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 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

 Kính bạch Thầy, kính thưa Sư Cô, kính thưa ban tổ chức khóa thiền căn bản, và kính thưa 

tất cả các thiền sinh của khóa học trong đạo tràng ngày hôm nay.  Con xin cảm ơn ban tổ chức đã 

cho con có cơ hội thay mặt tất cả các Cô Bác Anh Chị Em trong khóa học này được đứng trước 

đạo tràng để có đôi điều phát biểu cảm tưởng của mình trong suốt khóa học vừa qua.   

 Hôm nay nhân buổi lễ kết thúc khóa thiền căn bản 8 do hội thiền Tánh Không Ontario tổ 

chức, trước hết, con xin được thành tâm dâng lên lời cảm ơn Thầy Không Chiếu đã không quản 

ngại đường xa đến đây để dẫn dạy cho tất cả chúng con suốt khóa học này.  Con cũng không 

quên đại diện tất cả các tân thiền sinh để nói lên lòng tri ân vô vàn đến ban tổ chức của hội thiền 

Tánh Không Ontario đã tạo điều kiện cho chúng con có một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh 

để cho chúng con có một không gian để hoàn tất khóa học thật là quý báu này. 

 Đối với con, khóa học này quả thật là một khóa học quý nhất trong suốt quãng đời của 

mình.  Con vốn rất thích học thiền, vì bao giờ con cũng muốn tự mình nhận ra cho bằng được cái 

nguồn gốc của tất cả mọi hiện tượng, nhận ra thế nào là tâm của chính mình.  Tuy con luôn ao 

ước được học thiền nhưng con chưa bao giờ có cơ hội được tham dự khóa thiền nào vì trước đây 

con đi lễ các Chùa Tịnh Độ nên các Thầy không có hướng dẫn thiền. 

 Vì con rất thích được học thiền theo Pháp Phật nên con có tự tìm hiểu thiền qua sách vở, 

vô tình con tìm được các quyển Cảnh Đức Truyền Đăng Lục nói về hành trạng và sự ngộ đạo 

của Chư Tổ Thiền Tông, con rất say mê nhưng thật lòng thì con không hiểu mấy, vì rừng ngôn 

ngữ thiền trong những quyển sách đó rất khó để cho con khế hội. 

 Thời gian sau, con có cơ duyên được đọc qua ba bài Pháp của Hòa Thượng Thích 

Thanh Từ, các bài này đã cho con có cái hiểu sâu sắc hơn về thiền.  Ba bài Pháp đó là: bài thứ 

nhất là bài "Vào Cổng Nhà Thiền," bài thứ hai là bài "Vào Cửa Không," và bài thứ ba là bài 

"Nhận Ông Chủ."  Sau khi đọc đi đọc lại ba bài Pháp này, con chợt hiểu sâu hơn về cái Tâm của 

mình.  Con mới nhận ra rằng cái mà xưa nay mình luôn cho là tâm mình thực sự không phải.  

Con cũng nhận ra được, từ những bài Pháp đó, rằng cái buồn, thương, giận, ghét, cái suy nghĩ 

tính toán cũng chẳng phải là mình.  Do đó con theo đó mà dụng công, luôn luôn trong đầu mình 

nghĩ rằng những thứ đó không phải là mình, mình chính là người rãnh rang tự tại, trùm khắp 
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pháp giới, v.v....  Nhưng than ôi, đến lúc con chạm trán với phiền não thì con mới vỡ lẽ ra rằng 

mình chỉ hiểu thiền qua bề mặt của tâm thức mà thôi chứ chẳng phải mình kinh nghiệm được sự 

yên lặng từ trong nội tâm.  Đây là gút mắc đã làm cho con thao thức và không biết làm sao để 

mình có thể "chiến thắng" được những phiền não này.  Sở dĩ lúc đó con dám nghĩ "chiến thắng" 

là vì con còn thấy có hai thứ: cái thứ nhất là mình, còn cái thứ hai là không phải mình.  (Sau này 

con học xong khóa thiền căn bản này, con mới nhận ra rằng thiền đi vào cuộc đời.  Cũng nghe 

một lời đó, cũng đối diện một trần cảnh đó, mà vô tâm thì cần gì nói chân hay nói vọng.  Không 

có cái gì là chân, cũng không có gì là vọng, vì tất cả chỉ được ta thầm nhận biết là như thế, chớ 

ta không dán nhãn cho cái này là chân, cái kia là vọng để rồi mình tự tạo nên cuộc chiến trong 

nội tâm.  Hơn thế nữa, Thầy luôn nhắc là chúng ta "làm mà không thấy mình làm là không có cái 

TA trong đó."  Cho nên còn thấy chiến thắng hay chiến bại tức là còn có cái TA, còn thấy mình 

làm, nên cho dù công phu cách mấy cũng không kinh nghiệm được sự yên lặng trong tâm). 

 Lúc đó, con suy nghĩ và biết rõ rằng thực sự mình đang đứng bên ngoài cửa, mình hiểu lý 

lẽ của thiền, và mình biết chắc rằng bên trong kia là cái rốt ráo an định, đó là chỗ mà Thầy Thanh 

Từ đã nói trong bài "Nhận Ông Chủ."  Tuy con biết như vậy nhưng con chẳng có thể nào vào cửa 

thiền và kinh nghiệm được sự yên lặng của nội tâm. 

 Trong lúc con thao thức triền miên như thế thì con được sự hướng dẫn của thiện tri thức, 

cho con biết có khóa học thiền căn bản do hội thiền Tánh Không tổ chức vào tháng Sáu năm nay.  

Con rất sung sướng mừng rỡ và không chần chờ, con đã ghi danh xin được tham dự học khóa 

thiền này.  Trong nỗi vui hân hoan đó, con cũng có một ít băn khoăn, chẳng biết mình vào học 

khóa thiền này có bị Thầy đánh ba gậy hay bị hét điếc tai như Chư Tổ ngày xưa thường làm để 

khai thị thiền khách hay không?  Trái ngược hẳn với những điều này, vị Thầy đứng dạy cho 

chúng con là một vị có dáng vẻ thanh thoát, lời nói mộc mạc, giản dị và dễ hiểu vô cùng.  Giản 

dị và mộc mạc như thế nhưng đi sâu vào tâm của con, cộng với sự hướng dẫn cách thực tập đơn 

giản trong suốt khóa học, con bây giờ đã thấy được cánh cửa hé mở cho mình từ từ bước vào.   

 Tuy khóa học rất ngắn, chỉ có chưa đầy năm ngày nhưng con đã gặt hái được những kết 

quả rất tốt cho chính mình.  Con làm nghề Computers nên đầu óc cũng suy nghĩ hơi nhiều, có lúc 

thần kinh cũng rất căng thẳng.  Ngày xưa mỗi lúc căng thẳng như vậy thì con chạy một vòng 

chung quanh building ở sở làm để giảm bớt áp lực.  Cứ mỗi lần chạy xong như thế thì đầu óc con 

được chút ít thoải mái, nhưng trong đầu không thể nào dừng lại được những ý nghĩ luôn lạo rạo 

trong đó, cho nên con không thể nào bình yên trong nội tâm.  Từ khi học khóa thiền căn bản này, 

con sử dụng những bí quyết do Thầy giảng dạy, con không chạy bộ nữa, mà con quay sang thiền 

hành, con đi chậm rãi chung quanh căn building của sở làm, thực hiện pháp dùng tầm tắt tứ và 

thư giản lưỡi: "không... nói, ... không... nói ...," và chỉ sau vài phút, con thấy rất khỏe khoắn và 

an lạc, cả thân lẫn tâm.  Con biết chắc là mình đã tác động vào đối giao cảm thần kinh và 

Acetylcholine đã tiết ra để điều hòa thân của mình, và cũng từ đó con cảm nhận sự thoải mái 

khinh an từ trong lòng.  Con nghe Thầy dạy là mình nên sử dụng khoa học để kiểm chứng lại kết 

quả công phu tu hành của mình xem mình thực hành có đúng pháp hay không.  Con dùng một 

chương trình đo nhịp tim trong điện thoại iPhone của con để đo sau khi thực tập thiền hành xong, 

nhịp đập ban đầu từ 85 nhịp mỗi phút giờ bỗng xuống chỉ còn khoảng 56 nhịp mỗi phút mà thôi.  
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Tuy con không có máy đo điện não đồ, nhưng con biết kết quả tim mạch chậm lại này là một 

bước ngoặc lớn trong sự thực tập hành thiền của đời con.  Vì chính tim là do não bộ điều khiển. 

 Con bây giờ đã thấy được con đường đi, lý thuyết mà Thầy dạy chính là tấm bản đồ và 

những bài thực hành trong lớp học là cách lái con thuyền, con xin nhận lãnh để làm hành trang 

cho cuộc đời tu tập của mình.  Chỉ còn phần còn lại của con là con phải kiên trì thực tập, phải tự 

"độ" để có những kết quả tốt trong công phu, và trong tương lai con có thể sống với kinh nghiệm 

thực sự của Thiền, đó chính là chỗ không lời.  Con rất may mắn được Nhà của con cùng tham dự 

khóa học này từ đầu đến cuối, để khi ra về, con có người chia sẻ với nhau những kinh nghiệm và 

thắc mắc trong công phu tu tập. 

 Trước khi dứt lời, con xin được một lần nữa cảm ơn Thầy và Hội Thiền Tánh Không đã 

mang đến cho đạo tràng và riêng con được một khóa học tâm linh đầy đủ và trọn vẹn nhất. 

 

Toronto, 

June 25, 2013 


