
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa Ni Sư Triệt Như 

Kính thưa Ni Cô Phổ Như, Ni Cô Hương Như 

Thưa các anh chị em trong đạo tràng Tánh Không Ontario 

Thưa các anh chị em học viên lớp Trung Cấp Bát Nhã 1 

Hôm nay ngày 13/09/2014, ngày két thúc khóa Trung Cấp Bát Nhã 1, con xin thay mặt tất cả lớp 

tổng kết chương trình tu học này. 

Khóa TC Bát Nhã 1 bắt đầu từ 08/09 đến 13/09/2014. Học viên tham dự thường xuyên là 27 

người gồm 18 nữ và 9 nam. Còn có thêm vài dự thính đến vài hôm. 

Chương trình khóa Bát Nhã 1 bao gồm các đề mục: 

1/ Tiến trình chứng ngộ của Đức Phật 

2/ Khái quát về Bát Nhã. Sự khác nhau giữa Trí và Huệ 

3/ Chân lý quy ước. Chân Lý Tối Hậu 

4/ Thiền Huệ: Như Thật 

5/ Thiền Định: Thở, Không Nói 

6/ Nhận Thức: Định Nghĩa Nhận Thức. Các Loại Nhận Thức 

Ni Sư đã ôn lại một số phần quan trọng của lớp Căn Bản. Chẳng hạn như Các Sắc Thái Biết, Thư 

Giãn Lưỡi, Tập Nhìn Không Dính Mắc Vào Một Đối Tượng, Làm Việc Trong Chánh Niệm. 

Ni Sư giải thích thêm về Lậu Hoặc, trong đó có Vô Minh Lậu, Dục Lậu, Hữu Lậu và Kiến Lậu. 

Lậu Hoặc là nguyên nhân tạo ra nghiệp. 

Chúng con được học thêm về Chứng Ngộ Lần 1 Của Đức Phật, hiểu rõ về Bốn Tầng Thiền 

Những điều chúng con đã biết nhưng còn mập mờ chưa rõ thì được Ni Sư giải thích thêm như 

Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức. Ngũ Uẩn luôn thay đổi nên Phật nói cuộc đời là Vô 

Thường. 

Thưa Ni Sư, 

Chúng con rất thích thú khi được Ni Sư kể lại những câu chuyện Thiền nhiều ý nghĩa và rất sâu 

kín. Với nụ cười luôn rộng mở hiền hoà, Ni Sư đã mang lại cho lớp học nhiều tươi vui và gần 

gũi. Cách giảng dạy của Ni Sư rất dễ hiểu khiến chúng con tiếp thu mau chóng. Ni Sư luôn 

khuyến khích các học viên đặt nhiều câu hỏi để mở rộng thêm kiến thức Phật pháp. Điều làm 

chúng con cảm động là Ni Sư để ý dến các bệnh mà vài học viên đang bị và Ni Sư đã ban lời 

khuyên và cách chữa trị. 



Các học viên đã chấp hành giờ giấc đúng quy định, vào học đúng giờ và trở lại lớp sau giờ giải 

lao đúng lúc. Các học viên chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ. Nhiều người đặt câu hỏi và 

được Ni Sư trả lời rõ ràng. Học lý thuyết kèm cả thực hành Thiền tại phòng và Thiền Hành ngoài 

sân chùa. 

Đa số học viên thuộc tuổi trung niên, nữ nhiều hơn nam. Có hai bác đã trên 85 tuổi và một học 

viên nói tiếng Anh, cô Delsa. Học viên từ nhiều nơi đến: Toronto, Mississauga, Ottawa, London, 

Vaughan, Hamilton và Brampton. Giờ giải lao các học viên trước lạ sau quen chuyện trò trao đổi 

kinh nghiệm, an ủi và giúp đở nhau như anh chị em trong một đại gia đình. Như đại gia đình 

Tánh Không Ontario đã từng đến với nhau hàng tháng để Thiền chung và sinh hoạt để trao đổi 

kinh nghiệm mà mỗi người đã trải nghiệm được. Các hội viên Tánh Không Ontario đã đến với 

nhau trong tinh thần tương trợ, giúp nhau trên nhiều lảnh vực, không những về tu tập mà cả về 

đời sống. 

Thưa các bạn, ngày hôm nay khí trời bắt đầu lạnh, mùa thu đang manh nha đến. Từ lúc chúng ta 

hiểu được Thiền, thực tập thường xuyên thì dù mùa thu có bao phủ bởi bầu trời đầy mây xám 

buồn bả, dù mùa đông có mang theo những trận bão tuyết nhiều rét buốt, dù mùa xuân và hè đến 

với những hội hè ăn uống náo nhiệt gây nhiều đam mê và ham muốn, lòng chúng ta vẫn dững 

dưng trước tác động của ngoại cảnh. Đối Cảnh Vô Tâm Chớ Hỏi Thiền là đây. Tâm tư chúng ta 

sẽ luôn giữ được bình thản, nếu có vui thì vui trong nhẹ nhàng, nếu có vươn chút buồn thì chỉ 

thoáng qua. Lòng chúng ta sẽ rộng mở tràn đầy yêu thương, biết tha thứ, biết bao bọc và biết gần 

gũi với mọi người không phân biệt. 

Hôm nay, ngày mãn khóa học Bát Nhã 1, có một số tiếp tục học Bát Nhã 2 vào tuần tới, có một 

số phải chia tay. Một tuần qua mau, dù chúng ta không quen biết nhau nhiều nhưng nhờ thực tập 

KHÔNG NÓI thì sợi giây giao cảm vô hình sẽ nối kết chúng ta lại. Dù không thấy, không nghe, 

không diễn đạt, chúng ta vẫn thầm hiểu và rồi Hiểu Không Lời là chúng ta đều như nhau, đồng 

nhất và hoà vào nhau như một. 

Tôi xin thay mặt anh chị em lớp Bát Nhã 1 cám ơn ban tổ chức Hội Thiền Tánh Không Ontario 

đã lo đầy đủ từ nơi học (chùa Tích Lan) đến những trợ cụ. Không những thế, ban kỷ thuật của 

hội đã thực hiện webcast để mọi người có thể theo dõi các bài giảng của Ni Sư qua internet. Cám 

ơn ban ẩm thực đã cung cấp các thức ăn ngon và tinh khiết. 

Kính chúc sức khỏe Ni Sư Triệt Như, Ni Cô Phổ Như và Ni Cô Hương Như. 

Thân chúc các bạn tiến triển nhiều trên con đường tu tập. 

Bây Giờ Và Ở Đây. Bây Giờ Và Ở Đây. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Chùa Tích Lan, Mississauga, Ontario 

Ngày 13/09/2014 

Nay kính 

Trưởng lớp 

Tôn Thất Hiệp 


