
Bài Tường trình Khóa nhập thất trung cấp Bát Nhã 1 của Đạo Tràng Tánh Không 

Toronto từ 22 tháng 9 đến 30 tháng 9, 2012 tại Blue Mountains, Ontario. 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 

Kính thưa Ni Sư Triệt Như, Ni Cô Phổ Như và Ni Cô Hương Như, cùng tất cả anh chị em thiền sinh thân 

mến. 

 

Khóa học trung cấp 1 năm nay được tổ chức theo qui chế nhập thất, và đây là lần thứ hai chúng ta hội tụ 

tại Mountain Spring Resort để cùng nhau tu học. Lớp học chúng ta có 25 thiền sinh bao gồm chính thức 

và dự thính. 

Trong 7 ngày vừa qua, chúng ta đã được nghe Ni Sư  Triệt Như ôn lại những đề tài chính của khóa căn 

bản và từ đó dẫn dắt chúng ta qua những chủ đề mới của lớp Bát Nhã 1 như sau:  

1. Tiến Trình Chứng Ngộ của Đức Phật  với Định bất động kiến giải 3 Minh về ngài và chúng sinh 

vào tuần lễ thứ 4 , và Thành Đạo đạt Qủa vị Phật thấy “ cái như thế của hiện tượng thế gian vào 

tuần lễ thứ 5 , dựa trên nền tảng Tu Chứng này của Đức Phật, cô khai triển vắn tắt ra các đề tài 

về: Tathata, Qui luật tương quan nhân quả, Qui luật biến dịch, 12 nhân duyên, Pháp hữu vi, Pháp 

vô vi. 

2. Ý nghĩa của từ Bát Nhã là trí tuệ siêu vượt,đầy đủ hoàn toàn, và nền tảng của trí tuệ bát nhã là 

tánh nhận thức biết không lời. 

3. Chân lý qui ước – Tục đế bát nhã còn là cái biết có lời, và chân lý Tối hậu – Chân đế bát nhã mới 

là cái nhận thức không lời. Qua chân lý qui ước để biết chân lý tối hậu. 

4. Như thực (Yathabhuta- Giống như sự thật) diễn tả một trạng thái đang diễn tiến, còn tiếp 

diễn,trước mặt đang hiện hữu. Mục đích của Pháp Như thực là dừng tâm ba thời và phá tà kiến 

nguyên nhân của lậu hoặc.Về cách thực hành, Cô cho thực tập từng bước có lời và không lời của 

pháp như thực dựa trên lời dạy của Đức Phật là sử dụng giác quan tiếp xúc với đối tượng,đối 

tượng như thế nào,biết không lời như vậy. 

5. Nhận thức bao gồm: Định nghĩa của Nhận thức, các loại nhận thức, đối tượng nhận thức, và ứng 

dụng Bản đồ nhận thức để thực hành thể nhập các chủ đề trừu tượng như chân như, không, huyễn. 

Cô nhấn mạnh với chủ đề trừu tượng siêu vượt, không thể thể nhập bằng giác quan,phải thể nhập 

bằng nhận thức không lời. 

6. Sự tương tác giữa tâm- pháp- não bộ đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh từ đó rút ra kinh nghiệm 

khi thực hành đúng hay  sai có tác động ra sao trên thân tâm và trí tuệ tâm linh. 

7. Thiền Quán và các qui luật : Vô thường, Khổ/xung đột, Vô ngã , Tương quan nhân quả, Chân 

như.Thực tập để có tuệ trí, chuyển đổi tâm, kết hợp với thiền định có chủ đề KHÔNG NÓI sâu 

sắc vững chắc hơn. 

8. Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo là những bài pháp đầu tiên của Đức Phật khi thành đạo. Nội dung 

bao gồm : thế nào là khổ, nguyên nhân của khổ,làm sao diệt khổ, con đường tu tập để diệt khổ. 



9. Nhân chứng, tuy là một  bài học ngắn nhưng là chủ đề để tu tập.Tránh cận tử nghiệp xấu, Phải 

chánh niệm tỉnh giác hàng ngày và tỉnh thức biết khi ra đi trong không lời mới là nhân chứng.  

 

Về thực tập, Ni Sư Triệt Như nhấn mạnh cốt lõi cho tiến trình tu tập của thiền sinh trong lớp Bát Nhã 1 là 

thiền định bằng mã số KHÔNG NÓI và thiền huệ với pháp Như Thực. Phần thực tập về chủ đề này trong 

giờ học được Ni Sư hướng dẫn qua thiền hành, tọa thiền và các câu hỏi đố. 

Qua sự giảng giải rõ ràng từng bước với dàn bài chặt chẽ và sơ đồ tóm tắt đầy đủ, tất cả thiền sinh đều 

hiểu rõ các chủ đề quan trọng trong chương trình. Có thiền sinh đã học nhiều lần lớp Bát Nhã 1, nhưng 

sau lần này thì hiểu rõ ràng hơn như người mắt mờ được đeo kính.  

Mọi thắc mắc của thiền sinh đều được Cô giải đáp thông suốt, giúp ích cho thiền sinh thêm tự tin trong 

việc thực tập vào những ngày sắp tới. Các thiền sinh đều được Cô quan tâm và tạo điều kiện để tiếp thu 

bài học. Trong lúc thảo luận giữa các thiền sinh, không khí rất sôi sổi thoải mái, qua đó bài học được hiểu 

nhiều hơn. Ngoài ra những câu chuyện về các Thiền Sư do Cô kể như tô đậm thêm ý nghĩa của cái 

KHÔNG LỜI trong thiền; và những bài kinh Phật như kinh Phạm Hạnh và kinh Lõi Cây được Cô giảng 

như gửi lời giáo huấn đến các thiền sinh trên con đường tu tập của mỗi người. 

Nhận ra nhu cầu khát khao muốn nghe giảng pháp và muốn khẳng định thái độ tu tập của thiền sinh trong 

đời sống hàng ngày, Cô Triệt Như đã từ bi giảng dạy thêm đề tài vô cùng ý nghĩa là Giá trị của Nhận thức 

và ôn lại bài Ngũ Uẩn . Lời giảng của Cô thấm sâu đậm vào từng thiền sinh như người khát lâu ngày, nay 

uống đươc dòng suối mát. 

Để tạo điều kiện cho thiền sinh được giải trí, Cô cho phép tổ chức một buổi tối văn nghệ. Các tiết mục 

ngâm thơ, kể chuyện hài hước, ca cải lương, hát tân nhạc đã tạo được một không khí tươi vui, tràn ngập 

tiếng cười sảng khoái trong giữa khóa học.  

Vì là khóa nhập thất nên thiền sinh có điều kiện tạm xa lánh tri kiến thế gian, dành trọn vẹn thời gian cho 

việc tu học. Được hưởng không khí trong lành tĩnh lặng của vùng đồi núi Blue Mountains và biển hồ 

Georgian Bay, cộng thêm ăn chay thanh đạm bổ dưỡng và tập luyện khí công hàng ngày, nhất là có được 

hai thời thiền sáng tối nên kết quả của khóa tu học này là ai cũng có cảm nhận vô cùng an lạc. 

Đặc biệt trong khóa học này, có một tin vui rất to lớn cho tâp thể chúng ta là sau một năm nỗ lực làm việc 

của chị  Đạo tràng trưởng Minh Hải và các anh Phúc Ngạn, Tuệ Minh, Hội Thiền Tánh Không Phật Giáo 

Ontario (Sunyata Buddhist Meditation Association of Ontario) đã chính thức được công nhận hợp pháp 

và sẵn sàng đi vào hoạt động. Trong khí thế đầy nhiệt tâm phấn khởi, tất cả các thiền sinh đã ghi danh gia 

nhập hội và đóng niên liễm , có thiền sinh ghi danh và đóng tiền luôn cho người thân vắng mặt, riêng 

thiền sinh Thuần Trí Thành  động viên ủng hộ cho bonus những ai đóng tiền ngay lập tức . Thủ quĩ thu 

tiền không kịp. Thêm một điều hân hạnh và may mắn, chúng ta có Ni Sư Triệt Như hiện diện và chứng 

giám diễn tiến việc thành lập Ban Quản Trị và Ban Điều hành của hội. 

 

Buổi tối mãn khóa của lớp học lại trùng hợp vào dịp Tết Trung Thu, thành ra chúng ta có dịp kết hợp để 

liên hoan ăn mừng gấp ba : kết quả khóa học thành công, sự ra đời của Hội Thiền Tánh Không Ontario và 

đêm Trung Thu sum vầy bên vị thầy hướng dẫn tâm linh . Bên ngoài là cái lạnh của đầu mùa thu ẩm ướt 



tĩnh mịch, bên trong chalet lung linh ánh nến ấm cúng nhộn nhịp, những chiếc đèn trung thu đủ màu bên 

cửa sổ, trên bàn thức ăn đủ loại : chè thạch hạt sen, bánh trung thu, bánh kem, trái cây…trà xanh, quây 

quần bên nhau như thuở còn thơ tất cả  vỗ tay bắt đầu cùng hát : “ Tết trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt 

đèn đi khắp phố phường….Ánh trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng cuội già…”. Đêm văn nghệ tự biên 

tự diễn kéo dài với đủ mục thú vị, ai cũng có tài giúp vui và hòa đồng hết mình.  

 

Đại diện lớp học khóa Bát Nhã 1 năm nay, con xin nói lời biết ơn đến Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Triệt 

Như đã miệt mài kiên trì dẫn dắt huấn luyện chúng con tập lái chiếc xe Định Huệ trên Đại Lộ KHÔNG 

LỜI  chỉ giữ một niêm biết vững vàng. Xin cảm ơn tất cả anh chị em thiền sinh có mặt tại đây cũng như 

vắng mặt đã cùng chung sức để thực hiện khóa tu học nhập thất này được thành tựu. 

 

Chúng con xin kính chúc Thầy Cô có nhiều sức khỏe để tiếp tục hướng dẫn chúng con trên con đường 

tâm linh. Chúc các anh chị em thiền sinh có đủ nhân duyên tinh tấn tu tập  và thấm nhuần lời giảng dạy 

của Thầy Cô để sống hài hòa với chính mình, người thân, cộng đồng và thiên nhiên.  

 

Xin hẹn gặp lại tất cả thiền sinh hội viên trong khóa học kế tiếp. 

 

Như Anh 


