
Cảm Nghĩ về lớp Nhập Thất Bát Nhã Trung Cấp 1 ở Đạo Tràng Toronto 

Mùa thu năm nay tôi lại khăn gói đi dự khóa nhập thất Bát Nhã Trung Cấp 1 do Ni 

Sư Triệt Như hướng dẫn và Đạo Tràng Toronto tổ chức tại Blue Mountains. Dù đã 

theo học lớp thiền Tánh Không nhiều năm và dự đủ các lớp từ căn bản tới Bát Nhã 

bổ túc, tôi vẫn thấy mỗi lần theo khóa học là một lần hiểu rõ hơn các chủ đề, có 

thêm kinh nghiệm, và nhất là có dịp tinh tấn thực tập.  Năm nay tuy chỉ là khóa Bát 

Nhã Trung Cấp 1 với các chủ đề đã được học nhưng nhờ là khóa chuyên tu, qua 

những trao đổi với các bạn thiền sinh cùng lớp và nhất là những bài giảng của Ni 

Sư, tôi cũng gặt hái thêm được nhiều điều tâm đắc, xin ghi lại đây để tường trình 

lại cái thấy cuối khóa học của mình.  

Chủ Trương của Thiền Tánh Không -  Trong những khóa học trước các thiền 

sinh đã được giảng giải kỹ càng về mục đích và kết quả của thiền có thể tóm gọn 

trong hai từ “hài hòa”: hài hòa giữa tâm và thân, với gia đình, trong sở làm hay một 

tập thể, ngoài xã hội và với thiên nhiên. Kỳ này có lẽ lần đầu tiên thiền sinh 

Toronto được cho biết “hài hòa” cũng là chủ trương của Thiền Tánh Không. Dùng 

tiến trình tu chứng của Đức Phật làm kim chỉ nam, đường lối của Thiền Tánh 

Không là kết hợp giáo lý của Đức Phật và lời dậy của các Tổ với phương pháp 

thực hành. Bằng phương cách hồi đáp và dùng các phương tiện khoa học để đối 

chiếu, giải thích lý thuyết và cách áp dụng cùng kiểm chứng kết quả của thực hành. 

Thêm nữa Tánh Không còn chủ trương dùng khí công giúp cho thân được khỏe 

mạnh để hỗ trợ cho thiền, một phương pháp điều tâm.  

Như thế đường lối và chủ trương của Thiền Tánh Không đã được Ni Sư trình bầy 

và giải thích rõ ràng cho các thiền sinh Toronto khiến họ thêm vững tin vào con 

đường đang đi và có thể rủ thêm bạn đồng hành cùng tiến bước trên con đường tâm 

linh. 

Pháp Như Thật - Tôi nhận thấy Pháp Như Thật tuy đơn giản, dễ hiểu nhưng vô 

cùng huyền diệu và khó thực tập đến rốt ráo nếu không biết mấu chốt để bắt đầu. 

Pháp đơn giản vì chỉ là vật thế nào thì thấy, nghe, xúc chạm y như thế, không 

thêm, không bớt. Pháp dễ hiểu vì ai cũng biết là như khi nghe tiếng động lạ chẳng 

hạn thì phải đến tận nơi phát ra tiếng động xem con hay cái gì gây ra tiếng động đó 

thay vì vẽ vời, tưởng tượng rồi đâm ra sợ hãi.  Pháp huyền diệu vì ngay khi vừa bắt 

đầu thực tập đã mang đến sự hài hòa trong gia đình, khi nhuần nhuyễn sẽ khiến trí 



huệ khai mở, thân và tâm luôn an nhiên, tự tại; và một khi thực tập đến rốt ráo sẽ 

dẫn đến tỉnh thức và giải thoát tối hậu.  Điều mà tôi nhận ra là mấu chốt của cách 

thực tập Pháp Như Thật vẫn là chiêu “Không  Nói” mà thiền sinh Tánh Không 

chúng ta đã được học nhiều lần. Muốn nhìn, nghe, xúc chạm “Như Thật” thì phải 

khóa kín đường mòn ngôn ngữ vì chỉ trong “Không Lời “ thì cái thấy, nghe, xúc 

chạm mới “Như Thật”. Như thế cuối cùng  “Như Thật” cũng là một chủ đề dùng 

làm chất xúc tác bỏ vào cái “Khung Định” như Thầy Thiền Chủ và Ni Sư đã chỉ 

dậy. Như thế “Như Thật” theo tôi, cũng đồng nghĩa với Chân Như, Tánh Không, 

Huyễn, là một trong những chủ đề trừu tượng trong Thiền Định. 

Tâm của thi sĩ Tô Đông Pha – Cuộc đối thoại ở chùa Kim Sơn  giữa thi sĩ Tô 

Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn cùng lời giải thích của Tô Tiểu Muội tôi cũng từng 

được nghe. Qua câu truyện này thiền sinh chúng ta ai cũng nhận rõ là tâm phàm 

phu của Tô Đông Pha còn đầy đố kỵ nhỏ nhen với nhiều tranh giành hơn thiệt. 

Tâm của Ngài Phật Ấn trái lại quả là tâm của bậc Thánh, nếu không nói là Tâm 

Phật tràn đầy từ, bi, hỉ, xả. Tuy nhiên tôi lại cho rằng một Đại Sư như Ngài Phật 

Ấn có lẽ vì thương chúng sinh và muốn cảm hóa họ Tô nên mới cất công tạm 

mượn lời để giảng pháp cho người thi sĩ mặc dù Ngài biết là họ Tô sẽ không thâu 

nhận được thâm ý của bài giảng và đằng sau còn có một Tô Tiểu Muội với trí tuệ 

khai mở và thấm nhuần giáo pháp, nếu không chẳng hóa ra bài pháp của Ngài Phật 

Ấn là không đúng lúc và đã cho lầm người. 

Nói cho cùng tất cả những điều tôi ghi lại trên đây đều chỉ là những suy nghĩ vẽ 

vời của ý căn, ý thức và trí năng, những điều chẳng có gì là mới mẻ mà tôi đã thâu 

thập được qua các bài giảng khúc triết rõ ràng của Ni Sư. Lý do khiến tôi hàng năm 

vẫn ghi tên theo các lớp học tại Đạo Tràng Toronto dù ở bất cứ trình độ nào chỉ là 

vì các lớp học nhắc tôi cái vô thường của cuộc sống, dục tôi phải tinh tấn chuyên 

cần và nhất là giúp tôi tạm quên đi nhân duyên và tri kiến thế gian để khép mình 

vào việc thực tập thiền định cạnh những người bạn trong tăng đoàn. Chỉ khi nào 

tâm tôi hoàn toàn yên lặng, có thể an trú trong định thật vững trãi, trí huệ khai mở 

và tánh giác thường xuyên có mặt, có lẽ lúc đó tôi mới tạm ngừng không ghi tên 

theo các lớp học nữa. Tiếc rằng đối với tôi ngày đó còn quá xa vời. 

Phúc Ngạn  


