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Căn bản 8 tại Toronto, Ontario ngày 22 tháng 6 năm 2013. 

 

Con kính thưa thầy Thích Không Chiếu, con kính thưa các bác, cô, và chú. 

dddddCon tên là Hồng Chương và con vừa học xong lớp mười. Cách đây 2 tuần, 

một hôm mẹ của con hỏi con có muốn đi chùa nghe giảng về Thiền không? Con 

phân vân nhưng rồi con gật đầu đồng ý đi theo với mẹ để được có dịp tham dự lớp 

Thiền cơ bản do Thầy hướng dẫn. Lần này là con rất vui, vì từ lâu con có những 

câu hỏi về Thiền Phật giáo mà chưa ai giải đáp được cho con. Con đã được gia 

đình con dẫn đi chùa 1-2 lần một năm nhưng lúc đó con đi là để lạy Phật thắp 

nhang mà thôi chứ không có được nghe giảng và cũng không được học sơ qua về 

tập khí công như lần này. 

dddddLời Thầy giảng rất đơn sơ, chân thành, dễ hiểu và Thầy có những ví dụ, 

những câu chuyện minh hoạ cho bài học. Qua bài giảng, con góp thêm được nhiều 

tiếng Việt và tiếng Nôm mà trước đây con không để ý đến. Mặc dù con còn nhỏ, 

chưa có đi làm và không bị căng thẳng nhiều như người lớn nhưng thỉnh thoảng 

con cũng bị lo lắng khi đến kỳ thi, hoặc khi có xích mích với bạn bè trong trường. 

Bây giờ con học được những bài Thiền này, con nghĩ con có thể áp dụng những lúc 

căng thẳng đó là con ngồi thiền, giữ cho cái đầu của mình không suy nghĩ, không 

nói thầm. Con sẽ trốn vào 50% góc bình yên của con để con không bị căng thẳng 

quá mức dẩn đến một lo lắng không học hành tiến bộ được.  

Con xin cảm ơn Thầy và con mong được có dịp để tham dự những lớp học 

tiếp theo. 

dddddKính chúc Thầy được dồi dào sức khoẻ để tiếp tục còn đứng giảng dạy cho 

chúng con. 

 

Hồng Chương 


