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Tài liệu hướng dẫn giúp thiền sinh tham khảo về khóa tu nhập thất. 

Những chi tiết về địa điểm,phương tiện di chuyển và hành trang cá nhân 

cần thiết được thông báo trực tiếp cho thiền sinh ghi tên tham dự 



 

 

NHẬP THẤT CHUYÊN TU  

  

 

Chào mừng quý bạn Thiền Sinh, 

 Hội Thiền Tánh Không Trung ương California và Hội Thiền Tánh 

Không Ontario phối hợp tổ chức khóa chuyên tu Thiền Định tại 

Blue Mountains,Collingwood,Canada. 

Ban tổ chức xin đón chào tất cả quý bạn từ khắp nơi đã hội tụ về 

đây với mục đích chung là thực hành Pháp của Đức Phật qua sự 

hướng dẫn của Thầy/Cô Giảng sư thuộc Tăng Đoàn Thiền viện 

trung ương. 

Tiến trình thực hành Thiền chỉ đưa đến kết quả khi thiền sinh tạm 

gác bỏ nhân duyên thế gian, miên mật dụng công bằng nỗ lực của 

chính mình và giữ đúng Giới thể “Không Nói” mà Thầy Thiền Chủ 

Thích Thông Triệt đã hết lòng chỉ dạy. Mong rằng tất cả thiền sinh 

chúng ta sẽ tôn trọng nội qui của trại, tận dụng thời gian nhập thất 

cho mục đích tâm linh này; cùng giúp đỡ nhau tinh tấn tu tập 4 giai 

đoạn Thiền Định để cùng nhau vào nhà Như Lai. 

Sự có mặt của các bạn hôm nay đã nói lên một quyết tâm lớn trên 

con đường tu tập.  

Xin chúc tất cả thiền sinh chúng ta gặt hái được kết quả tốt đẹp 

trong những ngày sắp tới. 

 

 Hội Thiền Tánh Không Ontario 



 

 

 

Nội dung khóa Nhập Thất:* 

Thực hành thiền Định qua 3 chủ đề:  

1. Chủ đề “Định có Tầm không Tứ 

2. Chủ đề “Định không Tầm không Tứ” 

3. Chủ đề “Chánh Niệm Tỉnh Giác”  

 

*Chương trình có thể thay đổi tùy nhu cầu và giáo trình. 
 

 

Thời khóa sinh hoạt hàng ngày: 

4:30 am:  Thức dậy, vệ sinh cá nhân 

5:00-6:00 am:  Ngồi thiền chung tại phòng giảng. 

6:00-6:30 am:  Tập khí công   

7:00-8:00 am:  Ăn sáng trong vô ngôn. 

9:00–10:00 am:  Tập trung tại phòng giảng - Thầy/Cô Giảng sư sinh hoạt 

10:00–12:00 pm: Thiền sinh dụng công dưới sự hướng dẫn của Thầy/Cô Giảng 

sư phụ trách. 

12:00–1:00 pm: Ăn trưa trong vô ngôn. 

2:00–3:15 pm:  Thiền sinh dụng công. 

3:15–3:30 pm:  Giải Lao 

3:30–4:30 pm:  Thiền sinh dụng công. 

4:30–5:00 pm:  Tập khí công      

5:00-6:00 pm:   Ăn chiều trong vô ngôn.   

7:30-8:30 pm:  Ngồi  thiền chung tại phòng giảng. 

9:00 pm:  Ngủ nghỉ. 



 

 

Nội qui  
Ngoài những giờ Thầy/Cô giảng hoặc sinh hoạt chung/ giải đáp thắc mắc 

trong giảng đường v.v. Ban Tổ Chức xin nhắc nhở quý anh chị thiền sinh 

tôn trọng nguyên tắc “KHÔNG NÓI” TRONG SUỐT THỜI GIAN NHẬP THẤT 

(ngoại trừ ngày đầu nhập trại và ngày cuối) bằng tinh thần kỷ luật tự giác.   

       Vô ngôn là sự yên lặng của thân, khẩu và ý:  

 Thân: giới hạn tiếp xúc với thiền sinh khác, duy trì thầm nhận 
biết. 

 Khẩu:  không nói, duy trì thầm nhận biết. 

 Ý:  không nói thầm trong não, duy trì thầm nhận biết. 
 

Chúng ta sẽ thực hành trong 4 oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi trong vô ngôn 

để củng cố Thầm nhận biết là hành trang vững chắc để đi vào thiền định.  

1. Không mang theo hoặc tắt cell phone khi vào phòng giảng. 
2. Theo đúng thời khóa sinh hoạt hàng ngày.   
3. Giữ vệ sinh chung. Nhận và giao phòng như tình trạng lúc đầu. 

4. Mọi vấn đề thắc mắc tại trại xin liên lạc Ban Tổ Chức 
 
 

 

Kỹ Thuật Thực Hành 

 
1.  Đi thiền hành: 2 cách: 

* “không nói”: bắt đầu bằng nhấc chân trái lên, hạ gót xuống trước, nói 

kéo dài chữ KHÔNG, nhấc chân phải lên, hạ gót xuống trước, nói kéo dài 

chữ NÓI. Hai tay buông thõng bên người, mắt nhìn xuống đất  phía trước 

mặt. Lúc đầu nói ra lời, khi vững chắc thì nói thầm. 

* Chú ý trống rỗng: 3 tánh cùng mở: mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm 

mà không có lời nói thầm trong não, lưỡi luôn luôn đụng bờ răng cửa dưới.  
 

Trước khi tọa thiền nên đi thiền hành 3 vòng nhỏ để tâm bớt lăng xăng rồi 

ngồi xuống, chắp tay niệm Phật 3 lần, bắt đầu thiền (nhận thức thủ tục). 

 

2.Tư thế ngồi thiền: rất quan trọng: Lưng thẳng đứng, hai tai ngang vai, 

đầu hơi kéo về đằng sau cho cổ thẳng. Đầu lưỡi đụng bờ răng cửa dưới để 

khóa tâm ngôn. Mắt nhìn xuống cách ba gang tay, đầu mũi và rốn trên một 

đường thẳng, 2 bàn tay đặt lên nhau, 2 ngón tay cái chạm nhau, lót hai tay 

trên một gối nhỏ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


