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Tạp ghi kỷ niệm lớp Nhập Thất 2012 tại Toronto, Canada 

 

Năm nay lớp Nhập Thất kỳ thứ 2 ở Đạo Tràng Toronto, Canada lại được tổ chức ở 

Blue Mountains, cùng địa điểm như năm ngoái. Nhập thất kỳ này tôi đã thành ma 

cũ thành chẳng còn e dè sợ sệt như lần trước, đã định bụng sẽ thẳng tay hù dọa 

đám lính mới nhập thất lần đầu, ai dè nhìn qua nhìn lại chẳng thấy khuôn mặt nào 

khác lạ, toàn là dân kỳ cựu cả, gập nhau ai cũng tay bắt mặt mừng, trò chuyện 

thăm hỏi nhau thật vui sau cả năm trời xa cách. 

Lớp học bắt đầu vào sáng thứ bẩy 22 tháng 9, thời khóa biểu hàng ngày cũng 

tương tự như năm ngoái: sáng tọa thiền trong phòng học dưới chân bàn Phật lúc 

5:30 giờ, khí công tập thể lúc 6:30 giờ, ăn sáng 7:00 giờ, vào lớp nghe giảng và 

thực tập tọa thiền và thiền hành lúc 8:30 giờ, dùng bữa ngọ 12:00 giờ, vào lớp 

chiều lúc 2:30 giờ, khí công tập thể buổi chiều lúc 5:30 giờ, dùng bữa tối lúc 6:00 

giờ, công phu tối từ 8:00 giờ đến 9:00 giờ, và cửa khóa đèn tắt vào khoảng 10:00 

giờ đêm. Có khác chăng là kỳ này Thầy Thiền Chủ không còn đi giáo hóa khắp nơi 

như trước nữa, chỉ có Ni Sư Triệt Như một mình sang giảng dậy và hướng dẫn đám 

thiền sinh chúng tôi mà thôi. 

 

Năm nay với cặp mắt nhìn vẫn chưa được Như Thật, với tánh nghe còn hơi lệch 

lạc, tánh xúc chạm còn ít nhiều méo mó, và nhất là trí năng vẫn còn nhiều tưởng 

tượng, tôi cũng đã ghi lại được vài mẩu truyện vụn vặt bên lề, những cái vui têu tếu 

thấy nghe được trong kỳ nhập thất năm nay, giờ ngồi vẽ lại như những nụ cười nhẹ 

riêng tặng các thiền sinh cùng lớp để nhớ lại những ngày vui vừa qua ở vùng núi 

Blue Mountains. 

 

Tiết thu lạnh cần mở thêm máy AC !  Mùa thu miền bắc Toronto lá vàng úa, ban 

ngày tuy có nắng ấm nhưng khí trời về đêm thường cũng lạnh đến cắt da. Trại 

thiền đặt trong 2 căn nhà, cũng như mọi năm thiền sinh nam sĩ số ít thành tất cả 

được nhét vào tầng dưới của một căn, căn kia hoàn toàn dành riêng cho thiền sinh 

nữ. Ban ngày nhất là về chiều, nắng chan hòa trực tiếp chiếu vào phòng học đông 

người, thêm ánh đèn điện bật suốt ngày, nhiệt độ trong phòng học lên cao, nóng 

bức chẳng kém trưa hè. Máy lạnh vì thế phải được bật tối đa để không khí bớt ẩm 

thấp và đỡ ngột ngạt. Lúc trời tối, khi mặt trời vừa lặn, cái mát của máy lạnh giúp 

các chị thiền sinh chìm vào giấc ngủ dưới chăn êm một cách dễ dàng. Nhưng đêm  

về khuya  thì hoàn toàn trái ngược, nhiệt độ miền núi xuống thấp, lại thêm máy 

lạnh vẫn chạy rì rầm, một hai cái chăn không thể nào đủ ấm, tội nghiệp các chị, chỉ 

biết gõ nhịp hai hàm răng nằm chờ sáng, chẳng chị nào biết chỗ và cách tắt máy 
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lạnh và bật máy sưởi trong khi tại tầng dưới của căn nhà kia, các nam thiền sinh 

nằm say ngủ với máy sưởi chạy đều đặn cả đêm, chẳng chàng nào biết để sang nhà 

bên cạnh hầu giúp đỡ các chị. 

 

Nhìn Như Thật thấy cái gì?  Chiều ngày thứ hai của khóa học Ni Sư giảng chủ đề 

Như Thật. Đây là một chủ đề mà phần đông các thiền sinh trong lớp đều đã được 

nghe giảng hơn một lần. Tuy cùng nghe một lời giảng nhưng các thiền sinh thâu 

nhận và có vẻ hiểu một cách khác nhau. Để cho thật rõ ràng, Ni Sư cho ví dụ nghe 

như thật tiếng chuông. Khi kiểm chứng lại Ni Sư hỏi các thiền sinh, ai cũng trả lời 

giống như nhau, ai cũng trả lời là nghe thấy tiếng chuông vang lên và ngân dài 

trong không gian rồi nhỏ dần và từ từ tắt lịm. Kế đó Ni Sư cho thực tập nhìn Như 

Thật trong 10 phút. Thiền Sinh được hướng dẫn mở mắt, đeo kính như thường lệ, 

không cần tọa thiền, và đứng hoặc ngồi nhìn Như Thật ra cửa sổ. Khi được hỏi lại 

xem các thiền sinh nhìn thấy gì, câu trả lời của các thiền sinh hoàn toàn khác nhau, 

không ai có cái nhìn giống ai. Người thì thấy mình và cảnh là một không ranh giới, 

không ngăn cách. Người lại thấy cái vắng lặng của cảnh. Người chỉ nhìn thấy cái 

mờ nhạt của khoảng không gian giữa mắt và cảnh. Người thì thấy rừng cây chuyển 

động cành lá lao xao. Và cũng có một thiền sinh rất chân thật trả lời: “Thưa Cô, 

con chỉ nhìn thấy … cái khung cửa”. 

 

Đường vào trại thiền gợi lại Khu Bàn Cờ năm xưa -  Chiều ngày thứ ba của lớp 

thiền, nhân tiết trời nắng ấm sau hai ngày liên tiếp mưa lạnh, các thiền sinh được ra 

hồ Simcoe thiền hành và thực tập Như Thật.  Hồ Simcoe cách trại thiền khoảng 10 

phút đồng hồ lái xe. Lúc khởi hành, một đoàn sáu xe nối đuôi hết rẽ phải lại quẹo 

trái theo nhau ra hồ, hoàn toàn êm thắm, không có gì đáng ghi lại. Nhưng lúc về lại 

trại thiền thì khác hẳn. Sáu xe không còn theo nhau về cùng một lúc, người đi 

trước cứ khởi hành về trước, xe nào nán ở lại thì tìm đường về sau. Trời đã sẩm tối 

mà sáu xe chỉ còn năm. Chiếc cuối cùng nhận phương hướng hơi ngược, rẽ phải 

lẫn với rẽ trái và ngược lại, thành ra tìm đường về trại cũng khó khăn chẳng kém gì 

khi lạc vào khu Bàn Cờ ngày nào. 

 

Ai bảo đếm Khí Công là khổ?  Cái khổ của người hướng dẫn khí công là phải giữ 

chánh niệm trong khi đếm 1,4, 2 để khỏi nhầm lẫn và nhất là không được cùng tập 

trong khi bản thân lại là người cần tập nhất trong đám thiền sinh. Vì thế  tôi luôn 

thầm cám ơn Tịnh Như là người đã tình nguyện thay tôi hướng dẫn tập khí công 

trong các lớp thiền của đạo tràng Toronto. Năm nay có lẽ Tịnh Như cũng muốn tìm 

người thay thế nên đã bầy ra cách cho thiền sinh luân phiên mỗi người đếm 1,4,2 

cho một thế. Có thử mới biết đếm khí công dù đơn giản chỉ là: “hít vào 2,3;  nén 

2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12; thở  2,3,4,5,6” cũng không phải dễ. Người thì luôn bắt 
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đầu bằng 1 như :”hít vào 1,2,3; nén 1,2,3 …”. Người thì đếm: “hít vào 1,2,3; nén 

1,2,3” rồi tự nhiên bật cười như nắc nẻ như chợt nhận thấy mình nhầm. Người lại 

đang đếm rồi đột nhiên im như quên không biết mình hiện đang ở đâu và làm gì 

v.v. . Cho nên ai bảo đếm khí công là khổ? Chính những thiền sinh Tánh Không 

Toronto và chính tôi đây!  Cám ơn Tịnh Như nhe, đã chia bớt dùm một cái khổ và 

đã tận tâm hướng dẫn khí công cho lớp thiền.  

 

Không Nói thật quả hãi hùng!  Ai đã từng theo học dù chỉ một lớp Thiền Tánh 

Không mà không được giới thiệu chiêu “Không Nói”? Ai đã từng vào lớp Bát Nhã 

dù chỉ là trung cấp 1 mà không treo ít nhất là một khẩu hiệu “Không Nói” trong 

nhà? Bảng hiệu “Không Nói” giúp thiền sinh Tánh Không nhận ra đồng môn của 

mình. Hai chữ Không Nói còn được xem là chìa khóa mở cửa kho báu, dẫn đến hài 

hòa trong gia đình, ngoài xã hội, dẫn đến thân mạnh khỏe, thần sắc trong sáng, tâm 

khinh an, và nhất là tự tại hôm nay, ngày mai và tỉnh thức lúc ra đi. Ấy thế mà một 

thiền sinh đã tiết lộ cảm tưởng rất chân thật của mình như sau:  lần đầu tiên khi 

được bạn dẫn vào lớp Thiền Tánh Không, vừa nhác thấy bảng hiệu “Không Nói” 

dán trên bảng trước lớp là đã thất sắc, kinh hoàng, tưởng tượng ra một trường huấn 

luyện mọi người cho thành câm điếc, và đã lặng lẽ tháo chạy ra ngoài. May mà ít 

lâu sau gập lại người bạn kia, đã can đảm thổ lộ tâm tình, và sau khi được nghe 

giải thích kỹ càng đã xin ghi tên vào thẳng lớp nhập thất Bát Nhã Trung Cấp 1 hầu 

được học chiêu “Không Nói” ngay từ bước một - nói ra lời “Không Nói … Không 

Nói”. 

 

Cái Tâm của Tô Đông Pha – Nhân nói về pháp Như Thật và chữ tâm trong đạo 

Phật, Ni Sư kể lại cuộc đàm thoại tại chùa Kim Sơn giữa Thi sĩ Tô Đông Pha và 

Ngài Phật Ấn cùng lời giải thích của Tô Tiểu Muội. Tuy nhiều thiền sinh trong lớp 

đã đọc hoặc được nghe câu truyện này hơn một lần, nhưng khi nghe giọng kể 

khoan thai khúc triết của Ni Sư, mọi thiền sinh có mặt đều thấm thía và cảm nhận 

được giá trị quý giá của câu truyện. Nhất là khi được Ni Sư chỉ dậy là chủ trương 

của Thiền Tánh Không chỉ đơn giản có hai chữ “Hài Hòa”:  hài hòa giữa thân và 

tâm, trong gia đình, ngoài xã hội, và với thiên nhiên, tất cả thiền sinh đều tự nhủ là 

sẽ nhớ nằm lòng ba chữ “Tô Đông Pha” để luôn nuôi dưỡng và phát triển hạt giống 

từ, bi, hỷ, xả,  hạt giống thương yêu, cảm thông, tha thứ… hầu tránh cho tâm mình 

không còn là một bãi phân bò như trước nữa. 
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Nguyên nhân của Khổ - Trong phần tổng kết cuối khóa học, mỗi thiền sinh đều 

được gọi lên phát biểu cảm tưởng và điều đã thâu nhận được. Một thiền sinh trong 

lớp đã nói lên nhận xét của mình như sau: Với trí năng sắc bén luôn suy nghĩ, lý 

luận, con người vẫn thường cho rằng làm người đâu phải toàn là khổ đau như Phật 

dậy trong Bài Kinh Tứ Diệu Đế, ai cũng có một thời trẻ trung, mạnh khỏe, cùng 

những lúc sung sướng, lạc quan, yêu đời và tràn trề hy vọng. Bảo rằng nguyên 

nhân của khổ là xung đột thì thế giới con người sở dĩ tồn tại và tiến bộ cũng là nhờ 

cái khác biệt và sự xung đột sẵn có trong mọi vật. Nhìn đâu cũng thấy đầy dẫy sự 

khác biệt. Thí dụ như giữa con người cũng như trong mọi sinh vật đều có sự khác 

biệt cố hữu về giới tính, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Trong mọi đoàn 

thể, mọi tổ chức cũng chẳng nhóm nào giống nhóm nào. Nhìn đến cấu tạo của một 

nguyên tử cũng có âm có dương. Nói tóm lại, sự khác biệt và mầm xung đột đã 

tiềm ẩn sẵn trong mọi loài. Nếu san bằng được sự khác biệt con người sẽ hết xung 

đột và bớt khổ. Thí dụ đơn giản nhất là trong một trường học, một đoàn thể, hay 

bất cứ một tổ chức nào, nếu mọi người đều được phát đồng phục ăn mặc giống in 

như nhau, chắc chắn sẽ giảm bớt xung đột giữa các thành viên trong tổ chức đó.  

Như vậy lời Phật dậy đúng là chân lý của muôn đời, đó là muốn hoàn toàn san 

bằng mọi dị biệt, thiền sinh chúng ta phải miên mật tập nhìn cho bằng được cái 

tánh không của vạn pháp, vì chỉ cái tánh không của vạn pháp mới hoàn toàn giống 

y hệt như nhau.  

 

Máy Thiền Định ăn liền của thế kỷ thứ 22 – Cũng trong phần phát biểu ý kiến 

cuối khóa, một thiền sinh đã mơ tưởng như sau:  Nếu trong bộ não của con người, 

cái khác biệt giữa tâm phàm phu của phía trước não bộ với tâm bậc Thánh từ tánh 

thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm và Phật Tánh bật ra từ vùng nhận thức biết có thể 

đo được qua sự hiện diện của các sóng alpha, beta, theta và delta trên điện não đồ 

thì một ngày gần đây khoa học hẳn sẽ có cách dùng một cái máy phát những sóng 

này và cho tác động thẳng vào não bộ giúp cho thiền sinh tức khắc nếm được mùi 

vị của thiền định mà khỏi  mất một thời gian dài miên mật dụng công thực tập. Biết 

đâu đây lại chẳng là lời tiên tri của một tiểu thuyết gia chuyên sáng tác truyện khoa 

học giả tưởng! 

 

Đém Đúi, Đừng có lo, và truyện ma hay cái lạnh của máy AC – Để ăn mừng kết 

quả của tuần lễ tu học và nhân đêm trăng tròn trung thu rằm tháng 8, thiền sinh tổ 

chức tiệc trà có bánh trung thu, có chè đậu, có thạch Hiển Khánh, và nhất là có văn 

nghệ bỏ túi của những tài năng tuy hơi thiếu tập dượt nhưng cao máu liều khi 

microphone tuần tự truyền đến phiên mình.  
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Để bắt đầu phần văn nghệ và cũng để khuyến khích các nghệ sĩ bất đắc dĩ bớt e 

thẹn, ngại ngùng, một thiền sinh nữ xung phong kể chuyện nụ hun đém đúi. Truyện 

kể lại lời trần tình của một minh tinh màn bạc tại sao nàng lại bỏ nghề đóng phim 

và đi dự thi làm ca sĩ. Số là cô đang mang hết tài năng hun đém đúi người tình 

trong phim thì vì cúp điện, đạo diễn thét to lên “két, két”. Khi có điện trở lại, cô 

không thể diễn lại nụ hun đém đúi vì đã mất hai cái răng cửa bằng vàng lọt vào 

bụng của nam tài tử thủ vai người tình, dù nhanh thì cũng phải chờ hai ba ngày 

may ra mới nhặt lại được hai chiếc răng vàng đáng quý.  Câu truyện vui tương đối 

cũng đơn sơ nhưng truyện cười hay, không phải vì câu truyện phức tạp hoặc tức 

cười, mà chính là vì cái tài năng tuyệt vời của người kể. Bằng giọng Quảng đặc 

biệt, cô thiền sinh đã diễn vai người minh tinh hổng răng thật tài tình khiến cả lớp 

ai cũng cười ngặt nghẽo đến đầm đìa nước mắt. Chắc là trước khi kể cô đã dò biết 

trước là trong lớp không có một thiền sinh nào xuất thân từ xứ Quảng! 

 

Hết truyện nụ hun đém đúi cô thiền sinh tiếp tục chọc cười bằng câu truyện “Đừng 

có lo” của người muốn học nghề săn gấu. Khi hỏi một người giầu kinh nghiệm săn 

gấu là nên chờ cho gấu đến bao gần thì mới nổ súng là vừa. Khi gấu còn cách xa 

100 thước chăng?  Được trả lời là “Đừng có lo”. Khi gấu còn cách 50 thước 

chăng? Câu trả lời cũng là “Đừng có lo”. Khi còn cách 25 thước, 10 thước, 5 thước 

hay dù chỉ còn 1 thước thì câu trả lời vẫn là “Đừng có lo”. Cho đến khi gấu chỉ còn 

cách có nửa thước thì câu trả lời vẫn là “Đừng có lo”, nhưng có thêm “lúc đó chỉ 

việc với tay ra đằng sau bốc một nắm trét vào mặt gấu là nó sẽ ngã lăn ra nằm chết 

ngất”. Câu truyện này cũng đơn sơ nhưng qua nghệ thuật kể tài tình của cô, các 

thính giả cũng cười bò lê bò quàng trong lớp học. 

 

Để thay đổi không khí, khi microphone truyền đến tay, một nữ thiền sinh khác 

xung phong kể chuyện ma, cô long trọng tuyên bố là truyện cô kể có thật và chính 

cô được mục kích. Cô kể rằng trên đường vượt biên bằng ghe đánh cá nhiều người 

xấu số trên ghe đã bỏ mạng trước khi đến bến tự do. Một bà mẹ và người con gái 

lớn là hai trong số những người thiệt mạng này để lại một đứa con nhỏ còn thơ dại. 

Khi vào đến đất liền, đám người tị nạn đã bế đứa bé mất mẹ vào tạm trú cùng lều. 

Đêm đầu tiên trong lều, khi trời đã về khuya, cô cùng nhiều người đã mục kích 

người mẹ và người con gái lớn lơ lửng vào gần lều chỗ cô và nhiều người đang 

nằm cố giỗ giấc ngủ. Khi 2 bóng tới gần để có thể nhận rõ mặt người quá cố thì cô 

cảm thấy không khí lạnh toát, cái lạnh lẽo ghê rợn mà cô chưa bao giờ từng trải 

qua. Một người còn đủ trí suy nghĩ đã nhanh tay bế đứa bé ra và đặt nằm cho bóng 

người mẹ thấy mặt đứa con thơ và khấn ra tiếng là con bà đã vào đến bến được an 

toàn. Sau đó cô thấy được hai bóng lìa xa và mờ dần trong bóng đêm. Cô nhấn 

mạnh là lúc đó cái lạnh lẽo huyền bí kỳ lạ cũng biến mất trả căn lều lại cho cái 
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không khí nóng ẩm mùa hè miền nhiệt đới.  Lúc đó một thiền sinh nữ ngồi cạnh tôi 

bỗng rùng mình giật bắn người, nhìn kỹ hóa ra cô đang ngồi trước lỗ thông dẫn khí 

lạnh từ máy AC thổi thẳng vào sống lưng cô, máy vẫn còn đang chạy từ buổi chiều 

khi còn nắng ấm. 

 

Khỏe Vì Nước – Microphone truyền đến tay chị Đạo Tràng trưởng, chị thú nhận 

chẳng biết ca hát và cũng không có tài kể chuyện. Chị còn nhớ khi còn ở bậc tiểu 

học nhiều chục năm về trước, chị được học hát bài “Khỏe vì nước”, nay tuy chỉ 

còn nhớ lõm bõm vài câu, cực chẳng đã chị cũng phải lên tiếng hát giúp vui, mong 

tất cả thiền sinh cùng giúp chị. Đúng như lời giới thiệu, chị chỉ nhớ được câu đầu: 

“Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia”. Cũng may mà tất cả cùng hăng hái họa theo 

chị, đáng tiếc là ai cũng chỉ nhớ thêm câu thứ hai “Đoàn thanh niên ta góp tài ba”. 

Đến câu kế thì lác đác đó đây nào là bánh đúc chấm tương, nào là củ kiệu tôm khô 

giữa tiếng cười dễ dãi tha thứ của mọi người. 

 

Ác mộng vì My Way – Microphone sau đó truyền đến tay thiền sinh nam. Ba 

chàng ngồi cạnh nhau hăng tiết vịt với bài “My Way”. Mở máy computer với tiếng 

nhạc đệm và lời karaoke xuất hiện nên người hát không đến nỗi quên lời. Đáng tiếc 

là thay vì tắt nhạc để không đến nỗi trống đánh mặc trống, người hát cứ tự do hát, 

ba chàng chẳng biết làm sao tắt nhạc thành thử tiếng hát lạc tông sai điệu của ba 

chàng được khuếch đại qua microphone. Quả thật là phần trình diễn của ba chàng 

đã phản ảnh rất trung thực tinh thần của bài hát My Way: phần tôi tôi hét, phần 

nhạc nhạc đánh, bất cần thiên hạ. 

 

Kim Lang chàng có hay? Bài My Way vừa dứt tiếng, mọi người thở phào nhìn ba 

chàng thầm cảm phục cái tự tin không tiền khoáng hậu của ba chàng. Một nữ thiền 

sinh nhanh tay với lấy microphone và nhắc khéo là đêm đã về khuya và để tránh 

cho Ni Sư và các thiền sinh khỏi phải trải qua thêm một ác mộng tương tự của My 

Way, cô xin diễn ngâm trường thi Đoạn Trường Tân Thanh của Cụ Nguyễn Du, 

đoạn Thúy Kiều trao nhiệm vụ săn sóc Cha Mẹ già và phó lại ân tình của chàng 

Kim cho Thúy Vân trước khi bán mình.   

 

Qua bốn điệu Quảng, Tao Đàn, Quan Họ và Chèo, giọng ngâm điêu luyện của 

người nghệ sĩ tài ba đã lôi cuốn tất cả các thiền sinh trong đêm văn nghệ mãn khóa 

và mừng Trung Thu 2012. Tiếng ngâm ai oán của cô trong nghẹn ngào nức nở với: 

 

“ Kim Lang ơi hỡi Kim Lang, 

Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây” 
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đã dứt mà âm hưởng vẫn còn vương vấn, khiến nhiều thiền sinh trong lớp nhất là 

đám thiểu số nam chúng tôi, còn ngơ ngẩn quên cả vỗ tay dù cô đã nhẹ nghiêng 

đầu ra hiệu. 

 

Phúc Ngạn 


