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Trại hè Thanh Thiếu niên “Niềm Vui Giác Ngộ” – tháng 6 năm 2018 

 

 

 

 
 
 
 

Lời giới thiệu 
 
Dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư Thích Diệu Thiện, Viện 

chủ Thiền Viện Phổ Môn, người đã thể nhập và đang sống 

với Tâm Giác Ngộ, Tăng đoàn Phổ Môn đã tổ chức thành 

công Trại hè 5 ngày “Niềm Vui Giác Ngộ” tại Thiền Viện 

Phổ Môn từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 năm 2018 cho 

các em thanh thiếu niên từ 7 tuổi đến 18 tuổi. 

 

 

 

 

 

 

 

Trại hè 5 ngày “Niềm Vui Giác Ngộ” tại Thiền Viện Phổ Môn 

Đây là khóa tu tuổi trẻ được thực hiện dưới hình thức sinh 

hoạt trại hè 5 ngày tại khuôn viên Thiền Viện Phổ Môn ở 

Charles Lane trong một không gian tu học lý tưởng, rộng 

thoáng, tĩnh lặng và an toàn, cùng với đội ngũ hướng dẫn 

bao gồm quý Sư Cô và Thiền sinh phụ tá, theo sự chỉ đạo 

của Thiền Sư Viện Chủ. Đây là những học trò theo Thiền 

Sư Thích Diệu Thiện tu học nhiều năm, được Thiền Sư 

từng bước khai mở nội tâm giúp họ nhận ra những mê 

chấp che mờ khả năng Giác ngộ, nhờ đó, có nội tâm thông 

thoáng, vững chải, sáng suốt, có được tình yêu Giác ngộ 

nên phát nguyện cùng nhau hướng dẫn và hỗ trợ các em 

phát triển niềm vui Giác ngộ. Chương trình “Trại hè Niềm 

Vui Giác Ngộ” là một cuộc hành trình không chỉ dừng ở 

hiểu biết về lý thuyết, mà các em có những trải nghiệm 

thực tế qua các sinh hoạt ý nghĩa và bổ ích.  

Bậc làm cha mẹ nào cũng muốn đi tìm mùa hè lý tưởng 

cho con mình có thời gian thư giãn sau một năm học chính 

khóa bận rộn và căng thẳng. Vì vậy, muốn tìm mùa hè vui 

vẻ và bổ ích cho con là thử thách không nhỏ với cha mẹ. 

Một trong những mối quan tâm của phụ huynh là, các em 

sẽ gặt hái được gì khi tham dự một khóa tu học kéo dài 

gần cả tuần. Chúng ta hãy cùng nhau xem các em tận 

hưởng trọn vẹn những ngày hè bổ ích, đầy ý nghĩa và khó 

quên ở Phổ Môn như thế nào nhé! 

Ngày 1 - Khám phá thế giới Giác ngộ 
 

Ngày đầu tiên, sau khi làm thủ tục nhập trại, các em đã 

bước vào “Hành trình tìm về Niềm vui Giác ngộ” để bắt 

đầu một cuộc sống tự lập và làm quen với “ngôi nhà Giác 

Ngộ Phổ Môn.” Có những ánh mắt hồn nhiên, bỡ ngỡ, đầy 

thắc mắc và xen lẫn âu lo… đây là nơi nào vậy? tại sao 

cha mẹ đưa mình đến đây? mình phải sống ở đây đến 5 

ngày sao? lại phải xa rời gia đình, xa người thân và thế 

giới quen thuộc của mình nữa... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phụ huynh đang làm thủ tục nhập trại cho các em 

 

Trại hè Thanh Thiếu niên 

“Niềm Vui Giác Ngộ” 
Ngày 23 – 27 tháng 6, năm 2018 

Thiền Viện Phổ Môn 
Universal Door Meditation Center 
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Những băn khoăn, ngỡ ngàng ban đầu của các em dần dần 

được giải đáp khi nghe quý Sư Cô từng bước giới thiệu 

chi tiết về mục đích của khóa tu. Với tâm an bình, tươi 

sáng và đầy thương yêu, quý Sư Cô cho các em biết về 

hai vị Thầy Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện, Viện 

chủ Thiền Viện Phổ Môn (Houston), và Thiền Sư Thích 

Thông Hội, Viện chủ Thiền Viện Suối Từ (Dallas), và tâm 

nguyện độ sanh rộng lớn của hai Thiền Sư dành cho mọi 

người, đặc biệt cho thế hệ tương lai, mong cho các em 

hiểu được Tâm Trong Sáng vốn sẵn nơi chính mình và có 

cơ hội trải nghiệm những diệu kỳ vô cùng lợi ích khi trở 

về sống với Tâm Trong Sáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quý Sư Cô cùng các em lễ Phật trước khi khai mạc khóa tu 

 

Lớn lên trong sự phát triển không ngừng của xã hội, sự 

lớn mạnh của công nghệ thông tin, internet, kinh tế, khoa 

học kỹ thuật, các em thanh thiếu niên rất dễ mất mình 

trong thế giới vật chất và môi trường xã hội ngày nay... 

Sống chấp thật vào thế giới ảo và sống không biết gì về 

thế giới thật. Bằng Tuệ Giác, tình thương và diệu dụng độ 

sanh của Tâm Giác Ngộ, hai Thiền Sư mong trao truyền 

ánh sáng Giác ngộ đến với tuổi trẻ hôm nay, giúp các em 

biết về một thế giới siêu việt hơn thế giới vật chất, ngay 

từ lúc các em còn nhỏ hoặc đang ở tuổi chập chững bước 

vào ngưỡng cửa cuộc đời. Đó là thế giới Giác ngộ, một 

thế giới thanh tịnh, trong sáng, an nhiên, tự tại, rõ ràng 

thường biết, không còn ngã chấp, giúp các em sống thật 

với chính mình, có cái nhìn xác thực về cuộc sống mà các 

em phải và sẽ đối diện, nội tâm thông thoáng và vững chãi, 

không sợ hãi, không mất phương hướng trước những biến 

chuyển của dòng đời. 

 

Sư Cô Phổ Chơn đã đưa ra ví dụ mà Thiền Sư Thích Diệu 

Thiện từng khai thị cho mọi người, rất thực tiễn và dễ 

hiểu, như hình ảnh 3 bình nước – cho các em thấy rõ mình 

chính là nước trong, không phải là nước đục, và tại sao 

cần phải trở về nước trong, đó là Tâm Trong Sáng vốn sẵn 

nơi mình để luôn sống an vui, tươi tắn, hồn nhiên và sáng 

suốt trong mọi hoàn cảnh. Các em chăm chú theo dõi quý 

Sư cô chia sẻ, những nét mặt giãn ra, những ánh mắt sáng 

dần và thấp thoáng tin yêu. Các em bắt đầu có khái niệm 

về thế giới Giác ngộ và hiểu tại sao chủ đề của khóa tu là 

“Choose AWAKE” – “Chọn GIÁC NGỘ”. 

 

Điểm đặc biệt ở sự hướng dẫn của hai bậc Thầy Giác Ngộ 

là không cho các em thêm kiến thức mà chính các em phải 

trải nghiệm để xác định khóa tu tuổi trẻ cho các em những 

“gia tài vô giá” gì. 

 

Sau buổi khai mạc khóa tu, các em đã bắt đầu bước vào 

cuộc hành trình khám phá về mình. Ngày đầu tiên, phần 

đông các em cảm thấy rất gò bó, khó chịu, khi phải đối 

diện với nhiều thử thách: xa cha mẹ gia đình, tuân thủ theo 

quy định và thời khóa tu học, cách ly thiết bị điện tử, thực 

tập Thiền trong mọi hoàn cảnh đi, đứng, ngồi, ăn uống, 

lẫn cả cách để dép, và tự phục vụ những nhu cầu cá nhân 

của mình như rửa chén sau khi ăn cơm. Những thử thách 

này, hoàn toàn ngược lại với đời sống của các em thường 

ngày. Ví dụ, có một em 9 tuổi không cảm thấy thoải mái 

khi phải xa mẹ của mình, nhưng ngay đây, em được quý 

Sư Cô giúp em nhận ra chính "nước đục" đang khấy động 

trong nội tâm làm em phản ứng, nhờ vậy, em bắt đầu biết 

quay về nhìn lại, thấy vấn đề nằm ở đâu nên rơi rụng cảm 

xúc khó chịu, tìm lại niềm vui nơi chính mình. 

 

Buổi chiều, các em được chơi trò chơi “Mystery Box – 

Cái hộp bí ẩn.” Trong cái hộp bí ẩn có nhiều đồ vật linh 

tinh. Mỗi đội gồm có 2 em, cả hai đều bị mịt mắt. Một em 

lấy ra 1 món đồ trong hộp và mô tả món đồ đó qua xúc 

giác, và em khác vẽ lại dựa trên những gì người bạn mình 

mô tả. Sau khi 2 em đã đoán món đồ đó là gì, cả hai có 

thể mở khăn bịt mắt và nhìn xem có đúng như các em 

đoán không. Trò chơi này, các em nhỏ ở Mỹ dường như 

rất quen thuộc, chủ yếu là biết dùng các giác quan của 

mình như công cụ giúp các em khám phá và cố gắng hiểu 

về đặc tính của đối tượng, quan sát và tập dùng từ để mô 

tả. Khi nghe đến trò chơi này thì các em nét mặt hớn hở 

hẳn lên, thích thú, tỏ ra rất rành rõi về nội dung và cách 

thức chơi. Nhưng, các em không ngờ mục đích thật sự của 

trò chơi không phải như mình nghĩ. Mỗi trò chơi Trí tuệ 

Thiền Sư Thích Diệu Thiện chọn ra, là một tiến trình khai 

phá nội tâm cho các em, giúp các em nhận ra Gia tài vô 

giá nơi mình. Được quý Sư Cô tận tâm hướng dẫn và nhắc 

nhở, khi chơi, các em biết quay về nhìn lại mình, thay vì 

trước đây mất mình theo trò chơi và theo tập khí ‘thắng 

thua’. Nhờ vậy, các em nhận ra những cảm giác, nỗi sợ 
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hãi, tiếng nói trong đầu, khi bị bịt mắt, tuy cầm món đồ 

trên tay nhưng không nhìn thấy nên không biết nó là cái 

gì, giống như sống trong bóng tối, không biết phương 

hướng, không biết mình đang ở đâu và đi đâu. Khi sống 

trong lầm mê ôm chấp, không khác gì sống trong bóng 

tối, tất cả đều là không biết, chỉ là đoán mà thôi. Đến lúc 

mở khăn bịt mắt, là sống với Tâm Giác Ngộ, mọi vật hiện 

rõ trước mắt, không còn sợ hãi, bình thản, không cần 

đoán, biết mình cần phải làm gì, có quyết định sáng suốt. 

Ngay đây, các em bừng tỉnh, gương mặt sáng lên...à...bây 

giờ mới biết rõ tại sao mình cần choose Awake, chọn Giác 

ngộ, chọn sống Mở mắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các em đang trải nghiệm trò chơi “Cái hộp bí ẩn” 

 

Lâu nay các bậc phụ huynh luôn mong muốn con em mình 

trưởng thành nhưng lại không chuẩn bị tâm lý để đón nhận 

những phát triển của các em. Nếu ai đang có con ở tuổi 

thanh thiếu niên, chắc cũng đồng cảm là mình có thể trò 

chuyện dễ dàng và thông suốt với con khi các em còn nhỏ. 

Nhưng khi các em bước vào tuổi thanh thiếu niên, sự giao 

tiếp với các em trở nên khó khăn. Giới trẻ ngày nay chịu 

nhiều áp lực vì phải đương đầu với những vấn đề mà các 

thế hệ trước không hề biết đến. Bất đồng quan điểm về 

văn hóa và ngôn ngữ là hàng rào cản trở các em không thể 

tâm sự với cha mẹ, vì thế, mỗi ngày trôi qua khoảng cách 

giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa. Các em từ trường 

về nhà là lao mình vào thiết bị điện tử, trò chơi trên mạng, 

tin nhắn trên điện thoại, giao tiếp trên Facebook hay 

Snapchat cả ngày, vui buồn và chìm đắm trong thế giới 

riêng của mình. 

 

Quý Sư Cô Phổ Môn hướng dẫn các em trong tinh thần 

và năng lượng Giác ngộ nên quý Sư Cô đón nhận các em 

như “chính các em là”, hiểu, cảm thông và thương các em. 

Chính tình thương và sự trợ duyên nhiệt tình của quý Sư 

Cô đã cảm hóa, giúp các em mạnh dạn tâm sự chia sẻ 

trong buổi họp nhóm của các em từ 16-19 tuổi. Buổi tối 

ngày đầu tiên thật ý nghĩa và cảm động. Trong bầu không 

khí gần gũi và thân tình, mọi người lắng nghe các em 

thanh thiếu niên mở lòng chia sẻ nỗi niềm giấu kín bấy 

lâu nay. Từng em nói lên những gút mắc của mình trong 

mối quan hệ với cha mẹ và gia đình, vây quanh vấn đề là 

cha mẹ không hiểu gì về các em. Cha mẹ lúc nào cũng cho 

rằng mình đúng. Mỗi khi các em có chuyện muốn nói, cha 

mẹ không chịu lắng nghe, mà có nghe thì cũng đánh giá 

theo quan điểm của mình. Cứ mỗi việc các em làm dù 

đúng hay sai, chỉ cần không theo sự áp đặt của cha mẹ thì 

cho là lỗi của các em, chẳng hỏi vì sao các em làm như 

vậy. Dần dần, các em không còn dám nói ra những suy 

nghĩ của mình, không thể gần gũi chia sẻ những vấn đề 

của mình với cha mẹ. Nghe đến đây...cảm nhận như gáo 

nước lạnh tạt vào mặt, vì cha mẹ nào cũng thường cho 

rằng mình hiểu được con, nên chắc chúng ta chẳng lạ gì 

với câu nói: “Tôi sanh nó ra, lẽ nào tôi không hiểu được 

nó!”. Phụ huynh chúng ta thường chỉ nhìn về phía con 

mình, nhưng, có bao giờ tự đặt câu hỏi cho bản thân, 

“Mình có thật sự hiểu mình chưa? Nếu không thì làm sao 

chúng ta có thể hiểu được người khác, dù là hiểu con 

mình?” 

 

Chắc phụ huynh cũng thắc mắc, tại sao các em có thể mở 

lòng tâm sự như vậy? Nếu các em không nhận được sự 

hướng dẫn biết quay trở về “nước trong” vốn sẵn nơi 

chính mình, nhận ra những vướng mắc trong nội tâm thì 

làm sao mở toang được cánh cửa lòng đã từ lâu khép kín? 

Từng em chia sẻ, cả nhóm vỗ tay, không phải do chia sẻ 

hay mà là sự khích lệ, góp thêm sức mạnh giúp mỗi em 

nói lên tiếng nói chân thật tận đáy lòng mình. Các thiện 

nguyện viên, cũng là những bậc làm cha mẹ, có người rơi 

nước mắt khi nghe tiếng nói chân thành từ các em, tuy 

không phải là con của mình nhưng có một sức mạnh 

nhiệm mầu chạm mạnh vào con tim giúp mình thức tỉnh. 

Giáo dục con cái theo sự áp đặt của mình đưa đến mâu 

thuẫn trong mối quan hệ với con mình mà không hề biết! 
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Ngày 2 – Đánh thức khả năng Giác ngộ 
 

Sau nhiều năm được quý Thầy khai mở, điểm hóa, giúp 

trở về Niềm Vui Giác Ngộ, quý Sư Cô và Thiền sinh nồng 

cốt ở Thiền Viện Phổ Môn đã từng bước trực tiếp hướng 

dẫn giúp các em nhận ra “nước đục” đang khuấy động 

trong nội tâm, ngay đó biết quay về mình, hướng đến 

“nước trong” – Niềm vui Giác ngộ vốn sẵn nơi các em. 

Nhờ vậy, các em bắt đầu lắng đọng và thích nghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đội tí hon của Sư Cô Phổ Nguyện 

 

Trong môi trường trại hè, không có cha mẹ bên cạnh để 

nương tựa hoặc giúp đỡ nên các em phải học cách tự chăm 

sóc bản thân trong các sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, vui 

chơi và làm việc. Ngoài sự mong đợi các em sẽ có được 

những lợi ích gì khi tham gia trại hè, có phải mối quan 

tâm đầu tiên của phụ huynh khi chọn trại hè, là sự an toàn 

và sinh hoạt căn bản hằng ngày của các em? Quý Sư Cô 

và Thiền sinh phụ tá trong ban tổ chức được sự hướng dẫn 

tu học của hai vị Thầy Giác Ngộ nên việc tổ chức khóa tu 

rất chu đáo, từ Thiền đường đến nhà bếp, việc ăn uống 

mỗi ngày 3 bữa, các phòng ngủ nghỉ cho các em, sân chơi, 

trò chơi, cho đến việc vệ sinh cá nhân của các em. Quý Sư 

Cô chia các em làm 4 đội, mỗi đội có cùng lứa tuổi. 1 Sư 

Cô, có khi, 2 Sư Cô, tùy theo số lượng nhiều ít của đội, 

đảm trách hướng dẫn đội mình cả ngày không rời vị trí. 

Ngoài ra, Thiền viện đóng cổng suốt 5 ngày khóa tu để 

đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng của môi trường bên 

ngoài, cho các em không gian thanh tịnh để tu học. Ban 

ẩm thực cũng chuẩn bị chu đáo 3 bữa ăn chính với các 

món chay dinh dưỡng, thay đổi theo thực đơn mỗi ngày 

và các thức ăn nhẹ và nước uống giải khát sẵn sàng cho 

các em dùng trong giờ giải lao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ứng dụng thiền trong lúc xếp hàng vào sinh hoạt mới 

 

Thiền Sư Thích Diệu Thiện, ngay giây phút thể nhập Tâm 

Giác Ngộ, Thiền Sư thấy rằng ai cũng có khả năng Giác 

ngộ nhưng do vô minh, tham ái, sân hận che lấp hạt giống 

Giác ngộ. Sự hướng dẫn của Thiền Sư đối với người lớn 

hay các em trẻ đều giống như nhau, không muốn cung cấp 

cho họ nhiều thông tin hoặc nhiều kiến thức, hay khuyến 

khích họ nương dựa vào bất cứ thứ gì từ bên ngoài, kể cả 

sách vở. Thiền Sư chỉ muốn cho mọi người biết Gia Tài 

Vô Giá bên trong chính họ và những vướng mắc trong nội 

tâm đã cản trở họ nhận ra và dùng được Gia Tài đó. Do 

đó, chương trình sinh hoạt của trại hè do Thiền Sư hướng 

dẫn quý Sư Cô soạn thảo, không nặng về nội dung và hình 

thức, mà là chất lượng của mỗi hoạt động phải có công 

năng giúp các em biết dừng lại, nhìn sâu vào chính mình, 

quay về nước trong, nhận ra Tâm Trong Sáng để có được 

Chơn hạnh phúc. 

 

Hôm nay, các em tiếp tục cuộc hành trình tìm về chính 

mình qua một trò chơi Trí tuệ khác “Mine Field – Bãi 

mìn.” Bãi mìn được thiết lập trên sân cỏ rộng thoáng, bao 

gồm những ly giấy, bình nhựa rỗng, và những đồ vật mềm 

mại, an toàn, đặt ở nhiều nơi trên khắp sân cỏ. Các em 

được chia ra nhiều đội, mỗi đội gồm 2 em. Trong mỗi cặp, 

một em sẽ bị bịt mắt và không được phép nói chuyện. Em 

khác được nhìn thấy và nói chuyện, nhưng không được 

phép chạm vào người đồng đội của mình hoặc vào bãi 

mìn. Em bị bịt mắt sẽ đi trong bãi mìn từ bên này qua đến 

bên kia. Em đó phải an toàn tránh chạm vào mìn (các đồ 

vật nằm trên cỏ), bằng cách ‘lắng nghe’ sự hướng dẫn của 

bạn đồng đội để biết đi như thế nào không chạm mìn. Sau 

khi đội thành công đến phía bên kia của bãi mìn, 2 em sẽ 

trao đổi vai trò và lặp lại quá trình. 
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Đây là một trò chơi phổ biến và hấp dẫn đối với các em 

nhỏ ở Mỹ, giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tinh 

thần đồng đội. Ở Phổ Môn, điểm nhấn của trò chơi này là 

tầm quan trọng của sự bình thản, vững chãi, rõ ràng, thông 

suốt trong mọi hoàn cảnh. Các em, chính mình trải 

nghiệm nội tâm, nhận ra nỗi sợ hãi, bất an khi không thấy 

ánh sáng, sự khó khăn khi không biết mình đang ở đâu và 

cần phải bước như thế nào để không chạm mìn. Nhờ có 

bạn đồng đội hướng dẫn cách bước đi, em mới có thể đến 

được điểm đích an toàn. 

 

Tuy chỉ mới 2 ngày, các em bắt đầu nhận sâu hơn về sự 

sống của mình hằng ngày, sống “Nhắm Mắt”, nên có 

nhiều sợ hãi và bất an, không biết mình phải làm gì khi 

đối diện những tình huống trong cuộc sống. Khi có hai vị 

Thầy Giác Ngộ hướng dẫn trở về sống trong thế giới Giác 

ngộ, sống ‘Mở Mắt’, các em sẽ thấy rõ mọi việc, nên bình 

thản và biết phải cần làm gì trong mọi hoàn cảnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Các em đang trải nghiệm trò chơi “Bãi mìn” 

 

Dưới sự hướng dẫn rõ ràng và trong sáng của quý Sư Cô 

và Thiền sinh phụ tá, các em bắt đầu ý thức tuân thủ theo 

thời khóa tu học trong ngày, đi ngủ và thức dậy đúng giờ, 

có mặt đúng giờ tại địa điểm chỉ định để chuẩn bị cho các 

hoạt động trong ngày. 

 

Trong khi ăn, không còn lao xao nói chuyện ồn ào như 

ngày đầu tiên. Các em đã ứng dụng được thiền trong khi 

ăn, ăn trong tĩnh lặng và không bỏ phí thức ăn. Các em 

cảm nhận được hương vị khác nhau của các món ăn, mà 

không theo thói quen kén chọn thức ăn như trước đây. Các 

em làm chủ được sự ăn uống của mình, nhờ vậy có cơ hội 

tiếp nhận đủ chất dinh dưỡng cần thiết trong mỗi bữa ăn. 

Sau mỗi bữa ăn, các em được hướng dẫn cách rửa chén 

trong tỉnh thức, vừa rửa chén vừa thực tập thiền quay về 

nội tâm, phát huy ý thức trách nhiệm, biết đỡ đần cha mẹ 

và anh chị em khi về lại nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giờ thiền tọa trong Thiền đường 

 

Các em được hướng dẫn cách nói chuyện, giao tiếp với 

những người xung quanh, biết lắng nghe hơn, không 

phóng ra, chạy theo tập khí ‘thắng thua’ làm tổn thương 

người khác. Nhờ vậy, các em dễ dàng hòa hợp và biết giúp 

đỡ lẫn nhau. Thiền tập không chỉ giới hạn khi ngồi, ăn, 

hay nói chuyện, mà còn áp dụng lúc các em đi, đứng, ngay 

cả cách để dép ngay ngắn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ngày 3 – Phát huy trí tuệ và tiềm năng   
 

Khi các em sống và sinh hoạt trong năng lượng Giác 

ngộ, có nội tâm thông thoáng, trí tuệ và tiềm năng của 

các em được phát triển. Sáng nay, quý Sư Cô cho các em 

thể nghiệm thiền qua hội họa. Mỗi em vẽ một bức tranh 
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bằng sơn nước về chủ đề “Choose AWAKE” trên vải 

canvas. Trại hè ở Phổ Môn không phải là trại hè nghệ 

thuật, không chú trọng năng khiếu vẽ tranh, nhưng mục 

đích là, cho các em cơ hội tìm lại chính mình trong nghệ 

thuật vẽ tranh. Mỗi em phải thể hiện trên bức tranh 

những gì mình hiểu biết và cảm nhận từ chủ đề, nên đòi 

hỏi các em có sự tập trung, thẩm thấu những gì mình học 

và trải nghiệm trong 2 ngày qua. Tuy chủ đề giống nhau 

nhưng mỗi em diễn đạt cách khác nhau trên tranh vẽ, vì 

mỗi em có sự nhận thức và trải nghiệm theo tầng tâm 

thức của mình. Có em vẽ hình hoa sen, mặt trời, nước 

trong, v.v. tượng trưng cho Tâm Giác Ngộ. Nhưng điều 

quan trọng các em đã nhận ra, đó là, mỗi người chúng ta 

vốn dĩ là Tâm Trong Sáng, không tỳ vết như vải canvas 

trắng, nhưng chúng ta bắt đầu lấy vô nhiều thứ từ bên 

ngoài, kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm, truyền thống, 

văn hóa, vẽ nhiều thứ, sơn nhiều màu lên vải trắng...rồi 

chấp cho nó là mình, hình thành bản ngã, thế rồi, suy 

nghĩ và hành xử theo bản ngã, làm khổ mình, khổ người. 

Ngay đây, các em nhận ra phiền não đến từ chính mình 

chứ không phải do ai khác hay hoàn cảnh bên ngoài. 

Nhận ra điều này, các em hiểu về mình hơn nên hiểu và 

biết cảm thông cho cha mẹ và những người xung quanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đánh thức tiềm năng Giác ngộ trong mỗi em 

 

Năng lượng Giác ngộ và tình thương vô điều kiện của 

hai vị Thầy Giác Ngộ và sự hỗ trợ bằng cả tâm huyết của 

quý Sư Cô đã đánh thức tiềm năng Giác ngộ trong các 

em. Những gì các em trải nghiệm chỉ trong vài ngày 

ngắn ngủi mà giá trị không gì sánh được. Thiết nghĩ, các 

bậc cha mẹ phụ huynh chúng ta có thể cho con em mình 

tất cả trong cuộc sống, nhưng chúng ta không thể cho 

các em "gia tài tâm linh" như Thiền Sư Thích Diệu 

Thiện đã trao truyền cho các em trong khóa tu tuổi trẻ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với Tuệ Giác và diệu dụng độ sanh của Tâm Giác Ngộ, 

Thiền Sư Thích Diệu Thiện cho các em trải nghiệm những 

sinh hoạt đa dạng, đơn giản, dễ hiểu, không nhiều nội 

dung mà tạo nguồn cảm hứng, tất cả đều hướng các em 

đến Giác ngộ. Mỗi giây mỗi phút trong khóa tu, ăn, chơi, 

ngủ nghỉ, các em đều có cơ hội trở về “nước trong". 

 

Chiều nay, các em được giải trí xem phim. Quý Sư Cô cho 

các em xem trích đoạn của phim “Inside Out,” rất nổi 

tiếng và quen thuộc với các em nhỏ ở Mỹ. Bộ phim xoay 

quanh cuộc sống trong trí óc của cô bé 11 tuổi, khi cô bé 

chuyển nhà đến một thành phố mới cùng cha mẹ, và cùng 

với 5 cảm xúc của mình: Vui Vẻ (Joy), Buồn Bã 

(Sadness), Sợ Hãi (Fear), Tức giận (Anger) và Chán Ghét 

(Disgust), những nhân vật đại diện cho các cảm xúc của 

con người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hết các em đã xem qua bộ phim này, có em còn xem 

nhiều lần. Nhưng...lần này thì khác hẳn. Trước đây, các 

em cho buồn vui giận hờn thương ghét là cảm xúc tự nhiên 

và bình thường của con người. Nhưng vì được sống trong 

môi trường Giác ngộ và năng lượng “nước trong”, sự quay 

về nội tâm mạnh hơn, đã giúp các em nhận ra rằng, chúng 

ta có rất nhiều tiếng nói trong đầu, đưa đến những cảm 

xúc, sau đó là lời nói và hành động. Khi sống với "nước 

đục", các em sẽ có những cuộc chiến nội tâm vì nhiều tình 

huống diễn biến khác nhau trong cuộc sống, gây tổn 
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thương cho chính mình, cha mẹ và những người xung 

quanh. 

 

Ngày 4 – Nuôi dưỡng hạt giống Giác ngộ 
 

Sáng nay, sau khi được thực tập thiền động tác, các em 

được quý Sư Cô hướng dẫn làm poster chuẩn bị cho buổi 

Thiền trà ngày mai. Poster rất quen thuộc với các em vì 

thường xuyên làm ở trường học. Làm poster cần sự sáng 

tạo, khả năng thiết kế và trình bày nội dung. Nhưng khi 

làm poster về Giác ngộ, còn đòi hỏi thêm sự sáng trong 

nội tâm. Quý Sư Cô và Thiền sinh phụ tá hướng dẫn các 

em cách lên ý tưởng cho poster, muốn vậy, phải lắng tâm 

nhìn lại tất cả những gì mình trải nghiệm trong suốt khóa 

tu. Mỗi em nói ra cảm nhận của mình, và cho cả đội bầu 

chọn, những trải nghiệm nổi bật nhất sẽ được trình bày 

trên poster. Điều này giúp các em phát huy khả năng phối 

hợp làm việc theo nhóm, biết lắng nghe và biết nhìn sâu 

để lựa chọn nội dung sâu sắc cho chủ đề. Trong hoạt động 

này các em được thỏa sức thể hiện sự sáng tạo và khả năng 

hội họa của mình. 

 

Ngoài mục đích chính cho các em cơ hội ôn lại những trải 

nghiệm và lợi ích có được trong khoá tu tuổi trẻ, các đội 

phải cùng nhau thể hiện khả năng sáng tạo, phối hợp chặt 

chẽ khi làm việc theo nhóm, phát huy tinh thần đoàn kết, 

một điều nữa, đó là khả năng thuyết trình cảm nhận của 

mình về những thông điệp được cả đội lựa chọn trình bày 

trên poster. Bằng sự hồn nhiên, trong sáng có được sau 

những ngày tu học trở về “nước trong”, các em rất hứng 

thú và say mê tạo ra những bức thông điệp Giác ngộ có ý 

nghĩa và giá trị tâm linh gửi đến cha mẹ và mọi người. 

Sau khi làm xong poster, các em còn tập dợt thuyết trình 

và làm thiệp tri ân dâng lên quý Thầy, quý Sư Cô và dâng 

cho cha mẹ khi họ đến dự Thiền trà cuối khóa. 

 

Ngày 5 – Hạt giống Giác ngộ nẩy mầm 
 

Hoa trái của khóa tu mùa hè 5 ngày, đó là buổi Thiền trà 

tri ân trước khi bế mạc khóa tu. Cha mẹ, ông bà, phụ 

huynh của các em đều được mời đến tham dự. Sự quan 

tâm đối với con em mình thể hiện rõ nét khi mọi người có 

mặt đông đủ và đúng giờ, vì ai cũng mong biết được các 

con của mình đã nhận được những gì trong khóa tu tuổi 

trẻ 5 ngày. 

 

Quá đổi ngạc nhiên khi họ chứng kiến từng em đối trước 

quý Thầy, quý Sư Cô và quý phụ huynh, vui vẻ chia sẻ 

những trải nghiệm của mình, những điều mà các em nhận 

ra, đã giúp các em hiểu về mình hơn, và nhờ vậy biết cảm 

thông cho cha mẹ và những người xung quanh. Mỗi đội 

lần lượt đứng lên giới thiệu và chia sẻ về poster của đội 

mình. Có những em còn rất nhỏ nhưng sự nhận thức về 

chủ đề rất sâu. Từng em trong đội nói ngắn gọn cảm nhận 

riêng về những gì mình được học và trải nghiệm trong 

khóa tu. Các em vô cùng biết ơn hai vị Thầy Giác Ngộ đã 

giúp cho các em nhận ra Gia tài vô giá ở nơi mình mà các 

em không bao giờ biết. Nếu không được về tham dự trại 

hè thì các em làm sao biết mình chính là "nước trong", lâu 

nay, hằng ngày sống trong "nước đục" chỉ đem phiền não 

cho mình và cha mẹ. Trong 5 ngày qua đã cho các em cơ 

hội trải nghiệm sự diệu kỳ khi trở về sống với "nước 

trong". 

 

Qua đây, các em bày tỏ lòng biết ơn, quý trọng đối với 

ông bà, cha mẹ, đã cho mình món quà tinh thần vô giá mà 

các em chỉ biết được sau khi trải nghiệm trọn vẹn 5 ngày 

khóa tu. Thông thường tuổi trẻ có thể nhận thức rõ ràng 

những gì xảy ra trước mắt với tâm tính hăng say của các 

em, nhưng về mặt tâm linh cần trải nghiệm qua sự hướng 

dẫn của bậc Minh sư, nên lúc đầu các em có thể bị phản 

ứng khi cha mẹ đưa mình đi trại hè. Quý Thầy tán thán 

công đức của cha mẹ đã tin tưởng Thiền viện Phổ Môn 

cho con em mình tham gia trọn vẹn 5 ngày trại hè và ở nội 

trú tại Thiền viện. Nếu không vì tình thương và sự tin 

tưởng của cha mẹ đưa con em mình đến, làm sao các em 

có cơ hội biết về thế giới Giác ngộ và mình có khả năng 

Giác ngộ? Vì hiểu được mình nên các em mới hiểu, cảm 

thông và thật sự thương cha mẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đội 1 giới thiệu poster của mình 
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Đội 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đội 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đội 4 

 

Giây phút cảm động nhất là lúc một phụ huynh chia sẻ 

cảm nhận của mình về trại hè. Khi nghe Thiền viện giới 

thiệu về trại hè trên đài, cô cảm thấy hay nên quyết định 

cho con mình tham gia. Tuy biết xa con 5 ngày không dễ 

nhưng muốn tặng con món quà tâm linh giá trị, cô đành 

“bấm bụng” cho đi. Hằng ngày, cô nhớ con lắm, cứ mãi 

lo nghĩ, không biết con mình giờ này đang làm gì, ăn uống 

như thế nào? Ngủ nghỉ ra sao? những lo âu thông thường 

của người mẹ. Bây giờ cô mới biết, con mình sinh hoạt rất 

vui ở trại hè,  nên đâu còn nhớ đến mình đâu. Đến lúc, 

chứng kiến sự chuyển hóa của con và nghe các em chia sẻ 

về trải nghiệm của mình trong trại hè, cô bàng hoàng xúc 

động vì cô không ngờ trại hè ở Phổ Môn hướng dẫn các 

em nhỏ biết trở về sống với Tâm Trong Sáng, một “gia tài 

tâm linh vô giá” nơi mỗi người. Cô rơi lệ tâm sự, cha mẹ 

nào cũng thương con, cứ mãi miết đi làm kiếm tiền lo cho 

con cuộc sống đầy đủ, cho con tất cả những gì mình có, 

nhưng đâu biết con cái rất cần đời sống tâm linh, nhưng 

Gia Tài Vô Giá này, chính bản thân cha mẹ còn không 

biết, thì làm sao cho con mình được. Những lời Pháp của 

quý Thầy và sự chia sẻ chân thật của các em, giúp cho các 

bậc cha mẹ bừng tỉnh, nhận ra chính mình cũng có những 

nội kết đưa đến mâu thuẫn và khó khăn trong mối quan hệ 

với con mình. Con của cô, khi nghe lời tâm sự chân thành 

của mẹ mình, đã bật khóc, vì em cảm được tình thương 

của mẹ dành cho em. Cha mẹ lúc nào cũng thương con 

cái, nhưng vì sống "Nhắm Mắt" nên không biết thương 

trọn vẹn và không biết cách cho con. 

 

Quý Thầy rất vui khi thấy các em chuyển hóa rất nhiều 

sau 5 ngày tu học, và cha mẹ phụ huynh cũng cảm được 

những đổi thay này của con cái. Quý Thầy tổ chức khóa 

tu tuổi trẻ chỉ mong cho các em biết, trong mỗi em có gia 

tài tâm linh vô giá, đó là Tâm Giác Ngộ, và quý Thầy, quý 

Sư Cô đã giúp các em khai thác gia tài đó trong 5 ngày 

qua, cho các em trải nghiệm sự diệu kỳ và lợi ích khi trở 

về sống với gia tài đó. Nhờ đó, các em mới hiểu về mình, 

biết mình là ai, nguyên nhân đưa đến mâu thuẫn giữa mình 

và cha mẹ. Nhờ vậy các em hiểu và cảm thông cho cha 

mẹ mình, ngay đó, tình thương thực sự có mặt. 

 

Dù 5 ngày ngắn ngủi nhưng các em có được một cảm 

nhận, một cái nhìn mới mẻ, tươi sáng về cuộc sống, về 

bản thân. Sự đổi mới này, trong các em sẽ thấy nhẹ nhàng, 

an vui, hạnh phúc hơn. Điều quan trọng là, các em có thể 

áp dụng những gì các em học được vào cuộc sống hằng 

ngày, giúp các em có quyết định rõ ràng, bình thản và sáng 

suốt cho đời mình. Trại hè 5 ngày tuy khép lại nhưng 

Niềm vui Giác ngộ sẽ luôn có mặt trong các em ở nhà, 

trường học, và khắp mọi nơi. 
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NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI 
 

Trại hè 5 ngày “Niềm Vui Giác Ngộ” tại Thiền Viện Phổ Môn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một khóa tu 

tuổi trẻ vô cùng ý nghĩa và bổ ích, đã cho các em nhiều lợi lạc trong đời sống tâm linh và để lại những ấn tượng 

sâu sắc trong lòng các bậc phụ  huynh trước sự chuyển hóa không ngờ của các em. Tất cả quý Sư Cô và Thiền 

sinh phụ tá cũng đạt được nhiều ích lợi trong sự tu học và tầng tâm thức nâng cao vượt bực. 
 

Chúng con xin thành kính tri ân hai vị Thầy Giác Ngộ, Thiền Sư Thích Diệu Thiện, Viện chủ Thiền Viện 

Phổ Môn, và Thiền Sư Thích Thông Hội, Viện chủ Thiền Viện Suối Từ, và tâm nguyện độ sanh rộng lớn của hai 

Thiền Sư dành cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ hiện nay, giúp khơi dậy và phát triển hạt giống trí tuệ và từ 

bi nơi mỗi em. Dù 5 ngày ngắn ngủi nhưng các em có cơ hội trải nghiệm để nhận ra ngay nơi mình,  đâu là 

"nước trong" và đâu là "nước đục", và sự mầu nhiệm khi trở về sống với "nước trong", nên thay đổi cả về nhận 

thức lẫn hành vi của mình trong đời thường. Các em biết ý thức tự giác, tinh thần tự lập, sống yêu thương chan 

hòa, biết lắng nghe, biết sẻ chia giúp đỡ, biết làm việc hòa hợp trong tinh thần tập thể, biết cảm thông, thương 

yêu cha mẹ và những người xung quanh. Khi về sống với Tâm Trong Sáng, các em mở lòng giải tỏa những 

khúc mắc trong mối quan hệ giữa mình và cha mẹ. 
 

Có được một trại hè bổ ích và thành công toàn diện, không thể không nhắc đến sự thương yêu và hỗ trợ 

nhiệt tâm của Tăng đoàn Giác ngộ Phổ Môn, và các thiện nguyện viên đã tạo điều kiện cho các em tham gia 

một khóa tu thật vui và bổ ích. Đặc biệt là sự tin tưởng và ủng hộ của các bậc phụ huynh đã cho các em cơ hội 

được trải nghiệm Niềm Vui Giác Ngộ tại Phổ Môn, giúp nội tâm các em từng bước chuyển hóa, thông thoáng 

để cuộc sống các em ở nhà, ở trường, tương lai được hạnh phúc và thành công. 
 

Với niềm ước mong được chia sẻ tinh thần Giác ngộ đến với mọi người, chúng con xin kính gửi quý đồng 

hương, Phật tử và Thiền sinh khắp nơi bài viết ghi chép lại trại hè 5 ngày “Niềm Vui Giác Ngộ”. Xin hồi hướng 

công đức này đến cho tất cả mọi người, mọi gia đình và cả thế giới đều được an lạc, hạnh phúc trong ánh sáng 

Giác ngộ. 

Ban Tu Học Thiền Viện Phổ Môn – Thiền Viện Suối Từ 

Thiền sinh Tuệ Hằng 


