
Các bạn thân mến, 
        
Tôi, Như Nguyên là thiền sinh của khóa 8 nhập thất chuyên tu, mùa thu 
2011 vừa qua, 
 Tuy là mùa thu đã qua nhưng tôi vẫn nhớ những ngày tu học đó, 10 ngày 
gác bỏ hết chuyện đời, sống an lạc dưới mái nhà Như Lai ấy... mọi người ai 
cũng rất, rất là dễ thương... 
  
     Ở trong thơ ca họ nói rằng, thu là mùa của chia ly thu thương nhớ. 
nước mắt mùa thu..v..v 
nhưng mùa thu của chúng ta, là mùa thu hội ngộ thu tu học, và một mùa 
thu nửa là  thu an lạc " bởi vì chị Thu An lúc nào cũng vui vẻ,"  
  
Mùa thu ở đây rất đẹp rất thơ mộng, nhất là những buổi chiều lất phất 
mưa bay. lá vàng rơi lả tả hay sương trắng giăng lưng chừng đồi, tôi nhìn 
cảnh liền dính ngay với cảnh, nhìn rõ ràng mà không dính mắc. tin chắc 
rằng là chị  "Minh Cảnh", còn bác Phúc Ngạn là bờ bến bình yên, thế nên, 
bác Ngạn mới làm lớp trưởng trong coi cho cả đoàn thuyền Bát nhã tụi tôi, 
Trong 10 ngày khổ học về kỹ thuật và nghệ thuật  thực hành thiền rốt ráo, 
các bạn thiền sinh ai  cũng chăm chỉ học, có rất nhiều bạn đậu "bằng cao 
học" (chánh định tỉnh giác ) tôi rất tự hào về các bạn đồng song với tôi (từ 
lớp căn bản) họ rất xuất sắc, khóa học kết thúc rồi mà, Như Nguyên vẫn 
còn nguyên như, cứ chạy ngược  trên đường mòn ngôn ngữ, cuôí cùng rồi 
thì tôi cũng tốt nghiệp với mảnh bằng "trung cấp" ( định có tầm không tứ 
& định không tầm tứ ) như vậy cũng mừng lắm rồi , biết rằng mình đã đi 
đúng con đường, và phải chuyên cần thực hành nhiều  hơn nửa , tôi bước 
đi từng bước một, cho thật vững chắc. có như vậy thì mới định được lâu và 
sâu , mặc dù tôi chưa từ giả được tôm cua, cá thịt, nhưng lần đầu tiên 
trong đời , tôi ăn chay được 10 ngày mà chưa thấy ngán, tôi thích nhất là 
món canh chua, 
  
    Hai tháng sau, 
KHÔNG NÓI đã trở thành người bạn thân, yêu dấu ! của tôi, nhưng tôi chỉ 
thầm thương trộm nhớ mà thôi, chứ không dám gọi ra lời "Không Nói" ơi ! 
đường mòn ngôn ngữ đã cắt rồi, nhưng... còn chờ "chìa khóa vàng" mở 
kho báu, thể nhập chân như... 
       
  



NhuNguyen , gửi lời cám ơn đến tất cả ,Sư Thầy Sư phụ ,Cô chú và các 
bạn đồng tu trong khóa nhập thất. đã giảng dạy, hướng dẫn, hỗ trợ và 
chia sẽ để chúng ta cùng nhau bước vào ngưỡng cửa tâm linh. thanks !!! 
mong gặp lại các bạn đông đủ vào mùa thu năm sau, 
    
  
      Niềm Vui Nhập Thất 
  
 Đường mòn ngôn ngữ ta đi 
sinh lão, bệnh tử, thiếu chi thảm sầu 
cuộc đời mai một, biết đâu ?  
tu, để hóa giải khổ đau kiếp này, 
cơ duyên, học được phápThầy 
Không Nói ... Không Nói ... miệt mài công phu 
tiền trán đóng cửa im ru. 
tới PRECUNEUS vùng đầu ở trên 
vô định, tĩnh thức, chớ quên 
mã số, Không Nói ... gợi lên trong lòng 
ngờ đâu, chốn ấy rỗng không ... 
chỉ có hỷ lạc mênh mong dâng tràn, 
cô đọng, tối hậu, không tan 
pháp KHÔNG NÓI, chìa khóa vàng là đây... 
         
                                         Toronto, Dec 09 2011 
                                                           NhưNguyên, 
 


