
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÁNH KHÔNG ONTARIO 
PHẬT PHÁP - THIỀN TẬP - SINH HOẠT 

www.tanhkhongontario.org 
Email: tanhkhongontario@gmail.com 

tập san  
           TÂN NIÊN 2018  

NỘI DUNG TẬP SAN TÂN NIÊN 2018: 
 

○  Lời mở đầu 

○  Chúc Tết chư Tă g Ni v  thiền sinh 

○  Th  t  thường an lạc 

○  Thơ 'Ngu ện' 

○  Bài giả g kh a chu ê  tu đị h th g  ă  7 

○  Định có tầm không tứ 

○  Đại cươ g về Khái niệm 

○  Thơ 'Hội ngộ' 

○  Kinh Duy Ma Cật - Phẩm nhập pháp môn bất nhị 
○  Thơ 'C  gi o g  ưa' 
○  Thiề  si h l  vườn  

○  Bếp thiền 

○  Hình ảnh sinh hoạt 2017 

○  Si h hoạt tất niên ngày 11 tháng 2, 2018 

○  Kinh Ví Dụ Nước 

○  Kinh Thủy Dụ 

○  Phẩm Sức mạnh hữu học 

○  Chươ g trì h si h hoạt hàng tháng và tu học 2018 

○  Th h phần ban quản trị v  điều hành hội 2018 - 2020 

○  Tă g Đo  tru g ươ g chúc Tết thiền sinh 

 

THỰC HIỆN  
 Ba  Điều hành Hội thiền Tánh Không Ontario 

và tất cả hội viên thiền sinh 

 

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY 
Ban Thông tin - Thư viện - Ấn phẩm 

 

 



 
 
Lời mở đầu, 
 

 

Cùng tất cả hội viên và thiền sinh, 

 

Hội thiề  T h Kh g O ta io đ  hí h thức hình thành và hoạt động từ ă  
2012. Với số hội viên hiệ  a  l   gười, chúng ta đ  cùng nhau sinh hoạt 

thiền hàng tháng và dự các khóa chuyên tu do Thầy C  hướng dẫn qua các chủ 

đề lý thuyết và thực hành, tối thiểu một lần mỗi ă . Riê g ă   vừa qua, 

ngoài hai khóa tu với Ni Sư T iệt Như, h g ta v  g a  ắ  được Thầy 

Thiền Chủ v  ph i đo  huấn luyện viê  tu đị h đế  đạo tràng hai lần sinh hoạt 

hu g v  hướng dẫn thự  h h. Đ  l  một phước duyên lớ  lao đ  hội tụ về ơi 
đa g  hu ầu tha thiết nhất là sự đồng tiến bộ trong thực tập thiề  định và 

phát huy trí tuệ tâm linh của tập thể thiền sinh chúng ta. Co  đường tu còn rất 

dài, Thầy Cô tuy ở a hư g lu  lu  hướng về nhữ g ước thực tập của thiền 

sinh, chúng ta kh g uê  ơ  . 
 

Tập san tân niên 2018 của chúng ta khởi ra từ trong niề  t i  đ ! T i  tất cả 

Tă g Ni đ  đe  h s g Phật Pháp chiếu rọi vô minh và tri ân các bạ  đồng tu 

hài h a khơi dậy lòng từ ái.  

 

Thực hiện tập san đầu tiên này với nôi dung còn hạn chế, hư g h  th h 
mong có thể mang lại chút ít niềm vui qua những thông tin hữu ích về tu học và 

sinh hoạt đến với các bạn thiền sinh nhân dịp Tết đến. 

 

Mùa xuân trong lòng về giữa ă g tu ết lạ h gi  ơi đ , xin chúc tất cả một 

ă  ới với tâm nguyện hân hoan vững bền theo ướ  h  Đức Phật.  

 

Ban biên tập 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kính thưa Thầy Thiền Chủ và chư vị Tăng 
Ni  trong Tăng đoàn Tánh Không trung 
ương, cùng tất cả thiền sinh, 
 
Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, đại diện ban 
quản trị và ban điều hành Hội thiền Tánh 
Không Ontario, chúng con xin kính chúc 
Thầy và Tăng đoàn một mùa an cư thanh 
tịnh, sức khỏe tràn đầy, Phật sự viên thành. 
 
Kính chúc tất cả thiền sinh Canada và thiền 
sinh khắp nơi trên thế giới một mùa xuân 
hoan hỷ, năm mới thành tựu mọi hạnh lành. 
 
Hội trưởng Hội thiền Tánh Không Ontario, 
Như Huyền 
 

 
Gửi đến thiền sinh Tánh Không Ontario, 

 

Trước thề  ă  8. 
Kính chúc qúi vị và gia quyến luôn pháp thể 

khi h a , ph p t  tă g trưở g, vô lượng an 

lạc, vạn sự c t tường và tật bịnh sớm tiêu trừ! 

Namo Buddhaya! 

 

Sư Dhammo 

Chùa Cao Miên - Hamilton, Ontario, Canada 

 

 
 

Nam Mô Bổ  Sư Th ch Ca M u Ni Phật, 
 

Trước thề  ă  ới, Cô chúc tất cả thiề  
sinh Toronto và gia đ h th  t  thườ g 
a  lạc, vui khoẻ, tu học ti h tấ . 
 

Cô Hằ g Như, 
Thiề  việ  T h Khô g tru g ươ g 

California, US 

 



 

 

DẪN NHẬP 

C h đ  v i hụ  ă  ỗi độ Xuân về, mọi 

gười lớn nhỏ, ai ai ũ g lo ua thiệp chúc 

Tết gửi đến bạn bè thân hữu bà con ruột thịt 
hư l  ột dịp tốt để bày tỏ lòng quý mến 

nhau, hoặc là vì giao dịch lễ ghĩa hầu hư 
bắt buộ  gười ta phải làm. Trong thời đại vi 

tính bây giờ, những tập tục tốt đẹp  gười 

ta vẫn còn giữ hư g t gười gửi thiệp chúc 

Tết ua đườ g ưu điện mất thời giờ, đa số 

gười ta chọn những mẫu mã có sẵn trên 

internet, gõ vài  lời chúc tốt đẹp, rồi ghi địa 

chỉ email của gười mình quen, bấm "send" 

một i l  gười bên kia nhận lời chúc của 

mình liền. Hay là trong ba ngày Tết, gười ta 

gọi điện thoại thẳng chúc Tết lẫn nhau. Còn 

trong nhà, thì con cháu chúc Tết mừng tuổi 

ông bà cha mẹ rồi nhận tiền lì xì. Tuỳ theo bối 

cả h gia đ h ha  hoàn cả h  gười ta 

chúc những lời hư sau: 

 - Chúc C  Hai ă  a  gặp nhiều may 

mắ , g ă  việ  l  được suông sẻ, trẻ mãi 

không già. 

 - Chú  a h Ba ă  a  thi đ u đậu 

đ , gặp gười đẹp vừa ý, tiến xa trong vấ  đề 

tình cảm. 

 - Co  hú  gia đ h  Bả  được an 

khang thị h vượ g, gia đ h lu  t  đầy 

hạnh phúc. 

 -  Con chúc ông bà Nội, ông bà Ngoại: 

Phước Lộ  t  đầy, luôn khoẻ mạnh sống lâu 

t ă  tuổi.  

 - Chúc tất cả mọi gười t o g gia đ h 
có một mùa Xuân an lành, hạnh phúc, vạn sự 

hư ý ha  vạn sự kiết tường v.v... và v.v... 

 Nhữ g gia đ h Việt Nam trong mấy 

g  Xu  , gười ta mở nhạc về Xuân về 

Tết đến, với những lời hú  đậ  đ , tha 
thiết, hư hạc phẩm nổi tiếng "Cánh Thiệp 

Đầu Xuân" của nhạ  sĩ Mi h Kỳ & Lê Di h đ  
gửi lời chúc Tết đến mọi gười có câu: "Tôi 

chúc uô  gười mọi điều ước muốn, non 

ước vinh quang trong tia nắng thanh bình, 

để gười anh yêu dấu quay về gia đì h, tì  
vui bên lửa ấm" nghe thật thắm thía và dễ 

ú  động. 

Nhìn chung, nghe chung những lời chúc tốt 

đẹp vừa kể đều nói lên sự mong cầu đạt 

được nhiều thứ về tài, sắc, danh, thực, thuỳ...  

những thứ  o  gười ta khó bắt, mà khi 

bắt được rồi thì lại khó giữ. Thế hư g sống ở 

đời ai tho t được lòng ham muố  gũ dục 

qua những câu chúc tốt lành vừa nêu trên?  

TTT   HHH   AAAÂÂ Â    NNN      TTT   AAAÂÂ Â    MMM      TTT   HHH   ÖÖÖ   ÔÔÔØØ Ø    NNN   GGG         AAA   NNN      LLL   AAAÏÏ Ï    CCC   
 

(Bài giảng ghi âm cho thiền sinh Hội Thiền Tánh Không Ontario, Canada) 
 

THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 

 



Tu  hiê  ũ g  u hú  đượ  hươ g 
thiền vị, mà các Phật tử thỉnh thoảng chúc 

hau, đ  l  u: "Tôi chúc cô, chúc chú, chúc 

anh hay chúc chị được th  t  thường an 

lạc", ha  l  u hú  thường nghe trong 

Thiền môn là: "Co  kí h chúc Sư Thầy, kính 

chúc Sư Cô...  ph p thể khinh an, tuệ đă g 
thường chiếu, Phật sự viên thành" v.v... 

Những lời chúc này nghiêng về đời sống tâm 

li h, ũ g i lê  l g o g uố , hư g l  
mong muốn vị Thầy của mình có sức khoẻ 

tốt, trí huệ sáng suốt, mang kinh nghiệm tu 

tập của mình truyề  đạt đến cho mọi gười, 

giúp họ tu tập để được bình an hạnh phúc 

thực sự trong cuộc sống nhiễu hươ g ở thế 

giới Ta Bà này. 

 

THÂN TÂM AN LẠC 

Đề tài nói chuyện hôm nay là "Thân Tâm 

Thường An Lạc". Như đ  giới thiệu ở phần 

dẫn nhập, đ  l  u hú  thiện lành, chúng 

ta thường nghe các Phật tử chúc lẫn nhau khi 

Xuân về Tết đế . C u i tu  đơ  giả  hư g 
chứa đựng bài học khá sâu sắc cho những ai 

thực sự muốn tìm sự bình an hạnh phúc hay 

i h kh  l  được an lạc. Muố  được an 

lạc không phải chỉ ghe gười ta chúc mà 

h được. Vậy thế nào là "thân tâm an lạc" 

v  l  sao để được "th  t  thường an 

lạc"? T ước hết chúng ta hãy quay về tìm 

hiểu Thân Tâm của chính chúng ta. 

T o g i ki h Ngũ Uẩ , V  Ng  Tướ g, Đức 

Phật dạ , o  gười có hai phần là Danh và 

Sắc. Danh là Tâm. Sắc là Thân. Thân thì gồm 

có nhiều yếu tố hợp th h hư Đất, Nước, 

Gió, Lửa. Trên thân hay trong thân gồ  ă  
giác quan: mắt, tai, ũi, lưỡi, da và nội tạng 

hư ao tử, tim, gan, lá lách, thận, ruột v.v...  

Còn Danh thì do Thọ, Tưởng, Hành, Thức họp 

lại mới tạo thành Danh tức là Tâm.  

Đ  i o  gười kết hợp bởi hai phần là 

Thân và Tâm, cho nên Thân và Tâm luôn dính 

liền với nhau.  Thân là vật chất chúng ta có 

thể thấy và sờ  đượ , hư g T  th  v  
hình không thấ  đượ , hư g hú g ta  thể 

biết Tâm qua sự diễ  đạt của Thân. Chẳng 

hạ  hư T  vui th  h ắt sáng rỡ, nụ ười 

tươi tắn. Tâm buồn bực thì mặt  hă  
nhó, hai mắt chảy xệ, nhìn vào là thấy ngay 

sự khó chịu hiện trên khuôn mặt. Có khi quá 

bực tức thì mặt  đỏ gấ , o  gươi ở to, 

ước mắt chảy ra, phản ứng chuyền thẳng 

xuống tay chân, chẳng hạ  hư đ h gười 

, đ  gười kia... hay là la hét lớn tiếng, 

đập ph  đồ đạc trong nhà cho hả giận. Có khi 

giận quá không kiềm chế đượ  g  lă  a ất 

tỉnh. Mà cái gì giậ ? Đ  h h l  T  đa g 
giậ  đa g s !  

Sống ở đời ai ũ g uố  h được an nhàn 

hạnh phúc không phải lo lắng buồn phiền. 

Muốn an nhàn thì Thân phải khoẻ mạnh gọi 

là Thân a ,  T  lu  được sảng khoái vui 

vẻ gọi là Tâm hỷ lạc.  

Theo giáo lý nhà Phật thì tất cả mọi thứ trên 

thế gian này kể cả o  gười đều phải chịu 

ả h hưởng của quy luật v  thường hay là quy 

luật biến dị h. V  v  thường nên Tâm con 

gười lúc vui lúc buồn. V  v  thường nên 

Th  o  gười khi khoẻ mạnh lúc ố  đau. V  
thế, sự an vui hạnh phúc của o  gười sẽ 

tuỳ theo hoàn cả h gia đ h,  hội, không 

gian, thời tiết, hay tình cảm mà biến dịch, 

tha  đổi. 



Do sống trong một xã hội quay cuồng, hàng 

ngày tràn ngập những thông tin về những vụ 

giết gười, ướp của, t a h da h đoạt lợi, 

những cuộc chiến tranh về ý thức hệ, về biên 

giới, về t  gưỡng, những phát minh mới về 

sú g đạ  để giết nhau, sự khan hiếm về thực 

phẩ , ước uống v..v... khiế  o  gười ta 

phải chịu sự ă g thẳng vì lo âu sợ hãi. 

Những sự ă g thẳ g  thường xuyên tác 

động vào giao cảm thần kinh khiế  o  gười 

t ướ  sau g  ũ g ắc bệnh tâm thể, là thứ 

bệnh thời đại do T  g  a hư  loại 

bệnh về tim mạch, bệnh áp huyết cao, bệnh 

tiểu đường, bệnh béo phì, bệnh mất ký ức, 

bệnh Alzheimer, bệnh ảo giác v.v... Theo 

nghiên cứu của Việ  Đại Học Harvard ở  Hoa 

Kỳ, cho biết có tới 60 đến 90% bệnh nhân 

mắc bệnh do bắt nguồn từ stress (trầm cảm). 

C   sĩ  hận rằng nhữ g ă  ệnh 

thuộc về Thân thì họ có thể chữa được, 

hư g họ không thể chữa được sự buồn khổ 

của Tâm do bệnh stress gây ra. Tuy nhiên về 

sau này ngành y họ  T  phươ g đa g t  
hiểu thêm về việc tu thiền có thể gă  hận 

hay trị dứt ă  ệnh trầm cảm này.  

 

LÀM SAO ĐỂ "THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC"  

Co  gười do Thân và Tâm hợp lại mà thành 

ê  Th  v  T  lú  o ũ g đi liền với 

hau hư h h với bóng, vì thế hễ Th  đau 
thì Tâm khổ.  

Hôm nay "Thân Tâm An Lạc" hư g ồi ngày 

mai vì lý do này hay lý do khác Thân Tâm 

không còn an lạc nữa. Như thế câu chúc 

"Trước thề  ă  ới tôi chúc anh, chúc chị 
được thâ  tâ  thường an lạc", liệu gười 

đượ  hú  đ   hưởng an lạc hay không? Có 

thể do lời nói dịu dàng, ái ngữ, nội dung tốt 

đẹp của gười chúc khiến cho tâm mình lúc 

đ  ảm thấy vui vẻ, hư g i h được an 

lạc về lâu về dài thì chắc chắn là không rồi. 

Bởi v  đ u phải hễ đượ  gười ta chúc mình 

an lạc là mình sẽ được an lạc?  

An lạc là do mình chứ không do lời chúc từ 

bên ngoài. Nếu t o g l g h đa g  
chuyện buồ , t  h đa g ất an, mà 

gười ta hú  h u đ  th  h  vui 
liề  được không? Chắc chắn là không rồi!  

Như vậy an lạc hay buồn khổ là do mình làm 

chủ lấy. Nếu muốn sống bình an hạnh phúc 

vui vẻ thì chúng ta phải kiên nhẫn tu tập để 

cho Tâm của hú g ta được tự do thanh thản 

tránh những phiền não khổ đau. 

Về việc tu tập th  Đức Phật dạy rất nhiều 

phươ g thứ  hư Qu , Chỉ, Định, Huệ. Tuỳ 

ă  ơ ủa mỗi gười thích hợp pháp nào thì 

tu theo ph p đ .  

Riêng Thiền Tánh Không thì Thầy Thiền Chủ 

dạy thiền sinh tu thiề  Định. Từng ước tu 

tập theo bốn tầng thiền của Đức Phật. Thiền 

sinh có thể hành trì pháp Thở hay pháp 

Kh g N i. Ph p o ũ g đi từ thấp đến 

cao. Bắt đầu từ Niệm Biết Không Lời đến 

Thầm Nhận Biết, Tỉnh Thức Biết rồi Nhận 

Thức Biết.  

Tu tập không phải lú  o ũ g gồi yên toạ 

thiền mà hành giả phải thực hành trong bốn 

oai ghi đi đứng nằm ngồi. Những lúc làm 

việc hành giả ũ g  thể thực hành thiền 

Chỉ, đ  l  giữ niệm Biết không lời khi làm 

việc, hay ngay cả khi nghỉ gơi, ũ g kh g 
để vọ g tưởng dẫ  T  đi hết chỗ  đến 

chỗ kh , ghĩa l  h h giả Tự Biết đa g l  
g ,  ga  lú  đ  t o g đầu không có lời nói 



thầm qua lại ghĩa l  kh g su  ghĩ hững 

chuyệ  đ  ảy ra trong quá khứ, hiện tại hay 

tưở g tượng những chuyệ  hưa ảy ra 

t o g tươ g lai.  

Thiền Chỉ giúp tâm yên lặng thanh thản. Tâm 

yên lặng thanh thả  thường xuyên sẽ tác 

độ g v o Đối Giao Cảm thần kinh tiết ra 

những chất sinh hoá họ  hư A et l holi e 
ha  Dopa i e giúp ho Th  T  h được 

phấn chấn dễ chịu, hư vậy là Thân Tâm 

h được an lạc rồi. Đó là cách tu tập để 

u i dưỡng "thâ  tâ  thường an lạc" trong 

cuộc sống hằng ngày.  C  hư h h giả nào 

tu tập miên mật, định lực vững chắc, thì có 

khi Thân bệnh mà Tâm không bệnh, tức dù 

Th   đau đớ  hư g T  kh g ị i đau 
của Thân hành hạ làm cho Tâm buồn khổ ưu 
sầu. 

KẾT LUẬN 

Tu thiền là phải thực tập đều đặn chứ không 

phải chỉ học suông trên lý thuyết. Mụ  đ h tu 
tập là làm thế o để chúng ta làm chủ tâm 

ngôn, ý ngôn của chúng ta. Khi tầm tứ hoàn 

toàn yên lặ g th  hú g ta đa g a  t ú t o g 
Tánh Giác. Ở t o g T h Gi  thường xuyên 

thì chắc chắn chúng ta sẽ nế  được trạng 

thái hỷ lạc.  

Tu  hiê  hú g ta ũ g ê  hớ Đức Phật 

dạy rằng, nếu chúng ta dính mắc với hỷ lạc thì 

hú g ta đa g dậm chân tại chỗ, vì chúng ta 

chỉ để T  th h thú hưởng thụ dục lạc, nên 

không khai mở được trí huệ t  li h, ghĩa l  
không tiế  lê  được những tầng Thiền cao 

hơ . Đ  l  tầng Thiền thứ Ba là Chánh Niệm 

Tỉ h Gi . Do đ , hú g ta phải "Ly Hỷ Trú 

Xả" ghĩa l  hú g ta thầm nhận biết là Thân 

T  hú g ta đa g  hỷ lạ , hư g hú g ta 
không dính mắc với niềm hạ h phú  đ ,  
chỉ an trú trong Xả, tức trong sự thanh thản 

của Tâm mà thôi.  

T ước khi kết thúc bài viết này chúng tôi 

muốn gửi đến quý vị o đa g t o g t o g 
thời gian tu tập là quý vị hãy luôn quay vào 

Tâm của h, để tự soi s g e  h đa g 
ở trong Tâm nào? Tâm Phàm Phu hay Tánh 

Giác. Nếu thường xuyên ở trong Tánh Giác 

thì "thân tâm quý vị thường an lạc" rồi đ . 
Xin chúc mừng quý vị!  

Nam Mô Bổ  Sư Th h Ca M u Ni Phật. 

THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 

(25/01/2018) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nam mô Bổ  Sư Th h Ca M u Ni Phật. 

 

Thân chào Quý Vị,  
 

Đ  l  h  du ê  lần thứ hai Thày gặp lại quý 

vị tại chỗ này. Nhân duyên này là do Ban Tổ 

Chức quyết định mời cô Thuần Tuệ hướng dẫn 

quý vị để đi v o định Không Tầm Không Tứ. Sau 

đ   Thuần Tuệ có bàn luận với Thày. Thày có 

đưa a gu ê  tắc là muố  v o định cho vững 

chắc thì phải nhập thất mới được, còn bây giờ 

quý vị chỉ học thôi thì việ  v o định sẽ rất khó 

khă . N  ũ g giố g hư t h t ạ g Th  đ  
hướng dẫn quý vị từ bấ  l u a . Như g   
giờ Thày có quyết định mới. Đ  l  t  theo t h 
hình thực tế của quý vị. Thày cùng cô Thuần Tuệ 

sẽ ươ g theo tình hình thực tế đ  để đưa a 
quyết đị h hướng dẫn quý vị biết  phươ g 
thức dụ g g để đạt đượ  định Không Tầm 

Không Tứ. 

 

Bây giờ trên nguyên tắc, muố  v o đị h được 

thì quý vị phải dừ g được vọ g tưởng hay làm 

chủ sự su  ghĩ. M  gốc của sự suy ghĩ ha  
vọ g tưởng là gì? Chính nó là sự nói thầm trong 

não. Vậy bây giờ quí vị  hãy cùng nhau thực tập 

cách không nói thầm trong não cho thật miên 

mật. Đến một l  o đ  , sự không nói thầm 

trong não nó trở thành một quán tính mới;  

điều đ   ghĩa ắt đầu từ đ  trở đi t o g  

 

 

 

 

 

 

đầu của quí vị không còn khởi lên vọ g tưởng 

hay sự suy nghĩ triền miên. Khi quí vị tự mình 

nhậ  a t o g đầu mình có một quán tính mới, 

đó là quán tính yên lặng;  lúc bấy giờ quí vị đ  
thật sự dẹp tan quán tính cũ, là quán tính gây ra 

biết bao nhiêu sự khổ sở phiền não tranh chấp 

hận thù huyết nhụ  tươ g t , tươ g s t lẫn 

nhau. Nói thì dễ còn làm thì vô cù g kh  khă .  
Như g  giờ Thày sẽ đưa a ột phươ g 
pháp mới. Phươ g ph p  g i gọn lại trong  

v g ă  g  để với mụ  đ h hướng dẫn cho 

quý vị đ  theo học với Thày từ l u  hưa v o 
đượ  định vững chắc. Bây giờ Thày sẽ cùng quý 

vị xóa bài làm lại. Bây giờ quý vị có thích thú với 

phươ g ph p đ  kh g? Chắc chắn mọi gười 

đều trả lời là sẽ th h th . Như vậy chúng ta sẽ 

bắt đầu bằ g phươ g ph p ới. 

T ước hết yêu cầu quý vị ngồi v o tư thế thiền 

đ g ức. Thế o l  đ g ứ ? Đ g ức là 

khi bắt đầu ngồi thiền quý vị ngồi lư g thẳng 

đứ g, đầu cổ thẳng, hai trái tai ngang vai, mắt 

nhìn xuố g đầu ũi, đầu ũi ga  , tầm 

nhìn khoảng ba gang tay kể từ rún, hai bàn tay 

chồng lên nhau, hai ngón tay cái giao nhau, mắt 

mở hé, bàn tay trái chồng lên bàn tay mặt. Đ  l  
tư thế đ g. B  giờ xin nói qua những tác dụng 

của tư thế ngồi:  t ước hết bằng cách mở hé hai 

mắt để tự mình kiểm tra lại cách ngồi của mình 

 đ g tư thế không. Nếu kh g đ g h  
thể tự i đầu ngửng lên nếu mình thấ  đầu 

mình gục xuống hoặc mình nghiêng qua bên này 

hay qua bên kia.  Nói chung bằng cách mở mắt 

hé nhìn mình có thể kiểm tra lại nhữ g tư thế 

ngồi của h để h điều chỉnh lại ho đ g 
mức. Ngoài ra tác dụng sâu sắc nhất là mình có 

thể d g h h  hư thế đ  để t  động 

thẳng vào hệ đối giao cảm thầ  ki h. Qua đ  
acetylcholine sẽ được tiết ra từ đầu giây tận 

cùng của đối giao cảm thần ki h. Ngược lại nếu 

quý vị mở mắt to để nhìn thì hệ giao cảm thần 

kinh sẽ vậ  độ g. Do đ  hất thần kinh dẫn 

Bài giảng khai mạc trong khóa chuyên tu 
thiền định ngày 15 tháng 10 năm 2017 

tại Toronto 
- Hòa Thượng Thích Thông Triệt - 

Thiền tập 



truyền norepinephrine sẽ được tiết a. Như vậy 

l  tư thế ngồi của quý vị kh g đ g ức. 

Bây giờ quý vị áp dụng hai từ Kh g N i. T ước 

hết quý vị thử h h du g hư uý vị đa g ầm 

trong tay một  đuố  đa g h  ừng rực rồi 

quý vị tự mình nhúng xuống hồ ước, rồi ngọn 

lửa đ  tự tắt ngúm. Bằng cách nói 2 từ Không 

N i hư uý vị đươ g ổi sân, niệ  s  đ  liền 

bị tắt liền giố g hư t h t ạ g  đuốc bị 
nhúng xuống hồ ước. Ngoài ra cách trị những 

niệm bất h h kh  ũ g được dùng một cách 

hữu hiệu khi niệm bất h h đ  vừa mới chớm 

nở t o g đầu của quý vị. Nói chung quý vị chỉ 
dùng hai từ Không Nói thôi thì tất cả những 

niệm bất chính kia hay những niệ  kh  được 

e  l  h  h h đều được dập tắt liền tức 

khắ . Như vậy bằ g h đ  uý vị sẽ ơi v o 
một trạ g th i được gọi là vô niệ . Đồng thời 

t o g l  đ  uý vị ũ g được nhận biết rõ ràng 

qua giác quan của quý vị. Bây giờ quý vị thử áp 

dụng cách nói Kh g N i. T ước hết Thày ra 

hiệu bằ g h đ h tiếng chuông, quý vị tự nói 

ra thành lời theo sự hướng dẫn của cô Thuần 

Tuệ. Giọng nói vừa đủ tai nghe, nhừa nhựa. Quý 

vị cứ tập luyệ  hư thế. Đ  l  ước thứ nhất. 

Đế  ước thứ hai, quý vị chỉ khởi ý nói thầm mà 

không nói ra thành lời. Bằ g 2 ướ  đ  uý vị 
cứ cố gắng thực tập trong suốt thời thiền. Quý 

vị sẽ kinh nghiệ  được cắt đứt mạ g lưới vọng 

tưởng hay sự su  ghĩ t iề  iê  t o g đầu quý 

vị. Lúc bấy giờ quý vị sẽ tự mình kinh nghiệm 

được thế nào là niệm vô niệm hay niệm biết rõ 

ràng mà tâm ngôn không khởi dậ . Đ  l  kết 

quả của 2 từ Không Nói. Điểm sâu sắc nhất của 

tiến trình niệm vô niệ , đó là quý vị sẽ tự mình 

kinh nghiệm một trạng thái không lời được diễn 

ra trong nội tâm quý vị. Nếu biết duy trì trạng 

thái đ  được lâu dài, thì quý vị sẽ kinh nghiệm 

được một trạng thái tâm bất động. 

 

Bây giờ Thày trình bày trên mặt lý thuyết. Khi 

quý vị dùng 2 từ Kh g N i, đ  l  uý vị áp dụng 

Thiền chỉ. Về gốc nguồn Thiền Chỉ, tiếng Pāli là 

Samatha, đượ  gười Trung Hoa dịch ra là từ 

Chỉ. Từ đ  l  tiế g H . C  ghĩa l  sự dừng lại. 

Như vậy khi quý vị dùng hai từ Kh g N i đ  l  
cách áp dụng Thiền Chỉ. Bằ g h đ  sẽ giúp 

cho quý vị dừng lại tâm quý vị, mà tâm của quý 

vị có 3 sắc thái: tâm hiện tại, tâm quá khứ, và 

t  tươ g lai. Ba t  đ   lu  g  o t ộn 

trong cuộc sống của chúng ta. Lý do là 3 thứ 

t  đ   lu  lu  hứa đựng những lậu hoặc, 

kiết sử v  t  iê . Ch h h g đ  g  o 
trộn trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta 

không hề hay biết. Chúng ta cứ ngỡ rằng mình 

là hay, là giỏi, là phải l  đ g. Rồi chúng ta cứ 

theo đ  đ  để thi hành những mệnh lệnh của 

chính những lậu hoặc, kiết sử, v  t  iê . Để 

rồi chúng ta gây ra ân oán giang hồ, tạo ra 

u  g  điều sai trái, mà chúng ta vẫn cứ 

vênh váo tự cho rằ g h l  đ g. Do đ  ua 
nhữ g h h độ g  h g ta đ  g  a  o  
giang hồ trong kiếp sống hiện tại, chính chúng là 

nhân tố tạo ra nghiệp thức của chính chúng ta. 

Bây giờ muốn chuyển nghiệp th  h đơ  giản 

nhất là quý vị dùng hai từ Không Nói qua 

phươ g thức dụ g g tu định thì quý vị sẽ 

thấy hiệu nghiệm ngay. Thí dụ hư  ột 

gười đến chọc quý vị, tha  v  ă  iếng trả 

miếng thì quý vị chỉ áp dụng hai từ Không Nói. 

Lúc bấy giờ quý vị sẽ cảm thấy nội tâm quý vị 
yên lặ g. T ê  ơ sở đ  uý vị sẽ không tạo 

nghiệp đối với gười đến trêu chọc quý vị. Một 

thí dụ khác nữa: thí dụ hư uý vị đa g gồi 

thiền, một niệm bất chính khởi lên, niệ  đ  lại 

cứ tiếp diễ  t o g đầu quý vị. Nó kết thành một 

đoạn phim rồi cuối g  th  đẩy quý vị phải 

đứ g lê  để hành xử sự kiệ  đ . Như vậy cuối 

cùng từ mẫu chuyệ  kh g a g ,  th  đẩy 

ta đi đến chỗ tạo nghiệp. Bây giờ muốn chuyển 

nghiệp thì chúng ta phải huân tập cách thực tập 

Kh g N i . Mỗi khi giác quan tiếp xúc với đối 

tượng ta đều cố gắng gìn giữ niệm Không Nói 

thì cuối cùng ta sẽ đạt được Định Không Tầm 

Không Tứ, mà không thông qua một điều kiện 

nào. Đ  là chúng ta bước một bước nhảy vọt 

vào chỗ kinh nghiệm của tâm Bậc Thánh. 

Nghĩa là chúng ta từ bản chất của tâm Phàm 

Phu ưa thích dính mắc vào đối tượng, ưa thích 

suy luận vẽ vời về đối tượng bây giờ một phen 

tiếp xúc với đối tượng mà không nói thầm về 

đối tượng, nhưng trong lúc đ  chúng ta vẫn biết 

rõ ràng về đối tượng mà tâm ngôn không khởi 

ra. Đ  là trạng thái của tâm Bậc Thánh mà Đức 

Phật thường gọi là ả niệ . Như vậy từ xả 

niệm đ  tươ g đươ g với từ Không Nói. 



 

 

KẾT LUẬN 

 

Khởi đầu chúng ta áp dụng thiền Chỉ bằng hai từ 

Không Nói.  Tiếp theo đ  chúng ta cũng dùng 2 

từ Không Nói nhưng với trạng thái tâm yên lặng. 

Lúc bấy giờ, trong trạng thái yên lặng đ , chính 

là lúc tâm ngôn không khởi ra. Chúng ta nhìn, 

nghe, và xúc chạm, có niệm biết rõ ràng về đối 

tượng, mà nội tâm chúng ta không hề dính mắc 

vào đối tượng.  Đ  là trạng thái của Nhị Thiền. 

Đ  là Định Không Tầm Không Tứ. Nghĩa là chúng 

ta vẫn duy trì trạng thái Không Nói  à tâm 

ngôn không khởi dậy. Cuối cùng ta sẽ ở trong 

trạng thái định bất động mà nội tâm ta vẫn biết 

rõ ràng nhưng không hề dính mắc vào đối 

tượng.  

Lầ  đầu tiên trong khóa tu này, Thày đưa ra 

nguyên tắc hướng dẫn Thiền mới. Đ  là áp dụng 

hai từ Không Nói được so sánh như là xe một 

số, nghĩa là quý vị chỉ cần vô số một rồi sau đ , 

tùy theo khúc đường, mà quý vị nhấn ga hay 

nhả ga. Quý vị cứ chạy đi tới, mà không cần đổi 

số; cuối cùng sẽ đến nơi quý vị muố  đến. Điều 

còn lại quan trọng nhất là quý vị cần nên học kỹ 

thuật lái xe. Về kỹ thuật đ , gồm có 5 bước.  

Bước một, áp dụng niệm Thầm Nhận Biết với 2 

từ Không Nói, mà t o g đầu quý vị không khởi 

lên niệm Không Nói. 

Bước hai, lúc bấy giờ quý vị vẫn biết về môi 

trường chung quanh mà tâm quý vị không dính 

mắc với đối tượng. 

Bước ba, nếu bất chợt có niệm nào xẹt vô, thì 

quý vị áp dụng 2 từ Không Nói bằng cách Thầm 

Nhận Biết thôi. 

Bước bốn, quý vị vẫn tiếp tục tọa thiền dùng 

nhận thức gợi lên trong suốt thời thiền bằng 2 

từ Không Nói. Đ  là để tránh hôn trầm, hay ngồi 

thiền lâu năm mà không có trí huệ. 

Bước thứ năm, quý vị phải nên miên mật thực 

tập. Cuối cùng quý vị có kinh nghiệm được nhận 

thức cô đọng về định Không Tầm Không Tứ. 

Chúc quý vị thành công trong khóa tu ngắn hạn 

lịch sử này. 

 

15 tháng 10 năm 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

do Chị Thuần Tuệ, huấn luyện viên thiền định hướng dẫn 

 tại Thiền viện Schenkenzell, Đức quốc, tháng 1 năm 2018. 
 

1. GIAI ĐOẠN I 
 

Dù g đơ  iệm biết có lời :  biết ì h đa g thực hành "Không Nói" 
 
Bước 1: Nói ra lời "Không Nói", miệ g i, tai ghe, hai h  ră g hạm khẽ, tâm 
thư gi . 
 
Giải thích thêm về kỹ thuật thực hành: 

 Thư gi  t : rủ xuống hết các phần trên mặt 

 Nói ra lời KN và nghe tiếng mình nói. Nói "Không", chạm nhẹ hai h  ră g, i "Nói". 
Khi i đưa  tha h v o tro g v  lắng nghe tiếng của chính mình nói. Nói vừa đủ mình 

ghe, hơi hừa nhựa và kéo dài một hút. T  thư gi  theo lời nói KN. 

 
Bước 2: Nói thầm "Không Nói" liên tục, biết h đa g i thầm "Không Nói", 
ră g hạm khẽ, t  thư gi . 
 

2. GIAI ĐOẠN II 
 

Nói thầm "Không Nói", biết ì h đa g ói thầm "Không Nói",  
buông hai từ "Không Nói". 

 
Giải thích thêm về kỹ thuật thực hành: 

 Nói thầm "Không Nói" và biết h đa g i thầm "Không Nói" trong vài phút. 

 Sau đ  u g hai từ 'Không Nói" và biết t  h đa g tro g trạng thái "Không Nói" 
trong vài phút. 

 Lặp lại "nói thầm và buông" trong suốt thời thiền. 

 
3. GIAI ĐOẠN III 

 
Khởi ý "Không Nói" liên tục.  
Buông hai từ "Không Nói". 
An trú trong trạng thái "Không Nói". 

 

ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ 
CÁCH THỰC HÀNH 

 

Thiền tập 



Giải thích thêm về kỹ thuật thực hành: 

 Lặp lại "khởi ý, buông, an trú" trong suốt thời thiền. 

 Mụ  đ h khởi ý "Kh g N i" l  để đạt đượ  Định không tầm không tứ vững chắc. 

 

KẾT QUẢ 
 

Kinh nghiệ  ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ hay THẦM NHẬN BIẾT 
Khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, biết r  r g  tro g đầu "Không Nói", 

đ  l  ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ vững chắc. 
 

GHI CHÚ 
 

Thực hành cả a giai đoạn bằng thiền hành và tọa thiền. 
Khi tọa thiền nên nghe tiế g hu g v  thư gi  theo v i phút trước khi thực hành. 

Khi thiề  h h, đi khoan thai, tự hiê , kh g hú ý v o ước chân. 
 

Tư thế tọa thiề  hư sau: 
 

 hai đầu gối chạm sàn nhà và nếu không chạm thì phải lấ  i g  l t để đầu gối chạm 
xuống sàn nhà. 

 cột sống thẳng, hai tai ngang với vai. 

 đầu thẳ g, đầu ũi trê  đường thẳng qua rốn. 

 hai ta  u g u i theo gười. 

  ta  tr i để trên bàn tay phải, hai ngón tay giao nhau, nên có một gối nhỏ để đỡ dưới 
bàn tay. 

 tầm nhìn xuố g ph a dưới s  h  trước mặt mình khoảng 2 - 3 gang tay, chứ không 
nhìn thẳ g ph a trước. 

 ngồi thật là thoải mái. 
 

Huệ Vân tóm tắt và ghi lại 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. THÀNH PHẦN CƠ BẢN LIÊN 
HỆ TRONG TỤC ĐẾ 

Để  th  dữ kiệ  ề th h phầ  t o g 
tụ  đế, h g ta ầ  iết  đại ươ g ề 
kh i iệ . 

 

• Kh i iệ  thuộ  th h phầ  ơ ả  ủa 
tụ  đế. Bởi  kh g  kh i iệ , tụ  đế 
ha  h  lý ui ướ  kh g th h lập 
đượ . Như g kh i iệ  đượ  h h th h 
th g ua tiế  t h gọi t  ha  tiế  
t h tạo th h ý ghĩ ideatio  ề hiệ  

tượ g ha  sự ật. Đ  l  hai ấu hốt 
ủa tụ  đế  ta ầ  ắ  ho ữ g để 

khi hu ể  sa g h  đế, ta liề  iết 
h đi o ha  ứ g dụ g, hoặ  hậ  a 

ốt l i h  đế. 
 

• Bất ứ tư tưở g ố đị h ới ý ghĩ ố 
đị h đều l  kh i iệ . D  l  ật thể, sự 
kiệ , thự  thể, hiệ  tượ g ha  phẩ  
hất, ếu đượ  thiết lập th h t  gọi, 

th h ua  điể , h g đều l  kh i 
iệ . T o g uộ  số g o  gười, kh i 
iệ  l  phươ g tiệ  t ao đổi th g ti  

khi o  gười uố  t h  tất ả kiế  
thứ  ủa h ho gười kh  iết. Do 

đ , kh i iệ  t ở th h th h phầ  ơ 
ả  ủa su  ghĩ hợp lý  diễ  tả hợp lý 

theo ui ướ . Kh g  su  ghĩ hợp lý, 
kh g thể tạo th h kh i iệ . Đồ g 
thời, ếu diễ  tả iễ  g, kh i iệ  
ũ g kh g thể th h lập.  

 

Th  dụ, h  hư  l  ột kh i iệ  
t ừu tượ g, hư g t  ặt tụ  đế, ầ  
t u ề  th g ới hau ề ph p tối hậu 
ủa h  đế, ta phải hờ o kh i iệ  
h  hư. T i lại, ếu diễ  tả h  hư 
ằ g hữ g lý luậ  si u h h, kh i iệ  
h  hư sẽ t ở th h hu ễ  hoặ . 

Người ghe kh g hiểu kh i iệ  đ  l  
g , hoặ  tưở g tượ g kh i iệ  đ  a g 

ội du g kỳ  o đ . Đ  gọi l  diễ  tả 
kh i iệ  kh g hợp lý  su  ghĩ 
kh g hợp lý. 

 

Như ậ , su  ghĩ ũ g l  đầu ối tạo a 
kh i iệ . Đ  l  điể  ta ũ g ầ  lưu ý. 

 

• D  t ải ua hiều kh  ua h  thă g 
t ầ  s g gi , uộ  đời ẫ  hư l  ột 
d g ướ  hả  li  tụ , kh g ao giờ 
đứt u g. T o g đ , hoạt độ g ủa o  

gười kh g ao giờ gư g ghỉ. Do đ , 
o  gười kh g ao giờ a l a kh i iệ  

tư du  o eptualized thi ki g . Kh i 
niệ  tư du  t ở th h sự ầ  thiết t o g 
si h hoạt o  gười. Tu  hi , khi hưa 
t iể  khai đượ  t h gi , ha  t  huệ B t 
Nh  hưa ph t hu , su  ghĩ l  t đặ  

iệt ơ ả  ủa o  gười, kh i iệ  t ở 
th h th h phầ  ầ  thiết ủa uộ  
số g tạ  ợ. V  kh g su  ghĩ hợp lý 
th  kh g thể  kh i iệ . Cuộ  số g 
tạ  ợ t ở  hiều phiề  to i. Như g 

 
Đại cương 

về 
khái niệm 

 
Trích trong Bài đọc thêm 

"Chân Lý Qui ước" 

do Hòa Thượng Thích Thông Triệt 
biên soạn 

Phật Pháp 



đế  khi t h gi  thườ g u  lộ a, 
t  ph  iệt kh g  tự độ g khởi 
l , kh i iệ  tư du  t ở th h kh g 

 ầ  thiết ữa. L  ấ  giờ ta liề  
kinh nghiệ  h h kiế  ha  h h iệ . 

 

• Theo hiều u i, đầu ối kh i iệ  khởi 
a hư sau: khi ắt thấ  đối tượ g, h h 

ả h ủa đối tượ g hiệ  l  t o g h  
thứ  isual o s ious ess . Từ ơi đ  
X  o ta t: phassa  si h a. Rồi từ ơi 
X  l  khởi l  ả  gi  ha  ả  hậ , 
gọi l  Thọ eda ā: feeli g o  se satio . 
Từ ơi Thọ, kh i iệ  kh g lời đượ  lập 
th h. Nga  khi đ , i l e s g iết đầu 
ti  liề   ặt. Đ  l  i iết goại lệ 
e t ao di a  a a e ess , đượ  ếp l  

i iết ủa ậ  th h. N  l  ề  tả g 
ủa B t Nh  ha  t  huệ t  li h. Như g 
o  gười ph  tụ  kh g hậ  a đượ  
ă g lự    để ho hữ g tiế  

t h kh  đ g ai hủ độ g. Đ  l  Thọ 
tiếp tụ  t u ề  đế  Tưở g l  t i gi . Nơi 
đ   h  ả  hậ  feels , ả  thấ  
(perceives: sañjā āti   ắt đầu tạo a 

hữ g tiế  t h kh i iệ  ới hiều lý 
luậ  easo s: itakketi . Mạ g lưới kh i 

iệ  đượ  th h lập. Tưở g t u ề  đế  
H h. H h tạo a hữ g loạt phả  ứ g 
ủa t . Cuối g, ột loạt kh i iệ  

tư du  dưới hiều dạ g ội dung khác 

hau tuầ  tự ối tiếp khởi a. C  h  
t  ă g, ý thứ , kiế  thứ  k o ledge , ý 
ă  g e  kẽ tha  dự t o g tiế  t h 

su  ghĩ  tạo a ạ g lưới kh i iệ . 
Từ điể    h  t ở th h ạ  h  
ủa tất ả loại su  ghĩ  kh i iệ . 

 

Tu  hi , ằ g sự ậ  dụ g tiế  t h 
tư tưở g hợp lý  th g i h, o  

gười  thể kiể  so t tiế  t h kh i 
iệ , đe  lại lợi h ho iệ  tu tập ha  
iệ  đời. Ch h  thế,  hiều h  đại 

tư tưở g, khoa họ  gia, t iết gia ở hữ g 

l h ự  kh  uất hiệ  t  thế giới. 
Điều ua  t ọ g l  ta iết dừ g kh i 

iệ  tại ơi đ u  iết ph t t iể  kh i 
iệ  từ hỗ o. Đặ  iệt hất l  ta iết 

khai t iể  i l e s g iết đầu ti , l  
ho ă g lự  iết  đượ  k o d i th  

để ph  ta  u  t h tư du  ha  quán 

t h su  luậ  ủa t  ă g. Đ  ũ g l  
đầu ối ta ầ  ắ  ữ g. 

 

• Theo hiều gượ , đầu ối ủa kh i 
iệ  khởi a từ Tứ i ā a . Ch h Tứ  

tạo a ột ạ g lưới kh i iệ  h a 
t g điệp the e  of p olifi  
o eptualizatio . T iều t  the flu  of 

mi ds  ha  s g thứ  the a es of 
o s ious ess  khởi l  từ hỗ . 

Như g ếu kh g  Tầ  itakka , l  sự 
i thầ  ha  đị h da h đối tượ g, ạ g 

lưới kh i iệ  ũ g kh  th h lập. 
Như g Tứ lại đượ  lập th h từ t i gi , 
tứ  Tưở g saññā - perception). Chính 

Tưở g tạo a lý luậ  ề hữ g sắ  th i t i 
gi . Như ậ , ta  thể i, Tưở g l  ơi 
tạo a ạ g lưới kh i iệ  h a ha  kh i 

iệ   lời e al o epts . V  uố  
 lý luậ , phải  kh i iệ . Tu  hi , 

khi kh i iệ   lời u  hiều, hết iệ  
dẫ  điều  đế  iệ  dẫ  điều kia, l  
ho gười ghe h  gấ , lý luậ  t ở 

th h lố ị h, uồ  ười, gọi l  hý luậ  
ludi ous dialogue: p apañ a . Đ  l  l  

H h, tứ  sự phả  ứ g ủa t   ặt 
l  khởi l  đủ loại t  sở. Như g 
Tưở g lại hậ  t  hiệu th g ti  từ ơi 
Thọ eda ā - feeli g . Thọ l  ơi tạo a 

hữ g kh i iệ  kh g lời o e al 
o epts . Như g ếu kh g  i l e 

s g iết đầu ti  t o g tiế  t h gi  
quan tri giác (sense-pe eptio , Thọ 
kh g thể khởi l . Vậ  Thọ khởi l  l  
nhờ i iết tứ  thời the i ediate 
a a e ess . Đ  l  i iết kh g kh i 

iệ  tư du . 



 

• Kh i iệ  tư du  l  ấ  đề ơ ả  t  
đ  tất ả kiế  thứ  ha  t i thứ  
k o ledge  đượ  thiết lập. T o g Phật 

gi o, khi o  gười hưa thự  sự gi  
gộ, sự su  ghĩ  đượ  ếp ộ g i 
hư h h  t  ight: sa ā; o g: 
i hā . Ch h, đưa o  gười đế  h  

t . T  đưa o  gười đế  phiề  o. 
Như g uố   h h tư du , đ i hỏi 
phải  h h kiế  ha  h h iệ . 

 

• Người ph  phu o di a  o ldli gs , 
t  hưa gi  gộ, th h kh i iệ  h a 

hiều ấ  đề. Đ  l  l  tự g  li  tụ  
dệt hữ g gu ệ  ọ g, ho i o ha  

hữ g ưu tư t o g uộ  số g. Khi ạ g 
lưới kh i iệ  g đượ  dệt, t  li h 
ha  h  t  g ị h  dấu . Tiế  
t h t  li h ha  Phật t h hỉ  thể 
ph t s g khi kh i iệ  h a ị hấ  
dứt. Người hiều  i h th  th h tạo 
a hữ g ạ g lưới kh i iệ  h a d  

đặ . V  thế họ g a iết , g a 
gi  gộ. T i lại, họ gầ  phiề  o  
đau khổ. 

 

 

 

 

 
 

 

HỘI NGỘ 

Chúng con được g p lại Thầy 

trong ngày trọng đại, là ngày của cha 

chúng con h i tụ m t nhà 

cùng nhau đảnh lễ người cha tinh thần 

có đệ tử nhỏ, dâng hoa 

mừng vui xum hợp, hòa cùng lệ r i. 
 

Bảy năm K T ch  tù lao 

m t hôm NG  ra, khi Thầy vung tay. 
Thầy thư ng nhân loại, hy sinh 

để cho khoa học chứng minh pháp thiền 

dù cho sức khỏe hao mòn 

tâm hồn bình thản, thong dong tháng 
ngày 

 

n Thầy, ghi nhớ suốt đời 
chúng con tu tập m i ngày Thầy i! 
KHÔNG NÓI, không sắc, không màu 

mà sao vi diệu, nhiệm màu lắm thay 

chúng con theo bước chân Thầy 

m t mai, giác ng  qua bờ bên kia... 
 

 

Toronto, Jan 31, 2018 

Như Nguyên 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
...Phẩm quan trọng nhất là Phẩm Nhập 

Pháp Môn Bất Nhị. Bất nhị nghĩa là: 
 
o không có hai, tức là không có hai bên. 
o không có đối đãi. 
o không có phân biệt tốt xấu, thiện ác, sinh 
tử. 
Những cái đó là pháp có hai bên. Tâm nào 
mà mình dính mắc vô pháp hai bên? – Tâm 
đời, tức là cái ý thức phân biệt. Ý thức là cái 
trí hiểu biết rõ ràng. Nhưng hiểu biết rõ 
ràng qua điều tra, nghiên cứu, phân tích, 
tổng hợp rồi bây giờ mới quyết định. Như 
vậy là đã suy xét rõ ràng cái sự việc trong cái 
tâm thế gian, trong cái trí thông minh, trí 
khôn của người đời. Do đó luôn luôn có 
phân biệt. Hễ có xấu để đối lập với  tốt. Hễ 
người này là ác để đối lập với người thiện. 
Hễ đây là chúng sinh chưa tu đối nghịch lại 
với Phật là người giác ngộ. Ở đây có biển 
khổ thì ở kia là Niết bàn. Đó! luôn luôn có 
hai mặt. Đó là chân lý quy ước, là tục đế. Nó 
dựa trên lời. Nó dựa trên lời nói thầm trước 
nhất rồi sau đó mới diễn đạt ra thành lời nói 
bên ngoài và trên hành động. Cho nên từ  

 
 
 lời nói thầm mới tạo ra nghiệp. Khi có phân 
biệt thì có ta và đối tượng của ta. Có ta, có 
đối tượng, có người thân, người kia là kẻ 
thù. Có tôn giáo của mình, có tôn giáo của 
người khác. Thành thử từ cái trí phân biệt 
này nó bị méo mó bởi cái ngã và trở nên sai. 
Chứ cái chức năng biết đúng biết sai của nó 
không có sai. Bên dưới của cái tâm mình là 
cái ngã tức là cái ta. Mình thấy ta có thật, 
mình mới chấp, mới bồi dưỡng cho cái ta 
mình, mới thu góp về cho cái ta. Từ đó mình 
mới xung đột với cái ta của người khác. Chứ 
thực sự cái Biết qua phân biệt nó không có 
xấu. Biết qua phân biệt mà biết rõ ràng thì 
nó không có xấu. Nhưng mà khi phê phán 
đúng sai, phân biệt để thích hay không 
thích, để thương, để ghét cái đó là sai. Vì cái 
đó có cái ngã ích kỷ của mình ở bên trên nó. 
 
Thành thử ở lớp Căn bản khi mới bắt đầu 
bước vào Phật pháp, bắt đầu bước vào sự 
thực hành thiền. Mình phải phân biệt cái 
Biết có lời và cái Biết không lời. Nhưng khi 
lên Bát nhã rồi thì mình phân biệt nội dung 
của cái Biết. 01:01:12 
 
... Phẩm quan trọng nhất ở Kinh Duy Ma Cật 
là Phẩm Nhập Pháp Môn Bất Nhị. Từ trước 
tới giờ toàn là dùng lời, dùng lý luận, dùng 
những lời giảng lý thuyết để trình bầy Chân 
Như. Phẩm Nhập Pháp Môn Bất Nhị là 
phẩm quan trọng vì mình đặt nặng vấn đề 
thực hành tu tập. Khi nghe giảng thì hiểu. 
Nhưng mà đến đó nó chỉ là tuệ trí thôi, 
chưa phải là huệ siêu vượt của chính mình 
phát huy. Muốn cho huệ siêu vượt của mỗi 

KINH DUY MA CẬT 
PHẨM NHẬP PHÁP MÔN BẤT NHỊ 

 
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thuyết giảng tại Toronto tháng 8 năm 2017 

"Trích đoạn một phần trong bài ghi chép của Cô Như Quỳnh (TK Hoa Thịnh Đốn) từ bài 

thu âm đã được phổ biến trên website TVTU, thân tặng TK Toronto." 

Phật Pháp 



người phát huy phải thực tập, thực hành. 
Tức là phải thể nhập vào trong cái chỗ ngoài 

lời, có nghĩa là mình phải làm sao để cho cái 
tâm của mình hoàn toàn vắng lặng tất cả 
những gì gọi là khái niệm, hay là lời nói 
thầm. Cho nên các vị Tổ cũng đều đề cao 
phẩm Nhập Pháp Môn Bất Nhị. 01:07:46 
 
Trong phẩm này có tất cả là 32 vị trình bầy 
bao gồm những vị đại đệ tử của Đức Phật 
cũng như các vị bồ tát. Tất cả đều trình bầy. 
Tuy nhiên khi dùng lời nói trình bầy thì chỉ là 
trình bầy cái lý lẽ thôi. Chứ chưa phải là cái  
hành động, chưa phải là tự mình thể nhập.  
Cái chỗ đó tạm gọi là: 
 
o chân lý tối cao 
o bản thể tuyệt đối 
o thực tại sau cùng 
o Trí tuệ Phật 
o Vô Thượng Chánh Đẳng Giác 
o Viên ngọc châu như ý 
o Pháp Môn Bất Khả Tư Nghị 
 
Tất cả mọi  tên gọi chỉ để diễn tả cái chỗ đó, 
nó không có gì hết. Nếu nó có cái gì thì mình 
có thể dùng lời để diễn tả được. Nó không 
có gì hết cho nên muốn diễn tả phải dùng 
cái thể phủ định để mà diễn tả nó không có 
cái gì. Mà nếu nói nó không có cái gì thì 
mình còn đi tìm cầu tới nó để làm cái gì? 
Mình tìm hiểu để làm gì? Mình thể nhập nó 
để làm gì? 
Thành thử ra cái chỗ đó là cái chỗ khó. Nếu 
mình nói nó không có gì hết thì mình rơi vào 
đoạn kiến, phủ nhận không có gì hết. Nếu 
mình nói nó có một cái gì đó thì không phải 
là nó, thì không đúng. Cho nên trong kinh có 
nói câu thành ngữ này Ph p không Ph p  
có cái pháp đó mà thực sự không có cái 
pháp gì hết, gọi là Pháp không Pháp  và 
trong kinh cũng gọi cái chỗ đó như thế này: 

Như Thật Không  v  Như Thật Bất 

Không . 

Không: nghĩa là không có gì hết, đúng là nó 
không có gì hết, nhưng đồng thời nó cũng là 
Như Thật Bất Không . Không phải là nó 

không có gì hết. Như Thật Không : tức là 
không tìm ra được cái gì ở trong đó hết. Cho 
nên qúi vị học Bát Nhã Tâm Kinh. Câu Thị 
chư pháp không tướng,bất sinh, bất diệt, 

bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vô sắc, 

thanh,hương, vị, xúc pháp ngay cả vô lão tử 

diệc, vô lão tử tận. Bát Nhã Tâm Kinh dài 
lắm là để chỉ chỗ đó, đó là chỉ cái chỗ Như 
Thật Không . Nó không có cái gì hết. 
01:06:59 
Nhưng mà Như Thật Bất Không  là tại 

sao? Khi mình kinh nghiệm được cái chỗ đó 

rồi thì sẽ có cái điều mà mình nhận ra được 
những chuyển hoá về thân về tâm và về trí 
tuệ tâm linh của mình. Cho nên nó là Như 
Thật Bất Không . Chính chỗ đó là ý nghĩa 
của Trung Đạo. Không có rơi vô hai cái tà 
kiến Có và Không. Cái chỗ đó là Chân Như 

đó, mà cũng là Tánh Không nữa. 01:07:41 
 

Tánh Không cũng có nhiều điểm giống với 

Chân Như 

 

o Tánh Không và Chân Như  bao trùm khắp 
mọi nơi. 
o Nơi nào cũng có Chân Như và Tánh Không 
o Mỗi hiện tượng thế gian nhỏ như hột bụi, 
lớn như cả vũ trụ nó cũng đều có Chân Như 
và Tánh Không. 
o Chúng ta không thể nào dùng giác quan 
mắt, tai, mũi, lưỡi để mà nhận diện cho 
được Chân Như và Không. 
o Chúng ta chỉ nhận diện được Chân Như và 
Tánh Không bằng Nhận Thức Biết Không 
Lời. 
o Khi mình ở trong Nhận thức biết không lời 
mà nhận ra được Chân Như và Tánh Không 
có nghĩa là mình đang ở trong Định Bất 
Động.01:08:47. 
o Khi mình thể nhập được Chân Như hay 
Tánh Không rồi thì sẽ có nhiều cái điều kỳ 



diệu xẩy ra cho chính mình trên thân, trên 
tâm và trên cái trí tuệ của mình. 
Đó là những điều quan trọng giữa Chân Như 
và Tánh không. Cho nên các vị Tổ Phát Triển 
nhất là trong Hệ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa  
giải thích, rồi qúy vị kết luận Không l  
Chân Như, Chân Như là Không . Thành thử 
không lấy làm lạ khi có nhiều vị tôn đức 
giảng kinh DMC nói rằng chủ đề quan trọng 
đó là Tánh Không. 01:09:42 
 
Tuy nhiên vì chúng ta đã học Chân Như rồi. 
Cho nên Cô giải thích kinh Duy Ma Cật là 

nói về Chân Như. 

Vì sao Chân Như khác với Không? Nếu nó 
giống y hệt thì không bao giờ có hai cái tên 
cùng hiện hữu. Những cái điểm hồi nãy Cô 
nói là tương tự giống nhau. Nhưng có 
những điểm khác nhau giữa Không và Chân 

Như: 

 

Đặc điểm của Chân Như: 

 

o Trong cái tâm bất động mới nhìn thấy 
cảnh bất động 
o Trong cái tâm tịch diệt mới nhìn thấy cảnh 
tịch diệt 
o Trong cái tâm khách quan mới nhìn thấy 
cái cảnh khách quan. 
Tất cả đó là những đặc điểm của Chân Như 
01:10:57 
 
 Đặc điểm của Tánh Không: 

 

o Tánh Không là bằng trí tuệ 
o Từ cái thấy Lý Duyên Khởi – Pháp Duyên 
Sinh nhận ra rằng tất cả hiện tượng thế gian 
 do nhiều Nhân Duyên sinh ra: 
- Nhân Duyên tụ họp đầy đủ thì có hiện 
tượng thế gian. 
- Khi nhân duyên thay đổi, tan rã thì hiện 
tượng thế gian thay đổi hay tan rã để trở 
thành ra hiện tượng thế gian khác. 

Do đó hiện tượng thế gian biến đổi, chuyển 
hóa, không bao giờ ngừng. 01:11:41 
Như vậy trong hiện tượng thế gian không có 
cái gì: 
o là cố định 
o là cứng chắc 
o là bền vững 
o là có cái tự tánh 
 
Do đó kết luận, hiện tượng thế gian bản thể  
là Trống Không hay là Trống Rỗng. Do đó  
nội dung của Chân Như khác với  nội dung 

của Tánh Không. 

Điểm khác biệt rất là lớn của Chân Như nữa 
là: 
o Nó chỉ như thế thôi 
o Nó không có thành lập nên cái gì hết 
 
Nếu mình thực hành đem cái tâm mình trở 
lại cái trạng thái Chân Như thì mình sẽ có 
những cái kết qủa như Cô mới vừa nói là 
thân tâm và trí tuệ tâm linh của mình sẽ 
chuyển hóa. Đó là khi mình thể nhập Chân 
Như thì mình có những cái kết qủa đó. 
Nhưng chính cái Chân Như nó không có 
thành lập nên cái gì hết. 
 
Tại vì Chân Như là gì? 
o Là trạng thái trong sáng. 
o bất động. 
o và không chứa đựng một cái gì hết. 
 
Cho nên cái trạng thái Chân Như của: 
o những vật vô tri giác. 
o cũng là trạng thái Chân Như của con 
người. 
o cũng là trạng thái Chân Như của thân và 
của trạng thái Chân Như của tâm. 01:13:36 
Nhưng cái tâm của mình là cái gì? - là cái 
Biết. 
Cho nên: 
o mình là loài hữu tình 



o còn những cái vật vô tri vô giác  không có 
cái tâm cho nên nó không thể phát huy trí 
tuệ tâm linh. 
 
Trạng thái Chân Như thì là một nhưng: 

o vì tâm của mình nó có cái Biết 
o nó có cái tri giác 
Cho nên mình mới gọi là có Phật Tánh, mới 
có tu tập để chuyển hóa để thành giác ngộ 
 
Còn Tánh Không thì khác: 

 

o vì nhiều điều kiện, nhiều Nhân nhiều 
Duyên, nó khế hợp với nhau thì nó tụ hội lại 
để thành nên con người và thành nên hiện 
tượng thế gian. 
o nhưng nó chỉ là những cái yếu tố tách rời 
riêng rẽ, nó hợp lại và nó sẽ tan ra, nó chia 
lìa ra bất cứ lúc nào. 
Thành thử  sự tụ hội lại, tách rời ra, gặp gỡ, 
rồi chia tay. Những cái đó là Quy Luật Biến 

Dịch mà Đức Phật nói là có sanh, có trụ, có 
hoại, có diệt, có trở thành cái khác. 
Quy Luật Biến Dịch là một luật có nghĩa là 
một năng lượng khách quan: 
o không nằm trong tay của mình 
o không nằm trong tay Đức Phật 
o không nằm trong tay một vị thần linh nào 
hết. 
Đó là quy luật của vũ trụ, quy luật của sự 
hình thành vũ trụ, của sự chuyển hóa của vũ 
trụ, của sự tiêu diệt của vũ trụ và con người. 
Nó là một quy luật chi phối tất cả và không 
thể giải thích được từ đâu mà có.01:16:05. 
Chính Qui luật biến dịch làm cho Tánh 

Không lại là cái nền tảng từ Tánh Không mà 
có con người và có hiện tượng thế gian. Cho 
nên Tánh Không là nền tảng để mà có sự 
hiện hữu của con người và vũ trụ... 
 
 

Ni Sư Thích Nữ Triệt Như 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÔ GIÁO NGÀY XƯA  
 

 

Ba mươi năm trước, cô còn đi dạy 

chốn học đường, vui phấn trắng bảng đen 

Cô đ ng đ , nghi m trang tr n b c giảng 

nhìn đám học trò thơ dại hồn nhi n, 
 

bao lớp người đi, qua bao thế hệ 

trường còn đ , phủ lớp b i thời gian  

dấu ái xưa, trôi dần vào dĩ  vảng  

Cô giáo ngày xưa, khoác áo nâu sòng ... 
 

ba mươi năm sau, vẫn tiếp con đường  

chốn thiền môn vui, mực đen bảng trắng  

bao lớp thiền sinh, qua bao thế hệ 

vẫn như ngày nào ... thơ dại hồn nhi n, 
 

Cô đ ng đ , oai nghi tr n b c giảng 

nhìn đám học trò, thiền định trang nghi m. 
 

hè sang biết bao lần hoa phượng nở 

Cô giáo ngày xưa, cũng nhuốm tuổi đời 
c  nhớ mãi buổi chia tay, lưu luyến 

biết bao giờ gặp lại, cô giáo ơi ! 
 

 

Toronto, February 04, 2018 

Như Nguy n 
 
 



   

Thiền sinh làm vườn 
 

  

 

  

H  a  t o g ụ  Thiề  si h l  ườ  , 

i  hia ẻ ới  a h hị e , ạ   ề hu ệ  t ồ g  ầu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bầu  t  khoa họ  l  Lage a ia Si e a ia Sta dl, thuộ  họ ầu bí (  Cucurbitacae ).   

 Bầu l  loại d  leo, th  thảo,  tua uố , ph  h h ở th  ,  ễ ất đị h ở 
h h, ộ ễ ph t t iể   la  ộ g , ầ  phải l  gi  khi t ồ g.   
Hoa đơ , đự   i , hoa thụ phấ  hờ gi    t ù g hư o g, ướ  .... đ i khi 
uố  đư  hiều t i hơ  ta phải gi p hoa thụ phấ   g h lấ  hoa đự  hấ  o 
hụy hoa cái .   

 

H h d g  k h thướ  ủa t i tha  đổi tuỳ theo hi, thườ g th  t i  h h t ụ t  
d i từ ,   đế   , loại ầu Ý  Italia  lo g s uash  d i đế   , hoặ   h h hư 

h ư u loại  thườ g đư  để gi  dù g t o g ỹ ghệ). Bầu khi gi  , ỏ ho  gỗ 
ất ứ g . 

  

Bố  ếu tố h h ầ  thiết khi t ồ g ầu l  hiệt độ, h s g, ph  , ướ  .  Nhiệt 
độ tốt hất gi p ầu tă g t ưở g l  từ -30 độ C , ầu ầ  h s g ạ h do ậ  phải 
họ  hỗ t ồ g  ắ g từ -  giờ ỗi g .   
Bầu ầ  tưới hiều ướ  ,  thể tưới g   lầ  , s g  hiều.  Ta ũ g  thể dù g  
ố g hựa hoặ  hai hựa đụ  lỗ ắ  s u  ạ h gố  để khi tưới, ướ   thể thấ  

 

 
 
 

Cây bầu 

Sinh hoạt 



s u uố g  dưới, gi p ộ ễ ủa ầu h t đư  đủ ướ  để ph t t iể .  

Ph   ho ầu  thể dù g ph  hữu ơ hư ph  , ph  d , g  .  . ...  hoặ  
ph   ơ.  

 ới  ạ  số g ở ứ lạ h hư Ca ada , th  h  ươ g hạt uối ùa đ g.  Hạt 
ầu giố g  g  t o g ướ  -  g  , sau đ  ớt a g i t o g giấ  thấ  ướ  , giữ 
ho giấ  g i lu  ẩ  , dù g plasti  ap ọ  lại để t h a  hơi ướ  , để ậ  khoả g 

6-  g  ở a e  hột đ  ẩ  ầ  hưa .  Thườ g th  hột ẩ  ầ  sau  tuầ  - 2 

tuầ ,  l   ta t ồ g hột o hậu hỏ ,  thể dù g potti g soil i  , ha  seed 
sta ti g i  để t ồ g  o , hờ  lớ    l  th   thể a g a uố g đất , hớ l  
hiệt độ go i t ời phải từ  độ C t ở l    ới ạ  o l  iế g kh g uố  tự 
ươ g  ,  thể ua  giố g ở  u se  hu    giố g ề t ồ g . 
 o a  đ    ạ  ũ g  thể dù g thù g, hậu đậ   ầu o  lại để ảo ệ  
t h gi  lạ h , ha  ưa lớ  l  hư . 
 

 

 
 

 

Đất trồng cầ  tơi , ốp , gi u di h dưỡng  .  Đ o  lỗ s u độ chừng 30 -40 cm, rải phân 

bò hay bất cứ phân gì bạ   , sau đ  ải 1 lớp đất rồi đặt cây con vào trồng . Nếu dù g 
ph  ho  họ  phải cẩn thận chỉ cho 1 lớp mỏ g, đừng cho nhiều quá cây bị nóng sẽ 

chết , tốt nhất vẫn là phân hữu ơ, o post . 
 

Thời gia  tă g t ưởng của cây bầu độ 45-60 ngày mới có hoa và kết trái, hoa bầu đực 

cất tủ lạnh 1-3 ngày vẫn có thể dù g đư  để thụ phấn cho hoa cái . 

Khi dây bầu d i độ 1 m, ta nên cuộn dây vòng quanh gốc rồi d  đất lên, việ   gi p 
cho dây bầu phát triển thêm nhiều rễ , tă g khả ă g hấp thụ chất di h dưỡ g, gi p 
cho dây bầu to hơ , ạ h hơ , tă g tuổi thọ của dây bầu và cho nhiều t i hơ  sau 
này. 

Khi dây bầu leo lên khoảng 2 m , ta có thể bấm ngọ  để kích thích cây nẩy nhánh phụ. 

Nhớ tưới  thường , 2 lầ  / g , khi tưới nhớ tưới đẫm gốc , có thể dùng lá cây phủ 

gố  để giữ ẩm cho cây.  Khi cây vừa thụ phấn kết trái thì giả  tưới ướ  để trái không 

bị hư . 



Bón thúc phân cho cây mỗi tuần hoặc  2 tuần / lầ , để gi p  tă g t ưởng.  Nhớ bón 

phân cách xa gốc 1 gang tay, nếu  ph  thường xuyên có thể thu hoạ h đư c trái 

đ t , đ t 3 .  Nếu thiếu phân cây ít trái và trái nhỏ . 

Khi cây lớn, tỉa bỏ những lá sát gốc, và những nhánh nhỏ kh g a t i để cây dồn sức 

nuôi hoa trái . 

Nên cắt t i ă  khi ỏ còn mề , để gi  ă  k  go , nhiều hột, cây mau tàn . Nếu để 

trái giống thì cây sẽ t t i hơ   phải dồn sức nuôi trái giống. Thời gian từ khi hoa thụ 

phấ  đến lúc trái có thể thu hoạch khoảng 10-12 ngày 

 

Trái bầu có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng giải nhiệt, trừ độc, l i tiểu. T o g đ g  đ i 
khi dùng trị tiểu đường, sạn thận ( dùng lá, ngọn bầu sắ  ước uống ) 

Trái bầu tươi hứa % ước , 2,9% glucid, 1% cellulose, 0,5% protid, ngoài ra còn có 

vitamin B, C , chất sắt 

 

Bầu o  thườ g đư c dùng nấu canh, luộc , kho, xào .....  Hoặ   đư  phơi kh  
d h ho ùa đ g kha  hiếm :) .  Để làm bầu khô , bầu o  đư c bào bỏ vỏ, sau đ  
cắt khoanh hoặc cắt miếng dài , ngâm rửa sơ ới ước muối loãng rồi đe  phơi ắng 

cho khô. Nếu các bạn có máy sấy (food dehydrator) thì có thể dù g để sấy khô bầu . 

Bầu già vỏ hoá gỗ đ i khi đư c xử dụng trong thủ công mỹ nghệ. 

 

 
 

 

 
  

  



Bệnh của cây bầu thường gặp là: 

  

 - Ruồi đụ  l , đục trái ... Có thể khắc phục b ng cách lấy bao giấy bọc trái bầu lại  

 - Héo cây, hoặc phấn trắng trên lá ( nấm Sphaerotheca fuliginea) ... nên cắt bỏ lá bị 
bệnh  hoặc các bạn có thể mua thuốc xịt cho cây . 

  

 Chúc các anh chị, các bạn thành công khi trồng bầu . 

  

 KD Nguyễn 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Khi nói 'Bếp thiền', thiền sinh chúng ta hiểu 'Bếp thiền' như ngồi thiền, đi thiền, chạy thiền 

...thiền trong bốn oai nghi, đó là 'Không Nói thầm trong não' khi làm bếp. Hôm nay trong mục 

Sinh hoạt 'Bếp thiền' xin giới thiệu một món đặc biệt tuy ăn chơi nhưng bổ thiệt, vì đầy đủ những 

vị thuốc cần thiết giữ ấm cho cơ thể trong bốn mùa với những hương vị truyền thống mà đa số 

chúng ta đã được thưởng thức do thiền sinh Thanh Thắng chế biến rất công phu. 

 

 

CÔNG THỨC: 

1 Gói Cranberries 1.8 Kg 

1 1/2 lb Gừng to củ (có thể dùng gừng non cho ít cay), rửa cạo sạch vỏ, cắt nhỏ to bằ g ½ đốt 

ngón tay xong xay chung với chanh muối 

7 Quả Chanh muối cắt dọc làm 2.  Xong thái mỏng bỏ xay chung với gừng  

100 mg Me chua của Thái Lan, thường dù g để nấu canh chua. Cắt nhỏ me bằ g ½ đốt ngón 

ta , o g đổ vài muỗ g ước sôi vô me quậy cho me tan dễ thấm vào các thành phần khác.   

6$ Cam thảo mua ở tiệm Thuốc Bắc.  Về xay bằng máy xay Café.  Trước Khi xay bẻ nhỏ bằng 

móng tay cho dễ xay.  Nhớ xay nhắ   để cam thảo không bị nhỏ quá thành vụn, cam thảo 

xay rồi còn sợi rất đẹp. 

 

 

        BẾP THIỀN 
 

 

 

  

 

Sinh hoạt 

Ô MAI GỪNG, CAM THẢO và DRIED CRANBERRIES 
 

 



CÁCH LÀM: 

Lấy 1 cái tô thủy tinh lớn bỏ me, gừng, chanh muối  trộ  đều.  Xo g đổ dried Cranberries vào 

tô từ từ, trộ  đều.  Nhớ bọc kín miệng tô bỏ vô tủ lạnh.   

Mỗi g  đe  ra trộ  đều 2 lần, hư vậy trong 4 ngày.  Ngày thứ tư trộ  đều đổ ra 1 cái khay.  

Nhớ dùng khay nhôm, vì các khay khác quá nóng sẽ làm cháy ô mai.  (Nếu dùng loại khay khác 

nhớ điều chỉnh lửa khác.) 

Đổ ½ chỗ cam thảo đã a  hỏ vào khay ô mai trộ  đều.  Bỏ khay ô mai vô Oven xấy, lửa 300oF.  

Sau 25 phút tắt lửa vẫ  để tro g lò đến khi lò nguội hẳn,  khoảng 6 hay 7 tiếng đe  ra trộ  đều.  

Xấy tiếp 25 ph t, l  hư vậy 4 lần.  Lần cuối g đổ chỗ cam thảo còn lại vào khay trộ  đều.  

Xong cho vào oven xấy lần cuối g ũ g để tro g lò ho đến khi nguội đe  ra ỏ vô hũ để vô 

tủ lạ h ă  từ từ.   

Mỗi lò nhiệt độ khác nhau nên cẩn thận thăm chừng cho lần làm đầu tiên. 

 

Thanh Thắng 

 

 



 
 

1 cup softened butter 

 

 3/4 cup each : white sugar,  brown sugar 

 

2 eggs 

 

1 tsp vanilla 

 

21/4 cup all purpose flour 

 

1 tsp each : baking soda, salt . 

 

1  cup each : walnut, sunflower seeds, pumpkin seeds, raisin, cranberries 

 

Cream butter and sugars until light. Add eggs and vanilla. Beat  on medium speed 2 minutes 

Combine flour, baking soda and salt. Add to creamed mixture and beat for 2 minutes. 

Stir in nuts and dried fruits. 

Cover and chill for 1/2 hour 

Drop by spoonfuls on cookie sheet already lined with parchment paper 

 

Bake in preheated 375F oven 10 to 12 minutes or until lightly golden 

 

 

Minh Tâm 

 
 
 

 



Nguyện 
 

 
Nương bóng từ bi 
Thấm nhuần Phật Pháp 
Luôn luôn tỉnh thức 

 trong tánh giác 
Dụng công miên mật 
 
Vượt biển trầm luân 
Nhận ra chính mình 
Tự tu, tự chứng 
Tự giác, tự độ 
Hạnh phúc, Niết bàn 
Trong từng hơi th  
Trong từng bước chân 
 
Trong mỗi l i nói 
Trong mỗi việc làm 
Hiện thực giác tri 
Tâm thôi dính mắc 
Hiểu mình, hiểu ngư i 
Hiểu đ i vô thư ng 
Hiểu PHÁP DUYÊN SINH 
Quán chiếu vô ngã 
Trái tim bao dung 
 
Thực hành tinh tấn 
Biết không suy nghĩ 
Đối cảnh vô tâm 
An nhiên tự tại 
Là được giải thoát 
Là đ i hết khổ! 

 

 

Như Hằng 

 



Hình ảnh sinh hoạt 2017 

 
 

Tham dự Lễ Vesak tại Mississauga, 28-5-2017 
 

 

 

 
 

 



 
Nhập thất tại Orillia, tháng 8, 2017  

 

 

 

 



 
Thầy Thiền chủ tham dự sinh hoạt hàng tháng với 

thiền sinh tại Chùa Tích Lan 18-6-2018  
Thầy Thiền Chủ và Bhante Dhammawasa 

  

  
 

  



  
 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nhân chuyến đến Toronto, Canada vào tháng 6 năm 2017, Thầy Thiền chủ, Thầy Không Đăng và 
Cô Thuần Tuệ đã sắp xếp thời gian để tham dự buổi sinh hoạt thiền hàng tháng với đạo tràng 

Toronto vào ngày chủ nhật 18-6-2017. Đây là ngày hội tụ rất đặc biệt của Thầy và trò, vì lần gần 

nhất Thầy đến Toronto là vào năm 2011. Tất cả thiền sinh Toronto vô cùng hân hoan đón chờ và 

hội ngộ Thầy tại thiền đường Chùa Tích Lan để được tận mắt thấy Thầy, nghe những lời huấn từ, 

thăm hỏi, khuyến khích trong việc tu tập cũng như việc điều hành hội của người cha tinh thần.  

 

 
 

 



 

KHÓA CHUYÊN TU ĐỊNH CÓ TẦM KHÔNG TỨ  ngày 15 -19 tháng 10, 2017 tại Chùa tích Lan do 
THẦY THIỀN CHỦ và cô THUẦN TUỆ, chị HOÀNG LIÊN và anh NHƯ LƯU phụ trách 

 

   

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 



HÌNH ẢNH SINH HOẠT HÀNG THÁNG TẤT NIÊN đó  Tết,  thá g  ă  8 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



Nhân dịp ngày sinh hoạt tất niên của đạo tràng T h Khô g, Sư Sa a apala l   giả g sư giáo thọ  

của Chùa Tích Lan đã hoa  hỉ dành thời gian vào buổi chiều gặp gỡ chúc Tết tất cả thiền sinh, và từ 

bi ban một thời Pháp quí báu nói về lời giảng ẩn dụ của Đức Phật ua ki h Udakūpa ā sut a.  

(để có thể tìm hiểu thêm về bài pháp thoại, ban biên tập - thư viện đăng bài kinh này trong những 

trang kế tiếp, với hai bản dịch: 1. Kinh Tăng Chi  bộ, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ 

tiếng Pali; 2. Kinh Trung A Hàm, do Thầy Thích Tuệ Sỹ dịch từ tiếng Hán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Saddhā: Faith - Tín lực; Hiri: Moral shame - Tàm lực; Ottapa: Moral fear - Quí lực; Viriya:Making 

effort -Tinh tấn lực; Pannā: Wisdom - Tuệ lực. (Xin xem bài Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 5 - Năm Pháp - 
"Phẩm sức mạnh hữu học" trong phần kế tiếp). 

 
 

.... May your new year be filled with Saddhā, Hiri, Ottapa, Viriya, 
Pannā, so that you can really benefit from the practice of dharma. 
 
May the blessing of the Buddha be with you, 
May the blessing of the Dharma be with you 
May the blessing of the Sangha be with you 
and may you continue to enjoy long life with good health, happiness  
and peace of mind. 
Wishing you a Happy New Year. 
 

Bhante Saranapala 
 

 



 

 

 
 

 

 

Tóm tắt buổi sinh hoạt nhóm 11/2/2018 - Tiệc Tất niên  
 

 

 
 

A. Buổi s g thiề  h h, tọa thiề  v  kh  g. 
 

B. T ưa: Tiệ  tất i . Ba  ẩ  thự  đ  ho ọi gười ột ữa tiệ  thật go  l h, đầ  hươ g vị 
u  hươ g. C  ơ   a h hị hiều. 

 

C. Chiều:  
 

* Bha te Sa a apala giả g sư h a T h La  ho i ph p gắ  để s h tấ  thiề  si h tu tập 
t o g ă  ới:  
- Ch  tất ả thiề  si h hạ h ph , a  lạ  v  hữ g điều tốt l h hất. 
- Khe  gợi hiệt t  tu tập v  h h t  theo Phật, Ph p, ga  ả khi kh g   vị Thầ  ủa 

h  ạ h. 
- Thầ  giả g i ki h Đứ  Phật i về 7 loại gười t o g d g ướ  si h tử lu  hồi:  
 . Người lu  h  dưới ướ  v  lu  đắ  h  hư vậ  v  lu  tạo hữ g  ghiệp, phạ  ă  
giới ấ . 

. Người khi h , khi ổi, gụp lặ  t o g ướ  v   khi tạo  ghiệp,  khi th  tạo thiệ  ghiệp. 
Chưa h  thấ , hưa iết Đạo. Chưa iết tu tập. 

. Người đ  ổi l  khỏi ặt ướ , v  iết l  hữ g việ  thiệ  l h hư g hưa iết Đạo, hưa 
iết tu tập để tho t khỏi d g ướ .  
. Nhập lưu - Tu-đ -hoàn (A Stream-enterer - Sotapa a : gười đ  thấ , iết v  đi theo o  

đườ g tu tập h h t  Phật Ph p. Đ  sạ h đượ    kiết sử đầu ti .  
5.  Tư-đ -hàm (once-returner -Sakadāgā i  - gười đ  tu tập diệt t ừ ớt đượ  kiết sử tha  và 

sân. 

6. A-na-hàm (Non-returner - a āgā ī  gười đ  diệt sạ h hai kiết sử Tha  v  S . 
7. A-la-hán (Arahanta) - Người đ  tu tập sạ h hết ả  kiết sử, tho t khỏi si h tử lu  hồi. Người 
đ  đế  ế  ờ gi  gộ. 
 

- Nă  đứ  hạ h  spi itual ualities  ủa gười iết tu tập t  o  đườ g t  li h p a tisi g 
Dharma):  

. Niề  ti  Faith - Saddha  v o Ta  ảo: Phật, Ph p v  Tă g đo .  

. Biết ấu hổ Mo al of sha e - Hi i  về hữ g việ  l  ất thiệ  

. Biết sợ h  uả ghiệp o Mo al of fea  of ad karma - Ottappa).  Biết sợ hữ g ghiệp uả 
ấu ủa hữ g su  ghĩ, lời i, việ  l  ất thiệ .  
. Ch h ti h tấ  Maki g Right effo t - Vi i a  l  việ  thiệ , kh g l  việ  ất thiệ .  
. T  Tuệ Wisdo  - paññā  đế  từ: 

 - vă  tuệ  (Suta- a ā paññā  l  hữ g g  h ghe, đọ  đượ  hữ g lời Phật, Tổ v  Tă g đo  
dạ . 
- tư tuệ Ci tā- a ā paññā  l  sự su  tư dựa t  lý t , sự hiểu iết ủa ạ  về hữ g điều đượ  

ghe, đọ .  
- tu tuệ  hāva ā- a ā paññā  - kinh nghiệ  thự  hứ g từ thiề  đị h. Đị h si h Tuệ.  
 



 

 

Sắp ua ă  ới, h g ta phải t lại ả  th  h e  h đa g l  loại gười o t o g 
d g ướ  si h tử lu  hồi ồi phải đặt ụ  ti u v  ti h tấ  t  o  đườ g tu tập t  li h ủa 
chính mình. 

 

Thầ  ũ g hắ  hở h g ta ho o  e  đế  t ườ g Dha a S hool để ho thế hệ sau iết o  
đườ g tu tập tho t khỏi si h tử lu  hồi. 
 

Ghi chú thêm:  

Mười kiết sử là: 

– Th  kiế  (sakkàya-ditthi), 

– Hoài nghi (vicikicchà), 

– Giới ấ  thủ (silabata-paràmàsa) 

– Tha  đắ  v o i dụ  (kàma-ràga) 

– S  hậ  (vyàpàda), 

– Tha  đắ  v o i sắ  (rùpa-ràga), 

– Tha  đắ  v o i v  sắ  (arùpa-ràga), 

– Mạ  (màna), 

– T ạo ử vi tế (uddhacca), 

– Si vi tế (avijjà). 

* Si h hoạt vò g trò : 

. thiề  si h t  tắt v  thảo luậ  về hữ g lời Bha te Sa a apala vừa giả g. 

2. Góp ý ủa thiề  si h về si h hoạt ủa hội t o g ă  a : 

- Cầ  gi p đỡ thiề  si h ới hiều hơ  về h thự  h h v  ă  ả  gi o lý, để  ạ   thể 
theo kịp si h hoạt ủa h   kh g ả  thấ  lạ  l g. 

- Cầ   hữ g hươ g t h để gi p đỡ ho thiề  si h ũ  ki h ghiệ  đị h vữ g hắ  hơ .  

- Đạo t g  l  ơi tu tập, t ao đổi ki h ghiệ  v  sự hiểu iết về ột i ph p ủa Thầ , C  
hoặ  ủa Bha te với sự i  ph p v  đượ  hấp thuậ  ủa Thầ , T h Kh g T u g Ươ g   

- Nhữ g sự hia ẻ ki h ghiệ  sẽ gi p thiề  si h hu ể  đổi hậ  thứ ; iết h p dụ g Ph p 
v o đời số g ột h thiết thự , gi p h g ta số g a  lạ  v  h i ho , t gắ  đượ  o  đườ g 
tu tập,  

- Sự tự lự , ti h tấ  thự  h h ủa ả  th  ỗi thiề  si h ũ g ất ua  t ọ g.  

- Ban uả  t ị v  a  hấp h h  ghi hậ  hữ g hu ầu, g p ý kiế   dự g ủa  a h hị v  
sẽ ố gắ g t  hữ g lợi điể  để ph t hu , ũ g hư hữ g ếu điể  ủa hội để khắ  phụ , l  
hươ g t h ph  hợp để đ p ứ g đượ  hu ầu ủa ọi gười. 

* Sư Cô Thích Nữ Hằ g Như hú  Tết thiề  si h Toro to với i ph p Th  t  thườ g a  lạ . 

 

Huệ Vân tóm tắt ghi lại 



 

 

 

 

 

 

 

 (V) (15) Ví Dụ Nước 

1. – Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng ngư i được ví dụ với nước, có mặt hiện hữu  đ i. Thế nào là 
bảy? 

2.  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i lặn một lần rồi chìm luôn;  đây, này các Tỷ-kheo, có 

hạng ngư i sau khi nổi lên, lại chìm xuống;  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i sau khi nổi 
lên, được đứng lại;  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i sau khi nổi lên, lại nhìn và thấy;  
đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i sau khi nổi lên lại bơi tới;  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
ngư i sau khi nổi lên, đạt được chỗ có chân đứng;  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i sau 
khi nổi lên, sau khi bơi qua đến được b  bên kia, lên đứng trên đất liền, là một vị Bà-la-môn. Và 

này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng ngư i, lặn một lần rồi chìm luôn? 

3.  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i hoàn toàn thành tựu với các pháp đen, bất thiện. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng ngư i lặn một lần rồi chìm luôn. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 
hạng ngư i sau khi nổi lên lại chìm xuống? 

4.  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i nổi lên và suy nghĩ: “Lành thay, lòng tin trong các 
thiện pháp! Lành thay, lòng xấu hổ… Lành thay, lòng sợ hãi… Lành thay, sự tinh tấn… Lành 
thay, trí tuệ trong các thiện pháp!” Lòng tin ấy của vị đo không an trú, không tăng trư ng, bị 
giảm thiểu. Lòng xấu hổ đó của vị ấy… lòng sợ hãi đó của vị ấy… sự tinh tấn đó của vị ấy… Trí 
tuệ đó của vị ấy không an trú, không tăng trư ng, bị giảm thiểu. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 

hạng ngư i sau khi nổi lên, lại chìm xuống. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng ngư i sau khi nổi lên, được đứng lại? 

5.  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i nổi lên và suy nghĩ như sau: “Lành thay, lòng tin trong 
các thiện pháp! Lành thay, lòng hổ thẹn… Lành thay, lòng sợ hãi… Lành thay, sự tinh tấn… 
Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!” Lòng tin đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng 
trư ng, được đứng lại, lòng hổ thẹn đó của vị ấy… lòng sợ hãi đó của vị ấy… sự tinh tấn đó của 

 

Kinh Tăng Chi Bộ- Anguttara Nikàya  – Chương VII – Bảy Pháp – 
II. Phẩm Tùy Miên 

Kinh Ví Dụ Nước 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 

 

 

Phật Pháp 



vị ấy… trí tuệ đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trư ng, được đứng lại. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng ngư i sau khi nổi lên, được đứng lại. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng ngư i sau khi nổi lên, lại nhìn và thấy? 

6.  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i nổi lên và suy nghĩ: “Lành thay, lòng tin trong các 
thiện pháp! Lành thay, lòng hổ thẹn… Lành thay, lòng sợ hãi… Lành thay, sự tinh tấn… Lành 
thay, trí tuệ trong các thiện pháp!” Vị ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn 
bị đọa lạc, quyết chắc chứng ngộ Bồ đề. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng ngư i sau khi nổi 
lên, lại nhìn và thấy. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng ngư i sau khi nổi lên, lại bơi tới? 

7.  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i nổi lên và suy nghĩ: “Lành thay, lòng tin trong các 
thiện pháp! Lành thay, lòng hổ thẹn… Lành thay, lòng sợ hãi… Lành thay, sự tinh tấn… Lành 
thay, trí tuệ trong các thiện pháp!” Vị ấy, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm muội lược 
tham sân si, là bậc Nhất Lai, còn tr  lui đ i này một lần nữa rồi đoạn tận khổ đau. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng ngư i sau khi nổi lên, lại bơi tới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng ngư i sau khi nổi lên, lại đạt được chân đứng? 

8.  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i sau khi nổi lên và suy nghĩ: “Lành thay, lòng tin trong 
các thiện pháp! Lành thay, lòng hổ thẹn… Lành thay, lòng sợ hãi… Lành thay, sự tinh tấn… 
Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp!” Vị ấy, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa 
sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không tr  lui trạng thái ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
ngư i sau khi nổi lên, đã đạt chân đứng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng ngư i sau khi nổi lên đã bơi qua, đạt đến b  bên kia, đứng 
trên đất liền, là bậc Bà-la-môn? 

9.  đây, này các Tỷ-kheo, có hạng ngư i nổi lên và suy nghĩ: “Lành thay, lòng tin trong các 
thiện pháp! Lành thay, lòng xấu hổ … Lành thay, lòng sợ hãi… Lành thay, sự tinh tấn… Lành 
thay, trí tuệ trong các thiện pháp!” Vị ấy, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng ngư i sau khi nổi lên đã bơi qua, đã đến b  bên kia, đã đứng trên đất 
liền, là bậc Bà-la-môn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy hạng ngư i được ví dụ với nước, có mặt, hiện hữu  đ i. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng lâm vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bảy hạng người ở dưới nước. Các ngươi hãy lắng nghe, lắng 
nghe, và khéo suy nghĩ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

“Những gì là bảy? Hoặc có người nằm mãi dưới nước. Hoặc có một hạng người ra khỏi nước rồi 
chìm trở lại. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh. Hoặc có người ra khỏi 
nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua[02]. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng; 
đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua rồi đến bờ bên kia. Hoặc lại có người ra khỏi nước 
rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua đến bờ bên kia; đến bờ bên kia rồi được 
gọi là người đứng trên bờ[03]. 

“Cũng vậy, Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bảy hạng người như ví dụ về nước. Các ngươi 
hãy lắng nghe, và khéo suy nghĩ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? Hoặc có người nằm mãi dưới nước. Hoặc có một hạng người ra khỏi nước rồi 
chìm trở lại. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, đứng 
rồi nhìn quanh. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua. 
Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua rồi đến bờ 
bên kia. Hoặc lại có người ra khỏi nước rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua 
rồi đến bờ bên kia; đến bờ bên kia rồi được gọi là Phạm chí đứng trên bờ[04]. Đó là Ta nói vắn 
tắt về bảy hạng người theo ví dụ về nước. Như đã nói, đã giảng giải trên, các ngươi có biết ý 
nghĩa gì? Phân biệt gì? Có nhân duyên gì? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Thế Tôn là gốc của pháp. Thế Tôn là Pháp chủ[05], pháp do Thế Tôn. Kính mong Thế Tôn nói 
ra, để chúng con sau khi nghe rồi sẽ hiểu biết rộng rãi ý nghĩa”. 

Phật dạy: 
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“Các ngươi hãy lắng nghe, lắng nghe, và khéo suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt ý nghĩa ấy cho các 
ngươi”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Phật nói: 

“Thế nào là hạng người nằm mãi[06]? Hoặc có những người bị pháp bất thiện che lấp, bị nhiễm 
bởi nhiễm ô, thọ quả báo của ác pháp, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là hạng người nằm mãi dưới nước. 
Cũng như người chìm lỉm, nằm luôn dưới nước, Ta nói người kia cũng giống như vậy. Đó là 
hạng người thứ nhất của ví dụ về nước, thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra khỏi nước rồi chìm lại? Đó là người đã làm trỗi lên tín tâm nơi thiện 
pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người ấy sau đó lại mất tín tâm, không 
kiên cố, mất sự trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, không kiên cố. Đó là hạng người ra rồi chìm lại. 
Như người chìm trong nước, đã ra được rồi lại chìm. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là 
hạng người thứ hai của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra rồi đứng? Đó là người đã trỗi tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa 
văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn kiên cố, chắc chắn không mất, trì giới, 
bố thí đa văn, trí tuệ đều kiên cố, không mất. Đó là hạng người ra khỏi nước rồi đứng. Như người 
chìm trong nước, ra khỏi nước rồi đứng. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ 
ba của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh? Đó là người làm trỗi dậy tín tâm nơi 
thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm kiên cố vẫn 
không mất, trì giới, bố thí đa văn, trí tuệ vẫn kiên cố không mất; trụ trong thiện pháp; biết như 
thật về Khổ, biết như thật về Khổ tập, Khổ diệt và Khổ diệt đạo. Người kia biết như vậy, thấy 
như vậy, ba kiết liền dứt sạch, đó là thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kiết đã dứt sạch liền chứng 
Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, quyết định thẳng đến chánh giác, đời sau thọ sanh tối đa bảy 
lần, qua lại bảy lần trong nhân gian, thiên thượng; rồi chứng đắc biên tế của sự khổ[07]. Đó là 
hạng người ra rồi lại đứng, đứng rồi nhìn quanh. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng 
người thứ tư của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn quanh rồi lội qua. Đó là người trỗi 
được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín 
tâm vẫn chắc chắn không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ đều đã kiên cố không mất, trú trong 
thiện pháp. Biết như thật về Khổ, về Khổ tập, về Khổ diệt, về Khổ diệt đạo. Biết như vậy, thấy 
như vậy, ba kiết liền dứt sạch. Đó là, thân kiến, giới thủ, nghi; ba kiết đã dứt sạch. Dâm, nộ, 
si[08] vơi mỏng. Còn phải một lần vãng lai trong nhân gian, thiên thượng[09]. Sau khi qua lại 
một lần đó rồi liền chứng đắc Khổ đế. Đó là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội 
qua. Như người chìm trong nước, ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua; Ta nói người 
kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ năm của ví dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng 
người như vậy. 

“Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên 
kia? Đó là người đã làm trỗi dậy được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu 
tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn chắc chắn, không mất. Trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ 
đều vẫn kiên cố, không mất, trụ trong thiện pháp. Biết như thế, thấy như thế, năm hạ phần 
kiết[10] dứt sạch. Đó là tham dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, nghi. Năm hạ phần kiết dứt sạch 



rồi, sanh vào cõi ấy[11], rồi nhập Niết-bàn, chứng pháp bất thối, không trở lại thế gian này 
nữa[12]. Đó là người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn rồi lội qua; lội qua rồi đến bờ bên 
kia. Như người chìm trong nước ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi đi qua, đi qua 
rồi đến bờ bên kia; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ sáu của ví dụ về 
nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

‘Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên 
kia. Đến bờ bên kia rồi được gọi là người Phạm chí đứng trên bờ? Đó là người đã làm trỗi dậy 
được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín 
tâm vẫn chắc chắn không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp, biết như thật về 
Khổ, về Khổ tập, về Khổ diệt, về Khổ diệt đạo. Biết như vậy, thấy như vậy. Tâm giải thoát khỏi 
dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết mình đã giải thoát và biết một cách như thật 
rằng: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó 
là người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, qua rồi đến bờ bên kia, đến 
bờ bên kia rồi được gọi là vị Phạm chí đứng trên bờ. Như người chìm trong nước, ra rồi đứng 
lên, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi gọi là người 
đứng trên bờ; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ bảy của thí dụ về nước. 
Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Ta trước có nói sẽ giảng về bảy hạng người chìm trong nước cho các ngươi nghe. Vì vậy, Ta đã 
nói xong”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 

-ooOoo- 

Chú thích: 

[01] Tương đương Pāli: A. VII.15 Udakūpamā. Biệt dịch, No.29 Diêm Thủy Dụ Kinh, thất dịch, 
Đại 1 tr.811c; No.125 (39. 3) Tăng Nhất, “Đẳng Pháp Phẩm, kinh số 3 (Đại 2, tr.729c). 
[02] Hán: độ 渡 “lội qua sông”. Các bản Tống-Nguyên-Minh 度 “vượt qua”. Pāli: patarati: lội 
qua. 

[03] Hán: trú ngạn nhân 住 岸 人. Pāli: pārangato. 
[04] Hán: trụ ngạn phạm chí 住 岸 梵 志. Pāli: pārangato thale tithati bramano, “người Bà-la-

môn đã sang bờ bên kia, đứng trên đất liền”. 
[05] Pháp chủ 法 主. Tống-Nguyên-Minh: Pháp vương 法 王. 

[06] Hán: thường ngọa 常 臥. Pāli: sakiṃ nimuggo nimuggo, một lần chìm là chìm luôn. 
[07] Hán: đắc khổ biên tế 得 苦 邊 際. Pāli: dukkhass' antaṃ karoti, chấm dứt sự khổ. 
[08] Tức tham, sân, si. 
[09] Chỉ vị Tư-đà-hàm, hay Nhất lai, “trở lại đây một lần nữa”. 
[10]  Hạ phần kiết, hay thuận hạ phần kiết; những trói buộc dẫn tái sinh Dục giới. Pāli: 
pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ. 
[11]  Hán: thử gian 此 間. chỉ các năm cõi trời Tịnh cư (Pāli: suddhāvāsa), thuộc cõi thiền thứ tư 
Sắc giới. 
[12]  Chỉ Thánh giả A-na-hàm, hay Bất hoàn. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 (I) (1) Tóm Lược 

1. Như vậy tôi nghe: 

Một th i, Thế Tôn trú  Sàvatthi tại Jetavana, vư n ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 

– Này các Tỷ-kheo. 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. – Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này cuả bậc Hữu học. Thế nào là năm? Tín lực, tàm lực, 
quý lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 

3. “Tôi sẽ thành tựu tín lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tàm lực, được gọi là hữu 
học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tinh tấn lực, được 
gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tuệ lực, được gọi là hữu học lực”. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, các Thầy cần phải học tập. 

(II) (2) Rộng Rãi 

1. – Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của bậc Hữu học. Thế nào là năm? Tín lực, tàm lực, 
quý lực, tinh tấn, tuệ lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín lực? 

2.  đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tư ng sự giác ngộ của Như Lai: “Đây 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

được gọi là tín lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm lực? 
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3.  đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng hổ thẹn,. Hổ thẹn đối với thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác, hổ thẹn đối với các pháp ác, bất thiện được thực hiện. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, được gọi là tàm lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý lực? 

4.  đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác, sợ hãi đối với các pháp ác, bất thiện được thực hiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

được gọi là quý lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tinh tấn lực? 

5.  đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành 
tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là tinh tấn lực. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực? 

6.  đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thể 
nhập bậc Thánh vào con đư ng đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm sức mạnh của bậc Hữu học. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 

cần phải học tập như sau: 

7. “Ta sẽ thành tựu tín lực, được gọi là hữu học lực… tàm lực… quý lực… tinh tấn lực… ta sẽ 
thành tựu tuệ lực, được gọi là hữu học lực”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 

(III) (3) Khổ 

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, với 
tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được ch  đợi là ác thú. Thế 
nào là năm? 

 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ 
hãi, biếng nhác, ác tuệ. Thành tựu với năm pháp này, này các Tỷ-kheo, ngay trong hiện tại sống 
đau khổ, với tổn não, với ưu não, với nhiệt não; sau khi thân hoại mạng chung, được ch  đợi là 
ác thú. 

2. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không có 
tổn não, không ưu não, không có nhiệt não; sau khi thân hoại mạng chung, được ch  đợi là cõi 
lành. Thế nào là năm?  đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ 
hãi, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngay trong 

hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não; sau khi thân hoại 
mạng chung, được ch  đợi là cõi lành. 



(IV) (4) Tương Xứng 

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tương xứng như vậy, bị rơi vào địa 
ngục. Thế nào là năm? 

 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ 
hãi, biếng nhác, có ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tương xứng như 
vậy, bị rơi vào địa ngục. 

2. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tương xứng như vậy, được sanh vào cõi 
Tr i. Thế nào là năm? 

 đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tinh cần tinh tấn, 
có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tương xứng như vậy được sanh 
vào cõi Tr i. 

(V) (5) Học Pháp 

1. – Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, từ bỏ học pháp, tr  lui đ i sống thế tục, năm 
vấn đề hợp pháp để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? 

2. “Trong Thầy (vị ấy nghĩ) không có lòng tín đối với các thiện pháp; trong Thầy không có lòng 
hổ thẹn đối với các thiện pháp; trong Thầy không có lòng sợ hãi đối với các thiện pháp; trong 
Thầy không có tinh tấn đối với các thiện pháp; trong Thầy không có trí tuệ đối với các thiện 
pháp. “Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, từ bỏ học pháp, tr  lui đ i sống thế tục, 
năm vấn đề hợp pháp này để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. 

3. Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, này các Tỷ-kheo, dầu với đau khổ, với ưu tư, với mặt đầy nước 
mắt, than khóc, vẫn sống đ i sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, năm vấn đề hợp pháp để tự 
tán thán đế với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? “Trong Thầy (vị ấy nghĩ) có lòng tin 
đối với các thiện pháp; trong Thầy có lòng hổ thẹn đối với các thiện pháp; trong Thầy có lòng sợ 
hãi đối với các thiện pháp; trong Thầy có lòng tinh tấn đối với các thiện pháp; trong Thầy có trí 
tuệ đối với các thiện pháp. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, naỳ các Tỷ kheo, dầu với đau khổ, với ưu 
tư, với mặt đầy nước mắt, khóc than vẫn sống đ i sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, năm 
vấn đề hợp pháp để tự tán thán này đến với vị ấy ngay trong hiện tại. 

(VI) (6) Bước Vào 

1. – Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có lòng tin an trú vào các 
thiện pháp. Khi nào lòng tin biến mất, này các Tỷ-kheo, lòng không tin kh i lên và tồn tại, th i 
có sự bước vào bất thiện. 

2-5. Không có sự bước vào bất thiện, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào có lòng hổ thẹn… lòng 
sợ hãi… tinh tấn… trí tuệ an trú vào các thiện pháp. Khi nào lòng hổ thẹn… lòng sợ hãi… tinh 
tấn… trí tuệ biến mất, này các Tỷ-kheo, không xấu hổ… không sợ hãi… biếng nhác… ác tuệ 
kh i lên và tồn tại, th i có sự bước vào bất thiện. 



(VII) (7) Dục Vọng 

1. – Phần lớn, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình tìm được lạc thú trong các dục. Với thiện nam 
tử, này các Tỷ-kheo, đã bỏ một bên lưỡi liềm và đòn gánh, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy vừa đủ để được gọi: “Vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia”. Vì cớ sao? 

2. Các dục, này các Tỷ-kheo, được tìm thấy với tuổi trẻ, các dục này hay các dục khác. Và này 
các Tỷ-kheo, các dục hạ liệt, các dục trung đẳng, và các dục tối thắng, tất cả dục đều được chấp 
nhận là các dục. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có đứa con nít, trẻ nhỏ, ngây thơ đang nằm ngửa, do ngư i vú vô ý, 

đức nhỏ cầm một cây que hay hòn sạn cho vào miệng. Ngư i vú hầu ấy phải mau chóng tác ý. 
Sau khi mau chóng tác ý, phải mau chóng móc cho ra. Nếu không có thể mau chóng móc ra 
được, th i với tay trái mắn đầu nó, với tay mặt, lấy ngón tay làm như cái móc, móc cho vật ấy ra, 
dầu có phải chảy máu. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, làm như vậy, có hại cho đứa trẻ. Ta nói rằng 
không phải không có hại Như vậy, này các Tỷ kheo, ngư i vú hầu phải làm như vậy vì muốn lợi 
ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tư ng, vì lòng từ mẫn (đứa trẻ). Nhưng này các Tỷ-kheo, 

khi đức trẻ ấy đã lớn lên, và có đủ trí khôn, ngư i vú hầu ấy không săn sóc nó nữa, nghĩ rằng: 
“Nay đứa trẻ đã biết tự bảo vệ mình, không phóng dật nữa”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào vị Tỷ-kheo chưa gây được lòng tin đối với các thiện 
pháp, chưa gây được lòng hổ thẹn đối với các thiện pháp, chưa gây được lòng sợ hãi đối với các 
thiện pháp, chưa gây được tinh tấn đối với các thiện pháp; chưa gây được trí tuệ đối với các thiện 
pháp, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta cần phải phòng hộ Tỷ-kheo ấy. Khi nào, này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo gây được lòng tin đối với các thiện pháp, gây được lòng hổ thẹn đối với thiện 
pháp, gây được lòng sợ hãi đối với các thiện pháp gây được lòng tinh tấn đối với các thiện pháp; 

gây được trí tuệ đối với các thiện pháp, th i khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta không còn săn sóc Tỷ-

kheo ấy, nghĩ rằng: “Nay Tỷ-kheo ấy đã biết tự bảo vệ mình, không còn phóng dật nữa”. 

(VIII) (8) Từ Bỏ 

1.- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. 
Thế nào là năm? 

2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Không có 
lòng hổ thẹn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo từ bỏ không an trú trong diệu pháp. Không có lòng sợ 
hãi, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Biếng nhác, này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Không có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo từ bỏ, 
không an trú trong diệu pháp. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Thế 
nào là năm? Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Có lòng 
hổ thẹn… có lòng sợ hãi… có tinh tấn… có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không từ bỏ, an 
trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không từ bỏ, an trú 
trong diệu pháp. 



(IX) (9) Không Tôn Kính (1) 

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, từ 
bỏ, không an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? 

2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không 
an trú trong diệu pháp. Không có lòng hổ thẹn… không có lòng sợ hãi… biếng nhác… không có 
trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong 
diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn 

trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, 
an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? 

4. Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong 
diệu pháp. Có lòng hổ thẹn… có lòng sợ hãi… có tinh tấn… có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. 

(X) (10) Không Tôn Kính (2) 

1. – Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, 
không có thể lớn lên, tăng trư ng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Thế nào là năm? 

2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể 
lớn lên, tăng trư ng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Không có lòng hổ thẹn… không có lòng 
sợ hãi… biếng nhác… có ác trí tuệ, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn 

trọng, không có thể lớn lên, tăng trư ng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Thành tựu năm pháp 
này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng 
trư ng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 

3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, có thể lớn lên, tăng 
trư ng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Thế nào là năm? 

4. Có lòng tin, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trư ng, 
lớn mạnh trong Pháp và Luật này. Có lòng hổ thẹn… có lòng sợ hãi… tinh tấn… có trí tuệ, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trư ng, lớn mạnh trong 
Pháp và Luật này. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có cung kính, có tôn 

trọng, có thể lớn lên, tăng trư ng, lớn mạnh trong Pháp và Luật này.  

Nguồn: thuvienhoasen.org 
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1. Ni Sư Thích Nữ Triệt Như hướ g dẫ  v  thuyết giả g: 

 

 Chủ đề: 

 Từ Như Thật (Yathābhūta) tới Như Vậy (Tathatā): Lý thuyết và thực hành. 
 Kinh Kim Cang. 

 Thời gia : Từ chủ hật ngày 0  tới thứ hai ngày 10 th g  ă   (9 ngày). 

 

2. Hòa Thượng Thích Thông Triệt khai giảng và Ban huấn luyệ  viê  tu định hướng dẫn: 

 

 Chủ đề: Thực hành định không tầm không tứ và chánh niệm tỉnh giác. 

 Thời gia : được dự định từ thứ bảy g y  đến chủ nhật ngày  th g  ă  . 
 

 

Ban điều hành Hội Thiền Tánh Không Ontario 

 xin chúc tất cả hội viên và thiền sinh  

đủ duyên lành cùng nhau tham dự  

đều đặn sinh hoạt thiền hàng tháng  

và các khóa tu học trong năm 2018.  
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A. Ban            (5): 

o           : Hộ  t  ởng nhiệm kỳ   ăm: 2018-2020 

o           : Tổ g t   ký nhiệm kỳ 3  ăm: 2018-2020 

o      o : nhiệm kỳ   ăm: 2018-2019 

o Kim Dung: nhiệm kỳ   ăm: 2018-2019 

o Tâm Quang:  o      o  nhiệm kỳ   ăm: 2018-2019 
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Chuùc  möøng  naêm môùi 
 
Các Đạo tràng Thiền Tánh Không thân mến, 
 
Bây giờ là 6:25 pm, ngày thứ năm 15 tháng 2 tại Tổ Đình Nam Cali. Đêm nay sẽ là 
đêm đón giao thừa Tết của chúng ta. Một lát nữa, 7:00 pm, tất cả quý Thầy Cô 
đang nhập Xuân ba tháng cùng với thiền sinh có mặt, sẽ làm lễ Phật và chư Tổ tại 
chánh điện. 
 
Thay mặt Tăng Đoàn Thiền Tánh Không hiện diện: Thầy Thiền Chủ, Thầy 
Không Chiếu, Thầy Không Đăng, quý Sư Cô Hiền Đức, Y Như, Hằng Như, 
Thường Như, Tịnh Như, và Cô Tiềm Như, Cô gởi tới tất cả các bạn thiền sinh 
Tánh Không khắp nơi lời chúc mừng đầu xuân. 
 
Chúc các bạn sức khỏe tốt, an vui luôn và tinh tấn dũng cảm tiến bước trên con 
đường tu tập để thoát khổ và phát huy trí tuệ tâm linh. 
 
Thân mến, 
Cô Triệt Như 


