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Đối Thoại Tâm Linh

https://www.youtube.com/watch?v=Wu5E6WEH1V0&list=PLvE0i_Nso5Ff-xFTBUb16CJI-kVvNY36b
https://www.youtube.com/watch?v=9mYeUsnSM80
https://www.youtube.com/watch?v=U0BfkTVrfg4&t=343s
https://www.youtube.com/watch?v=ugGlD6jCX00&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=2UqnNpdw6Zg&list=PLO7WFkY_Ij9Fs5NIgp4dARh880v7XfRw7
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Ngày 17/8 bắt đầu khóa học bổ túc cho các huấn luyện viên Càn Khôn Thập Linh. Khai Nghiêm, thuộc iTC

Global, vừa xong một khóa huấn luyện từ a, đ  kh g ghỉ gơi, đến huấn luyện cho các anh chị em vùng

Mo t eal ga  sau đ . Trong vòng 4 ngày, Khai Nghiêm chỉ dẫn cho 31 anh chị em huấn luyện viên hiểu một

cách sâu sắ  hơ  về các cách thở, các buổi tập đ  l  tă g ă g lượng của nhóm lên rất nhiều.

Rất cả  k h Khai Nghiê  đ  hết lòng tậ  t , đe  ki h ghiệ  v  l g đa  ê về môn này chia sẻ với

các anh chị e , đ g với tinh thần bồ tát.

Tiếp theo là khóa huấn luyện thi lấy bằng. Các thí sinh phát tâm muốn trở thành huấn luyện viên cùng các

bác muốn trau dồi thêm kiến thức về môn này từ các vùng Côte-Des-Neiges, St-Laurent, St-Michel và

Longueil tới tham dự. Ai ũ g ảm thấy học hỏi được rất nhiều về môn này.  Ngày 27/8, một buổi lễ phát

bằng cho 10 huấn luyện viên mới đ  diễn ra tại trung tâm St-Michel. Xin chúc mừng tất cả các tân huấn

luyện viên, chúc các anh chị hă g h i, đe  khả ă g v  hữ g điều hay mới họ  được làm hành trang trên

o  đường phục vụ các bác.

Xin chia sẻ cả  ghĩ ủa một th  si h hư sau:

Tôi rất dị ứng với từ " thi". Có lẽ cuộ  đời t i đã hiều kinh nghiệm khổ sở qua các kỳ thi, với lối học từ
hươ g ủa VN thuở đ . Như g Thầy dạ  lú  o ũ g phải thă g tiến, dù ở tuổi nào. Với số tuổi đã lớn, tôi

không mong sẽ khỏe hơ  hoặc sáng suốt hơ  tro g hữ g ă  tới nên tôi quyết đị h đối diện với " stress "

của khoá thi. Tôi ghi danh dự thi, dù các thế tôi còn sai nhiều.

Khoá huấn luyện Càn Khôn Thập Linh
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Một ngạc nhiên rất lớn, sau vài ngày học với Khai Nghiêm, tôi cảm thấy CK10 rất thú vị. Tôi hiểu r  hơ  ý 
ghĩa động tác và khẩu quyết, t i ghĩ đế  ý ghĩa khi t i l . Trườ  gười tới trong thế con Trâu, tôi thấy 

h đa g ố gắ g vượt ra khỏi các dính chặt do dục vọng lôi kéo. Lúc làm con Cóc, khi nhảy lên, tôi cảm thấy 

h đa g hảy mạ h để thoát khỏi i ơi thấp nhất, ơi  ả  ă g si h tồn mạnh nhất, sự sợ hãi cao 

nhất. 

 

Các khoá họ  trước tôi chỉ được chú trọng về kỹ thuật. Huấn luyện viên phải làm thế ho đú g v  đẹp. Tôi 

cảm nhận nhiều áp lực, vì tôi biết và bắt đầu tập CK 10 ở tuổi 6 . Xươ g t i đã ứng không còn dẻo hư 
nhữ g gười trẻ. Tôi rất nản lòng khi không thể thẳng tay trong thế con Rồng. Một anh huấn luyện viên hỏi 

tôi :" chị có tật tay phải kh g ? ". Sau đ , t i kh g lo sợ vì tay không thẳng, mà khi rả h t i ghiê g gười, 

duỗi ta  ga g đầu. T i ghe ă g ột ê  ươ g sườ , ươ g sống dẻo hơ , t i t ỏi lư g hơ  khi gồi 

lâu. Một thời gian, tôi ngạc nhiên thấy mình có thể thẳng tay nhiều hơ  trước. Tôi hiểu do chấp chặt vào ý 

ghĩ "phải" thư giã , t i d h v o đối tượ g đú g sai, v  t i kh g thể thư giã . 
 

Tôi hy vọng có thể chia xẻ với các học viên, giúp họ vui, phấn khởi hơ  khi l   động tác với ý ghĩa  
không phải tập vì sợ bịnh về sau, hoặc một lo sợ o đ .  
 

T i tha  đổi tầng nhìn, tầm nhìn về CK . C  ơ  Khai Nghiê  đã ho t i sự đa  ê tập CK10. 

 

Chúc mừng các tân huấn luyện viên khóa 2017 Montreal! 
 

 
 

Khoá  Bồ Tát Đạo trực tuyến hàng tháng: 
 

Thứ Bảy: 2 tháng 9 (10 g - 21 g) 
Chủ Nhật: 3 tháng 9 (11 g - 21 g) 

 

Địa Điểm: 8059 St-Michel. 
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Hội Nghị thanh thiếu niên hội Từ Bi Phụng Sự 2017 

V o g   th g , o  đ p hu ến bay tới Vi gi ia để tham dự Hội Nghị trong vòng sáu ngày. Hội Nghị 
được tổ chứ  hư ột trại hè bởi một v i gười trẻ t i ă g v  tậ  t   o  đ   ơ hội gặp gỡ, cùng 

với  gười tham dự khác. Với sự gi p đỡ của các tình nguyện viên của hội Từ Bi Phụng Sự Miề  Đ g 
Virginia, trại đ  ho  toàn thành công. Từ việ  đ  tiếp các em từ s  a  đến khách sạ , đến việc phục vụ 

các bữa ă  h g g , đến việc tô chức các hoạt động thật phong phú ... - mọi thứ đ  được  xếp đặt rất chu 

đ o. C  hoạt động bao gồ  thă  viếng Washington DC, phát thứ  ăn cho nhữ g gười v  gia ư, leo i, 
chèo thuyền, ... - thật thú vị! Trại này cho con một ơ hội khám phá những loại thiền khác nhau (cảm kích, 

thiền trà, thiề  đị h . N  ũ g tạo ra một nền tảng cho nhữ g gười trẻ trong lớp tuổi vị thành niên và các 

trẻ em từ Virginia, Texas, Pháp và Canada kết nối, tạo ra tình bằng hữu thân thiết. 
 

Trong khoảng thời gian ngắ  đ , h g o  đ  họ  h hă  s  ho hau, hia sẻ những tiế g ười. Đ  l  
những kỷ niệ  l  h h t a g  o  đ  a g về Montreal.  

 

Hơ  ữa, sự nhiệt tình, sự hă  s  tậ  t h, hu đ o v  h  thật của mỗi tình nguyệ  viê  v  gười lãnh 

đạo làm cho con thật l   động. Giố g hư ột loại virus, tinh thần tích cực này lan rộng khắp trại, vì mỗi 

gười tham gia họ  h hă  s  hiều hơ  ho hữ g gười xung quanh. Chỉ t o g  g , gười tham 

gia v  l h đạo trở thành một gia đ h hỏ, làm cho ngày cuối g thê  kh  khă . Sự chia ly rất buồn bã, 

hư g sự phấn khởi đ  t  gập t o g ý ghĩ ủa trại sắp tới. 

 

      
 

Con nhậ  được cảm hứng và cảm xúc từ Long-Nghi, một trong nhữ g gười l h đạo trại. A h đ  l  ột 

công việc thật tuyệt vời trong việ  l h đạo các buổi thiề , v  đ   i ph t iểu đ g hớ trong phần hội 

nghị trại. Cuối cùng, con rời Virginia với cả  gi  đổi mới, hư g ũ g ồi hồi. Trong một xã hội mà mọi thứ 

lu mờ, nhữ g kh a tu hư thế này rất cần thiết. Nó không chỉ giúp giảm bớt sự ă g thẳng trong cuộc sống 

đấu tranh hàng ngày, mà nó còn tạo a ơ hội học hỏi về việ  gi p đỡ lẫn nhau. Mọi gười ũ g  ơ hội để 

tập cách sống sao cho trật tự hơ , ho  hiều t h thươ g hơ .  
 

Co  ghĩ đến tầm quan trọng của việc có một tổ chứ  hư thế này ở Montreal. Có lẽ đ  đến lúc bắt đầu 

một nhóm thanh niên ở đ ! 
 

 

Andrea Huỳnh 
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Tam Đức (tiếp theo) 
(Trích từ quyển Xuất Gia Vị Tha- hươ g t h XGVT -2016-Thầy Hằ g T ường) 

2- Giải thoát (tọa cụ): 
 

Giải tho t l  đức thứ nhì. Pháp thân là bản thể của Chân 

T  hư g tướng trạng của Chân Tâm là sự giải thoát 

tuyệt đối ở mọi ơi ọi thời. Tướng trạ g đ  l  uang 

minh bất tậ , v  lượ g v  iê   kh g g  gă  ản sự 

tự do tự tại tỏa lan của ua g i h được. Trong thực tế 

thì tánh giải tho t đ  iểu hiện ra sao? 
 

Theo hư ki h Hoa Nghiê , vị Bồ T t đ  hứng giải 

thoát thì hoàn toàn vị tha trong mọi việ  l , độ g ơ 
của Ngài không bao giờ ích kỷ, tiếc nuối vật gì sở hữu, 

bố thí là việc Ngài làm hoài không thôi, hy sinh từ việc 

nhỏ cho tới việc lớn, thành tựu g đức tu hành của 

gười khác, xây dự g đời kẻ kém may mắ ... hư thế, 

Ngài không hề nhàm chán trần gian, ũ g kh g hề bị 
kẹt trong trần tục, không hề mong cầu chứ g đắc Niết 

B  hư g kh g hề xa cách với cảnh giới Niết Bàn...Nói 

h kh , l  o Ng i ũ g tự tại giải thoát, tuy ở với 

h g si h hư g t  thức ở trong thắng cảnh, tuy giúp 

gười gi p đời mà không hề bị chủ thể 'cái tôi' lôi cuốn. 

Ngài giải thoát tự tại ngay trong trần gian ô nhiễm mà 

chẳng rời trần gian. 

 

Đặc tánh giải tho t đ  được gói ghém trong hình ảnh 

tọa cụ. Tọa cụ là một miếng vải nhỏ  k h thước vừa 

đủ để một gười ngồi t ê  đ  gọn gàng xếp bằng. 
 

Trên mặt triết lý, tọa cụ tượ g t ư g ho ố  đặc tánh 

của giải thoát gọi là Niết Bàn Tứ Đứ : Thường, Lạc, Ngã, 

Tị h. Như thế, khi ta ngồi trên tọa cụ là ta ngồi trên giải 

thoát, hoàn toàn an ngự trên bản tánh Niết Bàn. 

 

Đối với hành giả Hoa Nghiêm Tông thì Niết Bàn Tứ 

Đức là quả địa của Tứ V  Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

Rằng: 

 

- Khi h  địa tu lòng Từ (tánh dễ thươ g, hiền hậu, 

giàu lòng tha thứ đối với tất cả chúng sinh hữu duyên 

ha  v  du ê , để cả  động và cảm hóa mọi t  tư  
thì quả địa l  t h Thường (permanence). 
 

- Khi h  địa tu l g Bi t h thươ g kh g điều kiện 

lan tỏa tới mọi con tim cho tới khi chủ thể tiêu dung 

t o g t h thươ g v  lượng) thì quả địa gọi là Ngã 

(self). 

 

- Khi h  địa tu lòng Hỷ u hưở g a  định, thâm 

sâu, luôn tạo hạnh phúc an vui và giải thoát tới mọi 

chúng sinh) thì quả địa là Lạc (joy). 

 

- Khi h  địa tu lòng Xả (cho ra mọi sở hữu, bố thí 

tạo an lạ , g dường tất thẩy chúng, hóa giải tất cả 

chấp, cởi thoát mọi thứ kẹt) thì quả địa là quả Tịnh 

(purity). 

 

Như thế, khi chúng ta xuất gia vị tha, hãy luôn luôn 

nhớ mỗi khi ngồi trên tọa cụ l  h đa g t ở về ngồi 

trên nhà Phật. Nhữ g đặc tánh của tọa cụ chính là cái 

nhà chân chánh của mình chứ nhà bằng vật chất 

không phải là nhà thật,  th    ũ g không 

phải là nhà của mình. Chỉ có từ, bi, hỉ, xả là cái nhà 

chân thật mà thôi.  

 

Tóm lại, tọa cụ là biểu tượng của tánh giải thoát, một 

t o g a đứ   đức Thế Tôn truyền lại cho chúng ta. 

Mỗi khi chúng ta ngồi trên tọa cụ, mình hãy khởi lòng 

cả  k h đức Phật đ  a  ho ta ột cái nhà rất thâm 

sâu, giúp ta trực nhận tánh giải thoát. 

 

(còn tiếp) 

 

 

Xin các bác ghi danh khóa Xuất Gia Vị Tha qua trang 

mạng: 

 

2017 XGVT & BTHP Registration 

Tất cả ý kiến v  đ g g p i  gửi về: thuyv@videotron.ca 

http://phaphoidida.com/index.php/xgvt

