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Ta đến từ vô thủy
Ta về với vô chung
Vui bên dòng sinh tử
Xin lữ khách vui cùng
Ta người không đối mặt
Giữa biển trời mênh mông.
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LỜI ĐẦU SÁCH 

   

Cung kính tri ân chư Thánh Đức trong mười 

phương chứng minh. 

Từ vô thủy đến nay đã qua bao lần sinh - tử, 

không biết làm sao mà nhớ hết. Trong những 

thăng trầm từng kiếp, con trải qua trong bốn loài 

cho đến bây giờ không phút giây nào ngưng 

nghỉ. Mãi sinh, mãi diệt như thế. Mãi đến vô 

chung, có phút giây nào đời con ngưng trong 

sinh diệt.  

Con viết tập sách Góp Nhặt Thăng Trầm 

này, như nhặt lại đời mình trong chiều dài sinh 

tử. Chợt nhận ra từ vô thủy đến nay, con luôn 

sinh diệt trên một thể chưa từng sinh diệt. Hóa 

ra, Sóng chính là Biển, cũng từ nơi biển ấy 

duyên sinh vô cùng. Duyên trong tánh ấy chẳng 

mình, chẳng ta. 

“Năng sinh, năng diệt đang là 

Bất sinh, bất diệt đang là năng sinh”. 

Chẳng thánh, chẳng phàm. Không một chủ 

thuyết nào, không một giáo lý nào làm nên thể 

ấy. Không một danh xưng. Nhận lại chẳng có đời 

con, chẳng có kiếp nào. Một bức tranh đầy đủ 

muôn pháp, uy nghiêm thanh tịnh. Người viết 

những dòng này vốn dĩ vẫn không tên. Cung kính 



 

 

dâng đời, dâng lên mười phương Thánh Đức từ 

tâm chứng minh.  

   

Đệ tử con kính bút, 

    

Phạm Chân Như 

        (Cư sĩ: Chánh Hiền) 

   

   

   

   

   

   

  



 

LỜI DẪN 
  

Để có thật nhiều tiền hay thật nhiều tình, để 

có được địa vị trong xã hội… có khi hết một đời, ta 

mãi đi tìm. Để có được những điều ta mong muốn 

như thế, ta nghĩ đó mới là hạnh phúc, mà ta có được 

những điều như thế, sao tâm ta vẫn bất an? Thật 

nhiều tiền lại rơi vào nơi lao lý, bao âu lo, sợ hãi. 

Thật nhiều tình lại sống trong ai oán, hận thù. Có 

được địa vị cao thì tâm ta lại lo lắng, mãi không yên.   

           Gần hết một đời   

           Thôi xin dừng lại 

           Ngồi xuống đây 

           Hãy trả lại cho đời 

Hãy trả hết cho đời 

Trả một đời mộng mị 

Trải một đời lang thang… 

Bao nhiêu nhọc nhằn từ những điều mong 

muốn, có được mà ta đã cố hết sức. Cũng may đôi 

chân giờ quá mệt, thân đã cùng sức đã kiệt, giờ ngồi 

lại lặng yên lắng lòng, nhìn lại mới biết dòng đời 

xưa nay là như vậy. Ta còn một chút thời gian để 

sống với chính mình, nhìn mây trời tan hợp, nghe 

những cung bậc thăng trầm của cuộc đời. Trong tâm 

ta và cuộc đời nào khác, nhìn sâu hơn để tìm Ta ở 

đâu? Ta cũng không thấy Ta, khổ vui cũng không 

thấy nhưng vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn có tất cả… mà 

tìm xem trong đó, không có ai cả. Nghĩ cũng lạ...!  
  



 

 

Đã không có ai. Hỏi ai khổ, ai vui? Một câu hỏi 

ngàn đời không lời đáp. Không lời nào nhưng vọng 

mãi đến ngàn sau.  

Ai nghe được tiếng hải triều  

Ai đi góp nhặt bao điều thịnh suy  

Thăng trầm chẳng biết ai ghi  
Thăng trầm bất khả tư nghì kính dâng! 
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KHÔNG CÒN THÂN TÂM 
  

  

ôm nay chúng ta lại gặp nhau nơi Tòng 

lâm này, có duyên cùng về tu học, nên 

Huynh chia sẻ đề tài Không Còn Thân Tâm. Khi 

chúng ta thần tượng ai đó, huynh đệ sẽ có tính 

cách giống y người đó. Cuộc sống chúng ta 

thường để tâm vào việc gì nhiều nhất, đặt cái gì 

lên trên hết thì trong tâm chúng ta sẽ ảnh hưởng 

rất lớn, từ nhân cách và đạo đức của người đó.  

Trước đây, huynh Chánh Tiến Hòa có thưa 

lên đại chúng một câu, mà sư huynh cảm thấy tri 

ân lời huynh ấy: Các huynh đệ có muốn làm Phật 

không? Ai cũng trả lời: dạ muốn. Nếu huynh đệ 

muốn, Phật làm gì thì mình làm y như vậy. Phật 

nghĩ thế nào mình nghĩ thế đó. Một câu nói đơn 

giản, nhưng hôm nay huynh cần phải đưa ra để 

chúng ta cùng suy ngẫm. Huynh đệ chúng ta vào 

học, thật tâm quý kính dòng pháp của Đức Phật, 

chư vị Tổ sư, cùng những bậc Hiền nhân Thánh 

đức, vì dòng pháp ấy đã giúp ta từ người phàm 

phu trở thành Thánh nhân, từ vô minh trở thành 

bậc giác ngộ. Cái quý nhất trong con người 

chúng ta chỉ có Chánh pháp. Bởi vậy, nếu như 

H 
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ngày ngày đêm đêm, ta thường tâm tâm niệm 

niệm lời dạy của quý Ngài mà không quên thì 

chắc chắn một điều, trước sau gì ta cũng có đầy 

đủ đức tính thanh tịnh, từ bi, ái ngữ, dịu dàng 

như quý Ngài. 

Chúng ta đến với đời này để học hỏi, ứng 

dụng Chánh pháp, trở về nơi chưa từng sanh, 

chưa từng tử. Đây là điều quan trọng nhất trong 

mỗi huynh đệ tu tập. Một đời ta nương theo, cầu 

học nơi những bậc Thánh hiền đã lâu rồi, mà sao 

đến nay ta vẫn chìm trong phiền não, khổ đau? 

Vậy giáo lý Đức Phật có giải quyết được sự khổ 

đau hay không? Ta học gần hết cuộc đời rồi, sao 

giáo lý ấy không giải quyết được nỗi khổ còn ở 

trong ta, sao ta không tự hỏi lại chính mình, mãi 

đến nay sao chưa được an vui trong dòng pháp 

ấy?  

Đa số huynh đệ chúng ta cung kính lời dạy 

của Đức Phật, thích phương pháp giải thoát, 

thích học hết những điều đó, nhưng không thực 

hành được chút gì qua lời dạy của quý Ngài để 

ứng dụng cho những nhân duyên thuận nghịch. 

Ta cứ khổ đau, không được yên ổn là vì không 

ứng dụng lời dạy của quý Ngài vào cuộc sống. 

Nếu có ứng dụng thì huynh đệ chỉ ôm cái hiểu 

biết. Khi có huynh đệ điện thoại tới thưa hỏi thì 

nói chuyện rất là xuyên suốt, làm người nghe 

sinh tâm tỉnh giác. Nói xong rồi lại thôi, nhưng 
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chưa sống được như phương pháp của mình đã 

hướng dẫn cho người. Đây là khuyết điểm của 

người tu, ôm kiến thức học được để đánh bóng 

cái ngã vi tế của mình, đến lúc gặp duyên trong 

đời thì lại phiền não khổ đau. Thầm thầm cho 

mình hiểu đạo, hiểu Phật pháp. Nếu như huynh 

đệ nào có duyên, hiểu được cái mênh mông trùm 

khắp, không có bóng dáng của cái ngã, không 

bóng dáng của cái tôi, vẫn hiện hữu, ai hỏi tới 

cũng minh họa được chỗ này, như thấy rồi thì 

người sẽ sinh tâm hoan hỷ cho cách diễn trình 

này. Nhưng thực tế trong tâm ta so với điều ta 

nói, liệu làm được một phần nhỏ nào chưa. Tại 

sao đến giờ này ta vẫn chưa làm được? Là tại vì 

ta chỉ hiểu pháp nhưng chưa hành pháp. 

Vừa rồi trên mạng xã hội, huynh có đăng 

bài Lời Của Xác. Chắc chắn huynh đệ, ai cũng 

một lần thấy cái xác của người nằm xuống, như 

ông bà cha mẹ, người thân, bạn bè. Một xác chết 

nằm đó, người ta chửi không buồn, khen không 

vui, cái gì xảy đến, xác cũng vô tư không có 

phiền não gì cả, thậm chí đem đi thiêu cái xác 

vẫn không phiền hà. Bản chất của xác là vô tư, 

không phiền muộn, dù muôn ngàn người khen 

cái xác đó cũng không dao động, người chê xác 

đó đến tận cùng thì khuôn mặt vẫn như thế, bình 

yên. Chân lý của xác người là bình yên không 

dao động. Chúng ta đang sở hữu cái xác đó, và 
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ngay bây giờ dùng cách ứng xử của xác, để sống 

với đời với người. Ai nói mình, chửi mình, chê 

bai chỉ trích mình thì mình nói, mình chết rồi mà. 

Cái xác này đâu có dính dấp gì. Họ khen cái xác, 

chê cái xác, nên “Hãy chết ngay khi còn đang 

sống” là chân lý Niết bàn của xác này. 

Có phải huynh đệ đều có cái xác vô tri 

không? Cái xác này vô tri, nó không có giận hờn 

buồn vui gì trong này hết. 

Bây giờ ta nói về chơn tâm. Chơn tâm 

chúng ta hoàn toàn không dính mắc. Ai chê nó 

ngu nó cũng nghe rõ như vậy. Ai khen nó cũng 

nghe như vậy. Nó chưa từng vì lời khen mà thay 

đổi tâm, chưa từng vì lời chê để làm tâm đau 

khổ. Nó nghe trọn lời khen chê như là một âm 

thanh. Chân lý của xác vẫn không dao động 

trước mọi duyên, chân lý của bổn tâm thì tánh 

nghe hoàn toàn thanh tịnh, vô sự.  

Khi bị chửi nghe vẫn rõ, khi được khen 

cũng chỉ là âm thanh, tánh nghe vẫn như vậy, 

đến nghe tiếng trống trường cũng nghe rõ vậy. 

Tánh nghe không dao động trước mọi âm thanh. 

Cái xác không dao động trước mọi duyên xảy 

đến cho xác, tâm không dao động trước mọi 

duyên xảy đến cho tâm. Thân và tâm đều bất 

động, thanh tịnh hoàn toàn. Vậy thì cái phiền não 

từ đâu có? Giữa thân và tâm, phiền não xuất hiện 

ở chỗ nào? Phiền não có phải là mình không? 
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Sự sân hận không phải là mình nhưng lại 

xuất hiện nơi mình, xuất hiện ở người kia, xuất 

hiện qua người nọ. Ngày nào sân hận cũng trùm 

khắp nhân sinh, hết người này đến người kia. 

Buồn cũng vậy, vui cũng vậy, tham lam và đố kỵ 

cũng vậy. Tất cả những tính cách đó đều không 

thuộc về mình, mà là trạng thái xảy ra trong khắp 

chúng sinh bốn loài. Buồn vui giận hờn nơi con 

vật cũng có như con người, bốn loài đều như 

nhau. Như vậy, những trạng thái đó chúng không 

phải là của mình, các huynh đệ xem, mình lại 

nhận chúng là mình thì có phải vô lý không! 

Mình có bản tâm hoàn toàn thanh tịnh, như 

mặt biển và sóng vẫn vô tư, vậy thì tại sao chúng 

ta lại xuất hiện cái phiền não mà nói: mấy bữa 

nay em buồn lắm, mấy bữa nay em vui lắm, chán 

lắm… tất cả đều do sự lầm lẫn của chúng ta. 

Các huynh đệ nghĩ rằng ta đang sở hữu cái 

xác, hiện tại cái xác đang biết đi thì tại sao không 

sống như xác đã chết. Khi đã chết rồi thì nhà 

cửa, tiền bạc, vợ chồng, tình yêu, vinh nhục với 

cái xác này không giá trị. Chân lý sống của xác 

đang sống nơi Niết bàn tự tại trong hiện tại. Giá 

trị thực là vậy. 

Các huynh đệ một phen nhìn lại trạng thái 

khó chịu buồn bực, trạng thái đó không phải là 

mình thì từ nay người tu hành, hay không tu 

hành, học lý thuyết ở đời cho đến ở đạo đều rõ 
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ràng. Có rất nhiều kinh nghiệm, những kinh 

nghiệm ấy dùng để sửa đổi, tiến hóa bản thân 

chứ không phải để đi sửa người khác. Bất kỳ 

người nào, thấy một chuyện xảy ra mà người ấy 

không hỏi ý kiến mình, mình khởi tâm chỉnh đốn 

sửa sai người khác thì đây là vi tế ngã. Vì sự sửa 

sai ấy chỉ làm tổn thương người, chứ không làm 

người tinh tấn hơn. Trừ khi ta là người hoàn 

thiện với tâm mình rồi, mình an vui thanh tịnh 

trước mọi duyên rồi, khi có lời hỏi xin ý kiến 

hướng về nơi mình, thì lúc này tâm ở đức lắng 

nghe chân thành, cảm thông khuyết điểm của 

người như khuyết điểm của chính mình, không 

đem tâm phán xét. Từ nơi tâm ấy mà mở lời từ 

ái, cảm thông yêu thương mà hướng dẫn thì cả 

hai đều thành tựu công đức. Cũng là lời hướng 

dẫn trong tâm cung kính người thì người nghe 

cũng đem tâm cung kính lắng nghe, mà tỉnh giác 

được nơi duyên thưa hỏi của mình. Vậy người 

hỏi và người đáp, đều trong tâm bình đẳng mà 

phát sinh công đức. Còn khi người không hỏi, 

mà tự động mình kiếm lỗi người để phân tích, 

sửa sai thì mình cũng phiền não và người nghe 

cũng phiền não dấy sinh. Người trí tuệ không 

bao giờ tự động muốn sửa người khi người 

không thưa hỏi. 

Huynh nhắc các huynh đệ, đừng bao giờ 

nghĩ tới việc sửa người. Khi đối diện trước một 
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cơn sân giận của người, từ cơn sân giận ấy mình 

đừng vội thấy người có lỗi, mà thấy cách hành 

xử của mình hiện tại có lỗi gì trong cơn sân giận 

ấy. Lo nhìn lại mà sửa tự nơi mình. Nếu như tự 

xét mình không có lỗi gì trong cách hành xử vừa 

qua, mình thấy an lòng, nhưng người đối diện 

muốn mình sai, muốn mình công nhận họ là 

người đúng thì hãy cúi xuống hoan hỷ công nhận 

người đúng như một hạnh bố thí trong muôn 

hạnh, để người được an vui. Đó cũng là pháp thí. 

Càng học cao, càng hiểu rộng thì chung 

quanh chúng ta phiền não càng nhiều. Đôi khi 

người vì nhận cái ơn của ta trước đây nhiều quá, 

nên khi ta góp ý thì người liền dạ vâng, nhưng 

trong lòng không phục. Nên tốt hơn là dù có giúp 

người bao nhiêu đi nữa, nhưng người chưa hỏi ý 

mình thì đừng bao giờ đem lời góp ý người. Chỉ 

một niệm góp ý người là huynh đệ đã phiền não 

rồi. Vì sao? Vì muốn người phải sống đúng như 

tư duy của mình thì người đó mới là người tu, 

còn khác đi là không đúng. Ngay lúc góp ý, tâm 

mình phiền não thì đánh thức sự phiền não nơi 

người, dù rằng nói lời bồ đề Chánh pháp, nhưng 

hạt giống phiền não lại sinh trong hai người. Đây 

là điều góp ý sai, chúng ta không nên làm.  

Huynh đệ khi gặp nhau hãy nở nụ cười và 

chỉ trình bày cái khuyết của mình. Đệ đọc trong 

kinh có câu này xin huynh từ tâm trạch ra cho đệ 
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hiểu với… thì lúc này huynh trạch kiểu gì người 

đó vẫn cung kính lắng nghe, vì tâm người đó đã 

tin mình về thân giáo, khẩu giáo trang nghiêm. 

Huynh đệ lãnh hội ý này thì từ nay về sau chúng 

ta không còn làm phiền não mình nữa. Chính 

mình làm phiền não cho mình, chứ không ai đem 

phiền não cho mình hết. Vì trong tâm ấy là chiếc 

gương, phiền não trong tâm ta sinh thì trong 

gương người cũng sinh. Như huynh thường nói, 

nhìn khuôn mặt của ta nơi khuôn mặt của người, 

vì khuôn mặt mình sẽ hiện nơi khuôn mặt người. 

Nếu như thấy người đối diện sinh tâm an vui, 

hoan hỷ thì khuôn mặt và nội tâm mình cũng an 

vui, hoan hỷ. Nhìn người khó chịu thì rõ ràng 

mình cũng đang để cái khó chịu trong mình, 

hướng đến cho người thì mặt người cũng hiển lộ 

đầy đủ một sự khó chịu, tương ưng như trong 

tâm ta.  

Một điều nữa, các huynh đệ thấy khuyết 

điểm trong chúng thì thường hay nói bóng, nói 

gió để nhắc huynh kia biết ra, cần phải tỉnh chỗ 

này, cần phải sửa chỗ kia, cách góp ý xa xa gần 

gần đó, người kia cũng thầm muốn chỉ thẳng 

mình mà không nói thì lời góp ý này cũng phiền 

não dấy sinh. Khi nào huynh đệ qua được chỗ đó 

mới gọi là yên. Chính khi nói qua được tức là cái 

tôi qua, nên thực là chưa qua.  
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Hôm nay ta có một cái chưa thấy được 

pháp, chưa nghe được Chánh pháp, chưa thấy 

được Pháp thân của Phật. Có phải người Hiền 

đức trí tuệ thì ta đem tâm cung kính, còn người 

thô lỗ sân si ta đem tâm coi thường, không kính 

trọng. Chỉ nơi cái nghe ta đã chọn lựa, lấy bỏ rồi. 

Cũng như ta chắp tay cung kính một người đức 

hạnh, còn người bên đường ăn xin, thân phận 

thấp hèn thì ta không để tâm. Tâm như vậy muôn 

đời tánh thấy chưa tròn, vì Pháp thân của Đức 

Phật hiện trong hằng hà sa số thân, là thân của 

Như Lai. Ai hết lòng cung kính hai mặt phiền 

não và giải thoát, vô minh và giác ngộ đều là 

pháp của Như Lai thì người đó mới là người thấy 

pháp. Bởi vậy, ta nghe lời hay thì ta cung kính, 

nghe lời không hay thì đem tâm coi thường, 

người này chưa thấy được vòng tròn của Chánh 

pháp. Nghe lời hay thì ta trộm ý, đem tâm cung 

kính tu học. Nghe lời không hay là chỗ ta được 

trải nghiệm thực hành Chánh pháp, thì rõ ràng 

hai tướng này các huynh đệ nhớ mà nghe trọn cả 

đôi đường. Nghe lời từ ái cho đến lời thô lỗ sân 

si, nếu không từ tâm thì lấy gì phát ra những âm 

thanh đó, vì vậy cảm thấy hoan hỷ. Đây là pháp 

ứng dụng, sau này các huynh đệ sống như là xác 

chết, lời khen cũng như lời chê vẫn bình yên đi 

qua thì đúng là Niết bàn tự tánh. Đừng nghĩ rằng 

Đức Thế Tôn chết đi, chúng ta chết đi, mất thân 

này rồi mới vào cảnh Niết bàn, không phải như 
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vậy. Ngay như bản thân mỗi chúng ta, nghe được 

hai dòng âm thanh thô lỗ và từ bi, thấy được 

người trí tuệ và người vô minh, thấy được người 

giàu có và người bần cùng đều dưới cái thấy này, 

chưa từng khinh trọng thì người đó đang ở trong 

cảnh giới Niết bàn, chứ không phải mất thân rồi 

mới vào Niết bàn. Bởi vậy, chúng ta có sẵn tự 

tánh Niết bàn, nhưng mỗi huynh đệ lại không 

chịu sống, mà có một thói quen theo lời hay lẽ 

phải, còn lẽ trái luôn làm ta khó chịu. Nếu huynh 

đệ nào phát tâm nguyện với lòng mình: con đến 

với đời này, con an vui với công việc dù đang 

thịnh hay suy, cũng là sự phân bổ của bổn tâm 

theo chiều nhân quả. Vì người giàu cũng thở 

lượng khí oxy như mình, người nghèo đi xin ăn 

nằm dưới đường cũng thở lượng khí oxy như 

mình, cả hai cũng đều nhìn thấy được bầu trời 

xanh và nhìn thấy hoa hồng. Bởi vậy, Pháp giới 

tánh là gì? Là phân bổ ra cho bốn loài chúng sinh 

hình tượng hoàn cảnh khác nhau, từ người bần 

cùng cho đến người giàu có, từ bậc trí tuệ cho 

đến người vô minh, đều là một pháp giới sinh ra 

bốn loài chúng sinh sai biệt như vậy. Mình cũng 

là một duyên trong các cảnh, là một diễn viên 

trong vở diễn của Pháp giới. Phân mình vai nào 

mình sống trọn vai đó. Đó là người rõ được tình 

thương của chơn tâm. 
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Khi huynh đệ đến với đời này là đã quên 

mục đích của mình. Chân lý của xác này không 

có gốc. Chúng ta không báo trước giờ nào ta có 

mặt trong đời, và ngày ra đi ta cũng không báo 

trước giờ nào ta ra đi. Xác này khi đến chẳng ai 

mời, xác này đi cũng chẳng báo với ai, nên đến 

đi không dính mắc cuộc đời. Tâm cũng thế, sự 

được mất của xác cũng không dao động đến cái 

tịch chiếu này. Vừa rồi, huynh có nói chuyện với 

huynh Chánh Khải Phương: trong phòng có bốn 

ngọn đèn, cùng bật lên thì có phân tích được ánh 

sáng nào của ngọn đèn nào không, hay là cùng 

sáng như nhau? Huynh ấy trả lời: dạ không phân 

tích được phần ánh sáng nào của riêng ngọn đèn 

nào. Thực là hoàn toàn không thể. Cũng vậy, 

mỗi chúng ta chỉ là ngọn đèn mà mọi sự thấy biết 

thuộc về bổn tâm. Khi ta nghe thì mọi người 

cũng nghe, ta thấy mọi người cũng thấy, cái thấy 

này không thuộc riêng của ai, và cái nghe này 

không thuộc riêng của ai. Bởi vậy, cái thấy cái 

nghe này đều hoàn toàn không thuộc sở hữu của 

mình. Nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi làm, tôi 

biết, toàn bộ cái tôi tôi và của tôi ấy đều là một 

sự lầm lẫn.  

Mục đích tu học hôm nay là chúng ta nhận 

ra được tất cả các vấn đề xảy ra trong đời này 

không phải là mình, và cũng không phải của 

mình. Nhớ như vậy, để vắng bóng cái tôi này 
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trên mọi vấn đề cuộc đời. Ngay tức khắc là Niết 

bàn thanh tịnh, lúc nào cũng bình yên. Tại vì tâm 

luôn bình yên và thân cũng luôn bình yên. Thân 

bất động, tâm cũng bất động, còn cái động đó là 

gì, mình tìm ra nó là tưởng, là ảo. Huynh kể điều 

này để huynh đệ thấy rằng chúng ta đã nhầm lẫn 

rất là nhiều. 

Cuộc đời ta ở chỗ nào thì cũng là lối đi về 

phía trước. Hiện nay ta nghèo tận cùng, đi xuyên 

qua cái nghèo này rồi thì sẽ đến chỗ hết nghèo. 

Cuộc đời của thân này như hình con dốc, xuống 

hết dốc rồi nếu đi nữa là đi lên. Hết buồn rồi tới 

vui, hết khổ tới an vui. Toàn bộ những diễn trình 

đều là từng khúc, từng lúc của đời người. Lúc 

nào cũng đừng quá vui, lúc nào cũng đừng quá 

khổ, vì các lúc ấy hẳn nhiên con người chúng ta 

đi qua để trải nghiệm, chứ không phải để khổ 

đau bằng nước mắt. Vì cái biết đi xuyên suốt qua 

các cảnh khổ đau hay hạnh phúc của cuộc đời chỉ 

là một chứng nhân, sự thấy biết ấy không thuộc 

về các cảnh đã đi qua. Chỉ thấy biết thôi. 

Trong toàn huynh đệ đang ngồi đối diện 

đây là đã đi qua từng lúc của cuộc đời. Có những 

vui buồn, khổ đau và hạnh phúc nào mà ta chưa 

từng đi qua không? Ta đi đến hạnh phúc, ở trong 

hạnh phúc thì chắc chắn phía trước là khổ đau, 

mà ta đang ở khổ đau thì phía trước đó là hạnh 

phúc, đó là sự vận hành của chơn tánh, đó cũng 
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là ý “sắc tức thị không” trong Bát nhã. Mong các 

huynh đệ thấy rõ chỗ này mà ứng dụng trên vấn 

đề tu tập. 

Khi xưa có một người nghe danh Đức Phật 

là đạo đức, trí tuệ uyên thâm, nên ông tìm hiểu 

về Ngài. Ông hiểu hết về cuộc đời và giáo pháp 

của Ngài, nhưng ông lại cố gắng đi tìm Ngài. 

Một hôm trên đường đi khất thực, Đức Thế tôn 

trọ lại quán trọ bên đường, người này cũng đến 

ngay chỗ Đức Phật trọ và ngồi đối diện với Đức 

Phật, nói chuyện và cùng uống trà với Ngài. 

Sáng hôm sau, ông lại lên đường đi tìm Phật.  

Hiểu về Ngài thôi thì dù có đi tìm, đến khi 

đối diện rồi nhưng cũng vẫn đi tìm. Cũng vậy, 

hiểu biết về tâm cũng chỉ là đi tìm. Dù rằng thấy 

Phật nhưng vẫn đi tìm. Vì sao như vậy? Vì cả 

đời chúng ta chưa bao giờ tìm lại chính mình. Ta 

thường nói với người là chỉ có mình thôi. Tôi 

làm chủ chính mình, tôi hiểu về mình, nhưng 

mình là cái gì để hiểu thì hoàn toàn không biết. 

Không lẽ có cái bóng gọi là mình để mình hiểu 

cái bóng đó? Nên câu nói mình hiểu mình là 

được rồi, là câu nói của cái tôi. Làm gì có cái 

mình trên thế gian này để mà hiểu. Huynh đệ 

xem thử mình có cái mình thật không? Có 

không? Cái thân này gọi là mình thì không đúng.  

Giáo lý đạo Phật là không có linh hồn cố 

định, chỉ có chơn tâm trùm khắp, mà chơn tánh 
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ấy không thuộc về riêng của chúng sanh nào. 

Đồng sở hữu một tánh nghe, tánh biết, tánh thấy 

của nhân sinh. Do bởi đồng sở hữu, mà hằng sa 

chúng sanh chết thì cái biết ấy chưa từng chết 

theo, nên gọi là bất diệt. Hằng sa chúng sanh 

sinh ra mà cái biết ấy chưa từng sanh thêm, nên 

gọi là vô sanh. Mình có thể chết đi nhưng cái biết 

chết, chưa từng chết theo và mình sinh ra thì cái 

biết sinh ra, chưa từng sinh thêm. Bởi vậy, có 

một cái không sinh không diệt, cái đó không có 

tên nên không gọi là linh hồn, không có tuổi nên 

không gọi là của ai. Tuổi tác là số đo thời gian 

của một kiếp người. Tuổi của bổn tánh thì chưa 

từng đo được, chưa từng đếm được, vô thủy vô 

chung không ngằn mé, đó là biển. Đời con cá so 

với chiều dài tuổi thọ của biển, dù cá sanh đi 

sanh lại triệu lần thì biển chưa từng mất. Con 

người cũng vậy, sanh đi sanh lại hàng triệu lần 

thì cái biết này chưa từng mất theo qua những 

lần sanh tử đó. Nên các huynh đệ phải nhớ như 

vậy, tin như vậy. Đừng nghĩ ôm cái xác này để 

có sanh, có tử. Cái xác này sanh thì cái biết kia 

chưa từng sanh ra theo, cái xác này tử thì cái biết 

kia chưa từng tử theo. Cá chết nhưng biển không 

bao giờ chết. Lá rụng nhưng cây không bao giờ 

mất theo lá. Đó là chân lý, mà cũng là một điều 

trong công phu, các huynh đệ thường ghi nhớ và 

đó cũng là một phương pháp dụng công, thấy ra 

sự vô ngã trên con đường tu tập. 
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Tu là để yên cho các pháp. Tu là không sửa 

mình cũng không sửa đời, vì cái gọi là mình và 

đời đều không thật, nên hãy để yên cho thân vận 

hành theo duyên nghiệp, cũng như hãy để yên 

cho biển đời xưa nay là như thế. Biển nhận ra 

sóng cũng chính là mình, nên biển để yên cho 

từng cơn sóng sinh diệt, mà không bận lòng. 

Biển và sóng ngàn đời vẫn an yên. Cũng như các 

vấn đề cuộc đời, sân si phiền não, chiến tranh 

tham ô, thánh thiện, từ bi đức hạnh, sẵn một đời 

xưa nay là như vậy. Không tăng không giảm. 

Nhận ra toàn bộ là ảo, không có thật nữa thì 

mình và vầng trăng kia là một. Ngàn năm trước 

vẫn có chiến tranh đổ máu, vẫn tham lam ích kỷ, 

vẫn hận thù và bây giờ cũng vậy, đến ngàn năm 

sau cũng vậy, là việc của biển đời. Còn mình biết 

đời là thế, nên không giật mình với những 

chuyện xảy ra, tâm tự tại an vui, về nơi cội 

nguồn biển tánh. 

Biết mình có thân và biết mình có tâm là 

cái lầm lẫn lớn nhất. Nghĩ mình có cái thân và 

tâm thì hai cái tưởng đó cũng là chiếc bóng. Vậy 

thân và tâm không có thì có gì là phiền não nữa. 

Nhưng hỏi lại, không có thân tâm thì lấy gì mà 

tu? Thực tế, không có tâm riêng của mình trên 

các pháp và không có thân này, vì thân này 

không phải là mình. Thân không phải mình, tâm 

không phải tâm riêng của mình thì có gì mà lo? 
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Lời chửi của người cũng từ tâm sinh, lời khen 

của người cũng từ tâm sinh. Tâm đồng sở hữu 

trùm khắp bốn loài, nên không có tâm riêng của 

ai để tu cả, cũng không có thân riêng để mà chịu 

đựng. Dù không có ta trong cái duyên đó, nhưng 

ta vẫn nghe, vẫn thấy tròn đầy và ta đủ sức nhận 

lại những phong ba bão táp cuộc đời. Không có 

cái ta ảo tưởng này thì mọi cái ứng xử, nói năng, 

từ ái bao dung là lời của chơn tánh xuyên qua 

thân này. Không ai ngoài tâm mà nói được thì 

một lời sân, hay lời từ bi cũng từ tâm phát sinh. 

Chứ còn có cái tôi để gồng, tự nhủ mình là người 

tu mà, thôi cố gắng nhịn đi để cho nó qua thì đó 

là bệnh. Nghe trong tâm vô ngã, tức là không có 

tôi nghe mà ở nơi tánh nghe thì mới thật là vô sự. 

Đây là chỗ không qua mà qua. 

Cảm ơn huynh đệ đã tạo duyên lành cho 

huynh chia sẻ những lời Thầy Tổ dạy. Tất cả đều 

hướng về Tôn Sư, cùng chư Thánh đức trong 

mười phương, mà chí thành đảnh lễ, cũng không 

quên đảnh lễ những phiền não khổ đau, cho ta đủ 

duyên lành nuôi lớn đức hạnh, nhận ra tánh vô 

ngã tròn đầy trong muôn pháp. Huynh đệ chúng 

ta cùng thực hành, để ngay đời này chấm dứt khổ 

đau, không còn chìm đắm trong được mất, tỉnh 

giác trong mọi nhân duyên. Vì tất cả cũng quá đủ 

để chúng ta sống tới giờ này rồi, đừng chạy theo 

những ngày tháng như thế nữa. 
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Huynh đọc cho các huynh đệ nghe bài thơ 

Giọt Nước Vô Tư để kết thúc buổi nói chuyện 

hôm nay. Đời mình như giọt nước, đó là giọt 

nước về nguồn. 

Giọt nước vô tư 

Giọt mưa vẫn vô tư 

Giọt nước mắt người sao trĩu nặng 

Rơi từ trong sâu lắng 

Rớt xuống đời mênh mông  

Nước mắt là dòng sông  

Xuôi dòng về biển cả 

Có một điều rất lạ 

Nước ẩn mình về không  

Bỗng hóa thành mây trắng  

Mây trôi trong yên lặng  

Giọt nước từ hư không 

Rơi xuống giữa chân thường  

Bỗng hóa thành nước mắt  

Từng giọt trong vô thường  

Em ơi! Là giọt nước 

Sẽ hóa thành hơi sương  

Thành mây không duyên nợ 

Mênh mông giữa chân thường… 

Kính chúc huynh đệ tinh tấn an vui! 
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Tập 2 | 24 

 

     

GIẤC NGỦ VÔ VI 
  

  

ôm nay gặp đại chúng, Sư huynh chỉ 

giải đáp những điều chúng ta học được. 

Thực tế, nếu như nghe những lời dạy của bậc 

Thánh hiền mà không ứng dụng thì trải bao 

nhiêu năm sau nữa, vẫn không có kết quả gì. 

Hôm nay huynh nói bài này là bài tâm huyết, bài 

mà có thể các huynh đệ ứng dụng, từ đó về sau 

được an vui thanh tịnh, giải thoát từ ngày hôm 

nay luôn chứ không còn xa xôi nữa. Mong các 

huynh đệ lắng nghe, không còn kịp nữa. Tại vì 

chúng ta qua bao kiếp rồi, các huynh đệ chỉ có 

nghe hiểu mà không thực hành nên mãi đến bây 

giờ vẫn còn lang thang.  

Vừa rồi Huynh đăng lại trên mạng, một vị 

cư sĩ có bút hiệu Tịch Như viết trong một bài 

thật dài, có hai câu thơ như sau:  

Đời người như đóa phù dung, 

Biết còn có kịp trùng phùng với tâm. 

Qua câu này, các huynh đệ đọc có nhiều 

người thích, nhiều người mô phật, làm đủ động 

tác giữa tình thầy trò và tình huynh đệ. Toàn bộ 

những câu mà huynh viết gần đây, nhiều huynh 

H 
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đệ có chuyên tu thì cảm nhận được rất nhanh và 

rất mau, nên tối nay huynh chia sẻ ý này. Tại sao 

tác giả viết câu: Biết còn có kịp trùng phùng với 

tâm? 

Một câu nói mà chúng ta đã học lâu rồi. 

Nếu như ngay cuộc đời này đang sống đây, thực 

đã trùng phùng với tâm thì không có gì vui và 

không có gì thích bằng. Các huynh đệ vào học, 

dù có học cũng để đối phó, để bớt tham sân si, 

bớt phiền não, bớt dùng những trạng thái thô lỗ 

làm khổ cho mình, cho người. Nếu suốt đời một 

việc như thế, dù rằng từ nay và mãi mãi về sau 

mà cứ không tham sân si nữa, không làm tổn 

thương ai nữa, lời nói từ hòa đức hạnh làm bao 

việc phước điền… thì cũng chưa rõ được chỗ 

công phu. Vì sao Huynh nói như vậy? Vì khi 

chưa rõ được tâm này thì lời nói ái ngữ dịu dàng 

làm vui lòng người, cũng chỉ để được lợi cho 

mình. Tức là xưa mình nói thô lỗ không ai 

thương yêu mình, không ai thiện cảm, từ nay 

mình nói lời từ ái dịu dàng, mở lòng thương 

người để được nhiều người yêu thương mình 

hơn. Vì như thế, nên tất cả những thiện pháp từ 

bi của huynh đệ đều có mục đích, vì cái Tôi này 

mà làm điều như thế. Có phải vậy không?  

Huynh đệ xưa nay học pháp, biết là đừng 

bao giờ sân si với đời với người nữa, để đời và 

người yêu thương quý trọng mình. Từ nay cúi 
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xuống khiêm hạ từ tốn, để đời không ai làm khổ 

mình nữa, có cái nhân tốt để cái quả đời sau 

được tốt hơn. Tu như vậy thì Huynh hỏi, có phải 

chỗ tu đó còn chứa một cái gì không? Còn chứa 

một cái Tôi tốt hơn, cái gì đó được hơn, nên cái 

rốt ráo cuối cùng của người tu đều ẩn tàng một 

cái mục đích là muốn được. Muốn được cái thân 

sau thanh tịnh, muốn mình được vào Niết bàn… 

Toàn bộ những cái muốn được ấy đâu có đúng 

với tinh thần Bát Nhã. Phải không? Dù rằng 

huynh đệ chúng ta tu toàn thiện rồi đó, nói lời từ 

ái bao dung độ lượng, không giận ai, không làm 

phiền lòng ai, nhưng vẫn còn một cái chưa phải 

là Tâm Kinh Bát Nhã. Đó là vấn đề hôm nay, 

Huynh nói thật, dù rằng những huynh đệ nào có 

trình bày là hai năm rồi đệ không sân si, đệ 

không phiền não, đệ sống rất là thanh tịnh, chưa 

mở lời làm tổn thương ai thì người đó ngầm bên 

trong có mục đích là gì? Ước mình mãi mãi như 

vậy để đời sau an vui hơn, tốt hơn. Cứ như vậy 

hoài thì đâu là Vô Ngã? Vì thầm thầm trong tâm 

chúng ta đều có mục đích muốn được. 

Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo 

Bát Nhã mà thành tựu Vô thượng Bồ đề. Vậy thì 

thầm thầm những người có cái tâm giác ngộ, 

thấy mình hơn người, đỡ hơn người chưa có tu, 

đỡ hơn người xưa nay chưa biết Phật pháp… Cái 

đó là gì vậy? Các huynh đệ có cái này không?  
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Thực tế ra sống như người đã chết thì rất là 

hay. Qua những năm tháng làm Phật sự, không 

có một huynh đệ nào quên mất hút mình trong 

cuộc đời này. Đó là điều mà huynh mong chờ 

mãi đến bây giờ, vẫn chưa thấy ai quên. Nhớ 

lắm! Bởi vậy, biết còn có kịp trùng phùng với 

tâm. Các huynh đệ thử xem, cái gì là mình? Nếu 

biết được cái gì là mình rồi thì từ đó về sau mới 

gọi là trùng phùng. Còn suốt kiếp này thấy có 

chúng sinh, có Đức Phật, thấy có chư Bồ Tát, 

người hiền kẻ dữ, thấy có người nhiều chuyện, 

người từ bi, người khiêm cung… thấy hết như 

vậy thì chưa thấy được Phật. Thấy được Phật là 

thấy hết, cái thấy rất là bình yên. Nếu thật sự là 

cung kính thì cung kính Thầy như thế nào, sẽ 

cung kính người phàm phu y như vậy. Vì sao? 

Trong cặp mắt của người trùng phùng với tâm, 

người đó chưa bao giờ bất kính một cái gì biết 

cựa quậy. Biết cựa quậy là trong đó có tâm rồi. 

Trong bốn loài, chim thì bay, người thì đi, chó 

thì chạy, … trong tất cả đó là tâm, là Phật. Cung 

kính bốn loài chúng sinh mà không làm tổn hại 

thì như vậy mới kính được Phật. 

Qua cái duyên như vậy, các huynh đệ cần 

biết rằng, xưa nay chúng ta tu, gặp Thầy chúng ta 

cung kính, nhưng gặp người bán xôi bên đường 

thì chúng ta cũng có cử chỉ từ ái khi giao tiếp 

mua bán với người, không có gì mà không cung 
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kính. Nếu gặp người bán cái gì đó hơi đắt một 

chút là chúng ta phản ứng không vui, đánh mất 

tâm từ ái. Hãy dùng tâm từ ái của mình ứng xử, 

thuận mua vừa bán mà không hiện tướng tham 

sân trong giao tiếp. Cũng như thế, chúng ta 

không bận lòng đến những chuyện xấu chuyện 

tốt ở đời, đừng bao giờ để tâm nhận xét bình 

phẩm người theo định kiến của mình. Vì chúng 

sanh ngàn năm trước, ngàn năm sau vẫn là như 

vậy. Đừng bao giờ lập ác nhân trên ác quả của 

người. Từ nay và mãi mãi về sau, chuyện đúng 

chuyện sai ở đời là sự hiển bày trong nhân sinh, 

chỉ có một tâm duy nhất là xem lại chính mình 

đã yên chưa, đã có cái nhìn bình đẳng trước thịnh 

suy nơi tâm mình?  

Hiện nay, các huynh đệ khi thân còn sống 

đây mà trùng phùng với tâm, tức là nhìn thương 

tất cả kẻ ác người hiền, dù kẻ hung người dữ, 

những bậc Tôn Đức, những bậc đang hành đạo 

nơi nhân sinh, cho đến những bậc gây phiền não 

cho chúng sinh. Trong pháp ấy luôn thực thi 

nhân quả, nếu không có ta thì nhân không lập, 

nếu có ta nhận xét, dính mắc trên các duyên thì 

nhân ngay đó được thành lập và quả cũng sẽ hình 

thành. Khi biết có nhân, có quả hình thành trên 

các duyên cuộc đời, thân ta và thân người thì mãi 

mãi ở nơi chiếc bóng. Mãi nhân, mãi quả bao 

kiếp rồi. 
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Một sự bình phẩm có ác tâm trên trang 

mạng của mình, có năng lượng rất lớn và thọ ác 

quả cũng không nhỏ. Đó là hành động gieo gió 

bây giờ để gặp bão trong tương lai. Nếu các 

huynh đệ chưa trở về nhà, chưa trùng phùng với 

tâm thì bão táp qua những nhân duyên đó sẽ hình 

thành. Vì chưa chắc cuộc đời mình là đúng hết. 

Đôi khi ta rơi vào cơ cực, bần cùng mà sinh tâm 

đạo tặc, đi đến quả từ cái nhân đã lập. Đó là điều 

không nên. Không đem sự đau thương, chết chóc 

của thân mạng chúng sinh mà làm niềm vui cho 

chính mình và gia đình. Hãy tạo trang mạng của 

mình là trang đức hạnh và trí tuệ đầy tính nhân 

văn, đăng những câu của bậc Thánh đức, những 

ý của bậc Thánh hiền, đăng những duyên tốt đẹp 

cuộc đời, qua đó người đọc vào khiến tâm tỉnh 

ngộ thì phước vô cùng. Ngược lại, đăng những 

điều tiêu cực, bình phẩm, phỉ báng và vui trên 

thân mạng chúng sinh thì ngay nơi trang tiêu cực 

ấy, phước đức cũng không còn. Chỉ có hai điều, 

không bình phẩm đúng sai chuyện đời và không 

đem sinh mạng chúng sinh trong buổi tiệc tùng 

đưa lên mạng, các loài ấy nào có hoan hỷ với 

mình. Tại vì mình chưa tu, chưa có yên nên 

không lấy niềm vui trên đau khổ từ thân mạng 

chúng sinh. Đã không sát hại, nhưng vẫn vui trên 

thân mạng chúng sinh, có khác nào cổ vũ tâm sát 

hại thì làm gì có lòng từ bi. Qua duyên này, đại 

chúng cần biết mà tỉnh giác. 
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Từ nay, đừng bao giờ nghĩ rằng mình tự 

phát minh, tự hiểu biết, đừng nghĩ việc hành 

dụng của mình là đúng nếu không có sự chứng 

minh của bậc Thiện hữu tri thức. Những tư duy 

của mình ra một phương pháp tu, tự cảm thông 

và hoan hỷ trên cách tu đó, để rồi mình không 

được chứng minh qua những kinh nghiệm từng 

trải từ Thiện hữu tri thức thì cũng chưa bảo đảm 

lắm. Như ngài Huệ Năng được ngũ Tổ hỏi: gạo 

đã trắng chưa? Ngài đáp: cung kính trên Thầy, 

gạo đã trắng lâu rồi nhưng chưa có người sàng 

sẫy. Ý muốn thưa lên Tổ là điều con nghĩ và con 

nhận ra như vậy, mà chưa được Thầy chứng 

minh nên con không dám tin. Thầy hiểu được 

tâm cung kính, không có ngã, Thầy gõ vào 

miệng cối ba lần rồi về thất. Ngài Huệ Năng hiểu 

được lời Thầy dạy, nên canh ba Ngài trang 

nghiêm chiếc áo tràng của người cư sĩ, vào nơi 

thất Tổ đảnh lễ. Tổ mới lấy cái y che kín lại 

quanh thất, rồi dạy cho Ngài kinh Kim Cang. Từ 

khi được Thầy chứng minh chỗ nhận và chỗ thấy 

của học trò, vẫn còn một chút, nên sau khi giảng 

xong kinh Kim Cang, Ngài mới quỳ xuống đảnh 

lễ Tổ sư và nói lên những chữ Đâu Ngờ. Nếu 

như chúng ta, hiểu như Tổ hiểu thì chắc gì ta 

viên mãn, mà dám nghĩ rằng chọn cho mình một 

pháp tu. Điều này là tâm ngạo mạn, tâm không 

nương tựa vào Mười phương Tam Bảo thì không 

nên. Xưa trên con đường cầu học của Thầy Tổ 
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như thế nào thì nay chúng ta cũng ứng dụng y 

như vậy. Các huynh đệ hãy về cung kính nơi chư 

Thánh đức, trình bày cái thấy và sự nhận biết 

trong việc tu hành của mình, để xem trên pháp 

như vậy đã yên chưa. Qua những chỗ quý Ngài 

từng trải, mới chỉ cho chúng ta biết còn thiếu 

khuyết chỗ nào, đó là viên mãn trong đời tu. 

Chúng ta không tự tưởng tượng ra cách tu của 

mình cho là viên mãn, giải thoát vì những cái 

tưởng ấy đều không thành tựu. Bởi vậy, trên 

pháp, trong cuộc đời tu là chúng ta phải khiêm 

cung, từ tốn, phải nương vào Thầy Tổ để trình 

bày chỗ dụng công. Như ngài Thần Quang trình 

Thầy mình là Tổ Đạt Ma: con trông thấy rõ ràng 

thường biết. Nhưng Tổ vẫn chưa tin và nhắc nhở: 

coi chừng rơi vào không. Ngài Thần Quang đáp: 

kính trên Thầy, nơi đó không có con, không có 

Thầy, thường chiếu rõ ràng. Tổ lúc đó mới yên 

tâm. 

Cái thường chiếu rõ ràng thì chúng ta ai 

cũng nói được, ai cũng thầm thầm là mình có cái 

thường chiếu rõ ràng, mình nhận ra cái thường 

chiếu rõ ràng, thầm thầm nghĩ mình có tâm thanh 

tịnh. Cái nghĩ đó là cái ngớ ngẩn. Huynh nhắc 

nhở, cái tâm thanh tịnh không phải do mình tu 

mới có. Cái thấy biết này cũng không do mình tu 

mà có được. Chỉ có một điều là mình tin lời Đức 

Phật dạy tất cả chúng sanh, thân chúng ta đều là 
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phương tiện. Mà phương tiện là vô tri. Giống 

như khi ông chủ sản xuất chiếc xe, ông chủ 

không nghĩ chiếc xe được sinh ra, nên khi xe già 

cũ thành phế liệu, ông chủ cũng không nghĩ rằng 

chiếc xe đã tử. Và ông chủ sử dụng rất nhiều 

chiếc xe, có những chiếc xe hư không dùng nữa 

ông chủ cũng chẳng bận lòng, ông chủ cứ mãi 

sản xuất. Ông sử dụng chiếc xe đó, chạy từ đây 

về Đà Nẵng, chạy vào Sài Gòn. Thật là ngớ ngẩn 

nếu chiếc xe nói: hồi sáng tôi chạy tới Đà Nẵng, 

chạy tới Sài Gòn. Vì nếu không có ông chủ ngồi 

trên xe, đề máy sử dụng thì làm gì xe chạy được 

tới Đà Nẵng và Sài Gòn! Giờ thì xe đứng trơ trơ 

ra đó, ở sân đã hai ba ngày rồi chẳng nhúc nhích 

gì hết, khi nào chủ vào thì đề máy mới chạy. 

Hình tướng ông chủ thì không giống hình tướng 

của xe, ông là người sản xuất ra xe. Ta nói trùng 

phùng với tâm là quên phương tiện, nhận lại ông 

chủ là mình, chứ không phải trùng phùng là mình 

ở cái thân này rồi, từ thân này tưởng ra có cái 

trùng phùng là mê muội, là ngớ ngẩn. Chính như 

vậy, trừ khi Thiện hữu tri thức chứng minh cho 

việc thấy biết của mình. Nhưng các Ngài cũng dè 

dặt. Từ khi thấy biết rồi, còn vấp ngã những gì 

thì các Ngài tiếp tục chia sẻ thêm cho mình. 

Đừng tự cho mình thấy ra, rồi chọn cho mình 

pháp tu, không có chư vị Thiện hữu tri thức 

chứng minh và góp ý thì việc mãi mãi không 

cùng. Nếu Ngài Huệ Năng thấy được gạo đã 
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trắng từ lâu rồi, mà không nhờ thêm ba tiếng gõ 

trên miệng cối của Thầy thì từ đó làm sao nhận 

được ý Tổ sư ba đời truyền trao, nên huynh đệ 

chớ tự mình đi trên con đường mà không có kinh 

nghiệm của bậc Thánh hiền.  

Các huynh đệ cần tìm về những bậc Thiện 

hữu tri thức mà thưa hỏi, nếu không thì sẽ trễ đó. 

Như đóa phù dung biết có còn kịp trùng phùng 

với tâm, mà mình tưởng tâm này trùng phùng với 

tâm nào đó thì mê muội. 

Chúng ta không có tâm, chúng ta không có 

cái thấy biết gì. Trên đời này, ta mất người thân 

yêu nhất liền đau khổ, mất nhà cửa, mất tiền bạc 

cũng rất là đau khổ. Đau nhất là ta mất con của 

mình khi cháu còn thơ dại. Bị tai nạn giao thông, 

bị bắt cóc…, nỗi đau đó đau lắm. Chúng ta mất 

sự nghiệp đã tạo gần hết một đời, năm nay ta 

năm sáu mươi tuổi, có được năm mười tỷ để 

dưỡng già, nhưng qua một duyên gì đó bị gạt lấy 

đi hết thì khổ vô cùng, không biết mình sống ra 

sao. Có những gia sản lớn, những ngôi biệt thự 

rất bình yên, bỗng qua một đêm treo bảng bán 

nhà, đành đi mướn nhà trọ. Nếu không đủ tiền 

mướn nhà thì phải ở nhờ đâu đó, cũng là cảnh 

khổ. Còn một cảnh khổ nữa, những điều mình 

học được trong đời, đem ra ứng dụng là những 

kiến thức đạo đức và nhân cách sống của mình 

xây dựng ai cũng cung kính, cũng nể trọng nên 
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lúc này rất sợ bị điều gì đó mất danh dự. Nếu có 

chuyện gì khiến mất nhân phẩm, không còn ai nể 

kính nữa, mình rất sợ điều đó. Có phải vậy 

không?  

Ngoài sợ mất danh dự, mất tiền bạc, mất 

người thân, còn sợ thêm cái nữa, là sợ già, sợ 

chết. Nhiều huynh đệ trong pháp hội cũng 

thường mạnh mẽ nói với sư huynh rằng: bây giờ 

với cái chết đệ rất bình thường, đệ không cảm 

thấy lo âu sợ hãi gì hết. Nhưng lỡ ai dắt mất 

chiếc xe thì hoảng lên như thất thần: Trời! Cái xe 

của mẹ đâu rồi, xe đâu rồi, có ai thấy không… 

Đó, chỉ mất xe mà hoảng lên thế, gọi điện khắp 

nơi, mặt tái mét đi thì nói chi đến mất thân mà đệ 

rất bình thường. Phải không? Đó là bài kiểm tra 

thử thôi. Cái bình thường không nói, mà gặp 

duyên tự bình thường mới thực là bình thường. 

Còn bình thường mà nói ra cho thiên hạ biết thì 

âu cũng là cái ngã nho nhỏ đó. Nói rằng tôi 

không sợ ma, ma là cái gì đâu mà đáng sợ, 

nhưng đi đường vắng sao lại hát lên? Hát lên để 

chứng minh với người là tôi không sợ ư! Đó là 

những vấn đề huynh chia sẻ cho các huynh đệ, 

biết là đừng bao giờ nói ra những việc của mình 

như thế nào, mà lặng lẽ bình yên từ tốn, soi xét 

mọi ngõ ngách vi tế của mình.  

Hồi chiều, huynh có nghe một cuộc điện 

thoại của người bạn, có năm anh em, đám giỗ 
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cha, là ông nội của các cháu, người dự trong gia 

đình thôi. Người anh mới hỏi người cháu là con 

trai của chú út: con có biết ông nội tên gì không? 

Dạ con không biết. Mới là ông nội thôi đó. Bởi 

vậy cuộc đời này nhớ cái gì? Người thân sinh ra 

mà không còn biết, thậm chí tên cha mẹ mình 

đến năm sáu mươi năm không nhắc tới, hôm nay 

nhớ lại hồi đó bà ngoại tên thật là tên gì ta... ậm 

ờ… Mà cái chuyện xấu của người thì nhớ như in.  

Trong kiếp người, một người vợ có người 

bạn thân bảo kể về chồng bà tui nghe thử xem, 

thì chắc chắn câu chuyện kể đó bắt nguồn từ 

những tính xấu của chồng cho người đối diện 

nghe. Chứ ít có người phụ nữ nào nói về đức 

hạnh của chồng và những tâm yêu thương bảo 

bọc. Đó là sự thật. Và ngược lại, khi ai hỏi về vợ 

mình thì cũng đem tất cả những tính xấu của vợ 

mình kể hết cho người nghe, nên chúng ta nhìn 

lại tâm của chúng sanh chứa quá nhiều sự xấu, 

thì làm sao biển đời không là biển khổ! Thử hỏi, 

chúng ta đã qua được điểm này chưa mà lo chi 

đến tu giải thoát. Bằng ngôn ngữ, bằng những 

câu chuyện sáo rỗng mà kính lên chư Phật và 

những bậc Hiền nhân Thánh đức, nói rằng bây 

giờ ai chê bai, ai làm gì cũng được con không 

bận lòng. Nhưng có thực không? Cái quan trọng 

đừng nói câu đó, hãy quay lại mình, từng đường 

tơ kẽ tóc, xét mình từ trong gia đình đến ngoài xã 
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hội, mình nhớ cái gì nhiều nhất ở người thân của 

mình, nhớ cái gì nhiều nhất nơi cha mẹ mình.  

Hàng ngày sống trong cố chấp ích kỷ, 

trong đôi co hơn thua phải trái, nhưng ta lại dấu 

chặt trong lòng và chỉ nói ra với đời những cái 

tốt đẹp của mình. Bởi vậy, qua cách ứng xử 

không thể nào tỉnh giác được trên những điều 

không như ý đến với chúng ta, nên sự thô lỗ ẩn 

tàng bên trong liền ngay duyên mà xuất hiện. 

Như ta thường ca ngợi những điều tốt đẹp về 

mình, mà tâm không tương ưng như những điều 

mình đã nói, có khác gì lớp phấn son che đi 

những khuyết điểm trên khuôn mặt, thì làm sao 

dấu được dòng nước mắt và những cơn mưa bất 

chợt, làm lộ ra những khuyết điểm trên khuôn 

mặt của mình. Cũng như vậy, ta không nhận ra 

những cái ngã và vi tế ngã còn làm chủ chúng ta 

trên mọi nhân duyên, thì làm sao tương hợp với 

câu: Biết còn có kịp trùng phùng với tâm. Đây là 

vấn đề căn bản cho thời gian còn lại của mình, vì 

không còn thời gian trước sự chi phối từng giờ 

từng phút của vô thường. 

Huynh sắp nói một bí mật, như là cửu âm 

chân kinh, vì biết có còn ngày mai để nói không, 

nên nói hết. Khi đi đâu, ta cần chuẩn bị sẵn hành 

trang để đến ngày đi chỉ việc lên đường thôi, 

hành trang đã sẵn rồi, trong đời là như vậy. 

Người tu cũng cần chuẩn bị cho mình tư lương. 
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Chúng ta học về nguồn, học về nhà nhận lại quê 

hương xưa, nhưng chưa một lần đặt chân đến quê 

hương, chưa một lần thăm nơi mình sắp về. 

Giống như, muốn mua nhà ở Bình Dương thì ít 

nhất cần bước chân đến vùng đó, thị sát dân cư 

con người và những điều thuận nghịch, về cân 

nhắc để quyết định có gom góp tiền của mà rời 

khỏi chỗ này hay không. Trước khi chuyển về 

chỗ ở mới thì mình cần về đó trước, bằng thân, 

bằng tâm, bằng sự cảm nhận thì mới đưa ra quyết 

định cho mình. Đâu thể nghe người khác giới 

thiệu, liền bán nhà đi ngay. Đó là điều không thể.  

Xưa nay, có phải mình nghe giới thiệu nào 

là Cực Lạc, nào là cảnh giới Bổn tâm gì đó, tin 

theo Thiện hữu tri thức, nhưng nếu chỉ có niềm 

tin thôi thì chưa đủ. Đức Phật nói rằng: Hãy thực 

chứng. Các huynh đệ muốn đến đó không? Hôm 

nay bậc Thiện hữu tri thức sẽ dẫn huynh đệ đến 

đó. Cảnh giới ấy đang sẵn có nơi mỗi chúng ta, 

chứ không đâu xa và cũng không có cảnh giới 

nào ngoài ta. Cảnh giới đó đang hiện diện ở đây, 

mọi thấy biết đang hiển lộ ngay trong giờ phút 

này, huynh đệ đang thấy đang nghe rất rõ ràng, 

không có bóng dáng hận thù đố kỵ, không có 

một sự mong muốn nào, hiện tiền rõ biết trong 

tâm chúng ta và chư vị Tổ Sư không khác. Trong 

giây phút hiện tại này, thênh thang thanh tịnh, 

không vướng bận gì hết.  
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Nơi đó không còn cái tôi để nghe mọi âm 

thanh, nếu còn tôi nghe thì vẫn chưa tới nhà. Mỗi 

ngày hai mươi bốn giờ, các huynh đệ về vùng đất 

ấy tám tiếng. Phải không? Cứ mỗi đêm về, ta vào 

trong giấc ngủ thì không nghe âm thanh, không 

còn nghe gì, không còn nhớ gì, khi người thân 

mình sắp lìa đời, kể cả đứa con thân yêu đang 

hấp hối trong bệnh viện. Nơi đó là giấc ngủ. Ta 

trở về cảnh giới Niết bàn, quên tất cả nhà cửa 

ruộng vườn, người thân, hận thù và không có 

bóng dáng khổ đau. Hằng đêm chúng ta hiện hữu 

ở đó. Trong tánh hiện hữu này, thường biết tất 

cả, ngủ mê hay mộng mị hoặc không mộng mị 

đều rõ ràng, nhưng không phải là tôi biết. Đó là 

quê hương.  

Vừa rồi huynh có nói đến giấc ngủ vô vi, 

nơi đó âm thanh vang lên mà không có cái tai 

của mình để nghe. Còn có niệm tôi đang nghe 

âm thanh thì cũng là cái ngã. Trong sự bình yên 

ấy, sẽ mất hẳn bóng dáng kể cả tình yêu và hận 

thù, tài sản và sự nghiệp không còn, sau mỗi đêm 

vào trong giấc ngủ. Tại sao không trải nghiệm 

sau mỗi đêm về, để làm vốn sống ngay khi còn 

đang thức. Ta khổ là tại vì ta thức, thức là biết, từ 

cái biết ấy sinh tâm phân tích đúng sai được mất. 

Nếu ngủ thì làm gì khổ. Tại sao không ngủ ngay 

khi còn đang thức? Đó là bí quyết, hãy ngủ đi. 

Ta ứng dụng bí quyết ấy vào trong đối duyên, 



39 | Góp Nhặt Thăng Trầm 

 

xúc cảnh hàng ngày, vẫn vô tâm trên mọi sự, như 

nhớ giấc mộng đêm qua chẳng bận lòng, không 

còn phân biệt đúng sai, bình yên thanh tịnh. Đó 

là ngủ ngay khi còn đang thức.  

Tất cả mọi nhân duyên đang xảy ra thường 

ngày, kể cả thân ta là sự vận hành của Pháp Giới 

vũ trụ, rõ biết như vậy mới gọi là người vô sự 

trên muôn duyên. Khi là người vô sự thì tâm ấy 

cũng vô vi. Tại sao gọi là vô vi? Là vì không còn 

cái tôi làm chủ trên mọi nhân duyên, mọi sự vận 

hành trong cuộc đời này và chúng ta cũng bất lực 

trên sự vận hành của thân chúng ta trong cuộc 

đời này. Chính như thế mà ta buông xuống tất cả, 

nhìn cuộc đời và nhìn thân ta đều có lối đi riêng, 

mà không bận lòng. Hãy để yên cho dòng sông 

tự chảy. Sự vận hành của chơn tâm, an vui mà 

chấp nhận, bình yên đi qua mọi khoảnh khắc 

cuộc đời như một giấc ngủ đã ngủ quên trên sự 

vinh nhục của cuộc đời. An vui tỉnh lặng như 

vầng trăng soi chiếu ngàn đời vẫn an yên. Huynh 

nói chuyện đến đây và cũng giới thiệu về vầng 

trăng tâm ấy, mà cũng là giấc ngủ vô vi. Đến đây 

huynh đọc đoạn thơ để kết thúc buổi nói chuyện 

hôm nay. 

Chợt tỉnh mộng qua đêm dài trong giấc ngủ 

Một đời người như giấc mộng một đêm qua 

Chưa tỉnh giấc, nên khổ hoài trong giấc mộng 

Tỉnh giấc đời vào giấc ngủ sẽ quên đi 
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Trong giấc ngủ không thấy mình đâu cả 

Giấc ngủ đời người, giấc ngủ thật vô vi... 

  Kính chúc huynh đệ tinh tấn! 
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VẦNG TRĂNG TÂM 
  

  

ôm nay trong buổi sinh hoạt định kỳ 

này, Huynh muốn nói về chữ Tâm mà 

xưa nay trong huynh đệ chúng ta thường nhắc 

tới. Trong mỗi chúng ta, không ai mà không 

nhắc đến chữ tâm vì chúng ta lầm nhận trong chữ 

tâm của tôi. Chính vì như vậy, chúng ta không 

nhận được chân tâm, mà chúng ta lầm nhận 

những trạng thái buồn vui, giận hờn đến với 

chúng ta, đó là tâm mình. Vì thế mà chúng ta 

thường nói tâm tôi đang buồn, tâm tôi giận lắm, 

tâm tôi vui lắm. Có bao giờ chúng ta đặt lại 

những trạng thái buồn vui ấy theo duyên, khi mà 

không còn nữa thì tâm ta cũng mất theo chăng? 

Đây là chỗ lầm lẫn trong huynh đệ chúng ta, 

thường nhận những cảm xúc là tâm vì cảm xúc là 

tướng sinh diệt. Như vậy tâm ta cũng sinh diệt 

sao? 

Chúng ta thường nghe chư Tôn đức nhắc 

đến trong Pháp Bảo Đàn kinh, Lục Tổ có dạy: 

Chơn tâm là thể không sinh không diệt, chơn tâm 

năng sinh muôn pháp. Hôm nay Sư huynh cùng 

Pháp hội, chúng ta bàn kỹ về lời dạy của chư 

H 
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Tôn đức mà cũng là căn bản cho sự công phu, tu 

tập trong mỗi huynh đệ, rõ biết thế nào là chơn 

tâm bất sinh bất diệt, thế nào là tâm sinh diệt. 

Chơn tâm là một thể linh minh, thường 

sinh ra muôn pháp thì thân chúng ta đây, cũng là 

phương tiện từ tâm ấy sinh ra và sử dụng thân ta, 

như tâm đang sử dụng bốn loài từ nguồn tâm ấy, 

chứ không phải chúng ta có cái tâm riêng trong 

thân này để tu hành, nhìn nhận như thế là không 

đúng với lẽ thật. Chúng ta đừng nghĩ rằng hành 

mọi thiện pháp, đoạn trừ tham sân, xa lìa ác pháp 

để mong thành tựu được những điều mà mình 

mong muốn, sau các duyên đã thực hiện trong 

thiện pháp. Dù cho hết một đời cũng không thể 

thành tựu. Không bao giờ tu để thành gì cả, vì 

chiếc xe đâu thể thành ông chủ được, cái phương 

tiện đâu thể thành tâm được. Mà tâm đang sử 

dụng chúng ta, chứ không phải ta sử dụng tâm. 

Đừng lầm rằng trong ta có cái tâm. Mỗi chiếc xe 

đều cảm nhận rằng chúng có ông chủ, sự cảm 

nhận này không phải như vậy. Mười chiếc xe 

trong nhà chỉ có một chủ sử dụng, muốn dùng 

chiếc nào thì sử dụng chiếc đó, chứ không có 

ông chủ riêng của mỗi chiếc xe. Cũng vậy, chúng 

ta là những phương tiện do tâm sinh ra. Như cha 

mẹ khởi tâm yêu thương nhau, theo duyên ấy mà 

ta ra đời, đó là tính năng sinh của tự tánh, tùy 

duyên mà ứng hiện. Hữu duyên thì sinh, hết 
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duyên thì diệt, nên mới gọi là tính năng sinh 

năng diệt. 

Chúng ta thường tưởng mình có linh hồn, 

rồi tưởng ra có linh hồn mang tên mình, pháp 

danh của mình, để khi chết mình bay ra đi đâu 

đó… Đây là cái ngớ ngẩn. Vì tên và pháp danh là 

cha mẹ, Thầy Tổ đặt cho cái xác này để phân 

biệt, bản thân khi mở mắt chào đời, trước lúc cha 

mẹ đặt tên, vẫn là thể không tên. Giống như bốn 

loài không tên tuổi. Con chó, con trâu, con mèo, 

vẫn là con người đặt tên cho chúng, chứ trước đó 

chúng chẳng có tên tuổi gì. Chúng tự biết chạy, 

biết ăn, như mình đói thì biết ăn, khát thì biết 

uống, chẳng có tên ai. Từ nhà cửa, sao kim, sao 

mộc, … là loài người tự đặt danh xưng cho muôn 

vật, để sắp xếp theo trật tự của xã hội loài người, 

tạm có như thế thôi. Nên cái đúng là theo thói 

quen được mọi người công nhận, chứ trước khi 

được công nhận thì đâu có đúng sai gì. Từ khi ta 

huân tập những điều đúng sai trong xã hội, từ đó 

sinh ra tội phước. Những gì mất mát, tổn hại trái 

với sự mong muốn của mình, không được như ý 

thì ta cho đó là tội, là vô phước. Còn những gì có 

lợi, thỏa mãn với điều ta mong muốn, cũng thỏa 

mãn cái tôi này, nên cái tôi cho là có phước. Tất 

cả đều là cái ngã đặt tên trên mọi duyên, tội 

phước cũng sinh ra từ cái ngã này. 



45 | Góp Nhặt Thăng Trầm 

 

Toàn bộ chúng sinh đều là hình hài của 

tâm hóa ra. Như toàn bộ những chiếc xe trong 

xưởng sản xuất nhận biết mình là vật vô tri, cùng 

một người chủ sử dụng nên những chiếc xe 

chẳng bao giờ tổn thương nhau. Cũng như thân 

người vô tri này, biết đi đi lại lại là do tâm sử 

dụng, nếu những thân vô tri này nhận biết thực 

thể thân này là vô tri, cái hữu tri do tâm vận dụng 

thì có lẽ các thân, cũng như những chiếc xe 

không làm tổn thương nhau. Ở nơi thân mà thấu 

hiểu được như vậy cũng là trạng thái an yên, giác 

ngộ. Các thân lúc này vô sự với nhau, trong pháp 

ví những bậc giác ngộ là người vô sự. Nên tâm 

đang sử dụng toàn bộ chúng ta, chứ không phải 

ta có tâm để ta sử dụng, đây là điều không thể.  

Hôm nay huynh nhắc chỗ này, để huynh đệ 

tin rằng, nếu ta có tâm là cái sáng suốt hiểu biết, 

là hoàn toàn không. Nếu như cái thấy này đang 

thấy máy bay, chim bay là cái thấy của mình thì 

mình ra lệnh không thấy nữa, thì nó phải theo cái 

lệnh đó mà không thấy, chứ tại sao mình mở mắt 

nó vẫn thấy? Cái thấy nghe này không phải của 

mình, nên mình không thể điều khiển theo ý 

mình. Cho đến khi cái tai này không phải để 

nghe, con mắt không phải để thấy. Bởi vậy, khi 

con mắt này mù ta vẫn thấy được bóng đêm mà. 

Cái tai không nghe được âm thanh thì cái tiếng ù 

ù bên trong vẫn nghe. Cái thấy nghe xúc chạm 
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trên cơ thể, tất cả chúng sanh đều là một. Khi 

tiếng chuông đánh ra thì một trăm người đồng 

nghe, chứ không có nghe theo thứ tự từng người. 

Tánh nghe này chúng ta không có quyền sở hữu, 

mà tánh thấy nghe ấy sở hữu chúng ta là vậy. 

Chư Tôn đức dạy chúng ta tánh nghe, tánh thấy 

là cái từ muôn thuở, không phải của mình. Nơi 

tánh viên minh ấy, từ vô thủy đến nay sinh ra 

hằng hà sa số thân, trong đó thân này cũng hội 

đủ duyên mà sinh ra. Các loại xe từ đó đến giờ, 

từ xe dream, xe cup, xe SH… nhưng từ một hãng 

Honda sản xuất. Ta là ông chủ sản xuất ra, mà 

ông chủ không phải là thân này. Nên từ nay loại 

bỏ cái gì thầm thầm là tâm mình, là linh hồn 

mình. Vì đây là điều không có.  

Đức Phật dạy Tánh biết là Tâm, trùm khắp 

bốn loài đồng sở hữu, nên tính cách con người 

cũng đồng sở hữu, buồn vui cũng giống nhau, tóc 

đen giống nhau, nước mắt cùng mặn giống nhau, 

mùi hôi trong những cơ thể cũng giống nhau. 

Khi khen thì vui, chê thì buồn, giống nhau y hệt, 

một kiểu với nhau mà ta không nhận ra nhau. 

Cũng vì ta tự cho mình là phương tiện này, tự 

cho mình có cái tâm riêng, cái tôi riêng để rồi 

làm khổ nhau. Bầu không thương nổi Bí là chỗ 

này. Hôm nay huynh đệ chúng ta nghe được điều 

này, để chúng ta loại bỏ đi cái tôi nhỏ bé, cái tôi 

tạm gọi là có này, vì tìm lại cái tôi trong thân thể 
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này đều không thể. Nên mới gọi là cái tôi ảo 

tưởng, mà cái tôi đã ảo tưởng rồi, không có thật 

ở trong thân thì mọi tư duy luận bàn, đúng sai 

trên mọi nhân duyên, cũng là ảo tưởng. Mọi 

người với mình là một thì không nỡ tổn thương 

nhau.  

Giữa người và người, từ nay về sau trong 

tự tánh ấy năng sinh công đức, cũng năng sinh ra 

khẩu đức là mở lời hiền từ, ái ngữ khi đối diện 

với đời, với người. Từ tâm yêu thương và kính 

trọng, kính trọng người như kính trọng chúng ta. 

Đó là người thấy biết khi nhận rõ tâm này, giữa 

ta và người là một. Cũng từ tâm ấy đều tư duy 

đến những điều tốt đẹp, đang ẩn chứa trong tất cả 

nhân sinh. Tập quên đi những điều tiêu cực mà 

cái tôi thường ấp ủ ở nơi người nơi đời qua mỗi 

lần ta đối diện. Nếu trong ta còn cái tôi thì 

thường thấy những điều không thích ở nơi người, 

và nơi ta cũng đang có điều không thích. Phê 

phán ai đó, tự cao ngã mạn thì trong ta cũng đang 

có tự cao ngã mạn, nên mới biết người đang có. 

Khi ta mắng người kia ngu thì cái ngu đang hiển 

lộ trong ta trước, rồi mới phát ra thành lời mắng 

người. Một người sân si, không khác gì người tự 

uống thuốc độc, để mong chờ người khác chết. 

Cần sống và thực hành những điều này, nghe mà 

tỉnh giác trên cái tôi hạn hẹp, không để cái tôi 

làm chủ mà trở về bản tánh thanh tịnh, tôn trọng 
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tất cả con người và rộng hơn nữa là tôn trọng tất 

cả sự sống của chúng sinh. Sự sống của chúng 

sinh là sự sống của thân thể mình, nên đời này 

không có thô lỗ, mà chính vì cái thô lỗ của mình 

mới đánh giá người kia thô lỗ.  

Trên đời này không có người phản bội 

mình, mà do lòng tham ích kỷ mong muốn quá 

nhiều, nên sự mong muốn ấy không như ý mình. 

Cũng như mình tự nguyện làm hết lòng, thương 

hết lòng với người nhưng tình thương của mình 

có điều kiện, nên khi người không đáp ứng được 

điều mình mong muốn thì từ lòng thương yêu có 

điều kiện của mình, hóa thành tâm hận thù mà 

gán cho người là phản bội. Gốc từ cái tôi nguy 

hiểm này. Nếu mình thương mà không có điều 

kiện thì làm gì người đau khổ với tình thương 

này! Nếu thương bằng lòng từ bi thực sự về 

nguồn, chỉ biết thương thôi vì con và người là 

một. Tâm con như thế nào là người như thế ấy. 

Khi không còn bóng dáng cái tôi làm chủ thân 

này thì lời nói từ tốn, cử chỉ khiêm cung không 

nỡ làm đau người. Có bao giờ ta dùng con dao để 

chặt tay trái của mình không? Ta biết tay đó là 

của mình, tuy gọi là trái, là phải nhưng hai tay ấy 

từ một thân sinh ra. Người kia và mình từ một 

tâm sinh ra. Khi rõ được rồi thì ta không nỡ làm 

tổn thương ai. Ta không có quyền đòi hỏi ai. 

Như bậc Thánh đức chỉ dạy, nếu chưa nhận rõ 
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tâm này là một, toàn thể nhân sinh này là một, 

lòng từ bi không thương được chúng sanh thì 

chúng ta không nỡ có những ác tâm để làm đau 

khổ chúng sanh. Như Ngài Đạt Lai Lạt Ma chỉ 

dạy: nếu không thương được người thì thôi ta 

cũng đừng hại người.  

Trong hôn nhân cũng vậy, vì cái tâm muốn 

sở hữu, quản lý người khác theo ý mình, nếu 

người kia không thực hiện theo ý mình thì tìm đủ 

mọi cách làm tổn thương người, làm cho người 

đau khổ. Cái tình thương như thế thì từ hạnh 

phúc ước mơ trước hôn nhân sẽ hóa thành địa 

ngục, cũng từ tâm quản lý ích kỷ này. Không có 

gì bằng tự do. Có tự do thì sẽ còn mãi với nhau. 

Còn tâm muốn quản lý, giam hãm đời nhau trở 

thành xiền xích, mà chân lý của hạnh phúc là tự 

do. Đó cũng là nguyên nhân mà người trong 

cuộc tìm cách thoát ra khỏi đời nhau. Toàn bộ 

những cuộc hôn nhân, đều xảy ra vấn đề chia tay 

nhau là do họ kết tình với nhau, rồi quản lý nhau, 

giam hãm đời nhau, làm mất đi toàn bộ quyền tự 

do của nhau. Chưa có ai dại bằng những cuộc 

hôn nhân như vậy. Bởi vậy, cần tôn trọng nhau 

mà tri ân những điều đã dành cho nhau, bằng 

cách đừng đòi hỏi gì ở nhau hết, chỉ biết thương 

thôi và sống trọn với đạo lý vợ chồng. Tôn trọng 

sở thích của nhau thì tình yêu nào cũng hạnh 

phúc, hôn nhân nào cũng bền vững. Vì mỗi 
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chúng ta trong hôn nhân, thường tỉnh giác thuận 

theo sự hợp tan, theo duyên nghiệp thuận chiều 

nhân quả mà an vui trong vai diễn của một kiếp 

người. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy 

mới thực sự hạnh phúc, giữa những đổi thay mà 

tâm không ngăn ngại. Đó là người rõ được sự 

vận hành của chơn tâm, mà nhập thế vào đời tâm 

không ngăn ngại. 

Mục đích bài nói chuyện hôm nay là buông 

cái ngã này, vì các thân này là phương tiện của 

tâm đang sử dụng trong bốn loài. Con mình cũng 

thích sự tôn trọng. Có người con gái mười bốn 

tuổi, mẹ cha muốn sắm sửa cho con, tôn trọng 

con mà hỏi ý kiến, ngày mai mẹ tính mua chiếc 

xe, con có thích không, con thấy mua lúc này hay 

mua lúc nào thì tiện cho con? Chắc chắn rằng 

người con sẽ vui, vì cha mẹ đã tôn trọng mà hỏi 

ý kiến. Đừng tự quyết vấn đề gì trong đời này 

khi ta còn sống chung nương tựa vào nhau. Cơ 

bản trên vấn đề tu là không có cái tôi của mình, 

không bao giờ có sự chứng ngộ, không bao giờ 

có sự giải thoát. Nếu không có bóng dáng cái tôi 

ích kỷ, nhỏ nhen này thì tự nhiên mình trở thành 

bậc Hiền nhân, là nơi nương tựa của mọi người, 

được mọi người tin yêu và kính trọng. Vì chư 

Phật, chư Tổ cũng được ba đời chư Phật dạy mà 

trở nên người đức hạnh. Chỉ có vô ngã, vô tức là 

không, không có cái tôi này thì cái gì làm khổ 
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được ta? Cái thân này không có danh dự, không 

có tài sản, không có gì hết, chỉ là phương tiện mà 

tâm sử dụng thôi. Còn các loại xe hơi, xe honda, 

hay là xe khác thì cũng chỉ là xe. Người đại gia, 

người trung lưu, người nghèo hèn, người ăn xin 

cũng chỉ là người thôi, là phương tiện của tâm 

thôi. Đừng lấy thân phận chiếc honda cup mà so 

với xe SH, hai chiếc này cũng chỉ chở ông chủ đi 

chừng đó thôi.  

Trên đường tu đừng thầm thầm thấy mình 

ngộ ra, thấy mình may mắn nhận ra điều gì, vì 

không bao giờ có điều đó. Chẳng qua cái ngã tự 

phong cho ông giác ngộ, tự cho mình đã hiểu 

biết thanh tịnh. Buông cái này, vì cái nói năng 

hiểu biết này không phải của mình. Nên trong 

bài viết Cùng Thầy có đoạn:  

- Thầy chưa bao giờ dấu con điều gì. Con có 

nghe sóng vỗ không? 

- Dạ con nghe. 

- Con có nghe được hương thơm của biển 

không? 

- Dạ con có nghe. 

- Xưa nay lời nói của Thầy cũng như âm 

thanh của biển. Khi con nghe tiếng sóng vỗ và 

hương thơm của biển, Thầy cũng nghe như thế, 

Thầy không dạy thêm con điều gì trong vấn đề 



Tập 2 | 52 

 

đó. Hiểu biết của con và hiểu biết của Thầy là 

một. Đó là sự thật. 

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình hiểu biết hơn 

ai, khi một tiếng chuông phát ra mọi người đồng 

nghe cùng lúc. Một mùi thơm, mùi hôi bay qua 

thì tâm bình đẳng ấy không có cái tôi nào lớn 

hơn để nghe nhiều hơn và không có cái tôi nào 

thiếu hiểu biết để nghe ít hơn. Hiểu biết, giác 

ngộ, vô minh đều do con người đặt tên để phân 

tích, vui hay buồn, giác ngộ hay vô minh. Bỏ 

luôn sự giác ngộ, bỏ luôn sự vô minh, đánh tiếng 

chuông pháp giới cùng nghe mà không có ai 

nghe hết. Tánh nghe là về nguồn, là viên mãn, là 

sóng vỗ ngàn năm, bước chân của Thầy và con 

đã bước ngàn năm rồi, chứ không chỉ là từng 

bước của mấy mươi năm kiếp người này. 

Có bao giờ bước chân loài người dừng 

bước, có bao giờ vũ trụ này không có chim bay, 

có bao giờ bầu trời vắng bóng mây? Đều chưa 

từng. Từ ngàn xưa khi có ta cho đến khi không 

có ta, cũng đều là tiếng sấm sét mưa rơi, buồn 

vui giận hờn, tham lam ích kỷ, hận thù chém 

giết, từ bi, bao dung, độ lượng. Đó là cái duyên 

của xưa nay mà ta đặt cái được mất vào đó, đặt 

tôi của mình vào đó thì có chiến tranh, có đau 

khổ. Còn không tôi thì thế giới thanh bình. Vậy 

thế giới có thanh bình hay không là quan trọng từ 

nơi chúng ta. Chúng ta bình yên trước mọi vấn 
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đề thì mới bình yên được cả sự sống chết. Nếu sự 

sống chết bình yên được thì mất mát nhỏ vẫn 

bình yên, nở nụ cười vì nếu mất chiếc xe thì ai 

đó cũng được đi, và mất tiền thì ai đó cũng có 

tiền, bình yên chưa từng hốt hoảng, lo sợ thì 

chính khi mất mạng mới bình yên. Đó là vầng 

trăng chiếu soi, sự thực thấy qua cái thực chiêm 

nghiệm. Có được sự nhận biết như vậy thì có gì 

là không yên. 

Khi ứng dụng Chánh pháp, đừng vội nói về 

sự bình yên khi tâm chúng ta thực chưa yên. Hãy 

từ tốn khiêm cung cúi đầu cung kính chúng sinh, 

cái cúi ấy không từ thân cúi mà người trở về tự 

tánh, tự biết cúi đầu. Đừng giảng dạy cho ai. 

Đừng thấy người mê. Hữu duyên thì mở lời, 

người nghe được tâm an vui thì lời nói đó là lời 

của chơn tánh. Khi xong, người vui mình vui thì 

lời nói đó là lời của tự tánh mà không phải của 

mình, nên chớ tự hào với lời khen, chớ đau buồn 

với lời chê. Lời thánh thiện, mình nói ra cho mọi 

người nghe cũng là tâm nói, chứ thân vô tri này 

hoàn toàn không phát ra được âm thanh, thì sao 

bận lòng với sự bình phẩm hay dở của người.  

Không thấy mình hay, không thấy mình giỏi, 

không thấy mình đạo đức. Thực tế, trong con 

người mình không có cái gọi là đạo đức, vì mình 

giúp người là giúp chính mình mà đạo đức gì, có 

phải không! Vì mình đâu biết rằng mình làm cho 
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chính mình. Mình giúp ai đó năm mười triệu, để 

họ vượt qua khó khăn thì chính thân thể mình 

vượt qua khó khăn, như tay này chữa lành vết 

thương của cánh tay kia, tay này chưa bao giờ 

bảo tay kia phải biết ơn. Khi người trở về nguồn 

thì thấy như vậy, làm như vậy, sống như vậy. 

Thực tu là như vậy. 

Trong đời này, có người thợ xây nhà cho ta 

ở, bao nhiêu năm nay ở trong căn nhà nhưng ta 

có nhớ người thợ xây không? Ta chỉ nhớ căn nhà 

của ta thôi. Bởi vậy, khi tâm tạo nên hình hài của 

ta thì ta nhớ hình hài này, chứ không nhớ tâm. 

Đây là chỗ vong ân bội nghĩa ngay nơi chính 

mình rồi. Chính tâm ở với ta từng giờ, từng phút 

không rời mà ta không nhớ Người, lại đi nhớ ai. 

Nhớ chồng, nhớ con, nhớ ai đó không có thật vì 

tâm là thật mà không nhớ thì ai mới là thật, phải 

không? Có phải ta tự dối mình không. Đó, cha 

mẹ sinh ra không nhớ, hôm nay đám giỗ ông nội, 

hỏi ông tên gì con? Con: Ba có nói đâu con biết. 

Ông nội mới mất hai mươi năm, hỏi tên ông nội 

thì cháu không nhớ. Sự thật cuộc đời. Người đã 

sinh ra ta, ta thường không nhớ nên gọi là sự 

vong ân nơi chúng ta là vậy. Chúng ta không có 

đạo đức gì đâu, mà xưng với thiên hạ tôi hiền, tôi 

đạo đức. Ta không có hiền đâu. Nếu có hiền hay 

là có giúp ai một chút thì cũng là giúp cho pháp 

thân mình đó. Đừng có khoe gì. Cúng dường 
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Tam Bảo, cúng dường chúng sinh là cúng dường 

cho thân thể mình. Đã cho thân mình ăn thì có 

bao giờ bảo thân mình phải biết ơn đâu. Tập như 

tay trái cầm giúp đồ cho tay phải, để tay phải 

bưng ly nước uống chẳng nhờ gì nhau, ly nước 

được uống vào thì tay trái cũng có sức khỏe. 

Mình giúp cho ai đó, đến khi người khỏe mạnh 

thì thân ta khỏe mạnh, vì thân ta là pháp thân chứ 

không phải thân ta là chiếc thân nhỏ bé này, nhớ 

vậy. Nhận ra như vậy rồi thì từ nay không còn 

khoe gì, kể cả việc tu hành có thành tựu được 

những gì thì thành tựu đó cũng là điều không 

thực, nên chẳng kể gì thêm. Biết rõ như vậy là sự 

an yên thanh tịnh.  

Chỉ có vấn đề khi công phu, rõ được gì 

trong ứng dụng công phu mà nhận biết thì trình 

thưa lên bậc Thiện hữu tri thức, cầu chứng minh 

cho. Để qua sự trải nghiệm của quý Ngài, cùng 

với sự trải nghiệm của mình tương ưng là một, 

nên cần được sự chứng minh là vậy. Chứ đừng 

nghĩ rằng, mình tu hành để ngộ ra điều gì, mà tự 

tánh ấy là nguồn linh giác từ những ngàn năm 

trước. Ngộ từ những ngàn năm trước rồi, đâu do 

tu mới ngộ, ngớ ngẩn. Không bao giờ có cái tu 

thanh tịnh, không bao giờ có cái giác ngộ gì 

trong đời này hết, vì những bậc Thánh Hiền chưa 

từng ngộ, chưa từng mê. Mê ngộ là do cái tôi 

hình thành, cảnh giới ấy chưa từng ngộ mê. Từ 
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nay không có cái tôi riêng để tu, không có cái 

riêng gì để hành, chỉ biết mình là phương tiện mà 

tâm đang sử dụng. Tâm vốn thiện lành, khi thân 

nhận nơi thân này là phương tiện của tâm, không 

còn bóng dáng của cái tôi làm chủ thì tự tánh nơi 

thân phát sinh ra muôn hạnh lành, làm lợi lạc cho 

đời cho người. Đó là sự nhận ra một cách viên 

mãn nơi tự thân này, trên con đường tu học chỉ 

có tâm thiện lành phát sinh. Khi còn mang thân 

này, còn cái Tôi ảo tưởng làm chủ thân này thì 

luôn luôn sinh ra những ác nhân, luôn mê mờ 

không thấy được nhau. Người trí thì được học, 

rồi tự thực hành, đã thấy được nhau rồi nên từ đó 

về sau không ác khẩu với chúng sanh nữa, mà 

cung kính mọi người. Con đã biết con là mọi 

người, mọi người là con, mọi người thích được 

khen, được tâng bốc, được ca ngợi tán dương 

công đức, con chỉ làm một việc là đánh thức tâm 

thiện lành của người, để nhìn thấy nhau. Và 

trong cái nhìn này không có bóng dáng của cái 

ngã, không có nam nữ, không có già trẻ, không 

có đúng sai, không có người đại gia và kẻ nghèo 

hèn. Còn phương tiện này con đi chạy xe ôm, 

người chạy xe hơi cũng chính là thân thể con. 

Tâm đang sử dụng con trong cảnh này, tâm đang 

sử dụng con trong cảnh kia, tất cả mọi hình hài 

đẳng cấp trong xã hội, cũng là phương tiện của 

tâm mà thôi. Chỉ có tâm vô tướng, sử dụng tất cả 

hình tướng chúng sinh trong bốn loài. Thấy như 
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thế nên nói rằng, Như Lai hiện thân trong bốn 

loài là chỗ này.  

Các huynh đệ cố gắng hỏi chỗ còn chưa 

thông của mình, còn duyên thì gặp được những 

bậc Thiện hữu tri thức trong pháp giới mà thưa 

hỏi. Hết duyên thì những bậc ấy vẫn thị hiện vô 

thường mà vắng bóng. Thiện hữu tri thức không 

chỉ là những bậc Thầy, trang nghiêm thanh tịnh, 

dạy dỗ cho chúng ta những pháp lành, mà các 

Ngài còn thị hiện ác pháp để độ chúng ta thực 

hành Chánh pháp được viên mãn. Là người khen 

mình để xem cái ngã có cơ hội lớn không, là 

người chà đạp danh dự mình để xem còn chấp đó 

là thật không. Toàn bộ những pháp thế gian, từ 

ác pháp như tổn hại danh dự tài chính, mất mát 

khổ đau cho đến từ bi, bao dung, hạnh phúc, qua 

hai mặt cuộc đời này, khi ta đối diện đã trải 

nghiệm qua trong kiếp người, chính đó là Phật 

pháp. Bởi vậy, ta trải nghiệm qua hai mặt cuộc 

đời như là mộng mị không thật, như những áng 

mây bay qua trong bầu trời chơn tánh. Vầng 

trăng ấy đang hiện hữu chiếu soi, chưa từng sanh 

diệt, cũng là sự kết thúc của bài giảng này.  

Nói về đề tài vầng trăng tâm, tất cả vũ trụ này 

nói chung, huynh đệ chúng ta nói riêng không 

ngoài vầng trăng ấy. Huynh đệ lắng nghe bài thơ 

về Trăng trước khi kết thúc bài nói chuyện này. 
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Trăng vô tình rụng rơi trên biển 

Hóa ngàn trăng ôm sóng nước vỗ về  

Thuở vào đời ta ôm mảnh trăng quê  

Em còn nhớ...? 

Nay em về trong mộng tưởng 

Ta tìm em qua bao mùa hoa phượng  

Lối đi về còn nhớ bước em qua. 

Bước chân em trong khắp sơn hà  

Chợt nhận ra 

Em là tất cả… 

Là hương hoa, là mùa Đông - mùa Hạ 

Là hương trầm trong gió thoảng đồi thông 

Trăng vô tình trong biển nước mênh mông 

Trăng vẫn lung linh 

Giữa muôn ngàn cơn sóng  

Chợt nhận ra ta và em là chiếc bóng 

Giữa biển đời 

Sóng biển trở về không... 

 

Kính chúc huynh đệ tinh tấn! 
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TA ĐANG THIẾU GÌ 
    

    

ính thưa đại chúng, hôm nay trong buổi 

tu tập này thực là một duyên lành 

huynh đệ chúng ta được trải nghiệm, trong cuộc 

hành trình trở về nơi vầng trăng tâm thanh tịnh, 

là nơi cội nguồn, là nơi bảo sở quê hương. Trong 

những huynh đệ chúng ta, được có duyên trải 

nghiệm trong hành trình ấy, mà quỳ xuống trình 

bày với chư Thánh đức bằng những giọt nước 

mắt về những trải nghiệm trong công phu tu tập 

bao năm qua, ta có duyên nhìn lại đời mình mà 

tự trách mình. Vì sao đáng trách? Trách vì, một 

đời chúng ta dành quá nhiều thời gian cho đúng 

sai phải trái, làm tổn thương mình, tổn thương 

đời. Để rồi những nghiệp nhân đó làm cản trở 

chúng ta, tạo thành những chướng duyên trên 

con đường tu tập. Nên được gọi là nghiệp 

chướng. Được thì vui vài hôm, rồi niềm vui ấy 

bỗng mất. Tiếp tục khổ. Cả đời cứ được thì vui, 

mất thì khổ. Tự tạo cho mình những danh thơm 

tiếng tốt. Tất cả những cái ấy đều là mầm móng 

đưa chúng ta đến khổ đau. 

K 
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Chúng ta vào cuộc đời này tuy có duyên 

lành gặp Phật pháp, mà đã gây nên lắm nghiệp 

khiêng. Có mấy ai có duyên được học Chánh 

pháp trong một Pháp hội trang nghiêm thanh 

tịnh. Rồi mấy ai có duyên được trải nghiệm 

Chánh pháp, trải mình lặng lẽ sống với bản tâm 

những giờ phút mà gác lại hết muôn duyên thế 

gian, vợ chồng, nợ nần, công danh, sự nghiệp. 

Lặng lẽ như không có mình trên đời, trọn nơi 

thiền thất những ngày thanh tịnh. Nhờ ngồi yên 

buông xuống, dừng lại, mới quan sát được hết tất 

cả những cù cặn, thô lỗ, sân si, ích kỷ làm tổn 

thương mình, tổn thương đời. Chính vì thế, nên 

những ngày tu tập được an vui thanh tịnh, nhận 

ra cái dốt, cái chấp của mình, nhận ra cái xưa nay 

mình lầm tưởng cho là thật. Đến hôm nay thấy 

thân này không thật, tâm này cũng không thật, 

nhận ra tất cả các pháp đều không thật. Các pháp 

trả về cho các pháp. Buồn trả về cho buồn, vui 

trả về cho vui, nghiệp trả về cho nghiệp, vô minh 

trả về cho vô minh. Còn lại một cái không trả đi 

đâu được, sáng ngời tịch chiếu, đó là giới thân 

huệ mạng, cái hằng chiếu soi, hằng tỉnh giác của 

mỗi mỗi hành giả chúng ta. Là quê hương 

thường trú từ vô thủy tới nay.  

Từ nơi Pháp thân ấy, cha mẹ dấy một niệm 

yêu thương, từ nhân duyên ấy sinh ra thân ta. Từ 

đó ta lại sanh thân, rồi đem tâm sở hữu thân và 
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chấp nhục thân là thân của mình. Bao nhiêu nhu 

cầu của thân theo sau đó, được thì vui, không 

được thì buồn, rồi hận thù. Chấp thân làm sở 

hữu, chấp nhà cửa, công danh sự nghiệp làm sở 

hữu. Chấp vợ, chấp con, chấp đúng sai, chấp 

hiểu biết… và từ đó bám theo thân mà mất hẳn 

lối về. Đâu ngờ tất cả cái chấp đều ở nơi thân 

này. Tất cả nghiệp có là do nhục thân này có. 

Thân này sinh diệt mà chấp thân này là mình nên 

tạo bao nhiêu ác nghiệp. Tạo ra rồi, nhưng thân 

không gánh chịu nghiệp đó. Khi tắt thở, thân vô 

trách nhiệm nằm trơ ra đó, còn nghiệp thức 

chúng ta vì chấp thân mà bao nhiêu hận thù, oán 

ghét, ganh tị bám theo tâm thức này, mê mờ, để 

rồi trong hận thù thương ghét ấy tiếp tục lại tái 

sinh vào để thọ những quả báo. Đã vô minh một 

đời, không nhận được Pháp thân, cứ thủ nơi thân 

này làm bổn mạng. Tự tánh ấy sinh ra thân hữu 

tướng và vô tướng Pháp thân. Trên cuộc hành 

trình đi về nhận lại Pháp thân chưa từng sinh, 

chưa từng diệt. Đó là Pháp thân của ta. Quê 

hương của ta là Phật tâm, là nơi ở thường trú bao 

đời của chư Thánh đức đồng với chúng ta không 

khác. Và nơi đó tịch chiếu, sáng soi lặng lẽ, 

không có gì không biết, không có gì không rõ.  

“Phật pháp sâu mầu chẳng gì hơn 

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp”. 
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Giờ Sư huynh hỏi các huynh đệ, chúng ta 

vào nơi dòng pháp của Tông Sư, là phương tiện 

để chúng ta thực tu thực học. Mỗi tháng các 

huynh đệ về Chùa, về Thiền viện tu học bao 

nhiêu năm rồi, qua biết bao bài pháp từ bậc 

Thiện hữu tri thức, có những thời gian tu hành 

trang nghiêm thanh tịnh, nhìn lại chính mình, trở 

lại nơi vầng trăng tâm thanh tịnh. Ta có được 

điều kiện tu học như thế, vậy ta đã nhận được cái 

trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp chưa? Đã tẩy 

được khối đá phiền não ra khỏi tâm chưa? Huống 

chi chúng xưa nay cứ đi chùa lễ Phật để cầu xin 

mà có bao giờ cầu học. Có nhiều người tu, thờ 

Phật trong nhà mấy mươi năm nhưng chưa đủ 

duyên lành được lắng nghe học hỏi Chánh pháp, 

chưa hề nghe được lời của chư Tôn Đức chỉ dạy. 

Có một cụ già nơi vùng xa xôi phía Bắc, sau khi 

nghe được bài pháp từ chư Tôn đức, sau buổi 

giảng bà chắp tay lại thưa: Kính bạch Thầy, sau 

khi nghe Thầy giảng, con mới biết gần bảy mươi 

năm nay con ở trong đời mà mồ côi Chánh pháp. 

Cảm giác mồ côi Chánh pháp giống như là Phật 

pháp không còn trên thế gian này nữa, giống như 

là cha mẹ không còn nữa vậy, không còn được 

học và không còn được cha mẹ dìu dắt nữa. Đó 

là điều bất hạnh. Một cơn mưa pháp chư Thánh 

đức vừa ban mà chấn động tâm địa chúng sinh.  
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Đa số chúng ta nghĩ rằng, Đức Phật ra đời 

để cứu con người khỏi cảnh khổ, như là công 

danh, sự nghiệp, bệnh tật. Tưởng là cứu nỗi khổ 

nơi thân người. Nhưng không phải. Giáo lý Đức 

Phật để lại là cứu tâm vô minh lầm chấp của 

mình. Nhiều người đến chùa xin cho làm ăn may 

mắn, có của cải, nhưng đâu nhớ rằng Đức Thế 

Tôn đã bỏ hết của cải ngai vàng, đi vào đời bằng 

đôi chân trần và không có gì làm tài sản cả. Vậy 

mà mình cứ quen quỳ trước tượng Ngài để xin 

tài sản, địa vị, xin giàu có… làm sao được! Đức 

Phật đã từ bỏ ngôi vị chuyển luân thánh vương, 

bỏ cả ngai vàng điện ngọc... cái Ngài bỏ đi thì 

Ngài đâu còn có để mà ban cho mình.  

Đức Phật thị hiện nơi đời nhằm mục đích 

cứu khổ ban vui cho chúng sinh. Cứu khổ là cứu 

cái tâm lầm chấp mê muội, thấy tất cả các duyên 

là thật, thân sanh tử là thật, đó cũng là nguyên 

nhân khổ đau đang chi phối trong chúng sanh. 

Nên pháp Tứ Diệu Đế ra đời, mà cũng là nền 

tảng chỉ rõ cho chúng sinh biết được nguyên 

nhân khổ đau và con đường thoát khổ. Từ đó 

nhận lại bản tâm thanh tịnh, tự tánh ấy luôn bình 

đẳng công bằng, cũng chính là sự công bằng của 

luật nhân quả. Luật nhân quả rất công bằng nên 

con người không thể mưu mô, tính toán, đoạt lợi 

theo ý mình được. Có nhiều người không thành 

công trong cuộc đời thì ngửa mặt lên trời than 
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rằng, Trời hại tôi rồi! Thực tế trời không hại mà 

trời là người thi hành luật nhân quả. Ác tâm, lừa 

gạt, hại người đi vào cơ cực khổ đau bằng mọi 

thủ đoạn, tưởng chừng như không ai biết nhưng 

tâm mình biết rất rõ. Lúc này, tâm mình biết rõ 

thì những hành động xấu hay tốt đều có lực trả 

lại cho chính mình. Luật nhân quả rất công bằng, 

hiển lộ nơi nhân sinh, nên khi chúng sinh làm ác 

thì đôi khi trong tự tâm vẫn sợ. Những người 

chưa học đạo, chưa biết nhân quả là gì, nhưng tự 

tâm của mỗi con người đó cũng rất sợ làm việc 

ác, vì họ biết ác quả sẽ đến với họ trong nay mai. 

Cho đến nay ta vẫn chưa thấy rõ được giá 

trị của Chánh pháp. Nếu lựa chọn giữa việc cần 

đi gặp người yêu mà đã lâu mình chưa gặp, và 

việc đi nghe Chánh pháp thì có lẽ phần nhiều ta 

sẽ chọn cuộc hẹn hò. Còn chọn đi nghe pháp thì 

… từ từ, thôi đợt sau đi cũng được. Con mình đi 

làm ăn xa mới về, cũng trùng với ngày chư Tôn 

Đức giảng pháp thì thường ta sẽ chọn con hơn là 

chọn pháp. Tình cảm thế gian ta vẫn chọn làm 

đầu. Nên gọi là nghiệp thức mênh mang, thường 

lấy tình cảm làm trọng chứ chưa thể lấy Chánh 

pháp làm trọng.  

“Đôi khi lỗi hẹn một giờ 

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”. 

Đa số người tu hành chúng ta chưa xem 

trọng Chánh pháp. Miệng thường nói là Pháp bảo 
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nhưng chỉ nói bằng lời, vì chưa thấy năng lực 

thực sự của Pháp bảo vô cùng quý giá, cứu được 

cái vô minh lầm chấp của mình. Khi phát tâm tu 

hành, nương theo lời dạy của bậc Thiện hữu tri 

thức chuyển hóa tâm mình, từ phàm phu trở 

thành thánh nhân, từ vô minh đến giác ngộ. Đó là 

Pháp bảo. 

Giá trị căn bản của đời mình là tìm lại 

Pháp thân thanh tịnh, để khi hết duyên buông bỏ 

nhục thân ta không còn ngăn ngại. Những huynh 

đệ chưa biết được giá trị của bổn tâm và Pháp 

thân thanh tịnh ngàn đời an yên chưa từng sinh 

diệt. Vì chưa cảm nhận được tính siêu việt của 

Pháp bảo, nên không tích cực tìm lại bản tâm 

thanh tịnh chưa từng sinh, chưa từng diệt thì sẽ 

rất sợ hãi khi thân này đến ngày mạng chung. 

Khi việc sinh tử đến với các vị Thiền sư thì các 

Ngài an vui, nên gọi là thị tịch. Còn huynh đệ 

chúng ta khi vô thường đến thì gọi là chết. Ông 

A chết rồi, ông B chết rồi, chứ ta không nói ông 

A an nhiên thị tịch. Khi nào cư sĩ tại gia chúng ta 

tu trong cảnh vợ chồng, con cái, tiền bạc, nợ nần 

mà vẫn an nhiên trước thịnh suy được mất thì 

mới gọi là an ổn. Nếu chúng ta nghe được tin là 

con mình ở nhà vừa bị phá sản, mất hết nhà cửa, 

ta tỉnh giác nơi Chánh pháp, an nhiên thuận theo 

dòng chảy của nhân quả đang chi phối vào từng 

thân phận và hoàn cảnh của nhân sinh. Nên lúc 
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thịnh, lúc suy là lẽ thường tình dưới cái nhìn của 

bậc tỉnh giác, mà nhẹ nhàng đón nhận đi qua 

bằng trí tuệ từ bi tỉnh giác, cho người đang trong 

cảnh khổ đau mất mát. Đủ nghị lực đón nhận 

nghiệp duyên của chính mình mới đúng tinh thần 

cứu khổ ban vui nơi Pháp bảo. 

Chúng ta ở đời này, khi làm ăn thất bại thì 

chúng ta đi xin nơi cửa chùa, miếu, am… tất cả 

nơi nào có thể được thì ta cứ xin. Còn người tu 

hành rõ được nhân quả rồi thì dễ dàng chấp nhận. 

Đại đa số khi gặp những điều không hay đến với 

đời mình, là biết phước mình đã cạn rồi. Phước 

mình ví như chỉ có một trăm triệu, nếu mình 

chấp nhận sống với số tiền này thì bình yên. 

Nhưng mình lại tìm cách mưu mô, thủ đoạn, 

mong đoạt của người bằng tâm bất kính, hại 

người để mang lợi về gấp ba, gấp bốn lần thì 

chắc chắn sẽ có những điều không hay theo sau, 

như là đền bù lại khoản không phải phước điền 

là của mình. Cứ nghĩ sao tiền mình tiêu gì mà cứ 

ra hoài. Vì phước không có thì sao giữ được. 

Người tu hành rất khéo, biết rằng mình vì thân 

này mà đã tạo bao ác nghiệp nên mới có câu “Đã 

mang lấy nghiệp vào thân, xin đừng có trách trời 

gần trời xa”, chứ không có câu đã mang lấy 

nghiệp vào tâm. Thân này chấp ngã nên tạo 

nghiệp thì phải gánh chịu quả trong đời này và 

đời sau. Địa ngục hay thiên đường của chúng ta 
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ngày mai cũng từ nơi tỉnh giác hay lầm chấp của 

ta trong đời này vậy.  

Chúng ta là chiến sĩ bị giặc phiền não đánh 

tơi tả, gãy tay gãy chân. Khi ngồi nhìn lại, giật 

mình thì tuổi đã già rồi. Đến khi già rồi thì mới 

thấy ra sự “được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa 

hư không”. Thấy tất cả đều hóa hư không là đa 

số những bậc Hiền giả trí thức trong đời cũng có 

thể thấy như thế. Ta cũng có thể thấy được như 

thế. Nhưng cái thấy hóa hư không là ai, cũng 

không biết. Còn thêm một bước nữa… 

Chúng ta về đạo tràng của Tôn sư tu hành 

mà chưa quý kính đạo tràng, không thấy quý 

kính Pháp hội. Khi có duyên gì thì mới nhớ đến 

đạo tràng Pháp hội, âu cũng là bất hạnh cho một 

con người có duyên ở nơi mảnh đất đầy đủ như 

vậy, mà không gieo hạt thì làm sao cây đức hạnh 

trí tuệ mọc lên được.  

Sư huynh nhắc nhở, đừng cô phụ tâm 

nguyện của mình trong đời quá khứ. Khi con 

nguyện được sinh ra, được tu được học theo 

dòng pháp của Tôn Sư, chư Tôn đức hiện tiền 

trong pháp giới, mà không nỗ lực nhận lại Pháp 

thân thanh tịnh, chỉ lo chăm sóc những nhu cầu 

của bản thân, gia đình, con cháu. Chúng ta đã tác 

ý lập nhân sai rồi. Chúng ta không đủ phước để 

hưởng được từ lực của Pháp hội trang nghiêm 

thanh tịnh, cũng vì ta xem thường Chánh pháp, 
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xem thường Pháp hội nên không thọ, không học, 

không chuyển hóa tâm này. Mỗi chúng ta cần 

nên nhìn lại. 

Chúng ta muốn tình thì bị tình làm tan nát 

cuộc đời, khổ đau vô cùng. Muốn tiền thì bị tiền 

đưa mình vào tù tội, mất danh dự, có khi làm mất 

mạng. Ta muốn công danh sự nghiệp thì chính 

công danh sự nghiệp khiến ta mất ăn, mất ngủ, 

hồi hộp lo âu. Những cái muốn đạt được này 

cũng là nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Bậc trí giả 

không bao giờ rơi vào những cái muốn này. 

Muốn tình thì các Ngài cũng có tình, nhưng khi 

tình xa khỏi tầm tay thì không khổ, vì các Ngài 

biết là duyên hợp tan thuận theo các pháp. Muốn 

tiền thì các Ngài cũng có tiền, sử dụng hết tiền 

thì quý Ngài không quá khổ đau, bình yên theo 

sự thịnh suy của một kiếp người. Những bậc 

Hiền nhân sẵn sàng nhường cái lợi cho người để 

người được hạnh phúc. Sự nghiệp của các Ngài 

được lập trên nền tảng của trí tuệ giải thoát, Duy 

Tuệ Thị Nghiệp. Thế gian lấy tiền tài vật chất nhà 

cửa phương tiện làm sự nghiệp. Còn những bậc 

Trí giả thì lấy trí tuệ bình an giữa bao nhiêu thịnh 

suy cuộc đời, mà tâm không dao động để làm sự 

nghiệp. Bởi vậy, không bị giặc phiền não đánh 

tơi tả mà các Ngài nhìn lại cuộc đời “Được, mất, 

bại, thành, bỗng chốc hóa hư không”. Để thấy 
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được như thế thì cuộc đời cũng đã gần muộn 

màng lắm rồi. 

Chúng ta may mắn là chưa bị tình làm tan 

nát, chưa bị tiền làm mất mạng, công danh sự 

nghiệp không làm ta khổ đau. Đó là hạnh phúc 

mà chúng ta tìm lại trên con đường Chánh pháp. 

Huynh đệ chúng ta ai cũng nghèo hết. Không có 

ai bị danh dự nào làm mình mất ăn mất ngủ. 

Không có ai bị tiền bạc làm cho mình khổ đau. 

Trước khi chưa tu thì bị chúng làm khổ, nay tu 

rồi thì chúng ta giữa thịnh suy được mất mà an 

nhiên tự tại. Nhận lại trong ta có Pháp thân và 

nhục thân. Pháp thân là chính. Nhục thân thì tùy 

duyên sinh diệt, hết duyên thì bỏ thân này như bỏ 

chiếc áo. Còn Pháp thân kia có trong mỗi chúng 

ta, chưa từng theo thân mà mất, chưa từng theo 

buồn vui mà mất.  

Không ai trên đời này đáng tin cậy bằng 

tâm tu của mình. Tâm tu hành của mình là khôn 

ngoan, là trí tuệ, tâm ấy lúc nào cũng lập nhân 

lành, lập pháp lành. Tâm ấy định hướng cho 

nhân lành đời này và quả lành đời tương lai. Tâm 

tu hành thì không phải cạo đầu, không phải ăn 

chay, không phải làm lành mà có được. Mà tâm 

tu hành là nhìn lại, thay đổi cách nhìn, thay đổi 

cách sống để chọn cho mình cách ứng xử hiện tại 

an vui thì đời sau an vui.  



71 | Góp Nhặt Thăng Trầm 

 

Ta sống hơn thua với nhân quả thì thật là 

vô minh. Hôm nay có người đoạt của mình một 

số tiền, mình chuẩn bị bỏ ra một khoản tiền lớn 

hơn số bị đoạt đó để kiện cho người kia đi tù, thì 

ta đang hơn thua với nhân quả. Chỉ kết thêm oán 

thù khổ đau mà thôi. Nếu chúng ta ở tình huống 

bị mất này thì ta có hai bước để vượt qua. Đầu 

tiên là quán lý nhân quả. Xưa ta đoạt của người 

thì nay ta bị người đoạt lại. Nghĩ như thế thì tâm 

tạm yên mà vượt qua, nhưng còn ngã. Vì nếu 

người tiếp tục đoạt của mình một số tiền nữa thì 

ta quán chiếu lý nhân quả có nổi không? Thì lúc 

này cần qua bước thứ hai, là tu cho đến khi chính 

người kia giựt tiền của mình, nhưng mình lại 

không thấy bị mất thì lúc này mới gọi là vào 

cảnh giới Ba-La-Mật.  

Có những cái cho mà không mong người 

phải biết ơn, và ý niệm biết ơn cũng không có. 

Trong pháp giới đã có những cái biếu không mà 

chưa từng nhớ ơn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có 

viết: “Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không 

nhớ ra”.  

Giờ Sư huynh hỏi, cả đời chúng ta đang 

sống đây, được oxy cúng dường ta một đời mà 

oxy có bao giờ bảo ta biết ơn oxy không? Nên ta 

muôn đời nợ oxy là sự sống của ta mà ta không 

bao giờ nhớ đến, nên sông không nhớ ra là vậy. 

Nhưng mình lại biết ơn ai đó cho mình một ít 
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tiền. Ai cho mình phương tiện gì thì mình luôn 

nhớ ơn. Sự cúng dường trong pháp giới hoàn 

toàn không có ý muốn trả ơn cho nhau, vì các 

pháp đã tự cúng dường, vận hành trong nhân 

duyên và ta cũng trong duyên đó. Nước cúng 

dường cho ta một đời mà chưa bao giờ bắt ta biết 

ơn và trả ơn. Đất, nước, gió, lửa, ân đức của tứ 

đại cúng dường chúng ta từng giờ, từng phút mà 

tứ đại không buộc ta trả ơn. Ngoài ra còn ơn 

Thầy Tổ, ơn Cha mẹ. Những ơn lớn như vậy mà 

cả một đời ta quên, còn những ơn nhỏ trong đời 

thì ta lại nhớ mãi. Ta thật là vô minh. Pháp cúng 

dường vận hành trong pháp giới đều không bao 

giờ đòi ơn nhau. Vậy thì chúng ta mất tiền, mất 

của, mất danh dự thì cũng không nên theo đó mà 

hận thù đòi trả. Là người tu thì đừng bao giờ lập 

nhân làm khó người, vì biết công luật của nhân 

quả. Tất cả duyên gì đến với người tu hành đều 

không phải là nỗi khổ, mà là hạnh phúc, là lòng 

từ bi, dù rằng điều đó ảnh hưởng đến thân mình. 

Vì các Ngài đã nhận ra được một Pháp thân 

thanh tịnh, ngộ được lý nhân quả chi phối chúng 

sinh từng giờ, từng phút. Thấy được như thế thì 

tâm an vui. 

Hãy cố gắng nhìn vào những ưu điểm mà 

động viên hoan hỷ cho nhau. Còn khuyết điểm 

của người đừng quan tâm tới, vì đó là duyên khổ 

đau để cho huynh đệ giác ngộ. Mục đích phát 
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triển lòng từ bi, xóa bỏ hận thù. Chúng ta tu mà 

quen để ý cái sai của người, còn cái tốt của người 

thì ta không để ý mà phát triển. Ta dụng tâm sai 

thì sẽ lập nhân xấu cho mình, cho đời là chỗ này. 

Người tu chỉ động viên đức tính tốt của người để 

người phát triển thiện tâm mà đi lên. Cái xấu của 

người là nguyên nhân của khổ đau, là chất liệu 

để cho người giác ngộ.  

Người sân si thường gieo nhân xấu cho 

mình, gieo nhân xấu nơi người nên phải thương 

người sân si đó, vì khổ đau sẽ đến với người 

trong một ngày gần đây. Chúng ta đừng thấy vậy 

mà thô lỗ ngược lại họ, vậy thì hóa ra mình cũng 

như người thì có tu hành gì đâu.  

Ta không sợ chết mà chỉ sợ ta không còn 

có đủ thời gian để chuyển hóa tâm mình, có ai 

trong chúng ta có tâm sợ như thế không? Chuyển 

hóa được rồi thì có ngại gì sanh tử, vì chúng ta 

chưa để tâm chuyển hóa tâm này nên sống cũng 

ngại ngùng, mà tử cũng lo âu. Sự chết là lẽ 

đương nhiên, mọi người dù có sợ hay không sợ 

thì đều đến con đường đó. Một ngày nào còn 

tham sân si làm chủ, bất kỳ giờ nào thì giờ đó ta 

sẽ làm tổn thương giới thân huệ mạng của mình, 

tạo nhân khổ đau cho đời này và chắc chắn trong 

tương lai mình sẽ đón nhận quả tương xứng. 

Chúng ta nhớ trong sám pháp có câu:  

Đơn đao đột nhập vô thượng giác 
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Tam độc, bát phong không chướng ngăn 

Chỉ một chân như tam - muội ấn 

Tiến thẳng vào trong nhà Pháp thân. 

Người tu phải tức khắc dùng gươm trí tuệ, 

dũng mãnh nhìn thẳng vào tham sân và tám ngọn 

gió thổi vào đời, đúng sai thịnh suy được mất. 

Dùng gươm trí tuệ ấy một phen chặt đứt gốc rễ 

vô minh vào nơi biển tánh, trở về nguồn xưa 

thanh tịnh. 

Cõi Ta Bà, được dịch ra là cõi kham nhẫn. 

Tất cả chúng sinh được sinh vào cõi này thì sẽ 

đón nhận biết bao nhiêu phiền não xảy ra, để có 

cơ hội kham nhẫn, cúi xuống mà thành đạo Bồ 

Đề. Người có duyên đầy đủ phước điền mới 

được sinh vào cõi này. Không có cõi nào khổ 

đau, vinh nhục, ganh tị, sân si, tham lam, đố kỵ 

nhiều như cõi này cả, đầy đủ duyên để ta cúi 

xuống nuôi lớn đức hạnh. Ta không chịu cúi 

xuống thì sẽ chỉ nuôi lớn phiền não mà thôi. 

Không lý do gì ta không tranh thủ cơ hội, để 

chuyển hóa tâm này thành tựu đạo nghiệp nơi 

những khổ đau. Vì chư Thánh đức cũng đã từng 

trải mình đi qua thăng trầm vinh nhục ở cõi này, 

mà trở thành bậc Hiền nhân. Chúng ta cũng đầy 

đủ cơ hội như các Ngài, cũng đang đi trong thăng 

trầm, cũng đầy đủ khổ đau vinh nhục để cho ta 

viên mãn, đầy đủ hạnh lực từ chốn khổ đau, trở 

thành bậc Hiền nhân, nên mới gọi cõi Ta bà này 
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là cõi phước điền. Đức Phật cùng chư Bồ Tát và 

những bậc Hiền nhân thánh đức, đã thành tựu 

viên mãn công hạnh ở nơi cõi khổ đau này. Dưới 

mắt của bậc trí tuệ thì cõi này là cơ hội, là phước 

điền khi các Ngài có mặt. Còn đối với chúng ta 

thì nhìn cõi này là biển khổ, nên có cùng một 

duyên mà bậc trí thì thấy đó là niềm vui, là 

phước điền, là ân, là đức. Nhưng đối với chúng 

ta thì thấy đó là sự đau thương, bất hạnh, là biển 

khổ. 

Các huynh đệ có cầu giải thoát, cầu thanh 

tịnh, cầu an vui không? Cầu giải thoát nhưng lại 

tự trói buộc mình vào những phiền não khổ đau, 

vào những điều không như ý. Ta đâu biết cuộc 

đời luôn luôn là không như ý. Các Ngài chấp 

nhận những điều không như ý là lẽ đương nhiên, 

còn chúng ta thì những điều không như ý là oán 

trách, đau buồn. Nên cuối cùng ta lập nhân phàm 

phu nhưng lại cầu quả giải thoát thì rất là vô lý. 

Ta muốn an vui giải thoát thì ta phải chấp nhận 

sự vận hành của các pháp theo chiều nhân quả là 

lẽ đương nhiên, lúc này tâm ta an vui, những 

người xung quanh ta cũng an vui thì chắc chắn 

hiện tại an vui, tương lai cũng an vui. Đủ nhân 

duyên thì ta cần hộ trì bậc tuyên dương Chánh 

pháp khi ta ở nơi quốc độ của Ngài. Đừng thấy ai 

tà, đừng thấy ai chánh. Tà hay chánh là do cái 

thấy của mình bị khuyết. Việc ấy vốn không tà 
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không chánh, chúng sanh trong quốc độ đó tương 

ưng nhân duyên thì đồng hướng về nghe pháp 

ấy. Đó cũng là Pháp Phật. Tà chánh là dụng ở 

nơi tâm. Nếu thấy tà thấy chánh rồi sinh phiền 

não là tự nơi mình, các pháp không có tà, không 

có chánh. Các pháp là tướng sinh diệt. Tà cũng 

diệt, chánh cũng diệt, mà thấy các pháp bình yên 

đi qua. Thiện và ác, đúng và sai, cũng từ cái tôi 

ảo tưởng này mà thành lập, muôn đời là như thế, 

nên khi học giáo pháp thì tất cả các pháp là như 

thị.  

Hỏi: Cây gậy là gì?  

Đáp: Cây gậy là cây gậy. 

Chúng ta cố gắng lập nhân giải thoát, an 

vui tự tại. Cái xấu của người là chất liệu để 

người giác ngộ, đừng động đến cái xấu đó. Sau 

những lần dại mới là khôn. Cái dại của chúng 

sinh cũng là con đường đi đến khôn ngoan của 

chúng sinh. Bậc thiện hữu tri thức giác ngộ cái 

vô minh, không còn dính kẹt trong lầm chấp, từ 

đó về sau tất cả các duyên không còn làm các 

Ngài dao động nữa thì chính là vầng trăng tịch 

chiếu giữa cuộc đời này. Cư sĩ tại gia như chúng 

ta cũng vậy.  

Hôm nay Sư huynh chia sẻ tới đây, tri ân 

đến đại chúng đã lắng nghe. Mong rằng mỗi 

ngày đều trên con đường về nơi an vui, nhận lại 

Pháp thân, nhận lại mảnh điền địa từ bao đời 
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chưa sinh, chưa diệt. Thân này trong cuộc hành 

trình đó rồi cũng phải bỏ lại, nhưng giác tánh 

chưa từng mất theo thân. Cũng như buồn vui qua 

rồi nhưng chơn tánh chưa từng mất theo buồn 

vui. Có một ông chủ luôn hiện hữu, biết rõ sanh 

tử mà chưa từng là sanh tử. Chúng ta cố gắng 

công phu, nhận ra Pháp thân thanh tịnh thì trước 

thịnh suy cuộc đời vẫn nở nụ cười bình yên. Đây 

cũng là chỗ mong mỏi của chư Thánh đức. 

Huynh đệ cùng cố gắng về lại quê hương Phật 

quốc trong mỗi chúng ta.  

Trước khi dứt lời sẽ là bài thơ Nói Nhỏ 

Huynh viết để lại cuộc đời. Cảm ơn đại chúng đã 

lắng nghe. Kính chúc đại chúng tinh tấn! 

   

Em ngồi đấy cứ mong người vừa ý 

Này em ơi! 

Không có được bao giờ 

Cả một đời sao cứ mãi ngây thơ 

Chuyện không thể 

Em mãi đòi có thể 

     Từ ngàn xưa đến nay là như thế 

     Cười lên em 

     Ngớ ngẩn một đời người 

     Hãy như ý 

     Trên những điều không như ý 

     Tâm an vui 

     Mãi mãi mỉm môi cười. 
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KHÔNG THỂ THẤY TÂM  
  

  

ính thưa đại chúng, bài học vừa rồi 

huynh đã nói rất rõ chỗ dụng công tu 

tập. Vậy thì không lý do gì chúng ta cứ nghe 

mãi. Bây giờ, những khúc mắc trong công phu, 

hoặc ý tưởng trong cuộc đời, chỗ nào chưa thông 

với cái nhìn trong Chánh pháp thì các huynh đệ 

hãy chia sẻ và thưa hỏi. Đó là mục đích của bài 

nói chuyện hôm nay.  

Tại sao Tôn Sư Trúc Lâm mở ra đường đi 

rõ ràng, dễ tu, dễ học? Nhờ vậy nên huynh đệ 

chúng ta tu học không có khó, mà do chúng ta 

chưa quên được mình, nên khó là như vậy. Đây 

là trọng tâm của vấn đề tu học. 

Trước khi vào đề, chúng ta nhắc lại cái 

trọng yếu, trọng tâm độc đáo trong tu học. 

Huynh đệ chúng ta sở dĩ xưa nay, sở hữu thân và 

tâm là của mình, để rồi mình tìm cách đạt được 

cái gì đó cho thân và tâm này. Mình tu học ngồi 

thiền, trì chú, niệm phật, ăn chay, làm lành, làm 

bao nhiêu việc thiện, đi cúng dường… nói chung 

là tất cả mọi việc để mong được cái gì đó cho 

ngày mai. Chính chỗ này là chỗ gần hết một đời 

K 
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chúng ta ngớ ngẩn. Ở đây, chư Tổ chưa từng dạy 

huynh đệ chúng ta tu giải thoát đi đâu, mà chỉ 

dạy chúng ta đừng có lầm cho những niệm 

tưởng, những tư duy đó là mình, rồi nó lại chi 

phối suốt cuộc đời của chúng ta. Cụ thể, một 

hôm Tổ Huệ Khả cầu pháp nơi Thầy mình, là 

Ngài Đạt Ma Tổ sư: 

- Bạch Thầy, tâm con bất an, kính trên Thầy 

thương mà dạy cho con học pháp an tâm.  

Tức là mong Thầy dạy pháp nào để con 

được an tâm. Tổ không bảo về niệm phật, không 

bảo về ngồi thiền, không bảo về phải làm thiện, 

phải công phu, bái sám gì cả. Nhưng, Tổ chỉ đáp 

một câu:  

- Đưa tâm ra đây ta an cho. 

Một lối dạy rất độc đáo mà không có pháp 

môn gì hết. Chỉ những chữ đó thôi mà có sức 

mạnh phi thường, khiến ngài Huệ Khả quay đầu 

nhìn lại. Các huynh đệ chúng ta đã từng nghe và 

có quay đầu nhìn lại không? Sau câu đáp của 

Thầy, ngài Huệ Khả lặng mình một hồi tìm tâm 

không được, Ngài chắp tay thưa:  

- Cung kính bạch Thầy, con tìm tâm không 

được.  

Tổ đáp: 

- Ta đã an tâm cho con rồi.  
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Thầy chưa từng bảo học trò làm một 

phương pháp gì cả. Ngay đó Tổ Huệ Khả biết lối 

vào. Từ đó Ngài tu đến ngày viên mãn, kế thừa y 

bát, tâm tông như Phật.  

Qua lịch sử đó, các huynh đệ tu đến nay đã 

từng nghe những lời đối đáp này rồi. Vậy thực tế 

đã quay đầu nhìn lại chưa? Vì sao chúng ta 

không biết đường vào? Là vì chúng ta muốn 

hiểu. Bản chất của cái tôi là muốn hiểu, thường 

muốn biết, muốn rõ được tất cả. Chính vì vậy 

nên suốt đời không thấy được đạo.  

Hôm nay, các huynh đệ ngồi đây cũng 

muốn nghe, muốn biết, cũng muốn rõ được 

đường lối tu hành, đó là điều mà các huynh đệ 

mong muốn. Như vậy, trong tâm mong muốn 

này trải bao nhiêu kiếp cũng không được gì. Đây 

là một sự thật trên đường tu. Chúng ta suốt một 

đời chỉ cầu mong muốn được, đó là vấn đề sai 

lầm mà mỗi chúng ta cần phải nhìn nhận lại.  

Khi sinh ra trong đời này, nhớ một điều là 

ta đến với đời để trải nghiệm qua những nhân 

duyên thăng trầm mà tỉnh giác, chứ không để 

buồn vui trong những thăng trầm ấy. Là người tu 

thì phải mạnh mẽ nhìn thẳng sự thật, mà chư vị 

Tổ sư đã dạy rõ điều này. Tại sao chúng ta không 

tin lời Ngài, mà xưng là đệ tử của Ngài? Mình có 

tin lời Phật dạy, lời chư Tổ và những bậc Thiện 

hữu tri thức không? Đã tin thì tại sao cứ mãi ôm 
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những nhu cầu của thân này, nào là công danh sự 

nghiệp, những hoài bão vẫn chưa xong. Mục 

đích mình đến với đời chỉ thế thôi sao? 

Con hôm nay bớt sân rồi, cũng đỡ đỡ rồi, 

con qua được những phiền não sân si rồi… Dù 

rằng suốt cuộc đời chúng ta không có phiền não 

sân si gì cả thì ta cũng chỉ là người mê muội mà 

thôi. Chưa có thấy được gì trên con đường chư 

Thánh đức đi qua. Suốt cuộc đời ta không sân si, 

không giận hờn đố kỵ, không mở lời tổn thương 

ai, dù có đạt được như thế thì ta chỉ thành tựu 

được những thiện pháp trong đời, nhưng ta chưa 

quên được cái ngã, chưa rõ được nguồn tâm bổn 

tánh thì ta vẫn chưa thấy được đạo. Chúng ta đọc 

biết bao nhiêu sách, nghe không biết bao nhiêu 

đĩa rồi. Chúng ta suy nghĩ tốt xấu hơn thua, cho 

đó là tâm của mình, khi ngồi lại nhớ đến cái này, 

nhớ cái kia, lặp đi lặp lại. Hòa thượng Trúc lâm, 

Ngài thường nhắc rằng chẳng có pháp môn nào 

mới là một sự vi diệu. Đó là điều mong các 

huynh đệ cố gắng tập tu. 

Huynh chia sẻ một phương pháp thực hành 

tu tập, tuyên lại lời Sư Ông chỉ dạy, để chúng ta 

cùng nhận ra điều rất độc đáo, rất khác. Giờ này 

chúng ta còn mong cái này, muốn được cái kia, 

để tu cho thanh tịnh giải thoát, để sau được cảnh 

giới gì đó... rất là mơ hồ. Người đạt được đạo lý 

rồi thì người đó không bao giờ sử dụng tham sân 
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si, để ứng nhân xử thế. Người đó chỉ mở lời là từ 

ái, là bao dung, là độ lượng, mở lời là tỉnh giác 

tâm người. Muốn được tỉnh giác tâm người, mà 

tâm ta dẫy đầy phiền não thì làm sao mà tỉnh 

giác được tâm người. Chỗ này là chỗ quan trọng, 

huynh đệ cần phải nhớ. 

Tâm chúng ta bình yên thực sự thì mới có 

thể đem bình yên đến cho người, lý thuyết không 

làm cho người bình yên được. Muốn được bình 

yên như vậy thì gặp những chuyện thăng trầm 

trong đời, mình phải thật sự bình yên. Dù rằng 

chuyện đó có tổn thương mất mát gì cho cuộc 

sống này, đó là vấn đề muôn thuở đang chi phối 

chúng sinh từng ngày, từng giờ. Ta cũng không 

ngoại lệ. Thấy được như thế là bình yên. Có 

những huynh đệ khi học pháp rồi nói rằng, đệ 

hôm nay sống chết không quan trọng, sống thì 

sống mà chết thì chết thôi, kệ, không bận lòng 

chuyện đó. Nhưng mà mất năm triệu đồng thì 

hoảng lên. Và nghi người này, ngờ người kia, mở 

lời nói xa nói gần làm tổn thương người. Mất có 

năm triệu mà khổ đến thế thì nói chi đến mất 

mạng mà bình yên được! 

Một lối tu độc đáo là khi người có đạo lý 

thì lấy tâm hiếu làm đầu. Huynh nhắc nhở một 

chút như vậy. Vì khi nghe “Đem tâm ra đây ta 

an cho”, ta cũng nghe câu nói đó mà sao chưa 

ngộ? Ta nghe như đùa vậy, nhưng đối với ngài 



Tập 2 | 84 

 

Thần Quang không dám xem thường, mà cung 

kính tìm lại cái tâm lăng xăng đó. Khởi một niệm 

tìm không dấu vết nhưng rõ ràng hiện tiền, nghe 

mọi âm thanh vang lên chưa từng thiếu vắng, mở 

mắt thấy khắp trời người, tâm phiền não không 

còn nữa, nên tin rằng chỗ đó là thường trụ tâm 

mình, nên có đường vào. Có nghĩa là giờ này, 

Ngài không lo cái tâm lăng xăng, suy nghĩ buồn 

vui giận hờn, đã quá đủ. Cái biết buồn vui, suy 

nghĩ giận hờn, cái biết ấy chưa từng là buồn vui, 

suy nghĩ giận hờn. Nếu buồn là mình thì vui là 

ai? Vui là mình thì giận là ai? Đó là những trạng 

thái tham sân chi phối trong kiếp người, là chiếc 

bóng do cái tôi đặt tên. Nhớ như vậy. Huynh đệ 

đừng bao giờ tìm để tu thêm cái gì nữa, chỉ biết 

tất cả mọi tư duy lăng xăng, đúng sai phải trái, 

đều không có khả năng chi phối đời mình nữa, 

người đó về sau không lầm. Đây là lối tu độc 

đáo, trọng tâm của Tôn sư hướng dẫn. 

Lâu nay nghĩ tâm bất an là mình, mà 

không quan sát tướng sanh diệt của những trạng 

thái tâm ấy, nên cuối cùng mình không biết 

chính mình. Hôm nay huynh chỉ nói tới đây, các 

huynh đệ cần vượt qua cái tự ngã của mình. Khi 

Thiện hữu tri thức còn nhân duyên ở với mình thì 

cần tranh thủ có điều gì chưa yên, liền tham vấn 

thưa hỏi, đó là bậc trí. Vô thường không biết 

mình kết thúc đời này lúc nào. Các huynh đệ 
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thường thỉnh Phật trụ thế nhưng nay chưa thỉnh 

được Ngài, mà ma tâm thường an trú nơi thân 

này. Mình có sẵn Đức Phật, hãy thỉnh Ngài trụ 

thế. Tức là từ nay, sống với chính mình bằng tâm 

từ bi đức hạnh, bao dung độ lượng với tất cả 

nhân sinh. Hạnh ấy được thực hiện trên mọi nhân 

duyên khi ta đối diện, đó mới gọi là thỉnh Phật 

trụ thế.  

Xưa nay mình thỉnh cái bóng dáng, cái ảo 

tưởng trụ thế. Không lẽ cứ như thế cho đến khi 

mất thân này sao? Vậy thỉnh Phật trụ thế là gì? 

Từ nay thời gian còn lại, ta an trú nơi tâm bình 

đẳng từ bi yêu thương, như đức hạnh của quý 

Ngài, cho đến lúc không còn thân này nữa. Một 

tư duy như thế làm thay đổi cách ứng xử, thay 

đổi cái nhìn cuộc đời trong tâm bao dung từ ái, 

sẵn có nơi mình. Không tốn thời gian hay tài 

chính gì cả, chỉ ngay nơi mình mà thay đổi cái 

nhìn và sự ứng xử. Chỉ thế thôi.  

Tại sao chúng ta muốn trở thành người 

Hiền đức mà phải hẹn, phải chờ? Trước những 

vô thường từng giờ, từng phút đang chi phối thân 

này mà không hẹn. Vậy sao gọi là người trí tuệ? 

Giờ này còn thời gian nữa đâu mà không an trú 

với tâm này. Thỉnh Ngài về trụ thế một năm 

xem, không thì thỉnh thử một tháng cho biết, vợ 

an vui, chồng an vui, bà con hàng xóm cũng an 

vui. Thỉnh một ngày an vui một ngày, thỉnh một 
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kiếp an vui một kiếp. Đã mấy mươi năm phiền 

não rồi, sống không phiền não một tháng thôi 

chẳng lẽ không sống được? Đây là lời nói cuối 

cùng của buổi giảng hôm nay. Nếu như huynh đệ 

chúng ta có tâm cầu học thì cũng đã học được 

rồi, phần còn lại chỉ thực hành ứng dụng thôi. 

Nếu ứng dụng viên mãn theo lời dạy của quý 

Ngài, lòng tin vững chắc, lập nhân như thế thì 

đời này an vui và đời sau cũng mãi an vui.  

Mỗi khi ta đối diện với ba ngôi Tam Bảo, 

thường thấy hình tượng của Đức Phật trên môi 

mỉm cười, các huynh đệ lắng nghe bài Thinh Âm 

sẽ nói về nụ cười của Ngài: 

Phật nghe hết mọi khổ sầu  

Phật nghe hết mọi nỗi đau kiếp người  

Trên môi Ngài vẫn mỉm cười  

Vì Ngài cũng chính là mình đó thôi 

Vui buồn bao kiếp xa xôi 

Trôi hoài trôi mãi nay ngồi bình yên  

Ngài về từ chốn đảo diên 

Ta từ nơi chốn đảo điên không về  

Từ nơi mộng mị mãi mê 

Gieo bao nỗi khổ nay về cầu xin 

Cầu hoài cầu mãi - Có linh? 

Lắng nghe hai tiếng - Tâm kinh - vọng về  

Vọng từ trong những cơn mê  

Vọng trong trí tuệ vọng về tánh không... 

Kính chúc huynh đệ một đời an vui! 
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NỖI KHỔ CỦA AI 

  

  

húng ta có duyên lành được sự dạy dỗ 

của chư Thánh đức theo chiều nhân 

quả, nhưng chúng ta không nhận rõ mà cứ ngỡ 

phước điền là sự giàu có, sự sung túc. Thực ra, 

phước điền là một nội lực viên mãn trong Chánh 

pháp, thấy rõ muôn duyên thịnh suy được mất là 

một tướng sinh diệt không thật, nên mới đủ sức 

để đối diện với những đau khổ thăng trầm của 

kiếp người và tâm ta được bình yên đi qua. Đó là 

phước lớn nhất chứ không phải phước là nhận 

được nhiều của cải danh vọng. 

Hôm nay, con có duyên được nếm trải nỗi 

đau của kiếp người thì đó là phước, chứ không 

phải là một sự vô phước, bất hạnh. Mấy ai nhìn 

ra điều này. Chỉ thấy phước là được. Nhưng 

phước cũng còn là mất nữa vì cái mất ấy là một 

sự công bằng theo chiều nhân quả, thấy được 

như vậy thì mới gọi là người tin sâu nhân quả, 

mới thật sự có tâm an vui nơi khổ đau, vì hoan 

hỷ chấp nhận khổ đau thì mới thành tựu được 

phước điền, nên khổ đau cũng gọi là phước. Tại 

sao trong đời này chúng ta khổ nhiều hơn vui? 

C 
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Là tại vì nhiều đời rồi, khi những nỗi khổ đến thì 

ta không chấp nhận, mà từ nỗi khổ đó ta lại làm 

khổ thêm cho cuộc đời, từ nơi ác nhân xưa của ta 

nay thành ác quả nhưng ta không đủ sức chấp 

nhận ác quả, mà tạo thêm ác nhân nơi ác quả của 

mình, nên khổ chồng thêm khổ. Người tu học tin 

sâu nhân quả thì nỗi đau đến với chúng ta, cũng 

là sự công bằng từ nhân đến quả thì ta sinh tâm 

hoan hỷ chấp nhận. Chỉ chấp nhận niềm vui thôi 

mà không chấp nhận cái khổ, nên nỗi khổ tồn lại. 

Ngay trong đời này ta chấp nhận khổ như chấp 

nhận niềm vui, nên đời này an vui thì làm sao 

đời sau không an vui được! Bây giờ, các huynh 

đệ có chịu chấp nhận nỗi khổ là niềm vui không? 

Nỗi khổ chính là niềm vui mà sao không ai chấp 

nhận cái khổ? Ai cũng muốn được an vui, hạnh 

phúc nên niềm vui đối với đời huynh đệ mình rất 

ít, còn nước mắt thì quá nhiều. Bây giờ hãy cười 

trên nước mắt. Hãy mở lòng đón nhận phước 

điền. Chúc các huynh đệ có đủ nghị lực, nhận 

những điều không may mắn đến với ta bằng tâm 

an yên, như đón nhận những tài lộc. Bậc Đại Trí 

tuệ, tâm luôn an vui trên hai vế cuộc đời. Là đệ 

tử Phật thì phải thông suốt được hai mặt cuộc 

đời, mới an yên đi qua mưa bão của đời người. 

Đó là điều sư huynh nhắc nhở. 

Hôm nay Sư huynh chia sẻ những điểm 

trọng yếu, để huynh đệ biết khuyết điểm lớn nhất 
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của đời người, là chối bỏ nỗi đau mà chỉ chấp 

nhận hạnh phúc. Nỗi đau của ai? Là của mình 

theo chiều nhân quả. Không chịu nhận nên nó dư 

ra đó, cứ tồn đọng lại qua nhiều đời ta đã từng từ 

chối, nên nước mắt nhiều hơn nụ cười. Không 

còn bao lâu nữa, thời gian còn lại hãy nhường cái 

hay, nhường cái hơn cho đời. Vì ta tốn quá nhiều 

thời gian dành cái đúng, cái hay về mình trong 

ứng nhân xử thế. 

Cây mai phải nhận những dòng nước lạnh 

giá buốt của mùa đông, chấp nhận những mùi hôi 

của phân bón và những giọt mồ hôi của người 

trồng. Khi chuẩn bị nở hoa thì cây mai phải bị 

trẩy hết lá, máu chảy đầy cơ thể, gồng mình 

trong giá buốt của mùa đông để đón nhận mùa 

xuân với những cành mai đẹp. Tiếng đẹp ấy đã 

phải đổi bằng bao nhiêu tương tàn của một kiếp 

mai. Huynh đệ ta cũng phải bị trẩy hết những lá 

ta, lá tôi, lá ngã… trẩy sạch trơ trụi ra để nở được 

hoa đức hạnh, đón nhận được những phiền não 

cuộc đời, đón nhận được những khổ đau, sự thiệt 

thòi mà tưởng chừng như không thể. Nay các 

huynh đệ nghe được điều này rồi tâm an nhiên đi 

qua đời này.  

Hãy “Như Sư tử hướng về phía trước, 

không ngại gì những tiếng thú hoang”. 

Xưa nay, ta nhầm lẫn một điều đáng 

thương nhất là lấy thân dụng tâm. Ta từ thân này 
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hình thành lên cái tôi ảo tưởng, sinh ra sự mong 

muốn của thân, mong mọi điều được như ý nên 

ta khổ. Thân này mong muốn được như ý, nhưng 

tâm vận hành trên thân này theo luật nhân quả, 

nên chuyện bất như ý đang xảy ra trong mỗi thân 

thể. Hoàn toàn bất như ý hoài, vì thân muốn một 

đường mà nhân quả lại thực thi một ngả. Nhân 

quả như người thi hành án, còn mình chống lại 

án nên khổ. Cho nên người tu là tuỳ duyên thuận 

pháp, có nghĩa là thuận theo chiều nhân quả nên 

tâm được an vui.  

Tâm là bình đẳng mà tại sao ta có nước 

mắt? Là tại vì ta đã từng gieo nước mắt đó cho 

đời, gieo nỗi đau cho nhân sinh trong quá khứ, từ 

nơi tánh bình đẳng ấy ta nhận lại những khổ đau 

và dòng nước mắt đã gieo. Tự tánh đem nước 

mắt đó đến trả lại. Mình phải chấp nhận dòng 

nước này mới gọi là bình đẳng tánh.   

Tình yêu bạc bẽo, mất chồng mất vợ và 

những điều không như ý, là Pháp giới tánh đang 

dụng thân ta theo nhân quả. Còn ta thì lại muốn 

dụng Pháp giới tánh theo ý mình. Con nguyện 

cho con được cái này, nguyện cho con được cái 

kia, tại sao con làm được nhiều việc lành mà con 

lại gặp những điều không như ý như vậy…  

Nhớ là Tâm dụng Thân này. Xưa nay mình 

lấy thân này dụng tâm, tức là mình có cái thân 

này và mình muốn được. Còn tâm dụng thân tức 
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là tâm rải đều, nhân xưa lập nên quả nay con 

phải thọ, không có quyền cưỡng lại. Xưa ta có 

những lần bố thí, có những lần cúng dường, 

trang nghiêm cầu pháp và có những lần ta thô lỗ 

với cuộc đời bằng mọi thủ đoạn. Cái đó trong 

tâm thức lưu lại những duyên thiện ác rõ ràng, 

mà ta trải qua trong từng giai đoạn kiếp người.  

Ta vào trường đời để học và chấp nhận, 

chứ không phải vào đời này để buộc đời phải 

như ý ta. Các huynh đệ đã gieo vào cuộc đời này 

bao nhiêu thiện ác rồi? Bài pháp đơn giản như 

vậy nhưng chúng ta không chịu hoan hỷ nhận. 

Ngày mai có thể chúng ta sẽ gặp tai nạn, ngày 

mai có thể ta gặp điều thiện lành, hạnh phúc. 

Từng đoạn, từng đoạn là những hạt giống ta gieo 

trong quá khứ. Gieo giống nào thì giờ mọc lên 

giống đó. Ta chỉ hoan hỷ đón nhận nó chứ không 

có quyền từ chối, nếu từ chối thì sẽ tạo thêm 

nghiệp, nghiệp lại chồng nghiệp cho ta trong 

tương lai. Các huynh đệ có đồng ý như vậy 

không?  

Đây là những điều chư Tôn đức chia sẻ rất 

là thực, không cầu kỳ, chỉ mong các huynh đệ 

nhớ để sau này đừng bao giờ trách cuộc đời, 

trách người, mà trách ta không khôn khéo đã 

gieo những hạt giống như thế. Ruộng mình gieo, 

đến ngày thu hoạch lên ngay ruộng của mình, 

chứ không thể gặt ở ruộng của người khác. Ta là 
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tâm địa, là ông chủ, là lão nông mà không chọn 

hạt giống để gieo, cứ gieo vô tội vạ nên trách sao 

ruộng ta không tốt. Sao ruộng người hoa mọc 

rực rỡ, còn ruộng mình thì nửa cỏ nửa hoa? 

Sư Ông đã dạy Nhân Hoa, Quả Cỏ. Tức có 

niệm thiện lành là hoa, ở trong ta mà không để ý 

chăm sóc niệm thiện lành đó, chỉ để ý những 

toan tính thù hận tức giận là cỏ, cứ chăm ruộng 

cỏ của mình. Cỏ thì không dùng được, còn hoa 

thì được ngắm nhìn, được tôn vinh nơi cung 

kính. 

Ta bị một nỗi đau nào đó, như cây mai 

gồng mình chấp nhận bị trẩy lá, máu chảy ra 

dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời mới có 

được hoa đẹp. Ta tôn kính đặt ở trên bàn thờ 

hoặc vị trí trang trọng nhất trong gia đình, để gọi 

là hoa đẹp. Có được cái đẹp đó thì phải đổi biết 

bao nhiêu khổ đau và nước mắt. Có bậc Thánh 

nào mà không trải qua khổ đau vinh nhục và cả 

ngàn lần sai lầm trải mình trong kiếp nhân sinh. 

Trong những nỗi khổ tận cùng ấy, quý Ngài tỉnh 

giác trên mọi duyên không thật, nên các Ngài từ 

tốn khiêm cung, cung kính tri ân cuộc đời từ 

trong những nghịch duyên, tạo nên những bậc 

Hiền nhân Thánh đức. Là người đức hạnh thì 

chúng ta phải đổi bao nhiêu khổ đau, sỉ nhục, coi 

thường, chà đạp…, gồng mình chảy máu như 
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những vết thương xưa ta đã từng tạo cho đời, cho 

người.  

Hôm nay các huynh đệ về lễ Phật, nghe bài 

chia sẻ này để ta vững vàng đón nhận khổ đau, 

như đón nhận phân bón cho cây mai nở hoa 

trong mùa xuân.  

Thiền sư Mãn Giác đã dạy: 

“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua xuân trước một cành mai”. 

Cành mai ấy đổi biết bao nhiêu nước mắt. 

Các huynh đệ phải là cánh hoa mai mùa xuân. 

Con sẽ là hoa mai mãi mãi vì con biết, con đã 

nhọc nhằn bao nhiêu kiếp rồi, chứ không phải 

chỉ kiếp này. Kiếp này con rơi nước mắt, cũng 

chính là những dòng nước mắt mà con đã từng 

gây tạo cho nhân sinh nhiều đời, còn đọng lại 

đến hôm nay. Cho con đủ sức tỉnh giác mà hoan 

hỷ, an vui trên những vô minh mà con đã gây 

tạo.  

Qua bài Lập Nhân Ở Đâu của huynh Chơn 

Hạnh Tường thì rõ ràng huynh nhắc nhở đại 

chúng, là mình ở nơi phiền não thường ngày thì 

tự nhiên hình thành cái nhân, nên cái quả tất 

nhiên là phiền não, khổ đau. Mình ở nơi an vui 

trong mọi duyên thì lập nhân nơi tự tánh, quả 

khổ đau từ đó vắng bóng. Nhưng các huynh đệ 

học lập nhân nơi tự tánh mà hành nhân nơi phiền 
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não, làm sao tránh thọ quả phiền não. Lập nhân 

thường giác nơi thanh tịnh ở thân này, dù là 

người nhiều tiền thì đó cũng là nhân của một đời, 

chưa phải là nhân sâu nơi tự tánh. Đã là nhân sâu 

của tự tánh thì hoàn cảnh thân ta ở bất kỳ cảnh 

nào, cũng là ở nơi thường chơn thanh tịnh. Thân 

thì tạm thời. Tâm thường tịch chiếu. 

Tất cả những gì mình biết được đều là đối 

tượng. Niềm đau, hạnh phúc, sự khinh miệt, tổn 

thương…, tất cả mọi cái đều là đối tượng do tự 

tánh biết tới. Tự tánh là cái biết. Tất cả mọi 

duyên xảy ra, đều dưới sự soi chiếu của tâm 

thanh tịnh. Đừng dại gì để các duyên làm tâm ta 

điên đảo, nước mắt rơi từng giờ, rất là uổng phí 

một đời.  

Đức Phật hóa thân trong tất cả chúng sinh 

bằng mọi hình tướng. Ngài mặc áo đời, áo người 

cùng đồng hành nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có 

phước duyên gặp được Ngài trong đời này, nên 

cần cung kính lắng nghe và thực hiện liền. Sư 

huynh biết rằng, môi trường đào tạo về tài chính 

thì hàng trăm người lao vào để học, còn môi 

trường đào tạo bậc Hiền nhân Thánh đức thì 

vắng bóng, không có ai về. Lớp học miễn phí 

không ai học, còn lớp tài chính thì phải đầu tư 

vào đó lớn, trong đó trộn lẫn biết bao phiền não, 

thủ đoạn lừa lọc, ganh tị, tức giận để ra có khối 

tài chính ở đời. Tài chính buộc phải để lại và ôm 
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những được mất, hơn thua, hận thù, mang đi đâu 

thì các huynh đệ biết rồi. 

Người có trí tuệ thì ngày ngày đêm đêm, 

như những đứa trẻ thơ hỏi mẹ: mẹ ơi, cha ông 

mặt trời là ai, cha của con dế là ai… hỏi cho tới, 

đến khi không còn gì để hỏi. Tuổi thơ có tính ưa 

hỏi, cái gì cũng hỏi, hỏi rất nhiều nên cái gì 

chúng cũng biết hết. Chúng ta là người lớn rồi, 

không hỏi như là tuổi thơ nhưng ngày ngày 

thường tham vấn, thường nghe những bậc Thiện 

hữu tri thức nhắc nhở đánh thức, để chúng ta 

được ảnh hưởng nhân cách và lòng từ bi đức độ 

nơi quý Ngài. Cho đến khi quý Ngài trao trọn tài 

sản đó cho ta thì ta là Thiện hữu tri thức, nối tiếp 

ngọn đèn, như huynh có viết câu: Nếu là đèn thì 

có khả năng thắp sáng ngọn đèn khác, dù những 

ngọn đèn ấy đã tắt. Còn biết mình là ngọn đèn 

đã tắt sau mưa bão thì phải kết duyên với quý 

Ngài, để được thắp sáng như những ngọn đèn soi 

sáng nhân sinh. Nhưng đôi khi, chúng ta lại an ở 

cái hiểu biết của mình, an nơi buông xả của 

mình, thôi bớt tham sân si là được… tới đó chấm 

hết, cũng chỉ vì ngớ ngẩn một đời người. Học 

chưa hiểu nhưng khỏi cần hiểu, đi làm ăn kiếm 

tiền cái đã. Chưa rõ vấn đề nhưng lại không cần 

hỏi cho ra, mà cứ từ từ rồi tính. Vậy mà kế hoạch 

làm ra tiền thì bằng mọi cách để tạo cho ra. Nếu 

như hạt giống giác ngộ trong đời ta, mà ta cũng 
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ngày đêm tham vấn cầu học giống như tìm đủ 

mọi cách tạo ra tiền, thì đó là những bậc Hiền 

nhân đạo đời viên mãn. Bởi vậy, chúng ta lập 

nhân gì, ở đâu thì xem lại cuộc hành trình của 

chúng ta, chứ không phải ta cầu gì mà được.  

Các Đức Phật và các vị Bồ Tát đang ngồi ở 

đây đều nghe rõ ràng, đây là toàn bộ nhục thân 

Như Lai. Trong chúng ta có một Đức Phật. Mình 

giàu có nhiều tiền thì các Ngài cũng không có 

vui gì lắm, mình nghèo xơ xác thì các Ngài cũng 

trọn lòng biết rõ, nhưng các Ngài chưa từng ở 

nơi giàu và nghèo. Trong ta có một vị như thế. Ở 

với vị đó rồi thì ta đi qua đời này như vào trường 

đời để học những điều xảy ra. Học cái vô 

thường, mới được đó nhưng lại mất. Ta chưa ngộ 

được vô thường nên thịnh suy được mất cứ tới 

hoài để ta thuộc bài. Bởi vậy, ai đang khổ trong 

đời này là vì chưa thuộc bài. Nếu thuộc bài thì 

nước mắt ngừng rơi.  

Khi Đức Phật về thăm hoàng cung, ngài 

Da Du Đà La đã nói với ngài La Hầu La rằng: 

Con hãy đến xin tài sản vô giá của Thế Tôn. 

Trong khi ngài La Hầu La được thừa kế một tài 

sản rất lớn là ngai vàng điện ngọc, thì ngài Da 

Du Đà La lại nói với con rằng: người ôm bình 

bát kia có tài sản rất lớn. Ý nghĩa rằng, tài sản 

lớn nhất của mình là một Tánh Biết viên dung. 

Cái đó không có gì làm tổn hại được. Đó là trí vô 
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sư, là bổn tâm, chứ không phải tài sản của nhân 

sinh, của đời người.  

Trong thân có một tâm, là cái biết hỏi biết 

nói với Sư huynh và Sư huynh cũng dùng tâm đó 

biết hỏi, biết nói với mọi người. Tài sản này 

không phải của riêng Huynh mà là của tất cả mọi 

người đang đồng sở hữu. Đó là tài sản lớn nhất 

mà Đức Phật đã nhận ra, để lại cho nhân sinh. Từ 

đó đến nay mấy ngàn năm rồi chưa mất. Khi 

chúng ta ra đời thì cũng dùng tài sản nơi bổn tâm 

tự tánh, khi ta mất đi thì tánh biết ấy vẫn đồng 

hành trong nhân sinh. Đó là tài sản vô giá của vũ 

trụ đang đồng hành với ta từ muôn thuở. 

Hôm nay, Sư huynh đọc lại một đoạn thơ 

để kết thúc bài này. Chúng ta nhớ là lập nhân ở 

nơi vô tâm trên mọi duyên, chứ đừng ở nơi mọi 

duyên mà khổ đau. Kính chúc huynh đệ tinh tấn! 

Xin cúi xuống lắng nghe đời chỉ dạy  

Cho con qua  

Qua những bước thăng trầm 

Nuôi con lớn 

Trong những ngày mưa bão  

Thật bình yên  

Mưa bão bỗng vô thường 

Nỗi khổ đời người bao nỗi đau thương 

Nỗi khổ ấy của ai 

Ai là người mang nỗi khổ… 

Kết thúc bài này hỏi nỗi khổ ấy của ai? 
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KHÔNG CÓ TÔI 
  

  

ính thưa đại chúng, hôm nay là ngày tu 

học định kỳ, huynh chia sẻ bài Không 

Có Tôi để chúng ta cùng suy ngẫm. Có những 

người có tu học hoặc những người không có tu 

học, nhưng khi sinh ra vẫn biết việc thiện là gì, 

vẫn biết lời nói khiêm hạ từ tốn là những câu nói 

tốt, biết những cử chỉ bao dung độ lượng là 

những nghĩa cử của người có trí tuệ và đức hạnh. 

Vậy tại sao ta biết những điều như thế nhưng đến 

nay ta lại không tốt chút nào? Cũng mong rằng 

các huynh đệ được học, được nghe thì cần nhớ, 

đừng chờ tới ngày tu học mới oai nghi đức hạnh 

trong ngày đó, vì trước những vô thường này 

chắc gì mình còn được tham dự ít phút nữa đây. 

Hôm nay các huynh đệ sống hai mươi 

năm, năm mươi năm, có những huynh đệ bảy 

tám mươi năm rồi, nhưng vẫn không nhớ đến 

chuyện kiểm soát tâm mình. Các huynh đệ nhớ 

rằng, khi người có trí tuệ thì không bao giờ mở 

lời làm tổn thương ai, dù đó là con của mình sinh 

ra thì cũng cần có sự tôn trọng và thích được 

nghe lời nói từ ái. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ có tin 

K 
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tưởng nhất vào bốn người, người để coi nhà giữ 

cháu cho mình là cha và mẹ, tức là ông bà nội và 

ông bà ngoại. Cuối cùng khi lớn tuổi, mẹ cha 

muốn đi chùa lại không đi được, muốn học pháp 

cũng không học được cũng chỉ vì con, vì cháu 

mà trước khi lâm chung chưa có được một ngày 

lễ Phật, chưa một ngày làm được những việc 

thiện lành, chưa một ngày được tu, được học 

cùng với Pháp hội để tìm lại chính mình, mà an 

vui trong Chánh pháp. Thật là bất hạnh.  

Hôm nay Sư huynh cũng nhắc nhở rằng, 

đối với cha mẹ trong huynh đệ chúng ta phải tôn 

kính trước, rồi sau đó mới tạo duyên lành. Cha 

mẹ suốt cuộc đời lo cho ta rồi, báo hiếu duy nhất 

không có nghĩa là lo cho cha mẹ đầy đủ tiền bạc 

phương tiện, nhưng những bậc làm cha mẹ 

không có duyên lành gặp được Phật pháp, tâm 

vẫn còn sân si đố kỵ, vẫn còn thương ghét bực 

mình thì những người con đó chưa trọn hạnh 

hiếu với đấng sinh thành. Bởi vậy, thứ nhất mình 

là người phật tử, là con của Phật sao không học 

được những lời từ ái, bao dung, đức hạnh, những 

nghĩa cử khiêm cung mà dâng lên những đấng 

sinh thành, ứng xử với đời, với người. Được như 

thế mới là con Đức Phật, mới xứng đáng là đệ tử 

của Ngài. Khi ta chọn được cách nhìn và cách 

ứng xử hiền đức như vậy thì tâm mình an vui, ai 

ở gần mình cũng an vui. Con cũng về ở gần bên 
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mẹ cha và mẹ cha cũng thích ở gần những đứa 

con hiền từ đức hạnh, cung kính và hiếu thảo. 

Con có đầy đủ đức trí như vậy, dù con có nghèo 

cha mẹ cũng thích ở chung. Những người con 

giàu có đầy đủ phương tiện, không thiếu cái gì, 

nhưng mà thiếu cái đức cái trí cái hạnh thì cha 

mẹ cũng không muốn ở gần. Giàu tiền bạc nhưng 

nghèo cái đức, đó là khiếm khuyết của người con 

Phật. Thầy Y Chỉ đi giảng ngoài miền Bắc, giảng 

xong có một bà cụ đứng lên chắp tay, rưng rưng 

nước mắt, bà khóc và quỳ dưới chân Thầy: Kính 

bạch Thầy, sau thời pháp này, con biết gần bảy 

mươi năm rồi con ở ngoài này mồ côi Chánh 

pháp.  

Sự khát vọng Chánh pháp quý như vàng, 

như ngọc mà rơi nước mắt. Còn chúng ta nghe 

Chánh pháp đã quá lâu rồi. Có lẽ học nhiều rồi, 

hiểu nhiều rồi, nhưng không có một người nào 

an yên giữa cuộc đời này. Không biết làm sao. 

Trong kiếp người chỉ biết giữ cái thân này, tương 

tàn với nhau tiền tài danh vọng sắc đẹp, cho đến 

tất cả mọi nhu cầu của thân này. Có thể suốt 

cuộc đời này vì tiền tài, vì con cháu, vì công 

danh sự nghiệp mà phải đổi bằng nước mắt. 

Chưa có ai có duyên lành để tỉnh giác về nguồn 

nhận lại tâm này. Nên quý Ngài hóa thân sinh 

nơi kiếp người, khoác chiếc áo người có hình hài 

giống như ta, rồi trong duyên kiếp người ấy quý 
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Ngài đồng hành với chúng ta, cùng nếm trải khổ 

đau. Từ nơi khổ đau ấy mà các Ngài hướng dẫn 

chúng ta ngay nơi các pháp không thật, các Ngài 

dạy rằng: Các con ơi không thật đâu, vì các con 

không phải thân người. Các con có tâm thanh 

tịnh không mang tướng người. Tâm ấy không có 

bóng dáng của sự sinh tử nên vẫn trường tồn mãi 

mãi. Từ vô thủy đến nay các con cứ nhớ thân mà 

quên tâm. Cuối cùng mới gọi là có sanh có tử. 

Chính vì sợ chết, sợ bệnh, sợ nghèo, sợ khổ nên 

đến giờ này sáu bảy mươi năm, nỗi lo sợ trước 

sanh tử khổ đau được mất đã chi phối các con 

nhiều đời và cũng đang chi phối các con trong 

hiện đời, trước những lo âu thịnh suy được mất. 

Đó là điều chư Tôn đức nhắc nhở các con, 

thường ghi nhớ mà tỉnh giác để chấm dứt mọi 

khổ đau.   

Hôm nay huynh gặp gỡ huynh đệ, biết rằng 

có những huynh đệ mới vào ngồi nghe nên 

huynh nói sơ qua đề tài đó một chút, để huynh đệ 

nhận lại mình. Nhớ rằng các Ngài khoác chiếc áo 

người để tìm chúng ta, để chia sẻ với chúng ta 

những điều các Ngài đã trải nghiệm từ vô số 

kiếp, mà thành tựu viên mãn đạo nghiệp. Chứ 

các Ngài biết rằng, khi chia sẻ tận nguồn của 

những nguyên nhân khổ đau và con đường thoát 

khổ, mở đường chỉ lối như chúng ta có đủ vật 

thực, chỉ cần chế biến và sử dụng thôi nhưng vẫn 
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đói khát, trong khi chúng ta huân tập đầy một 

kho Chánh pháp, mà sao tâm vẫn chưa an vui. 

Đây là một điều rất lạ! Chúng ta có bao giờ tự 

hỏi, lương thực chất đầy kho mà vẫn đói khát 

từng ngày, chỉ ứng dụng thôi liền được no đủ mà 

an vui mãi mãi, thành những bậc Hiền nhân 

người người cung kính. Có bao giờ ta tự hỏi lại 

chính mình. Cả một đời ngớ ngẩn, vẫn đói khát 

lang thang, đến nay vẫn chưa nhận lại kho báu 

nhà mình là vậy.  

Xưa nay ai trong chúng ta cũng từng lễ 

Phật. Nhưng dưới mắt của chư Thánh đức thì 

chưa có một chúng sinh nào lễ được Như Lai, trừ 

bậc Thánh hiền. Vì các huynh đệ còn phiền não, 

còn tức giận, còn không vui với ai đó, không 

thích ai đó thì làm gì lễ được Phật. Những điều 

tốt xấu đúng sai, tổn thương hay xúc phạm, ca 

ngợi hay khiển trách, toàn bộ những hình ảnh đó 

đều từ trong bình đẳng tánh hóa sinh ra theo 

nghiệp duyên của nhân sinh, để chúng ta cảm 

nhận. Khi nào ta cung kính được chúng sinh thì 

lúc đó mới lễ được Phật. Bây giờ huynh đệ cung 

kính được người mình quý mến yêu thương, 

người làm lợi cho mình thì đem tâm kính trọng. 

Khi không còn lợi nữa thì bỏ sang một bên. Có ai 

làm lợi cho mình nhiều nhất như cha mẹ không, 

nhưng đến giờ cha mẹ không còn sức để đáp ứng 

nhu cầu của mình thì quên đi, bẵng đi. Chúng 
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sanh là vậy. Chúng ta là vậy. Tiếp cận những 

người Giám đốc, Trưởng phòng làm lợi cho ta 

bằng những mối quan hệ lợi lộc thì ngày đêm 

nhớ tưởng, mẹ cha lúc này hết lợi rồi nên chẳng 

nhớ tưởng. Vậy sao gọi là người Hiền đức chứ! 

Có cái tâm như vậy thì làm gì là con Phật. Không 

phải con của Phật thì con của ai là biết rồi. 

Các huynh đệ thường nghe những buổi 

giảng của bậc Thiện hữu tri thức, để dành đó thể 

hiện với người khi đối đãi, chứ chưa thực sự ứng 

dụng lời dạy của quý Ngài để khiêm cung. Đây 

là điều bất hạnh nhất cho người học Phật. 

Khi học được những điều thanh tịnh, cao 

thâm từ ái, rồi lấy những điều đó đi đo người. 

Nhận xét người kia nói hay nhưng còn thô lỗ. 

Người này nói lời thanh tịnh nhưng còn cố chấp. 

Còn người nọ nói một đường làm một ngả. Học 

chỉ để có thước đo, đi đo lường người khác, bất 

kỳ ai cũng bị mình đo lường nhận xét, sau đó 

mình cũng buồn hay vui qua sự nhận xét về 

người. Cuộc đời ta đã làm như thế lâu rồi. Luôn 

để ý người đó nói được nhưng có làm được 

không. Để ý huynh đó nói hay lắm mà sao vẫn 

còn sân si, còn cố chấp. Hết cuộc đời tu chúng ta 

đi tu cho người khác, nên một đời ta chưa cung 

kính được chúng sinh thì làm sao lễ được Phật. 

Chúng ta đến với đời này để học hỏi, trải 

nghiệm thăng trầm của một kiếp người như thế 
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nào, chứ không phải để đau khổ qua những thăng 

trầm ấy. Ta giống như người đi dạo qua các 

cảnh, dù cảnh có như thế nào thì người dạo vẫn 

an vui, chứ không phải dạo qua để đánh mất 

mình rồi cùng khổ đau với cảnh đó. Thấy tất cả 

các cảnh. Biết vậy thôi. Chứ dạo qua rồi đánh 

nhau, tranh giành, khổ đau với cảnh mình thấy 

thì rõ ràng không có trí tuệ.  

Đi qua đời này, ta khoác rất nhiều loại áo 

dạo qua các cảnh. Lúc mặc áo con, lúc mặc áo 

chồng, áo vợ, áo giám đốc, áo kỹ sư, áo lãnh đạo, 

áo nhà tu, áo phật tử… để ta nhận biết cuộc đời 

là như thế nào, chứ không phải đời này là nơi 

thường trú của mình. Huynh nói như vậy, các 

huynh đệ có tin là mình đi dạo qua, hay tin mình 

là cuộc đời? Mình biết cuộc đời này chứ không 

phải mình là cuộc đời này. Đừng chôn mình vào 

cuộc đời này mà quên rằng, mình từ đâu đến đây. 

Sao đến giờ này vẫn còn nặng nề đến thế. Không 

lẽ nói lời hiền từ cũng phải tập nữa sao? Cái tâm 

khiêm hạ của ta là có sẵn, mà bây giờ tập khiêm 

hạ, lúc được lúc không. Chỉ có chọn cho mình lời 

nói dịu dàng từ ái, một nghĩa cử bao dung làm 

lợi lạc cho mình, cho người. Đó là một giá trị, 

một nhân cách sống mà mình đủ khả năng xây 

dựng cho mình thực hiện những điều sẵn có nơi 

mình để được an vui, mà đến nay vẫn không thực 

hiện được. Vậy mà thường nói với đời với người, 
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ta là người trí tuệ, ta là người hiểu biết. Một việc 

thay đổi mình để làm lợi lạc cho đời, cho mình 

vẫn không biết thì sao gọi là người hiểu biết. 

Chúng ta có bao giờ nhìn lại mà thẹn với lòng 

mình không?   

Có những huynh đệ ở nơi Pháp hội này 

cũng đã bỏ thân nhiều rồi, những người bỏ thân 

ấy luôn nghĩ rằng mình cũng còn lâu lắm. Giống 

như huynh Diệu Tâm ở chúng Hòa Hiệp nói: Đệ 

cũng cố gắng sắp xếp sang năm đệ cũng đi tu, đi 

nhập thất chứ, đệ ráng nhưng cũng chưa lo 

được… thì đúng y bữa đó, lấy cái ghế đứng lên 

sửa bóng đèn, trượt chân đập đầu xuống và đi 

ngay lúc đó. Nhưng huynh ấy vẫn nghĩ mình 

chưa, năm nay mình mới có sáu mươi mà. Chúng 

ta thường nghĩ rằng, mình năm nay mới hai 

mươi, mới ba mươi, còn trẻ lắm mà. Không biết 

lấy gì để đong đếm với vô thường mà vẫn không 

tỉnh giác ngay phút giây này. Mình tỉnh giác 

ngay đi, đừng vì nặng nợ những chuyện vui buồn 

đúng sai, kể cả tiền bạc. Chúng ta đi qua cuộc 

đời này, những tài sản đất đai tiền bạc và những 

người thân trong phút chốc, vô thường mạng 

sống không còn rồi sẽ bỏ lại tất cả. Như những 

người đi trước cũng đã từng để lại cho chúng ta 

không một điều kiện nào trước những vô thường, 

thì bản thân ta đây cũng không khác. Như thế 

thôi mà cứ mãi tranh giành. Nơi mình ở sẽ trở 
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thành công ty hay chỗ ở của gia đình khác. 

Không có gì tồn tại đâu.  

Qua những cái nhìn như vậy, các huynh đệ 

xem thử chúng ta liệu còn giữ được cái gì cho ta 

không? Những bài học như thế này mong các 

huynh đệ tỉnh giác. Huynh biết các Ngài đang 

khoác chiếc áo người chờ đợi ta. Các Ngài không 

màn gì cảnh này đi qua thế nào. Các Ngài mặc 

chiếc áo người đi qua đời này, trong tâm vô ngại 

thì mình mới tin rằng các Ngài nói cảnh đời 

không thật. Nhưng nếu ở nơi hư không nói thì 

chúng ta không tin. Nên Đức Thích Ca khoác 

chiếc áo người, có vợ, có ngai vàng điện ngọc 

còn bỏ được các gia sản, tiền tài danh vọng địa vị 

như thế, để Ngài nói những điều không thật. Còn 

mình có cái nghèo mà bỏ không nổi là sao? 

Tại sao chúng ta nghèo? Tại vì tâm chúng 

ta nghèo. Những người ưa than vãn thì đời này, 

kiếp sau vẫn nghèo. Trong tâm mình muốn giàu, 

ước mơ được giàu nhưng ai hỏi, ai nói mình giàu 

thì không chịu. Có đúng vậy không? Mà ai nói 

mình khổ thì chịu. Ai là người khổ nhất? Dạ em. 

Ai nói mình hạnh phúc sung sướng thì không 

chịu, nhưng trong lòng lại ước mơ điều đó, rất là 

mâu thuẫn. Người tu ở hoàn cảnh nào cũng nở nụ 

cười. Rõ ràng trong túi còn có một trăm ngàn, 

nhưng được khen là sang trọng thì mình nở nụ 

cười, mong như vậy mà chưa đạt được mục đích 
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đó chị ơi. Dễ thương hơn là trời ơi, chưa thấy ai 

mà khổ như em đó chị. Phải không? Lúc nào 

cũng thô lỗ khó chịu, nhưng ai nói mình khôn 

ngoan, đức độ là chịu liền. Có phải đang dối 

mình không? Dối quá đi chứ. Ai nói mình đức độ 

khôn ngoan có hiếu thì chịu, nhưng vừa mới nạt 

nộ lớn tiếng với mẹ hôm qua. Tôi thì tôi có hiếu 

với mẹ tôi lắm. Vừa xúc phạm mẹ hôm qua mà 

vẫn vui vẻ nhận lời tán thán. Tại sao không sống 

thực lòng, kể ra hôm qua tôi có nặng lời với mẹ, 

mẹ buồn tới giờ chưa xin lỗi được thì người đó 

mới thực là đại hiếu. 

Chúng ta tu hành trước sự khen chê đều 

sinh tâm hoan hỷ. Ai khen thì nở nụ cười, mình 

cứ nhận điều đó đi, đó là phước điền người hồi 

hướng cho mình. Công nhận khuôn mặt chị phúc 

hậu, tướng chị sang quá, đó là người đang hồi 

hướng phước điền cho mình, hãy hoan hỷ mà vui 

nhận. Khi nghe sự chê bai xấu xa dễ ghét, mình 

cúi xuống hoan hỷ mà nhận luôn. Thấy tâm mình 

còn nhiều khiếm khuyết mà tỉnh giác ngay nơi 

mình, liền được an vui.  

Cái Tôi của mình có thói quen thích học, 

thích hiểu và thích thể hiện cho mọi người thấy 

mình là người hiểu pháp, là bậc đi trước. Ai nói 

mình tu không ra gì thì chịu không nổi. Mà ai tán 

thán mình đạo đức, tu hành tốt ghê, công nhận ở 

đạo tràng này đệ thấy chỉ có mình huynh thôi, 
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huynh nói hay nhất… bữa đó đêm về ngủ không 

được. Phải dại không? Dại lắm luôn. Chỉ có cái 

Tôi muốn vậy thôi.  

Giờ huynh hỏi các huynh đệ, lời nói hay, 

đúng Chánh pháp thì lời đó của ai? Vậy mà mình 

dám thuyết cho người. Thuyết cho mọi người 

nghe pháp. Lời nói hay, đúng Chánh pháp đều 

nhờ ơn Tam Bảo, nhờ kiến thức của bậc Thiện 

hữu tri thức chia sẻ để mình có lối ứng xử, kính 

người kính mình. Thực tế, ai trong chúng ta chưa 

kính trọng mình thì chưa kính được ai hết. Tại 

sao mình lại kính trọng mình? Vì chỉ cần có một 

niệm phiền não, không thích, không ưa ai đó thôi 

là mình đã thọ quả ngày mai rồi. Không ưa đó 

chính là mình đã không ưa Phật. Chỉ có cái Tôi 

mới bất kính mọi người, chứ Tâm luôn cung 

kính.  

Các huynh đệ để ý, tại sao cái nghèo mãi 

đến với mình? Là tại vì mình muốn giàu. Tâm 

mình mơ ước giàu mà mình coi thường cái 

nghèo, không tiếp nhận cái nghèo nên cái nghèo 

mãi bám theo mình. Nghèo và giàu là hai giá trị 

bằng nhau mà mình chọn giàu bỏ nghèo. Bỏ 

nghèo nên nghèo mãi bám theo mình. Còn khi 

mình chấp nhận nghèo, nghèo cũng được, ở cho 

vui, ăn mì gói cũng được, nghèo thấy đủ mà vui 

còn hơn giàu mà thấy thiếu thì tự nhiên giàu 

ngay thôi. Phước sanh ngay từ đó. Cả xã hội này 
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ai cũng muốn giàu mà bỏ nghèo, nên nghèo đeo 

bám mãi. Cả xã hội này ai cũng muốn giác ngộ 

hết mà lại muốn đoạn trừ phiền não, nên phiền 

não cứ mãi theo ta. Các huynh đệ đoạn trừ phiền 

não bao nhiêu năm rồi, giờ phiền não còn không? 

Cứ trừ hoài, đoạn mãi nhưng đâu biết phiền não 

là mình, nên làm sao mà trừ được.  

Có câu xúc phạm chửi mình, nghĩ cũng 

hay hay. Đời mà! Nghèo là bị món chửi, mà giàu 

là bị món nịnh. Ai đến nịnh bợ, tâng bốc mình 

thì đây là hương vị của giàu có. Còn bị chửi 

mắng xúc phạm là hương vị của nghèo. Nhận đi, 

nhận mà thưởng thức. Vui lắm. Ta đi qua hưởng 

trọn hai hương vị đó, thì gọi là người đi qua cuộc 

đời.  

Cái tâm giàu thì đi làm thuê cũng giàu. 

Ngộ lắm. Đi bán vé số mà hôm đó trời mưa bán 

không được, đi đường về hát nghêu ngao. Có 

người hỏi: 

- Bán được không? 

- Nay bán đâu có được, trả rồi. Được có ba 

chục à. 

- Ba chục thì tính sao?  

- Ba chục thì mua hai gói mỳ ăn đỡ, mai đi 

tính tiếp. 

Vậy đó mà tối ngủ ngon, coi tivi, bóng 

đá… người này là người giàu nhất. Người giàu 
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nhất là người chấp nhận cái nghèo, là giàu nhất. 

Còn người cứ mong mỏi, tham muốn suốt đời 

nên tâm luôn thiếu, dù người này có tài sản bao 

nhiêu mà không dừng lại sự tham muốn ấy để 

chấp nhận biết đủ thì tâm suốt đời mãi sống 

trong nghèo khổ, là vậy.   

Đây là một sự thật, mình ở trong biệt thự 

hay trong cái nhà xây bốn bức tường, nhưng 

dưới ánh mắt của Chư thiên thì mình đang ở 

trong cái ô đất vuông vuông, chứ chẳng có hay gì 

đâu. Cỡ năm mươi tuổi mình mới xây được căn 

nhà, nếu như làm bằng mồ hôi công sức để dành. 

Xây xong thì ở trong ô đất này thêm khoảng hai 

mươi năm nữa, rồi xong. Vậy đó mà hết cuộc 

đời, máu và nước mắt đổ xuống, vì lòng tham 

muốn có được.  

Các huynh đệ ở cảnh nào cũng là hương vị 

để mình thưởng thức, biết vậy nên lúc nào cũng 

có nụ cười an lạc. Nghèo mà vui còn hơn giàu 

mà khổ. Cái tâm cần chấp nhận, đừng cố nữa, 

mệt rồi. Tại sao không thấy mình không còn bao 

lâu nữa, mà cứ thấy cái tương lai của mình? 

Không có tuổi nào có tương lai đâu các huynh 

đệ. Tương lai rộng mở nhất là sự giác ngộ. 

Không có gì bằng tương lai rộng mở nhất, một 

thế giới mênh mông, cả vũ trụ đều là của tâm 

này. Dù có tài sản bao nhiêu mà nếu thuộc của 

cái tôi tham muốn này, thì vẫn luôn thiếu. Tất cả 
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chúng sinh, tiền bạc tài sản, bốn loài đều là của 

tâm này, tha hồ mà dùng thì cái đó mới là tài sản 

lớn. Khi nào mình quên cái tôi nhỏ bé này thì 

mình là tất cả, những đại gia ngàn tỷ và người ăn 

xin kia cũng là hóa thân của tâm này, nên chẳng 

có ngại nghèo khổ. Từ vô thủy ta đã ở trong sanh 

tử không biết bao lần mà mình cũng chưa từng 

thấy như những chiếc lá rơi. Đó là một sự thật. 

Các huynh đệ thử tưởng tượng đi, nếu như các 

huynh đệ mà quên cái thân này, nó chỉ để sử 

dụng khi thời gian còn, điều quan trọng là tâm 

bình yên đức độ, trí tuệ, lòng từ bi, yêu thương, 

cung kính tất cả khi còn thân thì đó là tài sản lớn 

nhất, chứ không phải là tiền tỷ. Một người đức 

hạnh giá trị hơn là một người giàu có. Mình 

nghèo nhưng lời nói mình trí tuệ, cử chỉ bao 

dung, tâm mình khiêm hạ thì mình là người giàu 

nhất. Mình không sợ đói, không sợ thiếu có 

nghĩa là người giàu. Còn mình giàu, rất giàu 

nhưng mà thiếu đức, thiếu trí thì dù tài sản có lớn 

đến đâu cũng sợ thiếu, sợ thua nên gọi là người 

có tâm nghèo khổ.  

Hôm nay Huynh chia sẻ đến đây, những 

huynh đệ có tâm cầu pháp thì mong đến ngày tu 

học, để được gội nhuần Chánh pháp mà an vui 

nơi cuộc sống khổ đau này. Chỉ có một mong 

muốn duy nhất là gốc từ cái Tôi khổ đau này, tìm 

cầu tu học để không còn cái Tôi làm chủ đời 
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mình, rồi tạo bao ác nghiệp. Chính vì thấy biết 

như vậy mới phát tâm tìm đến những bậc Hiền 

nhân Thánh đức, giúp chúng ta nhận lại tâm này 

mà quên đi cái Tôi ảo tưởng. Chấm dứt mọi khổ 

đau, lầm lẫn qua bao kiếp làm người mà tỉnh giác 

an vui.  

Trước khi kết thúc bài nói chuyện hôm 

nay, Huynh đọc lại cho các huynh đệ nghe bài 

Sao Không Chết.  

  

Sao không chết ngay khi còn đang sống 

Sẽ bình yên sau cái chết diệu kỳ 

Chết tất cả những vui buồn được mất 

Những công trình hoài bão vẫn chưa xong 

Những yêu thương đau khổ trong lòng 

Sống như chết sao sống hoài như thế 

Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày tồi tệ 

Hãy chết một lần mọi việc hoá hư không 

Nếu không chết không thể nào được sống 

Thật an yên khi chẳng thấy bóng mình 

Tôi chẳng thấy thì buồn vui cũng mất 

Cái tôi này thật chết mới an vui. 

   

Kính chúc huynh đệ tinh tấn! 
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DIỄN THÔI MÀ 
 

 

ôm nay, huynh đệ chúng ta có duyên 

lành được ngồi đây, lắng nghe Sư 

huynh chia sẻ lại lời dạy của quý Ngài. Thật là 

điều hạnh phúc lớn lao! Trên con đường tu tập, 

điều căn bản mỗi huynh đệ phải nhìn lại chính 

mình, nguyên nhân từ cái tôi ảo tưởng mà sinh ra 

bao ác nghiệp, trầm luân từ vô thuỷ tới nay. Khi 

ứng xử với đời, với người, trong tình huynh đệ, 

chúng ta thấy người kia có ngã, thấy người này 

cố chấp… thì chính những cái thấy ấy đã nói lên 

thực sự mình đã vô ngã chưa? Thấy ai còn có 

ngã thì cái ngã nơi mình đang hiển lộ ra đó thôi. 

Thấy ai cố chấp thì mình đang chấp trên cố chấp 

của người nhưng không thấy, mà lại tự cho phép 

mình đánh giá người khác là cố chấp, là có ngã. 

Nếu như không cố chấp thì sẽ không thấy cái 

chấp của người.  

Bậc vô ngã là gì? Là không thấy người có 

ngã, không còn chấp nữa, dù người có chấp một 

trời thì tâm ta vẫn an yên. Khi tâm ta không còn 

chấp, không còn dính mắc theo các duyên, không 

còn phân tích đúng sai thiện ác thì lúc này khắp 

H 
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cõi Ta bà đều là quốc độ thanhh tịnh. Khi thấy 

được toàn chúng sinh là bậc đại Bồ Tát thiện 

lành đang độ ta trong mọi nhân duyên thì ta trở 

thành bậc Hiền nhân thánh đức. Trong tự tánh 

của mỗi chúng ta, thường phổ ra một năng lực tự 

tánh thanh tịnh, lợi lạc cho đời cho người, đem 

lại sự bình yên cho nhân sinh và cuộc đời. Ta có 

tánh ấy mà không sử dụng, lại tin dùng cái tôi ảo 

tưởng nhận xét phê phán về đời, về người.  

Đức Phật dạy rằng “Tất cả chúng sinh đều 

có đức tính trang nghiêm thanh tịnh của Như 

Lai”. Nếu tin lời Phật dạy thì trong mỗi chúng ta 

đều có đức tính ấy. Nương theo bậc Thánh hiền, 

được các Ngài hướng dẫn nhận lại tâm này thì 

trong ta đầy đủ những đức tính trang nghiêm 

thanh tịnh. Lúc nào cũng cung kính chúng sinh 

nên mới thấy được tất cả chúng sinh đều là 

những bậc Hiền nhân thánh đức, các Ngài đang 

thị hiện những nhân duyên thuận nghịch, thị hiện 

vô thường tỉnh giác cho nhân sinh. Thấy được 

như vậy thì chắc chắn chúng ta ngưng dòng nước 

mắt, ngưng mọi nhận xét và những khổ đau 

phiền não vắng bặt. Vì sao? Vì không có cái tôi 

thì phiền não, buồn vui giận hờn không xuất 

hiện, không có cái tôi thì được mất cũng không 

còn. Không có tôi nên sống với tâm, tâm nhìn 

xuyên suốt tất cả chúng sanh đều trong tâm ấy 

thì làm sao mà bất kính chúng sanh được. Những 
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người nào có tâm cung kính chúng sanh một 

cách chân thành, đầy đủ hạnh đức thì người đó 

thật sự là bậc Hiền nhân thánh đức, tương lai là 

Phật và hiện tiền đang sống bởi tâm Như Lai 

hiển lộ.  

Huynh đệ phải nhớ canh cánh nằm lòng, 

khi nào thấy toàn thể chúng sanh là Phật thì mới 

thành Phật. Còn khi mình thấy có người này xấu, 

người kia tốt, người này trang nghiêm thanh tịnh, 

người kia thô lỗ sân si thì cái thấy đó là cái tánh 

thấy của chúng sanh, và mình cũng là chúng 

sanh. Mọi nhận xét về người đều hiện đủ nơi 

mình để phát ra tâm nhận xét đố kỵ, so đo, đúng 

sai, phải trái, hoàn toàn mình nuôi lớn cái phàm 

phu tánh chứ không nuôi lớn tánh Phật, muôn 

đời là chúng sanh mãi mãi.  

Chúng ta đang sống cùng chư Phật chư Bồ 

Tát, không ai không là Phật, không ai không là 

Bồ Tát. Mọi người làm tổn thương ta cũng là tâm 

Bồ Tát giúp ta nuôi lớn tâm nhẫn nhục, trí tuệ và 

đức hạnh được lớn lên qua những lần phiền não. 

Hưởng những điều kiện thuận lợi như làm ăn 

may mắn, hoặc những bậc Bồ Tát hành thiện 

pháp, dạy dỗ chúng ta những pháp thiện lành và 

cũng có các Ngài dạy ta những điều thô thiển, để 

ta ứng dụng pháp thiện lành cho được viên dung 

trên đạo hạnh của mình. Tâm ta bình yên, hoan 

hỷ nơi đúng sai thuận nghịch.  
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Mỗi lần chúng ta đi học pháp, là sự hy 

vọng của chư Thánh đức đặt trọn cho mình cả 

niềm tin, cả mong đợi. Ai trong chúng ta thực 

thấy mình lúc nào cũng sống với tâm, lúc nào 

cũng sống với pháp, lấy pháp bảo như của cải tài 

sản và tâm như là kho báu, ở nơi đó mát mẻ vô 

cùng, vắng bóng hận thù, vắng bóng đố kỵ tham 

sân. Nếu người nào tin tâm ấy, rõ ràng, an trú 

mãi mãi như vậy thì hiện tại an vui và đời sau 

mãi mãi an vui.  

Ngày mai nguyện với lòng khi bình minh 

ló dạng, nếu con mở lời thì mở lời từ ái, dù cuộc 

đời đối xử với con như thế nào. Những người tạo 

ra lỗi lầm với con, đều là những phúc duyên cho 

con nuôi lớn đức hạnh. Con không có quyền tha 

thứ hay bỏ qua mà con chỉ có quyền chấp nhận. 

Con chấp nhận biến nó thành những hạt giống bồ 

đề, vì đó là phương pháp để tâm con định yên 

với những điều không vừa ý. Con sẽ như ý trên 

những điều không như ý, lúc đó mới được an 

vui. 

Trong bài viết Diễn Thôi Mà, có một đoạn 

như sau: 

Bỗng dưng ta nhớ lại  

Ta không phải là người  

Là diễn viên, vai diễn 

Trong sân khấu đời người  

Diễn xong rồi lại thôi  
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Áo người vừa buông xuống  

Ta không phải là người  

Màn nhung vừa khép lại  

Ta cười mãi không thôi  

Vui buồn trong vai diễn 

Phôi phai một kiếp người... 

Chúng ta ở trong thai nhi đó chín tháng 

mười ngày rồi sinh ra, nhận chiếc áo thân người 

mẹ cha cho ta. Từ đó về sau, ta sở hữu chiếc áo 

này mà quên rằng, trước lúc ta nhận chiếc áo, ta 

không phải là áo. Trong thời kỳ ta không thân, ta 

không phải là người. Khi ta nhận thân người này 

thì ta đã quên, cái không thân kia mới là thân 

chúng ta. 

Bỗng dưng ta nhớ lại  

Ta không phải là người  

Trước lúc vào thai mẹ ta không có tướng 

mạo, mà là một tánh biết sáng trong, chưa từng 

là thân người. Giống như ta là ông chủ, ta đi mua 

nhà, ta không phải là nhà. Cho đến khi ta sở hữu 

cái nhà, từ đó nghĩ rằng đó là nhà của tôi, ai 

động đến cái nhà này thì mình hùng hổ tấn công, 

quên rằng nhà chỉ là phương tiện cho mình sử 

dụng.  

Các huynh đệ thấy ngay trong đời này, 

nhiều huynh đệ có hai ba căn nhà, căn nhà nào 

cũng là của mình hết. Huynh đệ từng có hai ba 

chiếc xe, xe nào cũng là xe của tôi. Cứ như thế 
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mà quên người đang sử dụng xe, quên người 

đang sử dụng nhà. Hôm nay chợt nhớ lại mình 

không phải là nhà, hình tướng của nhà không 

giống mình. Hình tướng của thân không giống 

tâm. Tâm đang sử dụng thân này giống như ta 

đang sử dụng cái nhà, cái xe kia, hình hài không 

giống nhau nên cái xe không nhận ra mình, cái 

nhà cũng chẳng nhận ra mình. Vì sao? Vì mình 

đang sử dụng xe và sử dụng nhà. Cái thân không 

biết cái thân là vô tri, mình đang sử dụng cái thân 

vô tri đó mà mình quên mình, nên gọi là thân 

hữu tri. Nhận ra được thì vui lắm.  

Là diễn viên, vai diễn 

Trong sân khấu đời người 

Tức là ta khoác áo người này vào, sau đó 

khoác thêm áo con, áo cha, áo chồng, áo vợ, áo 

kỹ sư, áo giám đốc… rất nhiều áo và bắt đầu 

diễn các vai theo từng chiếc áo. Vai nào cũng 

nhận là mình. Đúng là đáng thương, ngớ ngẩn. 

Tự nhiên nhận thân này là mình, rồi khoác lên 

thân hàng trăm chiếc áo và quên rằng, người 

đang sử dụng thân này không phải là thân.  

Diễn xong rồi lại thôi  

Áo người vừa buông xuống  

Ta không phải là người  

Cho đến khi chiếc áo này thành phế thải, 

không còn dùng được, buông xuống rồi thì cái 
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đang thấy thân người nằm đó, lúc này mới biết 

mình không phải là cái thân thối rữa kia.  

Màn nhung vừa khép lại  

Ta cười mãi không thôi  

Xưa nay ta tưởng cái đó là mình, khổ vì 

nó, đánh đập người này, chia sẻ với người kia, 

chửi người nọ, dành mọi quyền lợi cho nó. Thấy 

người mất mát nhưng miễn sao mình có là được, 

tạo bao ác nghiệp để bảo vệ cái áo vô tri. Rõ ràng 

là người thiếu trí tuệ.  

Đến khi nhận ra chiếc áo vô tri không thật, 

mọi buồn vui cuộc đời theo đó không thật đối 

với ta, từ đó ta trang nghiêm tự thân này. Ta là 

người sử dụng thân chứ không phải thân sử dụng 

ta. Rõ được như vậy thì Màn nhung vừa khép lại, 

sân khấu cuộc đời vừa khép lại, con mắt người 

khép lại như khép lại tấm màn nhung trên sân 

khấu cuộc đời, là chết đó. Nhưng mình vẫn còn 

nguyên, biết rõ chiếc áo người nằm yên ra đó 

mới thấy mình chưa từng chết bao giờ, nên:  

Ta cười mãi không thôi. 

Vui buồn trong vai diễn 

Phôi phai một kiếp người... 

Mong các huynh đệ nhớ lại đời mình và 

nhớ lại mình đang sử dụng thân này, tùy duyên 

ứng dụng, hết duyên buông thân. Nhớ như vậy 

thì sanh tử không còn ngăn ngại nữa.  
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Nói tới đây, huynh đệ có cảm thấy đỡ buồn 

không? Biết còn được mấy hoàng hôn. Sáng mai 

liệu còn thấy mặt trời nữa không thì biết là, chiếc 

áo người mình mới bỏ xuống đêm qua. Mình tiếp 

tục cuộc hành trình vì mặt đất tâm tiếp tục mọc 

cây. Khi vừa buông chiếc áo này thì một em bé 

ra đời, cũng hình hài của ta đó, thân thể ta đó, 

được hóa sinh liên tục mà chưa từng ngưng dứt 

bao giờ. Thân tuy ba bốn mươi tuổi, nhưng thân 

ta cũng đang sinh và thân cũng đang tử, tất cả 

cùng một thân người mà không ai trong đó cả.  

Nếu ta là tâm, người luôn luôn sinh. Ta sử 

dụng hằng hà sa số thân chứ không phải riêng 

thân này là của mình, mà sợ mất sợ còn. Khi thân 

đang có, cứ dụng hết, cũ thì bỏ đi. Điều quan 

trọng là khi ta vào thân này, khoác áo người như 

bộ đồng phục của trường đời, tốt nghiệp mọi 

buồn vui giận hờn không thật, ta nuôi tròn trí 

đức. Học xong rồi ta trả chiếc áo người, trở lại 

viên mãn công phu, viên dung tự tánh. Thong 

dong trong hằng hà sa số thân chưa từng ngăn 

ngại trong các quốc độ, lúc này mới là bậc tốt 

nghiệp trường đời.  

Một phương pháp tu không phải tụng kinh, 

không phải làm lành, chỉ nhận lại tâm này. Khi 

nhận lại, thực sự tin tâm này thì cái tôi không 

còn chỗ để sống nữa, phước lành ngay đó đầy đủ 

mà không cần phải làm. Mình thực tâm dụng 
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thân này thì lời nói nào cũng làm người an vui 

bớt khổ. Đó là năng lực giáo hóa chúng sinh. Vì 

tâm này thường ở cõi Ta Bà, thường giáo hóa 

chúng sinh hằng hà sa số kiếp rồi. Ở nơi tâm, bất 

kỳ người nào gần gũi cũng được mát mẻ. Người 

ở nơi tâm mở lời thì lời nào cũng thanh tịnh, 

khiêm cung. Ta có khả năng như thế mà tại sao 

không thực hiện? Lầm chấp cái tôi, nuôi dưỡng 

nó tạo bao nhiêu ác nhân để rồi xin lỗi sám hối, 

cầu xin cái này, cái kia. Đây là cái sai trong vấn 

đề tu tập. Không có những bậc minh sư hướng 

dẫn thì ta chỉ đi cầu xin suốt một đời.  

Tại sao mình lại biến Đức Phật, biến chư 

Bồ Tát, chư Hiền Thánh làm người bảo vệ cho 

mình, ban phát những điều mình mong muốn? 

Mình sống với đời với người có lợi lộc gì, có 

quan trọng gì, các Ngài là bậc trí tuệ giác ngộ mà 

đi bảo vệ người phàm phu như mình sao? Mình 

đi cầu xin các Ngài gia hộ, bảo vệ thì mình là gì? 

Tư cách mình sống như thế nào mà các Ngài 

phải biến thành bảo vệ không lương cho mình? 

Như vậy mình có bất kính không?  

Mình về chùa hoàn toàn chỉ để cầu xin. 

Vậy các bậc Hiền Thánh ra đời chỉ để bảo vệ 

chúng sanh thôi sao? Chúng ta sai rồi. Ai xin, ai 

cầu thì toàn bộ những người đó đã bất kính với 

chư Phật. Các Ngài là ngọn đèn sáng định hướng 

đời mình. Các Ngài biết mình sai lầm trong cách 
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ứng xử, cố chấp bằng cái ngã, cái tôi mà bị trôi 

lăn trong sanh tử khổ đau. Các Ngài thương mà 

thị hiện nơi đời, để làm ngọn đèn định hướng cho 

đời ta, không còn lập những ác nhân phải thăng 

trầm mãi mãi. Các Ngài là bậc minh sư, là bậc 

dìu dắt, là ngọn đèn soi sáng trong đêm dài vô 

minh để cho chúng ta hướng về, chứ không phải 

các Ngài ban phát những điều mong muốn của 

chúng ta. Các Ngài không phải để bảo vệ chúng 

ta, mà dạy chúng ta phương pháp tự bảo vệ 

mình, dạy cho mình con đường giải thoát để trở 

thành bậc Hiền nhân. 

Đức Phật và chư Bồ Tát hướng dẫn con 

đường thoát khổ, chứ không phải các Ngài thị 

hiện nơi đời để thỏa mãn những điều chúng ta 

cầu xin, mong muốn. Toàn thể phật tử đa số đến 

chùa là để cầu xin ban phước, muốn được. Có 

những người đi coi và được thầy bảo là Cô được 

Quan Âm độ mạng, cô là do ngài Quan Thánh 

Đế Quân độ mạng, bậc Tiên hay Bồ Tát gì đó độ 

mạng… nên đem tượng về thờ để được độ. Mình 

biến các Ngài thành người bảo vệ cho mình, mà 

mình không học gì những đức hạnh của quý 

Ngài, và không bao giờ chịu học pháp của quý 

Ngài. Đã vô minh, còn bất kính. Suốt cuộc đời 

mình chỉ biết thiếu tiền, khổ với những điều 

không như ý, chưa bao giờ chịu học pháp thoát 

khổ. 
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Mình thiếu pháp nên cuộc đời mình khổ 

đến thế. Nếu có pháp rồi thì sẽ cười ngay trong 

nỗi khổ của mình. Không còn ngớ ngẩn nữa, 

nước mắt thôi rơi, nụ cười an lạc. Mình đang 

thiếu pháp, mình phải cầu pháp, mong được có 

pháp. Chưa có pháp giờ nào thì đời mình khổ giờ 

ấy. Khi có pháp giờ nào thì đời mình bớt khổ giờ 

đó. Giá trị của Chánh pháp là cứu khổ chúng 

sanh, nhưng mình không bao giờ nhớ pháp là 

phần quan trọng mà chỉ nhớ tiền, nhớ công danh, 

nhớ sự nghiệp. Nhớ những điều muốn được. 

Những điều chưa được thì cũng khổ, cố tìm cho 

được. Khi có được rồi lại tiếp tục khổ vì sợ mất. 

Xuôi dòng vô thường nó sẽ mất đi và mình tiếp 

tục khổ.  

Chưa có cũng khổ, có rồi cũng khổ, có rồi 

mất cũng khổ. Cả một đời mình sinh ra để khổ 

thôi sao? Giáo pháp có giá trị gì cho người con 

Phật chúng ta? Trong khi biết giáo pháp rất quý, 

nước mắt rơi hoài nhưng không bao giờ nhớ 

pháp, chỉ nhớ những điều không đáng nhớ. 

Hôm nay huynh đệ nhớ lại mình không 

phải là người chưa? Khi nhớ ra rồi thì thân còn, 

thân mất là việc của thân, mình sử dụng thân cho 

đến khi thân mất thì dùng thân khác. Mình có 

bao giờ mất đâu! Vậy mà sợ khổ, sợ thiếu, sợ 

nghèo… ở nơi thân làm gì. Còn tự tánh thanh 

tịnh từ ngàn đời không có nhu cầu gì cho tánh 
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ấy, tánh ấy vẫn an yên không sanh không tử. 

Ngay đó tách ra tâm và thân, an trú nơi tâm thì 

việc của thân không còn ngăn ngại, là an vui giải 

thoát. Còn thân sanh tử tuỳ duyên. 

Có câu thơ của huynh Chơn Hạnh Tường, 

đúc gọn cả một quy trình công phu, huynh xin 

đọc lại để phân tích kỹ: 

Nhìn Phật tượng, lầm tướng ra Phật tưởng 

Tu ép không khởi tưởng, như đúc tượng vô tri. 

Ta nhìn tượng Phật kia, tưởng ra có một 

Đức Phật ở đâu đó, thường hay soi chiếu và ban 

phước lành cho ta. Tưởng ra Ngài ở trên hư 

không hay đâu đó, gia hộ mình giàu có, giúp 

mình trả được nợ, giúp đỡ mình tai qua nạn khỏi. 

Phật này do ta tưởng ra như là một ông Tiên, như 

là một vị ban phúc giáng họa, để rồi mãi cầu xin. 

Ta còn tưởng ra mình là đệ tử Phật, có lá phái 

quy y hẳn hoi nên lúc nào Phật cũng ở trên gia 

hộ cho mình. Chính vì Phật tưởng này nên mình 

đã thờ ơ với Phật. Câu đầu này Nhìn Phật tượng, 

lầm tướng ra Phật tưởng, ý nhắc nhở toàn bộ 

phật tử chúng ta đừng tưởng có vị Phật nào làm 

theo những điều ta mong muốn. 

Lầm tướng ra Phật tưởng, lầm tướng của 

Đức Phật, tưởng ra có Phật bên ngoài nên đã 

giao phó toàn bộ thân này cho Ngài lo, gọi là 

Phật tưởng. Còn tưởng ra thân này là mình, 

tưởng ra bao nhiêu hiểu biết, giác ngộ, điều 
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đúng, điều sai, tất cả lầm ra Phật tưởng. Quên 

mất tâm Như Lai không phân biệt, tưởng ra có 

Phật, có tôi, có thánh, có phàm. 

Tu ép không khởi tưởng, như đúc tượng vô 

tri. Đi học tu ở chùa, ở Thiền viện, quý Thầy 

giảng dạy chúng ta những pháp tu. Học lý Bát 

Nhã tưởng ra là không, không có gì hết, nên ráng 

tu ép cho không khởi tưởng. Nhiều người tu hành 

lầm nhận, tu phải yên, đừng có nghĩ suy gì cả, hễ 

nghĩ suy tức là có vọng tưởng nên cần phải trừ. 

Lâu ngày như vậy biến thành tượng vô tri. 

Dòng tư duy của chúng ta chảy đều liên tục 

trong bốn loài. Vào ngủ cũng tư duy, thức cũng 

tư duy. Dòng tư duy vẫn trôi chảy khi ngồi thiền. 

Đó là sự vận hành của các pháp. Dòng tư duy 

như những áng mây bay qua, nó không phải là 

mình. Nhưng cái đang biết dòng tư duy trôi qua, 

cái biết hiện tiền đó là mình. Nó không thuộc về 

buồn, không thuộc về vui, nên vui buồn mất, nó 

không mất theo. Nếu không biết đang buồn, 

không biết đang vui, khư khư ra đó thì tu riết sẽ 

đúc thành Phật tượng vô tri, tức thành gỗ đá vô 

tri.  

Pháp tu mà đè nén, không cho khởi lên 

dòng tư duy nào, là pháp tu ngược dòng chảy của 

tự tánh. Ngàn đời chưa bao giờ ngưng dứt trời 

nắng, gió thổi mây mưa, bốn mùa xảy ra… ta 

luôn thấy biết rất rõ. Ngàn đời luôn sinh như thế 
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thì trong ta cũng ngàn đời có mọi tư duy đang 

chảy, ta luôn thấy biết rất rõ chúng đang chảy. 

Toàn bộ vũ trụ sinh diệt vận hành như thế, trong 

tâm ta cũng buồn, vui, giận hờn, từ bi, trí tuệ, 

bao dung, khiêm hạ, như là một vườn hoa. Ở 

ngoài vũ trụ, ta để vũ trụ vận hành mà không can 

dự thì tại sao ta can dự vào buồn vui trong thân 

ta? Nếu ta can dự vào, cố không cho nó khởi lên 

thì ta tự biến thành vật vô tri, một sự vô lý với 

chính mình. Ai trong chúng ta không tư duy? 

Các bậc Hiền đức nào không tư duy? Nếu không 

tư duy thì lấy bài nào để giảng, lấy gì viết sách? 

Bởi vậy, người tu nếu ở nơi tâm thì mọi tư duy 

đều tốt đẹp như vườn hoa, người không tu thì chỉ 

ở nơi Tôi, mọi tư duy đều phiền não như cỏ rác. 

Vậy thôi. Cỏ rác hay vườn hoa đều ngay nơi tự 

tánh. Người về nơi tự tánh thì không đoạn trừ 

phiền não, không xa lìa tham sân, không yêu 

mến từ bi, không thích người trí tuệ. Toàn bộ 

khung cảnh đó có một cái uyên nguyên thanh 

tịnh, thấu suốt cả trí tuệ, cả từ bi bao dung độ 

lượng, cả phiền não, sân si… tất cả đều dưới sự 

soi chiếu hồn nhiên mà không thuộc về. Đó 

không phải là trí tuệ, mà cái đó sinh ra trí tuệ, rồi 

nhầm lấy trí tuệ là mình nên thường tu mong cầu 

phát sinh trí tuệ. Cái gì có sinh ra thì có diệt đi. 

Dù mình tu thế nào mà có trí tuệ được sinh ra do 

tu thì sẽ bị diệt đi do cái không tu. Còn cái chưa 

từng sinh diệt, thường năng sinh ra các pháp, 



Tập 2 | 130 

 

được nhắc đến trong kinh Bát Nhã: “Không có trí 

tuệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ 

được nên Bồ Tát y theo Bát nhã mà thành tựu vô 

thượng Bồ Đề…”. Vậy, mình tu mà đạt được trí 

tuệ gì đó thì đã trái với tinh thần Bát Nhã. 

Ngày xưa, tổ Bồ Đề Đạt Ma khi còn là tam 

Thái tử đã gặp tổ Bát Nhã Đa La trong cung. 

Trong tình huống vua cha tặng tổ Bát Nhã Đa La 

viên ngọc Bảo Quốc, khi ấy có ba vị Thái tử 

cũng ở đó. Vị đầu tiên nói: đây là viên Ngọc quý 

nhất ở đất nước. Vị thứ hai nói: viên ngọc này là 

vô giá, cả gia sản của đất nước cũng không mua 

được. Đến vị thứ ba nói rằng: Viên ngọc này 

không quý. Mọi người trong cung lúc ấy đều 

sửng sốt. Tổ Bát Nhã Đa La lúc này hỏi Tại sao 

nhà ngươi nói như vậy? Vị Thái tử thứ ba này trả 

lời: “Cái biết đánh giá viên ngọc quý” mới quý 

hơn viên ngọc. Tổ gật đầu. 

Viên ngọc kia có hình tướng nên là tướng 

sanh diệt. Cái biết đánh giá kia không hình 

tướng, chưa từng bị diệt đi, là viên minh châu 

trong mỗi chúng ta. Tự tánh viên dung ấy không 

phải là trí tuệ, mà là sự sáng ngời tự tánh ngàn 

xưa, không do tu sinh ra. Không có ta, tự tánh ấy 

vẫn ngàn đời. Ta tu ngàn đời cũng không thể 

sinh ra tánh ấy. Sự viên minh ấy có trước khi có 

mặt ta, gọi là Vô Sư Trí, trùm khắp, là Trí Không 

Thầy, nên không gọi là gì cả. Nó chỉ thế thôi. Sự 
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viên minh ấy chẳng có trí gì hết, nhưng sinh ra trí 

tuệ, sinh ra tất cả và nhận xét được tất cả các việc 

trên thế gian, nó không thuộc về thế gian nên cao 

cả hơn thế gian.  

Thầy phó trụ trì Trúc Lâm Chánh Thiện 

thường giảng cho đạo tràng nghe rằng: Có một 

cái linh minh thường sinh ra muôn pháp, rồi bị 

muôn pháp bỏ quên.  

Nếu ta nhớ lại, ta không phải là thân này 

thì chúng ta không còn nhọc nhằn về thân nữa. 

Sống tùy duyên. Phước điền được mười đồng thì 

ta vui với mười đồng. Phước được hạnh phúc 

mười năm thì ta vui với mười năm. Những khi 

không có hạnh phúc thì ta vui với điều không 

hạnh phúc, để trải nghiệm vô thường. Cái gì 

cũng là niềm vui giữa đời này khi ta sống với 

tâm. Sống với thân thì suốt ngày được và mất. 

Khổ hoài.  

Mong huynh đệ nhớ, có một thể không 

phải thân này, thường trụ, thường hằng, tạm gọi 

là tâm. Con người đặt cho nó tên là tâm chứ nó 

không phải là tâm, và nó không phải là gì hết. Nó 

vốn không có tên, nên nó được gọi bằng những 

tên như: bản lai diện mục, chơn như, tự tánh, 

tâm, bản địa, kim cang… rất nhiều.  

Mỗi lần học, huynh đệ cố gắng nghe để tự 

tách mình. Làm thiện lớn nhất là nhận ra tâm 

này. Làm phước lớn nhất là nhận ra tâm này. 
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Chúng ta nghèo, không có tiền giúp đỡ ai, không 

lẽ chúng ta không có lời từ ái để cho người sao? 

Nghèo quá nên không có được sự khiêm hạ cho 

người sao? Tu là thay đổi cái nhìn cuộc đời, chứ 

đâu phải tu là hì hục làm việc tốn công, tốn sức 

gì đâu. Thay vì nói lời ác thì nói lời hiền. Đâu có 

tốn gì đâu mà đổ thừa dạ… dạ… đệ khổ lắm, đệ 

bôn ba khắp nơi, nên không có thời gian để tu 

đâu huynh ơi! Chúng ta không có thời gian rảnh 

để nói được lời hiền sao? Lời dữ thì chúng ta có 

dư. Sân si thì lại có thừa. Chúng ta Tu mà còn 

giải đãi, cố chấp quá nhiều, rồi nghĩ không có 

thời gian để tu nên ta như vậy. Lời hiền và tâm 

từ ái mình đã có sẵn rồi, đâu phải do tu mà kiếm 

được. Nếu tốn cả trăm triệu, mới mua được bao 

dung thì mình mới đổ thừa mình nghèo quá, nên 

không bao dung được. Còn đây là cái có sẵn mà, 

đúng không huynh đệ? Hôm nay cứ đem ra dùng 

đi, đâu có tốn kém gì mà đổ thừa hoàn cảnh.  

Giờ này Sư huynh xin dừng lại. Chúc 

huynh đệ mỗi ngày được an vui trong Chánh 

pháp. Nhớ rằng, tài sản lớn nhất thay vì thiết tha 

muốn có tiền, muốn có đầy đủ mọi phương tiện 

thì bậc trí thiết tha muốn có pháp để an yên giữa 

cuộc đời. Không có pháp thì như kẻ nghèo không 

có tiền vậy. Sư huynh có bài thơ: 
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Chỉ diễn thôi anh 

Diễn thôi em, đời đâu có thật 

Buồn vui chi, chỉ diễn thôi mà  

Em cứ ngỡ, nên đời em khổ mãi  

Hãy nhìn đời như một giấc mơ qua 

Hạnh phúc, khổ đau, chỉ diễn thôi mà  

Màn nhung khép, như rừng xưa đã khép  

Như vườn hoa trong nắng vàng xinh đẹp  

Sẽ vội tàn sau mỗi chiều qua... 

Cảm ơn huynh đệ đã lắng nghe. Kính chúc 

đại chúng tinh tấn! 
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KHÔNG CÒN SINH TỬ   

  

  

ôm nay chúng ta về tu học dưới mái già 

lam này, mong các huynh đệ trang 

nghiêm lắng nghe, huynh chia sẻ về đề tài Không 

Còn Sinh Tử. Trên con đường về nhà, chúng ta đi 

gấp rút để nhận lại Pháp thân thanh tịnh một 

cách viên mãn. Ai đó trong huynh đệ chưa nhận 

lại Pháp thân viên mãn thanh tịnh thì rất là bất 

hạnh. Mong rằng chúng ta sớm nhận ra, tại vì 

chúng ta còn Thầy Tổ, chúng ta còn những bậc 

Thiện hữu tri thức, các Ngài đầy đủ phương tiện 

và giáo pháp, giúp ta nhận lại quê hương nơi 

Pháp thân thanh tịnh. Nhưng chúng ta có thói 

quen sống chung với khổ đau của một kiếp 

người. Trong khổ đau ấy, nếu có được một chút 

niềm vui thì lấy đó làm hạnh phúc, những hạnh 

phúc ngắn ngủi như vậy được đổi lấy từ khổ đau 

cơ cực, nên cứ mãi hoài an phận như thế. Nếu có 

một lần theo lời hướng dẫn của những bậc Hiền 

nhân, nhận ra được chơn tâm thanh tịnh, chơn 

tâm ấy không từ khổ đau hay hạnh phúc mà có 

được. Một điều bất hạnh đến với chúng ta, là 

chúng ta chưa đủ niềm tin nơi lời dạy của bậc 

H 
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Thánh Hiền, nên bao kiếp rồi ta cứ mãi thăng 

trầm nơi phiền não khổ đau. 

Trong huynh đệ chúng ta, sau khi nghe lời 

dạy của chư Thánh đức, rồi từ lời dạy ấy thầm 

thầm nghĩ rằng mình cũng có được tâm thanh 

tịnh đó rồi. Tâm thanh tịnh do nghĩ tưởng ra mà 

có được thì tâm ấy cũng là không thật. Dù rằng 

thầm thầm thấy mình an yên, thấy mình cũng 

may mắn được nhận ra chỗ ba đời chư Phật 

truyền thừa. Đó cũng là vọng. 

Trên cuộc hành trình trở về nguồn, tất cả 

thiền sinh, tất cả chúng sanh đều tự cố tìm cho 

mình một con đường giải thoát thanh tịnh. Chính 

vì cố tìm con đường giải thoát thanh tịnh, giải 

thoát sanh tử, những con đường đó chúng sanh 

mãi mãi đi tìm, cho đến hôm nay bao nhiêu năm 

rồi không thấy. 

Huynh hỏi các huynh đệ, có bao giờ nghĩ 

mình thầm thầm nhận ra tâm thanh tịnh, rồi tự tri 

ân Tam Bảo, tri ân Thầy Tổ là mình may mắn 

quá mới gặp được Pháp Tổ sư? Thực tế ngày 

xưa, huynh khuyên một huynh đệ nào đó vào đạo 

tràng, rồi quy y, theo đạo tràng tu học thì huynh 

nghĩ rằng người đó có nhân duyên lớn mới được 

về Pháp hội tu học. Cũng vì do huynh truyền 

thừa dòng tư duy như thế, nên đến hôm nay 

huynh đệ cũng cảm thấy mình có nhân duyên lớn 

để được về Pháp hội tu hành. Từ cảm nhận đó rồi 
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cảm thấy mình hơn người, thấy mình hiểu biết 

nhiều hơn, may mắn hơn… những cảm nhận đó 

trở thành cái ngã vi tế trên con đường tu học của 

chúng ta. 

Mỗi huynh đệ chúng ta về tu tập, mục đích 

là cho quên sự hiện diện của mình trong mọi vấn 

đề. Chúng ta phải nhớ rõ một điều, chúng ta hoàn 

toàn là một vật vô tri. Cái nói năng đi đứng, từ 

lúc thân này sinh ra, cho đến không còn phương 

tiện này nữa, đều do tâm sử dụng. Nhớ chỗ này. 

Phải nhớ như in, tâm đang sử dụng thân thể 

mình, chứ không phải ta đang sử dụng thân tâm 

của riêng ta. Tại sao mình không sở hữu được 

tâm? Vì mình hoàn toàn nương bởi cái tôi ảo 

tưởng, sinh ra sự toan tính đúng sai ở nơi thân 

này. Khi ta tỉnh giác tìm lại sự toan tính, đúng sai 

thì sự toan tính ấy không còn bóng dáng nơi thân 

tâm, mới gọi là cái tôi ảo tưởng. Chính vì thế, 

nhân sinh không nhận ra được cái tôi ảo tưởng 

này, nên cái tôi thường làm chủ thân tâm, tạo ra 

không biết bao phiền não khổ đau. Chúng ta tu 

học, nương theo lời dạy của quý Ngài, không còn 

sống nơi cái tôi ảo tưởng thì liền đó chấm dứt 

khổ đau. 

Những huynh đệ đang ngồi trước huynh 

cũng đã bốn năm mươi tuổi rồi, kiểm lại cuộc 

hành trình của mình trong đời này có tính toán 

được như ý mình không? Nhưng bây giờ vẫn 
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tính. Ngày tính đêm lo. Nếu như các huynh đệ 

không tính gì hết, vì biết mình tính không được 

giống như người lính, chỉ huy ra lệnh đi đâu thì 

mình làm tròn nhiệm vụ ở đó thôi. Cũng vậy, 

tâm này sắp xếp đời ta theo nhân xưa đã lập, đời 

này ta chỉ vận hành theo chiều nhân quả đó thôi. 

Loài người mê mờ, thấy những thân phận giàu 

sang liền gọi là có phước, thân phận nghèo hèn 

thì cho đó là vô phước. Như vậy thì cái có phước 

và cái không có phước, có phải huynh đệ chúng 

ta căn cứ trên tài chính vật chất và sự hiểu biết 

không? Bởi vậy, toàn bộ có được nhu cầu cao 

của thân thì cho là người đó có phước, mà nhu 

cầu thấp của thân như nghèo khổ thì cho là vô 

phước. Chúng ta có cái nhìn như vậy từ lâu lắm 

rồi. Mình được phép cho như thế không? Chính 

vì không có quyền điều khiển thân này theo năm 

tháng, từ bệnh tật ốm đau, tai nạn, sự sống chết 

của người thân mình, cho đến sống chết của thân 

này, đều hoàn toàn không biết trước. Vậy tại sao 

huynh đệ chúng ta cứ ở nơi thân này mà toan 

tính, được mất thịnh suy phiền não cứ theo hoài. 

Đó cũng là nguyên nhân thôi thúc trong mỗi 

chúng ta tìm cầu Chánh pháp tỉnh giác mà an 

vui, vô sự trên mọi nhân duyên. Là vậy. 

Huynh có nói chuyện với huynh Chánh 

Khải Phương, nếu con tính là con về nhà nhưng 

chắc gì con về tới. Hứa là con về nhà lúc mười 
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một giờ để ăn cơm trưa với gia đình, nhưng gặp 

duyên gì đó đến một giờ chiều con mới về thì 

sao? Nên toàn bộ những gì xảy ra cho thân này, 

đi đứng, sống chết, sanh tử đều do tâm điều hành 

mà không do thân này quyết định, nên thân này 

hoàn toàn không biết việc gì sắp xảy ra cho thân 

này. Vậy từ nay về sau, các huynh đệ rõ được 

pháp này thì giao hết toàn bộ mọi việc sinh tử 

của thân này từ làm ăn giàu có, gặp người này, 

người kia, người này giúp đỡ, người kia hại 

mình… toàn thể là sự vận hành muôn pháp nói 

chung và trên mỗi tự thân nói riêng. 

Các huynh đệ tu cứ ở nơi tướng mà tu nên 

suốt đời không thấy đạo. Tu là ở nơi chơn tánh 

trùm khắp bốn loài đang động dụng, trong đó 

không có mình thì mới thực sự là thấy đạo. 

Bởi vậy, đừng bao giờ khởi một niệm rằng 

mình có tánh biết, tánh thấy. Vì cái biết, cái thấy 

này là tâm thấy biết mà không phải mình thấy 

biết. Tâm sử dụng thân này nên chúng ta nương 

tựa chư Thánh đức tìm cầu Chánh pháp, mong 

quý Ngài mở bày phương tiện mà giúp đỡ. Nếu 

không có duyên học được Chánh pháp thì ta cứ 

nghĩ ta sở hữu thân tâm này. Nếu như sở hữu 

thân này thì tại sao mọi sự bệnh tật, ốm đau, 

được mất, kể cả sinh và tử chúng ta đều không 

biết trước. Phải không? Hoàn toàn mình bất lực. 

Vậy thì vấn đề căn bản là gì, là nương vào lời 
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dạy của bậc Hiền nhân, ứng dụng vào đời để sớm 

nhận ra thể viên minh tịch chiếu. Ngàn đời đồng 

với chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tổ thì chính cái 

đó là cái miên viễn nhất của kiếp người. Bởi vậy 

Sư Ông dạy rằng: Không Có Pháp Môn Nào. 

Huynh đệ chúng ta đến giờ này lại ở trên 

pháp môn mà tu, mà học. Rồi cho pháp môn đó 

là tối thượng thừa. Cái đó không phải. Huynh 

đưa bàn tay lên như thế này, ai trong huynh đệ 

chúng ta cũng thấy. Cái thấy này do tu pháp môn 

nào mà thấy được? Cái nghe xúc chạm cũng vậy, 

từ người không tu, người tu và cùng bốn loài 

đồng như thế. Vì vậy mà xưa nay huynh đệ mình 

chưa biết rõ cội nguồn, chưa về được nơi tự tánh 

thanh tịnh. Đây là vấn đề thiếu sót lớn trên con 

đường tu của chúng ta. 

Hôm nay huynh chia sẻ về nơi tự tánh 

thanh tịnh, khi các huynh đệ nghe điều này liền 

khởi một niệm là thôi, bây giờ sống cho an yên, 

đừng dao động, đừng phiền não nữa. Cái đó 

cũng là một sự lầm nhận. Các huynh đệ tu một 

năm thấy mình không phiền não, thấy mình 

thanh tịnh, thấy mình an yên thì cái đó vẫn chưa 

yên. Khi nào thấy được mọi sự phiền não của 

người và của mình, đều là phiền não của nhân 

sinh. Dùng cái thấy của nhân sinh thấy tất cả 

phiền não sân si đố kỵ có nơi ta nơi người đồng 

một thể mới gọi là vô sự.  
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Chúng ta không nhận xét, không đánh giá 

mà chỉ thấy vậy thôi thì người đó thật sự không ở 

thánh, cũng chẳng ở phàm mà ở nơi nguyên sơ 

của tự tánh. Người sống nơi tự tánh thì vô sự tất 

cả các duyên phiền não đến với mình. Huynh chỉ 

một cách rõ ràng để huynh đệ dụng công thật sự 

nơi chơn tánh. Ánh sáng mặt trời chiếu soi không 

phân biệt trên mọi hình tướng và chơn tánh của 

Như Lai cũng soi chiếu như vậy. Trong tánh thấy 

nghe cũng như vậy, phiền não sân si từ bi đố kỵ, 

những âm thanh và cử chỉ thô thiển của cuộc đời, 

đang chi phối vào ta thì chỉ thấy nghe thôi mà 

không khởi tâm buồn vui trên những trạng thái 

ấy. Còn nếu đối tượng mà quá sân si, đố kỵ thì 

mình cũng yên lặng nở nụ cười và cúi đầu không 

tiếp tục hại thân mình trong những cơn phiền não 

của người nữa. Tại sao lại không tiếp tục? Tức là 

khi mình đang nói chuyện với ai đó, mà người đó 

có tâm không hoan hỷ, có tâm rất khó chịu và 

nói những lời thô lỗ thì lúc này mình có thói 

quen thường hay phân tích, đánh giá trên vấn đề 

và thái độ của người. Nhưng chưa có bao giờ 

ngay duyên nơi phiền não của người mà nhận lại 

nguyên nhân phiền não ở nơi người cũng chính 

là ở nơi mình. Bởi vậy, trạng thái sân si của 

người cũng chính là sân si từng có ở nơi mình. 

Mình ở nơi không có bóng dáng của cái tôi thì 

làm gì có những trạng thái kia. Chính vì nơi tâm 

vô ngã, đầy đủ phước lành, nơi ấy thường sinh ra 
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lời từ bi, ái ngữ. Nếu như nơi chúng ta còn có cái 

tôi làm chủ, thì giống như hạt bụi lang thang theo 

gió nghiệp, còn tâm vô ngã tương ưng vào biển 

tánh thanh tịnh. Bởi vậy, nơi tự tánh trang 

nghiêm thanh tịnh ấy hiện bất kỳ thân tướng nào, 

cũng đều làm lợi lạc cho nhân sinh và cuộc đời. 

Các Ngài đủ sức nhận những điều trầm luân 

trong cuộc đời, mà tâm của quý Ngài bình yên 

trong tánh biết từ bi lặng lẽ. Là vậy. 

Trong tiền kiếp của Đức Phật, Ngài đã 

từng hy sinh thân mạng, máu thịt, tài sản, hạnh 

phúc của riêng mình mà cung kính cúng dường 

cho chúng sanh, một tâm không ngăn ngại. Thế 

Tôn trong tiền kiếp đã từng làm như thế. Ngài 

khoác chiếc áo người nên đến khi người cần, vì 

tất cả tài sản và thân mạng đều là tài sản của tâm 

sinh, nên cúng dường cho tâm như cúng dường 

cho chính mình.  

Cái huynh đệ đang biết thì mọi người cũng 

biết. Cái huynh đệ đang nghe thì mọi người cũng 

nghe. Bình đẳng cả những chuyện thị phi đến 

việc trang nghiêm thanh tịnh. Người biết, mình 

cũng biết, biết hết. Bình đẳng. Chuyện xấu, 

chuyện tốt trong làng ai cũng biết hết, mình cũng 

biết. Nhưng lìa xấu tốt thì vắng vẻ thanh tịnh. 

Pháp tu đơn giản vậy thôi. Không có khó khăn 

gì. Mong các huynh đệ nhận ra mà ứng xử từ bi 
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thương yêu lên mọi nhân duyên, như thương yêu 

chính mình.  

Vừa rồi huynh có viết: Con thường đam 

mê mình là người giàu có hay là đam mê mình là 

người đức hạnh? Tại sao huynh nói câu này? 

Huynh biết, huynh đệ chúng ta thường để tâm 

trong việc kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền. 

Kiếm cho đến khi bảy mươi, tám mươi tuổi rồi, 

nếu có cơ hội vẫn kiếm tiếp. Nếu sự tìm kiếm 

thiết tha ấy, đổi lại tìm kiếm bản tâm thanh tịnh 

thì trong mỗi chúng ta được an vui tự thuở nào. 

Đó là điều đáng thương nhất cho những hạt bụi 

đi hoang lâu rồi, bây giờ tiếp tục đi nữa sao! Để 

nhọc lòng quý Ngài hóa thân làm hạt bụi, cùng 

bay theo, cùng nhắc nhở, vậy mà cứ bay hoài, 

bay mãi. Thậm chí không chịu rớt xuống mặt đất 

thanh tịnh. Chư Thánh Đức vất vả lắm vì quý 

Ngài cũng là nơi mảnh đất đó, thấy bụi bay lâu 

quá không rơi về để mà hưởng cái sinh khí bình 

yên ngàn đời nơi mặt đất ấy. Nên quý Ngài cũng 

hóa thân làm hạt bụi, để bay theo bao nhiêu kiếp 

rồi. Mong các huynh đệ nhớ lại điều này và đừng 

bao giờ quên. Huynh biết rằng, các huynh đệ 

thường lên học, ngay trong giờ phút học ấy là trở 

thành Bồ Tát thanh tịnh về nơi tự tánh, nhưng lìa 

Pháp hội vài hôm thì vẫn trở về đường xưa của 

tham lam, lối mòn của ích kỷ. Nhiều lần như thế 

rồi mà không có kinh nghiệm. Đúng không?  
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Các huynh đệ kinh nghiệm rằng, bây giờ 

mình đi qua cái tài sản, vợ vợ chồng chồng con 

con này, hữu duyên mình trọn tình, trọn nghĩa 

cung kính, đừng tổn thương người bạn ân đức 

của mình. Như bài Lá Thư Trong Chiếc Gối 

huynh viết vừa rồi, chắc huynh đệ nào cũng đã 

đọc, thấy có cuộc đời mình trong đó. Chưa bao 

giờ chúng ta biết quỳ dưới Mẹ cha và Thầy tổ, 

cúi xuống tri ân Người và nói lời cung kính yêu 

thương. Trong từ đường của chúng ta thường có 

đôi liễng: Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, 

nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền. Một câu 

biểu ngữ hoàn hảo để chứng tỏ với mọi người là 

mình trọn ân, trọn nghĩa. Nhưng trong thực tế 

Mẹ cha, Thầy tổ đã già rồi, chúng ta trong cuộc 

mưu sinh thường quên đi cội nguồn ân nghĩa, rất 

hiếm khi gọi điện về viếng thăm. Qua câu 

chuyện này, trong mỗi huynh đệ chúng ta, trong 

muôn hạnh của người tu, hạnh quy hướng nhớ ơn 

Mẹ cha, Thầy tổ là đức hạnh của bậc Hiền nhân, 

cũng là thiện nhân của chính mình trên con 

đường tu tập. Thường tâm nguyện với lòng 

mình, từ nay khi đối diện trên mọi nhân duyên, 

chúng con thường tỉnh giác, từ tâm thường làm 

chủ mà ứng xử mở lời cung kính, thấu được 

những cơn sân si, phẫn nộ, những buồn vui được 

mất đang đồng hành từng giờ làm khổ chúng 

sanh như chính chúng con đã từng khổ bao năm. 

Thấu được như vậy, nên chúng con không lời 
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nào không yêu thương, không cử chỉ nào mà 

không tôn kính.  

Các huynh đệ dụng từ tâm như thế trong 

một năm hoặc chỉ trong một tháng. Một tháng 

thôi, các huynh đệ sẽ thưởng thức được hương vị 

từ bi, bao dung, cảm nhận được đại hùng, đại 

lực. Từ đại hùng, đại lực ấy mà đi qua những 

nhân duyên thuận nghịch trong một tâm an yên 

thanh tịnh của tự tánh. Sau một thời gian dụng 

công nơi tự tánh, cảm nhận được hạnh phúc an 

vui, chắc chắn các huynh đệ không bao giờ trở 

lại đường xưa, lối cũ của phiền não tham sân mà 

phát tâm hối tiếc rằng sao ta không dụng công từ 

thuở nhận biết được pháp này. Từ đó tâm an vui 

và tương lai cũng an vui. Còn tu kiểu mà lúc 

nghe pháp thì gật gật hiểu hiểu, rồi về không 

màng tới, vẫn đường xưa lối cũ, giáo pháp chẳng 

có giá trị chuyển hóa tâm mình, cuối cùng cũng 

chỉ là hạt bụi đi hoang.  

Đừng nương vào thân này nhiều quá. Tâm 

của Pháp giới đang sử dụng thân này thì thân này 

có thể mất đi, nhưng tâm không mất. Tâm mình 

đang sở hữu nhiều thân lắm. Chúng ta về một 

tâm. Đừng có nghĩ thân này đói, no, khổ… 

không có đâu. Pháp giới phân bổ cho mỗi thân 

mười đồng hay năm đồng là theo thân nghiệp từ 

quá khứ đến hiện tại. Mình nghèo hay giàu là sự 

công bằng của Pháp giới phân bổ cho chúng ta. 
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Thân này xài nhiều quá thì đời sau nghèo, và 

ngược lại. Pháp giới phân bổ rồi, đừng đòi hỏi 

thêm, đòi thêm thì cũng là nhân tiếp tục tạo bao 

ác nghiệp, vậy đó. Những lời chia sẻ này mong 

các huynh đệ nhớ mà tu tập.  

Sinh tử như cuộc rong chơi từ muôn thuở. 

Vì thân có sinh thì có tử, Tâm ta có tử bao giờ! 

Kính chúc huynh đệ tinh tấn! 

  

Ta đến từ vô thủy 

Ta về với vô chung 

Vui bên dòng sinh tử 

Xin lữ khách vui cùng 

Ta người không đối mặt 

Giữa biển trời mênh mông 

Xin gởi lại bên dòng 

Dòng sông xuôi bến vắng 

Bến đò xưa yên lặng 

Kể về chuyện dòng sông… 
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Tập 2 | 148 

 

   

ĐƯỢC ĐỂ MÀ MẤT 
     

   

ừa rồi, huynh có nói chuyện với các 

huynh đệ ở Quảng Bình. Có một câu 

hỏi rất là thực nên huynh dùng câu này để mở 

đầu buổi chia sẻ. Có huynh đệ trong chúng hỏi: 

“Thưa sư huynh, nếu như tu mà không làm gì cả, 

chỉ lo tu không thôi thì làm sao mà sống được. 

Cũng cần phải đi làm ăn, đi giao tiếp, có thực 

mới vực được đạo, cân đối tài chính gia đình 

mới có thời gian để tu chứ! Đệ bây giờ bao nhiêu 

công việc như vậy thì làm sao mà tu được”. Sư 

huynh sẽ chia sẻ điều này cho các huynh đệ hiểu. 

Chúng ta quan niệm rằng, cứ đến chùa, về 

Thiền viện, đến đạo tràng ở đâu cũng được nghe 

quý Thầy khuyên là về tu đi, mà không bao giờ 

khuyên xây dựng kế hoạch làm ăn, chỉ khuyên 

Tu thôi. Lúc này, các huynh đệ nhìn lại bản thân 

đang làm việc quá bận bịu, nên không thể nào tu 

được.  

Chư Tổ dạy: “Một ngày không làm thì một 

ngày không ăn”. Tu ở đây là gì? Thực tế, sự giàu 

có của chúng ta do tu tập mà được. Sự đầy đủ 

phước điền của chúng ta do tu mà được chứ 

V 
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không do toan tính mà được. Nếu tính được thì 

cuộc đời đã như ý mình rồi. Các huynh đệ thấy 

mọi việc của cuộc đời có như ý mình không?  

Từ đó đến giờ, có ai định được cuộc đời 

của mình chưa? Hay là mấy phút nữa đây, đời 

mình thế nào cũng không biết. Không lẽ bận đến 

nỗi không có một tiếng đồng hồ tắm mình trong 

hạt giống Chánh pháp! Cứ nghĩ rằng, có tài chính 

mới tu thì hỏi tại sao những người giàu có, đầy 

đủ tài chính mà lại khổ như vậy? Các huynh đệ 

xem, nếu mong được giàu có thì đâu thể không 

có dòng nước mắt. Bởi vậy, chúng ta nhầm lẫn 

cái ngã, cái tôi và đổ thừa cho cái gì đó để không 

tu, để gọi là yên. Còn thực tế, nếu quyết tâm tu 

thì không bao giờ bảo rằng có tiền có bạc mới tu.  

Cái nguyên nhân nghèo khổ là do không tu 

trong thời quá khứ. Cái thô lỗ tham sân của ta 

trong hiện tại với đời, với người là do những 

nhân ta đã lập trong quá khứ, nên hiện nay ta 

phải đối đầu với được mất, sân si, đố kỵ. Đời này 

chúng ta không tu, không tích thiện pháp, không 

chuyển hóa tâm mình thì những hạt giống này, 

tiếp tục mọc lên những cây khổ đau cho đời sau.  

Mất mát, khổ đau, tiếc nuối và toàn bộ cái 

gì đang chi phối ở nơi thân thì không có chi phối 

ở nơi tâm. Các huynh đệ đang ngồi đối diện với 

huynh đây cũng đều muốn tu hết, nhưng cái tâm 

muốn tu thì không có thiết tha, không có lấy chữ 
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Tu làm căn bản, không lấy nhân ban đầu để lập 

nguyện giải thoát, phước điền, thanh tịnh. Đã bao 

nhiêu năm, huynh tổ chức đạo tràng tu học, toàn 

thể huynh đệ khi nói chuyện với Sư huynh hoặc 

với bạn bè, huynh đệ thì chỉ nói một câu rằng, 

Mình thiếu tiền, mình khổ, mình thiếu tài sản, 

mình thiếu phương tiện. Chưa có người nào nói 

với huynh đệ đồng tu rằng, đệ đang thiếu pháp, 

thiếu những nhân thiện lành. Chứng tỏ ta chưa 

bao giờ thấy mình thiếu pháp, như vậy thì pháp 

sẽ không quan trọng mà tài chính, thân mạng, 

tiền bạc, tài sản là quan trọng nhất của kiếp 

người. Vậy nên suốt một tháng, các huynh đệ 

chưa bao giờ để tâm đến sự tham vấn thưa hỏi.  

Người có tâm tu tập, luôn chuyên sâu trong 

tu hành giải thoát, vì đời này đã khổ rồi thì đời 

sau không thể khổ hơn. Đó là định hướng đời 

mình. Khi tu, chúng ta thực sự thấy Chánh pháp 

là quan trọng thì có lẽ ngày ngày đêm đêm, 

những chỗ nào chưa rõ, chưa yên trong tâm ta 

còn phiền não thì chúng ta thường tham vấn thưa 

hỏi, giải quyết ngay vấn đề phiền não đang gieo 

hạt giống cho đời vị lai khỏi những quả khổ đau. 

Ta không bao giờ quan tâm điều đó, mà chỉ thấy 

ta thiếu tiền thiếu bạc, thiếu tài sản phương tiện 

cuộc sống. Lấy cái tâm này lo cho thân nên cuối 

cùng đánh mất tâm mình. Rất là đáng thương.  
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Tu học cả một năm trường, huynh đệ thực 

tâm cầu pháp, lập nhân sâu với giáo pháp của 

Đức Phật thì biết quý kính lời dạy của Ngài. 

Mình là đệ tử của bậc Thiện hữu tri thức, được 

sinh ra cùng thời với quý Ngài, phát tâm cầu tìm 

Chánh pháp, tin sâu lời dạy, đi theo bước chân 

của quý Ngài, cùng trải nghiệm thăng trầm để có 

được những bước chân an vui, tâm bao dung đức 

hạnh. Mục đích ta ra đời không phải để toan tính 

nhu cầu của tự thân, mà tâm nương vào thân để 

tìm lại cội nguồn của thân từ đâu và phát sinh từ 

đâu. Chính vì điều đó, nên vấn đề quan trọng 

nhất đời mình là gì? Là phải thiết tha tìm cầu 

Chánh pháp. Nếu huynh đệ tìm cầu thì thường 

thường mỗi tuần hoặc mỗi ngày, trong hai mươi 

bốn giờ có ít nhất một giờ tắm mình trong Phật 

pháp. Nghe một bài pháp thoại, đọc sách của bậc 

Thánh hiền, chỗ nào thông thì mình trình lên 

Thiện hữu tri thức để được chứng minh thì đó 

mới thực là người có tâm cầu pháp thiết tha. 

Những bậc Thiện hữu tri thức còn hiện hữu với 

mình, nhưng cái tôi không cho phép mình nói ra 

và sợ nói sai. Chắc chắn cho đến chết chúng ta 

vẫn còn cái tâm này. Cái tôi lúc nào cũng muốn 

được tốt đẹp, muốn được rõ ràng, nhưng tâm cầu 

học trong mỗi chúng ta thì quá yếu, còn tâm 

mong muốn thì quá nhiều, đó là điều không thể 

trong mỗi chúng ta.  
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Có khi nào, vào mỗi buổi sáng ta dậy sớm 

hơn, dành một chút thời gian tham cứu sách Pháp 

Bảo Đàn Kinh, Kinh Kim Cang hoặc nghe lời 

dạy của bậc Thánh hiền. Những lời hiểu và chưa 

hiểu ta ghi nhớ để trình lên những bậc Thầy đang 

dìu dắt mình, bày tỏ chỗ nhận thức và cái thấy 

của mình để quý Ngài chứng minh. Nếu chưa 

được thì quý Ngài sẽ đem kinh nghiệm công phu 

của mình, để hướng dẫn lại cho đến một ngày 

thực sự viên mãn. Khi tốt nghiệp, rõ được tâm và 

pháp rồi thì lúc này vẫn vợ, vẫn chồng, vẫn đi 

làm, vẫn muôn việc tiếp xúc với cuộc đời, đi qua 

mọi nhân duyên tâm không ngăn ngại. Khi rõ 

được công phu, thấu được các pháp về cuộc đời 

không thật thì chắc chắn mở lời là từ ái, mở lời là 

bao dung thương yêu và tri ân tất cả trên mọi 

nhân duyên thuận nghịch cuộc đời. 

Chúng ta sống trong kiến thức vay mượn 

như vay vốn ngân hàng, chứ không phải vốn tự 

có nên khi ứng xử trong kiến thức vay mượn, 

thường hay thể hiện rất từ bi bác ái, bao dung độ 

lượng. Nhưng khi gặp chướng duyên thì dẫy đầy 

sân si, phiền não. Chính mình tự nhấn chìm mình 

trong khổ đau. Đây là người huân tập kiến thức 

của quý Ngài để thể hiện, chứ không phải có nội 

lực thực chứng, trải nghiệm trong Chánh pháp. 

Nội lực hoàn toàn không có, suốt đời chỉ đi vay 

mượn câu cú của Tôn đức, của Thánh hiền để 
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đánh bóng cái tôi, mong mọi người kính mình, 

công nhận mình là người hiểu đạo.  

Người thực có vốn là người được sự chứng 

minh truyền trao của Chánh pháp, sự lĩnh hội và 

chứng ngộ rõ ràng. Khi thưa hỏi, nói chuyện với 

ai thì người này có năng lực lạ kỳ. Ngồi yên thôi 

vẫn có sự mát mẻ mà chưa hề mở lời. Khi mở lời 

là cung kính chúng sinh, cung kính mọi người. 

Thấy được lỗi người là thấy lỗi mình có trong 

đó. Rõ được chỗ công phu rồi thì tham lam, sân 

si, đố kỵ của người dành cho mình, đều thấy có 

hình bóng của mình trong đó. Thấy rõ thái độ 

của mình trong đó rồi thì mình có ghét chính 

mình không? Không ghét, mà thương cho người 

kia vì cũng mang hình bóng của mình. Lúc này 

mới thực tu. 

Toàn bộ huynh đệ xem, mình hành dụng 

trong đời thường chìm trong phiền não, khổ đau, 

lo toan. Huynh đệ nào có vốn tự có thật sự thì 

không còn thấy khổ đau trong cuộc đời này nữa, 

mà chỉ duy nhất nơi tâm từ bi thương lên tất cả. 

“Phật tại thế gian thường cứu khổ 

Tâm Phật không đâu không từ bi.” 

Mình có tâm Phật thực sự thì không lời nào 

không từ bi, nhẹ nhàng, ái ngữ. Còn người nói 

thật hay, nói thông suốt nhưng nói một hồi không 

còn gì nói nữa thì liền chuyển qua bình phẩm 

người này, phân tích người kia, rõ ràng vốn vay 
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mượn. Huynh đệ đến nhà, chuyện trò nói pháp 

rất suốt trong vài phút đầu, sau đó bình phẩm 

huynh nọ, chê bai huynh kia, rõ ràng là vốn vay 

rồi. 

Một câu tuyệt vời trong Chánh pháp mà 

các Ngài dạy là: “Khi nào thấy tất cả chúng sinh 

là Phật thì mình mới là Phật”. Có bao giờ mình 

dám thấy rằng chúng sinh là Phật không? Câu 

nói rất là thực. Vì toàn bộ sân si, phiền não, đố 

kỵ, tham lam, ích kỷ đều là tâm sinh ra. Mà tâm 

là ai sinh ra? Là Phật sinh ra. Những tham lam 

ích kỷ của mình, của người đều là tâm Như Lai 

hiện sinh. Mình là người ở nơi tâm thì những 

trạng thái đó, hình ảnh đó là do tâm sinh ra, nếu 

mình bất kính, không hoan hỷ với chúng sinh 

chính là không hoan hỷ Phật rồi. Huynh đệ học 

buổi đầu tiên này, đã bao giờ đặt mình trong vị 

trí đó không? Có bao giờ thấy sân si người kia là 

có mình trong đó? Có bao giờ thấy tâm ích kỷ 

tham lam người kia là có mình trong đó? Thấy 

mình có trong tất cả các trạng thái của người thì 

có lẽ lòng từ bi của chúng ta cảm thông hơn. 

Những đức tính xấu tốt của người đang có, mình 

cũng có đủ. Ai nói xấu mình thì mình giận lắm, 

rất khó chịu, phải trị cho tới nơi. Nhưng mình tự 

cho phép mình có quyền được nói xấu, chê bai 

người khác. Như vậy là người thông minh, là 

người trí tuệ sao?  
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Việc nói xấu vốn dĩ ta và người đều bình 

đẳng. Mình không thể ở chung biển mà không 

ướt. Vị mặn nhiễm trong chúng sinh thì cũng 

nhiễm ở nơi ta. Toàn bộ tánh xấu của nhân loại 

đều trong ta có đủ. Thấy như thế rồi, sức cảm 

thông độ lượng trong ta rất lớn, rất dễ thương với 

mọi người. Ta đừng có tâm riêng tư, thấy mình 

thánh còn người kia phàm, thấy mình hiểu biết 

hơn, người kia chưa hiểu biết. Đây là cái khuyết 

điểm của người tu. 

Chúng ta thấy không tròn. Nghe cũng 

không tròn. Nghe xong thấy chỗ hay, chỗ dở, 

thấy xấu, thấy đẹp. Chỉ là khuyết điểm ở trên 

thân, như những cái nốt ruồi, vết nám trên mặt… 

thì ngày tính đêm lo làm sao sửa được, tẩy được. 

Mua kem này kem kia về dưỡng, nhưng vết nhơ 

trên tâm thì bỏ mặc. Thật đáng thương khi lo cho 

cái để rồi mất, còn cái bền vững nhất là trí tuệ 

đức hạnh, đời này mang theo đến cả đời sau lại 

quên lo.  

Có những nhà tài chính trên thế giới, suốt 

một đời mình làm cũng không bằng một phần 

nhỏ của họ, nhưng kết quả của những vị ấy vẫn 

thương đau. Tài chính của ta chưa có bao nhiêu, 

nhưng ta lại có kho tàng trí tuệ để hướng thượng 

giải thoát, đủ điều kiện như vậy mà tại sao ta 

không nghĩ tới. Thật là đáng thương. Nếu đặt vấn 

đề tu hành trang nghiêm, mục đích để giải thoát 
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an vui giữa cuộc đời này, không sớm thì muộn 

trong vòng một thời gian là mọi việc xong. Tại vì 

lớp học đạo đức là lớp học thay đổi cái nhìn, thay 

đổi cách ứng xử, hoàn toàn được miễn phí, 

nhưng mục đích cuộc đời lại là tiền, nên đạo đức 

miễn phí mà có mấy ai quan tâm, chỉ cần tiền 

thôi. Cuối cùng thì toàn bộ tài sản, công danh địa 

vị đều để lại cho đời, còn cái cần mang theo cho 

đời sau, là đức hạnh trí tuệ thì lại không có bao 

nhiêu hết. Đời sau chắc chắn sẽ trầm luân và khổ 

đau. Có mấy mươi năm gieo phiền muộn cho đời 

cho người rồi, còn ít năm sống khuyến mãi 

không lẽ không tỉnh nữa sao. Dù có tiền tỷ cũng 

để lại, tài sản bao nhiêu, nhà cửa xe cộ cũng để 

lại, chồng con cũng để lại, cái gì yêu thương nhất 

cũng bỏ lại. Điều này nhắc nhở huynh đệ chúng 

ta còn may mắn ngồi đây, còn thấy mặt nhau và 

không biết còn sống đến ngày mai hay không. 

Mình chăm sóc khuôn mặt cho đẹp, nhiều 

màu sắc, nhưng vết nhơ hận thù đố kỵ đã in sâu 

trong tâm, có mỹ phẩm Chánh pháp để đánh cho 

nó khuất đi lại không làm. Huynh có viết bài Cái 

Sừng Dễ Thương, trích vài đoạn như sau: 

“Nếu bỗng dưng con mọc cái sừng thì con 

rất là khủng khiếp. Nhưng nếu mọi người ai cũng 

có sừng thì con sẽ chăm sóc cái sừng của con 

nhiều màu sắc dễ thương hơn. Nếu ai cũng có 

Tâm, mình con có cái Tôi xuất hiện, con thật là 
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khủng khiếp. Mọi người ai cũng có cái Tôi thì 

con sẽ chăm sóc, bảo vệ cái Tôi của con càng 

vững chắc hơn. Như khoe cái sừng vậy. Như vậy, 

sự thấy biết của con còn hạn hẹp trong sự so 

sánh. Bảo vệ sự thấy biết ấy như bảo vệ chiếc 

sừng, thật đáng thương. Khi tri thức của con còn 

hạn hẹp trong sự so sánh mà có được, sao gọi là 

trí tuệ? Trí tuệ không từ so sánh mà có, vượt 

ngoài ngu, trí, đúng, sai, mê, ngộ, vượt ngoài tri 

thức của loài người…” 

Nếu mọi người sống với cái tâm trong một 

đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, một ai đó 

hiện lên cái tôi thì người đó thấy rất là hổ thẹn về 

trạng thái sân giận của mình xuất hiện. Nhưng 

nếu mọi người đều hiện cái tôi thì rõ ràng mình 

sẽ bảo vệ cái tôi rất là vững chắc, y như bảo vệ 

cái sừng thôi.  

Chúng ta sống bởi cái tôi, nên cái tôi là 

thành trì bảo vệ vững chắc. Còn cái tâm thì cả 

triệu người mới có một người sống bình yên nơi 

tâm. Các huynh đệ có duyên được học, để sống 

bình yên với tâm thanh tịnh thì lại bỏ quên. Tiếp 

tục bảo vệ cái sừng Tôi của mình thành tựu viên 

mãn, cho đến ngày kết thúc đời mình. 

Thấy biết của con người, hay so sánh thấy 

mình ngộ hơn, rõ hơn, thấu suốt hơn người, trí 

nằm trong sự so sánh thì không gọi là trí tuệ, mà 

là trí thức. Tức là vốn vay. Đức Phật dạy rằng, 
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nếu tất cả chúng sinh không có trí tuệ là bậc viên 

mãn thanh tịnh. Khi tu, chúng ta không thấy có 

trí tuệ, cũng không thấy có phiền não thì là bậc 

tự tánh thanh tịnh. Các huynh đệ hay nhầm lẫn, 

cái hiểu biết Phật pháp của mình là trí tuệ, cái 

thấu suốt mọi việc cuộc đời là trí tuệ, thật ra đó 

là tri thức do sự so sánh mà có. Giống như cái 

khôn của mình do cái ngu sinh ra, cái đúng của 

mình do cái sai mà có, cái cao do cái thấp hình 

thành… đây là những cái ảo, không thật. Mọi tri 

thức cuộc đời của mình đều do so sánh mà ra, 

không gọi là trí tuệ. 

Trong kinh Bát Nhã có một câu: “không có 

trí tuệ, cũng không có chứng đắc”. Nếu ta thầm 

thầm thấy mình có trí tuệ, có chứng đắc tức trái 

với tinh thần Bát Nhã rồi. Vì tinh thần ấy là biển 

tánh thanh tịnh sinh ra trí tuệ. Trí tuệ đang có 

được sinh ra là chiếc bóng của tự tánh. Bởi vậy 

khi về nguồn, nơi sinh ra hiểu biết, nơi sinh ra 

bóng dáng thân này thì cái đó không gọi là trí 

tuệ, mà nơi ấy là tự tánh thanh tịnh sinh ra trí tuệ. 

Trí tuệ chỉ là chiếc bóng của tự tánh, đừng lấy trí 

tuệ làm căn bản vì trí tuệ cũng là tướng sinh diệt. 

Mình thường tu hành cầu phát sinh trí tuệ. Thực 

tế trí tuệ không phát sinh, trí Như Lai có từ vô 

thủy cho đến nay và mãi đến vô cùng. Trí ấy 

không phải trí tuệ vì không có sinh ra, nên không 
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gọi là trí tuệ. Trí tuệ nào được sinh thì trí tuệ ấy 

sẽ bị diệt. Nên trí tuệ cũng là tướng sinh diệt. 

Mục đích của ta là tu để quên thân. Quên 

thân rồi thấy toàn thể thân ta là tất cả, là con là 

cháu là chồng là mọi người, là tất cả chúng sinh. 

Chư Phật, chư Bồ Tát quên thân này mới đủ sức 

lo cho chúng sinh. Lấy cái thân này giả tạm để lo 

cho toàn bộ yên vui thanh tịnh, từ lời nói làm cho 

chúng sanh giác ngộ tỉnh giác. Khi mở lời làm 

mọi người cung kính, mở lời khiến mọi người 

bớt khổ đau hận thù, giúp đỡ thương yêu như 

chính mình thì đây là bậc quên thân. Cái tôi hình 

thành nơi thân, khi quên thân thì cái tôi cũng 

vắng bóng.  

Tri thức dưới sự so sánh còn hạn hẹp thì 

không gọi là trí tuệ. Các huynh đệ biết đúng sai, 

mê ngộ, biết dữ, biết hiền, cái biết đó là bóng. 

Do cái biết không dữ và cũng không hiền nên nó 

biết được dữ và hiền. Cái biết đúng sai thì cái 

biết đó không thuộc về đúng sai. Cái biết nào 

không thuộc về thì cái biết đó mới là thực sự. 

Còn cái hiểu biết Phật pháp mình mới biết hôm 

qua, trước đây mình chưa biết thì cái biết này 

cũng là sự vay mượn. Khi tiếng chuông vang lên 

thì con chó, con trâu, con mèo và con người cùng 

nghe. Tánh nghe đó không thuộc về hiểu biết và 

tri thức. Có thân mình cũng nghe, không thân 

mình cũng nghe. Tánh nghe viên dung đó mới 
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thực là con người trở về nơi tự tánh thanh tịnh. 

Khi nhận được mình là biển tánh thanh tịnh rồi 

thì các huynh đệ chỉ nhớ một điều duy nhất, là 

biển rồi thì sự bơi lội cắn nhau của cá to cá nhỏ, 

biển đều biết hết nhưng không bận lòng. Vì sao 

không bận lòng? Vì biển làm ra điều đó của đại 

dương. Khi người tu thanh tịnh rồi thì tất cả khổ 

đau phiền não của nhân sinh xảy ra, các Ngài đều 

không bận lòng, vì đó là bình đẳng tánh trong 

nhân sinh. Nói đến đây thì huynh đệ nghĩ, sao tự 

tánh làm ra điều ác vậy? Thực tế không có cái ác, 

những phiền muộn mất mát khổ đau của mình là 

sự công bằng của nhân quả, công bằng của tự 

tánh. Người tu biết được cái khổ mình đang khổ 

thì đó là sự công bằng. Cái bị lừa gạt dối trá tổn 

hại làm cho mình rơi nước mắt, đừng có rơi vì đó 

là sự công bằng. Tự tánh là sự bình đẳng, người 

này không thể tổn thương người kia. Nếu thân 

này làm tổn thương thân kia thì tự tánh thực hiện 

nhân quả ngay. Nỗi đau khổ của chúng sinh là sự 

công bằng của tự tánh. Người học đạo biết mình 

đang nhận sự công bằng. Chửi mình, xúc phạm, 

nghèo khổ cho đến mất mát, đều là công bằng 

của tự tánh theo chiều nhân quả. Biết được mà 

chấp nhận nhân quả, không có phước nào bằng 

cúi đầu cung kính những phiền muộn, khổ đau 

đến với mình. Đó mới là phước đức và trí tuệ.  
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Xưa nay ta nghĩ cố gắng tu cho có phước. 

Các huynh đệ muốn làm phước thì hãy làm 

phước ngay nơi thân mình. Cho người này, giúp 

người kia đó là phước bên ngoài, dễ đánh bóng 

cái tôi của mình. Làm phước lớn nhất là giúp 

thân mình đừng để tham sân si làm chủ. Tu là 

cứu khổ chúng sanh, có nghĩa là cứu chúng sanh 

tánh ở nơi mình từ tham sân, ích kỷ, không còn 

khả năng làm tổn thường đời, tổn thương người. 

Chúng sanh hết khổ là nhờ mình đã tu. Từ khi 

mình phát tâm tu tập, chúng sanh không còn khổ 

vì những tính tham lam, ích kỷ nơi mình nữa. Tự 

nơi mình an yên, chúng sanh an yên như thế mới 

gọi là cứu khổ chúng sanh. Để tham sân hiện 

diện thì quả khổ đau không tránh khỏi trong cuộc 

tái sinh. Hoan hỷ từ ái chấp nhận khổ đau mà 

không dám phiền não người, không dám làm tổn 

thương người, đó là phước lớn của ta. Một lời 

sân si, một tâm đố kỵ, một lời nói xấu… mình đã 

làm phước bao nhiêu thì tự mình đã gieo hạt 

giống mất phước, để thọ quả báo ác. Chuyển hóa 

tâm mình là phước lớn nhất, chứ không phải đem 

đồng tiền cho ai đó đỡ đói nghèo là phước lớn.  

Phước điền lớn nhất là bố thí pháp cho 

chính mình, chứ không phải bố thí pháp cho 

chúng sinh. Học pháp để tâm mình ăn trọn hạt 

cơm Chánh pháp, tâm được chuyển hóa từ phàm 

phu trở thành Thánh nhân, từ vô minh đến giác 
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ngộ, người này đang thực hiện hạnh bố thí pháp 

sáng ngời. 

Không có gì thực bằng cúi xuống với 

người đang sân si xúc phạm mình, thấy hình 

bóng mình trong cái sân si đó mà không dám làm 

tổn thương người. Người xúc phạm tổn thương 

chà đạp là món nợ xưa mình đã gây cho người 

thì nay mình nhận lại. Hôm nay học pháp, thấy 

điều phiền não đến là nhân duyên lớn để trả món 

nợ của mình trong quá khứ, tâm hận thù người 

lúc này vắng bóng trong ta, chỉ còn một sự bình 

yên thanh tịnh.  

Cái gì chúng ta có được để mà mất, nếu 

không mất thì sao có được. Đó là chân lý. Ta lo 

sợ điều gì nhất? Có phải lo sợ ngày mai ta sẽ 

không còn? Những điều ta có được ta luôn sợ 

mất. 

Lo sợ điều gì đến với con 

Ngày đêm lo sợ sẽ không còn 

Những điều con có luôn sợ mất 

Lo sợ ngày mai sẽ không còn. 

Nếu cái gì ta có thì sẽ sợ mất. Chính cái sợ 

đó gây nên phiền não khổ đau cho đời. Nhân lập 

như vậy thì làm sao không khổ được.  

Từ khi chưa có con không sợ 

Chỉ sợ từ khi con có thôi 

Trước lúc chưa gì vẫn có con 
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Đến khi mất hết con vẫn còn. 

Khi chưa có thì không có sợ mất, vì đâu có 

đâu mà mất. Nhưng khi có rồi lại sợ mất. Trước 

lúc chưa có thì vẫn có mình, đến khi mất hết 

mình vẫn còn đây. Chỗ này là chân lý. Tất cả tài 

sản, vợ chồng, con cái khi có được liền sợ mất, 

nhưng trước khi có những điều ấy thì đâu phải 

không có mình, cho đến khi mất hết thì mình vẫn 

còn mà. Lầm chỗ nắm giữ này. Có cũng vui, mất 

cũng vui là thái độ tích cực của bậc tu hành. Bậc 

trí trong đời là như thế. 

Những gì con được để mà mất 

Được mà không mất, được làm chi! 

Nếu con không mất, làm sao được? 

Mất là chân lý của Được thôi. 

Khi được mà không mất thì được làm gì? 

Chân lý ngay tự thân mình: uống nước vào để ra. 

Uống vào thải ra thì vui vẻ, mà sao cái nắm giữ 

bên ngoài lại sân si? Ăn vô rồi để thải ra. Nếu ăn 

vô không thải ra thì ăn để làm gì? Không thải ra 

mình sẽ chết. Uống mà không thải ra mình cũng 

chết. Có chồng rồi, thời gian sau chồng bỏ đi mà 

mình muốn chết là sao? Quy luật có để mà mất. 

Có mà không mất thì có làm gì. Khi rõ được 

chân lý này rồi thì từ nước uống, hơi thở vào ra 

đều dặn, nếu hít vào mà không thở ra thì sẽ 

không còn chỗ trống để hít vào. Luân hồi là vậy. 

Vật chất đến với đời ta cũng luân hồi.  
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Từ nhỏ đến giờ huynh đệ có bao nhiêu 

chiếc xe rồi? Những chiếc xe đến rồi đi và sau đó 

có chiếc khác. Nếu còn nguyên chiếc xe đời cũ 

đó thì làm sao mình có chiếc mới này để đi. Nhà 

này bán thì nhà kia có, được và mất liên tục vòng 

xoay của kiếp người. Hơi thở thức ăn nước uống 

vào ra là quy luật, hợp và tan cũng là quy luật 

nhưng chúng ta không chấp nhận. Người trí chấp 

nhận quy luật đó như vòng xoay bình yên trong 

mộng mị, đi qua đời này như vậy không phải là 

giải thoát thì là gì. 

Hôm nay mình mất là chân lý của sự được. 

Chia tay là chân lý của sự hợp. Ly hôn là chân lý 

của kết hôn. Cuộc đời là như vậy thì đừng khổ 

khi ly hôn và đừng quá vui khi hợp hôn, vì nước 

uống rồi sẽ ra, vợ chồng không ly thì cũng có lúc 

phải ly. Chấp nhận thôi. Quằn quại khổ đau gì 

cũng phải chấp nhận sự ra đi đó. Ta học bài này 

để vui lòng chấp nhận sự đến đi của cuộc đời. 

Cái gì quý nhất trong đời này ta cố gìn giữ mà 

không được thì sinh ra khổ đau.  

Tại sao nước cũng quý nhất mà mình 

không khổ? Cơm gạo cũng quý nhất, vào rồi ra 

mà mình không khổ? Vậy mình ngớ ngẩn chỗ 

này làm gì. Chấp nhận chân lý tự nhiên. Một 

người phật tử là bậc trí thì sự đến đi cuộc đời 

bình yên đi qua. Thân này đến lúc nào mình 

không biết, đi lúc nào cũng không hay, sự đến và 
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đi của dòng nước uống khi nào mình cũng không 

quan tâm, vì mình đã có Pháp thân thanh tịnh rồi. 

Mình là biển rồi thì ngại gì những lần sinh tử của 

cá. Vì thấy mình là cá nên mới sợ sinh tử. Mình 

là con người thì mình mới sợ sống sợ chết, mình 

không phải là người và tâm cũng không mang 

hình dáng của người. Nếu là tâm thì ngại gì sinh 

tử của kiếp người. Khi thân không sợ sống chết, 

sinh tử thì chồng bỏ vợ bỏ hay nhà cửa mất đi 

cũng như cái thân này, là lẽ đương nhiên. Từ đó 

tâm vắng vẻ thanh tịnh. Không do tu mà tự nhiên 

thanh tịnh. Giá trị là chỗ này. Mong các huynh 

đệ thấu được, nắm được căn bản này. Ai đó phản 

bội thì nhớ, đến rồi sẽ đi, vô mà không ra thì làm 

sao sống? Quy định vòng tròn cuộc đời là như 

thế, cố nắm giữ thì chỉ nước mắt và khổ đau. 

Cũng theo chiều nhân quả, chửi người thì người 

chửi lại, đó là luật. Mình cho phép mình nói xấu 

người, nhưng ai nói xấu tôi thì coi chừng. Phải 

không? Tự cưỡng lại vòng xoay của vũ trụ thì 

chỉ khổ thôi. Không có trí tuệ. 

Nước mắt con rơi vì đã mất 

Nụ cười hạnh phúc mới được rồi 

Gần hết một đời là như thế 

Như thế một đời thế thôi sao? 

Con người mình ngớ ngẩn. Tự nhiên mất 

thì khóc, mà được liền vui. Trong khi mất thì 

mình vẫn còn đây, được mình cũng còn đây, tại 
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sao không thấy mình là chứng nhân qua hai vấn 

đề được và mất đó, mà lại ở trong hai vấn đề đó 

để khóc, để cười? Sinh tử của người, mình thấy 

rõ và bình yên đến vậy, mà sinh tử của mình thì 

hoảng sợ? Mình cũng là vòng xoay như những 

thế hệ đã sinh, đã tử trước đây chứ! Hiểu được 

như vậy là bậc trí. 

Nhận ra muôn kiếp chưa từng mất 

Chẳng được vào đâu, mất vào đâu? 

Cái gọi là Ta còn không có 

Viết vội vài dòng chẳng biết ai? 

Trong đời người, có một cái tâm thường 

sinh ra các thân từ vô thủy. Thân này mất rồi 

thân khác vẫn tiếp tục sinh ra. Ở nơi thân sẽ 

hoảng sợ khi mất. Ví như hôm nay chúng ta lâm 

bệnh thì mình không buồn, vì thấy sự vận hành 

đang đúng. Nó đang đúng chứ nó khoẻ hoài thì 

đâu có đúng. Có những người không dám đăng 

hình của mình bây giờ, chỉ đăng hình ảnh hồi 

còn trẻ đẹp và thường khoe với người là hình ảnh 

của chị đó em, mà người đang nở nụ cười thì 

không như vậy, da đã nhăn và miệng chỉ còn vài 

cái răng. Không dám chấp nhận sự thật. Già thì 

có nét đẹp của đồi mồi, mỗi người đều có cái đẹp 

của mỗi lúc.  

Nhận ra muôn kiếp chưa từng mất, cái 

chưa từng mất là gì? Cái biết chết chưa từng 

chết, nhớ chỗ này. Khi mình hấp hối, sắp tắt thở 



167 | Góp Nhặt Thăng Trầm 

 

nói với mọi người, chắc tôi không sống được bao 

lâu nữa, chắc tôi chết, thở một lúc rồi ngưng 

luôn, nhưng cái biết chào mọi người đó, cái đó 

không có chết. Thân mất nhưng tánh biết không 

mất.  

Cái gọi là ta còn không có, tức là cái tôi 

này còn không có. Mong các huynh đệ đừng có 

đổ nước mắt vì sự được mất cuộc đời nữa. Nếu ta 

có gia đình thì người làm khổ ta nhất là vợ, là 

con, là chồng. Vì sao? Vì hai vị đó quý nhất của 

mình. Tốn công tốn sức. Khi nhận ra sự xoay 

vòng, uống vào thải ra, có chồng để mà mất, nếu 

không có chồng thì lấy gì mất, kết hôn để ly hôn, 

không ly bây giờ thì bảy tám chục tuổi cũng ly 

thôi. Thấy như vậy mà sẵn lòng đón nhận.  

Hôm nay huynh chia sẻ tới đây, mong các 

huynh đệ hiểu như vậy. Cố gắng tu hành giải 

thoát. Khi tốt nghiệp rồi thì an yên. Nhận mình là 

biển tánh thanh tịnh rồi thì từ đó về sau cuộc đời 

đi qua vui lắm. Được cũng vui, mất cũng vui, do 

phước họa xưa mình tạo nên phước họa nay 

mình hưởng, cố tạo bao nhiêu thì ba đồng cũng 

chỉ được là ba đồng thôi. Quan trọng là chuyển 

đức hạnh của mình để tăng lên được năm đồng, 

sáu đồng. Người xưa đã dạy “Có đức mặc sức 

mà ăn”. Ai nói rằng tính toán mới có ăn thì 

không phải. Nếu tính được thì các huynh đệ đã 
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tính được lâu rồi, chứ không phải buồn vui bất 

hạnh như vậy.  

Cuộc đời sở hữu ta, cuộc đời có công việc 

với ta, cuộc đời ta cho ta sống lúc nào, chết lúc 

nào là cuộc đời tự quyết, ta không quyết được 

đời mình mà tại sao ta cứ quyết? Mình chuẩn bị 

ngày mai sẽ như vậy, mai sẽ như kia, ráng học 

xong ra làm kỹ sư, nhưng mình sống thất hạnh 

thất đức thì giữa chừng mình sẽ đi tù. Dại nhất, 

mình đang có phước điền đầy đủ nhưng mình 

tưởng như là mãi mãi, mà không ngờ sau một 

đêm mình trở thành người trắng tay tù tội. Một 

chúng sanh mà không có đức, dù có tài sản lớn 

bao nhiêu đi nữa cũng chỉ ở ngoài và đành chấp 

nhận thương đau khi hết phước. Cái phước có 

được từ nơi miệng mình, mất đi cũng từ miệng 

mình, gọi là “Thần khẩu buộc xác phàm”. Trước 

khi kết thúc, huynh tặng đại chúng mấy câu thơ: 

Tôi vừa mua chiếc áo 

Áo cũ lại bỏ đi 

Tôi không là chiếc áo 

Áo không phải là tôi 

Bao năm lầm chiếc áo 

Tôi cứ mãi âu sầu 

Đời người là chiếc áo 
Nay chấm dứt lo âu… 

Giờ này đã được viên mãn, chúng ta kết 

thúc ở đây. Kính chúc huynh đệ tinh tấn! 
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HIỆN TIỀN NGAY ĐÂY 

 

 

ính thưa đại chúng, hôm nay là mùa 

an cư kiết hạ, cũng là ngày đạo tràng 

tổ chức sám pháp trong mùa an cư. Các huynh đệ 

trang nghiêm từ thân đến tâm. Trong bao nhiêu 

năm học hỏi Chánh pháp, cứ vào mỗi mùa an cư 

kiết hạ, chư Tôn đức trong mười phương thúc 

liễm thân tâm, tu hành trang nghiêm thanh tịnh 

trong ba tháng an cư. Hàng cư sĩ chúng ta cũng 

nương theo duyên ấy mà tổ chức sám hạ, nên cần 

tỉnh giác ứng dụng Chánh pháp ứng xử trên tất 

cả mọi nhân duyên xảy ra trong thời gian này. 

Dù rằng là bị tổn thương, bị xúc phạm, bị tất cả 

các nghiệp duyên đến với chúng ta, đó cũng là cơ 

hội cho chúng ta trải nghiệm, thực tập ứng dụng 

tu hành an yên trên các duyên. 

Chúng ta thực hành pháp sám là để nhìn 

lại, hối hận những khuyết điểm của mình trong 

thời gian qua, thiếu tỉnh giác làm tổn thương cho 

đời cho người. Đó là tinh thần sám pháp thật sự. 

Khi sám hối xong chúng ta giữ tâm thanh tịnh. 

Đại chúng phải tập. Tại vì huynh cũng đang 

thuận lẽ vô thường, nên không biết còn bao lâu 

K 
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nữa và đạo tràng phải có sự nối tiếp, nên buộc 

phải có những duyên chia sẻ trong chúng. Các 

huynh đệ đã học bao nhiêu năm rồi, khi Sư 

huynh Trưởng chỉ định là mạnh dạn bước ra và 

nói những điều mình học được, nói những cái 

khuyết mình cố gắng vượt qua. Thực tế, tâm cầu 

học ban đầu khi mở lời thì rõ ràng sẽ chưa được 

tròn, nhưng rồi sẽ tròn. Chúng ta đừng lặng im 

mãi, mà hãy tập mở lời.  

Đôi khi những khuyết nhỏ của mình, mình 

không thể thấy được. Trạng thái nhập vai qua 

mỗi câu chuyện, quên mất tánh thanh tịnh mà 

diễn như thật, đó là người thường sống trong 

phiền não, nên khi vào những vai phiền não thì 

diễn như thật trong lúc tường thuật lại. Vừa kể, 

vừa diễn lại tình huống như thật. Tâm như vậy 

khó thanh tịnh được. Chúng ta trong Pháp hội 

cần tỉnh giác, khi nghe và cần tường thuật lại 

chuyện gì thì ngồi thanh tịnh thân mà kể lại, chứ 

không cần dùng thêm động tác để diễn tả, vì như 

vậy là người đó đang nhập vai trong phàm phu 

tánh, nhìn tệ lắm. Khi huynh đệ kể về sự sân si, 

thô lỗ của một người nào thì kể một cách nhẹ 

nhàng bình thường, khuôn mặt mình vẫn nở nụ 

cười an nhiên thì thực đó là người tu. Nếu vẫn kể 

chuyện đời nhưng không nhập vai thì người đó 

lúc nào cũng trong tâm an định, từ bi.  
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Trên vấn đề tu, Sư huynh nhắc một điều 

này. Toàn thể huynh đệ chúng ta đều từ nơi chốn 

trần ai về đây. Là nơi phiền não, khổ đau, hận 

thù, tức giận, nhờ có những nhân xưa từ nơi chốn 

khổ đau, ta gieo trồng thiện căn nơi Tam bảo. 

Những huynh đệ có hạt giống bồ đề trong mỗi tự 

thân nên mới tìm về nơi chốn già lam thanh tịnh 

này. Hạt giống bồ đề ấy trở về ngôi nhà Chánh 

pháp là để tu tập. Sư huynh hỏi các huynh đệ, 

những người nơi chốn trần ai về thì đã sạch bụi 

chưa? Đều chưa sạch bụi. Nên trong mỗi chúng 

ta đều còn những cái khuyết, cái tập nghiệp ở 

cuộc đời, mang về đạo tràng mỗi cái nghiệp xưa. 

Bởi vậy, cần nhất là mái ấm tình thương, lòng từ 

bi trong nhân hạnh của người tu, mà thương lên 

những khuyết điểm của nhau. Đó cũng là tình 

thương, cũng là nhân hạnh thực tập lòng từ trong 

Pháp hội.  

Chúng ta cùng về tu học, là học nơi phiền 

não của huynh đệ cũng chính là phiền não của 

mình. Vì mỗi người một nghiệp. Mỗi người một 

thói hư tật xấu mang trên mình, tất cả cùng về 

đây để gội rửa. Những hạt giống từ bi quá ít nên 

chúng ta cần thương nhau. Huynh đệ cần nhìn 

nhau như con một nhà.  

Người về từ chốn trần ai 

Con từ nơi chốn trần ai không về. 
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Hôm nay chúng ta là những người tu hành 

trong Chánh pháp, chúng ta từ nơi đó về được 

đây rồi thì mỗi người không thể không bị rách 

áo, không thể không mang tổn thương. Mỗi 

người đang ôm những tập khí đó về đây, nên 

huynh đệ cần thương nhau đi. Hãy thương bằng 

lòng chân thành và cung kính những bậc có nhân 

lành, về tới đây rồi thì đừng chạy theo những 

phiền não nhận xét đánh giá, để rồi những Bồ 

Tát phải thối tâm trên con đường về Phật đạo thì 

chúng ta mang tội lớn. Chúng ta có nghiệp lớn là 

làm cản trở đường tu của người, làm cho người 

thối chí tu hành, không tinh tấn. Tại sao không 

dùng những lời sách tấn nhau, mà lại dùng 

những nhận xét thị phi, làm cho những bậc có 

tâm bồ đề thối chuyển. Lỗi này chắc chắn rất lớn. 

Cho nên chúng ta đừng để cái tâm phàm tình 

nhận xét, đánh giá những bậc có nhân Bồ Tát 

ngồi đây. Thực tình Sư huynh thấy toàn bộ người 

ngồi đây không có nhiều. Có những huynh đệ cố 

tu lắm mà tu không được. Nhiều huynh đệ muốn 

về lắm mà không về được. Vì gia duyên nên 

không về được, do hoàn cảnh cũng không về 

được. Mỗi người như thế, chúng ta lại càng 

thương hơn. Những người không tinh tấn mà có 

duyên một lần về đạo tràng rồi đi mãi. Chúng ta 

gặp lại vẫn cung kính như bậc huynh đệ, vì Tâm 

Bồ Đề quá yếu.  
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Chúng ta là những người đi trước, những 

người có hạt giống thiện lành thì chúng ta nên 

thương thật sự, thương trên cái phiền não của 

người. Chính cái đó mới làm cho người an ổn. 

Các huynh đệ ở đây là người có tu, nghe được 

chuyện gì của thế gian thì chỉ thương huynh đệ 

đó, làm sao mà tránh khỏi những khuyết tật từ 

nơi chốn trần ai trở về.  

Sư huynh kể, năm đó tại đạo tràng Chánh 

Phước Đức có bà già không có tiền mua rau, bà 

mua rau bị già úng, vàng mấy lá, đem về cúng 

dường cho Pháp hội. Khi đó, có những huynh đệ 

tương đối có chút tài chính, mua rau tươi non 

cũng đem về cúng dường. Cô nấu bếp để bó rau 

hơi già úng này vào trong góc, và dùng bó rau 

tươi non hơn để nấu. Lúc đó bà cụ thấy như vậy 

thì bà rơi nước mắt và lặng lẽ đi về, vĩnh viễn 

không trở lại đạo tràng nữa. Các huynh đệ thấy, 

một chút thiếu tỉnh giác mà không cung kính tấm 

lòng. Bởi vậy, tâm cúng dường là chính chứ 

không phải món ngon là chính. Vì xảy ra tình 

huống đó mà cụ đã đi tới giờ, bao nhiêu năm 

không về. Cũng có lẽ là bà đã về nơi bóng tịch 

dương rồi. Chỉ do thái độ bất cẩn của chúng ta.  

Vấn đề quan trọng nhất, là khi huynh đệ 

đem về đạo tràng bất kỳ món gì thì nhận nơi tấm 

lòng cúng dường, chứ không nhận nơi cái ngon 

hay dở. Nếu như bó rau đó, được tận dụng để 



175 | Góp Nhặt Thăng Trầm 

 

nấu ra món ngon và được dâng lên quý Thầy thì 

bà sẽ vui lắm, hạnh phúc lắm. Chúng ta cần hiểu, 

tấm lòng cúng dường lớn hơn vật cúng dường.  

Câu chuyện thứ hai nữa, có một cô tên A 

mới về tu trong đạo tràng, trước đó cũng làm 

những việc không hay ở thành thị cách đây bốn 

năm rồi. Làm trong một thời gian ngắn thôi. Cô 

A về đạo tràng tu rất là tinh tấn. Sau đó, một chị 

B cũng từng ở nơi thành thị mới về đạo tràng. 

Chị B từng thấy được việc làm cô A này đã làm 

nơi thành thị, việc mà xã hội cho là không tốt 

đẹp. Cô A đang tu được ba tháng rồi, rất là tinh 

tấn, hiền lành thực hành Chánh pháp thì chị B 

mới về đạo tràng rỉ tai với mọi người về quá khứ 

của cô A kia. Từ đó về sau, cô A đã vĩnh viễn rời 

khỏi đạo tràng. Huynh đệ chúng ta thường lấy 

quá khứ làm tổn thương người tu. Dù rằng người 

ở nơi chốn trần ai khổ đau như vậy, đã tìm về 

được Pháp hội rồi mà cũng không hoan hỷ cho 

người. Nhìn lại chắc gì mình tốt đẹp, mà lại trình 

bày ra những điều không tốt đẹp về quá khứ của 

người, để người mặc cảm quá khứ của mình và 

rời bỏ đạo tràng. Cô ấy ra đi và lau nước mắt 

bước ra cổng chùa. Sư huynh lúc đó thấy cô ấy 

đi ra, nhưng không biết chuyện gì. Sau khi nghe 

huynh đệ kể lại thì không tìm được cô ấy nữa.  

Đó là hai câu chuyện. Dù rằng huynh đệ 

chúng ta có quá khứ như thế nào, đã về được nơi 
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này rồi thì chỉ có trong tình thương của huynh đệ 

thôi, ngoài ra không có cái khác. Đừng đem 

chuyện hôm qua mà đánh giá tâm thanh tịnh 

ngày hôm nay. Mình có lỗi lớn với Tam Bảo, lỗi 

lớn với sự phát triển tâm bồ đề của người, rõ 

ràng mình chẳng phải là đệ tử của Sư Ông, và 

không phải con cháu của bậc Thiện hữu tri thức. 

Người tu hành cần có đức, có hạnh, bình 

tâm nhẹ nhàng trong giao tiếp, đạo hạnh trong 

ứng xử. Huynh đệ chúng ta đã học pháp, lấy đức 

làm đầu. Nếu ta có một niệm không hoan hỷ về 

khuyết điểm của ai đó, chỉ thấy khuyết điểm của 

người thôi thì lòng từ bi của ta đã bị khuyết rồi. 

Làm gì có tâm cung kính được chúng sinh để 

thành tựu đạo nghiệp. Huynh đệ đồng tu ở trong 

đạo tràng, cùng huyết thống nơi Tông sư, cùng 

an nhiên nơi lòng từ của Thầy Tổ, mỗi ngày đều 

thấm nhuần mưa pháp. Vậy mà một chút lỗi lầm 

của sự thô thiển và vụng về bởi nghiệp thức xa 

xưa hiển lộ của huynh đệ thì chúng ta không vui, 

không hoan hỷ, rỉ tai nhau hình thành làn sóng 

tiêu cực trong Pháp hội. Đây là cái khuyết rất lớn 

vì lòng từ bi của ta không có. Lòng từ không có 

thì làm sao nói đến hai từ Đức và Hạnh. Đức là 

sự bình đẳng, vì lỗi của người mà mình thấy 

được thì trong ta cũng có lỗi y như vậy. Cảm 

thông khuyết điểm của người như khuyết điểm 

của mình trong quá khứ. Hoặc tương lai có thể 
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mình sẽ khuyết giống vậy. Phải bình tâm nghe 

bất cứ một việc gì trong chúng. Bình là bình 

đẳng, lỗi này không phải của huynh nọ, lỗi này 

không phải của huynh kia, lời nói thô lỗ này 

cũng không phải là bản hoài tâm địa của người 

đó, và người đó chưa phải là bậc viên mãn vô 

sanh, vì vậy nên lòng từ chúng ta mới cảm thông 

được. Chúng ta là huynh, là anh, là chị, là người 

đi trước, là người có hạnh, có đức trước. Trong 

khi ta là huynh, nhưng ta lại để tâm tới những cái 

khuyết của chúng, để sinh tâm hoan hỷ hoặc 

không hoan hỷ trên các duyên thì ta thấy lòng từ 

của ta đã bị khuyết rồi.  

Tâm ta chưa yên thì mới thấy ưu khuyết 

của người, cái thấy ấy đã bị khuyết tật nên không 

thể Thấy Nghe Như Chánh Pháp. Từ nay chúng 

ta có cái thấy uyên nguyên thanh tịnh. Cái thấy 

thuần khiết như ánh trăng soi, như ánh sáng mặt 

trời chiếu xuống trong vạn pháp. Tâm ta như 

vầng trăng, hiền từ lắm. Nếu huynh đệ không ở 

nơi tâm ấy, mà ở nơi bóng dáng của nghiệp thì 

có phiền não sinh. Hữu duyên một lần quỳ trước 

những bậc Hiền nhân, nói lên lỗi của mình thì đó 

là người trí dũng. Được bậc Thiện hữu tri thức 

nhắc nhở, không một niệm phiền não mà lại tỏ 

lòng tri ân thì đó là phước lớn vô cùng. Tại sao 

chư Tôn Đức đôi khi nặng lời, trách mắng học 

trò? Cũng dùng từ tâm ẩn trong lời trách ấy, để 
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học trò bớt đi tập nghiệp mà tỉnh giác hơn. 

Huynh đệ nào ra trước Pháp hội sám hối thì tâm 

nhẹ nhàng thanh tịnh, cái ngã không còn. Người 

đời thường không có ai dám nói ra lỗi của mình, 

nhưng lại thích nói ra những điểm tốt của mình. 

Còn người tu trong Chánh pháp thường trình bày 

ra những khuyết điểm nơi mình, mong được sự 

chỉ dạy để mỗi ngày được hoàn thiện hơn. 

Nói pháp bình yên thì quá nhiều, nhưng 

thực sống bình yên trên các nhân duyên thì quá 

ít. Đây là khuyết điểm cần nhìn lại trong mỗi 

chúng ta. Ai cũng nói được lời hiền lành đức 

hạnh vị tha, tỉ lệ này rất cao. Nhưng khi các vấn 

đề xảy ra với mình, mà thực bình yên như Chánh 

pháp thì mới là giá trị thực của người trở về 

nguồn. Bình yên trên những vấn đề không như ý 

mới là giá trị sống, chứ không phải nói hay là giá 

trị. Nói hay cũng là điều có lợi, những điều đó 

nhắc chúng ta khi thất giác. Ta không hạn chế 

nói lời hiền đức, nhưng đôi khi ta mải mê nói thì 

giúp người tỉnh, còn mình vẫn mê. Nếu nói ra 

giúp người tỉnh, mình cũng ngộ theo thì đó là giá 

trị của mưa pháp.  

Để tròn từ lời nói đến phương thức sống an 

yên, thì cần tỉnh giác trên các duyên thuận 

nghịch. Xử trí bằng Chánh pháp vì đó cũng là 

vấn đề của ngàn vấn đề đang chi phối trong nhân 

sinh và mình cũng không ngoại lệ. 



179 | Góp Nhặt Thăng Trầm 

 

Chúng ta không nên đoạn trừ phiền não. Ta 

cố đoạn trừ bao nhiêu năm nay có hết được đâu. 

Không bao giờ được, vì cái ngã cái tôi còn ngày 

nào thì còn sinh phiền não, nếu vắng cái tôi thì 

phiền não đâu có sinh nữa. Vậy cần xa lìa cái tôi 

cái ngã thì phiền não sẽ không còn, vắng vẻ vĩnh 

viễn. Còn nếu cứ cố đoạn trừ phiền não, trong 

khi cái tôi vẫn khổng lồ, muôn đời không bao giờ 

hết phiền não được. 

Người trí thấy phiền não của người mà 

thương, còn người mê thấy khuyết điểm của 

người thì trách. Bậc trí tuệ thấy được khuyết 

điểm của người thì sẽ đem lòng thương vô hạn. 

Người mê thì không những trách mà còn phân 

tích, muốn loại trừ, hoặc muốn làm mất đi danh 

dự của người để hả dạ cho mình. Cứ chứa những 

khuyết điểm thì làm sao có thể từ bi để thương 

nổi một ai, nói chi đến học pháp lành. 

Ở nơi tâm thường sinh trí tuệ đức hạnh, ở 

nơi cái tôi thì sinh nhận xét, đánh giá, chê bai, 

phàn nàn. Trong huynh đệ ai còn nhận xét chê 

bai phàn nàn thì cái tôi vẫn còn hiển lộ. Người 

thực sự nhận được tâm rồi thì không có gì quý 

bằng như nhận viên ngọc, tha hồ sử dụng với 

những cử chỉ yêu thương, lời nói dịu dàng, tâm 

cung kính khiêm hạ. Quý lắm! Nếu gặp chướng 

duyên thì vui mừng như một cơ hội nuôi lớn đức 

hạnh của mình. Chúng ta có thường quý lời 
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thanh tịnh, nói lời vị tha, ứng xử yêu thương và 

cung kính chúng sanh, chưa từng trách một 

duyên nào không?  

Trên mạng, huynh đọc được một bài thơ: 

Đừng bắn tên không đích 

Dẫu chỉ là đùa vui 

Biết đâu sau vòm lá 

Một con chim nhỏ rơi. 

Đừng nói lời suy đoán 

Rồi bảo “chỉ đùa thôi” 

Biết đâu khi quay lại 

Người đã mất đi rồi.  

Giữa vô thường này, chúng ta sẽ hối hận 

nếu lỡ làm tổn thương ai. Không kịp quay lại 

đâu. 

Người có pháp thì dù yên lặng cũng như 

đang nói pháp. Người này khi đối duyên, tâm 

vẫn bình lặng với cái nhìn từ bi, có năng lực bình 

yên rất lạ. Nếu ai đang đau khổ, người này đến 

ngồi gần, chỉ ngồi và yên lặng thôi thì người 

đang khổ cũng vơi đi được phần nào.  

Người không có pháp thì dù nói hết tam 

tạng kinh điển cũng như chiếc máy ghi âm. 

Những người này khi đụng duyên là phiền não 

sinh ngay. Gặp duyên mà tâm bình yên thì mới là 

giá trị của tu hành. 
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Làm được thầy của chính mình thì luôn 

làm thầy người khác. Người làm thầy người khác 

thì chưa chắc làm thầy được chính mình. Làm 

chủ được lời nói hành động, bản thân lúc nào 

cũng phổ ra điều này thì chắc chắn người đó làm 

thầy. Mình hãy làm thầy chính mình. 

Hôm nay, Sư huynh nhắc lại điều này để 

trong mùa sám hạ chúng ta tỉnh giác, thương yêu 

nhau hơn, từ bi hơn. Ngoài đời tổn thương nhau 

quá nhiều rồi, về đây vẫn tiếp tục phiền não nữa 

sao! Cần lắng lại, nhìn thẳng tâm mình thì mới từ 

bi được với người, cần lắng lại nhìn rõ tâm mình, 

bao phiền muộn sân si nào khác chi người, nên ta 

và người đồng nhất thể. Từ đó lòng từ bi của 

chúng ta mới thật sự rộng lớn, ôm hết nỗi khổ 

nhân sinh là nỗi khổ chính mình. Rõ được cánh 

hoa vô thường mà vũ trụ đã tặng cho ta. Xin các 

huynh đệ lắng nghe bài Hoa Giác Ngộ trong 

tuyển tập Cội Nguồn: 

Em có biết một loài hoa 

Sẽ làm cho em hết khổ 

Hoa ấy sẽ làm em Giác ngộ 

Hoa Vô Thường 

Như mộng mị hôm qua 

Khắp mọi nơi nở khắp ta bà 

Em không thấy nên đời em mãi khổ 

Cành hoa ấy bao ngai vàng sụp đổ 

Bao cuộc tình hoa ấy đã phân ly 
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Trong khổ đau hoa ấy rất diệu kỳ 

Em cúi xuống nâng cánh Vô Thường 

Yên lặng! 

Từng bước em đi 

Trong vô thường sâu lắng 

Nhận cánh Vô Thường  

Tâm lặng lẽ bình yên… 

Thôi, giờ này chúng ta tạm dừng tại đây. 

Kính chúc huynh đệ tinh tấn! 
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PHỔ TRÀ 
 

 

heo truyền thống của Tông môn, đêm ba 

mươi là đêm phổ trà duyệt chúng. Đêm 

ấy, Sư Ông thường gọi hai chúng Tăng, Ni để 

lắng nghe các chúng trình bày việc tu tập của 

một năm vừa qua. Nương theo truyền thống đó, 

bây giờ các đạo tràng chuẩn bị đại diện phát biểu 

tình hình tu tập của một năm trong đại chúng. 

Sau đó là đến mỗi cá nhân huynh đệ, trình bày 

những kinh nghiệm ứng dụng lời dạy của Tôn sư 

qua sự tu tập của mình, để huynh đệ cuối năm 

cùng ngồi lại nhắc nhở, sách tấn nhau những ưu 

khuyết trên con đường tu học.  

Vừa rồi Sư Ông có dạy trong bài pháp, khi 

Ngài giảng pháp phương tiện thì toàn bộ đại 

chúng lắng nghe đầy đủ. Sau đó một thời gian, 

Ngài giảng vào yếu chỉ của Tông sư thì có nhiều 

vị không hiểu, nhiều vị chưa lĩnh hội được nên 

Sư Ông đã tùy duyên mà giáo huấn. Một bên 

tăng chúng có số ít, chỗ nào công phu chưa rõ, 

chưa yên thì thường hay y áo đảnh lễ Hòa 

Thượng, tham vấn chỗ chưa thấu tới. Còn có một 

số chúng không hiểu, sinh tâm nản chí qua 

T 
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những lời dạy của Tôn Sư cao tột, không đủ sức 

cho sự hiểu biết của mình, nên cuối cùng bị 

ngưng trệ. Sư Ông dạy các con có muốn tiến bộ 

không? Muốn thì phải có bài toán khó mới được 

lên lớp, chứ nếu cứ mãi chương trình lớp một để 

thỏa mãn hiểu biết của mình thì các con làm sao 

mà tiến bộ được. 

Trong đạo tràng chúng ta, có một số huynh 

đệ khi nghe giảng đến chỗ yếu chỉ của Tông sư 

thì đôi khi không rõ, không biết, rồi cảm thấy 

ngăn ngại, không có lĩnh hội kịp. Đây là các nghi 

vấn chưa thấu rõ, mà cũng là yếu tố trong khối 

nghi, cũng là sự tham học để rõ lối về nguồn. 

Các huynh đệ nhớ khi có bài giảng nào, trong đó 

có ý chư Tôn đức chỉ dạy mà ta chưa rõ được tôn 

ý của quý Ngài, thì ta cung kính mà thưa hỏi để 

thấu được tôn ý, ứng dụng viên mãn trên con 

đường tu học. Chứ còn thỏa mãn cái thấy, cái 

nghe, hiểu hoặc không hiểu là vấn đề không 

quan trọng, thì chỗ yếu chỉ của Tông môn các 

huynh đệ không có lưu tâm. Huynh mong các 

huynh đệ, khi nghe buổi học này thì đại chúng 

nhớ rằng cái gì chưa hiểu, chưa thấu thì các 

huynh đệ cần thường hay điện thoại về các sư 

huynh, trình bày sự lĩnh hội ý chỗ đó thế nào, để 

rồi các sư huynh từ tâm cùng nhau chia sẻ với 

mình, gọi là người có tâm cầu học, cầu pháp.  
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Khi chưa xong việc, chưa được lên lớp thì 

phải đi học thêm từ bạn bè, thưa hỏi thầy cô chủ 

nhiệm, đó là người học trò quyết tâm lên lớp. 

Trong Tông môn, những chỗ nào chưa thấu chưa 

đạt, chưa rõ được ý thì ngày ngày đêm đêm tìm 

cách thưa hỏi để được giãi bày rõ ràng mà ứng 

dụng được an vui. Cũng là sự chứng minh của 

bậc Hiền nhân Thánh đức.  

Hôm nay Sư huynh nghe trong đại chúng 

có một số huynh đệ thường có tư duy là Sư 

huynh giảng những điều khó hiểu. Thực chính 

những chỗ khó hiểu thì các huynh đệ mới có thể 

đem tâm cầu học. Nếu chỗ dễ hiểu thì cười cười 

vui vui, chỗ khó hiểu thì thôi để đó, không bận 

lòng thì rõ ràng học hoài không lên lớp. Huynh 

nhắc nhở chỗ này để huynh đệ thấu, chứ không 

nên có tâm so sánh ngày xưa Sư huynh giảng dễ 

hiểu, bây giờ giảng khó hiểu. Thực tình tâm 

thương huynh đệ, mong các huynh đệ bớt đi khổ 

đau, nhọc nhằn nên cần mở pháp về nguồn. Các 

Huynh Trưởng thưa với Huynh rằng: Thưa Sư 

huynh, huynh giảng cái gì mà thấp thấp dễ hiểu, 

chứ còn cao cao thì trong đại chúng không lĩnh 

hội được…còn sợ người nản.  

Các huynh đệ nghĩ từ lớp tiểu học mà vào 

đại học được bao nhiêu em? Phải không ạ! Qua 

tiểu học, qua trung học, lên cấp ba cho đến đại 

học thì mỗi cấp lại giảm đi một số học sinh. Các 
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huynh đệ muốn vào đại học thì cố gắng học 

thêm, thậm chí mình luyện làm đề in sẵn, giải ra 

các đề, miễn sao vô được đại học. Tốt nghiệp đại 

học xong vẫn chưa yên thì lại học tiếp lên cao 

học, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi sau đó làm thầy dạy lại 

sinh viên, học sinh. Đây là sự quyết tâm của 

người cầu học ở đời.  

Các huynh đệ mới vào tu học thường được 

hướng dẫn hành những thiện pháp, xa lìa ác 

pháp, lập thiện nhân ngay nơi đời này, thiện pháp 

được thành tựu. Từ đó lại học tiếp trên con 

đường Pháp Tổ, xa lìa thiện ác, nhận lại chơn 

tâm, thực hành vô ngã. Các huynh đệ phát 

nguyện với lòng mình, thực hiện Chánh pháp vô 

ngã để được an vui trong đời, chứ đừng theo tri 

giải để cứ thỏa mãn cái thấy, cái nghe của mình.  

Nghe thấy hay hay có lý thì để bụng, 

nhưng về nguồn thanh tịnh thì không có mấy ai. 

Mục đích chư vị Tổ sư ra đời, mong toàn thể 

chúng ta nhận được nguồn tâm, bổn tánh. Từ đó 

yên bình, thanh tịnh. Đời nào cũng được sanh 

trong cảnh giới chư Phật, chư Bồ Tát. Vì tâm ta 

không còn cái tôi ngã chấp của riêng mình, mà 

thuần khiết, thanh tịnh, từ bi rộng khắp. Đây 

cũng là tâm nguyện trong đời của các huynh đệ 

chúng ta.  

Hôm nay mong huynh đệ tinh tấn tu học, 

để nhận ra cội nguồn thanh tịnh của mình. Do 
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đó, huynh có hơi tham lam, nói những chỗ yếu 

chỉ không còn bóng dáng của cái ngã, để thể 

nhập quên mình vào sự thuần khiết nơi vầng 

trăng tâm thanh tịnh ngàn đời chiếu soi. Huynh 

biết rằng trong đại chúng tu học, có huynh đệ tu 

lâu rồi thì lĩnh hội được và cảm thấy an ổn. Còn 

những huynh đệ mới về học, pháp này nghe lạ 

quá nên đôi khi các huynh đệ không biết thế nào, 

nhưng cần phải vượt qua được tâm ngăn ngại. 

Nếu có bất kì người nào còn chưa thông thì gọi 

điện về tham vấn các bậc Thiện hữu tri thức. 

Mục đích của người Thầy luôn cận kề, đồng 

hành với chúng ta mà giúp đỡ giải bày cho người 

học trò, để rõ được công thức thầy đưa ra. Có 

những bậc thầy giáo đã về hưu thì mục đích cũng 

là truyền thừa kiến thức cho học trò nắm được ý. 

Đó là hạnh phúc của người Thầy.  

Có cái bệnh là thầy phân tích mà trò chưa 

thông, nhưng trò vẫn dạ dạ hiểu hiểu thì cái này 

là sợ Thầy không vui, sợ Thầy biết mình là người 

không hiểu biết. Thực tế hiểu thì thầy hỏi là đáp 

ngay. Khi huynh hỏi, huynh phân tích, rồi sau đó 

huynh đưa ra một ví dụ, người học trò đáp đúng 

y như công thức đã học thì lúc đó là lúc chư Tôn 

Đức hoan hỷ chứng minh, pháp lành thành tựu. 

Thầy trò an vui. 

Các huynh đệ trong Pháp hội này đều là 

những người có tâm, có đức, có chí tu học và cầu 
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pháp. Dù đã và đang trải qua những nhọc nhằn 

hay thanh tịnh, nhưng vẫn trang nghiêm cầu 

pháp tu học. Là những người tắm mình trong 

giáo pháp, có nhân duyên nhiều đời nơi Tam Bảo 

nên mới trang nghiêm ngồi đây, trong giới cư sĩ 

bàn chuyện đạo pháp. 

Ngày xưa thời Đức Phật có tứ chúng đồng 

tu. Là Tăng, Ni, U bà tắc - tức là nam cư sĩ, U bà 

di - tức là nữ cư sĩ. Trong tứ chúng đồng tu, có 

hàng cư sĩ nam nữ của chúng ta, thì huynh đệ 

chúng ta không cớ gì không tham gia tu học để 

được giác ngộ. Thời đó có cư sĩ Duy Ma là bậc 

đắc được pháp từ vô thủy. Rồi đến thời chư Tổ 

có gia đình là ngài Bàng Long Uẩn, gia đình đắc 

được pháp vô sanh. Đó là tâm cầu học. Gia đình 

ngài Bàng Long Uẩn thay phiên nhau học pháp 

trong một tuần. Cử một người về đảnh lễ Tổ, 

tham vấn đến chỗ yếu chỉ, sau đó về cùng chia sẻ 

trong gia đình những tôn ý qua lời Tổ dạy cho tất 

cả thành viên gia đình cùng tham học, để cùng rõ 

được ý Tổ Sư. Gia đình đó là gia đình sống trong 

Chánh pháp. Cuối đời, gia đình của Ngài tự tại, 

ra đi một cách an nhiên thanh tịnh.  

Huynh đệ chúng ta bây giờ, thực tình 

những bậc Thiện hữu tri thức, các Ngài vẫn còn 

đây với chúng ta. Nhưng đôi khi có một số ít 

huynh đệ cũng thường hay điện thoại về tham 

vấn chỗ yếu chỉ, chỗ chưa rõ chưa thông. Huynh 
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biết rằng các huynh đệ không phải là người yếu 

không tu học, nhưng cầm máy lên điện thoại thì 

nó ngại ngại làm sao. Trước giờ chưa gọi nên giờ 

gọi thì ngại, không biết gọi nói cái gì. Khổ vậy 

đó. Có những huynh đệ ngồi năm ba người nói 

chuyện thì rôm rả lắm, mà điện về tham vấn 

những bậc Hiền nhân thì tâm lại bất an. Không 

biết cái gì đang làm khổ các huynh đệ vậy? Đó là 

cái ngã. Trước khi Phật thành đạo, ma vương có 

đến quấy phá, cũng như khi cầu đạo thì ma tâm 

cản đường.  

Việc này huynh có kinh nghiệm. Có những 

huynh đệ gọi về nói tự nhiên đệ nhớ Sư huynh, 

nên gọi về thăm vậy thôi, chứ đệ đâu có biết hỏi 

gì đâu… Nhưng qua những câu đối đáp qua lại 

đó thì lại ra rất nhiều chuyện để được tu, được 

học. Mong huynh đệ làm sao vững tâm, vì một 

học sinh giỏi mà chưa tìm ra phương pháp làm 

bài thì không ngủ được. Học sinh ấy phải điện 

thoại cho bạn, điện cho người học giỏi trong lớp, 

rồi hỏi không ra nữa thì gọi thưa Thầy Cô chủ 

nhiệm: giờ này em có làm phiền thầy không, 

cũng mười giờ đêm rồi nhưng em chưa rõ công 

thức làm bài, mà em vẫn chưa làm được cái đề, 

mong thầy từ tâm chỉ dạy cho em cái đề này… 

thì người thầy giáo nào mà không vui, không 

hạnh phúc! Mong các huynh đệ thường tham vấn 
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thưa hỏi để được an vui trước lúc không còn 

duyên thưa hỏi giữa những vô thường.  

Bởi vậy, khi còn sống ngày nào thì phải 

đắc được pháp, phải xong được việc thì đó mới 

là lúc mình rong chơi giữa biển đời. Huynh nói 

tới đây là hết lòng hết dạ, nếu như huynh đệ nào 

thấy làm bài không được mà muốn chỉ học lớp 

một không thôi, thì quý Ngài sẽ hết lòng hướng 

dẫn riêng, còn quyết tâm lên lớp thì phải hỏi cho 

ra. Một cơn gió thổi qua, một con chó chạy 

ngang, một chiếc xe chạy quá tốc độ, một viên 

đá bên đường… cũng đều có thể kết thúc đời 

mình. Huynh đệ nhớ như vậy. 

Trong gia đình, các huynh đệ phải biết 

thương yêu và tri ân nhau. Cuộc đời đã hai giới 

tính, thiếu nhau mới kết hợp lại với nhau. Người 

nam thiếu nữ, người nữ thiếu nam. Bởi vậy, đức 

từ hòa khiêm hạ chịu thương chịu khó chỉ có 

nhiều ở người mẹ, còn người đàn ông thì rất ít. 

Sự gánh vác những việc nặng nhọc từ gia đình và 

xã hội thì có ở người cha nhiều hơn người mẹ. 

Hai người ghép lại với nhau mới tròn một gia 

đình. Đừng đòi người kia phải như ý mình. Tóc 

vợ để dài, mình hớt ngắn ba phân. Vợ mặc áo dài 

mang đôi dép quai hậu, mình mặc áo vest mang 

đôi giày, khác nhau. Vậy đó, mà sao phải như tôi 

nghĩ, phải sống như vậy tôi mới chịu…, thì rõ 

ràng tự rắc rối đời mình. 
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Đừng bao giờ đấu tranh phải trái đúng sai 

trong cuộc hôn nhân, mình chỉ yên lặng và cười. 

Tại sao mình cười được? Là vì duyên hợp rồi 

duyên sẽ tan, thời gian bên nhau trước vô thường 

quá ngắn, nên thời gian này thường để yêu 

thương và tri ân nhau trong những phút giây 

ngắn ngủi này. Nếu đủ đức thì hôn nhân bền 

vững, còn cái tôi ngự trị trong vợ chồng quá 

nhiều thì thường dẫn đến sự đổ vỡ mà thôi. Cần 

biết ơn người bạn đời của mình. Đối với người 

chồng trong nghĩa phu thê, người yêu thương 

nhất là vợ vì người vợ đã sinh hạ những đứa con, 

đã mang nặng chín tháng mười ngày, có thể cược 

cả mạng sống để các con ra đời, sự nhọc nhằn ấy 

người vợ vẫn khiêm cung vui vẻ, nhận lấy họ 

chồng trên những đứa con. Người vợ sau khi rời 

khỏi bàn tay thương yêu của mẹ cha đã đứt ruột 

sinh ra mình, xa rời tình thương đó hy sinh để về 

phục vụ gia nương nhà chồng. Người vợ thường 

nhường mọi sự quyết định cho chồng mà không 

can dự vào. Khi người đàn ông học đạo là kính 

trọng vợ hiền, dù rằng người đó có thể thay mẹ 

mình chăm sóc từng chén cơm bát nước và 

những lúc ốm đau bệnh tật của mình… ân đức ấy 

chỉ có vợ mà thôi.  

Huynh cũng mong rằng, phái nữ nhi thấy 

ra sự nhọc nhằn của chồng gánh vác bao việc 

lớn. Người đàn ông thường có tính trượng phu, 
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tâm rộng lớn vì gia đình nhỏ bé của mình, đôi 

khi phải quên đi bao sự nguy hiểm đang chi phối 

thân mạng này, trong cuộc mưu sinh để người vợ 

được êm ấm trong tình yêu thương của mình. 

Bởi vậy, đôi khi trong cuộc sống nghĩa vợ chồng 

là đạo. Đạo làm vợ đúng trọn làm vợ. Đạo làm 

con thì lời nói trọn nghĩa làm con. Đạo làm 

chồng trọn nghĩa làm chồng.  

Vừa rồi huynh có xem lại kỷ niệm sau một 

năm của hai người học trò. Thấy hai vợ chồng lễ 

phu thê giao bái, quỳ đối diện với nhau và trước 

sự chứng minh của chư Tăng nơi đại hùng bửu 

điện, đảnh lễ biết ơn nhau. Tức là, chồng là cha, 

vợ là mẹ, ân đức tròn đầy, anh xin cúi đầu tri ân 

em và ngược lại, em cũng xin cúi đầu tri ân anh, 

sự bảo bọc chở che, là cây tùng cây bách cho đời 

em nương tựa. Đã biết ơn nhau rồi thì nỡ lòng 

nào dùng những lời đay nghiến, làm khổ lòng 

nhau qua những lần không như ý trong cuộc 

sống vợ chồng. Do cái tôi quá lớn nên bao cuộc 

hôn nhân đành chấm dứt. Không có học, không 

có tu, nên mình không biết điều cần ứng xử với 

vợ với chồng như thế nào.  

Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng muốn 

góp ý nhau thì phải có tâm tôn kính, yêu thương, 

mở lời khiêm hạ và nêu lên quan điểm của mình. 

Các huynh đệ nhớ, tỏ ra sân si, sửa sai người bạn 
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đời thì cái ngã của nhau không thể chấp nhận 

được.  

Ngày xưa, có một câu chuyện trong tình 

huynh đệ cùng tu học với nhau. Một hôm, sư đệ 

vì hiểu lầm sư huynh của mình nên đã dùng lời 

thô lỗ, xúc phạm bất kính với sư huynh. Qua một 

đêm khó ngủ trong sự ray rứt của câu chuyện 

vừa qua về thái độ và cách ứng xử của mình. Khi 

sư huynh đang ngồi uống trà buổi sáng, sư đệ y 

áo chỉnh tề đến quỳ trước sư huynh và nói rằng:  

- Thưa Sư huynh, hôm qua đệ không kiểm 

soát được, để cơn sân làm chủ đệ, nên đệ đã nói 

lời thô lỗ xúc phạm huynh, làm tổn thương đến 

tình huynh đệ. Huynh đã yêu thương giúp đỡ đệ 

bao năm nay, hôm nay đệ thấy hổ thẹn nên quỳ 

trước sư huynh, mong huynh từ tâm cho đệ xin 

được sám hối.  

Sư huynh với nụ cười hiền từ, bao dung, 

đức hạnh đáp: 

- Ta không tha thứ cho người vắng mặt.  

       -  Kính trên Sư huynh, qua lời dạy này, đệ 

không lĩnh hội được, xin sư huynh từ bi chỉ dạy. 

- Người hôm qua thô lỗ sân si, nói lời thô 

bạo thì không có mặt ở đây. Đang đối diện trước 

sư huynh là người hiền từ đức hạnh khiêm cung 

từ tốn vô ngã, người như thế sao mà trách được. 

Thôi đứng lên uống trà với huynh.  



195 | Góp Nhặt Thăng Trầm 

 

Chỉ có quá khứ lúc nào cũng làm khổ tình 

huynh đệ. Ý của vị sư huynh nói rằng, trạng thái 

của người hôm qua là quá khứ, còn hôm nay sư 

đệ đến đây với đầy đủ phạm hạnh, trí tuệ, khiêm 

cung, như vậy thì lỗi lầm gì.  

Ngoài đời, nếu mình ở trong tình huống 

như vị sư huynh thì sẽ ứng xử làm sao? Chúng ta 

thường đem quá khứ làm mất đi sự bình an trong 

hiện tại. Những chuyện lỗi lầm ở quá khứ trong 

hôn nhân, trong tình huynh đệ sẽ làm khổ ta, khi 

ta chưa đủ trí tuệ. Khi đủ trí tuệ rồi thì người 

luôn sống trong hiện tại, những thái độ sân si của 

người vừa qua tức khắc liền trôi về quá khứ. Mà 

hiện tiền tâm ta thanh tịnh, không dính mắc bởi 

quá khứ, từ tâm thanh tịnh ấy mà phổ ra lời nói 

ái ngữ, dịu dàng, lòng từ dung vô lượng. Đó là 

bậc trí tuệ cũng là người tu hành.  

Đừng bao giờ để quá khứ đánh mất đi sự 

bình yên trong hiện tại. Như bữa cơm trong tình 

thương của người vợ chế biến rất ngon, nhưng 

người chồng nhớ chuyện không vui hôm qua, 

đem chuyện ấy về hiện tại mà có những lời nói 

thô thiển, làm cho bữa cơm tràn ngập một không 

khí không vui, thì có phải quá khứ đang làm khổ 

phút giây hạnh phúc trong hiện tại không? Như 

người chồng thương vợ, đi mua chiếc áo về cho 

vợ để sưởi ấm mùa đông thật đẹp, nhưng người 

vợ nhớ chuyện quá khứ nên không để tâm chiếc 
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áo trong tình thương của người chồng, không 

quan tâm, không sử dụng. Nguyên nhân của mọi 

rạn nứt cũng từ cái tôi, mà cũng là gốc của đau 

thương và nước mắt. 

Hôm nay huynh nhớ lại ngày phổ trà đầy ý 

nghĩa hàng năm, trong đạo nghĩa tình thầy trò mà 

Tôn sư chỉ dạy. Chúng ta hàng cư sĩ, nương theo 

từ lực của chư Tăng Ni mà cung kính cúng 

dường lên quý Ngài, những năm tháng nương lời 

dạy của quý Ngài mà tu học, để mỗi ngày trôi 

qua an vui giữa những vô thường.  

Trong mỗi chúng ta giờ này cung kính cúi 

đầu, hướng về mười phương Thánh đức, hướng 

về ân pháp hóa của Tôn sư trong ngày cuối năm 

mà chí thành, chí kính đảnh lễ Mười phương, 

đảnh lễ Ngài.  

Cúi xuống với thầy lắng nghe thầy chỉ dạy  

Thầy của chúng con là sự sống bao đời  

Là an vui mãi mãi. Thầy ơi! 

Con nghe được lời thầy trong gió thoảng  

Là sương mai cùng chúng con bầu bạn  

Là cội nguồn, là hơi thở của ngàn Thông.... 

Con về nguồn nghe tâm sự của dòng sông  

Con mới biết muôn đời  

Thầy từ bi - bao dung - độ lượng  

Theo chúng con Ngàn sông - Trăm hướng  

Không nơi nào  

Không ân đức - Thầy ơi! 
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Buổi chia sẻ tới đây chúng ta tạm dừng lại. 

Kính chúc huynh đệ thường tinh tấn! 
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