
Ngày xửa ngày xưa có một vị Sư rất khả kính, ngài có trí tuệ sắc bén và lòng từ bi bao la đã giáo hóa được 
nhiều người.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày thu,ở vùng đồi núi Thanh Sơn bên cạnh một biển hồ nước ngọt lúc nào 
cũng trong vắt một màu xanh thẫm. Dưới chân đồi lẫn trong rừng thông có một túp lều, là nơi vị Sư khả 
kính đang dạy những người học trò đến từ khắp mọi nơi.
Hôm ấy cũng như mọi ngày, khi mặt trời chưa lên, các học trò đã qui tụ về gian chính của túp lều đợi chờ lời 
giáo huấn của Thầy. Trên bồ đoàn Vị Sư ngồi thẳng lưng, khuôn mặt thanh thản tĩnh lặng, hướng mắt nhìn 
tất cả đám học trò, cất giọng nhẹ nhàng nhưng rất trang nghiêm nói :
“Tất cả các con đã đến đây với một trí năng tỉnh ngộ. Các con đã theo ta để mong cầu tìm được kho báu. 
Cách tìm kho báu, các bí kíp và bản đồ đi đến kho báu ta đã trao truyền cho các con bấy lâu nay. Nay đã 
đến lúc các con phải dấn thân tự đi tìm kho báu CN cho chính mình. Lời ta dặn dò đã rõ ràng như ban đầu 
: tránh con đường rậm rạp, rối rắm vòng vo CL đầy rủi ro, đi con đường thẳng KL phải vượt dốc nhưng an 
toàn đến nơi. Ta hết lời, các con hãy sửa soạn lên đường.” 
Vị Sư vừa dứt lời, đám học trò trao đổi ánh mắt cho nhau ngầm hiểu rằng đã đến giờ phút quyết định. Một 
học trò tóc trắng đã theo học từ lâu, xem ra hiểu thông sự việc đứng lên chắp tay y giáo phụng hành, những 
học trò còn lại đồng đứng dậy cúi đầu yên lặng. Sau đó tất cả rút lui vào chỗ riêng sắp sửa hành lý và phương 
tiện lên đường.



Theo sách cổ truyền rằng, cái kho báu CN nằm ở trong khu vực mỏ 
CLTH cả triệu năm rồi, từ thưở vô thủy vô chung nào đó, rồi được một 
Vị Phật cách đây hơn hai ngàn năm tìm ra và để lại dấu vết cho người đời 
sau phải tìm đến. Đường đi đến khu vực mỏ CLTH đã xa mà còn hiểm 
trở, thêm vào đó việc đào mỏ cần rất nhiều dụng cụ, thành ra đám học 
trò tất bật đem bao nhiêu thứ đã cất giữ từ khi bắt đầu đến học với Vị Sư 
ra để sắp xếp hành trang.
Ai nấy đều mang theo những thứ cần thiết như : cái khoan mỏ loại mạnh 
mấy ngàn mã lực có nhãn hiệu KN, đồ bảo vệ ô nhiễm như mắt kính, 
mask, găng tay…chất lượng rất tốt nhãn hiệu NT, bình dưỡng khí rất hiện 
đại hiệu 2T có sensor cho biết khi hít vào, khi thở ra, hít vào dài ngắn ra 
sao đều nhạy biết, kể cả khi ngưng chỉ thở từng chặp ngắn. Còn lương 
thực thì của Công ty TĐBN sản xuất gồm có : TĐ,BCĐ,NU,TPA…toàn 
là những loại thực phẩm không những tốt cho dinh dưỡng mà còn trị đủ 
thứ bệnh, như bệnh K, CN, DM là những loại bệnh thông thường hay bị 
trên đường đi.
Đặc biệt trong đám hành lý thấy có một loại xe foldable chuyên chở người 
và dụng cụ trong khi khai thác mỏ tuy nhẹ nhưng rất cứng và chắc chắn 
gọi là xe ĐH, có nệm xe TCBĐ êm ái, xe chạy bằng năng lượng TG không 
bao giờ cạn, khi lái chỉ cần nhấn nút GNB và bên cạnh có monitor báo 
hiệu an toàn, khi hiện ra màu xanh với chữ Acetyl thì biết xe hoạt động 
tốt, nếu màu đỏ với chữ NorE thì phải ngưng ngay. Xe được sắp gọn gàng 
vào valise Thư Giãn.
Gần đến trưa thì việc đóng gói hành trang đã xong xuôi, tất cả học trò đến 
chào vị Thầy của mình để lên đường. Đám học trò bịn rịn trình với Vị Sư :
“ Đệ tử chúng con ra đi biết bao giờ gặp lại Sư Phụ ?”
Vi Sư vẫn với nét mặt thanh thản phẳng lặng nói :
“Bao giờ các con vào được kho báu CN thì sẽ thấy ta”
Câu trả lời có kẻ hiểu, kẻ không nhưng nhìn thấy vị Thầy của mình không 
nói gì thêm nữa,tất cả biết rằng đến lúc phải chia tay nên cúi đầu chắp tay 
chào rồi quay gót ra đi.
Khi người học trò cuối cùng rời khỏi túp lều, cánh cửa khép lại, Vị Sư cầm 
tách trà nhấp môi rồi nhẹ nhàng đặt xuống, hướng đầu thẳng phía trước 
với cái nhìn trống rỗng, bắt đầu mở camera TN……
Trên đường đi, đám học trò kẻ trước người sau tay cầm BĐNT đang 
hướng thẳng đến khu mỏ CLTH, trông ai cũng hăng hái vui vẻ, có một vài 
học trò thỉnh thoảng lại tách ra ngửi hoa ngắm bướm, nhưng rồi thấy bạn 
đồng hành vẫn đi thẳng, thì hoảng hốt nhớ lại lời dặn của Sư Phụ : “tránh 
con đường CL đầy rủi ro…”…vội vàng chạy theo nhập lại với chúng bạn. 
Có một số người đi dọc đường thấy đám học trò mạnh dạn đi tìm kho 
báu thì muốn đi theo, nhưng khi biết ra mình không có hành trang cần 
thiết đành ở lại, hẹn năm sau tìm đến Vị Sư khả kính kia để xin làm học 
trò.

Ngày qua ngày….

Một hôm Vị Sư đang an tịnh trong túp lều thì thấy antenna Tr.G cho 
tín hiệu, ngài mở camera nhìn ra một khoảng bao la vô tận từ từ đi 



đến………Kìa, đám học trò đang bao vây quanh khu mỏ CLTH….mọi người đều đi vào đúng vị trí 
….Chúng đeo kính NT…..với cái khoan KN ngồi trên xe ĐH….nhấn nút GNB chạy đi vùn vụt…công 
lực phát ra bao trùm khắp cả khu mỏ CLTH…….núi rừng, chim muông, cây cỏ ngẩn ngơ đứng sững bất 
động……
……Vị Sư nhắm mắt nghỉ ngơi……thời gian trôi đi………
…..antenna Tr.G lại cho tín hiệu….tín hiệu liên tục….lần này zoom vào thì thấy đám học trò còn cách 
xa cái Kho Báu CN, chúng ngổn ngang khắp nơi trong khu vực mỏ CLTH, mặt mày lem luốc, quần áo 
xơ xác, nhưng nhìn kỹ thì thấy thần sắc người nào cũng sáng sủa…Vị Sư soi vào từng học trò, có người 
mặc dù đang ở vị trí tốt lại đi lệch đường vòng quanh kho báu thay vì đi thẳng vì cái nút GNB của xe ĐH 
bị lỏng, có người rơi mất mắt kính bảo hộ NT nên quờ quạng, có người đang mài dũa cái khoan KN bị 
sứt mẻ….Đằng kia một nhóm học trò đang tụ họp lại bàn tán, một người nói lương thực sắp cạn, một 
người nói chúng ta cần có thêm vitamin BN 2,3,4 và thuốc CTĐ, một người nói đi lâu rồi mà đường đến 
kho báu CN chưa biết như thế nào thành ra ngày gặp lại Sư Phụ là vô định, nghe đến đây thì trong đám 
học trò có hai người như chợt nhớ ra điều gì vội chạy đi tìm trong ba lô một thiết bị phát sóng, rồi loay 
hoay với những sợi dây chằng chịt…. tất cả đám học trò thấy vậy bu quanh lại….

Nơi túp lều, Vị Sư thấy đám học trò của mình như thế, ngài ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi đứng dậy kho-
an thai mỉm cười : Ta sẽ cho cầu không vận webcast tiếp tế cho các con đầy đủ lương thực thuốc men và 
phụ tùng để các con vững tâm đi tìm kho báu CN. Khi nào cần thấy ta các con sẽ thấy. Tín hiệu từ Vị Sư 



vừa phát ra, nơi hiện trường đám học trò nhận được ngay, chúng òa ra vui mừng vô tả và biết ơn Sư Phụ 
vô cùng. 
Vị Sư với khuôn mặt từ bi an lạc hướng tâm về cái kho báu CN và các đệ tử…..
Bỗng có tiếng gió rít qua khe cửa của túp lều, Vị Sư nhìn ra, mưa đã tạnh, trăng ló ra sau đám mây đen 
cuồn cuộn, chếch về hướng tây.

Kính dâng  Sư Ông và Sư Phụ với lòng biết ơn đã giáo hóa chúng con.
Thân tặng các anh chị em thiền sinh Khóa tu học Bát Nhã 1 tại Blue Mountains,ON



Những chữ viết tắt để đố các bạn học :

CN = Chân Như ; CLTH = Chân Lý Tối Hậu ; CL = Có Lời ; KL = Không Lời ; KN = Không Nói ; NT = 
Như Thực
2T = 2 Thì ( thở 2 thì) ; TĐBN = Tục Đế Bát Nhã ; TĐ = Tứ Đế ; BCĐ = Bát Chánh Đạo ; NU = Ngũ 
Uẩn
TPA = Tam Pháp Ấn ; K = Khổ ; CN = Chấp Ngã ; DM = Dính Mắc ; ĐH = Định Huệ ;TCBĐ = Tọa Cụ 
Bồ Đoàn
TG = Tánh Giác ; GNB = Giữ Niệm Biết ; TN = Tâm Như ; BĐNT = Bản Đồ Nhận Thức ; Tr.G = Trực 
Giác
BN 2,3,4 = Bát Nhã 2,3,4 ;  CTĐ = Chuyên Tu Định

Như Anh


