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Ăn cơm im lặng 

Hỏi: Kính thưa Thầy, trong các bữa ăn im lặng,
con cảm thấy rất khó chịu. Con thấy sự thực tập
này không đem lại niềm vui cho con, ngược lại nó
làm cho  con cảm thấy  khó  chịu  hơn.  Làm sao
chúng ta có thể tiếp nhận năng lượng từ  Tăng
thân khi mọi người, hầu hết là những người còn
rất xa lạ không có cơ hội chuyện trò, trao đổi với
nhau để thiết lập mối liên hệ bạn bè cần thiết để
trở thành một Tăng thân? Chúng con không phải
là cộng đồng người xuất gia. Con nghĩ nên có vài
bữa ăn im lặng và vài bữa ăn cho phép được nói
chuyện, như vậy có lẽ thích hợp hơn cho sự thực
tập đối với chúng con. 

Sư Ông Nhât Hanh trả lời: Kính thưa quý vị,
quý vị từng nói chuyện trong khi ăn đã bao nhiêu
năm rồi? Nói chuyện có thể giúp ta truyền thông
với nhau, nhưng không phải chỉ là cách duy nhất
để thiết lập truyền thông, ngược lại nó có thể là
chướng ngại cho sự truyền thông. Những nhà sản
xuất  máy vô tuyến truyền hình thỉnh thoảng có
quảng cáo rằng: ''Chúng tôi đem mọi người lại với
nhau'' - nghĩa là ti vi sẽ lấy những tin tức từ nơi
này, nơi khác và chiếu lên, phóng lên cho chúng

ta xem, nghe. Mục đích của đài truyền hình hay
đài phát thanh là phát ra những lượng thông tin,
quảng cáo...  Nhưng như thế không nhất thiết  là
truyền thông.

Có một ký giả của tờ báo Phụ Nữ ở Paris đã tới
Làng Mai. Sau khi đã phỏng vấn các sư cô và một
số các vị nữ thiền sinh, cô ký giả xin được phỏng
vấn tôi. Cô ta hỏi về những phương pháp thực tập
thực  tiễn  như  làm  thế  nào  để  thiết  lập  truyền
thông giữa  mối  liên  hệ  vợ chồng,  cha  con,  mẹ
con, bè bạn v.v... Trong cuộc phỏng vấn, tôi có
nói với cô ta rằng: ''Những cặp vợ chồng trẻ nên
tắt máy truyền hình và thay vì nhìn vào hướng ti
vi, họ có thể nhìn vào nhau để thực tập lắng nghe
nhau''. Sở dĩ tôi đã đề nghị như thế là vì tôi nhớ có
một  nhà  văn  người  Pháp,  tên  là  Antoine  Saint
Exupéry,  tác  giả  của  quyển  tiểu  thuyết  rất  nổi
tiếng - Hoàng Tử Bé. Trong cuốn tiểu thuyết đó,
tác giả có nói rằng: ‘‘Thương nhau không phải là
chỉ  ngồi  đó để  ngắm nhìn  nhau,  mà  phải  cùng
nhìn về một hướng’’. Điều ông ta nói có thể có lý,
nhưng nó không có lý nếu quý vị đều cùng nhìn
vào một hướng mà hướng đó lại là hướng ti vi.



Tôi đã khuyên các đọc giả của tờ báo Phụ Nữ như
thế này:  Muốn thiết lập truyền thông, trước hết
quý vị hãy tắt máy truyền hình đi và nhìn vào
nhau thật kỹ với tất cả sự chú tâm, chánh niệm,
rồi hỏi người thương của mình: ''Anh yêu quý,
có phải chúng ta là một cặp vợ chồng có hạnh
phúc không?'' Đó là câu hỏi rất thật, rất thiết
thực. Rồi quý vị  hỏi tiếp: ''Nếu không, thì tại
sao? Vì những nguyên do nào đã khiến chúng
ta đánh mất đi hạnh phúc?'' Đây là câu hỏi sinh
tử có công năng giúp quý vị nhìn lại  tình trạng
hiện thực của quý vị. Quý vị nói tiếp: ''Chúng ta
có công ăn việc làm, có nhà cao cửa rộng, có xe
hơi hạng sang, có máy truyền hình...,  có tất  cả.
Thế tại sao chúng ta vẫn không hạnh phúc? Tại
sao chúng ta không cảm thấy thoải mái khi nhìn
nhau? Tại sao chúng ta cứ trốn tránh nhau bằng
cách nhìn vào hướng truyền hình?''

Vì vậy đây là bài thực tập đầu: Quý vị hãy tắt
máy truyền hình đi, quay lại nhìn nhau và đặt câu
hỏi rất thật như thế. Nếu cặp vợ chồng bỏ ra nữa
giờ đồng hồ để tìm hiểu lý do tại sao họ không
hạnh phúc với  nhau thì  sẽ  khám phá ra  những
nguyên do đã đưa đến tình trạng không hạnh phúc
của họ và cả hai bắt đầu thực tập lắng nghe nhau
và cùng nhìn sâu để hiểu và để tái lập lại truyền
thông, xây dựng hạnh phúc cho nhau.

Khi chúng ta cùng ăn cơm trong chánh niệm,
thì  đối  tượng của chánh niệm lúc  bấy  giờ  là
thức ăn. Ta thiết lập truyền thông với vũ trụ, với
thiên nhiên và ta nhận thấy thức ăn này là tặng
phẩm của đất trời, của muôn loài và công phu lao
tác. Nếu có chánh niệm, ta tiếp xúc được với ánh
nắng mặt trời, với mây, mưa, đất đá... với tất cả
vạn hữu của vũ trụ. Ở Làng Mai, chùa Pháp Vân -
Xóm Thượng, vào khóa tu mùa Hè, tôi thường ăn
sáng với một chú thị giả tại cốc Ngồi Yên. Buổi
ăn sáng của tôi  có một miếng bánh mì và chén
nhỏ sữa chua trộn với muối nêm. Trong khi ăn, tôi
nhìn ra đồng cỏ xanh mướt ở phía trước cốc và
thấy những con bò đang ăn cỏ; rồi nhìn vào chén
sữa chua, bỗng nhiên tôi thấy rằng tôi giống như
những con bê đang uống sữa từ bò mẹ. Tôi thấy
rõ mẹ của tôi cũng là một con bò mẹ và tôi đang
uống sữa của bò mẹ. Tôi thấy bò mẹ đang ăn cỏ

và làm sữa chua cho tôi ăn. Nhìn vào chén sữa
chua, tôi biết rằng bài pháp thoại mà tôi sắp nói
được làm bằng chén sữa  chua tôi  đang ăn.  Ăn
cơm im lặng như thế là một phép thực tập giúp tôi
truyền thông rất sâu sắc với sự sống và tôi không
cần phải nói một lời nào.

Trong  khi  ăn,  đối  tượng  thứ  hai  của  chánh
niệm là những người đang ngồi bên cạnh ta. Ta
có ý thức sự có mặt của người thân, người bạn tu
đang ngồi đó không? Mỗi người đều mang trong
tự thân những nỗi buồn vui, sợ hãi, hy vọng, khổ
đau và hạnh phúc. Người nào cũng có ước muốn
tu tập để chuyển hóa khổ đau của mình và phát
triển khả năng hiểu biết, thương yêu và an vui để
ban phát cho người khác. Được ngồi ăn chung với
những người bạn đồng tu, với các thầy, các sư cô
và sư chú là một niềm vui rất  lớn, là sự truyền
thông rất mầu nhiệm. Không nhất thiết phải nói
chuyện huyên thuyên với nhau mới gọi là truyền
thông. Nếu quý vị ngồi đó và tỏa ra năng lượng
bình an, vững chãi, thảnh thơi và tươi mát, thì quý
vị đang hiến tặng món quà rất quý giá cho những
người đang ngồi chung quanh quý vị. Nếu người
kia ngồi đó và cống hiến sự có mặt đích thực của
mình, tỏa chiếu được sự vững chãi, thảnh thơi và
an lạc, thì quý vị được thừa hưởng rất nhiều.

Sự truyền thông chân thật có thể thực hiện được
trong sự im lặng. Sự im lặng có thể rất hùng tráng
và nuôi dưỡng. Có khi vì  nói chuyện,  chúng ta
không truyền thông được với nhau, vì mỗi người
đều bị kẹt vào những định kiến riêng của mình, và
không ai có khả năng lắng nghe ai. Tôi cam đoan
rằng chỉ cần sau vài ngày thực tập, quý vị sẽ thấy
công năng và sự mầu nhiệm của phép thực tập im
lặng. Mới thực tập thì cảm thấy khó chịu, nhưng
khi  quen  rồi,  quý  vị  sẽ  thấy  rất  dễ  chịu,  nuôi
dưỡng và trị liệu.

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương 

Hỏi:  Con rất thích câu “lắng nghe để hiểu, nhìn
lại để thương” mà Thầy Làng Mai thường dạy.
Tuy nhiên  khi  thực  tập  con  lại  thấy  càng hiểu
nhiều bao nhiêu thì lại càng khó để thương bấy
nhiêu, bởi vì mình hay vướng vào chuyện tranh



cãi đúng, sai. Không chỉ riêng con mà rất nhiều
người cũng vướng vào tình trạng đó. Con phải
thực tập như thế nào mới đúng với ý nghĩa của
câu  “lắng  nghe  để  hiểu,  nhìn  lại  để  thương”.
Kính xin quý thầy, quý sư cô giúp đỡ cho con.

Thầy Pháp Ấn  trả lời:  Trong sự tu  học của
mình, trước tiên là tự thân mình phải chuyển hóa
cho bằng được. Khoan đòi hỏi những người xung
quanh chuyển hóa. Tự thân mình phải trở thành
bông hoa tươi mát trước. Hãy để cho lòng mình
lắng xuống và tiếp xúc với mầu nhiệm của trời
xanh, mây trắng, tiếp xúc được với nụ cười của
em thơ, tiếp xúc được với vẻ đẹp của đời sống. Và
khi tiếp xúc với những mầu nhiệm của đời sống
thì tình thương trong mình ứa ra. Đó là nền tảng
căn bản của đạo Bụt.

Nếu trong trái  tim mình không ứa ra được tình
thương đích thực thì mình không cắm rễ được vào
đời  sống. Giữa mình và đời sống còn là hai sự
thật rời rạc, không dính liền nhau. Thí dụ mình
đang  ngồi  trong thiền  đường  tu  học,  nếu  trong
lòng  mình  cảm  thấy  ấm  cúng  và  mình  có  thể
thương  được  những  người  đang  có  mặt  xung
quanh, mình nói: may quá mình tu mà có anh chị
tu cùng mình, mình tu mà có bạn. ‘Ăn cơm có
canh, tu hành có bạn’. Như vậy là mình có mối
liên  hệ  thật  sự,  mình  cắm rễ  được  vào  những
người xung quanh. Đời sống tu học của mình có
rất nhiều yếu tố nuôi dưỡng chung quanh, vấn đề
là  làm sao  mình  cắm rễ  vào  những  yếu  tố  đó
được. Và khi mình cắm rễ được như vậy thì con
người mình càng ngày càng vững ra, tình thương
trong mình càng vững chãi.

Khi mình có tình thương thì tiếp xúc đến đâu chất
liệu  thương yêu  sẽ được trao  truyền  cho người
mình tiếp xử đến đó. Tu là làm sao cho lòng mình
có  tình  thương  rất  thật.  Khi  mà  mình  có  tình
thương rất thật thì tự nhiên mình hiểu người kia
trên vị trí của người đó, trên cái nhìn của người
đó mà mình không đòi hỏi người đó phải thay đổi
theo cái nhìn của mình. Nếu mình có thể thương
được người đó khi người đó đang làm như vậy,
người  đó đang theo một tập tục như vậy thì  tự
nhiên từ từ, chính tình thương của mình sẽ làm
cho lòng mình rỗng rang, mình sẽ có khả năng

chấp nhận người đó như chính họ và có thể hòa
hợp được với họ. Nền tảng tu tập căn bản là sự
bình an trong lòng của mình.

Nhiệm vụ cần thiết của mình là khi cần thì tưới
tẩm. Sư Ông có dạy các con, tu là tưới tẩm hạt
giống.  Trong  mỗi  con  người  chúng  ta  đều  có
những hạt giống hiền lành, hạt giống thương yêu,
hiểu biết, chấp nhận, tha thứ và bao dung. Mình
tập tưới tẩm hạt giống đó và mở lòng ra để thay
đổi. Ví dụ trong trường hợp của Pháp Ấn. Đôi khi
trong chúng có vấn đề giữa sư anh này không hòa
thuận với sư em kia, hoặc là sư chị này không hòa
thuận với sư em kia, hoặc là cư sĩ này không hòa
thuận  với  cư  sĩ  kia.  Trong  khi  cho  pháp  thoại
trong  lòng  Pháp  Ấn  không  nghĩ  là  mình  đang
trách sư em A, đang trách sư chị B, v.v… Nhưng
khi  xong một  pháp thoại,  thí  dụ có một  sư em
thấy một sư chị cười tươi thì nói: “Hồi nãy Thầy
Pháp Ấn nói là để bênh sư chị hả?” Rồi có bữa
Pháp Ấn nói pháp thoại, sư chị nhìn qua thấy sư
em rất tươi vui, khi pháp thoại xong đi ra, sư chị
nói: “Thầy lúc nào cũng bênh sư em, rầy các sư
chị.” Thật ra Pháp Ấn không có ý đó. Trong lòng
chúng ta không rỗng rang nên chúng ta nghe và
nhìn sự việc qua tấm kính nhận thức của mình.
Trong lòng của mình đã có sẵn định kiến rồi, nên
khi nhìn thì mình nhìn theo cái có sẵn trong lòng
của mình chứ không phải nhìn sự thật của thực
tại. Vậy nên mình tập tu sao cho những lăng xăng
trong lòng mình lắng xuống hết thì mới được.

Truyền thông có nghĩa là mình chỉ nói hoặc nghe
mà không mong mỏi một kết quả nào. Đây là một
điều rất  căn bản. Mình  nói để người khác hiểu
mình và mình  nghe để hiểu người đó chứ không
phải  mục  đích  của  mình  nói  hoặc  nghe  là  để
chuyển người đó,  để người  đó thay đổi.  Không
phải như vậy.  Chính vì chúng ta không thật  sự
hiểu nhau, không thấy được nỗi khổ niềm đau của
nhau, vì thiếu sự truyền thông thâm sâu đó nên
chúng ta mới có vấn đề và kẹt vào khái niệm đúng
và sai. Nếu thật sự hiểu được niềm đau của người
đó,  hiểu được nỗi  khổ của  người  đó,  tôn trọng
được niềm đau của người đó thì vấn đề không còn
là đúng, là sai nữa. Bởi vì giữa hai trái tim sẽ có
sự giao thoa, thông cảm. Hiểu được niềm đau nỗi



khổ của người đó thì tình thương thật sự sẽ ứa ra
trong trái tim mình.

Thật sự khi mình thương một người nào, người đó
làm gì cũng được, người đó nói sao mình cũng
chấp nhận, người đó nói bậy mình cũng cười xề
xòa  cho  qua.  Nhưng  khi  mình  đã  không  thích
người đó rồi thì người đó nói ngọt ngào mấy đi
nữa  mình  cũng  thấy  người  đó  không  thật.  Dù
người đó có thật mấy đi nữa thì mình cũng nghĩ
người đó toàn là giả dối.  Ông đó hả, toàn là đồ
giả dối; hoăc cô vợ của tôi toàn là giả dối, đâu có
thiệt gì đâu. Bởi cái sai trái của người kia có đầy
trong trái tim mình rồi, mình không thể làm cho
lòng mình nó trống được, nên có ai đó nói khác đi
mình cũng không thay đổi suy nghĩ của mình. Do
đó vấn đề quan trọng là  vấn  đề tự  tu  của  mỗi
người, mình phải hạ thủ công phu. Mình phải làm
sao cho tình thương trong trái tim của mình nó ứa
ra được, có sự chuyển hóa trong thân và trong tâm
mình thì kết quả chung quanh mình với thời gian
nó sẽ đến.

Sinh hoạt quán niệm tháng 5 năm 2015

 Ngày quán niệm đầu tháng 5 năm 2015 
của tăng thân Thuyền Từ sẽ được tổ chưc 
vào ngày thứ Bảy 2 tháng 5 từ 9 giờ sang 
đên 4 giờ chiều tại chùa Hoa Nghiêm, 
9111 Backlick Rd. Fort Belvoir, VA 

22060, điện thoại (703)781-4306.  Xin vào
trang nhà dưới đây để biết thêm chi tiết: 
http://crpcv.org/thuyentu/

 Sinh hoạt quan niêm vơi tăng thân MPCF 
do anh chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí 
hướng dẫn bằng Anh ngữ sẽ được tổ chức 
tại UUCF, 2709 Hunter Mill Road, 
Oakton, VA 22124. Xin xem trang web: 
http://www.mpcf.org/workshops.html

* Nưa ngày quan niêm vào thư Bảy 16
tháng 5 từ 8:45 giờ sáng tới  1 giờ chiều. 

 Một  khóa  tu  bằng  Anh  ngữ  do  anh  chị
giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng dẫn
sẽ được tổ chức từ chiều thứ sáu 29 tháng
5 tới chiều thứ chủ nhật 31 tháng 5 năm
2014,  tại  trung  tâm  Claymont  Court,
Charlestown, WV. Để biết  thêm chi tiết,
xin  xem  trang  web:
http://mpcf.org/retreat_cultivating_joy_20
15-05.html. 

Quỹ tu học:
Quỹ trước còn  $3,692.88

Không có thu nhâp          -------
Quỹ còn       $3,692.88
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