
Bài Đúc Kết KhóaThiền Căn Bản 8, tháng 6, 2013 

tại Toronto, ON, Canada 
 

Kính thưa Thầy, thưa Cô, thưa ban tổ chức, qúy khách cùng các học viên 

khóa Thiền Căn Bản Tánh Không. 

Trước hết, tôi xin thay mặt các học viên cảm ơn ban tổ chức đã chu đáo, tạo 

điền kiện thoải mái cho chúng tôi học và thực tập khóa thiền căn bản này. 

 

Thưa Thầy,  

 

Thầy đã giảng dạy chúng con 10 buổi học, 60 học viên có mặt thường 

xuyên, vài dự thính  Nhiều độ tuổi khác nhau, có cháu chưa tới 16 tuổi, có 

vài bác tóc đã bạc trắng, nhiều nhất là tuổi thanh và trung niên.  

 

Thầy dạy chúng con với nhiều nhiệt tình, thân mật và với tấm lòng rộng mở. 

Thầy luôn nở nụ cười và kể những trải nghiệm chuyển hóa tâm của Thầy 

trong thời gian ở tù cộng sản, vì vậy các bài học dễ hiểu và nhiều lôi cuốn.  

 

Chúng con đã học được các phần sau: 

 

1/ Kiến thức Phật học: Ý nghĩa niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật. Sơ lược về tiến trinh tu chứng của Đức Phật, kinh Vô Ngã Tướng và 

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả 

 

2/ Kiến thức Thiền Học.Thiền là gi ? Tại sao cần học thiền ?  

 Nghi thức tọa thiền, xã thiền và thiền hành 

 

3/ Kiến thức Khoa học: Sự tương tác giữa Tam Pháp Não Bộ đối với thân, 

tâm va tri huệ tâm linh con người. Hồi đáp sinh học trong Thiền. và Đại 

cương Hệ Thần Kinh Tự Quản 

 

4/ Kiến thức kỷ huật thực hành: Quán, Chỉ, Định, và Hụê 

 

Tài liệu phân phát: Chữ KHÔNG NÓI, Mười Điều Không Nên Tin, Bốn 

Điều Cấm Kỵ, bài viết Sống An Lạc, Kinh Nhất Dạ Hiền Giã và bài hướng 

dẫn tập Khí Công. CDs nghe tiếng chông và Tổng Kết Khóa Học Thiền Căn 

Bản của Ni Sư Triệt Như 
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Về tổ chức: BTC tổ chức đã lo đầy đủ mọi mặt, tọa cụ để ngồi, cà fê, trà, 

trái cây, bánh ngọt cho điểm tâm, cho giờ giải lao và cơm chay buổi trưa thứ 

bảy. Ngoài những giờ học trong chùa, thiền hành ngoài sân có cả tập khí 

công. 

 

Về tinh thần học: Các học viên đã tập trung nhe Thầy giảng, vui vì đã hiểu 

được những điều căn bản giáo lý đạo Phật, cũng như căn bản Thiền Tánh 

Không. Học viên chấp hành đúng thời gian như quy định. Các học viên đặt 

vài câu hỏi.  

 

Thưa Thầy và các bạn cùng khóa học 

 

Con như tỉnh dậy sau giấc ngũ mê dài, xúc động để rồi viết đôi dòng thơ. 

Thơ thì thường di với thẩn. Thơ thẩn chút cho chúng ta vơi bớt nỗi niềm 

riêng. Nỗi niềm riêng, ta giử lấy, khó tỏ bày cùng ai. Thơ chỉ ghi lại lời Thầy 

chỉ bảo trong suốt thời gian học vừa qua. 

 

Tựa: Nhẹ bước chân vào Thiền 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Tiếng niệm ngân nga trong tâm thức 

Ta lắng đọng, diệt vọng tưởng 

Tuyệt diệu thay lời Phật dạy, lưu truyền từ ngàn năm 

 

TÁNH KHÔNG là con đường ta phải chọn 

Căn bản là Phật pháp, đôi chiếu với khoa học 

Tự mình hiểu được mình, chớ nghe ai 

Hãy chọn một con đường, đừng ôm đồm rồi phân tâm 
 

QUÁN cuộc đời vô thường, ta tìm CHÂN NHƯ 

CHỈ làm tâm dừng lại, ta theo hơi thở và không nói 

ĐỊNH khiến tâm vững chắc, không lay không chuyển 

HUỆ rồi sẽ đến, đường tâm linh nở rộ.   

 

Thầy sẽ trở về San Jose, vùng nắng ấm. 

Chúng ta ở lại Canada, xứ lạnh tình nồng 

Sáng ngồi THIỀN, buông lơi, không gắng sức 

Nghe tiếng chuông, lưỡi chạm răng, không nói 

 

Tìm trống rỗng, tránh tưởng tượng 
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Chớ chú ý nhiều, đừng quá cố gắng 

Chuyên cần đều đặn, sáng tối, chút rồi nhiều 

Phải làm được, dù chậm, không mong không cầu.  

 

Đến với người, chớ DÁN NHÃN thương hay ghét 

Quên cái TA để được hòa vào con người và cảnh vật 

Sống với người thân nên chia sẻ niêm vui, nỗi buồn 

Chớ mang chữ KHÔNG NÓI, tìm phòng riêng tách biệt 

 

Nên nhớ, chỉ mới 50/50. ta chưa phải là Thánh là Thần 

Có danh có của, ta vui ta hưởng 

Có ít, không buồn, ta đi tìm cái thích 

Không chiếu, có sao đâu, tối ngủ giường. 
 

KINH NHẤT DẠ HIỀN GIÃ, ta chuyên cần tụng 

Thời gian luôn cất cánh bay mau 

Quá khứ đã chôn vùi kỷ niệm 

Tương lai chưa tới, nghĩ chi xa 

 

Tháng sáu nơi đây, hoa muôn màu, lá xanh tươi 

Nắng đẹp, chan hòa cái TÁNH KHÔNG 

Cám ơn Thầy không qua lời trao chuốc 

Mà chuyên cần thực tập để an vui 

 

Tạm biệt Thầy nhiều lưu luyến, chút nhớ, chút thương 

Trong lòng niềm vui như nở rộ 

Vui vì nay tìm được con đường 

TÁNH KHÔNG rộng mở, ta nên theo vào 

 

Hôm nay ngày mãn lớp học  

Sáu mươi học viên, tám buổi 

Chưa đủ đế thêm nhiều kỷ niệm 

Nhưng luôn lưu lại tình thân và gắn bó 

 

Mong ngày gặp lại, có Thầy, có Cô và các bạn 

Cùng nhau nhẹ bước theo Thiền TÁNH KHÔNG 

Thầy sẽ trở về San Jose, vùng nắng ấm. 

Chúc Thầy vui, khỏe và nhiều bình an 
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Chúng con xin kính gởi lời chúc sức khỏe Thầy Thiền Chủ và các Thầy, các 

Cô khác. Một lần nữa tôi xin thay mặt các học viên cám ơn ban tổ chức.  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

 
 

A/ Phần phát biểu cảm tưởng: Mời cháu Hoàng Chương. Mời cháu 

Nguyễn Chương       

 

Ý nghĩa hoa hồng trắng 

Thưa Thầy: 

Màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết. Người ta tin rằng đây 

là màu sắc của sự hoàn thiện, nền tảng của trí tuệ, sự tiếp thu bài học trong 

cuộc sống.  

Xin qúi vị vui lòng đứng dậy, chấp tay cung kính 

 

B/ Phần dâng lễ vật:  Mời cô Hồng và cháu Hoàng Chương 

 

Xin Thầy nhận chút cúng dường từ các học viên Thiền Căn Bản Tánh 

Không khóa 8 

 

Mời cô Hồng và cháu Hòang Chương dâng lễ vật cho Thầy. 

 

Anh Trung, trưởng ban tổ chức, nói đôi lời cảm tạ và nêu tên các thành viên 

trong ban tổ chức đã lo chu đáo, đầy đủ với nhiều nhiệt tình để có được khóa 

học Thiền Căn Bản Tánh Không khóa 8 này. Anh giới thiệu Thiền Tánh 

Không Trung Ương và Ontario. 

 

Sau đó là toàn thể chụp hình lưu niệm. Kết thúc khóa học, mọi người từ giả 

nhau với nhiều vui là lưu luyến. Khóa học rất thành công. Mong ngày gặp 

lại. 

 

Chùa Tích Lan, Mississauga, ON, Canada.                        June 22, 2013 

 

Học viên Tôn Thất Hiệp 

 


