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L©i ngÕ
Mùa hè næm 1996, tôi có dÎp sang Canada thuy‰t giäng
và hÜ§ng dÅn vài khóa tu h†c. M¶t sÓ PhÆt tº Çã thâu
bæng nh»ng bu°i giäng và chép ra Ç‹ làm tài liŒu tu
tÆp. Vì thÃy nh»ng l©i dåy có th‹ Çem låi l®i ích cho
ngÜ©i khác nên h† xin phép in låi thành sách. Nhân dÎp
này tôi Çã vi‰t và b° túc thêm.
ñÜ®c chút công ÇÙc nào, chúng tôi xin hÒi hÜ§ng cÀu
cho m†i ngÜ©i bi‰t thÜÖng yêu giúp Ç« nhau.

Paris, ÇÀu hå næm 1997
Thích Trí Siêu
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Khái NiŒm PhÆt

TrÜ§c kia, khi nói Ç‰n PhÆt, tôi chÌ liên tÜªng
Ç‰n hình änh cûa PhÆt Thích Ca. Và m‡i khi tôi
mong hay nguyŒn thành PhÆt thì tôi ao Ü§c mình
së trª thành y hŒt nhÜ PhÆt Thích Ca. ñ‰n khi tôi
theo h†c v§i các Låt Ma Tây Tång, h† dåy r¢ng
các vÎ Låt Ma cao cÃp nhÜ Rinpoché, Tulku ÇŠu
là PhÆt. Nh»ng lúc Çó tôi thÜ©ng Ãm Ùc trong lòng
và nhiŠu lúc tôi cãi, nói r¢ng ÇÙc PhÆt có 32 tÜ§ng
tÓt, 80 vÈ ÇËp, trái tai dài xuÓng c°, tay dài t§i ÇÀu
gÓi, v.v... Sao các vÎ Lama Rinpoché (PhÆt) kia
hình tÜ§ng bình thÜ©ng, chä có gì Ç¥c s¡c mà cÙ
g†i h† là PhÆt ?
CÙ th‰ tôi tranh luÆn, cãi lš v§i các bån ÇÒng
tu. Gyalwa Karmapa thÙ 16, t° cûa phái Kagyupa,
trÜ§c khi mÃt Çã Ãn chÙng r¢ng Lama Guendune
Rinpoché là ngÜ©i chÙng ÇÜ®c trång thái Dorjé
Chang, tÙc chÙng ng¶ hay Çåt ÇÜ®c PhÆt tánh và
ÇŒ tº cûa Lama Guendune thÜ©ng g†i ngài là PhÆt
(Boudhha). ñ‰n khi tôi theo h†c v§i ngài ba næm
thì h«i ôi, tôi thÃy ngài chä có gì là PhÆt theo kinh
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sách ñåi thØa mà tôi Çã h†c. Ngài cÜ©i gi«n nhÜ
ngÜ©i thÜ©ng và có nhiŠu câu hÕi ngài trä l©i là
ngài không bi‰t. ñÓi v§i tôi, PhÆt là nhÃt thi‰t trí,
cái gì cÛng bi‰t h‰t, nhÃt là thÃy ÇÜ®c nh»ng š nghï
trong ÇÀu tôi (tha tâm thông), hay là thÃy ÇÜ®c
nh»ng ki‰p trÜ§c cûa tôi (túc mång thông). VÆy mà
khi tôi hÕi nh»ng viŒc Çó, ngài bäo không bi‰t, làm
tôi chán nän thÃt v†ng. ChÌ ÇÜ®c m¶t ÇiŠu an ûi là
ngài rÃt tØ bi. NhÜng có m¶t lÀn chúng tôi thÃy
ngài n°i cÖn thÎnh n¶, la hét d» t®n. LÀn Çó tôi
cÛng hoang mang Ç¥t câu hÕi, Rinpoché tØ bi nhÜ
vÆy mà hãy còn sân, ch¡c ngài chÌ là bÒ tát thôi
chÙ chÜa h£n là PhÆt.
CÙ th‰ mà tôi xét Çoán, nghi ng© ngài là PhÆt
hay không là PhÆt. Mãi Ç‰n khi tôi r©i ngài và ba
næm sau, tôi m§i hi‹u ÇÜ®c và công nhÆn ngài là
ngÜ©i Çã giác ng¶.
NhÜ tôi Çã nói trong quy‹n ‘ñåo Gì’, PhÆt cûa
m‡i ngÜ©i m‡i khác, m‡i ngÜ©i së hình dung ông
PhÆt cûa mình tùy theo phong tøc tÆp quán, væn
hóa truyŠn thÓng cûa mình. NhÜng chính nh»ng
quan niŒm hay khái niŒm vŠ PhÆt này së khi‰n
mình không bao gi© thÃy ÇÜ®c PhÆt. Vì ông PhÆt
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t¿ thân không bao gi© giÓng nhÜ ông PhÆt mà š
thÙc mình Çã tØng mÖ tÜªng.
Càng cÓ g¡ng giäng giäi, nói PhÆt là th‰ này,
th‰ n†, là tánh giác, là chánh niŒm hay là bÃt cÙ
cái gì Çi n»a cÛng không tránh khÕi ÇÜa ngÜ©i vào
s¿ m¡c kËt. ChÌ khi nào nh»ng khái niŒm vŠ PhÆt
bÎ søp Ç° thì may ra lúc Çó ta m§i thÃy ÇÜ®c hay
hi‹u ÇÜ®c PhÆt, và khi Çó cái ch» PhÆt hay danh
tØ PhÆt không còn là vÃn ÇŠ, g†i nó là gì cÛng
ÇÜ®c. Tôi nh¡c låi, khái niŒm PhÆt cÀn phäi søp
Ç°, søp Ç° chÙ không phäi bÕ qua. Qua kinh
nghiŒm cûa tôi, ch» søp Ç° rÃt quan tr†ng, vì phäi
träi qua m¶t lÀn gây d¿ng, tôn sùng, bám víu, nâng
niu cái lâu Çài b¢ng s¡t cûa mình cho Ç‰n khi chính
mình trª thành tù nhân cûa lâu Çài. Lúc Çó bÎ rÖi
vào cÖn khûng hoäng, ta vùng vÅy ÇÆp phá tìm
cách thoát thân, nhÜng nh»ng bÙc tÜ©ng khái niŒm
kia do chính ta xây quá kiên cÓ, kiên cÓ Ç‹ bäo
Çäm s¿ an toàn. RÒi nh© m¶t nhân duyên nào Çó,
m¶t hoàn cänh nào Çó, hay là tr©i xui ÇÃt khi‰n,
cái lâu Çài kia søp Ç°, ta thÃy låi bÀu tr©i t¿ do,
bao la bát ngát. BÀu tr©i kia tØ xÜa Ç‰n nay vÅn
th‰, có bao gi© mÃt Çi Çâu. Tôi Çã mäi mê tìm PhÆt
trong nh»ng b¶ luÆn nhÜ ñåi Trí ñ¶ luÆn, Trung
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Quán luÆn, vì tác giä là t° Long Th†, m¶t vÎ t° l§n,
m¶t đåi luÆn sÜ, n‰u không h†c nh»ng b¶ luÆn nhÜ
vÆy thì không xÙng Çáng là m¶t thÀy tu trí thÙc.
Trong nh»ng b¶ Çåi luÆn nhÜ th‰, ÇÙc PhÆt thÜ©ng
ÇÜ®c miêu tä m¶t cách thÀn thánh hóa và lš tÜªng
hóa, ÇÙc PhÆt có nh»ng thÀn l¿c nhÜ th‰ này, nhÜ
th‰ kia. Nhìn låi các thÀy tu khác, tôi thÃy chä có
ai xÙng Çáng là PhÆt cä, và ÇÜÖng nhiên tâm ngã
mån cûa tôi n°i lên, thÆt là nguy hi‹m.
Trong ThiŠn tông, có m¶t thiŠn sÜ nói: m‡i khi
nói Ç‰n ch» PhÆt, ông ta phäi Çi xúc miŒng ba lÀn.
Quš vÎ có thÃy ông ta vô lÍ v§i PhÆt không? Hay
vì ông ta là thiŠn sÜ nên muÓn nói sao cÛng ÇÜ®c?
Quš vÎ có hi‹u vÎ thiŠn sÜ này chæng ? N‰u
hi‹u thì chä có gì Çáng nói. Còn không thì ÇØng
nên b¡t chÜ§c ông ta và cÛng ÇØng phán xét hay
chÌ trích.
M¶t ngÜ©i giác ng¶ t¿ tánh cûa mình, không
nhÃt thi‰t phäi có m¶t tÜ cách gì Ç¥c biŒt, khác
thÜ©ng cä.
M¶t ngÜ©i giác ng¶ rÒi có th‹ trª thành m¶t
Çåo sÜ, m¶t t° sÜ, hay m¶t gã æn mày, m¶t ngÜ©i
th® m¶c, m¶t tÜ§ng lãnh, v.v... ViŒc làm cûa h†
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vÜ®t ngoài nh»ng khuôn kh° cÓ ÇÎnh cÙng ng¡c
cûa š thÙc bình thÜ©ng. ViŒc làm cûa h† có th‹ g†i
là ‘xÙng tánh tác PhÆt s¿’. M¶t khi thuÆn theo t¿
tánh mà sÓng thì làm viŒc gì cÛng là PhÆt s¿ h‰t,
ngay cä nh»ng viŒc mà ta quen g†i là bÃt tÎnh nhÜ
Çánh ræng, xúc miŒng, Çi tiêu, Çi ti‹u cÛng ÇŠu là
PhÆt s¿.
M¶t ngÜ©i giác ng¶ rÒi có th‹ Çi ÇÙng thong
thä, chÆm rãi, chánh niŒm, nhÜng cÛng có th‹
chåy hùng høc, v¶i vàng, hÃp tÃp. Có ngÜ©i luôn
mÌm cÜ©i tØ bi, nhÜng cÛng có ngÜ©i cau có khó
chÎu. LÎch sº ThiŠn tông Çã cho chúng ta thÃy Çû
loåi tÜ cách khác nhau cûa các ThiŠn sÜ giác ng¶.
HÕi: NgÜ©i m§i tu có cÀn khái niŒm không?
ñáp: NgÜ©i m§i tu rÃt cÀn nÜÖng vào nh»ng
khái niŒm có s¤n cûa truyŠn thÓng Ç‹ ti‰n bÜ§c. Và
Ç‰n m¶t lúc nào Çó thì phäi vÜ®t qua tÃt cä nh»ng
khái niŒm. ñiŠu này có vÈ mâu thuÅn nhÜng cÛng
là lë ÇÜÖng nhiên. ThiŠn sÜ Lâm T‰ có nói: ‘N‰u
ông không có gÆy, ta së cho ông m¶t cây gÆy. N‰u
ông có gÆy thì ta Çoåt lÃy cûa ông’. Khi bám víu vào
m¶t giáo lš, m¶t khái niŒm nào Çó, cho nó là chân
lš thì ta không th‹ thÃy chân lš ÇÜ®c n»a. Bªi vì
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không có m¶t chân lš duy nhÃt mà có nhiŠu chân
lš.
Thí dø ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ thì cho giáo lš TÎnh ñ¶
là hay nhÃt, Çúng nhÃt. NhÜng không có giáo lš hay
nhÃt và Çúng nhÃt. Vì hay nhÃt, Çúng nhÃt ÇÓi v§i
Ai ? ChÌ có giáo lš thích h®p v§i mình trong m¶t
th©i gian và hoàn cänh nào Çó.
GiÓng nhÜ viŒc uÓng thuÓc và Çi æn nhà hàng.
NgÜ©i bÎ nhÙc ÇÀu uÓng thuÓc Aspirine thì thÃy dÍ
chÎu rÒi Çi Çâu cÛng mang theo Aspirine trên mình,
g¥p ai cÛng khoe là thuÓc Aspirine tÓt, uÓng vào dÍ
chÎu, b§t Çau ngay. NhÜng n‰u g¥p ngÜ©i Çau bao
tº mà ÇÜa cho h† Aspirine thì hÕng bét, vì Aspirine
së làm lª bao tº và làm h† Çau hÖn.
ñi æn nhà hàng cÛng vÆy, ngÜ©i thích æn món
này, ngÜ©i thích æn món kia. Ngay cä khi æn cùng
m¶t món, ngÜ©i này bäo nên cho nhiŠu dÃm vào
m§i ngon, nhÜng ÇÓi v§i ngÜ©i khác thì phäi cho
nhiŠu §t vào m§i ngon. VÆy th‰ nào m§i thÆt là
ngon ? Mà ngon là ngon ÇÓi v§i Ai chÙ ? Chúng
ta cÀn phäi š thÙc ÇiŠu này và không nên b¡t ép
ngÜ©i khác phäi theo š mình.
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ñÓi v§i các ñåo sÜ và quš thÀy cÛng vÆy. Không
có thÀy nào hay nhÃt, giÕi nhÃt. Hay nhÃt, giÕi nhÃt
là d¿a trên tiêu chuÄn nào ? Cûa Ai ?
ñÙc Dalai Lama, m‡i lÀn ghé qua Pháp, trong
nh»ng bu°i giäng công c¶ng, ngài ÇŠu nhÃn månh:
‘NŠn täng cûa tÃt cä Çåo giáo là tình thÜÖng và lòng
vÎ tha, s¿ khoan dung và tôn tr†ng kÈ khác’. Bao
nhiêu chi‰n tranh trên th‰ gi§i ÇŠu b¡t nguÒn tØ s¿
ích k›, cÓ chÃp vào š ki‰n cûa mình cho là Çúng và
muÓn kÈ khác phäi tuân theo.
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bŒnh

HÕi: Khi nói vŠ bŒnh, Ça sÓ Ç° tåi nghiŒp, nhÜ
vÆy có nên ch»a hay không ?
ñáp: TrÜ§c khi nói nên ch»a hay không, ta phäi
xét låi nguyên nhân nào Çã ÇÜa Ç‰n bŒnh. N‰u ta
không gi» gìn sÙc khÕe, æn chÖi trác táng rÒi bÎ
bŒnh, nhÜ th‰ có Ç° tåi nghiŒp ÇÜ®c không ? Không
t¡m rºa såch së, bÎ sinh ghÈ, có Ç° tåi nghiŒp ÇÜ®c
không ? Ai cÛng bi‰t n‰u t¡m rºa såch së thì làm
sao có ghÈ. NhÜng n‰u t¡m rºa ÇŠu Ç¥n mà vÅn bÎ
ghÈ thì lúc Çó có th‹ Ç° tåi nghiŒp ÇÜ®c. Còn chính
mình dí tay vào lºa cho cháy rÒi Ç° tåi nghiŒp thì
Çâu có ÇÜ®c. SÓng phäi bi‰t vŒ sinh, ch» vŒ sinh có
nghïa là bäo vŒ gi» gìn s¿ sÓng, phäi hi‹u thân cûa
mình cÛng nhÜ chi‰c bè qua sông. ñang Çi trên
sông, n‰u không cÀn bi‰t là bè b¡t ÇÀu nÙt, nÜ§c
tràn vào rÒi mà cÙ m¥c kŒ làm ngÖ thì nºa chØng
së phäi ch‰t chìm trÜ§c khi t§i b©.
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Ÿ các tu viŒn và chùa, quš thÀy, cô, các ông
cha, bà sÖ thÜ©ng bÎ bŒnh rÃt nhiŠu vì thi‰u hi‹u
bi‰t vŠ y-lš và sinh lš con ngÜ©i.
HÕi: Có nhiŠu thÀy bÎnh không chÎu uÓng
thuÓc, nói r¢ng phäi lo tu hành, Çâu có thì gi© lo trÎ
bÎnh.
ñáp: N‰u vÆy thì tu chÜa xong mà Çã ch‰t trÜ§c
rÒi. Trª låi vÃn ÇŠ qua sông, có nhiŠu ngÜ©i không
bi‰t lÜ®ng sÙc mình, cho r¢ng mình có th‹ bÖi m¶t
måch qua sông t§i b© bên kia. NhÜng bÖi m§i t§i
gi»a dòng thì ÇuÓi sÙc, không bám víu vào Çâu
ÇÜ®c, phäi bÎ ch‰t chìm, ch‰t ÇuÓi.
Có ngÜ©i bi‰t mình bÖi không n°i, Çi lÃy m¶t sÓ
cây k‰t låi thành bè Ç‹ qua sông. NhÜng vì quá hÃp
tÃp, làm v¶i vàng cÄu thä, giây bè c¶t không ch¡c,
ra Ç‰n gi»a dòng thì giây bè møc ÇÙt, v« bè rÒi cÛng
ch‰t ÇuÓi.
Có ngÜ©i cÄn thÆn, bi‰t suy tính, thÃy con sông
dài, bi‰t phäi cÀn làm m¶t cái bè thÆt ch¡c v§i bao
nhiêu g‡, bao nhiêu giây. Trong lúc anh này hãy
còn c¥m cøi k‰t bè thì hai ngÜ©i kia Çã nhÄy xuÓng
sông trÜ§c rÒi. Nhìn qua thÃy anh thÙ ba tuy chÆm,
Çi sau nhÜng Ç‰n b© kia an toàn. Còn hai anh kia
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tuy có vÈ tinh tÃn, cÜÖng quy‰t nhÜng không t§i
b‰n.
NgÜ©i tu cÛng vÆy. Có nhiŠu ngÜ©i quá khích,
muÓn mau thành chánh quä, tu ngày tu Çêm, thÙc
khuya dÆy s§m, quên æn bÕ ngû. Làm nhÜ th‰ chÌ
håi thân mình, quä PhÆt Çâu chÜa thÃy mà thÃy
phäi vào nhà thÜÖng s§m, t¿ làm kh° mình và kh°
lây nh»ng ngÜ©i xung quanh phäi lo sæn sóc cho
mình.
ñÙc PhÆt có nói ngÜ©i tu cÛng giÓng nhÜ ngÜ©i
chÖi Çàn, phäi bi‰t lên giây Çàn cho Çúng thì Çàn
m§i kêu. N‰u giây Çàn bÎ cæng quá thì së ÇÙt, mà
chùn quá thì không lên ti‰ng.
HÕi: Có nhiŠu nÖi tu chÌ ngû có bÓn, næm ti‰ng.
ñáp: N‰u ngû bÓn, næm ti‰ng mà trong ngày
chÌ ngÒi thiŠn, Çi kinh hành, không làm viŒc gì cÀn
Ç‰n sÙc l¿c thì bÓn, næm gi© có th‹ Çû. NhÜng n‰u
trong ngày phäi làm bao nhiêu viŒc nhÜ ngÜ©i
ngoài Ç©i thì së hao phí sinh l¿c, Óm o gÀy mòn và
ch‰t s§m.
HÕi: Có ngÜ©i làm viŒc nhÜ ngÜ©i thÜ©ng mà
Çêm chÌ ngû có bÓn, næm ti‰ng mà vÅn không sao?
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ñáp: ViŒc ngû nghÌ không th‹ t°ng quát hóa
(géné-raliser) ÇÜ®c. Thí dø nhÜ bà Thatcher, c¿u
thû tÜ§ng nÜ§c Anh, m‡i Çêm chÌ ngû bÓn, næm
ti‰ng mà vÅn làm viŒc không ai bì kÎp.
M‡i ngÜ©i là m¶t ti‹u vÛ trø, không ai giÓng ai.
M‡i ngÜ©i có m¶t tång riêng, có ngÜ©i béo, có
ngÜ©i gÀy, ngÜ©i cao, kÈ thÃp. Tùy theo tång ngÜ©i
mà có ngÜ©i cÀn æn nhiŠu, æn ít, ngû nhiŠu, ngû ít.
Con ngÜ©i Çâu phäi là cái máy, rô bô mà b¡t ai nÃy
phäi æn ngû nhÜ nhau ÇÜ®c.
N‰u cho r¢ng ngû ít là tu giÕi thì bà Thatcher kia
xÙng Çáng là ngÜ©i tu giÕi.
Theo ñông-Y thì con ngÜ©i có ba phÀn: tinh,
khí, thÀn. ˆn uÓng không Çû, thi‰u dinh dÜ«ng
ho¥c dâm døc quá Ç¶ thì hao tinh. Không vÆn Ç¶ng
th‹ døc, th‹ thao ho¥c làm viŒc quá sÙc, nói næng
quá nhiŠu thì hao hÖi t°n khí. Suy nghï, lo l¡ng quá
nhiŠu, ngû nghÌ không Çû thì hao thÀn.
NgÜ©i tu mà æn uÓng không Çû dinh dÜ«ng, låi
không vÆn Ç¶ng th‹ døc thì tinh khí y‰u, bªi vÆy
cÀn ngû nhiŠu Ç‹ bÒi b° låi thÀn. NhÜng n‰u nay
låi b¡t ngû ít hÖn ngÜ©i thÜ©ng n»a thì chÌ có nÜ§c
Çi vãng sanh s§m. NgÜ©i nào tinh khí ÇÀy Çû thì t¿
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nhiên không cÀn ngû nhiŠu mà vÅn khÕe nhÜ
thÜ©ng.
PhÆt pháp bÃt ÇÎnh pháp. Không th‹ nói PhÆt
pháp nhÃt ÇÎnh là th‰ này hay th‰ kia ÇÜ®c. Ÿ hoàn
cänh này, trong trÜ©ng h®p này, ÇÓi v§i ngÜ©i cæn
cÖ này thì phäi nói pháp nhÜ th‰ này. G¥p trÜ©ng
h®p khác, v§i ngÜ©i cæn cÖ khác thì nói pháp theo
cách khác.
HÕi: Con nghe nói ngÜ©i tu phäi ‘tam thÜ©ng
bÃt túc’ ?
ñáp: Tôi không ÇÒng š. Câu ‘tam thÜ©ng bÃt
túc’ có nghïa là ba viŒc: æn, m¥c, ngû phäi không
Çû, luôn luôn thi‰u. Trong kinh Bát ñåi Nhân Giác
có dåy ‘thi‹u døc tri túc’, có nghïa là nh© ít ham
muÓn nên lúc nào cÛng thÃy dÜ Çû. NgÜ©i tu nh©
có thi‹u døc tri túc nên không ham æn, ham m¥c,
ham ngû, không tích tr» ÇÒ æn, không mua s¡m
nhiŠu quÀn áo, không Üa ngû giÜ©ng cao, nŒm Ãm.
Vì th‰ ba viŒc: æn, m¥c, ngû không cÀn quá ÇÀy Çû
nhÜ ngÜ©i thÜ©ng. Theo tôi câu ‘tam thÜ©ng bÃt
túc’ nên Ç°i låi là ‘tam thÜ©ng tri túc’.
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HÕi: Nghe thÀy nói không giÓng mÃy thÀy khác.
Quš thÀy Ça sÓ nói tu là phäi kh° hånh, không ÇÜ®c
lo vÃn ÇŠ vÆt chÃt.
ñáp: Khi tôi nói ngÜ©i tu cÀn phäi æn uÓng, ngû
nghÌ vØa Çû không có nghïa là lo cho vÆt chÃt mà
là lo cho chi‰c bè ÇØng s§m hÜ hoåi trÜ§c khi sang
Ç‰n b© bên kia. Cho t§i bây gi©, khi nói Ç‰n ch» tu,
ngÜ©i ta chÌ nghï tu là tu tâm mà thôi. NhÜng ÇÓi
v§i tôi, tu là tu cä hai: tu thân lÅn tu tâm.
HÕi: NhiŠu thÀy chû trÜÖng khi có bŒnh không
chÎu ch»a, chÌ lo niŒm PhÆt cÀu vãng sinh.
ñáp: ñó là vì mÃy thÀy Çó muÓn ch‰t. NgÜ©i tu
TÎnh ñ¶ muÓn vãng sinh C¿c låc, h† nghï n‰u ch‰t
s§m thì vŠ C¿c låc s§m.
HÕi: Có nh»ng trÜ©ng h®p, ngÜ©i bŒnh n¥ng
gÀn ch‰t, chí tâm niŒm PhÆt m¶t th©i gian thì b‡ng
nhiên h‰t bŒnh.
ñáp: Bình thÜ©ng con ngÜ©i ch‰t là do mång
cæn Çã h‰t. Song le n‰u ngÜ©i Çó còn nhiŠu phÜ§c
ÇÙc thì có th‹ kéo dài thêm mång sÓng qua s¿ cÀu
nguyŒn, lÍ bái. N‰u mång cæn h‰t mà phÜ§c ÇÙc
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cÛng h‰t thì dù có cÀu nguyŒn cách mÃy Çi n»a
cÛng không th‹ kéo dài thêm mång sÓng.
HÕi: VÆy theo thÀy, khi bŒnh có nên ch»a trÎ
không hay là niŒm PhÆt cÀu vãng sinh ?
ñáp: Khi bŒnh thÆp tº nhÃt sinh thì nên niŒm
PhÆt cÀu vãng sinh, vì lúc Çó mình hoàn toàn bÃt
l¿c.
NhÜng khi m§i b¡t ÇÀu bŒnh thì phäi lo ch»a trÎ,
không nên phó thác tåi nghiŒp. Lúc Çó mång sÓng
hãy còn n¢m trong tay mình, còn nÜ§c còn tát, phäi
làm h‰t sÙc mình. N‰u làm h‰t sÙc mà không tránh
khÕi thì hãy Ç° tåi nghiŒp.
N‰u bŒnh m§i phát mà không lo ch»a trÎ Ç‹ nó
n¥ng thêm thì Çó là do mình vô š tåo nên chÙ
không nên Ç° tåi nghiŒp. N‰u muÓn nói tåi nghiŒp
cÛng ÇÜ®c, nhÜng là nghiŒp vô minh không bi‰t
ch»a trÎ s§m.
HÕi: ThÀy nói nhÜ vÆy có vÈ nghiêng vŠ phÀn
Ç©i nhiŠu hÖn ?
ñáp: ñ©i là gì ? ñåo là gì ? SÓng mà có trí huŒ,
m‡i hành Ç¶ng, suy nghï thuÆn theo š tr©i (n‰u nói
theo bình dân) ho¥c thuÆn theo t¿ tánh (hay PhÆt
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tánh) ÇÜ®c an låc hånh phúc thì Çó là ñåo. SÓng
dÜ§i hình thÙc ñåo, tu ñåo, lo cho ñåo mà không
có tØ bi trí huŒ hay s¿ thÜÖng yêu hi‹u bi‰t, ba
nghiŒp thân, khÄu, š bÎ thúc ÇÄy, ÇiŠu khi‹n bªi døc
v†ng ích k›, làm kh° mình và ngÜ©i thì Çó là ñ©i.
ñÓi v§i tôi, tøng kinh, niŒm PhÆt, ngÒi thiŠn
chÜa h£n là ñåo, làm cÖm nÃu æn, gi¥t giÛ không
h£n là ñ©i.
NhÃt thi‰t pháp giai thÎ PhÆt pháp. ñÙc PhÆt
Thích Ca Çâu phäi chÌ là PhÆt vào nh»ng khi ngài
ngÒi thiŠn, thuy‰t pháp, còn nh»ng lúc æn uÓng,
ngû nghÌ, t¡m rºa thì ngài không còn là PhÆt n»a.
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Låi TÜªng N»a
Th‰ gi§i mà chúng ta Çang sÓng trong Çó là m¶t
th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng (monde manifesté), tÙc là s¿ vÆt
änh hiŒn trÜ§c m¥t ta và giác quan cûa ta cäm nhÆn
ÇÜ®c.
Tr©i mÜa, tr©i n¡ng, m¡t ta thÃy ÇÜ®c nhÜ vÆy.
ñây g†i là s¿ nhÆn bi‰t cûa m¡t, trong Çåo PhÆt g†i
là nhãn tÜªng (cakkhu-sanna). Ti‰ng khen, ti‰ng
chê, ti‰ng nhåc, v.v... tai ta nghe thÃy ÇÜ®c. ñây
g†i là s¿ nhÆn bi‰t cûa tai, hay nhï tÜªng (sotasanna).
Trong Çåo PhÆt dåy løc cæn (nhãn, nhï, t›, thiŒt,
thân, š) ti‰p xúc v§i løc trÀn (s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
xúc, pháp) phát sinh ra løc thÙc. ñây g†i là b¶ ba
cæn, trÀn, thÙc hay 18 gi§i. Có m¶t ÇiŠu quan tr†ng
cÀn ÇÜ®c nói Ç‰n mà ít ai Ç‹ š, Çó là tÜªng. M¶t lÀn
trong quy‹n Vô Ngã tôi Çã bàn Ç‰n ch» tÜªng, ª
Çây xin nói thêm.
TÜªng là m¶t uÄn (khandha) trong næm uÄn.
Con ngÜ©i ÇÜ®c cÃu tåo bªi næm uÄn (s¡c, th†,
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tÜªng, hành, thÙc). Con ngÜ©i Çau kh° vì cái máy
næm uÄn làm viŒc không chính xác.
Cái máy næm uÄn ÇÜ®c Ç¥t trong th‰ gi§i hiŒn
tÜ®ng, s¿ ti‰p xúc qua låi ÇÀu tiên gi»a hai cái là
qua tÜªng (uÄn). TÜªng, ti‰ng Pháp hay ti‰ng Anh
dÎch là perception, tÙc là s¿ nhÆn thÙc, nhÆn bi‰t
qua giác quan, còn g†i là tri giác. TÜªng (uÄn) cÛng
giÓng nhÜ c¥p m¡t kính ta Çeo Ç‹ nhìn s¿ vÆt. N‰u
Çeo m¡t kính ÇÕ thì thÃy cänh vÆt toàn là màu ÇÕ,
Çeo m¡t kính Çen thì thÃy cänh vÆt màu Çen, u tÓi
äm Çåm.
Chúng ta Çau kh° hay hånh phúc ÇŠu do s¿
nhÆn thÙc cûa mình. ñÓi v§i s¿ vÆt, n‰u ta nhÆn
thÙc sai lÀm thì kh° Çau liŠn Ç‰n, n‰u nhÆn thÙc
Çúng thì h‰t kh°. VÆy muÓn chÃm dÙt kh° Çau, ta
phäi bi‰t sºa Ç°i cách nhÆn thÙc cûa mình, tÙc là
sºa låi cách tÜªng cûa mình, tÆp bÕ dÀn nh»ng c¥p
m¡t kính màu Ç‹ nhìn tr¿c ti‰p s¿ vÆt.
Trong ngôn ng» thông døng h¢ng ngày, ch»
tÜªng thÜ©ng ÇÜ®c hi‹u là ‘tÜªng lÀm’. Tôi tÜªng
hôm nay tr©i ÇËp, hóa ra tr©i xÃu. Tôi tÜªng anh
Ç‰n hôm qua, ai dè hôm nay anh m§i t§i. Tôi tÜªng
cô Ãy yêu anh, ai ng© cô ta chÌ Çóng kÎch mà thôi.
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Tôi tÜªng s¿ vÆt nhÜ th‰ này, nhÜng th¿c t‰ s¿ vÆt
låi nhÜ th‰ khác. Tôi tÜªng ngÜ©i ta nhÜ th‰ này,
nhÜng th¿c ra ngÜ©i ta nhÜ th‰ khác. CÙ th‰ tÜªng
ÇÜ®c dùng theo nghïa hi‹u lÀm, tÜªng lÀm. NhÜ
vÆy vô tình nó cho thÃy là s¿ nhÆn thÙc (tÜªng) cûa
ta thÜ©ng là m¶t s¿ nhÆn thÙc sai lÀm. Ta cÀn š thÙc
r¢ng s¿ nhÆn thÙc (hay tÜªng) cûa ta Çã bÎ änh
hÜªng và ÇiŠu kiŒn hóa rÃt nhiŠu bªi s¿ giáo døc
trong gia Çình, bªi væn hóa phong tøc tÆp quán xã
h¶i, bªi tín ngÜ«ng tôn giáo.
TØ s¿ nhÆn thÙc (tÜªng) sai lÀm, nó dÅn Ç‰n suy
nghï (hành) sai lÀm, rÒi Çánh giá, phán xét, phân
biŒt (thÙc) sai lÀm. TØ nh»ng s¿ sai lÀm nhÜ th‰
ÇÜÖng nhiên së ÇÜa Ç‰n kh° Çau (kh° th†).
M¶t ngÜ©i tÜªng r¢ng ai cÛng ghét mình, rÒi
nghï r¢ng ai cÛng nói xÃu mình, rÒi k‰t luÆn r¢ng
ngÜ©i Ç©i ác Ç¶c. Thº hÕi làm sao ngÜ©i này có th‹
vui sÓng hånh phúc ÇÜ®c ?
Bình thÜ©ng chúng ta hay dùng chung hai ch»
nghï và tÜªng, nhÜ nghï tÜªng ho¥c tÜªng nghï, và
nhiŠu lúc ta cho hai ch» giÓng nhau. TÜªng
(perception) thu¶c tÜªng uÄn, còn nghï (penser)
thu¶c hành uÄn. Theo ti‰n trình bình thÜ©ng thì
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tÜªng trÜ§c rÒi nghï sau. Thí dø: anh A Çang làm
viŒc bÆn r¶n, tôi Ç‰n hÕi anh ta vài câu làm anh n°i
nóng, la m¡ng tôi. Tôi ghi nhÆn là anh A m¡ng tôi
(Çó là tÜªng) và tØ Çó tôi nghï là anh A ghét tôi,
giÆn tôi, v.v... rÒi tôi buÒn (kh°) giÆn anh ta. VŠ nhà
æn uÓng không vô, cÙ ôm Ãp nghï r¢ng anh A ghét
mình. ThÆt là kh° !
NhÜng n‰u tôi bi‰t cách chuy‹n cái tÜªng và cái
nghï cûa tôi thì tôi së h‰t kh°. Tôi ghi nhÆn (tÜªng)
là anh A có m¡ng tôi, nhÜng tôi nghï r¢ng anh
không ghét tôi, giÆn tôi, chÌ vì anh ta Çang quá bÆn
r¶n mà tôi vô š Ç‰n quÃy nhiÍu nên anh phát cáu,
th‰ thôi. Qua chuyŒn, ngày hôm sau th‰ nào anh ta
cÛng trª låi bình thÜ©ng. Nh© nghï nhÜ vÆy tôi së
không buÒn giÆn anh A. Và nhÜ th‰ là không có
kh° ! Trên Çây m§i chÌ là chuy‹n cái nghï thôi.
N‰u ta Çã h†c và hi‹u ÇÜ®c lš vô ngã thì ta
chuy‹n ngay cái tÜªng ban ÇÀu. TÙc là ghi nhÆn:
anh A có n°i sùng lên, la m¡ng Õm tÕi, nhÜng anh
Çâu có m¡ng tôi. ChÌ có m¶t s¿ phát cáu mà thôi,
không có ai chºi ai h‰t.
Chúng ta có th‹ nói Ç‰n PhÆt tánh, chân tâm,
bát nhã, tánh không, v.v... nhÜng n‰u ta không rõ
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vŠ tÜªng uÄn thì PhÆt tánh, chân tâm kia cÛng có
th‹ là m¶t loåi v†ng tÜªng, tÙc là m¶t s¿ nhÆn bi‰t
sai lÀm.
NgÜ©i tu thiŠn, h†c theo kinh bæng cûa Hòa
thÜ®ng Thanh TØ hay dùng Ç‰n ch» v†ng tÜªng,
khi ngÒi thiŠn mà š nghï khªi lên lôi kéo ta Çi thì g†i
Çó là v†ng tÜªng. V†ng tÜªng còn ÇÜ®c hi‹u là s¿
suy nghï lung tung không cho tâm v¡ng l¥ng.
NhÜng v†ng tÜªng hay tÜªng (Ça sÓ nh»ng cái
tÜªng cûa chúng ta thÜ©ng mang tính chÃt sai lÀm
nên thêm ch» v†ng cÛng không sai) cÀn ÇÜ®c š thÙc
Ç‹ chuy‹n hóa ngay trong Ç©i sÓng h¢ng ngày chÙ
không phäi chÌ khi ngÒi thiŠn yên l¥ng m§i chú š
Ç‰n nó.
TÜªng Çã làm chúng ta Çau kh° nhiŠu rÒi. ñØng
Ç° l‡i mãi cho vô minh, ÇØng Ç° l‡i mãi cho phiŠn
não. Vì ta tÜªng lÀm nên m§i sinh phiŠn não. GiÓng
nhÜ con ‰ch ngÒi Çáy gi‰ng nhìn lên tr©i, thÃy bÀu
tr©i chÌ b¢ng cái vung, rÒi than sao tr©i nhÕ quá.
M¶t tuÀn nay, ª sª nhiŠu viŒc anh A phäi nán
låi làm thêm nên vŠ trÍ. Ÿ nhà v® anh ch© lâu nóng
lòng, tÜªng chÒng mình Çi v§i tình nhân, rÒi buÒn
tûi ngÒi khóc.
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N‰u bàn r¶ng ra thì tÃt cä nh»ng tÜ tÜªng, š
nghï, quan niŒm, khái niŒm ÇŠu có th‹ g†i là tÜªng.
Ta quan niŒm r¢ng PhÆt là ngÜ©i nhÜ th‰ này, nhÜ
th‰ n†, Çó ch£ng qua là do ta Çã Ç†c sách, xem
kinh (tÜªng) nói vŠ PhÆt rÒi ta Çúc k‰t m¶t hình
dáng ông PhÆt trong tâm ta (hành), và Çinh ninh
yên chí (thÙc) ông PhÆt Çó là PhÆt thÙ thiŒt. Khi bÎ
nån, ta cÀu cÙu thì ngài së hiŒn ra nguyên hình cÙu
v§t ta. NhÜ bên Çåo Chúa, nhiŠu ngÜ©i vÅn tin
tÜªng r¢ng thÜ®ng Ç‰ là m¶t ngÜ©i hình dáng giÓng
nhÜ chúa Giê-Su vë ho¥c in trong sách vª.
Có m¶t anh chàng n† rÃt ngoan Çåo, h¢ng Çêm
thÜ©ng cÀu nguyŒn thÜ®ng Ç‰. RÒi m¶t hôm v« Çê,
nÜ§c løt tràn vào làng, cuÓn trôi Çi nhà cºa. Bà con
hàng xóm månh ai nÃy lo thoát thân. Anh ta không
chåy Çi Çâu h‰t, yên chí thÜ®ng Ç‰ së hiŒn xuÓng
cÙu anh. M¶t lúc sau nÜ§c ngÆp ÇÀy nhà, anh phäi
trèo ra cºa s°. Có m¶t chi‰c xuÒng chèo ngang,
trên Çó ngÜ©i ta g†i hÕi anh có muÓn Çi v§i h†
không. Anh ta tØ chÓi, nói r¢ng anh ch© thÜ®ng Ç‰
xuÓng cÙu anh ta. Vài phút sau nÜ§c ti‰p tøc dâng
cao, anh phäi leo lên nóc nhà ngÒi. Có m¶t chi‰c
tr¿c thæng bay qua, trên Çó ngÜ©i ta hÕi anh có
muÓn Çi v§i h† không. Anh cÛng tØ chÓi, nói r¢ng
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anh tin tÜªng ch© thÜ®ng Ç‰ hiŒn xuÓng cÙu anh.
Chi‰c tr¿c thæng bÕ Çi và chÌ vài giây sau nÜ§c tràn
t§i cuÓn anh ta trôi mÃt. N‰u nói vŠ lòng tin thì anh
này quä thÆt là ngÜ©i có nhiŠu ÇÙc tin, nhÜng vì cÓ
chÃp muÓn thÃy thÜ®ng Ç‰ phäi hiŒn xuÓng giÖ tay
cÙu v§t mình nhÜ anh Çã tØng tÜªng tÜ®ng. Anh
Çâu ng© là thÜ®ng Ç‰ Çã hiŒn xuÓng v§i chi‰c
xuÒng và chi‰c máy bay tr¿c thæng Ç‹ cÙu anh
nhÜng chính anh Çã tØ chÓi, vì anh cho Çó không
phäi là thÜ®ng Ç‰. Trong ÇÀu anh, thÜ®ng Ç‰ phäi
là ngÜ©i tóc dài có râu, m¥c áo thøng theo ki‹u
2000 næm trÜ§c.
Trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, ti‰p xúc, ÇÓi Çãi v§i
m†i ngÜ©i, không lúc nào mà ta không tÜªng. Vì
tÜªng ngÜ©i khác là th‰ này, th‰ n† nên sinh ra Üa
ghét, buÒn vui, giÆn h©n, ganh tœ, v.v... PhÀn Çông
s¿ tÜªng cûa chúng ta thÜ©ng mang tính chÃt sai
lÀm, Duy ThÙc H†c g†i Çó là phi lÜ®ng, tÙc s¿ nhÆn
thÙc không Çúng s¿ thÆt. ñÜÖng nhiên cÛng có lúc
chúng ta tÜªng Çúng nhÜng trÜ©ng h®p này rÃt ít,
và khi tÜªng Çúng thì ta không dùng ch» tÜªng mà
dùng ch» tri là bi‰t hay bi‰t ch¡c. NhÜng ai dám nói
là mình bi‰t ch¡c ÇiŠu gì ? Th‰ gi§i mình Çang sÓng
Çây là m¶t th‰ gi§i äo tÜªng, ti‰ng Phån là Maya.
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Th‰ gi§i t¿ thân cûa nó không phäi là äo tÜªng
(illusion), nhÜng chính vì løc cæn hay giác quan cûa
ta quá thô kŒch và hån hËp nên ta nhÆn thÙc th‰
gi§i m¶t cách méo mó. TØ Çó nh»ng hiŒn tÜ®ng
(chose manifestée) trª nên äo änh không th¿c. S¿
vÆt vô thÜ©ng mà ta låi cäm thÃy là thÜ©ng, s¿ vÆt
vô ngã mà ta cho là có ngã. M¡t thÎt (nhøc nhãn)
cûa ta Çâu thÃy ÇÜ®c vi trùng, Çâu thÃy ÇÜ®c
nh»ng màu s¡c dÜ§i infra-rouge ho¥c trên ultraviolet. Tai ta Çâu nghe ÇÜ®c siêu âm thanh
(ultrason). Nh»ng gì mà løc cæn hay giác quan cûa
ta không nhÆn bi‰t ÇÜ®c thì ta cho là không có,
không hiŒn h»u. NhÜng chúng vÅn có, vÅn hiŒn
h»u, tôi g†i Çó là th‰ gi§i Än tÜ®ng (monde nonmanifesté).
ñÓi v§i th‰ gi§i Än tÜ®ng thì ta mù tÎt, không hay
bi‰t chút nào. Còn ÇÓi v§i th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng thì ta
nhÆn thÙc méo mó qua äo tÜªng và nhÜ th‰ làm
sao ta dám tuyên bÓ là ta bi‰t ch¡c ÇiŠu gì ?
Th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng cûa m¶t ngÜ©i mù hay m¶t
ngÜ©i Çi‰c nó khác h£n v§i cái th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng
cûa nh»ng ngÜ©i bình thÜ©ng nhÜ chúng ta. M¶t
ngày nào Çó g¥p duyên may ÇÜ®c ch»a h‰t mù, h‰t
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Çi‰c, m¡t thÃy và tai nghe ÇÜ®c, h† së nhÆn ra r¢ng
cái th‰ gi§i trÜ§c kia cûa h† thÆt là hån hËp. Ngày
nay trÜ§c m¥t h† th‰ gi§i hiŒn ra mÀu nhiŒm hÖn
v§i muôn vàn màu s¡c âm thanh Çû loåi. Ÿ Çây
khÕi cÀn nói, ta cÛng bi‰t là Ç©i sÓng cûa h† trª
thành š nghïa hÖn. Nh»ng màu s¡c âm thanh kia
Çâu phäi là không có, nhÜng vì giác quan nhÆn thÙc
(hay cái tÜªng) cûa h† quá hån hËp nên chúng bi‰n
thành Än tÜ®ng. Có nh»ng ÇiŠu ngÜ©i giác ng¶ thÃy
ÇÜ®c, bi‰t ÇÜ®c mà chúng ta không thÃy, không
bi‰t. Và nhÜ vÆy cái th‰ gi§i hiŒn tÜ®ng cûa ngÜ©i
giác ng¶ låi trª thành th‰ gi§i Än tÜ®ng ÇÓi v§i
chúng ta. N‰u so sánh v§i ngÜ©i giác ng¶ thì ta Çâu
có khác gì ngÜ©i mù và Çi‰c. Quš vÎ có nh§ chuyŒn
ngÜ©i mù s© voi không ?
Tôi nói nhÜ th‰ không phäi cÓ š làm cho quš vÎ
khûng hoäng tinh thÀn, mà muÓn quš vÎ khi bi‰t
ÇiŠu gì thì phäi cÄn thÆn ÇØng quä quy‰t 100% là
mình bi‰t ch¡c. Cái mà mình cho là bi‰t ch¡c,
ch£ng qua vÅn chÌ là m¶t loåi tÜªng mà thôi. S®i
dây tÜªng là con r¡n, ngón tay tÜªng là m¥t træng,
ngÜ©i bån tÜªng là kÈ thù, kinh sách tÜªng là chân
lš.
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Giáo lš nào mà ta quä quy‰t cho Çó là chân lš
100% thì giáo lš Çó không còn là chân lš n»a. Vì
th‰ Lão tº có nói: ‘ñåo khä Çåo phi thÜ©ng Çåo’.
M‡i khi ta cho r¢ng mình bi‰t ÇÜ®c chân lš, n¡m
b¡t ÇÜ®c chân lš thì chân lš Çã tu¶t khÕi tÀm tay
cûa ta rÒi.

Quš vÎ hãy bi‰t, nên bi‰t, cÀn bi‰t nhÜng ÇØng
cho là mình bi‰t ch¡c, th‰ thôi. M‡i cái bi‰t, m‡i lÀn
bi‰t là m¶t nÃc thang, nhÜng không phäi là nÃc
thang cuÓi cùng.
Quš vÎ bi‰t chuyŒn ngÜ©i Çeo tro ÇÙa con chÙ !
M¶t ngÜ©i Çàn ông n†, v® ch‰t s§m Ç‹ låi m¶t ÇÙa
con trai, ông ta rÃt cÜng quš. M¶t hôm ông Çi v¡ng,
có b†n cÜ§p Ç‰n cÜ§p cûa ÇÓt làng rÒi b¡t cóc ÇÙa
con trai cûa ông. Khi trª vŠ, thÃy nhà cºa cháy tan,
trong nhà có m¶t xác ch‰t, vì cháy Çen không nhìn
rõ m¥t nên ông liŠn cho Çó là con trai cûa mình.
ñau Ç§n gào thét m¶t hÒi, buÒn kh°, ông ta Çem
cái xác kia thiêu ra tro rÒi bÕ vào m¶t cái túi Çeo
trên ngÜ©i Ç‹ tÜªng nh§ luôn Ç‰n ÇÙa con trai yêu
quš. M¶t ngày kia, con trai cûa ông trÓn thoát b†n
cÜ§p trª vŠ nhà gõ cºa. Ông hÕi: Ai Çó ? Nó trä l©i:
Con Çây ! Ba hãy mª cºa cho con vào. Ông ta quát
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lên: ñØng có nói bÆy, con tao ch‰t rÒi. Tao Çã thiêu
nó và tro cûa nó tao Çang mang trên ngÜ©i Çây.
NgÜÖi là ÇÙa nào mà dám xÜng là con tao ? ñi ch‡
khác chÖi, ÇØng có läi nhäi.
T¶i nghiŒp th¢ng bé ÇÙng ngoài cºa, kêu g†i h‰t
hÖi mà ngÜ©i cha nhÃt quy‰t không mª. CuÓi cùng
nó Çành lûi thûi bÕ Çi. Mình còn sÓng nhæn ræng
Çây mà cha mình cÙ nhÃt quy‰t bäo mình Çã ch‰t,
không chÎu mª cºa cho vào, låi còn Çu°i Çi. ThÆt là
oan Ùc, tÙc tÜªi làm sao !
Quš vÎ nghe qua câu chuyŒn trên có thÃy buÒn
cÜ©i không ? CÜ©i ngÜ©i Çàn ông kia sao mà ngu
quá ! Dù sao Çi n»a ông ta cÛng nên mª cºa xem
m¥t mÛi th¢ng bé ra sao chÙ ! Và bi‰t Çâu nh© Çó
ông ta có th‹ nhÆn ra con mình. NhÜng Çàng này
ông cÙ khæng khæng nhÃt ÇÎnh tØ chÓi. Vì sao ? Bªi
vì ông ta bi‰t ch¡c, tin ch¡c là con mình Çã ch‰t nên
Çâu cÀn ra mª cºa làm chi cho mŒt.
Quš vÎ ÇØng cÜ©i ông ta, vì Ça sÓ chúng ta cÛng
giÓng nhÜ ông Ãy. Chúng ta tin ch¡c là mình bi‰t
ch¡c Çåo PhÆt nhÜ th‰ này. N‰u có ngÜ©i khác Ç‰n
bäo Çåo PhÆt không phäi nhÜ th‰ này mà là nhÜ
th‰ kia, thì chúng ta së dÅy nÄy lên nói: Xin m©i ông
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Çi ch‡ khác chÖi, vì Çåo PhÆt cûa ông không Çúng,
là tà giáo. ñåo PhÆt cûa tôi m§i Çúng, vì tôi Çã theo
nó, Çeo nó tØ 10 næm nay rÒi.
Trong kinh Duy Ma CÆt, phÄm thÙ nhÃt ‘PhÆt
QuÓc’, ngài Xá l®i PhÃt th¡c m¡c tâm tÎnh thì PhÆt
Ç¶ tÎnh. Các cõi PhÆt khác ÇŠu thanh tÎnh, sao cõi
Ta Bà cûa PhÆt Thích Ca không thanh tÎnh v§i hÀm
hÓ, chông gai, sÕi sån, ÇÃt Çá nhÖ nh§p ? Lúc Çó
ÇÙc PhÆt m§i lÃy ngón chân nhÃn xuÓng ÇÃt, tÙc
thì Çåi chúng liŠn thÃy cõi Ta Bà này hiŒn ra trang
nghiêm r¿c r« nhÜ cõi Vô LÜ®ng Công ñÙc cûa
PhÆt Bäo Trang Nghiêm và m†i ngÜ©i ÇŠu thÃy
mình Çang ngÒi trên tòa sen báu. ñÙc PhÆt lÃy ngón
chân nhÃn xuÓng ÇÃt tÙc là thay Ç°i cái nhÆn thÙc
(tÜªng) cûa Çåi chúng.
Trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, ÇÓi v§i m¶t ngÜ©i
hay m¶t s¿ viŒc nào Çó mà mình có vÃn ÇŠ bÃt an,
buÒn b¿c Çau kh° thì phäi bi‰t ki‹m låi cái tÜªng
cûa mình ÇÓi v§i ngÜ©i Çó ho¥c s¿ viŒc Çó. TØ trÜ§c
Ç‰n gi© mình Çinh ninh, tin ch¡c và nghï r¢ng ngÜ©i
Çó là nhÜ vÆy, nhÜng có th‹ h† không phäi vÆy thì
sao ? ñinh ninh tin ch¡c s¿ viŒc là nhÜ th‰ nhÜng
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th¿c t‰ s¿ viŒc có th‹ và rÃt có th‹ không phäi là
nhÜ th‰ thì sao ?
Tôi không muÓn quš vÎ vÙt bÕ, tØ chÓi tÃt cä
niŠm tin, hi‹u bi‰t hay khái niŒm s¤n có cûa mình
tØ trÜ§c t§i nay mà hãy hé mª cºa tâm Ç‹ có th‹
ti‰p nhÆn nh»ng ÇiŠu h»u ích cho chính mình, Ç‹
mình b§t kh°.
Ngoài ch» tÜªng (perception) liên quan Ç‰n
tÜªng uÄn cûa Çåo PhÆt còn có m¶t ch» n»a khá
quan tr†ng trong viŒc chuy‹n hóa kh° Çau, Çó là
phóng chi‰u (projection).
Trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, có nh»ng š nghï tình
cäm mà ta không nhÆn ra chúng là cûa riêng ta,
phát xuÃt tØ ta và ta phóng chi‰u chúng vào s¿ vÆt
và ngÜ©i khác, rÒi ta tÜªng hay Çinh ninh s¿ vÆt và
ngÜ©i khác là nhÜ th‰. Danh tØ bình dân g†i là ‘suy
bøng ta ra bøng ngÜ©i’.
‘NgÜ©i buÒn cänh có vui Çâu bao gi©’, cänh vÆt
t¿ nó Çâu có vui buÒn, vì trong tâm ta buÒn rÒi ta
phóng chi‰u cái buÒn cûa mình lên cänh vÆt và
thÃy (tÜªng) cänh vÆt buÒn. NhiŠu lúc ta còn Ç° tåi
cänh buÒn nên làm ta buÒn.
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Cô Tám có m¶t ngÜ©i bån thân là cô Ba. Cô Ba
sÓng Ç¶c thân còn cô Tám có chÒng và hai con.
M‡i lÀn g¥p nhau, cô Tám than thª dùm cô Ba: ‘T¶i
nghiŒp chÎ ! ChÎ sÓng m¶t mình nhÜ vÆy ch¡c kh°
l¡m nhÌ. Lâu lâu chÎ có thÃy buÒn không ?
NhÜng cô Ba là ngÜ©i thích sÓng m¶t mình,
thích t¿ do, cô sÓng rÃt thoäi mái, không bao gi© ao
Ü§c lÃy chÒng có con cä.
Trong trÜ©ng h®p này ta thÃy cô Tám Çã phóng
chi‰u nh»ng quan niŒm, Ü§c muÓn và s® hãi cûa
mình vào cô Ba, vì n‰u cô phäi sÓng m¶t mình nhÜ
cô Ba, không có chÒng con bên cånh thì cô së cäm
thÃy buÒn kh° bÖ vÖ khó sÓng.
NhiŠu lúc cô Tám thÃy thÜÖng và t¶i nghiŒp cho
bån, cô muÓn làm mai mÓi tìm bån trai cho cô Ba
và cô tÜªng làm nhÜ vÆy là tÓt, là Çúng. NhÜng cô
không ng© càng làm nhÜ vÆy thì cô Ba càng b¿c
mình khó chÎu. Cô Ba Çã h‰t l©i giäng giäi cho cô
Tám bi‰t là cô không thích có chÒng, cô rÃt hånh
phúc sÓng Ç¶c thân. NhÜng cô Tám Çâu có chÎu
nghe cô Ba, cô chÌ nghe theo s¿ phóng chi‰u cûa
mình. CuÓi cùng cô Ba Çành phäi nghÌ chÖi, không
giao thiŒp v§i cô Tám n»a Ç‹ khÕi b¿c mình. Oái
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æm hÖn n»a là cô Tám không hi‹u tåi sao bån mình
låi không chÖi v§i mình n»a, trong khi Çó mình h‰t
lòng v§i bån, h‰t lòng muÓn giúp bån, v.v... Vì quá
tin tÜªng vào s¿ phóng chi‰u cûa mình nên cô m©
m¡t, không nhÆn thÙc, không hi‹u ÇÜ®c s¿ vÆt
Çúng nhÜ thÆt. Cô cÙ tÜªng là mình Çúng, là mình
tÓt, nhÜng cô Çã làm bån mình khó chÎu và hÆu quä
là cô cÛng không vui sÜ§ng gì vì cô mÃt Çi m¶t
ngÜ©i bån.
Có nhiŠu bÆc cha mË phóng chi‰u tình cäm, ao
Ü§c cûa mình vào con cái. NhÜ muÓn con gái mình
phäi lÃy chÒng bác sï, kÏ sÜ, v.v... Vì chính h† xÜa
kia Çã tØng ao Ü§c nhÜ vÆy và h† tin r¢ng có chÒng
bác sï, kÏ sÜ thì m§i có hånh phúc. H† làm nhÜ
chính h† Çi lÃy chÒng chÙ Çâu phäi con gái h†.
Trong khi Çó cô gái kia Çang yêu m¶t anh nghŒ sï
nghèo, và ÇÓi v§i cô n‰u lÃy ÇÜ®c anh ta thì cô së
có hånh phúc nhÃt Ç©i. Câu chuyŒn Çi t§i Çâu thì
Ç‹ cho quš vÎ Çoán ho¥c tìm cäi lÜÖng mà xem.
NhÜng trên th¿c t‰ Çã có nhiŠu gia Çình tan nát,
con cái bÕ nhà ra Çi ho¥c t¿ tº, v.v... ChÌ vì s¿
phóng chi‰u cûa mình mà cha mË làm kh° con và
làm kh° chính mình.
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Trên Çây chÌ là hai thí dø nhÕ. S¿ phóng chi‰u
ÇÀy dÅy trong gia Çình, xäy ra thÜ©ng xuyên gi»a
cha mË, v® chÒng, con cái, và v§i tÃt cä m†i ngÜ©i.
Ngay cä ngÜ©i tu vÅn còn phóng chi‰u. Ta có th‹
vô tình phóng chi‰u nhÜng nh§ ÇØng quá tin vào
cái tÜªng cûa mình, nh© Çó có th‹ giäm b§t thiŒt
håi cho mình và ngÜ©i.
Trong Bát Nhã Tâm Kinh có Çoån nói: ‘BÒ Tát
nÜÖng theo Bát Nhã Ba la MÆt nên tâm không quái
ngåi, không s® hãi, xa lìa Çiên Çäo m¶ng tÜªng, Çåt
Ç‰n Ni‰t Bàn’. Tôi không bi‰t quš vÎ tu tÆp Bát Nhã
làm sao, nhÜng trÜ§c tiên là cÀn phäi ki‹m låi cái
tÜªng cûa mình xem nó có phäi là m¶t loåi m¶ng
tÜªng không ? M¶t loåi tÜªng Çäo ngÜ®c (thiŒn mà
cho là ác), m¶t loåi tÜªng cûa nh»ng ngÜ©i Çiên
(không thÆt mà cho là thÆt).
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tÎnh Ç¶

HÕi: Tu TÎnh ñ¶ ch‰t vŠ C¿c låc, còn tu ThiŠn
ch‰t Çi vŠ Çâu ?
ñáp: Câu này Hòa thÜ®ng Thanh TØ Çã trä l©i
rÒi. Tu thiŠn cÓt Çåt Ç‰n ch‡ vô sinh mà nay låi hÕi
Çi vŠ Çâu thì vô lš. NgÜ©i tu thiŠn chÜa giác ng¶ thì
tùy nghiŒp tái sinh.
Riêng tôi thì tôi thÃy không nên hÕi tu thiŠn ch‰t
Çi vŠ Çâu mà nên hÕi tu thiŠn sÓng Çi vŠ Çâu ?
Tåi sao chúng ta cÙ có quan niŒm tu Ç‹ sau này
ch‰t Çi vŠ Çâu ? Ho¥c tu Ç‹ sau này h‰t kh°. BÒ Tát
s® nhân, chúng sinh s® quä. Tåi sao không lo sÓng
tr†n vËn ngày hôm nay mà cÙ lo ngày mai ?
Có m¶t ngÜ©i Çi làm nhiŠu tiŠn nhÜng không
dám æn, không dám m¥c. Anh ta nói: tôi Ç‹ dành
tiŠn Ç‹ ngày mai æn m¥c no nê sung sÜ§ng. NhÜng
sang ngày mai anh vÅn không dám æn m¥c và nói:
tôi Ç‹ dành tiŠn Ç‹ ngày mai æn m¥c no nê sung
sÜ§ng. Và cÙ th‰ anh ta không bao gi© æn m¥c ÇÀy
Çû, vì cái ngày æn m¥c no nê ÇÀy Çû kia luôn luôn
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là ngày mai. Anh ta có ÇÀy Çû tiŠn båc nhÜng sÓng
ch£ng khác kÈ nghèo Çói.
NgÜ©i tu TÎnh ñ¶ yên chí sau khi ch‰t mình së
vŠ C¿c låc nên h† Üa th¡c m¡c không bi‰t ngÜ©i tu
ThiŠn ch‰t Çi vŠ Çâu ? NhÜng ÇÓi v§i ngÜ©i tu
ThiŠn, hi‹u ÇÜ®c tánh bÃt sinh bÃt diŒt cûa các
pháp thì không có gì Çi hay vŠ, sÓng hay ch‰t. Bªi
vÆy câu hÕi kia vô nghïa ÇÓi v§i ngÜ©i tu thiŠn.
Theo tôi, ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ có hai hång: låc
quan và y‰m th‰.
* Hång y‰m th‰ y cÙ vào ngôn cú cûa kinh væn.
Cõi Ta bà là cõi ô trÜ®c, Çau kh° (ngÛ trÜ®c ác th‰),
cõi C¿c låc là cõi c¿c kÿ sung sÜ§ng. Chû trÜÖng
cûa h† là y‹m Ta bà, hân tÎnh Ç¶, tÙc là chán ghét
cänh Ta bà nÖi Çây và Üa thích cõi C¿c låc Çàng
kia.
Cu¶c sÓng hiŒn tåi ª Çây không vØa š, h† là
nh»ng ngÜ©i thÃt chí, chÒng phø båc, con bÃt hi‰u,
bån lÜ©ng gåt, Ç©i hÃt hûi, v.v... thÆt là bÃt hånh
Çau kh°. ñ©i h† chÌ thÃy m¶t màu Çen tÓi äm Çåm.
Nh»ng ngÜ©i tu nhÜ vÆy n‰u không phäi chán Ç©i
thì là gì ?
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Càng chán Ç©i bao nhiêu thì càng muÓn vŠ C¿c
låc bÃy nhiêu và nh© Çó s¿ tu niŒm tín, nguyŒn,
hånh ÇÜ®c tinh tÃn. H† chÌ mong sao r©i bÕ cõi này
càng s§m càng tÓt. Tu nhÜ vÆy có phäi là muÓn
ch‰t s§m hay không ? Mà dù không ch‰t s§m Çi
n»a, ª låi cõi này có vui thú gì !
* Hång låc quan: Çây là nh»ng ngÜ©i hi‹u ÇÜ®c
th‰ nào là tÎnh Ç¶, th‰ nào là C¿c låc. Tâm tÎnh thì
quÓc Ç¶ tÎnh, tâm låc thì th‰ gi§i låc. TÎnh hay låc ª
ngay trong tâm mình chÙ không phäi ª bên ngoài.
H† vÜ®t qua s¿ ÇÓi Çãi hai bên, bÕ Çây tìm kia, Üa
cái này ghét cái n†. H† không bÕ Ta bà, chåy theo
tÎnh Ç¶ mà tÎnh Ç¶ hóa ngay Ta bà, chuy‹n Ta bà
thành tÎnh Ç¶. Nói cách khác là chuy‹n s¿ nhÆn
thÙc cûa mình, nâng tâm thÙc cûa mình lên m¶t
tÀng sÓ khác. ñÜ®c vÆy thì ngay ª Çây Çâu có thi‰u
gì BÒ tát, thiŒn tri thÙc. ñŠ Bà ñåt ña cÛng là thiŒn
tri thÙc cûa PhÆt kia mà ! Ho¥c n‰u có cÀu vãng
sinh vŠ C¿c låc thì Çó cÛng là vì chí nguyŒn Ç¶ sanh,
muÓn mau thành PhÆt Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh, chÙ
không phäi vì y‰m th‰.
ñÓi v§i hång ngÜ©i này thì cu¶c Ç©i Çáng sÓng
và mang nhiŠu š nghïa. H† hæng say phøc vø chúng
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sinh, Çem låi an vui hånh phúc cho mình và ngÜ©i.
Dù không ÇÜ®c c¿c låc, sung sÜ§ng 100% mà ÇÜ®c
an låc 1 hay 2% h† cÛng mãn nguyŒn.
Các thiŠn sÜ thõng tay vào ch®, không s® thÎ
phi, Çi vào cu¶c Ç©i cÙu Ç¶ kÈ khác, chính là hång
ngÜ©i này.
ña sÓ ngÜ©i tu TÎnh Ç¶ ÇŠu thu¶c hång thÙ
nhÃt. Tôi không nói Çó là tÓt hay xÃu, mà chÌ nhÆn
xét nhÜ vÆy thôi. Ai tu ki‹u nào cÛng ÇÜ®c, miÍn có
tu là tÓt l¡m rÒi !
HÕi: ThÀy có nói trong bæng Duy ThÙc là niŒm
PhÆt không nhÃt tâm thì không vãng sinh ÇÜ®c ?
ñáp: NiŒm PhÆt không nhÃt tâm tÙc là nh»ng
chûng tº A Di ñà quá ít, quá y‰u, không Çû sÙc
khªi ra hiŒn hành thành y báo và chánh báo lúc
lâm chung nên khó vãng sinh ÇÜ®c.
HÕi: NhÜng có nhiŠu thÀy dåy r¢ng trong ba
ÇiŠu: tín, nguyŒn, hånh thì tín và nguyŒn là quan
tr†ng còn hånh tÙc niŒm PhÆt thì chÌ quy‰t ÇÎnh cho
quä vÎ cao thÃp thôi. N‰u tín và nguyŒn månh thì
dù có niŒm PhÆt ít Çi n»a cÛng ÇÜ®c Ç§i nghiŒp
vãng sinh, ho¥c hå phÄm hå sinh. ThÀy nghï sao ?
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ñáp: ñúng. N‰u tín và nguyŒn månh thì së vŠ
C¿c låc. NhÜng làm sao cho lòng tin và nguyŒn
ÇÜ®c månh ? ñâu phäi tin m¶t lÀn hay nguyŒn
m¶t lÀn là Çû ! Ta phäi thÜ©ng xuyên tin tÜªng nÖi
s¿ ti‰p Ç¶ cûa PhÆt A Di ñà, thÜ©ng phát nguyŒn
h¢ng ngày cÀu vŠ C¿c låc, nhÜ vÆy tÙc là Çang gieo
nh»ng chûng tº tÎnh Ç¶ Di ñà vào tàng thÙc.
TrÜ©ng h®p hÒi nãy là nói nh»ng ngÜ©i không
có tín, không có nguyŒn mà låi niŒm PhÆt không
nhÃt tâm thì không vãng sinh ÇÜ®c.
Tu TÎnh Ç¶ không nhÃt thi‰t chÌ cæn cÙ vào s¿
niŒm PhÆt. Quš thÀy giäng TÎnh Ç¶ thÜ©ng d¿a vào
kinh ti‹u b°n Di ñà, tÙc là kinh PhÆt thuy‰t A Di ñà
thÜ©ng ÇÜ®c tøng trong các bu°i lÍ cÀu siêu, trong
Çó ÇÙc PhÆt nói ngÜ©i nào chÃp trì danh hiŒu PhÆt
A Di Dà, tØ m¶t ngày cho Ç‰n bäy ngày, ÇÜ®c nhÃt
tâm bÃt loån thì khi lâm chung së ÇÜ®c PhÆt A Di
ñà và thánh chúng hiŒn Ç‰n ti‰p dÅn vŠ C¿c låc.
TØ Çó quš thÀy dåy phäi niŒm PhÆt cho nhiŠu,
nhiŠu thÆt nhiŠu Ç‹ ch¡c ch¡n vãng sinh. ChÜ t° låi
tùy phÜÖng tiŒn Ç¥t ra s° công cÙ Ç‹ khuy‰n khích
sách tÃn ngÜ©i niŒm PhÆt. ñây là ÇiŠu rÃt tÓt, nhÜng
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ngoài phÜÖng pháp niŒm PhÆt ra, còn nhiŠu cách
tu khác Ç‹ vŠ C¿c låc !
Trong kinh ñåi B°n Di ñà tÙc Kinh Vô LÜ®ng
Th†, ÇÙc PhÆt Di ñà khi còn là Pháp Tång tÿ kheo
Çã phát 48 l©i nguyŒn, trong Çó có ba l©i nguyŒn
(18, 19, 20) liên quan Ç‰n viŒc vãng sinh.
L©i nguyŒn thÙ 18: Lúc tôi thành PhÆt, mÜ©i
phÜÖng chúng sinh chí tâm tín m¶ muÓn sinh vŠ cõi
nÜ§c tôi cho Ç‰n mÜ©i niŒm, n‰u ch£ng ÇÜ®c sinh,
thì tôi không ª ngôi chánh giác.
L©i nguyŒn thÙ 19: Lúc tôi thành PhÆt, mÜ©i
phÜÖng chúng sinh phát bÒ ÇŠ tâm tu các công ÇÙc
nguyŒn sinh vŠ cõi nÜ§c tôi, Ç‰n lúc lâm chung, n‰u
tôi ch£ng cùng Çåi chúng hiŒn thân trÜ§c ngÜ©i Çó,
thì tôi không ª ngôi chánh giác.
L©i nguyŒn thÙ 20: Lúc tôi thành PhÆt, mÜ©i
phÜÖng chúng sinh nghe danh hiŒu tôi, chuyên nh§
cõi nÜ§c tôi và tu các công ÇÙc chí tâm hÒi hÜ§ng
muÓn sinh vŠ cõi nÜ§c tôi, n‰u ch£ng ÇÜ®c toåi
nguyŒn, thì tôi không ª ngôi chánh giác.
Qua ba l©i nguyŒn trên, ta thÃy nguyŒn thÙ 18
nhÃn månh vŠ lòng tin (tín), nguyŒn thÙ 19 nhÃn
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månh vŠ s¿ mong Ü§c, phát nguyŒn, nguyŒn thÙ 20
nhÃn månh vŠ s¿ hÒi hÜ§ng. Ngoài ra phäi tu các
công ÇÙc, n‰u không có công ÇÙc thì lÃy gì hÒi
hÜ§ng ! N‰u không có công ÇÙc mà phát nguyŒn
thì Çó chÌ là nguyŒn suông, không có sÙc månh.
Tu các công ÇÙc ª Çây chính là hånh, nó bao
gÒm tÃt cä: ngÒi thiŠn, tøng kinh, trì chú, niŒm
PhÆt, bÓ thí, trì gi§i, v.v... và nhÃt là thÜÖng yêu
cÙu giúp kÈ khác, tÃt cä nh»ng viŒc vÎ tha, Çem låi
l®i ích cho mình và cho ngÜ©i ÇŠu là công ÇÙc.
Ta có th‹ ngÒi thiŠn ho¥c trì chú rÒi hÒi hÜ§ng
vŠ C¿c låc. ñi ch® thÃy m¶t bà cø xách giÕ n¥ng,
ta Ç‰n xách h¶ rÒi hÒi hÜ§ng vŠ C¿c låc. Làm nhÜ
vÆy tÙc là tu theo l©i nguyŒn thÙ 20. Tu TÎnh Ç¶
ki‹u này Çâu có chán Ç©i, Çâu cÀn phäi nhÆp thÃt
ngÒi yên niŒm PhÆt.
Ÿ Canada mùa Çông tr©i tuy‰t giá bæng, Çi ra
ÇÜ©ng lånh thÃu xÜÖng, ta liŠn quán niŒm nhÜ sau:
ª Çây tr©i lånh buÓt xÜÖng, thÆt là kh° c¿c, ch£ng
b¢ng ª C¿c låc th©i ti‰t Ãm áp tùy theo š mình. ñi
ch® nghe ngÜ©i ta cãi nhau, Òn ào nhÙc óc, ta liŠn
nh§ tÜªng Ç‰n cänh C¿c låc, ª Çó toàn là thiŒn tri
thÙc nói næng hòa nhã, gió th°i cây reo ÇŠu phát
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ra ti‰ng nhåc êm dÎu. Quán tÜªng nhÜ th‰ rÒi liŠn
phát nguyŒn sinh vŠ C¿c låc. ñó là tu theo l©i
nguyŒn thÙ 19. Tu nhÜ vÆy, Çi vào bÃt cÙ cänh gi§i
nào cûa Ta bà, ta cÛng nh§ Ç‰n C¿c låc. Lúc sÓng
luôn nh§ cõi C¿c låc thì khi ch‰t ÇÜÖng nhiên së
vŠ C¿c låc.
Ngoài hai kinh Di ñà nói trên còn có kinh Quán
Vô LÜ®ng Th†, trong Çó ÇÙc PhÆt dåy cho hoàng
hÆu Vi ñŠ Hy 16 phép quán Ç‹ vãng sinh vŠ C¿c
låc. Thí dø phép quán thÙ nhÃt: quán m¥t tr©i l¥n
phÜÖng tây. Ÿ Montréal quš vÎ có th‹ vào parc
Mont-Royal mùa hè ng¡m nhìn m¥t tr©i l¥n mà
vÅn tu ÇÜ®c, thÃy nh»ng hÒ nÜ§c tïnh l¥ng liŠn nh§
Ç‰n ao sen (liên trì) ª C¿c låc, nghe ti‰ng chim hót
liŠn nh§ Ç‰n các loài chim quš cûa kinh Di ñà...
Mùa hè mình nên cªi giÀy Çi chân không trên
cÕ Ç‹ ti‰p xúc v§i m¥t ÇÃt, v§i thäm cÕ xanh mát
và quán tÜªng mình Çang bÜ§c Çi trên nh»ng hoa
sen. ñâu ai cÃm mình làm ÇiŠu Çó. Quš vÎ không
làm ÇÜ®c vì cho r¢ng nhÜ th‰ là tÜªng tÜ®ng.
Trong khi Çó quš vÎ Çâu có hay là mình vÅn thÜ©ng
Çi trên ÇÜ©ng v§i nh»ng bÜ§c chân n¥ng trïu lo âu,
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v§i hai vai gánh n¥ng cu¶c Ç©i. Cái Çó không ai
b¡t bu¶c mà sao quš vÎ vÅn cÙ làm ?
ThÆt Çúng là ‘thiên Çàng h»u l¶ vô nhân vÃn,
ÇÎa ngøc vô môn h»u khách tÀm’.
Quš vÎ nh§, tu tÎnh Ç¶ có nhiŠu cách thÙc Ç‹
tu, không nhÃt thi‰t phäi lÀn tràng niŒm håt m§i
g†i là tu. NhiŠu ngÜ©i tu tÎnh Ç¶ sinh ra cau có, b¿c
b¶i v§i chÒng con vì phäi lo cho chÒng con nên
không còn thì gi© niŒm PhÆt. N‰u quan niŒm nhÜ
vÆy thì së không bao gi© có thì gi© tu, mà dù có
ráng tu Çi n»a thì tâm cÛng khó ÇÜ®c an.
HÕi: Trong m¶t cuÓn bæng, thÀy có nói trÈ mà
tu TÎnh Ç¶ thì u°ng quá.
ñáp: TrÈ mà tu TÎnh Ç¶ theo ki‹u ngÜ©i già thì
không thích h®p nên khó tu dài lâu. NgÜ©i già, viŒc
Ç©i Çã xong, không còn phäi lo sinh nhai ki‰m
sÓng, không còn phäi lo cho con cái, chÌ cÀn ngÒi
yên niŒm PhÆt, ch© ngày ra Çi vŠ hÜÖng quê C¿c
låc. N‰u tu chæm chÌ, m¶t ngày qua là m¶t ngày
s§m vŠ C¿c låc cho nên h† càng tin tÜªng tinh tÃn.
N‰u trÈ mà tu nhÜ vÆy có khác gì cÀu ch‰t s§m.
Càng tu nhÜ th‰ càng dÍ chán Ç©i, vì trÜ§c sau gì

45
cÛng vŠ tÎnh Ç¶, Çi làm Çi æn làm chi, cu¶c Ç©i này
Çâu có vui thú gì.
N‰u trÈ mà vŠ C¿c låc thì v® con Ç‹ låi ai nuôi ?
NgÜ©i già Çâu còn công n® gì n»a, trong khi Çó
ngÜ©i trÈ còn phäi lo làm æn sinh sÓng, lo trä tiŠn
nhà, tiŠn thu‰, tiŠn xe, v.v...
HÕi: NhÜng Ç©i vô thÜ©ng, vÅn có nhiŠu ngÜ©i
trÈ ch‰t s§m.
ñáp: ñúng. VÅn có nhiŠu ngÜ©i trÈ ch‰t s§m,
nhÜng dù ngày mai có bÎ tai nån ch‰t bÃt Ç¡c kÿ tº
Çi n»a, ngày hôm nay vÅn còn phäi Çi làm nuôi v®
con, nuôi gia Çình,v.v... ChÌ trØ ngÜ©i trÈ nào bŒnh
n¥ng s¡p ch‰t nhÜ sida hay cancer n¢m liŒt giÜ©ng
liŒt chi‰u thì nên tu theo mÃy ngÜ©i già, n¢m yên
ho¥c ngÒi yên nh¡m m¡t niŒm PhÆt ch© vŠ C¿c
låc. Chính tôi, lúc bÎ bŒnh n¥ng, thÃy cái ch‰t kŠ
bên, cÛng n¢m yên nh¡m m¡t niŒm PhÆt, vì lúc Çó
kiŒt sÙc quá không làm gì khác hÖn ÇÜ®c.
HÕi: NhÜ vÆy thì ngÜ©i trÈ phäi tu TÎnh Ç¶ theo
ki‹u nào ?
ñáp: Tu TÎnh Ç¶ theo ki‹u yêu Ç©i chÙ không
phäi chán Ç©i mà tu. Vui sÓng Ç‹ tu hành, tu hành
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Ç‹ b§t kh° và h‰t kh° ngay tåi nÖi Çây. Càng h‰t
kh° thì càng vui sÓng, càng vui sÓng thì càng thích
tu vì thÃy s¿ tu có hiŒu quä ngay trong hiŒn tåi,
không phäi ch© sau khi ch‰t m§i ÇÜ®c an låc hånh
phúc. Tu TÎnh ñ¶ b¢ng cách thanh l†c tâm š cûa
mình, sÓng tØ bi h› xä, Çem an vui hånh phúc cho
mình và kÈ khác, bi‰t thÜÖng yêu và tha thÙ, không
nuôi dÜ«ng hÆn thù. Và thÜ©ng hÒi hÜ§ng công
ÇÙc cÀu sinh C¿c låc Ç‹ ÇÜ®c g¥p PhÆt nghe Pháp,
gÀn chÜ BÒ Tát tu hành, s§m thành Çåo quä Ç‹ trª
låi cõi Ta bà này cÙu Ç¶ cha mË anh em.
HÕi: ThÀy có nói Çem TÎnh Ç¶ vŠ Ta bà là sao?
ñáp: ñó là m¶t cách nói. Ta có th‹ sÓng theo
th©i khóa bi‹u cûa TÎnh Ç¶, theo nhÎp sinh hoåt
cûa dân TÎnh Ç¶ ngay tåi Ta bà này. Chúng ta tÆp
sÓng nhÜ ngÜ©i ª TÎnh Ç¶. Thí dø: ª th‰ gi§i C¿c
låc æn cÖm trÜa xong m†i ngÜ©i Çi kinh hành, thì
ª Çây æn cÖm xong mình cÛng Çi kinh hành niŒm
PhÆt. N‰u Çi làm æn cÖm ª sª, æn xong mình cÛng
dành ra næm, mÜ©i phút Çi kinh hành niŒm PhÆt.
Bu°i chiŠu ª C¿c låc, ai nÃy ÇŠu trª vŠ an trú nÖi
bông sen cûa mình thì ª Çây (Ta bà) quš vÎ trª vŠ
nhà ngÒi trên nŒm cûa mình hít thª l¡ng tâm rÒi
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niŒm PhÆt, quán tÜªng mình Çang ngÒi trên m¶t
hoa sen, ÇiŠu này mình có th‹ làm ÇÜ®c, Çâu ai
cÃm, chÌ vì tâm mình lÜ©i bi‰ng quen nghï lung
tung chyŒn Ç©i, không quen quán tÜªng hình PhÆt,
hoa sen, v.v... Quš vÎ nên tÆp quán tÜªng theo 16
phép quán cûa kinh Quán Vô LÜ®ng Th† rÒi Çem
ra áp døng vào Ç©i sÓng h¢ng ngày.
Sáng s§m thÙc dÆy Çi dåo công viên nghe chim
hót, ta liŠn nh§ låi ª C¿c låc cÛng có chim båch
håc, anh vÛ, ca læng tÀn già, v.v... hót ti‰ng hòa
nhã nói pháp. Ÿ Ta bà này cÛng có chim sÈ, chim
bÒ câu, chim sáo, v.v... có th‹ không ÇËp b¢ng
nh»ng loài chim kia, nhÜng n‰u nhìn kÏ chúng
cÛng dÍ thÜÖng, cÛng hót líu lo chào mØng ngày
m§i. N‰u tâm ta không n¥ng trïu lo âu, buÒn phiŠn
thì ta cÛng có th‹ hòa nhÎp v§i vÛ trø và trong m¶t
thoáng giây nào Çó ta thoát khÕi cái ngã nhÕ bé
sinh diŒt này và có m¥t m†i nÖi.
NgÜ©i ngoài nhìn thÃy ta ngÒi trên cÕ hay trên
gh‰, nhÜng trong tâm ta, ta thÃy mình Çang ngÒi
trên hoa sen. NgÜ©i ngoài nhìn thÃy ta Çang Çi trên
ÇÜ©ng tráng nh¿a, nhÜng trong tâm ta Çang Çi
tØng bÜ§c trên hoa sen Çû màu tùy theo š thích.
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Trên ÇÜ©ng lái xe Ç‰n chùa nghe pháp, ta š thÙc
ÇÜ®c mình cÛng giÓng nhÜ dân C¿c låc bay Çi
mÜ©i phÜÖng nghe PhÆt thuy‰t pháp. Thân tuy
còn ª Çây (Ta bà) nhÜng tâm thÙc mình Çang sÓng
cänh TÎnh Ç¶. TÎnh Ç¶ hay Ta bà hoàn toàn tùy ª
s¿ nhÆn thÙc (perception). NgÜ©i Ç©i nhìn Çâu
cÛng thÃy sÀu bi, u‰ trÜ®c, chán Ç©i, còn mình
nhìn Çâu cÛng thÃy s¿ vÆt ch£ng khác C¿c låc. Nh©
quán tÜªng và nhÆn thÙc nhÜ vÆy, tâm thÙc cûa ta
ÇÜ®c lên m¶t tÀng sÓ rung Ç¶ng khác, tÜÖng Üng
v§i nhÎp rung cûa dân C¿c låc. N‰u ÇÜ®c vÆy, khi
ch‰t ch¡c ch¡n së vŠ C¿c låc. Ch‰t vŠ C¿c låc mà
ngay trong lúc sÓng cÛng không r©i TÎnh Ç¶, tâm
hÒn an vui, thanh thoát, không hŒ løy.
HÕi: Th‰ nào là tâm tÎnh thì PhÆt Ç¶ tÎnh?
ñáp: Khi tâm mình hoàn toàn thanh tÎnh thì
mình së nhìn thÃy nÖi mình Çang ª cÛng thanh tÎnh
nhÜ m¶t cõi PhÆt. ñây là m¶t vÃn ÇŠ chuy‹n hóa
nhÆn thÙc. Nói có vÈ dÍ nghe, nhÜng không dÍ
làm. Tâm tÎnh cûa hàng A La Hán nhÜ Xá L®i PhÃt
cÛng còn thÃy cõi Ta bà này là bÃt tÎnh, ít nhÃt phäi
nhÜ c« BÒ tát Duy Ma CÆt, Væn Thù, Quan Âm thì
m§i thÃy Ta bà ch£ng khác TÎnh ñ¶.

49
HÕi: VŠ C¿c låc rÒi, có ra khÕi løc Çåo chÜa
hay là së phäi trª låi løc Çåo n»a ?
ñáp: VŠ C¿c låc rÒi thì ÇÜ®c xem nhÜ ra khÕi
løc Çåo nhÜng së phäi trª låi løc Çåo. C¿c låc cÛng
tÜÖng ÇÜÖng nhÜ hóa thành cûa kinh Pháp Hoa.
VŠ C¿c låc ta së sÓng rÃt lâu (vô lÜ®ng th†) nhÜng
không có nghïa là không ch‰t (bÃt tº). Nh© sÓng
rÃt lâu và chung quanh có chÜ BÒ tát, Thanh væn,
thiŒn tri thÙc sách tÃn tu hành nên ch¡c ch¡n së
chÙng ÇÜ®c quä vÎ bÃt thÓi BÒ tát. TrÜ©ng sinh
nhÜng không bÃt tº, theo kinh Bi Hoa nói, ÇÙc
PhÆt A Di ñà së nhÆp ni‰t bàn, và Quan Th‰ Âm
BÒ tát së thành PhÆt ª cõi C¿c låc, k‰ ti‰p Ç‰n ñåi
Th‰ Chí BÒ tát së thành PhÆt.
Sau khi chÙng ÇÜ®c quä vÎ SÖ ÇÎa BÒ tát ho¥c
bÃt thÓi BÒ tát, ta së tùy nguyŒn th† sinh hay hóa
sinh. Có th‹ tái sinh låi ª C¿c låc ho¥c m¶t cõi tÎnh
Ç¶ nào khác, ho¥c trª låi Ta bà cÙu Ç¶ chúng sinh
và cÙ th‰ ti‰p tøc cho Ç‰n quä vÎ NhÃt Sinh B° XÙ.
TØ quä vÎ BÒ tát cho Ç‰n khi thành PhÆt ÇÜÖng
nhiên phäi trª låi løc Çåo Ç‹ hóa Ç¶ chúng sinh.
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ThiŠn

ThiŠn hiŒn nay là m¶t phong trào, ngÜ©i Âu MÏ
rÃt thích thiŠn, vì thiŠn là m¶t cái gì m§i lå hÃp dÅn
ÇÓi v§i h†. ThiŠn có Çû loåi và sách nói vŠ thiŠn có
rÃt nhiŠu. Trong PhÆt giáo ViŒt Nam có hai thiŠn sÜ
n°i ti‰ng Çó là Hòa thÜ®ng Thanh TØ và thiŠn sÜ
NhÃt Hånh. Nh»ng ai thích tu thiŠn thì nên theo
theo h†c v§i hai vÎ trên. N‰u Çã theo h†c lâu næm
mà muÓn thay Ç°i thì có m¶t vÎ thiŠn sÜ khác n»a,
Çó là Hòa thÜ®ng Duy L¿c. Tu thiŠn bi‰t v†ng,
thiŠn chánh niŒm hay thiŠn công án mà vÅn chÜa
hài lòng thì quš vÎ có th‹ chuy‹n sang thiŠn minh
sát cûa Nam tông, nhÜng ª Çây các vÎ thiŠn sÜ uy
tín thÜ©ng là ngÜ©i Mi‰n ñiŒn hay Thái Lan.
ñÓi v§i tôi quš vÎ tu thiŠn nào cÛng ÇÜ®c, ÇiŠu
này không quan tr†ng. Quan tr†ng ª ch‡ quš vÎ tu
thiŠn Ç‹ làm gì ? Hãy xét låi møc Çích tu thiŠn cûa
mình.
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Ÿ Çây tôi xin gi§i thiŒu v§i quš vÎ m¶t môn
thiŠn, g†i là ‘thiŠn chåy trÓn’.
Ÿ nhà, ông chÒng khó tính, khó chÎu, khó
thÜÖng, con cái sÓng riêng tÜ ích k› lÖ là v§i cha
mË, ª sª thì ÇÒng nghiŒp cånh tranh, ganh tœ, thû
Çoån làm ta cæng th£ng, b¿c b¶i mÕi mŒt nên ta tìm
Ç‰n thiŠn ÇÜ©ng tu thiŠn, t†a thiŠn, ngÒi yên l¥ng
rÛ bÕ phiŠn não, quên viŒc th‰ gian. NhÜng n‰u là
sÖ cÖ m§i tu, Çâu dÍ gì tâm ÇÜ®c yên l¥ng ngay.
Càng ngÒi yên, š tÜªng càng n°i lên ào ào. Ban ÇÀu
tu thiŠn cÛng chÆt vÆt l¡m chÙ ! Sau m¶t th©i gian
nh© bån ÇÒng hành, ÇÒng tu sách tÃn nên công phu
thiŠn tÆp cÛng b¡t ÇÀu g¥t hái k‰t quä. Tâm ta dÎu
dÀn, v†ng tÜªng không còn khªi lên dÒn dÆp n»a.
TØ tØ ta cäm thÃy m¶t niŠm an låc thanh thoát và
ta muÓn ngÒi hoài nhÜ vÆy. Khi xä thiŠn trª vŠ nhà,
v§i cu¶c sÓng h¢ng ngày ta låi bÎ Ç¶ng, thÃy sao
chÒng con mình phàm phu quá và tØ Çó khoäng
cách gi»a ta (ngÜ©i tu) và nh»ng ngÜ©i không tu
càng l§n r¶ng. Ta không còn muÓn dính líu Ç‰n
ngÜ©i Ç©i n»a, dù Çó là chÒng con hay bè bån. Ta
chÌ muÓn tìm ch‡ v¡ng vÈ ngÒi thiŠn, trÀm mình
trong yên l¥ng. Danh tØ PhÆt giáo g†i Çó là ‘trÀm
không thú tÎch’. ñây chính là lúc vô tình ta chÙng
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ÇÜ®c ‘thiŠn chåy trÓn’. DÀn dÀn ta c¡t ÇÙt s¿ thông
cäm v§i cu¶c Ç©i, v§i ngÜ©i Ç©i. M‡i lÀn ngÒi thiŠn
là m‡i lÀn ta chåy trÓn, Çi vào m¶t cõi yên l¥ng,
trÓng r‡ng. ñåt Ç‰n Çây cÛng là khá vì phäi tÓn
nhiŠu công phu và coi nhÜ Çåt ÇÜ®c m¶t chút ÇÎnh
(Samadhi).
NhiŠu ngÜ©i tu thiŠn vô tình hay cÓ š rÖi vào
‘thiŠn chåy trÓn’, vì m‡i lÀn nhÜ vÆy thân tâm ta
ÇÜ®c thÜ giãn, b§t cæng th£ng, ta xåc låi bình ÇiŒn
Ç‹ ÇÓi phó v§i Ç©i sÓng h¢ng ngày.
Song song v§i ‘thiŠn chåy trÓn’ có ‘thiŠn g‡ Çá’.
TØ xÜa Ç‰n nay ho¥c do ích k› ho¥c không thích
ti‰p xúc v§i ngÜ©i Ç©i, ho¥c Çã bÎ ngÜ©i Ç©i làm
Çau kh° nên ta tu thiŠn Ç‹ chÃm dÙt v§i Ç©i, tÆp
cho tâm chai Çá v¡ng l¥ng, không còn bi‰t cäm xúc,
trÖ trÖ nhÜ g‡ Çá.
Tâm ch» Hán còn có nghïa là tim. N‰u tu thiŠn
mà tâm nhÜ g‡ Çá thì tim cÛng trª thành Çá g‡. Tu
thiŠn nhÜ vÆy Ç‹ làm gì ? ñ‹ tØ m¶t h»u tình trª
thành vô tình chæng ? ñ‹ tØ h»u tâm trª thành vô
tâm chæng ? NhiŠu ngÜ©i tu thiŠn chû trÜÖng vô
tâm, không cho tâm suy nghï gì h‰t, vì suy nghï là
móng niŒm, là v†ng Ç¶ng. H† Çâu bi‰t BÒ tát là
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ngÜ©i vÅn nhÕ gi†t lŒ tØ bi, bi‰t vui lây v§i niŠm vui
cûa kÈ khác.
NgÜ©i khác cho tu thiŠn là phäi ngÒi thiŠn suÓt
ngày, suÓt Çêm, ngÒi càng lâu càng tÓt Ç‹ mau thÃy
tánh thành PhÆt. XÜa kia Mã t° (thiŠn sÜ ñåo NhÃt)
h¢ng ngày mäi mê ngÒi thiŠn. ThÃy th‰, thiŠn sÜ
Hoài NhÜ®ng bèn lÃy m¶t cøc gåch Ç‰n trÜ§c cºa
am cûa ñåo NhÃt ngÒi mài. ñåo NhÃt thÃy lå hÕi:ThÀy mài gåch Ç‹ làm gì ?
T° Hoài NhÜ®ng Çáp: - Mài Ç‹ làm gÜÖng.
- Mài gåch làm sao thành gÜÖng ÇÜ®c ?
- NgÒi thiŠn làm sao thành PhÆt ÇÜ®c ?
- VÆy làm th‰ nào m§i phäi ?
- NhÜ trâu kéo xe, n‰u xe không Çi thì Çánh xe
hay Çánh trâu là phäi ?
ñåo NhÃt l¥ng thinh không Çáp ÇÜ®c, thiŠn sÜ
Hoài NhÜ®ng nói ti‰p: NgÜÖi h†c ngÒi thiŠn hay
h†c ngÒi PhÆt ? N‰u h†c ngÒi thiŠn, thiŠn không
phäi ª n¢m hay ngÒi. N‰u h†c ngÒi PhÆt, PhÆt
không có tÜ§ng nhÃt ÇÎnh, ÇÓi pháp không trø,
ch£ng nên thû xä. NgÜÖi n‰u ngÒi PhÆt tÙc là gi‰t
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PhÆt, n‰u chÃp vào tÜ§ng ngÒi tÙc ch£ng Çåt ÇÜ®c
š kia.1
Vì th‰ tu thiŠn hay ngÒi thiŠn Ç‹ làm gì ? Lš do
nào, Ç¶ng l¿c nào Çã thúc ÇÄy ta tu thiŠn ? Trong
kinh Pháp Hoa ÇÙc PhÆt nói không có ba thØa mà
chÌ có m¶t thØa, Çó là PhÆt thØa. TÃt cä pháp môn
chÌ là phÜÖng tiŒn, nói tu thiŠn, tu tÎnh Ç¶, tu mÆt,
Çó chÌ là m¶t lÓi nói. N‰u nói cho Çúng thì phäi nói:
Tôi tu theo pháp môn tÎnh Ç¶, pháp môn thiŠn hay
pháp môn mÆt. NhÜng mà tu theo nh»ng pháp
môn Çó Ç‹ làm gì chÙ ? Hay nói g†n hÖn m¶t chút,
tu Ç‹ làm gì ? Và tåi sao låi phäi tu ?
NhiŠu ngÜ©i tu 10 næm, 20 næm, hÕi h† tu Ç‹
làm gì thì h† nói tu Ç‹ giäi thoát, hay tu Ç‹ thành
PhÆt. Nghe qua thÃy rÃt xuôi tai, nhÜng nhiŠu khi
chính h†, h† cÛng không bi‰t là h† có nh»ng tÆt
xÃu nào. M¶t ngÜ©i ích k› mà không bi‰t mình ích
k›, nên sau 10 næm tu hành ngÒi thiŠn vÅn ích k›
nhÜ thÜ©ng, bªi vì h† ngÒi thiŠn Ç‹ thành PhÆt chÙ
Çâu phäi Ç‹ dËp cái tánh ích k› !

1

Trích ‘Trung Hoa ChÜ ThiŠn ñÙc Hành Trång’ Thích Thanh
TØ.
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M¶t ngÜ©i tham, sân, si, ngã mån mà không bi‰t
mình tham, sân, si, ngã mån thì dù có b‰ môn tÕa
cäng, nhÆp thÃt tu thiŠn 10 næm, 20 næm Çi n»a
cÛng vÅn tham, sân, si, ngã mån nhÜ thÜ©ng. Vì h†
tu thiŠn Ç‹ tìm m¶t cái gì Çó, m¶t trång thái tâm linh
Ç¥c biŒt nào Çó chÙ Çâu phäi Ç‹ trØ tham, sân, si,
v.v...
NhiŠu ngÜ©i Ç†c sách nghe bæng rÒi ª nhà Çóng
cºa tu thiŠn, nghï r¢ng sau m¶t th©i gian mình së
hi‹u thiŠn, Ç¡c thiŠn. ThiŠn là cái gì ? ñÓi v§i tôi
thiŠn bây gi© là m¶t danh tØ, m¶t khái niŒm làm mê
ho¥c ngÜ©i tu. Thay vì lo tu, lo sºa mình, ngÜ©i ta
låi lo ‘tu thiŠn’. Quš vÎ thº tìm låi trong các kinh
PhÆt xem có ch‡ nào ÇÙc PhÆt bäo phäi ‘tu thiŠn’
không ? Có hai kinh mà thiŠn sÜ NhÃt Hånh nhÃn
månh, coi Çó là hai kinh cæn bän cûa thiŠn tÆp: kinh
BÓn Lïnh V¿c Quán NiŒm (hay TÙ niŒm XÙ) và
kinh Quán NiŒm HÖi Thª, trong hai kinh này cÛng
Çâu có nói gì Ç‰n ch» ‘ThiŠn’.
Nói nhÜ vÆy không có nghïa là Çä kích hay phû
nhÆn ThiŠn. ThiŠn có chÙ sao không ! Trong lÎch
sº Çã có bi‰t bao thiŠn sÜ. Ÿ Çây tôi không dám
quä quy‰t ThiŠn là gì vì tôi không phäi thiŠn sÜ,
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nhÜng tôi vÅn có th‹ ÇÜa ra š ki‰n cá nhân. TrÜ§c
h‰t ThiŠn hay ThiŠn Na (Dhyana) là m¶t phÜÖng
tiŒn tu hành, sau n»a thiŠn là m¶t lÓi sÓng, lÓi sÓng
tÌnh thÙc, hay phong thái sÓng cûa nh»ng ngÜ©i
tÌnh thÙc. Giác ng¶ rÒi có gì khác lå không ? Các
thiŠn sÜ giác ng¶ rÒi vÅn sÓng nhÜ bao nhiêu ngÜ©i,
æn uÓng, ngû nghÌ, gánh nÜ§c, bºa cûi, l¥t rau,
thÆm chí có vÎ còn phäi chæn trâu n»a (nhÜ thiŠn sÜ
NgÜ«ng SÖn).
Quš vÎ muÓn tu NhÜ Lai ThiŠn, T° SÜ ThiŠn,
TÓi ThÜ®ng ThØa ThiŠn, hay Minh Sát ThiŠn, hay
ngoåi Çåo ThiŠn, thiŠn nào cÛng ÇÜ®c. NhÜng nh§
trÜ§c Çó phäi phát BÒ ÇŠ tâm (Bodhicitta), phát tâm
cÀu giác ng¶ Ç‹ cÙu Ç¶ tÃt cä chúng sinh (thÜ®ng
cÀu PhÆt Çåo, hå hóa chúng sinh). Nói cách khác là
š thÙc thÜÖng mình và ngÜ©i Çang l¥n høp trong
bi‹n mê, phát tâm tu hành Ç‹ cÙu mình, cÙu ngÜ©i,
giÓng nhÜ câu trong bài sám TÎnh ñ¶: chúng con
kh° nguyŠn xin cÙu kh°, chúng con kh° nguyŠn xin
t¿ Ç¶. N‰u tu thiŠn mà thi‰u BÒ ÇŠ tâm thì sau m¶t
th©i gian ta dÍ rÖi vào ‘ThiŠn chåy trÓn’ hay ‘ThiŠn
g‡ Çá’. BÒ ÇŠ tâm là m¶t Ç¶ng l¿c g¡n liŠn ta v§i
hai ÇiŠu: giác ng¶ và chúng sinh. Có lë vì th‰ mà
quy‹n Tÿ Ni NhÆt Døng Thi‰t Y‰u cûa thiŠn sÜ ñ¶c

57
Th‹ Çã ÇÜ®c ch†n làm gÓi ÇÀu giÜ©ng cho các thiŠn
sinh m§i nhÆp môn. Trong Çó gÒm hÖn 50 bài kŒ,
cÃu trúc cûa m‡i bài kŒ ÇÜ®c chia làm hai ho¥c ba
phÀn. PhÀn ÇÀu nh¡c nhª ta š thÙc công viŒc Çang
làm (còn g†i là chánh niŒm), phÀn hai là nh§ Ç‰n
chúng sinh (ÇÜÖng nguyŒn chúng sinh), phÀn ba là
m¶t câu chú ng¡n kèm theo. Nh© có BÒ ÇŠ tâm nên
sau khi giác ng¶, thiŠn sÜ låi thõng tay vào ch®, Çi
vào cu¶c Ç©i Ç‹ cÙu nhân Ç¶ th‰.
Sau khi phát khªi và nuôi dÜ«ng thÜ©ng xuyên
BÒ ÇŠ tâm, ngÜ©i tu thiŠn cÀn nh§ ÇiŠu thÙ hai là
tu thiŠn không phäi Ç‹ chåy trÓn. Chåy trÓn ª Çây
là chåy trÓn mình, chåy trÓn ngÜ©i, chåy trÓn Ç©i
và chåy trÓn s¿ sÓng.
Chåy trÓn mình là sao ? Là tØ chÓi, phû nhÆn
nh»ng cäm th†, cäm xúc và tÜ tÜªng cûa mình. Thí
dø trong m¶t bu°i h†p m¥t Çàm luÆn, anh A nói
trái š tôi và còn n¥ng l©i chÌ trích tôi. M¥t tôi ÇÕ
bØng lên, trong lòng muÓn m¡ng cho anh ta m¶t
trÆn. ChÎ B ngÒi bên cånh nhanh š nhÆn ra ÇiŠu
này nên hÕi tôi: b¶ anh n°i giÆn hä ? Tu thiŠn mà
còn sân sao ? Tôi v¶i vàng chÓi: Çâu có, tôi Çâu có
sân. Tôi nh© tu thiŠn nên Çâu còn sân. Ÿ Çây, m¶t
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là tôi giÆn mà không bi‰t mình giÆn (tÙc là bÃt giác
không tÌnh thÙc), hai là bi‰t mình giÆn nhÜng tØ
chÓi không nhÆn (tÙc là không bi‰t nhìn s¿ vÆt Çúng
nhÜ thÆt).
ThiŠn trÜ§c h‰t là phäi tÌnh thÙc, bi‰t ÇÜ®c
nh»ng gì Çang xäy ra nÖi mình (cä thân và tâm) và
s¿ vÆt xung quanh mình. NhÙc ÇÀu thì bi‰t là mình
nhÙc ÇÀu, Çang buÒn Çang giÆn thì bi‰t là mình
Çang buÒn Çang giÆn. Không tØ chÓi phû nhÆn hay
làm ngÖ chåy trÓn. Nh»ng s¿ vÆt s© s© trÜ§c m¡t
mà không thÃy không bi‰t thì làm sao thÃy ÇÜ®c
bi‰t ÇÜ®c nh»ng thÙ vô hình vô tÜ§ng, trØu tÜ®ng
nhÜ PhÆt tánh, b°n tánh, bän lai diŒn møc, v.v...
TÌnh thÙc rÒi phäi tÆp nhìn th£ng, nhìn sâu vào
lòng th¿c tåi, danh tØ Çåo PhÆt g†i là quán chi‰u
thâm sâu. Nhìn th£ng và nhìn sâu chÜa Çû, phäi š
thÙc xem lúc nhìn mình có Çeo c¥p m¡t kính nào
không ? Nhìn v§i c¥p m¡t v†ng tÜªng, v†ng tình
hay m¡t kính phán xét chû quan ? Nhìn Ç‹ hi‹u, Ç‹
thông cäm, Ç‹ thÜÖng yêu, hay nhìn Ç‹ tæng thêm
phiŠn não oán ghét ?
Bên trên Çã gi§i thiŒu quš vÎ ‘thiŠn chåy trÓn’
và thiŠn g‡ Çá’, ti‰p theo ch¡c quš vÎ cÛng Çã nhÆn
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ra hai thiŠn khác, Çó là ‘thiŠn nhìn th£ng’ và ‘thiŠn
con ngÜ©i’. Dù tu bÃt cÙ thiŠn nào, càng tu ta càng
bi‰t nhìn th£ng vào th¿c tåi, bi‰t nhìn th£ng vào
chính mình, Çó là vô tình ta Çang Çi vào ‘thiŠn nhìn
th£ng’. Nh© nhìn th£ng, nhìn sâu nên ta hi‹u ÇÜ®c
mình và ngÜ©i, hi‹u s¿ vÆt, tim (tâm) ta bi‰t rung
Ç¶ng, bi‰t thÜÖng mình và thÜÖng ngÜ©i hÖn, bi‰t
thông cäm s¿ vÆt, bi‰t thÜÖng yêu s¿ sÓng hÖn, Çó
là vô tình ta Çang rÖi vào ‘thiŠn con ngÜ©I’.
ThiŠn Çã có nhiŠu loåi khác nhau, chÜa Çû sao
mà còn gi§i thiŒu thêm mÃy thÙ n»a ? RØng thiŠn
có thêm nhiŠu cây m§i thì cành lá sum sê và rØng
càng ÇËp chÙ sao !
HÕi: Tu thiŠn có cÀn tøng kinh không ?
ñáp: Kinh là l©i PhÆt dåy. Thuª xÜa lúc PhÆt
còn tåi th‰ không có tøng kinh vì các ÇŒ tº áp døng
ngay nh»ng l©i dåy cûa ÇÙc PhÆt. Sau khi PhÆt
nhÆp ni‰t bàn m§i có các kÿ k‰t tÆp kinh Çi‹n. Vì
không có PhÆt trÜ§c m¥t giäng dåy tr¿c ti‰p nên ta
phäi nÜÖng vào kinh Çi‹n Ç‹ bi‰t PhÆt dåy nh»ng
gì. Kinh là Ç‹ Ç†c, Ç‹ hi‹u và Ç‹ hành, tÙc là Çem
ra áp døng vào Ç©i sÓng h¢ng ngày. Kinh là phÜÖng
tiŒn hÜ§ng dÅn ta Ç‰n cÙu cánh tÙc s¿ giäi thoát.
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NhiŠu ngÜ©i không hi‹u nhÜ vÆy mà cho kinh là
chân lš, nên tØ Çó m§i có pháp môn ‘tu tøng kinh’,
tøng càng nhiŠu càng tÓt, nhiŠu khi không hi‹u
cÛng cÙ tøng. Tøng nhiŠu Ç‹ yên chí r¢ng mình tu
nhiŠu, mau Ç¡c quä.
Trª låi câu hÕi, ÇÓi v§i tôi ngÜ©i tu thiŠn cÀn
h†c kinh Ç‹ bi‰t ÇÜ©ng lÓi tu hành. Ta có th‹ nghe
bæng kinh cûa quš thÀy giäng Ç‹ hi‹u š kinh. M¶t
khi n¡m ÇÜ®c Çåi š cûa kinh rÒi, lâu lâu ta Ç†c hay
tøng låi Ç‹ nh§ và hi‹u thêm.
HÕi: Tu thiŠn có cÀn tu thêm phÜ§c huŒ không?
ñáp: PhÜ§c và huŒ là hành trang cûa tÃt cä
ngÜ©i tu, dù tu TÎnh ñ¶ hay tu ThiŠn. Tu hành thi‰u
phÜ§c thì hay g¥p chÜ§ng ngåi, gian nan, bŒnh tÆt.
Tøng kinh niŒm PhÆt thì lao ph°i ho hen. NgÒi thiŠn
thì nhÙc lÜng, mÕi gÓi, hôn trÀm, tán loån, v.v...
HÕi: NgÜ©i tu thiŠn th©i nay thÜ©ng hay bÎ
chÜ§ng ngåi gì ?
ñáp: ChÜ§ng ngåi Ça sÓ thÜ©ng vÃp phäi là
bŒnh ngã mån, cho mình hi‹u thiŠn rÒi coi thÜ©ng
kÈ khác, không gi» gi§i luÆt, oai nghi. Chính vì th‰
mà trong Sa Di luÆt giäi có nói: ‘NgÛ hå dï tiŠn
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chuyên tinh gi§i luÆt, ngÛ hå dï hÆu phÜÖng nãi
thính giáo tham thiŠn’, næm næm ÇÀu phäi h†c gi§i
luÆt, gi» gìn oai nghi t‰ hånh cho thuÀn thøc, trØ bÕ
cái tánh kiêu cæng ngã mån ngoài Ç©i, næm næm
sau m§i ÇÜ®c nghe kinh và h†c tham thiŠn. Ngày
nay gi§i trí thÙc nhÜ bác sï, kÏ sÜ, giáo sÜ, ti‰n sï,
thåc sï, v.v... nghiên cÙu thiŠn, h†c thiŠn, tu thiŠn,
giäng thiŠn, nhÜng h† không có duyên ÇÜ®c sÓng
trong chùa vài næm Ç‹ tÆp làm chú ti‹u, làm sa di
hÀu thÀy, hÀu bŠ trên nên khi h†c thiŠn, tu thiŠn h†
vÅn là thiŠn sÜ bác sï, thiŠn sÜ ti‰n sï, thiŠn sÜ kÏ sÜ,
v.v... M¶t thiŠn sÜ bác sï làm sao cúi låy ÇÜ®c m¶t
vÎ sÜ thÜ©ng không có b¢ng cÃp, không bi‰t ti‰ng
Anh, ti‰ng Pháp ? N‰u tìm thÀy h†c thiŠn thì ngÜ©i
ta Çi tìm thiŠn sÜ bác sï, ti‰n sï chÙ ai dåi gì Çi tìm
thiŠn sÜ æn mày vô danh ?
HÕi: NhÜ thÀy nói thì ‘thiŠn chåy trÓn’ và ‘thiŠn
g‡ Çá’ có ích l®i gì không ?
ñáp: NhiŠu khi kh° quá, kh° vì hoàn cänh gia
Çình, xã h¶i, tình cäm, v.v... ñÀu óc bÓi rÓi cùng
quÄn, không tìm ra ÇÜ®c lÓi thoát, ngÜ©i ta có th‹
tu theo ‘thiŠn chåy trÓn’ hay ‘thiŠn g‡ Çá’ m¶t th©i
gian cho tåm nguôi ngoai quên Çi niŠm Çau n‡i
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kh°. ñây cÛng giÓng nhÜ m¶t thÙ thuÓc bôi ngoài
da Ç‹ làm dÎu cÖn Çau trong chÓc lát.
HÕi: NgÒi thiŠn có ch»a bŒnh ÇÜ®c không ?
ñáp: Møc Çích cûa s¿ ngÒi thiŠn không phäi Ç‹
ch»a bŒnh. N‰u muÓn ch»a bŒnh thì tÓt hÖn nên
luyŒn n¶i công hay khí công. Tuy nhiên n‰u ngÒi
thiŠn ngay ng¡n, sÓng lÜng th£ng, hít thª ÇiŠu hòa
và nhÃt là bi‰t hít sâu ÇÜa hÖi xuÓng tÆn Çan ÇiŠn
thì lâu ngày vô tình ta së Çä thông ÇÜ®c m¶t sÓ
huyŒt n¢m trên hai måch nhâm ÇÓc, nh© Çó khí
huy‰t lÜu thông và bŒnh tÆt n‰u có thì cÛng thuyên
giäm. NgÜ®c låi, n‰u ngÒi thiŠn mà lÜng không
th£ng thì lâu ngày së sinh bŒnh tÆt.
HÕi: ThiŠn có ch»a ÇÜ®c bŒnh mÃt ngû không?
ñáp: ThiŠn không phäi là m¶t thÙ thuÓc trÎ bá
bŒnh. Chính vì th‰ mà tôi Çã nh¡c và hÕi quš vÎ tu
thiŠn Ç‹ làm gì ? N‰u muÓn ch»a bŒnh mÃt ngû,
quš vÎ có th‹ tu ‘thiŠn thÜ giãn’ (relaxation), tÆp chú
š vào tØng b¶ phÆn trong cÖ th‹ rÒi buông thä
chúng dÀn dÀn, ho¥c chú š theo dõi hÖi thª, tØ tØ
tâm ÇÜ®c trø, theo khoa h†c ÇiŒn sóng não thì lúc
Çó tâm Çi vào trång thái alpha nên dÍ rÖi vào giÃc
ngû. Loåi thiŠn này cÛng tÜÖng t¿a nhÜ m¶t thuÓc
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an thÀn. ñiŠu trÜ§c nhÃt quš vÎ phäi tÌnh thÙc, hÕi
låi mình tåi sao mÃt ngû ? Nguyên nhân nào Çã
làm mình mÃt ngû. Có tìm ra nguÒn gÓc cæn bŒnh
thì m§i mong ch»a h‰t bŒnh. N‰u không thì thiŠn
nào cÛng chÌ là thuÓc an thÀn mà thôi.
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mÆt tông
HÕi: ThÜa thÀy š nghïa cûa nh»ng bu°i lÍ quán
Çänh (initiation) Tây Tång là sao2 ?
ñáp: LÍ quán Çänh, ti‰ng Phån là abhisheka,
Tång ng» là dbang (Ç†c là wang), nói Çúng hÖn là
truyŠn pháp hay Çi‹m Çåo, Çó là nh»ng bu°i lÍ
thu¶c Tantra, vÎ lama hÜ§ng dÅn ngÜ©i ÇŒ tº Çi
vào mandala (mån Çà la) cûa vÎ Yidam (b°n tôn)
PhÆt hay BÒ Tát, truyŠn câu thÀn chú cûa vÎ Yidam
và cho phép ngÜ©i ÇŒ tº t¿ quán tÜªng mình là
Yidam Çó.
Th† lÍ quán Çänh xong, vŠ nhà không th¿c
hành thì cÛng giÓng nhÜ gieo duyên ÇÜ®c phÜ§c
vÆy thôi. Dân Tây Tång và ngay cä ngÜ©i Âu MÏ
m§i bi‰t Ç‰n Kim Cang ThØa (Vajrayana) rÃt thích
Çi d¿ lÍ quán Çänh Ç‹ có phÜ§c nhiŠu.

2

Nh»ng câu hÕi sau Çây do m¶t nhóm PhÆt tº Çã theo h†c v§i
các vÎ Låt Ma Tây Tång nên có nhiŠu danh tØ chuyên môn mà
tôi miÍn giäi thích.
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N‰u th¿c s¿ muÓn tu tÆp Tantra thì sau bu°i lÍ
quán Çänh phäi ÇÜ®c vÎ lama truyŠn thêm hai thÙ
n»a, Çó là Lung (transmission orale) có nghïa là s¿
cho phép Ç†c saddhana và Tri (commentaire) tÙc
là luÆn giäng vŠ saddhana.
Sau khi nhÆn lãnh Lung và Tri rÒi thì h¢ng
ngày phäi tu tÆp theo quy‹n saddhana, m¶t loåi
kinh cûa ngÜ©i tu theo Tantra, g†i là tantrika, trong
Çó gÒm nh»ng cách thÙc quán tÜªng, trì chú, b¡t
Ãn và cúng dÜ©ng vÎ Yidam.
HÕi: Con Çã th† nhiŠu lÍ quán Çänh v§i các
lama Tây Tång, m‡i ngày phäi tøng nhiŠu câu chú
khác nhau, cuÓi cùng con cÛng không bi‰t là mình
tu theo Yidam nào ?
ñáp: M‡i Yidam (BÒ Tát hay PhÆt) tÜ®ng trÜng
hay bi‹u hiŒn cho m¶t ÇÙc tánh. Ban ÇÀu chÜa bi‰t
gì thì mình có th‹ th† nhiŠu lÍ quán Çänh cûa các
Yidam khác nhau, cÛng giÓng nhÜ n‰m m‡i thÙ
m¶t chút. Sau Çó vŠ ki‹m låi xem mình có cäm
tình v§i Yidam nào nhiŠu nhÃt thì th¿c hành
Yidam Çó. Thí dø ngÜ©i nào thích trí huŒ, ho¥c
nhìn hình Væn Thù BÒ Tát thÃy ÇËp thì l¿a Væn
Thù làm Yidam chính và bÕ nh»ng Yidam khác.
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NgÜ©i nào giàu tình thÜÖng, Üa thÜÖng ngÜ©i thì
l¿a Yidam Quán Th‰ Âm. NgÜ©i nào thÃy mình
nhiŠu t¶i l‡i, muÓn tÄy trØ nghiŒp chÜ§ng thì l¿a
Yidam Kim Cang Tát ñÕa (Vajrasattva), v.v... M¶t
khi l¿a vÎ Yidam thích h®p rÒi thì phäi bÕ nh»ng
Yidam khác Çi, n‰u không thì thành tåp tu, tu m‡i
thÙ m¶t chút cuÓi cùng không Çi t§i k‰t quä.
HÕi: Khi d¿ nh»ng bu°i lÍ quán Çänh l§n nhÜ
Vajrayogini ho¥c Yamantaka thì thÀy khuyên PhÆt
tº phäi làm sao ?
ñáp: Nh»ng bu°i lÍ quán Çänh l§n nhÜ
Vajrayogini, Yamantaka ho¥c Kalachakra, ti‰ng
Tây Tång là Wang Chen, các lama phái Gélugpa
thÜ©ng cho Samaya, Tång ng» là Damtsig, ti‰ng
Anh là commitment, ti‰ng Pháp là engagement, Çó
là nh»ng ÇiŠu mà mình phäi hÙa là së làm, n‰u
không làm thì phåm t¶i. Nh»ng ngÜ©i chÜa bi‰t gì
vŠ MÆt tông hay Tantra thì tôi khuyên không nên
th† lãnh Samaya. Mình vÅn có th‹ tham d¿ bu°i
lÍ quán Çänh nhÜ m†i ngÜ©i nhÜng Ç‰n phÀn
truyŠn Samaya thì mình không nhÆn, không lÆp låi
sau l©i cûa vÎ lama truyŠn gi§i. NhÜ th‰ mình vÅn
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th† ÇÜ®c phÜ§c l¿c cûa vÎ lama và gieo duyên v§i
vÎ Yidam mà mình Çang d¿.
Ngoài nh»ng lÍ quán Çänh l§n, còn có nh»ng
lÍ quán Çänh nhÕ g†i là Wang ho¥c Chénang nhÜ
Amitabha, Amitayus, Avalokitesvara, Manjusri,
Sangyé menla, v.v... thÜ©ng không có Samaya nên
ai d¿ cÛng ÇÜ®c. D¿ nhiŠu thì ÇÜ®c phÜ§c nhiŠu.
HÕi: Vajrayogini hay Yamantaka có l®i låc cho
PhÆt tº ViŒt Nam không, hay là nh»ng lÍ quán
Çänh thÜ©ng thì có l®i ích hÖn ?
ñáp: Nh»ng lÍ quán Çänh l§n kéo dài hai ba
ngày và cách tu rÃt phÙc tåp, tôi thÃy tÓt hÖn là
nên thÌnh các lama truyŠn cho mình nh»ng lÍ quán
Çänh thÜ©ng.
HÕi: Tu cái gì cÛng phäi có s¿ và lš. VŠ ThiŠn
và TÎnh ñ¶ thì Çã có nhiŠu sách, nhÜng vŠ MÆt
Tông Tây Tång thì lš chúng con chÜa hi‹u, vŠ s¿
thì chÌ thÃy có lÍ quán Çänh rÒi vŠ trì chú, nhÜ vÆy
cÛng không khác gì niŒm PhÆt. ThÀy có th‹ giäng
nói vŠ lš cûa MÆt Tông Tây Tång ?
ñáp: MÆt Tông ÇÙng vŠ s¿ thì rÃt phiŠn phÙc,
rÜ©m rà. Pháp môn nào cÛng có nhiŠu tÀng l§p,
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cho ngÜ©i bình dân, cho kÈ trí thÙc, ngÜ©i tu
phÜ§c, kÈ tu huŒ. Khi nói Ç‰n PhÆt Giáo Tây Tång,
ngÜ©i ta liên tÜªng Ç‰n ÇÙc Dalai Lama, m¶t vÎ
nguyên thû quÓc gia và cÛng là vÎ lãnh Çåo tôn
giáo. Ngài là m¶t ngÜ©i trí thÙc, ÇÜ®c m©i Çàm
luÆn vŠ chính trÎ, tôn giáo, xã h¶i tåi các h¶i nghÎ,
và h¶i trÜ©ng l§n nhÜ Havard, Yale, UCLA, v.v...
và thính chúng là nh»ng ngÜ©i trí thÙc. NhÜng n‰u
chúng ta Çi vào m¶t tu viŒn Tây Tång thì së thÃy
Çû loåi sÜ. T¿u chung có th‹ chia ra hai loåi sÜ:
m¶t loåi chuyên vŠ h†c thÙc và m¶t loåi chuyên vŠ
nghi lÍ cúng ki‰n. Và nghi lÍ cúng ki‰n thÜ©ng änh
hÜªng nhiŠu Ç‰n Ça sÓ quÀn chúng hÖn.
Ÿ các tu viŒn m‡i khi có m¶t bu°i lÍ l§n thì
ngÜ©i ta Çi d¿ rÃt Çông, giÓng nhÜ Çi xem Çåi h¶i.
H† Ç‰n Ç‹ xem các sÜ làm lÍ, tøng kinh, th°i kèn,
Çánh trÓng, v.v... Tâm lš cûa nh»ng ngÜ©i này là
hi‰u kÿ ho¥c thích ÇÜ®c phÜ§c. N‰u nhìn vào s¿
kiŒn này thì ta thÃy PhÆt giáo Tây Tång chä có gì
Ç¥c biŒt, cÛng chÌ là tín ngÜ«ng v§i hình thÙc khác
mà thôi.
Ngay trong PhÆt giáo ViŒt Nam cÛng vÆy, Ç†c
sách vŠ Çåo thì thÃy l©i PhÆt dåy cao siêu làm sao,
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nhÜng n‰u Çi vào chùa, nÖi Çåi diŒn cho Çåo PhÆt
thì ta së thÃy gì ? CÀu an, cÀu siêu, cúng ki‰n, lÍ
lÜ®c, v.v... Không còn thÃy Çåo lš cao siêu ª Çâu
n»a mà chÌ thÃy m¶t s¿ tín ngÜ«ng.
MÆt tông Tây Tång cÛng vÆy, nh»ng bu°i lÍ l§n
(puja) ngÜ©i ta tham d¿ Çông Çäo, vô tình hay cÓ
š là Ç‹ cÀu m¶t cái gì Çó, dù là cÀu phÜ§c, cÀu
pháp, cÀu tiêu tai nghiŒp chÜ§ng, v.v... ViŒt Nam
mình có cÀu an, cÀu siêu, mông sÖn thí th¿c, chÄn
t‰ cô hÒn,... Çó cÛng là nh»ng hình thÙc änh hÜªng
cûa mÆt tông.
VŠ lš cûa mÆt tông ÇÜÖng nhiên có nhiŠu trình
Ç¶ cho nh»ng cæn cÖ khác nhau, nhÜng tôi thích
nhÃt là lš ‘chuy‹n hóa nhÆn thÙc’. Chúng ta sung
sÜ§ng hay kh° Çau ÇŠu do s¿ nhÆn thÙc cûa mình.
Ta kh° vì thÃy cái th‰ gi§i mình Çang sÓng Çây là
Ta Bà ngÛ trÜ®c ác th‰, thÃy cái thân này bÃt tÎnh,
ngÜ©i này dÍ thÜÖng, ngÜ©i kia dÍ ghét, thÃy cu¶c
Ç©i ô u‰ nên phäi tu TÎnh ñ¶ Ç‹ cÀu vŠ m¶t th‰
gi§i khác thanh tÎnh, sung sÜ§ng hÖn.
NgÜ©i tu mÆt tông chuy‹n ngay s¿ nhÆn thÙc
cûa mình. H† hi‹u ÇÜ®c cõi này ô u‰ hay trong
såch là tùy s¿ nhÆn thÙc cûa mình. Bình thÜ©ng ta
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thÃy ngÜ©i kia dÍ ghét quá, hay chê bai chÌ trích,
nói xÃu mình, nhÜng ngÜ©i tu mÆt tông thì không
nhìn thÃy nhÜ vÆy, vì h† Çã Çeo m¶t c¥p m¡t kính
khác. Thí dø ngÜ©i tu vŠ Yidam Vajrayogini thì
thÃy tÃt cä ngÜ©i n» ÇŠu là dakini (tiên n»), tÃt cä
ngÜ©i nam là daka (tiên nam), tÃt cä nh»ng âm
thanh ÇŠu là thÀn chú và thÃy cõi này (nÖi mình
Çang ª) là cõi tÎnh Ç¶ Katcheu cûa Vajrayogini.
M¶t ngÜ©i khác tu vŠ Yidam Væn Thù
(Manjusri) thì luôn quán tÜªng Ç‹ thÃy mình là Væn
Thù và tÃt cä chúng sinh cÛng là Væn Thù. Khi ai
nói gì mình, dù Çó là khen hay chê cÛng thÃy Çó
là âm thanh cûa câu thÀn chú. NhÜ vÆy thì Çâu còn
ÇÓi Çãi hÖn thua n»a !
NgÜ©i tu TÎnh Ç¶ cÀu vŠ C¿c låc vì ª Çó m‡i
khi gió th°i cây reo phát ra ti‰ng nhåc nh¡c mình
tu hành, thì ª Çây cÛng vÆy, m‡i khi gió th°i cây
reo, mình cÛng l¡ng lòng nghe, nh§ låi giáo pháp
mình tu.
NgÜ©i n¥ng tánh chÃp nhÎ biên (hai bên) tu
TÎnh Ç¶ rÃt h®p. ThÃy cõi này kh°, cõi kia sÜ§ng,
ngÜ©i ª Çây xÃu ác, ngÜ©i ª kia tÓt lành, ª Çây ô
u‰, Çàng kia thanh tÎnh.
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NgÜ©i tu thiŠn hay theo Bát nhã thì vÜ®t qua
nhÎ biên, còn g†i là bÃt nhÎ (không hai), thÃy các
pháp bÃt sinh bÃt diŒt, bÃt cÃu bÃt tÎnh. ThÃy Ta
bà không nhÖ cÛng không såch, thÃy ngÜ©i không
thiŒn không ác, không xÃu cÛng không ÇËp.
NgÜ©i tu mÆt tông thì thÃy toàn m¶t bên. ThÃy
tÃt cä ÇŠu ÇËp, ÇŠu thiŒn, ÇŠu thanh tÎnh. ThÃy Ta
bà là TÎnh Ç¶, phiŠn não tÙc bÒ ÇŠ.
NgÜ©i tu TÎnh Ç¶ thÃy có bên này, có bên kia,
bên kia hÖn bên này.
NgÜ©i tu thiŠn không thÃy có bên này, bên kia.
Không bên nào hÖn bên nào.
NgÜ©i tu mÆt tông chÌ thÃy m¶t bên, thÃy tÃt cä
ÇŠu tÓt. ThÃy th‰ gi§i là pháp gi§i, thân ngÜ©i là
hóa thân PhÆt, ti‰ng nói là pháp âm (thÀn chú).
Ch» ‘thÃy’ mà tôi nói ª Çây mang hai nghïa: có
ngÜ©i thÃy thÆt và có ngÜ©i Çang tÆp thÃy.
Nh»ng gì tôi vØa nói có th‹ làm ngÜ©i tu TÎnh
Ç¶ không b¢ng lòng, nên tôi lÃy thí dø khác.
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NgÜ©i còn chÃp nhÎ biên thì nói thÀy tu phäi æn
m¥c rách rÜ§i, nghèo kh°, không ÇÜ®c m¥c quÀn
áo ÇËp.
NgÜ©i không còn nhÎ biên thì nói æn m¥c làm
sao cÛng ÇÜ®c. Khi cÀn m¥c áo rách thì m¥c áo
rách, khi cÀn m¥c áo ÇËp thì m¥c áo ÇËp. Vô ngåi!
NgÜ©i chÃp m¶t bên cûa mÆt tông thì thÃy áo
rách cÛng ÇËp, áo løa cÛng ÇËp, m¥c áo nào cÛng
ÇËp h‰t. H† tÆp nhìn thÃy ngay ª Çây tÃt cä s¿ vÆt
gì có ª tÎnh Ç¶. ñây là lš chính y‰u cûa mÆt tông
khi làm nh»ng bu°i lÍ (puja) hay saddhana (nghi
thÙc quán tÜªng trì chú).
Thí dø vŠ saddhana Chenrézi (Quan Th‰ Âm).
Ta ngÒi nhi‰p tâm quán tÜªng mình tØ tØ bi‰n
thành Chenrézi. NgÜ©i ngoài nhìn vào Çâu thÃy gì
khác thÜ©ng, nhÜng trong tâm mình, mình không
còn thÃy mình là cái xác phàm phu n»a mà là
Quan Th‰ Âm. RÒi tØ Çó mình tÆp th‹ hiŒn nh»ng
ÇÙc tính Quan Âm. Thí dø mình giÆn ai rÒi muÓn
chºi ngÜ©i Çó, s¿c nh§ låi Quan Âm Çâu có chºi,
nói ra l©i nào cÛng là thÀn chú (mantra) nên mình
liŠn niŒm om mani padme hum. ñó là quán vŠ
mình, ti‰p theo là quán vŠ ngÜ©i khác. Khi nhìn
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h†, mình không còn thÃy h† dÜ§i hình tÜ§ng bình
thÜ©ng n»a mà dÜ§i hình tÜ§ng Quan Âm, thÃy ai
cÛng là Quan Âm h‰t. NhÜ vÆy làm sao Üa ngÜ©i
này ghét ngÜ©i kia ÇÜ®c.
Nói vŠ ÇÎa th‰, nÖi ª cûa Quan Âm là Potala,
Hán ViŒt phiên âm là Ph° ñà Låc Giå. ñÙc Dalai
Lama là hóa thân cûa Chenrézi (Quan Âm) nên
cung ÇiŒn cûa ngài ª ÇÜ®c Ç¥t tên là Potala. Mình
ª Çây là Montréal, Çàng kia là Ottawa nên mình
thích ª Montréal hÖn. NhÜng nay n‰u mình là
Chenrézi thì Montréal cÛng là Potala, Ottawa cÛng
là Potala, Çi Çâu, Ç‰n Çâu cÛng là Potala h‰t. NhÜ
vÆy Çâu còn vÃn ÇŠ Üa Çây, ghét kia.
Ÿ C¿c låc gió th°i, cây reo, chim hót ÇŠu nh¡c
mình niŒm PhÆt, niŒm Pháp, niŒm Tæng. Ÿ Çây
n‰u có ngÜ©i nào suÓt ngày cÙ theo sau mình nói
niŒm PhÆt, niŒm Pháp, niŒm Tæng, niŒm PhÆt,
niŒm Pháp, niŒm Tæng, thì mình có nhÙc ÇÀu
không ? Ý kinh muÓn nói là tÃt cä nh»ng âm thanh
nào phát ra cÛng nh¡c mình nh§ tu hành, thì nay
ª Çây cÛng vÆy, g¥p ngÜ©i khen thì mình ghi nhÆn:
‘ngÜ©i này nh¡c mình tu hành’; g¥p ngÜ©i chê,
mình cÛng ghi nhÆn: ‘ngÜ©i này nh¡c mình tu
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hành’. NhÜ vÆy g¥p ngÜ©i khen kÈ chê ÇŠu nh¡c
mình tu hành cä.
Trª låi cách tu mÆt tông, qua các saddhana,
hành giä tÆp làm nhÜ mình Çã thành PhÆt rÒi. TÆp
quán tÜªng, suy nghï, hành Ç¶ng theo nh»ng ÇÙc
tính cûa PhÆt ho¥c các Yidams. CÙ tÆp nhÜ vÆy
cho thuÀn thøc, 10 næm, 20 næm, 30 næm, Ç‰n m¶t
ngày nào Çó thì t¿ nhiên s¿ nhÆn thÙc cûa mình
hoàn toàn thay Ç°i. Và ngày Çó PhÆt v§i mình là
m¶t, mình v§i Yidam cûa mình là m¶t, næng và sª
nhÆp m¶t, g†i là Yoga (h®p nhÃt). Bªi th‰ trong
danh tØ mÆt tông m§i có Yoga-tantra và
Anuttarayoga-tantra.
HÕi: N‰u vÆy thì ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ cÛng có th‹
quán tÜªng cänh C¿c låc ngay ª Çây ?
ñáp: ñúng, quán tÜªng nhÜ vÆy rÃt tÓt. Chính
ÇÙc PhÆt Çã có giäng trong kinh Quán Vô LÜ®ng
Th†, dåy hoàng hÆu Vi ñŠ Hy cách quán tÜªng
cänh C¿c låc. Sau này cæn cÖ chúng sinh lÜ©i
bi‰ng, không chÎu quán tÜªng nên chÜ t° TÎnh ñ¶
m§i dåy niŒm danh hiŒu PhÆt, løc t¿ Di ñà.
HÕi: NhÜ thÀy vØa nói là chuy‹n nhÆn thÙc.
Chuy‹n nhÜ th‰ tÙc còn niŒm trong tâm, Çâu có
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trÓng r‡ng. Mà PhÆt tánh trong thiŠn là trÓng r‡ng,
nhÜ vÆy là sao ?
ñáp: Trong kinh Duy Ma CÆt, phÄm PhÆt quÓc,
ngài Xá L®i PhÃt hÕi tåi sao cõi Ta Bà cûa PhÆt
Thích Ca không thanh tÎnh. Lúc Ãy ÇÙc PhÆt m§i
lÃy ngón chân cái nhÃn xuÓng m¥t ÇÃt, tÙc thì tam
thiên Çåi thiên th‰ gi§i liŠn hiŒn ra træm ngàn thÙ
châu báu trang nghiêm r¿c r« nhÜ cõi Vô LÜ®ng
Công ñÙc cûa PhÆt Bäo Trang Nghiêm, tÃt cä Çåi
chúng ÇŠu khen ng®i và thÃy mình ngÒi trên tòa
sen báu.
Ÿ C¿c låc tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu thÃy cänh vÆt
thanh tÎnh vì h† cùng chung m¶t c¶ng nghiŒp,
cùng có s¿ nhÆn thÙc giÓng nhau.
Ÿ cõi Ta bà này, vì cùng tåo nghiŒp tÜÖng Üng
nên chúng ta có nh»ng nhÆn thÙc giÓng nhau, ngó
thÃy ÇÃt Çá, bùn lÀy nhÖ bÄn. NhÜng thÆt ra cänh
vÆt t¿ nó không nhÖ không såch. Ÿ cänh ÇÎa ngøc
cÛng vÆy, ngÜ©i ª Çó chÌ thÃy chung quanh toàn
là lºa. ThÆt ra Çâu có lºa, vì nghiŒp sân hÆn cûa
h† quá n¥ng khi‰n h† nhìn thÃy lºa. Ngay ª Çây,
khi ta giÆn d», m¥t mày cÛng ÇÕ bØng lên, Çó là
lºa trong tâm Çang thiêu ÇÓt ta.
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Ta có th‹ lo cho ñÎa Tång BÒ Tát, không bi‰t
ngài ª ÇÎa ngøc có chÎu n°i lºa nóng không, nhÜng
ngài Çâu có thÃy lºa, trong tâm ngài Çâu còn sân
hÆn, chÌ toàn là tØ bi. Nh© tØ bi nên nhìn Çâu cÛng
thÃy thanh lÜÖng, thÃy hÕa diŒm là hÒng liên.
Tu thiŠn là tÆp làm hi‹n l¶ PhÆt tánh cûa mình.
M¶t khi nhÆn ra ông chû rÒi thì phäi làm sao ? PhÆt
tánh là tánh không, là trÓng r‡ng sao ? NhÆn ra
ông chû rÒi thì phäi ngÒi yên m¶t ch‡, không dám
nhúc nhích, cøc c¿a, nói næng, hành Ç¶ng gì h‰t
sao ?
Tánh không chÌ là m¶t khía cånh cûa Pháp
thân, cûa PhÆt tánh. Tánh không là th‹ cûa các
pháp. Các pháp ÇŠu có ba phÀn: th‹, tÜ§ng, døng.
Thí dø vŠ nÜ§c, th‹ cûa nÜ§c là tánh Ü§t, tÜ§ng
cûa nÜ§c là chÃt lÕng, døng cûa nÜ§c là làm lÜu
nhuÆn, trôi chäy, tÜÖi mát, v.v...
Løc t° HuŒ Næng có nói trong kinh Pháp Bäo
ñàn: t¿ tánh hay b°n tánh vÓn bÃt sinh bÃt diŒt, t¿
thanh tÎnh, vô diêu Ç¶ng, t¿ cø túc và næng sinh
vån pháp.
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ñiŠu cÀn chú š và nhÃn månh là vô diêu Ç¶ng
mà næng sinh vån pháp. Nó tÜÖng ÇÜÖng v§i câu
‘chân không diŒu h»u’ cûa kinh Læng Nghiêm.
N‰u tu thiŠn mà dËp h‰t v†ng tÜªng, ngÒi im
ru, gi» tâm yên l¥ng, không dám suy nghï gì h‰t,
ch© Çó Ç‹ thành PhÆt thì quan niŒm này cÀn phäi
xét låi.
N‰u không nghï gì h‰t thì rÖi vào cái g†i là
‘trÀm không thú tÎch’ ho¥c khá hÖn thì vào Không
ñÎnh rÒi tái sinh vào cõi tr©i Vô TÜªng Thiên ho¥c
Không Vô Biên XÙ.
Tr©i trong Çâu ngåi gì mây gió. Chính vì tánh
cûa hÜ không là trÓng r‡ng nên mây mÜa, gió bão
m§i hiŒn ra ÇÜ®c. Tuy hiŒn ra Çó nhÜng chúng
không làm giäm hay mÃt Çi tánh không cûa bÀu
tr©i. Chính vì bÀu tr©i trÓng r‡ng nên mây Çen
cÛng có, mây tr¡ng cÛng có. Chính vì t¿ tánh cûa
tâm trÓng r‡ng nên thiŒn cÛng có mà ác cÛng có.
Khi cä mây Çen và mây tr¡ng ÇŠu tan h‰t thì bÀu
tr©i t¿ nó hi‹n l¶. Hi‹n l¶ ra sao ? TÓi thui hay
tr¡ng xóa ? Ban ngày m¥t tr©i chi‰u sáng bÀu tr©i
xanh trong, ban Çêm muôn vàn ánh sao lÃp lánh.
Không phäi mÀu nhiŒm hay sao ?
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Khi tánh không hoàn toàn hi‹n l¶ thì các ÇÙc
tính khác cûa PhÆt tánh cÛng hi‹n l¶. TØ xÜa Ç‰n
nay ta quen sÓng dÜ§i m¶t bÀu tr©i u ám, phû ÇÀy
mây Çen rÒi cÙ ng« bÀu tr©i là nhÜ th‰. RÒi m¶t
ngày nào Çó, ánh sáng m¥t tr©i soi thûng làn mây,
m¶t chút tr©i xanh hi‹n l¶ trÜ§c m¡t, ta bØng tÌnh
hi‹u ÇÜ®c t¿ tánh xÜa nay cûa bÀu tr©i. T¿ tánh
xÜa nay tÙc là b°n tánh. Khi nói Ç‰n ch» tánh thì
phäi nói rõ tánh gì, hay tánh cûa cái gì ! Tánh cûa
nÜ§c là tánh Ü§t, tánh cûa lºa là tánh nóng, tánh
cûa chúng sinh là tánh hay giÆn hay ghen, v.v...
Trong kinh Læng Nghiêm hay ñåi PhÆt ñänh
Thû Læng Nghiêm, tØ trên Çänh ÇÀu (nhøc k‰) cûa
PhÆt Thích Ca phóng ra hào quang, trong hào
quang Çó låi bi‰n hiŒn ra các ÇÙc PhÆt. Chính
nh»ng PhÆt hóa quang NhÜ Lai này tuyên nói thÀn
chú Læng Nghiêm.
ñâu ai cÃm ta làm giÓng nhÜ vÆy. Trong các
saddhana cûa Tây Tång, hành giä bi‰n mình vào
tánh không qua câu mantra ‘om sobhava shuddha
sarvadharma...’, rÒi tØ hÜ không låi bi‰n hiŒn ra
dÜ§i hình tÜ§ng m¶t vÎ PhÆt hay Yidam, và sau Çó
cÛng phóng hào quang v.v... ñÜÖng nhiên khi
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quán tÜªng nhÜ th‰ m§i chÌ là tÆp làm trong tÜ
tÜªng, chÜa hóa hiŒn ÇÜ®c th¿c s¿, nhÜng ít ra
cÛng bi‰t ÇÜ®c là mình có khä næng làm dù chÌ là
š tÜªng.
N‰u thành t¿u, chÙng Ç¡c saddhana thì có th‹
bi‹u hiŒn ÇÜ®c nh»ng ÇÙc tính, phép t¡c thÀn
thông. Còn chÜa thành t¿u ÇÜ®c thì sau khi ch‰t,
vào cõi Trung ƒm, g¥p cänh d», ma qu› thú d»
rÜ®t thì nh§ låi mình là Yidam, tÙc kh¡c thân mình
bi‰n thành Yidam. Vì ª trong Trung Ãm thân, còn
g†i là Ý sanh thân, tÙc cái thân ÇÜ®c làm b¢ng š
tÜªng, mình nghï cái gì thì liŠn hiŒn ra ngay cái Çó,
nghï Ç‰n PhÆt A Di ñà thì PhÆt A Di ñà hiŒn ra
ti‰p dÅn mình vŠ C¿c låc.
HÕi: TÆp chuy‹n nhÆn thÙc (perception) là
phÜÖng tiŒn Ç¶c nhÃt cûa mÆt tông Tây Tång hay
còn có phÜÖng tiŒn nào khác ?
ñáp: Cách chuy‹n nhÆn thÙc là tu theo
saddhana cûa các Yidam3 nhÜ Chenrézi (Quan
Âm), Manjusri (VænThù), Yamantaka, Vajrayogini,
Guhyasamaja, Vajrapani, Kalachakra, Amitayus,
3

Yidam (b°n tôn) là nh»ng vÎ PhÆt hay BÒ Tát ÇÓi tÜ®ng cûa s¿
quán tÜªng trong m¶t saddhana.
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v.v... Ngoài ra còn có m¶t cách khác Çó là tu theo
sáu pháp yoga cûa Naropa, trong Çó hành giä phäi
h†c ÇiŠu khi‹n hÖi thª và các luÒng khí vi t‰ Ç‹
khai thông huyŒt Çåo, luân xa, v.v... nói chung là
vŠ tsa, lung, tiglé, ti‰ng Phån là nadi, prana, bindu.
Trên Çây là hai cách thÙc tu tÆp mà tôi Çã h†c,
nó thu¶c loåi Anuttarayoga-tantra, ngoài ra còn ba
loåi tantra khác n»a mà tôi không ÇÜ®c h†c.
HÕi: ThÜa thÀy có các bu°i lÍ Tây Tång, con
thÃy h† æn thÎt và uÓng rÜ®u, cái Çó có š nghïa gì?
ñáp: nh»ng bu°i lÍ (puja) mà có æn thÎt uÓng
rÜ®u, ti‰ng Tây Tång g†i là Tsok, ti‰ng Phån là
Ganacakra, có nghïa là tích tø công ÇÙc. Nh»ng
bu°i lÍ này cÛng là cÖ h¶i Ç‹ tÆp chy‹n s¿ nhÆn
thÙc cûa mình. Bình thÜ©ng ta cho rÜ®u thÎt là thÙ
bÃt tÎnh, qua bu°i lÍ v§i nh»ng thÀn chú (mantra)
và s¿ quán tÜªng thì nh»ng thÙ bÃt tÎnh kia trª
thành thanh tÎnh. Nói nhÜ vÆy không có nghïa là
mi‰ng thÎt kia trª thành mi‰ng bánh mà mi‰ng thÎt
vÅn là mi‰ng thÎt, nhÜng nhãn quang cûa ta không
còn thÃy nó bÃt tÎnh n»a mà là m¶t thÙ thanh tÎnh,
ti‰ng Phån g†i là amrita, tÙc nhÜ nÜ§c cam lÒ.
Trong nh»ng bu°i lÍ nhÜ vÆy thÜ©ng có vÃn ÇŠ xäy
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ra, Çó là s¿ låm døng. ñÓi v§i các vÎ sÜ Tây Tång,
khi làm lÍ h† Ç†c, hi‹u và quán tÜªng Çúng theo
nghi thÙc nên không có vÃn ÇŠ gì, nhÜng ÇÓi v§i
nh»ng ngÜ©i tham d¿ bu°i lÍ mà không hi‹u m¶t
chút gì vŠ giáo lš tantra, låi thêm tánh Üa nhÆu
nhËt, thích æn thÎt uÓng rÜ®u thì thÆt là tai håi.
Thông thÜ©ng, gi»a bu°i lÍ, sau khi làm phép
thanh tÎnh hóa các thÙc cúng dÜ©ng xong thì vÎ
tcheupeun (ngÜ©i lãnh trách nhiŒm phân phÓi ÇÒ
lÍ) Çem dâng thÙc æn lên các vÎ lama trÜ§c rÒi Ç‰n
PhÆt tº. Các vÎ lama chÌ lÃy tÜ®ng trÜng m¶t mi‰ng
thÎt rÃt nhÕ và n‰m m¶t chút rÜ®u trên ÇÀu ngón
tay thôi, còn các cÜ sï thì ham hÓ lÃy nh»ng mi‰ng
thÎt to và húp thÆt nhiŠu rÜ®u, nhiŠu lúc h† còn lÃy
cho cÓ Ç‹ dành sau bu°i lÍ æn ti‰p hay nhÆu ti‰p.
CÛng cùng m¶t bu°i lÍ mà có hai hång ngÜ©i
khác nhau: m¶t hång tích tø công ÇÙc qua s¿ nhÆn
thÙc thanh tÎnh, m¶t hång tåo nghiŒp ham æn ham
nhÆu.
N‰u hi‹u ÇÜ®c š nghïa cûa các bu°i lÍ nhÜ th‰
thì Çó là nh»ng cÖ h¶i cho ta vÜ®t qua cái chÃp nhÎ
biên tÎnh và bÃt tÎnh. NhiŠu lúc ta tÜªng mình tu
hành æn chay thanh tÎnh, nhìn ngÜ©i khác æn thÎt
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bÃt tÎnh, nhÜng Çâu ng© là mình còn dính m¡c hai
bên.
Không phäi bu°i lÍ nào cÛng có æn thÎt uÓng
rÜ®u, chÌ nh»ng bu°I lÍ l§n nhÜ Vajrayogini,
Yamantaka, Guhyasamaja, Chakra-samvara,
Kalachakra m§i có. Còn nh»ng lÍ nhÕ nhÜ
Chenrézi, Manjusri, Amitayus, v.v... thì không có.
Ngoài nh»ng bu°i lÍ Tsok, không ai ÇÜ®c uÓng
rÜ®u cä, vì Çó là m¶t trong næm gi§i cæn bän cûa
PhÆt tº. Riêng vŠ æn thÎt thì Tây Tång không có
gi§i cÃm Çó, nhÜng vÎ lama nào có š thÙc thì trÜ§c
khi æn thÎt h† tøng m¶t câu chú Ç‹ giúp cho con
thú vãng sinh và chính h† cÛng b§t t¶i.
HÕi: ThÀy có th‹ nói thêm vŠ các vÎ lama có v®
không ?
ñáp: Nh»ng vÎ lama có v® Ça sÓ thu¶c phái
Nying-mapa (c° mÆt). Theo giáo lš vŠ tsa, lung,
tiglé thì khi ÇÜa ÇÜ®c luÒng nguyên khí prana
(lung) vào ÇÜ©ng kinh trung ÜÖng (Shushumna,
Uma) chåy lên ÇÌnh ÇÀu thì hành giä chÙng ng¶,
Çåt ÇÜ®c tánh không và s¿ khoái låc cùng m¶t lúc.
S¿ khoái låc t¶t Ç¶ mà con ngÜ©i có th‹ có là khi
giao hoan, nhÜng s¿ sung sÜ§ng Çó rÃt ng¡n ngûi
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và nguy hÖn n»a là sau khi n‰m mùi khoái låc rÒi,
con ngÜ©i trª thành nô lŒ thèm khát muÓn tái diÍn
låi cäm giác Çó. MuÓn th¿c hiŒn ÇiŠu này, ngÜ©i ta
phäi lŒ thu¶c vào m¶t tình nhân hay hôn phÓi và
Çây chính là nguyên nhân cûa kh° Çau.
M¶t hành giä tu luyŒn khá, làm chû ÇÜ®c ít
nhiŠu luÒng nguyên khí prana cûa mình mà chÜa
giác ng¶, có th‹ tìm m¶t ngÜ©i n» Ç‹ giao hoan. Vì
khi giao hoan, anh ta có th‹ ÇÜa luÒng prana vào
sån Çåo trung ÜÖng dÍ dàng hÖn. N‰u thành công
thì anh ta Çåt ÇÜ®c giác ng¶ và khoái låc cùng m¶t
lúc, và s¿ khoái låc này vïnh viÍn không bao gi©
mÃt. NhÜng Çâu phäi ai cÛng thành công h‰t, có
nhiŠu ngÜ©i không thành công mà låi trª thành nô
lŒ cho s¡c døc, Çó là con dao hai lÜ«i. Chính vì th‰
mà ngài Tsongkhapa, sáng t° cûa phái Gélugpa
(Hoàng måo) Çã b¡t ÇŒ tº phäi gi» gi§i luÆt thanh
tÎnh.
HÕi: M¶t ngÜ©i giác ng¶ không sung sÜ§ng an
låc hay sao mà phäi tìm giao hoan ?
ñáp: NgÜ©i giác ng¶ có hai hång:
1) Tu theo thiŠn quán, quán chi‰u th£ng vào
tâm, lÃy tâm làm ÇÓi tÜ®ng tu hành. Ng¶ ÇÜ®c bän
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tâm hay b°n lai diŒn møc, Çó là tâm giác ng¶. VÎ
này tuy giác ng¶ nhÜng chÜa làm chû ÇÜ®c thân,
vÅn có th‹ bŒnh hoån Óm Çau, kh° sª vŠ thân xác,
và không có thÀn thông.
2) Tu thiŠn ÇÎnh trÜ§c, chÙng ÇÜ®c ÇÎnh, có
thÀn thông, sau Çó chuy‹n qua tu quán, chÙng ng¶
ÇÜ®c bän tâm. VÎ này giác ng¶ có thÀn thông, và
có th‹ làm chû ÇÜ®c thân xác.
Cä hai hång này ÇŠu có an låc nhÜng không có
khoái låc. An låc thu¶c vŠ tâm, khoái låc thu¶c vŠ
th‹ xác. Khi tâm an, không còn v†ng tÜªng phiŠn
não thì kh° Çâu còn, Çó là sung sÜ§ng (låc). S¿
sung sÜ§ng này thu¶c vŠ tâm. Có nh»ng vÎ giác
ng¶ rÒi nhÜng thân th‹ bŒnh tÆt hoành hành, Çau
Ç§n quá phäi nhÆp ÇÎnh Ç‹ b§t Çau ho¥c nhÆp
Ni‰t bàn luôn.
NgÜ©i Ç©i thì ngÜ®c låi, không Çi tìm an låc mà
tìm khoái låc, tìm sung sÜ§ng qua cäm giác th‹ xác.
NhÜng m†i cäm giác vÆt chÃt ÇŠu vô thÜ©ng,
không tÒn tåi lâu bŠn, sÜ§ng m¶t chút rÒi låi kh°
ngay, giÓng nhÜ ngÜ©i khát uÓng nÜ§c muÓi.
NgÜ©i tu nên tìm an låc, không nên tìm khoái
låc. NhÜng n‰u tìm ÇÜ®c cä hai, vØa an låc vØa
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khoái låc thì có sung sÜ§ng (b¶i låc) hÖn không ?
Và Çây là møc Çích mà hành giä tu theo tsa, lung,
tiglé nh¡m t§i. Quš vÎ nghe qua thÃy ham, nhÜng
con ÇÜ©ng này rÃt nguy hi‹m, c¿c kÿ nguy hi‹m !
Thành công thì ít mà thÃt båi rÃt nhiŠu. ThÃt båi ª
Çây là Çau kh°, Ç†a låc chÙ không phäi dÆm chân
tåi ch‡.
HÕi: Tu mÆt tông mà chÌ tøng chú thôi, nhÜ vÆy
có ÇÜ®c không ?
ñáp: ñÜ®c. N‰u tøng chú Çúng theo âm ti‰ng
Phån (sanskrit) thì tÓt hÖn. Khi tâm nhìn m¶t ÇÓi
tÜ®ng nào lâu thì nó có khuynh hÜ§ng trª thành
m¶t v§i ÇÓi tÜ®ng Çó. Ti‰ng Phån hay Phåm âm
là nh»ng âm thanh có tÀng sÓ rung Ç¶ng rÃt cao.
Khi chuyên tâm hay nhÃt tâm tøng chú, tâm trª
thành m¶t v§i câu chú và nó ÇÜ®c nâng lên m¶t
bình diŒn rung Ç¶ng tÜÖng Üng v§i câu chú, lúc Çó
hành giä t¿ nhiên chÙng Çåt m¶t cái gì Çó nhiŒm
mÀu, không th‹ suy nghï diÍn tä ÇÜ®c (bÃt khä tÜ
nghì), vì nó vÜ®t quá bình diŒn š thÙc thông
thÜ©ng.
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bÓ thí
HÕi: Trong quy‹n BÓ Thí Ba La MÆt thÀy nói bÓ
thí mà có tâm kính tr†ng thì m§i ÇÜ®c phÜ§c nhiŠu.
NhÜng có nh»ng thÀy tu lè phè, không ai cúng
dÜ©ng ho¥c ít ngÜ©i cúng dÜ©ng, con thÃy t¶i
nghiŒp nên cúng dÜ©ng. NhÜ vÆy có ÇÜ®c phÜ§c
không ?
ñáp: VÅn ÇÜ®c phÜ§c nhÜng phÜ§c ít. Vì Çó là
cúng dÜ©ng v§i tâm t¶i nghiŒp chÙ không phäi tâm
kính tr†ng.
HÕi: Có nhiŠu PhÆt tº khi cúng dÜ©ng chÌ thích
cúng dÜ©ng các vÎ Hòa ThÜ®ng hay ThÜ®ng T†a vì
bi‰t cúng nhÜ vÆy së ÇÜ®c phÜ§c nhiŠu. NhÜ vÆy
thì sao ?
ñáp: Cúng dÜ©ng nhÜ vÆy là cúng dÜ©ng mà
có š mÜu ÇÒ, vÅn ÇÜ®c phÜ§c nhÜng phÜ§c ít vì
tâm không trong såch, ích k›.
HÕi: Trên ÇÜ©ng Ç‰n chùa, con g¥p m¶t ngÜ©i
æn mày xin tiŠn. Trong túi chÌ còn m¶t ÇÒng, con
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phân vân không bi‰t nên cho ngÜ©i æn mày hay
Çem lên cúng chùa ?
ñáp: Theo cô thì cô së làm gì ?
HÕi: Theo con thì con cho ngÜ©i æn mày. NhÜng
có nhiŠu thÀy nói con nên Çem cúng chùa rÒi hÒi
hÜ§ng công ÇÙc cho ngÜ©i æn mày. ThÀy nghï sao?
ñáp: NgÜ©i æn mày cÀn gì ? Và chùa cÀn gì ?
NgÜ©i æn mày cÀn m¶t ÇÒng cûa cô Ç‹ æn cho Ç«
Çói, còn chùa cÀn m¶t ÇÒng cûa cô Ç‹ ÇËp hÖn, to
hÖn hay phát tri‹n hÖn ? N‰u cúng chùa rÒi hÒi
hÜ§ng cho ngÜ©i æn mày thì nhiŠu khi lúc Çó h† Çã
ch‰t Çói rÒi. Cô không cúng chùa hôm nay thì cúng
ngày mai. Cô không cúng chùa hôm nay thì có
ngÜ©i khác cúng. Quš thÀy Çâu có Çói. Và nhiŠu
lúc chùa cÛng Çâu cÀn m¶t ÇÒng mà cÀn Ç‰n cä
træm ngàn ÇÒng. M¶t ÇÒng cûa cô Çâu có thÃm thía
gì !
‘Dù xây chín Ç®t phù ÇÒ, không b¢ng làm
phÜ§c cÙu cho m¶t ngÜ©i’. Trong viŒc cúng dÜ©ng,
bÓ thí, làm phÜ§c cÀn phäi phát xuÃt tØ tâm, tùy
tâm tác hành, chÙ không nên tính toán hÖn thiŒt.
Trong ngôn ng» PhÆt h†c, tâm, š và thÙc ÇÜ®c hi‹u
lÅn l¶n nhÜ m¶t thÙ. NhÜng theo ngôn ng» bình
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dân thì tâm có nghïa là quä tim, là tÃm lòng chÙ
không phäi š thÙc phân biŒt tính toán. ñi ÇÜ©ng
thÃy m¶t ngÜ©i nghèo kh° xin æn, ta Ç¶ng lòng
(Ç¶ng tâm) cÙu giúp h†, Çó là lòng tØ bi Çang hi‹n
l¶. Không nên dùng š thÙc tính toán xem cÙu giúp
nhÜ vÆy ÇÜ®c bao nhiêu phÜ§c.
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tu

HÕi: ThÜa thÀy tu Ç‹ làm gì ?
ñáp: ñ‹ h‰t kh°, ÇÜ®c an låc, hånh phúc.
HÕi: Có nhiŠu ngÜ©i không tu mà vÅn có an låc,
và có nhiŠu ngÜ©i tu mà không ÇÜ®c an låc.
ñáp: Ÿ Çây cÀn phäi phân biŒt gi»a an låc và
khoái låc. An låc là s¿ bình an cûa tâm hÒn. Nh©
tâm hÒn bình an nên cäm thÃy sung sÜ§ng (låc).
Khoái låc là s¿ sung sÜ§ng khi nh»ng Çòi hÕi,
khao khát cûa giác quan hay th‹ xác ÇÜ®c thÕa
mãn. Thí dø ngÜ©i nghiŒn rÜ®u, ÇÜ®c uÓng rÜ®u thì
h† sung sÜ§ng, Çó là khoái låc. H† nói tôi Çâu cÀn
tu Ç‹ có hånh phúc, chÌ cÀn m¶t bÀu rÜ®u là tôi
sung sÜ§ng rÒi.
NgÜ©i nghiŒn thuÓc lá, không có thuÓc hút, h†
cäm thÃy kh° sª khó chÎu. ñÜ®c m¶t Çi‰u thuÓc,
h† cäm thÃy sung sÜ§ng. S¿ sung sÜ§ng này g†i là
khoái låc, không phäi an låc.
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M¶t ngày nào Çó ngÜ©i nghiŒn rÜ®u hay nghiŒn
thuÓc š thÙc ÇÜ®c s¿ nô lŒ cûa mình, hi‹u ÇÜ®c
nghiŒn ngÆp làm mình Çau kh° nên quy‰t tâm tØ
bÕ rÜ®u, thuÓc. ñÜÖng nhiên trong th©i gian ÇÀu
anh së bÎ bÙc rÙc khó chÎu khi cÖn nghiŠn n°i lên.
NhÜng Ç‰n khi thành công, g¥p låi nh»ng ngÜ©i
uÓng rÜ®u, hút thuÓc, tâm anh bình thän, không
còn Çau kh° vì rÜ®u và thuÓc n»a, Çó là an låc.
Nh»ng ngÜ©i có nhà lÀu xe hÖi, v® ÇËp con
ngoan, tiŠn cûa dÜ giä, bäo h† Çi tu là ÇiŠu vô lš.
Vì có kh° m§i có tâm niŒm Çi tu Ç‹ h‰t kh°. NhÜng
h† Çâu có kh° mà bäo h† Çi tu ?
Bình thÜ©ng Çi tu phát xuÃt tØ hai Ç¶ng l¿c:
1) Chính mình Çã n‰m mùi Çau kh° nên tìm
ÇÜ©ng giäi thoát.
2) Bän thân mình tuy chÜa rÖi vào cänh kh° Çó
nhÜng nh© trí huŒ quán sát, hi‹u ÇÜ®c cänh kh°
nên Çi tu. ñó là trÜ©ng h®p cûa thái tº Siddharta.
MuÓn h‰t kh°, thoát kh° thì phäi bi‰t, phäi hi‹u
th‰ nào là kh° chÙ ! Bªi vÆy trong TÙ DiŒu ñ‰ ÇÙc
PhÆt Çã dåy vŠ kh° Ç‰ trÜ§c h‰t.
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Bây gi© nói Ç‰n ngÜ©i tu mà không ÇÜ®c an låc.
Ÿ Çây có rÃt nhiŠu lš do, tôi chÌ nêu ra vài lš do
thông thÜ©ng:
* ch†n pháp môn không h®p v§i cæn cÖ, sª
thích cûa mình.
* ch†n Çúng pháp môn nhÜng không t¿ liŒu sÙc
mình, muÓn tu gÃp quá, muÓn giác ng¶ liŠn,
nhÜ Çàn lên giây quá cæng. Ho¥c tu lè phè
không thÃy k‰t quä nhÜ giây quá chùn.
* môi trÜ©ng tu tÆp không thuÆn l®i, thÀy bån
ích k›, ganh tœ. NgÜ©i m§i tu rÃt cÀn thÀy lành
bån tÓt, tæng Çoàn hòa h®p, huynh ÇŒ thÜÖng
yêu Çùm b†c lÅn nhau. Khi nào cæn cÖ v»ng rÒi
thì lúc Çó nghÎch cänh hay thuÆn cänh không
thành vÃn ÇŠ.
* chÜa hi‹u rõ pháp môn mình theo, thÃy ngÜ©i
khác làm thì mình b¡t chÜ§c làm.
Tóm låi tu là Ç‹ h‰t kh°. Tu Çúng thì có an låc.
N‰u sau m¶t th©i gian tu mà chÜa thÃy an låc thì
phäi xét låi pháp môn tu cûa mình, phäi tham vÃn
h†c hÕi v§i thiŒn tri thÙc.
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HÕi: VØa rÒi thÀy nói vŠ an låc. Còn nhiŠu ngÜ©i
tu lâu næm mà không có hånh phúc thì sao ?
ñáp: Hånh phúc không có thÆt. Nói m¶t cách
khác, hånh phúc t¿ thân không có thÆt (le bonheur
n’existe pas en soi). Hånh phúc chÌ có th‹ ÇÜ®c cäm
nhÆn hay không mà thôi. Chính nh»ng quan niŒm
và thói quen cûa ta, nh»ng tÜ tÜªng Çóng khung
cûa ta có cho phép ta n‰m ÇÜ®c, hÜªng ÇÜ®c hånh
phúc hay không ?
N‰u bäo hånh phúc là có cÖm æn áo m¥c. VÆy
sao rÃt nhiŠu ngÜ©i có cÖm æn áo m¥c mà vÅn
không thÃy hånh phúc ? N‰u bäo hånh phúc là có
thÆt nhiŠu tiŠn. VÆy sao nhiŠu ngÜ©i t› phú, triŒu
phú vÅn cäm thÃy chÜa Çû, chÜa hånh phúc ?
M¶t ÇÙa trÈ Çang Çói, Çòi æn. NgÜ©i mË cho nó
æn thì nó cäm thÃy sung sÜ§ng hånh phúc. NhÜng
n‰u nó không Çói mà ngÜ©i mË cÙ Çem ÇÒ æn dí
vào m¥t nó, b¡t nó æn thì æn trª thành m¶t c¿c hình,
không còn là hånh phúc ÇÓi v§i nó n»a.
M¶t ngÜ©i æn xin nhÆn ÇÜ®c m¶t hai ÇÒng là
cäm thÃy sung sÜ§ng. NhÜng v§i m¶t ngÜ©i triŒu
phú thì phäi ÇÜ®c båc triŒu m§i thÃy sung sÜ§ng.
NhÜ vÆy sung sÜ§ng hay hånh phúc tùy thu¶c vào
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s¿ bi‰t Çû (tri túc) hay không bi‰t Çû, bi‰t hài lòng
v§i nh»ng gì mình có hay là muÓn Çòi hÕi hÖn.
NgÜ©i tu là muÓn h‰t kh°. VÆy Ç‰n khi nào m§i
h‰t kh° ? VŠ C¿c låc hay thành A La Hán m§i h‰t
kh° ? N‰u thi‰u nhÆn thÙc, không bi‰t tri túc thì tu
cách mÃy Çi n»a cÛng vÅn kh° nhÜ thÜ©ng. Càng
tu càng kh°, vì cái hånh phúc mà mình muÓn Çåt,
nó Çâu phäi ª Çây và bây gi©, nó ª tÆn phÜÖng tr©i
xa xæm nào Çó, và phäi sau khi ch‰t may ra m§i
ÇÜ®c nó. NhÜ vÆy thì tØ Çây Ç‰n lúc Çó mình vÅn
phäi ti‰p tøc kh° dài dài.
ThÀy NhÃt Hånh là ngÜ©i rÃt có công trong viŒc
cäi cách tÜ tÜªng tu hành. ThÀy dåy nh»ng phÜÖng
pháp giúp cho ngÜ©i tu Çåt ÇÜ®c an låc và bi‰t
thÜªng thÙc hånh phúc ngay trong hiŒn tåi. ChÌ cÀn
m¶t chút chánh niŒm và tÌnh thÙc ta có th‹ bi‰n
nh»ng xä th† thành låc th†, bi‰n trÀn cänh thành
thiên cänh...
HÕi: Có ngÜ©i tu chÌ cÀu vŠ cõi tr©i thì sao ?
ñáp: N‰u chÌ bàn vŠ ch» tu thôi thì tu có nghïa
là sºa, Çang hÜ sºa låi cho tÓt, Çang cong sºa låi
cho th£ng, Çang kh° sºa låi cho h‰t kh°.

94
Cänh kh° cûa m‡i ngÜ©i m‡i khác, cÜ©ng Ç¶
kh° cÛng khác nhau, nên s¿ mong muÓn h‰t kh°
cÛng khác nhau. Do Çó m§i có ngÛ thØa PhÆt giáo,
ta không th‹ nào b¡t h‰t m†i ngÜ©i phäi tu thành
PhÆt.
HÕi: Th©i nay muÓn Çi tu thì phäi làm sao ?
ñáp: Tu hay là Çi tu ? ñi tu thì dÍ, còn tu m§i
khó.
MuÓn Çi tu thì vào chùa xin thÀy cåo tóc, th†
gi§i Ç¡p y là xong. NhÜng có ngÜ©i Çi tu mà không
tu, hình thÙc xuÃt gia mà trong lòng không chÎu sºa
Ç°i nh»ng tánh hÜ tÆt xÃu, cÙ khÜ khÜ gi» lÃy tÆp
khí cÛ, ganh tœ, ngã mån, v.v... NgÜ®c låi có ngÜ©i
tu mà không Çi tu, không cåo tóc xuÃt gia, nhÜng
hi‹u Çåo, bi‰t t¿ sºa mình, thÜÖng yêu giúp Ç« kÈ
khác, không cÀu danh l®i, ích k› håi nhân.
S¿ xuÃt gia Çi tu là ÇiŠu thÜ©ng ÇÜ®c kinh luÆn
khuy‰n khích xÜng tán, nhÜ kinh Bát ñåi Nhân
Giác và ñåi Trí ñ¶ LuÆn. XuÃt gia thÜ©ng ÇÜ®c
giäng qua ba š nghïa: xuÃt hÒng trÀn gia, xuÃt tam
gi§i gia và xuÃt phiŠn não gia.
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Ngày nay khi nói Ç‰n xuÃt gia, ngÜ©i ta chÌ nghï
Ç‰n xuÃt hÒng trÀn gia, tÙc bÕ nhà Çi tu. NhÜng có
ngÜ©i vào chùa rÒi bi‰n cái chùa cûa mình thành
m¶t cái nhà khác to l§n hÖn cái nhà hÒng trÀn cÛ.
Và nhÜ vÆy thì Çâu có xuÃt Çi Çâu !
ñÓi v§i tôi, xuÃt gia nói lên tinh thÀn xä bÕ
không bám víu. Ÿ Ç©i gia Çình, v® con, cûa cäi,
danh v†ng, ÇÎa vÎ là ÇiŠu mà ai cÛng bám víu, chÃp
ch¥t, cÓ gi» cho là quš giá nhÃt. VÆy mà ta dám tØ
bÕ, buông xä ra Çi Ç‹ tìm chân lš, giäi thoát, Çó m§i
thÆt là xuÃt gia.
Chúng ta không chÎu nhìn cái tinh thÀn xuÃt gia
mà cÙ nhìn vào hình thÙc xuÃt gia. M¶t ngÜ©i cåo
tóc Çi tu mà bám víu vào chùa, vào tÜ®ng cûa mình
thì ngÜ©i Çó tuy mang hình thÙc xuÃt gia nhÜng
th¿c ra chÜa hŠ xuÃt gia. M¶t ngÜ©i cÜ sï tåi gia,
sÓng r¶ng rãi, bÓ thí, không bám víu vào gia tài, cûa
cäi, v® con, n‰u cái gì cÀn buông bÕ thì s¤n sàng
buông bÕ, ÇÜ®c vÆy thì tuy hình thÙc tåi gia mà Çã
xuÃt gia.
XuÃt gia là ÇiŠu tÓt, nhÜng ÇÓi v§i tôi tu hay
không m§i là ÇiŠu quan tr†ng.
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HÕi: Con thÃy mình hãy còn tham, còn sân quá
nên chÜa tu ÇÜ®c !
ñáp: Chính vì còn tham và sân nên m§i cÀn tu,
cÀn sºa. N‰u không còn tham, sân, si n»a thì Çâu
cÀn tu làm gì. Nh»ng tánh tham, sân Çó làm mình
Çau kh°, trª thành m¶t ngÜ©i khó chÎu, khó thÜÖng,
khi‰n ngÜ©i khác xa lánh mình. Ý thÙc ÇÜ®c mình
còn tham, còn sân là ÇiŠu Çáng quš, nh© Çó m§i
cÀu h†c hÕi ti‰n tu.
PhÀn Çông chúng ta, ai nÃy ÇŠu còn tham, sân,
si nhÜng có mÃy ai š thÙc ÇÜ®c ÇiŠu Çó, ngÜ®c låi
cÙ tÜªng mình thánh thiŒn, Çåo ÇÙc, hiŠn lành, dÍ
thÜÖng.
HÕi: Sau khi quy‹n ‘ñåo Gì’ ÇÜ®c ph° bi‰n,
thÀy làm nhiŠu ngÜ©i hoang mang. H† nói thÀy là
tu sï mà còn không bi‰t mình có tu Çúng v§i Çåo
PhÆt hay không, nhÜ vÆy làm sao h† dám nÜÖng
theo thÀy Ç‹ tu h†c ?
ñáp: Ÿ Çây có hai ÇiŠu. ThÙ nhÃt, trong quy‹n
ñåo Gì, n‰u Ç‹ š së thÃy r¢ng tôi vÅn tu theo Çåo
PhÆt, ho¥c Çúng hÖn là tôi vÅn theo tinh thÀn Çåo
giäi thoát. Tôi không còn theo Çúng nh»ng hình
thÙc cûa Çåo PhÆt Nguyên Thûy (Theravada), ñåi
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ThØa (Mahayana), hay Kim Cang ThØa Tây Tång
(Vajrayana) m¥c dù tôi Çã träi qua m¶t th©i gian tu
tÆp v§i nh»ng truyŠn thÓng Çó. TruyŠn thÓng nào
cÛng có cái hay và ÇÜÖng nhiên cÛng có cái dª. Khi
theo h†c v§i m¶t truyŠn thÓng nào Çó, ta có quyŠn
(và nên bi‰t) l¿a ch†n nh»ng ÇiŠu hay Ç‹ áp døng
và loåi bÕ nh»ng ÇiŠu cÓ chÃp bäo thû.
ñiŠu thÙ hai, khi vi‰t quy‹n ñåo Gì, tôi không
cÓ š làm ai hoang mang cä, tôi chÌ muÓn thay Ç°i,
nói lên cäm nghï và kinh nghiŒm cûa mình. Nh»ng
quy‹n sách tôi vi‰t vŠ trÜ§c, PhÆt tº có th‹ Üa thích
vì nó Çi Çúng khuôn kh° truyŠn thÓng, có nghïa là
ông thÀy vi‰t sách chÌ Ç‹ lÆp låi ho¥c bình luÆn,
giäng giäi l©i PhÆt nói cho PhÆt tº yên chí theo Çó
tu hành. ñ‹ PhÆt tº m‰n m¶, tôi có th‹ ti‰p tøc dÎch
kinh, vi‰t sách theo Çà cÛ, PhÆt nói th‰ này, PhÆt
nói th‰ kia, v.v... NhÜng th¿c s¿, PhÆt có nói Çúng
nhÜ th‰ không, hay là chính tôi nói rÒi mÜ®n danh
PhÆt ?
Trong MÜ©i ñiŠu Tâm NiŒm có nói ‘h†c Çåo mà
không bÎ khúc m¡c thì sª h†c không thÃu Çáo’. NhÜ
vÆy h†c Çåo mà có hoang mang, có nghi ng© là
ÇiŠu tÓt, nh© vÆy mình m§i ti‰n b¶.
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Tôi không muÓn PhÆt tº phäi tin hay phäi nghe
theo tôi vì lš do tôi là tu sï. Tôi Çã nói trong sách là
tôi không muÓn làm thÀy ai cä, tôi chÌ chia xÈ m¶t
kinh nghiŒm sÓng, th‰ thôi !
Ngày nay trên th‰ gi§i có rÃt nhiŠu Çåo sÜ (guru)
và tà sÜ, có nhiŠu giáo phái (secte) kÿ lå xuÃt hiŒn
nhÃt là ª Âu MÏ. NgÜ©i h†c Çåo, cÀu Çåo phäi sáng
suÓt l¿a ch†n. Riêng trong PhÆt giáo, Çâu phäi thÀy
nào nói gì mình cÛng phäi tin theo. M‡i ngÜ©i phäi
t¿ š thÙc Ç©i mình, phäi t¿ th¡p ÇuÓc lên mà Çi,
NhÜ Lai chÌ là ngÜ©i chÌ ÇÜ©ng. ñÙc PhÆt Çâu có
muÓn chúng ta tin theo ngài m¶t cách mù quáng,
ngài nói: ‘Tin ta mà không hi‹u ta Çó là hûy báng
ta’. N‰u tin mà không hi‹u thì có khác gì tin dÎ
Çoan, và nhÜ th‰ vô tình xem PhÆt nhÜ thÀn thánh
ngoåi Çåo ban phúc giáng h†a.
HÕi: Con Çã quy-y v§i m¶t thÀy rÒi, nay con
muÓn quy-y låi làm ÇŒ tº thÀy có ÇÜ®c không ?
ñáp: Quy-y Ç‹ làm gì ? Quy-y v§i tôi thì thành
ÇŒ tº cûa tôi hä ? Quy là quay trª vŠ, y là nÜÖng
theo. Quy-y nói cho Çû là quy-y Tam Bäo, tÙc quay
vŠ nÜÖng t¿a PhÆt, Pháp, Tæng. M¶t vÎ thÀy truyŠn
lÍ quy-y chÌ là ngÜ©i Çåi diŒn làm trung gian ÇÜa ta
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vŠ v§i Tam Bäo. Sau lÍ quy-y ta trª thành ÇŒ tº cûa
PhÆt Thích Ca, ÇŒ tº cûa tÃt cä quš thÀy chÙ không
phäi ÇŒ tº cûa riêng cá nhân thÀy nào.
Xin cám Ön cô Çã Ç¥t câu hÕi trên, nó có vÈ h®p
lš và hÖi ngây thÖ m¶t chút nhÜng Çó là m¶t quan
niŒm sai lÀm mà Ça sÓ PhÆt tº thÜ©ng m¡c phäi.
Có nhiŠu PhÆt tº quy-y v§i m¶t thÀy A, trª
thành ÇŒ tº cûa thÀy A. H† chÌ tôn kính, nghe l©i
thÀy A thôi, còn nh»ng thÀy khác h† không cÀn
bi‰t. Sau m¶t th©i gian, thÀy trò xích mích, bÃt hòa,
h† chán ghét thÀy A, không còn muÓn làm ÇŒ tº
thÀy A n»a, có nhiŠu ngÜ©i còn xé luôn cä phái
quy-y mà h† Çã th† v§i thÀy A. Sau Çó h† Çi tìm
m¶t thÀy khác xin quy-y låi.
VŠ phía quš thÀy, có nhiŠu thÀy truyŠn lÍ quyy cho PhÆt tº xong rÒi nói: quš vÎ là ÇŒ tº cûa tôi.
ñÓi v§i tôi, PhÆt tº quy-y m¶t lÀn là Çû, không
cÀn quy-y låi nhiŠu lÀn v§i nhiŠu thÀy khác nhau.
PhÆt tº là ÇŒ tº cûa Tam Bäo chÙ không phäi ÇŒ tº
cûa riêng thÀy A hay thÀy B. N‰u ta tu h†c v§i thÀy
A không ti‰n b¶ thì ta có quyŠn theo h†c v§i thÀy
B, thÀy C, v.v...
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HÕi: Sau quy‹n ñåo Gì, nhiŠu ngÜ©i th¡c m¡c,
không bi‰t thÀy bây gi© tu theo Çåo gì ? Tu thiŠn,
tÎnh Ç¶ hay mÆt tông ?
ñáp: Tåi sao phäi Çóng khung tôi vào Çåo gì ?
Tôi ráng tÆp tu th‰ thôi. Không tu thiŠn cÛng không
tu tÎnh Ç¶ hay mÆt tông. B¶ Çåo PhÆt chÌ có ba cái
Çó thôi sao ? N‰u quš vÎ nhÃt ÇÎnh muÓn m¶t danh
tØ thì tôi tu Sºa. Nói vÆy hÖi thØa vì tu tÙc là sºa
Ç°i, tØ xÃu trª thành ÇËp, kh° trª thành vui, ích k›
thành l®i tha. Cái ch» chính và quan tr†ng là ch»
Tu mà không ai Ç‹ š nhÃn månh, cÙ mäi mê chåy
theo sau ch» tu, tu Çåo nào, tu môn nào, tu theo ai,
v.v...
Nói tu Sºa tuy hÖi thØa và ngây ngô nhÜng rÃt
nhiŠu ngÜ©i quên mÃt møc Çích cûa s¿ tu và cÛng
quên luôn tu là sºa. Tuy thØa nhÜng Çúng chÙ
không có sai. Trong ti‰ng ViŒt mình cÛng có nhiŠu
ch» thØa nhÜ: khai mª, khám xét, sinh sÓng, xuÃt
ra, nhÆp vô, v.v... ñó là nh»ng ch» kép mà ch» ÇÀu
là ti‰ng Hán, ch» sau là ti‰ng ViŒt và cä hai ÇŠu
cùng m¶t nghïa.
N‰u quš vÎ không thích tu sºa thì tu tÆp cÛng
ÇÜ®c. TÆp sÓng cho ra sÓng, sÓng sao cho hånh
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phúc ÇØng ích k› làm kh° mình, kh° ngÜ©i, Çó là
tu. ñúng nhÜ l©i PhÆt nói: ‘ChÜ ác måc tác, chúng
thiŒn phøng hành, t¿ tÎnh kÿ š, thÎ chÜ PhÆt giáo’.
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tu thân và tâm
Trong quy‹n ñåo Gì chÜÖng ‘âm dÜÖng nam
n»’, phÀn cuÓi tôi có nói: ñÓi v§i tôi, tu là tu cä
hai, tu thân và tu tâm. Tinh thÀn và th‹ xác luôn
Çi Çôi. Không th‹ có m¶t tinh thÀn båc nhÜ®c trong
m¶t th‹ xác tráng kiŒn hay tinh thÀn minh mÅn
trong m¶t th‹ xác bŒnh hoån.
Ÿ các chùa và tu viŒn, quš thÀy cô tu hành
thÜ©ng bÎ bŒnh rÃt nhiŠu, không bŒnh n¥ng thì
bŒnh nhË, không bŒnh này thì bŒnh kia. Sinh, lão,
bŒnh, tº Çâu ai tránh khÕi, nhÜng không phäi vì
th‰ mà sÓng m¶t cách cÄu thä, bØa bãi, không vŒ
sinh.
Qua kinh nghiŒm bän thân, trÜ§c kia tôi cÙ
nghï tu là tìm m¶t ch‡ trong chùa, trong am v¡ng
ngÒi yên tham thiŠn nhÆp ÇÎnh, ho¥c hàng ngày
tøng kinh niŒm PhÆt là Çû. NhÜng thÆt không Çû tí
nào ! Thân th‹ tôi gÀy y‰u dÀn và Çi Ç‰n ch‡ bŒnh
hoån. Thành PhÆt Çâu chÜa thÃy mà thÃy s¡p ch‰t
Ç‰n nÖi. TØ Çó tôi nhÆn ra s¿ lÀm lÅn cûa mình là
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chÌ lo tu tâm mà không bi‰t tu thân. Tôi phäi bÕ
thì gi© ra bù Ç¡p låi s¿ thi‰u xót cûa mình b¢ng
cách nghiên cÙu vŠ ñông-y, th¿c tÆp Khí công,
Thái c¿c quyŠn và Yoga. Nh© vÆy sÙc khÕe cûa tôi
m§i trª låi bình thÜ©ng.
Sau Çây tôi xin nói vŠ næm ÇiŠu mà bÃt cÙ
ngÜ©i tu nào ho¥c theo Çåo nào cÛng có th‹ th¿c
hành ÇÜ®c, Çó là:
1) Buông thä, thÜ giãn.
2) VÆn Ç¶ng th‹ døc.
3) ñiŠu hòa hÖi thª.
4) ˆn uÓng Çúng cách.
5) ThiŠn quán.
Tu là sºa Ç°i cho tÓt ÇËp hÖn. Con ngÜ©i gÒm
có thân và tâm, n‰u chÌ sºa tâm thôi thì s¿ tu Çó
còn thi‰u xót. Næm ÇiŠu trên së giúp ta tu sºa cä
thân và tâm.
1) Buông thä, thÜ giãn
Thân và tâm tuy hai mà m¶t, nói cách khác th‹
xác và tinh thÀn liên quan rÃt mÆt thi‰t v§i nhau.
ñau ræng, Çau bøng mà ngÒi thiŠn thì tâm khó
ÇÜ®c an, và ngÜ®c låi n‰u tâm buÒn b¿c, lo âu thì
các b¡p thÎt, gân cÓt cÛng nhÙc mÕi, khó chÎu.
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Trong xã h¶i hiŒn nay con ngÜ©i sÓng rÃt v¶i vã,
hÃp tÃp, cæng th£ng, tØ tâm hÒn Ç‰n th‹ xác. N‰u
ta Ç‹ š nhìn vào nh»ng ngÜ©i væn minh, trí thÙc
m¶t chút thì së thÃy nào trán nhæn, mày chau, vai
co, c° rút, lÜng còng, v.v... NhiŠu ngÜ©i Çi làm mŒt
mÕi, vŠ nhà nhäy vào giÜ©ng ngû, nhÜng h† ngû
trong lo âu, tr¢n tr†c. Tuy g†i là ngû nhÜng cÖ th‹
và tinh thÀn không th¿c s¿ ÇÜ®c nghÌ ngÖi, nhiŠu
lúc sáng dÆy h† cäm thÃy còn mŒt mÕi hÖn n»a.
NgÜ©i tu cÀn tÆp buông thä, thÜ giãn. Buông
thä nh»ng lo âu, phiŠn mu¶n trong tâm š, và thÜ
giãn nh»ng cæng th£ng co rút cûa gân cÓt, b¡p thÎt.
Ta có th‹ tÆp buông thä trong tÜ th‰ ngÒi ho¥c
n¢m. Trong yoga có m¶t tÜ th‰ g†i là tÜ th‰ xác
ch‰t (savasana) dùng Ç‹ buông thä. Hành giä n¢m
ngºa trên sàn nhà, không n¢m trên nŒm, hai tay
và hai chân hÖi dang ra m¶t chút. M¡t nh¡m, hít
thª thÆt sâu và ÇŠu. Trong lúc hít thª thì chú tâm
vào s¿ phÒng lên xËp xuÓng cûa bøng. Sau Çó ta
chú š Ç‰n tØng phÀn trên cÖ th‹ và ra lŒnh cho nó
buông thä, tØ ÇÀu xuÓng Ç‰n chân, ho¥c tØ chân
lên ÇÀu. Ta së có cäm giác toàn thân ta nhÜ chäy
ra, ho¥c n¥ng nhÜ Çá. ñó là dÃu hiŒu thành công
cûa s¿ buông thä. Ta chÌ cÀn tÆp næm, mÜ©i phút

105
là Çû m‡i khi trong ngÜ©i cäm thÃy cæng th£ng,
b¿c d†c.
Danh tØ xác ch‰t rÃt hay. Chúng ta nhiŠu phiŠn
não, lo âu chÌ vì bám víu quá nhiŠu vào cu¶c Ç©i.
Giä sº n‰u n¢m xuÓng ch‰t thì sao ? Ch‰t thì m†i
s¿ ÇŠu phäi buông, dù muÓn dù không. Chúng ta
không buông xä ÇÜ®c vì cÙ nghï là mình së sÓng
Ç‰n træm tu°i m§i ch‰t. Bªi vÆy lâu lâu tÆp làm xác
ch‰t m¶t chút së giúp ta nh§ låi vô thÜ©ng và tÆp
buông xä.
2) VÆn Ç¶ng th‹ døc
Tu hành không phäi chÌ ngÒi yên m¶t ch‡,
tøng kinh, tham thiŠn nhÆp ÇÎnh là Çû. Th©i ÇÙc
PhÆt còn tåi th‰, Çi khÃt th¿c tØ làng này sang làng
kia, tØ trên núi xuÓng làng måc, Çó là m¶t hình
thÙc vÆn Ç¶ng cÖ th‹. T° Bách TrÜ®ng ch‰ ra n¶i
quy: ‘m¶t ngày không làm là m¶t ngày không æn’
(nhÃt nhÆt bÃt tác, nhÃt nhÆt bÃt th¿c), tæng chúng
phäi vác cuÓc ra ÇÒng làm viŒc. Nh© làm viŒc vÆn
Ç¶ng tay chân nhÜ th‰, khí huy‰t m§i ÇiŠu hòa lÜu
thông, tránh ÇÜ®c nhiŠu bŒnh tÆt. Trong truyŒn
ki‰m hiŒp cûa Kim Dung, ta thÃy các vÎ cao tæng
cûa chùa Thi‰u Lâm ÇŠu có võ công và n¶i l¿c

106
thâm hÆu. Không bi‰t s¿ thÆt có Çúng nhÜ th‰
không, nhÜng tôi thÃy ÇiŠu Çó có lš. NgÜ©i tu th©i
nay rÃt thi‰u vÆn Ç¶ng th‹ døc, nhÃt là nh»ng vÎ
xuÃt gia. Ÿ xÙ Âu MÏ ngÜ©i xuÃt gia Çâu có Çi làm
nên không có bäo hi‹m an sinh xã h¶i, m‡i lÀn bÎ
bŒnh phäi vào nhà thÜÖng thì thÆt là cä m¶t vÃn
ÇŠ kh° ! Phòng bŒnh hÖn ch»a bŒnh. Tôi ÇŠ nghÎ
quš vÎ nên tÆp Yoga, Khí công hay Thái c¿c
quyŠn, Çó là nh»ng môn th‹ døc có tính cách
dÜ«ng sinh và trÎ bŒnh. ñØng ch© lâm bŒnh rÒi
m§i Çi cÀu an, sám hÓi. Mình phäi chÎu trách
nhiŒm vŠ thân tâm mình.
3) ñiŠu hòa hÖi thª
Sinh vÆt nào cÛng phäi thª m§i sÓng ÇÜ®c. H‰t
thª là ch‰t ! HÖi thª là cây cÀu nÓi gi»a thân và
tâm. M‡i khi ta s® hãi, hÒi h¶p thì tim ÇÆp månh
và hÖi thª trª nên dÒn dÆp, ÇÙt quãng. NgÒi thiŠn
thân tâm an låc thì hÖi thª cÛng theo Çó mà trª
nên nhË nhàng vi t‰. NgÜ©i tu yoga rÃt chú tr†ng
Ç‰n cách làm chû hÖi thª, g†i là pranayama. Bình
thÜ©ng chúng ta chÌ hít thª v§i m¶t phÀn ba dung
tích cûa ph°i, và m‡i khi tâm hÒn bÃt an lo l¡ng,
ta thª ít hÖn n»a và nhiŠu lúc quên thª ho¥c nín
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thª luôn. HÖi thª là s¿ sÓng, hÖi thª Çem dÜ«ng
khí (oxygène) vào ph°i, Çi vào máu nuôi các t‰
bào cûa th‹ xác. Trên phÜÖng diŒn nguyên l¿c vi
t‰ (énergie subtile), hít thª Çúng cách së tác Ç¶ng
vào các luân xa (chakra), nuôi dÜ«ng các th‹ vi t‰
(corps subtils), khai tri‹n nh»ng khä næng huyŠn bí
cûa con ngÜ©i mà ta quen g†i là thÀn thông.
PhÆt giáo cÛng nói Ç‰n hÖi thª trong viŒc thiŠn
quán, nhÜ kinh Quán niŒm hÖi thª
(Anapanasatisutta). Løc diŒu pháp môn cûa tông
Thiên Thai cÛng nói Ç‰n viŒc Ç‰m hÖi thª (s° tÙc)
và theo dõi hÖi thª (tùy tÙc). Nh»ng ngÜ©i h†c
thiŠn v§i thÀy NhÃt Hånh ch¡c không lå gì viŒc thª
vào thª ra phÓi h®p v§i chánh niŒm và sinh hoåt
h¢ng ngày.
HÖi thª có š thÙc, có chánh niŒm là viŒc tÓt
nhÜng ta cÛng cÀn tÆp hít thª cho ÇÀy Çû, khai
tri‹n tÆn l¿c khä næng cûa buÒng ph°i.
NgÜ©i tu theo thiŠn Minh Sát cÛng chú š Ç‰n
hÖi thª ra vào và s¿ phÒng xËp cûa bøng. Khí công
cÛng nói ‘š dÅn khí’, n‰u ta chú š Ç‰n bøng thì dÀn
dÀn hÖi thª së Çi sâu xuÓng bøng. Cách hít thª ÇÀy
Çû nhÃt là theo yoga, khi hít vào ÇÄy hÖi xuÓng tÆn
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Çáy ph°i nên bøng phÒng lên trÜ§c, sau Çó ta hít
thêm n»a lÃp ÇÀy phÀn trên nên lÒng ng¿c phÒng
lên sau. Khi thª ra bøng xËp xuÓng trÜ§c và ng¿c
xËp xuÓng sau, nhÜ vÆy thán khí ÇÜ®c tÓng ra
ngoài tÓi Ça.
M‡i ngày ta nên bÕ ra næm, mÜ©i phút tÆp låi
cách hít thª. Sau Çây là m¶t cách tÆp ÇÖn giän cûa
pranayama. Khi hít vào ta Ç‰m thÀm tØ m¶t Ç‰n
bÓn. Sau Çó gi» hÖi trong ph°i, cÛng Ç‰m t§i bÓn.
RÒi thª ra Ç‰m bÓn. Nín hÖi Ç‰m bÓn. RÒi låi hít
vào Ç‰m bÓn. NhÜ vÆy s¿ hít thª ÇÜ®c chia làm
bÓn giai Ç†an b¢ng nhau: hít vào, gi» hÖi, thª ra,
nín hÖi.
Pranayama còn nhiŠu cách tÆp phÙc tåp hÖn
n»a, trên Çây chÌ là m¶t cách tÆp ÇÖn giän giúp ta
gi» gìn sÙc khÕe và sºa Ç°i låi thói quen hít thª.
M‡i khi thân tâm bÃt an, ta có th‹ th¿c tÆp hít thª
nhÜ trên Ç‹ ÇiŠu hòa låi t¿ thân. TÆp quen lâu
ngày, ta tæng dÀn th©i gian, thay vì Ç‰m t§i bÓn, ta
Ç‰m t§i sáu ho¥c tám, v.v... HÖi thª càng sâu, càng
dài, càng nhË càng tÓt.
4) ˆn uÓng
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Thân ngÜ©i ÇÜ®c làm b¢ng tÙ Çåi nói theo nhà
PhÆt, nhÜng nói theo cách khác thì thân ngÜ©i
ÇÜ®c làm b¢ng nh»ng thÙc æn mà ta nuÓt vào.
NhiŠu ngÜ©i tu cho viŒc æn uÓng không quan
tr†ng nên æn uÓng tåp nhåp, bØa bãi, nhÜ chÌ æn
mì gói, rau lu¶c chÃm nÜ§c tÜÖng, nghiŒn cà phê,
nÜ§c trà, thuÓc lá, v.v... cho Ç‰n khi bÎ bŒnh thì Ç°
tåi nghiŒp.
N‰u bäo thÙc æn không quan tr†ng, vÆy tåi sao
PhÆt cÃm uÓng rÜ®u ? Vì rÜ®u uÓng vào së làm
tâm trí hôn ám ÇÀn Ç¶n. ThÙc æn là nh»ng chÃt Çi
vào máu Ç‹ nuôi cÖ th‹, t‰ bào. NhÜ tôi Çã nhÃn
månh thân và tâm liên quan änh hÜªng mÆt thi‰t
v§i nhau nên nh»ng thÙc æn mà ta æn vào cÛng
änh hÜªng Ç‰n tinh thÀn và tâm trí cûa ta.
Trong PhÆt giáo ñåi thØa, chúng ta có truyŠn
thÓng æn chay. ˆn chay là ÇiŠu rÃt tÓt, nhÜng nên
æn chay m¶t cách thông minh. Ÿ Çây tôi xin trích
låi m¶t phÀn mà tôi Çã nói trong quy‹n ñåo Gì.
Nh»ng hành giä yogi ƒn ñ¶ æn uÓng rÃt kÏ
lÜ«ng, vì æn uÓng Çúng phép cÛng là tu. H† chia
thÙc æn theo ba loåi: tamasique, rajasique và
sattvique.
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ThÙc æn tamasique là nh»ng loåi có tính chÃt
làm håi cÖ th‹, tiêu hao nguyên l¿c và làm tâm trí
ÇÀn Ç¶n. ñó là thÙc æn thiu chua ho¥c quá chín,
thÎt cá, hành tÕi, rÜ®u, thuÓc lá, thuÓc phiŒn, ÇÒ
h¶p, ÇÒ Çông lånh, v.v... ˆn quá no cÛng ÇÜ®c
xem là tamasique. ˆn no ngÒi thiŠn dÍ buÒn ngû
vì tâm trí hôn ám.
Rajasique là nh»ng loåi kích thích cÖ th‹, tâm
trí và cäm xúc. Nó kích thích luôn cä Çam mê và
làm mÃt t¿ chû. Hành giä yogi cÓ tránh nh»ng thÙ
này càng nhiŠu càng tÓt. ñó là trÙng, cà phê, trà,
ÇÒ gia vÎ månh, quá chua, quá Ç¡ng, ÇÜ©ng tr¡ng,
b¶t ng†t, ÇÒ hóa h†c, v.v... ˆn quá nhanh ho¥c æn
nhiŠu thÙ tr¶n lÅn cÛng ÇÜ®c xem là rajasique.
NgÜ©i tu thiŠn æn nh»ng thÙ này dÍ bÎ loån tÜªng
chi phÓi.
Sattvique là loåi thÙc æn b° dÜ«ng cho cÖ th‹,
ÇÀy Çû sinh tÓ, dÍ tiêu giúp cho tâm trí bén nhåy,
sáng suÓt và v¡ng l¥ng. ñây là thÙc æn chính cûa
hành giä yogi, gÒm ngÛ cÓc, hoa quä, rau cäi tÜÖi,
bÖ, s»a, fromage, ÇÆu håt, mÆt ong, nÜ§c trái cây,
nÜ§c suÓi, v.v...
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NgÜ©i æn chay nên ch†n nh»ng thÙc æn
sattvique, nhÜng cÛng phäi bi‰t æn theo th©i ti‰t
bÓn mùa, theo phong th° và luÆt âm dÜÖng.
Ÿ chùa và t¿ viŒn, tæng chúng Çông, các vÎ lãnh
chúng nhÜ tri s¿, chúng trÜªng cÀn phäi Ç‹ š Ç‰n
vÃn ÇŠ æn uÓng cûa Çåi chúng, nên ÇŠ cº ngÜ©i
bi‰t cách nÃu æn theo dinh dÜ«ng, Çû chÃt b° Ç‹
tæng ni có sÙc khÕe tu hành. Tæng ni không cÀn æn
ngon mà cÀn Çû chÃt b°. Ÿ Çây tôi không nói các
chùa nghèo ª làng quê hÈo lánh mà nói các chùa,
tu-viŒn hay PhÆt h†c viŒn Çông tæng chúng, có
nhiŠu PhÆt tº cúng dÜ©ng.
5) ThiŠn quán
Trong phÀn này tôi không cÀn nói nhiŠu, vì Çây
là phÀn tu chính cûa m†i hành giä. VŠ thiŠn thì Çã
có quá nhiŠu kinh sách cûa quš thÀy giäng dåy rÒi.
Ai muÓn tu theo thÀy nào hay thiŠn sÜ nào cÛng
ÇÜ®c.
PhÀn thiŠn quán này cÛng có th‹ g†i là phÀn
tu niŒm, có nghïa là ngÜ©i nào tu TÎnh ñ¶ hay MÆt
tông thì cÙ niŒm PhÆt hay trì chú, không nhÃt thi‰t
phäi thiŠn.
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TØ trÜ§c Ç‰n nay Ça sÓ ngÜ©i tu chÌ chú tr†ng
Ç‰n ÇiŠu thÙ næm và bÕ quên bÓn ÇiŠu trÜ§c, chÌ
chú tr†ng Ç‰n tâm mà bÕ quên thân. Tôi xin thành
tâm nh¡c nhª bån nên tu cä thân và tâm.
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ñ©i
Hôm nay chúng ta së nói chyŒn Ç©i, vì Ç©i và
Çåo là hai m¥t cûa m¶t ÇÒng tiŠn. N‰u không có
Ç©i thì së không có Çåo, Ç©i và Çåo nÜÖng nhau
mà có. PhÆt pháp bÃt ly th‰ gian pháp. Không phäi
chÌ nói thiŠn, tÎnh, vô ngã, tánh không, v.v... m§i
là PhÆt pháp mà ngay cä nh»ng chuyŒn æn uÓng,
ngû nghÌ, gánh nÜ§c, bºa cûi, l¥t rau, rºa chén,
quét nhà cÛng là PhÆt pháp. PhÆt pháp không h£n
chÌ dåy cÀu Ni‰t bàn, vì cæn cÖ chúng sinh khác
nhau, Çâu phäi ai cÛng muÓn thành A La Hán, BÒ
Tát, hay thành PhÆt h‰t. Vì th‰ m§i có ngÛ thØa
PhÆt giáo: Nhân thØa, Thiên thØa, Thanh væn
thØa, Duyên giác thØa và BÒ tát thØa. Có m¶t kinh
Çi‹n hình nói vŠ Nhân thØa, Çó là kinh Thi Ca La
ViŒt (Sigalovadasutta), trong Çó PhÆt giäng cho
m¶t thanh niên dòng Bà la môn, con nhà giàu ª
thành VÜÖng Xá. Ngoài ra lúc còn tåi th‰ ÇÙc PhÆt
vÅn thÜ©ng giäng cho các cÜ sï tåi gia sÓng làm sao
cho an vui hånh phúc, giäng cho vua chúa cách an
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dân trÎ nÜ§c, nh»ng kinh này bàng båc trong các
b¶ A-Hàm.
Qua nh»ng dÎp ti‰p xúc v§i PhÆt tº, tôi thÃy có
nhiŠu ngÜ©i kh° vì tình. Tình ª Çây gÒm Çû loåi:
tình v® chÒng, tình cha con, tình anh em, tình yêu,
tình bån, tình Ç©i, v.v... Nh© có kh° nhÜ vÆy m§i
Ç‰n chùa h†c hÕi mong sao h‰t kh°. NhÜng phÀn
Çông låi rÖi vào m¶t trÜ©ng h®p, Çó là lÃy cänh
chùa làm nÖi trÓn tránh cu¶c Ç©i, trÓn tránh b°n
phÆn gia Çình, chÒng con, vì chÒng con nhiŠu lúc
Çã làm mình Çau kh°. Hãy nhìn hoàn cänh cûa
ngÜ©i phø n» ViŒt Nam. Theo truyŠn thÓng phong
tøc tÆp quán, ngÜ©i Çàn bà chÌ bi‰t suÓt Ç©i hy sinh
cho chÒng con, nhÜng rÒi ít có chÒng con nào š
thÙc ÇÜ®c s¿ hy sinh Çó. Nho giáo Çã xem nhË vai
trò cûa ngÜ©i phø n». Cái g†i là tình v® chÒng thÆt
ra là nghïa v® chÒng. Th©i xÜa ngÜ©i ta cÜ§i gä
nhau ít vì tình mà vì môn Çæng h¶ ÇÓi, ho¥c tìm
ch‡ nÜÖng thân, sÓng chung cho Ç« hiu quånh.
Khi kš m¶t hiŒp Ü§c sÓng chung thì m‡i ngÜ©i phäi
có b°n phÆn. B°n phÆn làm v® phäi th‰ này, b°n
phÆn làm chÒng phäi th‰ kia. NgÜ©i phø n» phäi
tam tòng tÙ ÇÙc. NhiŠu c¥p v® chÒng bŠ ngoài có
vÈ hånh phúc, m‡i ngÜ©i làm Çúng b°n phÆn cûa
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mình, nhÜng bên trong rÃt nhåt nhëo vô tình,
không có s¿ thÜÖng hi‹u lÅn nhau. Tuy sÓng chung
m¶t mái nhà nhÜng trong lòng cách xa nhau cä
ngàn cây sÓ, m‡i ngÜ©i sÓng riêng trong th‰ gi§i
cûa mình. SÓng nhÜ vÆy Çâu có vui thú gì, Çúng là
oán t¡ng h¶i kh°. Nay mình bi‰t chùa muÓn tu,
muÓn dÙt bÕ chÒng con, nhÜng ai cho phép ?
NhiŠu bà, nhiŠu cô muÓn vào chùa th† bát quan
trai m¶t ngày m¶t Çêm nhÜng chÒng không cho
phép. Nh»ng ông chÒng này nói r¢ng: muÓn tu thì
cÙ viŒc tu, Çâu ai cÃm, nhÜng phäi làm tròn b°n
phÆn ngÜ©i v® trÜ§c Çã. Ÿ Çây tôi không th‹ bênh
v¿c bên nào cä, vì m‡i khi có s¿ bÃt hòa thì cä hai
bên ÇŠu có phÀn trong Çó. Không có ai phäi, ai trái
mà chÌ có m¶t s¿ thi‰u hi‹u bi‰t, không thông cäm,
không th¿c s¿ thÜÖng yêu và thay vào Çó là m¶t
s¿ Çòi hÕi kÈ khác phäi chiŠu theo š mình.
Tu h†c không phäi Ç‹ chåy trÓn chÒng con. Tu
h†c Ç‹ tÌnh thÙc, nhÆn ra nh»ng ÇiŠu mà trÜ§c Çây
mình không hŠ hay bi‰t. NhiŠu ngÜ©i phàn nàn,
chán ngán chÒng con, nhÜng trÜ§c kia ai b¡t mình
lÃy ngÜ©i Çó, ai b¡t mình ÇÈ con ? N‰u không
thÜÖng mà l« lÃy vì bÃt cÙ lš do gì Çi n»a thì mình
cÛng có 50% trách nhiŒm. N‰u thÜÖng mà lÃy thì
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100% trách nhiŒm. Sinh con ra Ç‹ làm gì ? Ai b¡t
? Vì thÜÖng yêu hay vì b°n phÆn ? Nh»ng quan
niŒm nhÜ con trai l§n lên phäi có v®, con gái l§n
lên phäi có chÒng, rÒi phäi sinh con ÇÈ cái, v.v...
Çã gây Çau kh° cho nhiŠu th‰ hŒ.
Con ngÜ©i là loài h»u tình, ti‰ng Phån là sattva,
có nghïa là có tình cäm. Ai cÛng muÓn thÜÖng và
ÇÜ®c thÜÖng. Khi thÜÖng ai mà ÇÜ®c ngÜ©i kia
thÜÖng låi thì chúng ta sung sÜ§ng. Khi cÜ§i ÇÜ®c
ngÜ©i mình thÜÖng thì Çúng lš ra ta phäi sung
sÜ§ng chÙ ? ViŒc hôn nhân cÀn phäi Çåt trên nŠn
täng cûa tình yêu. ThÜÖng yêu nhau m§i cÜ§i và
muÓn sÓng chung v§i nhau. Ÿ Çây tôi không bàn
Ç‰n nh»ng cu¶c hôn nhân miÍn cÜ«ng, bÃt Ç¡c dï,
vì ÇÜÖng nhiên nh»ng cu¶c hôn nhân nhÜ vÆy vô
nghïa, vô tình, làm sao ÇÜa Ç‰n hånh phúc ÇÜ®c !
NhÜng ngay cä nh»ng cu¶c hôn nhân do tình yêu
Çi n»a, sau m¶t th©i gian cÛng ÇÜa Ç‰n s¿ nhàm
chán. NhÜ vÆy là sao ? TrÜ§c kia ª ViŒt Nam, vÃn
ÇŠ ly dÎ là ÇiŠu tÓi kœ, dù v® chÒng bÃt hòa Çánh
nhau Ç‰n Ç° máu cÛng phäi c¡n ræng sÓng chung
cho t§i ch‰t. Ngày nay v® chÒng ly dÎ là chuyŒn
thÜ©ng. SÓng chung mà không bi‰t thÜÖng yêu
nhau, chÌ làm kh° nhau thì tÓt hÖn nên ly dÎ.
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NhÜng nhiŠu khi ly dÎ xong ta låi cäm thÃy cô ÇÖn,
muÓn Çi tìm m¶t ngÜ©i tình khác Ç‹ yêu, Ç‹ cÜ§i
và Ç‹ rÒi låi ly dÎ.
VÃn ÇŠ tôi muÓn nêu lên ª Çây là ly dÎ cho
chúng ta bài h†c gì ? Chúng ta hi‹u ÇÜ®c gì ? Hay
cÙ nh¡m m¡t theo Çà, tái diÍn låi cänh kh° ? NhiŠu
lúc kh° quá muÓn Çi tu, nhÜng tu làm sao yên khi
tình cäm hãy còn Ü§t át ? Tôi xin nhÃn månh m¶t
ÇiŠu là tu không phäi dÙt tình mà là chuy‹n tình.
Quan niŒm chung thÜ©ng cho r¢ng tu là dÙt h‰t
tình nhÜ câu kŒ xuÃt gia:

Hûy hình thû chí ti‰t
C¡t ái tØ sª thân
XuÃt gia ho¢ng thánh Çåo
ThŒ Ç¶ nhÃt th‰ nhân.
DÙt h‰t tình cäm thì Çâu còn là ngÜ©i n»a, tu
nhÜ vÆy Ç‹ thành g‡ Çá chæng ? Cây cÕ, núi sông
còn có tình huÓng chi con ngÜ©i.
Chúng ta Çau kh° vì tình, vì tình cûa chúng ta
là thÙ tình ích k›, tình thÜÖng chi‰m h»u mang
nhiŠu tính chÃt ái luy‰n cûa ngã và vô minh.
ThÜÖng mà không bi‰t cách thÜÖng nên làm cho
kÈ khác b¿c b¶i, khó chÎu Çau kh°.
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Tu là sºa, là chuy‹n. TØ Çau kh° chuy‹n thành
an vui, tØ tình thÜÖng ích k›, chi‰m h»u thành tình
thÜÖng ban bÓ vÎ tha. Vào chùa h†c Çåo mà chÌ
bi‰t thÜÖng PhÆt, thÜÖng thÀy cûa mình thôi,
không bi‰t thÜÖng yêu kÈ khác thì Çó Çâu phäi là
tu. PhÆt là ngÜ©i Çåi tØ, Çåi bi thÜÖng chúng sinh,
PhÆt Çâu phäi là ngÜ©i vô tình. M¥t tr©i tÕa ánh
sáng cho kh¡p m†i loài, cho cä th‰ gi§i, cho kh¡p
vÛ trø, không tÕa riêng cho ngÜ©i giàu, cho nÜ§c
MÏ, Canada, ho¥c cho riêng trái ÇÃt.
Ÿ ViŒt Nam trong th©i chi‰n, khi nghe tin ngÜ©i
yêu tº trÆn, nhiŠu cô n» sinh ngÃt xÌu, thÃy bÀu tr©i
søp Ç°, không còn lë sÓng, có cô quyên sinh t¿ tº.
ñó là vì dÒn h‰t tình yêu vào m¶t cá nhân, m¶t
ÇÓi tÜ®ng. M¶t bà mË có ÇÙa con cÜng Ç¶c nhÃt,
ch£ng may nó bÎ bŒnh qua Ç©i, bà ta có th‹ Çau
kh° phát Çiên lên ÇÜ®c. NhÜng n‰u bà ta có mÜ©i
ÇÙa con và bà thÜÖng yêu mÜ©i ÇÙa nhÜ nhau thì
ch¡c ch¡n bà së chÌ Çau kh° m¶t phÀn mÜ©i mà
thôi.
Ÿ Làng Mai, vào mùa hè m‡i næm, có rÃt nhiŠu
gia Çình gÒm v® chÒng con cái vŠ làng tu h†c.
ThÀy NhÃt Hånh giäng dåy nh»ng cách thÙc sÓng
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làm sao cho gia Çình ÇÜ®c hånh phúc. Có nhiŠu
ngÜ©i ‘chuyên tu’ phàn nàn r¢ng thÀy không chÎu
dåy tu mà chÌ dåy hånh phúc gia Çình, thÀy chú
tr†ng nhiŠu vŠ Ç©i ! Có lë nh»ng ngÜ©i này cho tu
chÌ là tøng kinh, ngÒi thiŠn, niŒm PhÆt thôi. Quan
niŒm tu nhÜ vÆy thÆt là gi§i hån. TØ ÇÃy h† suy ra
m¶t ông thÀy tu chÌ bi‰t gõ mõ tøng kinh thôi,
ngoài ra không bi‰t gì vŠ viŒc Ç©i. ñÜÖng nhiên
cÛng có nh»ng thÀy tu nhÜ th‰ chÙ không phäi
không, nhÜng theo ñåi ThØa PhÆt giáo, m¶t thÀy
tu là ngÜ©i phát nguyŒn t¿ l®i, l®i tha, Çi vào cu¶c
Ç©i Ç‹ cÙu nhân Ç¶ th‰. Ngay cä ngÜ©i cÜ sï sÓng
trong Ç©i cÛng chÜa ch¡c hi‹u ÇÜ®c cu¶c Ç©i. M¶t
thÀy tu có th‹ nghiên cÙu tâm lš h†c, phân tâm
h†c, xã h¶i h†c, nhân chûng h†c, v.v...Ç‹ hi‹u rõ
nh»ng cæn bŒnh cûa con ngÜ©i và Ç‹ dÍ dàng Ç¶
sinh hÖn.
NgÜ©i cÜ sï tåi gia hãy còn sÓng v§i gia Çình,
nay h†c cách thÙc làm sao cho gia Çình hånh phúc,
Çó không phäi là tu hay sao ? ñây cÛng là Nhân
thØa PhÆt giáo, hay nói cách khác là nhân Çåo
(con ÇÜ©ng làm ngÜ©i). NhiŠu lúc nhân Çåo chÜa
xong mà Çòi ngay PhÆt Çåo.
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Tóm låi sÓng làm sao cho cu¶c Ç©i trª nên
Çáng sÓng, có š nghïa, có lš tÜªng, có thÜÖng yêu,
hi‹u bi‰t thì Çó là ñ©i ñåo. Còn chåy theo ñåo mà
quan niŒm hËp hòi, bäo thû cÓ chÃp, không khoan
dung Ç¶ lÜ®ng thì Çó là ñåo ñ©i. Có ngÜ©i sÓng
cä Ç©i chÌ Ç‹ làm m¶t viŒc l®i ích thôi, nhÜ Lão tº,
Ç‰n và Çi không tung tích, Ç‹ låi Ç¶c nhÃt m¶t
quy‹n ñåo ñÙc Kinh giá trÎ vô cùng. Há không
phäi là m¶t Çåi thiŠn sÜ hay sao ?
ñi tìm š nghïa
Có bao gi© trong cu¶c sÓng bon chen v¶i vã
h¢ng ngày, ta dØng låi vài phút t¿ hÕi mình sinh ra
Ç©i Ç‹ làm gì ? Phäi chæng Ç‹ chåy theo sau ÇÒng
tiŠn, danh l®i, ÇÎa vÎ, tình yêu, s¡c ÇËp, cûa cäi,
v.v...? ñ‹ lÆp gia Çình, sinh con ÇÈ cái nÓi dõi tông
ÇÜ©ng ? ñ‹ gây d¿ng m¶t s¿ nghiŒp ? ñ‹ tranh
ÇÃu cho m¶t lš tÜªng chính trÎ, kinh t‰, xã h¶i,
v.v...? Hay Ç‹ ÇÖn giän Çi làm ki‰m æn sÓng qua
ngày nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác ? ñ‹ rÒi m¶t ngày
kia n¢m xuÓng ra Çi v§i hai bàn tay tr¡ng ?
DØng låi vài phút Ç‹ t¿ hÕi hay t¿ ki‹m låi xem
cu¶c Ç©i mình Çang sÓng Çây có š nghïa gì không
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? Mình có hài lòng v§i nh»ng gì Çang có và Çang
sÓng không ? Nh»ng cái Çó có Çem låi cho mình
hånh phúc hay không ? Hay mình chÌ làm m¶t kÈ
nô lŒ, m¶t ngÜ©i máy rô bô m¥c cho xã h¶i vÆt
chÃt lôi kéo ÇiŠu khi‹n ?
Ÿ Çây không bàn Ç‰n nh»ng ngÜ©i vô thÀn vô
Çåo, chû trÜÖng duy vÆt, sÓng chÌ Ç‹ hÜªng thø,
ch‰t là h‰t. Ngay trong PhÆt giáo, Ça sÓ cho r¢ng
sinh ra ª Ç©i Ç‹ tåo nghiŒp và trä nghiŒp, vay trä
trä vay mãi mãi không ngØng. Quan niŒm này
Çúng chÙ không sai, ÇÙng trên luÆt nhân quä m‡i
khi ta cº Ç¶ng, nói næng, suy nghï m¶t chút dù chÌ
vài giây cÛng là tåo nghiŒp và nhÜ vÆy ÇÜÖng
nhiên së g¥p quä báo tránh sao cho khÕi. NhÜng
quan niŒm này n‰u không khéo có th‹ khi‰n cho
ngÜ©i ta trª nên thø Ç¶ng, g¥p viŒc gì cÛng Ç° tåi
nghiŒp rÒi ngÒi yên chÎu trÆn.
Cu¶c Ç©i Çã l¡m kh° Çau, sao ta không tìm
nh»ng quan niŒm khác giúp ta låc quan hÖn trong
cu¶c sÓng ? ñÓi v§i tôi, con ngÜ©i sinh ra ª Ç©i Ç‹
h†c hÕi nh»ng kinh nghiŒm Ç‹ ti‰n hóa. M‡i ki‰p
sinh ra là m¶t l§p h†c. Ta có th‹ ch†n h†c m¶t
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ho¥c nhiŠu môn, nhÜng bài h†c phäi ÇÜ®c hi‹u và
h†c cho xong m§i ÇÜ®c lên l§p.
Ta lÃy v® lÃy chÒng không phäi Ç‹ thÕa mãn
tình cäm nhøc døc hay lÃp vá cô ÇÖn, mà Ç‹ h†c
thÜÖng yêu và sÓng chung hòa h®p.
Ta sinh con ÇÈ cái không phäi Ç‹ ti‰p nÓi giòng
dõi hay Ç‹ nh© vä khi vŠ già mà là Ç‹ chính ta tÆp
h†c làm cha làm mË, tÆp thÜÖng yêu dåy d‡ giúp
Ç« con cái.
Ta làm vua hay t°ng thÓng m¶t nÜ§c không
phäi Ç‹ æn trên ngÒi trÓc, bóc l¶t cûa dân mà Ç‹
h†c thÜÖng dân trÎ nÜ§c.
Ta làm bác sï, nha sï, dÜ®c sï không phäi Ç‹ có
nhiŠu tiŠn hay danh v†ng mà Ç‹ h†c cách giúp Ç«
thÜÖng yêu bŒnh nhân.
Ta làm bác h†c, kÏ sÜ không phäi Ç‹ ch‰ ra
nh»ng vÛ khí máy móc sát nhân hay nô lŒ hóa con
ngÜ©i mà Ç‹ Çóng góp xây d¿ng cho cu¶c Ç©i b§t
kh° vŠ vÆt chÃt.
Ta có th‹ ti‰p tøc nói vŠ tØng nghŠ nhÜng tóm
låi tÃt cä nghŠ nghiŒp trong Ç©i tØ cùng Çinh hå
tiŒn cho Ç‰n quš phái sang tr†ng, không có nghŠ
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nào th¿c s¿ hÖn nghŠ nào vì nghŠ nào cÛng có giá
trÎ và cùng Çóng góp cho s¿ ti‰n hóa cûa nhân loåi
n‰u ta ÇÙng trên quan niŒm Ç©i là m¶t trÜ©ng h†c
ti‰n hóa.
Trong kinh Pháp Hoa và Ni‰t Bàn, ÇÙc PhÆt
nói tÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt tánh và ÇŠu së
thành PhÆt. VÆy n‰u nói theo tinh thÀn Pháp Hoa
thì m‡i ki‰p sinh ra Ç©i là m‡i ki‰p cho ta cÖ h¶i
h†c hÕi Ç‹ ti‰n dÀn Ç‰n PhÆt quä.
Còn m¶t quan niŒm n»a, Çó là không phäi ai
sinh ra Ç©i cÛng Ç‹ tåo nghiŒp vay trä trä vay, ho¥c
Ç‹ h†c hÕi ti‰n hóa. Có nh»ng ngÜ©i Çã h†c xong
ho¥c Çã ti‰n hóa rÃt xa so v§i ngÜ©i thÜ©ng, h† trª
låi th‰ gian hay cõi Ta Bà v§i m¶t sÙ mång cÙu
nhân Ç¶ th‰, hay nói cách khác là giúp nhân loåi
ti‰n hóa. Nh»ng ngÜ©i này không h£n phäi là
nh»ng giáo chû n°i ti‰ng nhÜ PhÆt, Chúa,
Mahomed, Kh°ng tº, Lão tº, v.v... ho¥c các vÎ
lama tái sinh Tây Tång mà là nh»ng ngÜ©i thÜ©ng
sÓng ngay bên cånh chúng ta.
ñiŠu quan tr†ng cÀn nhÃn månh là chúng ta có
muÓn tÌnh thÙc Ç‹ h†c hÕi ti‰n hóa hay không ?
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Hay là ti‰p tøc sÓng Ç©i vay trä trä vay, sÓng nhÜ
nh»ng Çàn cØu, nhÜ nh»ng ngÜ©i máy !
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Tình døc

HÕi: Trong quy‹n ñåo Gì thÀy nói vŠ næng
lÜ®ng tính døc (énergie sexuelle), nhiŠu ngÜ©i cho
r¢ng thÀy chû trÜÖng tình døc.
ñáp: Không nên lÅn l¶n næng lÜ®ng tính døc
(énergie sexuelle) v§i tình døc (sexe). Khi tôi nói vŠ
næng lÜ®ng tính døc không có nghïa là khuyên quš
vÎ làm tình ! NgÜ©i mà phán xét tôi nhÜ vÆy có vÈ
hÖi hÃp tÃp và cùng lúc cho thÃy ngÜ©i này có
nhiŠu m¥c cäm ÇÓi v§i tình døc. Tôi xin nhÃn månh
là tôi không chû trÜÖng tình døc, nhÜng tôi không
s® nói vŠ tình døc. Ai cÛng bi‰t ái døc, tình døc hay
døc v†ng (nh»ng ham muÓn sai lÀm) ÇŠu là nguyên
nhân ÇÜa Ç‰n Çau kh°. NhÜng không phäi vì th‰
mà ta không dám nói Ç‰n. Tôi lÃy thí dø vŠ thuÓc
lá. M¶t ngÜ©i nghiŒn thuÓc lá hay m¶t nhà buôn
thuÓc lá, khi nói vŠ thuÓc lá h† së ca tøng quäng
cáo thuÓc lá và dø d‡ ngÜ©i khác hút thuÓc lá.
NhÜng m¶t ông bác sï ph°i, khi nói vŠ thuÓc lá, së
nói vŠ s¿ nguy hi‹m, tai håi cûa thuÓc lá ÇÓi v§i sÙc
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khÕe. Hai bên ÇŠu nói vŠ thuÓc lá nhÜng v§i møc
Çích hoàn toàn khác nhau. Nh»ng ti‹u thuy‰t tình
cäm, báo chí khiêu dâm, khi nói vŠ tình døc, së
khêu g®i và kích thích lòng døc cûa con ngÜ©i.
Trong khi Çó trong quy‹n ñåo Gì tôi chÜa hŠ nói
vŠ tình døc mà chÌ m§i nói vŠ næng lÜ®ng tính døc.
Không nên lÅn l¶n tính døc và tình døc. Ch» tính
hay tánh là m¶t nguyên lš (principe), tính døc là
nguyên lš cûa s¿ ham muÓn. Còn tình døc là s¿
khao khát vŠ nhøc døc.
TØ lâu trong các tôn giáo, vÃn ÇŠ tình døc (sexe)
là m¶t ÇiŠu cÃm kœ (tabou) không ÇÜ®c Çä Ç¶ng
Ç‰n, không ÇÜ®c hé miŒng nói Ç‰n. Vì Çó là m¶t
ÇiŠu ‘bÆy bå’ ! NhÜng có phäi không nói Ç‰n ÇiŠu
‘bÆy bå’ Çó là chúng ta trª thành thánh thiŒn và
không còn ham døc n»a chæng ?
Tam Ç¶c: tham, sân, si là ba thÙ Ç¶c nguyên
nhân cûa kh° Çau, có phäi không ÇÜ®c nói Ç‰n ba
thÙ ‘Ç¶c’ Çó là chúng ta h‰t tham, sân, si chæng ?
Khi trong ngÜ©i bÎ bŒnh ung thÜ (cancer), ung
thÜ có nghïa là thÎt thÓi, Çi khám bác sï, ta bäo bác
sï ÇØng nói Ç‰n ch» ung thÜ vì ch» Çó nghe ‘ghê’
quá, nhÜ vÆy ta có h‰t ung thÜ chæng ?
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Chúng ta bÎ änh hÜªng rÃt nhiŠu vŠ quan niŒm
tu là phäi diŒt døc, diŒt trØ tham, sân, si, tiêu diŒt
gi¥c phiŠn não. Toàn là tiêu trØ, tiêu diŒt, Çoån diŒt,
v.v... Qua nh»ng danh tØ nhÜ th‰ là thÃy có chi‰n
tranh rÒi. Tôi vÅn bi‰t có nhiŠu kinh bànb båc
nh»ng quan niŒm nhÜ th‰, Çó là nh»ng kinh thu¶c
tÜ tÜªng Nam tông. N‰u quš vÎ thích tu theo ki‹u
diŒt døc thì cÙ theo các kinh Çó mà tu. Theo tÜ
tÜªng B¡c tông, nhÃt là hŒ bát nhã thì không có gì
sinh và cÛng không có gì diŒt. Các pháp bÃt sinh
bÃt diŒt. TØ Çó không có quan niŒm diŒt phiŠn não
mà là chuy‹n phiŠn não. PhiŠn não không bÎ tiêu
diŒt nhÜ kÈ thù mà ÇÜ®c chuy‹n thành bån, thành
bÒ ÇŠ. Tình yêu nam n» ích k›, chi‰m h»u không
bÎ tiêu diŒt mà ÇÜ®c chuy‹n hóa thành tình bác ái,
tình thÜÖng nhân loåi (amour universel), thành lòng
tØ bi (amour et compassion).
Dù muÓn diŒt døc hay chy‹n døc Çi n»a cÛng
cÀn phäi quán chi‰u Ç‹ s¿ tu tÆp ÇÜ®c dÍ dàng. VŠ
døc (ham muÓn), Çåo PhÆt thÜ©ng ÇŠ cÆp Ç‰n næm
loåi (ngÛ døc): tiŠn cûa, s¡p ÇËp, danh v†ng, æn
uÓng và ngû nghÌ.
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N‰u ta ham tiŠn thì ta phäi quán chi‰u xem tiŠn
båc là gì ? ñ¶ng cÖ nào thúc ÇÄy ta tham tiŠn, thích
vÖ vét tích tr» tiŠn cûa ?
N‰u ta ham s¡c thì phäi quán chi‰u s¡c ÇËp là
gì ? ñ¶ng l¿c nào thúc ÇÄy ta cÙ nghï t§i s¡c ÇËp,
ÇÙng ngÒi không yên ?
VŠ s¿ diŒt døc, kinh sách có dåy quán chi‰u vŠ
s¿ bÃt tÎnh cûa thân th‹ (bÃt tÎnh quán), xem ngÜ©i
ÇËp yêu dÃu là m¶t túi da hôi thúi (xú bì nang),
ho¥c vào nghïa ÇÎa nhìn thây ma tan r»a (cºu tÜªng
quán), v.v... NhÜng Çó m§i chÌ giúp ta phân nºa trä
l©i s¡c ÇËp là gì, tÙc là quán chi‰u ÇÓi tÜ®ng cûa
døc. Ta chÜa hi‹u Ç¶ng l¿c nào Çã thúc ÇÄy ta tham
døc. Có th‹ vì thÃy Çàn bà con gái là túi da hôi thúi
nên ta không ham s¡c n»a, nhÜng lòng døc vÅn còn
và ta Çi tìm ÇÓi tÜ®ng khác, nhÜ ham tiŠn hay ham
danh ch£ng hån. CÛng có ngÜ©i không mê s¡c ÇËp
mà h† yêu cái tánh n‰t thùy mÎ Çoan trang cûa tình
nhân, trong trÜ©ng h®p này bÃt tÎnh quán së hoàn
toàn thÃt båi !
Døc là m¶t chÜ§ng ngåi rÃt l§n cho ngÜ©i tu
hành, dù Çó là tu sï hay cÜ sï. ƒy vÆy mà ít ai chÎu
tìm hi‹u sâu xa Ç‹ giäi tÕa. ChÌ toàn là nh»ng ÇiŠu
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cÃm Çoán ho¥c làm ngÖ. GiÓng nhÜ con Çà Çi‹u
(autruche) g¥p th® sæn, bÕ chåy chúi ÇÀu vào bøi
cây Ç‹ l¶ thân ra ngoài rÒi cho Çó là an toàn.
Trên th‰ gi§i hiŒn nay có m¶t bŒnh hi‹m nghèo,
Çó là bŒnh Sida (Aids). NhiŠu bÆc cha mË không
dám nói t§i, bàn t§i vì cho Çó là ÇiŠu ‘bÆy bå’. M¶t
ngày kia con mình lén lút mang bŒnh, xÃu h° bÕ
nhà ra Çi. Nh»ng bÆc cha mË này t¿ mình không
hi‹u hi‰t, không h†c hÕi, låi còn gây thêm m¥c cäm
t¶i l‡i cho con cái !
Trª vŠ vÃn ÇŠ tình døc, ngÜ©i nào cäm thÃy
mình tu hành khá, không còn ham døc ham s¡c n»a
thì hoan h› bÕ qua ÇØng Ç‹ š Ç‰n phÀn này. Ÿ Çây
chÌ bàn cho nh»ng ai còn dính m¡c vào tình døc và
muÓn tìm phÜÖng giäi tÕa.
Có nhiŠu cách giäi tÕa, ho¥c tÆp th‹ døc th‹
thao, ho¥c chuy‹n hóa và thæng hoa theo giáo lš
luân xa ho¥c qua nghŒ thuÆt sáng tác nhÜ thiŠn c¡m
hoa, thiŠn thû bút (calligraphie), Çiêu kh¡c, h¶i h†a,
âm nhåc, v.v...
Tóm låi nhÜ tôi Çã nói trong quy‹n ñåo Gì,
næng lÜ®ng tính døc hay bÃt cÙ næng lÜ®ng nào
khác cÛng cÀn ÇÜ®c hi‹u Ç‹ xº døng và chuy‹n hóa
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trong viŒc tu hành. Tuy nhiên có nhiŠu ngÜ©i, khi
nghe t§i hai ch» ‘tình døc’, h† cäm thÃy khó chÎu,
bÃt an, và ‘bÆy bå’. VÆy thì Çây là m¶t cÖ h¶i Ç‹ h†
nhìn låi, quán chi‰u vì sao h† có m¥c cäm v§i danh
tØ ‘tình døc’, dù Çó chÌ là hai ch». Ch¡c ch¡n nó Çã
g®i cho h† nh»ng k› niŒm kh° Çau, ho¥c nh»ng
cäm tÜªng xÃu xa, hay nói cách khác là nh»ng cái
tÜªng không tÓt ÇËp gì. H† Çã tÜªng gì vŠ tình døc,
tÜªng gì vŠ næng lÜ®ng tính døc ?
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tình yêu và ái luy‰n

NhiŠu lÀn tôi nói vŠ tình thÜÖng, ÇÓi v§i tôi tu
không phäi là dÙt tình (Çoån tình) mà là chuy‹n
tình. NhÜng m¶t thÀy tu mà nói vŠ tình thÜÖng hay
tình yêu không khéo së có PhÆt tº hi‹u lÀm ngay.
Ÿ cõi Ta Bà này là cõi nhiŠu chuyŒn nên PhÆt Thích
Ca Çã phäi nói suÓt 45 næm, Ãy vÆy mà vÅn còn
nhiŠu ngÜ©i hi‹u lÀm. Sau cùng PhÆt phäi tuyên
bÓ: tØ lúc thành Çåo cho Ç‰n nhÆp Ni‰t bàn, ta chÜa
hŠ nói m¶t l©i nào.
TrÜ§c h‰t ta cÀn phân biŒt gi»a tình thÜÖng và
ái luy‰n. Trong ti‰ng ViŒt, hai ch» thÜÖng và yêu
hình nhÜ ÇÜ®c dùng lÅn l¶n, thÜÖng v§i yêu ÇÒng
nghïa, có ngÜ©i nói thÜÖng là ti‰ng B¡c, còn yêu là
ti‰ng Nam, ho¥c ngÜ®c låi. Song le trong s¿ bày tÕ
tình cäm, ch» thÜÖng có vÈ nhË hÖn ch» yêu. NhiŠu
khi r¡c rÓi quá ngÜ©i ta nói luôn hai ch» cho rÒi.
Trong vòng giây xích 12 nhân duyên, vòng thÙ
8 là ái (tanha), ti‰ng ViŒt dÎch là yêu hay thÜÖng.
Tôi nghï n‰u chÌ có ái không thôi thì ch¡c không có
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vÃn ÇŠ gì, nhÜng vì yêu (ái) rÒi muÓn n¡m gi» (thû)
làm cûa mình (h»u) nên m§i sinh ra ái luy‰n. Ch»
luy‰n có nghïa là yêu m‰n không r©i bÕ ra ÇÜ®c.
Do Çó tình yêu trai gái thÜ©ng ÇÜ®c g†i là ái luy‰n,
cô cÆu m¶t khi yêu nhau thì không th‹ r©i xa nhau
ÇÜ®c, ti‰ng Pháp là amour-attachement. Có lë vì
ch» yêu (ái) còn mang nhiŠu tính chÃt cûa vô minh
nên trong Çåo PhÆt ngÜ©i ta không thích dùng ho¥c
không dám dùng nó mà thay th‰ b¢ng ch» tØ bi. TØ
bi ti‰ng Pali là metta-karuna, ti‰ng Pháp dÎch là
amour (tØ)-compassion (bi). Theo Hán-ViŒt thì tØ là
tình thÜÖng hay s¿ hiŠn lành, bi là thÜÖng xót,
thÜÖng håi. Sau này khi nói Ç‰n tØ bi, quš thÀy dÎch
cho g†n là ban vui cÙu kh°. NhÜng ban vui cÙu kh°
chÌ là k‰t quä hay s¿ th‹ hiŒn cûa cái tình bên trong.
Có thÜÖng và xót thì m§i ban vui cÙu kh° ÇÜ®c chÙ!
TØ tØ hai ch» tØ bi có vÈ Çi gÀn và h®p v§i tình
thÜÖng hÖn là tình yêu. M¶t thÀy tu mà nói yêu PhÆt
tº thì thÆt loån luân, không th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c,
nhÜng n‰u ông ta Ç°i Çi m¶t chút, nói thÜÖng PhÆt
tº thì ngÜ©i ta së bäo là ông tØ bi. CÛng cùng là m¶t
thÙ tình nhÜng n‰u phát ngôn không Çúng v§i tâm
lš xã h¶i thì së có chuyŒn ngay.
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Con ngÜ©i là loài h»u tình, có quä tim nên ai
cÛng bi‰t thÜÖng, bi‰t yêu, nhÜng hÀu nhÜ m†i s¿
thÜÖng yêu ÇŠu dÅn Ç‰n thû h»u, bám víu và ái
luy‰n. Vì ái luy‰n nên m§i Çau kh°. N‰u ái mà
không luy‰n, không thû h»u thì ái (yêu) trª thành
tØ bi. Vì th‰ công viŒc tu hành không phäi là c¡t ái
mà là chuy‹n ái thành tØ, nói cách khác là ái mà
không luy‰n.
ñÓi v§i tôi tình yêu hay tình thÜÖng ÇŠu ÇÜ®c,
miÍn sao bi‰t yêu thÜÖng Çúng mÙc, Çúng nghïa,
yêu mà không dính m¡c, bám víu, không chi‰m làm
cûa mình, yêu m¶t cách sáng suÓt tÌnh thÙc, không
ích k› và nhÃt là không ÇÜ®c xem ÇÓi tÜ®ng yêu
nhÜ m¶t món vÆt mà là m¶t con ngÜ©i.
Sau Çây tôi së dùng ch» yêu, nói vŠ tình yêu Ç‹
thay Ç°i không khí, mong quš vÎ ÇØng hoäng s®,
nhÃt là quš vÎ PhÆt tº thuÀn thành.
N‰u ta th¿c s¿ yêu m¶t ngÜ©i nào, ta së không
tìm cách thay Ç°i hay bi‰n ngÜ©i Çó theo š mình,
ngÜ®c låi ta së giúp ngÜ©i Çó tìm låi tÜ cách cûa h†,
trª thành chính h† và không còn lŒ thu¶c vào ta
n»a.
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Thông thÜ©ng khi yêu nhau, ngÜ©i ta hay có
khuynh hÜ§ng xâm lÃn vào th‰ gi§i cûa ngÜ©i yêu
và vô tình tÜ§c Çoåt dÀn t¿ do cûa ngÜ©i kia. TØ tØ
tình yêu ÇËp Çë ban ÇÀu bÎ bi‰n thái, trª thành
chi‰m h»u, ghen tuông, tranh dành quyŠn l®i,
muÓn ÇiŠu khi‹n kÈ kia, v.v...
N‰u bi‰t yêu th¿c s¿, không vô minh ái luy‰n
thì tình yêu trª thành m¶t s¿ t¿ do vô b© b‰n. Và
tình yêu này b¡t ÇÀu ngay nÖi bän thân mình, cá
nhân mình, tÙc là ta phäi bi‰t yêu thÜÖng mình
trÜ§c h‰t. Ta ÇØng làm kÈ æn mày Çi xin xÕ tình
yêu. Ta có dÜ Çû tình yêu Ç‹ ban cho mình kia mà
! Vì không bi‰t ho¥c quên Çi ÇiŠu Çó nên ta phäi
tìm m†i cách, m†i thû Çoån Ç‹ khi‰n ngÜ©i khác
yêu ta, ban cho ta nh»ng gì ta muÓn. Vä chæng n‰u
ngÜ©i kia có yêu ta Çi n»a thì Ç¶ng l¿c vô minh ban
ÇÀu Çã khi‰n cho tình yêu này bÎ ô nhiÍm, trª thành
m¶t thÙ tình yêu l®i døng, Ç°i chác.
Trí huŒ hi‹u bi‰t rÃt cÀn thi‰t Ç‹ chuy‹n hóa
tình yêu say mê thành tình yêu chân thÆt t¿ tåi. Yêu
say mê hay si tình là m¶t thÙ ái luy‰n, bám víu và
ràng bu¶c. Tình yêu chân thÆt có tính chÃt cªi mª
và thông cäm.
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Trên Ç©i, ngÜ©i ta yêu nhau, cÜ§i nhau ÇŠu
ÇŠu, nhÜng ch¡c ít có ai bi‰t yêu th¿c s¿. ChÌ có
nh»ng ngÜ©i trÜªng thành tâm linh m§i bi‰t yêu
Çúng v§i š nghïa cûa tình yêu. M¶t c¥p v® chÒng
yêu nhau, quy‰n luy‰n nhau, không r©i nhau ÇÜ®c,
Çó chÌ là m¶t loåi tình yêu ái luy‰n mÜ©ng tÜ®ng,
tÙc là có vÈ giÓng nhÜ tình yêu nhÜng không phäi
tình yêu.
M¶t ngÜ©i Çã tìm låi ÇÜ®c chính mình, bi‰t sÓng
th¿c v§i mình, bi‰t thÜÖng yêu chính mình thì t¿
thân ngÜ©i này tÕa ra hào quang cûa tình yêu. M¶t
ngÜ©i vô š thÙc, không bi‰t chính mình, không bi‰t
thÜÖng yêu mình thì làm sao có tình yêu dÜ thØa
Ç‹ toát ra ngoài ÇÜ®c ! Chính vì th‰ mà anh ta cÀn
phäi Çi tìm tình yêu tØ bên ngoài, giÓng nhÜ m¶t kÈ
æn xin Çi g¥p m¶t ngÜ©i æn xin khác và tÜªng r¢ng
ngÜ©i kia së có tình yêu cho mình. NhÜng cuÓi cùng
cä hai ÇŠu thÃt v†ng và cäm thÃy nhÜ bÎ lÜ©ng gåt.
Làm sao ta có th‹ ban cho ngÜ©i khác nh»ng gì mà
chính ta không có ? Làm sao thÜÖng yêu kÈ khác
khi chính ta không bi‰t yêu thÜÖng mình ? TŒ hÖn
n»a là sau khi thÃt v†ng, thÃt tình, vì không hi‹u
bi‰t nên ngÜ©i ta låi Ç° l‡i cho nhau, ngÜ©i này bäo
l‡i tåi ngÜ©i kia...
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Khi tình yêu bi‰t cho, bi‰t ban ra, Çó là tình yêu
th¿c s¿. Khi tình yêu chÌ bi‰t lÃy vào, ôm vào, Çó là
tình yêu giä måo, m¶t s¿ khát ái, cÀn tình.
Tình yêu có ba trình Ç¶:
* Trình Ç¶ thÙ nhÃt thu¶c thú tánh, mang n¥ng tính
chÃt sinh lš, nó phát hiŒn m¶t cách t¿ nhiên và vô
š thÙc. Thí dø m¶t ngÜ©i Çàn ông g¥p m¶t ngÜ©i
Çàn bà ÇËp, có hình dáng hÃp dÅn, thì t¿ nhiên anh
ta nhÜ bÎ thu hút, khªi tâm Üa thích và yêu ngÜ©i
Çàn bà kia.
* Trình Ç¶ thÙ hai b§t thô tr†c hÖn, nó không còn
là s¿ hÃp dÅn gi»a hai th‹ xác mà là gi»a hai tâm
hÒn. Nó mang n¥ng tình cäm hÖn là sinh lš. NhÜng
nó cÛng chÎu chung m¶t quy luÆt, luÆt vô thÜ©ng:
thành, trø, hoåi, diŒt, nói cách khác nó phát sinh rÒi
së Çi Ç‰n tàn løi, chìm dÀn vào vô thÙc.
* Trình Ç¶ thÙ ba thu¶c tâm linh. ñ‰n trình Ç¶ này
ta không còn yêu ai n»a, không yêu m¶t ngÜ©i hay
m¶t ÇÓi tÜ®ng nào n»a, vì ta v§i yêu là m¶t, ta là
tình yêu, tình yêu là ta. Tình yêu này không hÜ§ng
vào m¶t ÇÓi tÜ®ng cá nhân, n‰u cÀn ÇÓi tÜ®ng thì
ÇÓi tÜ®ng së là cä vÛ trø pháp gi§i. Tình yêu này t¿
nó tÕa ra yêu thÜÖng nhÜ m¥t tr©i tÕa ánh sáng,
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nhÜ bông hoa tÕa mùi thÖm dù có hay không có ai
ª Çó thÜªng thÙc. Loåi tình yêu thanh tao và cao
thÜ®ng này thÜ©ng là do k‰t quä cûa thiŠn quán
hay s¿ chín mùi cûa tâm linh. Nó phát sinh khi ta
tÌnh thÙc nhÆn ra mình là ai và bi‰t sÓng thÆt v§i
chính mình. NgÜ©i mà š thÙc ÇÜ®c mình v§i s¿
sÓng là m¶t thì bi‰t ÇÜ®c tình yêu này. Nó là cæn
bän mà cÛng là cÙu cánh cûa tÃt cä tôn giáo, Çåo
giáo. Chúa Giê-Su có nói: ‘ThÜÖng ngÜ©i nhÜ mình
ta vÆy’. ñÙc PhÆt nói: ‘BÒ tát thÜÖng yêu chúng
sinh nhÜ con m¶t’.
ña sÓ ngÜ©i Ç©i khi nói vŠ tình yêu, h† chÌ bi‰t
Ç‰n hai trình Ç¶ hay hai loåi tình yêu ÇÀu. Hai loåi
tình yêu này thÜ©ng ÇÜ®c ngÜ©i tu xem là giây oan
nên h† tìm cách dÙt tình. NhÜng làm sao dÙt tình
ÇÜ®c, h† chÌ chuy‹n tình cûa h† Ç‰n Chúa, Ç‰n
PhÆt. NhÜng n‰u chÌ bi‰t yêu Chúa, thÜÖng PhÆt
thôi, không bi‰t thÜÖng yêu kÈ khác thì vÅn chÜa
Çåt Ç‰n loåi tình yêu thÙ ba này. Tu là tÆp chuy‹n
tình, chuy‹n hai loåi tình yêu nhøc døc và ái luy‰n
thành loåi tình yêu cao thÜ®ng.
Ái luy‰n
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Ái luy‰n là muÓn ngÜ©i, vÆt và hoàn cänh luôn
luôn nhÜ š mình và không bao gi© thay Ç°i. Không
muÓn thân xác mình già y‰u, không muÓn tình cäm
thay Ç°i, không muÓn tình yêu phai nhåt. M‡i khi
b¡t ÇÀu yêu m¶t ngÜ©i nào thì liŠn có ái luy‰n theo
sau, và ÇÜÖng nhiên là dÅn Ç‰n phiŠn phÙc và kh°
Çau. Vì ái luy‰n ta trª nên chi‰m h»u, s® mÃt ngÜ©i
yêu ho¥c ngÜ©i yêu cûa ta së yêu kÈ khác... TØ Çó
ta phäi suy nghï tính toán mÜu k‰ Ç‹ gi» gìn ngÜ©i
yêu. Vô tình ta xâm lÃn t¿ do và bi‰n ngÜ©i yêu
thành m¶t món ÇÒ, m¶t vÆt sª h»u. Cu¶c tình ban
ÇÀu dÀn dÀn trª thành m¶t s¿ gi¢ng co: m¶t bên
xâm lÃn, m¶t bên dành låi Ç¶c lÆp t¿ do. Và n‰u cÙ
ti‰p tøc sÓng bên nhau thì chä còn tình nghïa gì n»a
mà là hÕa ngøc, danh tØ trong Çåo g†i là oán t¡ng
h¶i kh°. Vì th‰ ái luy‰n là thuÓc Ç¶c cûa tình yêu,
tàn hoåi tình yêu.
N‰u chÜa yêu ÇÜ®c theo trình Ç¶ thÙ ba thì ta
vÅn cÙ yêu, nhÜng phäi h†c và tÆp yêu v§i s¿ hi‹u
bi‰t thông cäm, không chi‰m h»u, không ghen
tuông. Yêu là m¶t nghŒ thuÆt, muÓn yêu cho có
hånh phúc ta cÀn phäi h†c vì bän chÃt yêu cûa
ngÜ©i Ç©i là ái luy‰n chÙ không phäi là yêu theo
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nghïa thÙ ba Çã nói ª trên, không phäi t¿ nhiên mà
ta có th‹ yêu theo ki‹u Chúa hay PhÆt ÇÜ®c.
Chi‰m h»u
Chi‰m h»u là bi‹u tÜ®ng cûa s¿ nghèo nàn và
thèm khát. NgÜ©i nghèo nàn thi‰u thÓn tình thÜÖng
bao nhiêu thì thÜ©ng có khuynh hÜ§ng chi‰m h»u
bÃy nhiêu. Tình yêu chi‰m h»u cÛng giÓng nhÜ tình
trång cûa m¶t ÇÙa bé khát s»a Çòi bú mË. NhÜng
mË nó bÆn viŒc không cho bú ÇÜ®c nên nó Çâm ra
tÙc tÓi, giÆn h©n, ganh tœ.
M¶t ngÜ©i trÜªng thành vŠ tÜ tÜªng thì không
th‹ chi‰m h»u ÇÜ®c. Làm sao có th‹ b¡t ngÜ©i khác
phäi thu¶c vŠ ta ? Phäi thÜÖng yêu ta ? M‡i khi g¥p
nån hay kh° Çau mà Ç° l‡i cho ngÜ©i khác, Çó là
thái Ç¶ Ãu trï nhÃt trên Ç©i. M¶t ngÜ©i bi‰t ban bÓ,
chia xÈ thÜÖng yêu là ngÜ©i Çang làm th‹ hiŒn PhÆt
tánh bên trong. CÛng th‰, m‡i khi ta cäm thÃy
muÓn Çòi hÕi, chi‰m h»u, lÃy vŠ làm cûa mình thì
phäi nhÆn thÙc r¢ng ta Çang làm hi‹n l¶ cái tánh Ãu
trï, con nít bên trong. Lúc Çó ta hãy ghi nhÆn, quán
sát cái ta con nít Çó xem nó bi‰n chuy‹n và lôi kéo
ta nhÜ th‰ nào ? Không cÀn trách m¡ng hay xua
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Çu°i, chÌ cÀn nhÆn diŒn và quan sát nó. Nh© tÌnh
thÙc nhÆn diŒn, quan sát thÜ©ng xuyên cái ta con
nít bên trong (the baby within) ta së giúp nó trÜªng
thành. TrÜ§c khi muÓn thành PhÆt thì phäi thành
ngÜ©i trÜ§c Çã.
Hånh phúc
Hånh phúc là møc Çích sÓng cûa con ngÜ©i, là
ÇiŠu mà ai cÛng muÓn tìm. NhÜng ta không th‹ xác
ÇÎnh hånh phúc là gì vì nó tùy trình Ç¶ ti‰n hóa cûa
m‡i ngÜ©i.
Nhân loåi có th‹ ÇÜ®c x‰p thành ba hång:
1. Hång thÙ nhÃt là nh»ng ngÜ©i còn mê ngû.
2. Hång thÙ hai là nh»ng ngÜ©i sºa soån gÀn
thÙc giÃc.
3. Hång thÙ ba là nh»ng ngÜ©i Çã tÌnh giÃc,
không còn mê ngû.
Hång thÙ nhÃt, hånh phúc ÇÓi v§i h† là nh»ng
cäm giác khoái låc thu¶c vŠ th‹ xác nhÜ æn uÓng,
thÕa mãn nhøc døc. SuÓt Ç©i h† lo chåy Çi tìm hånh
phúc, nhÜng loåi hånh phúc này rÃt mong manh.
Mong manh ª Çây không có nghïa là không có, nó
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có nhÜng không kéo dài ÇÜ®c, thoáng có Ç‹ rÒi
nhÜ©ng ch‡ ngay cho s¿ thèm khát kh° Çau. Loåi
hånh phúc này rÃt nguy hi‹m, Çåo PhÆt thÜ©ng ví
nó nhÜ kÈ khát uÓng nÜ§c muÓi, càng uÓng càng
khát, ho¥c nhÜ li‰m mÆt trên lÜ«i dao, thoáng n‰m
vÎ ng†t nhÜng bÎ ÇÙt lÜ«i ngay lÆp tÙc.
Càng Çi tìm hånh phúc låi càng thèm khát và
không bao gi© ÇÜ®c thÕa mãn. Vì th‰ hång ngÜ©i
này phäi tìm cho nhiŠu, nhiŠu tiŠn, nhiŠu danh,
nhiŠu s¡c, h† sÓng trong äo tÜªng vŠ sÓ lÜ®ng
(quantité), nghï r¢ng n‰u có nhiŠu thì m§i ÇÜ®c
thÕa mãn hånh phúc.
ñÓi v§i hång thÙ nhì, hånh phúc thu¶c vŠ phÄm
(qualité). ñÓi tÜ®ng hånh phúc cûa h† không còn
là nh»ng thÙ thô kŒch nhÜ vÆt chÃt, s¡c ÇËp th‹ xác
hào nhoáng bên ngoài, h† chú š vŠ phÄm chÃt
nhiŠu hÖn. H† vÅn Çi tìm khoái låc cäm giác, nhÜng
thanh tao hÖn, nhÜ nghe m¶t bän nhåc hay, ngâm
thÖ vÎnh phú, thÜªng thÙc hÜÖng trà, ng¡m ki‹ng
c¡m hoa, v.v... ho¥c Çàm luÆn v§i bån bè, ho¥c ÇÖn
giän ÇÜ®c sÓng bên cånh ngÜ©i yêu, ngÜ©i thân là
h† cäm thÃy hånh phúc rÒi. Loåi hånh phúc này
thanh tao, sâu s¡c và có vÈ lâu bŠn hÖn loåi hånh
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phúc thÙ nhÃt nhÜng nó vÅn còn tùy thu¶c vào ÇÓi
tÜ®ng bên ngoài nhÜ thÖ, nhåc, hoa, trà, cänh,
ngÜ©i, v.v...Và n‰u ngày nào Çó ÇÓi tÜ®ng kia mÃt
Çi thì hånh phúc liŠn bi‰n thành kh° Çau.
ñÓi v§i hång thÙ ba, hånh phúc không còn tùy
thu¶c vào ÇÓi tÜ®ng bên ngoài n»a. Loåi hånh
phúc này có th‹ ÇÜ®c xem là hoàn toàn nhÃt. Hånh
phúc là s¿ bình an cûa tâm hÒn, là s¿ tÌnh thÙc
không còn ngû mê trong Çêm tÓi. H† sÓng trong
ánh sáng, không còn bóng dáng cûa chÃp ngã lo
âu, ham muÓn bám víu vào m¶t ÇÓi tÜ®ng bên
ngoài. H† sÓng trong hiŒn tåi, bây gi© và ª Çây,
sÓng hòa nhÎp v§i cu¶c Ç©i và s¿ sÓng. Loåi hånh
phúc này là m¶t loåi sung sÜ§ng thÙ thÆt (chân låc),
nó ª ngay trong ta và nó cÛng chính là bän chÃt hay
b°n tánh cûa ta.
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Góp nh¥t

Ba phäi hay chÜa chín
Hè næm 85, tôi ghé Làng Mai lÀn ÇÀu tiên mong
g¥p thiŠn sÜ NhÃt Hånh Ç‹ hÕi Çåo. TrÜ§c Çó tôi
Çã quán chi‰u nhiŠu vŠ công án ‘Ta là ai ?’ ñ‰n khi
g¥p ÇÜ®c thÀy, tôi hÕi: ‘Thân là m¶t khÓi thÎt, tâm
thì vÅn t¿ tåi, vÆy con là ai ?’ ThÀy nhìn tôi chÓc lát
rÒi trä l©i: ‘Con có th‹ là thÀy mà cÛng có th‹ là
con’. Lúc Çó tôi ch£ng hi‹u gì cä ! Trong bøng nghï
thÀm: thÀy nói gì «m © quá, không có gì nhÃt ÇÎnh
h‰t. ThÃt v†ng, tôi r©i thÀy trª vŠ chùa Linh-SÖn tu
h†c.
Sau này, trong lúc tu ª Kundreul Ling næm 91,
tôi ÇÜ®c chÎ Chân NguyŒn gºi cho quy‹n ‘La paix,
un art, une pratique’ cûa thÀy. Trong Çó tôi thÃy có
bài thÖ ‘Appelez-moi par mes vrais noms’, nh© bài
thÖ này tôi m§i hi‹u và nh§ låi câu trä l©i cûa thÀy
næm xÜa.
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Næm 90 tôi có vi‰t quy‹n Vô Ngã, trong Çó gi§i
thiŒu hai phÜÖng pháp tu tÆp mà nh© Çó tôi Çã hi‹u
vô ngã. NhÜng cái hi‹u vô ngã cûa tôi lúc Çó hãy
còn gi§i hån, hãy còn bÎ änh hÜªng nhiŠu giáo lš
ti‹u thØa. Trong toàn b¶ Nikaya và A-Hàm, ch‡
nào cÛng nh¡c Çi nh¡c låi vô thÜ©ng, kh°, vô ngã
nên m¶t sÓ ngÜ©i cho vô ngã là chân lš.
ñÙc PhÆt thuy‰t pháp tùy cæn cÖ tùy trÜ©ng
h®p. ñÒng š là ngài nói nhiŠu vŠ vô ngã, nhÜng
cÛng có lúc ngài nói h»u ngã. ña sÓ thÜ©ng cho
thân là ta, cäm th†, suy tÜ là ta, cho nên ÇÓi v§i
nh»ng ngÜ©i nhÜ th‰ giäng dåy vô ngã rÃt cÀn thi‰t.
NhÜng cÛng có ngÜ©i bám víu vào vô ngã cho
là chân lš thì phäi nói vŠ ngã hay chân ngã, nhÜ
thiŠn tông nói ông chû hay bän lai diŒn møc.
Hi‹u ÇÜ®c vô ngã cûa Ti‹u thØa cÛng Çã là quš
l¡m rÒi, không còn bám víu vào ngÛ uÄn n»a
nhÜng chÜa th‹ nhÆp ÇÜ®c pháp gi§i. Ti‰n lên m¶t
bÆc n»a cÀn phäi thÃy ta là tÃt cä, tÃt cä là ta. ñây
thu¶c giáo lš cûa kinh Hoa Nghiêm, nhÃt tÙc nhÃt
thi‰t, nhÃt thi‰t tÙc nhÃt.
Cái hi‹u bi‰t này có th‹ do suy tÜ quán chi‰u
thâm sâu vŠ lš tÜÖng duyên tÜÖng sinh, tÜÖng tÙc
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tÜÖng nhÆp, ho¥c có th‹ do kinh nghiŒm tr¿c ti‰p
mà có.
M¶t lÀn n† trong lúc ngÒi thiŠn trong phòng tÓi,
b‡ng nhiên tôi cäm thÃy mình bi‰n mÃt, nói Çúng
hÖn là không còn thÃy tôi là cái thân xác nhÕ bé
này n»a mà hình nhÜ tôi (hay tâm thÙc tôi) ª kh¡p
nÖi. Kh¡p nÖi ª Çây không có nghïa là kh¡p vÛ trø
mà là nh»ng s¿ vÆt chung quanh ch‡ tôi Çang ngÒi.
Cäm giác này chÌ thoáng qua tíc t¡c, ch§p m¡t m¶t
cái là mÃt. M¶t lÀn khác tôi cÛng ÇÜ®c cäm giác này
trong lúc n¢m dài trên bãi cÕ cûa khu vÜ©n Parc de
Sceaux. Trong nh»ng lúc nhÜ th‰, cä không gian và
th©i gian nhÜ dØng låi và ta cäm thÃy m¶t s¿ yên
l¥ng bình an vô tä.
Hè næm 89, tôi vŠ ª Institut Karmapa gÀn hai
tháng Ç‹ tu tÆp v§i lama Khenpo Thubten, ngÜ©i
n°i ti‰ng vŠ môn Powa (tÓng thÀn thÙc). VÎ lama
này rÃt khiêm tÓn, ông không xem tôi nhÜ m¶t ÇŒ
tº mà là m¶t bån ÇÒng tu. Khi tôi nhÆp thÃt theo
lama Guendune Rinpoché thì chính lama Thubten
t¿ tay may cho tôi m¶t cái váy Ç‹ tÆp Trulkor (yoga
Tây Tång) và m¶t cái áo choàng b¢ng nÌ Ç‹ Ç¡p
mùa Çông khi ngÒi thiŠn. ñiŠu tôi nh§ mãi nÖi vÎ
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lama này là cái gì ông cÛng nói tÓt cä. Tr©i mÜa
cÛng tÓt mà tr©i n¡ng cÛng tÓt. KhÕe cÛng tÓt mà
bŒnh cÛng tÓt. Lúc Çó tôi cho lama thÆt là ba phäi.
M¶t lÀn n†, PhÆt tº Çem Ç‰n cho chúng tôi xem
m¶t cuÓn phim vidéo t¿a là ‘le lama blanc’, trong
Çó có vài cänh nam n» âu y‰m nhau. Tôi và m¶t vÎ
sÜ khác tên Sempa nhìn nhau mÌm cÜ©i rÒi li‰c nhìn
lama Thubten hÕi: ‘Lama tu mà sao có vÈ nhìn say
sÜa vÆy’ ? Lama thän nhiên trä l©i: ‘cái này có gì
Çâu, ta nhìn nh»ng ngÜ©i n» trong phim nhÜ
Dakini4, nh»ng ngÜ©i nam nhÜ Daka và tÃt cä chÌ
là s¿ hóa hiŒn cûa pháp thân’. Lúc Çó tôi không tin,
nghï r¢ng ông ta nói nhÜ vÆy Ç‹ biŒn h¶. Mãi sau
này khi tu h†c vŠ tantra tôi m§i hi‹u là ông có lš.
M¶t lÀn khác ª Dhagpo Kagyu Ling tôi ÇÜ®c
t¡m piscine chung v§i lama Thubten và Bérou
Khyentsé Rinpoché. HÒ t¡m này dùng Ç‹ chÙa
nÜ§c ÇŠ phòng khi hÕa hoån. M§i trÜ§c Çó vài
ti‰ng, Bérou Rinpoché ngÒi oai nghi trên tòa truyŠn
lÍ quán Çänh Manjusri (Væn Thù) cho chúng tôi và

4

Dakini và Daka là nh»ng thÀn n» và thÀn nam trong giáo lš
tantra. Tång ng» là Khandroma và Khandro, nghïa Çen là ngÜ©i
Çi trên không.
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tÃt cä PhÆt tº, vÆy mà bây gi© trong hÒ t¡m ông ta
và lama Thubten cÜ©i gi«n v§i nhau nhÜ hai trÈ
nhÕ. CÛng cÀn nói thêm là chúng tôi t¡m riêng gi»a
chÜ tæng v§i nhau, không có PhÆt tº.
Riêng vÎ lama chính dåy tôi là Guendune
Rinpoché thì ngài æn m¥c thÆt lôi thôi l‰ch th‰ch và
hay Çùa gi«n ch‰ nhåo chúng tôi. Ch‰ nhåo ª Çây
không phäi ác š, mà ngài nói chúng tôi tu d» quá,
nghiêm quá, rÒi ngài phá lên cÜ©i. Nh»ng lúc Çó tôi
nghï các thÀy lama thÆt ba phäi, th‰ nào nói cÛng
ÇÜ®c, oai nghi t‰ hånh không Çàng hoàng nhÜ các
thÀy ViŒt Nam. Sau này nghï låi m§i thÃy mình lúc
Çó còn non dåi, chÜa chín, m§i tu mà cÙ tÜªng
mình ngon lành l¡m, dám phán xét các bÆc thÀy Çi
trÜ§c.
Gi© Çây tuy không còn ª gÀn các lama Tây Tång
n»a nhÜng tôi bi‰t mình Çã bÎ nhiÍm ít nhiŠu cái
tánh ba phäi cûa các ngài.
Hãy là chính ta
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Bån nên nh§ trên Ç©i này rÃt khó mà ÇÜ®c lòng
tÃt cä m†i ngÜ©i, ‘ª r¶ng ngÜ©i cÜ©i, ª hËp ngÜ©i
chê’.
Bån có th‹ là m¶t trái táo ÇËp nhÃt trên Ç©i,
ngon nhÃt, thÖm ng†t nhÃt và s¤n sàng cÓng hi‰n
cho m†i ngÜ©i. NhÜng bån cÀn nh§ m¶t ÇiŠu, Çó
là có nhiŠu ngÜ©i không thích æn táo.
N‰u bån là trái táo ngon nhÃt trên Ç©i, nhÜng
ngÜ©i bån thÜÖng yêu låi không thích táo mà thích
cam. VÆy phäi làm sao ? Ÿ Çây bån có th‹ l¿a
ch†n, ho¥c bån vÅn là táo, ho¥c bån trª thành
cam. NhÜng n‰u trª thành cam thì bån së là cam
hång nhì, bªi vì bän chÃt cûa bån không phäi là
cam mà là táo. Mà dù cho bån trª thành cam hång
nhì Çi n»a, cÛng có nhiŠu ngÜ©i không thích cam
mà låi thích °i. CÙ th‰ suÓt cu¶c Ç©i bån cÓ g¡ng
bi‰n mình thành cam, thành °i, rÒi thành mÆn,
thành xoài, v.v... Ç‹ tÃt cä m†i ngÜ©i thÜÖng yêu
mình thì không bi‰t Ç‰n bao gi© m§i xong.
Sao bån không nh§ låi bän chÃt cûa mình là
táo, và hãy là táo hång nhÃt Ç‹ nh»ng ngÜ©i nào
Üa táo ÇÜ®c hÜªng mùi vÎ ngon nhÃt cûa táo.
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Hãy là chính ta không có nghïa là chÙng nào
tÆt nÃy, khÜ khÜ gi» lÃy nh»ng tánh hÜ tÆt xÃu,
ngoan cÓ không chÎu sºa Ç°i. Phäi h†c hÕi, tu tÆp,
không phäi t¿ nhiên v§i nh»ng tánh tham lam, ích
k›, ngã mån mà có th‹ trª vŠ v§i chính ta ÇÜ®c.
Hãy là chính ta là tÆp nhìn vào n¶i tâm mình
Ç‹ hi‹u và chuy‹n hóa mình thành m¶t con ngÜ©i
th¿c, bi‰t thÜÖng yêu, hi‹u bi‰t thông cäm mình
và ngÜ©i.
ñÒng S¿
Sau Çây là m¶t chuyŒn ng¡n tôi trích dÎch tØ
quy‹n ‘Evidences paradoxales’5 cûa Jean Yves
Leloup.
M¶t vÎ vua ª xÙ n† có ÇÙa con trai Ç¶c nhÃt là
thái tº. M¶t hôm thái tº lâm bŒnh và mÃt trí, quên
mÃt mình là con vua mà cÙ tÜªng mình là m¶t con
gà tây. Anh ta cªi h‰t quÀn áo chui xuÓng gÀm bàn
ngÒi chÒm h°m, kêu lên nh»ng ti‰ng nhÜ gà tây và
nh¥t æn nh»ng håt cÖm rÖi. S¿ kiŒn này khi‰n nhà
5

Evidences paradoxales, de Jean Yves Leloup, Le Fennec
Editeur.
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vua Çau kh° vô cùng khi thÃy ÇÜÖng kim thái tº,
ngÜ©i së nÓi ngôi mình sau này, hiŒn Çang Çiên
khùng làm m¶t con gà tây. Vua và hoàng hÆu liŠn
triŒu tÆp tÃt cä danh sÜ và danh y trong nÜ§c Ç‹ tìm
cách ch»a trÎ cho thái tº. H‰t danh sÜ, danh y Ç‰n
các Çåo sÜ và hiŠn tri‰t, ai nÃy ÇŠu cÓ g¡ng h‰t sÙc
nhÜng vô hiŒu, thái tº vÅn cÙ khùng và làm gà tây.
Th©i gi© thÃm thoát qua mau, m¶t ngày kia có m¶t
hiŠn giä (tåm g†i là hiŠn giä thôi vì bŠ ngoài ông ta
hÖi lu¶m thu¶m và bê bÓi, æn m¥c không Çúng ki‹u
cách cûa các hiŠn giä khác) Ç‰n g¥p vua xin ch»a
bŒnh cho thái tº. Tuy thÃy vÎ hiŠn giä này hÖi bê
bÓi, không oai nghi Çåo måo nhÜng ng¥t vì cä næm
rÒi, các danh sÜ và danh-y ÇŠu Çã bó tay h‰t nên
nhà vua phäi Çành chÃp thuÆn.
ThÆt ngoài sÙc tÜªng tÜ®ng, ngay trÜ§c m¥t
vua, vÎ hiŠn giä kia cªi h‰t quÀn áo, chui xuÓng gÀm
bàn ngÒi ngay bên cånh thái tº và làm giÓng y nhÜ
thái tº, kêu lên nh»ng ti‰ng nhÜ gà tây và nh¥t æn
nh»ng håt cÖm rÖi. Thái tº con vua thÃy vÆy la lên:
‘Ông có khùng không ? Ai bäo ông làm giÓng tôi.
B¶ ông không thÃy tôi là m¶t con gà tây hä ?’. VÎ
hiŠn giä trä l©i: ‘Tôi cÛng là m¶t con gà tây mà !’
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TØ tØ hai con ‘gà tây ngÜ©i’ làm quen và b¡t
ÇÀu nói chuyŒn v§i nhau, ngÜ©i ngoài nhìn vào chÌ
thÃy hai gã Çàn ông trÀn truÒng ngÒi chÒm h°m
dÜ§i gÀm bàn nh¥t æn nh»ng håt cÖm rÖi. ThÃy th‰
vua và cÆn thÀn l¡c ÇÀu chán nän bÕ Çi.
Hai con ‘gà tây ngÜ©i’ kia b¡t ÇÀu Çùa gi«n v§i
nhau, k‹ chyŒn cho nhau nghe và ch‰ nhåo loài
ngÜ©i. Th©i gi© trôi qua, m¶t ngày kia con gà tây
già (hiŠn giä) b‡ng nhiên Çòi æn vài món ª trên bàn
vua. Con gà tây trÈ (thái tº) la lên: ‘B¶ ông khùng
hä ! Tåi sao låi b¡t chÜ§c æn giÓng tøi nó ?’ Gà tây
già trä l©i: ‘Chú ÇØng có lo ! ñâu phäi vì mình æn
giÓng h† mà mình trª thành con ngÜ©i nhÜ h†,
mình vÅn là gà tây kia mà !’ Th‰ là hai con gà tây
trÜ§c kia chÌ nh¥t cÖm rÖi dÜ§i ÇÃt æn, nay b¡t ÇÀu
vói tay lÃy nh»ng thÙc æn trên bàn. Th©i gi© låi trôi
qua, m¶t ngày kia con gà tây già m¥c m¶t cái quÀn
Çùi và Çi v§ vào. Con gà tây trÈ låi la lên: ‘B¶ ông
Çiên hä ! Tåi sao låi æn m¥c giÓng tøi nó ?’ Gà tây
già ôn tÒn trä l©i: ‘Chú ÇØng lo, ÇØng s®. Mình chÌ
Çùa gi«n m¥c giÓng h† thôi, chÙ mình vÅn là gà tây
kia mà !’ Câu chuyŒn cÙ th‰ ti‰p tøc, cho Ç‰n m¶t
ngày kia con gà tây trÈ hoàn toàn trª låi thành m¶t
thái tº.

152
Jean Yves Leloup, ti‰n sï thÀn h†c và tâm lš
h†c, khi k‹ câu chuyŒn trên ông ta cÓt nói vŠ s¿
giáng trÀn làm ngÜ©i cûa Chúa Giê Su. Riêng tôi
khi dÎch låi câu chuyŒn, tôi nhìn v§i nhãn quang
cûa m¶t PhÆt tº.
Trong Çåo PhÆt có m¶t pháp môn g†i là TÙ
Nhi‰p Pháp, tÙc bÓn cách thÙc thâu phøc và
chuy‹n hóa ngÜ©i khác, Çó là bÓ thí, ái ng», l®i
hành và ÇÒng s¿.
BÓ thí và ái ng» tÜÖng ÇÓi dÍ làm, nhÜng l®i
hành và ÇÒng s¿ thì rÃt khó. ChÌ nh»ng ngÜ©i có
tâm ÇÎa BÒ tát ñåi thØa, không câu nŒ chÃp trÜ§c
vào hình tÜ§ng, s¤n sàng hy sinh danh d¿ quyŠn l®i
cá nhân Ç‹ cÙu giúp kÈ khác, m§i dám th¿c hành
l®i hành và ÇÒng s¿.
L®i hành là làm nh»ng viŒc có l®i cho kÈ khác
Ç‹ Ç¶ h†. M¶t ngÜ©i ham danh ham tiŠn mà bäo
h† bÕ h‰t Çi tu thì ch¡c gì h† Çã nghe. NhÜng n‰u
mình giúp h† Çåt ÇÜ®c danh l®i rÒi tØ tØ khuyên ræn
thì h† së dÍ nghe theo mình hÖn.
ñÒng s¿ là hòa ÇÒng và làm nh»ng công viŒc
giÓng nhÜ kÈ khác Ç‹ Ç¶ h†. MuÓn hóa Ç¶ m¶t kÈ
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æn tr¶m thì mình cÛng phäi làm giÓng nhÜ æn tr¶m
rÒi tØ tØ khuyên h† bÕ nghŠ æn tr¶m.
TÙ nhi‰p pháp là m¶t phÜÖng tiŒn thiŒn xäo cûa
hàng BÒ tát Ç¶ sinh, ngÜ©i thÜ©ng khó mà làm
ÇÜ®c, n‰u Çåo l¿c chÜa Çû mà muÓn b¡t chÜ§c làm
BÒ tát thì së bÎ chúng sinh Ç¶ låi. Trong câu chuyŒn
trên, ta thÃy vÎ hiŠn giä lu¶m thu¶m bê bÓi kia chính
là m¶t BÒ tát, s¤n sàng tØ bÕ chÙc vÎ hiŠn giä, t¿ tåi
cªi truÒng làm m¶t con gà tây, nh¥t nh»ng håt cÖm
rÖi mà æn Ç‹ Ç¶ m¶t kÈ khùng.
M†i s¿ vÆt ª Ç©i ÇŠu tÜÖng ÇÓi, không nh»ng có
hai m¥t mà có muôn m¥t. Ta không th‹ Çánh giá
s¿ vÆt và con ngÜ©i qua hình tÜ§ng bŠ ngoài và qua
s¿ nhÆn thÙc chû quan cûa ta. Tôi không khuyên
bån làm giÓng nhÜ vÎ hiŠn giä gà tây kia mà khuyên
bån hãy dè d¥t trong viŒc Çánh giá các thÀy tu. Có
nh»ng vÎ thÀy Ç¡p y, Ç¶i mão, mang hia, Çi ÇÙng
trang nghiêm Ç‹ Ç¶ Ça sÓ quÀn chúng, vì Ça sÓ cÀn
có nh»ng vÎ thÀy nhÜ th‰, nh»ng vÎ thÀy có hình
tÜ§ng Çåo ÇÙc, trang nghiêm. NhÜng cæn tánh cûa
chúng sinh không ÇÒng ÇŠu, có nh»ng ngÜ©i rÃt kœ
và lánh xa các vÎ thÀy nhÜ vÆy, vì h† nghï r¢ng các
thÀy này chÌ bi‰t có PhÆt, có pháp và chùa cûa thÀy
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thôi, và không bi‰t gì vŠ Ç©i, không hi‹u gì vŠ hoàn
cänh kh° Çau cûa h†. H† không cÀn m¶t ông thÀy
Çåo ÇÙc Ç‹ tôn sùng mà cÀn m¶t bån h»u bi‰t
thông cäm chia xÈ niŠm Çau n‡i kh° cûa h†. Chính
Ç‹ Ç¶ nh»ng ngÜ©i này, chúng ta cÀn có nh»ng ông
thÀy nhÜ thÀy gà tây trong câu chuyŒn, ho¥c nh»ng
thiŠn sÜ ÇÀu ÇÜ©ng xó ch®, æn xin dÜ§i gÀm cÀu
nhÜ trong truyŒn ‘Góp nh¥t cát Çá’6.

6

Góp Nh¥t Cát ñá cûa thiŠn sÜ Muju do ñ‡ ñình ñÒng dÎch.
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