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Compass Spirit 

Montreal 

Đối Thoại Tâm Linh Với Sư Cô Doanh Thường 
Đối Thoại Tâm Linh với Giáo Sư Quyê n Di 

Đối Thoại Tâm Linh với MC Hồng Vân 
 

KT498 3 giai đoạn tiến hóa 
KT496 3 lối thuyết pháp 

 

 
 

Khai Tâm 621 - Nói về quan niệm sinh tử 
Khai Tam 620 - Khách Trần Phiền Não 

 
Song Doi Toan Dien 19 Tu Ngu Can Theo Kinh Hoa Nghiem Phan 01 

Song Doi Toan Dien 17 Hoa Giai Khach Tran Phien Nao Phan 01 
 

Pháp Âm 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc4s-nTxzIc&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=oeHbvQ0IwV0
https://www.youtube.com/watch?v=5FhfTdoUx0g
https://www.youtube.com/watch?v=Gr7DEDh3RqE
https://www.youtube.com/watch?v=v8C84w7it-s
https://www.youtube.com/watch?v=TuD1ZEntMl8
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_cnZX07Jc
https://www.youtube.com/watch?v=PYjXa9F2kjk
https://www.youtube.com/watch?v=okrxUoTEzF0
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 Xin giới thiệu với quý bác những bài pháp ngắn buổi sáng (Dharma Expresso).  
 
Kính xin quý bác nhấn vào:  Café Pháp - Bài Pháp Ngắn Buổi Sáng 
 
 

Thiền Là Sự Tha Thứ 
 
Xin mời quý bác bấm vào đây để nghe:   
Thiền là sự tha thứ 
 
Thưa các bác, các bác có khi nào ghét một người nào 
không? Khi nào mình ghét một người nào là trong 
đầu mình lúc nào cũng nghĩ tới người đó cả. Khó mà 
gỡ người đó ra khỏi đầu mình. Các bác có thương 
người nào hay là yêu người nào lắm không? Khi nào 
mà bác yêu một người nào lắm thì bác cũng thấy 
rằng khó mà gỡ người đó ra khỏi đầu mình. Yêu hay 
ghét đều là một cách mời người ta vào trú ngụ trong 
hotel, trong não của mình. Và khó mà mình có thể 
đuổi người khách đó ra được lắm.  
 
Thưa các bác, khi mà mình ngồi thiền thì những 
chuyện yêu và ghét đó không phải là người, mà là 
những câu chuyện. Nó sẽ tới làm cho mình không 
thể nào chống trả được. Mình gọi cái đó là những ký 
ức thuộc về phần tình cảm. Ký ức đó mạnh vô cùng.  
 
Thí dụ như là hồi xưa, mười, mười lăm năm về 
trước, có người nào họ mắng hay họ nói xấu mình 
trên online thì dù là mình chưa biết tên người đó (tại 
vì họ chửi trên online mà, mình đâu có biết tên đâu) 
nhưng mà mình tức vô cùng. Tức mà mình không 
làm gì được, mình cứ để cái tức nó nằm đó. Lâu dần, 
nó chìm vào trong tiềm thức và nó được ghi nhận 
trong não của mình thành một cái gọi là ký ức tình 
cảm. Và nó có vị trí đàng hoàng trong não của mình.  
 
Mười mấy năm sau, khi bác đang ngồi trong một 
khung cảnh nào đó, đẹp vô cùng, tự nhiên ký ức đó 
lại trồi lên. Khi nó trồi lên, nó mạnh mẽ làm sao, làm 
cho mình không thể nào mà không nghĩ tới nó. Và 
mình suy đi nghĩ tới chuyện đó, mình nghĩ một hồi: 
Tại sao lúc đó mình không đánh trả lại? Tại sao lúc 

đó mình không chịu nói xấu họ? Người đó thế này, 
thế kia, như thế này, thế nọ... 
 
Đùng một cái, mình mất mười, mười lăm phút ngồi 
trong thiền định và mình chỉ nghĩ tới những người 
đó, những người phá mình, nói xấu mình mười lăm 
năm trước, thí dụ như vậy. Khi ra khỏi thiền rồi, mình 
không có gì hơn là tăng cường thêm một cái trí ức 
giận dữ, tức giận, thù hằn mà thôi. Thì ra mình càng 
chú ý thì mình càng tạo nên sự tức giận, thù hận đó. 
Và trong thiền định, mức độ của thù hận là không 
ngờ lại càng cao hơn nữa.  
 
Thưa các bác, trong lúc ngồi thiền, sẽ có vô số những 
ký ức tình cảm, nó sẽ trồi lên, và nó không ngừng 
trồi lên. Tại vì khi xẫy ra thật sự trong cuộc đời của 
mình, mình đã không biết làm sao mà tha thứ, không 
biết làm sao mà buông đi, không biết làm sao mà xoa 
dịu, không biết làm sao để tâm mình hoàn toàn khai 
mở. Sau nhiều năm nhiều tháng, nó sẽ tiếp tục nằm 
ở đó và nó sẽ tiếp tục trở thành những ký ức mạnh 
mẽ vô cùng.  
 
Cho nên, khi ngồi thiền, thật sự có 2 con đường: 
 
1- là mình phải nhìn những ký ức quá khứ đó, mình 
nhìn với tâm tha thứ, mình giải nghiệp, mình gỡ gút, 
mình để nó tới và mình phải mỉm cười cho nó ra đi 
 
2- là mình kết thêm nghiệp, sân hận nổi lên, mình sẽ 
dằn co, chửi mắng, đến khi xuất thiền, ra khỏi thiền 
định thì một là mình điện thoại cho người này, người 
kia, hai là sẽ giận dữ phát biểu lung tung cả, và mình 
có thể giận cá chém thớt, làm những hành động cực 
kỳ tiêu cực. 
 

Cà Phê Pháp 

http://www.css-sanjose.org/wp/?page_id=310&lang=vi
http://www.css-sanjose.org/dharma/index.php?program_id=11&title_id=323
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Nói chung, mình là nạn nhân của ký ức quá khứ đó. 
Đôi khi là mình sống trong quá khứ nhiều năm, nhiều 
tháng bởi vì lúc nào mình cũng nhớ tới người đó 
hoặc là mình chôn vùi sự kiện đó trong tâm mà 
không bao giờ sinh ra lòng tha thứ.  
 
Cho nên, tại sao ngồi thiền? - là ngồi để tha thứ. Làm 
sao mà ngồi để tha thứ? Là để những ký ức quá khứ 
đó tới và đi, nổi lên và biến mất. Trong lòng mình 
nhận tri nó, biết nó chứ không phải là để nó tới, đi 
và mất là vì mình quên. Không, mình nhận tri nó, 
mỉm cười với nó và hoàn toàn thấy rằng, tất cả đều 
là những kinh nghiệm sống cả.  
 
Những chuyện đẹp, chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện 
vui, chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện hận, chuyện 
thù, chuyện có và chuyện không, chuyện được và 
chuyện mất,...tất cả. Lúc ngồi thiền là lúc mình quét 
sạch đi những nghiệp chướng của mình. Hãy để cho 
nó tới, nó nổi lên, mình nhìn nó, mình biết nó và để 
cho nó biến mất đi. Bởi vì sức mạnh của nó không 
còn có thể nắm lấy sự chú ý của tâm thức mình nữa. 
Do đó, mình giải đi những nghiệp chướng. Nó sẽ 
không còn đòi mình nữa.  
 
Nếu mình vẫn giữ nó, mình chôn vùi nó, không chấp 
nhận nó thì nó sẽ tới trong thực tại. Có nghĩa là lúc 
mình thiền nó nổi lên mà mình nắm chắc nó, mình 
giận dữ, mình lý luận, vật lộn với nó, mình làm đủ 
thứ chuyện, từ suy nghĩ đến tức giận v.v...thì nó sẽ 
tiếp tục hiện ra ở trong cuộc sống của mình. Tức là 
cái nghiệp chướng này nó sẽ tới và nó sẽ giữ mình 
mãi mãi. 
 

 

Cho nên, nhiều khi chúng ta hãy mở tấm lòng và luôn 
luôn nghĩ rằng ngồi thiền, chính là ngồi tha thứ. 
Không phải ngồi thiền để đạt tới cảnh giới đẹp. Nếu 
mình càng muốn có cảnh giới đẹp thì chắc chắn sẽ 
có những giấc mộng kinh hồn, đau khổ vô cùng, giấc 
mộng đó không phải là giấc mộng lúc ngủ mà là giấc 
mộng lúc mình đang ngồi thiền.  
 
Cho nên, hãy ngồi và tĩnh lặng. Nhiều khi, sự tĩnh 
lặng đó bị giao động. Thí dụ như bác quán tâm thức 
mình như là một sợi giây chỉ, sự giao động của tâm 
thức tức là những kỷ niệm quá khứ. Cách duy nhất 
là hãy tha thứ, hãy chấp nhận, hãy nhìn lại với con 
mắt rất là hiền từ, từ bi. Mình gọi là chứng tri 
goodness. Chứng tri nó, hãy để cho nó tới, chứng tri 
nó, biết nó, hãy để cho nó ra đi.  
 
Thưa các bác, chúng ta sống trong một cuộc sống mà 
mỗi giây phút là một kinh nghiệm rất là đẹp và mình 
hãy nhận tri mỗi kinh nghiệm đẹp đó là một kinh 
nghiệm, tới rồi đi. Không nên đánh nó trong lúc thiền 
định, không nên dằn co với nó và không nên phản 
ứng tiêu cực. Ngay cả phản ứng tích cực cũng vậy. 
Hãy nhìn nó một cách nhẹ nhàng vô cùng, và hãy để 
cho nó ra đi.  
 
Thưa các bác, thế nào là ngồi thiền? Ngồi thiền chính 
là ngồi tha thứ.  
 
Cám ơn các bác đã lắng nghe. Chúc các bác một ngày 
vui đẹp, với niềm vui và với sự tỉnh táo của cà phê 
pháp. 
 

Thầy Hằng Trường thuyết giảng 
 

Nhóm Đánh Máy và  
Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện. 
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Sinh Hoạt Sắp Tới 

Lớp Bồ Tát Đạo với Thầy Hằng Trường qua truyền hình trực tuyến hàng tháng: 

Thứ Bảy: 14 tháng 10 (10 g - 21 g) 

Chủ Nhật: 15 tháng 10 (11 g - 21 g) 

 

Địa Điểm: 8059 St-Michel 

********** 
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Vào cuối tháng sáu, tôi đã có cơ hội tham gia vài 
ngày giảng pháp tuyệt vời của Thầy Hằng Trường, tổ 
chức bởi Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam (Houston, 
Texas). Với chủ đề này của Thầy "Sức mạnh của Chân 
Lý:  làm sao cho quan hệ cá nhân hoàn hảo, gia đình 
hài hòa, và thành công trong sự nghiệp", chắc chắn 
đã thu hút sự chú ý của tôi! 
 
Vì tôi không thể tham dự buổi "Thiền định cho sự 
thống nhất tôn giáo" vào tháng bảy, tôi cảm thấy 
rằng đây sẽ là một cơ hội cho tôi bù đắp. Lý do chính 
về sự lựa chọn của tôi, không tham dự cuộc hội thảo 
về tôn giáo ở California là để giữ sự cân bằng và hài 
hòa trong gia đình tôi. 
 
Tôi đã quyết định thăm em gái tôi ở Bắc Carolina. Khi 
tôi nhận được thơ mời từ Hội Từ Bi Phụng Sự Miền 
Nam vào cuối tuần tháng 6, tôi hào hứng nói với 
người chồng yêu quý của tôi rằng tôi có thể đến 
Texas trước khi đi thăm em gái tôi. Tất nhiên, tôi rất 
hạnh phúc khi tìm được cách để có thời gian vừa 
được học tập với Thầy, vừa thăm viếng các bạn ở 
Houston. 
 
Buổi thuyết giảng, từ ngày 24 đến 25 tháng 6, đã 
được tổ chức tại Hội Từ Thiện Từ Tế, Houston. Tôi 
đã bị thu hút trong khi tìm hiểu về sự thành lập của 
hội này trên trang web của tiểu bang: 
'Chúng tôi bắt đầu với 30 phụ nữ, đã tiết kiệm 2 xu 
mỗi ngày, với lời nguyện cứu giúp chúng sinh. Hơn 
50 năm trước đây, những bà nội trợ, nhận được cảm 
hứng từ lời thề cứu nhân độ thế của Ni Sư Chứng 
Nghiêm, đã gia nhập sứ mạng tình thương bằng 
cách để dành từng đồng xu khiêm tốn trong số tiền 
đi chợ của mình'. 

 

Ni Sư Chứng Nghiêm bắt đầu bằng những bước 
khiêm tốn đó, giờ đây đã trở nên nổi tiếng trên thế 
giới về những hoạt động từ thiện, giúp đỡ các cá 
nhân, gia đình và cộng đồng trong những thời gian 
khủng hoảng và đã trở nên cực kỳ giỏi trong việc gây 
quỹ vì mục đích từ thiện của họ. Để biết thêm thông 
tin về các dịch vụ và viện trợ mà họ cung cấp, mời 
các bác tìm hiểu thêm trên mạng về hội này. Vì trung 
tâm đáng yêu này đã hoan nghênh gia đình Từ Bi 
Phụng Sự, trong buổi hội thảo hai ngày của Thầy, tôi 
đã có dịp nghe tiếng hát rất hay của dàn hợp xướng 
trong một buổi hòa nhạc, cũng như đến thăm khu 
thiền viện thật tĩnh lặng, đọc sách và đọc những áp 
phích đẹp mô tả một số sinh hoạt từ thiện đầy bác 
ái của họ trên khắp thế giới.  
 
Thêm vào đó, có những tấm thẻ được phát ra, quảng 
cáo một buổi trình diễn đang diễn ra tại Houston. 
Những tấm thiệp, tương tự như bưu thiếp, thu hút 
ánh mắt của tôi khi họ nhắc nhở tôi về những lời dạy 
gần đây nhất mà chúng tôi đã nhận được trong Pháp 
Thủ - Nhãn" của Đức Quan Thế Äm Bồ Tát. Các tấm 
thiệp quảng cáo cho bộ phim nghệ thuật "Ngàn Tay 
Cứu Độ: từ con tim tới con tim" được thực hiện vào 
tháng Chín năm nay bởi nghệ thuật Art Troup của 
Người Khuyết Tật Trung Quốc. Hội này và những 
thành viên đã gợi nhiều cảm hứng cho tôi. 

 
Trong khi sự hòa điệu và 
hoạt động đúng thời điểm 
là những ưu điểm của họ, 
tôi thấy mình viết bài này 
cho bản tin CSS Montreal 
muộn hơn nhiều so với dự 
định (tôi bắt đầu từ tháng 
7!). Trong thời gian này, đã 

có rất nhiều biến cố thu hút sự chú ý của mọi người: 
Các cơn bão Harvey, Irma & Maria và hai trận động 
đất lớn ở Mexico, những bất công xã hội và tình 
trạng bất ổn chính trị lan tràn khắp thế giới. Rõ ràng 
là chúng ta đang sống trong những giai đoạn hỗn 
loạn và đầy thử thách. 
 

Một Cuối Tuần Tại Houston 
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Không phải là người gốc Á Châu hay Phật giáo, đôi 
khi tôi tự hỏi làm thế nào cơ duyên kỳ diệu này đã 
nảy sinh trong cuộc sống của tôi và làm thế nào tôi 
đang ở đây, ở trong cộng đồng tuyệt vời này. 
 
Sinh nhật của tôi vừa mới qua, truyền thống trong 
gia đình CSS của chúng tôi là phát nguyện vào ngày 
sinh nhật. Mặc dù có vẻ như không quan trọng đối 
với một số người, tôi đã phát nguyện vào ngày sinh 
nhật này để "viết bốn giờ mỗi tuần trong năm tới". 
Không muốn đi sâu vào chi tiết ở đây, hãy để tôi nói 
điều này: 
 
Tôi đã "suy ngẫm" về chuyện viết văn trong hơn 35 
năm qua. Với những lời dạy gần đây của Thầy về việc 
tìm "sứ mạng cho đời mình", càng ngày tôi càng tin 
rằng việc viết văn có liên quan đến nhiệm vụ trong 
cuộc sống của tôi. Trong nhiều năm, tôi đã quay 
cuồng với điều này, luôn lo lắng rằng, bằng cách nào 
đó tự tôi phải nghĩ ra một câu chuyện để viết mà 
mục đích cuối cùng là có thể giúp đỡ và phục vụ 
những người khác trong cuộc hành trình của đời họ. 

Năm nay tôi đã 54 tuổi, tôi càng cảm nhận được 
trong tôi sự kêu gọi thực hiện lời nguyện này. Vì vậy, 
tôi xin chia sẻ điều này trong cộng đồng của mình, 
với tinh thần phát nguyện vào ngày sinh nhật của tôi. 
Xin hãy hiểu rằng ý định viết văn không ngoài mục 
đích phục vụ nhân loại và nếu có thể, giúp một số 
người lành trị quá khứ bị tổn thương của họ. 
 
Tất cả những điều này đã được nói ra, tôi cam kết 
làm và làm hết sức của tôi như một hành giả Hoa 
Nghiêm, cũng như thực hành Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn 
mà Thầy đã dạy và hướng dẫn chúng ta. 
 
Trong sự An Bình, Tình Thương, sự Hiền Lành, và với 
lòng Khiêm Nhường nhất, tôi xin cúi lạy tất cả những 
người có duyên đọc những đoạn văn này. 
 

Pamela 
 

 

 

 
 

 

(Trích đoạn từ quyển Xuất Gia Vị Tha -Thầy Hằng Trường biên soạn - dành cho chương trình Xuất Gia Vị Tha - Bồ 
Tát Đạo) 

Tất cả ý kiến và đóng góp xin gửi về: thuyv@videotron.ca 

 

3-  Bát Nhã 
 
Bát Nhã là đặc tính thứ ba trong Tam Đức. 
 
Bát Nhã là trí huệ siêu việt luôn giúp ta vượt thoát. 
 
Pháp thân là bản thể của Chân Tâm, là bản tánh của 
vũ trụ tuyệt đối. Giải thoát là tướng trạng của Chân 
Tâm, là quang minh luôn lan tỏa trong mọi vũ trụ 
tương đối, nhị nguyên. Bát Nhã là tác dụng của Chân 
Tâm nối liền vũ trụ tuyệt đối và vũ trụ tương đối. Tác 
dụng đó chính là trí huệ giúp ta không ngừng tiến 
hóa tâm linh, giúp ta vượt thoát mọi cảnh giới, mọi 
sự dính kẹt vào tánh chất nhị nguyên để ta không 
ngừng thể nghiệm bản chất bất nhị của Chân Tâm 
tuyệt đối trong mọi thời, mọi chốn. 
 

Thế nào là thể nghiệm bản tánh bất nhị? Tức là thể 
nghiệm Tánh Không. 
 
Dùng phương pháp gì để thể nghiệm Tánh Không? 
 
Nếu ta theo phương pháp luận của Hoa Nghiêm 
Tông, ta có thể dùng pháp Bảo Bát Thủ Nhãn để 
thể nghiệm Tánh Không. Vì sao? Vì Bảo Bát có hình 
dạng chứa đựng và rỗng nên có thể tượng trưng 
cho sự mở rộng của tâm thức và sự rỗng rang tịch 
lặng không còn phiền não của Tánh Không.   

 

Tam Đức (tiếp theo) 


