
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính thưa Thầy Thích Không Chiếu, Ni Cô Hương Như, các Bác, Cô Chú, Anh Chị Em đồng 

đạo, 

Con xin tự giới thiệu, con tên là Tuyết Dung, pháp danh Diệu Hợp là thiền sinh khóa  căn bản 8 

tại Toronto. Tuy là thiền sinh dự thính khóa này, được ban tổ chức cho phép con lên phát biểu 

những kinh nghiệm của bản thân con sau một năm học khóa căn bản với Thầy. 

Con vốn hoàn toàn không biết gì về Thiền, nên Thiền rất mơ hồ với con. Nhưng vì con bị bệnh 

anxiety, tiếng Việt gọi là bệnh lo lắng, sợ hãi. Đọc sách con thấy nói Thiền rất hữu ích cho việc 

chữa trị bệnh của con, nên con đã tìm kiếm trên internet để học Thiền. Vì may mắn và có cơ 

duyên con đã đến được với Thiền Tánh Không. Mãi đến năm ngoái con mới có dịp học Thiền 

căn bản với Thầy. 

Trong một năm qua con đã theo đúng lời Thầy dạy. Con đã thực hành thiền chỉ trong mọi công 

việc hàng ngày, ở nhà cũng như ở sở làm, “Ngồi thiền như ngồi chơi”, không tập trung, không cố 

gắng, không tưởng tượng, không tự kỷ ám thị. Sống bây giờ và ở đây. Nên nay con đã thấy được 

thân tâm hài hòa. Bệnh con cũng đã thuyên giảm được 90%, không cần phải uống thuốc thường 

xuyên. 

Hôm nay trong Lễ Tổng kết Khóa Thiền Căn Bản thứ 9 này, xin phép Thầy con được chia sẻ vài 

kinh nghiệm của bản thân con với các thiền sinh khóa này. 

      Muốn thực hành Thiền có kết quả, phải thực hành Thiền miên mật. Nên dù bận rộn, 
cố gắng sắp xếp thời gian để ngồi Thiền. Như bản thân tôi đã miên mật ngồi Thiền một 

năm qua, giờ đây thú thật tôi đã “nghiền” Thiền. 

      Trong mọi sinh hoạt nên thực hành Thiền Chỉ. 

      Nên tham gia sinh hoạt Hội hàng tháng, việc này rất hữu ích. Như bản thân tôi mới 
thực hành Thiền gặp nhiều khó khăn trục trặc. Nhờ tham gia sinh hoạt, các anh chị có 

nhiều kinh nghiệm lâu năm đã góp ý giúp tôi vượt được khó khan, làm tốt hơn. Các anh 

chị trong đạo tràng luôn có nụ cười tươi, khuôn mặt hoan hỉ sẵn sang giúp đỡ những thiền 

sinh mới. Sau này tôi mới nhận ra đó chính là kết quả của việc thực hành Thiền. 

Nhân dịp này con xin thành kính cám ơn Thầy Thích Không Chiếu. Dù lớn tuổi đã không ngại 

đường xa qua đây giảng dạy cho chúng con trong hai tuần qua. Những bài dạy của Thầy rất hữu 

ích cho chúng con trong cuộc sống đầy thử thách này. 

Một lần nữa con xin thành kính cám ơn Thầy và chúc Thầy có sức khỏe tốt để dìu dắt chúng con 

trên con đường tu tập. 

Nhân đây tôi cũng không quên chân thành cám ơn các anh chị trong ban tổ chức của đạo tràng 

Tánh Không Ontario đã không ngại khó khăn tạo cho chúng tôi cơ hội đến với con đường Thiền. 

Cuối cùng con xin chào Thầy, các bác, cô, chú, và các anh chị em trong đạo tràng hôm nay. 

Diệu Hợp 


