a young friend from Toronto shared 

on Facebook upon returning from a Viet Wake Up retreat. 

For a Future to Be Possible.                       . 
Hearing such a huge response from young adults who have 

shared their happiness, joys, and laughter, as well as sadness, 

sufferings, and pains during the tour, the monastics felt a need 

to further invest in the Viet Wake Up sanghas across the United 

States and in Canada. 

It is a deep joy for Thay to see the younger community practice 

together and apply mindfulness in a concrete and practical way 

to cultivate tolerance, non-discrimination, understanding, and 

compassion in oneself and in the world. This is the basis of Viet 

Wake Up's mission.  

The monastics and the Viet Wake Up community wholeheart-

edly encourage anyone who is inspired to start their own group 

or to attend a local group! 

****************************************************************** 

Lịch sinh hoạt năm 2016 của Tăng 

thân Làng Mai 
Tại Làng Mai: 21.11 -18.02: Khóa tu An cư kết Đông 2015-2016 
22.03 - 28.03: Đại Giới Đàn “Ân Nghĩa” ; 
16.04 - 23.04: Khóa tu tiếng Pháp ; 
01.06 - 22.06: Khóa tu 21 ngày  
01.07 - 29.07: Khóa tu mùa Hè;  
05.08 - 12.08: Khóa tu dành cho người trẻ với chủ đề “Bảo hộ hành tinh 

xanh”  
23.09 - 29.09: Khóa tu im lặng hùng tráng;  
01.10 - 08.10: Khóa tu tiếng Pháp với chủ đề “Chánh niệm nơi công sở”  
Tại Pháp và các nước châu Âu khác: 
 25.03 - 01.04: Khóa tu im lặng hùng tráng tại Huize Nooitgedacht, Hà Lan  
29.03 - 15.04: Khóa tu tại Ý;  
09.04 - 16.04: Khóa tu cho người trẻ (Wake Up) tại Ardèche, Pháp  
13.04 - 30.04: Khóa tu tại Belfast, Ireland  
17.04 - 30.04: Khóa tu tại Israel (date to be confirmed)  
29.04 - 08.05: Khóa tu tại Tây Ban Nha  
29.04 - 05.05: Khóa tu cho tăng thân Mindfulness Ireland  
05.05 - 08.05: Khóa tu Forum Terre du Ciel, Pháp  
06.05 - 12.05: Khóa tu cho người trẻ Ireland (Wake Up Ireland)  
07.05 - 29.05: Khóa tu Leven in Aandacht, Hà Lan  
14.05 - 22.05: Khóa tu cho người trẻ và người nói tiếng Việt tại Thiền 

http://www.bluecliffmonastery.org/news-and-updates/2015/1/28/viet-wake-ups-second-annual-north-american-tour
http://www.bluecliffmonastery.org/news-and-updates/2015/1/28/viet-wake-ups-second-annual-north-american-tour
http://www.vietwakeup.org/
http://www.vietwakeup.org/
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đường Hơi Thở Nhẹ, Paris (Xin vào trang nhà của thiền đường Hơi Thở 
Nhẹ để xem chi tiết: www.maisondelinspir.over-blog.com)  
31.08 - 07.09: Sinh hoạt với trường Tiểu học Phật pháp châu Âu, Anh quốc  
17.09 - 18.09: Khóa tu cho tăng thân Liège, Pháp  
17.09 - 27.09: Khóa tu đi bộ tại Ý  
22.09 - 25.09: Khóa tu cho tăng thân Nantes, Pháp  
01.10 - 10.10: Khóa tu tại Bồ Đào Nha  
07.10 - 09.10: Khóa tu cho tăng thân Colibris, Pháp  
Tại EIAB - Đức:  
31.03 - 03.04: Khóa tu Happy Farm với chủ đề “Chánh niệm và sự phát triển 

bền vững”  
07.08 - 07.08: Ngày quán niệm  
08.08 - 13.08: Khóa tu dành cho người nói tiếng Đức  
15.08 - 20.08: Khóa tu dành cho người nói tiếng Hà Lan  
15.10 - 23.10: Khóa tu dành cho các chuyên gia giáo dục  
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: 

www.eiab.eu  
Tại các nước Nam Mỹ:  
13.09 - 12.10: Khóa tu tại Chile, Argentina, Uruguay  
25.10 - 15.11: Khóa tu tại Colombia-Ecuador  
Tại AIAB - chùa Liên Trì, Ngong Ping, Hồng Kông  
14.01 - 17.01: Khóa tu Wake Up  
13.04 - 17.04: Khóa tu mùa Xuân  
14.07 - 17.07: Khóa tu mùa Hè  
11.08 - 14.08: Khóa tu dành cho các nhà giáo dục  
20.10 - 23.10: Khóa tu sức khỏe Xin vào trang nhà của Học 

Viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org  
Tại các nước châu Á-Thái Bình Dương  
29.04 - 11.05: Hoằng pháp tại Nhật Bản  
12.05 - 27.05: Hoằng pháp tại Indonesia  
25.07 - 01.08: Khóa tu dành cho nhân viên y tế tại Trung Quốc  
14.09 - 28.09: Hoằng pháp tại Úc châu  
12.09 - 19.09: Hoằng pháp tại Hàn Quốc  
01.10 - 14.10: Hoằng pháp tại Trung Quốc  
04.11 - 17.11: Hoằng pháp tại Philippines  
19.11 - 30.11: Hoằng pháp tại Malaysia  
28.11 - 04.12: Hoằng pháp tại Đài Loan  
Xin xem thêm chi tiết tại: www.plumvillageasia.org  
Tại Làng Mai Thái Lan 
08.01 - 10.01: Khóa tu dành cho các chuyên gia y tế và sức khỏe cộng đồng 

từ NakhornRatchasima  
21.01 - 24.01: Khóa tu dành cho Tiếp Hiện Thái Lan  
13.02 - 17.02: Khóa tu dành cho người nói tiếng Việt  
16.03 - 20.03: Khóa tu dành cho các thầy cô giáo  
22.03 - 28.03: Đại Giới Đàn “Ân Nghĩa”  
30.03 - 19.04: Chương trình xuất gia gieo duyên Đức Bụt Trẻ Thơ dành cho 

trẻ em Thái (3 tuần)  
13.04 - 17.04: Khóa tu gia đình dành cho người Thái Lan  
01.05 - 05.05: Khóa tu Wake Up Quốc tế  
03.06 - 05.06: Khóa tu cuối tuần Làm vườn trong chánh niệm  
15.06 - 19.06: Khóa tu dành cho người nói tiếng Việt  
02.07 - 06.07: Khóa tu dành cho 100 người Singapore  
20.07 - 20.10: Khóa tu An cư mùa mưa (và 3 tháng xuất gia gieo duyên dành 

cho người Thái)  
22.10 - 24.10: Khóa tu dành cho doanh nhân tại Kiri Thanthip resort  
04.11 - 06.11: Khóa tu cuối tuần Làm vườn trong chánh niệm  
01.12 - 04.12: Khóa tu dành cho thiếu niên  
10.12 - 14.12: Khóa tu Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng vùng Châu Á Thái 

Bình Dương  
25.12 - 31.12: Khóa tu dành cho chúng chủ trì  
Xin vào trang nhà của Trung tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org  
Tại tu viện Lộc Uyển  
30.03 - 03.04: Khóa tu Wake Up dành cho người trẻ (từ 18 đến 35 tuổi)  
15.04 - 17.04: Khóa tu cuối tuần với chủ đề “Nấu ăn trong chánh niệm”  
28.04 - 01.05: Khóa tu với chủ đề “Bảo hộ hành tinh xanh” (Earth Holder)  
20.05 - 22.05: Khóa tu cuối tuần Mừng Phật đản  
22.06 - 26.06: Khóa tu gia đình  
06.07 - 10.07: Chương trình cắm trại trong chánh niệm dành cho thiếu niên  
03.08 - 07.08: Khóa tu dành cho người da màu  
19.08 - 21.08: Khóa tu cuối tuần với chủ đề “Chánh niệm và Khí công”  
02.09 - 04.09: Khóa tu cuối tuần với chủ đề “Chỉ cần ngồi yên”  
14.09 - 18.09: Khóa tu dành cho người nói tiếng Anh  
28.09 - 02.10: Khóa tu dành cho người nói tiếng Việt  

Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org  
Tại tu viện Bích Nham  
20.04 - 24.04: Khóa tu dành cho Tiếp Hiện (xem tiêp trang..4)  
04.05 - 08.05: Khóa tu dành cho người da màu  
20.05 - 22.05: Khóa tu cuối tuần Mừng Phật đản  
15.06 - 19.06: Khóa tu Wake Up  
03.07 - 10.07: Khóa tu mùa Hè  
27.07 - 31.07.: Khóa tu dành cho các chuyên gia giáo dục  
17.08 - 21.08: Khóa tu tiếng Việt  
02.09 - 04.09: Khóa tu sức khỏe  
21.09 - 25.09: Khóa tu nghệ thuật và sáng tạo —28.12.2016 - 01.01.2017: 

Khóa tu cuối năm  
 
 
 

Tại tu viện Mộc Lan 
Khóa tu trong tu 
viện (Xem tiêp p4) 
 

Proverbs 
1.The best defense is a good offence 
2.Desperate Times Call For Desperate Measures. 
(Cái bó ló cái khôn) 
3.Talking comes by nature, silence by wisdom.  
(Im lặng là vàng) 
4.Faith will move mountains. 
5. Laughter is the best medicine.(Cười là liều thuốc bổ) 
6. A dose of adversity is often as needful as a dose of 
medicine. (Thái độ chống đối thường cũng cần thiết như 
một liều thuốc trị bệnh) 
7.A kiss without a hug is like a flower without the fra-
grance. (Nụ hôn cạn như nụ hoa không hương) 
8. A bad workman always blames his tools. (Người 
thợ tồi luôn đổ lỗi cho dụng cụ) 
9. He that knows nothing, doubts nothing. He who 
trusts all things to chance, makes a lottery of his life  
(Tin quá hóa ngu) 

10.Sadness and gladness succeed each other. (Vui 
Buồn theo nhau như trong câu chuyện Tái Ông Thất 
Mã) 
11.It is less painful to learn in youth than to be igno-
rant in age  (Nhỏ mà không học lớn mò sao ra) 
12. Experience is a comb which nature gives us when we 
are bald. 
13. Advise and counsel him; if he does not listen, let ad-
versity teach him. 
14. He who has health, has hope. And he who has 
hope, has everything.  
(Có khỏe mới có hy vọng. Hễ có hy vọng là có tất cả) 
15. Eat well, drink in moderation, and sleep sound, in 
these three good health abound. 
16. Self - praise is no recommendation 
17. No river can return to its source, yet all rivers 
must have a beginning.  
(Cây có cội, nước có nguồn) 
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Mối Tình Việt Nam 
Chân Pháp Niệm 

“Con xa đất nước thời thơ ấu  
Giọng nói quê hương vẫn ngọt ngào  
Nề nếp tổ tông cha nắm giữ  
Hương sắc quê nhà mẹ chuyển trao.”  
Thầy thường nói rằng quê hương của Thầy không phải 
chỉ là Việt Nam, quê hương của Thầy là cả trái đất này, là 
bây giờ và ở đây, là vượt thoát thời gian và không gian. 
Tôi biết dù nói thế nhưng trong lòng Thầy vẫn có một mối 
tình đặc biệt đối với Việt Nam, đơn giản vì Thầy là người 
con Việt Nam. Trong cái nhìn của một vị thiền sư thì ở 
đâu cũng là quê hương, nhưng trong một con người thì 
nơi sinh ra và lớn lên là quê hương của mình, và Thầy 
vẫn luôn luôn tự hào vì điều đó. Dân tộc, tổ tiên của 
chúng ta là một dân tộc thuần từ, có một ngôn ngữ Việt 
rất ngọt ngào, đầy chất liệu thi ca. Nền đạo đức thuần từ 
thể hiện rõ nhất ở hai thời đại Lý-Trần. Những điều hay 
đẹp ấy được Thầy khai triển và cống hiến cho xã hội Tây 
phương - một tinh thần đạo Bụt Dấn thân (Engaged Bud-
dhism) đã và đang được nơi này đón nhận nồng nhiệt. 
Sáu anh chị em chúng tôi trở về Việt Nam lần đầu tiên 
sau nhiều năm sinh sống và hành đạo tại Tây phương. 
Chuyến đi ấy gồm có sư cô Định Nghiêm, sư cô Thuần 
Nghiêm, sư cô Thiều Nghiêm, thầy Pháp Ứng, thầy Pháp 
Trú và tôi, tất cả đều đã rời đất nước từ khi còn nhỏ, đều 
đã lớn lên và tiếp thu văn hóa phương Tây. Thầy biết 
chúng tôi là những đứa trẻ Việt của thế hệ “trái chuối” - 
ngoài da thì vàng nhưng trong ruột thì trắng, nghĩa là đã 
bị Tây hóa. Tuy vậy, ở trong tu viện, Thầy đã dạy cho 
chúng tôi nhiều cái hay, cái đẹp về văn hóa Việt. Thầy 
cho chúng tôi tiếp xúc với một nền đạo đức tâm linh, văn 
hóa, văn minh Việt để chúng tôi không bị mất gốc và có 
thể tự hào mình là người Việt Nam. Nhiều người trẻ lớn 
lên ở Tây phương có mặc cảm cô độc vì tuy họ là người 
Việt mà không biết gì về con người và văn hóa Việt, trong 
khi đó lại có cảm giác không được chấp nhận như người 
Tây, do đó rất đau khổ.  
Khi được học cả hai nền văn hóa thì mình có thể tự hào 
hơn, hạnh phúc hơn vì mình mang trong mình cả hai nền 
văn hóa. Tuy đã được Thầy trao truyền những cái hay, 
cái đẹp về văn hóa Việt nhưng Thầy muốn các con của 
Thầy trở về Việt Nam để tiếp xúc trực tiếp và cảm nhận 
bằng xương bằng thịt, bằng cả trái tim của mình, và Thầy 
đã tặng cho sáu anh chị em chúng tôi bài thơ trên. Chúng 
tôi ai nấy đều hớn hở, hồi hộp lên đường về thăm quê 
cha đất tổ. Đĩa trái cây chín thơm Đứng về phương diện  
tâm linh, Thầy luôn luôn dạy chúng tôi nhớ về nguồn gốc 

của mình. Ở bàn thờ tổ tiên trong thiền đường xóm Hạ có 
hai câu đối do Thầy viết: “Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp. 
Suối nguồn huyết thống nguyện khai thông”. Người 
hạnh phúc là người có khả năng nối kết được với gốc rễ 
tâm linh và huyết thống của mình. Mình có hai gốc rễ: tâm 
linh và huyết thống. Ngoài chuyện trở về tiếp xúc và bồi 
đắp gốc rễ huyết thống, mình cũng về để kết nối với gốc 
rễ tâm linh, mà gần nhất là chư Tổ ở Tổ đình Từ Hiếu, 
nơi Thầy đã xuất gia học đạo. Thầy bảo: “Các con là 
những cây thầy trồng nay đã kết trái, đã chín thơm, đẹp 
và thầy muốn dâng lên chư Tổ như một kết quả của sự tu 
học của mình. Thầy về chưa được nên các con về giùm 
thầy vậy. Các con về cũng là thầy về. Về chùa Tổ các con 
nhớ bước những bước chân chánh niệm trên đất Tổ cho 
thầy, nhớ thăm những nơi mà thầy đã sống, như phòng 
ngủ, những cái giếng, chuồng bò, đồi Dương Xuân, và 
nhất là phòng của Sư Cố. Các con đi đảnh lễ tháp Tổ 
Liễu Quán và nếu có cơ hội thì ra Hà Nội để chiêm bái núi 
Yên Tử và đảnh lễ các tháp của Tam Tổ Trúc Lâm”.  
 
Tháng Hai năm 2000, sau khi đã được Thầy truyền đăng 
làm giáo thọ, chúng tôi được Thầy cho phép về thăm Việt 
Nam. Chuyến đi ấy dài hơn hai tháng và chúng tôi đã 
được tiếp xúc với ba miền của đất nước. Tại Huế, chúng 
tôi được ở lại chùa Tổ. Thời gian ở chùa Tổ có thể nói là 
thời gian hạnh phúc nhất vì được đảnh lễ tháp Tổ, được 
tiếp xúc với năng lượng của chư Tổ, được Sư Thúc và 
các thầy yêu thương, chăm sóc tận tình, được đi đảnh lễ 
tháp Tổ Liễu Quán, nhưng cũng nhiều phen “đau tim”… 
Ra Bắc, chúng tôi được Thầy dạy đi thăm và đảnh lễ các 
tháp Tổ ở miền Bắc, đặc biệt là đi thăm núi Yên Tử. Đây 
là nơi mà các vị vua đời Trần đã rũ bỏ “áo mão cân đai” 
để lui về tu tập, trong đó có vua Trần Nhân Tông, sau này 
là người đã khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một 
thiền phái đặc thù Việt Nam, một thiền phái của đạo Bụt 
Dấn thân mà bây giờ Thầy trò chúng tôi đang tiếp nối. 
Thầy bảo: “Chuyến đi này là chuyến đi thăm quê, ngoài 
việc tiếp xúc với tổ tiên, với quê hương đất nước, xã hội 
và trải nghiệm, các con sẽ có thể không được phép tổ 
chức những ngày tu chánh niệm như bên này, các con 
cũng sẽ tiếp xúc với những mặt trái của đất nước, xã hội 
và có những cái có thể làm cho các con bị sốc, nhưng 
các con đã được chuẩn bị kỹ, lại có sự thực tập nên sẽ 
không đau khổ và thất vọng như những người trẻ khác 
khi họ về Việt Nam lần đầu. Mỗi bước chân thảnh thơi, an 
lạc, mỗi nụ cười tươi sáng, hiền hòa, mỗi cử chỉ yêu 
thương đều là những bài pháp thoại không lời, sống động 
mà các con có thể cống hiến cho quê hương”. 
(xem tiêp trang 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


