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L©i nói ÇÀu 
 
 

Ý, Tình, Thân là m¶t ÇŠ tài vô tÆn vì Çó là 
nh»ng y‰u tÓ cÃu tåo nên con ngÜ©i và con ngÜ©i là 
cä m¶t th‰ gi§i huyŠn bí. 

TÆp sách này không phäi là m¶t ti‹u luÆn vŠ 
tâm lš h†c nên không th‹ bao quát h‰t m†i vÃn ÇŠ 
nhân sinh, møc Çích cûa nó nói lên s¿ tÜÖng quan cûa 
Ý, Tình, Thân và ti‰n trình phiŠn não Ç‹ bån Ç†c có 
m¶t cái nhìn khác trong viŒc tu hành chuy‹n hóa kh° 
Çau.  Trong khi vi‰t, tôi Çã cÓ g¡ng dùng ít thuÆt ng» 
PhÆt giáo và cho nhiŠu thí dø bình dân Ç‹ dÍ hi‹u. 

 
Mong r¢ng sách này së Çem låi cho bån Ç†c 

nhiŠu l®i ích. 
 
Tùng Lâm Linh SÖn, Rancon, Pháp quÓc 
Tháng 8 næm 2002 
 
 
Thích Trí Siêu 
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NhÜ m†i ngÜ©i 
 
 

M¶t ngày ÇÀu Xuân næm nào, tôi1 mang ti‰ng 
khóc oa oa chào Ç©i, ngÖ ngác trong th‰ gi§i loài 
ngÜ©i. ñÜ®c cha mË thÜÖng yêu nuôi nÃng, suÓt 
quãng Ç©i Ãu thÖ, tôi chÌ bi‰t c¡p sách Ç‰n trÜ©ng rÒi 
vŠ nhà. L§n lên lo h†c lÃy b¢ng cÃp Ç‹ Çi làm ki‰m 
æn. H†c xong b¢ng kÏ sÜ, tìm ÇÜ®c sª làm ch¡c ch¡n, 
tôi nghï Ç‰n chuyŒn lÆp gia Çình.  Theo tôi Çây là ti‰n 
trình t¿ nhiên cûa m†i ngÜ©i trong xã h¶i. Nhìn xung 
quanh anh em, bån bè ai nÃy ÇŠu có công æn viŒc làm 
và lÆp gia Çình nên tôi cÛng phäi mau mau lÆp gia 
thÃt. Kh° thay cái th©i gian dÍ c¥p kè yêu ÇÜÖng nhÃt 
là ª h†c ÇÜ©ng, nhÜng lúc Çó cha me tôi thÜ©ng nhÒi 
vào ÇÀu tôi là con phäi lo h†c thành tài, ÇØng có læng 
nhæng trai gái, không Çi Ç‰n Çâu rÒi thân tàn ma dåi. 
Vì th‰ tôi lo c¥m cøi vào sách vª, không dám ngóc 
ÇÀu Ç‹ š t§i các cô, các chÎ. Bây gi© trong sª làm Çâu 
phäi là ch‡ Çi tìm v®. Túng th‰ tôi phäi cÀu cÙu t§i bà 
con bån bè mách bäo làm mai. Nh© tr©i thÜÖng, cuÓi 
cùng tôi cÛng cÜ§i ÇÜ®c m¶t cô v®. CÜ§i v® thì cÜ§i 

                                                 
1 ñây là chuyŒn giä tÜªng, không phäi Ç©i thÆt cûa tác giä. 
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nhÜ bao nhiêu ngÜ©i chÙ th¿c s¿ tôi không bi‰t th‰ 
nào là tình yêu. Ai làm sao, tôi làm vÆy ! 

HÒi xÜa lúc còn Ç¶c thân tôi chÌ có hai chân. 
CÜ§i v® xong tôi có thêm hai chân n»a là bÓn chân. 
ñáng lš ra có bÓn chân thì phäi Çi nhanh hÖn hai 
chân, nhÜng loài ngÜ©i không giÓng nhÜ loài vÆt 
khác. Nay có bÓn chân nhÜng Çi ÇÙng låi ngÜ®ng 
ngåo, khó khæn hÖn, hai chân muÓn Çi phía này, hai 
chân muÓn Çi ch‡ khác, gi¢ng co bên này kéo bên 
kia. RÒi v® chÒng b¡t ÇÀu høc h¥c khó chÎu v§i nhau. 
ThÃy th‰ cha mË hai bên khuyên nhû: thôi ráng có 
møn con Çi thì v® chÒng së vui vÈ hòa thuÆn låi v§i 
nhau. Là con hi‰u thäo, nghe bŠ trên nói có lš nên 
chúng tôi ÇÒng š cho sinh ra m¶t ÇÙa con trai ÇÀu 
lòng. Và nhÜ th‰ tôi låi có thêm hai chân n»a, tÙc là 
sáu chân. CÙ m‡i lÀn có thêm hai chân là tôi Çi ÇÙng 
chÆm h£n låi. HÒi trÜ§c có bÓn chân thì gi¢ng co hai 
chiŠu, bây gi© có sáu chân thì gi¢ng co ba chiŠu. 
ChÒng muÓn m¶t Çàng, v® muÓn m¶t nÈo, con muÓn 
m¶t ngä. TÜªng Çâu có con thì gia Çình êm Ãm, ai dè 
náo loån hÖn. ñi làm c¿c nh†c ki‰m tiŠn nuôi v® con, 
tÜªng h† bi‰t Ön và thÜÖng mình hÖn, nhÜng v® 
không bao gi© hài lòng, h‰t than phiŠn låi trách móc, 
còn th¢ng con h‰t khóc låi phá. NhiŠu lúc chÎu h‰t 
n°i, ÇÀu óc tôi cæng th£ng nhÜ s¡p n° phäi to ti‰ng 
quát tháo. M‡i lÀn nhÜ vÆy v® tôi låi giÆn h©n, không 
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thèm nói chuyŒn cä tuÀn, còn con thì s® hãi lánh xa, 
không khí gia Çình trª nên ng¶t ngåt khó thª.  

"PhÜ§c bÃt trùng lai, h†a vô ÇÖn chí".  Kinh t‰ 
xã h¶i xuÓng dÓc, hãng cûa tôi phäi thäi nhân viên, 
không may có tôi ª trong Çó.  Th‰ là hôm trÜ§c hôm 
sau tôi trª thành kÏ sÜ thÃt nghiŒp. TØ lâu tình cäm 
gi»a hai v® chÒng Çã không tÓt ÇËp gì, không ai hi‹u 
ai. Nay tôi thÃt nghiŒp ª nhà, Çi ra Çi vào chåm m¥t 
nhau låi càng kh° sª khó chÎu hÖn n»a. V® tôi thÜ©ng 
ki‰m c§ Çi ra ngoài Ç‹ tránh m¥t tôi. B‡ng m¶t hôm 
nàng báo cho tôi m¶t tin sét Çánh: nàng Çang làm ÇÖn 
ly dÎ !  VØa buÒn vØa giÆn, tôi há hÓc miŒng không 
nói nên l©i, không ng© nàng tàn nhÅn chÖi tôi m¶t vÓ 
Çau quá ! 

Vài ngày sau, cha mË tôi Çi nghÌ hè bÎ tai nån 
xe c¶ qua Ç©i. ThÃt nghiŒp, v® bÕ, cha mË ch‰t. "Tr©i 
Öi ! Lúc Çó tôi chÌ bi‰t kêu tr©i mà thôi. Tr©i Öi ! Ông 
tr©i có m¡t hay không ? Sao ông Ç‹ cho tôi kh° quá 
vÆy nè Tr©i" !  Tôi bÎ khûng hoäng tinh thÀn, mÃt æn 
mÃt ngû, m¥t mày bÖ ph© hÓc hác Çi lang thang bÃt 
ÇÎnh trên ÇÜ©ng phÓ, ÇÀu óc nhÜ ngây nhÜ dåi. May 
thay g¥p ÇÜ®c th¢ng bån cÛ, nó kéo tôi vào quán cà 
phê ngÒi nhâm nhi trò chuyŒn. HÕi han bi‰t ÇÜ®c n‡i 
kh° cûa tôi, nó liŠn rû tôi Çi chùa giäi khuây. Sau này 
tôi m§i bi‰t anh ta là m¶t phÆt tº thuÀn thành. M‡i 
cuÓi tuÀn nó lái xe ngang nhà Çón tôi lên chùa, ban 
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ÇÀu chÜa quen nên tôi Çi theo cho Ç« buÒn. ñ‰n chùa 
tôi vào chánh ÇiŒn xá chào PhÆt vài cái qua loa lÃy lŒ 
rÒi tìm m¶t góc trò chuyŒn ho¥c ng¡m nhìn bà con cô 
bác. DÀn dà nó dø tôi vào nghe thÀy thuy‰t pháp. Tr©i 
Öi ! (låi kêu tr©i n»a) tØ xÜa Ç‰n nay tôi cÙ nghï chùa 
chiŠn là ch‡ mê tín dÎ Çoan Ç‹ cho mÃy ông bà già 
Ç‰n cúng vái cÀu xin, nhÜng sau vài lÀn nghe pháp, 
tôi thÃy thÃm thía nhÜ ÇÜ®c nÜ§c cam lÒ rót vào tim 
xoa dÎu v‰t thÜÖng lòng. Sau vài tháng t§i lui cänh 
chùa, tôi xin quy-y tam bäo và b¡t ÇÀu tu h†c. ñÜ®c 
thÀy giäng Çåo PhÆt là Çåo cÙu kh°, nguyên nhân cûa 
kh° là vô minh và ái døc. MuÓn h‰t kh° thì phäi tu, 
phäi sºa, cái gì hÜ hÕng thì sºa låi cho tÓt ÇËp. Tu sºa 
nhÜ vÆy còn ÇÜ®c g†i là chuy‹n hóa, chuy‹n phiŠn 
não thành bÒ ÇŠ, kh° Çau thành hånh phúc. Trong cái 
h†a ngÀm có cái may, nh© g¥p cänh kh° thÃt nghiŒp, 
v® bÕ, cha mË ch‰t, xui xÈo Çû chuyŒn nên tôi m§i có 
duyên bi‰t Ç‰n Çåo, chÙ n‰u không kh° nhÜ vÆy ch¡c 
tôi không bao gi© Ç‹ š Ç‰n Çåo PhÆt và ti‰p tøc cho 
Çó là m¶t loåi mê tín th© cúng.  
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ñi tìm š nghïa 
 

Ta tØ Çâu Ç‰n, sinh ra Ç©i Ç‹ làm gì và ch‰t së 
Çi vŠ Çâu ? M¶t ngÜ©i bình dân nhÜ tôi së trä l©i: "Ta 
tØ bøng mË chui ra, sinh ra Ç©i Ç‹ sÓng nhÜ bao nhiêu 
ngÜ©i khác và ch‰t thì trª vŠ v§i cát bøi. Th‰ là h‰t 
cu¶c Ç©i !"  M§i nghe thÃy xuôi tai nhÜng th¿c t‰ 
không phäi ÇÖn giän nhÜ vÆy.   

Sinh ra Ç©i Ç‹ sÓng nhÜ bao nhiêu ngÜ©i là 
sao?  Là æn, ngû, Çi làm ki‰m tiŠn nuôi gia Çình, l§n 
tu°i vŠ hÜu, già bŒnh rÒi ch‰t ! ˆn ngû cho sÜ§ng cái 
thân, Çi làm ki‰m tiŠn cÛng Ç‹ nuôi thân và nuôi 
nh»ng ngÜ©i thân. Nhìn kÏ m¶t chút thì bän tính t¿ 
nhiên cûa con ngÜ©i là Çi tìm sung sÜ§ng hånh phúc, 
không ai dåi gì Çi tìm kh° Çau. Tôi làm theo bao 
nhiêu ngÜ©i khác vì tôi tin r¢ng làm nhÜ th‰ së có 
hånh phúc. Trên Ç©i này ai cÛng Çi tìm hånh phúc, tØ 
kÈ cùng Çinh hå tiŒn cho t§i quÓc vÜÖng, t°ng thÓng, 
ngay cä nh»ng ngÜ©i tØ bÕ cu¶c Ç©i Çi tu cÛng vì 
muÓn tìm m¶t s¿ an låc hånh phúc chân thÆt. Cái bän 
næng Çi tìm hånh phúc này hình nhÜ Çã có tØ ki‰p nào 
rÒi. M¶t ÇÙa trÈ sÖ sinh, khi Çói nó bi‰t khóc Çòi æn, 
ÇÜ®c mË cho bú thì yên ngay. Con nít nào cÛng thích 
kËo bánh, ngay cä ngÜ©i l§n cÛng häo ng†t, ÇÜ®c ai 
æn nói dÎu dàng khen ng®i thì sung sÜ§ng hoan h›. 
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Trª låi câu hÕi: Ta tØ Çâu Ç‰n ? Sinh ra Ç©i Ç‹ 
làm gì ? Ch‰t Çi vŠ Çâu ? Câu hÕi ÇÀu và câu hÕi cuÓi 
Ça sÓ chúng ta không Ç‹ š và nhiŠu lúc không muÓn 
nghï t§i vì nó có vÈ siêu hình.  NhÜng sinh ra Ç©i Ç‹ 
làm gì thì ch¡c bån së ÇÒng š v§i tôi là sinh ra Ç©i Ç‹ 
sÓng và trong lúc sÓng m†i ngÜ©i ÇŠu Çi tìm hånh 
phúc.   

Làm sao có ÇÜ®c hånh phúc ?  Trª låi câu 
chuyŒn hÒi nãy, tôi nghï r¢ng khi có ÇÜ®c b¢ng kÏ sÜ 
thì tôi së hånh phúc. NhÜng khi ÇÆu xong b¢ng kÏ sÜ 
tôi chÌ sung sÜ§ng ÇÜ®c hai ngày rÒi h‰t. Sau Çó tôi 
nghï chuyŒn Çi ki‰m viŒc làm. Có viŒc làm rÒi tôi 
nghï Ç‰n chuyŒn cÜ§i v® Ç‹ xây d¿ng mái Ãm hånh 
phúc. NhÜng sÓng v§i v® m¶t th©i gian không thÃy 
hånh phúc, tôi nghï n‰u có con thì ch¡c së Çem låi 
hånh phúc. Có con rÒi thì ôi thôi, còn tŒ hÖn n»a !  
CuÓi cùng hånh phúc Çâu không thÃy mà thÃy toàn 
chuyŒn buÒn phiŠn, thÃt v†ng.  NhÜng còn may cho 
tôi là g¥p ÇÜ®c bån lành bi‰t Çåo, cÙu tôi ra khÕi cÖn 
khûng hoäng. Trong xã h¶i hiŒn nay có rÃt nhiŠu 
ngÜ©i lâm vào hoàn cänh nhÜ tôi và h† xuÓng dÓc 
luôn, rÖi vào nghiŒn ngÆp, rÜ®u chè, hút sách ho¥c t¿ 
tº. ñi tìm hånh phúc mà chÌ thÃy kh° Çau !   

Cu¶c Ç©i thÆt là oái æm !  Nói vÆy thì hÖi oan 
cho Ç©i, vì oái æm hay không là do mình tåo chÙ 
không phäi tåi ngÜ©i hay hoàn cänh bên ngoài. Vì 
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không hi‹u bi‰t (vô minh) nên ta lÀm tåo nghiŒp xÃu 
và phäi lãnh chÎu quä kh°.  MuÓn h‰t kh° thì phäi 
h†c hÕi và tu sºa.  
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Tu cái gì ? 
 

Khi ÇÜ®c hÕi: Anh tu cái gì ?  ña sÓ thÜ©ng 
trä l©i: "Tôi tu ThiŠn ho¥c tu TÎnh ñ¶". Theo nghïa 
Çen, tu có nghïa là sºa, nhÜ th‰ thì tu ThiŠn là sºa 
ThiŠn, tu TÎnh ñ¶ là sºa TÎnh ñ¶. NhÜng ThiŠn và 
TÎnh ñ¶ Çâu có gì cÀn phäi sºa vì Çó là nh»ng pháp 
môn cûa PhÆt Ç‹ låi.  N‰u vÆy bån së Çáp: "Tôi tu 
theo pháp môn ThiŠn, ho¥c tu theo pháp môn TÎnh 
ñ¶".  Nói nhÜ th‰ rõ nghïa hÖn nhÜng vÅn chÜa trä l©i 
"tu cái gì".  Tu cái gì tÙc là sºa cái gì ?  Bån sºa cái 
gì theo pháp môn ThiŠn, sºa cái gì theo pháp môn 
TÎnh ñ¶ ?  Bån ch†n theo nh»ng pháp môn Çó Ç‹ sºa 
cái gì ?  
 Tôi có tánh tham lam, nóng giÆn, lo s®, nh»ng 
tánh này làm tôi kh° sª, bÃt an. Tôi tu Ç‹ sºa nh»ng 
tánh xÃu này (tu tâm sºa tánh).  Do Çó n‰u ÇÜ®c hÕi 
tu cái gì thì tôi së Çáp là tôi tu tánh tham, tu tánh sân, 
tu tánh s®.  
 
Tu chuy‹n hay diŒt ? 

 
Có ngÜ©i nghï tu là phäi diŒt trØ (Çoån) phiŠn 

não. NgÜ©i khác låi quan niŒm tu là chuy‹n phiŠn não 
thành bÒ ÇŠ.  Hãy lÃy thí dø vŠ mÜa. Khi s¡p mÜa, 
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mây Çen kéo Ç‰n phû ÇÀy tr©i rÒi sÃm sét n°i lên và 
cÖn mÜa b¡t ÇÀu trút xuÓng. Tånh mÜa bÀu tr©i trª låi 
quang Çãng không còn m¶t bóng mây Çen. NhÜ th‰ ta 
có th‹ nói mây Çen Çã bi‰n mÃt (hay ÇÜ®c diŒt trØ). 
NhÜng thÆt ra mây Çen Çã chuy‹n thành nÜ§c mÜa rÖi 
xuÓng ÇÃt. Sau cÖn mÜa, ánh n¡ng chi‰u soi, nh»ng 
vÛng nÜ§c mÜa kia sau vài gi© låi bi‰n mÃt. NhÜng 
kÿ thÆt nh»ng vÛng nÜ§c Çó Çã chuy‹n thành hÖi bay 
lên không trung tø låi thành mây. 
 Khi phiŠn não không còn thì ta nói phiŠn não 
Çã ÇÜ®c diŒt trØ,  nhÜng theo tinh thÀn ñåi ThØa thì 
phiŠn não Çã chuy‹n thành bÒ ÇŠ. Vì th‰ trong Duy 
ThÙc h†c có m¶t danh tØ g†i là Chuy‹n Y, có nghïa 
là khi tÃt cä nh»ng chûng tº ÇÜ®c chuy‹n tØ bÃt tÎnh 
thành tÎnh rÒi thì A Låi Gia ThÙc chuy‹n thành Båch 
TÎnh ThÙc hay ñåi Viên Cänh Trí. Và khi Çó chúng 
sinh kia trª thành PhÆt, thái tº Siddharta chuy‹n 
thành PhÆt Thích Ca.  
 
Tu chåy trÓn 
 
 Tu là sºa và cÛng có nghïa là chuy‹n. MuÓn 
vÆy phäi có trí huŒ, trí huŒ giÓng nhÜ m¥t tr©i, phiŠn 
não giÓng nhÜ sÜÖng mù và mây Çen. Khi m¥t tr©i 
m†c thì sÜÖng mù, mây Çen ÇŠu tan bi‰n. NÖi nào có 
ánh sáng thì bóng tÓi không th‹ hiŒn h»u. ChÜ BÒ Tát 
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nh© có trí huŒ nên ra vào sinh tº Ç¶ sinh không mŒt 
mÕi chán nän (vô quái ngåi), không có s® hãi (vô h»u 
khûng bÓ). NhÜng có ngÜ©i låi tÜªng tu là tránh né 
cu¶c Ç©i, chåy trÓn phiŠn não nên h† tìm m¶t ch‡ yên 
thân sÓng qua ngày, không muÓn ai quÃy rÀy. Ban 
ÇÀu tu hành rÃt cÀn thÀy lành bån tÓt, cÀn m¶t hoàn 
cänh thuÆn tiŒn, m¶t nÖi yên °n thanh tÎnh nhÜng Çó 
là th©i gian ÇÀu Ç‹ tÆp luyŒn tu tâm sºa tánh chÙ 
không phäi Ç‹ chåy trÓn. Sau m¶t th©i gian tu h†c, ta 
cÀn phäi ÇÓi diŒn ti‰p xúc v§i cu¶c Ç©i Ç‹ quán chi‰u 
phát tri‹n trí huŒ, khai mª tâm tØ bi. Hoa sen không 
th‹ nª trong lâu Çài cÄm thåch mà m†c ª trong ao 
bùn.  
 
PhÜÖng tiŒn và møc Çích 
 
 Møc Çích cûa tu là sºa nh»ng tánh xÃu (phiŠn 
não) cho nên ta cÀn nh»ng phÜÖng tiŒn pháp môn nhÜ 
ThiŠn, TÎnh, MÆt, tøng kinh, trì chú, v.v...  NhÜng 
nhiŠu ngÜ©i hay lÀm lÅn gi»a phÜÖng tiŒn và møc 
Çích (cÙu cánh), h† nghï tu là phäi ngÒi thiŠn, ho¥c 
niŒm PhÆt, tøng kinh, trì chú cho nhiŠu. Tu nhÜ vÆy 
g†i là tu luyŒn.  LuyŒn tÙc là làm t§i làm lui, làm thÆt 
nhiŠu cho quen giÓng nhÜ luyŒn võ, m¶t th‰ võ ÇÜ®c 
tÆp d®t cä træm lÀn suÓt ngày cho thuÀn thøc.  Dï 
nhiên tu cÀn phäi luyŒn, nhÜng s¿ luyŒn tÆp Çó phäi 
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có ích l®i và hiŒu quä.  Sau m¶t th©i gian tu luyŒn ta 
phäi thÃy tánh xÃu giäm Çi và tánh tÓt tæng trÜªng.  
NgÜ®c låi n‰u tu luyŒn nhiŠu mà tánh xÃu không b§t 
thì phäi ki‹m låi pháp môn có thích h®p không ?  Mäi 
lo luyŒn pháp môn mà không nghï t§i sºa tánh  thì 
không phäi là tu.  Có ngÜ©i chuyên trì chú ñåi Bi, 
tøng mÃy træm bi‰n m¶t ngày, tøng Ç‰n n‡i h‰t hÖi 
kiŒt sÙc và cho Çó là tu.  ñây là luyŒn chú  ñåi Bi 
giÓng nhÜ trÜ©ng h®p thiŠn sÜ TØ ñåo Hånh2 nhÆp 
thÃt luyŒn chú ñåi Bi Ç‹ có phép trª vŠ Çánh pháp sÜ 
ñåi ñiên trä thù cho cha.  Sau khi gi‰t ÇÜ®c ñåi 
ñiên, TØ ñåo Hånh m§i æn næn và bÕ Çi tu th¿c s¿.  
PhÜÖng tiŒn là trì ñåi Bi mà møc Çích là Ç‹ gi‰t 
ngÜ©i. TÃt cä thÀn chú (mantra) hay Çà la ni (dharani) 
ÇŠu xuÃt phát tØ Kinh, chúng ta không h†c kinh Ç‹ 
hi‹u nghïa tu hành mà muÓn tu t¡t, lÃy riêng nh»ng 
bài chú làm thành khóa tøng, bi‰n pháp tu thành m¶t 
viŒc thÀn quyŠn. ThÀn chú linh thiêng bÃt khä tÜ nghì 
nhÜng phäi ÇÜ®c áp døng m¶t cách thông minh Çúng 
Ç¡n, ta phäi tu tâm sºa tánh thì tha l¿c cûa thÀn chú 
m§i giúp ta mau thành t¿u.  Hành giä mÆt tông Tây 
Tång trÜ§c khi tu luyŒn m¶t pháp quán tÜªng nào ÇŠu 
                                                 
2 TØ ñåo Hånh là tiŠn thân cûa vua Lš ThÀn Tông. TØ ñåo 
Hånh và NguyÍn Minh Không là hai thiŠn sÜ n°i ti‰ng ª ViŒt 
Nam vào th‰ k› 12. Xem "ThiŠn SÜ ViŒt Nam" cûa Thích 
Thanh TØ. 
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phäi ÇÀy Çû ba ÇiŠu: phát bÒ ÇŠ tâm, xa lìa tham lam 
chÃp ngã, và hi‹u rõ tánh Không3.  N‰u không ÇÀy Çû 
ba ÇiŠu trên thì dù tu luyŒn có thÀn thông phép t¡c 
cÛng thành ma Çåo. 

Có ngÜ©i chuyên trì tøng kinh Pháp Hoa và 
cho Çó là tu.  Trì tøng nhiŠu nhÜ thiŠn sÜ Pháp ñåt 
nhÜng tâm ngã mån Çänh lÍ Løc t° HuŒ Næng ÇÀu 
không chÃm ÇÃt, ho¥c "m¶t ni cô tøng kinh Pháp Hoa 
30 næm, nhÜng tâm chÜa dÙt niŒm s¡c thinh nên ki‰p 
sau Ç†a làm thân ca kÏ, ti‰ng thanh s¡c ÇËp thÜ©ng 
bay ra mùi thÖm nhÜ hoa sen"4.  Trì tøng kinh chú là 
tøng Ç‹ l©i kinh thâm nhÆp vào tâm nhÜng Çó chÜa 
phäi là hành.  Trì tøng là bÜ§c ÇÀu, k‰ ti‰p phäi th¿c 
hành theo l©i kinh Ç‹ tu sºa.  Trì ñåi Bi mà không 
sÓng tØ, bi, h›, xä; tøng Pháp Hoa mà không hi‹u và 
sÓng v§i tinh thÀn Pháp Hoa, Çó không phäi tu theo 
nghïa sºa mà là luyŒn v§i tâm mong cÀu sª Ç¡c.  

Càng niŒm PhÆt, tâm ta càng thanh tÎnh v¡ng 
l¥ng không bÎ phiŠn não xao xuy‰n thì nên niŒm 
nhiŠu hÖn.  Càng tøng kinh ta càng hi‹u Çåo, b§t chÃp 
trÜ§c Ç¡m nhiÍm cu¶c Ç©i thì nên tøng nhiŠu hÖn.  
NhÜng n‰u nghe thÀy dåy tøng nhiŠu, tâm ta không 
hoan h›, càng tøng càng mŒt, càng khó chÎu thì nên 

                                                 
3 Xem ñåi Thû ƒn. Thích Trí Siêu 
4 Trích "NiŒm PhÆt ThÆp Y‰u". Thích ThiŠn Tâm 
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xin thÀy m¶t pháp môn khác thích h®p v§i cæn cÖ và 
th‹ tång cûa mình.  Kinh chú hay pháp môn giúp ta tu 
sºa chÙ không phäi Ç‹ nhÒi s† hay luyŒn phép.  "NhÜ 
Lai thuy‰t pháp nhÜ chi‰c bè Ç‹ qua sông chÙ không 
phäi Ç‹ Ç¶i lên ÇÀu hay vác trên vai mà Çi5". 
 

                                                 
5 Kinh Ví dø con r¡n, Trung B¶ Kinh, sÓ 22. 
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Ý Tình Thân 
 
 

Bình thÜ©ng các tri‰t gia hay Ç¥t câu hÕi Ta là 
ai ? Ÿ Çây chúng ta Ç¥t låi câu hÕi Ta là gì ? Và Çi xa 
hÖn n»a, Ta làm gì ? Theo Çåo PhÆt cái Ta không có 
thÆt mà chÌ là m¶t äo tÜªng, m¶t giä danh ÇÜ®c Ç¥t 
trên næm uÄn (xem Vô ngã6). Trong næm uÄn (s¡c, 
th†, tÜªng, hành, thÙc), s¡c thu¶c vŠ s¡c thân, còn 
bÓn uÄn kia thu¶c vŠ tâm.  Tâm chÌ có tên mà không 
có hình tÜ§ng nên g†i là danh (nama).  Trên giáo lš 
con ngÜ©i chÌ là danh-s¡c (nama-rupa) không hÖn 
không kém, nhÜng ª Çây tôi ÇÙng trên phÜÖng diŒn 
tÜÖng ÇÓi cûa th‰ gian, tåm lÃy nh»ng quan niŒm cûa 
ngÜ©i Ç©i mà nói chuyŒn, trong nhà PhÆt g†i Çó là 
"th‰ gi§i tÃt Çàn", m¶t trong TÙ TÃt ñàn7 (catvari 
siddhanta), tÙc là bÓn tiêu chuÄn Ç‹ trình bày s¿ thÆt.  

Con ngÜ©i là m¶t loài h»u tình, ti‰ng Phån là 
sattva, tÙc là có tình cäm.  Vì có tình cäm nên m§i có 
phiŠn não.  Sau Çây là m¶t thí dø vŠ ti‰n trình cûa 
tình cäm. 

                                                 
6 Sách Vô Ngã, Thích Trí Siêu. 
7 TÙ tÃt Çàn gÒm có : th‰ gi§i tÃt Çàn, vÎ nhân tÃt Çàn, ÇÓi trÎ tÃt 
Çàn, ÇŒ nhÃt nghïa tÃt Çàn. 
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 Trong m¶t b»a tiŒc æn uÓng v§i bån bè, tôi Ç‹ 
š thÃy cô Tám là ngÜ©i hoåt bát, æn nói vui vÈ có 
duyên. VŠ nhà, hình änh cûa cô Tám cÙ lªn vªn hiŒn 
ra trong ÇÀu óc tôi. N‰u tôi chÌ có Ý nh§, nghï, tÜªng 
vŠ cô Tám thôi rÒi chÃm dÙt ª Çó thì không có 
chuyŒn gì Çáng nói. NhÜng sau khi nh§, nghï, tÜªng 
vŠ cô Tám thì trong tôi näy sinh ra m¶t thÙ tình, Çó là 
Üa m‰n. Khi Ý nh§ låi nh»ng ÇiŒu b¶, cº chÌ æn nói 
duyên dáng cûa cô Tám thì (Tình) tôi låi càng Üa m‰n 
cô Ãy !  Khi Tình Üa m‰n thì nó khi‰n cho Ý phäi suy 
nghï Çû m¶i cách Ç‹ làm quen và gÀn gÛi.  Sau khi 
n¥n ÇÀu bóp trán v§i træm mÜu ngàn k‰ thì Ý nghï ra 
ÇÜ®c m¶t cách. Và muÓn th¿c hiŒn cách Çó thì Ý phäi 
nh© Ç‰n Thân và KhÄu. Thân phäi tìm Ç‰n nhà cô 
Tám Ç‹ KhÄu nói chuyŒn tÕ Tình.  
 Trong nhà PhÆt thÜ©ng nói Ç‰n b¶ ba "Thân, 
KhÄu, Ý", g†i là tam nghiŒp vì Çó là ba cánh cºa tåo 
nghiŒp. Nay có thêm Tình là m¶t y‰u tÓ quan tr†ng 
không kém trong vÃn ÇŠ tåo nghiŒp nên cÀn ÇÜ®c 
thêm vào.  ñ‹ ÇÖn giän hóa vÃn ÇŠ, tôi së gi» con sÓ 
ba, nghïa là x‰p KhÄu và Thân låi làm m¶t vì khÄu là 
m¶t phÀn cûa thân th‹. NhÜ vÆy chúng ta së có m¶t 
b¶ ba m§i là Ý, Tình, Thân.  
 

H¢ng ngày m‡i khi Ý suy nghï, nh§ tÜªng thì 
ta cho là Ta suy nghï, nh§ tÜªng. Khi Tình yêu ghét, 
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vui buÒn thì ta cho là Ta yêu ghét, vui buÒn. Khi 
Thân Çi ÇÙng, cº Ç¶ng, nói næng, làm viŒc thì ta cho 
là Ta Çi ÇÙng, cº Ç¶ng, nói næng, làm viŒc. Nói cách 
khác, tÃt cä chúng ta ÇŠu vô tình công nhÆn Ý, Tình, 
Thân chính là Ta, là mình. Vì th‰ nên tôi tåm g†i ba 
anh này là Ba Mình, Ba Mình cÀn ÇÜ®c hi‹u là ba cái 
mà chúng ta tin và tÜªng Çó là ta, là mình.  

Theo th‰ gian, ta có th‹ nói con ngÜ©i là m¶t 
t°ng h®p cûa Ý, Tình, Thân.  
 
1/ Th‰ nào là š tình thân ? 
 
a) Ý: là š thÙc hay tâm š, tÙc khä næng nhÆn thÙc, 

hi‹u bi‰t, phân biŒt, suy tÜ, nghï tÜªng, v.v... 
b) Tình: là tÃt cä nh»ng tình cäm mà ta cäm nhÆn 

ÇÜ®c nhÜ: vui, buÒn, yêu, ghét, giÆn, h©n, Çam 
mê, lo s®, ghen tÙc, v.v... 

c) Thân: là nh»ng gì thu¶c vŠ thân th‹ nhÜ cº chÌ, 
nói næng, hành Ç¶ng và thái Ç¶. 

 
Ba cái này luôn Çi chung và liên quan rÃt mÆt 

thi‰t v§i nhau.  XÜa nay vÃn ÇŠ Tình hay tình cäm 
không ÇÜ®c ÇŠ cÆp t§i vì ngÜ©i ta xem nó thu¶c vŠ 
tâm hay tâm sª, nhÜng nay tôi l†c nó ra thành m¶t 
phÀn riêng vì nó có m¶t tác døng Ç¥c biŒt và quan 
tr†ng trong Ç©i sÓng con ngÜ©i.  Tâm là m¶t danh tØ 
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bao quát. Trong ngÛ uÄn thì s¡c uÄn thu¶c vŠ thân 
còn bÓn uÄn kia: th†, tÜªng, hành, thÙc thu¶c vŠ tâm.  
Ý thÙc, Måt Na thÙc và A låi Da thÙc cÛng thu¶c vŠ 
tâm.  ñÜÖng nhiên ª Çây Ý và Tình cÛng thu¶c vŠ 
tâm, nhÜng m‡i cái có công næng khác nhau. 
 

Khi s¿ vÆt xäy ra theo Ý cûa tôi (vì tôi cho š 
ki‰n cûa tôi Çúng) thì Tình cûa tôi vui mØng, hân 
hoan sung sÜ§ng, và Thân cûa tôi thoäi mái, nhË 
nhàng, dÍ chÎu ... 

NhÜng khi s¿ vÆt xäy ra trái Ý tôi thì Tình cûa 
tôi buÒn b¿c, giÆn h©n, lo âu và Thân cûa tôi sinh ra 
bŒnh hoån, hÓc hác, mŒt mÕi, ... 

Khi cô Tám làm Çúng nhÜ Ý tôi muÓn thì t¿ 
nhiên tôi có cäm tình và së có m¶t thái Ç¶ dÍ thÜÖng, 
cªi mª và thân thiŒn v§i cô Ãy. 

Khi anh Bäy làm trái Ý tôi thì tôi mÃt cäm 
tình v§i anh và tØ Çó tôi së có nh»ng cº chÌ, thái Ç¶ 
lånh lùng, xa lå, thù ghét. 

Khi nh»ng ÇÙa con cûa tôi nghe l©i và làm 
Çúng š tôi thì tôi thÃy chúng nó rÃt dÍ thÜÖng, nhÜng 
khi chúng không nghe l©i và làm trái š tôi thì tôi 
buÒn giÆn và thÃy chúng khó thÜÖng. 

 
Qua thí dø vŠ cô Tám ª trên, ta thÃy vì tâm š 

có nh»ng suy nghï, nh§ tÜªng nhÜ vÆy nên m§i ÇÜa 
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Ç‰n tình cäm nhÜ vÆy. Vì có tình cäm nhÜ vÆy nên 
m§i sinh ra cº chÌ và thái Ç¶ nhÜ vÆy.  

 
Ý nghï          tình cäm          thái Ç¶ 
ñây là Çi theo chiŠu Ý, Tình, Thân. 
 

             Ý 
 
 
      Tình  Thân 
 
 

Tôi nghï r¢ng vào chùa là mình phäi lÎch s¿ dÍ 
thÜÖng. Vì (š) nghï nhÜ th‰ nên m‡i khi g¥p ai trong 
chùa là (thân) tôi ÇŠu mÌm cÜ©i ch¡p tay cúi ÇÀu 
chào. Trong chùa có cô Sáu hay Ç‰n lÍ PhÆt, m‡i khi 
thÃy tôi làm nhÜ th‰, cô ta cÛng mÌm cÜ©i ch¡p tay 
Çáp låi. Qua s¿ mÌm cÜ©i ch¡p tay chào qua chào låi 
nhÜ th‰ mà tôi và cô Sáu näy sinh thiŒn cäm v§i 
nhau. Vì nghï nhÜ vÆy nên tôi m§i làm nhÜ vÆy. Vì 
làm nhÜ vÆy nên sinh ra tình cäm nhÜ vÆy.  

 
Ý nghï          thái Ç¶           tình cäm  
ñây là Çi theo chiŠu Ý, Thân, Tình. 
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           Ý 
 
 
 
       Tình      Thân 

 
Dù Çi theo chiŠu nào Çi n»a, m¶t khi cái bánh 

xe Ba Mình (Ý,Tình, Thân) này b¡t ÇÀu chuy‹n (cái 
này sinh ra cái kia) thì nó së t¿ Ç¶ng quay ti‰p và gây 
ra hånh phúc hay kh° Çau. 
 
 
2/ VÃn ÇŠ trøc tr¥c 
 

Bình thÜ©ng n‰u cái bánh xe Ba Mình này 
quay ÇŠu Ç¥n thì không có gì kh° h‰t !  NhÜng th¿c t‰ 
nó luôn luôn có vÃn ÇŠ trøc tr¥c, không quay suông 
sÈ ÇÜ®c. Xin lÃy vài thí dø Ç‹ hi‹u. 
 
Ý và Tình không tÜÖng Üng 
 

Sau khi chào qua chào låi, tôi và cô Sáu thÃy 
m‰n nhau. Tôi b¡t ÇÀu chú š Ç‰n cô ta nhiŠu hÖn. 
Nh© th‰ tôi bi‰t ÇÜ®c cô Ãy hay Çi chùa vào ngày r¢m 
và mÒng m¶t. Do Çó tôi cÓ g¡ng Ç‰n chùa vào nh»ng 
ngày này Ç‹ có dÎp g¥p và làm quen v§i cô Sáu. Ý tôi 
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nghï nhÜ vÆy nên Tình cûa tôi ch§m nª hy v†ng. 
NhÜng qua vài lÀn nói chuyŒn, tôi khám phá ra cô 
Sáu Çã có ngÜ©i yêu và s¡p làm Çám cÜ§i !  Tim tôi 
b‡ng se th¡t låi và ÇÀu tôi choáng váng. VŠ nhà š 
thÙc tôi làm viŒc nhÜ chong chóng, tôi thÃy mình 
không th‹ yêu ÇÜ®c, vì š tôi không cho phép tôi yêu 
cô n»a.  NhÜng con tim (tình) cûa tôi nó cÙ muÓn yêu 
cô ta. Ngån ng» Pháp có câu: "Con tim có nh»ng lš 
do cûa nó mà lš trí không th‹ bi‰t ÇÜ®c" (le coeur a 
ses raisons que la raison ne connait point, Blaise 
Pascal).  ñ‰n Çây Ý (lš trí) và Tình (cäm) b¡t ÇÀu 
xung Ç¶t d» d¶i làm tôi mÃt æn mÃt ngû, Thân th‹ mŒt 
mÕi, hÓc hác, thÆt là kh° sª ! 

Theo quan niŒm bình dân, š (lš trí) n¢m ª 
trong ÇÀu, còn tình cäm n¢m ª trong tim hay trong 
lòng.  Bªi vÆy khi thÃt tình, ngÜ©i ta hay bi‹u l¶ nó 
qua hình vë "con tim rÜ§m máu".  Khi š và tình (hay 
ÇÀu và tim) Çi Çôi v§i nhau thì m†i s¿ an °n.  Khi š 
và tình Çi ngÜ®c thì sinh ra gi¢ng co kh° sª.  

ThÜÖng yêu không Çúng ch‡ thì ngÜ©i Ç©i 
chºi rûa, lên án và mình së mang m¥c cäm t¶i l‡i. 
NhÜng n‰u hy sinh tình cäm Ç‹ theo lš trí thì tim së 
mang m¶t v‰t thÜÖng lòng. 

Trong ba anh, Ý ÇÜ®c xem nhÜ anh cä, Tình 
là anh thÙ hai, còn Thân là em út. Ý và Tình thÜ©ng 
hay chÓng trái nhau, còn Thân thì dÍ dãi nghe l©i hai 
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anh, sai Çâu làm Çó, nhÜng nhiŠu khi nó cÛng cÙng 
ÇÀu khó dåy. 
 
Ý và Thân không tÜÖng Üng  
 

HÒi nhÕ khi m§i ÇÜ®c sinh ra tôi Çâu có bi‰t 
uÓng rÜ®u hút thuÓc là gì.  Sau này l§n lên giao du 
v§i bån bè, rû nhau hút thuÓc uÓng rÜ®u.  Ban ÇÀu chÌ 
hút vài Çi‰u, uÓng vài ly cho vui rÒi tØ tØ sinh ra 
nghiŒn ngÆp. ñ‰n khi nghiŒn rÒi thì không th‹ bÕ 
ÇÜ®c, ngày nào cÛng phäi ít nhÃt hai bao thuÓc lá và 
m¶t chai rÜ®u. GÀn Çây nh© bà con h† hàng nh¡c 
nhª, (š thÙc) tôi bi‰t rõ hút thuÓc làm håi ph°i, uÓng 
rÜ®u håi gan, có th‹ lao ph°i ho¥c viêm xÖ gan. 
NhÜng Ç‰n gi© mà không có thuÓc và rÜ®u thì tay 
chân tôi bûn rûn, c° khô miŒng Ç¡ng, bao tº cào cÃu, 
toàn thân y‰u lä, không làm æn gì ÇÜ®c. Thân th‹ tôi 
không chÎu nghe l©i š (lš trí) tôi n»a. Ý muÓn cai 
rÜ®u cai thuÓc nhÜng thân th‹ chÓng låi không theo. 
NgÜ©i nào cai ÇÜ®c thì xem nhÜ Ý th¡ng, còn không 
cai ÇÜ®c thì Thân th¡ng th‰. 
 
Tình và Thân không tÜÖng Üng  
 

Trong l§p h†c có cô Linda ngÜ©i MÏ rÃt ÇËp 
làm tôi say mê Ç‹ š. NhÜng cô ta có tánh kÿ thÎ, 
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không Üa ngÜ©i da vàng. Vì thân tôi là ngÜ©i da vàng 
nên tình cûa tôi không thành ! Tình muÓn nhÜng tåi 
Thân nên s¿ không thành. 

Trên Çây là vài thí dø vŠ s¿ chÓng trái gi»a Ba 
Mình (Ý, Tình, Thân).  NhÜng không cÀn phäi ch© 
Ç‰n khi Ba Mình chÓng trái m§i sinh chuyŒn. NhiŠu 
khi chúng ÇÒng š h®p tác v§i nhau cÛng ÇÜa Ç‰n Çau 
kh° nhÜ thÜ©ng. 

Khi Ý có nh»ng š nghï Çen tÓi, cho r¢ng ai 
cÛng ghét mình, nói xÃu mình thì làm sao Tình vui 
cho ÇÜ®c.  Lúc Çó Tình sinh ra buÒn b¿c, âu sÀu, rÒi 
tØ tØ Thân xa lánh không muÓn ti‰p xúc v§i m†i 
ngÜ©i.  Khi thÃy mình xa lánh, buÒn b¿c, khó chÎu thì 
Çâu ai dám låi gÀn nói chuyŒn vui vÈ. Và nhÜ th‰ 
(tình) mình låi buÒn thêm và Ý tin ch¡c là ngÜ©i Ç©i 
xÃu ác. 

Ý Çen tÓi nuôi dÜ«ng Tình sÀu, làm Thân th‹ 
héo mòn. Thân th‹ héo mòn trª låi nuôi dÜ«ng Tình 
sÀu và làm cho Ý càng thêm Çen tÓi.  ñây là cái vòng 
lÄn quÄn cûa cu¶c Ç©i.  TØ cái kh° này ÇÜa Ç‰n cái 
kh° khác (g†i là Kh° Kh°) khó mà thoát ra ÇÜ®c. 
 

* Tåi sao bánh xe Ba Mình không ngØng quay 
cho ta Ç« kh° ? 
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Ba Mình không th‹ ngÜng làm viŒc ÇÜ®c. N‰u 
muÓn nó ngÜng thì ta phäi làm cho Ý ngØng trÜ§c rÒi 
tØ tØ Tình và Thân së ngÜng sau. 

 
N‰u muÓn cho Ý ngØng thì có ba cách : 
1) NgÒi thiŠn nhÆp ÇÎnh, không khªi m¶t š 

niŒm, š nghï, š tÜªng. 
2) Ngû không mÖ. N‰u ngû mà mÖ thì trong 

giÃc mÖ Ý thÙc vÅn làm viŒc, trong Duy 
ThÙc H†c g†i là "m¶ng trung š thÙc". Thí 
dø trong mÖ thÃy ma qu› rÜ®t b¡t thì 
hoäng s®, tim ÇÆp månh, ngÜ©i toát mÒ 
hôi. 

3) BÃt tÌnh nhân s¿ ho¥c rÖi vào coma. 
 

Ba cách trên không phäi dÍ th¿c hiŒn : 
1) ña sÓ chúng ta không phäi là hành giä Du 

Già (Yogi) hay thiŠn sÜ nên khó mà nhÆp 
ÇÎnh (samadhi) dÙt b¥t tâm š ÇÜ®c. 

2) Ngû không mÖ có th‹ ÇÜ®c, nhÜng ch£ng 
lë ta cÙ n¢m ngû suÓt ngày suÓt Çêm sao ? 

3) BÃt tÌnh nhân s¿ ho¥c coma thì ch¡c 
chúng ta không muÓn, mà muÓn cÛng khó 
làm. 
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ñ¶ng cÖ khi‰n cho Ba Mình làm viŒc không 
ngØng chính là nghiŒp l¿c. Mà nghiŒp l¿c Çâu phäi 
m§i có Çây, nó Çã có tØ Ç©i nào rÒi, trÜ§c khi ta ÇÜ®c 
sinh ra trong ki‰p này. Bình tâm nhìn låi, Ba Mình 
không phäi lúc nào cÛng làm cho ta kh° Çau. Khi Ba 
Mình (Ý, Tình, Thân) làm viŒc hòa thuÆn v§i nhau 
thì nó cÛng cho ta hånh phúc, dù hånh phúc Çó phù 
du tåm b®. 
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PhiŠn não 
 
 
1/ ñi tìm phiŠn não 
 

Tham, sân, si ÇÜ®c xem là ba phiŠn não l§n 
nhÃt cûa chúng sinh. Trong các sách ph° thông 
thÜ©ng nêu ra 10 thÙ phiŠn não, Çó là: tham, sân, si, 
mån, nghi, thân ki‰n, biên ki‰n, tà ki‰n, ki‰n thû, gi§i 
cÃm thû. Tuy nhiên phiŠn não còn ÇÜ®c chia ra nhiŠu 
loåi tùy theo Kinh LuÆn khác nhau. 

 
PhiŠn não ÇÜ®c dÎch tØ Kilesa (pali) ho¥c 

Klesa (sanskrit), có nghïa là nh»ng tính bÃt thiŒn 
(akusala), theo Thanh TÎnh ñåo luÆn gÒm có 108: 
tham (lobha), sân (dosa), si (moha), mån (mana), tà 
ki‰n (ditthi), nghi (vicikiccha), hôn trÀm (thina), tråo 
cº (uddhacca), vô tàm (ahirika), vô quí (anottappa). 

Ngoài ch» phiŠn não, ta còn có ch» n¶i k‰t 
hay ki‰t sº (samyojana) cÛng gÒm có 10: thân ki‰n 
(sakkaya-ditthi), nghi (vicikiccha), gi§i cÃm thû 
(silabbata-paramasa), tham døc (kama-raga), sân hÆn 
(vyapada), tham s¡c (rupa-raga), tham vô s¡c (arupa-
                                                 
8 Theo Buddhist Dictionary cûa Nyanatiloka, trích tØ Thanh 
TÎnh ñåo (Visuddhimaga) và Tÿ Bà Sa (Vibhasa). 
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raga), mån (mana), tråo cº (uddhacca), vô minh 
(avijja). G†i là ki‰t sº vì các tánh xÃu này trói bu¶c 
sai sº ta trong sinh tº, g†i là n¶i k‰t vì nó k‰t tø låi 
trong tâm hay trong con ngÜ©i cûa ta. 

 
Trong 51 tâm sª cûa Duy ThÙc H†c9 có nói 

vŠ 6 cæn bän phiŠn não (mulaklesa) và 20 tùy phiŠn 
não (upaklesa). 

Sáu cæn bän phiŠn não: tham, sân, si, mån, 
nghi, ác ki‰n. 

Hai mÜÖi tùy phiŠn não: phÅn, hÆn, phú, não, 
tÆt, xan, cuÓng, si‹m, håi, kiêu, vô tàm, vô quí, tråo 
cº, hôn trÀm, bÃt tín, giäi Çãi, phóng dÆt, thÃt niŒm, 
tán loån, bÃt chánh tri. 

 
Theo Câu Xá LuÆn (Abhidharmakosasastra), 

do ngài Th‰ Thân (Vasubhandhu) trÜ§c tác khi còn 
theo Ti‹u ThØa10, gÒm có 46 tâm sª, trong Çó có11: 

Sáu cæn bän phiŠn não: vô minh, phóng dÆt, 
giäi Çãi, bÃt tín, hôn trÀm, tråo hÓi. 

Hai Çåi bÃt thiŒn: vô tàm, vô quí. 

                                                 
9 Trích PhÆt H†c Ph° Thông, khóa thÙ Næm. 
10 VŠ sau chuy‹n sang ñåi ThØa, Th‰ Thân låi chia ra 51 tâm sª. 
Do Çó s¿ phân chia này không phäi là tuyŒt ÇÓi. 
11 Trích Tâm Lš H†c PhÆt Giáo, Thích Tâm ThiŒn. 
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MÜ©i ti‹u phiŠn não: phÅn, hÆn, phú, não, tÆt, 
xan, cuÓng, si‹m, håi, kiêu. 

 
Trên Çây tåm g†i là Çi tìm phiŠn não trong 

Kinh LuÆn. Ta thÃy s¿ phân chia và s¡p x‰p các 
phiŠn não không giÓng nhau, nó tùy thu¶c vào quan 
Çi‹m cûa các luÆn sÜ th©i xÜa, và tùy theo giáo lš 
Nguyên Thûy hay ñåi ThØa.  

Ngoài ra có vài tâm sª rÃt quen thu¶c cûa Ç©i 
sÓng hàng ngày mà Duy ThÙc H†c Çã bÕ quên nhÜ: 

- tØ, bi, h›, låc: có th‹ thêm vào trong 11 
tâm sª thiŒn. 

- ái (yêu), Ó (ghét), ai (buÒn), Üu (lo), khûng 
(s®): có th‹ thêm vào 20 tùy phiŠn não. 

 
PhiŠn não là m¶t danh tØ Ç¥c biŒt cûa Çåo 

PhÆt và trª thành quen thu¶c ÇÓi v§i ngÜ©i phÆt tº, 
nhÜng khi muÓn phân tách Çó là gì thì không phäi 
chuyŒn dÍ cho nh»ng ai không có khái niŒm vŠ tâm 
lš h†c phÆt giáo nhÜ Duy ThÙc ho¥c A Tÿ ñàm.  Qua 
vài ÇÎnh nghïa cûa Kinh LuÆn thì phiŠn não là nh»ng 
tâm sª bÃt thiŒn, thu¶c hành uÄn, nhÜng ÇÓi v§i ngÜ©i 
bình thÜ©ng nhÜ bån và tôi thì phiŠn não ÇÜ®c hi‹u là 
nh»ng cäm giác buÒn b¿c, khó chÎu, bÃt an, lo s®, 
ganh ghét, chán nän, bÃt mãn, v.v... thu¶c th† uÄn.  
ñÙng trên danh-s¡c (nama-rupa) hay thân tâm thì 
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hành uÄn và th† uÄn ÇŠu thu¶c vŠ danh hay tâm, 
nhÜng trên tác døng thì hai cái có s¿ khác biŒt. 

Bình thÜ©ng chúng ta nói tâm tham, tâm sân, 
và xem tham, sân là hai phiŠn não thu¶c vŠ tâm, ÇiŠu 
này cÛng Çúng. NhÜng n‰u nhìn kÏ, ta së thÃy là do Ý 
nghï gì m§i khi‰n lòng tham n°i lên, Ý nghï gì m§i 
khi‰n lòng sân n°i lên.  Tham và sân không th‹ t¿ 
nhiên khªi lên ÇÜ®c.  Ch» tâm (citta) theo ti‰ng Hán 
có nghïa là tim hay lòng và nhiŠu khi nó cÛng ÇÜ®c 
hi‹u là Ý.  Do Çó tâm thÜ©ng mang hai nghïa: Ý và 
Tình (tâm š và tâm tình).  Tim hay lòng chính là 
Tình. 

TØ s¿ phân tách trên, tôi x‰p nh»ng š nghï 
(hay tÜ tÜªng) bÃt thiŒn vào Ý, và nh»ng cäm giác bÃt 
thiŒn (tÙc phiŠn não) vào Tình.  Bªi vì tôi nghï xÃu 
anh Ba, cho r¢ng anh nói xÕ và chºi xéo tôi nên tôi 
m§i n°i giÆn.  M‡i khi Ý có nh»ng š nghï bÃt thiŒn 
thì ÇÜÖng nhiên làm phát sinh ra cäm giác (Tình) 
buÒn phiŠn.  Do Çây tôi xem phiŠn não thu¶c vŠ 
Tình, còn nguyên nhân gây ra phiŠn não thu¶c vŠ Ý.   
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2/ PhiŠn não tØ Çâu Ç‰n ? 
 
M‡i khi bÎ phiŠn não, kh° Çau, chúng ta có 

thói quen Ç° l‡i cho ngÜ©i và s¿ vÆt bên ngoài. Tôi12 
buÒn kh° vì ngÜ©i Ç©i ác Ç¶c, tham lam, ích k› ! Chû 
Çu°i tôi, v® con hÃt hûi, bån bè khinh chê, v.v... Tôi 
vô t¶i, Çâu có làm gì ác !  Chính nh»ng ngÜ©i khác 
làm tôi kh°. Tôi chÌ là m¶t nån nhân Çáng thÜÖng 
xót! 

Sau khi h†c ñåo, tôi hi‹u ÇÜ®c m†i kh° Çau 
xäy Ç‰n ÇŠu do mình tåo chÙ không phäi tåi ngÜ©i 
khác. Vì không bi‰t cách sÓng, không bi‰t ki‹m soát 
ba nghiŒp (thân, khÄu, š) nên tôi Çã làm nh»ng hành 
Ç¶ng ÇÜa Ç‰n kh° Çau. Trong ba nghiŒp thì Ý dÅn 
ÇÀu. Kinh Pháp Cú13 (Dhammapada), phÄm  Song 
Y‰u (Yamaka Vagga) có nói: 

 
1) Ý dÅn ÇÀu các pháp 

Ý làm chû, š tåo 
N‰u v§i š ô nhiÍm 
Nói lên hay hành Ç¶ng 
Kh° não bám theo sau 
NhÜ xe, chân vÆt kéo. 

                                                 
12 "Tôi" ª Çây là nhân vÆt giä tÜªng cûa chÜÖng 1. 
13 Kinh Pháp Cú do HT Thích Minh Châu dÎch. 
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2) Ý dÅn ÇÀu các pháp 

Ý làm chû, š tåo 
N‰u v§i š thanh tÎnh 
Nói lên hay hành Ç¶ng 
An låc bÜ§c theo sau 
NhÜ bóng, không r©i hình. 

 
Tåi vô minh hay ái døc ? 

 
Trong Kinh Bäo Tích (Ratnakuta) có k‹ m¶t 

ví dø: m¶t ngÜ©i cÀm cøc gåch ném vào con chó. BÎ 
trúng gåch Çau quá, con chó liŠn rÜ®t theo cøc gåch 
sûa tÙc tÓi.  Con chó không bi‰t thû phåm làm cho nó 
Çau không phäi là cøc gåch mà là ngÜ©i ném gåch.  
CÛng vÆy cái làm cho ta Çau kh° không phäi s¿ vÆt 
bên ngoài mà là s¿ vô minh cûa ta. 

Vô minh có nghïa là không sáng suÓt, không 
hi‹u bi‰t.  NhÜng không hi‹u bi‰t cái gì ? 
Trong kinh dåy Çó là s¿ không thÃu hi‹u vŠ tính cách 
vô thÜ©ng, vô ngã và duyên sinh cûa s¿ vÆt.  Do 
không hi‹u nên m§i tham Ç¡m, Üa thích và vì vÆy nên 
bÎ trói bu¶c. 

Ÿ Çây tôi Çi xa hÖn m¶t chút và hÕi ti‰p là Ai 
vô minh hay cái gì không hi‹u bi‰t ? ñÙc PhÆt dåy 
Vô Ngã mà tåi sao tôi cÙ hÕi Ai hoài ? 
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Con ngÜ©i ÇÜ®c cÃu tåo bªi næm uÄn (s¡c, th†, 
tÜªng, hành, thÙc), nói g†n hÖn là danh s¡c hay thân 
tâm. Thân th‹ có hình s¡c, còn tâm chÌ có tên g†i 
(danh). Theo Duy ThÙc H†c, tâm gÒm có tám thÙc, 
trong Çó Ý thÙc ÇÜ®c xem là chû nhân tác nghiŒp. Do 
Çó n‰u hÕi Ai vô minh thì ta có th‹ trä l©i là Ý vô 
minh. Ÿ Çây muÓn ÇÖn giän hóa vÃn ÇŠ mà nói nhÜ 
vÆy chÙ s¿ thÆt phÙc tåp hÖn nhiŠu.  Ý thÙc không th‹ 
Ç¶c lÆp t¿ tung t¿ tác mà phäi c¶ng tác v§i 51 tâm sª 
và nh»ng chûng tº hiŒn hành tØ A Låi Gia ThÙc. 

Trª låi câu hÕi Çau kh° tåi vô minh hay tåi ái 
døc ?  Ta có th‹ Çáp là: tåi vì Ý vô minh nên m§i sinh 
ra ái døc dÅn Ç‰n kh° Çau. Trong mÜ©i hai nhân 
duyên, vô minh ÇÜ®c x‰p hàng ÇÀu và ái ÇÙng hàng 
thÙ tám.  
 
Vô minh 

 
MuÓn ÇÎnh nghïa vô minh (avijja hay avidya) 

là gì không phäi chuyŒn dÍ. Vì m‡i truyŠn thÓng, m‡i 
trÜ©ng phái ÇŠu có s¿ ÇÎnh nghïa riêng.  
Thí dø: Theo Nguyên Thûy, vô minh là không bi‰t 
luÆt nhân quä, TÙ ñ‰, 12 nhân duyên. 

Theo ñåi ThØa, vô minh là không nhÆn ra 
ÇÜ®c thÆt tánh cûa các pháp.  
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Theo ThiŠn tông, vô minh là không bi‰t ông 
chû, bän lai diŒn møc, chân tâm.  

Theo Kinh Kim Cang, chÃp vào s¡c tÜ§ng âm 
thanh là vô minh.  

Theo Kinh Læng Nghiêm, bÃt giác không ng¶ 
ÇÜ®c bän tâm chân không diŒu h»u là vô minh.  

Theo Kinh Bát Nhã, không bi‰t Tánh Không cûa 
các pháp là vô minh.  

Theo Kinh Pháp Hoa và Ni‰t Bàn, không nhÆn ra 
ÇÜ®c PhÆt tánh là vô minh.  

Theo Duy ThÙc, chÃp các pháp hiŒn h»u ngoài 
thÙc là vô minh, v.v... 

 
TØ nh»ng ÇÎnh nghïa khác nhau ª trên, ta có th‹ 

rút tÌa Çåi š nhÜ sau: 
Vô minh là không bi‰t luÆt duyên sinh, không 

nhÆn ra thÆt tánh cûa các pháp, nên chÃp vào s¡c 
tÜ§ng và các pháp hiŒn h»u bên ngoài. 
 

Cái gì không bi‰t ?  Chính cái Ý không bi‰t nên 
g†i là vô minh. Vì vô minh nên không nhÆn ra các 
pháp ÇŠu nhÜ m¶ng, nhÜ huyÍn, bào, änh, và tØ Çó 
sinh ra suy nghï sai lÀm, chÃp ngã, chÃp pháp. 

ChÃp ngã là tin và bám víu vào m¶t cái Ta, tØ Çó 
ÇÜa Ç‰n bám víu vào nh»ng cái liên quan Ç‰n Ta (ngã 
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sª) nhÜ: v® ta, con ta, nhà ta, tài sän cûa ta, danh d¿ 
cûa ta, v.v... 

ChÃp pháp là bám víu vào m†i s¿ vÆt trên Ç©i, 
cho r¢ng chúng hiŒn h»u th¿c s¿ nhÜ: nhà cºa, xe c¶, 
tiŠn båc, danh l®i, ÇÒ Çåc, sông núi, cÕ cây, ngÜ©i vÆt, 
v.v... 

NhÜng bám víu vào m¶t cái Ta và s¿ vÆt Çâu 
có gì sai quÃy?  DÜ§i m¡t th‰ gian thì không có gì sai 
quÃy, ngÜ®c låi cÀn phäi bám víu thì m§i g†i là ngÜ©i 
khôn.  NhÜng theo lš ñåo, cái Ta và s¿ vÆt (các 
pháp) không có thÆt, vì do nhân duyên giä h®p, vô 
thÜ©ng, vô ngã,  không hiŒn h»u th¿c s¿ nên không 
th‹ n¡m b¡t hay bám víu. CÙ muÓn n¡m b¡t cái 
không thÆt có thì không phäi vô minh là gì? 

Thí dø:  ñi trong sa måc, dÜ§i ánh n¡ng nhÜ 
thiêu nhÜ ÇÓt, bao nhiêu nÜ§c uÓng Çã cån. Ta lÀn mò 
Çi tìm m¶t nÖi nào có nÜ§c.  Nhìn xa xa ta thÃy hình 
nhÜ có m¶t ao nÜ§c ª phía trÜ§c nhÜng khi låi gÀn thì 
ch£ng thÃy gì cä.  ñó chÌ là äo änh sóng n¡ng, do ánh 
n¡ng m¥t tr©i và s¿ phän chi‰u cûa cát tåo ra.  Vì quá 
khát nÜ§c, ta låi lên ÇÜ©ng hy v†ng tìm thÃy m¶t ao 
nÜ§c nào khác và låi bÎ thÃt v†ng.  

Cái Ta và các pháp cÛng hiŒn h»u nhÜ sóng 
n¡ng, thÃy hình nhÜ có mà không thÆt có.  Khi Çû 
duyên thì chúng änh hiŒn nhÜ có, thi‰u duyên thì 
chúng tan bi‰n.  Vì không bi‰t nhÜ th‰ nên m§i bám 
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víu, n¡m gi» làm cûa mình, Ç‰n khi nó tu¶t khÕi tÀm 
tay thì buÒn tûi, thÃt v†ng, than khóc. 
 
Ái døc 
 
 Ái có nghïa là yêu hay Üa thích, døc là ham 
muÓn.  Ái døc không th‹ t¿ nhiên phát sinh.  Ta 
không th‹ t¿ nhiên yêu ai hay thích ai n‰u chÜa bao 
gi© g¥p hay ti‰p xúc v§i ngÜ©i Çó.  Do s¿ ti‰p xúc 
(sparsa, contact) mà ái døc (tanha) phát sinh.  M¡t 
thÃy s¡c ÇËp m§i khªi lòng yêu m‰n, tai nghe âm 
thanh dÎu dàng m§i thích, m»i ngºi mùi hÜÖng thÖm 
m§i Üa, miŒng n‰m vÎ ngon m§i thèm, thân th‹ xúc 
chåm cäm giác khoái låc m§i nh§ thÜÖng.  
 Khi sáu giác quan ti‰p xúc v§i ngÜ©i hay vÆt 
bên ngoài gây ra nh»ng cäm th† dÍ chÎu thì phát sinh 
s¿ yêu thích (ái).  Khi løc cæn ti‰p xúc v§i løc trÀn 
gây ra cäm th† khó chÎu thì phát sinh s¿ chán ghét 
(Ó).  Yêu hay ghét ÇŠu thu¶c vŠ Tình cäm.  Khi yêu 
thì ta muÓn bám gi», chi‰m h»u; khi ghét thì ta muÓn 
xua Çu°i, tiêu diŒt.  TØ Çó trong tâm sinh ra Çû loåi 
tình cäm xung Ç¶t, phiŠn não.  Trong vòng 12 nhân 
duyên (vô minh, hành, thÙc, danh s¡c, løc nhÆp, xúc, 
th†, ái, thû, h»u, sinh, lão tº) thì th† và ái (thu¶c vŠ 
Tình) là nÖi phiŠn não hi‹n l¶ hay bi‹u hiŒn.  Vô 
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minh, hành, thÙc (thu¶c vŠ Ý) là nguÒn gÓc gây ra 
phiŠn não. 
 
Theo Ý mình 
 
 Theo giáo lš, nguyên nhân sinh ra phiŠn não 
Çúng là vô minh và ái døc nhÜ Çã phân tách ª trên. 
NhÜng trong Ç©i sÓng hàng ngày, ta có th‹ tìm thÃy 
nguyên nhân cûa phiŠn não m¶t cách giän dÎ, không 
cÀn phäi có nhiŠu ki‰n thÙc phÆt h†c v§i nh»ng danh 
tØ chuyên môn. 
 

Thí dø:  Sau m¶t th©i gian lân la làm quen v§i 
cô Tám, cuÓi cùng tôi cÛng cÜ§i ÇÜ®c cô ta làm v®. 
MØng r« tôi nghï mình së có hånh phúc. NhÜng chÌ 
sau vài tháng, tôi nhÆn ra hai v® chÒng có nhiŠu š 
ki‰n và š thích xung kh¡c. NgÜ©i nào cÛng cho mình 
Çúng và muÓn ngÜ©i kia phäi thuÆn theo mình.  M§i 
ÇÀu còn nhÜ©ng nhÎn nhÜng tØ tØ không ai nhÜ©ng ai, 
sinh ra cãi l¶n rÒi giÆn nhau.  

´t lâu sau vì nhu cÀu phÆt s¿ tåi ÇÎa phÜÖng có 
m¶t thÀy vŠ kêu g†i phÆt tº Çóng góp xây chùa. Khi 
chùa lÆp xong thì chúng tôi d¡t nhau t§i làm công 
quä. Ban ÇÀu chân Ü§t chân ráo vô chùa, ai sai bäo 
viŒc gì chúng tôi cÛng làm h‰t, không dám chÓng 
trái.  Bà con cô bác và thÀy trø trì thÃy v® chÒng tôi 
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siêng næng công quä nên m©i gia nhÆp vào ban quän 
trÎ cûa chùa. Tôi ÇÜ®c bÀu làm T°ng thÜ kš, v® tôi 
làm Thû quÏ. TÜªng Çâu có chÙc vø thì làm viŒc Çåo 
hanh thông hÖn, nhÜng không ng© mình Çã bÜ§c vào 
th‰ gi§i cûa phiŠn não.  CÙ Ç‰n bu°i h†p hàng tháng 
cûa ban quän trÎ là tôi nhÙc ÇÀu, phäi ghi nh§ tÃt cä š 
ki‰n cûa m†i ngÜ©i Ç‹ làm biên bän.  Ui chao Öi !  
Sao ngÜ©i nào cÛng có š ki‰n h‰t !  Không nh»ng 
m¶t š ki‰n mà nhiŠu š ki‰n.  Ai cÛng cho š ki‰n cûa 
mình Çúng rÒi cãi nhau Õm tÕi.  H‰t bu°i h†p, nhiŠu 
Çåo h»u ra vŠ buÒn b¿c không muÓn nhìn m¥t nhau.  
Sau vài næm sinh hoåt phÆt tº Ç‰n chùa càng Çông 
nên thÀy trø trì muÓn mª mang làm chùa to hÖn, 
nhÜng theo Ý tôi và vài Çåo h»u thì muÓn thÀy t° 
chÙc các khóa tu h†c. Vì tØ lâu làm công quä, tôi thÃy 
mình chÜa hi‹u gì vŠ giáo lš Çåo PhÆt, sinh hoåt ª 
chùa quanh quÄn chÌ có lÍ lÜ®c Çám sám, cÀu an, cÀu 
siêu. Trong tuÀn chùa v¡ng nhÜ chùa Bà ñanh, cuÓi 
tuÀn phÆt tº Ç‰n chùa låy phÆt m¶t chút rÒi xúm nhau 
æn uÓng nói chuyŒn Òn ào nhÜ cái ch®.  Tu hành phäi 
ÇÀy Çû phÜ§c huŒ nhÜ chim muÓn bay phäi cÀn hai 
cánh, n‰u chÌ có cánh to cánh nhÕ thì bay không ÇÜ®c 
huÓng chi m¶t cánh.  NhÜng hình nhÜ thÀy chÌ muÓn 
"duy ngã Ç¶c tôn", không muÓn phÆt tº cûa mình h†c 
Çåo v§i thÀy khác nên thÀy không ÇÒng š. ThÃy thÀy 
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không ÇÒng (š), nên tôi buÒn b¿c (tình), muÓn tØ 
chÙc T°ng thÜ kš ª nhà tu m¶t mình (thân). 

May sao hiŒn nay bæng nh¿a thuy‰t pháp cûa 
quš thÀy không cánh mà bay kh¡p nÖi, nh© Çó tôi 
cÛng sÜu tÆp ÇÜ®c khá nhiŠu. NhÜng sau m¶t th©i 
gian nghe bæng låi có chuyŒn m§i. Tôi thích tu ThiŠn, 
còn v® tôi không thích nghe giáo lš mà chÌ thích vào 
chùa làm công quä g¥p bà con cô bác cho vui thôi. 
Không nói chuyŒn ThiŠn ÇÜ®c v§i v®, tôi Çành vào 
chùa tìm anh Næm, vì nghe Çâu anh cÛng chuyên tu 
ThiŠn.  ñ‰n khi g¥p anh nói chuyŒn thì tôi v« m¶ng.  
CÛng cùng m¶t ch» ThiŠn, nhÜng ThiŠn cûa anh là 
ThiŠn cûa Hoà ThÜ®ng Thanh TØ, còn ThiŠn mà tôi 
thích là ThiŠn cûa thiŠn sÜ NhÃt Hånh.  Th‰ thì tuy 
cùng ThiŠn mà không cùng thuyŠn! 
 Vào chùa bÃt ÇÒng š ki‰n v§i thÀy bån, vŠ nhà 
thì không nói chuyŒn ÇÜ®c v§i v®.  Tôi cäm thÃy 
mình cô ÇÖn, lÈ loi, không ai hi‹u mình h‰t. 

Ÿ Çây nguyên nhân làm tôi kh° là: muÓn s¿ 
vÆt phäi theo Ý mình. 

NhÜng Ý mình là cái gì ?  Là š ki‰n, š tÜªng, 
š nghï, š niŒm, v.v... cûa mình. 

Ý ki‰n là cái thÃy cûa š. 
Ý tÜªng là cái tÜªng cûa š. 
Ý nghï là cái nghï cûa š. 
Ý niŒm là cái ghi nh§ cûa š. 
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TÃt cä nh»ng cái thÃy, tÜªng, nghï, nh§ cûa š, 
ta thÜ©ng cho nó là mình, là ta, Çåo PhÆt g†i là ngã 
ki‰n.  

NhÜng Ý cûa tôi có luôn luôn Çúng và Çáng 
cho ngÜ©i khác phäi theo không ?  NhiŠu khi chính 
tôi còn không làm vØa lòng mình ÇÜ®c huÓng chi 
muÓn ngÜ©i khác phäi tuân theo š mình. 

CuÓi tuÀn chÒng muÓn v® Çi câu cá v§i mình, 
còn v® låi muÓn chÒng chª mình lên chùa lÍ PhÆt 
công quä.  PhÆt tº Ç‰n chùa thì muÓn quš ThÀy phäi 
Ç¥c biŒt chú š Üu Çãi mình, n‰u không thì buÒn b¿c 
không vui.  ThÀy thì muÓn ÇŒ tº phäi chiŠu theo š 
mình, n‰u không thì lÖ là không nhòm ngó t§i. 

 
 Vì muÓn s¿ vÆt xäy ra theo š mình nên m§i 
lo.  Khi g¥p viŒc trái š thì tÙc giÆn.  BÎ mÃt mát thì 
buÒn.  Con ngÜ©i sÓng trong vòng lÄn quÄn cûa 
muÓn, lo, giÆn, buÒn, rÒi låi buÒn, giÆn, lo, muÓn.  S¿ 
vÆt xäy ra theo nhân duyên chÙ không theo š cûa ai 
h‰t, khi Çû duyên thì viŒc thành t¿u, thi‰u duyên thì 
không thành. 

 
 

3/ Ti‰n trình phiŠn não 
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NhÜ Çã thÃy ª trên, trong Ç©i sÓng hàng ngày không 
lúc nào Ý, Tình, Thân ngÜng hoåt Ç¶ng và phiŠn não 
cÛng phát xuÃt tØ Çó nhÃt là tØ Ý. 
 
Ý thÜ©ng làm gì ? 
 

Nó thÜ©ng hay nghï (tÜ), g†i là š nghï 
(penser); nó hay nh§ (niŒm, se souvenir), g†i là š 
niŒm; nó hay tÜªng (croire, imaginer) g†i là š tÜªng; 
nó hay thÃy (ki‰n) g†i là š ki‰n. Nó có công næng 
hi‹u bi‰t và phân biŒt (thÙc) g†i là š thÙc. 

Khi š thÙc suy nghï, nh§ tÜªng ÇiŠu lành thì 
miŒng và thân së nói và làm ÇiŠu lành. ñây là thiŒn 
nghiŒp và së ÇÜa Ç‰n quä báo hånh phúc. 
 Khi š thÙc suy nghï, nh§ tÜªng ÇiŠu xÃu ác thì 
miŒng và thân së làm ÇiŠu sai quÃy. ñây là ác nghiŒp 
và së ÇÜa Ç‰n hÆu quä kh° Çau. 
 Vì th‰ ngÜ©i tu hành phäi luôn luôn cÓ g¡ng 
gi» gìn tu tÆp cho ba nghiŒp (thân, khÄu, š) cûa mình 
ÇÜ®c thanh tÎnh. 

Trong Kinh Kalama14, có k‹ chuyŒn ÇÙc PhÆt 
Çi Ç‰n thÎ trÃn Kesaputta, ª Çó có nh»ng ngÜ©i dân 
Kalama, h† thÜa hÕi ÇÙc PhÆt r¢ng: Có m¶t sÓ Sa 
môn, Bà la môn Ç‰n Kesaputta Ç‹ truyŠn Çåo, thuy‰t 

                                                 
14 Tæng Chi B¶ Kinh (Anguttara Nikaya I), Thích Minh Châu. 
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minh và phát huy giáo lš cûa mình mà bài xích, 
khinh miŒt, chê bai và xuyên tåc giáo lš cûa ngÜ©i 
khác. VÆy thì trong nh»ng Sa môn này, ai nói thÆt, ai 
nói dÓi ? 

ñÙc PhÆt  trä l©i: Này các ngÜ©i Kalama,  
ch§ có tin vì nghe nói låi, 
ch§ có tin vì theo truyŠn thÓng, 
ch§ có tin vì nghe ÇÒn, 
ch§ có tin vì kinh Çi‹n truyŠn tøng, 
ch§ có tin vì lš luÆn siêu hình, 
ch§ có tin vì Çúng theo m¶t lÆp trÜ©ng, 
ch§ có tin vì Çánh giá h©i h®t nh»ng d» kiŒn, 
ch§ có tin vì phù h®p v§i ÇÎnh ki‰n, 
ch§ có tin vì phát xuÃt tØ nÖi có uy quyŠn, 
ch§ có tin vì vÎ sa môn là bÆc thÀy cûa mình. 
NhÜng này các ngÜ©i Kalama, khi nào t¿ mình 
bi‰t rõ nhÜ sau: Các pháp này là thiŒn, các pháp 
này không có t¶i. Các pháp này ÇÜ®c ngÜ©i trí 
khen ng®i. Các pháp này n‰u ÇÜ®c th¿c hiŒn và 
chÃp nhÆn thì dÅn Ç‰n hånh phúc an vui, th©i này 
các ngÜ©i Kalama, hãy tin theo và an trú. 

 
Qua l©i dåy trên, ta thÃy ÇÙc PhÆt không phäi 

là m¶t bÆc giáo chû Ç¶c tài, ngài không bao gi© b¡t 
ÇŒ tº phäi tin theo ngài m¶t cách mù quáng và l©i dåy 
trên không có ngã ki‰n và gi§i cÃm thû ki‰n. 
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Ti‰n trình phiŠn não 
 

Khi Ý có nh»ng s¿ thÃy, nghï, tÜªng, nh§ sai 
lÀm thì g†i Çó là v†ng tÜªng hay tà ki‰n. TØ v†ng 
tÜªng së ÇÜa Ç‰n v†ng tình (tình cäm sai lÀm). Và 
v†ng tình së ÇÜa Ç‰n v†ng nghiŒp (hành Ç¶ng sai 
lÀm). V†ng nghiŒp trª låi nuôi dÜ«ng v†ng tÜªng, và 
cÙ th‰ ba cái này tÜÖng duyên tÜÖng sinh, xoay vÀn 
mãi làm cho chúng ta phiŠn não kh° Çau. 
 
 Ý   V†ng tÜªng 
 Tình    V†ng tình 
 Thân   V†ng nghiŒp 
 
        V†ng tÜªng 
 
 
 
        V†ng tình       V†ng nghiŒp 

 
 V†ng tÜªng ÇÒng nghïa v§i vô minh.  

 V†ng tình ÇÒng nghïa v§i ái døc và phiŠn não.  
V†ng nghiŒp ÇÒng nghïa v§i tåo nghiŒp (thû, 
h»u). 
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 TØ Çó ta có ti‰n trình dÜ§i Çây : 
 
    Vô minh  
 
 
 
 PhiŠn não          NghiŒp 
 

Vì không bi‰t (vô minh) nên nghï tÜªng sai 
lÀm. Vì nghï tÜªng sai lÀm nên sinh ra Üa ghét, buÒn 
giÆn (phiŠn não). Vì phiŠn não nên tåo nghiŒp bÃt 
thiŒn. Khi tåo nghiŒp bÃt thiŒn thì k‰t quä là kh° Çau, 
khi bÎ kh° Çau thì tâm trí u mê không sáng suÓt (vô 
minh).  

 
MuÓn chÃm dÙt vòng tròn "vô minh, phiŠn 

não, nghiŒp" thì phäi chÃm dÙt v†ng tÜªng, v†ng 
tình, v†ng nghiŒp, tu sºa Ý, Tình, Thân. 
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VÃn ÇŠ cûa Ý 
 
 

Ý là ÇÀu dây mÓi nh® cûa phiŠn não, là anh cä 
trong Ba Mình. Chúng ta sÓng hånh phúc hay kh° 
Çau ÇŠu tØ Ý mà ra. Ý luôn hoåt Ç¶ng không ngØng 
(trØ khi ta ngû mê), nó suy nghï cái này, tÜªng nh§ 
cái kia, suy tÜ, phán xét, lo l¡ng, v.v...  NhiŠu lúc ta 
muÓn nó nghÌ m¶t chút cho ta khÕe, nhÜng nó vÅn 
ti‰p tøc làm viŒc. Ý thÙc làm viŒc rÃt siêng næng, Ç‰n 
n‡i nó có th‹ làm cho ta phát khùng hay Çiên lên 
ÇÜ®c, phäi uÓng thuÓc an thÀn, thuÓc ngû ho¥c lÃy 
súng b¡n vào ÇÀu thì nó m§i yên.  

 
 

V†ng tÜªng 
 

Trên væn t¿, v†ng có nghïa là sai, tÜªng là 
nh»ng š tÜªng hay nhÆn thÙc. V†ng tÜªng có nghïa là 
š nghï sai lÀm. Ban Çêm Çi m¶t mình trên ÇÜ©ng 
v¡ng, ánh træng l© m© chi‰u xuÓng m¶t lùm cây, nhìn 
vào Çó ta tÜªng là ma rÒi hoäng hÒn ù té chåy. Bóng 
cây mà tÜªng là ma.  

"Trong ngôn ng» thông døng hàng ngày, ch» 
tÜªng thÜ©ng ÇÜ®c hi‹u là tÜªng lÀm. Tôi tÜªng hôm 
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nay tr©i ÇËp, hóa ra tr©i xÃu. Tôi tÜªng anh Ç‰n hôm 
qua, ai dè hôm nay anh m§i Ç‰n. Tôi tÜªng s¿ vÆt nhÜ 
th‰ này, nhÜng th¿c t‰ s¿ vÆt låi nhÜ th‰ khác. CÙ th‰ 
"tÜªng" ÇÜ®c dùng theo nghïa hi‹u lÀm, tÜªng lÀm. 
NhÜ vÆy vô tình nó cho thÃy s¿ nhÆn thÙc (tÜªng) cûa 
ta thÜ©ng là m¶t s¿ nhÆn thÙc sai lÀm"15. S¿ vÆt vô 
thÜ©ng mà ta tÜªng là thÜ©ng, s¿ vÆt vô ngã mà ta 
cho là có ngã. 
 Trong gi§i thiŠn môn, m‡i khi Çang ngÒi thiŠn 
š nghï khªi lên loån xå kéo ta Çi thì Ça sÓ g†i Çó là 
v†ng tÜªng, nhÜng ÇÓi v§i tôi cái Çó không phäi v†ng 
tÜªng mà là tåp niŒm tÙc s¿ nh§ nghï lung tung bÃt 
ÇÎnh.  

Trong ti‰ng Pháp ch» tÜªng ÇÜ®c dÎch là 
"croire", ti‰ng Anh là "believe", v†ng tÜªng ÇÜ®c 
dÎch là "fausse croyance" ho¥c "wrong belief".  Danh 
tØ v†ng tÜªng mà tôi ÇŠ cÆp ª Çây và trong suÓt tÆp 
sách này có nghïa là s¿ tin tÜªng sai lÀm  chÙ không 
phäi š nghïa v†ng tÜªng cûa ThiŠn Tông. V†ng tÜªng 
ª Çây bao gÒm cä thành ki‰n (préjugé), quan niŒm 
(concept), tÆp quán (coutume), phóng chi‰u 
(projection)16, v.v...  

                                                 
15 Trích Góp Nh¥t, Thích Trí Siêu 
16 Xem Góp Nh¥t 



YTT 49

 N‰u Ç‹ š quan sát dòng tÜ tÜªng hay suy nghï 
cûa mình ta së thÃy nó khªi lên và trôi chäy theo m¶t 
chiŠu hÜ§ng khá nhÃt ÇÎnh. Nói cách khác, cái thói 
quen suy nghï và nhÆn thÙc cûa ta bÎ änh hÜªng bªi 
nh»ng cái tÜªng cûa ta. SÓng ª Ç©i ai nÃy ÇŠu có 
tÜªng, không tin tÜªng cái này thì tin tÜªng cái kia. 
NgÜ©i tin PhÆt, ngÜ©i tin Chúa, ngÜ©i tin Allah, ngay 
Ç‰n nh»ng ngÜ©i vô thÀn không theo Çåo tÜªng mình 
không có lòng tin nhÜng thÆt ra h† Çã tin vào cái 
tÜªng vô thÀn cûa h†, tin vào mãnh l¿c ÇÒng tiŠn, 
ho¥c tin vào chû nghïa này ch‰ Ç¶ n†, v.v... 
 Trên chân lš tuyŒt ÇÓi, tÃt cä nh»ng cái tÜªng 
cûa chúng ta phÀn nhiŠu sai lÀm vì chúng ta chÜa giác 
ng¶, chÜa thÃy ÇÜ®c bän tánh và pháp tánh, nhÜng 
trên phÜÖng diŒn tÜÖng ÇÓi nh»ng cái tÜªng cûa ta 
Çôi khi có cái Çem låi hånh phúc và cÛng có cái Çem 
låi kh° Çau. Cái tÜªng Çem låi kh° Çau tôi g†i là v†ng 
tÜªng (fausse croyance, wrong belief). 
 Th©i xa xÜa tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu tin tÜªng 
m¥t ÇÃt b¢ng ph£ng và m¥t tr©i m†c lên l¥n xuÓng tØ 
lòng ÇÃt.  Sau Çó ngÜ©i ta nhÆn ra m¥t ÇÃt không phäi 
th£ng mà là tròn và m¥t tr©i bay vòng quanh trái ÇÃt. 
Mãi Ç‰n th‰ k› thÙ 15, Copernic chÙng minh là trái 
ÇÃt quay xung quanh m¥t tr©i nhÜng lúc Çó trái v§i s¿ 
tin (tÜªng) cûa quÀn chúng nên ông b¡t bu¶c phäi tØ 
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bÕ s¿ khám phá cûa mình n‰u không së bÎ ÇÜa lên 
dàn hÕa thiêu. 
 
 Bà con cûa v†ng tÜªng gÒm có: tÜªng tÜ®ng, 
mÖ tÜªng, m¶ng tÜªng và äo tÜªng. TÜªng tÜ®ng 
(imagination) là nghï tÜªng và hình dung ra nh»ng 
chuyŒn chÜa có ho¥c không có. Thông thÜ©ng nh»ng 
š tÜªng tÜ®ng này không kéo dài nên chÌ thoáng chÓc 
là ta s¿c tÌnh, bi‰t mình tÜªng tÜ®ng. MÖ tÜªng và 
m¶ng tÜªng có vÈ giÓng nhau, nhÜng mÖ nhË hÖn 
m¶ng, ti‰ng Anh mÖ tÜªng là daydream tÙc là giÃc 
mÖ ban ngày. Thí dø tôi thèm chÙc tÜ§c quyŠn hành 
nên tôi mÖ tÜªng ngày nào Çó tôi së làm t°ng thÓng, 
së có ngÜ©i hÀu kÈ hå và tôi së ra lŒnh này n†, v.v... 
N‰u š tÜªng này chÌ thoáng khªi lên rÒi bi‰n mÃt thì 
Çó là tÜªng tÜ®ng, nhÜng n‰u nó trª Çi trª låi hoài thì 
g†i là mÖ tÜªng.  N‰u mÖ nhÜ vÆy hoài Ç‰n n‡i tôi 
b¡t ÇÀu tÜªng mình là t°ng thÓng thÆt, Çi Çâu cÛng ra 
oai, hách xì x¢ng, sai khi‰n kÈ khác, b¡t h† phäi hÀu 
mình. ñây là tôi Çã Çi vào m¶ng tÜªng, sÓng trong 
m¶ng mà không hay, cÙ tÜªng là thÆt. Bát Nhã Tâm 
Kinh có nói BÒ Tát khi dùng trí huŒ Bát Nhã quán 
chi‰u thâm sâu thì së xa lìa Çiên Çäo m¶ng tÜªng, Çåt 
Ç‰n Ni‰t Bàn. NhÜ th‰ thì bi‰t m¶ng tÜªng rÃt quan 
tr†ng và là m¶t vÃn ÇŠ l§n cÀn giäi quy‰t.  o tÜªng 
(illusion) là nh»ng š tÜªng sai lÀm không Çúng v§i s¿ 
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thÆt, nó giÓng nhÜ trò äo thuÆt khªi lên trong tâm mà 
ta không bi‰t cÙ tÜªng là thÆt. 
 
Quan niŒm 
  
 Quan niŒm (hay khái niŒm) là nh»ng š nghï, 
suy tÜ, cäm giác, nhÆn xét mà ta Çóng låi thành khung 
cÙng ng¡c. 

Ÿ ViŒt Nam ngÜ©i ta quan niŒm lúc con còn 
nhÕ thì cha mË nuôi, Ç‰n khi cha mË già y‰u thì con 
phäi nuôi låi (TrÈ cÆy cha, già cÆy con). NhÜng ª 
Pháp ngÜ©i ta låi nghï khác, cha mË nuôi con Ç‰n 18 
tu°i ho¥c Ç‰n khi con h†c ra trÜ©ng là h‰t b°n phÆn. 
Khi cha mË già y‰u, con cái không b¡t bu¶c phäi nuôi 
låi. HÖn th‰ n»a, cha mË nên Çi vào nhà dÜ«ng lão Ç‹ 
khÕi làm phiŠn con cái. 
 Ÿ Phi châu, có m¶t b¶ låc n†, khi cha mË già 
y‰u, h† b¡t hai ông bà phäi leo lên m¶t cái cây cao, 
con cháu ª dÜ§i Çua nhau rung cây thÆt månh cho hai 
ông bà té xuÓng ch‰t. N‰u rung xong mà ông bà 
không té thì con cháu Çem vŠ nuôi ti‰p. H† quan 
niŒm (nghï) r¢ng xÙ nghèo không Çû æn, ngÜ©i nào 
già quá không Çû sÙc ôm cây thì nên ch‰t cho rÒi, 
khÕi sÓng làm kh° con cháu. 

Ÿ Tây phÜÖng ngày nay, v® chÒng m§i cÜ§i 
nhau vài tháng mà không Üng š thì ra toà ly dÎ, Çó là 
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viŒc bình thÜ©ng, t¿ nhiên, không có gì trái luân 
thÜ©ng Çåo lš. 

Theo truyŠn thÓng phong tøc Á ñông, ngÜ©i 
Çàn bà phäi trung thành v§i chÒng, ngay cä sau khi 
chÒng Çã ch‰t. M¶t phø n» ti‰t hånh là ngÜ©i ª giá 
th© chÒng nuôi con. Vì quan niŒm  nhÜ vÆy nên cô 
không bao gi© dám nghï Ç‰n viŒc tái giá hay yêu 
ÇÜÖng m¶t ngÜ©i Çàn ông khác. 

 
Thành ki‰n 

 
Là ngÜ©i ViŒt Nam nên tôi có m¶t lÓi suy tÜ 

riêng cûa ngÜ©i ViŒt Nam. Tôi suy tÜ nhÜ vÆy vì tôi 
quan niŒm nhÜ vÆy. Vì quan niŒm nhÜ vÆy nên tôi 
m§i có m¶t cái nhìn (thành ki‰n) nhÜ vÆy.  Ch» thành 
ki‰n rÃt hay và có š nghïa. Thành ki‰n theo nghïa Çen 
là cái thÃy Çã thành hình trÜ§c khi nhìn thÃy s¿ viŒc.  

Thí dø: Tôi quan niŒm r¢ng tÃt cä nh»ng 
ngÜ©i Çi buôn ÇŠu là gian lÆn. Vì quan niŒm nhÜ th‰ 
nên trong m¶t b»a tiŒc, bån bè tôi gi§i thiŒu ông A và 
cho bi‰t ông là m¶t nhà thÜÖng gia n°i ti‰ng. VØa 
m§i nghe nhÜ th‰ là tôi có thành ki‰n ngay v§i ông A, 
m¥c dù ông chÜa làm gì håi tôi nhÜng trong ÇÀu tôi 
Çã thÃy ông A là ngÜ©i gian lÆn, lÜu manh, xäo quyŒt 
và tôi cäm thÃy ghét ông ta ngay lÆp tÙc. 



YTT 53

M¶t khi Çã có thành ki‰n rÒi thì ta không ti‰p 
xúc ÇÜ®c v§i th¿c tåi n»a. Ta Çã Çeo vào m¶t c¥p m¡t 
kính màu Ç‹ nhìn s¿ vÆt nên cái thÃy cûa ta bÎ méo 
mó. Thành ki‰n là m¶t loåi v†ng tÜªng rÃt nguy 
hi‹m, thÜ©ng gây nghi ng© và chia rë. 
 
TÆp quán 
 
 TÆp quán là nh»ng thói quen Çúc k‰t tØ truyŠn 
thÓng væn hóa, giáo døc, xã h¶i. 
 Ÿ Á ñông, chÎu änh hÜªng Nho Giáo, ngÜ©i 
ta quan niŒm là "nam n» th† th† bÃt thân".  Nam n» 
chÜa quen nhau thì không ÇÜ®c có nh»ng cº chÌ thân 
mÆt nhÜ n¡m tay, s© vai, ôm Ãp, mÌm cÜ©i, v.v... Khi 
g¥p nhau chào hÕi chÌ ÇÙng xa vÅy tay ho¥c cúi ÇÀu 
là Çû.  Sau khi tÎ nån qua Pháp, vào trÜ©ng Trung 
H†c, m‡i ngày g¥p bån bè chào hÕi, có vài cô bån 
ÇÀm ôm hôn lên má làm tôi s»ng s©, vØa m¡c cª vØa 
hÒi h¶p, tim ÇÆp liên hÒi.  VŠ nhà, tôi cÙ tÜªng là 
ch¡c mÃy cô Ãy Ç‹ š thích mình nên m§i ôm hôn nhÜ 
vÆy. Cái tÆp quán Á ñông cûa tôi Çã khi‰n cho tôi 
tÜªng bª, tÜªng mÃy cô ÇÀm kia thích mình, nhÜng 
thÆt ra h† chä thích gì tôi tí nào, tÆp quán cûa h† là 
nhÜ th‰!  G¥p bån trai thì b¡t tay, g¥p bån gái thì hôn 
trên má (faire la bise).  B¡t tay hay hôn má chÌ là xã 
giao, không có m¶t chút tình š gì bên trong h‰t ! Vì 
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không hi‹u phong tøc tÆp quán cûa mình và cûa 
ngÜ©i nên tôi Çã ng¶ nhÆn.  Do Çó tÆp quán cÛng 
thÜ©ng ÇÜa Ç‰n ng¶ nhÆn, và ng¶ nhÆn tÙc là v†ng 
tÜªng. 
 
Phóng chi‰u 

 
"Trong Ç©i sÓng hàng 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 tÜªng hay Çinh ninh s¿ vÆt và ngÜ©i 
khác là nhÜ th‰. Danh tØ bình dân 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 
nên thÃy (tÜªng) cänh vÆt buÒn. NhiŠu lúc còn Ç° tåi 
cänh buÒn nên làm ta buÒn17." Trong s¿ liên hŒ tình 
cäm, chúng ta thÜ©ng xuyên phóng chi‰u mà không 
bi‰t. 

 
 

Th¿c tåi không phäi nhÜ ta tÜªng 
  

                                                 
17 Trích Góp Nh¥t. 
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 Có m¶t ông vua n† muÓn bi‰t ngÜ©i mù nhìn 
s¿ vÆt ra làm sao. Vua bèn cho g†i næm anh mù Ç‰n, 
cho mÃy anh s© vào m¶t con voi rÒi tä cho vua nghe. 
 

Anh s© trúng cái vòi thì nói con voi giÓng nhÜ vòi 
nÜ§c. 
Anh s© trúng tai voi thì nói con voi giÓng nhÜ cái 
quåt. 
Anh s© trúng bøng voi thì nói con voi giÓng nhÜ 
cái trÓng. 
Anh s© trúng chân voi thì nói con voi giÓng nhÜ 
c¶t nhà. 
Anh s© trúng Çuôi voi thì nói con voi giÓng nhÜ 
cái ch°i. 

 
Næm anh mù tä con voi theo ki‹u cûa mình, 

không ai giÓng ai, ngÜ©i nào cÛng cho mình Çúng rÒi 
cãi nhau um xùm làm vua vØa buÒn cÜ©i vØa thÜÖng 
håi. BuÒn cÜ©i vì anh nào cÛng cho mình bi‰t ÇÜ®c 
con voi, thÜÖng håi vì các anh mù mà không bi‰t 
mình mù, chÌ s© thÃy m¶t phÀn nhÕ mà tÜªng là mình 
Çã thÃy toàn thân con voi. 
  

ñÙc PhÆt thuy‰t pháp trong suÓt 45 næm, Ç‹ 
låi bi‰t bao nhiêu kinh Çi‹n. Chúng ta m‡i ngÜ©i chÌ 
h†c và nghiên cÙu vài b¶ ho¥c vài chøc b¶ kinh rÒi 
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tÜªng mình bi‰t h‰t Çåo PhÆt. Khi nghe quš thÀy 
giäng Çåo, tôi thÃy Çåo PhÆt cûa thÀy A không giÓng 
Çåo PhÆt cûa thÀy B, Çåo PhÆt cûa thÀy B không 
giÓng Çåo PhÆt cûa thÀy C, và v.v... 

Ch£ng cÀn nói Ç‰n Çåo PhÆt cûa quš thÀy 
khác nhau, hãy chÌ nói vŠ Çåo PhÆt cûa thÀy A. Hai 
v® chÒng tôi cùng Çi nghe thÀy giäng 2 ti‰ng ÇÒng 
hÒ. VŠ nhà hÕi låi thì m‡i ngÜ©i Çã nghe và hi‹u khác 
nhau rÒi.  Tôi thích ThiŠn nên trong suÓt bu°i giäng, 
tôi chÌ nghe thÃy nh»ng gì có liên quan Ç‰n ThiŠn 
thôi. V® tôi thích TÎnh ñ¶, nh»ng gì thÀy nói có liên 
quan Ç‰n TÎnh ñ¶ thì nàng thâu nhÆn ngay, còn 
nh»ng chi ti‰t khác thì không nh§ gì h‰t ! 

ThÀy nói pháp suÓt 2 ti‰ng ÇÒng hÒ, nhÜng 
nh»ng gì tôi nghe ÇÜ®c gom låi không quá 15 phút. 
Nh»ng gì thÀy nói trong 1 gi© 45 phút kia Çã rÖi Çi 
Çâu mÃt h‰t.  NhÜng vŠ nói chuyŒn v§i v® thì tôi cÙ 
Çinh ninh r¢ng mình Çã nghe h‰t nh»ng gì thÀy nói 
trong 2 ti‰ng ÇÒng hÒ. Tr§ trêu thay, v® tôi cÛng 
tÜªng y nhÜ tôi nên không bi‰t ai Çã nghe Çúng.  ThÆt 
ra m‡i ngÜ©i chÌ nghe và thâu nhÆn nh»ng gì mình 
thích nghe mà thôi. 

 
Trong m¶t khu rØng n†, các loài thú Çang 

chung sÓng bình yên. M¶t hôm b‡ng nhiên có ti‰ng 
sÃm n° vang rŠn trên bÀu tr©i báo hiŒu giông bão s¡p 
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Ç‰n. Có m¶t chú thÕ Çang say sÜa giÃc ngû bÎ giÆt 
mình tÌnh dÆy. Nºa tÌnh, nºa mê, thÕ hoäng hÒn co 
chân bÕ chåy. Trên ÇÜ©ng chú g¥p hai anh nai vàng 
Çang ÇÙng ngÖ ngác, thÃy thÕ hoäng hÓt, hai anh nai 
hÕi duyên c§. ThÕ vØa chåy vØa la: "Tr©i søp! Tr©i 
søp!  Chåy mau".  Hai anh nai vÓn nhË då, nghe nói 
vÆy liŠn c¡m ÇÀu chåy theo. Ba con chåy m¶t quãng 
g¥p ba con ng¿a v¢n Çang g¥m cÕ. ThÃy thÕ và nai 
phóng chåy hoäng hÓt, ng¿a hÕi tåi sao thì cä ba con 
cùng Çáp: "Tr©i søp! Tr©i søp! Chåy mau".  Th‰ là ba 
con ng¿a v¢n hoäng s® chåy theo thÕ và nai. DÀn dÀn 
các con thú khác cÛng hùa vào chåy theo. Nhóm thú 
chåy nhÜ th‰ càng ngày càng Çông khi‰n các con thú 
khác dù không bi‰t Ãt giáp gì cÛng v¶i vàng tin là tr©i 
søp rÒi kéo nhau chåy trÓi ch‰t. 

TÜÖng t¿a nhÜ vÆy, khi nghe ai nói m¶t tin gì 
Çó, chúng ta liŠn tin rÒi Çem rao truyŠn ti‰p, nhiŠu 
khi còn thêm m¡m thêm muÓi cho câu chuyŒn thêm 
lâm ly rùng r®n và nhÃt là thích nghe nh»ng tin ÇÒn 
xÃu vŠ ngÜ©i khác.   

Vì th‰ ÇÙc PhÆt Çã nói: Ch§ có tin bÃt cÙ ÇiŠu 
gì vì nghe ÇÒn hay nói låi. (Xem phÀn trÜ§c, Kinh 
Kalama). 

 
Câu chuyŒn sau Çây vŠ "Ba cái l†c" cûa nhà 

hiŠn tri‰t Hy Låp Socrate cÛng tÜÖng t¿a nhÜ vÆy. 
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M¶t hôm có m¶t ngÜ©i Ç‰n g¥p Socrate và nói: 
- Này Socrate, tôi phäi k‹ cho anh nghe bån cûa 

anh Çã có nh»ng hành vi gì ! 
- Khoan Çã ! Nhà hiŠn tri‰t cän låi. ñiŠu mà 

anh muÓn nói v§i tôi Çã ÇÜ®c sàng qua ba cái 
l†c chÜa ? 

- Ba cái l†c là cái gì ? NgÜ©i kia ngåc nhiên 
hÕi. 

- ñúng ! Ba cái l†c. Chúng ta hãy ki‹m låi xem 
ÇiŠu anh muÓn k‹ cho tôi có l†t qua ba cái l†c 
này không. 

- Cái l†c thÙ nhÃt là s¿ thÆt. Anh Çã ki‹m låi 
ÇiŠu anh muÓn k‹ có Çúng là s¿ thÆt không ? 

- ÷ ! Cái này tôi không ch¡c, vì tôi chÌ nghe k‹ 
låi thôi. 

- NhÜ vÆy thì không l†t qua ÇÜ®c cái l†c thÙ 
nhÃt rÒi ! NhÜng thôi, anh nghe Çây, cái l†c 
thÙ hai là tÓt lành. Anh Çã ki‹m låi ÇiŠu anh 
muÓn k‹, m¥c dù không hoàn toàn Çúng s¿ 
thÆt nhÜng ít nhÃt nó có tÓt lành không ? 

- ÷! ÷! ñiŠu này không có gì hay ho tÓt lành cä 
mà ngÜ®c låi ... 

- HØ ! VÆy coi thº nó có l†t qua ÇÜ®c cái l†c 
cuÓi này hay không ? ñiŠu anh muÓn k‹ cho 
tôi có Çem låi l®i ích gì không ? 

- L®i ích hä ? Ch¡c không quá .... !!!! 
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- Thôi Çû rÒi ! Socrate mÌm cÜ©i. ñiŠu mà anh 
muÓn k‹ cho tôi nghe vØa không Çúng s¿ thÆt, 
vØa không tÓt lành và không Çem låi l®i ích 
gì. VÆy thì tôi không muÓn nghe và khuyên 
anh hãy nên quên nó Çi là tÓt nhÃt ! 
 
ñi dåo vÜ©n hoa, tôi thÃy m¶t bông hÒng to, 

ÇÕ th¡m tuyŒt ÇËp. VŠ nhà g¥p bån, tôi muÓn chia xÈ 
cho bån niŠm vui cûa tôi và tä låi cái bông hÒng Ç‹ 
bån cùng thÜªng thÙc vÈ ÇËp cûa nó. Làm nhÜ th‰ tôi 
nghï r¢ng bån së bi‰t và cäm nhÆn ÇÜ®c bông hÒng. 
NhÜng cái bông hÒng mà tôi Çang k‹ cho bån không 
phäi là bông hÒng mà tôi Çã thÃy lúc nãy n»a. Nói 
cách khác là tôi Çang trao cho bån m¶t m§ danh tØ vŠ 
bông hÒng chÙ không phäi là bông hÒng (t¿ thân). 

 
Chúng ta thÜ©ng lÀm lÅn gi»a š tÜªng và th¿c 

tåi, cÛng nhÜ lÅn l¶n danh tØ  và s¿ vÆt. 
Có m¶t lÀn Çi xem tri‹n lãm tranh hình, tôi 

thÃy có m¶t tÃm hình l§n, trên Çó chøp m¶t trái táo và 
ª dÜ§i ÇŠ m¶t câu nhÜ sau : "ñây không phäi là m¶t 
trái táo18". Tôi rÃt ngåc nhiên, không hi‹u tác giä bÙc 
tranh muÓn nói gì. Túng th‰ tôi quay låi hÕi vài ngÜ©i 

                                                 
18 "Ceci n'est pas une pomme" b¡t nguÒn tØ bÙc tranh "Ceci n'est 
pas une pipe" cûa Magritte, h†a sï ngÜ©i BÌ. 
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quan khách xung quanh, may thay có ngÜ©i hi‹u š 
nghïa nói cho tôi bi‰t Çây không phäi m¶t trái táo mà 
chÌ là hình  cûa m¶t trái táo. Nghe xong v« lë, tôi 
ch¡p tay thÀm phøc tác giä bÙc tranh Çã vô tình dåy 
cho tôi m¶t bài h†c, bài h†c ghi nhÆn s¿ vÆt Çúng nhÜ 
thÆt. Hình änh trái táo không phäi là trái táo. Nh© Çó 
tôi ng¶ ra: 

Danh tØ trái táo không phäi là trái táo. 
Ý tÜªng vŠ trái táo cÛng không phäi là trái táo. 

 
CÛng th‰, bän ÇÒ Paris không phäi là thành 

phÓ Paris. Nh»ng danh tØ, š tÜªng và bän ÇÒ giúp cho 
ta có m¶t khái niŒm vŠ th¿c tåi và s¿ vÆt, nhÜng khi 
có trong tay thì ta låi xoay ra xem chúng là th¿c tåi 
rÒi quên Çi th¿c tåi. Th¿c tåi luôn luôn bi‰n Ç°i tØng 
sát na, trong khi Çó danh tØ, š tÜªng và bän ÇÒ thì 
cÙng ng¡c không thay Ç°i. Cho dù ngày nay v§i máy 
chøp hình tÓi tân, bån Çem ra chøp cänh Paris thì cái 
hình kia cÛng chÌ là m¶t hình änh cûa thành phÓ Paris 
ÇÜ®c chøp vào ngày 18 tháng 5 næm 1999. Và n‰u 
bån trª låi Paris m¶t tháng sau hay m¶t næm sau Ç‹ 
chøp låi thì cänh Paris Çã thay Ç°i rÒi.  
 
Th¿c tåi rÖi r§t 
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 Bình thÜ©ng Ça sÓ chúng ta ÇŠu cho mình bi‰t 
ÇÜ®c th¿c tåi (réalité), cái gì tôi thÃy, bi‰t, nghe, hi‹u 
ÇŠu là s¿ thÆt (vérité). Vì th‰ nên m§i có ngã ki‰n 
(tÙc là cái thÃy cûa tôi) và ki‰n thû (khÜ khÜ cho cái 
thÃy cûa tôi là Çúng). NhÜng th¿c ra chúng ta chÌ n¡m 
b¡t ÇÜ®c nh»ng mänh vøn cûa th¿c tåi xuyên qua 
nhiŠu cái l†c  (filtre) hay læng kính (miroir). 
 

Th¿c tåi (trÀn cänh) 
 
 

Tri giác (løc cæn) / L†c thÙ 1 
 

 
Væn hóa, xã h¶i / L†c thÙ 2 

  
 
 

Kinh nghiŒm bän thân / L†c thÙ 3 
 

 
 

NhÆn thÙc (thÙc) / L†c thÙ 4 
 
 

Bóng dáng th¿c tåi  
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Th¿c tåi là s¿ viŒc hay cänh vÆt bên ngoài 

(trÀn cänh). Nó không Çúng sai, phäi trái, thiŒn ác, 
ÇËp xÃu, to nhÕ v.v... Nó là nó, danh tØ Çåo PhÆt g†i 
là nhÜ thÎ. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là bÃt sinh, 
bÃt diŒt, bÃt cÃu, bÃt tÎnh, bÃt tæng, bÃt giäm ... 

ñÙng trÜ§c th¿c tåi (trÀn cänh), ta thâu nhÆn 
nó qua nh»ng giác quan cûa mình là løc cæn: m¡t, tai, 
mÛi, lÜ«i, thân, š.  N‰u các giác quan cûa ta không 
ÇÜ®c chính xác nhÜ m¡t lé cÆn thÎ, tai Çi‰c, mÛi 
nghËt, lÜ«i khô, thân bŒnh, š Çang tán loån, vui buÒn 
v.v... thì th¿c tåi bÎ méo mó Çi m¶t phÀn.  Do Çây tri 
giác trª thành m¶t cái l†c  hay læng kính  thÙ nhÃt. Và 
th¿c tåi ban ÇÀu trª thành th¿c tåi sÓ 1. 

K‰ ti‰p th¿c tåi sÓ 1 låi ÇÜ®c nhìn ng¡m qua 
cái l†c thÙ 2 là gia tài væn hóa, xã h¶i mà ta Çã sinh ra 
và l§n lên. N‰u là ngÜ©i ViŒt Nam thì ta së thÃy s¿ 
viŒc Çó nhÜ th‰ này, và n‰u là ngÜ©i MÏ hay Pháp thì 
ta së thÃy s¿ viŒc nhÜ th‰ khác, nói theo Duy ThÙc 
H†c là ta chÎu änh hÜªng cûa c¶ng nghiŒp. TØ Çó 
th¿c tåi sÓ 1 låi bÎ bi‰n thái và trª thành th¿c tåi sÓ 2. 

K‰ ti‰p, cÛng cùng là ngÜ©i ViŒt Nam nhÜng 
tôi có nh»ng kinh nghiŒm riêng tÜ, không giÓng nhÜ 
nh»ng ngÜ©i ViŒt Nam khác. Tôi có m¶t Ç©i sÓng 
khác, tình cäm khác, ngÜ©i yêu khác, công viŒc khác, 
v.v... tóm låi là m¶t biŒt nghiŒp khác.  Do Çó cái th¿c 



YTT 63

tåi sÓ 2 kia së ÇÜ®c nhìn qua cái l†c thÙ 3 là kinh 
nghiŒm bän thân và trª thành m¶t th¿c tåi sÓ 3. 

CuÓi cùng khi Ý cûa tôi muÓn nhÆn thÙc th¿c 
tåi thì nó chÌ thÃy ÇÜ®c cái th¿c tåi sÓ 3 chÙ không 
còn thÃy ÇÜ®c cái th¿c tåi ban ÇÀu n»a. Sau khi nhÆn 
thÙc ÇÜ®c cái th¿c tåi sÓ 3 này, Ý thÙc cûa tôi m§i 
Çóng khung (l†c thÙ 4) nó qua hình änh, ngôn ng», 
khái niŒm và cho Çó là th¿c tåi thÙ thiŒt. Cái th¿c tåi 
sau cùng mà Ý nhÆn thÙc ÇÜ®c chÌ còn là m¶t bóng 
dáng, m¶t mänh vøn cûa th¿c tåi, hay là m¶t th¿c tåi 
rÖi r§t, méo mó vì Çã träi qua nhiŠu cái l†c. 

Tuy vÆy Ça sÓ chúng ta cÙ tÜªng  là mình n¡m 
b¡t ÇÜ®c th¿c tåi, cho là mình bi‰t Çúng, thÃy Çúng s¿ 
thÆt và tØ Çó muÓn bao nhiêu ngÜ©i khác phäi tin và 
nghe theo š ki‰n cûa ta. 

Jean Rostand, trong quy‹n "Ce que je crois", 
có nói: "KÈ ngu thì tÜªng là mình bi‰t, ngÜ©i trí thì 
bi‰t là mình tÜªng" (les téméraires croient qu'ils 
savent, les sages savent qu'ils croient). 
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Làm sao bi‰t v†ng tÜªng, v†ng tình ? 
 
 Ti‰n trình phiŠn não phát xuÃt tØ ba anh Ý, 
Tình, Thân (Ba Mình) ho¥c nói cách khác là do v†ng 
tÜªng, v†ng tình và v†ng nghiŒp sinh ra. Hai c¥p ba 
này liên quan rÃt mÆt thi‰t. Vì Ý vô minh nên khªi 
v†ng tÜªng, v†ng tÜªng n‰u không ÇÜ®c hóa giäi thì 
sinh ra v†ng tình, v†ng tình n‰u không ÇÜ®c hóa giäi 
thì ÇÜa Ç‰n tåo nghiŒp kh° Çau. 
 NhÜng làm sao bi‰t mình có v†ng tÜªng ?  
Làm sao ngÜng ÇÜ®c v†ng tÜªng ? Phäi chæng m‡i 
khi có š nghï khªi lên ÇŠu là v†ng tÜªng ?  Theo 
ThiŠn tông, hÍ khªi š niŒm là v†ng, dù Çó là niŒm 
xÃu hay tÓt. NhÜng ª Çây chúng ta không nói chuyŒn 
ThiŠn mà nói chuyŒn Ç©i sÓng hàng ngày, vì chúng ta 
không th‹ ngÒi thiŠn nhÆp ÇÎnh suÓt ngày, không nói 
næng hay ti‰p xúc v§i trÀn cänh. Ngày nào còn sÓng 
ngày Çó chúng ta còn phäi suy tÜ, nghï tÜªng vì phäi 
Çi làm ki‰m æn nuôi gia Çình. ChÌ khi nào Ç¡c quä A 
La Hán nhÆp DiŒt-th†-tÜªng-ÇÎnh thì lúc Çó m§i 
không còn m¶t chút š tÜªng.  HÖn n»a chúng ta ÇÜ®c 
cÃu tåo bªi næm uÄn, trong Çó có th†, tÜªng, hành, và 
thÙc nên suÓt ngày chúng ta cäm th†, tÜ duy, suy 
nghï, nh§ tÜªng lung tung, Çó là chuyŒn ÇÜÖng nhiên. 
 Trên phÜÖng diŒn tÜÖng ÇÓi hàng ngày, chúng 
ta không th‹ không có TÜªng, không tÜªng cái này 
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thì tÜªng cái kia. TÜªng rÒi tin vào cái tÜªng cûa 
mình g†i là tin tÜªng (croyance, belief). Nh»ng cái 
tÜªng Çúng ho¥c gÀn v§i th¿c tåi, v§i chân lš thì ÇÜ®c 
g†i là chánh ki‰n, Çåo ÇÙc hay minh tri‰t vì nó Çem 
låi an vui hånh phúc, còn nh»ng cái tÜªng méo mó 
sai lÀm không Çúng th¿c tåi, tin vào Çó së ÇÜa Ç‰n 
buÒn phiŠn kh° Çau thì g†i là v†ng tÜªng (fausse 
croyance). Ngay cä nh»ng cái ta cho là s¿ thÆt hay 
chân lš rÒi khÜ khÜ bám ch¥t vào Çó thì nó cÛng trª 
thành m¶t loåi v†ng tÜªng. 
 
 M‡i khi khªi tâm so sánh m¶t chiŠu, phê bình 
cái này Çúng, cái kia sai, ho¥c lên án ngÜ©i này tÓt, 
ngÜ©i kia xÃu, Çó là Çang rÖi vào v†ng tÜªng (xem låi 
phÀn v†ng tÜªng). 
 
V†ng tÜªng    phân biŒt, so sánh, phê phán, 
lên án, chÌ trích phäi trái, tÓt xÃu. 
 
 Làm sao bi‰t mình có v†ng tình ?  ñó là khi 
trong lòng có s¿ Üa ghét ÇÓi v§i cänh vÆt, ho¥c yêu 
ngÜ©i này ghét ngÜ©i kia. 
 
V†ng tình    trong lòng Üa ghét, thÜÖng 
giÆn, lo buÒn... 
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 Khi tâm thÃy ngÜ©i này Çúng, ngÜ©i kia sai thì 
ta së Üa ngÜ©i (Çúng) này và ghét ngÜ©i (sai) kia. 
Ti‰p theo ta muÓn gÀn gÛi thân cÆn (thû) ngÜ©i Çúng 
và xa lánh ghét bÕ (xä) ngÜ©i sai. 
 
V†ng nghiŒp    thû xä, bám víu, xua Çu°i. 
 
 Tóm låi m‡i khi trong lòng có s¿ Üa ghét ÇÓi 
v§i ngÜ©i hay vÆt là bi‰t mình Çã có v†ng tÜªng rÒi. 
Vì có v†ng tÜªng nên m§i sinh ra v†ng tình (Üa ghét).  
 
Cänh gi§i Ý ñÒ 
 

Trong Duy ThÙc H†c có danh tØ chánh báo và 
y báo, cä hai ÇŠu là nghiŒp quä hay quä báo.  Chánh 
báo là thân mång con ngÜ©i, còn y báo là môi trÜ©ng 
ta sÓng trong Çó.  Tùy nghiŒp nhân Çã tåo mà ta có 
th‹ ÇÜ®c chánh báo và y báo tÓt nhÜ sinh ra thân th‹ 
khÕe månh, ÇËp Çë và sÓng trong m¶t quÓc gia giàu 
sang.  Ho¥c chánh báo tÓt mà y báo xÃu nhÜ thân th‹ 
khÕe månh, ÇËp Çë nhÜng sÓng ª m¶t nÖi nghèo hèn 
khÓn kh°.  Ho¥c chánh báo xÃu mà y báo tÓt nhÜ thân 
th‹ xÃu xí, bŒnh hoån nhÜng låi ÇÜ®c sÓng trong m¶t 
gia Çình giàu sang.  Ho¥c cä chánh báo và y báo ÇŠu 
xÃu nhÜ sinh ra thân th‹ xÃu xí, bŒnh hoån và phäi 
sÓng trong m¶t xÙ nghèo kh°. 
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Chúng ta có th‹ sÓng trong cùng m¶t y báo, 
cùng m¶t môi trÜ©ng, gia Çình, xã h¶i, quÓc gia 
nhÜng trong thâm tâm m‡i ngÜ©i låi có riêng m¶t 
cänh gi§i khác.  Vì m‡i chúng ta ÇŠu có nh»ng v†ng 
tÜªng, quan niŒm, thành ki‰n, tÆp quán, và kinh 
nghiŒm tình cäm cá nhân, tÃt cä nh»ng cái Çó c¶ng låi 
tåo ra m¶t th‰ gi§i riêng biŒt trong tâm š mà tôi g†i là 
"cänh gi§i Ý ñÒ".  Ý ÇÒ là bän ÇÒ cûa tâm Ý. Th‰ 
gi§i tâm š ÇÜ®c Çóng khung thành m¶t bän ÇÒ gÒm 
có nh»ng con ÇÜ©ng quen thu¶c mà Ý cûa ta hay Çi 
trong Çó, v§i nh»ng quy t¡c mà tình cäm và hành 
Ç¶ng cûa ta thÜ©ng tuân theo.  

Tâm cûa ta là m¶t h†a sï khéo, luôn vë v©i ra 
Çû loåi tranh änh, có cái Çúng v§i th¿c tåi, có cái méo 
mó và có cái hoàn toàn tÜªng tÜ®ng không th¿c. Cái 
Çúng v§i th¿c tåi, Duy ThÙc H†c g†i là tánh cänh, cái 
hÖi méo mó g†i là ñ§i chÃt cänh, và cái hoàn toàn 
tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c g†i ñ¶c änh cänh. ñ§i chÃt cänh và 
ñ¶c änh cänh ÇŠu là th‰ gi§i t¿ bi‰n cûa m‡i cá nhân. 

Thí dø: Hôm lÍ PhÆt ñän tôi Çi d¿ lÍ Khánh 
Thành chùa m§i và cùng lúc ÇÜ®c nghe thÀy trø trì 
giäng vŠ š nghïa công ÇÙc xây chùa cúng PhÆt. Cänh 
chùa và bu°i giäng có th¿c, Çó là Tánh cänh. NhÜng 
vŠ Ç‰n nhà tôi chÌ còn nh§ mái chùa cong cong, v§i 
tÜ®ng Quan Th‰ Âm BÒ Tát l¶ thiên ÇÙng trên ÇÀu 
con rÒng Çang phun nÜ§c, Çây là nh»ng mänh vøn 
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cûa th¿c tåi mà tôi mang vŠ ÇÜ®c, g†i là ñ§i chÃt 
cänh.  Sau Çó tôi nghï thÀm (tÜªng tÜ®ng) mai mÓt 
m‡i cuÓi tuÀn së Ç‰n chùa lÍ PhÆt, làm công quä và 
h†c Çåo v§i thÀy, cái này g†i là ñ¶c änh cänh, tÙc 
cänh hiŒn ra m¶t mình trong tâm š tôi, vì viŒc này 
chÜa xäy ra và có th‹ së không bao gi© xäy ra. 

N‰u so sánh v§i Duy ThÙc thì cänh gi§i Ý ñÒ 
có th‹ tÜÖng ÇÜÖng v§i ñ§i chÃt cänh và ñ¶c änh 
cänh. NhÜng cänh gi§i Ý ñÒ ª Çây còn bao gÒm 
nhiŠu thÙ khác nhÜ Çã nói ª trên. PhÀn Çông chúng ta 
tÜªng mình cùng nói chung m¶t thÙ ti‰ng, cùng thÃy 
m¶t cänh, cùng chung m¶t lš tÜªng, cùng theo m¶t 
Çåo PhÆt, v.v... nhÜng cänh gi§i Ý ñÒ cho thÃy th¿c 
t‰ không phäi nhÜ vÆy chút nào. 

M¶t thí dø khác: Tôi và bån cùng theo Çåo 
PhÆt, nhÜng khi nói Ç‰n ch» PhÆt tôi tÜªng ngay Ç‰n 
PhÆt Thích Ca trong khi Çó bån låi nghï Ç‰n PhÆt A 
Di ñà. Khi nói Ç‰n giäi thoát thì tôi nghï Ç‰n Ni‰t 
Bàn, còn bån låi nghï Ç‰n C¿c Låc. Khi nh¡c Ç‰n m¶t 
ngôi chùa ÇËp thì trong tâm tôi hiŒn ra chùa M¶t C¶t 
ª Hà N¶i, còn trong ÇÀu bån hiŒn ra chùa Vïnh 
Nghiêm ª Sài Gòn. Chúng ta cùng nói Ç‰n PhÆt, giäi 
thoát và chùa nhÜng cä ba hoàn toàn khác nhau vì 
ÇÙc PhÆt trong cänh gi§i Ý ñÒ cûa tôi không phäi là 
ÇÙc PhÆt trong cänh gi§i Ý ñÒ cûa bån. Trong bän ÇÒ 
(tâm š) cûa bån cÛng có ÇÀy Çû nh»ng thÙ giÓng nhÜ 
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cûa tôi (PhÆt, chùa, giäi thoát) nhÜng khác m¶t ÇiŠu 
là nó do chính bån vë nên hai cái bän ÇÒ không th‹ 
giÓng y nhÜ nhau ÇÜ®c. 

Bi‰t ÇÜ®c m‡i chúng ta ÇŠu có m¶t cänh gi§i 
Ý ñÒ riêng là ÇiŠu quan tr†ng trong viŒc giao ti‰p và 
truyŠn thông. Nh© hi‹u ÇÜ®c nhÜ th‰ ta së không Ç¶c 
tài muÓn m†i ngÜ©i phäi tuân theo š cûa mình, không 
buÒn b¿c khi thÃy ngÜ©i khác không hi‹u mình, 
không v¶i nghe theo nh»ng tin ÇÒn. 
 
ChÜÖng trình tâm š 
 
 Qua nh»ng phÀn trÜ§c: v†ng tÜªng, quan 
niŒm, thành ki‰n, tÆp quán, phóng chi‰u, và cänh gi§i 
Ý ñÒ, chúng ta có m¶t chÜÖng trình tâm š  
(programme mental). Trong xã h¶i væn minh ngày 
nay, tÃt cä máy móc, cÖ khí, ÇiŒn tº ÇŠu ÇÜ®c ÇiŠu 
khi‹n bªi chÜÖng trình t¿ Ç¶ng. NhÃt là hŒ thÓng vi 
tính (computer), n‰u bån muÓn máy vi tính cûa bån 
chåy ÇÜ®c thì phäi g¡n nh»ng chÜÖng trình 
(programmes, software) vào. Tâm š cûa chúng ta 
cÛng giÓng nhÜ vÆy, sau khi ÇÜ®c bÕ vào hay g¡n vào 
nh»ng v†ng tÜªng, quan niŒm, thành ki‰n, tÆp quán, 
v.v...  nó cÛng hoåt Ç¶ng theo chÜÖng trình mà ta Çã 
thi‰t lÆp (m¶t cách vô š thÙc). Tâm š hoåt Ç¶ng theo 
chÜÖng trình là sao?  ñó là m‡i khi g¥p m¶t ngoåi 
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cänh hay s¿ viŒc gì (input) nó liŠn cho ra m¶t phän 
Ùng (output) t¿ Ç¶ng khi‰n ta không kÎp suy nghï 
ho¥c suy nghï không ra.  
 
 HÒi nhÕ Çi h†c ª ViŒt Nam tôi rÃt s® bÎ kêu 
lên trä bài, vì m‡i khi trä bài không thu¶c tôi bÎ thÀy 
giáo tát ho¥c cô giáo nhéo l‡ tai và chºi: "Sao ngu 
quá vÆy" !  Trong gia Çình thì tôi không bao gi© ÇÜ®c 
quyŠn nói lên š ki‰n cûa mình, vì ông bà, cha mË, cô 
chú thÜ©ng nói: "Con nít tøi bay im Çi, bi‰t cái gì mà 
nói".  Qua nh»ng d» kiŒn trên, tâm trí tôi l¥ng lë thi‰t 
lÆp m¶t chÜÖng trình: "Tôi là ngÜ©i ngu, im Çi, bi‰t 
cái gì mà nói, nói bÆy së bÎ æn Çòn".  L§n lên tuy Çã 
tÓt nghiŒp kÏ sÜ và Çi làm lâu næm nên tôi bi‰t rõ 
công viŒc cûa mình, nhÜng m‡i khi phäi Çi h†p 
(réunion, meeting) trong sª thì tôi rÃt s®, tim ÇÆp 
månh, ÇÀu óc tê cÙng, tay chân lånh ng¡t, lúc Çó tôi 
giÓng nhÜ m¶t tù nhân s¡p bÎ ÇÜa ra pháp trÜ©ng. 
Trong sª làm, tØ chû hãng cho Ç‰n nhân viên, ai nÃy 
ÇŠu quš m‰n tôi vì tôi làm viŒc tÓt và chæm chÌ, lúc 
nào cÛng ÇÓi xº Çàng hoàng lÎch s¿ v§i m†i ngÜ©i, 
nhÜng không hi‹u tåi sao Ç‰n các bu°i h†p là tôi s® 
hãi, m¥c dù bi‰t s® nhÜ vÆy là vô lš làm tôi æn nói 
vøng vŠ. Nguyên nhân gây ra s® hãi chính là cái 
chÜÖng trình cÛ (old program) mà tôi Çã ÇÜa vào tâm 
mình næm xÜa ª ti‹u h†c, m‡i khi bÎ ÇÙng ra trÜ§c 
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m¶t nhóm ngÜ©i Ç‹ nói thì chÜÖng trình này nhäy ra 
hoåt Ç¶ng, nó nói: "Tôi là ngÜ©i ngu, im Çi, bi‰t cái 
gì mà nói, nói bÆy së bÎ ngÜ©i ta chºi".  
 

HÒi cô Tám ÇÜ®c ba tu°i, cha cô phäi Çi quân 
dÎch và tº trÆn bÕ låi hai mË con cô bÖ vÖ. Vài næm 
sau mË cô m¡c bŒnh qua Ç©i bÕ cô ª låi cho bà ngoåi 
nuôi nÃng. Lúc Çó tuy hãy còn nhÕ không bi‰t suy 
nghï nhiŠu nhÜng trong tiŠm thÙc bé Tám Çã âm thÀm 
ÇÜa vào (set up) m¶t chÜÖng trình: "Tôi là ngÜ©i bÎ 
bÕ rÖi, nh»ng ngÜ©i tôi thÜÖng trÜ§c sau gì cÛng bÕ 
rÖi tôi" !  L§n lên lÆp gia Çình, cô không dám lÃy 
ngÜ©i cô thÜÖng mà låi lÃy m¶t ngÜ©i khác vì s® n‰u 
lÃy ngÜ©i Çó thì h† së bÕ cô.  Vì lÃy chÒng mà không 
thÜÖng nên cô không có hånh phúc, thÜ©ng buÒn b¿c 
và bÃt mãn.  Bªi gia Çình không hånh phúc nên cô 
hay lo s® là chÒng së bÕ cô.  ñúng nhÜ cô d¿ Çoán 
mong ch©, sau hai chøc næm chung sÓng chÒng cô Çã 
bÕ Çi cÜ§i ngÜ©i khác. Tuy không thÜÖng yêu gì 
chÒng nhÜng cô cäm thÃy rÃt Çau kh°, cái chÜÖng 
trình "bÎ bÕ rÖi" låi hiŒn hành làm cô khóc suÓt ngày, 
ngÜ©i ngoài tÜªng cô nh§ chÒng nhÜng thÆt ra cô 
khóc cho thân phÆn "bÎ bÕ rÖi".  Cô Tám có næm ÇÙa 
con, ba ÇÙa Çã lÆp gia Çình, cÙ m‡i lÀn làm Çám cÜ§i 
cho con, bên ngoài cô tÕ vÈ vui mØng nhÜng trong 
lòng Çau nhÜ c¡t vì cäm thÃy låi "bÎ bÕ rÖi n»a".  Hai 
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ÇÙa còn låi Çang ª v§i cô vì còn Çi h†c và s¡p ra 
trÜ©ng. Cô rÃt mong con cái h†c thành tài nhÜng 
trong thâm tâm cô nÖm n§p lo s® h†c xong chúng nó 
së ra ª riêng và cô së sÓng cô ÇÖn.  MÃy ÇÙa l§n tuy 
Çã lÆp gia Çình nhÜng ª gÀn và hàng tuÀn ÇŠu ghé 
thæm mË nhÜng cô không thÃy ÇÜ®c s¿ hi‰u thäo Çó 
mà ti‰p tøc sÓng trong hÒi h¶p lo âu s® "bÎ bÕ rÖi".  
 
 Chúng ta thÜ©ng sÓng v§i nh»ng chÜÖng trình 
cÛ rích không h®p th©i h®p th‰, chúng làm ta m¡c kËt 
không sÓng an vui hånh phúc ÇÜ®c trong hiŒn tåi. 
Công trình tu tÆp là làm sao nhÆn diŒn ÇÜ®c nh»ng 
chÜÖng trình l‡i th©i này Ç‹ xóa bÕ và thay th‰ b¢ng 
nh»ng chÜÖng trình m§i h®p th©i và h»u ích hÖn. 
 
 TÃt cä nh»ng m¥c cäm nhÜ t¿ ti, t¿ tôn, t¶i l‡i, 
v.v... ÇŠu là nh»ng chÜÖng trình n¢m sâu trong tiŠm 
thÙc. M¥c có nghïa là thÀm l¥ng, cäm là cäm nhÆn, 
m¥c cäm là s¿ cäm nhÆn âm thÀm l¥ng lë trong tâm 
thÙc. M¥c cäm t¿ ti (complexe d'infériorité) là âm 
thÀm cäm nhÆn, cho r¢ng mình là ngÜ©i ngu, dª, thua 
kém kÈ khác. Vì bÎ chÜÖng trình t¿ ti ÇiŠu khi‹n nên 
ta trª thành nhút nhát, s® hãi, m¡c cª. Càng nhút 
nhát, s® hãi, m¡c cª thì ta låi càng t¿ ti, càng thÃy 
mình dª và thua kém. M¥c cäm t¿ tôn (complexe de 
supériorité) là âm thÀm cho mình là ngÜ©i tài giÕi 
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hÖn kÈ khác. Vì bÎ chÜÖng trình t¿ tôn ÇiŠu khi‹n nên 
ta dÍ kiêu mån, æn nói phách lÓi, khinh ngÜ©i. M¥c 
cäm t¶i l‡i (culpabilité) là âm thÀm cho mình có t¶i, 
m‡i khi g¥p chuyŒn không may, dù l§n dù nhÕ xäy ra 
ÇŠu æn næn hÓi hÆn t¿ trách l‡i tåi mình nên m§i ra 
nông n‡i nhÜ vÆy. NgÜ©i này thÜ©ng bÎ æn næn hÓi 
hÆn dày vò, sÓng trong hÒi h¶p, s® hãi, s® bÎ trØng 
phåt.  
  Nh»ng m¥c cäm này, xem ra có vÈ không 
nguy hi‹m vì không làm håi ngÜ©i khác m¶t cách 
tr¿c ti‰p, nhÜng chúng cÛng là m¶t loåi phiŠn não vì 
làm ta kh° sª. N‰u kh° sª, không hånh phúc thì tØ tØ 
ta së änh hÜªng Ç‰n nh»ng ngÜ©i xung quanh nhÜ v® 
chÒng, con cháu, cha mË, anh em và làm h† kh° lây. 
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VÃn ÇŠ tình cäm 
  

Trong các báo chí, tåp chí væn nghŒ, truyŠn 
tin, ngoài nh»ng tin tÙc chính trÎ, kinh t‰, xã h¶i, 
ngÜ©i ta rÃt thích nh»ng møc tình cäm cûa các minh 
tinh màn änh, nhÜ tài tº này lÃy tài tº kia, cô n† ly dÎ 
chÒng, anh kia lØa dÓi v®, v.v... ñ©i sÓng xã h¶i hôm 
nay có th‹ gom låi trong hai ch» Tình và TiŠn, nghe 
qua hÖi cäi lÜÖng nhÜng s¿ thÆt là vÆy. 
 NgÜ©i tu thÜ©ng ÇÜ®c dåy là phäi xa lánh ngÛ 
døc: tiŠn båc, s¡c ÇËp, danh v†ng, æn ngon, ngû kÏ 
(tài, s¡c, danh, th¿c, thùy), vì næm thÙ này thu hút và 
cám d‡ con ngÜ©i Çi vào nÈo kh°. Riêng ÇÓi v§i s¡c 
døc (tÙc s¿ ham mê s¡c ÇËp và tình døc) thì kinh sách 
thÜ©ng ví nó nhÜ r¡n Ç¶c và dåy ta phäi xa lánh. 
NhÜng xét cho kÏ, s¡c ÇËp không l®i håi b¢ng tình 
cäm, Çâu phäi ai cÛng mê n» tài tº xi-nê hay ngÜ©i 
mÅu (top model), mà dù có mê Çi n»a cÛng Çâu th‹ 
lân la thân cÆn hay làm gì ÇÜ®c. NgÜ©i tu hành cÀu 
giäi thoát cÀn phäi xa lìa s¡c ÇËp và tình døc nhÜng 
Çó chÌ là m¶t loåi cám d‡ thô kŒch không nguy hi‹m 
b¢ng tình cäm. Tình cäm vi t‰ không hình tÜ§ng 
nhÜng nó trói bu¶c và sai sº con ngÜ©i gÃp træm ngàn 
lÀn.  
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ña sÓ phiŠn não kh° Çau ÇŠu n¢m trên phÜÖng 

diŒn cûa Tình. Tình ª Çây bao gÒm tÃt cä tình cäm 
(sentiment), tình døc (sexualité), cäm th† (sensation, 
feeling) và cäm xúc (émotion)19.  

Thí dø tôi có tánh hay giÆn (sân), giÆn là m¶t 
cäm xúc, khi giÆn thì tôi cäm thÃy nóng m¥t khó thª, 
tÙc ng¿c, Çó là m¶t cäm th†, và tôi Çâm ra ghét ngÜ©i 
kia, ghét là m¶t tình cäm.  

Con ngÜ©i có nh»ng tình cäm rÃt phÙc tåp, 
ngoài thÃt tình (h›, n¶, ái, Ó, ai, låc, døc) còn có 
nh»ng tình cäm éo le uÄn Ùc nhÜ bÃt mãn, ganh tÎ, 
m¥c cäm t¶i l‡i, kiêu mån, t¿ phø, lo âu, s® hãi, nhút 
nhát, khûng hoäng, v.v...  
 
Tình cäm 
 

NgÜ©i Á Çông ít khi nào bi‹u l¶ tình cäm cho 
nên trong ngôn ng» h¢ng ngày chúng ta không thÃy 
s¿ khác biŒt gi»a tình cäm, cäm th† và cäm xúc nhÜ 
ngÜ©i Tây phÜÖng. Và cä ba danh tØ này cÛng ít khi 
ÇÜ®c dùng vì Ça sÓ hay dùng ch» cäm thÃy ho¥c nghe 
thÃy mà thôi, nhÃt là ngÜ©i Nam hay dùng ch» nghe 

                                                 
19 ñ‹ dÍ hi‹u trong viŒc phân tách danh tØ nên tôi tåm dùng 
thêm ti‰ng Pháp và Anh. 
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Ç‹ chÌ s¿ cäm th† nhÜ: tôi nghe nóng/lånh trong 
ngÜ©i, tôi nghe Çau nhÙc/khó chÎu trong bøng, v.v... 

Tình là khä næng nhÆn bi‰t nh»ng cäm giác20 
Ç‰n tØ bên ngoài qua sáu giác quan (løc cæn). Con 
ngÜ©i h»u tình nên khi ti‰p xúc v§i s¿ vÆt bên ngoài 
thì phát sinh cäm (th†).  Cäm th† ÇÜ®c nhÆn thÙc phát 
sinh ra tình cäm.  Ta có th‹ vë ra nhÜ sau Ç‹ dÍ hi‹u: 

Løc cæn + løc trÀn --->   cäm th† (sensation) 
Cäm th† + nhÆn thÙc  --->  tình cäm (sentiment) 
Cäm th† có ba loåi: dÍ chÎu, khó chÎu và bình 

thÜ©ng.  
Tình cäm có nhiŠu loåi, nhÜng ÇŠu b¡t nguÒn 

tØ hai loåi: Üa và ghét. Khi g¥p cäm th† dÍ chÎu thì 
Üa, g¥p cäm th† khó chÎu thì ghét. TØ Üa nên sinh ra 
nhiŠu loåi khác nhÜ thÜÖng, thích, yêu, lo, buÒn, 
ghen, v.v... TØ ghét nên sinh ra giÆn h©n, s® hãi, 
khinh bÌ, kiêu mån, v.v... 

Khi ta Çang khát g¥p ÇÜ®c m¶t ngÜ©i cho ta 
nÜ§c uÓng. Khát nÜ§c là m¶t kh° th†, ÇÜ®c uÓng 
nÜ§c là m¶t låc th†. Khi ÇÜ®c låc th† thì tâm sinh ra 
Üa m‰n ngÜ©i cho nÜ§c, Çây là tình cäm.  

Giao thiŒp v§i m¶t ngÜ©i nào Çó mà ta thÃy dÍ 
chÎu (cäm th†) thì tØ tØ ta së quš m‰n thÜÖng yêu 
ngÜ©i này, ngoài Ç©i g†i là có cäm tình.  

                                                 
20 Cäm giác và cäm th† cùng m¶t nghïa. 
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Tình cäm luôn luôn có ÇÓi tu®ng, Üa là Üa ai, 
Üa cái gì, và ghét là ghét ai, ghét cái gì ? 

Tình cäm dù Üa hay ghét ÇŠu là s®i dây trói 
bu¶c con ngÜ©i vào th‰ gi§i luân hÒi.  ña tình thì Ça 
sÀu.  Trong Kinh Læng Nghiêm chÜÖng IV, Çoån IV, 
Phân biŒt tình tÜªng nhË n¥ng, ÇÙc PhÆt có nói tÜªng 
nhiŠu thì bay lên, tình nhiŠu thì Çi xuÓng, tình và 
tÜªng b¢ng nhau thì không bay lên, không Ç†a xuÓng, 
sinh nÖi nhân gian, tÜªng sáng suÓt nên thông minh, 
tình u ám nên ngu Ç¶n21.  TÜªng chính là š tÜªng hay 
lš trí, tình là tình cäm.  Là ngÜ©i ai cÛng có tình cäm 
nhÜng phÀn Çông là v†ng tình, tÙc là tình cäm ái 
luy‰n ích k›, dÅn Ç‰n Üa ghét, giÆn h©n.  Tu hành là 
chuy‹n hóa tình cäm thành tØ, bi, h›, xä. 
 
Chi‰m h»u 
 

Lúc nhÕ sÓng trong gia Çình ta cÀn tình 
thÜÖng cûa cha mË. L§n lên ta Çi tìm tình thÜÖng nÖi 
m¶t ngÜ©i khác phái, n‰u là trai thì ta Çi tìm m¶t 
ngÜ©i con gái nào "dÍ thÜÖng" có th‹ ban cho ta tình 
thÜÖng mà trÜ§c kia ta thèm khát mong ch© nÖi mË 
hay chÎ. N‰u là gái thì ta Çi tìm m¶t ngÜ©i con trai 
nào vui vÈ, sæn Çón, bäo vŒ, chiŠu chu¶ng ta nhÜ 

                                                 
21 Kinh Thû Læng Nghiêm. Tâm Minh Lê ñình Thám 
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trÜ§c kia ta Çã tØng Çòi hÕi mong ch© nÖi cha ho¥c 
anh. 

ñÓi v§i cha mË ta không th‹ Ç¶c quyŠn Çòi 
hÕi cha mË phäi thÜÖng yêu m¶t mình ta n‰u có nhiŠu 
anh em. NhÜng nay ÇÓi v§i ngÜ©i tình hay hôn phÓi 
thì ta có th‹ chính thÙc Çòi hÕi ngÜ©i Çó phäi thÜÖng 
yêu riêng m¶t mình ta thôi. N‰u ch£ng may ngÜ©i Çó 
cÛng thÜÖng yêu luôn cha mË hay anh em thì ta së 
cäm thÃy khó chÎu, không vui vì nghï r¢ng ta không 
ÇÜ®c thÜÖng yêu m¶t cách tr†n vËn. 

MuÓn thÜÖng và ÇÜ®c thÜÖng t¿ nó không có 
gì xÃu, nhÜng vÃn ÇŠ là khi thÜÖng chúng ta chÌ muÓn 
chi‰m h»u và Ç¶c quyŠn. Ta chÌ muÓn thÜÖng yêu 
m¶t mình ngÜ©i Çó và muÓn ngÜ©i Çó cÛng chÌ 
thÜÖng yêu m¶t mình ta, không muÓn m¶t ngÜ©i nào 
khác xen vào. RÒi tØ tØ ta muÓn chi‰m h»u luôn 
ngÜ©i Çó tØ th‹ xác lÅn tinh thÀn, có nghïa là ta muÓn 
ngÜ©i Çó phäi Çi ÇÙng, nói næng, suy nghï giÓng nhÜ 
ta. Khi Çi Çâu thì ta cÛng muÓn ngÜ©i Çó Çi theo. Khi 
ta thích cái gì thì cÛng muÓn ngÜ©i yêu cûa ta phäi 
thích luôn cái Çó, muÓn bi‰n ngÜ©i yêu cûa mình 
thành m¶t hình nhân thÙ hai, m¶t thÙ sª h»u. Ta 
không còn bi‰t Ç‰n quyŠn t¿ do, sª thích và nhân 
phÄm cûa ngÜ©i kia n»a mà chÌ bi‰t ngÜ©i kia là cûa 
ta, thu¶c vŠ ta mà thôi. N‰u ÇÜ®c nhÜ th‰ thì Ç« quá 
nhÜng th¿c t‰ trái ngÜ®c vì ngÜ©i kia cÛng muÓn ta 
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trª thành sª h»u cûa h†, muÓn ta bi‰n thành nhÜ cái 
h† muÓn và tØ Çó sinh ra gi¢ng co tranh chÃp quyŠn 
l®i, ai là chû ai là t§ ? 
 
T¿ ái 

 
T¿ ái tÜÖng ÇÜÖng v§i ngã ái (atmasneha) tÙc 

là thÜÖng yêu ái luy‰n cái Ta.  Khi cái Ta ÇÜ®c tâng 
bÓc khen t¥ng, ÇŠ cao thì ta vui sÜ§ng thích thú, khi 
cái Ta bÎ Çøng chåm, chÌ trích, xem thÜ©ng thì ta 
buÒn b¿c khó chÎu. Trên phÜÖng diŒn tình cäm chúng 
ta muÓn cái Ta (ngã) ÇÜ®c m†i ngÜ©i chú š, khen 
ng®i và thÜÖng yêu.  NhiŠu t¿ ái chØng nào thì dÍ Çau 
kh° chØng nÃy. Nh»ng bÆc ông bà, cha mË, thÜ©ng 
cho mình l§n tu°i träi Ç©i, hi‹u bi‰t nên hay Çòi hÕi 
ngÜ©i nhÕ tu°i nhÜ con cháu phäi kính n‹ và nghe l©i 
mình.  N‰u ch£ng may chúng không nghe l©i thì buÒn 
giÆn, tÙc tÓi, æn ngû không yên, nhiŠu lúc phát sinh 
bŒnh tÆt. Nh»ng ngÜ©i có h†c thÙc, chÙc tÜ§c, ÇÎa vÎ 
càng cao thì cái ngã cÛng l§n theo và t¿ ái càng 
nhiŠu.  Bªi vÆy ngÜ©i tu hành phäi bi‰t xóa bÕ t¿ ái 
thì ÇÜ®c an vui. 
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Tìm ngÜ©i lš tÜªng 
 
SÓng ª Ç©i chúng ta luôn luôn cÀn m¶t ÇÓi 

tÜ®ng Ç‹ bi‹u l¶ tình cäm cûa mình, do Çó chúng ta 
thÜ©ng mÖ màng Çi tìm m¶t ngÜ©i lš tÜªng Ç‹ thÜÖng 
yêu và phøc vø.  LÃy chÒng Ç‹ thÜÖng yêu, phøc vø 
chÒng, có con thì thÜÖng yêu và chæm sóc cho con.  
ñ‰n khi nhÆn ra "Tu là cõi phúc, tình là giây oan" thì 
ta tìm Ç‰n Çåo.  NhÜng khi vào Çåo, ta låi ti‰p tøc 
mang theo tình cäm cûa mình dÜ§i s¿ trá hình, ta Çi 
chùa này vì Üa m‰n thÀy này, không Çi chùa kia vì 
không có tình cäm v§i ni sÜ kia, v.v...  ñ‰n chùa này 
thì ta ÇÜ®c m†i ngÜ©i quš m‰n Ç‹ š, còn Ç‰n chùa kia 
thì chä có ai chào hÕi sæn Çón. Ta theo thÀy này vì 
thÀy tài giÕi tØ bi, không theo thÀy kia vì thÀy có vÈ 
sân, si, ái, Ó, v.v...  

VÎ thÀy nào tØ bi, hiŠn lành, có tài thuy‰t 
pháp, låi thông kinh Çi‹n thì dÍ bÎ Çóng khung "ông 
thÀy lš tÜªng" và ch¡c ch¡n së có nhiŠu phÆt tº 
"thÜÖng thÀy". ThÜÖng ª Çây có nhiŠu trình Ç¶ tØ cån 
Ç‰n sâu. ThÜÖng cån thì Ç‰n chùa nÃu nÜ§ng quét d†n 
công quä cho thÀy, ÇiŠu này Ça sÓ phÆt tº già trÈ ÇŠu 
làm và không ai chÌ trích. ThÜÖng sâu ÇÆm là tÜªng 
nh§ Ç‰n thÀy nhiŠu hÖn, muÓn Çích thân sæn sóc, lo 
l¡ng cho thÀy và gÀn gÛi thân cÆn v§i thÀy, n‰u thÀy 
khó tính không Ç‹ š Ç‰n s¿ chæm lo cûa mình thì 
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buÒn tûi, giÆn h©n. TrÜ©ng h®p này tuy chÜa có gì g†i 
là phåm gi§i nhÜng thÆt ra Çã bÎ dính m¡c trÀm tr†ng 
rÒi.  ñ‰n v§i Çåo Ç‹ cÀu giäi thoát mà vô tình låi trói 
bu¶c mình vào tình cäm sai lÀm. 

Có nhiŠu ngÜ©i tu hay s® và tránh né Çàn bà, 
còn các bà cø thì hay làm cänh sát canh chØng quš 
thÀy, không cho n» phÆt tº låi gÀn, s® h† cám d‡ quš 
thÀy, ho¥c s® quš thÀy sa ngã. 

T¶i nghiŒp các cø muÓn gi» cho quš thÀy yên 
thân tu hành, nhÜng ÇiŠu quan tr†ng là các thÀy l§n 
cÀn phäi giäng dåy cho ÇŒ tº hi‹u rõ vŠ tâm lš nam 
n» Ç‹ h† trÜªng thành và t¿ bäo vŒ lÃy mình. ñÜÖng 
nhiên m¶t ngÜ©i gi» gi§i Çúng Ç¡n là t¿ bäo vŒ lÃy 
mình rÒi, Çâu cÀn phäi h†c gì thêm. NhÜng gi§i luÆt 
chÌ là hàng rào ngæn ch¥n bên ngoài, không ngæn cän 
ÇÜ®c tâm ái luy‰n bên trong. M¶t ngÜ©i có th‹ gi» 
gi§i rÃt kÏ bŠ ngoài nhÜng trong tâm vÅn thÀm yêu 
tr¶m nh§ nhÜ thÜ©ng. Tình yêu có th‹ xäy Ç‰n ngay 
lÀn ÇÀu (coup de foudre) khi m§i g¥p ngÜ©i kia qua 
ánh m¡t, gi†ng nói, cº chÌ, dáng Çi, không cÀn phäi 
gÀn gÛi qua låi m§i rÖi vào tình yêu (fall in love). 

Yêu thÜÖng là m¶t bän næng t¿ nhiên cûa con 
ngÜ©i, nhÜng yêu thÜÖng làm sao cho Çúng, Çúng 
ch‡, Çúng cách, Çúng th©i, n‰u không thì tình thÜÖng 
së trª thành tình løy, tình sÀu. 
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Yêu m¶t thÀy tu ho¥c m¶t ngÜ©i Çã có gia 
Çình là yêu không Çúng ch‡. 

Yêu mà l®i døng, chi‰m h»u, Çòi hÕi ngÜ©i 
kia làm theo š mình là yêu không Çúng cách. 

Khi ngÜ©i thân yêu cûa mình còn sÓng mà lÖ 
là không chæm sóc, Ç‰n khi h† mÃt rÒi m§i ti‰c nuÓi 
khóc than là yêu không Çúng th©i. 

 
Tình døc  

 
Tình døc tuy có mang ch» tình nhÜng nó liên 

quan Ç‰n sinh lš thu¶c vŠ thân, còn ÇÜ®c g†i là tính 
døc, së ÇÜ®c bàn Ç‰n ª chÜÖng sau (vÃn ÇŠ cûa thân). 

 
Thèm khát 
 

Khi Üa, muÓn, thích m¶t cái gì mà không ÇÜ®c 
thÕa mãn thì Çâm ra thèm khát. ñÓi tÜ®ng cûa tình 
døc là ngÜ©i khác phái ho¥c nhøc døc, còn thèm khát 
thì có Çû loåi ÇÓi tÜ®ng. Tu hành bi‰t s¡c døc là nguy 
hi‹m nên ta không Üa thích s¡c ÇËp trai gái n»a, 
nhÜng cái næng lÜ®ng ham muÓn kia së Çi tìm m¶t 
thÙ khác nhÜ thích uÓng trà, thích æn tÜÖng, thích 
nghe nhåc, thích quÀn áo ÇËp, thích hút thuÓc, thích 
sÜu tÀm ÇÒ sÙ, bonsai, v.v... Nh»ng thÙ này gi§i luÆt 
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không cÃm nên ta có th‹ thÕa mãn, nh© Çó không bÎ 
thèm khát d¢n v¥t.  NhÜng n‰u không may nh»ng thÙ 
ta thích låi bÎ cÃm Çoán nhÜ æn thÎt, uÓng rÜ®u, v.v... 
thì ch¡c ch¡n së có thèm khát.  Thí dø nhÜ chuyŒn 
"m¶t sÜ cô n† tu hành lâu næm, m¶t hôm lâm bŒnh 
n¥ng s¡p tØ trÀn, trÜ§c khi ch‰t sÜ cô xin ÇÜ®c uÓng 
m¶t mu‡ng nÜ§c m¡m nhÜng ngÜ©i xung quanh 
không cho vì s® công phu tu hành mÃy chøc næm cûa 
cô së tan mÃt theo mu‡ng nÜ§c m¡m22" và cuÓi cùng 
sÜ cô Çã ch‰t trong s¿ thèm khát.  Ho¥c m¶t vÎ sÜ kia 
mÒ côi cha mË ÇÜ®c bÕ vào chùa tØ nhÕ, tuy tu hành 
gi» gi§i tinh nghiêm, tÆn Çáy lòng thÀy vÅn thèm khát 
tình mË và thÀm mÖ Ü§c ÇÜ®c m¶t ngÜ©i n» ôm thÀy 
vào lòng nhÜ mË ôm con, ÇÖn giän vÆy thôi, không có 
tình š hay tình døc gì bÆy bå h‰t, nhÜng gi§i luÆt 
không cho phép ÇiŠu Çó.  ThÀy Çành ôm Ãp niŠm mÖ 
Ü§c này cho Ç‰n cuÓi Ç©i và yêu cÀu cho g†i m¶t bà 
già Ç‰n gÀn Ç‹ thÀy n¡m tay trÜ§c khi nh¡m m¡t. 
 
Tình yêu và ái luy‰n 

 
Ngoài Ç©i ngÜ©i ta thÜ©ng lÀm lÅn gi»a 

thÜÖng yêu (love) và ái luy‰n (attachment). Ái luy‰n 
xuÃt phát tØ lòng vÎ k›, muÓn chi‰m làm cûa mình, 

                                                 
22  "Hånh phúc, m¶ng và th¿c". Thích NhÃt Hånh 
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không muÓn r©i mÃt. Tình yêu nam n» th‰ gian ÇÜ®m 
mùi ái luy‰n và tình døc, yêu nhau chÌ muÓn quÃn 
quít bên nhau, yêu ngÜ©i vì thích s¡c ÇËp ho¥c tình 
døc.  Khi chi‰m h»u không ÇÜ®c thì ghét, không thÕa 
mãn tình døc ÇÜ®c thì chán, tình yêu ban ÇÀu bi‰n Çi 
Çâu mÃt, nhÜ©ng ch‡ låi cho tình hÆn, tình sÀu, tình 
løy. 

 Tình yêu th¿c s¿ là mong muÓn ngÜ©i kia 
ÇÜ®c sung sÜ§ng hånh phúc, không Çòi hÕi mong 
ch©, không muÓn h† phäi trª thành nhÜ š ta muÓn 
(xem chÜÖng ñi tìm hånh phúc).   
 
Cäm xúc  

 
Trong Çåo PhÆt chúng ta hay dùng danh tØ 

phiŠn não Ç‹ chÌ nh»ng tâm sª bÃt thiŒn nhÜ : tham, 
sân, si, mån, nghi, ác ki‰n, v.v... nhÜng trong ti‰ng 
Anh và ti‰ng Pháp ngÜ©i ta thÜ©ng dùng danh tØ 
emotions (cäm xúc) Ç‹ ám chÌ phiŠn não. PhiŠn não 
(kilesa, klesa) Çã ÇÜ®c ÇÎnh nghïa theo kinh Çi‹n ª 
phÀn trÜ§c (chÜÖng ñi tìm phiŠn não), ª Çây tôi bàn 
theo quan niŒm Tây phÜÖng. Làm chû và ÇiŠu khi‹n 
ÇÜ®c cäm xúc là m¶t vÃn ÇŠ rÃt quan tr†ng ÇÓi v§i 
m†i ngÜ©i dù Âu hay Á, vì m¶t khi cäm xúc khªi lên 
thì ta hoàn toàn bÃt l¿c bÎ nó ÇiŠu khi‹n làm kh° 
mình và ngÜ©i khác.  
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ñi làm không bình tïnh n°i nóng v§i chû thì 
ch¡c ch¡n mÃt viŒc. Có v® mà Ç‹ š thÜÖng cô thÜ kš 
thì gia Çình së Ç° v«. Kinh t‰ xã h¶i xuÓng dÓc thì lo 
s® thÃt nghiŒp. L« thÃt nghiŒp thì xÃu h° m¡c cª. 
Ki‰m viŒc hoài không ra thì bÃt mãn chán Ç©i, v.v...  

Trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, chúng ta cÙ loanh 
quanh lÄn quÄn trong th‰ gi§i tình cäm và cäm xúc, 
ngÜ©i thì giÆn chÒng con, ngÜ©i buÒn cha mË, ngÜ©i 
tÙc bån bè, v.v...  

Cäm xúc (émotion) khác cäm th† (sensation) 
ch‡ nào ?  Khi nghe m¶t bän nhåc hay ta cäm thÃy dÍ 
chÎu, Çó là m¶t cäm th†. NhÜng n‰u nghe bän nhåc 
hay mà ta bÆt khóc ho¥c bÆt cÜ©i thì Çây là m¶t cäm 
xúc vì nó Çã kích Ç¶ng m¶t ÇiŠu gì Çó. Cäm xúc là 
m¶t cäm th† bÎ bi‰n thái bªi tình và tÜªng ho¥c kš Ùc 
tåo ra xúc Ç¶ng månh. Cäm xúc có nhiŠu loåi, có loåi 
tÓt cÛng nhÜ loåi xÃu, ta không nên tØ chÓi hay phû 
nhÆn chúng. M¶t sÓ ngÜ©i tu có khuynh hÜ§ng cho 
r¢ng tÃt cä là không (có), là huyÍn, là giä, nên làm 
ngÖ không tìm cách giäi quy‰t, cÙ bÕ m¥c ho¥c Çè 
nén cäm xúc. N‰u cäm xúc bÎ Çè nén lâu ngày thì 
sinh ra n¶i k‰t ho¥c tŒ hÖn n»a là sinh ra bŒnh tâm th‹ 
(psychosomatique). Tu hành là tìm cách hoá giäi 
nh»ng cäm xúc xÃu và khai tri‹n cäm xúc tÓt. 

Cäm xúc xÃu (émotions négatives) gÒm có: 
giÆn, h©n, kiêu ngåo, ganh tÎ, lo, s®, thèm khát, bÃt 
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mãn, nhút nhát, m¡c cª, m¥c cäm t¶i l‡i, chán nän, 
v.v... 

Cäm xúc tÓt (émotions positives) gÒm có: vui, 
mØng, thÜÖng, m‰n, cªi mª, can Çäm, v.v... 

Nh»ng cäm xúc trên vì không có hình tÜ§ng 
nên ÇÜ®c x‰p vào loåi tâm sª. Trong Duy ThÙc H†c 
có nêu ra nh»ng tâm sª thiŒn và bÃt thiŒn. Nh»ng 
cäm xúc xÃu có th‹ ÇÜ®c xem là tâm sª bÃt thiŒn, và 
cäm xúc tÓt là tâm sª thiŒn.  

Tåi sao tôi phân biŒt cäm xúc và tâm. Tâm 
giÆn và cäm xúc giÆn khác nhau ch‡ nào ?  Khi ta suy 
tÜ, nghï tÜªng chuyŒn gì trái š thì tâm khªi m¶t niŒm 
giÆn, ª Çây m§i ch§m nª trên phÜÖng diŒn cûa Ý, hãy 
còn thu¶c vŠ tâm tÜªng, sau Çó cái š niŒm giÆn kia 
ti‰p tøc hiŒn hành ra phía ngoài Tình  làm ta cäm 
thÃy  b¿c b¶i khó chÎu trong ngÜ©i, t§i Çây là phÜÖng 
diŒn cûa Tình và tôi g†i Çó là cäm xúc, tÙc là nh»ng 
cái mà ta cäm  nhÆn hay cäm  thÃy ÇÜ®c b¡t ÇÀu xúc  
tác, muÓn hiŒn hành và bi‹u hiŒn ra ngoài thân. Khi 
ta m§i bÎ trái š thôi thì có th‹ không ai thÃy ÇÜ®c, 
nhÜng khi cäm xúc khªi lên thì ngÜ©i ngoài có th‹ 
thÃy ÇÜ®c.  Thí dø khi ta giÆn tÙc thì m¥t ÇÕ bØng lên, 
khi s® thì m¥t mày tái mét, chân tay run lÄy bÄy, khi 
buÒn thì dáng ÇiŒu û rÛ, m¥t mày u sÀu, v.v...  Có 
nh»ng tình cäm và cäm xúc trùng tên ho¥c giÓng 
nhau nhÜng Çó là tùy cÜ©ng Ç¶, n‰u nhË và còn n¢m 
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trong tâm š thì thu¶c tình cäm, n‰u månh và b¶c phát 
ra ngoài thì thu¶c cäm xúc. 

Duy ThÙc H†c và A Tÿ ñàm khi nêu ra 
nh»ng phiŠn não thÜ©ng ÇÙng trên phÜÖng diŒn tâm š 
và hình nhÜ không quan tâm gì Ç‰n tình cäm và cäm 
xúc. Ngày nay chúng ta thÃy rõ là có nh»ng cäm xúc 
nhÜ buÒn, lo, s®, nhút nhát, hÒi h¶p, chán nän, v.v... 
m¥c dù không ÇÜ®c xem là phiŠn não nhÜng nó cÛng 
làm cho chúng ta Çau kh°. Bªi th‰ ngày nay khi nói 
Ç‰n hai ch» phiŠn não chúng ta nên thêm vào nh»ng 
cäm xúc xÃu (émotions négatives). 
 
N¶i k‰t 

 
N¶i k‰t là nh»ng s¿ bÃt mãn, không nhÜ š, lâu 

ngày không có ch‡ thoát nên Çúc k‰t låi bên trong. 
Khi ta giÆn m¶t ngÜ©i nào mà không nói ra 

ÇÜ®c, không trä ÇÛa låi ÇÜ®c, không tránh né ÇÜ®c thì 
cái giÆn Çó âm Ì trong lòng bi‰n thành n¶i k‰t. 

Khi l« dåi làm m¶t ÇiŠu gì sai quÃy rÒi æn næn 
hÓi hÆn hoài không nguôi, bŠ ngoài làm b¶ nhÜ 
không có chuyŒn gì nhÜng bên trong niŠm ân hÆn Çó 
cÙ theo ám änh làm ta không th‹ vui sÓng, Çây là m¶t 
n¶i k‰t, m¶t m¥c cäm t¶i l‡i.  

TØ nhÕ Ç‰n l§n, lúc nào ta cÛng sÓng bám víu 
vào m¶t ngÜ©i nào Çó, n‰u không có ai xung quanh 
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thì s® hãi, bÖ vÖ låc lõng, bªi th‰ nên ta phäi lÃy 
chÒng nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác, dù bÎ chÒng hành 
hå, chºi m¡ng, hÃt hûi, Çánh ÇÆp cÛng không dám bÕ 
vì s® sÓng m¶t mình. N‡i lo s® bÎ bÕ rÖi, phäi sÓng 
m¶t mình là m¶t n¶i k‰t. 

N¶i k‰t là v‰t thÜÖng lòng hay niŠm Çau thÀm 
kín (blessures, wounds), nh»ng v‰t thÜÖng này 
thÜ©ng xäy ra hÒi ta còn nhÕ vì lúc Çó tâm hÒn chÜa 
Çû cÙng r¡n, chÜa Çû vÓn li‰ng Ç‹ ÇÓi phó v§i cu¶c 
Ç©i ÇÀy khó khæn. Ngoài ra ta còn mang theo n¶i k‰t 
cûa nhiŠu ki‰p quá khÙ chÜa ÇÜ®c giäi tÕa, chúng 
n¢m sâu trong tiŠm thÙc, lâu lâu ch© cÖ h¶i nhäy ra 
làm ta kh° sª, dÍ sinh ra nh»ng thành ki‰n và tØ Çó ta 
Çúc k‰t cho mình m¶t chÜÖng trình (program) ÇÓi 
phó v§i cu¶c Ç©i, v§i ngÜ©i này thì ta có thành ki‰n 
này nên ta së æn nói, cÜ xº nhÜ vÀy, còn v§i ngÜ©i kia 
thì ta có thành ki‰n nhÜ th‰ kia nên së æn nói và cÜ xº 
m¶t cách khác, v.v... N‰u không hi‹u Çåo, không bi‰t 
cách chuy‹n hóa thì së ti‰p tøc tåo thêm n¶i k‰t. 
 
Gi» ch¥t quá khÙ 

 
Kèm theo n¶i k‰t là bŒnh chÃp ch¥t quá khÙ, 

nhiŠu ngÜ©i hay m¡c phäi bŒnh "ôm gi» quá khÙ" 
nhÃt là nh»ng ÇiŠu bÃt hånh, kh° Çau, và uÃt Ùc. 
NiŠm vui qua mau nhÜng niŠm Çau nh§ Ç©i.  M‡i khi 
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có dÎp g¥p nhau nói chuyŒn, chúng ta thÜ©ng lôi 
nh»ng chuyŒn cÛ rích tØ næm xºa næm xÜa, nh¡c Çi 
nh¡c låi nh»ng chuyŒn buÒn b¿c rÒi than thª trách 
móc, ngÜ©i này th‰ này, ngÜ©i kia th‰ n†. Làm nhÜ 
vÆy chúng ta vô tình ôm Ãp nh»ng niŠm Çau nhÜ gi» 
cûa gia bäo, lâu lâu Çem ra ng¡m rÒi cÃt Çi, Ç‹ mai 
mÓt có dÎp låi Çem ra ng¡m n»a.  

Có nh»ng ngÜ©i thông minh hÖn, bi‰t nh»ng 
niŠm Çau quá khÙ giÓng nhÜ thuÓc Ç¶c nên không 
dám lôi ra vì s® nó làm mình Çau nên cÓ quên ho¥c 
dìm nó xuÓng tÆn Çáy lòng. NhÜng không may lâu 
lâu nh»ng hình änh này vÅn nhäy ra mà không Ç®i 
m©i, ti‰ng Anh g†i là "flashback", flash là lóe lên, 
back là trª lui. M‡i khi bÎ flashback thì ta bÎ rÖi trª vŠ 
quá khÙ và sÓng låi nh»ng cäm xúc, cäm th† kh° Çau 
m¥c dù hiŒn gi© ta không có gì Çáng Çau kh° h‰t. 
TrÜ©ng h®p này tôi g†i là bÎ "ma quá khÙ nhÆp". Sau 
vø chi‰n tranh ViŒt Nam næm 1975, các c¿u chi‰n 
binh MÏ trª vŠ nÜ§c thÜ©ng bÎ bŒnh này tÙc bÎ ma 
(quá khÙ) nhÆp. Trª vŠ MÏ sÓng trong hòa bình, Çoàn 
tø gia Çình, vÆt chÃt sung túc nhÜng h† rÃt kh° sª m‡i 
khi bÎ lên cÖn flashback, nh»ng hình änh kh° Çau quá 
khÙ trÒi lên øp lÃy h† và ÇÜa h† trª vŠ dï vãng kinh 
hoàng. NgÜ©i bÎ ma nhÆp giÓng nhÜ ngÜ©i Çiên vì h† 
không còn sÓng trong hiŒn tåi mà sÓng trong m¶t 
cänh gi§i khác, m¶t th‰ gi§i khác, m¶t th‰ gi§i cûa 
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hình änh và tâm tÜªng (äo tuªng). Chúng ta là nh»ng 
ngÜ©i "bình thÜ©ng" (normal) nhÜng m‡i khi con ma 
quá khÙ hiŒn lên nhÆp vào thì ta cÛng ch£ng khác gì 
ngÜ©i Çiên. ña sÓ chúng ta ÇŠu bÎ quá khÙ dÅn d¡t, 
ôm Ãp, chÃp cÙng nh»ng chuyŒn Çã qua, quên sÓng 
trong hiŒn tåi nên chúng ta thÜ©ng là ngÜ©i bŒnh hÖn 
là ngÜ©i bình thÜ©ng, bŒnh mà không bi‰t mình bŒnh!  

 
ChÎ Sáu hÒi trÜ§c sÓng v§i m¶t ngÜ©i chÒng 

rÃt ích k›, ông ta có tánh Ç¶c tài hay b¡t nåt v® con. 
Sau khi ly dÎ, chÎ Sáu lÃy ÇÜ®c anh Ba là ngÜ©i hiŠn 
hòa, dÍ m‰n và rÃt thÜÖng yêu chÎ. NhÜng lâu lâu anh 
Ba vô tình làm m¶t ÇiŠu gì Çó khi‰n chÎ Sáu ch®t nh§ 
låi hoàn cänh xÜa khi còn chung sÓng v§i anh Sáu và 
b‡ng nhiên chÎ "nhìn" thÃy anh Ba ch£ng khác gì anh 
Sáu, cÛng giÓng y hŒt anh Sáu và chÎ Çâm ra buÒn rÀu 
chán nän. Khi chÎ "nhìn" thÃy nhÜ vÆy tÙc là chÎ Çã bÎ 
flashback, bÎ con ma quá khÙ nhÆp và ÇÜÖng nhiên cä 
ngày hôm Çó chÎ sÓng trong ÇÎa ngøc. ChÌ khi nào 
"con ma quá khÙ" bi‰n Çi trä chÎ vŠ v§i hiŒn tåi thì 
chÎ m§i hÒi tÌnh nhìn thÃy anh Ba là anh Ba chÙ 
không phäi anh Sáu, và bi‰t thÜªng thÙc tình thÜÖng 
cûa anh Ba Çang dành cho chÎ. 

Chúng ta không sÓng hånh phúc ÇÜ®c vì lâu 
lâu bÎ ma quá khÙ nhÆp. Tu hành là tÆp làm sao nhÆn 
diŒn ÇÜ®c con ma quá khÙ khi nó hiŒn ra và m©i nó Çi 
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chÖi ch‡ khác, ho¥c khi có flashback thì phäi bi‰t hÒi 
tÌnh ngay ÇØng Ç‹ nó dÅn mình Çi vào th‰ gi§i m¶ng 
tÜªng hay ác m¶ng. 
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VÃn ÇŠ cûa thân 
 
 
Vô thÜ©ng 
 
 Thân th‹ con ngÜ©i rÃt mong manh y‰u §t, 
Çøng nhË m¶t chút là rách da chäy máu, Çøng månh 
thì gãy xÜÖng mÃt mång.  Bên trong thân th‹ ngoài 
løc phû ngÛ tång, gân cÓt, máu thÎt còn có vô sÓ t‰ 
bào và Çû loåi vi trùng, vi khuÄn.  ChÌ cÀn m¶t t‰ bào 
bi‰n chÙng là có th‹ ung thÜ, kháng th‹ y‰u m¶t chút 
thì vi khuÄn hoành hành, vi trùng xâm nhÆp.  Khí hÆu 
nóng lånh bÃt thÜ©ng thì cäm cúm nhÙc mÕi.  Bän 
chÃt cûa thân là vô thÜ©ng, bi‰n Ç°i tØng giây phút Ç‹ 
Çi t§i tàn hoåi. Nh© vô thÜ©ng nên ÇÙa bé m§i l§n 
lên, nhÜng cÛng vì vô thÜ©ng mà con ngÜ©i trª nên 
già, bŒnh, rÒi ch‰t.  Nh© vô thÜ©ng nên m¶t trÈ sÖ 
sinh cÛng có th‹ bŒnh và ch‰t trÜ§c khi thành ngÜ©i 
l§n.   
 Do vô thÜ©ng nên tÃt cä chúng ta ÇŠu có ba 
cái án treo, Çó là: tai nån, bŒnh tÆt và cái ch‰t.  Ba cái 
này có th‹ xäy Ç‰n v§i chúng ta m¶t cách bÃt ng©, 
không hËn ngày gi©.   
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Kh° 
  

Có thân là có kh°!  Vì có thân nên ta phäi lo 
cho nó æn uÓng, ngû nghÌ, t¡m rºa, phäi Çi làm ki‰m 
tiŠn thuê nhà cho nó ª tránh mÜa n¡ng, mua quÀn áo 
cho nó m¥c Ç« lånh. ChÜa k‹ nh»ng phø n» phäi bÕ 
ra hàng gi© trang Çi‹m cho nó trÜ§c khi r©i khÕi nhà.  
Khi thân bÎ bŒnh thì Çau Ç§n kh° sª, ngÜ©i vô phÜ§c 
không có tiŠn thì Çành n¢m chÎu trÆn cho cÖn Çau 
hành hå, ngÜ©i có tiŠn thì Çi bác sï, nhà thÜÖng nhÜng 
chÜa ch¡c khÕi bŒnh.  Có ngÜ©i såt nghiŒp sau m¶t 
cÖn bŒnh n¥ng.  Ch£ng cÀn ch© có bŒnh m§i kh°, 
ngay cä khi thân khÕe månh cÛng kh°, bªi vì có thân 
là có cäm th†: ngÒi lâu thì ê, ÇÙng lâu thì mÕi, Çi 
nhiŠu thì mŒt, n¢m lâu thì tê, phäi luôn luôn thay Ç°i 
tÜ th‰ cho Ç« kh° !   
 
BŒnh 
 

Trong ba cái kh°: già, bŒnh, ch‰t, thì bŒnh là 
cái mà ta có th‹ tránh ÇÜ®c.  Tôi nói "có th‹" chÙ 
không ch¡c, vì bŒnh có nhiŠu loåi và nhiŠu nguyên 
nhân. BŒnh là m¶t thân quä tÙc nghiŒp quä cûa thân. 
N‰u Ç©i trÜ§c thÜ©ng sát sinh, Çánh ÇÆp, não håi 
ngÜ©i khác vŠ th‹ xác thì Ç©i nay g¥p quä báo bŒnh 
hoån, Óm y‰u, Çây là bŒnh nghiŒp. TÃt cä bŒnh ÇŠu 
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do nghiŒp mà thành nhÜng có nh»ng nghiŒp nhân Çã 
tåo tØ Ç©i quá khÙ và nghiŒp nhân ÇÜ®c tåo trong ki‰p 
hiŒn tåi, khi nhân chÜa cho ra quä thì còn cÖ h¶i 
chuy‹n nghiŒp.  Khi ta gieo m¶t håt táo vào lòng ÇÃt 
Çâu phäi nó m†c ra trái táo ngay !  Håt táo phäi nÄy 
mÀm tØ tØ l§n thành cây rÒi vài næm sau m§i có trái. 
Trong suÓt th©i gian trÒng táo cÀn phäi có s¿ bón 
phân, tÜ§i nÜ§c, trØ sâu, n¡ng mÜa ÇiŠu hòa, nh»ng 
thÙ này g†i là tæng thÜ®ng duyên, thì cây táo m§i cho 
ra quä. N‰u gieo håt táo mà bÕ m¥c không chæm sóc, 
g¥p thêm tr©i hån hán, nghÎch duyên thì håt táo së 
khô ho¥c cây táo së ch‰t không th‹ cho ra quä ÇÜ®c. 
Nhân phäi g¥p Çû duyên m§i cho ra quä, có nhân mà 
không Çû duyên ho¥c nghÎch duyên thì quä không 
thành.   

Chúng ta không th‹ t¿ hào mình khÕe månh 
không bao gi© bŒnh, bªi vì trong ki‰p luân hÒi vô thÌ 
không nhiŠu thì ít ÇŠu phåm sát sinh, không gi‰t 
ngÜ©i thì håi vÆt nên trÜ§c sau gì cÛng bÎ bŒnh trä quä 
và khi Çó uÓng thuÓc tiên cÛng không khÕi.  NhÜng 
khi quä chÜa tr° ra bŒnh thì ta phäi khôn ngoan tu 
hành, tåo duyên Ç‹ hóa giäi nghiŒp bŒnh nhÜ sám hÓi, 
giúp Ç« ngÜ©i già y‰u bŒnh tÆt, gi» gìn vŒ sinh, tÆp 
luyŒn cho thân th‹ khÕe månh, æn uÓng vŒ sinh cÄn 
thÆn, không rÜ®u chè hút sách, v.v...   
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NghiŒp quä có th‹ diÍn tä theo phÜÖng trình 
toán h†c nhÜ sau: N*D = Q, N là nhân, D là duyên, Q 
là quä.  Khi Çã tåo m¶t nhân N, n‰u ta cÙ sÓng bình 
thÜ©ng khi g¥p Çû duyên D së cho ra quä Q. NhÜng 
ngày nào chÜa ra quä Q thì ta vÅn có th‹ tác Ç¶ng trên 
duyên nhÜ thêm vào m¶t duyên m§i D1 thì k‰t quä së 
thay Ç°i: N*D*D1= Q1. 
 BŒnh ÇÜÖng nhiên là k‰t quä cûa nghiŒp, ho¥c 
Ç©i trÜ§c ho¥c ngay trong Ç©i này.  Có nhiŠu ngÜ©i 
nh© phÜ§c lành ho¥c bŒnh nghiŒp chÜa chín mùi nên 
thân th‹ khÕe månh, ít bŒnh tÆt liŠn phung phí sÙc 
l¿c, æn uÓng bÆy bå, uÓng rÜ®u hút thuÓc, chÖi b©i 
lung tung, làm viŒc quá sÙc, Çây là Çang tåo nhân 
bŒnh trong ki‰p hiŒn tåi, Ç‰n khi bŒnh nghiŒp quá khÙ 
tr° ra c¶ng thêm thân th‹ suy nhÜ®c thì vô phÜÖng 
cÙu ch»a. 
 Anh Hai là m¶t th‹ thao gia, hàng ngày 
thÜ©ng chåy b¶, chÖi quÀn v®t, không hút thuÓc, 
uÓng rÜ®u, c© båc trai gái, và bi‰t làm phÜ§c bÓ thí 
kÈ nghèo. NhÜng b‡ng nhiên anh bÎ ung thÜ máu 
(leucémie) phäi vào nhà thÜÖng và ÇiŠu trÎ hóa h†c 
(chimiothérapie). Cách ba ngày bác sï chích thuÓc 
vào tûy cûa anh, m‡i lÀn nhÜ vÆy là m¶t c¿c hình, 
thân th‹ anh Çau Ç§n run lên bÀn bÆt nhÜng nh© có 
m¶t thân th‹ khÕe månh, cÜ©ng tráng nên sau ba 
tháng anh khÕi bŒnh. ña sÓ nh»ng ngÜ©i bÎ ung thÜ, 
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nhÃt là ung thÜ máu, ÇŠu khó sÓng sót khi bÎ ÇiŠu trÎ 
hóa h†c bªi vì cÖ th‹ không Çû sÙc chÎu Ç¿ng s¿ tàn 
phá cûa thuÓc.  BŒnh ung thÜ b¶c phát bÃt ng© không 
d¿ Çoán trÜ§c ÇÜ®c m¥c dù anh là m¶t th‹ thao gia, ta 
có th‹ gán Çó là bŒnh nghiŒp, nhÜng n‰u anh vô 
phÜ§c không có tiŠn vào nhà thÜÖng thì anh së ch‰t, 
n‰u ÇÜ®c ÇiŠu trÎ mà lúc bình thÜ©ng anh trác táng 
thân th‹ suy nhÜ®c thì thuÓc cÛng vÆt anh ch‰t.  K‰t 
luÆn, anh Hai tuy phäi trä nghiŒp nhÜng nh© có phÜ§c 
và trong hiŒn tåi bi‰t tÆp luyŒn thân th‹ nên k‰t quä 
ÇÜ®c thay Ç°i, anh Çã thoát ch‰t. 
 ñÓi v§i luÆt nhân quä có ngÜ©i hi‹u lÀm cho 
r¢ng bŒnh là do nghiŒp nên khÕi cÀn ch»a trÎ, trä h‰t 
nghiŒp thì bŒnh së h‰t, khÕi cÀn uÓng thuÓc hay tÆp 
luyŒn thân th‹. Có bŒnh mà không ch»a là m¶t nhân 
duyên ÇÜa Ç‰n ch‰t y‹u và ch‰t oan. N‰u con bån bÎ 
tai nån mÃt máu mà bån ÇÙng Çó nói r¢ng nó bÎ tai 
nån nhÜ vÆy là do nghiŒp rÒi không tìm cách cÀm 
máu ho¥c chª Çi nhà thÜÖng thì nó së ra sao ? N‰u 
nghiŒp h‰t thì máu së t¿ Ç¶ng ngÜng chäy, phäi vÆy 
chæng ?  N‰u bån Çã làm h‰t sÙc mình và bác sï cÛng 
làm Çû m†i cách mà không cÙu ÇÜ®c nó thì lúc Çó ta 
m§i có th‹ Ç° tåi nghiŒp !  
 Có nh»ng ngÜ©i, ch¡c chÜa n‰m mùi bŒnh 
kh°, Çau Ç§n, rên la, qu¢n quåi, liŒt giÜ©ng liŒt chi‰u, 
sÓng dª ch‰t dª, nên Çã ví Ta Bà là TÎnh ñ¶.  ñây 
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m¶t là hång Çi‰c không s® súng, hai là bÒ tát l§n Çã 
chÙng ng¶ không s® sinh tº, Çau nhÙc.  Sinh ra ª cõi 
này có thân là có kh°, nhÃt là bŒnh kh°.  Khi nghe tin 
Hòa thÜ®ng này, ThÜ®ng t†a n† bÎ bŒnh n¥ng, nhiŠu 
ngÜ©i hÕi ngây thÖ: "Quš thÀy Çó tu cao nhÜ vÆy mà 
còn bÎ bŒnh hä ?"  H† tÜªng "tu cao" là không còn 
bŒnh, ho¥c "tu cao" là có n¶i công thâm hÆu nhÜ 
trong phim chÜªng. Không ai tránh khÕi bŒnh tÆt, 
ngay cä ÇÙc PhÆt và các vÎ A La Hán cÛng vÆy.  ñÙc 
PhÆt Çã bÎ bŒnh ki‰t lœ trÜ§c khi nhÆp ni‰t bàn. 
 
Suy tÜ 

1. Ta Çã làm gì Ç‹ gây ra bŒnh này ? 
2. BŒnh này giúp ta hi‹u ÇÜ®c gì ? 
3. BŒnh này cho ta bài h†c gì ? 
4. Nh© bÎ bŒnh mà ta làm ÇÜ®c l®i ích gì cho 

mình và ngÜ©i ? 
 
NghiŒp l¿c 
 

Trong PhÆt giáo có danh tØ nghiŒp (karma). 
NghiŒp có nghiŒp nhân và nghiŒp quä. Khi làm m¶t 
hành Ç¶ng tÓt së cho ra k‰t quä lành g†i là phÜ§c 
nghiŒp. N‰u Ç©i trÜ§c làm nhiŠu viŒc ác qua thân, 
miŒng, š thì Ç©i nay cái nghiŒp Çó tr° ra quä báo 
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hoån nån Çau kh°, g†i là t¶i nghiŒp. Thi sï NguyÍn 
Du có nói : "ñã mang lÃy nghiŒp vào thân, cÛng ÇØng 
trách lÅn tr©i gÀn tr©i xa", vì nghiŒp là do chính mình 
tåo nên không th‹ than tr©i trách ÇÃt Çu®c. Trong 
ngôn ng» bình dân, nghiŒp mang hai nghïa là hành 
Ç¶ng và quä báo. Ngoài nghiŒp nhân và nghiŒp quä 
còn có m¶t loåi g†i là nghiŒp l¿c, tÙc là sÙc månh cûa 
nghiŒp. Chúng ta trôi læn trong sinh tº luân hÒi, tåo 
nhiŠu ÇiŠu ác, chÎu bao nhiêu Çau kh° mà không 
cÜ«ng låi ÇÜ®c cÛng vì nghiŒp l¿c. Khi m§i sinh ra ta 
Çâu có bi‰t hút thuÓc là gì ?  L§n lên giao du v§i bån 
bè hút sách rÒi Çâm ra nghiŒn ngÆp, m‡i ngày phäi 
hút ít nhÃt vài Çi‰u hay vài bao. N‰u không hút thì có 
m¶t Ç¶ng l¿c nào Çó sai khi‰n ta phäi Çi tìm thuÓc Ç‹ 
hút. ñ¶ng l¿c vô hình này chính là nghiŒp l¿c !  Sau 
khi ch‰t, cái gì dÅn ta Çi ÇÀu thai ch‡ này ch‡ kia ?  
CÛng chính nghiŒp l¿c dÅn ta Çi ÇÀu thai ÇÎa ngøc hay 
thiên Çàng. ñiŠu tr§ trêu ª Çây là chính ta tåo nghiŒp 
rÒi sau Çó trª thành nô lŒ cho nghiŒp l¿c, Ç‹ nó n¡m 
ÇÀu sai sº. 

Tu hành là cÓ g¡ng vu®t thoát khÕi s¿ chi phÓi 
cûa nghiŒp l¿c, ta có th‹ g†i Çó là diŒt nghiŒp, giäi 
nghiŒp hay chuy‹n nghiŒp ÇŠu ÇÜ®c. ñiŠu ÇÀu tiên là 
phäi š thÙc xem mình có bÎ nghiŒp l¿c sai sº hay 
không ?  Làm sao bi‰t Çu®c ?  M‡i khi ta bÎ m¶t cái 
gì thôi thúc, ÇiŠu khi‹n mà không cÜ«ng låi ÇÜ®c Çó 
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là dÃu hiŒu Çang bÎ nghiŒp l¿c lôi kéo!  Tôi không 
muÓn hút thuÓc n»a mà nó cÙ muÓn hút, tôi không 
muÓn æn nhiŠu s® mÆp nhÜng nó cÙ thèm æn hoài, tôi 
không muÓn n°i giÆn n»a vì n°i giÆn Çã làm tôi mÃt 
viŒc nhÜng nó vÅn cÙ n°i giÆn ! NhiŠu lúc tôi bi‰t 
không nên hành Ç¶ng nhÜ vÆy nhÜng Çøng chuyŒn thì 
nó cÙ làm tôi hành Ç¶ng nhÜ vÆy ! 
 
NghiŒn 

 
NghiŒn hay ghiŠn là m¶t hình thÙc cûa nghiŒp 

l¿c. Khi nghiŒn m¶t cái gì thì ta bÎ cái Çó sai sº, lôi 
kéo, thu hút. NghiŒn có rÃt nhiŠu loåi vì løc trÀn (s¡c, 
thanh, hÜÖng, vÎ, xúc, pháp) có bao nhiêu thÙ thì 
nghiŒn có bÃy nhiêu loåi. Có ngÜ©i nghiŒn æn, nghiŒn 
nói, nghiŒn ngû, nghiŒn hút thuÓc, nghiŒn rÜ®u, 
nghiŒn ÇÒ ng†t, nghiŒn c© båc, nghiŒn máy vi tính 
(computer), nghiŒn làm viŒc (workaholic), v.v... 
Nh»ng thÙ nghiŒn này không ÇÜ®c liŒt kê là phiŠn 
não, nhÜng th¿c t‰ nghiŒn (dépendance, addiction) là 
m¶t loåi phiŠn não vì nó gây kh° Çau. 

Trong ngÛ døc, næm thÙ ham muÓn, có ÇŠ cÆp 
Ç‰n tiŠn, s¡c ÇËp, danh v†ng, æn, ngû nhÜng Çó là nói 
t°ng quát, vì ham muÓn chÜa n¥ng b¢ng nghiŒn. 
Chúng ta cÀn phân biŒt rõ gi»a: cÀn (need), thích 
(desire), và nghiŒn (addiction).  SÓng ª Ç©i ai cÛng 
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cÀn tiŠn, cÀn tình døc, cÀn chÙc tÜ§c, cÀn æn uÓng, 
cÀn ngû nghÌ, nhÜng n‰u vÜ®t lên trên trång thái cûa 
cÀn m¶t bÆc thì trª thành thích: thích tiŠn, thích danh, 
thích s¡c døc, thích æn ngû, v.v...  Çó là rÖi vào ngÛ 
døc. Khi ham thích Ç‰n mÙc lŒ thu¶c không có không 
ÇÜ®c thì Çó là nghiŒn.  RÖi vào ngÛ døc là phàm phu, 
rÖi vào nghiŒn thì ch£ng khác thú vÆt. NgÜ©i tu tÆp 
sÓng thi‹u døc nghïa là ª trång thái cÀn, Çói cÀn æn, 
khát cÀn uÓng, mŒt cÀn ngû, v.v...  Sinh ra Ç©i chúng 
ta Çã là kÈ nô lŒ rÒi, nô lŒ th‹ xác, nô lŒ hoàn cänh, nô 
lŒ vÆt chÃt, nô lŒ tình cäm, nô lŒ v†ng tÜªng, bªi th‰ 
hãy cÓ g¡ng ÇØng mang thêm nhiŠu ách nô lŒ khác 
n»a! 
 
Cäm th†  

  
Cäm th† là m¶t uÄn (skandha) trong næm uÄn 

cÃu tåo con ngÜ©i, vì th‰ ai cÛng có cäm th†.  Trong 
kinh NhiŠu Cäm Th†23 (Bahuvedaniyasutta) ÇÙc PhÆt 
có giäng vŠ nhiŠu loåi cäm th† tùy trÜ©ng h®p và ÇÓi 
tÜ®ng.  NhÜng t¿u chung ta có th‹ chia làm hai, ba 
ho¥c næm loåi cäm th†.  Hai loåi cäm th† là: thân th† 
và tâm th†.  Ba loåi cäm th† là: kh°, låc, xä.  Næm 
loåi cäm th† là: kh°, Üu, låc, h›, xä. 

                                                 
23 Kinh thÙ 59 cûa Trung B¶. Thích Minh Châu 
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Cäm th† dÍ chÎu (låc th†), khó chÎu (kh° th†) 
thu¶c vŠ thân th†.  Cäm th† buÒn (Üu), vui (h›) thu¶c 
vŠ tâm th†.  Cäm th† bình thÜ©ng (xä th†) thu¶c cä 
thân lÅn tâm.  Thân th† là cäm th† phát xuÃt tØ thân 
nhÜ Çói khát, nóng lånh, Çau nhÙc, ho¥c no Çû, êm 
Ãm, khoái låc th‹ xác.  Tâm th† còn ÇÜ®c g†i là "tình 
th†" vì cäm th† này phát xuÃt qua tình cäm: ÇÜ®c ai 
yêu thÜÖng quš m‰n thì ta vui sÜ§ng, bÎ ngÜ©i chê 
bai, ghét bÕ thì ta buÒn kh°.   

Có cäm th† là có kh°.  ñÓi v§i kh° th† thì ta 
s® hãi tránh né.  ñÓi v§i låc th† thì ta thèm khát, bám 
víu, Çi tìm.  ñÓi v§i xä th† thì ta nhàm chán Çi tìm s¿ 
kích thích. 

Trong cu¶c sÓng, m†i ngÜ©i ÇŠu loanh quanh 
tránh né kh° th† và tìm cÀu låc th†.  Trong sÓ låc th†, 
không gì ngoài viŒc æn uÓng và nhøc døc.  Dù là triŒu 
phú ÇÜ®c æn cao lÜÖng mÏ vÎ, no nê cách mÃy Çi n»a, 
chÌ sau vài gi© là bøng låi Çói.  Có tiŠn, giao hoan, 
vui Çùa xác thÎt ngày này sang ngày khác cÛng không 
bao gi© thÕa mãn, giÓng nhÜ ngÜ©i khát uÓng nÜ§c 
muÓi, càng uÓng càng khát.   

Khoa h†c thÜ©ng ÇÜ®c ÇŠ cao nhÜ là cÙu tinh 
cûa loài ngÜ©i, nhÜng khoa h†c Çem låi gì n‰u không 
chÌ là tiŒn nghi vÆt chÃt, Çáp Ùng nhu cÀu cäm th† 
khoái låc cho thân xác, kích thích lòng ham muÓn 
tiêu thø. 
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NgÜ©i tu hành cÀn phäi tÆp làm chû cäm th†.  
Khi g¥p kh° th† vŠ thân thì kiên nhÅn chÎu Ç¿ng, tâm 
không lo buÒn (Üu).  Khi g¥p låc th† thì bi‰t š thÙc s¿ 
may m¡n hånh phúc cûa mình và không chåy theo 
bám víu tìm ki‰m n»a.  Khi có xä th† thì bi‰t quán 
chi‰u Ç‹ bi‰n xä th† thành s¿ bình an hånh phúc cûa 
tâm hÒn.   
 
ñòi hÕi cûa th‹ xác 
 
 Thân là chû cûa tâm hay tâm là chû cûa thân ?  
Có lë Ça sÓ së nghï tâm là chû cûa thân, tâm nghï 
trÜ§c và thân làm theo sau. NhÜng trên th¿c t‰ nhiŠu 
khi ngÜ®c låi, tâm làm ÇÀy t§ cho thân, khi thân Çói 
quá thì tâm suy nghï tr¶m c¡p Ç‹ nuôi thân, thân bÎ 
nóng lånh thì tâm phäi lo mua quåt, mua sÜªi. Thân 
xác có nh»ng Çòi hÕi cûa nó mà ta không th‹ cÜ«ng 
låi ÇÜ®c nhÜ æn uÓng, ngû nghÌ, bài ti‰t, tình døc, 
nóng lånh, v.v... Khi Çó tâm trª thành ÇÀy t§ phøc vø 
cho ông chû thân !  Ch£ng cÀn ch© Ç‰n lúc Çói khát, 
nóng lånh, hàng ngày chúng ta phäi lo Çi làm, ki‰m 
tiŠn Ç‹ làm gì?  Có phäi Ç‹ nuôi thân không?  Ai là 
chû, ai là t§? 
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Tình døc 
 

Vì có thân xác, có cäm th† nên ngÜ©i ta m§i 
Çi tìm tình døc.  Tình døc (sexualité) là s¿ ham muÓn 
nhøc døc hay khoái cäm xác thÎt. Loài vÆt có giÓng 
Ç¿c và giÓng cái, con ngÜ©i có nam và n» do th‹ xác 
và b¶ phÆn sinh døc khác nhau, nên thu hút và kích 
thích lÅn nhau. ñây là ÇiŠu bình thÜ©ng và t¿ nhiên 
cûa tåo hóa. 

Ÿ Ç©i ngu©i ta lÃy v® lÃy chÒng cÛng không 
ngoài møc Çích thÕa mãn tình døc (và tình yêu). 
Phong tøc xã h¶i ch‰ ra hôn nhân cÜ§i gä cÛng Ç‹ 
h®p thÙc hóa tình døc. Gi§i cÃm tà dâm ÇÜ®c ch‰ ra 
Ç‹ bäo vŒ hånh phúc gia Çình hay Ç‹ hån ch‰ tình døc 
bØa bãi ?  Ÿ ViŒt Nam xÜa kia cÜ§i gä không cÀn tình 
yêu, chÌ cÀn môn Çæng h¶ ÇÓi là Çû. Ÿ Tây phÜÖng 
ngày nay, hôn nhân mà không có tình døc (mariage 
non consommé) thì có quyŠn ly dÎ, vì tình døc quan 
tr†ng hÖn tình yêu. 

Không æn không uÓng thì ch‰t, khi Çû æn, Çû 
uÓng thì ngÜ©i ta nghï Ç‰n tình døc.  S¿ Çòi hÕi tình 
døc có th‹ làm ngÜ©i ta mÃt nhân phÄm, xuÓng thÃp 
ngang v§i thú vÆt. 

Tình døc không phäi là m¶t vÃn ÇŠ quan tr†ng 
ÇÓi v§i ngÜ©i thÜ©ng, nhÜng nó là m¶t trª ngåi l§n 
cho nh»ng ai muÓn thoát khÕi sinh tº luân hÒi, vì nó 
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làm con ngÜ©i trª thành nô lŒ cho khoái cäm.  Trong 
Çåo thÜ©ng dùng ch» s¡c døc chÙ không nói vŠ tình 
døc.  S¡c døc nghe thanh hÖn tình døc nhÜng cä hai 
gÀn nhÜ ÇÒng nghïa, vì cái này ÇÜa Ç‰n cái kia.  S¡c 
døc là ham muÓn s¡c ÇËp, Çàn ông ham muÓn Çàn bà 
ÇËp, nhÜng ham muÓn Çàn bà ÇËp Ç‹ làm gì?  ñ‹ 
ng¡m, Ç‹ trÜng rÒi thôi Ü?  S¡c ÇËp cûa ngÜ©i khác 
phái là s¿ hÃp dÅn månh nhÃt, ÇÙc PhÆt có nói trong 
phÄm S¡c: "Ta không thÃy m¶t s¡c nào khác, này các 
tÿ kheo, xâm chi‰m và ng¿ trÎ tâm ngÜ©i Çàn ông nhÜ 
s¡c ngÜ©i Çàn bà. Này các tÿ kheo, s¡c ngÜ©i Çàn bà 
xâm chi‰m và ng¿ trÎ tâm ngÜ©i Çàn ông" ..."Ta 
không thÃy m¶t s¡c nào khác xâm chi‰m và ng¿ trÎ 
tâm ngÜ©i Çàn bà nhÜ s¡c ngÜ©i Çàn ông" ...  (Tæng 
Chi b¶ kinh I).   

Sinh ra ª Ç©i ai cÛng có tình døc, vì có chûng 
tº ái døc trong tâm, có cäm th† và b¶ phÆn sinh døc 
nÖi thân.  MuÓn giäi thoát sinh tº ta cÀn phäi siêu viŒt 
tình døc, không còn thèm khát, ao Ü§c s¡c døc.  VÜ®t 
qua b¢ng cách nào ?  B¢ng cách Çè nén chæng ?  (xem 
chÜÖng VÃn ÇŠ tình cäm).  Tu hành không phäi Çè 
nén nhÜ lÃy Çá Çè cÕ, Çè nén gây ra mâu thuÅn n¶i tåi 
và nhiŠu khi sinh bŒnh. Tình døc cÀn ÇÜ®c hi‹u và 
chuy‹n hóa Ç‹ trª thành m¶t næng lÜ®ng giúp ta thêm 
sÙc månh và niŠm vui sÓng.  NguÒn gÓc cûa tình døc 
n¢m nÖi tâm, nên phäi tØ tâm mà giäi quy‰t.  Ta Çã có 
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quan niŒm gì, š nghï gì vŠ tình døc, s¡c døc?  Trong 
kinh dåy phäi coi s¡c døc nhÜ r¡n Ç¶c, Çó là kinh nói 
nhÜng trong thâm tâm ta nói gì, nghï gì, phäi thành 
thÆt v§i chính mình.  Vì Ý Çã nghï nhÜ th‰ nào m§i 
hiŒn hành ra nÖi Tình và Thân.  Tình døc tuy là m¶t 
vÃn ÇŠ nhÜng không nên quan tr†ng hóa làm nó trª 
thành m¶t cái gì ghê g§m, t¶i l‡i phäi ÇŠ phòng xua 
Çu°i.   

Có hai ÇiŠu làm tâm bÎ dính m¡c, Çó là Üa và 
ghét.  Khi Üa cái gì tâm thÜ©ng nghï Ç‰n cái Çó và khi 
ghét cái gì tâm cÛng nghï Ç‰n luôn.  TÓt nhÃt là 
không Üa không ghét, ÇÓi cänh v¡ng l¥ng, "bình 
thÜ©ng tâm thÎ Çåo".  GiÓng nhÜ chuyŒn m¶t chú ti‹u 
Çi tu tØ nhÕ chÜa bao gi© thÃy Çàn bà con gái.  M¶t 
hôm có viŒc thÀy dÅn chú xuÓng núi Ç‰n m¶t làng n†.  
ñi ngang thÃy m¶t cô gái ÇËp Çang gi¥t ÇÒ bên b© 
sông, thÀy s® chú bÎ cám d‡ nên n¡m tay kéo chú Çi 
nhanh và bäo chú ÇØng nhìn, coi chØng Çó là "con 
c†p" æn thÎt ngÜ©i.  NhÜng ch£ng may, chú Çã nhìn 
thÃy "con c†p" rÒi.  ThÀy s® chú bÎ dính nên cæn d¥n 
thêm: "Con c†p Çó dÍ s® l¡m, bŠ ngoài thÃy hiŠn 
nhÜng bên trong ÇÀy nanh vuÓt æn thÎt ngÜ©i lúc nào 
không hay".  Nghe thÀy nói vÆy nhÜng chú låi thÃy 
nó có vÈ dÍ thÜÖng làm sao, suÓt d†c ÇÜ©ng hình änh 
"con c†p" cÙ lªn vªn trong ÇÀu chú.  VŠ Ç‰n chùa 
chú cÓ g¡ng xua Çu°i con c†p Çó ra khÕi ÇÀu nhÜng 
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càng Çu°i nó càng hiŒn và cuÓi cùng chú tÜÖng tÜ 
"con c†p" luôn. ThÃy chú bi‰ng æn, bÕ ngû, lÖ là tøng 
kinh niŒm PhÆt, thÀy g†i chú vào hÕi nguyên do thì 
chú thú thÆt là chú nh§ con c†p quá và muÓn xuÓng 
núi Ç‹ thÃy låi nó!  Câu chuyŒn ti‰p tøc ra sao thì Ç‹ 
bån Ç†c tÜªng tÜ®ng lÃy.  N‰u tôi là thÀy cûa chú, tôi 
së cho chú thÃy s¿ thÆt, cho chú ÇÙng låi nhìn cô gái 
và nói cho chú bi‰t Çó là m¶t ngÜ©i n», khác phái chÙ 
không phäi con c†p.  Sau Çó cho chú thÃy nh»ng cô 
gái khác ÇËp hÖn Ç‹ cuÓi cùng t¿ chú nhÆn thÃy m¶t 
ngÜ©i con gái không có gì Ç¥c biŒt, cÛng bình thÜ©ng 
nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác mà thôi.  Tâm không Ç¶ng 
(v¡ng l¥ng) vì thÃy cänh bình thÜ©ng. 
 
ñÎa ngøc  
 

Trong các tôn giáo ÇŠu có nói Ç‰n ÇÎa ngøc, 
Çó là nÖi mà t¶i nhân phäi Ç†a vào sau khi ch‰t Ç‹ 
chÎu nh»ng hình phåt ghê g§m. ñÎa ngøc có hay 
không?  N‰u có thì ª Çâu?  Ÿ dÜ§i lòng ÇÃt hay ª m¶t 
nÖi nào trong không gian vÛ trø? 

TrÜ§c khi trä l©i nh»ng câu trên thì ta cÀn xác 
ÇÎnh låi ch» ÇÎa ngøc (enfer, hell), vì có nh»ng ngÜ©i 
vô thÀn, vô Çåo không tin có ÇÎa ngøc. ñÎa là ÇÃt, 
ngøc là ngøc tù, nghïa Çen là ngøc tù ª trong lòng 
ÇÃt, nghïa bóng là nÖi mà ta phäi kh° sª Ç§n Çau vì bÎ 
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trØng phåt. N‰u nói theo nghïa Çen thì phäi nh© t§i 
khoa h†c, nh© các nhà bác h†c ÇÎa chÃt thám hi‹m 
xem có ngøc nào trong lòng ÇÃt không ? NhÜng n‰u 
ÇÙng trên nghïa bóng thì chúng ta có ÇÎa ngøc trÀn 
gian, Çó là nh»ng nhà tù, tråi cäi tåo và chi‰n trÜ©ng, 
là nh»ng nÖi ngÜ©i ta Çánh ÇÆp, chém gi‰t, tra tÃn, 
hành hå lÅn nhau. Do Çó ta không cÀn phäi ch‰t Çi 
m§i bi‰t có ÇÎa ngøc hay không. ñåo PhÆt nói "Tam 
gi§i duy tâm, vån pháp duy thÙc", ngay cä cänh gi§i 
ÇÎa ngøc cÛng không n¢m ngoài tâm. Khi tâm cûa ta 
Çang sân hÆn, giÆn tÙc, muÓn æn tÜÖi nuÓt sÓng kÈ 
thù, muÓn m¡ng chºi, Çánh ÇÆp ngÜ©i làm ta kh° thì 
Çó là ta Çang sÓng trong ÇÎa ngøc (vivre l'enfer, go 
through hell), hay nói cách khác là ÇÎa ngøc Çang 
hiŒn h»u ngay nÖi ta. M‡i khi bÎ thÃt tình løc døc, 
cäm xúc dày vò, tâm hÒn bÙt rÙt thì Çó cÛng là Çang 
sÓng trong ÇÎa ngøc. Khi cÖn dày vò nguôi ngoai, tâm 
hÒn trª låi bình thÜ©ng, an °n thì ta thoát ra khÕi ÇÎa 
ngøc. Ra vào ÇÎa ngøc là nhÜ th‰ Çó ! Nh»ng ngÜ©i 
may m¡n bi‰t th‰ nào là Çåo ÇÙc, bi‰t h†c Çåo, bi‰t tu 
tâm sºa tánh, tÆp làm chû thân tâm, h†c tØ, bi, h›, xä, 
thì nh»ng ngÜ©i này mau thoát ra khÕi ÇÎa ngøc.  
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 Trong kinh PhÆt, ngoài kinh ñÎa Tång, có 
kinh Trung A Hàm thÙ 3024, phÄm ñÎa Ngøc cÛng tä 
rõ vŠ cänh gi§i ÇÎa ngøc. "Trong ÇÎa ngøc ñinh S¡t, 
ngøc tÓt Çánh t¶i nhân væng lên bàn s¡t nóng, cæng 
thân th‹ t¶i nhân ra, dùng Çinh Çóng tay, Çóng chân, 
Çóng vào tim. Toàn thân bÎ Çóng h‰t thäy 500 cái 
Çinh. H† Çau Ç§n vô cùng, kêu la thäm thi‰t, nhÜng 
vì t¶i l‡i cÛ chÜa h‰t, nên t¶i nhân không th‹ ch‰t 
ÇÜ®c", ..."Trong ÇÎa ngøc Khát, ngøc tÓt b¡t t¶i nhân 
n¢m lên bàn s¡t nóng, cæng thân th‹ ra dùng móc s¡t 
nóng cåy miŒng t¶i nhân ra, lÃy nÜ§c ÇÒng sôi rót vào 
miŒng ÇÓt cháy cä môi lÜ«i, tØ y‰t hÀu cho Ç‰n bøng, 
cháy suÓt cä thân, không ch‡ nào không cháy. H† 
Çau Ç§n vô cùng, kêu la thäm thi‰t. NhÜng vì t¶i l‡i 
cÛ chÜa h‰t, nên t¶i nhân không th‹ ch‰t ÇÜ®c". 

Ÿ trÀn gian chÌ cÀn Çóng m¶t cái Çinh vào tim 
cÛng Çû ch‰t, nhÜng ª ÇÎa ngøc bÎ Çóng t§i 500 cái 
Çinh mà không ch‰t. Thêm n»a th©i gian ª ÇÎa ngøc 
rÃt lâu, m¶t ngày m¶t Çêm ª ÇÎa ngøc dài b¢ng mÃy 
ngàn næm ª trÀn gian, do Çó t¶i nhân phäi ti‰p tøc 
sÓng Ç‹ cäm th† s¿ Çau Ç§n. Tåi sao có th‹ nhÜ vÆy 
ÇÜ®c? 

 

                                                 
24 Trung A Hàm. ViŒn nghiên cÙu PhÆt h†c Viêt Nam Ãn hành 
1991. 
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Anh Ba hÒi xÜa là Trung Tá không quân, sau 
næm 75 anh bÎ b¡t Çi cäi tåo và hành hå Çánh ÇÆp Çû 
thÙ. Sau này ÇÜ®c v® con bäo lãnh sang MÏ, tuy 
không còn ª trong tù nhÜng lâu lâu anh vÅn n¢m 
chiêm bao thÃy mình còn ª tråi cäi tåo và Çang bÎ tra 
tÃn dã man. ñau Ç§n, rên si‰t Ç‰n mÙc kinh hoàng 
quá làm anh thÙc giÃc mÒ hôi chäy ÇÀm Çìa, tim ÇÆp 
månh, hÖi thª h°n h‹n. Giä sº nh»ng lúc Çang bÎ ác 
m¶ng nhÜ vÆy mà anh không tÌnh dÆy n°i thì sao? 
Thì anh së ti‰p tøc "sÓng" trong cänh ÇÎa ngøc và 
sÓng mãi nhÜ th‰ cho Ç‰n khi nào anh ÇÜ®c thÙc giÃc. 
Khi thÙc giÃc thì tÙc kh¡c anh thoát ra khÕi s¿ tra tÃn 
kia. Làm sao thÙc giÃc ÇÜ®c? ThÙc giÃc ÇÜ®c là vì 
th©i gian cûa giÃc mÖ (ác m¶ng) kia có hån, và vì anh 
còn cái thân tÙ Çåi là mång cæn chính. NhÜng n‰u 
không còn thân xác n»a thì anh së vïnh viÍn sÓng 
trong cÖn ác m¶ng cho Ç‰n khi nào nó phai nhåt 
nhÜ©ng ch‡ låi cho m¶t cÖn m¶ng khác thì lúc Çó anh 
m§i thoát cänh c¿c hình. 

Lâu lâu tôi ngû trÜa và có lúc bÎ "m¥t tr©i Çè", 
tôi cäm thÃy nhÜ mình Çã thÙc rÒi mà không th‹ mª 
m¡t hay nhúc nhích tay chân gì ÇÜ®c h‰t. Lúc Çó tôi 
muÓn kêu to lên nh© ai xung quanh Ç‰n lay tôi ho¥c 
ÇÆp månh vào ngÜ©i Ç‹ tôi tÌnh dÆy nhÜng vô hiŒu. 
Tôi phäi cÓ g¡ng vùng vÅy c¿a quÆy vài phút thì m§i 
bØng tÌnh và mª m¡t ra ÇÜ®c. Tôi mª m¡t ra ÇÜ®c là 
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nh© còn thân xác này, nói theo cách khác là tâm hay 
thÀn thÙc cûa tôi còn có ch‡ nÜÖng vào Ç‹ bi‹u hiŒn 
(manifester). NhÜng m¶t khi ch‰t Çi, thÀn thÙc r©i 
khÕi xác thân thì không còn ch‡ nÜÖng Ç‹ có cÖ h¶i 
thoát khÕi cänh ác m¶ng ? Và nhÜ th‰ së phäi sÓng 
trong ác m¶ng Çó cho Ç‰n khi nào sÙc månh cûa nó 
phai nhåt thì ta m§i thoát ÇÜ®c. SÙc månh cûa ác 
m¶ng chính là nghiŒp l¿c, n‰u nghiŒp n¥ng (t¶i ác 
quá nhiŠu) thì th©i gian sÓng trong ác m¶ng hay ÇÎa 
ngøc së rÃt dài (mÃy ngàn næm), n‰u nghiŒp nhË thì 
cÖn ác m¶ng së chÃm dÙt s§m hÖn. 

 Có nh»ng trÜ©ng h®p ngoåi lŒ là khi ta Çang ª 
trong ác m¶ng, kêu la, hoäng hÓt mà bên cånh có m¶t 
ngÜ©i nào bi‰t Çánh thÙc ta dÆy ho¥c lÃy tay tát vào 
m¥t vài cái cho ta thÙc giÃc thì coi nhÜ ngÜ©i Çó Çã 
cÙu ta ra khÕi ÇÎa ngøc. CÛng vÆy, n‰u trong lúc sÓng 
ta có nhân duyên v§i PhÆt Pháp, bi‰t niŒm PhÆt A Di 
ñà, ho¥c Quan Th‰ Âm BÒ Tát thì khi lâm vào cänh 
gi§i trung Ãm hay ÇÎa ngøc, ta hoäng s® bi‰t kêu cÙu 
Ç‰n các ngài thì do luÆt cäm Ùng ta së ÇÜ®c Çánh thÙc 
ra khÕi ÇÎa ngøc. Vì ÇÎa ngøc là m¶t cänh gi§i cûa 
tâm, trong Çó ta không có xác thân tÙ Çåi nhÜ bây gi© 
mà có m¶t loåi "š sanh thân", tÙc m¶t cái thân Çúc 
k‰t tØ tâm š, giÓng y nhÜ cái thân cûa anh Ba Çang bÎ 
Çánh ÇÆp trong giÃc mÖ. ñ¥c biŒt m¶t ÇiŠu là cäm 
xúc cûa nh»ng loåi "š sanh thân" này rÃt nhåy, cÜ©ng 
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Ç¶ cûa nó gÃp træm lÀn nên khi bÎ Çánh ÇÆp thì Çau 
Ç§n kinh khûng, và n‰u s® thì s® kinh hÒn.  ñÜÖng 
nhiên khi bÎ Çâm chém thì nó cäm thÃy Çau Ç§n, s® 
hãi nhÜng không bao gi© ch‰t, vì Çâu phäi là xác thÎt! 

Có cách nào thoát khÕi chæng?  NhÜ vØa nói ª 
trên, chúng ta phäi tÆp æn ª Çåo ÇÙc, tu hành, bi‰t 
nÜÖng t¿a Tam Bäo, chÜ PhÆt và BÒ Tát. Ngoài ra 
nên thÜ©ng suy tÜ quán chi‰u nhÜ trong các Kinh 
Viên Giác, Kim Cang Çã dåy, tÆp nhìn cu¶c Ç©i nhÜ 
m¶ng huyÍn, tâm hÒn an nhiên, không bám víu hay 
dính m¡c, không Üa ghét, giÆn h©n, lo s®, ÇÜ®c nhÜ 
th‰ thì dù rÖi vào ÇÎa ngøc cÛng còn lÓi thoát. Vì con 
ÇÜ©ng ra hay vào ÇÎa ngøc không phäi b¡t ÇÀu sau khi 
ch‰t mà Çã b¡t ÇÀu ngay tØ bây gi©. Trong lúc sÓng 
n‰u ta kh° Çau vì thÜÖng ghét, buÒn giÆn, lo âu thì 
không có lš do gì sau khi ch‰t låi ÇÜ®c sung sÜ§ng 
hånh phúc, bªi vì kh° Çau hay sung sÜ§ng b¡t nguÒn 
tØ trong tâm,  còn sÓng hay ch‰t chÌ là s¿ tàn hoåi 
thay Ç°i cûa thân xác, không ngæn cän ÇÜ®c giòng 
tâm thÙc trôi chäy bÃt tÆn. 
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Con ÇÜ©ng chuy‹n hóa 
 
 

Tu hành có nhiŠu hình thÙc và trình Ç¶, t¿u 
chung ngÜ©i ta thÜ©ng phân chia ra hai loåi: tu phÜ§c 
và tu huŒ.  Tu phÜ§c là làm phÜ§c, bÓ thí cúng chùa, 
công quä, giúp Ç« tha nhân. Tu huŒ là nghiên cÙu 
kinh Çi‹n, h†c hÕi giáo lš, thiŠn ÇÎnh và quán chi‰u. 
PhÜ§c và huŒ ÇŠu cÀn thi‰t cho ngÜ©i tu nhÜng chúng 
ta nên nh§ ñåo PhÆt là Çåo cÙu kh°, ÇÙc PhÆt chÌ dåy 
vŠ kh° và con ÇÜ©ng diŒt kh°. Do Çó n‰u tu Çúng 
theo Çåo PhÆt thì phäi hÜªng ÇÜ®c ít nhiŠu hÜÖng vÎ 
giäi thoát, b§t kh° và hånh phúc hÖn.  

MuÓn h‰t kh° chúng ta cÀn phäi nhÆn diŒn và 
hi‹u rõ ti‰n trình cûa phiŠn não, cûa Ý, Tình, Thân 
hay cûa v†ng tÜªng, v†ng tình, v†ng nghiŒp, và tìm 
cách chuy‹n hóa chúng.  

Trong kinh Læng Nghiêm có k‹ chuyŒn anh 
chàng DiÍn Nhã ñåt ña, m¶t hôm soi gÜÖng thÃy m¥t 
mình hiŒn trong gÜÖng, khi bÕ gÜÖng xuÓng thì 
không thÃy m¥t mình n»a, bÃt giác tÜªng là mình mÃt 
ÇÀu (v†ng tÜªng), Çâm ra hÓt hoäng (v†ng tình), chåy 
kh¡p nÖi Çi tìm cái ÇÀu (v†ng nghiŒp).  



YTT 113

Anh Ba là ngÜ©i bån thân cûa tôi hÒi còn ª 
Trung H†c. Sau khi lÆp gia Çình, chúng tôi ít có dÎp 
g¥p låi nhau. M¶t hôm ränh rang không Çi làm, ngÒi 
nhà suy nghï vÄn vÖ, tôi ch®t nh§ Ç‰n anh Ba (tÜªng), 
rÒi t¿ nhiên bao nhiêu k› niŒm vui buÒn xa xÜa trào 
lên (tình), và tôi cäm thÃy thèm g¥p låi ngÜ©i bån cÛ 
h‰t sÙc, th‰ là tôi ÇÙng dÆy cÀm ÇiŒn thoåi g†i anh Ba 
t§i chÖi (nghiŒp). 
 
Ti‰n trình chuy‹n hóa 
 

Trong quá trình hành Çåo, tôi thÃy nhiŠu phÆt 
tº Ç‰n chùa k‹ l‹ n‡i kh° cûa mình và mong ÇÜ®c 
thÀy hay cô chÌ dåy cách tu. NhÜng phÀn Çông nh»ng 
câu trä l©i ÇŠu tÜÖng t¿a nhÜ sau : 

- ráng vŠ tøng kinh, niŒm phÆt nhiŠu së h‰t kh°. 
- chÎu khó nhÅn nhøc chÎu Ç¿ng Ç‹ trä nghiŒp. 
- tÆp ngÒi thiŠn ho¥c trì chú thì së b§t kh°. 
- nên Çi chùa công quä làm phÜ§c thì nghiŒp 

mau h‰t. 
- v.v...  

Và ít có ai Ç‹ š t§i nguyên nhân  cûa kh°, ai 
cÛng ÇÀy thiŒn chí ÇÜa ra m¶t viên thuÓc trÎ bá bŒnh. 
NgÜ©i phÆt tº nghe l©i làm theo nhÜng không thÃy 
thuyên giäm: 
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- con niŒm PhÆt nhiŠu nhÜng còn buÒn giÆn 
hoài. 

- con siêng næng tøng kinh nhÜng sao cÙ nh§ 
t§i ngÜ©i chÒng phø båc. 

- con ngÒi thiŠn ÇŠu Ç¥n nhÜng trong tâm vÅn 
nÖm n§p lo s® Çû thÙ chuyŒn. 

- v.v... 
 

NgÜ©i tu pháp môn NiŒm PhÆt là Ç‹ cÀu vŠ 
C¿c Låc chÙ Çâu nh¢m møc Çích chuy‹n hóa buÒn 
giÆn.  ñÙc PhÆt A Di ñà Çâu có nói niŒm danh hiŒu 
cûa ta thì së h‰t giÆn h‰t buÒn mà ngài nói ngÜ©i nào 
chæm niŒm danh hiŒu cûa ngài thì lâm chung ngài së 
Ç‰n ti‰p Ç¶ vŠ C¿c Låc. Tøng kinh nhiŠu mà còn sân 
hÆn là vì ngÜ©i này chÌ lo tu tøng chÙ Çâu có tu sºa, 
kinh PhÆt là Ç‹ h†c Ç‹ hi‹u rÒi áp døng tu tâm sºa 
tánh, thoát ly chÃp trÜ§c sân hÆn. NgÒi thiŠn là trª vŠ 
ti‰p xúc v§i thân tâm mình, thÃy ÇÜ®c niŠm Çau n‡i 
kh° Ç‹ chuy‹n hóa chÙ không phäi chåy trÓn vào m¶t 
cänh gi§i khác. 

Trong bài sám TÎnh ñ¶ cûa Nghi ThÙc Tøng 
NiŒm có câu: "chúng con kh°, nguyŠn xin cÙu kh°, 
chúng con kh°, nguyŠn xin t¿ Ç¶".  Theo TÙ DiŒu ñ‰ 
thì ta phäi bi‰t rõ vŠ Kh°, rÒi tìm nguyên nhân cûa 
Kh°, sau Çó m§i nói Ç‰n chuyŒn cÙu kh° hay diŒt 
kh°.  
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Sau Çây là sáu giai Çoån chuy‹n hóa phiŠn não: 
 

1. NhÆn diŒn và ghi ra nh»ng tánh (xÃu) thÜ©ng 
gây cho mình kh° Çau. 

2. L¿a ra tánh (xÃu) hay làm phiŠn mình nhÃt và 
quy‰t tâm sºa tánh (xÃu) này trÜ§c. 

3. Truy tìm v†ng tÜªng (š nghï) nào Çã ÇÜa Ç‰n 
tánh xÃu Çó. 

4. Chuy‹n Ý: thay th‰ tÜ tÜªng sai lÀm cÛ (v†ng 
tÜªng), b¢ng tÜ tÜªng m§i. 

5. Chuy‹n Tình: tÆp phát tri‹n tình cäm, ÇÙc tính 
m§i, ngÜ®c låi v§i tánh xÃu cÛ. 

6. Chuy‹n Thân: th¿c hiŒn nh»ng l©i nói, cº chÌ, 
hành Ç¶ng tÜÖng Üng v§i Ý tÜªng m§i. 

 
 
1) NhÆn diŒn và ghi ra nh»ng tánh xÃu 

 
Tánh xÃu ª Çây có nghïa là nh»ng tÜ tÜªng, 

v†ng tình, tÆp khí làm cho ta phiŠn não Çau kh°. 
MuÓn nhÆn diŒn ÇÜ®c chúng thì cÀn phäi có chánh 
niŒm. Chánh niŒm là tÌnh giác ghi nhÆn nh»ng gì 
Çang xäy ra trong hiŒn tåi, ngay nÖi thân tâm mình, 
bây gi© và ª Çây. Chánh niŒm (samma-sati) tÜÖng 
ÇÜÖng v§i NhÜ thÆt ki‰n (yathabhutadassana) tÙc s¿ 
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vÆt nhÜ th‰ nào thì thÃy Çúng nhÜ th‰ nÃy, không phê 
phán hay thêm b§t, cách nói hiŒn Çåi theo Tây 
PhÜÖng là "thÃy s¿ vÆt nhÜ chúng là" (see things as 
they are, voir les choses comme elles sont). 

Thí dø khi thÃy tr©i mÜa thì ta nói tr©i mÜa, 
Çó là chánh niŒm. Còn thÃy tr©i mÜa mà nói là tr©i 
xÃu thì không phäi chánh niŒm, vì có s¿ phân biŒt tÓt 
xÃu xen vào nên không còn là ghi nhÆn Çúng nhÜ thÆt 
n»a. 

Thí dø khác: vào chùa tôi thÃy anh TÜ Çang 
nói chuyŒn l§n ti‰ng v§i bà con cô bác. N‰u ghi nhÆn 
anh TÜ Çang nói l§n ti‰ng, Çó là chánh niŒm. Còn n‰u 
ghi nhÆn anh TÜ là ngÜ©i thô l‡ thì Çó là phê phán, 
không phäi chánh niŒm. 

Có thÃy rõ và ghi nhÆn nh»ng gì Çang xäy ra 
nÖi thân tâm mình thì m§i tu sºa ÇÜ®c. Nói tu mà khi 
sân không bi‰t mình sân, buÒn không bi‰t mình buÒn, 
kiêu mån không bi‰t mình kiêu mån, v.v... thì làm sao 
tu sºa ÇÜ®c ?  

N‰u không có th©i gi© tu tÆp thiŠn quán m‡i 
ngày, ta có th‹ ghi ra giÃy ho¥c ghi vào m¶t cuÓn s° 
tay, ghi nhÜ vÆy Ç‹ thÃy rõ hÖn. Chúng ta lo ghi chép 
s° sách tiŠn båc, công viŒc làm æn buôn bán, v.v... 
nhÜng viŒc tr†ng Çåi hånh phúc cûa Ç©i mình thì låi 
bÕ quên.  
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Trong ngày có rÃt nhiŠu tâm tÜªng, tánh tình, 
tÆp khí khªi lên không ngØng, cái này chÜa Çi thì cái 
kia Çã t§i. VØa vui ÇÜ®c hai phút thì sau Çó låi giÆn, 
h‰t giÆn Ç‰n buÒn, h‰t buÒn thì lo, h‰t lo Ç‰n s®, v.v... 
M‡i khi có tâm trång buÒn phiŠn, khó chÎu, ta phäi 
tÆp nhÆn diŒn ngay.  

Ta không th‹ ghi chép h‰t nh»ng v†ng tÜªng 
và v†ng tình khªi lên trong ngày, nhÜng có th‹ ghi låi 
nh»ng tÜ tÜªng hay v†ng tình nào thÜ©ng khªi lên và 
làm phiŠn ta nhiŠu nhÃt. 

Thí dø nh»ng tánh xÃu sau Çây thÜ©ng khªi 
lên trong tôi: 

Tham lam, giÆn h©n, ganh tÎ, kiêu cæng, khinh 
ngÜ©i, thích chê bai kÈ khác, khoe khoang, ích k›, cÓ 
chÃp, lÜ©i bi‰ng, Ç¶c tài, nói nhiŠu, nhút nhát, cÙng 
ÇÀu, hay lo, nóng näy, hay khóc, tûi thân, Ça nghi, 
m¥c cäm, v.v...  

 
Bài tÆp :  
 
- Tìm và ghi ra 5 tánh xÃu nÖi mình. N‰u tìm 

không ra thì có th‹ nh© ngÜ©i quen (nhÜ anh em, 
bån bè) chÌ giúp. 

- Tìm và ghi ra 5 tánh tÓt nÖi mình. Cái này tÆp cho 
ta tìm låi chûng tº tÓt s¤n có cûa mình Ç‹ phát 
tri‹n sau này. 
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- Ghi ra 5 tánh xÃu mà mình ghét nhÃt nÖi kÈ khác. 
Ghi ra nhÜ vÆy Ç‹ tránh ÇØng phåm vào nh»ng l‡i 
Çó chÙ không phäi Ç‹ chÌ trích ho¥c tæng lòng thù 
ghét.  

- Ghi ra 5 tánh tÓt mà mình thích nhÃt nÖi kÈ khác. 
Cái này tÆp cho ta nhìn thÃy ÇiŠu tÓt nÖi kÈ khác. 
Và n‰u nh»ng tánh tÓt này mình chÜa có thì tÆp 
phát tri‹n chúng. 

 
2) L¿a ra m¶t tánh xÃu Ç‹ sºa 

 
Trong nh»ng tánh xÃu nêu ª trên, thí dø cái 

tánh hay nóng giÆn làm tôi khó chÎu, kh° sª nhÃt nên 
tôi muÓn sºa nó trÜ§c. Vì nó mà tôi æn không ngon, 
ngû không yên, trong lòng bÙc rÙc, không thích giao 
thiŒp v§i ai, vì hÍ ai mà nói trái š là tôi n°i giÆn liŠn. 
ThÃy m¥t ai cÛng khó Üa và nghi ng© ngÜ©i ta nói 
xÃu tôi, lÜ©ng gåt tôi, hãm håi tôi, v.v... 

Thông thÜ©ng chúng ta có nhiŠu tánh xÃu, 
nhÜng tÃt cä ÇŠu liên quan v§i nhau vì th‰ n‰u sºa 
m¶t tánh xÃu (cÀm ÇÀu, månh nhÃt) thì nh»ng tánh 
xÃu kia së t¿ nhiên tiêu giäm. Sau khi bi‰t cách 
chuy‹n hóa m¶t tánh rÒi thì së dÍ tu sºa nh»ng tánh 
khác.  

Tu sºa không có nghïa là Çè nén (refouler, 
repress) nhÜ Ça sÓ thÜ©ng làm m¶t cách vô š thÙc, h† 
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cho r¢ng tu thì không ÇÜ®c nhÜ th‰ này, không ÇÜ®c 
nhÜ th‰ kia. Khi tôi n°i giÆn, bån bäo tôi ÇØng giÆn 
n»a ! NgÜ©i tu không nên n°i giÆn. Nghe nhÜ th‰ tôi 
bèn nén giÆn, d¢n xuÓng và nuÓt vào bên trong. M‡i 
khi n°i giÆn, tôi không cho cÖn giÆn hiŒn ra m¥t Ç‹ 
bån khÕi thÃy, nhÜng cái giÆn Çó vÅn còn và n¢m 
ngay nÖi c° h†ng làm tôi nghËn ngào nói không ra 
l©i, ho¥c n¢m trong lÒng ng¿c làm tôi khó thª. CÙ th‰ 
m‡i lÀn n°i giÆn là tôi låi nuÓt nó vào trong và bên 
ngoài thì giä b¶ mÌm cÜ©i tÌnh bÖ, lâu ngày cái giÆn 
Çóng thành m¶t cøc bên trong g†i là n¶i k‰t. NgÜ©i 
Pháp m‡i khi b¿c mình chuyŒn gì mà phäi nén låi thì 
h† thÜ©ng nói: tôi có nh»ng cøc nghËn (j'ai les 
boules). Nghe buÒn cÜ©i nhÜng rÃt chính xác! 

Tu hành hay tu sºa không phäi là Çè nén, che 
ÇÆy, nuÓt vào nh»ng giÆn h©n, lo âu, buÒn phiŠn, 
v.v... Ç‹ nó Çóng thành cøc bên trong lâu ngày sinh 
bŒnh, mà là làm sao cho cái giÆn Çó tan bi‰n Çi và 
trong tÜÖng lai không còn n°i giÆn n»a ho¥c n‰u có 
thì giÆn vØa khªi liŠn tan bi‰n tÙc kh¡c. 

Trong tÃt cä phiŠn não, nóng giÆn (sân) là 
tánh xÃu nguy håi nhÃt, nó thiêu ÇÓt thân tâm và thiêu 
ÇÓt luôn bao nhiêu công ÇÙc. Vì không t¿ chû và ÇiŠu 
khi‹n ÇÜ®c nóng giÆn mà ngÜ©i ta chºi m¡ng nhau, 
thù ghét nhau rÒi chém gi‰t nhau. Bao nhiêu Çau kh° 
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chi‰n tranh trên Ç©i này ÇŠu b¡t nguÒn tØ cái giÆn. Vì 
th‰ ngÜ©i tu phäi cÓ g¡ng sºa và chuy‹n hóa cái giÆn.  
 
3) ñi tìm v†ng tÜªng 

 
Xin bån Ç†c chú š, ch» v†ng tÜªng ÇÜ®c dùng 

ª Çây không phäi là nh»ng š nghï khªi lên loån xå 
trong lúc ngÒi thiŠn nhÜ ThiŠn tông hay nói t§i, mà là 
s¿ tin tÜªng sai lÀm.  

ñây là giai Çoån quan tr†ng nhÃt trong ti‰n 
trình tu sºa phiŠn não. M¶t (hay nhiŠu) tánh xÃu 
không th‹ t¿ nhiên mà có. Nó có là vì nh»ng cái 
tÜªng (croyances, belief systems) nhÜ thành ki‰n, 
quan niŒm, tÆp quán, v.v... Çúc k‰t thành m¶t lŠ lÓi 
suy nghï  khi‰n ta khªi ra tình cäm, tánh tình nhÜ 
vÆy, Çây chính là v†ng tÜªng mà tôi Çã ÇÎnh nghïa ª 
phÀn trÜ§c. Tìm và nhÆn ra v†ng tÜªng (croyance 
erronée, wrong belief) này không phäi dÍ, vì n‰u dÍ 
thì ta Çã không kh° sª phiŠn não tØ bÃy lâu nay. NgÒi 
thiŠn nhìn š tÜªng, š niŒm khªi lên læng xæng không 
ngØng tuy vÆy mà còn dÍ hÖn Çi tìm cái v†ng tÜªng 
(kiên cÓ) Çã cho ra cái tánh xÃu (v†ng tình) kia.  XÜa 
nay ta thÜ©ng quen sÓng v§i nh»ng cái tÜªng cûa 
mình và tin theo nó. Ta Çã Ç‹ nó nhÆp vào và trª 
thành tÆp khí, ta là nó, nó là ta, khi nó nghï thì ta 
tÜªng mình nghï, khi nó suy tÜ thì ta tÜªng mình suy 
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tÜ, vì th‰ nên rÃt khó nhÆn ra nó !  M‡i khi có chuyŒn 
buÒn phiŠn, ngÒi xuÓng xét låi ta chÌ thÃy mình Çúng 
và kÈ khác sai. Ta quá quen thu¶c v§i ÇÜ©ng lÓi suy 
tÜ (ngã ki‰n, ki‰n thû) Çó nên dù suÓt ngày suy nghï, 
cuÓi cùng ta cÛng vÅn thÃy mình Çúng.  

 Ÿ Çây cÀn nói thêm vŠ tâm lš phÙc tåp cûa 
con ngÜ©i. Nh»ng š nghï hay š tÜªng khªi lên trong 
tâm mà ta có th‹ bi‰t ÇÜ®c, Çó chÌ là m¶t phÀn nhÕ 
cûa tâm thÙc. Tâm thÙc cûa ta có th‹ ví nhÜ m¶t täng 
bæng n°i (iceberg), phÀn nhÕ lú trên m¥t bi‹n là 
nh»ng v†ng tÜªng thô kŒch hiŒn trên m¥t š thÙc, còn 
phÀn to tÜ§ng n¢m ngÀm phía dÜ§i là nh»ng tÆp khí 
v†ng tÜªng kiên cÓ. Cái phÀn trôi ngÀm ª dÜ§i vÜ®t 
ngoài tÀm cûa Ý ThÙc (conscience). Tâm lš h†c hiŒn 
Çåi g†i phÀn ngÀm ª dÜ§i là Vô ThÙc (l'Inconscient). 
Cái vô thÙc này chÙa Ç¿ng tÃt cä nh»ng thÙ mà ta vô 
tình tích lÛy nhÜ: v†ng tÜªng, quan niŒm, thành ki‰n, 
tÆp quán, chÜÖng trình, n¶i k‰t, v.v... nói chung là 
nghiŒp.   

 Ý thÙc 
    
 Vô thÙc   
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Trong Ç©i sÓng hàng ngày chúng ta tÜªng 
mình làm chû ÇÜ®c suy nghï, tình cäm và hành Ç¶ng 
cûa mình nhÜng phÀn nhiŠu chúng ta bÎ Vô thÙc ÇiŠu 
khi‹n mà không hay. Trong lúc ngÒi thiŠn, có th‹ ta 
không có m¶t š tÜªng (hay v†ng tÜªng) nào khªi lên, 
nhÜng Çó m§i chÌ là trên m¥t š thÙc, nh»ng n¶i k‰t 
ngû ngÀm ª dÜ§i vÅn còn nguyên chÜa ÇÜ®c chuy‹n 
hóa. Bªi th‰ có ngÜ©i tu thiŠn lâu næm, ngÒi yên nhÆp 
ÇÎnh không suy nghï ÇÜ®c m¶t ngày Ç‰n vài ngày, 
nhÜng tánh tình không thay Ç°i, vÅn kiêu cæng, ngã 
mån, sân, si, ái, Ó, v.v...  

 
* Thí dø: m‡i khi bån bè h†p m¥t nói chuyŒn 

vui là tôi cÙ nhè anh Ba mà phê bình chÌ trích, dù anh 
không bao gi© nói m¶t câu Çä Ç¶ng xúc phåm Ç‰n tôi. 
Thái Ç¶ vô lš cûa tôi Çã ÇÜ®c bån bè khuyên nh¡c và 
m‡i lÀn ra vŠ tôi ÇŠu công nhÆn là tôi vô lš vì anh Ba 
không có l‡i và chính tôi cÛng không thù ghét gì anh 
Ãy. Tôi Çã æn næn hÓi hÆn và t¿ nhû lÀn sau cÄn thÆn 
không gây s¿ v§i anh Ba n»a. NhÜng sao kÿ quá, m‡i 
lÀn thÃy anh tôi không kŠm ch‰ n°i, miŒng cÙ v†t ra 
l©i chÌ trích !!!  Suy nghï mãi mà không hi‹u tåi sao !  
Ý thÙc thÃy rõ là không có lš do gì Ç‹ chÓng báng chÌ 
trích anh Ba, nhÜng tôi bi‰t có m¶t cái gì không °n 
n¢m ª dÜ§i Çáy tâm thÙc Çã sai khi‰n tôi làm chuyŒn 
Çó, Ç‹ rÒi vŠ Ç‰n nhà thì låi æn næn!  Sau khi l¡ng tâm 
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truy tìm tôi nhÆn ra là tôi Çã có thành ki‰n xÃu ÇÓi v§i 
anh Ba vì anh làm nghŠ lái buôn và tôi tin r¢ng ngÜ©i 
lái buôn là hång lÜu manh, xäo trá. 

 
* Thí dø khác: Cô Hai là ngÜ©i giàu sang, 

hiŠn hÆu, duyên dáng, có h†c thÙc, ÇÜ®c chÒng con 
yêu m‰n, bån bè kính n‹. Cô có ÇÀy Çû vÆt chÃt tiŒn 
nghi và tình cäm nhÜng trong tÆn Çáy lòng cô vÅn 
cäm thÃy buÒn, m¶t n‡i buÒn man mác vô duyên c§. 
Có nhiŠu ngÜ©i mÖ Ü§c thèm ÇÜ®c nhÜ cô là h† sung 
sÜ§ng l¡m, nhÜng tåi sao chính cô låi cäm thÃy không 
hånh phúc ?  Ý thÙc bi‰t rõ không có lš do gì Ç‹ buÒn 
kh°, nhÜng cô có m¶t niŠm u uÄn nào Çó n¢m sâu 
trong tiŠm thÙc25 thÜ©ng theo ám änh mà cô không 
hay bi‰t.  

 
Ÿ giai Çoån này ngÜ©i tu rÃt cÀn s¿ tr® l¿c bên 

ngoài, Çó là thÀy lành, bån tÓt. NgÜ©i ta thÜ©ng nói: 
"viŒc ngÜ©i thì sáng, viŒc mình thì quáng".  ThÀy bån 
là nh»ng ngÜ©i ngoài cu¶c, có th‹ ÇÜa š ki‰n giúp ta 
vÜ®t thoát ÇÜ©ng lÓi suy tÜ lÄn quÄn cûa mình.  

 
 

                                                 
25 Vô thÙc còn ÇÜ®c g†i là tiŠm thÙc, có nghïa là cái thÙc n¢m ª 
phía dÜ§i. 
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Thí dø vŠ cái giÆn 
 

Ai nÃy trong chúng ta ÇŠu bi‰t th‰ nào là cái 
giÆn. Bình thÜ©ng khi m†i viŒc êm xuôi thì không ai 
n°i giÆn. Chúng ta n°i giÆn khi bÎ xúc phåm, trái š 
ho¥c g¥p viŒc gì không vØa lòng. NhÜ vÆy nguyên 
nhân ÇÜa Ç‰n cái giÆn chính là s¿ trái š.  

Khi ta giÆn m¶t ngÜ©i nào Çó thì có hai trÜ©ng 
h®p: 

1) ngÜ©i kia cÓ š ch†c tÙc, gây s¿ ho¥c m¡ng 
chºi ta. 

2) ngÜ©i kia vô tình, không cÓ š ch†c tÙc gây s¿ 
mà ta tÙc giÆn, bªi vì ta không chÃp nhÆn 
ho¥c không hài lòng ÇiŠu gì Çó nÖi ngÜ©i kia. 

 
TrÜ©ng h®p thÙ nhÃt, n‰u ngÜ©i kia cÓ š gây 

s¿ mà ta n°i giÆn thì ta l‡i 50%. Tåi sao låi 50%, 
Çúng ra phäi là 0% chÙ ? Theo quan niŒm ngoài Ç©i, 
khi bÎ ngÜ©i khác gây s¿ ki‰m chuyŒn thì ta có quyŠn 
n°i giÆn, Çó là ÇiŠu ÇÜÖng nhiên. NhÜng theo Çåo thì 
ngÜ©i kia gây s¿ nhÜng giÆn hay không là do ta, ta 
làm chû, n‰u ta n°i giÆn tÙc là ta Çã dính m¡c, chÃp 
trÜ§c rÒi, tôi cho l‡i 50% là còn khoan dung. Vì theo 
luÆt nhân quä thì ta Çã làm gì Ç‹ khi‰n ngÜ©i kia gây 
s¿ v§i ta ? Không th‹ vô duyên vô c§ mà gây s¿ 
ÇÜ®c. 
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TrÜ©ng h®p thÙ nhì, ngÜ©i kia không cÓ š 
ch†c tÙc, gây s¿ mà ta n°i giÆn thì Çó là ta l‡i 100%. 
Vì do tÆp khí, phiŠn não Çã khi‰n ta không chÃp nhÆn 
và b¿c mình ngÜ©i kia, vÆy thì ta phäi quay trª vào 
tâm mình mà sºa. Tâm bình thì th‰ gi§i bình. 

 
* Hai v® chÒng anh Bäy ÇŠu theo Çåo PhÆt, 

nhÜng anh Bäy thích tu ThiŠn còn chÎ Bäy thích TÎnh 
ñ¶. Anh Bäy tánh tình dÍ dãi ai tu cái gì cÛng ÇÜ®c, 
miÍn có tu là tÓt rÒi. NhÜng v® anh låi muÓn anh tu 
TÎnh ñ¶ vì chÎ tin r¢ng th©i nay là Ç©i måt pháp, chÌ 
có TÎnh ñ¶ m§i là con ÇÜ©ng duy nhÃt Ç‹ giäi thoát. 
M‡i khi nói chuyŒn Çåo mà anh Bäy nh¡c Ç‰n các 
kinh nhÜ  ñåi NiŒm XÙ (Maha Satipatthana) trong Çó 
ñÙc PhÆt nói hành thiŠn TÙ NiŒm XÙ là con ÇÜ©ng 
duy nhÃt dÅn Ç‰n giäi thoát thì v® anh låi n°i giÆn 
khó chÎu. Cä hai ÇŠu tu theo PhÆt mà tåi sao phiŠn 
não høc h¥c nhau hoài ?  VÃn ÇŠ ª ch‡ nào ?  

VÃn ÇŠ n¢m ª ch‡ tin và chÃp  vào m¶t ÇiŠu 
cho là Çúng, là tÓt rÒi muÓn ngÜ©i khác cÛng phäi tin 
theo mình. ñây là m¶t v†ng tÜªng (fausse croyance, 
wrong belief), nguyên nhân dÅn Ç‰n tranh luÆn và bÃt 
hòa. 

ñúng lš ra anh/chÎ phäi làm nhÜ th‰ này m§i 
Çúng.  N‰u anh/chÎ không làm nhÜ vÆy là sai, tôi 
không chÃp nhÆn ÇÜ®c nên tôi n°i giÆn. 
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Ta có quyŠn tin nh»ng gì mình tÜªng là Çúng, 
nhÜng n‰u muÓn ngÜ©i khác phäi tin theo ta thì Çó là 
m¶t loåi tin sai lÀm (v†ng tÜªng). TŒ hÖn n»a là 
cuÒng tín, cho r¢ng giÆn là phäi n‰u ngÜ©i khác 
không làm theo š cûa ta.  

* Tôi Ç‰n thæm chÎ Ba, thÃy chÎ Çang giÆn d» 
quát tháo th¢ng Tí: 

- Tôi giÆn quá là giÆn ! 
- Tåi sao vÆy? 
- Vì tôi nói nó không nghe l©i.  
- ChÎ nói nó không nghe l©i thì sao ? 
- Thì Çó là ch†c giÆn tôi chÙ sao ! 
Ÿ Çây chÎ Ba tin tÜªng hai ÇiŠu :  

1) nh»ng gì chÎ nói là Çúng. 
2) viŒc chÎ giÆn th¢ng con cÛng Çúng luôn. 

Vì thÃy giÆn nhÜ th‰ là Çúng nên chÎ n°i giÆn 
ÇŠu ÇŠu, giÆn thÜ©ng xuyên. Ban ÇÀu giÆn th¢ng con 
không nghe l©i mË, sau t§i giÆn chÒng không nghe l©i 
v®, k‰ Ç‰n giÆn bà con bån bè không nghe l©i chÎ, 
v.v... 

NiŠm tin sai lÀm (v†ng tÜªng) cûa chÎ Ba là: 
tÃt cä nh»ng gì chÎ nghï, nói, làm ÇŠu là Çúng. HÍ ai 
trái š chÎ là chÎ phäi giÆn, có quyŠn giÆn, và giÆn nhÜ 
vÆy là Çúng. 

 



YTT 127

Thông thÜ©ng ÇiŠu làm cho ta dÍ n°i giÆn là 
cÓ chÃp cho mình Çúng và Çòi hÕi ngÜ©i khác phäi 
thuÆn theo mình, không ÇÜ®c chÓng trái låi mình, Çåo 
PhÆt g†i Çó là ngã ki‰n hay ngã ki‰n thû. 

 
Thí dø vŠ cái s® 

 
ChÎ Ba có tÆt hay s®, s® bÎ chÌ trích phê bình. 

M‡i khi chÎ Çang nói chuyŒn mà có ai chau mày, nhíu 
m¡t, mÌm cÜ©i, nh‰ch môi, Çùa gi«n, v.v... là chÎ cäm 
thÃy m¡c cª, lo s® nghï r¢ng chÎ Çã l« l©i hay làm 
ÇiŠu gì sai quÃy không °n và ngÜ©i kia së Çi rêu rao 
nói xÃu chÎ. Sau bu°i nói chuyŒn chÎ vŠ nhà tâm hÒn 
bÃt an, hÓi hÆn và lÀn sau s® hãi và tránh né ngÜ©i 
hôm n† Çã chau mày nhíu m¡t. 

Tâm trång s® (bÎ chÌ trích phê bình) cûa chÎ 
Ba ÇÓi v§i Çåo PhÆt trên lš thuy‰t không có gì håi và 
không n¢m trong 10 phiŠn não chính, nhÜng thÆt ra 
nó là m¶t phiŠn não. Vì phiŠn não có nghïa là não håi 
và làm mình buÒn phiŠn.  

ChÎ Ba có Ç‰n g¥p tôi và bày tÕ n‡i s® "vô 
duyên" cûa chÎ. Tôi dÅn giäi cho chÎ hi‹u cái làm cho 
chÎ hay s® không phäi là s¿ chau mày, nhíu m¡t, mÌm 
cÜ©i, nh‰ch môi, cûa nh»ng ngÜ©i kia, mà là cái š 
nghï : "Tôi không muÓn bÎ phê bình chÌ trích ! N‰u 
h† chau mày, nhíu m¡t, Çùa gi«n tÙc là h† khinh 
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thÜ©ng tôi, coi tôi không ra gì và së Çi nói xÃu tôi v§i 
ngÜ©i khác."  ChÎ Ba Çã Çóng khung cái š nghï này 
và ghi kh¡c nó vào trong tâm. TØ Çó š nghï này trª 
thành m¶t s¿ thÆt ÇÓi v§i chÎ, nhÜng chÎ quên mÃt Çâu 
phäi ai chau mày, nhíu m¡t ÇŠu có nghïa là khinh chÎ 
hay chÓng báng chÎ, nhiŠu khi h† bÎ n¡ng chói phäi 
chau mày, nhíu m¡t, ho¥c bÎ bøi bám vào m¡t, v.v... 
Khi chÎ nói mà h† mÌm cÜ©i có th‹ là h† ÇÒng š, ho¥c 
g®i cho h† m¶t chuyŒn vui nào Çó chÙ Çâu phäi ch‰ 
nhåo chÎ. 

 
Trên Çây chÌ là m¶t thí dø vŠ cái s®. S® là m¶t 

tâm sª, ngÜ©i nào cÛng có s®, không s® nhiŠu thì s® 
ít, không s® cái này thì s® cái kia. ñÓi tÜ®ng cûa s® 
có nhiŠu loåi: s® ma, s® chu¶t, s® r¡n, s® mèo, s® 
bóng Çêm, s® æn tr¶m, s® xe Çøng, s® tai nån, s® thÃt 
nghiŒp, s® v® hay chÒng bÕ, s® bŒnh, s® ch‰t, s® cô 
ÇÖn, s® Çám Çông, s® cänh sát, s® chi‰n tranh, s® 
thiên tai bão løt, v.v...  

Trong nh»ng cái s® nêu trên, ta có th‹ chia ra 
hai loåi: cái s® h»u lš và cái s® vô lš. Cái s® h»u lš là 
cái s® cÀn thi‰t cho cu¶c sÓng, ÇÜ®c m†i ngÜ©i công 
nhÆn nhÜ: s® æn tr¶m, s® xe Çøng, s® tai nån, s® thÃt 
nghiŒp, s® cänh sát, s® thiên tai. Vì s® xe Çøng nên ta 
không dám bæng qua ÇÜ©ng Äu, nh© vÆy bäo toàn 
tánh mång cho mình và kÈ khác. Vì s® æn tr¶m nên 
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m‡i khi Çi v¡ng ta khóa cºa nhà cÄn thÆn. Vì s® thÃt 
nghiŒp nên ta cÓ g¡ng Çi làm Çúng gi©, làm viŒc Çàng 
hoàng không cÄu thä. Vì s® cänh sát nên ta không 
dám vi phåm luÆt lŒ, nh© vÆy mà xã h¶i ÇÜ®c an ninh. 
S® bão løt nên ta Ç¡p Çê Çào mÜÖng, v.v... 

Cái s® vô lš là cái s® b¡t nguÒn tØ s¿ khûng 
hoäng tinh thÀn (trauma), y‰u bóng vía, và ÇÓi tÜ®ng 
cûa cái s® không gây nguy hi‹m Ç‰n tánh mång nhÜ: 
s® ma, s® chu¶t, s® bóng Çêm. Ma không th‹ bóp c° 
hay gi‰t ngÜ©i ÇÜ®c, tØ xÜa t§i nay không hŠ thÃy có 
chuyŒn ma gi‰t ngÜ©i mà chÌ có ngÜ©i m§i gi‰t ngÜ©i 
ÇÜ®c. Con chu¶t hình thù ghê tªm nhÜng nó không 
th‹ æn thÎt ta ÇÜ®c. Bóng Çêm dù bao phû lên ngÜ©i 
cÛng không th‹ làm håi ta ÇÜ®c.  

Cái s® dù vô lš hay h»u lš, n‰u nó làm phiŠn 
và änh hÜªng quá nhiŠu Ç‰n Ç©i sÓng hàng ngày thì ta 
cÀn phäi tu tÆp Ç‹ chuy‹n hóa.  
 
Thí dø vŠ cái lo 
 

ChÎ Hai có tÆt hay lo. M‡i khi anh Hai ho¥c 
hai ÇÙa con trai Çi Çâu vŠ trÍ, ª nhà chÎ rÃt lo, Çi ra Çi 
vào ÇÙng ngÒi không yên, ÇÀu óc suy nghï, tÜªng 
tÜ®ng Çû chuyŒn không may bÃt tr¡c xäy ra cho 
chÒng và con. ñ‰n khi chÒng con vŠ thì chÎ m§i yên 
tâm nhÜng låi buÒn b¿c, la m¡ng, trách móc tåi sao Çi 
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Çâu vŠ trÍ mà không báo cho chÎ hay. Nguyên nhân 
lo cûa chÎ là cái tÜªng : "Çi Çâu vŠ trÍ tÙc là bÎ tai 
nån". ChÎ không th‹ nào nghï khác hÖn là tai nån. Vì 
nghï và tin là tai nån nên chÎ Çâm lo. 

 
Tóm låi trong Ç©i sÓng hàng ngày, m‡i khi 

cäm thÃy buÒn phiŠn, b¿c tÙc, khó chÎu, bÃt an, lo âu, 
s® hãi, v.v... Çó là lúc ta cÀn xét låi và tìm cho ra 
nh»ng v†ng tÜªng, š nghï, thành ki‰n nào Çã khi‰n 
cho ta phän Ùng (v†ng tình) nhÜ vÆy. 

 
* M‡i khi có viŒc cÀn s¿ giúp Ç«, tôi Çi hÕi 

nh»ng ngÜ©i quen và n‰u h† tØ chÓi thì tôi cäm thÃy 
xÃu h°, chán Ç©i và chán ghét tÃt cä m†i ngÜ©i. Lúc 
này tôi cÀn ngÒi xuÓng Ç‹ nhÆn diŒn: 
- Tôi Çã nhÆn thÙc th‰ nào vŠ s¿ viŒc trên ?  Ghi 

nhÆn Çúng nhÜ thÆt hay Çã nhìn qua læng kính 
v†ng tÜªng ? 

- Tôi Çã có š nghï gì trÜ§c khi Çi nh© vä ngÜ©i 
khác ?  

- Khi bÎ tØ chÓi thì tôi Çã nghï gì Ç‹ cäm thÃy xÃu 
h° ?  

- Ý nghï cûa tôi có ch¡c là Çúng không ? 
- N‰u chÌ bÎ vài ngÜ©i tØ chÓi mà cho tÃt cä m†i 

ngÜ©i trên th‰ gian này ÇŠu xÃu, rÒi sinh ra chán 
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Ç©i. S¿ suy tÜ phán xét nhÜ vÆy có h®p lš (logic) 
không ? 

- M¶t š nghï ÇÜa Ç‰n kh° Çau có Çáng cho ta tin 
và chÃp nhÆn không ? 

 
4) Chuy‹n Ý 
 
1) VÃn ÇŠ nhÆn thÙc hay s¿ l®i håi cûa š nghï 

 
TrÜ§c h‰t ta cÀn hi‹u và nh§ rõ: Làm cho ta 

Çau kh° phiŠn não không phäi là s¿ vÆt bên ngoài mà 
là s¿ nhÆn thÙc cûa ta ÇÓi v§i nó.  NhÆn thÙc 
(perception) là cái thÃy, suy nghï và cäm nhÆn.  

 
ñÙc PhÆt trên ÇÜ©ng Çi khÃt th¿c bÎ m¶t ngÜ©i 

Bà la môn theo sau m¡ng chºi thÆm tŒ, nhÜng Ngài 
vÅn thän nhiên ung dung t¿ tåi. Trong khi Çó chÌ cÀn 
ngÒi yên hÒi tÜªng låi m¶t chuyŒn trái š là ta buÒn 
b¿c tÙc giÆn. Th‰ nghïa là sao ? N‰u nói bÎ ngÜ©i bên 
ngoài m¡ng chºi là kh° thì tåi sao ñÙc PhÆt không 
buÒn giÆn ? Trong khi Çó hiŒn tåi bây gi© và ª Çây 
không có ai Çang m¡ng chºi hay làm gì ta nhÜng tåi 
sao ta låi buÒn b¿c ? Chính nh»ng š tÜªng vŠ s¿ viŒc 
trái š quá khÙ hiŒn lên trong tâm làm cho ta kh° sª 
buÒn giÆn. 
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Tôn giä Phú Lâu Na (Purna) khi tình nguyŒn 
Çi ho¢ng pháp ª xÙ Du Lô Na (Sronaparanta) Çã ÇÜ®c 
ÇÙc PhÆt hÕi n‰u dân xÙ Çó m¡ng chºi ông thì sao ? 
Ngài Phú Lâu Na trä l©i: con nghï h† hãy còn tÓt vì 
chÜa dùng gÆy g¶c Çánh con. ñÙc PhÆt hÕi n‰u h† 
dùng gÆy g¶c Çánh ông thì sao ? Ngài Phú Lâu Na 
Çáp: con nghï  h† hãy còn tÓt vì chÜa dùng Ç‰n dao 
ki‰m Çâm con bÎ thÜÖng n¥ng. ñÙc PhÆt låi hÕi: n‰u 
h† dùng dao ki‰m Çâm ông bÎ thÜÖng n¥ng thì sao ? 
Ngài Phú Lâu Na Çáp: con nghï  h† vÅn còn tÓt vì 
chÜa gi‰t con. ñÙc PhÆt hÕi ti‰p n‰u h† gi‰t ông thì 
sao ? Ngài Phú Lâu Na bình thän trä l©i: Çó là h† 
giúp con tØ bÕ cái thân tÙ Çåi kh° Çau này Ç‹ s§m 
nhÆp Ni‰t Bàn.  Nh© suy nghï  nhÜ vÆy nên Phú Lâu 
Na không s® hãi và Çã giáo hóa ÇÜ®c dân xÙ Du Lô 
Na. 

Trong kinh Thûy Dø26, ngài Xá L®i PhÃt có 
nói vŠ næm cách suy nghï Ç‹ chuy‹n hóa phiŠn não 
khi ti‰p xúc v§i ngÜ©i xung quanh tùy theo thân, 
khÄu, š cûa h†. 

ñÓi v§i ngÜ©i có hành Ç¶ng không dÍ 
thÜÖng27 và tÓt lành, nhÜng l©i nói låi dÍ thÜÖng thì ta 
                                                 
26 Trung A Hàm, phÄm Xá Lê Tº TÜÖng Ðng. ViŒn nghiên cÙu 
PhÆt h†c ViŒt Nam Ãn hành 1991. 
27 Trong kinh dùng ch» "tÎnh hånh", ª Çây tôi không trích 
nguyên væn mà chÌ lÃy Çåi š. 
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không nên nh§ nghï vŠ hành Ç¶ng cûa h† mà chÌ nên 
nghï vŠ l©i nói cûa h†. 

ñÓi v§i ngÜ©i có l©i nói không dÍ thÜÖng, 
nhÜng hành Ç¶ng dÍ thÜÖng thì ta không nên nh§ 
nghï vŠ l©i nói cûa h† mà chÌ nên nghï vŠ hành Ç¶ng 
cûa h†. 

ñÓi v§i ngÜ©i có hành Ç¶ng và l©i nói không 
dÍ thÜÖng, nhÜng tâm š có chút dÍ thÜÖng thì ta chÌ 
nên nh§ nghï Ç‰n tâm š cûa ngÜ©i Çó. 

ñÓi v§i ngÜ©i có hành Ç¶ng, l©i nói và tâm š 
không dÍ thÜÖng thì ta nên nghï nhÜ sau: "ngÜ©i này 
cä ba nghiŒp ÇŠu không thanh tÎnh, tÓt lành, khi ch‰t 
së Ç†a vào cänh kh°, rÃt Çáng thÜÖng.  N‰u ngÜ©i này 
g¥p ÇÜ®c bån tÓt thì ba nghiŒp së trª nên thanh tÎnh, 
sau khi ch‰t së sinh lên cõi lành".  Nh© nghï nhÜ vÆy 
ta së phát khªi lòng tØ bi. 

ñÓi v§i ngÜ©i có hành Ç¶ng, l©i nói và tâm š 
tÓt lành, dÍ thÜÖng thì ta nên thÜ©ng nghï vŠ hành 
Ç¶ng, l©i nói và tâm š cûa ngÜ©i Çó.  Nh© vÆy tâm ta 
ÇÜ®c hoan h›. 

Chúng ta hay Ç° l‡i cho ngÜ©i và s¿ vÆt bên 
ngoài làm ta Çau kh° mà không bi‰t kh° Çau hay 
hånh phúc là do s¿ nhÆn thÙc và lŠ lÓi suy nghï cûa 
mình. 
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* Thí dø: ChÒng tôi hôm nay Çi làm vŠ trÍ hÖn 
m†i ngày, ª nhà tôi làm cÖm d†n s¤n và nóng lòng 
ngÒi ch©. VŠ Ç‰n nhà anh chÌ nói ng¡n ng†n là hôm 
nay công viŒc nhiŠu và trên ÇÜ©ng vŠ bÎ kËt xe, rÒi 
ngÒi vào bàn æn ngay. Qua viŒc này tôi có nhiŠu cách 
nhÆn thÙc: 

a) Tôi nghï là anh nói dÓi. 
b) Tôi nghï là anh che dÃu tôi m¶t ÇiŠu gì, vì tåi 
sao không k‹ cho tôi nghe rõ hÖn chi ti‰t công 
viŒc, kËt xe ª khu nào, v.v... 
c) Tôi tin anh nói thÆt, nhÜng anh không bi‰t chú 

š và cám Ön s¿ lo l¡ng sæn sóc cûa tôi. 
d) Tôi tin anh nói thÆt và nghï ch¡c anh Çói và 
mŒt l¡m. 

N‰u tôi nhÆn thÙc s¿ viŒc theo ki‹u a), b), c) 
thì ch¡c ch¡n tôi së cäm thÃy khó chÎu, buÒn b¿c. 
NhÜng n‰u tôi nhÆn thÙc theo ki‹u d) thì tôi së 
thÜÖng và t¶i nghiŒp chÒng mình. ThÜÖng hay ghét là 
tùy s¿ nhÆn thÙc (suy nghï) cûa tôi chÙ không phäi tåi 
anh nói dÓi hay nói thÆt, vì th¿c s¿ anh có nói dÓi hay 
không, có mŒt hay Çói, ÇiŠu này tôi không th‹ bi‰t 
ÇÜ®c. 

Có nhiŠu ngÜ©i g¥p hoån nån hay vài chuyŒn 
bÃt nhÜ š liŠn nghï mình là ngÜ©i Çau kh° nhÃt trên 
Ç©i rÒi chán nän, tuyŒt v†ng và nghï Ç‰n t¿ tº. Bình 
thÜ©ng ít có ai t¿ tº vì Çói khát hay vì thi‰u æn thi‰u 
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m¥c, mà h† t¿ tº vì kh° tâm, thÃt tình, thÃt v†ng, 
chán chÜ©ng, quÄn trí. Trong tâm cûa h† không còn 
lÓi thoát, cách suy nghï  cûa h† Çã ÇÜa h† Ç‰n ÇÜ©ng 
cùng và nghï r¢ng t¿ tº là con ÇÜ©ng duy nhÃt Ç‹ 
thoát kh°. 

 
DÜ§i Çây là vài lÓi suy nghï m¶t chiŠu, rÃt 

nguy hi‹m:  
- Tôi là ngÜ©i kh° nhÃt trên Ç©i. 
- H¡n là ngÜ©i xÃu nhÃt. 
- TÃt cä m†i ngÜ©i  ÇŠu th‰ này th‰ n† ... 
- ThÀy X,Y là ngÜ©i giÕi nhÃt, hay nhÃt... 
- Tôi là ngÜ©i (giàu, nghèo, ÇËp, xÃu, giÕi, ngu, 

v.v...) nhÃt. 
- NgÜ©i kia là (ác, tÓt, dÍ ghét, dÍ thÜÖng, 

v.v...) nhÃt. 
- Tôi (tin) ch¡c ch¡n ngÜ©i Çó, viŒc Çó là nhÜ 

vÆy. 
- TÃt cä  m†i ngÜ©i hay s¿ vÆt là ... nhÜ vÆy. 

N‰u tôi cÙ nghï mình là ngÜ©i kh° nhÃt trên 
Ç©i thì th‰ nào tôi cÛng t¿ tº.  

N‰u h¡n là ngÜ©i xÃu nhÃt thì tôi phäi ghét 
h¡n. 

N‰u ThÀy X,Y là ngÜ©i hay nhÃt, giÕi nhÃt thì 
ÇÜÖng nhiên tôi phäi kính phøc và coi thÜ©ng nh»ng 
thÀy khác. 
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N‰u tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu ích k›, bÀn tiŒn thì 
tôi không thèm chÖi v§i ai h‰t. 

Vì suy nghï, quan niŒm nhÜ vÆy nên phän Ùng 
cûa tôi trª thành tuyŒt ÇÓi và chû quan. Nó së gây cho 
tôi nhiŠu phiŠn mu¶n kh° Çau.  

 
2) Thay th‰ v†ng tÜªng 

 
XÜa nay chúng ta kh° vì quen suy nghï, tÜ 

duy theo ki‹u chÃp ngã, ích k› ÇÀy thành ki‰n sai lÀm 
(tà ki‰n) thì nay phäi tÆp thay th‰ b¢ng nh»ng tÜ 
tÜªng m§i và chÜÖng trình m§i (new programs). 
Nh»ng tÜ tÜªng m§i và chÜÖng trình m§i này cÀn 
phäi gÀn v§i th¿c tåi, Çó g†i chánh tÜ duy. MuÓn có 
chánh tÜ duy thì phäi có chánh ki‰n, tÙc là s¿ thÃy và 
hi‹u bi‰t Çúng. Và muÓn có chánh ki‰n thì cÀn phäi 
h†c.  

 
DÜ§i Çây là nh»ng quan niŒm cæn bän cûa Çåo 

PhÆt mà ta cÀn h†c Ç‹ làm nŠn täng cho m†i s¿ suy tÜ 
cûa mình:  

- Lš nhân duyên: TÃt cä s¿ vÆt trên th‰ gian này 
ÇŠu do nhân duyên h®p thành, không phäi t¿ 
nhiên mà có. 

- Tam Pháp ƒn: vô thÜ©ng, kh°, vô ngã. 
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- Lš duy tâm sª hiŒn hay Vån pháp duy thÙc: 
M†i s¿ vÆt ÇŠu không có t¿ tánh, chúng änh 
hiŒn tùy theo s¿ nhÆn thÙc cûa ta. 

- Lòng tØ bi: Suy tÜ, nghï tÜªng trên s¿ thÜÖng 
yêu và thông cäm, không Ç¶c Çoán, không 
nghï xÃu và làm håi kÈ khác.  

 
- Nhân duyên  

SÓng ª Ç©i ai cÛng mong muÓn cái này, cái 
kia, muÓn s¿ vÆt theo š mình, nhÜng s¿ vÆt xäy ra 
theo luÆt nhân duyên chÙ không phäi theo š ta. Vì 
không bi‰t nhÜ th‰ nên khi g¥p chuyŒn trái š thì ta 
buÒn b¿c, thÃt v†ng, bÃt mãn.  Nói vÆy không có 
nghïa là ta không mong cÀu gì h‰t, ngÒi yên phó m¥c 
cu¶c Ç©i.  Khi mong muÓn ÇiŠu gì ta phäi cÓ g¡ng tåo 
Çû nhân duyên. N‰u Çû duyên, Çû phÜ§c thì ÇiŠu 
mong cÀu së thành t¿u, thi‰u duyên thi‰u phÜ§c thì 
viŒc không thành. 

Có ngÜ©i phát tâm muÓn xuÃt gia nhÜng còn 
kËt gia Çình níu kéo. ñ‰n khi ÇÜ®c gia Çình và chÜ 
Tæng chÃp thuÆn thì låi ngã bŒnh n¥ng không xuÃt gia 
ÇÜ®c. ñây là phÜ§c xuÃt gia không Çû. 

Có nh»ng ngÜ©i t¿ nhiên Ç‰n quÃy nhiÍu 
m¡ng chºi ta m¥c dù ta chÜa hŠ làm gì h†. N‰u hi‹u 
luÆt nhân quä ba Ç©i (quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ lai) thì bi‰t 
Çó là nh»ng oan gia tØ nhiŠu Ç©i trÜ§c. 
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Làm æn buôn bán ai cÛng muÓn giàu sang 
phát Çåt, nhÜng thÎ trÜ©ng kinh t‰ lên xuÓng bÃt 
thÜ©ng. N‰u g¥p th©i g¥p th‰ ÇÜ®c giàu sang thì Çó là 
may m¡n, ngÜ®c låi là xui xÈo. NhÜng n‰u g¥p may 
thì Çó cÛng là do phÜ§c duyên. 

Hi‹u ÇÜ®c lš nhân duyên thì khi d¿ ÇÎnh làm 
công viŒc gì ta hãy cÓ g¡ng h‰t sÙc mình, nhÜng viŒc 
thành hay không ÇiŠu Çó không còn tùy thu¶c vào ta 
n»a. Ngoài Ç©i có câu: "MÜu s¿ tåi nhân, thành s¿ tåi 
thiên" (tính toán do ngÜ©i, nhÜng viŒc thành do tr©i). 

ñi Çôi v§i nhân duyên là nghiŒp quä. Khi tåo 
nhân duyên lành thì së ÇÜ®c quä báo tÓt, g†i là thiŒn 
nghiŒp. Khi tåo nhân duyên xÃu thì së g¥p quä báo 
xÃu, g†i là ác nghiŒp. NgÜ©i có thiŒn nghiŒp là ngÜ©i 
có phÜ§c nên làm gì cÛng may m¡n, thuÆn l®i, nhÜ š.  
NgÜ©i tåo nhiŠu nghiŒp ác trong quá khÙ thì hiŒn Ç©i 
thÜ©ng g¥p rûi ro, buÒn phiŠn, trái š. Thành s¿ tåi 
thiên, viŒc thành do tr©i, tr©i ª Çây không là gì khác 
ngoài luÆt nhân quä nghiŒp báo. 

 
- Tam Pháp ƒn (vô thÜ©ng, kh°, vô ngã) là nŠn 

täng cûa Çåo PhÆt.  
Vô thÜ©ng (anicca): TÃt cä s¿ vÆt trên th‰ gian 

này ÇŠu vô thÜ©ng, luôn luôn thay Ç°i. Không nh»ng 
s¿ vÆt luôn Ç°i thay mà chính ta cÛng thay Ç°i trong 
tØng giây phút, thân ta nay khÕe mai bŒnh, tình ta nay 
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ÇËp mai tàn, š ta lúc vui lúc buÒn.  Ta không th‹ làm 
chû ÇÜ®c mình và s¿ vÆt bên ngoài. NhÜng chúng ta 
låi muÓn s¿ vÆt ÇØng Ç°i thay, ta muÓn trÈ mãi không 
già, khÕe mãi không bŒnh, giàu hoài không nghèo, 
sÓng mãi không ch‰t, v.v... 

 
Kh° (dukkha): Ch» dukkha thÜ©ng ÇÜ®c dÎch 

là kh°, nhÜng dukkha mang nhiŠu š nghïa hÖn th‰ 
n»a. Nh»ng khi kh° sª, Çau Ç§n, bÃt an, Çói khát, thÃt 
v†ng, giÆn tÙc, buÒn rÀu, lo âu, s® hãi, v.v... ÇÜÖng 
nhiên là kh°, nhÜng ngay cä nh»ng lúc vui vÈ, sung 
sÜ§ng, hài lòng, no Çû, giàu sang cÛng vÅn n¢m trong 
dukkha, vì tÃt cä nh»ng cái Çó ÇŠu vô thÜ©ng. Trong 
Kinh Vô Ngã TÜ§ng (Anattalakkhanasutta) ÇÙc PhÆt 
nói nh»ng gì vô thÜ©ng là kh°. 

 
Vô ngã28 (anatta): Không có gì trên Ç©i này là 

ta (ngã) hay cûa ta (ngã sª). "Ta" chÌ là m¶t cái tên 
(danh tØ) Ç¥t ra d¿a trên næm uÄn (s¡c, th†, tÜªng, 
hành, thÙc). Chúng ta thÜ©ng cho cái thân là ta nhÜng 
xác thân này do bao nhiêu thÙ h®p thành nhÜ: xÜÖng, 
thÎt, gân, máu, tim, gan, thÆn, ph°i, Ç©m, dãi, v.v...  
Chúng ta thÜ©ng cho cái tâm suy nghï, lo âu, tÜªng 
tÜ®ng, tính toán, v.v... là Ta, nhÜng nh»ng cái Çó 

                                                 
28 xem Vô Ngã cûa Thích Trí Siêu. 



YTT 140

cÛng Çâu phäi là Ta. Nh»ng thÙ "cûa ta" nhÜ v® ta, 
con ta, nhà cûa ta, xe cûa ta, tiŠn cûa ta, v.v... cÛng 
Çâu phäi là cûa ta. Hôm nay còn thÜÖng còn yêu thì là 
v® cûa ta, ngày mai h‰t thÜÖng ra tòa ly dÎ thì là v® 
cûa ai ? Con cûa ta nuôi nÃng sæn sóc tØng ly tØng tí 
hÒi nhÕ, l§n lên nó bÕ Çi lÃy chÒng lÃy v® sÓng riêng 
Ç©i cûa nó, Çâu còn liên quan gì Ç‰n ta, Çó là chÜa k‹ 
nh»ng ÇÙa ÇÓt tiŠn phá cûa làm cha mË kh° sª Çiêu 
ÇÙng. Còn tiŠn thì nhà, xe hôm nay là cûa ta, ngày 
mai h‰t tiŠn thì nó thu¶c vŠ ai ? Hôm nay còn viŒc thì 
còn tiŠn, ngày mai h‰t viŒc (thÃt nghiŒp) thì tiŠn còn 
là cûa Ta n»a hay không ? Trong suÓt cu¶c Ç©i, 
chúng ta nai lÜng ra tåo nghiŒp phøc vø cho cái "Ta" 
và nh»ng cái "cûa Ta" Ç‹ rÒi t¡t thª ra Çi không mang 
theo ÇÜ®c m¶t chút gì, ngay cä cái quš nhÃt là thân 
xác cÛng phäi bÕ låi.  

 
Sau khi hi‹u rõ Tam Pháp ƒn, ta phäi Çem ra 

áp døng vào Ç©i sÓng hàng ngày, nghïa là tÆp suy 
nghï, tÜ duy m†i s¿ trên nŠn täng cûa Tam Pháp ƒn, 
nhìn cu¶c Ç©i qua læng kính Tam Pháp ƒn. Nh© Çó ta 
së không còn bám víu vào s¿ vÆt, không æn thua Çû 
v§i ngÜ©i khác, và bi‰t sÓng "thi‹u døc tri túc". 

 
* Thí dø: V® chÒng chung sÓng v§i nhau 10 

næm, 20 næm rÒi có chuyŒn gây g‡ ra tòa ly dÎ. N‰u 
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không bi‰t Çåo thì së æn thua Çû dành gi¿t v§i nhau 
tØng cái bàn, cái gh‰, cái ly, cái chén. NhÜng n‰u 
hi‹u lš nhân duyên và Tam Pháp ƒn, bi‰t v® chÒng là 
do nhân duyên ái luy‰n h®p thành, ngày nay ái luy‰n 
không còn thì tan, có chi phäi kh° Çau luy‰n ti‰c ? 
Nhà cºa, ÇÒ Çåc là vÆt vô tri vô giác, dù ÇÜ®c bày bán 
ª tiŒm hay ngay trong nhà mình Çi n»a cÛng Çâu phäi 
là cûa ta, vì không có cái gì trên Ç©i này là th¿c s¿ 
cûa ta h‰t (vô ngã). Suy nghï nhÜ vÆy thì Çâu còn 
muÓn tranh dành v§i nhau.  

Làm æn buôn bán lúc ÇÜ®c lúc mÃt, ngÜ©i Ç©i 
lúc ÇÜ®c thì vui mØng h§n hª, lúc mÃt thì buÒn rÀu 
chán Ç©i. NgÜ©i hi‹u lë vô thÜ©ng thì thän nhiên, 
ÇÜ®c thì tÓt mà mÃt cÛng ch£ng sao. 

M‡i khi g¥p chuyŒn kh° Çau, trái š, ta bi‰t 
bän chÃt cûa chúng là kh°, ngay cä cõi này tên cûa nó 
là Ta Bà (Saha) có nghïa là Kham NhÅn (khó chÎu). 
ñâu phäi chÌ riêng ta kh° mà có bi‰t bao nhiêu ngÜ©i 
khác cÛng kh° và có lë còn kh° hÖn ta n»a.  

 
-  Duy tâm sª hiŒn hay Vån pháp duy thÙc :  

Không nên hi‹u lÀm ch» duy tâm nghïa là 
muÓn nghï gì thì nghï và cänh bên ngoài së hiŒn ra 
nhÜ th‰. Thí dø nhÜ Ç©i là kh° mà cÙ nghï sÜ§ng thì 
ta së sÜ§ng, bŒnh ung thÜ gÀn ch‰t mà cÙ nghï mình 
khÕe thì së khÕe, Çau ræng mà nghï không Çau thì 
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ræng së h‰t Çau. Tr©i Çang mÜa mà cÙ nghï là tr©i 
n¡ng rÒi thän nhiên Çi ra ngoài thì së bÎ Ü§t rÒi cäm 
lånh. 

Duy Tâm sª hiŒn có nghïa là m†i vÆt ÇŠu phát 
xuÃt änh hiŒn tØ tâm. Vån pháp duy thÙc, nghïa là 
m†i s¿ vÆt ÇŠu änh hiŒn qua s¿ nhÆn thÙc cûa ta. ñây 
là nŠn täng cûa h†c phái Duy ThÙc.  

Ta không th‹ nào chÓi bÕ nh»ng cái kh° tØ 
bên ngoài ÇÜa Ç‰n nhÜ thÃt nghiŒp, v® bÕ, cha mË 
ch‰t, bŒnh tÆt, già nua, tai nån, Çói khát, chi‰n tranh, 
thiên tai, v.v... nh»ng cái này Çúng là cänh kh°. 
NhÜng n‰u bi‰t thay Ç°i cái nhìn hay s¿ nhÆn thÙc 
cûa mình thì së thÃy cänh vÆt Ç°i khác. Ta xem Çó là 
nh»ng thÃt båi xui xÈo cûa cu¶c Ç©i, nhÜng kh° hay 
không, Çó là viŒc cûa n¶i tâm. 

 
Thay th‰ tÜ tÜªng  
   
 Thay th‰ tÜ tÜªng không phäi là m¶t phÜÖng 
pháp m§i mÈ gì vì nó Çã ÇÜ®c ÇÙc PhÆt giäng nói 
trong kinh ñoån Giäm29 (Sallekhasutta) v§i phÜÖng 
pháp khªi tâm suy nghï ÇÓi trÎ và trong kinh An Trú 
TÀm30 (Vitakkasanthanasutta) cÛng nói, "ví nhÜ m¶t 

                                                 
29 Kinh thÙ 8 cûa Trung B¶. Thích Minh Châu 
30 Kinh thÙ 20 cûa Trung B¶  
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ngÜ©i th® m¶c thiŒn xäo dùng m¶t cái nêm nhÕ Çánh 
bÆt ra, Çánh tung ra, Çánh væng ra m¶t cái nêm khác.  
Tÿ kheo cÛng vÆy, khi tác š m¶t tÜ§ng nào liên hŒ 
Ç‰n døc, sân, si thì cÀn phäi tác š m¶t tÜ§ng khác liên 
hŒ Ç‰n thiŒn31".  Nói cách khác Çó là phÜÖng pháp 
thay chÓt hay thay th‰ tÜ tÜªng cÛ b¢ng m¶t tÜ tÜªng 
m§i tÓt lành hÖn. 
 TÃt cä kinh PhÆt ÇŠu nh¢m møc Çích dåy cho 
ta chánh ki‰n Ç‹ ta thay Ç°i cái thÃy và cách suy nghï 
cûa mình.  PhÜÖng pháp NgÛ ñình Tâm Quán (s° 
tÙc, bÃt tÎnh, tØ bi, nhân duyên, gi§i phân biŒt) cÛng 
là m¶t cách thay th‰ v†ng tÜªng b¢ng chánh quán hay 
chánh tÜ duy. 
 
* Thí dø vŠ cái giÆn: 

Hai v® chÒng anh Bäy giÆn nhau vì chÒng thích 
ThiŠn còn v® thích TÎnh ñ¶. Quan niŒm sai lÀm ÇÜa 
Ç‰n tranh chÃp là: "pháp môn cûa tôi Çúng, còn 
nh»ng pháp môn khác ÇŠu sai". MuÓn h‰t giÆn h©n 
tranh chÃp thì phäi thoát ra khÕi quan niŒm Ç¶c tôn 
này b¢ng cái nhìn r¶ng rãi, suy tÜ dÜ§i nhiŠu khía 
cånh. Thí dø nhÜ: 

- ÇiŠu tôi cho là Çúng thì chÌ Çúng v§i tôi thôi, 
chÙ nó không h£n là Çúng v§i ngÜ©i khác. 

                                                 
31 Kinh Trung B¶ I, Thích Minh Châu. 
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- pháp môn nào cÛng do ÇÙc PhÆt dåy, tùy cæn 
cÖ và bŒnh cûa chúng sinh, vì th‰ không có 
pháp môn nào Çúng nhÃt, hay nhÃt. ñúng là 
Çúng v§i ai ? ñúng v§i tôi Çâu có nghïa là 
Çúng v§i tÃt cä m†i ngÜ©i.  

- pháp môn ThiŠn h®p v§i sª thích cûa tôi nên 
tôi thÃy hay. ChÌ có pháp môn thích h®p chÙ 
không có pháp môn Çúng nhÃt. 

Khi anh chÎ Bäy có th‹ ngÒi xuÓng nói chuyŒn 
trao Ç°i š ki‰n nhÜ trên thì së thông cäm và bi‰t tôn 
tr†ng pháp môn tu cûa nhau, không còn xem nhau là 
kÈ ÇÎch n»a mà là bån ÇÒng tu, cùng tu theo PhÆt. 

 
* Thí dø vŠ cái s® : 

ChÎ Ba có cái tÆt hay s®, s® bÎ chÌ trích phê bình. 
V†ng tÜªng là š nghï sai lÀm: "Tôi không muÓn bÎ 
phê bình chÌ trích! Ai chau mày nhíu m¡t, Çùa gi«n 
tÙc là khinh thÜ©ng tôi và së Çi nói xÃu tôi v§i ngÜ©i 
khác". ñ‹ thoát khÕi cái s®, chÎ Ba có th‹ suy nghï 
nhÜ sau: 

- Çâu phäi ai chau mày, nhíu m¡t Çùa gi«n ÇŠu 
là khinh chê tôi. 

- ª Ç©i ai mà ch£ng bÎ phê bình chÌ trích, Çâu 
phäi chÌ có riêng mình tôi. 

- ai phê bình chÌ trích Çúng thì Çó ngÜ©i Çó vô 
tình giúp tôi sºa tánh xÃu. 
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- ngÜ©i nào Çi nói xÃu tôi thì h† là ngÜ©i xÃu 
trÜ§c tiên, tåo khÄu nghiŒp và së bÎ quä báo. 
H† vô minh không s® thì sao tôi låi s® ? 

M‡i khi š nghï s® bÎ chÌ trích khªi lên thì chÎ Ba 
phäi nhanh chóng thay th‰ nó b¢ng nh»ng š tÜªng 
trên, nh© vÆy chÎ së chuy‹n hóa ÇÜ®c n‡i s® kia. 

 
3) ThiŠn tÆp Ç‹ có ÇÎnh l¿c và khoäng cách 

 
Có trí huŒ mà thi‰u ÇÎnh l¿c thì khó chuy‹n 

nghiŒp. MuÓn có ÇÎnh l¿c phäi tu tÆp thiŠn ÇÎnh. 
ThiŠn ÇÎnh ª Çây không phäi Ç‹ ki‰n tánh thành PhÆt 
hay Ç¡c Çåo thành BÒ Tát, A La hán. Trong gi§i phÆt 
tº có nh»ng ngÜ©i hay chia rë chÓng báng nhau. 
NgÜ©i tu ThiŠn thì không thích TÎnh ñ¶, ngÜ©i theo 
TÎnh ñ¶ thì không Üa ThiŠn. ñây là m¶t tâm lÜ®ng 
hËp hòi, cÓ chÃp và Ç¶c tôn mà ngÜ©i phÆt tº chân 
chính không nên có. Bªi vì ThiŠn, TÎnh, MÆt hay bÃt 
cÙ pháp môn nào cÛng ÇŠu là PhÆt Pháp, là phÜÖng 
tiŒn thiŒn xäo giúp ngÜ©i thoát kh°.  

MuÓn chuy‹n hóa tâm š cÀn phäi có chánh niŒm, 
tÙc là tÌnh giác nhÆn diŒn nh»ng gì Çang xäy ra nÖi 
thân và tâm, và chánh ÇÎnh tÙc là khä næng làm cho 
tÆp khí v†ng tÜªng dØng låi.  

ñi vào rØng ban Çêm, tôi phäi cÀm theo m¶t cây 
ÇuÓc Ç‹ soi ÇÜ©ng nhÜng gió th°i t§i tÃp làm ng†n 
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ÇuÓc lÆp lòe muÓn t¡t, nhÜ vÆy làm sao tôi ghi nhÆn 
ÇÜ®c lÓi Çi hay bäng chÌ ÇÜ©ng ? MuÓn nhìn rõ ÇÜ©ng 
Çi nÜ§c bÜ§c thì gió phäi ngØng Ç‹ ánh sáng cây ÇuÓc 
chi‰u soi rõ ràng. Cây ÇuÓc tÜ®ng trÜng cho chánh 
niŒm, gió ví nhÜ v†ng tÜªng. Làm cho gió ngÜng låi 
Ç‹ nhìn rõ s¿ vÆt là khä næng cûa chánh ÇÎnh.  

ThiŠn tÆp ª Çây là m¶t s¿ "l¡ng lòng Ç‹ nhìn" hay 
m¶t s¿ l¡ng tâm chÙ không phäi Ç‹ ki‰n tánh hay 
chÙng ng¶ ÇiŠu chi. Bån ÇØng s® tu ThiŠn Çiên. Tu 
ThiŠn mà Çiên là nh»ng ngÜ©i tham lam v†ng cÀu 
muÓn Ç¡c Çåo thành PhÆt thành T° nên dÍ bÎ tÄu hÕa 
nhÆp ma ho¥c bÎ tà sÜ ngoåi Çåo quy‰n rÛ.  

 
PhÜÖng pháp 
 

Sau Çây tôi xin gi§i thiŒu ba phÜÖng pháp 
thiŠn tÆp ÇÖn giän: quán hÖi thª, niŒm PhÆt, và niŒm 
chú.  

 
1/ Quán hÖi thª 

Quán hÖi thª gÒm có hai phÀn: S° tÙc và Tùy 
tÙc. 

S° tÙc là Ç‰m hÖi thª. Bån có th‹ ngÒi ki‰t 
già, bán già hay trên gh‰, miÍn sao gi» lÜng cho 
th£ng là ÇÜ®c. TrÜ§c khi Ç‰m, bån hít vào thª ra vài 
hÖi thÆt sâu, thÆt dài Ç‹ tÓng trÜ®c khí ra ngoài.  Sau 
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Çó b¡t ÇÀu Ç‰m hÖi thª, hít vào thª ra Ç‰m m¶t, hít 
vào thª ra Ç‰m hai, và tuÀn t¿ Ç‰m nhÜ th‰ cho t§i 
mÜ©i. Khi Ç‰m t§i mÜ©i thì trª låi tØ ÇÀu. Trong lúc 
Ç‰m nhÜ vÆy bån cÓ g¡ng ÇØng cho nh»ng š tÜªng 
khác nhäy vào, n‰u nghï t§i chuyŒn khác ho¥c Ç‰m 
l¶n thì phäi Ç‰m trª låi tØ m¶t. 

Sau m¶t th©i gian th¿c tÆp và Ç‰m dÍ dàng tØ 
m¶t t§i mÜ©i không l¶n ho¥c không có š tÜªng khác 
xen vào thì bån tÆp Ç‰m ngÜ®c låi tØ mÜ©i trª xuÓng 
m¶t, g†i là Ç‰m nghÎch. 

Sau khi th¿c tÆp Ç‰m xuôi Ç‰m ngÜ®c mà 
không bÎ l¶n hay v†ng tÜªng thì bån chuy‹n sang 
phÜÖng pháp Tùy tÙc, theo dõi hÖi thª. Không cÀn 
Ç‰m hÖi thª n»a mà chÌ chú tâm theo dõi hÖi thª ra, 
hÖi thª vào. Bån nh§ chÌ chú tâm theo dõi thôi chÙ 
không niŒm thÀm trong ÇÀu nhÜ: "thª vào tôi bi‰t tôi 
Çang thª vào, thª ra tôi bi‰t tôi Çang thª ra". 

Trong lúc Ç‰m ho¥c theo dõi hÖi thª bån nh§ 
hít thª bình thÜ©ng và t¿ nhiên, không cÓ g¡ng kéo 
dài, nín hÖi hay ÇiŠu khi‹n hÖi thª. 

S° tÙc và Tùy tÙc là hai phÜÖng pháp cæn bän 
cûa thiŠn tÆp, rÃt l®i ích và thông døng trong các môn 
phái PhÆt giáo, tØ Nguyên Thûy t§i ñåi ThØa. 

Bån chÌ cÀn tÆp tØ mÜ©i Ç‰n mÜ©i læm phút 
m‡i ngày. N‰u có thì gi© thì tæng lên hai lÀn trong 
ngày, không cÀn ngÒi quá lâu, vì møc Çích ª Çây là 
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tÆp cho có ÇÎnh l¿c Ç‹ l¡ng tâm nhìn rõ và nhÆn diŒn 
nh»ng š tÜªng phá hoåi hånh phúc. 
 
2/ NiŒm PhÆt 
 NiŒm PhÆt ª Çây là dùng danh hiŒu PhÆt Ç‹ 
luyŒn tâm nên không cÀn phäi niŒm thÆt nhiŠu hay 
lÀn chu‡i ghi s°. Khi hít vào bån niŒm thÀm sáu ch» 
Nam Mô A Di ñà PhÆt. Khi thª ra cÛng niŒm sáu ch» 
Nam Mô A Di ñà PhÆt. Sáu ch» này ÇÜ®c kéo dài 
theo hÖi thª vào và hÖi thª ra. N‰u hÖi thª ng¡n thì 
niŒm nhanh, hÖi thª dài thì niŒm chÆm. Trong khi thª 
và niŒm nhÜ vÆy cÀn tÌnh giác không Ç‹ cho các š 
tÜªng khác xen vào.  PhÜÖng pháp này thích h®p cho 
ngÜ©i thiŠn tÎnh song tu. 
 
3/ NiŒm chú 
 NiŒm chú ª Çây không phäi tøng thÀn chú mà 
niŒm hai chûng t¿ Om và A. ñúng ra có ba chûng t¿: 
Om, A, Hum. Theo mÆt tông Tây tång, ba ch» này 
tÜ®ng trÜng cho thân, ng», š cûa chÜ PhÆt. Ÿ Çây 
chúng ta không chû š tu mÆt tông nên tôi chÌ lÃy ra 
hai ch» Om và A  Ç‹ phÓi h®p v§i hÖi thª. Khi thª 
vào niŒm thÀm Om, khi thª ra niŒm A. Ch» Om và A 
cÛng ÇÜ®c kéo dài theo hÖi thª. 
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 ThiŠn ÇÎnh có rÃt nhiŠu phÜÖng pháp nhÜng 
trên Çây tôi chÌ nêu ra ba phÜÖng pháp ÇÖn giän nhÃt 
Ç‹ bån th¿c tÆp dÍ dàng và hiŒu quä. Có ngÜ©i Ç‰m 
hÖi thª thÃy chán và khó thª thì hãy niŒm PhÆt. N‰u 
niŒm PhÆt thÃy Ç¶ng tâm thì tÆp niŒm chú. Tùy theo 
cæn cÖ và sª thích mà l¿a ch†n phÜÖng pháp. 
 
Tách r©i và gi» khoäng cách 
 

ChÌ cÀn nghï Ç‰n tên ngÜ©i Çó là tôi cäm thÃy 
b¿c mình và nh»ng š nghï khó chÎu Çua nhau khªi 
lên. Công næng cûa thiŠn tÆp së giúp cho tâm tôi tách 
r©i   cái tên cûa ngÜ©i kia và không bÎ nó quÃy nhiÍu 
n»a. Giai Çoån này g†i là chÌ, có nghïa là dØng låi, 
dØng dòng tÜ tÜªng quÃy nhiÍu, không nói thÀm hay 
suy nghï ti‰p trong ÇÀu. TrÜ§c kia m‡i khi cÖn giÆn 
n°i lên thì tôi v§i cÖn giÆn là m¶t, tôi là cÖn giÆn, cÖn 
giÆn là tôi, nó nhÆp vào tôi và ÇiŠu khi‹n tôi. DÀn dÀn 
v§i thiŠn tÆp, khi cÖn giÆn n°i lên tôi thÃy ÇÜ®c nó, 
cÖn giÆn không phäi là tôi n»a, gi»a tôi và cÖn giÆn 
bây gi© có m¶t khoäng cách, khoäng cách này tæng 
dÀn v§i ÇÎnh l¿c, nh© Çó tôi nhìn thÃy ÇÜ®c cÖn giÆn 
n°i lên, tæng giäm rÒi tan bi‰n và không còn sai sº 
ÇÜ®c tôi nhÜ trÜ§c. Giai Çoån k‰ ti‰p là quán  tÙc là 
quán chi‰u Ç‹ tìm ra nguyên nhân nào Çã khÖi dÆy 
cÖn giÆn nÖi tôi và tìm cách chuy‹n hóa, Çây là phÀn 
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truy tìm v†ng tÜªng Çã nói ª trÜ§c. ThiŠn ÇÎnh làm 
cho phiŠn não không quÃy nhiÍu tác håi ÇÜ®c nhÜng 
chÜa Çû, cÀn phäi có thiŠn quán m§i nh° ÇÜ®c tÆn gÓc 
phiŠn não. 
 
Ghi nhÆn và g†i tên 
 

Ngoài gi© ngÒi thiŠn tu tÆp l¡ng tâm, có m¶t 
phÜÖng pháp rÃt hiŒu nghiŒm giúp ta thoát khÕi s¿ sai 
sº cûa v†ng tÜªng và cäm xúc, Çó là phÜÖng pháp 
"ghi nhÆn" và "g†i tên". 

M¶t phÆt tº Ç‰n g¥p thÀy: ThÀy Öi, con buÒn quá! 
ThÀy hÕi: Ai buÒn? 
PhÆt tº Çáp: Då thÜa con buÒn! 
ThÀy nói: Không phäi CON buÒn mà chÌ có m¶t 

cäm giác buÒn Çang khªi lên trong tâm. 
M¶t phÆt tº khác Ç‰n thÜa: ThÀy Öi, con tÙc quá! 
ThÀy Çáp: Không có CON tÙc mà chÌ có m¶t cäm 

giác tÙc Çang khªi lên trong tâm. 
 

M‡i khi có cäm giác buÒn thì ta ghi nhÆn và 
g†i tên nó: BuÒn Öi! Ta xin chào ngÜÖi. NgÜÖi chÌ là 
m¶t cäm giác, ta không phäi là ngÜÖi ! 

M‡i khi trong ÇÀu Çang lo nghï tính toán Çû 
thÙ thì ta ghi nhÆn: Lo tính Öi! Ta xin chào ngÜÖi. 
NgÜÖi chÌ là m¶t š tÜªng, ta không phäi là ngÜÖi! 
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BuÒn Öi, ngÜÖi chÌ là m¶t cäm giác, ta không 

phäi là ngÜÖi. 
Lo nghï Öi, ngÜÖi chÌ là m¶t š tÜªng, ta không 

phäi là ngÜÖi. 
Nh© thiŠn tÆp và gi» khoäng cách, ta së hi‹u 

và thÃy rõ chúng chÌ là nh»ng cäm giác. Mà cäm giác 
nào cÛng vô thÜ©ng, Ç‰n rÒi Çi, không tÒn tåi. 
 
5) Chuy‹n Tình 

 
Sau khi nhÆn diŒn ÇÜ®c nh»ng tin tÜªng sai 

lÀm (v†ng tÜªng), nguyên nhân phát khªi tánh tình 
xÃu (phiŠn não) và tÆp thay th‰ nó b¢ng nh»ng tÜ 
tÜªng m§i, Çó chÌ là tu tÆp trên phÜÖng diŒn cûa Ý 
thôi.  PhiŠn não b¡t nguÒn tØ tâm š, th‹ hiŒn qua tình 
cäm và hành Ç¶ng, do Çó phäi tu sºa cä Tình và Thân 
n»a. 

Trong phÀn chuy‹n Tình (hay tu Tình), ta tÆp 
phát tri‹n nh»ng tình cäm, ÇÙc tính, tánh tình m§i 
ngÜ®c låi v§i cái tánh xÃu cÛ, trong Çåo g†i là dÜ«ng 
tánh (nuôi dÜ«ng tánh tÓt). 

Thí dø ÇÓi v§i tánh hay sân hÆn thì ta tÆp phát 
tri‹n tánh tØ bi, ÇÓi v§i tánh ganh tœ thì ta tÆp phát 
tri‹n tánh h›, ÇÓi v§i tánh ghim chÃp trong lòng thì ta 
khai tri‹n tánh xä, ÇÓi v§i tánh nhút nhát thì ta tÆp 
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tánh can Çäm, ÇÓi v§i tánh lÜ©i bi‰ng thì ta tÆp tinh 
tÃn, ÇÓi v§i tánh bÕn xÈn ích k› thì ta tÆp bÓ thí, r¶ng 
rãi, ÇÓi v§i tánh khinh ngÜ©i thì ta tÆp khiêm nhÜ©ng 
và tôn tr†ng kÈ khác, ÇÓi v§i tánh Ç¶c tài thì ta tÆp 
khoan dung, ÇÓi v§i tánh Ça nghi thì ta tÆp thông 
cäm, v.v... 

M¶t š nghï n‰u khªi lên ÇŠu Ç¥n së Çúc k‰t 
thành m¶t tánh tình hay tình cäm, m¶t tánh tình n‰u 
khªi lên thÜ©ng xuyên thì sinh ra m¶t thói quen hay 
quán tính. Vì th‰ muÓn có m¶t tánh tình m§i thì phäi 
b¡t ÇÀu b¢ng m¶t š nghï m§i. 
 
TÙ Vô LÜ®ng Tâm 

TÙ vô lÜ®ng tâm (tØ, bi, h›, xä) là bÓn ÇÙc 
tính cao ÇËp mà ngÜ©i tu cÀn phäi có, n‰u không có 
ho¥c chÜa có thì phäi cÓ g¡ng phát tri‹n. TÙ vô lÜ®ng 
tâm thÜ©ng ÇÜ®c ÇÎnh nghïa nhÜ sau: 

TØ (metta): tình thÜÖng, lòng tØ ái ban vui cho kÈ 
khác. 
Bi (karuna): lòng bi mÅn thÜÖng xót, cÙu v§t 
ngÜ©i kh° Çau. 
H› (mudita): mØng lây v§i cái vui cûa kÈ khác. 
Xä (upekkha): bình Ç£ng ÇÓi v§i m†i ngÜ©i dù 
thân hay thù. 
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TØ, bi, h›, xä là bÓn tâm niŒm, nhÜng cÛng là 
bÓn thÙ tình cäm. Tåi sao låi có ngÜ©i tØ bi hÖn kÈ 
khác? Có ngÜ©i dÍ h› xä hÖn kÈ khác? Ai cÛng muÓn 
mình tØ bi nhÜng lòng tØ bi không th‹ t¿ nhiên mà có, 
nó cÀn phäi ÇÜ®c trau dÒi và phát tri‹n. MuÓn phát 
tri‹n lòng tØ, bi, h›, xä thì ta phäi tÆp cho nó khªi lên 
thÜ©ng xuyên trong tâm.  

Sau Çây là m¶t bài nguyŒn ng¡n vŠ TÙ vô 
lÜ®ng tâm thÜ©ng ÇÜ®c tøng trong các khóa lÍ Tây 
Tång: 

1. NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh ÇÜ®c an vui 
hånh phúc, hay tåo hånh lành32. 

2. NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh ÇÜ®c thoát ly 
m†i Çau kh° phiŠn não, ngÜng tåo ÇiŠu ác. 

3. NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu có tâm 
hoan h›, không oán ghét lÅn nhau. 

4. NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu có tâm bình 
Ç£ng, không thÜÖng ngÜ©i này ghét ngÜ©i kia. 

 
PhÜÖng pháp Ç†c tøng thÜ©ng xuyên là tÆp 

gieo nh»ng l©i hay š ÇËp vào tâm thÙc Ç‹  nó hiŒn 
hành ra cº chÌ, hành Ç¶ng, giÓng nhÜ thi‰t lÆp chÜÖng 
trình (programming) ÇiŒn toán tâm lš vÆy. 

                                                 
32 Semchen thamché déwa tang déwai gyu tang denpar gyur 
chik... 
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Ngoài ra trong truyŠn thÓng Nam tông cÛng 

có nh»ng bài ThiŠn quán vŠ lòng tØ g†i là Metta 
Bhavana. Hành giä ngÒi thiŠn và khªi tâm cÀu 
nguyŒn nhÜ sau: 

1. CÀu mong cho tôi ÇÜ®c månh khÕe, bình an, 
thân không tÆt bŒnh, tâm không phiŠn não, 
giÆn h©n, lo s®, h¢ng ngày an vui, xa lìa kh° 
nån.  

2. CÀu mong cho ngÜ©i thân cûa tôi (cha mË, 
anh em,...) ÇÜ®c månh khÕe, bình an, thân 
không tÆt bŒnh, tâm không phiŠn não,...  

3. CÀu mong cho nh»ng ngÜ©i quen (tên...) ÇÜ®c 
månh khÕe, bình an,...  

4. CÀu mong cho ngÜ©i xa lå (tên...) ÇÜ®c månh 
khÕe, bình an,...  

5. CÀu mong cho kÈ thù và oan gia cûa tôi ... 
ÇÜ®c månh khÕe, bình an,...  

6. CÀu mong cho tÃt cä chúng sinh ÇÜ®c månh 
khÕe, bình an, thân không tÆt bŒnh, tâm không 
phiŠn não, giÆn h©n, lo s®, h¢ng ngày an vui, 
xa lìa kh° nån. 

 
 Ban ÇÀu bån h†c thu¶c lòng và Ç†c thÀm bài 

trên, sau m¶t th©i gian bån có th‹ thay Ç°i và thêm 
b§t tùy theo sª thích Ç‹ khi cÀu mong bån cäm thÃy 
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tình thÜÖng cûa mình th¿c s¿ gºi Ç‰n ÇÓi tÜ®ng. 
Ngoài gi© thiŠn quán bån vÅn có th‹ ti‰p tøc tu tÆp 
ÇÜ®c bài trên trong Ç©i sÓng hàng ngày, thí dø Çi 
ÇÜ©ng thÃy m¶t ngÜ©i nào Çó có vÈ buÒn kh° thì bån 
khªi ngay trong tâm: cÀu mong cho ông/bà ÇÜ®c 
månh khÕe, bình an, thân không tÆt bŒnh, tâm không 
phiŠn não, ..., xa lìa kh° nån. Xa hÖn n»a, m‡i khi 
giÆn ngÜ©i nào ho¥c bÎ ngÜ©i Çó làm phiŠn thì bån 
cÛng khªi lên câu nguyŒn kia: cÀu mong cho anh/chÎ 
ÇÜ®c månh khÕe, bình an, thân không tÆt bŒnh, v.v... 
thay vì khªi lên š nghï giÆn h©n, thù ghét. Bình 
thÜ©ng khi tÙc giÆn ta chÌ muÓn m¡ng chºi, trù Èo: 
cÀu cho tên Çó bÎ tr©i Çánh thánh Çâm, ho¥c bÎ xe cán 
ch‰t cho rÒi, v.v... Khªi lên m¶t š nghï tÓt lành cho 
kÈ thù không phäi là dÍ, ban ÇÀu chÜa quen nên 
ngÜ®ng ngåo, không t¿ nhiên nhÜng tØ tØ së thành 
công. 

M¶t m¥t khªi lên š tÜªng thÜÖng yêu, tØ bi trong 
tâm š, m¶t m¥t tÆp bi‹u l¶ nó ra ngoài hành Ç¶ng và 
l©i nói (tu Thân). Ta có th‹ th¿c tÆp thÜÖng yêu v§i 
chính ta b¢ng cách ban cho ta m¶t nø cÜ©i ho¥c mua 
cho ta m¶t bó hoa, rÒi dÀn dÀn tÆp ban cho ngÜ©i 
khác m¶t nø cÜ©i, m¶t l©i khen khuy‰n khích, ho¥c 
m¶t món quà gì Çó. ThiŠn SÜ NhÃt Hånh thÜ©ng nh¡c 
nhª chúng ta mÌm cÜ©i: 

ThÙc dÆy mÌm miŒng cÜ©i 
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Hæm bÓn gi© tinh khôi 
Xin nguyŒn sÓng tr†n vËn 
M¡t thÜÖng nhìn cu¶c Ç©i. 

 
Ho¥c sÓng chánh niŒm: 

Thª vào tâm tïnh l¥ng 
Thª ra miŒng mÌm cÜ©i 
An trú trong hiŒn tåi 
Gi© phút ÇËp tuyŒt v©i.33 

 
 Nø cÜ©i không tÓn tiŠn mua nhÜng chúng ta 

hay quên lãng ho¥c không bi‰t t¥ng cho chính mình.  
Ta cÙ tÜªng phäi có chuyŒn gì vui thì m§i ÇÜ®c cÜ©i, 
Çó là m¶t thành ki‰n sai lÀm làm cho cu¶c Ç©i n¥ng 
nŠ khó thª.  

Hai ÇÙc tính tØ và bi thÜ©ng ÇÜ®c nhÃn månh và 
ÇŠ cao vì nó là nŠn täng cûa Çåo ÇÙc, nhÜng hai ÇÙc 
tính h› và xä cÛng quan tr†ng không kém, nhiŠu khi 
còn khó làm hÖn n»a. SÓng trong c¶ng ÇÒng xã h¶i, 
gia Çình, suÓt ngày phäi va chåm ti‰p xúc v§i ngÜ©i 
xung quanh nên khó tránh khÕi phiŠn não. PhiŠn não 
phát sinh do tình cäm bÎ t°n thÜÖng, tình cäm t°n 

                                                 
33 Trích "TØng bÜ§c nª Hoa Sen" cûa NhÃt Hånh, Lá BÓi. 
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thÜÖng thì sinh ra n¶i k‰t. MuÓn ch»a v‰t thÜÖng lòng 
thì phäi bi‰t tha thÙ, h› xä.  

 
 Sau Çây là hai bài th¿c tÆp vŠ tha thÙ và xä : 
 

Quán Tha ThÙ 
 

1. N‰u tôi Çã tØng làm ai Çau kh° hay t°n 
thÜÖng b¢ng š nghï, l©i nói và hành Ç¶ng thì 
tôi xin tÃt cä hãy tØ bi tha thÙ cho s¿ si mê 
lÀm låc cûa tôi. 

2. Tôi xin mª r¶ng lòng tØ bi tha thÙ cho nh»ng 
ngÜ©i, vì si mê lÀm låc, Çã tØng làm tôi Çau 
kh° và t°n thÜÖng. 

3. Tôi xin tha thÙ cho nh»ng ÇiŠu lÀm lÅn vøng 
dåi cûa tôi, và nguyŒn cÓ g¡ng sºa Ç°i. 

4. CÀu mong cho tÃt cä m†i ngÜ©i bi‰t tha thÙ 
cho nhau, không ôm Ãp hÆn thù. 

 
 Câu thÙ nhÃt xin ngÜ©i tha thÙ cho ta, câu thÙ 

hai ta tha thÙ cho ngÜ©i, câu thÙ ba ta tha thÙ cho 
chính mình, và câu thÙ tÜ ta cÀu mong cho m†i ngÜ©i 
bi‰t tha thÙ lÅn nhau. 

 CÛng giÓng nhÜ phÀn trên, ban ÇÀu bån h†c 
thu¶c lòng bài thiŠn quán này và tÆp nh§ låi m¶t cách 
t°ng quát trong lúc ngÒi thiŠn, sau Çó bån Çi xa hÖn 
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vào chi ti‰t nghïa là xét låi mình Çã làm ngÜ©i nào 
Çau kh°, ngÜ©i Çó là ai ? Bån Çã làm t°n thÜÖng h† ra 
sao ? B¢ng l©i nói hay hành Ç¶ng ? Và sau cùng bån 
thÀm xin ngÜ©i Çó tha thÙ cho bån.  

 Có ngÜ©i rÃt kiêu cæng, ngåo mån, nhiŠu khi 
bi‰t mình có l‡i nhÜng không chÎu nhÆn l‡i và xin l‡i. 
Th¿c tÆp câu thÙ nhÃt së giúp cho h† b§t kiêu cæng và 
thông cäm niŠm Çau cûa kÈ khác. 

 Có ngÜ©i bi‰t nhÆn l‡i và xin l‡i nhÜng trái låi 
hay ghim trong lòng nh»ng niŠm Çau nên khó bÕ qua 
ho¥c tha thÙ cho kÈ Çã làm mình t°n thÜÖng. Th¿c 
tÆp câu thÙ hai së giúp cho h† mª tâm Ç¶ lÜ®ng bao 
dung. 

 Có ngÜ©i bi‰t tha thÙ cho kÈ khác m¶t cách dÍ 
dàng nhÜng låi không tha thÙ ÇÜ®c cho mình m‡i khi 
lÀm l‡i. H† mang m¥c cäm t¶i l‡i và t¿ trách móc 
mình nhÜ: tåi sao tôi dª quá, tåi sao tôi có th‹ làm 
nh»ng chuyŒn ngu si tÒi båi nhÜ vÆy, v.v... Th¿c tÆp 
câu thÙ ba së giúp cho h† bi‰t thÜÖng yêu và tha thÙ 
cho chính mình. 

 Câu thÙ tÜ tÆp cho tâm mª r¶ng hÜ§ng Ç‰n tÃt 
cä chúng sinh. 
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Quán Xä 
 

1. Tôi cÓ g¡ng giúp Ç« và làm vui lòng ngÜ©i 
khác, nhÜng n‰u h† vÅn không vui và Çau kh° 
thì tôi bi‰t chÃp nhÆn vì hi‹u Çó là nghiŒp quä 
cûa h†.  

2. Tôi bi‰t tôi không th‹ thay Ç°i tính tình hay 
nghiŒp quä cûa ngÜ©i khác n‰u h† không 
muÓn. 

3. CÀu mong cho tôi bi‰t chÃp nhÆn m†i s¿ viŒc 
xäy ra v§i tâm bình thän không Üa ghét, buÒn 
giÆn. 

4. CÀu mong cho tôi không bÎ xao Ç¶ng bªi 
nh»ng bi‰n cÓ Ç‰n và Çi. 

 
Ch» Xä (upekkha, upeksha) trong ti‰ng ViŒt 

thÜ©ng có nghïa là tha thÙ và bÕ qua, không cÓ chÃp, 
ai làm mình buÒn phiŠn thì mình tha thÙ bÕ qua, 
nhÜng Xä trong ti‰ng Anh và Pháp ÇÜ®c dÎch là bình 
Ç£ng (equanimity, équanimité) có nghïa là tâm bình 
thän xem m†i s¿ viŒc nhÜ nhau, không Üa không 
ghét, không bám víu cÛng không xua Çu°i, bi‰t chÃp 
nhÆn s¿ viŒc  nhÜ chúng là (accept things as they 
are). 

Xä không có nghïa là dºng dÜng m¥c kŒ 
không Ç‰m xÌa t§i, ngÜ®c låi ta vÅn cÓ g¡ng làm h‰t 



YTT 160

sÙc mình cho m†i viŒc tÓt ÇËp, nhÜng n‰u nó không 
xäy ra theo š muÓn thì ta bình thän chÃp nhÆn. 

Bình thÜ©ng khi thÜÖng ai thì ta muÓn làm 
cho ngÜ©i Çó an vui hånh phúc, nhÜng nhiŠu khi quên 
mÃt là h† có cu¶c sÓng riêng và nghiŒp quä riêng. Ta 
chÌ có th‹ xen vào änh hÜªng Çôi chút, n‰u h† ÇÒng 
š. Trong gia Çình cha mË con cái muÓn giúp Ç« và 
làm vui lòng nhau nhÜng nhiŠu khi vô tình làm phiŠn 
nhau nhiŠu hÖn ngÜ©i ngoài. V® chÒng sÓng chung 
cÛng vÆy, ngÜ©i nào cÛng muÓn thay Ç°i tính tình cûa 
ngÜ©i kia, khi thay Ç°i không ÇÜ®c thì bÃt mãn, buÒn 
giÆn, chán ghét, v.v... 

M¶t bác sï tài giÕi nhÃt trên Ç©i cÛng không 
th‹ nào cÙu sÓng ÇÜ®c bŒnh nhân n‰u ngÜ©i Çó không 
chÎu uÓng thuÓc. ñÙc PhÆt v§i lòng Çåi tØ Çåi bi 
thÜÖng chúng sinh, dùng Çû phÜÖng tiŒn giáo hóa, 
nhÜng n‰u chúng sinh không nghe thì PhÆt Çành chÎu, 
không th‹ dùng thÀn thông cÙu ÇÜ®c. 

Cha mË thÜÖng con, lo cho con æn h†c ÇÀy Çû, 
muÓn con trª thành bác sï, kÏ sÜ, giàu sang sung 
sÜ§ng, nhÜng n‰u con không chÎu h†c, ho¥c h†c xong 
thÃt nghiŒp thì cha mË nên bi‰t mình Çã cÓ g¡ng làm 
phÀn cûa mình rÒi, còn con cái thành tài giàu sang 
hay nghèo kh° thì Çó là nghiŒp cûa nó và bình thän 
chÃp nhÆn.  
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Khi làm æn may m¡n, có nhà lÀu, xe hÖi, tiŒn 
nghi sang tr†ng thì ta bi‰t hÜªng và sÓng r¶ng rãi, 
Ç‰n khi xui xÈo g¥p thiên tai, chi‰n tranh, tai nån, nhà 
tan cºa nát thì ta bi‰t chÃp nhÆn và gi» v»ng lòng tin 
Ç‹ làm låi cu¶c Ç©i, không la khóc rÀu rï, than tr©i 
trách ÇÃt.  

Thuª xÜa, ÇÙc PhÆt thÜ©ng bÎ ngoåi Çåo oán 
ghét, tìm cách vu oan, m¡ng chºi, não håi nhÜng ngài 
luôn luôn bình thän, v¡ng l¥ng. Tâm xä không phäi là 
dºng dÜng, vô tri vô giác nhÜ g‡ Çá mà ngÜ®c låi lúc 
nào cÛng tÌnh thÙc, bi‰t rõ s¿ vÆt Çang xäy ra nhÜ th‰ 
nào và bi‰t chÃp nhÆn nhÜ th‰ Çó, không khªi tâm Üa 
ghét, khó chÎu hay b¿c b¶i. 

 
6) Chuy‹n Thân 
 
 Chuy‹n thân hay tu thân là tÆp thay Ç°i nh»ng 
tÆp quán cÛ, th¿c hiŒn nh»ng thái Ç¶, cº chÌ, l©i nói 
tÜÖng Üng v§i nh»ng š nghï, ho¥c chÜÖng trình tÜ 
tÜªng m§i (new programs). 
 
TÆp th‹ hiŒn 
 

Sau khi th¿c tÆp nh»ng bài thiŠn quán trên, ta 
cÀn th‹ hiŒn nh»ng tính tình, ÇÙc tính m§i qua l©i nói 
và hành Ç¶ng,  n‰u không chúng vÅn còn ª trong 
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trång thái tâm š, không Çû månh Ç‹ chuy‹n hóa tÆp 
khí cÛ.  

Thí dø sau khi thÀm xin ngÜ©i kia tha thÙ cho 
mình, ta ch© cÖ h¶i thuÆn tiŒn Ç‰n g¥p h£n ngÜ©i Çó 
và nói l©i xin l‡i. Nói ra ÇÜ®c là thành công, còn 
ngÜ©i kia tha thÙ cho ta hay không là quyŠn cûa h†. 
Thông thÜ©ng khi ta bi‰t l‡i và nói ra ÇÜ®c thì ngÜ©i 
kia së ngåc nhiên cäm Ç¶ng và dÍ tha thÙ cho ta hÖn. 

VŠ phÀn ta tha thÙ cho ngÜ©i, cái này không 
phäi dÍ, không phäi cÙ nói suông trong ÇÀu vài chøc 
lÀn là xong, vì Çây không phäi nhÒi s† mà là m¶t 
phÜÖng pháp quán chi‰u. TrÜ§c h‰t cÀn ki‹m låi xem 
ngÜ©i kia Çã làm ta t°n thÜÖng ra sao, nhiŠu hay ít, vô 
tình hay cÓ š, ta có th‹ tha thÙ ÇÜ®c hay không, n‰u 
không thì tåi sao, v.v... TrÜ§c khi tha thÙ thì phäi nói 
Ç‰n t°n thÜÖng, có t°n thÜÖng m§i có tha thÙ. Trên 
phÜÖng diŒn tuyŒt ÇÓi thì không có Ai làm kh° Ai, vì 
không có cái Ta, lÃy ai bÎ t°n thÜÖng, lÃy ai Çau kh° ? 
NhÜng trên bình diŒn tÜÖng ÇÓi cûa th‰ gian thÜ©ng 
tình thì có ta và có ngÜ©i nên n‰u bån thÃy có ngÜ©i 
kia làm mình kh° thì cÀn nói ra cho h† bi‰t là bån bÎ 
t°n thÜÖng. Nói ª Çây là nói trong ái ng», trong s¿ 
thÜÖng yêu và hi‹u bi‰t, nói lên cäm xúc hay tình 
cäm cûa mình chÙ không lên án hay k‰t t¶i. Chúng ta 
hay Ç‹ bøng và ghim trong lòng m‡i khi bÎ kh° Çau, 
bÃt mãn, không chÎu nói hay Çúng hÖn là không bi‰t 
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cách nói Ç‹ n‡i kh° chÒng chÃt thành n¶i k‰t ch© 
ngày n° tung làm t°n thÜÖng cä hai bên (ta và ngÜ©i). 

Thí dø ta có th‹ nói nhÜ sau: "Hôm n† anh/chÎ 
Çã nói hay làm m¶t ÇiŠu (gì Çó) khi‰n tôi cäm thÃy  bÎ 
xúc chåm và t°n thÜÖng. Có th‹ anh/chÎ không cÓ š 
nhÜng tôi cäm thÃy  buÒn và giÆn anh/chÎ". Nói nhÜ 
vÆy là nói lên cäm nghï và cäm xúc cûa mình mà 
không k‰t t¶i kÈ khác. NgÜ®c låi n‰u ta nói: "Anh/chÎ 
là ngÜ©i ác Ç¶c, æn nói hÒ ÇÒ, m¡ng nhi‰c bêu xÃu tôi 
trÜ§c bà con cô bác làm tôi xÃu h° vô cùng". Nói nhÜ 
vÆy là lên án và k‰t t¶i. Dù muÓn tha thÙ hay ÇÜ®c 
tha thÙ chúng ta ÇŠu cÀn nói ra cäm xúc kh° Çau cûa 
mình Ç‹ hai bên cùng š thÙc. Có š thÙc s¿ hiŒn diŒn 
cûa kh° Çau thì m§i hóa giäi ÇÜ®c, n‰u nhÜ chÌ có 
bên này š thÙc mà bên kia không hay bi‰t gì h‰t thì 
rÃt khó hòa giäi.  

Sau khi nói ra  ÇÜ®c phÀn cûa mình rÒi thì 
phäi bi‰t l¡ng nghe phÀn cûa ngÜ©i kia. Nh© l¡ng 
nghe ta së nhÆn ra ngÜ©i kia do vô tình, vô š hay 
vøng dåi chÙ không cÓ š nên ta có th‹ tha thÙ dÍ 
dàng.  

 
TÆp nói ra s¿ bÃt bình 
 

Khi g¥p chuyŒn trái š hay bÃt bình thì phän 
Ùng ra sao ? Thông thÜ©ng chúng ta có hai thái Ç¶ : 
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1. N°i giÆn cãi nhau ho¥c chºi m¡ng. 
2. Im l¥ng nuÓt giÆn nhÜng trong lòng Ãm Ùc. 

Cái thÙ nhÃt g†i là sân, cái thÙ hai là nhÎn 
(nhøc). Cä hai ÇŠu không tÓt vì gây t°n håi. 

N°i giÆn cãi nhau thì gây thù oán, giÆn h©n, 
làm sÙt mÈ tình cäm. ña sÓ ngÜ©i tu ÇŠu ÇÜ®c dåy là 
không nên n°i giÆn. NhÜng n‰u không n°i giÆn thì rÖi 
vào trÜ©ng h®p thÙ hai: câm miŒng làm thinh, Çè nén 
nuÓt giÆn vào bên trong. M¶t Çàng khåc cái giÆn ra 
bên ngoài làm t°n thÜÖng ngÜ©i kia, m¶t Çàng ÇÜa cái 
giÆn vào bên trong làm t°n thÜÖng chính mình. Cä 
hai trÜ©ng h®p ÇŠu có ngÜ©i t°n thÜÖng, ÇŠu là båo 
Ç¶ng (violence).  

Chúng ta cÀn có m¶t giäi pháp thÙ ba: Çó là 
diÍn tä, nói ra s¿ bÃt mãn cûa mình trong hoà bình, 
còn g†i là chánh ng». 

Trong nŠn giáo døc Çông phÜÖng, con cái 
không ÇÜ®c nói låi hay cãi låi bŠ trên, n‰u nói låi là 
h‡n láo, dù nói Çàng hoàng nhÕ nhË hay lÍ phép. BŠ 
trên luôn luôn có quyŠn và có lš, còn kÈ dÜ§i phäi 
nghe l©i và khuÃt phøc. Giáo døc nhÜ vÆy làm con 
ngÜ©i bÎ kŠm tÕa áp bÙc, thø Ç¶ng, không có óc sáng 
tåo. Ngày nay ª th‰ k› 21 chúng ta cÀn phäi sºa låi 
chÜÖng trình, cho phép và khuy‰n khích m†i ngÜ©i 
nói chuyŒn v§i nhau trong chánh ng» và ái ng», 
không dùng uy quyŠn Çàn áp kÈ khác. 
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Thí dø: Dì Sáu có næm ngÜ©i con. Dì rÃt 

thÜÖng con và muÓn mÃy ÇÙa thÜÖng yêu hòa thuÆn 
v§i nhau, nhÜng dì có cái tÆt là khi g¥p cô Hai, con 
gái l§n, thì dì k‹ chuyŒn và than thª trách móc cô Ba. 
Khi g¥p cô Ba thì dì than thª cô TÜ th‰ này th‰ n†, 
không thÜÖng chÒng, không bi‰t lo cho má, v.v... G¥p 
ÇÙa này dì than thª trách móc ÇÙa kia, g¥p ÇÙa kia dì 
than thª trách móc ÇÙa này. TØ Çó mÃy ÇÙa con cûa 
dì Çâm ra ghét nhau vì nghï mÃy ngÜ©i kia bÃt hi‰u 
v§i má. Duy có cô TÜ bi‰t rõ nguyên nhân gây ra bÃt 
hòa gi»a mÃy chÎ em là do má cÙ hay than thª trách 
móc hoài. NhiŠu lúc cô rÃt b¿c mình nhÜng cä n‹ 
không dám mª miŒng vì s® nói ra dì Sáu së buÒn, cho 
cô là ÇÒ bÃt hi‰u h‡n láo. Mà không nói thì cô khó 
chÎu Ãm Ùc trong lòng tåi sao má cÙ hay chia rë mÃy 
chÎ em. Khåc ra không ÇÜ®c mà nuÓt vào không xong 
nên cô TÜ rÃt kh° sª, không muÓn vŠ thæm má Ç‹ 
khÕi phäi thÃy nghe nh»ng ÇiŠu trái tai gai m¡t. 
NhiŠu lúc cô t¿ nhû n‰u dì Sáu không phäi là má cô 
thì cô Çã la cho m¶t trÆn nên thân rÒi. Cô TÜ không 
bi‰t phäi ÇÓi phó làm sao v§i cái giÆn, vì khi giÆn mà 
mª miŒng thì cô chÌ bi‰t la hét chºi b§i chÙ không 
bi‰t nói tØ tÓn, và n‰u làm vÆy thì tình mË con coi 
nhÜ chÃm dÙt. Do Çó cô phäi ráng im miŒng nuÓt cái 
giÆn vào trong.  
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Theo giäi pháp thÙ ba thì cô TÜ phäi tÆp nói ra 
s¿ b¿c tÙc cûa mình m¶t cách ôn hòa, tØ tÓn, không 
hung d». Thí dø nhÜ cô m©i dì Sáu ngÒi xuÓng rÒi 
n¡m tay dì nói: "Má à ! M‡i lÀn vŠ thæm, nghe má 
than trách k‹ chuyŒn xÃu vŠ mÃy chÎ em, con cäm 
thÃy  rÃt khó chÎu và buÒn b¿c, vô tình má làm cho 
tøi con ghét nhau. Con rÃt thÜÖng má và thÜÖng mÃy 
chÎ em, con xin má lÀn sau có k‹ chuyŒn gì vŠ tøi con 
thì má cÄn thÆn m¶t chút."  
 
Sºa cái giÆn  

TrÜ§c kia, m‡i khi bÎ trái š ho¥c bÎ ai nói xÕ 
xiên, ch‰ nhåo là ta n°i sùng, cÃt ti‰ng chºi b§i ho¥c 
æn thua Çû v§i ngÜ©i kia. Nay muÓn sºa cái giÆn thì 
phäi làm sao ?  CÀn phäi thay th‰  cái phän Ùng  chºi 
låi b¢ng m¶t phän Ùng khác.  Thí dø nhÜ thÀy NhÃt 
Hånh dåy m‡i khi giÆn thì ta phäi n¡m lÃy hÖi thª và 
th¿c tÆp chánh niŒm: "Thª vào tôi bi‰t là tôi Çang 
giÆn và ôm cái giÆn cûa tôi vào lòng, thª ra tôi sæn 
sóc cái giÆn cûa tôi nhÜ m¶t ngÜ©i mË sæn sóc ÇÙa 
con", Çó là m¶t cách. Bån có th‹ tåo ra nhiŠu cách 
khác, thí dø nhÜ khi giÆn thì bån hít thª thÆt sâu rÒi 
niŒm "Nam mô A Di Dà PhÆt" thay vì trä l©i ngÜ©i 
kia, cÙ hít thª và niŒm nhÜ vÆy cho t§i khi nào cÖn 
giÆn l¡ng xuÓng thì m§i thôi, ho¥c ngÜng ngay cu¶c 
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nói chuyŒn quay m¥t Çi nhìn ch‡ khác, ho¥c mÌm 
cÜ©i hít m¶t hÖi dài và ch¡p hai tay låi, v.v...  

Nói chung có hai giai Çoån:  
1) tÌnh giác ghi nhÆn (chánh niŒm) 
2) áp døng phÜÖng pháp: n¡m lÃy hÖi thª, 

ho¥c niŒm PhÆt, ho¥c làm bÃt cÙ cái gì 
th¿c tiÍn hÜ§ng tâm Ç‰n chuyŒn khác, 
v.v... 

 
Bài tÆp : 
1) N‰u m¶t ngÜ©i nào Çó làm bån tÙc giÆn thì bån së 

làm gì hay nói gì ? Hãy ghi ra và sau Çó diÍn tä 
m¶t mình. 

2) GiÆn tÙc có thay Ç°i ÇÜ®c vÃn ÇŠ không ? 
3) ThÆt s¿ vÃn ÇŠ có nghiêm tr†ng Ç‰n n‡i phäi tÙc 

giÆn hay không ? 
4) N‰u bån không tÙc giÆn thì bån së nói hay làm gì 

? Hãy ghi ra và diÍn tä b¢ng l©i nói, hành Ç¶ng. 
5) Hãy š thÙc vŠ nh»ng cäm giác cûa bån khi trä l©i 

mÃy câu trên. Sau Çó bån l¿a ch†n, ho¥c làm theo 
câu 1 ho¥c làm theo câu 4. Nên nh§ kÏ bån có 
toàn quyŠn l¿a ch†n và chÎu trách nhiŒm vŠ 
nh»ng phän Ùng cûa mình. 
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Tìm ngÜ©i mÅu 
 
 HÒi nhÕ chúng ta có tÆt hay b¡t chÜ§c ngÜ©i 
l§n, thÃy ai làm gì thì âm thÀm làm theo. Con gái 
thÃy mË bÒng em thì cÛng lÃy búp bê ra bÒng, con 
trai thÃy cha Çóng Çinh Çøc g‡ thì cÛng lÃy búa ra 
ÇÆp. NgÜ©i mà ta b¡t chÜ§c nhiŠu nhÃt là cha mË, anh 
em. M‡i khi cha ta không b¢ng lòng ÇiŠu chi thì ông 
Ãy làm gì ? N°i giÆn quát tháo, la hét làm cho v® con 
s® hãi nghe l©i. ñó là m¶t s¿ thÎ uy, ra oai có hiŒu 
quä. ChÙng ki‰n nh»ng cänh Çó nên dù muÓn dù 
không, vô tình ta bÎ änh hÜªng và b¡t chÜ§c, tÙc là 
m‡i khi bÎ trái š, không b¢ng lòng thì ta cÛng n°i 
giÆn, la lÓi, quát tháo. M‡i khi mË ta bÎ áp bÙc hay 
buÒn giÆn thì bà phän Ùng ra sao ?  Khóc lóc, than 
thª hay c¡n ræng làm thinh chÎu Ç¿ng ?  ñÜÖng nhiên 
không phäi ÇÙa con nào cÛng b¡t chÜ§c cha mË m¶t 
cách rÆp khuôn, y nhÜ Çúc vì khi tái sinh trª låi m‡i 
ngÜ©i ÇŠu mang theo vÓn li‰ng tÆp khí riêng tØ nhiŠu 
Ç©i trÜ§c, nhÜng bây gi© sÓng trong môi trÜ©ng m§i, 
nh»ng ÇiŠu m¡t thÃy tai nghe c¶ng v§i chûng tº cÛ së 
cho ra m¶t tánh tình, tÜ cách m§i.  
 N‰u cha cûa bån n°i sân, mË bån hay khóc 
m‡i khi bÎ trái š và bån cÛng phän Ùng giÓng nhÜ vÆy 
thì nên bi‰t là bån Çã thâu nh»ng chÜÖng trình 
(programs) Çó vào tâm cûa bån rÒi. Bây gi© bån cÀn 
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Çi tìm m¶t chÜÖng trình khác hay hÖn, thông minh và 
nhiŠu tuŒ giác hÖn Ç‹ thay th‰ vào. N‰u là phÆt tº thì 
bån hãy t¿ hÕi, n‰u ÇÙc PhÆt bÎ m¡ng chºi, må nhøc 
thì ngài phän Ùng ra sao?  N‰u g¥p hoån nån thì các 
bÆc A La Hán ÇÓi xº ra sao?  M¶t ngÜ©i tu hành chân 
chính së có thái Ç¶ gì trÜ§c nh»ng cänh nhÜ vÆy?  Trä 
l©i ÇÜ®c thì tÓt, còn n‰u không bån hãy tìm Ç†c 
nh»ng tích truyŒn PhÆt giáo k‹ vŠ Ç©i sÓng cûa ÇÙc 
PhÆt và các ÇŒ tº. Sau Çó bån nên Çi tìm m¶t ngÜ©i 
nào có nh»ng tÜ cách, cº chÌ, thái Ç¶ mà bån muÓn 
có, và xem h† nhÜ m¶t ngÜ©i mÅu m§i, m¶t ngÜ©i 
mÅu sÓng Ç¶ng (un modèle vivant, a live model). 
Chúng ta muÓn thành PhÆt nhÜng kh° n‡i chÜa bao 
gi© tÆn m¡t thÃy PhÆt mà chÌ có nh»ng khái niŒm vŠ 
PhÆt. Ai cÛng bi‰t ÇÙc PhÆt tØ, bi, h›, xä nhÜng 
không làm theo ÇÜ®c. Vì sao?  Vì tØ, bi, h›, xä vÅn 
còn là nh»ng khái niŒm trØu tÜ®ng. Ta cÀn phäi thÃy 
tÆn m¡t, ti‰p xúc, s© mó ÇÜ®c tØ, bi, h›, xä thì nh»ng 
ÇÙc tính này m§i thÃm vào ta ÇÜ®c. Vì th‰ s¿ gÀn gÛi 
nh»ng ngÜ©i Çåo ÇÙc, nh»ng bÆc tu hành rÃt ích l®i và 
cÀn thi‰t trong viŒc tu tâm dÜ«ng tánh. 
 

Có nhiŠu ngÜ©i nói: "tôi chÌ tu tâm thôi, 
không cÀn tøng kinh, niŒm PhÆt, ngÒi thiŠn, bÓ thí, trì 
gi§i, v.v..."  NhÜ Çã trình bày ª trên, Ý, Tình, Thân 
liên quan và hoåt Ç¶ng ch¥t chë v§i nhau nên muÓn 
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tu sºa phiŠn não thì phäi tác Ç¶ng trên cä ba m¥t, tÙc 
là tu (sºa) tâm š, tu (sºa) tình, và tu (sºa) thân. N‰u 
chÌ lo tu tâm, ngÒi thiŠn suÓt ngày, không khªi v†ng 
tÜªng suy nghï thì tình së khô khan, không bi‰t 
thÜÖng xót giúp Ç« kÈ khác, h‰t ngÒi thiŠn thì tình 
cäm n¶i k‰t së hiŒn hành trª låi, chÙng nào tÆt nÃy. 
N‰u chÌ tu tình, lÆp Çi lÆp låi nh»ng ÇÙc tính tÓt trong 
tâm mà không tu thân, không th‹ hiŒn nh»ng ÇÙc tính 
Çó ra thân và miŒng thì tánh tÓt làm sao phát tri‹n. 
N‰u chÌ tu thân, Çi ÇÙng oai nghi, gi» gi§i trang 
nghiêm mà tình, š không sºa thì Çó là hình dáng giä 
tåo bŠ ngoài. 
 
Tóm lÜ®c 
 

MuÓn chuy‹n hóa hay tu sºa m¶t tánh tình xÃu 
thì ÇÀu tiên ta phäi š thÙc nhÆn diŒn ra nó.  K‰ ti‰p là 
tìm xem ta Çã có nh»ng š nghï, tÜ tÜªng, quan niŒm 
nào khi‰n cho tánh tình kia phát sinh.  Sau khi tìm ra 
v†ng tÜªng nguyên nhân thì ta phäi thay Ç°i š nghï.  
M†i s¿ chuy‹n hóa ÇŠu Ç¡t ÇÀu tØ s¿ thay Ç°i š nghï.  
MuÓn s¿ thay Ç°i ÇÜ®c hiŒu quä thì phäi th¿c tÆp trên 
ba phÜÖng diŒn Ý, Tình, Thân, ho¥c ít nhÃt là trên Ý 
và Thân.  Do luÆt tÜÖng quan tÜÖng sinh thì khi ta sºa 
Ý và Thân thì Tình së ÇÜ®c chuy‹n hóa.  
 



YTT 171

 

Trên ÇÜ©ng Çåo 
 

 
Tìm thÀy 
 
 Trên ÇÜ©ng Çåo, có nên tìm thÀy hay không? 
Hình nhÜ chúng ta không Ç¥t n¥ng vÃn ÇŠ này l¡m.  
Ông bà, cha mË cûa ta thÜ©ng Ç‰n chùa cÀu nguyŒn, 
cúng ki‰n nên ta Çi theo chÙ có bao gi© Ç‹ š t§i viŒc 
tìm thÀy, vì chùa nào mà ch£ng có thÀy.  ñ‰n chùa 
låy PhÆt, tøng kinh, khÃn vái rÒi tø h†p æn uÓng là 
phÜ§c l¡m rÒi.  ña sÓ chÌ tìm Ç‰n thÀy khi trong nhà 
có tang ho¥c tai nån xui xÈo gì Çó. Tìm thÀy ki‹u này 
không phäi là Ç‹ h†c Çåo mà là Ç‹ Çáp Ùng nhu cÀu 
tang lÍ, tín ngÜ«ng. 
 Thuª xÜa muÓn cÀu Çåo phäi Çi tìm thÀy, vì 
thÀy là ngÜ©i träi qua kinh nghiŒm tu tÆp và có khä 
næng truyŠn Çåt låi cho ta.  HÖn n»a muÓn h†c Çåo thì 
phäi vào chùa, vì kinh Çi‹n ngày xÜa khan hi‰m chÌ 
ÇÜ®c cÃt chÙa ª trong chùa và ngÜ©i ta phäi chép tay 
mà h†c.  Ngày nay kinh sách ÇÜ®c in ra dÍ dàng và 
Ãn tÓng kh¡p nÖi, ai cÛng có th‹ tìm Ç†c và t¿ h†c, do 
Çó viŒc tìm thÀy h†c Çåo có vÈ không cÀn thi‰t l¡m.   
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 N‰u bån muÓn h†c nghŠ bác sï mà chÌ Çi mua 
sách y khoa, vån vÆt, sinh lš, hóa h†c, v.v... rÒi t¿ 
nghiên cÙu, không cÀn Ç‰n Çåi h†c h†c v§i giáo sÜ thì 
bån có trª thành bác sï không? 
 Ngay cä v§i nh»ng môn h†c ngoài Ç©i ngÜ©i 
ta cÛng cÀn Ç‰n giáo sÜ chÌ cho sách nào nên Ç†c, 
môn nào nên h†c, và ÇŠ tài nào cÀn nghiên cÙu.  ñó 
chÌ là h†c vŠ ki‰n thÙc mà còn cÀn Ç‰n thÀy, huÓng 
chi h†c Çåo giäi thoát? 

Trong Çåo không phäi chÌ h†c ki‰n thÙc thôi 
mà còn phäi tu n»a. M¶t vÎ thÀy trong Çåo dåy ta giáo 
lš qua khÄu giáo và gi§i ÇÙc qua thân giáo.  Chính 
thân giáo, tÙc hành Ç¶ng, nhân cách, gi§i phÄm và 
ÇÙc hånh cûa vÎ thÀy m§i quan tr†ng, nó làm gÜÖng 
cho ta noi theo.  M¶t træm lÀn nghe không b¢ng m¶t 
lÀn thÃy.  M¶t træm lÀn Ç†c vŠ tØ bi không b¢ng m¶t 
lÀn thÃy hành Ç¶ng tØ bi nÖi vÎ thÀy.  Ngoài ra cÀu 
h†c v§i m¶t vÎ thÀy së giúp ta dËp trØ nhiŠu tánh xÃu 
nhÜ ngã mån, cÓ chÃp, kiêu cæng, và khai tri‹n tánh 
khiêm cung, lÍ Ç¶, tôn kính. 
  
Y pháp hay y nhân ? 
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Là phÆt tº chúng ta thÜ©ng nghe câu "y pháp 
bÃt y nhân34", tÙc là nÜÖng theo giáo pháp chÙ không 
nÜÖng vào thÀy.  PhÆt dåy câu này vì phÀn Çông 
chúng ta theo thÀy không phäi vì th¿c s¿ cÀu pháp mà 
vì tình cäm hay thành ki‰n, vì thÀy n°i ti‰ng, có chùa 
to, Çông ÇŒ tº,  khéo léo chiŠu theo š mình, v.v...  

Theo tôi có hai giai Çoån:  
1/ Y nhân: BÜ§c ÇÀu cÀn theo thÀy Ç‹ h†c Çåo cÀu 
pháp. 
2/ Y pháp bÃt y nhân: Khi nghe ÇÜ®c pháp rÒi thì 
phäi th¿c hành không nên bám víu vào thÀy n»a.   

 
ThÜ©ng xuyên lui t§i chùa và quy-y v§i thÀy 

hÖn mÜ©i næm, bån Çã h†c ÇÜ®c gì ? Có bao gi© bån 
t¿ hÕi: "Ta h†c ÇÜ®c gì v§i thÀy trong mÜ©i næm 
qua?"  N‰u có thì rÃt tÓt, còn không thì phäi làm sao?  
BÕ thÀy Çi chùa khác hay tìm h†c v§i thÀy khác?  
Làm nhÜ th‰ có phän thÀy không?  Quy-y v§i thÀy rÒi 
có phäi suÓt Ç©i dính m¡c v§i thÀy không? Bån nên 
nh§ chúng ta quy-y v§i tam bäo chÙ không phäi v§i 
thÀy.  ThÀy b°n sÜ truyŠn gi§i chÌ là ngÜ©i Çåi diŒn 
làm lÍ cho ta quay vŠ nÜÖng t¿a tam bäo mà thôi.  
                                                 
34 Kinh ñåi Bát Ni‰t Bàn, phÄm TÙ Y, PhÆt dåy: y theo pháp 
không y theo ngÜ©i,  y theo nghïa không y theo l©i,  y theo trí 
không y theo thÙc, y theo kinh liÍu nghïa không y theo kinh 
ch£ng liÍu nghïa. 
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Trong bu°i lÍ ch¡c bån không bao gi© nói: "Con xin 
quy-y v§i thÀy A hay thÀy B". 

XÜa kia lúc còn tÀm Çåo, thái tº Siddharta Ç‰n 
h†c v§i Çåo sï Alara Kalama, sau khi chÙng ÇÜ®c 
thiŠn "Vô sª h»u xÙ" và không h†c ÇÜ®c gì thêm n»a 
thì ngài Çã tØ giã thÀy.  K‰ ti‰p ngài Ç‰n h†c Çåo v§i 
Uddaka Ramaputta, sau khi chÙng ÇÜ®c thiŠn "Phi 
tÜªng phi phi tÜªng xÙ" và không h†c ÇÜ®c gì hÖn thì 
ngài cÛng ki‰u tØ ra Çi.  N‰u thái tº trung thành ª låi 
v§i Kalama hay Ramaputta thì ch¡c ngày nay chúng 
ta không có ÇÜ®c ÇÙc PhÆt. 

Trong kinh Khu RØng35 (Vanapatthanasutta), 
ÇÙc PhÆt dåy bÓn ÇiŠu kiŒn mà Tÿ Kheo nên ti‰p tøc 
ª hay tØ bÕ nÖi mình Çang sÓng dù Çó là khu rØng, 
làng måc, thÎ trÃn hay v§i bÃt cÙ ngÜ©i nào: 

1. SÓng gÀn m¶t ngÜ©i mà tâm tu không ti‰n, vÆt 
døng cÀn thi‰t cho Ç©i sÓng låi hi‰m hoi.  Tÿ 
Kheo không phäi xin phép, cÀn phäi bÕ Çi 
ngay, không cÀn theo sát ngÜ©i Ãy. 

2. SÓng gÀn m¶t ngÜ©i mà tâm tu không ti‰n, vÆt 
døng ÇÀy Çû. Tÿ Kheo cÀn phäi bÕ Çi, không 
cÀn xin phép, vì xuÃt gia không phäi Ç‹ mÜu 
cÀu vÆt chÃt. 

                                                 
35 Kinh thÙ 17 thu¶c Trung B¶ Kinh.  
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3. SÓng gÀn m¶t ngÜ©i mà tu ti‰n, niŒm, ÇÎnh, 
huŒ tæng trÜªng, nhÜng vÆt døng cÀn thi‰t låi 
hi‰m hoi. Tÿ Kheo cÀn phäi ª låi, không nên 
bÕ Çi. 

4. SÓng gÀn m¶t ngÜ©i mà tu ti‰n, niŒm, ÇÎnh, 
huŒ tæng trÜªng, và có vÆt døng ÇÀy Çû. Tÿ 
Kheo phäi tr†n Ç©i theo sát ngÜ©i này, không 
ÇÜ®c bÕ Çi, dù có bÎ xua Çu°i. 
 
BÓn ÇiŠu trên m¥c dù PhÆt dåy cho Tÿ Kheo 

nhÜng hàng cÜ sï cÛng có th‹ áp døng ÇÜ®c.  Theo 
m¶t thÀy nào mà không h†c ÇÜ®c PhÆt pháp, tu hành 
không ti‰n b¶, phiŠn não không trØ giäm thì ta nên 
nghe l©i ÇÙc PhÆt mà bÕ Çi, không nên ª låi vì tình 
cäm ái luy‰n th‰ gian.  ThÀy trò là vÃn ÇŠ nhân 
duyên, nhÜng n‰u nhân duyên không tÓt thì phäi sáng 
suÓt chÃm dÙt. 

 
"Y pháp bÃt y nhân" không có nghïa là ÇÜ®c 

pháp rÒi thì không cÀn bi‰t gì Ç‰n thÀy. H†c Çåo 
không giÓng nhÜ h†c tri‰t ª Çåi h†c, h†c Çåo phäi có 
lòng tri ân tôn kính thÀy nhÜng không bám víu và 
thÀn tÜ®ng hóa thÀy. Theo thÀy ta nên sáng suÓt bi‰t 
nh»ng gì cÀn phäi h†c và bi‰t luôn khuy‰t Çi‹m cûa 
thÀy Ç‹ chÃp nhÆn thÀy là m¶t con ngÜ©i nhÜ bao 
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nhiêu chúng sinh. M¶t ÇÒng tiŠn phäi có hai m¥t, 
ngÜ©i nào cÛng vÆy, có tánh tÓt và tánh xÃu. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, phÄm NhÆp Pháp 
Gi§i k‹ chuyŒn cÀu Çåo cûa ThiŒn Tài ÇÒng tº v§i 53 
thiŒn tri thÙc. M‡i khi h†c xong và chÙng ÇÜ®c m¶t 
tam mu¶i thì vÎ thiŒn tri thÙc này låi gi§i thiŒu ThiŒn 
Tài Çi h†c v§i m¶t thiŒn tri thÙc khác. Ta hãy noi 
gÜÖng h†c Çåo cûa ThiŒn Tài ÇÒng tº, nhÜng không 
nên chåy lung tung, vì nhiŠu thÀy thì nhiŠu š có th‹ 
làm ta hoang mang.  CÀn nÜÖng theo m¶t vÎ thÀy 
chính và Çi h†c thêm v§i nhiŠu thÀy khác. 
 
ThÀn tÜ®ng søp Ç° 
 

Có hai thái c¿c mà ngÜ©i ÇŒ tº thÜ©ng m¡c 
phäi, m¶t là quá tôn sùng thÀy mình, hai là coi thÜ©ng 
thÀy. Nói cách khác: m¶t là ái nhiÍm, hai là ngã mån.  
NgÜ©i n» thÜ©ng có tâm ái nhiÍm và ngÜ©i nam 
thÜ©ng có tâm ngã mån. 

Khi theo m¶t thÀy nào ch¡c ch¡n ta phäi kính 
phøc thÀy Çó.  Không ai dåi gì theo h†c v§i m¶t thÀy 
dª.  NhÜng n‰u quá tôn sùng thÀy mình tài giÕi, 
chÙng Ç¡c, chân tu Çåo hånh thì dÍ sinh tâm phân 
biŒt, khinh thÜ©ng thÀy khác cho h† không giÕi b¢ng 
thÀy mình.  Sau m¶t th©i gian khám phá ra ÇiŠu gì Çó 
không hài lòng thì tÙc giÆn, cäm thÃy bÎ lØa gåt, phän 
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b¶i.  Có ngÜ©i tìm cách trä thù, rêu rao bêu xÃu thÀy 
Ç‹ hä giÆn, có ngÜ©i buÒn tûi, chán nän, mÃt lòng tin 
nÖi tam bäo. Theo thÀy mà không sáng suÓt, Ç‹ v†ng 
tÜªng, v†ng tình chi phÓi, thÀn tÜ®ng hóa thÀy thì có 
th‹ ÇÜa Ç‰n hÆu quä nhÜ vÆy.  

Trong quá trình tÀm sÜ h†c Çåo, tôi Çã phân 
vân nhiŠu lÀn gi»a y pháp và y nhân. NhÃt là khi tu 
theo PhÆt giáo Tây Tång, tôi thÃy h† có vÈ "y nhân 
nhiŠu hÖn là y pháp" vì "chánh nhân thuy‰t tà pháp, 
tà pháp tÃt quy chánh; tà nhân thuy‰t chánh pháp, 
chánh pháp tÃt quy tà".  H† xem các Låt ma tái sinh 
là bÒ tát hóa thân (tulku), h† xem ÇÙc Dalai Lama là 
hóa thân cûa Quán Th‰ Âm, ÇÙc Ban ThiŠn Låt ma 
(Panchen Lama) là hóa thân cûa PhÆt A Di ñà. 
TrÜ©ng phái Kagyupa mà tôi theo thì h† xem ngài 
Karmapa là hóa thân cûa Quan Th‰ Âm, ngài 
Shamarpa là hóa thân cûa PhÆt A Di ñà, Tai Sitoupa 
là hóa thân cûa Di L¥c, Jamgon Kontrul là hóa thân 
cûa Væn Thù SÜ L®i, Gyalsapa là hóa thân cûa ñåi 
Th‰ Chí, v.v... Khi ngài Karmapa thÙ 16 viên tÎch thì 
bÓn Çåi ÇŒ tº chính là Shamarpa, Tai Sitoupa, 
Jamgon Kontrul, và Gyalsapa cùng nhau trông coi 
tông phái và lo viŒc Çi tìm hÆu thân tái sinh cûa ngài 
Karmapa. Khi b¡t ÇÀu Çi tìm Karmapa thÙ 17 thì có 
s¿ chia rë, Shamarpa và Jamgon Kontrul tìm ra ÇÜ®c 
m¶t hÆu thân còn Tai Sitoupa và Gyalsapa låi tìm ra 
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m¶t hÆu thân khác, không bên nào chÃp nhÆn ÇÙa bé 
cûa bên kia là Karmapa thÙ 17.  BÓn Çåi ÇŒ tº ÇŠu 
ngang nhau nên không ai nghe ai, cuÓi cùng Tai 
Sitoupa phäi nh© Ç‰n ÇÙc Dalai Lama quy‰t ÇÎnh và 
ngài công nhÆn ÇÙa bé do Tai Sitoupa tìm ra chính là 
Karmapa thÙ 17.  Tuy vÆy Shamarpa vÅn không ÇÒng 
š và ti‰p tøc tôn ÇÙa bé do mình tìm ra lên làm 
Karmapa thÙ 17.  HiŒn nay phái Kagyupa có t§i hai 
Karmapa 17.  Tôi k‹ câu chuyŒn này vì nó xäy ra vào 
næm 1992, lúc tôi còn nhÆp thÃt tu v§i Lama 
Guendune Rinpoché.  Shamarpa bÎ Çe d†a ám sát nên 
Çã ghé Ç‰n tu viŒn nÖi tôi Çang tu là Kundreul Ling 
Ç‹ tá túc làm cho tæng chúng xào xáo, không ai lo tu 
niŒm gì n»a, hÍ g¥p nhau là bàn cãi lung tung. NhiŠu 
ngÜ©i t¿ hÕi tåi sao mÃy Låt ma cao cÃp, hóa thân cûa 
bÒ tát (tulku) mà còn tranh chÃp chia rë nhau nhÜ vÆy 
?!?  Có vài ngÜ©i ÇÒng tu v§i tôi bÎ hoang mang và 
mÃt niŠm tin, h† phân vân không bi‰t các Låt ma 
Rinpoché kia có thÆt s¿ là bÒ tát hóa thân hay không 
? RÒi h† låi có m¥c cäm t¶i l‡i khi thÃy mình không 
tin tÜªng bŠ trên n»a.  Xôn xao nhÜ vÆy gÀn hai tuÀn 
thì Shamar Rinpoché trª vŠ Rumtek và m†i viŒc l¡ng 
xuÓng.  
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Ch¡c có ngÜ©i th¡c m¡c tåi sao tôi ÇÜ®c tu 
h†c v§i các Låt ma mà không truyŠn bá Kim Cang 
ThØa Tây Tång ?  Xin trä l©i có nhiŠu lš do: 

1. VŠ phÜÖng diŒn th‹ xác, ngÜ©i ViŒt Nam sÓng 
ª vùng nhiŒt Ç§i, th‹ chÃt gÀy nhÕ, không 
giÓng ngÜ©i Tây Tång to l§n chÎu n°i cái lånh 
cûa núi Tuy‰t SÖn. PhÆt giáo ViŒt Nam có 
quan niŒm æn chay, trong khi Çó tu v§i Tây 
Tång n‰u æn chay thì khó tÆp ÇÜ®c nh»ng 
pháp môn bí truyŠn nhÜ Trulkor, Sáu pháp du 
già cûa Naropa (Naro du già løc pháp) và MÆt 
giáo tÓi thÜ®ng.  N‰u chÌ tu theo Kinh giáo 
(Sutrayana) thì æn chay không có vÃn ÇŠ gì vì 
không cÀn vÆn døng khí l¿c theo các ÇÜ©ng 
kinh vi t‰ (channel, tsa). Và n‰u chÌ tu theo 
Hi‹n Giáo thì Çâu cÀn phäi theo Tây Tång, vì 
ñåi ThØa ViŒt Nam Çã có nhiŠu Kinh Çi‹n 
rÒi. 

2. VŠ phÜÖng diŒn nghi lÍ, MÆt tông Tây Tång 
có quá nhiŠu nghi lÍ phÙc tåp. Ÿ các chùa 
ViŒt Nam, nh»ng khóa lÍ tøng kinh dài l¡m 
chÌ hai, ba ti‰ng ÇÒng hÒ. N‰u lâu hÖn thì phÆt 
tº mŒt mÕi không còn chú tâm n»a. Trong khi 
Çó các bu°i lÍ cûa Tây Tång kéo dài tØ sáu 
Ç‰n tám ti‰ng ÇÒng hÒ và kéo dài nhiŠu ngày, 
v§i nhiŠu khí cø và lÍ vÆt nhÜ torma, kapala, 
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rÜ®u, thÎt, v.v... Nh»ng thÙ này ngÜ©i ViŒt lÃy 
Çâu ra ?  N‰u muÓn thì phäi vào tu ª m¶t tu 
viŒn Tây Tång m§i h†c ÇÜ®c. 

3. TruyŠn lÍ quán Çänh (Wang, initiation). MuÓn 
tu theo MÆt tông Tây Tång thì phäi th† lÍ 
quán Çänh. NhÜng Ai là ngÜ©i có th‹ truyŠn lÍ 
quán Çänh ?  ChÌ có nh»ng Låt Ma cao cÃp, 
ho¥c tu viŒn trÜªng m§i truyŠn ÇÜ®c. Tuy 
ÇÜ®c h†c và hành trì nhÜng tôi không có tÜ 
cách Ç‹ truyŠn lÍ quán Çänh. NhÜ vÆy làm sao 
truyŠn bá MÆt tông ?  N‰u chÌ truyŠn vài ba 
câu thÀn chú thì Kinh sách mÆt tông ViŒt Nam 
Çã có nhiŠu thÀn chú nhÜ Læng Nghiêm, ñåi 
Bi, thÆp chú, ChuÄn ñŠ, v.v...  

4. ñiŠu Ç¥c biŒt nhÃt cûa MÆt giáo vô thÜ®ng du 
già (Anuttarayogatantra) là xº døng næng 
lÜ®ng tính døc (énergie sexuelle) Ç‹ khai mª 
luân xa, sån Çåo trong viŒc giác ng¶. Trong 
khi Çó phong tøc, tÆp quán cûa ngÜ©i ViŒt 
xem s¡c døc, tính døc là ÇiŠu xÃu xa, dâm 
Çãng, không phäi cûa ngÜ©i tu hành. Toàn b¶ 
kinh Çi‹n Nam tông và B¡c tông ÇŠu lên án 
viŒc dâm døc. Tóm låi n‰u theo MÆt Giáo Tây 
Tång mà chÌ tøng chú, h†c kinh Çi‹n hi‹n 
giáo, ho¥c các b¶ luÆn cûa chÜ t° Tây Tång 
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thì cÛng tÓt, nhÜng nh»ng thÙ này ñåi ThØa 
Çã có ÇÀy Çû rÒi. 

 
NgÜ©i ta thÜ©ng ÇÙng núi này trông núi n†, 

chính tôi Çã nhÜ vÆy nên rÃt thông cäm cho nh»ng ai 
muÓn sang núi bên kia.  Hãy Ç‹ cho h† Çi rÒi h† së 
thÃy cÕ bên kia núi cÛng không xanh hÖn cÕ bên này.  
PhÆt giáo Tây Tång ÇÜÖng nhiên có nhiŠu ÇiŠu Ç¥c 
biŒt, nhÜng ta phäi xét låi tâm nguyŒn h†c Çåo cûa 
mình.  H†c Çåo Ç‹ tu sºa, Ç‹ tích tø ki‰n thÙc, hay 
luyŒn thÀn thông bùa chú?  N‰u Ç‹ tu sºa thì PhÆt 
giáo Nguyên Thûy và ñåi thØa Çã dÜ Çû pháp môn 
cho ta rÒi. 

 
ñiŠu khi‹n thÀy 

 
Tìm thÀy Ç‹ h†c Çåo chÙ không phäi Ç‹ dåy 

thÀy h†c Çåo. Có ngÜ©i ban ÇÀu tìm thÀy Ç‹ h†c Çåo, 
nhÜng sau m¶t th©i gian thì quay ngÜ®c låi ki‹m soát 
thÀy có tu hành hay không, có tøng kinh, niŒm PhÆt, 
ngÒi thiŠn không ?  N‰u không thì buÒn phiŠn, chÌ 
trích, Çi rêu rao thÀy tu không Çàng hoàng, bê bÓi, 
v.v... Ho¥c có ngÜ©i Ç‰n chùa tìm thÀy không phäi Ç‹ 
h†c Çåo mà Ç‹ chen chân vào ban quän trÎ, ban này 
ban kia Ç‹ ÇiŠu khi‹n chùa, ÇiŠu khi‹n thÀy, ÇiŠu 
khi‹n phÆt tº.  TrÜ©ng h®p này g†i là lÃy "ñåo tåo 
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ñ©i", l®i døng môi trÜ©ng Çåo Ç‹ th¿c hiŒn thói xÃu 
ngoài Ç©i.  ñây là m¶t ác nghiŒp rÃt n¥ng vì phá Çåo 
và ngæn cän s¿ tu hành cûa nhiŠu ngÜ©i khác. 

H†c Çåo quš nhÃt là lòng thành kính khiêm 
tÓn và kœ nhÃt là kiêu mån.  NgÜ©i khiêm tÓn Çi Çâu 
hÕi Çåo ai cÛng thÜÖng và s¤n sàng chÌ dåy. Còn 
ngÜ©i kiêu mån Çi hÕi Çåo thì g¥p khó khæn, tØ chÓi 
và không ÇÜ®c truyŠn dåy h‰t lòng.   
 
Ch© thÀy 
 
 Có m¶t vÎ du tæng n† thÜ©ng Çi thuy‰t pháp 
tåi các làng måc hÈo lánh, l©i giäng cûa thÀy chan 
chÙa tình thÜÖng và hi‹u bi‰t làm nhiŠu ngÜ©i kính 
phøc quy y. Trong sÓ Çó có anh Næm nhà nghèo 
nhÜng rÃt tÓt bøng, quá cäm Ç¶ng sung sÜ§ng sau khi 
nghe giäng anh Çánh båo Ç‰n gÀn thÀy và thÜa: "Båch 
thÀy, con bi‰t thÀy rÃt bÆn vì ai cÛng muÓn thÌnh 
thÀy, nhÜng tâm con ÇÜ®c khai mª và tràn ÇÀy tôn 
kính, con muÓn thÌnh thÀy Ç‰n nhà th† trai ngày mai. 
Con xin l‡i Çã thÜa hÕi ÇÜ©ng Ç¶t, mong thÀy hÙa 
khä." 
 V§i ánh m¡t tØ bi, vÎ thÀy trä l©i: "Hãy sºa 
soån b»a cÖm, ta së Ç‰n."  Sau Çó vÎ thÀy ti‰p tøc lên 
ÇÜ©ng. 
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 Nghe Çáp nhÜ vÆy, anh Næm vui mØng không 
bút m¿c nào tä xi‰t. Anh nôn nóng ch© Ç®i ngày mai 
Ç‹ ti‰p rÜ§c và diÍn tä lòng tôn kính cûa anh ÇÓi v§i 
thÀy. Ngày mai là ngày quan tr†ng nhÃt Ç©i anh vì 
thÀy së Ç‰n th† trai và anh ÇÜ®c Ç¥c biŒt hÀu thÀy, chÌ 
có anh và thÀy thôi. Th‰ là anh Çi gom góp vay tiŠn 
mua thÙc æn ngon và y phøc ÇËp Ç‹ cúng dÜ©ng thÀy. 
Anh d†n dËp lau chùi nhà cºa, trang hoàng låi bàn 
gh‰ ÇÒ Çåc cho tÜÖm tÃt.  
 Ngày hôm sau, m§i chín gi© sáng anh Næm Çã 
chuÄn bÎ xong xuôi và b¡t ÇÀu ch©. Khoäng mÜ©i gi© 
có ti‰ng gõ cºa. MØng r«, anh chåy ra mª cºa nhÜng 
không phäi thÀy mà là m¶t bà lão æn xin. Bà lão nói: 
"Tôi Çói quá, ông có gì cho tôi æn không ?" Anh Næm 
hÖi thÃt v†ng nhÜng vÓn tÓt bøng anh m©i bà lão vào 
nhà và vì nhà chÆt nên Çành cho bà ngÒi ch‡ Çã dành 
cho thÀy, chia cho bà thÙc æn Çã làm Ç‹ cúng dÜ©ng 
thÀy. ˆn xong bà lão cäm Ç¶ng cám Ön rÒi ra Çi. 
 Anh Næm chÜa kÎp lau d†n bàn gh‰ thì bên 
ngoài låi có ti‰ng gõ cºa. LÀn này là m¶t khách b¶ 
hành vØa bæng qua sa måc. "Tôi s¡p ch‰t khát, ông có 
gì cho tôi uÓng không ?"  Anh Næm låi thÃt v†ng vì 
thÃy không phäi là thÀy tuy nhiên anh cÛng m©i 
ngÜ©i Çó vào nhà, nhÜ©ng ch‡ Çã dành cho thÀy và 
mang nÜ§c Çã mua Ç‹ cúng dÜ©ng thÀy ra cho khách 
uÓng. UÓng xong ngÜ©i b¶ hành cám Ön rÒi ra Çi. 
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 VØa d†n dËp bàn gh‰ xong thì có ngÜ©i gõ 
cºa. Mª ra thÃy m¶t th¢ng bé khoäng mÜ©i tu°i. 
Th¢ng bé vØa run vØa nói: "Tôi lånh quá, ông có gì 
cho tôi m¥c Ç« lånh không ?" Anh Næm låi m¶t phen 
thÃt v†ng nhÜng nhìn kÏ ÇÙa bé, anh thÃy thÜÖng và 
t¶i nghiŒp quá nên kêu nó vào và cho nó quÀn áo mà 
anh Çã mua cho thÀy. Th¢ng bé cúi ÇÀu cám Ön rÒi ra 
Çi. 
 Anh Næm kiên nhÅn sºa soån låi nhà cºa và 
b»a æn Ç‹ ch© thÀy t§i, nhÜng ch© mãi Ç‰n chiŠu anh 
thÃt v†ng th¿c s¿ vì bi‰t là thÀy së không t§i. Anh 
nghï thÀm: "Mình bi‰t trÜ§c là không th‹ mong thÀy 
ghé Ç‰n cái nhà nghèo này. ThÀy Çã nhÆn l©i thÌnh 
cûa mình nhÜng ch¡c có chuyŒn quan tr†ng hÖn nên 
thÀy không Ç‰n ÇÜ®c. Tuy không Ç‰n nhÜng ít nhÃt 
thÀy Çã hÙa khä l©i m©i cûa mình, bÃy nhiêu Çó cÛng 
Çû cho mình hånh phúc rÒi." 
 Nghï nhÜ vÆy, anh ÇÙng dÆy thu d†n ÇÒ æn và 
Çi ngû. ñêm Çó anh mÖ thÃy thÀy ghé Ç‰n nhà anh. 
Anh Næm vui mØng Çón ti‰p thÀy và không bi‰t Çó là 
m¶t giác mÖ. Anh nói: "ThÀy Çã t§i ! ThÀy Çã gi» l©i 
hÙa." 
 VÎ thÀy trä l©i: "Phäi, ta Çã gi» l©i và Çã t§i 
nhà anh nhiŠu lÀn rÒi. Khi ta Çói bøng anh Çã cho ta 
æn. Ta khát nÜ§c anh Çã cho ta uÓng. Ta bÎ lånh anh 
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Çã cho ta quÀn áo. TÃt cä nh»ng gì anh làm cho kÈ 
khác, Çó chính là làm cho ta vÆy." 
 Anh Næm ch®t tÌnh giÃc, lòng tràn ÇÀy vui 
mØng hånh phúc, anh hi‹u ÇÜ®c l©i dåy cûa vÎ thÀy. 
V§i tình thÜÖng vô b©, thÀy Çã gºi ba ngÜ©i sÙ giä 
mang Ç‰n cho anh m¶t bài h†c quš giá, Çó là: "ThÀy 
có m¥t trong m†i ngÜ©i." Khi anh cho cÖm kÈ Çói, 
cho nÜ§c kÈ khát, cho áo kÈ lånh, tÙc là cúng dÜ©ng 
tình thÜÖng cûa anh Ç‰n ThÀy. 
 Ban ÇÀu ta cÀn tìm m¶t vÎ thÀy b¢ng xÜÖng 
b¢ng thÎt, giäng Çåo nói pháp cho ta nghe, hÜ§ng dÅn 
ta tu h†c nhÜng sau Çó phäi tÆp tu sºa Ç‹ nhìn thÃy 
thÀy ª kh¡p m†i nÖi.   
 
H†c Kinh 
 

Song song v§i viŒc tìm thÀy h†c Çåo, chúng ta 
còn vô sÓ kinh Çi‹n cûa PhÆt Ç‹ låi, bi‰t h†c kinh nào 
trÜ§c, kinh nào sau ? Kinh (sutra, sutta) là l©i dåy cûa 
PhÆt, hay Çúng hÖn là nh»ng sách ghi chép l©i PhÆt.  

Th©i ÇÙc PhÆt còn tåi th‰, các ÇŒ tº ÇÜ®c h†c 
tr¿c ti‰p v§i ngài. Sau khi PhÆt nhÆp Ni‰t Bàn thì các 
ÇŒ tº trùng tuyên, Ç†c tøng låi nh»ng ÇiŠu ÇÜ®c nghe 
tØ ÇÙc Th‰ Tôn.  Khoäng hÖn 300 næm sau khi PhÆt 
nhÆp Ni‰t Bàn kinh sách m§i ÇÜ®c ghi låi trên lá bÓi.  
Kinh sách xuÃt hiŒn ban ÇÀu là Kinh B¶ (Nikaya, 
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Pali). Khoäng 600 næm sau PhÆt nhÆp Ni‰t Bàn thì 
kinh Çi‹n ñåi ThØa xuÃt hiŒn nhÜ Bát Nhã, Hoa 
Nghiêm, Duy Ma CÆt, Pháp Hoa, v.v...  

Ngày nay cÛng nhÜ ngày xÜa, phÆt tº chia ra 
hai nhóm Ti‹u ThØa (Hinayana) và ñåi ThØa 
(Mahayana). Ti‹u thØa chÌ tin vào Kinh B¶ (TrÜ©ng 
B¶, Trung B¶, TÜÖng Ðng B¶, Tæng Chi B¶, Ti‹u 
B¶) còn nh»ng kinh khác thì h† không công nhÆn.  
ñåi ThØa ngoài nh»ng Kinh A Hàm (TrÜ©ng A Hàm, 
Trung A Hàm, Tåp A Hàm, Tæng NhÃt A Hàm) 
tÜÖng ÇÜÖng v§i Kinh B¶, còn có rÃt nhiŠu kinh khác. 
Danh tØ Ti‹u ThØa ngày nay ÇÜ®c thay th‰ b¢ng 
Nguyên Thûy (Theravada) có nghïa là ThÜ®ng T†a 
b¶. 

Nh»ng danh tØ ñåi ThØa, Ti‹u ThØa, hay 
Nguyên Thûy ÇŠu tÜÖng ÇÓi và chû quan. ñåi ThØa 
g†i nh»ng ngÜ©i không theo mình là Ti‹u ThØa, Ti‹u 
ThØa Çính chánh låi mình là chánh thÓng Nguyên 
Thûy. Theo lÎch sº PhÆt Giáo, th©i kÿ ÇÙc PhÆt còn 
tåi th‰ cho t§i sau PhÆt nhÆp diŒt khoäng 100 næm 
ÇÜ®c g†i là Nguyên Thûy PhÆt giáo vì lúc này chÜa 
chia thành b¶ phái. Sau kÿ k‰t tÆp kinh Çi‹n lÀn thÙ 
nhì, tæng Çoàn chia thành hai nhóm ThÜ®ng T†a B¶ 
(Theravada) và ñåi Chúng B¶ (Mahasamghika), sau 
Çó tØ hai b¶ phái này xuÃt phát ra 18 b¶ phái khác 
nhau nhÜng vÅn chÜa có danh tØ ñåi ThØa và Ti‹u 
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ThØa, Çây là th©i kÿ B¶ Phái PhÆt giáo. TØ cuÓi th‰ 
k› thÙ 2 tây lÎch Ç‰n cuÓi th‰ k› thÙ 7 là th©i kÿ ñåi 
ThØa PhÆt Giáo phát tri‹n và hÜng thÎnh nh© các luÆn 
sÜ n°i ti‰ng nhÜ Long Th†, ñŠ Bà, Vô TrÜ§c, Th‰ 
Thân hŒ thÓng hóa và xi‹n dÜÖng tÜ tÜªng ñåi ThØa. 
Trong th©i kÿ B¶ Phái PhÆt Giáo, các b¶ phái ÇŠu có 
riêng tam tång kinh Çi‹n cûa mình và không công 
nhÆn kinh Çi‹n cûa phái khác. ñåi ThØa PhÆt Giáo 
không phäi Ç¶t nhiên mà xuÃt hiŒn, tÜ tÜªng ñåi 
ThØa Çã tiŠm tàng trong giáo nghïa cûa các b¶ phái 
trÜ§c Çó rÒi. 

Có ngÜ©i cho kinh Çi‹n ñåi ThØa là do các t° 
sÜ sau này nhÜ Mã Minh, Long Th†, Vô TrÜ§c, Th‰ 
Thân, v.v... trÜ§c tác, còn các Kinh B¶ (Nikaya) Pali 
m§i Çúng là cûa PhÆt, vì các nhà sº h†c Çã nói nhÜ 
th‰ !  Các sº gia th©i nay cách PhÆt 2500 næm, phäi 
tìm tòi, khäo c°, Çào ch‡ này ch‡ kia ch¡p vá låi ÇÜa 
ra giä thuy‰t. Trong khi Çó chÌ m§i cách PhÆt 100 
næm mà tæng Çoàn Çã không ÇÒng š v§i nhau và phäi 
h†p låi k‰t tÆp kinh Çi‹n lÀn thÙ nhì. Giáo lš ÇÜ®c 
truyŠn khÄu gÀn 300 næm m§i ÇÜ®c biên chép, và 
ti‰ng Pali không phäi là ngôn ng» duy nhÃt ÇÙc PhÆt 
Çã nói khi còn tåi th‰, ngài còn nói nhiŠu thÙ ti‰ng 
khác nhÜ Magadhi, Prakrit, và th° ng» b¡c Ãn 
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Gandhari36.  Ti‰ng Pali là ti‰ng ÇÜ®c dùng ghi chép 
kinh Çi‹n phÜÖng nam ƒn ñ¶, cÛng nhÜ ti‰ng 
Sanskrit là ti‰ng ÇÜ®c dùng k‰t tÆp ª phÜÖng b¡c. Do 
Çó kinh Çi‹n Pali còn ÇÜ®c g†i là Kinh Tång Nam 
truyŠn, và kinh Çi‹n Sanskrit là Kinh Tång B¡c 
truyŠn. 

ñåo PhÆt chÌ có m¶t vÎ duy nhÃt, Çó là vÎ giäi 
thoát. TÃt cä kinh Çi‹n PhÆt giáo ÇŠu nh¢m møc Çích 
giäi thoát kh° Çau. ñÓi v§i tôi kinh nào cÛng hay h‰t, 
vÃn ÇŠ quan tr†ng không phäi là ki‹m chÙng xem ai 
Çã nói, PhÆt nói hay t° nói, mà là cái Çó có Çúng hay 
không, có Çem låi l®i ích trong s¿ chuy‹n hóa kh° 
Çau hay không ?  Tuy nhiên khi tu h†c cÀn phäi có 
thÙ l§p, giÓng nhÜ xây nhà cÀn phäi có nŠn móng 
v»ng ch¡c rÒi m§i xây tÀng lÀu. Ta nên h†c tÆp nh»ng 
kinh Nguyên Thûy trÜ§c vì trong Çó l©i dåy cûa PhÆt 
ÇÖn giän, dÍ hi‹u và thi‰t th¿c.  Sau khi n¡m v»ng 
giáo lš cæn bän nhÜ TÙ DiŒu ñ‰, Tam Pháp ƒn, luÆt 
nhân quä, nhân duyên và n‰m ÇÜ®c chút ít hÜÖng vÎ 
giäi thoát, lúc Çó ta có th‹ Çi vào giáo lš ñåi ThØa 
h†c nh»ng kinh l§n nhÜ Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Ni‰t 
Bàn, Bát Nhã, v.v...  Giáo lš Nguyên Thûy giÓng nhÜ 
rÍ và thân cây, giáo lš ñåi ThØa giÓng nhÜ cành lá 

                                                 
36 HIstoire du Bouddhisme Indien. Etienne Lamotte 
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bên trên. Thân cây có v»ng ch¡c thì cành lá m§i ÇÖm 
bông nª trái.  

 
Ki‰n thÙc, tín ngÜ«ng và tu tÆp 
 
 Khi h†c kinh ta nên ki‹m låi xem mình h†c 
kinh v§i møc Çích gì ? N‰u nghiên cÙu kinh Çi‹n, tÀm 
chÜÖng trích cú, suy luÆn diÍn giäi mà không bi‰t áp 
døng vào cu¶c sÓng Ç‹ tu tâm sºa tánh thì Çó chÌ là 
thâu thÆp ki‰n thÙc, nhiŠu khi trª thành "sª tri 
chÜ§ng".  Nguy cÖ hiŒn nay là ngÜ©i tu h†c (trí thÙc) 
thÜ©ng quan tâm Ç‰n s¿ giäi thích vŠ con ÇÜ©ng tu 
hÖn là chính con ÇÜ©ng, thích chú tr†ng vào nh»ng lš 
thuy‰t và hình thÙc  khác nhau cûa PhÆt giáo thay vì 
liên hŒ Ç‰n nh»ng kinh nghiŒm  tu tÆp cûa chính 
mình. 
 Có nh»ng ngÜ©i rÃt thông minh, bi‰t Çû loåi 
giáo lš, bi‰t vŠ lš Trung Quán, Tánh Không, Bát nhã, 
Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, v.v... nhÜng låi không bi‰t 
mình có nh»ng tánh hÜ, tÆt xÃu nào cÀn phäi sºa.  Do 
Çó nh»ng cái lš cao siêu kia së mãi mãi chÌ là lš nhÜ 
bao nhiêu tri‰t lš khác, không giúp ích gì ÇÜ®c cho 
viŒc tu hành chuy‹n hóa kh° Çau. 

NgÜ®c låi v§i ki‰n thÙc là tín ngÜ«ng, thích 
th© låy, lÍ bái, xem kinh nhÜ m¶t thÙ thÀn chú hay 
bùa h¶ mång, tøng kinh Ç‹ cÀu xin ÇiŠu này ÇiŠu n†, 



YTT 190

không chÎu h†c hÕi Ç‹ hi‹u và tu tÆp. Nghe ai nói 
tøng kinh này linh, kinh kia tÓt thì làm theo, thành 
tâm tin tÜªng, tøng h‰t b¶ này Ç‰n b¶ khác. Siêng 
næng tøng kinh nhÜ vÆy cÛng tÓt, vì trong lúc tøng thì 
miŒng không nói bÆy, tuy không hi‹u nghïa nhÜng l©i 
kinh không ít thì nhiŠu cÛng rÖi vào tâm thÙc ch© m¶t 
thuÆn duyên nào Çó së nª ra håt giÓng trí tuŒ.  

H†c mà không tu (th¿c hành) là cái Çãy Ç¿ng 
sách, là m¶t thÜ viŒn bi‰t Çi. Tu mà không h†c là tu 
mù. ñÙc PhÆt có nói: "tin ta mà không hi‹u ta là phÌ 
báng ta".  Tåi sao vÆy ? Vì Çåo PhÆt là Çåo cÙu kh° 
b¢ng tuŒ giác chÙ không phäi b¢ng cÀu xin, ÇÙc PhÆt 
(Buddha) là ngÜ©i giác ng¶ chÌ cho ta con ÇÜ©ng 
thoát kh° chÙ ngài không th‹ cÙu ta b¢ng thÀn thông. 
N‰u chÌ muÓn tin PhÆt mà không h†c hi‹u thì Çó là 
mê tín, xem PhÆt là m¶t loåi thÀn thánh ban phúc 
giáng h†a nhÜ bao nhiêu thÀn thánh ngoåi Çåo. ñó 
không phäi phÌ báng PhÆt là gì ? H†c kinh Ç‹ hi‹u 
PhÆt, tin PhÆt và làm theo l©i PhÆt  thì niŠm tin này là 
hoa trái, k‰t quä cûa tuŒ giác, là chánh tín chÙ không 
phäi mê tín. Chánh tín là m¶t loåi tín ngÜ«ng trong 
såch giúp con ngÜ©i trª nên Çåo ÇÙc. Nh»ng ngÜ©i vô 
thÀn, không tin vào thÀn thánh, nhÜng h† tin vào 
mãnh l¿c ÇÒng tiŠn, tin vào quyŠn l¿c nên tha hÒ làm 
t¶i ác. Ngày nay ª Âu MÏ, ngÜ©i ta có ÇÀy Çû tiŠn 
båc, tiŒn nghi vÆt chÃt nhÜng vÅn thÃy thi‰u thÓn và 
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bÃt an, bªi vì Ç©i sÓng tâm linh nghèo nàn, không có 
niŠm tin, không bi‰t tin vào cái gì Çem låi hånh phúc 
th¿c s¿. Là phÆt tº chúng ta có niŠm tin nÖi tam bäo, 
khi kh° Çau thì có ch‡ trª vŠ nÜÖng t¿a, Çó là m¶t 
ÇiŠu may m¡n. 

M†i ti‰n trình tu tÆp cÀn träi qua ba giai Çoån: 
væn, tÜ, tu. Væn là nghe, tÜ là suy nghï, tu là sºa. H†c 
hÕi kinh Çi‹n là væn, tøng kinh cÛng là væn vì miŒng 
tøng và tai l¡ng nghe l©i dåy cûa phÆt. NhÜng n‰u 
h†c mà không sºa là ki‰n thÙc suông, có væn, tÜ mà 
thi‰u tu. Còn tøng mà không h†c hÕi nghïa lš thì bi‰t 
Çâu mà sºa, có væn mà không có tÜ và tu, dÍ rÖi vào 
mê tín. 

Bªi th‰ cách h†c Çåo thông minh là m‡i khi 
Ç†c hay h†c m¶t kinh nào Çó, ta nên suy 
nghï và trä l©i nh»ng câu hÕi nhÜ sau: 

- ñåi š kinh này nói gì ?   
- Làm sao áp døng kinh này vào Ç©i sÓng h¢ng 

ngày ?   
- N‰u áp døng thì ÇÜ®c l®i ích gì ?  
- Có giúp ta b§t kh° hay không ?   
- Có giúp ta trª nên thánh thiŒn hÖn không ? 

N‰u m¶t kinh nào áp døng vào Ç©i sÓng h¢ng 
ngày, giúp ta b§t kh°, chuy‹n hóa ÇÜ®c n¶i k‰t và 
tính xÃu thì ta nên Ç†c tøng thÜ©ng xuyên Ç‹ nó Çi 
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vào tâm khäm nh¡c ta tu hành. H†c kinh nhÜ vÆy m§i 
có l®i ích. 
 
Trí thÙc và trí huŒ 
 
 Nh»ng ngÜ©i có h†c thÙc, có b¢ng cÃp th‰ 
gian thì ta g†i là trí thÙc.  NgÜ©i trí thÙc ÇÜ®c xem là 
thông minh vì có s¿ hi‹u bi‰t r¶ng rãi.  Khi Ç‰n v§i 
Çåo PhÆt, h† có th‹ hi‹u giáo lš nhanh chóng hÖn 
ngÜ©i bình dân thÃt h†c, nhÜng không phäi vì vÆy mà 
ÇÜ®c xem là có trí huŒ.  Nh»ng giáo sÜ PhÆt h†c ª các 
Çåi h†c là ngÜ©i bi‰t nhiŠu vŠ PhÆt giáo, nhÜng nh»ng 
ÇiŠu h† dåy không æn nh¢m gì Ç‰n cu¶c sÓng cûa h† 
cä.  H† vÅn uÓng rÜ®u, hút thuÓc, chÖi b©i, hÜªng 
thø, tham døc, chìm Ç¡m trong cu¶c Ç©i nhÜ bao 
nhiêu ngÜ©i không bi‰t Çåo.  Do Çó ÇÓi v§i Çåo h† 
vÅn là ngÜ©i vô minh.  Có trí huŒ là ngÜ©i thÃy rõ 
nguyên nhân cûa kh° và bi‰t tu tÆp, ly døc, Ç‹ thoát 
khÕi vòng chi phÓi cûa tham, sân, si.  Trí thÙc là cái 
bi‰t Ç‰n tØ bên ngoài nh© thâu thÆp ki‰n thÙc, còn trí 
huŒ là cái bi‰t xuÃt phát tØ bên trong nh© s¿ tu tÆp, 
th¿c hành ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu mình bi‰t và nó có công 
næng giäi thoát.  Thí dø ta bi‰t Ç©i là kh°, vô thÜ©ng, 
vô ngã, nhÜng ta vÅn bám víu vào cu¶c Ç©i, bám víu 
vào cûa cäi vÆt chÃt, danh v†ng và Çau kh° vì chúng, 
nhÜ vÆy cái bi‰t này tuy có mùi Çåo nhÜng vÅn còn 
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thu¶c vŠ trí thÙc chÙ chÜa phäi là trí huŒ.  ChÌ khi nào 
cái bi‰t khi‰n ta th¿c s¿ xä bÕ m†i bám víu, ham 
muÓn, Üa ghét, giÆn h©n thì Çó m§i là trí huŒ.   
 
Ti‰n trình tu hành 
 

PhÆt pháp mênh mông nhÜ bi‹n cä làm ngÜ©i 
h†c Çåo nhiŠu lúc hoang mang không bi‰t b¡t ÇÀu tØ 
Çâu, làm nh»ng gì và cuÓi cùng Çi vŠ Çâu ?  

MuÓn h†c thì h†c hoài không bao gi© h‰t, 
nhÜng muÓn hành thì ta có th‹ tóm t¡t con ÇÜ©ng tu 
tÆp theo bài kŒ thÙ 183 cûa kinh Pháp Cú, Çó là : 

Không làm m†i ÇiŠu ác, 
G¡ng làm các hånh lành 
Gi» tâm š trong såch 
Chính l©i chÜ phÆt dåy. 
 

Bài tÜÖng ÇÜÖng ch» Hán là: 
ChÜ ác måc tác 
Chúng thiŒn phøng hành 
Tø tÎnh kÿ š 
ThÎ chÜ phÆt giáo. 
 
1/ Không làm ÇiŠu ác 
Th‰ nào là thiŒn và ác ?  Theo quan niŒm bình 

dân cái gì Çem låi an vui hånh phúc cho mình và 
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ngÜ©i là thiŒn. NgÜ®c låi, nh»ng gì làm håi và t°n 
thÜÖng ngÜ©i và vÆt thì Çó là ác !  MuÓn tránh làm 
ÇiŠu ác thì ta phäi tôn tr†ng và gi» gìn gi§i luÆt. 
NhÜng n‰u muÓn dÙt trØ tÆn gÓc ÇiŠu ác thì phäi tu 
tÆp quán chi‰u vô ngã trong Tam Pháp ƒn (Çã nói ª 
phÀn trÜ§c). TÃt cä m†i viŒc ác ÇŠu b¡t nguÒn tØ s¿ 
chÃp ngã, vì chÃp ngã nên m§i ích k› l®i mình håi 
ngÜ©i. 

 
2/ G¡ng làm hånh lành 
TÃt cä viŒc thiŒn b¡t nguÒn tØ Çâu ?  Phäi 

chæng tØ tâm tØ, bi, h›, xä ? MuÓn làm tÃt cä viŒc 
lành thì phäi tu tÆp phát tri‹n TÙ vô lÜ®ng tâm.  ñåi 
ThØa PhÆt giáo Çi xa hÖn dåy phát bÒ ÇŠ tâm và th¿c 
hành bÒ tát Çåo, cÙu giúp tÃt cä chúng sanh. 

 
3/ Gi» tâm š trong såch   
MuÓn gi» tâm š trong såch thì phäi có niŒm, 

ÇÎnh và huŒ. NiŒm hay chánh niŒm là khä næng nhÆn 
diŒn nh»ng gì Çang xäy ra trong tâm. ñÎnh là khä 
næng làm chû tâm š, làm cho v†ng tÜªng dØng låi. 
HuŒ là khä næng thÃy rõ và hi‹u sâu xa s¿ vÆt. MuÓn 
có niŒm, ÇÎnh, huŒ thì phäi tu tÆp thiŠn ÇÎnh.  
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Gi§i ñÎnh HuŒ 
 
 BÃt cÙ s¿ tu hành nào cÛng phäi nÜÖng theo 
gi§i, ÇÎnh, huŒ.  Gi§i, ÇÎnh, huŒ ch£ng qua là m¶t lÓi 
diÍn tä khác cûa bài kŒ ª trên. Không làm ÇiŠu ác, 
g¡ng làm viŒc lành chính là gi§i. Gi» tâm š trong 
såch là ÇÎnh và huŒ. Tuy nhiên ª Çây gi§i, ÇÎnh, huŒ 
liên hŒ nhau nhÜ m¶t ti‰n trình. Gi» gi§i không phäi 
chÌ tránh làm ác mà phäi ly døc, xa lìa s¿ ham muÓn 
ª Ç©i. Nh© ly døc, b§t ham muÓn nên tâm ít phiŠn 
não, ÇÜ®c yên tïnh (ÇÎnh). Sau Çó dùng tâm ÇÎnh tïnh 
suy tÜ, quán chi‰u ÇŠ møc thì huŒ m§i phát sinh. HuŒ 
là khä næng thÃy và hi‹u rõ th¿c tÜ§ng cûa s¿ vÆt (tri 
ki‰n thanh tÎnh). Trong ba cái, huŒ là møc tiêu tÓi hÆu 
vì nh© huŒ mà vô minh ÇÜ®c diŒt trØ tÆn gÓc. Do Çó 
ta có th‹ nói gi§i và ÇÎnh là phÜÖng tiŒn, còn huŒ là 
cÙu cánh.  Trong kinh Tråm Xe37 (Rathavivuta sutta) 
có nói vŠ bäy giai Çoån tu hành theo thÙ l§p Ç‹ Çåt 
Ç‰n giäi thoát, trong Çó gi§i và ÇÎnh là hai giai Çoån 
ÇÀu, næm giai Çoån sau thu¶c vŠ huŒ. 
 Tuy nhiên có ngÜ©i không bi‰t ÇiŠu Çó nên 
chÃp vào gi§i và ÇÎnh rÒi sinh bŒnh. 
Có gi§i mà thi‰u huŒ nhiŠu khi gây thêm phiŠn toái vì 
không bi‰t khi nào cÀn và khi nào không cÀn gi» gi§i.  

                                                 
37 Kinh thÙ 24 cûa Trung B¶. Thích Minh Châu dÎch. 
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Gi§i luÆt ÇÜ®c Ç¥t ra vì m¶t lš do và m¶t hoàn cänh 
nào Çó.  Khi g¥p m¶t hoàn cänh cÃp bách thì PhÆt 
cÛng khai gi§i.  Gi» gi§i Ç‹ làm lành lánh ác, t¿ l®i 
l®i tha chÙ không phäi gi» gi§i Ç‹ gi§i trª låi trói 
bu¶c, gi» gi§i Ç‹ cÀu ti‰ng khen, ho¥c khen mình chê 
ngÜ©i, Çó là chÃp thuÓc thành bŒnh. 
 Tu ÇÎnh chÌ lo nhÆp ÇÎnh, dÙt b¥t suy nghï mà 
không hÜ§ng Ç‰n huŒ thì khi xä ÇÎnh hay ÇÎnh l¿c h‰t 
thì phiŠn não xuÃt hiŒn trª låi.  
  
Tìm Pháp môn  
 
 NhiŠu ngÜ©i m§i tu thÜ©ng lo Çi tìm pháp 
môn. Tu m¶t th©i gian không thÃy gì lå thì bÕ Çi tìm 
pháp môn khác. Tìm pháp môn Ç‹ tu tÆp là ÇiŠu tÓt, 
nhÜng viŒc quan tr†ng ÇÀu tiên là phäi bi‰t mình tu 
Ç‹ làm gì, tåi sao phäi tu ?  Sau khi bi‰t rõ mình 
muÓn cái gì rÒi thì m§i Çi tìm phÜÖng tiŒn. Trên 
ÇÜ©ng tu Çåo chúng ta nên theo ti‰n trình cûa TÙ 
DiŒu ñ‰ (kh°, tÆp, diŒt, Çåo), phäi thÃy rõ và š thÙc 
ÇÜ®c nh»ng phiŠn toái, kh° Çau cûa mình, k‰ ti‰p là 
h†c Çåo, h†c kinh Ç‹ tìm nguyên nhân kh° Çau, sau 
cùng m§i Çi tìm pháp môn Ç‹ tu sºa. Tu m¶t th©i gian 
phäi ki‹m chÙng låi xem có hiŒu quä hay không ?  

Pháp môn là gì ?  Là m¶t phÜÖng pháp hay 
phÜÖng tiŒn giúp ta Çåt Ç‰n møc Çích (cÙu cánh). TÃt 
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cä Kinh PhÆt ÇŠu là nh»ng pháp môn. N‰u møc Çích 
cûa bån là làm sao b§t nóng giÆn, bi‰t thÜÖng ngÜ©i 
thì bån nên h†c kinh TØ Bi (Metta sutta) và th¿c hành 
theo kinh TØ Bi, Çó là bån tu theo pháp môn TØ Bi. 
XÜa kia chÜ t° nÜÖng theo m¶t kinh Ç‹ tu tÆp rÒi tØ 
Çó phát xuÃt ra m¶t tông phái, nhÜ Pháp Hoa tông 
chuyên tu theo kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm tông 
chuyên tu theo kinh Hoa Nghiêm, Tam LuÆn tông tu 
theo ba b¶ luÆn, v.v... 

Thay vì bÕ thì gi© Çi tìm pháp môn tÓt hÖn 
nên tìm låi xem bŒnh cûa mình là gì ?  Vì bi‰t bŒnh 
m§i dÍ tìm thuÓc. BŒnh chung cûa Ça sÓ con ngÜ©i là 
gì ? Là vô minh, ái døc, chÃp ngã, tham lam, giÆn 
h©n, lo s®, bÃt an, v.v... Không bi‰t bån Çang tu theo 
pháp môn gì, nhÜng n‰u tâm bån ÇÜ®c bình an, b§t 
giÆn h©n, lo âu, bi‰t thÜÖng yêu và thông cäm kÈ 
khác thì Çó là pháp môn tÓt nhÃt cho bån !  
 
ThiŠn TÎnh song tu 
 

Nên tu ThiŠn hay tu TÎnh ? Ngày nào còn 
PhÆt Pháp, còn phÆt tº thì câu hÕi này vÅn còn ÇÜ®c 
Ç¥t ra. NgÜ©i thì nói nên tu ThiŠn, vì chính PhÆt 
Thích Ca xÜa kia nh© tu ThiŠn mà giác ng¶. NgÜ©i 
thì bäo th©i nay måt pháp, cæn cÖ hå liŒt tu thiŠn dÍ 
tÄu hÕa nhÆp ma, tÓt hÖn nên tu TÎnh ñ¶. NgÜ©i tu 
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ThiŠn thì xi‹n dÜÖng ThiŠn, kÈ theo TÎnh ñ¶ thì xi‹n 
dÜÖng TÎnh ñ¶, ÇiŠu này không có gì sai quÃy, nhÜng 
trong lúc xi‹n dÜÖng pháp môn cûa mình thì vô tình 
rÖi vào Ç¶c tài chÌ trích pháp môn khác, ho¥c nói tu 
pháp môn nào thì phäi chuyên tu m¶t thÙ thôi, không 
nên tu hai ba cái m¶t lúc. Chúng sinh Ça bŒnh, m¶t 
thÙ thuÓc không th‹ ch»a h‰t bŒnh ÇÜ®c. PhÆt pháp 
cÛng giÓng nhÜ m¶t nhà thuÓc tây (pharmacie), n‰u 
ta nhÙc ÇÀu thì vào Çó tìm thuÓc nhÙc ÇÀu, h‰t nhÙc 
ÇÀu mà còn Çau bøng thì vào tìm thuÓc Çau bøng. 
ñâu có lš nào l« uÓng thuÓc nhÙc ÇÀu rÒi mà cÙ phäi 
uÓng hoài khi bÎ Çau bøng ? NhiŠu khi vØa Çau bøng 
vØa nhÙc ÇÀu thì phäi uÓng hai ba loåi cùng m¶t lúc. 
ñiŠu quan tr†ng là bŒnh nào thì dùng thuÓc nÃy.  
 
 ThiŠn và TÎnh là nh»ng loåi thuÓc tÓt, nhÜng 
bŒnh cûa bån là gì ? Có th‹ bån thích ThiŠn nhÜng 
bŒnh cûa bån cÀn thuÓc TÎnh m§i h‰t, ho¥c ngÜ®c låi 
bån thích TÎnh nhÜng bŒnh cûa bån phäi uÓng thuÓc 
ThiŠn m§i h‰t, ho¥c uÓng cä hai m§i h‰t.  

Ÿ Çây tôi không nói nhiŠu vŠ ThiŠn và TÎnh vì 
có rÃt nhiŠu bæng sách làm chuyŒn Çó rÒi nhÜng phÀn 
Çông là ThiŠn và TÎnh Çi riêng, không h®p tác chung. 

Møc Çích cûa ThiŠn là gì ? Tôn chÌ cûa ThiŠn 
tông là "ki‰n tánh thành PhÆt", nhÜng bån có thÃy ai 
ki‰n tánh chÜa, nhÃt là th©i nay næm 2002 ? Và n‰u 
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có thì nh»ng ngÜ©i ki‰n tánh Çó thành PhÆt chÜa ? TØ 
lúc ki‰n tánh cho Ç‰n thành PhÆt còn không bi‰t bao 
lâu n»a, hành giä vÅn phäi ti‰p tøc tu tÆp, thanh l†c 
tâm š, loåi trØ v†ng tÜªng, tích tø phÜ§c huŒ. NgÜ©i 
tu thiŠn cÀn phäi nh§ låi PhÆt là ai ?  ñâu phäi chÌ trª 
vŠ sÓng v§i PhÆt tánh là Çû thành PhÆt, PhÆt có mÜ©i 
danh hiŒu, trong Çó có Minh Hånh Túc 
(Vijjacaranasampanno), tÙc là trí huŒ và ÇÙc hånh 
ÇÀy Çû. Ngoài ra Minh còn có nghïa là tam minh: 
thiên nhãn minh, túc mång minh, lÆu tÆn minh, ba thÙ 
minh mà ñÙc PhÆt chÙng ÇÜ®c khi thành Çåo.  

ThiŠn tông thÜ©ng lÃy bài kŒ sau Çây làm tôn chÌ: 
BÃt lÆp væn t¿, 
Giáo ngoåi biŒt truyŠn  
Tr¿c chÌ nhân tâm 
Ki‰n tánh thành PhÆt. 
NhÜng "bÓn câu kŒ này không phäi cûa ñåt 

Ma mà do ngÜ©i Ç©i sau sáng tåo. Theo Tông Giám, 
tác giä b¶ "Pháp chánh truyŠn cûa PhÆt Thích Ca" 
soån næm 1257, Çó là sáng ki‰n cûa Nam TuyŠn Ph° 
NguyŒn"38. Câu "ki‰n tánh thành PhÆt" thÜ©ng gây 
hi‹u lÀm.  Trong sách "Y‰u ChÌ ThiŠn Tông", Hòa 
thÜ®ng Thanh TØ có nói rõ: "Y‰u chÌ ThiŠn tông là 
ki‰n tánh khªi tu. Ch» ki‰n tánh có nghïa là ng¶ Çåo 

                                                 
38 ñôi nét vŠ T° SÜ ThiŠn. Thích PhÜ§c SÖn 
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hay giác ng¶. Song ng¶ Çåo có chia ra giäi ng¶ và 
chÙng ng¶, giác ng¶ có chia phÀn giác và toàn giác. 
Ch» ki‰n tánh này tÜÖng Üng v§i nghïa giäi ng¶ và 
phÀn giác. Cho nên ngÜ©i ki‰n tánh chÌ g†i là ThiŒn 
Tri ThÙc hay là T° ... Sau khi ki‰n tánh cÀn phäi khªi 
tu m§i Çåt chÙng ng¶, giäi thoát sanh tº, Ç¡c thành 
PhÆt quä... N‰u không phäi là ngÜ©i kiên trì tÌnh giác 
bŠn bÌ lâu dài, dù có giäi ng¶ cÛng không giäi thoát 
sanh tº"39.  

Bån tu ThiŠn Ç‹ b§t phiŠn não kh° Çau hay Ç‹ 
ki‰n tánh ?  Và dù cho bån Çã ki‰n tánh rÒi cÛng chÜa 
ch¡c thoát khÕi sinh tº luân hÒi. Vì n‰u "công phu 
chÜa viên mãn thì tùy phÜ§c nghiŒp cao thÃp, dÀy 
mÕng, Ç‰n cänh tÜÖng Üng th† sanh"40.  NhÜ vÆy tu 
ThiŠn mà chÜa chÙng ng¶ thì ch‰t së theo nghiŒp th† 
sanh nhÜ bao nhiêu ngÜ©i khác. Và n‰u phäi th† sanh 
thì tåi sao không cÀu sanh vŠ cõi PhÆt A Di ñà ?  Là 
phÆt tº (con  PhÆt) cÀu vŠ v§i PhÆt, vŠ nÜ§c cûa PhÆt 
thì có gì sai quÃy ?  ChÜ BÒ Tát Ph° HiŠn, Væn Thù, 
Quan Âm, Th‰ Chí, Mã Minh, Long Th† là nh»ng 
ngÜ©i Çã chÙng ng¶ mà còn cÀu sanh vŠ cõi PhÆt, 
huÓng chi chúng ta. 
 

                                                 
39 Y‰u ChÌ ThiŠn Tông. Thích Thanh TØ 
40 Y‰u ChÌ ThiŠn Tông. 
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TÎnh ñ¶ có chæng ? 
 
 Cá và rùa cùng sÓng trong m¶t ao nhÕ.  M¶t 
hôm rùa tØ giã cá Ç‹ lên ÇÜ©ng phiêu lÜu thám hi‹m 
nÖi khác.  Sau ba tháng rùa trª vŠ ao cÛ. G¥p låi rùa, 
cá mØng r« hÕi:  

- Sau ba tháng anh Çi nh»ng Çâu k‹ cho tôi 
nghe v§i.  

- Tôi Çi du lÎch trên m¥t ÇÃt.  Rùa Çáp. 
- M¥t ÇÃt là gì hä anh rùa ? 
- M¥t ÇÃt là nÖi b¢ng ph£ng và cÙng ch¡c. 
- M¥t ÇÃt có giÓng cái ao cûa mình không ? Cá 

hÕi. 
- M¥t ÇÃt không giÓng cái ao cûa mình chút 

nào. 
- Th‰ trên m¥t ÇÃt tôi có th‹ bÖi l¶i ÇÜ®c không 

?  
- Anh không th‹ bÖi l¶i trên m¥t ÇÃt. 
- Tôi có th‹ thª trên m¥t ÇÃt ÇÜ®c không ? 
- Anh không th‹ thª trên m¥t ÇÃt. 
- M¥t ÇÃt có trong nhÜ ao này không ? 
- Không trong nhÜ ao. 
- Trên m¥t ÇÃt có các loài thûy t¶c khác nhÜ 

tôm, tép, cua, không ? 
- Không có các loài Çó. 
T§i Çây cá vênh vang t¿ Ç¡c nói :   
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- Nãy gi© tôi hÕi cái gì anh cÛng nói là không 
h‰t, nhÜ vÆy thì m¥t ÇÃt cûa anh không có, chÌ 
là chuyŒn bÎa. 

- N‰u ngày nào có ai giÕi hÖn tôi, làm cho anh 
hi‹u ÇÜ®c th‰ nào là m¥t ÇÃt thì ngày Çó anh 
së nhÆn ra mình chÌ là con cá ngu, thi‹n cÆn 
và cÓ chÃp. 

 
Rùa sÓng ª dÜ§i nÜ§c nhÜng có chân và Çi 

ÇÜ®c trên m¥t ÇÃt, còn cá chÌ sÓng ª dÜ§i nÜ§c mà 
không th‹ sÓng trên ÇÃt.  Khi nghe rùa nói vŠ ÇÃt, cá 
không th‹ tÜªng tÜ®ng ra n°i vì ki‰n thÙc cûa nó bÎ 
hån ch‰ trong th‰ gi§i ao hÒ nhÕ bé.  TÜÖng t¿ nhÜ 
vÆy, PhÆt Thích Ca xuÃt thân ª th‰ gi§i loài ngÜ©i 
nhÜng bi‰t và gi§i thiŒu cho chúng ta cänh gi§i TÎnh 
ñ¶ cûa chÜ PhÆt, n‰u ta dùng ki‰n thÙc cûa loài 
ngÜ©i Ç‹ lš luÆn chÓi bÕ th‰ gi§i TÎnh ñ¶ thì có khác 
nào con cá trên. 
 C¿c Låc là m¶t th‰ gi§i TÎnh ñ¶ cûa PhÆt A 
Di ñà.  Danh tØ C¿c Låc (Sukhavati) n‰u PhÆt Thích 
Ca không nói thì làm sao ta có th‹ bi‰t ÇÜ®c ?   
 Trong không gian vÛ trø (univers) có hàng 
triŒu ngân hà (galaxie), m‡i ngân hà là m¶t nhóm 
gÒm hàng triŒu t› ngôi sao.  M‡i ngôi sao låi có 
nh»ng hành tinh nhÕ bay quanh tåo thành m¶t Thái 
dÜÖng hŒ. Trái ÇÃt mà chúng ta Çang ª chÌ là m¶t 
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hành tinh rÃt nhÕ quay chung quanh m¶t ngôi sao l§n 
là m¥t tr©i.  GÀn trái ÇÃt có nh»ng hành tinh quen 
thu¶c nhÜ Mars (HÕa tinh), Vénus (Kim tinh), Jupiter 
(M¶c tinh), Mercure41 (Thûy tinh), Saturne (Th° 
tinh), Uranus (Thiên vÜÖng tinh), Pluton (Diêm 
vÜÖng tinh), Neptune (Häi vÜÖng tinh), và nh»ng 
chòm sao (constellation) l§n nhÜ Andromèdre (Tiên 
n»), Orion (Thiên lang), Pégase (Phi mã), v.v...  n‰u 
không có kính viÍn v†ng, không ÇÜ®c nghe các khoa 
h†c gia, thiên væn gia nói Ç‰n thì làm sao ta bi‰t n°i.  
Ngay cä m¶t thÜ©ng dân ª Paris ho¥c New York 
nhiŠu khi  chÜa bao gi© ÇÜ®c nghe thÃy tên nh»ng 
hành tinh này huÓng chi m¶t dân quê sÓng ª Cà Mau 
hay miŠn thÜ®ng du b¡c viŒt !  Thº tÜªng tÜ®ng bån 
Ç‰n nói v§i h† là phi thuyŠn Hoa Kÿ Çã bay t§i m¥t 
træng, HÕa tinh và Kim tinh thì h† së nghï sao ?     
 
T¿ l¿c, tha l¿c 
 

ThiŠn chû trÜÖng t¿ l¿c, còn TÎnh ñ¶ chû 
trÜÖng tha l¿c, nhÜng xét cho kÏ thì không có cái nào 
hoàn toàn t¿ l¿c hay hoàn toàn tha l¿c h‰t. Trong t¿ 
có tha, trong tha có t¿, chÌ có t¿ nhiŠu tha ít, hay t¿ ít 
tha nhiŠu. T¿ l¿c là nÜÖng vào sÙc cûa mình, tha l¿c 

                                                 
41 Tên nh»ng hành tinh b¢ng ti‰ng Pháp. 
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là nÜÖng vào sÙc cûa ngÜ©i khác hay bên ngoài.  Khi 
tu thiŠn bån có phäi nÜÖng vào m¶t ThiŠn sÜ không ?  
N‰u có thì Çó là tha l¿c rÒi !  Ngay cä chÜ t° ThiŠn 
thuª xÜa cÛng phäi Çi hành cÜ§c tìm thÀy khai ng¶ 
chÙ m¶t mình ngÒi thiŠn làm sao giác ng¶ ? Xá L®i 
PhÃt, Møc KiŠn Liên n‰u không g¥p PhÆt thì làm sao 
chÙng quä A La Hán ?  N‰u nghï t¿ l¿c mà có th‹ 
giác ng¶ thì Çó là äo tÜªng, vì t¿ l¿c cûa mình phÀn 
nhiŠu là nghiŒp l¿c, mà nghiŒp l¿c thì dÅn Çi luân hÒi 
chÙ làm sao giäi thoát !  NgÜ©i tu ThiŠn vÅn cÀn 
nÜÖng vào thÀy, bån, kinh sách, Tam Bäo, Çàn na tín 
thí, nhÜ vÆy Çâu phäi hoàn toàn t¿ l¿c.   

NgÜ©i tu TÎnh ñ¶ nÜÖng vào tha l¿c cûa PhÆt 
A Di ñà ti‰p dÅn vŠ C¿c Låc, nhÜng n‰u lúc sÓng 
không tu tÆp, không làm lành lánh d», không niŒm 
PhÆt tøng kinh, lÍ bái, sám hÓi, làm phÜ§c thì khi 
ch‰t nghiŒp d» lôi kéo Çâu còn bi‰t PhÆt là ai thì làm 
sao PhÆt ti‰p dÅn ?  N‰u › nÜÖng vào tha l¿c mà 
không có m¶t chút t¿ l¿c tu hành thì PhÆt làm sao 
cÙu? PhÆt ÇÜa tay cÙu Ç¶ thì ta cÛng phäi bi‰t vói tay 
n¡m lÃy thì PhÆt m§i kéo ta lên ÇÜ®c.  

NgÜ©i khôn bi‰t k‰t h®p t¿ l¿c và tha l¿c thì 
viŒc tu hành ch¡c ch¡n, không nên quá khích t¿ l¿c 
ho¥c › låi tha l¿c. 
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Gi»a nÜ§c Pháp và nÜ§c Anh là bi‹n Manche, 
có m¶t eo bi‹n rÃt ng¡n khoäng trên 30 cây sÓ gi»a 
tÌnh Calais (Pháp) và tÌnh Dover (Anh). Lâu lâu có 
nh»ng ngÜ©i måo hi‹m muÓn thº sÙc mình, t¿ bÖi 
qua bi‹n, nhÜng khi bÖi h† cho m¶t chi‰c thuyŠn Çi 
theo Ç‹ l« khi h† ÇuÓi sÙc ho¥c bÎ chu¶t rút thì ngÜ©i 
trên thuyŠn lÆp tÙc v§t h† lên. PhÀn Çông ÇŠu bÖi t§i 
b© bên kia vì h† Çã tÆp d®t kÏ càng rÒi. ñây là t¿ l¿c 
mà vÅn phòng h© tha l¿c giúp Ç«. Khi bi‰t có tha l¿c 
giúp Ç« thì t¿ l¿c së tæng trÜªng.  

TÜÖng t¿ nhÜ vÆy, tu ThiŠn Ç‹ vÜ®t qua sông 
sinh tº, n‰u tin vào sÙc mình thì bån së t¿ bÖi ho¥c t¿ 
chèo không cÀn ai giúp, nhÜng g¥p ÇÜ©ng sÙc y‰u thì 
bån nên bi‰t cÀu cÙu Ç‰n tha l¿c cûa chÜ PhÆt, BÒ 
Tát. NhÃt là theo ñåi ThØa, chúng ta bi‰t chÜ PhÆt, 
BÒ Tát nhiŠu vô sÓ, các ngài luôn luôn thÎ hiŒn cÙu 
giúp chúng sinh dÜ§i m†i phÜÖng tiŒn và hình thÙc. 
NÜÖng tha l¿c cÛng giÓng nhÜ thuyŠn buÒm ra khÖi 
nÜÖng theo gió mà Çi. 

N‰u tu TÎnh ñ¶ mà cÀn qua sông ch¡c bån së 
nhäy ngay lên thuyŠn Ç‹ khÕi mÃt công bÖi l¶i cho 
mŒt, nhÜng bån quên m¶t ÇiŠu là cái gì cÛng có giá 
cûa nó. MuÓn lên thuyŠn thì bån phäi có tiŠn mua vé 
tàu, ho¥c là bà con v§i ngÜ©i chû tàu. MuÓn vŠ C¿c 
Låc cÛng phäi h¶i Çû ÇiŠu kiŒn tín, nguyŒn, hånh, tu 
tâm sºa tánh, tích tø phÜ§c huŒ, xa lìa ái døc th‰ gian. 
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M¶t thuyŠn, hai thuyŠn 
 
Có ngÜ©i nói: "VØa tu ThiŠn vØa tu TÎnh có 

khác nào m¶t ngÜ©i muÓn qua sông mà m‡i chân 
ÇÙng trên m¶t chi‰c ghe (thuyŠn) và cho hai ghe cùng 
chåy, Çi nhÜ vÆy rÃt nguy hi‹m".  Câu này m§i nghe 
qua thÆt có lš, vì muÓn qua sông mà ÇÙng m¶t chân 
thuyŠn này, m¶t chân thuyŠn khác th‰ nào cÛng té, 
tÓt hÖn là ÇÙng trên m¶t thuyŠn.  NhÜng n‰u thuyŠn 
mình Çang Çi nºa ÇÜ©ng bÎ lûng Çáy ho¥c gÅy buÒm 
gÅy lái thì sao?  
 Hàng næm ª Âu Châu có t° chÙc nh»ng cu¶c 
Çua thuyŠn vòng quanh th‰ gi§i, trong sÓ Çó có nh»ng 
loåi thuyŠn Çôi  (catamaran), m¶t loåi thuyŠn buÒm 
ÇÜ®c làm b¢ng hai chi‰c thuyŠn nhÕ ghép låi, và 
thuyŠn ba thân (trimaran), ÇÜ®c làm b¢ng ba chi‰c 
thuyŠn nhÕ ghép låi. PhÀn l§n nh»ng thuyŠn loåi này 
ÇŠu th¡ng giäi vì nó ch¡c và Çi nhanh hÖn loåi thuyŠn 
ÇÖn (monocoque).  ñi hai thuyŠn cùng m¶t lúc không 
có chÜ§ng ngåi gì n‰u cä hai ÇÜ®c k‰t h®p v§i nhau 
Ç‹ cùng Çi vŠ m¶t hÜ§ng. 
 Mùa Çông ª Âu MÏ ngÜ©i ta thÜ©ng Çi trÜ®t 
tuy‰t (ski), ban ÇÀu phäi Çi v§i hai cây ski, khi Çi giÕi 
thì có th‹ chuy‹n sang Çi m¶t cây ski (monoski).   

N‰u cÀn di chuy‹n trên xa l¶ thì bån së l¿a xe 
g¡n máy hai bánh hay xe hÖi bÓn bánh ?  
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Xe hai bánh dÍ Çi hÖn xe m¶t bánh, xe ba bánh v»ng 
hÖn xe hai bánh và xe bÓn bánh thì an toàn hÖn xe ba 
bánh.  
 Nêu ra nh»ng thí dø trên Ç‹ thÃy r¢ng vÃn ÇŠ 
không phäi ª ch‡ m¶t thuyŠn (ghe) hay hai thuyŠn, 
xe hai bánh hay bÓn bánh. VÃn ÇŠ là ta có bi‰t phÓi 
h®p m¶t cách thông minh nh»ng phÜÖng tiŒn khác 
nhau Ç‹ Çåt møc Çích hay không? 
 Giáo lš cæn bän có nói Ç‰n 37 phÄm tr® Çåo, 
tÙc là 37 phÜÖng pháp tr® giúp cho hành giä trên 
ÇÜ©ng tu Çåo, Çó là TÙ NiŒm XÙ, TÙ Chánh CÀn, TÙ 
NhÜ Ý Túc, NgÛ Cæn, NgÛ L¿c, ThÃt BÒ ñŠ PhÀn, 
Bát Chánh ñåo. Ta có th‹ tu theo m¶t hay nhiŠu 
phÄm ÇŠu tÓt vì cái nào cÛng h‡ tr® cho nhau. BÒ tát 
Çåo có løc Ç¶: bÓ thí, trì gi§i, nhÅn nhøc, tinh tÃn, 
thiŠn ÇÎnh, trí huŒ. ñâu th‹ nói n‰u tu bÓ thí thì chÌ lo 
bÓ thí thôi, không nên tu trì gi§i hay thiŠn ÇÎnh. BÒ 
tát tu hành løc Ç¶ giÓng nhÜ Çi m¶t thuyŠn mà có sáu 
máy. Thay vì xem ThiŠn và TÎnh là hai thuyŠn (ghe) 
riêng biŒt, sao ta không xem ThiŠn và TÎnh là hai 
máy cûa cùng m¶t thuyŠn ? Ÿ ViŒt Nam Hòa thÜ®ng 
Thanh TØ chû trÜÖng "ThiŠn Giáo ÇÒng hành" tÙc 
vØa dåy ThiŠn vØa dåy Kinh, nhÜ vÆy "ThiŠn TÎnh 
ÇÒng hành", hay "ThiŠn TÎnh MÆt ÇÒng hành" Çâu có 
gì trª ngåi. 
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 Khi tu hai ba cái cùng lúc, ta có th‹ l¿a m¶t 
pháp môn chính (chánh tu), và lÃy nh»ng cái kia làm 
phø (tr® tu hay tr® Çåo). 
 
ThiŠn TÎnh 
 

N‰u bån Çang tu ThiŠn mà muÓn thêm TÎnh 
ñ¶ thì cÙ ti‰p tøc tu ThiŠn, chÌ cÀn khi xä thiŠn thì 
phát nguyŒn và hÒi hÜ§ng cÀu vŠ C¿c Låc Ç‹ ÇÜ®c 
gÀn PhÆt nghe pháp.  Chánh tu là ThiŠn, tr® tu là TÎnh 
ñ¶. Ÿ Ta Bà có ThÀy nào hay ThiŠn SÜ nào giÕi hÖn 
PhÆt ?  Có thiŠn viŒn nào, tæng thân nào, y báo nào 
tÓt hÖn cänh gi§i cûa PhÆt ?  ThiŠn mà thêm TÎnh chÌ 
có l©i chÙ không có l‡, nhÜ T° Vïnh Minh42 Çã nói: 
"H»u ThiŠn h»u TÎnh ñ¶ du nhÜ Ç§i giác h°", có 
ThiŠn có TÎnh ñ¶ giÓng nhÜ c†p thêm sØng. 
 
TÎnh ThiŠn 
 
 N‰u bån Çang tu TÎnh ñ¶ cÀu sanh vŠ C¿c 
Låc, Çây là m¶t ÇiŠu rÃt tÓt nhÜng nên nh§ hiŒn gi© 
bån hãy còn ª Ta Bà, hàng ngày vÅn phäi ÇÓi diŒn v§i 
phiŠn não kh° Çau cûa cu¶c Ç©i. Bån có bi‰t cách nào 

                                                 
42 Vïnh Minh Çåi sÜ là m¶t thiŠn sÜ giác ng¶ và cÛng là t° thÙ 6 
cûa TÎnh ñ¶ tông. 
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ÇÓi phó v§i phiŠn não không hay chÌ niŒm PhÆt A Di 
ñà là Çû?  PhÆt Thích Ca tu hành ba A tæng kÿ ki‰p, 
làm nh»ng hånh khó làm nhÜ bÓ thí ÇÀu, m¡t, tay, 
chân, v® con, v.v... chÙng thành Çåo quä Ç‹ låi cho 
chúng ta bao nhiêu giáo lš mà ta lÖ là không h†c, chÌ 
b¢ng lòng v§i câu niŒm PhÆt, Çó không phäi cô phø 
công Ön cûa PhÆt Thích Ca hay sao?  ChÜa k‹ niŒm 
PhÆt mà không bi‰t tu hành làm phÜ§c, xa lìa ái døc 
thì cÛng khó vŠ C¿c Låc, không phäi PhÆt Di ñà 
không rÜ§c mà vì chính ta không chÎu Çi. 
  

Sau Çây là câu chuyŒn vŠ Thangtong Gyelpo, 
m¶t Çåo sÜ Tây Tång n°i ti‰ng vŠ pháp môn Powa, 
tÓng thÀn thÙc cûa ngÜ©i hÃp hÓi vŠ th£ng cõi C¿c 
Låc (Déwatchen, tång ng»). NgÜ©i nào vØa ch‰t ho¥c 
Çang hÃp hÓi mà thÌnh ÇÜ®c ngài Ç‰n thì coi nhÜ ch¡c 
ch¡n vãng sinh. Hôm Çó ngài Ç‰n m¶t làng n† triŒu 
tÆp dân chúng låi và tuyên bÓ: Hôm nay là ngày lành 
tháng tÓt, ai muÓn vŠ C¿c Låc ta së giúp cho.  Nói 
xong ngài nhìn kh¡p m†i ngÜ©i nhÜng không thÃy ai 
trä l©i, trong khi Çó ngày thÜ©ng h† không ngÀn ngåi 
bæng rØng l¶i suÓi tìm ngài Ç‹ cÀu siêu cho thân 
nhân. ThÃy lå, ngài m§i hÕi tØng ngÜ©i. ChÌ vào m¶t 
thanh niên trÈ, ngài hÕi: Chú không muÓn vŠ C¿c Låc 
à ? Thanh niên trä l©i: ThÜa ngài con muÓn l¡m 
nhÜng còn mË già nên không n« bÕ Çi. ChÌ vào m¶t 
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Çàn ông trung niên: Anh có muÓn vŠ C¿c Låc không? 
Anh này Çáp: Con muÓn vŠ nhÜng bây gi© còn v® 
con nên chÜa Çi ÇÜ®c. CÙ th‰ ngài hÕi h‰t m†i ngÜ©i 
Çang có m¥t ª Çó, ngÜ©i nào cÛng tØ chÓi chÜa muÓn 
vŠ C¿c Låc bây gi© vì Çû m†i lš do, nào là còn cha 
mË, còn v® con, còn ru¶ng ÇÃt, còn thi‰u n®, còn tài 
sän, v.v... CuÓi cùng chÌ có m¶t ÇÙa nhÕ 10 tu°i b¢ng 
lòng vŠ C¿c Låc ngay hôm nay, hÕi ra thì nó mÒ côi 
cha mË và không còn bà con h† hàng chi h‰t. 
Thangtong Gyelpo gi» l©i, nói ÇÙa bé ngÒi x‰p b¢ng 
rÒi ngài dùng ÇÎnh l¿c tÓng thÀn thÙc cûa nó vŠ th£ng 
C¿c Låc. 
 Câu chuyŒn này cho ta thÃy gì ?  Ngày thÜ©ng 
ai cÛng nói tôi tin PhÆt A Di ñà và quy‰t tâm cÀu vŠ 
C¿c Låc, nhÜng khi PhÆt Ç‰n rÜ§c thì không chÎu Çi.  
Vì sao vÆy?  Vì bÎ nghiŒp ái trói bu¶c!  Tu TÎnh ñ¶ 
mà không xa lìa ham muÓn, yêu ghét, luy‰n ti‰c tài 
sän thì khi ch‰t PhÆt Di ñà gi» l©i Ç‰n rÜ§c nhÜng ta 
không Çi ÇÜ®c vì nghiŒp ái quá n¥ng. 
 Bªi th‰ ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ vÅn cÀn phäi tu tÆp 
nhÜ bao nhiêu "phÆt tº" khác, tÙc là làm lành lánh ác, 
trau dÒi phÜ§c huŒ, tu tÆp thiŠn quán làm chû tâm š, 
có ÇÎnh l¿c xa lìa ái døc, hiŒn tåi ÇÜ®c an låc, nh© vÆy 
khi ch‰t së có m¶t "cÆn tº nghiŒp" tÓt bäo Çäm vãng 
sinh. Nh»ng ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ th©i nay Çâu phäi là 
lÀn ÇÀu tiên m§i bi‰t TÎnh ñ¶. H† Çã gieo duyên và 
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bi‰t TÎnh ñ¶ tØ nhiŠu Ç©i trÜ§c nhÜng ái nghiŒp chÜa 
xä nên kËt låi Ta Bà. Vì th‰ chÜ t° có câu: "Ái bÃt 
tr†ng bÃt sinh Ta Bà, niŒm bÃt nhÃt bÃt sinh TÎnh 
ñ¶".  
 Tu TÎnh thêm ThiŠn cách nào?  Chia th©i 
khóa ngÒi thiŠn niŒm PhÆt, thân trø thì tâm m§i ÇÎnh, 
trong lúc ngÒi niŒm PhÆt nhi‰p tâm chæm chú không 
Ç‹ nh»ng š tÜªng khác xen vào.  Trong ngày nên suy 
tÜ quán chi‰u vŠ vô thÜ©ng, kh°, vô ngã Ç‹ ly tham 
døc, quán chi‰u tØ, bi, h›, xä Ç‹ chuy‹n hóa phiŠn 
não.  

NhiŠu ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ cho r¢ng chÌ cÀn 
niŒm PhÆt là Çû, nhÜng h† không rõ niŒm PhÆt là gì. 
NiŒm có nghïa là nh§ nghï, niŒm PhÆt là nh§ nghï 
Ç‰n PhÆt.  MiŒng niŒm A Di ñà PhÆt mà tâm không 
nh§ nghï Ç‰n PhÆt thì Çó chÌ là Ç†c danh hiŒu PhÆt 
chÙ chÜa phäi là niŒm PhÆt. MiŒng Ç†c tên PhÆt mà 
tâm vÅn nh§ nghï chuyŒn Ç©i, vui buÒn, Üa ghét, giÆn 
h©n, lo s® làm sao tÜÖng Üng v§i PhÆt và cänh gi§i 
cûa PhÆt ?  "NiŒm bÃt nhÃt bÃt sinh TÎnh ñ¶", tÙc là 
s¿ nh§ nghï Ç‰n PhÆt không chuyên nhÃt thì không 
th‹ sinh TÎnh ñ¶.  Tu TÎnh mà thêm ThiŠn thì tâm së 
ÇÎnh, có ÇÎnh thì niŒm (nh§ nghï) PhÆt së chuyên 
nhÃt, không bÎ phiŠn não loån tÜªng, nhÜ vÆy ch¡c 
ch¡n vãng sinh C¿c Låc. Chánh tu là niŒm (nh§) 
PhÆt, tr® tu là thiŠn (ÇÎnh). 
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ThiŠn TÎnh chÜa Çû 
 
 Tu ThiŠn có giác ng¶ mà chÜa chÙng ng¶ thì 
chÜa giäi thoát sinh tº.  Tu TÎnh ñ¶ tuy chÜa giác 
ng¶ nhÜng có th‹ giäi thoát trong m¶t Ç©i nh© tha l¿c 
cûa PhÆt A Di ñà. Trên lš thuy‰t là nhÜ vÆy nhÜng 
th¿c t‰ chÜa Çû. Ta hãy nh§ låi châm ngôn tu hành ª 
trên: Không làm m†i ÇiŠu ác, g¡ng làm các hånh 
lành, gi» tâm š trong såch. Có th‹ ngay trong Ç©i này 
ta không làm ÇiŠu gì ác nhÜng ai bäo Çäm là ta chÜa 
tØng làm ác trong ki‰p quá khÙ ? Ng¶ ñåt quÓc sÜ 
trong kinh Thûy Sám tu hành thanh tÎnh 10 ki‰p liên 
ti‰p mà còn chÜa giäi thoát huÓng chi chúng ta là kÈ 
tu hành lÖ mÖ tài tº ?  Có th‹ trong lúc ngÒi thiŠn, 
niŒm PhÆt tâm š ta ÇÜ®c thanh tÎnh chÓc lát nhÜng vì 
thi‰u phÜ§c  (không làm hånh lành) ta së g¥p Çû 
chÜ§ng ngåi nhÜ hôn trÀm, tán loån, Çau Óm bŒnh tÆt, 
thi‰u æn, thi‰u ª, không ai cúng dÜ©ng giúp Ç«, công 
phu bÎ gián Çoån. N‰u không bi‰t lÍ PhÆt, sám hÓi 
nghiŒp ác quá khÙ, không tåo thêm phÜ§c hiŒn tåi thì 
nghiŒp chÜ§ng (ho¥c ma chÜ§ng) së phá hoåi ÇÜ©ng 
tu, khi ch‰t cÆn tº nghiŒp xÃu lÃn át khó giäi thoát. 
Do Çó dù tu ThiŠn, tu TÎnh, hay ThiŠn TÎnh song tu, 
chúng ta vÅn cÀn phäi th¿c hành thêm bao nhiêu công 
hånh khác nhÜ sám hÓi, lÍ PhÆt, bÓ thí, cúng dÜ©ng, 
trì gi§i, tØ bi h› xä, giúp Ç« kÈ khác, trau dÒi phÜ§c 
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huŒ.  Møc Çích chính cûa s¿ tu hành là cÀu giäi thoát 
sinh tº, tu ThiŠn, tu TÎnh mà không xa lìa ái døc, 
tham Ç¡m th‰ gian thì có khác nào muÓn chèo thuyŠn 
qua sông mà dây neo còn bu¶c vào b©. 
 
Ý thÙc kh° 
 

Thông thÜ©ng trÜ§c khi Çi khám bác sï ta phäi 
š thÙc ÇÜ®c mình là ngÜ©i có bŒnh. CÛng th‰, trÜ§c 
khi Çi tìm hånh phúc ta phäi š thÙc ÇÜ®c kh° Çau. Có 
bŒnh m§i Çi tìm bác sï, có kh° m§i tu.  Suy tÜ và 
thÃm ÇÜ®c chân lš kh° là ÇiŠu rÃt quan tr†ng.   

Ÿ Ç©i không ai muÓn kh°, nhÜng có kh° thì 
m§i trÜªng thành. Kh° Çau là m¶t kinh nghiŒm cÀn 
thi‰t trên ÇÜ©ng Çåo. NgÜ©i trí g¥p kh° thì càng tinh 
tÃn tu h†c cÀu giäi thoát. Vì th‰ ngu©i tu m‡i khi g¥p 
cänh kh° không nên thÓi chí mà hãy lÃy ngay cÖ h¶i 
Çó Ç‹ quán chi‰u. 

Phäi bi‰t yêu và kh° vì yêu rÒi m§i thÃy tình là 
giây oan. 
Phäi träi qua Ç©i sÓng v® chÒng tan v«, ly dÎ m§i 
thÃy Ç©i sÓng gia Çình không phäi hånh phúc nhÜ 
h¢ng mÖ tÜªng. 
Phäi Çi làm c¿c nh†c, bÎ chèn ép ganh tÎ thì m§i 
hi‹u sÓng ª Ç©i là kham nhÅn. 
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Phäi bon chen, dành gi¿t, Çua Çòi m§i thÃy sÓng ª 
thành thÎ không phäi sung sÜ§ng. 
Phäi n‰m mùi s® hãi, thèm khát, tuyŒt v†ng, thì 
m§i thÜÖng cho ki‰p con ngÜ©i. 
Phäi bÎ bŒnh hoån, tai nån, Çau nhÙc thì m§i 
thông cäm ngÜ©i bŒnh. 
Phäi gÀn gÛi ti‰p xúc v§i cänh kh° thì lòng tØ bi 
m§i tæng trÜªng. 
Phäi bÎ trái š, vu oan, dèm pha thì m§i tÆp h›, xä 
ÇÜ®c. 
Phäi thÃy rõ nh»ng phiŠn toái kh° Çau cûa ái døc 
Çem låi thì m§i chÃm dÙt ham muÓn. 

 
NhiŠu ngÜ©i trong lúc sÓng sung sÜ§ng không 

bi‰t tu, chÌ lo hÜªng thø, phäi ch© Ç‰n khi cu¶c Ç©i 
d¶i cho vài gáo nÜ§c lånh, kh° Çau, mÃt mát m§i tÌnh 
cÖn mê. NhiŠu khi ta phäi cám Ön bài h†c kh°, nh© 
nó mà ta tÌnh ng¶ tìm ÇÜ©ng giäi thoát, chÙ n‰u 
không thì ch¡c hãy còn l¥n høp trong thú vui døc låc 
cûa th‰ gian. 

Giáo lš mà ÇÙc PhÆt giäng dåy ngay sau khi 
vØa chÙng Çåo là TÙ DiŒu ñ‰, trong Çó bài h†c ÇÀu 
tiên là kh° Ç‰. Phäi š thÙc ÇÜ®c kh° m§i tìm ÇÜ©ng 
thoát kh°. ñÙc PhÆt có nói thí dø vŠ bÓn loåi ng¿a Ç‹ 
so sánh v§i bÓn hång ngÜ©i ª Ç©i. Loåi ng¿a thÙ nhÃt, 
chÌ cÀn thÃy bóng cây roi là nó Çi ngay. Loåi ng¿a thÙ 
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hai thÃy bóng cây roi chÜa chÎu Çi, phäi Ç®i cây roi 
Çøng nhË m§i chÎu Çi. Loåi ng¿a thÙ ba phäi bÎ roi 
Çánh thÆt månh vào da m§i Çi. Loåi ng¿a thÙ tÜ phäi 
bÎ roi Çánh tét da chäy máu m§i chÎu Çi. Con ngÜ©i 
cÛng vÆy, hång ngÜ©i thÙ nhÃt chÌ cÀn nghe nói vŠ 
kh° liŠn tÌnh giác mau tìm ÇÜ©ng giäi thoát. Hång 
ngÜ©i thÙ hai phäi chÙng ki‰n cänh kh° m§i tÌnh ng¶ 
tu hành. Hång ngÜ©i thÙ ba phäi rÖi vào cänh kh° 
m§i lo tu. Hång ngÜ©i thÙ tÜ phäi chÎu thÓng kh° Ç§n 
Çau m§i tìm Ç‰n Çåo. Bån ki‹m xem mình thu¶c hång 
nào trong bÓn loåi ngÜ©i trên ? 
 

Bài tÆp:  
 

Bån hãy suy tÜ nh»ng ÇiŠu sau Çây trong Ç©i sÓng 
h¢ng ngày : 

1) Có cái gì kh° cái Çó. 
2) Ý muÓn có là b¡t ÇÀu kh° rÒi. 
3) MuÓn có nhiŠu thì kh° nhiŠu, muÓn ít thì kh° 
ít. 
4) M«i khi g¥p kh°, ta rút tÌa ÇÜ®c bài h†c gì ? 
5) Ta có th‹ làm gì (trên Ý, Tình, Thân) Ç‹ thay 
Ç°i hoàn cänh ? 

 
 



YTT 216

LÆp Hånh 
 

Ngày nay v§i khoa h†c væn minh, phÜÖng tiŒn 
truyŠn thông tÓi tân nhÜ Internet, mång lÜ§i toàn cÀu 
(world wide web), kinh sách phÆt giáo và bæng nh¿a 
thuy‰t pháp ÇÜ®c ph° bi‰n kh¡p nÖi. ChÎu khó ngÒi 
trÜ§c máy vi tính (computer) bÃm vào Internet, sÜu 
tÀm tra cÙu là ta có th‹ trª thành m¶t nhà phÆt h†c 
uyên bác. NhÜng Çåo PhÆt là Çåo cÙu kh°, quš nhÃt là 
th¿c hành. N‰u cÙ mäi h†c giáo lš, tánh Không, Bát 
Nhã, Duy ThÙc, Hoa Nghiêm, Kim Cang, v.v... ta së 
rÖi vào mê hÒn trÆn cûa tri thÙc, cûa sª tri chÜ§ng và 
quên Çi th¿c hành. 
 

N‰u ngÜ©i nói nhiŠu kinh, 
Không hành trì, phóng dÆt, 
NhÜ kÈ chæn bò ngÜ©i, 
Không phÀn sa môn hånh.  (Pháp Cú, kŒ 19) 
 
DÀu nói ít kinh Çi‹n, 
NhÜng y pháp hành trì, 
TØ bÕ tham, sân, si, 
Tâm thanh tÎnh giäi thoát, 
Không chÃp thû hai Ç©i, 
D¿ phÀn sa môn hånh.  (Pháp Cú, kŒ 20) 
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 MuÓn th¿c hành không gì b¢ng LÆp Hånh. 
LÆp hånh giÓng nhÜ lÆp nguyŒn, chÜ bÒ tát có nh»ng 
Çåi nguyŒn, Çåi hånh, løc Ç¶ vån hånh.  Hàng sÖ cÖ 
nhÜ chúng ta có th‹ b¡t ÇÀu b¢ng vài ba hånh, khi nào 
thuÀn thøc thì lÆp thêm hånh m§i.  
 Sau Çây là vài hånh, tôi lÆp ra Ç‹ t¿ nh¡c nhª 
mình: 

1) Ghi nhÆn Çúng nhÜ thÆt  
2) Không nghï xÃu kÈ khác  
3) Ái ng» và không nói xÃu kÈ khác  
4) TÆp làm m¶t ÇiŠu tÓt 

 
1) Ghi nhÆn Çúng nhÜ thÆt 

 
Ghi nhÆn Çúng nhÜ thÆt là không phê phán, 

chÌ trích, không thêm b§t š ki‰n tÓt xÃu, hay dª cûa 
mình vào. Trong Ç©i sÓng hàng ngày chúng ta thÜ©ng 
ghi nhÆn s¿ vÆt qua læng kính, v†ng tÜªng v†ng tình 
cûa mình. Khi thÜÖng trái Ãu cÛng tròn, khi ghét bÒ 
hòn cÛng méo, khi thÜÖng ai thì ngÜ©i Çó làm gì ta 
cÛng thÃy dÍ thÜÖng h‰t. Khi ghét ai thì ngÜ©i Çó làm 
gì ta cÛng thÃy dÍ ghét ! ThÜÖng nhau thÜÖng cä 
ÇÜ©ng Çi, ghét nhau ghét cä tông ti h† hàng !  Khi Üa 
m¶t thÀy nào thì nh»ng gì thÀy nói ta ÇŠu thÃy hay và 
Çúng. Khi ghét m¶t thÀy nào thì nh»ng l©i thÀy nói dù 
Çúng chánh pháp ta cÛng cho là sai, là dª. Chúng ta 
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hay gán lên s¿ vÆt nh»ng nhãn hiŒu (étiquette, label) 
do thành ki‰n, chÃp trÜ§c Üa ghét cûa mình, rÒi chÃp 
cÙng vào Çó. Trong khi Çó s¿ vÆt vô thÜ©ng, thay Ç°i 
trong tØng sát na. Anh B nói Çúng hôm nay không có 
nghïa là anh së nói Çúng ngày mai. Anh A là ngÜ©i 
xÃu hôm nay nhÜng chÜa ch¡c së xÃu tr†n Ç©i.  

Ghi nhÆn s¿ vÆt Çúng nhÜ thÆt chÜa Çû, ta phäi 
tÆp chÃp nhÆn s¿ vÆt nhÜ nó là (pháp nhï nhÜ thÎ). 
G¥p tr©i mÜa, tôi ghi nhÆn là tr©i mÜa và chÃp nhÆn  
hôm nay tr©i mÜa. NhÜng n‰u tr©i mÜa mà tôi nói là 
tr©i xÃu rÒi không b¢ng lòng, tôi muÓn tr©i phäi n¡ng 
ÇËp m§i chÎu. Nói tr©i xÃu là v†ng tÜªng, không vui 
là v†ng tình !  

SÓng chung trong gia Çình, m‡i ngÜ©i có m‡i 
tính m‡i tÆt, n‰u bi‰t ghi nhÆn nhÜ thÆt và chÃp nhÆn 
tánh tình cûa m‡i ngÜ©i là nhÜ vÆy  (nhÜ thÎ) thì ta së 
thoäi mái không cäm thÃy khó chÎu hay vÜ§ng bÆn. 
N‰u không bi‰t ghi nhÆn và chÃp nhÆn s¿ vÆt Çúng 
nhÜ thÆt thì ta së muÓn ngÜ©i này phäi nhÜ th‰ này, 
ngÜ©i kia phäi nhÜ th‰ kia rÒi sinh ra buÒn b¿c.  Bän 
tính cûa con chó là hay sûa mà ta không cho nó sûa, 
muÓn dåy nó phäi n¢m im, phäi bi‰t nghe l©i ta, dåy 
hoài mà nó cÙ sûa thì ta së tÙc mình lÃy gÆy Çánh nó. 
Khi nào h‰t nghiŒp làm chó chuy‹n ki‰p làm ngÜ©i 
thì t¿ Ç¶ng nó së h‰t sûa. CÛng th‰, ta không th‹ nào 
b¡t ngÜ©i khác phäi thay Ç°i tánh tình theo š ta n‰u 
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h† không muÓn. Ngay cä PhÆt cÛng không th‹ dùng 
thÀn thông bi‰n ta thành tØ bi, trí huŒ ÇÜ®c. ChÜ BÒ 
Tát muÓn Ç¶ sanh thì phäi dùng l©i nói dåy d‡ cho ta 
chÙ các ngài không th‹ nhäy vào ÇÀu mà chuy‹n hóa 
ta ÇÜ®c.  
 
ñØng lÀm lÅn con ngÜ©i v§i hành Ç¶ng 
 

Anh TÜ là ngÜ©i h†c thÙc tÓt nghiŒp kÏ sÜ 
kinh t‰ nhÜng anh låi Çi buôn lÆu. Tuy buôn lÆu 
nhÜng anh rÃt tÓt v§i gia Çình, m‡i khi trúng ÇÜ®c áp 
phe nào l§n là anh cho tiŠn cha mË và anh em bån bè. 
Có ngÜ©i bi‰t anh buôn lÆu nên h† nói anh là m¶t tên 
lÜu manh, trong khi Çó ngÜ©i trong gia Çình låi cho 
anh là ngÜ©i tÓt. VÆy anh TÜ là ngÜ©i tÓt hay xÃu? 
Sau m¶t th©i gian buôn lÆu, nhiŠu ÇÒng nghiŒp bÎ b¡t 
ª tù, thÃy th‰ anh TÜ bÕ nghŠ buôn lÆu trª vŠ làm æn 
buôn bán Çàng hoàng. Lúc Çó ngÜ©i ta låi nói anh TÜ 
là ngÜ©i lÜÖng thiŒn. VÆy thì anh TÜ là ngÜ©i lÜu 
manh hay lÜÖng thiŒn? 

Anh TÜ không phäi là ngÜ©i tÓt và cÛng 
không phäi là ngÜ©i xÃu, chÌ có hành Ç¶ng cûa anh 
lúc xÃu, lúc tÓt. Hành Ç¶ng buôn lÆu là m¶t hành 
Ç¶ng lÜu manh, phi pháp, Çáng bÎ ª tù, còn hành 
Ç¶ng r¶ng rãi giúp Ç« gia Çình là m¶t hành Ç¶ng tÓt 
Çáng khen.  
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Chúng ta không th‹ và không nên phán xét 
hay Çánh giá m¶t ngÜ©i nào bªi vì ngÜ©i Çó không 
bao gi© hoàn toàn là m¶t cái gì, chúng ta chÌ có th‹ 
phán xét hành Ç¶ng cûa ngÜ©i Çó là phäi hay trái, tÓt 
hay xÃu mà thôi. 

Trong gia Çình có nhiŠu bÆc cha mË thÜ©ng 
m¡ng con là ÇÒ ngu, ÇÒ lÜ©i, ÇÒ æn håi, v.v... Khi 
m¡ng nhÜ vÆy h† không bi‰t Çã vô tình làm håi ÇÙa 
nhÕ, gieo vào ÇÀu và làm cho nó tÜªng nó là ngÜ©i 
ngu, lÜ©i và æn håi không làm nên trò trÓng gì cä. 
L§n lên nó së có m¥c cäm s® sŒt, nhút nhát vì trong 
tâm nó nghï nó là ÇÒ ngu, æn håi, vô døng. Khi ÇÙa 
nhÕ chÖi dåi thì ta nên la nó: con ÇØng chÖi dåi, Çây 
là m¶t hành Ç¶ng ngu xuÄn. Khi ÇÙa nhÕ không chÎu 
h†c bài, chÌ thích Çi chÖi thì ta nói cho nó thÃy Çó là 
m¶t hành Ç¶ng lÜ©i bi‰ng, không nên ti‰p tøc. ñÙa 
nhÕ không phäi là m¶t ngÜ©i lÜ©i, vì nó chÌ lÜ©i h†c 
chÙ Çâu có lÜ©i Çi chÖi. M¶t ngÜ©i n‰u là ngu thì 
ch¡c ch¡n së không th‹ thông minh ÇÜ®c, m¶t ngÜ©i 
n‰u th¿c s¿ là ác thì së không bao gi© trª thành tÓt 
ÇÜ®c.  

M‡i khi phán xét m¶t ngÜ©i nào chúng ta phäi 
cÄn thÆn, ÇØng Çóng khung và dán cho h† m¶t nhãn 
hiŒu do chính ta làm ra. 
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2) Không nghï xÃu kÈ khác 
 

Trong s¿ giao ti‰p hàng ngày, m†i s¿ xích 
mích bÃt hòa ÇŠu b¡t nguÒn tØ "nghï xÃu và nói xÃu 
nhau". Nghï xÃu ngÜ©i khác tÙc là håi mình trÜ§c, vì 
sao ? Vì mình Çã làm nhÖ và ÇÀu Ç¶c tâm mình. Khi 
tôi nghï anh Sáu là ngÜ©i lÜu manh, gian xäo thì 
ÇÜÖng nhiên tôi së nghi ng© và ghét anh Ãy. Xa hÖn 
n»a tôi së chÌ trích và ÇÓi xº xÃu v§i anh và tåo thêm 
nghiŒp oán thù. MuÓn không nghï xÃu vŠ ngÜ©i khác 
thì phäi tÆp ÇØng nhìn l‡i ngÜ©i. Vì thÃy l‡i ngÜ©i thì 
ta dÍ sanh lòng chÌ trích, buÒn phiŠn, khó chÎu. 

 
DÍ thay thÃy l‡i ngÜ©i, 
L‡i mình thÃy m§i khó, 
L‡i ngÜ©i, ta phanh tìm, 
NhÜ sàng trÃu trong gåo, 
Còn l‡i mình, che ÇÆy, 
NhÜ kÈ gian dÃu bài.  (Pháp Cú, kŒ 252) 

 
Hãy tÆp ÇØng nghï xÃu vŠ ngÜ©i khác. N‰u 

thÃy ngÜ©i làm ác thì ta nên suy nghï nhÜ sau: vì vô 
minh, phiŠn não làm mÃt sáng suÓt nên ngÜ©i Çó m§i 
hành Ç¶ng sai quÃy nhÜ vÆy. H† là ngÜ©i Çáng 
thÜÖng, Çau kh° Ç©i này và cä Ç©i sau (vì phäi chÎu 
quä báo). 
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Không nên nhìn l‡i ngÜ©i, 
NgÜ©i làm hay không làm, 
Nên nhìn t¿ chính mình, 
Có làm hay không làm.  (Pháp Cú, kŒ 50) 

  
NgÜ©i tu cÀn phäi "phän quang t¿ k›" tÙc là 

quay cái nhìn trª låi nÖi mình, xem mình có làm l‡i 
hay không. Có thÃy l‡i mình thì m§i tu sºa Ç‹ trª nên 
thánh thiŒn. Còn ngÜ©i khác có làm sai quÃy hay 
không thì Çó là chuyŒn cûa h†, không nên dåi d¶t ôm 
thêm phiŠn não vào mình. Không nghï xÃu kÈ khác 
tÙc là Çang thanh l†c tâm š cûa mình và làm Çúng l©i 
PhÆt dåy. Tøng kinh, sám hÓi mà ti‰p tøc nghï xÃu kÈ 
khác thì nghiŒp cÛ chÜa såch låi tåo thêm nghiŒp m§i. 

N‰u g¥p trÜ©ng h®p mình không nghï xÃu kÈ 
khác mà ngÜ®c låi h† nghï xÃu mình thì sao ?  ThÆt ra 
vÃn ÇŠ này không cÀn Ç¥t ra, vì ta chÜa có tha tâm 
thông nên không th‹ bi‰t ÇÜ®c trong tâm ngÜ©i khác 
nghï gì vŠ ta. Ta chÌ có th‹ nghi, ho¥c Çoán là h† nghï 
xÃu mình qua cº chÌ l©i nói hành Ç¶ng cûa h†. H† 
nghï gì vŠ ta thì Çó là vÃn ÇŠ cûa h† vì h† phäi sÓng 
v§i nh»ng š nghï Çó.  

Không nghï xÃu kÈ khác là m¶t hånh tu rÃt 
khó làm, không phäi m¶t s§m m¶t chiŠu mà làm ÇÜ®c 
ngay. Có ngÜ©i sau m¶t th©i gian tu hành, bi‰t phäi 
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trái rÒi tâm b‡ng sinh ra phân biŒt, so sánh, phán xét 
kÈ khác, thí dø nhÜ thÃy bån ÇÒng tu không gi» gi§i, 
không tøng kinh, không thiŠn ÇÎnh, không chánh 
niŒm, không æn chay, v.v... Nói ra s® mích lòng tåo 
khÄu nghiŒp, không nói thì trong lòng  b¿c b¶i, khó 
chÎu. Tu nhÜ vÆy thì càng tu càng kh°, và ÇÜÖng 
nhiên là tu không Çúng. Tu sºa phäi có tØ bi và trí 
huŒ. N‰u tÆp khí phân biŒt, phán xét quá sâu dày thì 
ta tÆp chuy‹n nhÜ sau: m‡i khi thÃy ai làm ÇiŠu gì sai 
quÃy thì ta liŠn phát nguyŒn cÀu cho ngÜ©i Çó nghiŒp 
chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành tæng trÜªng. Mình tu thiŠn 
TÙ NiŒm XÙ mà thÃy ngÜ©i khác không có chánh 
niŒm thì liŠn phát nguyŒn cÀu cho ngÜ©i này së có 
chánh niŒm. Mình thông hi‹u kinh Çi‹n mà thÃy 
ngÜ©i khác tøng nhÜ vËt thì phát nguyŒn cÀu cho h† 
s§m hi‹u ÇÜ®c nghïa mÀu. CÙ th‰ mình luôn träi tâm 
ra cÀu mong nh»ng s¿ tÓt ÇËp Ç‰n v§i m†i ngÜ©i. 
NhÜ vÆy thì cái tâm phán xét ÇÜ®c chuy‹n thành tâm 
tØ bi. 
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3) Không nói xÃu kÈ khác 

 
 Nói là m¶t khä næng Ç¥c biŒt cûa con ngÜ©i, là 
m¶t phÜÖng tiŒn truyŠn thông, nhÜng hÀu h‰t nh»ng 
vÃn ÇŠ vui buÒn, sung sÜ§ng, kh° Çau ÇŠu b¡t nguÒn 
tØ l©i nói. ThÜÖng nhau cÛng vì l©i nói mà ghét nhau 
cÛng tØ l©i nói. M¶t l©i nói có th‹ gây ra chi‰n tranh 
mà cÛng có th‹ Çem låi hòa bình.  Vì th‰ ÇÙc PhÆt 
dåy tu là phäi ki‹m soát ba nghiŒp: thân, khÄu, š cho 
thanh tÎnh. VŠ š thì ta Çã lÆp nguyŒn ª trên là không 
nghï xÃu kÈ khác, bây gi© vŠ khÄu tÙc là cái miŒng thì 
ta tÆp không nói xÃu kÈ khác. Nói xÃu kÈ khác thì ta 
ÇÜ®c l®i ích gì ? Không ÇÜ®c l®i ích gì h‰t mà ngÜ®c 
låi, trÜ§c h‰t tåo khÄu nghiŒp, sau là nói xÃu ngÜ©i thì 
së bÎ ngÜ©i nói xÃu låi. Nói xÃu ngÜ©i là làm dÖ 
miŒng mình trÜ§c. 
 NgÜ©i Ç©i có tÆt hay nói, thích nói, nhÃt là 
nh»ng chuyŒn thÎ phi, bàn tán, chê bai ngÜ©i này, chÌ 
trích ngÜ©i kia, phán xét ngÜ©i này tÓt ngÜ©i kia xÃu. 
Nghe m¶t thì ÇÒn mÜ©i, chuyŒn có thì nói không, 
chuyŒn không thì nói có, gây ra xích mích giÆn h©n 
lÅn nhau. C° nhân có câu "bŒnh tùng khÄu nhÆp, h†a 
tùng khÄu xuÃt", nghïa là các thÙ bŒnh ÇŠu tØ miŒng 
mà vào, m†i tai h†a ÇŠu tØ miŒng mà ra, và "khÄu 
khai thÀn khí tán, thiŒt Ç¶ng thÎ phi sanh", mª miŒng 
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thì thÀn khí tiêu hao, lÜ«i Ç¶ng ÇÆy nhiŠu thì sanh 
chuyŒn phäi trái. Do Çó tu hành chúng ta cÀn phäi 
tÌnh giác gi» gìn cái miŒng cûa mình. N‰u ÇÜ®c thì 
nên tÆp b§t nói, và khi nói thì phäi cÄn thÆn. NgÜ©i 
xÜa thÜ©ng cæn d¥n trÜ§c khi nói phäi uÓn lÜ«i bäy 
lÀn Ç‹ ÇØng nói bÆy gây t°n thÜÖng cho mình và 
ngÜ©i. 
 Trong næm gi§i cæn bän cûa phÆt tº tåi gia thì 
ba gi§i ÇÀu: sát sanh, tr¶m c¡p, tà dâm thu¶c vŠ thân, 
còn hai gi§i sau: nói dÓi, và uÓng rÜ®u thu¶c vŠ 
miŒng. ñúng ra gi§i thÙ tÜ bao gÒm cä bÓn ÇiŠu là 
không: nói dÓi (v†ng ngôn), nói thêu dŒt (› ng»), nói 
hai chiŠu (lÜ«ng thiŒt), và nói xÃu ngÜ©i (ác khÄu). 
 L©i nói rÃt l®i håi trong viŒc giao ti‰p v§i Ç©i. 
Nghï xÃu ngÜ©i khác thì chÜa n¥ng l¡m vì nó hãy còn 
n¢m trong tâm và làm m¶t mình ta kh° thôi, còn nói 
xÃu ngÜ©i khác thì cä hai ÇŠu bÎ t°n thÜÖng. Vì th‰ tu 
hành không phäi chÌ có tu tâm nhÜ m¶t sÓ ngÜ©i lÀm 
tÜªng mà phäi tu cä miŒng n»a. Tu miŒng tÙc là tÆp 
chánh ng»  (ÇiŠu thÙ ba trong Bát Chánh ñåo). 
Chánh ng» không phäi ÇÖn giän chÌ nói s¿ thÆt mà nó 
bao gÒm næm ÇiŠu sau, nhÜ ñÙc PhÆt dåy trong Kinh 
Ví dø cái cÜa (Trung B¶ Kinh 21): "ChÜ T› Kheo, có 
næm loåi ngôn ng» mà các thÀy có th‹ dùng khi nói 
v§i ngÜ©i khác:  

1) Çúng th©i hay phi th©i 
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2) chân th¿c hay không chân th¿c  
3) nhu nhuy‰n hay thô båo  
4) có l®i ích hay không l®i ích 
5) v§i tâm tØ hay tâm sân."   

 
Qua l©i dåy trên, ta thÃy không phäi cÙ nói 

Çúng s¿ thÆt là tÓt. Có nh»ng s¿ thÆt không nên nói 
và có nh»ng s¿ thÆt cÀn nên nói. S¿ thÆt mà nói 
không Çúng lúc (phi th©i) thì së không ai nghe. S¿ 
thÆt mà nói m¶t cách hung hæng thô båo thì ngÜ©i ta 
ghét và không chÃp nhÆn. Nói s¿ thÆt mà gây t°n håi 
chia rë không Çem låi l®i ích cho ai thì nói làm chi ?  
Nói s¿ thÆt mà lòng tÙc giÆn thì s¿ thÆt Çó chÌ là m¶t 
cái c§ håi ngÜ©i, nói ra cho hä då. Vì th‰ Chánh Ng» 
cÀn bao gÒm næm ÇiŠu sau: 

1) nói s¿ thÆt 
2) nói Çúng lúc 
3) ôn hòa ái ng» 
4) có l®i ích   
5) nói v§i tâm tØ mong cho ngÜ©i nghe ÇÜ®c an 

vui hånh phúc. 
 
NhiŠu ngÜ©i cho r¢ng khi mình nói s¿ thÆt, 

Çúng lë phäi thì ngÜ©i khác phäi nghe, n‰u h† không 
nghe thì mình n°i giÆn. ñây là m¶t š tÜªng sai lÀm 
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cÀn phäi sºa và ki‹m låi xem mình có nói theo chánh 
ng» hay không ? 
 
4) TÆp làm m¶t ÇiŠu tÓt 

 
TÆp ÇÜ®c hai hånh trên: không nghï xÃu và 

không nói xÃu kÈ khác là chúng ta Çã ti‰n b¶ khá xa 
trên ÇÜ©ng ñåo. Tuy nhiên Çây m§i chÌ là m¶t phÀn 
ba ÇÜ©ng, không làm ÇiŠu ác (chÜ ác måc tác). M¶t 
phÀn ba k‰ ti‰p là tÆp làm ÇiŠu lành (chúng thiŒn 
phøng hành). 

VŠ thân thì ta tÆp bÓ thí, cúng dÜ©ng, giúp Ç«, 
làm công quä, v.v... BÓ thí cúng dÜ©ng là m¶t hånh 
cæn bän trên ÇÜ©ng Çåo, nó chuy‹n hóa lòng keo kiŒt 
bám víu tài sän, khai mª tâm xä và r¶ng lÜ®ng, phÀn 
Çông ngÜ©i trí thÙc rÃt ít Ç‹ š t§i hånh này.  Các vÎ 
BÒ Tát l§n trong kinh ñåi ThØa ÇŠu có nh»ng hånh 
nguyŒn Ç¥c biŒt và nó trª thành tên cûa các ngài, thí 
dø nhÜ ThÜ©ng Tinh TÃn BÒ Tát, ThÜ©ng BÃt Khinh 
BÒ Tát, Quán Th‰ Âm BÒ Tát, Trì ñÎa BÒ Tát trong 
kinh Pháp Hoa. ThÜ©ng BÃt Khinh BÒ Tát thÜ©ng 
hành m¶t ÇiŠu ÇÖn giän là thÃy ai ngài cÛng lÍ xá và 
nói: "Tôi không dám khinh quš vÎ, vì quš vÎ ÇŠu së 
thành PhÆt". Quán Th‰ Âm BÒ Tát thì tu hånh l¡ng 
nghe và cÙu ngÜ©i kh° Çau."Trì ñÎa BÒ Tát tØng làm 
hånh bÒi b° ÇÜ©ng xá, ÇÃt Çai, b© b‰n, khi‰n cho 
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ngÜ©i b¶ hành ÇÜ®c v»ng bÜ§c, xe c¶ ÇÜ®c lÜu thông, 
ghe thuyŠn ÇÜ®c qua låi dÍ dàng. Ngài låi còn khuân 
vác ÇÒ Çåc cho ngÜ©i ta ª nh»ng nÖi ch® búa, thành 
phÓ mà không th† lãnh tiŠn công43". 

Ngoài nh»ng hånh nÖi thân, ta có th‹ lÆp hånh 
nÖi miŒng nhÜ tÆp khen t¥ng ngÜ©i khác, Çó là ban 
cho h† s¿ hoan h›. Tâm lš chung cûa con ngÜ©i chÌ 
thích ÇÜ®c khen chÙ không bi‰t khen. M‡i khi thÃy ai 
làm ÇiŠu gì tÓt  ÇËp ta nên tùy h› và khen t¥ng, khen 
nhÜ vÆy là š thÙc ÇÜ®c ÇiŠu tÓt nÖi tha nhân. Ta vØa 
có công ÇÙc và ngÜ©i kia ÇÜ®c hoan h›, ÇÃy không 
phäi t¿ l®i l®i tha là gì ? 

 
Bài tÆp: 
 

1) M¶t ngày qua ta Çã làm gì l®i ích cho mình và 
ngÜ©i khác ? 
2) Ta có Çem låi niŠm vui cho ai không ? 
3) Ta Çã sºa Ç°i ÇÜ®c tánh xÃu nào ? 
4) Ta có làm Çúng theo hånh cûa mình không? 

 
 

                                                 
43 Trích PhÆt H†c TØ ñi‹n 3. ñoàn Trung Còn 
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Tóm lÜ®c 
 

Trên ÇÜ©ng Çåo, chúng ta cÀn nÜÖng theo m¶t 
vÎ thÀy Ç‹ h†c hÕi giáo lš kinh Çi‹n, trau dÒi gi§i, 
ÇÎnh, huŒ và l¿a m¶t pháp môn tu trì. N‰u chÜa tìm ra 
thì có th‹ lÃy pháp môn thiŠn tÎnh song tu và sau 
cùng là lÆp hånh Ç‹ tu tÆp trong Ç©i sÓng hàng ngày.  
Vì tu không phäi là chåy trÓn cu¶c Ç©i mà là chuy‹n 
hóa mình ngay trong cu¶c Ç©i. 
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ñi tìm hånh phúc 
 
 
Hånh phúc là gì ? 

 
Là ngÜ©i ai cÛng muÓn sung sÜ§ng hånh 

phúc, nhÜng hånh phúc là gì thì khó mà trä l©i chính 
xác vì nó tùy quan niŒm và trình Ç¶ ti‰n hóa cûa m‡i 
ngÜ©i.  

ñÓi v§i ngÜ©i nghèo thì tiŠn cûa là hånh phúc. 
ñang Çói mà có cÖm æn là hånh phúc. Cô ÇÖn mà có 
ngÜ©i thÜÖng là hånh phúc.  

ñÓi v§i Ça sÓ quÀn chúng thì hånh phúc là 
thÕa mãn nh»ng nhu cÀu vÆt chÃt, th‹ xác nhÜ æn 
uÓng, tình døc, v® ÇËp con ngoan, nhà cºa tài sän. 

Sau khi Çåt ÇÜ®c nh»ng nhu cÀu vÆt chÃt thì 
hånh phúc là thÕa mãn nhu cÀu danh v†ng, ÇÎa vÎ, 
quyŠn hành nhÜ giám ÇÓc, tÌnh trÜªng, b¶ trÜªng, thû 
tÜ§ng, t°ng thÓng, v.v... 
Trên phÜÖng diŒn tÜÖng ÇÓi ta có th‹ ÇÎnh nghïa hånh 
phúc là khi nh»ng nhu cÀu thèm khát ÇÜ®c thÕa mãn. 
NhÜng s¿ thèm khát cûa con ngÜ©i không bao gi© 
chÃm dÙt. Khi chÜa có thì thèm muÓn có, khi có rÒi 
thì s® mÃt, ho¥c n‰u không thì låi thèm muÓn cái 
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khác. Do Çó cái hånh phúc mà ngÜ©i th‰ gian theo 
Çu°i chÌ là m¶t äo tÜªng, tÜªng n¡m b¡t ÇÜ®c nhÜng 
trong thoáng giây nó låi tu¶t mÃt và phäi chåy Çi tìm 
n»a. 
 
Hånh phúc tÜÖng ÇÓi   
 
 G†i là tÜÖng ÇÓi vì loåi hånh phúc này mong 
manh tåm b®. 
 
Ti‰n trình hånh phúc (tÜÖng ÇÓi): 

• Ban ÇÀu Ý khªi ham muÓn, thèm khát m¶t 
ÇiŠu gì Çó (désir),  

• Khi Çåt ÇÜ®c ÇiŠu ham muÓn thì sung sÜ§ng, 
khoái låc (plaisir),  

• Ti‰p theo phäi š thÙc là mình Çã Çåt ÇÜ®c ÇiŠu 
Çó thì m§i có hånh phúc (bonheur).  
 
Ÿ giai Çoån m¶t, ta là ngÜ©i thi‰u thÓn khi 

tâm khªi lên tham muÓn. Sang giai Çoån hai, ta là 
ngÜ©i sung sÜ§ng nhÜng không khéo có th‹ rÖi trª vŠ 
giai Çoån m¶t n‰u thi‰u š thÙc. Giai Çoån ba, ta là 
ngÜ©i có hånh phúc, š thÙc càng nhiŠu thì hånh phúc 
càng lâu. 
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Thí dø khi Çau ræng, ta chÌ thèm muÓn làm 
sao h‰t Çau ræng là sung sÜ§ng l¡m. Th©i nay không 
phäi m§i Çau ræng là có th‹ chåy ngay t§i phòng 
måch nha sï, ta phäi lÃy hËn trÜ§c ít nhÃt m¶t, hai 
ngày. ñ‰n khi ÇÜ®c nha sï ch»a h‰t Çau ræng, ta thª 
phào sung sÜ§ng. NhÜng vØa h‰t Çau ræng, chÜa kÎp 
thÜªng thÙc s¿ sung sÜ§ng Çó thì ta nghï ngay t§i 
viŒc æn uÓng, không bi‰t lát n»a Çi æn nhà hàng nào 
ngon Ç‹ bù låi mÃy ngày qua.  Khi Çau ræng ta cÀu 
"hånh phúc h‰t Çau ræng", nhÜng khi h‰t Çau ræng thì 
không thÃy hånh phúc mà låi ti‰p tøc thèm muÓn cái 
khác. Ta Çã Ç‹ "hånh phúc h‰t Çau ræng" tu¶t ngay 
khÕi tÀm tay. 
HÒi trÜ§c còn nghèo, Çi làm phäi Çi xe Çåp ho¥c xe 
công c¶ng nên tôi thèm có m¶t chi‰c xe hÖi, n‰u có 
ÇÜ®c xe hÖi thì tôi sung sÜ§ng l¡m. Sau này làm æn 
khá giä có tiŠn mua ÇÜ®c xe hÖi, m‡i ngày lái xe Çi 
làm, š thÙc ÇÜ®c mình may m¡n hÖn nhiŠu ngÜ©i 
khác nên tôi cäm thÃy rÃt hånh phúc. Ngày nào tôi 
còn nh§ (niŒm) và š thÙc (tÌnh giác) ÇÜ®c nhÜ vÆy thì 
ngày Çó tôi còn ti‰p tøc hÜªng cái "hånh phúc có xe 
hÖi".   
 Hånh phúc luôn luôn là hånh phúc vŠ cái gì ? 
Hånh phúc không có t¿ tánh, không th‹ t¿ nhiên mà 
có. Hånh phúc lâu bŠn hay ng¡n ngûi tùy theo ta š 
thÙc nhiŠu hay ít. 
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Hånh phúc m¶t mình 
 
 Chúng ta thÜ©ng Çi tìm m¶t cái gì bên ngoài 
Ç‹ mang låi cho mình hånh phúc nhÜ vÆt chÃt, nhà 
cºa, xe hÖi, máy móc, tiŒn nghi, ... ho¥c tình cäm gia 
Çình, thân quy‰n, bån bè, ngÜ©i yêu, ... ho¥c danh 
v†ng, ÇÎa vÎ, lš tÜªng. Ta khát khao tìm ki‰m vì 
tÜªng mình nghèo nàn, thi‰u thÓn, tâm luôn phóng ra 
ngoài chåy theo trÀn cänh. Trong kinh Pháp Hoa k‹ 
thí dø ÇÙa cùng tº suÓt Ç©i Çi æn xin vì không bi‰t 
trong túi mình có viên ng†c quš, Ç‰n khi ÇÜ®c ngÜ©i 
bån nh¡c tÌnh ng¶ lÃy ng†c ra xài liŠn h‰t Çói kh°. 
 Bài quán chi‰u dÜ§i Çây nh¡c bån nh§ låi 
nh»ng viên ng†c quš mà bån Çã có, chÌ cÀn lÃy ra 
dùng là së có hånh phúc. 
 
Quán chi‰u hånh phúc 
 
 Sau Çây là 7 ÇiŠu quán chi‰u hånh phúc: 
 

1. Ta Çang còn sÓng 
2. Ta có sÙc khÕe 
3. Ta có Çû sáu cæn 
4. Ta có t¿ do 
5. Ta có tiŒn nghi vÆt chÃt 
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6. Ta có tình thÜÖng 
7. Ta có s¿ hi‹u bi‰t 

 
1/ Ta Çang còn sÓng 

Trên Ç©i này quš nhÃt là s¿ sÓng. TÃt cä sinh 
vÆt tØ côn trùng, sâu b†, thú vÆt cho Ç‰n con ngÜ©i, 
loài nào cÛng tham sÓng s® ch‰t.  Giä sº bây gi© phäi 
l¿a ch†n gi»a trúng sÓ Ç¶c Ç¡c mà ch‰t và såt nghiŒp 
mà sÓng thì bån së l¿a cái nào ?  Ÿ Ç©i ai cÛng lo Çi 
tìm tiŠn cûa, nhÜng thÆt ra tiŠn cûa chÌ Ç‹ bäo Çäm s¿ 
sÓng an toàn, tiŒn nghi.  Có nhiŠu ngÜ©i giàu sang 
s¤n sàng chi h‰t tiŠn cûa Ç‹ cÙu lÃy mång sÓng. NhÜ 
th‰ Çû thÃy s¿ sÓng quš hÖn tiŠn båc, quš hÖn gÃp 
træm ngàn, triŒu ngàn lÀn.  Ngay cä m¶t t› Çô la cÛng 
không mua n°i mång sÓng khi bÎ bŒnh ung thÜ hay 
sida (aids). VÆy mà sáng nay mª m¡t thÙc dÆy còn 
sÓng, bån có thÃy mình hånh phúc không ? 

M‡i khi cäm thÃy kh° Çau, chán nän hay tuyŒt 
v†ng thì hãy nh§ låi ta Çang còn sÓng Çây. Còn sÓng 
thì còn tÃt cä. 
 
2/  Ta có sÙc khÕe 

S¿ sÓng quš nhÃt trên Ç©i, sÙc khÕe quš nhÃt 
trong s¿ sÓng. Có sÙc khÕe không có nghïa là phäi 
khÕe nhÜ l¿c sï th‰ vÆn h¶i mà chÌ cÀn không Çau 
nhÙc, bŒnh hoån, không có bŒnh trÀm kha, nan y, 
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v.v... Ÿ Ç©i mÃy ai tránh khÕi bŒnh tÆt, không bŒnh 
này thì bŒnh n†.  BŒnh n¥ng nhÜ ung thÜ hay sida 
phäi có thuÓc giäm Çau nhÜ morphine m§i chÎu n°i, 
n‰u không thì Çau Ç§n rên si‰t nhÜ bÎ hành hình ª ÇÎa 
ngøc, bŒnh nhË nhÜ cäm cúm, s° mÛi, nhÙc ÇÀu cÛng 
làm cho ta mŒt mÕi, khó thª, Çau nhÙc.  M‡i khi khÕe 
månh, không bŒnh hoån thì ta hãy mØng r« š thÙc  Çó 
là m¶t hånh phúc. Có nhiŠu tiŠn mà bŒnh hoån liên 
miên, æn không ÇÜ®c, ngû không yên, h‰t n¢m nhà 
thÜÖng này Ç‰n nhà thÜÖng n†, có tiŠn nhÜ vÆy Çâu 
có sÜ§ng !   

M‡i khi cäm thÃy kh° Çau, chán nän hay tuyŒt 
v†ng thì hãy nh§ låi ta Çang còn sÙc khÕe Çây. Còn 
sÙc khÕe thì còn làm ÇÜ®c tÃt cä. 

 
3/ Ta có Çû sáu cæn (m¡t, tai, mÛi, lÜ«i, thân, š) 

Có ngu©i ÇÀy Çû sÙc khÕe nhÜng låi bÎ mù, 
Çi‰c, ho¥c câm, què, tàn tÆt, v.v... Nh»ng ngÜ©i này 
dù có tiŠn, có sÙc cÛng Çâu sung sÜ§ng gì !  Bån có 
th‹ tÜªng tÜ®ng n‰u bây gi© bÎ mù thì bån së ra sao ?  
ChÌ cÀn nh¡m m¡t låi trong næm, mÜ©i phút Çi t§i Çi 
lui trong nhà mình xem. Bån có hi‹u ÇÜ®c n‡i kh° 
cûa ngÜ©i mù không ?  VÆy mà bån Çang còn Çôi m¡t 
sáng thÃy ÇÜ®c tr©i xanh, mây tr¡ng, tai nghe ÇÜ®c 
chim hót, nhåc hay, mÛi ngºi ÇÜ®c mùi cÖm thÖm, 
miŒng nói næng ÇÜ®c v§i ngÜ©i thÜÖng, thân không 
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què qu¥t, tâm không Çiên loån.  NhÜ vÆy còn Çòi hÕi 
gì hÖn ?  ChÌ cÀn mÃt Çi m¶t cæn thôi Ç©i bån së mÃt 
Çi rÃt nhiŠu š nghïa.  

Dù ª trong cänh kh° nào Çi n»a, nh§ låi mình 
còn nguyên vËn sáu cæn cÛng Çû an ûi và xóa tan Çi 
m†i niŠm Çau. 
 
4/ Ta có t¿ do 

T¿ do ª Çây là không bÎ tù Çày chÙ không có 
nghïa chính trÎ hay tôn giáo. Bªi vì theo giáo lš, tÃt 
cä chúng ta ÇŠu là tù nhân cûa ba cõi sáu ÇÜ©ng44. 
ChÌ khi nào thoát khÕi sinh tº luân hÒi m§i th¿c s¿ là 
t¿ do. 

HiŒn tåi bån có Çang ª tù không ? Có Çang bÎ 
trói bu¶c, xiŠng xích không ? Có ai cÃm bån Çi ÇÙng 
nói næng, æn uÓng không ?  Có ai Çánh ÇÆp theo dõi 
ki‹m soát bån không ?  Bån có bi‰t Ç©i sÓng trong tù 
ra sao không ?  Dù Çó là tù ª Pháp, ª MÏ ? Có th‹ 
bån nghï tù ª các xÙ væn minh giàu có thì sÜ§ng hÖn 
ª xÙ nghèo chæng ?  Ÿ MÏ nhân viên cai tù không 
hành hå tù nhân nhÜng chính nh»ng ngÜ©i tù Çánh 
ÇÆp, áp bÙc, hi‰p dâm lÅn nhau rÃt dã man.  

                                                 
44 Ba cõi: døc gi§i, s¡c gi§i, vô s¡c gi§i. Sáu ÇÜ©ng: ÇÎa ngøc, 
ngå qu›, súc sinh, ngÜ©i, a tu la, tr©i. 
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Ngay bây gi© nhìn låi, bån có thÃy mình ÇÜ®c 
t¿ do Çi ÇÙng nói næng không ?  Nh§ ai thì lên xe rÒ 
máy Çi thæm, thèm æn món gì thì ra ch® mua ho¥c Çi 
nhà hàng, v.v... Có bi‰t bao ngÜ©i Çang bÎ tù Çày kh° 
sª, trong ÇÀu chÌ ao Ü§c ÇÜ®c t¿ do nhÜ bån là h† 
sung sÜ§ng l¡m. VÆy mà Çang sÓng t¿ do bån có cäm 
thÃy hånh phúc không ? N‰u không thì bån hãy š 
thÙc và nh§ låi Çi, ÇØng Ç‹ khi mÃt t¿ do rÒi m§i mÖ 
Ü§c thì quá mu¶n.  
 
5/ Ta có tiŒn nghi vÆt chÃt 

TiŒn nghi vÆt chÃt không h£n là nhà cao cºa 
r¶ng, xe hÖi, ti vi, tû lånh, máy gi¥t, máy rºa chén, 
v.v... TiŒn nghi ª Çây là nh»ng thÙ cæn bän mà phÀn 
Çông chúng ta ÇŠu có, Çó là cÖm æn, áo m¥c, ch‡ ª 
che mÜa n¡ng, không phäi Çi æn xin, ngû ÇÀu ÇÜ©ng 
xó ch®. NhiŠu ngÜ©i ª ViŒt Nam vÅn tÜªng r¢ng sÓng 
ª Pháp hay MÏ ch¡c sÜ§ng l¡m vì ÇÀy Çû tiŒn nghi, 
h† Çâu bi‰t là ª Çâu cÛng có kÈ giàu ngÜ©i nghèo. 
Ngay tåi Paris, thû Çô ánh sáng, hàng ngày vÅn có 
nhiŠu ngÜ©i æn xin vô gia cÜ, ti‰ng pháp g†i là SDF 
(sans domicile fixe), ngºa tay Çi xin tiŠn trong xe 
ÇiŒn ngÀm (métro), tÓi Ç‰n h† chui vào nh»ng gÀm 
cÀu thang Ç‹ ngû. Nhìn lên ch£ng b¢ng ai, nhÜng 
nhìn xuÓng thì ta vÅn còn may m¡n hÖn nhiŠu ngÜ©i. 
Hãy nhìn låi hoàn cänh cûa mình, bån có Çói Ç‰n n‡i 
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thi‰u æn không ? Có nghèo Ç‰n n‡i không còn mänh 
väi che thân ?  N‰u chÜa Ç‰n n‡i nhÜ vÆy thì bån hãy 
xem mình ÇÀy Çû. Khi tâm bi‰t Çû (tri túc) thì bao 
nhiêu cÛng Çû, khi tâm tham muÓn Çòi hÕi thì bao 
nhiêu cÛng không Çû. NgÜ©i bi‰t Çû là ngÜ©i giàu có 
hånh phúc vì không thÃy thi‰u thÓn, ngÜ©i tham lam 
keo kiŒt dù có nhiŠu tiŠn vÅn là ngÜ©i nghèo vì không 
bao gi© thÃy Çû. 

 
6/ Ta có tình thÜÖng 

NhiŠu ngÜ©i kh° sª vì cäm thÃy cô ÇÖn, 
không có ai thÜÖng mình h‰t. Không ai thÜÖng mình 
bªi vì mình Çâu có thÜÖng ai. Khi trong lòng ta tràn 
ÇÀy tình thÜÖng thì t¿ nhiên nó tÕa ra và m†i ngÜ©i së 
tìm Ç‰n. GiÓng nhÜ mùa xuân hoa nª thÖm ngát thì t¿ 
Ç¶ng ong bÜ§m bay t§i xung quanh. Ai cÛng có m¶t 
trái tim, ti‰ng Hán là tâm, bän chÃt cûa tâm (tim) là 
thÜÖng yêu. Ta có dÜ tình thÜÖng cho chính mình và 
cho kÈ khác. ChÌ cÀn nh§ låi mình có trái tim thÜÖng 
yêu và Çem ra xº døng. N‰u chÜa nh§ thì bån hãy 
th¿c tÆp phép quán tØ bi ª phÀn trÜ§c. 

HiŒn tåi bån có ai là ngÜ©i thân thÜÖng không?  
Có cha mË, anh em, v® con, bån bè không? Có ai 
Çang thÜÖng và lo l¡ng cho bån không?  Có tình 
thÜÖng, bi‰t thÜÖng và ÇÜ®c thÜÖng là m¶t hånh phúc 
l§n nhÃt trên cõi Ç©i này. 
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7/ Ta có s¿ hi‹u bi‰t 

Hi‹u bi‰t ª Çây là hi‹u bi‰t Çåo lš chÙ không 
phäi ki‰n thÙc b¢ng cÃp.  Không k‹ ngÜ©i khùng Çiên 
mÃt trí, ho¥c bÎ bŒnh tâm thÀn mà ngay cä nh»ng 
ngÜ©i bình thÜ©ng cÛng chÜa ch¡c có s¿ hi‹u bi‰t vŠ 
nhân quä và Çåo ÇÙc. ñÀu óc ta còn sáng suÓt, không 
Çiên khùng mÃt trí, låi g¥p ÇÜ®c PhÆt pháp, h†c hi‹u 
giáo lš giäi thoát, Çó là m¶t duyên lành hy h»u træm 
ngàn muôn ki‰p khó g¥p ÇÜ®c.  

Ngoài ra n‰u là PhÆt tº, ta có th‹ quán chi‰u 
thêm nhÜ sau: 

ThÆt may m¡n hånh phúc cho ta m‡i ngày 
ÇÜ®c tøng kinh, ngÒi thiŠn, niŒm PhÆt, trì chú, Çó là 
viŒc làm ÇÀy š nghïa và l®i ích nhÃt trong ngày vì nó 
giúp ta giäi thoát. Còn bao nhiêu viŒc khác nhÜ Çi 
làm ki‰m tiŠn, æn uÓng, ngû nghÌ, vui chÖi, hÜªng 
thø, v.v... ÇŠu là tåo nghiŒp và gây thêm phiŠn não.  

N‰u quán chi‰u nh»ng ÇiŠu trên chÜa Çû Ç‹ 
cho bån hånh phúc thì bån cÀn phäi "hå sÖn" Çi vào 
cu¶c Ç©i Ç‹ ti‰p xúc v§i ngÜ©i s¡p ch‰t, ngÜ©i bŒnh 
Ç‹ thÃy h† kh° ra sao, ti‰p xúc v§i ngÜ©i tàn tÆt, 
ngÜ©i tù, ngÜ©i æn xin, ngÜ©i cô ÇÖn, ngÜ©i ngu cÓ 
chÃp thì may ra nó së giúp bån tÌnh ng¶ thÃy mình 
hånh phúc. 
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Hånh phúc hai mình  
 

Hånh phúc hai mình là Çi tìm và xây d¿ng 
hånh phúc chung v§i m¶t ngÜ©i khác. Ch¡c khÕi nói 
bån cÛng Çoán ÇÜ®c hånh phúc hai mình khó hÖn 
hånh phúc m¶t mình. L§n lên ai cÛng Çi tìm m¶t 
ngÜ©i Ç‹ thÜÖng và sÓng chung, nói cách khác là lÆp 
gia Çình.  M‡i khi có Çám cÜ§i, ngÜ©i ta thÜ©ng chúc 
cô dâu chú r‹ træm næm hånh phúc, long phøng cÀm 
s¡t, v.v...  NhÜng tôi së nói cho h† bi‰t là h† Çang Çi 
vào con ÇÜ©ng bÃt hånh chÙ không phäi hånh phúc vì 
h† së phäi n‰m mùi: Çòi hÕi, trông ch©, lên án, trách 
móc, Ç° l‡i, giÆn h©n, bÃt mãn, buÒn tûi, thÃt v†ng, 
v.v...  Gia Çình là nÖi bao nhiêu oan gia tø h¶i låi v§i 
nhau, Ç¶i lÓt v® chÒng, con cái Ç‹ thanh toán n® ân 
oán, vay nghiŒp trä nghiŒp, oán t¡ng h¶i, ái biŒt ly, 
cÀu bÃt Ç¡c. 

 
Bàn vŠ hånh phúc gia Çình thÆt là m¶t viŒc 

vån bÃt Ç¡c dï, vì sao ?  Vì n‰u t¿ mình có hånh phúc 
rÒi thì Çâu cÀn phäi Çi tìm ai. Và n‰u t¿ mình không 
có hånh phúc mà mong cÀu ngÜ©i khác cho mình thì 
rÃt khó ÇÜ®c vì nŠn täng cûa s¿ tìm cÀu là vô minh, 
ích k›, thèm khát, l®i døng. Chúng ta Çi tìm m¶t 
ngÜ©i yêu Ç‹ làm gì ?  Phäi chæng Ç‹ Çáp Ùng nh»ng 
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nhu cÀu, ao Ü§c, thèm khát vŠ vÆt chÃt, tình cäm, tình 
døc, sinh lš ?  Khªi ÇÀu ta là ngÜ©i thi‰u thÓn mong 
ch© Çòi hÕi ngÜ©i kia thÕa mãn cho ta giÓng nhÜ oan 
gia Çi Çòi n® vÆy.  Không duyên n®, không oan trái 
thì không thành v® chÒng, mà có oan trái thì làm sao 
hånh phúc ÇÜ®c ?  
 
Tình Çòi 
 

V® chÒng anh Hai, hÒi m§i cÜ§i rÃt thÜÖng 
yêu và chiŠu chu¶ng nhau, nhÜng sau hÖn 30 næm 
chung sÓng, bây gi© hai ngÜ©i rÃt kh° sª phäi chÎu 
Ç¿ng nhau.  Anh Hai không bi‰t Ç‹ š nói chuyŒn, 
thæm hÕi, sæn sóc v® con mà chÌ bi‰t Çi làm ki‰m tiŠn 
thôi.  Anh coi Çó nhÜ xong b°n phÆn cûa mình và 
muÓn v® ª nhà phäi trông nom cÖm nÜ§c, hÀu hå anh 
ÇÀy Çû.  Anh låi có thêm tánh nóng näy hay g¡t gÕng, 
la lÓi v® con.  Th©i bu°i khó khæn, vì lÜÖng cûa 
chÒng không Çû nuôi gia Çình nên chÎ Hai cung phäi 
Çi làm ki‰m tiŠn.  VØa Çi làm c¿c nh†c mà vŠ nhà 
vÅn phäi ti‰p tøc lo cÖm nÜ§c cho chÒng con nên chÎ 
Hai rÃt vÃt vä.  Trong khi Çó anh Hai quen thói cÛ 
cûa ngÜ©i Á ñông, "chÒng chúa v® tôi", Çi làm vŠ 
ngÒi coi ti-vi ch© cÖm nÜ§c d†n s¤n, æn xong không 
bi‰t phø giúp d†n dËp công viŒc nhà nên chÎ Hai rÃt 
bÃt mãn và chán nän.  
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Vào dÎp lÍ Vu Lan Ç‰n chùa ÇÜ®c nghe thÀy 
thuy‰t Pháp, chÎ Hai thÃy thÃm thía.  TØ Çó chÎ lui t§i 
chùa thÜ©ng xuyên Ç‹ làm công quä, h†c Çåo và lÃy 
Çó làm nguÒn an ûi.  ThÃy v® hay Çi chùa, Anh Hai 
tÜªng v® không còn thÜÖng và lo l¡ng cho mình nhÜ 
trÜ§c, nên anh b¿c b¶i, khó chÎu.  HÍ có cÖ h¶i là nói 
bóng nói gió, chÌ trích tôn giáo là mê tín dÎ Çoan, dø 
d‡ Çàn bà, con nít.  Và tŒ hÖn n»a, anh trª nên ghét 
chùa, nhà th© và các thÀy tu vì anh nghï h† Çã dø d‡ 
v® anh.  NhÜng anh không ng© chính anh m§i là thû 
phåm làm cho cho v® anh xa lánh.  Anh Çã không 
bi‰t thÜÖng yêu sæn sóc v® mình Çúng nghïa, anh chÌ 
bi‰t ích k›, muÓn v® thÜÖng và lo cho mình anh thôi, 
không ÇÜ®c Ç‹ š t§i bÃt cÙ viŒc gì khác. 
 
 Là Çàn ông, khi m§i cÜ§i v® hay Çi tìm ngÜ©i 
yêu, chúng ta ít có khái niŒm rõ ràng, chín ch¡n vŠ 
vai trò cûa ngÜ©i v® cÛng nhÜ nh»ng Ü§c muÓn thÀm 
kín, sâu xa trong tâm thÙc mình.  PhÀn Çông chúng ta 
cÜ§i v® Ç‹ thÕa mãn nhu cÀu tình cäm, sinh lš; Ç‹ v® 
thay th‰ mË ti‰p tøc sæn sóc cho ta;  Ç‹ có m¶t ngÜ©i 
bån tâm s¿, lÃp vá cô ÇÖn; ho¥c Ç‹ có ngÜ©i nhõng 
nhëo v§i ta; ho¥c Ç‹ có ngÜ©i cho ta chiŠu chu¶ng, o 
b‰, v.v... 
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 Trong Kinh "Các NgÜ©i V®45" ÇÙc PhÆt có 
giäng vŠ bäy loåi v® Ç‹ ræn dåy nàng Sujata, con dâu 
cûa ông CÃp Cô ñ¶c.  Cô này › vào s¿ giàu có cûa 
cha mË mình nên vô lÍ, không cung kính cha mË 
chÒng, hÓng hách và thô l‡ ÇÓi v§i chÒng. 
 Bäy loåi v® gÒm có: 

1. V® nhÜ kÈ sát nhân: tâm ÇÎa hi‹m Ç¶c, không 
chung thûy trong hôn nhân, bÕ rÖi và khinh bÌ 
chÒng, tính tình háo sát. 

2. V® nhÜ kÈ æn tr¶m: tiêu xài hoang phí và làm 
suy søp tài sän cûa chÒng. 

3. V® nhÜ chû nhân: lÜ©i bi‰ng, h‡n xÜ®c, thô 
tháo, Çàn áp và sai khi‰n chÒng. 

4. V® nhÜ mË: thÜÖng yêu chæm sóc, giúp Ç« 
chÒng, bi‰t cách gi» gìn và làm giàu tài sän 
cûa chÒng nhÜ m¶t ngÜ©i mË lo l¡ng cho con 
cái. 

5. V® nhÜ em: thùy mÎ, khiêm tÓn, bi‰t tôn 
tr†ng, kính n‹, tùy thuÆn chÒng nhÜ ÇÓi v§i 
ngÜ©i anh trong gia Çình. 

6. V® nhÜ bån: niŠm nª, vui vÈ, hòa thuÆn, cÜ xº 
bình Ç£ng và thûy chung v§i chÒng nhÜ ngÜ©i 
bån tÓt. 

                                                 
45 Thu¶c Tæng Chi B¶ Kinh, chÜÖng Bäy Pháp, phÄm Không 
Tuyên BÓ.  Thích Minh Châu. 
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7. V® nhÜ n» tÿ: mŠm mÕng, nhÅn nhøc, không 
sân hÆn hay giÆn d‡i.  Dù bÎ chÒng ÇÓi xº 
không ÇËp nhÜng vÅn nhÜ©ng nhÎn không tÕ 
thái Ç¶ l‡ mãng.  Bi‰t phøc vø và phøc tùng 
chÒng nhÜ ÇÀy t§ ÇÓi v§i chû. 

 
PhÆt dåy ba loåi v® ÇÀu là loåi v® bÃt häo, bÓn 

loåi v® sau là Çáng tôn kính và h†c hÕi vì h† tåo hånh 
phúc cho gia Çình và con cái. 

 
T§i Çây không bi‰t bån Ç†c muÓn có v® thu¶c 

loåi nào ?  M¶t lÀn n† có dÎp nói vŠ Kinh Bäy Loåi 
V® v§i Gia ñình PhÆt Tº, tôi hÕi mÃy anh em thích 
loåi v® nào ?  PhÀn Çông trä l©i là thích loåi v® nhÜ 
em và loåi v® nhÜ bån.  M¶t sÓ ít thích loåi v® nhÜ 
mË ho¥c nhÜ n» tÿ.  Có lë vì ch» n» tÿ nghe nhÜ 
ngÜ©i ª, trong khi th©i nay nam n» bình quyŠn, nên 
các thanh niên không thích l¡m.  ThÆt ra s¿ viŒc 
không ÇÖn giän nhÜ vÆy.  Tâm lš con ngÜ©i rÃt phÙc 
tåp.  Có lúc ta muÓn có v® nhÜ mË Ç‹ sæn sóc cho 
mình.  Có lúc låi muÓn v® nhÜ em Ç‹ tuân phøc, nghe 
l©i mình.  Có lúc muÓn v® nhÜ bån Ç‹ vui chÖi, giäi 
trí, tâm s¿.  Có lúc muÓn v® nhÜ n» tÿ Ç‹ nâng niu, 
hÀu hå, chiŠu chu¶ng mình.  Ta có th‹ nói là m¶t 
ngÜ©i Çàn ông cÀn h‰t cä bÓn loåi v® này, nhÜng tìm 
Çâu ra m¶t ngÜ©i v® có cä bÓn ÇÙc tính nhÜ vÆy ? 



YTT 245

 
ChÎ Hai sæn sóc, lo l¡ng cÖm nÜ§c chu Çáo 

cho chÒng nhÜ m¶t ngÜ©i mË, nhÜng chÎ låi không 
bi‰t Çi chÖi, æn diŒn nên anh Hai không mÃy hài lòng. 
Vì anh luôn g¡t gÕng, chÌ trích nên chÎ Hai không 
dám thÕ thÈ tâm s¿ gì v§i anh, nên anh cäm thÃy v® 
nhÜ lÖ là v§i mình. Anh cÀn m¶t ngÜ©i v® nhÜ bån. 

Anh Hai tìm m†i cách ngæn cän, không muÓn 
chÎ Çi chùa, lÍ PhÆt, nghe Pháp, nhÜng chÎ thÃy vô lš 
và ích k› nên không nghe l©i làm anh b¿c tÙc. Anh 
muÓn v® phäi bi‰t tuân l©i anh nhÜ m¶t ngÜ©i em hay 
m¶t n» tÿ. 

Anh Hai có ÇÜ®c m¶t ngÜ©i v® nhÜ mË nhÜng 
không hài lòng vì còn thi‰u m¶t ngÜ©i v® nhÜ em, 
nhÜ bån, nhÜ n» tÿ.  MuÓn nhÜ vÆy nhÜng anh quên 
trª vŠ xét mình là loåi chÒng nào ÇÓi v§i v®.  Anh có 
bi‰t thÜÖng v® mình nhÜ m¶t ngÜ©i cha, m¶t ngÜ©i 
anh hay m¶t ngÜ©i bån không ? 

Trong s¿ liên hŒ tình cäm hay tình yêu, phÀn 
Çông chúng ta không bi‰t ban phát, chia xÈ, thông 
cäm mà chÌ bi‰t Çòi hÕi, trông ch©, hÜªng thø.  Do Çó 
tình cäm cûa chúng ta là tình Çòi, tình khát, không 
bao gi© ÇÜ®c thÕa mãn và chÌ gây kh° cho nhau. 
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HiŒp Ü§c sÓng chung 
 

NgÜ©i ta cÙ tÜªng yêu nhau là Çû sÓng hånh 
phúc trong "m¶t túp lŠu tranh hai trái tim vàng". 
"Tình yêu" là Ç¶ng cÖ thu hút hai ngÜ©i låi v§i nhau, 
nhÜng n‰u không bi‰t cách sÓng thì nó së phai nhåt 
và bi‰n thành tình sÀu hay tình hÆn.  
  

Ÿ Tây phÜÖng khi hai ngÜ©i m§i cÜ§i nhau h† 
thÜ©ng làm m¶t t© giao kèo (contrat de mariage) ghi 
rõ tài sän cûa m‡i ngÜ©i Ç‹ riêng hay h®p chung låi, 
phòng khi bÃt tr¡c ly dÎ thì dÍ giäi quy‰t. T© giao kèo 
này chÌ cam k‰t vŠ tài sän chÙ không bäo Çäm hånh 
phúc gia Çình. MuÓn gia Çình hånh phúc ta nên làm 
m¶t t© giao kèo tÜÖng t¿a nhÜ vÆy nhÜng trong Çó hai 
ngÜ©i cam k‰t, giao Ü§c v§i nhau së làm nh»ng gì Ç‹ 
sÓng chung hånh phúc.  

 

Trong Kinh ThiŒn Sinh46 có nêu ra næm ÇiŠu 
cûa chÒng ÇÓi v§i v® nhÜ sau:  

1. lÃy lÍ ÇÓi Çãi nhau. 
2. oai nghiêm Çïnh Çåt. 

                                                 
46 Kinh TrÜ©ng A Hàm. Thích ThiŒn Siêu dÎch.  Trong TrÜ©ng 
B¶ Kinh, có kinh tÜÖng ÇÜÖng là Giáo th† Thi Ca La ViŒt 
((Singalovadasutta), cÛng nêu ra næm ÇiŠu trên nhÜng hÖi khác 
Çôi chút. 
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3. æn m¥c phäi th©i. 
4. trang sÙc phäi th©i. 
5. phó thác viŒc nhà. 
 
V® cÛng phäi lÃy næm viŒc cung kính chÒng: 
1. dÆy thì dÆy trÜ§c. 
2. ngÒi thì ngÒi sau. 
3. nói l©i hòa nhã. 
4. kính nhÜ©ng tùy thuÆn. 
5. s§m lãnh š chÒng. 
 
Nh»ng ÇiŠu dåy này rÃt tÓt trong bÓi cänh xa 

xÜa nhÜng có lë không mÃy thích h®p v§i xã h¶i hiŒn 
Çåi nên tôi d¿a vào tinh thÀn løc hòa, ÇŠ nghÎ tám 
ÇiŠu mà nh»ng ai muÓn sÓng chung hånh phúc nên 
hÙa th¿c hiŒn v§i nhau.  Løc hòa47 là sáu nguyên t¡c 
sÓng chung hòa h®p cûa tæng Çoàn gÒm: thân hòa 
ÇÒng trø, khÄu hòa vô tránh, š hòa ÇÒng duyŒt, ki‰n 
hòa ÇÒng giäi, gi§i hòa ÇÒng tu, và l®i hòa ÇÒng 
quân.  
 

                                                 
47 PhÆt nói vŠ Løc Hòa trong Kinh Kosambiya, kinh thÙ 48 cûa 
Trung B¶. 
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1/ TruyŠn thông  
SÓng chung mà månh ai nÃy sÓng, không ai 

nói chuyŒn v§i ai thì s§m mu¶n gì cÛng tan rã. Møc 
Çích cûa truyŠn thông (communication) là làm cho 
hai bên hi‹u và thông cäm  lÅn nhau. MuÓn vÆy thì 
phäi bi‰t nói và bi‰t nghe.  NhÜng nói nh»ng gì ?  Và 
nghe làm sao ?  NhiŠu ngÜ©i nói suÓt ngày nhÜng nói 
toàn nh»ng chuyŒn vô ích, chuyŒn trên tr©i dÜ§i ÇÃt, 
chuyŒn thÎ phi, tÓt xÃu cûa ngÜ©i khác, còn chuyŒn 
tình cäm quan tr†ng thì không bi‰t nói.  SuÓt ngày 
nghe nhåc, coi ti-vi, Çi xi-nê, ki‰m chuyŒn giäi trí, 
chåy theo s¿ Òn ào náo Ç¶ng bên ngoài Ç‹ lÃp vá s¿ 
trÓng v¡ng trong tâm hÒn nhÜng låi không bi‰t l¡ng 
nghe ngÜ©i thÜÖng cûa mình tâm s¿.  Chúng ta cÀn 
phäi can Çäm bày tÕ š ki‰n, š nghï, tình cäm, n¶i k‰t 
cûa mình cho ngÜ©i kia hi‹u, không nên l¥ng lë âm 
thÀm chÎu Ç¿ng kh° Çau m¶t mình. 

ñiŠu lÀm l‡i chúng ta hay phåm là "suy bøng 
ta ra bøng ngÜ©i", cÙ tÜªng mình bi‰t ngÜ©i kia và 
Çinh ninh ngÜ©i kia cÛng bi‰t š mình. NhÜng thÆt ra 
ta không bao gi© bi‰t ÇÜ®c ngÜ©i kia nghï gì hay 
muÓn gì và ngÜ©i kia cÛng không th‹ bi‰t ÇÜ®c ta 
th¿c s¿ muÓn gì vì m‡i ngÜ©i có m¶t th‰ gi§i n¶i tâm 
riêng, nhiŠu khi cùng nói m¶t ch» nhÜng m‡i ngÜ©i 
låi hi‹u khác nhau. Có nhiŠu ÇiŠu ta không bao gi© 
nói hay ti‰t l¶ cho ngÜ©i thÜÖng cûa mình bi‰t vì ngåi 
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(s®) ho¥c không bi‰t nói làm sao. Nh»ng ÇiŠu "thÀm 
kín không nói" lâu ngày trª thành m¶t hÓ th£m ngæn 
cách, làm Çôi bên trª nên dè d¥t thi‰u tin tÜªng lÅn 
nhau. 

MuÓn tránh "suy bøng ta ra bøng ngÜ©i" ta 
phäi tÆp Ç‹ š quan sát tìm hi‹u, tÆp nói th£ng không 
vòng vo tam quÓc hay nói bóng nói gió. ña sÓ nh»ng 
chuyŒn buÒn giÆn ÇŠu do hi‹u lÀm, không nói ho¥c 
nói không rõ. Khi thÜÖng cÛng nhÜ khi buÒn ÇŠu cÀn 
bày tÕ nói ra v§i ái ng» và chánh ng» Ç‹ thông cäm 
lÅn nhau (khÄu hòa), không nên Ç‹ bøng, sinh ra n¶i 
k‰t. 

 
2/ TÜÖng tr® 
 Bi‰t Üu Çi‹m và khuy‰t Çi‹m cûa nhau Ç‹ b° 
sung và giúp Ç« nhau. Khi m§i yêu, ai cÛng phô 
trÜÖng cái hay cái ÇËp cûa mình còn cái xÃu dª thì 
dÃu Çi. Sau khi ª chung, nh»ng cái xÃu kia m§i lòi ra 
và lúc Çó bÃt mãn buÒn b¿c. Nhân vô thÆp toàn, ai 
cÛng có Üu Çi‹m và khuy‰t Çi‹m, ÇiŠu quan tr†ng là 
bi‰t chÃp nhÆn và nâng Ç« nhau. Thí dø chÒng có sÙc 
khÕe làm viŒc n¥ng nh†c nhÜng không có tài giao 
thiŒp, v® thì Çäm Çang khéo æn nói, m‡i khi cÀn giao 
thiŒp v§i ngÜ©i ngoài thì v® nên thay th‰ chÒng. BÒng 
em thì khÕi nÃu cÖm, nÃu cÖm thì khÕi bÒng em. 
PhÀn này tÜÖng ÇÜÖng v§i thân hòa. 
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3/ Trung thành 
 Cam k‰t trung thành v§i nhau, không lØa dÓi, 
ngoåi tình, v.v... ñây chính là gi§i thÙ ba trong næm 
gi§i cæn bän cûa ngÜ©i phÆt tº, gi§i không tà dâm 
(gi§i hòa ÇÒng tu). 
 
4/ ThÜÖng yêu 

Không nên lÀm lÅn thÜÖng yêu v§i ái luy‰n. 
ThÜÖng yêu là mong muÓn ngÜ©i kia ÇÜ®c an vui 
hånh phúc, bi‰t chÃp nhÆn ngÜ©i kia nhÜ h† là.  Tình 
thÜÖng th¿c s¿ phäi giÓng nhÜ tình mË thÜÖng con, 
dù con ÇËp hay xÃu, khôn hay dåi, ngÜ©i mË ÇŠu 
thÜÖng, chÃp nhÆn và không bao gi© bÕ con. ñây là 
tình thÜÖng vô ÇiŠu kiŒn, có th‹ g†i là tu gi§i tØ bi. 
 
5/ Tôn tr†ng  

Tôn tr†ng t¿ do, không gian và nhân tính cûa 
ngÜ©i thÜÖng. Không nên ki‹m soát ÇiŠu khi‹n, bi‰n 
ngÜ©i kia thành nô lŒ phäi tuân theo š cûa mình. Bån 
có muÓn ÇÜ®c thÜÖng nhÜ chim nhÓt trong lÒng hay 
ÇÜ®c t¿ do bay nhäy ngoài tr©i ?  ThÜÖng nhau thì 
phäi tôn tr†ng không gian cûa nhau, không xâm lÃn, 
Çàn áp, dành gi¿t (thân hòa dÒng trø). 
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6/ Bi‰t hÕi và chÃp nhÆn 
 M‡i khi muÓn ÇiŠu gì thì phäi cam Çäm bày 
tÕ, xin hÕi, yêu cÀu và bi‰t tôn tr†ng, chÃp chÆn s¿ 
Çáp Ùng cûa ngÜ©i kia. Thí dø chÒng muÓn Çi xi nê 
nhÜng không bi‰t v® có thích không ?  TÓt nhÃt là 
bày tÕ š muÓn cûa mình, n‰u v® thích thì cùng Çi, 
còn v® không thích vì m¶t lš do gì Çó thì chÒng 
không nên nài ép ho¥c giÆn d‡i.  ñây là š hòa ÇÒng 
duyŒt. 
  
7/ Chia xÈ 
 Chia xÈ v§i nhau vŠ š ki‰n, tình cäm, vÆt chÃt, 
không thû l®i ích k›. Cho phép và chÃp nhÆn ngÜ©i 
kia Çi vào cu¶c Ç©i cûa mình, tìm hi‹u mình, không 
giÃu di‰m. PhÀn này bao gÒm l®i hòa và š hòa. 
 
8/ Cªi mª, làm m§i  
 SÓng chung m¶t th©i gian, không ai tránh khÕi 
nhàm chán buÒn tÈ vì bÆn làm æn, lo cho con cái, 
không có thì gi© vui chÖi giäi trí nhÜ hÒi m§i quen 
nhau. Do Çó cÀn phäi bi‰t cªi mª, làm sÓng låi tánh 
hÒn nhiên, dÍ thÜÖng, thông cäm cûa thuª ban ÇÀu.  
 M‡i ngÜ©i ngÒi xuÓng thành thÆt vi‰t ra 
nh»ng khía cånh Çáng yêu và Çáng ghét cûa bao næm 
sÓng chung rÒi trao Ç°i v§i nhau. K‰ Çó cùng bàn 
luÆn và ghi ra nh»ng giäi pháp thích nghi ngõ hÀu Çáp 
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Ùng ÇÜ®c Ü§c muÓn chung cûa hai ngÜ©i. ñây là ki‰n 
hòa ÇÒng giäi. 
  

ñiŠu quan tr†ng không phäi lúc nào cÛng làm 
ÇËp lòng nhau mà là khä næng giäi tÕa s¿ bÃt hòa.  Có 
nh»ng c¥p v® chÒng không bao gi© gây s¿ cãi nhau, 
bŠ ngoài có vÈ hånh phúc nhÜng bên trong lånh lùng 
tÈ nhåt, h† không làm to chuyŒn bªi vì m‡i ngÜ©i chÌ 
muÓn sÓng yên thân qua ngày. NgÜ®c låi có nh»ng 
c¥p v® chÒng phäi träi qua nhiŠu sóng gió nhÜng hi‹u 
và thÜÖng nhau nhiŠu hÖn. 

Hånh phúc (hai mình) cÀn ÇÜ®c xây d¿ng, duy 
trì, chÙ không phäi Ç®i ngÜ©i kia cho ta hånh phúc. 
N‰u ch© Ç®i ngÜ©i kia cho ta, chiŠu š ta thì Çó không 
phäi tình yêu mà là tình Çòi, tình n®, hai bên Çòi qua 
Çòi låi, không ai bi‰t cho, bi‰t hi‹u Ç‹ cuÓi cùng 
thành tình sÀu, tình hÆn, thành oan gia ki‰p sau Çi tìm 
nhau thanh toán ti‰p n® ân oán. 
 
Th¿c tÆp: 

Lâu lâu hai ngÜ©i cÀn ngÒi xuÓng và ki‹m låi 
xem: 

1. Ta có bi‰t thÜÖng yêu thÆt s¿ là gì không ? 
2. Ta Çã làm gì Ç‹ bi‹u l¶ tình thÜÖng ? 
3. Cách thÜÖng cûa ta làm cho ngÜ©i kia hånh 

phúc hay khó chÎu ? 
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4. Ta có Çóng góp gì cho hånh phúc hay chÌ bi‰t 
thø hÜªng, l®i døng ? 

5. N‰u sÓng chung mà không hånh phúc thì ta 
cÀn phäi làm gì ? 

 
Hãy thÜÖng nhÜ là  
 

NgÜ©i kia nhÜ th‰ nào thì ta thÜÖng h† nhÜ 
th‰ nÃy, Çó g†i là thÜÖng ngÜ©i kia nhÜ h† là (aimer 
l'autre comme il est).  Cách nói này có vÈ m§i lå, 
không Çúng v§i væn phåm ti‰ng ViŒt vì nó thi‰u m¶t 
túc tØ sau ch» là.  NhÜng tôi mong r¢ng Ç¶c giä së 
làm quen dÀn v§i lÓi nói này.   

 
TrÜ§c khi bi‰t thÜÖng yêu và chÃp nhÆn ngÜ©i 

khác nhÜ h† là thì ta phäi bi‰t thÜÖng yêu và chÃp 
nhÆn mình, chÃp nhÆn nh»ng cái xÃu cÛng nhÜ cái 
ÇËp. N‰u tôi lùn và mÛi tËt thì tôi bi‰t thÜÖng và chÃp 
nhÆn cái lùn và mÛi tËt cûa mình, không cÀn phäi 
mang giÀy cao gót ho¥c Çi sºa mÛi Ç‹ bi‰n thành 
ngÜ©i ÇËp thì tôi m§i thÜÖng mình ÇÜ®c. N‰u tôi là 
công nhân thì tôi cho ngÜ©i kia bi‰t tôi là công nhân, 
không cÀn giä b¶ nói dÓi mình là chû hãng Ç‹ chinh 
phøc ngÜ©i ÇËp. N‰u tôi là °i mà giä b¶ làm mít thì 
trÜ§c sau gì cÛng båi l¶. Khi bi‰t thÜÖng mình nhÜ 
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vÆy ta m§i có th‹ thÜÖng và chÃp nhÆn ngÜ©i khác 
nhÜ h† là. 

SÓng chung hånh phúc là cä m¶t nghŒ thuÆt, 
không phäi cÙ thÜÖng và lo cho nhau là Çû. Có m¶t 
c¥p hát xiŒc gÒm hai cha con, ngÜ©i cha Çã l§n tu°i 
và cô con gái khoäng 16 tu°i. Cô này thÜ©ng l¶n 
ngÜ®c trÒng cây chuÓi trên ÇÀu ngÜ©i cha, còn ông ta 
ráng gi» thæng b¢ng dÜ§i ÇÃt Ç‹ chÎu cho cô con gái. 
M¶t hôm ông nói: "Bây gi© cha Çã l§n tu°i, khi bi‹u 
diÍn hai cha con mình phäi cÄn thÆn lo cho nhau 
nhiŠu hÖn". Cô con gái Çáp: "Cha Öi ! Con nghï cha 
hãy lo phÀn cûa cha thÆt chu Çáo, còn con lo phÀn cûa 
con thì m†i viŒc së êm xuôi".  Câu chuyŒn này Ç‰n tai 
ÇÙc PhÆt và ngài ÇÒng š v§i câu trä l©i cûa cô gái. Vì 
khi Çang lÖ lºng ª trên cao v§i ch‡ d¿a duy nhÃt là 
ÇÀu cha mình, viŒc quan tr†ng mà cô phäi làm là h‰t 
sÙc chú š gi» thæng b¢ng, Çâu th‹ lo cho cha cô ª 
dÜ§i ÇÜ®c, và ngÜ®c låi cha cô cÛng phäi tÆp trung 
tinh thÀn ª dÜ§i, Çâu th‹ ngÜ§c lên nhìn hay lo cho 
con gái.  
 MuÓn hånh phúc m‡i ngÜ©i phäi chÎu trách 
nhiŒm và lo phÀn cûa mình cho hoàn häo, không nên 
dòm ngó hay xen vào phÀn cûa ngÜ©i kia. M‡i ngÜ©i 
ÇŠu có m¶t thùng rác chÙa phiŠn não riêng và có b°n 
phÆn lau chùi thùng rác cûa mình. N‰u ta muÓn lau 
rºa thùng rác cûa ngÜ©i kia tÙc là dòm ngó vào phÀn 
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cûa ngÜ©i khác. Ta phäi bi‰t tôn tr†ng và Ç‹ nguyên 
cho ngÜ©i kia lau chùi thùng rác cûa h†.  SÓng chung 
không phäi Ç° rác vào ngÜ©i thÜÖng và cÛng không 
phäi lau chùi thùng rác cûa nhau. Ta có th‹ tâm s¿ 
chia xÈ niŠm Çau n‡i kh° cûa mình cho ngÜ©i kia 
nghe và hÕi š ki‰n nhÜng chính ta phäi tu tÆp chuy‹n 
hóa phiŠn não cûa mình.  ñiŠu dåi d¶t nhÃt là Ç° l‡i, 
trách móc, k‰t t¶i, than phiŠn ngÜ©i kia, làm nhÜ vÆy 
là Çang Ç° rác cûa mình vào ngÜ©i thÜÖng.  N‰u cÀn 
gì thì bàn nói chia xÈ tâm s¿ v§i nhau Ç‹ tìm giäi 
pháp nhÜ Çã nói ª phÀn trÜ§c. 
 Lau chùi thùng rác cûa mình, tÙc là thanh tÎnh 
hóa Ý, Tình, Thân cho Ç‰n khi không còn trách móc, 
buÒn giÆn lÅn nhau thì lúc Çó ta là ngÜ©i trÜªng thành 
và bi‰t thÜÖng yêu th¿c s¿. 
 
 SÓng chung mà bi‰t thÜÖng yêu, thông cäm, 
chÃp nhÆn lÅn nhau Ç‹ xây d¿ng hånh phúc thì quá 
tÓt, nhÜng n‰u g¥p trÜ©ng h®p không may, chÌ có m¶t 
bên chÃp nhÆn và bên kia vô minh ngoan cÓ không 
chÎu thì sao ?  M¶t bên thÜÖng yêu và m¶t bên l®i 
døng, ho¥c m¶t bên trung thành m¶t bên lØa dÓi, m¶t 
bên hi‰p Çáp m¶t bên s® hãi, v.v..., sÓng chung mà 
chÌ làm kh° nhau thì có nên ti‰p tøc không ?  TÓt 
nhÃt hãy ban cho nhau m¶t ân huŒ, Çó là chia tay 
nhau, ÇÜ©ng ai nÃy Çi.  ñØng ích k› chi‰m gi», níu 
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kéo vì n‰u bån không th‹ thÜÖng ngÜ©i kia nhÜ h† là 
thì së có ngÜ©i khác thÜÖng h†. ñØng làm mÃt thì gi© 
cûa nhau.  Trong xã h¶i hiŒn nay, ly dÎ là m¶t chuyŒn 
rÃt bình thÜ©ng không có gì xÃu h° hay t¶i l‡i.  NhiŠu 
khi ly dÎ xong ngÜ©i ta m§i tÌnh ng¶, nhÆn ra l‡i lÀm 
và trÜªng thành hÖn. 
 
Hånh phúc tuyŒt ÇÓi 
 
 Nh»ng loåi hånh phúc k‹ trên dù m¶t mình 
hay hai mình ÇŠu tÜÖng ÇÓi, tåm b® giúp cho ngÜ©i ta 
b§t kh° phÀn nào trong ki‰p luân hÒi vô tÆn, vì thÆt ra 
tÃt cä hånh phúc th‰ gian chÌ là äo änh (maya), nhÜ 
bóng trong gÜÖng, nhÜ træng Çáy nÜ§c, thÃy dÜ©ng 
nhÜ có mà không thÆt có, càng tìm ki‰m càng thÃt 
v†ng.  N‰u chÜa dÙt ÇÜ®c nghiŒp ái thì cÓ g¡ng tu sºa 
Ç‹ sÓng hånh phúc v§i ngÜ©i mình thÜÖng, ÇØng gây 
kh° cho nhau.  
Là ngÜ©i trí cÀn phäi hÜ§ng Ç‰n "hånh phúc tuyŒt 
ÇÓi".  Theo ñåo, hånh phúc không phäi là cái gì ª 
bên ngoài mà ª ngay trong tâm mình, khi tâm chÃm 
dÙt thèm khát, ham muÓn thì lúc Çó không cÀn phäi 
chåy Çi tìm ki‰m cái gì n»a h‰t.  Hånh phúc chân thÆt 
là s¿ bình an cûa tâm hÒn.  Khi tâm hÒn hoàn toàn 
bình an, v¡ng l¥ng không còn m¶t chút bóng dáng 
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cûa khát ái, phiŠn não, lo âu, chÃp ngã, ích k› thì Çó 
m§i là hånh phúc chân thÆt. 
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K‰t LuÆn 
 
 

Sinh ra ª Ç©i, không bi‰t mình tØ Çâu Ç‰n, Ç‰n 
Çây Ç‹ làm gì, ch‰t së Çi vŠ Çâu?  Trong lúc sÓng 
không bi‰t mình là ai, là cái gì ? Tåi sao låi g¥p phäi 
bao nhiêu Çau kh°, buÒn phiŠn, lo âu, s® hãi, v.v...?   
 ñ‰n v§i Çåo Ç‹ tìm câu trä l©i nhÜng nhiŠu 
khi chúng ta v¶i vàng tìm ngay m¶t pháp môn Ç‹ cÀu 
giác ng¶ hay giäi thoát và quên Çi nh»ng kho¡c khoäi 
ban ÇÀu.  TÃt cä pháp môn nhÜ ThiŠn, TÎnh, MÆt, ÇŠu 
hay và tÓt cä nhÜng ta cÀn nh§ låi møc Çích tu hành 
cûa mình là gì ?  ñåo PhÆt là con ÇÜ©ng cûa tuŒ giác 
và nh© tuŒ giác soi sáng chúng ta m§i thoát kh°, do 
Çó n‰u tu Çúng theo Çåo PhÆt thì ta phäi thÃy có s¿ 
chuy‹n hóa ngay nÖi thân tâm mình, b§t lo âu, phiŠn 
não và có nhiŠu an låc hÖn. 
 Khái niŒm vŠ Ý, Tình, Thân không có gì Ç¥c 
biŒt mà chÌ là m¶t cách nhìn khác vŠ ngÛ uÄn, m¶t lÓi 
nhìn ÇÖn giän và con ngÜ©i hÖn, nhÃt là vÃn ÇŠ Tình 
cÀn ÇÜ®c tri‹n khai hÖn trong tÜÖng lai.   

Tu theo giáo lš Nguyên Thûy thì cÀn hi‹u vŠ 
danh s¡c, løc nhÆp, vô ngã.  Tu theo giáo lš ñåi ThØa 
thì cÀn hi‹u vŠ ngÛ uÄn giai không hay Bát Nhã.  Tu 
Ç‹ chuy‹n hóa kh° Çau trong hiŒn tåi thì cÀn hi‹u vŠ 
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Ý, Tình, Thân và ti‰n trình phiŠn não.  ThÃy ÇÜ®c s¿ 
liên quan cûa b¶ ba (Ý, Tình, Thân) thì ta cÀn phäi tu 
sºa cä ba chÙ không th‹ chÌ tu tâm ho¥c tu thân thôi, 
Çó là ÇiŠu chính y‰u cûa tÆp sách này. 
 Bån Ç†c hiŒn Çang tu theo bÃt cÙ pháp môn 
nào cÛng ÇŠu có th‹ áp døng ÇÜ®c khái niŒm Ý, Tình, 
Thân Ç‹ b° túc, ki‹m chÙng và thæng hoa s¿ tu tÆp 
cûa mình.   
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Vài nét vŠ tác giä 
 

ThÀy Thích Trí Siêu (Hoàng QuÓc Bäo) sinh næm 1962 
tåi Sàigòn. Næm 1985 nhÆp chúng tu h†c tåi T¿-ViŒn 
Linh-SÖn, tÌnh Joinville-le-Pont, Paris. Næm 1987 th† Cø 
túc gi§i v§i Hòa ThÜ®ng Thích HuyŠn-Vi. 

M¥c dù xuÃt thân tØ ñåi ThØa, ThÀy vÅn thích tÀm sÜ 
h†c Çåo, không ngÀn ngåi du phÜÖng tham vÃn h†c hÕi v§i 
các thÀy thu¶c nhiŠu truyŠn thÓng khác nhÜ: Nguyên 
Thûy, Zen, và Kim Cang thØa Tây Tång. 

ñ‹ chia xÈ kinh nghiŒm và ki‰n thÙc cûa mình, thÀy Çã 
vi‰t và dÎch: 

• ThiŠn TÙ NiŒm XÙ  
• BÓ Thí Ba La MÆt   
• ñåi Thû ƒn   
• Vô Ngã    
• BÒ Tát Hånh   
• Xin CÙu ñ¶ MË ñÃt  
• ñåo Gì ?    
• Góp Nh¥t    
• Ý Tình Thân  
• Tâm và Ta  
• Dòng ñ©i Vô Tæn 
• Oan Gia 
• Ai Mua Xe Rác 

 


