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Có Bụt trong xe
(Pháp thoại cua Sư Ông ngày 10-31-2013 tại xóm
Thượng, chua Làng Mai )

Ở  Việt  Nam  cũng  như  ở  các  nước  Phật  giáo,
trong  xe  hơi  người  ta  thường  treo  tượng  Bụt,
hoặc là treo một túi  kinh trong đó có Bát Nhã
Tâm Kinh,v.v.,  nhưng không có nghĩa  rằng khi
mình có treo tượng Bụt thì có Bụt ở trong xe. Dù
tượng Bụt làm bằng plastic, hay làm bằng ngọc đi
nữa thì cái đó cũng không phải là Bụt. Chỉ khi
nào trong xe có người thở và nhìn trong chánh
niệm thì khi đó mới có Bụt thật mà thôi. 

But Có Ngôi Trong Xe Không?

Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng
10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại  thiền đường
Nước Tĩnh, xóm Thượng, trong khóa tu mùa thu.
Sáng  nay  tại  Phương  Khê,  khi  thức  dậy  thì  ở
ngoài là 3 độ C. Làng Mai đang vào mùa thu, lá
chưa vàng nhiều. Sáng nay có sương mù nhưng
khi mặt trời lên thì sương cũng tan hết. Hôm nay
Thầy có cơ hội kể lại một ít về chuyến đi vừa qua
ở Bắc Mỹ. Chiều nay, có thể các vị khác sẽ tiếp
tục kể. Thầy chỉ kể vài nét chính thôi. 

Cầu nguyện Đất Mẹ cho một ngày mưa 

Chuyến đi vừa qua kéo dài  hai tháng hai mươi
ngày.  Trước  khi  lên  đường,  Thầy  không  được
khỏe lắm, còn ho. Sang tới Canada vẫn còn ho.
Nhưng chuyến đi này rất may mắn. Sau khóa tu
Canada thì  Thầy hết  ho.  Ở Mỹ,  mình có  ba tu
viện:  tu  viện  Bích  Nham ở New York,  tu  viện
Mộc Lan ở Mississippi  và tu  viện Lộc Uyển ở
California. Ba nơi đều không có mưa; trời nắng
kéo dài và trong rừng suối khô cạn.  Nhưng khi
tăng đoàn tới thì cả ba nơi đều có mưa. Ban đầu
thì là Bích Nham. Thầy tới được chừng ba, bốn
ngày thì trời bắt đầu mưa. Rất là hạnh phúc. Các
loài chúng sanh, kể cả loài người nữa, đều hạnh
phúc. Cây cối cũng rất là hạnh phúc.

Mộc Lan cũng vậy. Thiếu mưa rất lâu, nhưng sau
khóa tu cho người Việt thì  có mưa.  Vì vậy mà
khóa tu cho người nói tiếng Mỹ được hưởng cái
sự mát mẻ đó, rất là hay. Tại tu viện Lộc Uyển,
nắng lâu ngày quá nên nhiều cây sage đã bắt đầu
chết. Vì vậy trước khi về Lộc Uyển,  Thầy đã bắt
đầu chú nguyện, gửi năng lượng cầu đất Mẹ và
cha Trời cho mưa, nhưng đến khi xuống tới phi
trường Los Angeles rồi thì nghe nói vẫn chưa có
mưa. Vì vậy mà ngồi trên xe, Thầy tiếp tục chú



nguyện. Thầy nói: Tăng đoàn Làng Mai xin đất
Mẹ và trời Cha cho một ngày mưa hoặc một đêm
mưa. Và đôi khi Thầy nghĩ đất Mẹ và cha Trời
chưa thương Tăng đoàn Làng Mai đủ để trời mưa,
cho nên Thầy cầu cứu với đất Mẹ là tất cả các loài
chúng sanh ở trong rừng, kể cả các loài cây cối
đang rất  mong đất  Mẹ cho một ngày mưa,  một
đêm mưa.

Và cuối cùng thì có mưa.  Chiều hôm đó, Thầy
ngồi thiền trong nhà và nhìn ra thấy mưa rất đẹp,
trong lòng có rất nhiều hạnh phúc. Ngày hôm sau
Thầy đi thăm cây, và thấy rõ ràng là cây cối đang
rất hạnh phúc. Chỉ cần năm ngày sau là các cây
sage lấy lại phong độ, bắt đầu cho ra những đọt
non. Thành ra chuyến đi này rất may mắn, có ba
trận mưa tại ba trung tâm của mình.

Chuyến đi này có rất nhiều khóa tu, nhiều ngày
quán niệm, và nhiều buổi diễn thuyết công cộng.
Phái đoàn làm việc rất nhiều. Các thiền sinh cũng
như  quần  chúng  được  hưởng  rất  nhiều  lợi  lạc.
Không những vậy mà các thầy các sư cô ở tại ba
tu viện đều có cơ hội đi theo Thầy và tăng đoàn
trong suốt chuyến đi. Thành ra thầy trò và huynh
đệ có cơ hội làm việc chung với nhau, ngồi với
nhau, đi với nhau, phụng sự với nhau, rất là hạnh
phúc.

Bụt có ngồi trong xe không? 

Có một hôm ngồi trên xe bus, Thầy hỏi vị thị giả
của  Thầy:  “Con nghĩ  là  Đức Thế Tôn có  ngồi
trong  xe  với  mình  hay  không?”.  Thầy  Pháp
Nguyện  trả  lời:  Dạ  có.  Thầy  nói:  có  chắc  hay
không? Hôm ấy có tới ba chiếc xe bus. Thầy ngồi
trong một chiếc, và còn hai chiếc kia... Muốn biết
là  có  Bụt  ngồi  trong xe hay không,  chuyện  đó
cũng dễ thôi.

Nếu trong xe năm chục người  ngồi  mà có một
người thôi đang thở trong chánh niệm thì có nghĩa
là Bụt đang ngồi trong xe. Mà nếu có hai người,
ba người, năm người cùng thở, cùng ngắm phong
cảnh trong chánh niệm thì sự có mặt của Bụt rất là
rõ ràng. Và nếu tất cả năm chục người đều đang
thở thì chuyện đó là chuyện rất mầu nhiệm. Thầy
có nói rằng chỉ cần trong xe có một người thở
trong chánh niệm thôi là đã có Bụt ở trong xe.
Và có Bụt ở trong xe thì tất cả mọi người trong
xe đều được bảo hộ bởi năng lượng đó và trong
xe có an ninh hơn nhiều.

Ngồi  trong  xe,  xe  bus  hoặc  xe  van  hoặc  xe
thường, nếu quý vị muốn hỏi câu hỏi “có Bụt ngồi
trong xe này hay không?” thì quý vị có thể tự trả
lời  được.  Mình  có  quyền  làm cho  Bụt  có  mặt
trong xe hay không? Nếu mình thở trong chánh
niệm thì mình biết chắc là có Bụt đang ngồi trong
xe và cả xe đều được bảo vệ.

Ngồi  trên  máy  bay  từ  San  Francisco  về  Paris,
Thầy cũng có hỏi: Có Bụt ở trong máy bay này
hay không? Câu trả lời rất rõ. Muốn có Bụt trong
máy bay thì mình chỉ cần thở trong chánh niệm.
Thành  ra  mình  có  một  quyền  năng  rất  lớn  mà
mình không biết. Nếu có hai người, ba người thở
thì sự có mặt của Bụt càng rõ ràng hơn nữa. Cho
nên Thầy muốn các vị, từ xóm Thượng đi xuống

xóm Hạ hay đi về xóm Mới, khi ngồi trên xe nên
hỏi:  trong  xe  này  có  Bụt  ngồi  với  mình  hay
không?

Thầy nhớ trong một chuyến đi Ấn Độ do giáo thọ
Shantum Seth tổ chức, mình đi một phái đoàn tới
300 người, vì vậy cho nên mình có tới 11 chiếc xe
bus. Và Thầy muốn là trên chiếc nào cũng có Bụt
ngồi cả chứ không phải chỉ  có chiếc của Thầy.
Cho nên Thầy yêu cầu trên mỗi chiếc xe bus đều
có một cái chuông, lâu lâu mình thỉnh một tiếng
chuông cho mọi người thở. Và khi mọi người đều



thở thì chắc chắn là có Bụt đang ngồi trong xe với
mình. Bụt đang ngồi với mình thì mình có hạnh
phúc nhiều hơn, có an ninh nhiều hơn. Thành ra
muốn biết là Bụt có ở trong xe hay không, câu trả
lời rất dễ.

Khắp nơi trên thế giới, tăng thân mình khi đi xe
nên có chuông trên xe. Phải có một cái chỗ để
chuông. Ở Việt Nam cũng như ở các nước Phật
giáo, trong xe hơi người ta thường treo tượng Bụt,
hoặc  là  treo  một  túi  kinh  trong đó có Bát  Nhã
Tâm Kinh,v.v.,  nhưng không có nghĩa  rằng khi
mình có treo tượng Bụt thì có Bụt ở trong xe. Dù
tượng Bụt làm bằng plastic, hay làm bằng ngọc đi
nữa thì cái  đó cũng không phải là Bụt.  Chỉ khi
nào trong xe có người  thở và nhìn trong chánh
niệm thì khi đó mới có Bụt thật mà thôi. Cho nên
Thầy đề nghị từ nay về sau, trong mỗi xe của tu
viện đều phải dán lên câu: Có Bụt ngồi trong xe
không? Và khi lên xe thấy câu đó thì mình có thể
nói:  thôi,  để mình làm cho Bụt có mặt đi! Nếu
những người khác đang bận lo lắng, bận suy nghĩ
về những chuyện khác thì mình làm việc này cho
họ.

Ngày hôm qua Thầy đã viết xuống câu thư pháp

“Bụt có ngồi trong xe không?” hay là câu "Có
Bụt trong xe không?". Từ nay về sau trên mỗi xe,
hoặc là xe bus, hoặc là xe van hoặc xe thường đều
nên dán câu đó, và chúng ta cũng cần có thêm
một cái chuông nhỏ nữa. Và vị nào lái xe thì khi
đại chúng đã lên xe rồi, có thể nhắc: không biết có
Bụt  ở  trong xe  hay không? Và nhờ một  người
thỉnh chuông cho mọi người thở. Đó cũng là một
phương pháp thực tập chánh niệm.

Có Bụt  trong cuộc đời  là  chúng ta  đã có  hạnh
phúc nhiều lắm! Nhưng đâu phải chỉ có Bụt trong
cuộc  đời,  mà  mình  còn  có  nhau nữa,  cho nên
hạnh phúc đó rất là lớn! Vì vậy khi mình thỉnh
chuông thì mọi người sẽ không nói chuyện, không
suy nghĩ  mà trở về với  hơi thở và ý thức rằng

mình đang có Bụt trong cuộc đời và mình cũng
đang còn có nhau. Còn hạnh phúc nào lớn hơn thế
nữa?

Thơ:

Uyên Nguyên
(Trich trong “Thơ Tưng Ôm và Măt Trơi  Tưng
Hạt, tuyên tâp thơ Nhât Hạnh, Lá Bôi, 1996 )

Himalaya là day nui nào? 
Trong tôi có môt ngon hung phong đinh vươn cao
trơi mây khói.
Hay đên cung tôi dươi chân hung phong không 
tên goi
Ngôi trên nhưng tang đá xanh không tuôi
Lăng nhin thơi gian xe tưng sơi tơ óng ánh, dêt 
thành bưc lua không gian

Sông Cưu Long chay nơi đâu?
Trong tôi có môt trương gian cuôn cuôn, không 
biêt đa băt nguôn tự chôn thâm sơn nào
Ngày đêm nươc bac phăng phăng cuôn về nơi vô 
đinh

Hay cung tôi tơi tha thuyền trên dong hung manh
Để cung tim về chung đich cua vũ tru bao la

Andromeda là tên cua đám mây sao nào?
Trong tôi có môt tinh hà chuyển vân âm thâm, 
muôn triêu tinh câu sáng chói
Hay cung tôi bay, rách lươi không gian, đương 
mây mở lôi
Tiêng đâp cánh cua anh sẽ gây chân đông tơi môi 
vi sao xa.

Homo sapiens là tên giông sinh vât nào?
Trong tôi có môt chu bé tay trái vén màn đêm, tay
phai câm môt bông hoa măt trơi làm đuôc
Hai măt bé là hai vi sao, tóc bé bay cuôn cuôn, 
như mây trên khu rưng già giông bao



Hay cung tôi tơi hoi bé tim chi và đang đi đâu?
Đâu là uyên nguyên?  Đâu là quy xư?  Đương về 
có nhưng nga nào?
Ô hay, bé chi mim cươi
Bông hoa trên tay bé

Bông trở thành môt măt trơi đo chói
Rôi bé môt minh lưng thưng đi tơi giưa nhưng vi 
sao.

Sinh hoạt quán niệm tháng 11 năm 2016

 Ngày quán niệm đầu tháng 11 năm 2016
của tăng thân Thuyền Từ sẽ được tổ chức
vào thư Bay 5  tháng 11 tư 9 giơ sáng đên
4 giơ chiều tai UUCF, 2709 Hunter Mill
Road, Oakton, VA 22124.  Kinh xin quý vi
đem theo thức ăn chay để ăn trưa chung và
mang y phục thoải mái để ngồi thiền. Xin
vào trang nhà dưới đây để biết thêm chi
tiết:  http://crpcv.org/thuyentu/

 Sinh hoat quán 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

* Tron ngày quán niêm vào thư Bay 26
tháng 11 từ 8:45 giờ sáng tới  4 giờ chiều.
 

 Môt khóa tu 5 ngày bằng Anh ngư do anh
chị giáo thọ Chân Ý và Chân Trí hướng
dẫn sẽ được tổ chức từ chiều thứ Sáu 9
tháng 12 tơi  chiều  thư Tư 14 tháng 12
năm 2016, tại trung tâm Claymont Court,
Charlestown, WV. Để biết  thêm chi tiết,
xin  xem  trang:
http://mpcf.org/retreat_inner_child_201
6-12.html.

Quỹ tu học:

Quỹ trước còn  $4099.34 

Đóng góp tháng 10                    $145.00
Phươc sương MPCF       -$100.00
Quỹ còn                              $4144.34
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