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Tựa 

Hương không phải chỉ có mặt và sinh khởi từ hoa, 

mà nó cũng còn có mặt từ ánh sáng mặt trời, mặt trăng, 

lòng đất, không khí và cả đời sống của vạn loại. 

Do đó, hương không phải là của riêng ai mà của tất cả. 

Tuy nhiên, trong tập này, nếu có gì vụng về là do tôi. 

Còn có những gì thơm tho, dễ chịu là của đất trời, 

của thầy, bạn và của anh em chúng tôi. 

 

    Mùa an cư 1994 

          Tỷ kheo: THÍCH THÁI HÒA 
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Mây vẫn còn bay 

Khi bạn chưa ra đời, thì mây vẫn lang thang bay. Khi 

bạn ra đời, mây vẫn lang thang bay. Khi bạn lớn lên và 

sống bận rộn đến nỗi không có thì giờ để nhìn ngắm mây 

trời, thì mây trời vẫn bay. Đến khi bạn gối mỏi, lưng còm, 

ngưng thở và mọi người đưa bạn vào quan tài, chở đến lò 

thiêu hay đưa vào nghĩa địa, vùi xác thân của bạn xuống 

lòng đất, để xương thịt rã rời, thì khi ấy mây trời vẫn bay. 

Bạn biết không? Mây trời luôn luôn hiện hữu, chúng 

hiện hữu để làm gì vậy? Chúng hiện hữu để bay và bay 

một cách mầu nhiệm. Có khi nào bạn thấy rõ sự hiện hữu 

một cách mầu nhiệm của chúng không? 

Nếu bạn không thấy rõ sự hiện hữu và bay đi một 

cách mầu nhiệm của mây trời, thì bạn không thể nào thấy 
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sự hiện hữu và trôi chảy một cách mầu nhiệm ở tự thân 

chính bạn. 

Bởi chính bạn không thấy sự trôi chảy một cách mầu 

nhiệm nơi tự thân của chính bạn, do đó bạn khổ đau là 

phải. Khổ đau là do bạn, chứ không phải do cuộc đời. 

Khổ đau là do bạn sống mà không thấy rõ sự sống là 

gì, chứ không phải do cuộc đời làm cho bạn khổ đau. 

Khổ đau là một trạng thái cảm thọ thuộc về tâm lý, 

ngoài tâm lý không có cảm thọ khổ đau.  

Bạn đừng chán và oán trách cuộc đời, vì nếu bạn 

chán và oán trách cuộc đời, thì hoàn toàn không có lợi gì 

cho bạn cả. Lý do là vì, sự tiếp xúc và cảm nhận khổ đau 

hoàn toàn không ra ngoài tâm ý. 

Trăng sao, mây nước, mặt trời, cây cỏ, không khí, 

tâm thức… chúng đang có mặt ở nơi bạn và chúng đang 

hiện hữu một cách mầu nhiệm ở nơi bạn. 

Nếu bạn đừng oán trách, đừng chán ghét cuộc đời, 

đừng theo đuổi mọi dục vọng, đừng ích kỷ, thì tức khắc mọi 

khổ đau do cảm thọ bất như ý đem lại cho bạn vụt tan biến 
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và ngay giây phút đó, bạn sẽ có hạnh phúc, bạn không còn 

cảm thấy rằng mình là kẻ cô đơn, là kẻ bị cuộc đời vứt bỏ. 

Thật sự, trăng sao chưa hề vứt bỏ bạn; sông biển, núi 

rừng chưa hề vứt bỏ bạn; loài người và chúng sanh chưa 

hề vứt bỏ bạn. Nhưng chỉ vì tính ích kỷ của bạn làm cho 

bạn bị nghèo nàn và làm cho bạn không nhận ra sự sống 

rất mầu nhiệm ở nơi chính bạn mà thôi. 

Bạn không nên chán đời. Bạn chỉ nên chán và biết 

từ bỏ tính ích kỷ của bạn, thì cuộc đời sẽ đáng yêu đối 

với bạn. 

Bản chất của khổ đau vốn không có tự tính, chúng 

phát sinh từ cách nhìn sai lạc và từ những hành động vụng 

về của bạn đối với những cái đang là. 

Bởi vậy, bạn muốn từ bỏ khổ đau, thì trước hết bạn 

nên từ bỏ những nhận thức và hành động sai lầm ở nơi 

chính bạn, để bạn có thể tiếp xúc được với mây trời và 

thấy rõ mây trời luôn luôn bay và chính bạn cũng đang bay 

như mây trời vậy. 
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Nụ cƣời bình lặng 

Nếu bạn không muốn từ bỏ khổ đau, thì không ai có 

tài cứu rỗi hay đem hạnh phúc đến cho bạn. 

Và bạn muốn thoát ly khổ đau mà ôm theo tính ngã, 

thì bạn không thể nào thoát khỏi chúng. 

Nếu đến bất cứ nơi đâu mà bạn mang theo tính ngã, 

thì bạn chỉ sẽ làm cho bạn héo mòn sự sống mà thôi. 

Sự sống của bạn héo mòn đến nỗi, không ai dám gần 

bạn, không ai dám tiếp xúc với bạn, và bạn cũng chẳng 

tiếp xúc được với ai, bạn sống như một sự chết. 

Phải chăng, vì ngã tính mà bạn theo đuổi dục vọng. 

Nhưng bạn thử nghĩ, có khi nào bạn làm cho dục vọng của 

bạn thỏa mãn được không? 
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Nếu không, thì bạn luôn luôn là kẻ bị đói khát bởi 

dục vọng, bạn chỉ là kẻ miệt mài tìm kiếm, săn đuổi và là 

kẻ tàn phá sức khỏe và tâm hồn của bạn. Không những bạn 

đã gây thiệt hại cho chính bạn đã đành, mà còn làm tàn hại 

đến thân thể và tâm hồn của kẻ khác nữa. 

Nếu không may, bạn có được những chức vụ trong xã 

hội, thì bạn sẽ là một con người đang làm cho mọi người 

khủng khiếp, kinh dị, vì khi ấy, bạn sẽ tàn phá hết mọi luân 

lí đạo đức, mọi truyền thống tốt đẹp của con người. 

Bạn sẽ vinh danh dục vọng để tàn phá hết mọi môi 

trường sống an bình của con người và thú vật, bạn sẽ tàn 

phá hết tất cả để mong rằng thỏa mãn dục vọng của bạn, 

mà dục vọng không là cái gì khác hơn, ngoài sự biểu lộ 

hình thái tính ngã của bạn. 

Nhưng, bạn nào có biết tính ngã của bạn đang đốt 

cháy sự sống tươi mát và an lành của bạn. 

Phải biết chắc rằng, ở nơi nào có tính ngã và thể hiện 

ngã tính, thì nơi đó có sự đốt cháy hạnh phúc. 

Bạn thử nghĩ xem, mặt trời, mặt trăng, bông hoa, quả 
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đất, mùa xuân…chúng có khi nào vinh danh tự ngã đâu mà 

chúng vẫn hiện hữu một cách mầu nhiệm và chúng bình 

thản vận hành một cách không cần có ý thức, chúng chỉ 

vận hành theo cái đã vận hành mà thôi. 

Chúng đã vận hành một cách bình thản và chúng 

sống bằng đời sống tự do. 

Bạn không thấy đó sao, có ai cấm được mặt trời soi 

chiếu ban ngày, có ai cấm được mặt trăng soi chiếu ban 

đêm, có ai cấm được quả đất xoay chuyển, có ai cấm mùa 

xuân đến, có ai đuổi mùa xuân đi, có ai cấm mây trời bay, 

có ai cấm dòng sông trôi về biển cả, có ai cấm lá cây xanh 

và vàng, có ai cấm gió đừng lay cây… 

Vì không ai cấm, nên tất cả chúng đều sống một cách 

tự do, cái tự do không bị nhuộm pha bởi bất cứ một chất 

liệu nào của ngã tính. 

Nếu mang đầy ngã tính và ngã tướng, thì bạn sẽ sống 

một cách chật hẹp, tù túng và vội vã. Và bạn sẽ không còn 

tự do để sống như đời sống của mặt trời, mặt trăng, dòng 

sông, quả đất và những bông hoa. 
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Mặt trời, mặt trăng, bông hoa, quả đất, chúng sống 

bằng đời sống không ngã tính, cho nên chúng sống rất mầu 

nhiệm, mầu nhiệm đến nỗi nếu không có chúng, thì sự 

sống của bạn cũng không còn! 

Vậy, bình minh vẫn còn đó, bạn hãy nhìn mặt trời, 

mặt trăng, quả đất, bông hoa thật sâu lắng và nở một nụ 

cười thật bình lặng và chia sẻ sự sống vô ngã một cách 

mầu nhiệm của chúng đi! 

Vô ngã là một sự sống mầu nhiệm đó bạn! 
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Nỗi cô đơn không bao giờ có thật 

Cô đơn là một trạng thái sinh hoạt của tâm lý, nó 

phát sinh từ cảm thọ, có thể làm cho bạn chán và khó chịu 

với hết thảy mọi người, cảnh vật và ngay bạn cũng nhàm 

chán luôn bản thân bạn nữa. 

Bạn có thể ngồi một mình và không thích nói 

chuyện với bất cứ ai, vì bạn cho rằng, giữa này không có 

ai xứng đáng với bạn, hoặc không có ai hiểu bạn. Ngay 

cả cha mẹ, bạn bè, anh em của bạn, bạn cũng cho rằng 

không ai hiểu bạn. 

Rồi một buổi chiều, bạn có thể bỏ nhà, bỏ học, bạn 

đi lang thang ở phố phường, hoặc đi lang thang bên 

dòng sông, hoặc đi lang thang ở núi rừng để mong rằng 

mình hết cô đơn, nhưng bạn đã vô vọng, vì cô đơn vẫn 
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đeo đuổi bạn, nó đeo đuổi đến nỗi bạn không tài nào 

thoát khỏi chúng. 

Nhưng, tại sao bạn cô đơn? Phải chăng, vì chưa có ai 

hiểu bạn? 

Bạn có khi nào đặt lại câu hỏi, tại sao ta lại buộc kẻ 

khác phải hiểu mình, trong lúc đó thì mình chưa hiểu được 

mình là gì cả? 

Nếu khi nào bạn hiểu và thấy rõ được bạn, thì nỗi cô 

đơn không còn là cái gì của bạn nữa cả. 

Phải chăng, bạn cảm thấy cô đơn là do bạn quá cưng 

chìu bản ngã của bạn, hoặc người thân và bạn bè của bạn 

quá cưng chìu bạn, nhưng bây giờ, những cưng chìu ấy 

không còn. 

Hoặc bạn đã quá kiêu sa với những gì đã xảy ra trong 

quá khứ của bạn như sắc đẹp, trí thức, tiền tài, danh 

vọng…mà bây giờ trong đời sống của bạn, tất cả những 

thứ đó đã trở thành mây khói. 

Bạn càng tìm về quá khứ để hãnh diện với những 

điều ấy bao nhiêu thì bạn càng chối bỏ hiện tại bấy nhiêu. 
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Bạn biết không? Chính tâm lý chối bỏ hiện tại, tìm 

về quá khứ là tâm lý phát sinh các cảm thọ khổ đau, và 

cảm thọ cô đơn, nó phát sinh từ gốc rễ của tâm ý chối bỏ 

hiện tại để tìm về cái tự ngã của quá khứ. 

Hoặc có người bất mãn hiện tại, họ rong tìm những 

cảm giác dễ chịu trong tương lai và họ tưởng tượng rằng, 

tương lai của họ chính là cao sang như thế này, là vinh 

quang như thế kia…và cuối cùng họ là những người bị đi 

chân không bén đất, họ đi chân hỏng đất và rồi ngã quỵ. 

Bạn biết rằng, trong kinh Đức Phật dạy, một người 

biết tu tập giỏi, người đó có hạnh phúc, an lạc ngay trong 

đời sống hiện tại mà không cần phải đi tìm quá khứ hay 

tương lai. 

Ngài dạy: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

Quá khứ chuyện đã qua, 

Tương lai việc chưa đến. 

Thấy rõ pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính là đây, 
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Không động, không rung chuyển, 

Biết vậy nên tu tập. 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai, 

Không ai điều đình nổi, 

Với đại quân thần chết. 

Rõ vậy, nhiệt tâm hành, 

Ngày đêm không mỏi mệt, 

Xứng gọi Nhất dạ hiền, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

 Nếu bạn truy tìm quá khứ, bạn sẽ tiếp xúc với các 

cảm thọ khổ và vui. 

Cảm thọ vui phát sinh ở nơi thân tâm bạn, là do bạn 

tiếp xúc được với những kỷ niệm đẹp từ ký ức của bạn. 

Nhưng, cảm thọ ấy, bạn sẽ không kéo dài chúng được, 

vì không có kỷ niệm đẹp nào từ ký ức của bạn mà trong đó 

không mang theo những chất liệu đớn đau của ngã. 

Do đó, sau cảm thọ vui, nó phát sinh những cảm thọ 

khó chịu và làm bạn bị dao động, bạn không muốn tiếp 

xúc với chúng nữa, nhưng chúng vẫn hiện hữu trong ký ức 
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của bạn để quấy rầy bạn, mỗi khi bạn muốn tìm về quá 

khứ của mình. 

Nếu bạn ước vọng tương lai, bạn sẽ phát sinh những 

cảm thọ nôn nao trong thân tâm của bạn. Chính những 

cảm thọ này làm cho bạn dao động, dao động đến nỗi bạn 

hoàn toàn mất tự chủ, đời sống của bạn bị điều động bởi 

tưởng uẩn một cách mất bình thường và bạn có thể bị điên 

loạn, sự điên loạn do tưởng uẩn của bạn đem lại. Và khi 

ấy, chính từ nơi bản thân của bạn phát sinh những cảm thọ 

khổ, ưu. 

Nếu bạn là người biết tu tập, bạn phải biết để loại bỏ 

những cảm giác khổ, ưu hay không khổ, ưu và ngay những 

cảm giác hỷ, lạc có tính cách bất thực đem lại nữa. 

Muốn vậy, thì trước hết bạn phải nhìn thẳng vào đời 

sống đang là của bạn, khi mắt tiếp xúc với sắc, khi tai tiếp 

xúc với thanh, khi mũi tiếp xúc với hương, khi lưỡi tiếp 

xúc với vị, khi thân tiếp xúc với các thứ trơn, nhám, mềm 

dịu, nóng lạnh…, ý tiếp xúc với những sự cố đã qua hay 

chưa qua ở trong ký ức hay ở trong trí tưởng của bạn, thì 

bạn đừng nắm giữ tướng riêng và tướng chung của từng 
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đối tượng mà các quan năng của bạn đã tiếp xúc. 

Nếu khi tiếp xúc mà bạn nắm giữ các tướng ấy của 

đối tượng, thì các cảm thọ thuộc về ái hay phi ái, nó sẽ 

khởi lên trong thân tâm của bạn, và do ở nơi thân tâm của 

bạn phát sinh những gì là ái hay phi ái, nên cảm thọ khổ 

đau có mặt trong đời sống của bạn và bạn không tài nào 

thấy rõ được tự thân của đối tượng. 

Nói cách khác, khi bạn tiếp xúc trong những lãnh 

vực, có đi kèm với các cảm thọ thuộc về ái hay phi ái, thì 

bạn không tài nào thấy rõ tính chân như của mọi lãnh vực 

mà bạn tiếp xúc. 

Có khi nào, bạn nhận ra rằng, chính sự vô thường ở 

nơi bông hoa làm cho bông hoa trở nên có giá trị và tuyệt 

đẹp không? Và có khi nào bạn nhận ra rằng, chính sự vô 

thường ở nơi bản thân của bạn, làm cho bạn trở nên quý 

báu và đẹp không? 

Nếu không, thì bạn khổ đau là phải, vì bạn không 

tiếp xúc và không hề thấy rõ tính chân như của bạn cũng 

như của những bông hoa. 
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Vì bạn không tiếp xúc được tính chân như ở nơi bạn, 

ở nơi người thân của bạn, ở nơi những bông hoa, nơi mặt 

trăng, mặt trời, đất đá, núi rừng, nên bạn cảm thấy cô đơn 

là phải. 

Bạn có biết rằng, cô đơn là trạng thái sinh hoạt của 

tâm lý, phát sinh từ ý thức chấp ngã không? 

Nhưng, bạn thử nghĩ, ngã đã là bất thực, thì cảm giác 

cô đơn làm gì mà có thực. 

Trong cuộc sống, bạn có khi nào nghe được hơi thở 

của bạn chưa? 

Nếu chưa, thì bạn hãy trở về nghe lại hơi thở của 

bạn, để bạn có thể phát hiện tính chân như ở trong từng 

hơi thở của bạn và rồi bạn sẽ thấy rất rõ tính chân như và 

hơi thở của bạn là một. 

Khi nào bạn thấy rõ tính chân như nơi hơi thở của 

bạn, thì nỗi cô đơn không còn là cái gì nơi bạn nữa cả. 

Lúc đó, bạn thấy không có sự sống nào tồn tại có tính 

cách đơn điệu, mà tất cả chúng đều hòa điệu, hòa điệu tinh 

tế đến nỗi, bạn khó lòng nhận ra sự hòa điệu của chúng. 
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Khi nào bạn nhận ra sự hòa điệu ấy, thì bạn mới thấy 

rằng, cái cảm thọ cô đơn của bạn, là một cảm thọ phát sinh 

từ sự ngu muội. 

Và lúc đó, bạn sẽ quát lên một tiếng, làm kinh động đất 

trời, khiến cho những cảm giác cô đơn của ai đó cũng bị rơi 

rụng và chuyển hóa giữa sự sống vô cùng. 
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Hạnh xả ly 

Nếu bạn nhìn một bông hoa với đôi mắt thèm khát và 

với một tâm hồn chiếm hữu, thì bạn sẽ thất vọng đối với 

chúng và rồi bạn sẽ phát sinh cảm thọ khổ đau. Nỗi khổ 

đau ấy, phát sinh là do bạn, chứ không phải do bông hoa. 

Vì bông hoa hiện hữu là để nó hiện hữu, chứ nó 

không phải hiện hữu là để cho bạn chiếm hữu. 

Nếu có một buổi chiều nào đó, bạn ngồi thật yên lắng 

để nhìn thật sâu sắc một bông hoa, một chiếc lá, một rễ 

cây ở trong chánh niệm, thì bạn sẽ yêu thương và quý 

trọng chúng, bạn không nỡ nào làm tàn hại chúng đâu. 

Bạn quán sát bông hoa hay quán sát màu xanh của lá ở 

trong chánh niệm, bạn sẽ thấy chúng hiện hữu rất mầu 

nhiệm, chúng hiện hữu là để làm cho bạn đẹp chứ không 
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phải làm cho bạn xấu, làm cho bạn hạnh phúc chứ không 

phải để làm cho bạn khổ đau. 

Chúng hiện hữu là để trang nghiêm cuộc đời ở giây 

phút hiện tại. 

Bạn muốn rằng, bạn hiện hữu là để trang nghiêm 

cuộc đời, thì bạn phải thường xuyên thấy rõ mọi sự vật ở 

trong chánh niệm, và từ cách nhìn sự vật bằng chánh niệm, 

bạn sẽ có niềm vui, một niềm vui không có lệ thuộc gì đến 

dục niệm. 

Niềm vui phát sinh từ chánh niệm, niềm vui ấy, 

không lệ thuộc gì đến khát ái và nghiệp hữu. 

Bạn biết không? Niềm vui do khát ái và nghiệp hữu 

đưa lại, là niềm vui có giới hạn bởi không gian và thời 

gian. Cái gì có giới hạn, thì cái đó không phải là cái đích 

thực. Cái đích thực là cái vô hạn. Ngay cả cái niệm về cái 

ý niệm cũng không nên có, hễ có thì bị vướng mắc. Bạn có 

biết rằng, cái vướng mắc dữ dội trong đời sống của bạn là 

cái gì, bạn có biết không? Đó chính là cái ý niệm. Hễ bạn 

bị mắc kẹt trong ý niệm thì còn khó gỡ gấp trăm lần bạn bị 

mắc kẹt ở địa ngục. 
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Khi nào bạn nhìn một bông hoa mà không bị mắc kẹt 

ở trong ý niệm, thì khi ấy, bạn có thể rong chơi, hay thỏng 

tay vào chợ mà không bị một thứ gì của chợ vướng mắc 

vào tâm ý của bạn. 

Bạn có thể reo cười giữa đôi bờ sống chết. Tiếng reo 

cười ấy, bạn có thể reo cười được, nếu bạn thực hành hạnh 

xả ly trong từng ý niệm của bạn. 
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Không chối từ 

Nếu bạn từ chối sự chết, thì bạn chưa bao giờ biết sống 

và thê thảm hơn nữa, là bạn chưa bao giờ biết sống là gì. 

Dù bạn có chấp nhận sự chết hay không chấp nhận 

sự chết, thì sự thật ấy vẫn hiện hữu ở nơi bạn. Nó đã xảy ra 

từ khi bạn mới bắt đầu có. Đây là một sự thật mà bạn cần 

phải chấp nhận để thấy rõ và chứng nghiệm. 

Nếu bạn né tránh sự chết, thì bạn cũng né tránh 

luôn sự sống và liệu bạn có khả năng né tránh sự thật 

này được không? 

Bạn có thể né tránh quan chức, né tránh vợ con, bạn bè, 

cha mẹ nhưng bạn không tài nào né tránh được sự thật này. 
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Đức Phật ra đời là để dạy cho bạn đừng từ chối sự 

chết mà chấp nhận nó như là một sự thật để sống. 

Nên biết rằng, không có sự sống nào là không bắt 

đầu từ sự chết. Chết là khởi điểm của sự sống. Sống và 

chết luôn luôn hiện hữu trong nhau, chúng là hai mặt của 

một thực tại duyên sinh đang là và để trở thành vô tận. 

Do đó, bạn phải thấy rõ cái đang là ấy bằng tuệ quán 

thì bạn mới có thể thấy rõ cái vô biên đang có mặt trong 

cái đang là ấy. 

Nếu bạn không thấy rõ cái đang là, thì bạn không tài 

nào thấy rõ những nhân duyên quá khứ và tương lai, và 

bạn cũng không tài nào thấy rõ sinh và tử có gốc rễ từ đâu. 

Ngày xưa, Thiền sư Hám Sơn, khi chưa ngộ đạo, đã 

từng thắc mắc: "Sinh tùng hà lai, tử tùng hà khứ". Và sau 

đó, nghi tình bị bung vỡ, Ngài nói: 

" Sinh tử ngày đêm, 

Nước trôi hoa tạ, 

Hôm nay mới biết, 

Lỗ mũi hướng hạ". 
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Vậy, bạn không nên từ chối sự chết, mà bạn phải chấp 

nhận đó là sự thật, để bạn có một đời sống của tuệ quán. 

Và chỉ có tuệ quán làm cho bạn có khả năng tự tại 

giữa sống và chết vậy. 
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Thấy rõ hiện tại 

Nếu một người nhìn cuộc đời bằng cặp mắt cận thị 

thì họ sẽ thấy đời sống của họ không ra ngoài miếng cơm 

manh áo, chén rượu, ly bia, hoặc tích lũy đôi chút kiến 

thức để mưu cầu sự sống cho bản thân họ. 

Nếu một người nhìn cuộc đời bằng đôi mắt viễn thị, 

thì họ sẽ ngước mắt nhìn trời, lo lắng quá xa mà quên đi 

cái thực tại của họ đang là. 

Và nếu một người nhìn cuộc đời bằng đôi mắt loạn 

thị, họ lầm lẫn giữa cái này với cái khác, họ tưởng sỏi là 

gạo, đá là cơm và thậm tệ hơn nữa, họ nhận loài khỉ, vượn 

là thỉ tổ loài người. 

Bạn có biết không? Một người có chánh kiến để nhìn 

cuộc đời, người đó không bị rơi vào trường hợp cận thị, 
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viễn thị và loạn thị mà họ nhìn cuộc đời đúng như tự thân 

của chính nó. 

Nghĩa là họ thấy rõ các pháp trong giây phút hiện tại, 

chúng đang là gì. 

Có lần Đức Phật hỏi vị Sa môn rằng: 

- Mạng người sống chừng bao lâu? 

 Vị Sa môn thưa: Trong vài ngày. 

Đức Phật bảo: "Ông là người chưa hiểu đạo". 

 Ngài hỏi một vị Sa môn khác. 

- Mạng người sống chừng bao lâu? 

 Vị Sa môn thưa: Trong chừng bữa ăn. 

Đức Phật bảo: "Ông cũng là người chưa hiểu đạo". 

 Ngài lại hỏi một vị Sa môn khác nữa. 

- Mạng người sống chừng bao lâu? 

 Vị Sa môn thưa: Trong một hơi thở. 

Đức Phật khen: "Quý hóa lắm, ông là người hiểu đạo!" 

Bạn biết tại sao, Đức Phật khen ngợi vị Sa môn thứ 
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ba? Vì vị ấy tu tập và đã chứng nghiệm được phép quán vô 

thường một cách triệt để ở giây phút hiện tại. 

Vị nào tu tập giỏi, thì vị ấy thấy rõ pháp hiện tại một 

cách triệt để, thân tâm của vị ấy không còn phát sinh các 

cảm thọ tham ái, ưu não và sợ hãi. 

Vị ấy, không dừng lại ở nơi pháp hiện tại, không bị 

chìm về quá khứ và không bị trôi giạt ở trong các pháp 

tương lai. Vị ấy, chỉ thấy rõ pháp hiện tại và vượt qua 

chúng một cách an toàn. 

Bạn biết không? Ai thấy rõ pháp hiện tại, thì người 

đó thấy rõ và chứng nghiệm được pháp, ai chứng nghiệm 

và không chìm đắm ở nơi pháp hiện tại thì người đó thành 

tựu được Niết bàn. 

Vậy, bạn muốn chứng nghiệm được Niết bàn, thì bạn 

phải chứng nghiệm pháp ở trong giây phút hiện tại, bạn 

chỉ chứng nghiệm và thấy rõ chứ không nên chìm đắm. 
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Đừng than phiền 

Bạn thử nghĩ, người xấu và tốt, người chính và tà, 

người ngu và giỏi là ở đâu và thời nào lại không có. Nếu 

những hạn người đó mà không có, thì còn gì để gọi là cuộc 

đời nữa bạn! 

Bạn tự nghĩ xem, chính ở trong bản thân của bạn, hai 

đức tính ấy cũng đều có mặt. Vậy bạn không nên than 

phiền người khác mà nên than phiền bản thân của bạn, tại 

sao mình không có khả năng thực hiện điều thiện mà lại đi 

than phiền điều xấu của người. 

Than phiền điều xấu của người khác, thì hoàn toàn 

gây thiệt hại cho bạn; mà bạn tự than phiền điều xấu của 

bạn, thì bạn có lợi ích rất nhiều. 
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Bạn thử làm để xem sao! 

Bạn biết không? Ở đời, người ta hay có thói trách móc 

người khác, chứ ít ai tự biết trách những sai lầm của mình. 

Người chỉ biết trách móc kẻ khác, thì họ luôn luôn 

sống với tâm trạng sân hận, bất mãn và rồi dẫn sinh ra 

khổ đau. 

Còn với người tự biết trách mình, người đó luôn luôn 

biết phòng ngừa các lỗi nhỏ, tế nhị trong khi tiếp xúc và tự 

chủ trong mọi hành động. Do đó, trong đời sống của họ, 

họ không dòm ngó lỗi người, mà luôn luôn tự quán sát lấy 

mình có đàng hoàng hay không đàng hoàng, chứ không 

quan tâm đến cái không đàng hoàng của người khác. 

Tại sao như vậy? Vì quan tâm như vậy, không có lợi 

ích gì cho người mà chỉ gây phiền muộn cho mình. 

Nếu bạn là người có tâm lượng đại bi, khi thấy kẻ 

khác có lỗi, bạn không nên chỉ trích lỗi của họ, không 

đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng đối tượng. 

Và nếu bạn thấy đúng lúc, thì bạn nên khuyên người 

kia hãy từ bỏ điều xấu của họ. 
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Bạn chỉ khuyên họ từ bỏ mà không nên than phiền 

hay chỉ trích, dù bạn có chỉ trích bằng tâm trạng nào đi 

nữa, thì cũng tạo nên những phiền muộn trong đời sống 

của bạn mà thôi. 

Vì vậy, bạn không nên than phiền, không nên chỉ trích, 

mà chỉ nên khuyên can khi bạn thấy có người lầm lỗi. 

Bạn biết không? Nếu có kẻ ác tâm, muốn hại người 

hiền thiện, thì chẳng khác nào người đứng trước gió để 

xủi bụi, bụi sẽ không lấm vào kẻ khác mà lấm vào tự thân 

của họ. 

Và hành động của kẻ ác muốn hại người hiền, cũng 

chẳng khác nào, người ngu ngửa mặt nhổ nước miếng lên 

trời cao, chợt rơi xuống lại trên mặt của họ. 

Bởi vậy, bạn đừng nên sợ kẻ khác làm ác mà bạn nên 

sợ rằng, mình đang than phiền và đang nghĩ về những điều 

ác đó. 

Bạn phải chín chắn với chính bạn! 
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Hạnh phúc là không mắc kẹt 

Nếu có một buổi chiều nào đó, bạn ngồi thật yên lắng 

trên bến chùa Linh Mụ để ngắm nhìn dòng nước sông 

Hương lững lờ chảy và bạn thấy có những khúc gỗ đang 

trôi theo dòng sông. 

Trong đó, có những khúc gỗ trôi bị kẹt ở bờ bên này 

hoặc bờ bên kia; hoặc có những khúc gỗ bị kẹt mắc giữa 

gầm cầu; hoặc có những khúc gỗ bị kẻ chài vớt lên; hoặc 

có những khúc gỗ bị mắc kẹt vào những bụi bờ nổi lên 

giữa dòng sông. 

Bạn thấy không? Tất cả những khúc gỗ bị mắc kẹt ở 

trên dòng sông, dù là lý do này hay lý do khác, tất cả 

chúng đều không thể trôi về biển cả mênh mông. 
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Và chỉ có khúc gỗ nào trôi giữa dòng sông mà không 

bị mắc kẹt bởi bất cứ lý do nào thì chúng mới đi về biển cả 

rộng lớn được. 

Cũng vậy, khi ngồi yên lắng, hoặc đi đứng, sinh hoạt 

trong chánh niệm, bạn không nên bị mắc kẹt ở quá khứ, ở 

hiện tại hay ở tương lai. 

Bạn không nên bị mắc kẹt bởi những nhận thức có và 

không, thường và đoạn, sanh và diệt, đồng nhất và dị biệt. 

Bạn không nên bị mắc kẹt bởi Ta bà và Tịnh độ. Bạn 

không nên bị vướng mắc giữa ngã và vô ngã… 

Bạn biết không? Quan điểm hữu ngã làm cho bạn 

khổ đau đã đành mà bạn chấp thủ quan điểm vô ngã cũng 

làm cho bạn khổ đau và phiền muộn không ít. 

Bạn biết không? Chấp thủ sinh tử làm cho bạn khổ 

đau bao nhiêu, thì chấp thủ vào Niết bàn làm cho bạn khổ 

đau bấy nhiêu, và cũng có khi sự chấp thủ Niết bàn còn 

làm cho bạn tàn tệ hơn là chấp thủ sinh tử nữa. 

Bạn có biết không? Làm được thân người là khó, 

nhưng được tu tập lại càng khó hơn; được tu tập là khó, 
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nhưng không khó bằng có tu tập mà có học và hiểu được 

chánh pháp; có tu tập và học hiểu được chánh pháp là khó, 

nhưng chưa khó bằng thực hành và chứng ngộ được chánh 

pháp; thực hành và chứng ngộ chánh pháp là khó, nhưng 

chưa khó bằng sống đời sống trọn vẹn với chánh pháp; 

sống đời sống trọn vẹn với chánh pháp là khó, nhưng chưa 

khó bằng sống đời sống không bị mắc kẹt bởi chánh pháp 

và phi pháp. 

Giữa cuộc đời, người nào có đời sống không bị mắc 

kẹt giữa pháp và phi pháp, vị đó an lạc tối thượng, có hạnh 

phúc tối thượng, có tự tại tối thượng, vị đó thành tựu viên 

mãn về đời sống giải thoát, vị đó không hề đi mà tự đến ở 

trong biển cả đại tịch diệt của các đức Như Lai. 

Vậy bạn cứ ngồi nhìn những khúc gỗ trôi đi, cứ để 

cho nó trôi, bạn đừng khởi niệm nhé! Thì biển cả vắng 

lặng của các đức Như Lai sẽ hiện rõ ở nơi chính bạn. 
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Bạn yêu thƣơng ai! 

Trong kinh Đức Phật dạy với Pessa, người con trai 

của kẻ huấn luyện voi rằng, trên đời có bốn hạng người: 

Hạng thứ nhất, là tự làm khổ mình. Đây là hạng 

người tự ép xác khổ hạnh, sống bằng đời sống không dám 

bước tới, không dám bước lui, không dám đứng một chỗ, 

không dám ăn, không dám mặc, sống hoàn toàn tiết chế, 

không dám cạo râu, không dám cạo tóc, không dám tiếp 

xúc với mọi người, không dám tiếp xúc với cảnh vật. Đó 

là hạng người tự làm khổ mình. 

Hạng thứ hai là làm khổ người, đây là hạng người ưa 

tàn hại chúng sanh, ưa chiếm hữu tài sản của người đem 

về cho mình, ưa sống bằng đời sống bóc lột kẻ khác, ưa 
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đùa giỡn trên sự đau khổ của kẻ khác, đó là hạng người 

chuyên tâm làm khổ kẻ khác. 

Hạng thứ ba, là hạng sống vừa làm khổ mình và vừa 

làm khổ người khác. Đây là hạng người sống buông lung 

theo các dục và buộc kẻ khác cũng buông lung theo các 

dục, tự mình đang thực hành tà kiến và buộc kẻ khác cũng 

phải thực hành tà kiến như mình, tự mình đang làm việc 

khổ não và buộc kẻ khác cũng làm công việc khổ não như 

mình. Đây là hạng người tự làm khổ mình và chuyên tâm 

làm khổ cho kẻ khác. 

Hạng thứ tư, là hạng người không làm khổ mình và 

cũng không làm khổ cho người, đây là hạng người trì giới, 

hạng người trong đời sống hiện tại của họ không có tham 

dục, không có tà kiến, họ biết sống bằng đời sống an tịnh 

với tâm hồn hướng thượng, họ có tuyên bố điều gì thì điều 

đó luôn luôn phù hợp với thiện bản chất, với thiện không 

vướng mắc, với thiện viên mãn, rốt ráo. Đây là hạng người 

sống bằng đời sống không làm khổ mình và không làm 

khổ người. 

Sau khi nói bốn hạng người như vậy xong, Đức Phật 
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gọi Pessa mà hỏi rằng, con thích hạng người nào trong bốn 

hạng người ấy. Pessa trả lời: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Con thích hạng người thứ tư.  

Đức Phật khen ngợi Pessa là người có trí. 

Nếu bạn thông minh, thì bạn cũng chọn lựa và yêu 

thương hạng người như Pessa vậy. 

Chọn lựa cho mình cách sống và người yêu, đó hoàn 

toàn là việc của bạn, Đức Phật chỉ là người gợi ý, là Bậc 

giới thiệu, là Đấng chỉ đường, còn việc chọn lựa và thực 

tập là hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn phải sống và hành động 

như một con người có tự do lựa chọn. 

Bạn hãy chọn một hạng người trong bốn hạng người 

ấy để sống và yêu thương. 
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Đừng lạm ngôn 

Thường ngày, bạn lăng xăng từ công việc này qua 

công việc khác, nếu có ai hỏi bạn rằng, tại sao bạn lăng 

xăng lắm vậy, thì bạn liền trả lời với họ rằng, là bạn đang 

hộ đạo, đang truyền đạo, đang phục vụ đạo. 

Nhưng, bạn có biết rằng, bạn trả lời như vậy, là lạm 

ngôn không? 

Vì nếu đạo mà bạn hộ được, bạn phục vụ được, bạn 

truyền được, thì đó là đạo của bạn, chứ đâu là đạo của đạo. 

Bạn có đạo của bạn, tôi có đạo của tôi, người khác có 

đạo của họ, thì bạn thử nghĩ xem, giữa trần gian này có 

biết bao nhiêu thứ đạo, và rồi mọi người trong trần gian 

này, liệu còn có đường đi nữa không? 

Nếu bạn biết rằng, thể của đạo là không đục, không 

trong, không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh, 

không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không 

lai, không khứ, không đồng nhất, không dị biệt, không năng 
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hộ, không sở hộ, không năng truyền, không sở truyền, không 

năng phục, không sở phục mà nó vắng lặng, rỗng suốt, soi 

chiếu thường nhiên; dụng của đạo thì vô lượng, vô biên, đa 

thù, vạn biệt và tướng của đạo là vô tướng, là tịch diệt tướng, 

là nhất thể tướng, thì bạn chỉ lặng lẽ mà làm, thuận theo mà 

sống chứ bạn đâu có lạm dụng ngôn từ như vậy! 

Bạn có biết không? Đức Phật chỉ nói rằng: Ngài là 

bậc kiến đạo, tức là bậc thấy rõ đạo; Ngài là bậc tu đạo, 

tức là bậc thực hành đạo; Ngài là bậc ngộ đạo, tức là bậc 

giác ngộ đạo và Ngài là bậc chứng đạo, tức là bậc sống 

hoàn toàn thể nhập với đạo. 

Đạo là vậy, thế thì liệu bạn có hộ đạo được không 

hay đạo đang hộ bạn? Liệu bạn có truyền đạo được không 

hay là đạo đang truyền cho bạn, và liệu bạn có phục vụ 

đạo được không hay đạo đang phục vụ cho bạn? 

Vậy bạn hãy cẩn thận nhé, đừng lạm ngôn! 
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Tiếng chim reo 

 Khi bạn muốn nghe tiếng reo của chim, bạn chấp 

nhận cái gì ở nơi con chim? Có lẽ nào bạn chỉ chấp nhận 

tiếng reo mà không chấp nhận cái lưỡi của nó? Có lẽ nào 

bạn chỉ chấp nhận cái lưỡi mà không chấp nhận cái miệng 

của nó? Có lẽ nào bạn chấp nhận cái miệng mà không 

chấp nhận cái đầu và cái thân của nó? Có lẽ nào bạn chấp 

nhận cái đầu và cái thân mà không chấp nhận những gì có 

ra từ cái đầu và thân ấy của nó? Có lẽ nào bạn chấp nhận 

thân thể mà không chấp nhận môi trường sống của nó? Có 

lẽ nào bạn chấp nhận môi trường sống mà không chấp 

nhận cách sống, cách suy nghĩ và cách reo của nó? 

Nếu bạn chỉ chấp nhận một bộ phận trong toàn bộ 

đời sống của chim, thì bạn sẽ hoàn toàn thất vọng về 

những gì mà bạn ước muốn từ tiếng reo của nó. 
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Tiếng reo của chim, bạn có thể tiếp xúc được, có thể 

nghe được, có thể thưởng thức được, nếu bạn thấy rõ và 

chấp nhận những gì đời sống của chim đang là. 

Bạn đừng dùng cái bạo lực, cái độc tài của bạn để 

can dự và cắt xén cái thực tại sống động đang là của chim, 

để kiếm tìm tiếng reo của nó. Vì làm như vậy, bạn không 

bao giờ nghe được tiếng reo của nó đâu! 

Và bạn cũng đừng bao giờ bắt buộc chim phải reo 

theo tiếng reo của bạn. 

Nếu bắt nó reo theo tiếng reo của bạn, thì tại sao bạn 

không reo đi, mà buộc chim reo làm gì cho phí uổng thời 

gian và công sức lắm vậy! 

Và nếu bạn buộc nó reo, thì đến bao giờ bạn mới 

nghe được tiếng reo đích thực của nó? 

Chim không bao giờ reo theo tiếng reo mà bạn đã 

hoạch định trước đâu, nó chỉ reo theo cái thực tại đang là 

của chính nó hiện hữu mà thôi. 

Bạn phải thấy rõ thực tại toàn vẹn đang là và thể 

nhận thực tại đó, để nghe tiếng chim reo. 
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Bạn đã nghe được tiếng của chim reo chưa? Nếu 

chưa, thì hoàn toàn do bạn chứ không do chim đâu nhé. 

Bạn cứ để chim sống đúng theo đời sống của chim 

đi, thì nó sẽ reo mà không đợi bạn gọi mời! 
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Khổ thọ từ đâu 

Nếu cây chanh muốn trái chanh không có mặt trên 

thân thể của nó, thì nó phải làm gì? 

Có phải, nó chỉ việc hái trái chanh trên thân thể của 

nó vứt đi là xong không? 

Không đời nào cây chanh hái những trái chanh trên 

thân thể của nó mà vứt đi cho hết được. Bởi vì trái chanh 

có từ thân thể của nó. 

Nếu cây chanh thông minh, nó không muốn nó làm 

chanh nữa, nó muốn chuyển hóa thành một loại khác, thì 

nó phải can đảm từ bỏ gốc rễ của chanh, nó phải biết từ bỏ 

nhân duyên tác thành thân thể của chanh, khi nó biết từ bỏ 

triệt để như vậy thì quả chanh không tài nào sinh khởi. 

Cũng vậy, bạn muốn các khổ thọ không sinh khởi 

trên thân tâm của bạn, không phải bạn trốn tránh hay vứt 
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bỏ nó, mà bạn phải thấy thật sâu sắc, là những khổ thọ đó 

nó có mặt từ đâu, từ nhân duyên nào và bạn phải can đảm 

từ bỏ những nhân duyên đó. 

Bạn biết không? Nhân duyên để sinh khởi các khổ 

thọ là do hành uẩn lệ thuộc với vô minh, chấp ngã, hay 

nghiệp hữu lệ thuộc vào khát ái và chấp thủ. 

Vậy, bạn muốn các khổ thọ không khởi lên từ nơi 

thân tâm của bạn, thì bạn nên từ bỏ những hành động lệ 

thuộc ấy. 

Bạn hãy từ bỏ chúng, ở trong tâm trí và hành động 

của bạn, thì tức khắc các khổ thọ hết cơ duyên sinh khởi ở 

nơi bạn. 

Do đó, bạn không nên từ chối khổ thọ, mà chỉ nên 

đoạn trừ nguyên nhân phát sinh ra nó. 

Bạn là người thông minh, nên cách hành động của 

bạn, hơn xa cách hành động của cây chanh. 

Mong bạn sẽ là như vậy! 
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Chiếc chậu lật úp 

Nếu bạn là người có tu tập, thì bạn luôn luôn thấy 

rằng, trong mạch sống của người sống đạo, nó luôn luôn đi 

kèm với hai đức tính tàm và quý. 

Nếu có tàm, bạn sẽ biết xấu hổ với người và nếu có 

quý, bạn luôn luôn tự xấu hổ với mình, mỗi khi thân, ngữ, 

ý của bạn hành ác. 

Bạn biết không? Ngày xưa, Tôn giả La Hầu La khi 

mới xuất gia, tuổi còn thơ bé, lại thêm tính đùa giỡn hay 

phỉnh người.  

Một hôm, có những cư sĩ đến tu viện Trúc Lâm để 

hầu thăm Đức Thế Tôn, quý vị gặp Tôn giả liền hỏi: 

"Thưa Tôn giả! Có Đức Thế Tôn ở nhà không?". Tôn giả 

biết rằng, Đức Thế Tôn đang ở nhà, nhưng trả lời với họ là 

không, nên quý vị cư sĩ liền ra về.  
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Lại một bữa khác, các cư sĩ đến hầu thăm Đức Thế 

Tôn, quý vị gặp Tôn giả liền hỏi: "Thưa Tôn giả! Có Đức 

Thế Tôn ở nhà không?". Tôn giả biết rằng, Đức Thế Tôn 

đã đi khỏi, nhưng đã trả lời với họ là có, nên quý vị tu sĩ đi 

vào tu viện để hầu thăm Đức Thế Tôn, đợi hoài mà ngài 

không có, các cư sĩ than phiền và ra về. 

Hôm khác, các cư sĩ đến thăm và gặp trực tiếp Đức 

Thế Tôn, họ đã trình bày lên Đức Thế Tôn việc nói láo đùa 

của Tôn giả La Hầu La. 

Sau khi các cư sĩ ra về, Đức Thế tôn gọi Tôn giả La 

Hầu La đến và bảo: " Người tu tập biết sự thật mà giỡn 

láo, không tự hổ thẹn, người đó chẳng khác nào chiếc chậu 

của người rửa chân còn đọng lại nước dơ, chẳng khác nào 

chiếc chậu bị lật úp, chẳng khác nào chiếc chậu bị lật ngửa 

và bỏ trống." 

Thật vậy, người biết tu tập, thì tự mình sống biết hổ 

thẹn, sống không lừa gạt kẻ khác, không giỡn láo, để cho 

những chất cáu bẩn không tồn đọng trong mạch sống tu 

tập và không để cho đời sống tu tập trở nên vô dụng như 

một chiếc chậu bị lật úp và không để bị nguy hiểm như 
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một chiếc chậu lật ngửa và bị bỏ không. 

Bạn biết không? Chiếc chậu bị lật úp thì không dung 

chứa bất cứ một vật nào. Người tu tập mà lật úp tâm tự hổ 

thẹn lại, thì người đó không còn dung chứa bất cứ một 

thiện pháp nào. 

Bạn biết không? Chiếc chậu bị lật ngửa và trống 

không, thì bất cứ vật gì cũng có thể vứt vào được. Cũng 

vậy, trong đời sống tu tập mà trống vắng tính hổ thẹn, thì 

không có điều ác nào mà người đó không dung chứa, 

không tạo tác. 

Do đó, bạn biết rằng, trong mạch sống tu đạo, phải 

luôn luôn có mặt tàm và quý hay tự tính hổ thẹn. 

Hễ một người tu tập có đi kèm với tính này, thì trong 

đời sống của họ, một lời nói đùa còn khó thay, huống nữa 

là đùa theo tính láo và sống láo! 

Họ không còn là người để ví với chiếc chậu còn tồn 

đọng nước dơ, là chiếc chậu bị lật úp, hay bị lật ngửa để 

trống không. 

Tôn giả La Hầu La, sau lời huấn dẫn của Đức Thế 
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Tôn, tâm tự hổ thẹn và Tôn giả đã luôn luôn tự nuôi dưỡng 

tâm ấy trong mạch sống của đạo. Do đó, chẳng bao lâu 

Tôn giả đã trở thành bậc đạo hạnh tuyệt vời. 
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Nghệ thuật ngắm nhìn 

Nếu bạn muốn ngắm nhìn một bức tranh, để phát 

hiện những nét đẹp và linh hồn từ bức tranh ấy, thì bạn 

phải ngắm nhìn bằng cách nào? 

Nếu bạn biết, đây là một bức tranh do một họa sư 

danh tiếng vẽ, thì bạn rất khó phát hiện những gì đáng tiếc 

có thể có từ nơi tự thân của bức họa ấy. 

Và nếu bạn biết rằng, đây là một bức tranh do một 

người vô danh tiểu tốt vẽ, thì bạn rất khó để phát hiện 

những gì nơi tự thân bức họa đang khơi mở và dâng hiến 

cho bạn. 

Nếu vậy, thì cách ngắm nhìn của bạn thật đáng tiếc, 

bạn không thành công trong cách nhìn của bạn chút nào. 
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Thật tội nghiệp cho bạn, vì bạn đã bị danh và tướng của 

người tạo ra bức họa đánh lừa. 

Không những bạn bị đánh lừa ngang đó thôi đâu, mà 

bạn còn bị những kẻ chuyên lợi dụng danh tướng để đánh 

lừa bạn nữa đấy! 

Vậy, bạn biết không? Tự thân của vấn đề không nằm 

ở nơi danh tướng đâu, các bậc thánh trí ở trên đời thường 

tuyên bố như vậy. 

Do đó, ngắm nhìn để thấy rõ tự thân của một vấn đề 

cũng là một nghệ thuật phải không bạn? 

Nhưng bạn phải biết rằng, nghệ thuật ngắm nhìn để 

thấy rõ tự thân của sự vật, nghệ thuật ấy là phi nghệ thuật, 

chính phi nghệ thuật mới là nghệ thuật đích thực trong lúc 

ngắm nhìn. 

Bạn thử sử dụng cái nghệ thuật phi nghệ thuật ấy để 

ngắm nhìn sự vật xem sao! 

Cái nghệ thuật ngắm nhìn phi nghệ thuật ấy, bạn có 

thể sử dụng được, nếu bạn có tâm hồn an tịnh và đời sống 

không bị ràng buộc bởi ngã hoặc danh và tướng. 
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Mong bạn tiếp xúc với cuộc đời bằng cái nghệ thuật 

phi nghệ thuật này. 

Bạn biết không? Bồ tát Quan Thế Âm, do tiếp xúc 

với sắc uẩn, thọ uẩn, với tưởng uẩn, với hành uẩn, với thức 

uẩn bằng cái nghệ thuật phi nghệ thuật này, nên ngài đã tự 

tại đối với các uẩn, ngài đã không hề bị tổng thể hay biệt 

thể của các uẩn trói buộc, bởi vậy các cảm thọ khổ đau 

không hề khởi sinh nơi ngài, ngài sống cuộc đời hoàn toàn 

thường lạc và luôn luôn đem sự an lạc đến cho mọi người, 

mọi nhà, mọi thời gian và mọi không gian một cách tự tại. 

Do đó, bạn hãy sử dụng cái nghệ thuật phi nghệ thuật 

để ngắm nhìn, như bồ tát Quán Thế Âm đã từng ngắm 

nhìn năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, mười hai nhân 

duyên, Tứ thánh đế… cũng như cõi đời. 

Và rồi, bạn có thể trở thành Bồ tát Quán Thế Âm, để 

lắng nghe và thấy rõ toàn thể cuộc đời đúng như tự thân 

của chính nó mà hiện bày hết thảy diệu dụng. 

Bạn cứ ngắm nhìn đi để biết, không ai có thể ngắm 

nhìn thế cho bạn được đâu! Và cũng không ai có thể phơi 

bày diệu dụng thế cho bạn được đâu! 
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Cái nghệ thuật phi nghệ thuật ấy đã có nơi bạn từ lâu, 

tại sao bạn không biết? Và tại sao bạn không sử dụng để 

trở thành diệu dụng? 
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Hành động của bạn 

Bạn có thể rất tự hào, về dòng họ hay xứ sở xuất thân 

của bạn, nhưng liệu niềm tự hào ấy, có thể tạo nên hạnh 

phúc và đời sống cao thượng cho bạn không, hay một đôi 

khi, chính niềm tự hào ấy, làm cho bạn trở nên nghèo nàn 

và đau khổ? 

Huế, xứ sở của bạn, có dòng Hương giang đẹp thật. 

Biết bao nhiêu khách du lịch trong và ngoài nước khi đến 

Huế đều nói như vậy, và họ còn nói Huế đẹp thật! 

Nhưng liệu vẻ đẹp của xứ Huế, có làm những người 

sinh ra từ Huế, trở nên cao thượng và hạnh phúc không? 

Thực tế, ở Huế vẫn có rất nhiều người rất tầm thường 

và đau khổ. 
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Lao Thừa Phủ và trại tù Bình Điền vẫn còn đó và 

chật ních người. Và còn có rất nhiều người Huế không tiếp 

xúc được với vẻ đẹp của Huế, họ sống như một người đã 

chết giữa kinh thành thơ mộng. 

Và bạn biết không? Chính dòng họ của bạn cũng 

không làm cho đời sống của bạn trở thành cao thượng và 

hạnh phúc. 

Bạn không thấy đó sao! Trong những dòng dõi quý 

tộc, đã có bao nhiêu kẻ sống rất tầm thường và vô luân, họ 

sống đầy phiền muộn và đau khổ. 

Vậy, bạn biết cái gì đã làm cho họ tầm thường và đau 

khổ, chính là do cái tầm thường ở nơi họ. 

Do đó, xứ sở hay dòng họ của bạn, không phải là yếu 

tố chính tạo nên đời sống cao thượng và hạnh phúc cho 

bạn hay đời sống thấp kém và khổ đau của bạn, mà chính 

hành động của bạn mới có khả năng thật sự, tạo nên đời 

sống cao thượng hay tầm thường, hạnh phúc hay đau khổ 

của chính bạn mà thôi. 

Chính hành động của bạn có thẩm quyền xác định 
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bạn là gì, chứ không ai khác. 

Trong kinh, Đức Phật dạy rằng: "một bậc được gọi là 

chân nhân, khi nào vị ấy không có hành động khen mình 

và chê người." 

Như vậy, bạn biết rằng, hành động khen mình, chê 

người là hành động không cao thượng, là hành động làm 

cho mình trở nên thấp kém. Và hành động không khen 

mình, không chê người là hành động cao thượng. Hành 

động ấy, bạn cần học tập và chứng nghiệm, để loại bỏ tính 

tự hào hay mặc cảm bởi bất cứ xứ sở và dòng họ nào mà 

bạn đã sinh ra. 

Vậy, chính hành động của bạn xác định bạn là gì, 

chứ không phải là ai khác đâu nhé! 

Do đó, bạn cần phải chín chắn ngay trong từng hành 

động của bạn! 
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Hãy trị liệu vết thƣơng 

Khinh mạn là một trong những vết thương lở lói từ 

ngã, vết thương ấy đã làm cho bạn đau nhức không ít. 

Bạn cần phải trị liệu vết thương ấy để có thể thoát ly 

được mọi cảm thọ khổ đau. 

Bạn biết không? Vết thương này, nó phát sinh là do 

bạn nghĩ rằng, bạn học giỏi hơn người khác hoặc bạn chưa 

hề giỏi hơn ai cả, nhưng bạn tự cho rằng, bạn giỏi hơn tất 

cả; hoặc bạn chỉ học ngang hàng người khác thôi, nhưng 

bạn tự cho rằng bạn học hơn họ; hoặc bạn học tập thua kẻ 

khác, nhưng bạn không tự nhận rằng là mình thua; hoặc 

bạn học tập thua người khác rất xa, nhưng bạn tự nhận 

rằng bạn chỉ thua chút ít thôi; hoặc người khác giỏi hơn 

bạn nhiều lắm, nhưng bạn nói rằng họ giỏi hơn bạn đôi 

chút thôi; hoặc bạn tự nhận rằng cái gì bạn làm cũng đúng 

hết, còn cái gì kẻ khác làm cũng sai hết. 
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Bạn biết không? Tất cả những vết thương đó, nó lở 

lói từ tính chấp ngã của bạn. 

Nếu bạn muốn chữa lành vết thương ấy, thì bạn nên 

trị liệu theo phương pháp của Bồ tát Thường Bất Khinh, ở 

trong kinh Pháp Hoa. 

Ngài Bồ tát này, thường trị liệu bệnh ngã chấp bằng 

dược liệu khiêm tốn và cung kính đối với tất cả mọi người. 

Vị Bồ tát này, gặp bất cứ ai, Ngài đều chắp tay cung 

kính và nói: "Tôi không dám khinh quý vị, vì hết thảy quý 

vị đều có khả năng thành Phật." 

Từ đời này qua kiếp khác, vị Bồ tát thường trị liệu 

vết thương ngã chấp như vậy. Và không những Ngài đã trị 

liệu được vết thương ngã chấp ở nơi chính Ngài, mà Ngài 

còn trị liệu được vết thương ấy của nhiều chúng sanh khác 

nữa., ngay cả những vết thương của chúng sanh đã từng 

phỉ báng Ngài. 

Bạn biết không? Chỉ có thực hành tính không khinh 

mạn, thì tính ngã mạn ở nơi bạn mới có thể tiêu diệt và 

bạn mới có thể không khởi sinh những cảm thọ khổ đau. 
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Bạn thử nghĩ, giữa đời này, bạn đã hơn ai thật chưa? 

Bạn đã hơn gì loài hoa dại chưa? Loài hoa dại mọc 

giữa rừng hoang, hương và sắc của nó vẫn thơm và đẹp, 

bạn không thấy đó sao! 

Ngay cả sinh mệnh của bạn, còn mong manh hơn 

cả một đóa hoa rừng, còn yếu đuối hơn cả loài vi khuẩn 

nữa mà! 

Thế thì, bạn có sở đắc gì để khinh mạn? 

Do đó, bạn hãy tự chữa những vết thương từ tính ngã 

của bạn đi! Để bạn có thể tiếp xúc với toàn thể sự sống, và 

bạn có thể sống với một cuộc đời "thân không tật bệnh, 

tâm không phiền não". 

Sự sống là toàn thể, bạn hãy tự chứng nghiệm lấy sự 

thật này để trị liệu. 
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Sự sống không kiệt tàn 

Bạn biết rằng, một người có ý nghĩ và hành động bất 

chánh, vị ấy không thể nào tiếp xúc được với những gì 

chân chính ở nơi chính họ, chứ đừng nói rằng, họ có khả 

năng tiếp xúc với các bậc chân nhân hoặc hiền thánh. 

Họ cũng không thể nào tiếp xúc được với lòng tin 

thuần cẩn và trong sáng nơi chính họ, với đức tính tự biết 

hổ thẹn ở nơi chính họ. Họ cũng không có khẳ năng biết 

lắng nghe và không có khả năng tiếp xúc với tính nghe ở 

nơi chính họ. Họ không thể siêng năng cho mục tiêu cao 

thượng và họ không có khả năng chú ý vào bốn lĩnh vực 

quán niệm thuộc về thân, thọ, tâm và pháp. Và sự hiểu biết 

của họ thì không có khả năng soi chiếu một cách xâu xa 

mọi nhân duyên hình thành kết quả. 
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Do họ không có khả năng tiếp xúc được với những 

đức tính như vậy, nên họ chỉ nghĩ và làm những gì tương 

ưng với những bất thiện mà thôi. 

Họ nghĩ và hành động như một kẻ láu lét, như một kẻ 

dòm ngó, như một người bị mắc lưới, như một người bị 

mắc cổ, và họ giao du với những người mắc lưới, rồi giẫy 

dụa trong vòng lưới ấy. 

Một người như vậy, họ không có khả năng tiếp xúc 

với những gì thật sự cao đẹp ở nơi chính họ, thì làm sao họ 

có thể tiếp xúc được với những gì cao đẹp từ người khác. 

Bạn biết không? Một người khi tiếp xúc mà có cảm 

nhận được những đức tính cao đẹp từ người khác, thì 

chính người đó cũng đã từng có ý thức quay về với 

những tính đẹp nơi tự thân của họ và họ cũng đã từng có 

khả năng làm cho những tính đẹp tự thân ấy sung mãn 

và hiển lộ. 

Nếu một người chỉ biết ruổi dong theo tính đẹp của 

người khác, mà không biết trở về làm cho tính đẹp của 

mình sung mãn và hiển lộ, thì người ấy chẳng khác nào kẻ 

bệnh, mượn bình oxy để thở, hơi thở ấy không mang tính 
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tự chủ và không mang tính lâu dài. 

Và nếu người đó sống, là nhờ thở bằng bình oxy, thì 

đời sống của họ là bệnh hoạn, và sức sống của họ đã gần 

đi đến chỗ kiệt tàn. 

Mong rằng, bạn sống không như những người sống 

nhờ vào bình oxy, mà bạn sống với những gì mà bạn 

đang hành động một cách cao thượng, theo những thiện 

tính nơi bạn. 

Bạn hãy sống và thở theo hơi thở của bạn đi, để cho 

sức sống của bạn không bị kiệt tàn! 
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Bƣớc đi an toàn 

Nếu tâm hồn của bạn không tỉnh táo, thì những bước 

chân của bạn sẽ bị hỏng, sẽ bị té ngã và thân thể của bạn sẽ 

bị thương tích. 

Nếu thân thể của bạn thương tích, thì không những 

chỉ gây phiền muộn cho bạn thôi đâu, mà còn gây phiền 

muộn đến những người thân và bạn bè của bạn. Và thân 

thể thương tích của bạn, cũng có thể gây nên những phiền 

muộn cho những người trong xã hội mà bạn đang sống. 

Bạn đừng nghĩ rằng, những bước chân đi không tỉnh 

táo của bạn, nếu bị té ngã và bị thương tích là bạn chịu, 

chứ không ảnh hưởng gì đến người khác. Bạn đừng nghĩ 

lầm như vậy, vì một cái vẩy tay của bạn, cũng có thể gây 
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ảnh hưởng đến nhiều người, chứ đừng nói gì đến việc bạn 

bị té ngã. 

Bạn biết không? Một con mối bị thương tích và mắc 

dịch thì có nguy cơ tàn diệt cả bầy mối của chúng, và sự tàn 

diệt nhanh nhất là khi mối chúa bị thương tích và mắc dịch. 

Cũng vậy, nếu bạn là người có trách nhiệm lớn trong 

gia đình, trong xã hội, trong tôn giáo, mà bạn đi những 

bước chân không tỉnh táo, bị té ngã và bị thương tích, thì 

vết thương tích đó, không những chỉ lở lói, đau nhức trên 

thân thể của bạn thôi đâu, mà nó còn lở lói và đau nhức 

đến rất nhiều người, và nó sẽ bị nhiễm độc, phiền muộn 

đến nhiều người. 

Và nếu bạn là một vị lãnh tụ quốc gia, một lãnh tụ 

nhân loại, thì vết thương đó sẽ bị lở lói và đau nhức trên 

thân thể quốc gia và trên thân thể loài người. 

Do đó, dù ở bất cứ địa vị nào, bạn cũng phải cẩn 

trọng từng bước chân đi của bạn. 

Nếu bạn biết cẩn trọng từng bước chân đi, thì dù bạn 

chưa phải là thiền sư, nhưng trong đời sống của bạn, chất 
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liệu của thiền đã có mặt để nuôi dưỡng tâm ý và hành 

động của bạn rồi đó! 

Chất liệu của thiền, chính là đời sống tỉnh táo. Sống 

và đi trong sự tỉnh táo, bạn sẽ không bị té ngã, và sự 

thương tích không bao giờ đến với bạn. 

Sống và đi trong sự tỉnh táo, thì dù bạn không hề 

nghĩ đến Đức Phật, nhưng ngài vẫn luôn luôn có mặt trong 

đời sống của bạn. 

Vậy, bạn hãy đi từng bước thật tỉnh táo nhé, sự an lạc 

của Niết Bàn đang có mặt trong từng bước đi của bạn đấy! 
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Tƣơng lai của Bạn 

Ai có thể tạo nên tương lai của bạn, có phải cha mẹ, 

người thân và bạn bè của bạn không? 

Không, tất cả những người đó, không thể cho bạn 

tương lai, nhưng họ có thể hổ trợ cho bạn những gì đang là. 

Mỗi tuần vào ngày Chủ Nhật, bạn đến nhà thờ hay 

đến chùa để cầu nguyện cho tương lai của bạn, liệu sự cầu 

nguyện ấy có làm cho bạn có tương lai cao đẹp hay không? 

Nếu bạn cầu nguyện là để mà van xin ân tứ từ Đức 

Phật hay Thượng Đế, bạn mong các ngài ban cho bạn một 

tương lai cao đẹp, thì bạn sẽ hoàn toàn thất vọng, vì sự có 

mặt của các ngài không phải để cho bạn cầu nguyện hoặc 

van xin, mà để cho bạn học tập và bắt chước những hành 

động cao đẹp của các ngài. 

Nếu bạn là người thông minh, thì bạn hãy chuyển 

hóa những lời cầu nguyện cao đẹp của bạn thành hành 
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động thực tiễn của bạn; bạn hãy chuyển hóa những hành 

động hy sinh, vị tha, vô ngã, nhân từ của Đức Phật và 

những đức tính tốt đẹp của Thượng Đế thành những hành 

động thực tiễn của bạn, thì tương lai cao đẹp của bạn chắc 

chắn sẽ xảy ra trong hành động đang là, đầy sống động ấy. 

Nếu bạn là người thông minh, bạn không phải chỉ biết 

cầu nguyện cho tương lai, mà bạn thấy rất rõ những gì tương 

lai đang xảy ra trong những hành động hiện tại của bạn. 

Và nếu bạn là một lãnh tụ quốc gia, có cách nhìn 

thông minh, thì bạn sẽ thấy tương lai quốc gia của bạn, 

đang xảy ra trong từng hành động, trong từng việc làm của 

nhân dân bạn. 

Nếu bạn là một nhà lãnh tụ tôn giáo, có chứng ngộ, 

thì bạn hãy nhìn rõ cách sống, cách hành động của bạn và 

tín đồ của tôn giáo bạn, thì bạn biết rằng, tương lai tôn 

giáo của bạn đi về đâu. 

Tương lai tôn giáo của bạn, là do hành động đang là 

của bạn và tín đồ của tôn giáo bạn. Chính hành động đang 

là của bạn và tín đồ của bạn, sẽ xác định tương lai tôn giáo 

của bạn là gì, chứ không có ai khác. 
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Vậy, tương lai của bạn đang có mặt trong từng hành 

động đang là của bạn đấy! 

Bạn không nghe các bậc Thánh nhân đã từng tuyên thị 

rằng: "Muốn biết nhân quá khứ, hãy nhìn rõ quả hiện tại; 

muốn biết quả tương lai, hãy nhìn rõ nhân hiện tại" đó sao! 

Dó đó, mọi kết quả của bạn trong tương lai, đã và 

đang có mặt rất tế nhị trong từng hành động hiện tại của 

bạn đó vậy. 

Bạn hãy tự nghiệm đi để thấy. Đức Phật thường dạy 

rằng: "Ngài là bậc đạo sư, những lời dạy của ngài, là đã 

được chứng nghiệm bởi những kẻ trí". Vậy, bạn là kẻ có 

trí, thì phải tự chứng nghiệm lấy tương lai của mình. 
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Lời nói mầu nhiệm 

Nếu bạn muốn nói, thì bạn cứ nói, miễn rằng, trong 

ngôn ngữ của bạn có chuyên chở những chất liệu của hiểu 

biết, yêu thương, cứu giúp và vô tư. 

Nếu trong ngôn ngữ của bạn nói mang những chất 

liệu ấy, thì bạn không phải nói cho bạn, mà bạn đang nói 

cho sự sống cao đẹp và mầu nhiệm. 

Bạn biết không? Ngôn ngữ mầu nhiệm ai cũng có 

thể nói được, miễn rằng, họ có một tâm hồn tỉnh táo và 

chân thật. 

Bạn cứ nói với tất cả mọi người, kể cả những người 

chống báng và hủy nhục bạn, với một tâm hồn hiểu biết, 

yêu thương, chân thật và vô tư, thì bạn sẽ thấy rằng, lời nói 

của bạn sẽ là mầu nhiệm. 

Tại sao ngôn ngữ ấy gọi là ngôn ngữ mầu nhiệm, vì 

nó có khả năng chuyển hóa phong ngữ của bạn trở thành 
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phong ngữ của một bậc Thánh, và nó cũng có khả năng 

chuyển hóa những ai có cơ duyên tiếp xúc với phong ngữ 

ấy trở thành hiền thiện. 

Bạn biết không? Trong ngôn ngữ của Phạn, động từ 

Bhù được sử dụng để diễn tả mọi sự kiện đang chuyển hóa 

để trở thành. 

Bạn muốn trở thành cái gì, thì tùy theo ý chí và hành 

động của bạn. Bạn muốn nói cái gì, thì bạn trở thành cái 

đó, ngay trong giây phút bạn đang nói. 

Nếu bạn muốn nói lên sự thật, thì ít ra, bạn phải có 

đời sống chân thật từ tâm hồn của bạn. 

Bạn biết không? Đức Phật nói rằng, sở dĩ Ngài nhận 

Ngài là Như Lai, chỉ vì "Ngài chỉ nói những gì Ngài đã 

làm, và Ngài chỉ làm những gì Ngài đã nói". 

Ở trong đời, có nhiều người chỉ biết nói mà không 

biết làm, hoặc chỉ biết làm mà không biết nói, hoặc nói và 

làm không đi đôi với nhau, không cân xứng nhau. 

Trái lại, đối với Đức Phật, thì Ngài nói những gì 

Ngài đã làm và Ngài làm những gì Ngài đã nói. Lời nói và 
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việc làm của Ngài luôn luôn đi kèm với nhau, hợp nhất với 

nhau, lời nói và việc làm của Ngài là một. 

Dó đó, trong cuộc sống chỉ cần có mặt của Ngài, là 

tức khắc cuộc sống trở thành mầu nhiệm, không đợi Ngài 

phải nói hay làm gì nữa. Ngài hiện hữu như một sự hiện 

hữu của mầu nhiệm. 

Bạn cũng có thể hiện hữu như vậy, nếu bạn chỉ nói 

những gì bạn đã làm và chỉ làm những gì bạn đã nói. 

Bạn cứ nói như vậy đi! Thì ngôn ngữ trong đời sống 

của bạn sẽ trở thành mầu nhiệm mà không cần bạn đưa ra 

một luận chứng nào. Mọi luận chứng, không đủ để chứng 

minh, bằng sự chứng mình trong đời sống của bạn. 

Bạn cứ sống đi! Ngôn ngữ mầu nhiệm chính là sự 

sống vậy. 
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Đời sống  của Thiền 

Khi thực tập đời sống của thiền, bạn đừng nổ lực làm 

cho tâm bạn an tịnh. Vì nếu bạn nổ lực làm cho tâm bạn an 

tịnh bao nhiêu, thì tâm của bạn loạn động bấy nhiêu. Nó 

loạn động là vì chính ở nơi cái tâm muốn an tịnh của bạn. 

Điều quan trọng của đời sống thiền, không phải là để 

đạt được những phép lạ, như bay giữa hư không hay lặn 

sâu dưới đáy nước, hoặc đạt được những ảo thuật như 

những ảo thuật sư, hay xuất hồn, xuất thần… mà chính là 

để có đời sống tỉnh táo. 

Sống tỉnh táo là gì? 

Nghĩa là khi tâm của bạn có an tịnh, thì bạn biết tâm 

của bạn có an tịnh, và không có an tịnh thì bạn biết nó 

không có an tịnh… 
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Và nếu tâm của bạn có an tịnh, thì bạn biết ngay 

rằng, sự an tịnh này do cái gì đem lại. 

Nếu nó đem lại từ sự ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm và 

bám sát của tư duy, thì bạn phải biết mức độ an tịnh của 

tâm bạn, do những thứ này đưa lại là sâu, cạn như thế nào. 

Nếu tâm của bạn bị loạn động, thì bạn phải biết ngay 

mức độ loạn động của nó là sâu hay cạn như thế nào, và do 

cái gì tạo nên sự loạn động ấy. Và điều quan trọng, là bạn 

phải biết trên tâm của bạn đang có mặt của sự loạn động ấy. 

Nếu bạn sử dụng tịnh để chế ngự động, thì cái động 

của bạn khó đình chỉ. 

Nếu bạn dùng động để chế ngự tịnh, thì tịnh của ban 

rất khó thành tựu. 

Nếu bạn dùng động để chế ngự động, thì tính động 

của bạn lại càng động thêm. 

Và nếu bạn dùng tịnh để điều phục tịnh hoặc kéo dài 

tịnh, thì tịnh ấy cũng trở thành động. 

Điều quan trọng của đời sống thiền, không phải dùng 

cái này để chế ngự cái kia, hoặc dùng cái kia để chế ngự 
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cái này, mà phải biết rất rõ là trên thân tâm của bạn những 

gì đang xảy ra. 

Nếu nó là động thì biết nó là động, nếu nó là tịnh thì 

biết nó là tịnh, nhưng không khởi tâm thủ hay xả vào 

những trạng thái động, tịnh ấy. 

Nếu nó có cảm giác khổ hay lạc, thì bạn phải biết rất 

rõ thân tâm của bạn đang có những cảm giác ấy, nhưng 

không khởi tâm thủ hay xả đối với chúng. 

Tại sao bạn không khởi tâm thủ hay xả? Vì bạn thấy 

các cảm thọ ấy, chúng đang vô thường, sinh động và bất 

thực trong từng sát na. 

Do đó, bạn chỉ cần thấy rõ mà không nên khởi tâm 

thủ hay xả đối với chúng. 

Nếu bạn khởi tâm thủ cái này, xả cái kia hoặc ngược 

lại, thì tâm của bạn sẽ bị kẹt vào những đối tượng mà bạn 

muốn thủ hay xả ấy. 

Người có đời sống thiền, là người có đời sống không 

bị mắc kẹt vào bất cứ một cái gì, ngay cả những mắc kẹt 

về những trạng thái động, tịnh ở nơi tự tâm của chính họ. 
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Bạn phải nhớ, tu tập thiền quán là để thấy rõ sự động 

tịnh của tự tâm và sự trôi chảy của vạn pháp, mà hoàn toàn 

không bị mắc kẹt vào những trạng thái ấy. 

Khi nào bạn thực tập thiền quán, bạn nhìn tự tâm và 

vạn pháp với phong thái không mắc kẹt vào thủ và xả, thì 

tự thân của bạn đã có đời sống của thiền. Bấy giờ, tự bạn 

là một thiền sư đích thực, mà khỏi ai phong tặng. 
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Thiền Ngữ 

1. Có hai cư sĩ đến tham vấn Phật pháp với một thiền sư.  

Cư sĩ hỏi:  

- Thưa ngài, bấy lâu ngài có an tịnh không? 

Thiền sư cười và hỏi:  

- Tại sao quý vị hỏi như thế? 

Cư sĩ trả lời:  

- Là vì con muốn hỏi như vậy. 

Thiền sư hỏi:  

- Thế thì quý vị muốn tôi trả lời theo cái ý hỏi của 

quý vị không? 

Cư sĩ trả lời:  

- Dạ, con muốn ngài trả lời theo ý của ngài. 
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Thiền sư nói:  

- Tôi chẳng có ý gì để trả lời. 

Cư sĩ thưa:  

- Nếu ngài không có ý gì để trả lời, thì con không 

có ý gì nữa để hỏi. 

Thiền sư cười ha hả, cư sĩ vái ra về. 

 

2. Một hôm, có một cư sĩ đến thăm một thiền sư và 

hỏi :  

- Bạch ngài, bấy lâu nay ngài đã dịch được bao 

nhiêu bộ kinh? 

Thiền sư cười và nói:  

- Đức Phật nói kinh ra, đâu phải để cho tôi dịch, 

mà chính là để cho tôi sống. Nếu tôi không biết 

sống theo kinh, mà tôi chỉ biết dịch kinh, thì dịch 

kinh là một cách diệt kinh và hủy báng kinh đó, 

nghe chưa ông bạn! 

Thiền sư nói:  

- Hỡi cư sĩ! Nếu đã là kinh, thì cần gì tôi phải dịch. 
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Mà cái tôi đã dịch, thì cái đó đâu phải là kinh! 

Cư sĩ có thấy rằng, kinh thoát ra từ bùn lầy nước 

đọng, từ đất đá khô cằn, từ sự sống của vạn loài 

không? 

Kinh chính là sự sống đích thực của vạn loài, chứ 

đâu phải kinh nằm trên những trang giấy đầy chữ 

viết. 

Ngày xưa, Đức Phật chỉ nói kinh, nói đến chỗ im 

lặng, vô ngôn, chứ Ngài nào có viết kinh đâu mà 

bây giờ tôi dịch? 

Cư sĩ phải biết chắc chắn rằng, kinh không cần tôi 

dịch đâu, nhưng nếu tôi hay cư sĩ cần kinh thì cứ 

dịch! 

Nghe vị thiền sư nói như vậy, cư sĩ mỉm cười và 

đứng dậy vái ra về. 

 

3. Lại có một vị cư sĩ đến thăm vị thiền sư và thưa:  

- Hơn mười năm, hôm nay con mới có dịp đến 

thăm Thầy. Và xin Thầy cho con bảo vật. 
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Thiền sư nói:  

- Cư sĩ đi xin bảo vật mà không biết xấu hổ há? 

- Dạ thưa Thầy! Chính vì biết xấu hổ, mà con đến 

Thầy để xin bảo vật. 

Thiền sư nói:  

- Bảo vật ấy ông đã tự có, đem ra mà xài, cần gì 

phải đến xin ở nơi tôi nữa. Thôi ông về đi. Ông 

đã có bảo vật rồi đó, miễn rằng ông có biết xài 

hay không nữa mà thôi! Mong ông thật giàu có. 

 

4. Một hôm, có vị Tăng đến tham vấn với một vị Tăng 

ở phương trượng. 

Vị Tăng đến tham vấn hỏi vị Tăng ở phương trượng rằng:  

- Bấy lâu nay, ngài có khỏe không? 

Vị tăng ở phương trượng trả lời: 

- Tôi không hề leo cây. 

Vị Tăng tham vấn hỏi: 

- Thế thì lâu nay ngài đứng ở chỗ nào? 

Vị Tăng phương trượng trả lời: 
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- Tôi chưa khởi lên ý niệm đứng. 

Vị Tăng tham vấn liền hỏi: 

- Thế thì bấy lâu nay, ngài chỉ biết ngồi? 

Vị Tăng phương trượng trả lời: 

- Tôi chưa khởi lên ý niệm ngồi. 

Vị Tăng tham vấn liền hỏi: 

- Thế thì bấy lâu nay, ngài làm gì? 

Vị Tăng phương trượng nói: 

- Chẳng có việc gì để làm. 

Vị Tăng tham vấn liền hỏi: 

- Thế thì, ngài chỉ biết ăn không, ngồi rồi thôi hả? 

Vị Tăng phương trượng trả lời: 

- Tôi xưa nay, chưa biết việc ăn không ngồi rồi là 

gì cả. 

Vị Tăng tham vấn liền hỏi: 

- Việc đó mà ngài không biết, thì ngài còn biết việc gì? 

Vị Tăng phương trượng liền nói: 

- Nếu ngài biết tôi không biết, tại sao ngài phải 

nhọc công đến đây để làm gì vậy? 
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Vị Tăng đến tham vấn liền trả lời: 

- Chính tôi đến đây để học tập cái không biết của ngài. 

Vị Tăng phương trượng hỏi: 

- Thế thì, ngài biết được cái không biết của ngài 

chưa? 

Vị Tăng đến tham vấn trả lời: 

- Có gì mà biết với không biết, chính biết cái không 

biết, cũng không cần phải nhọc tâm để ý tới. 

Nói đến đây, cả hai vị Tăng đều vỗ tay cười và tạ từ nhau. 
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Đến để thực hành 

Nếu bạn đến với Đức Phật để học tập và tích lũy kiến 

thức, thì bệnh trạng "sở tri chướng" của bạn sẽ phát sinh. 

Bạn biết không? Bệnh trạng này, làm cho bạn bị 

chướng ngại và không thấy rõ chân lý. Nó làm chướng 

ngại sự giác ngộ của bạn. 

Việc không thấy rõ chân lý, hay không giác ngộ là do 

bạn, do bạn chỉ biết tích lũy kiến thức về đạo Phật,  và do 

bạn chỉ biết dừng lại ở nơi đạo Phật kiến thức mà không 

dám tiến tới với đạo Phật thực hành. 

Bạn biết không? Những người sống hời hợt, họ sẽ 

đánh giá sự hưng vượng của đạo Phật qua những hình thức 

tổ chức, lễ nghi, lượng số của những người có kiến thức và 

tín ngưỡng đạo Phật. 

Nhưng, đối với những ai có cách nhìn từ sự thực tập 
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và có chứng nghiệm đạo lý, thì họ không đánh giá sự hưng 

vượng của đạo Phật như vậy. 

Vì họ thấy rõ và biết chắc chắn rằng, sự hưng vượng 

của đạo Phật, không nằm ở nơi tổ chức, mà nằm ở nơi ý 

thức tự giác; không nằm ở nơi hình thức lễ nghi, mà nằm ở 

nơi những vị có đời sống giản dị và thanh khiết; không 

nằm ở nơi số lượng, mà nằm ở nơi những vị có thực tập, 

có chứng nghiệm và chứng ngộ. 

Bạn biết không? Hễ số lượng có thực tập, có chứng 

nghiệm và chứng ngộ đạo Phật nhiều bao nhiêu, thì đạo 

Phật hưng vượng bấy nhiêu. 

Và nếu có nhiều người chỉ biết tín ngưỡng đạo Phật 

mà không biết thực hành đạo Phật, không có sự chứng ngộ 

và chứng nghiệm đạo Phật, thì đạo Phật xem như không 

còn là đạo Phật nữa. 

Bạn biết không? Đạo Phật hưng vượng, hoàn toàn 

không do Tăng ni và Phật tử cầu nguyện, mà chính là do 

Tăng ni và Phật tử biết sống và thực hành những gì mà tự 

thân Đức Phật giáo huấn. 
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Đạo Phật chỉ cần bạn đến để thực hành mà thấy, chứ 

không cần bạn đến để cầu nguyện, không cần bạn đến để 

nói và không cần bạn đến để tích lũy kiến thức. 

Nếu bạn là người có thực hành đạo Phật, thì trong cách 

sống, cách đối xử của bạn không thể không có đạo Phật. 

Nếu bạn là người có thực hành đạo Phật, thì đạo Phật 

có ngay trong từng hơi thở, từng bữa ăn của bạn. 

Chẳng lẽ, một người thực hành đạo Phật, mà lại 

không có tâm từ bi và không thể không nuôi dưỡng tâm ấy 

một cách thường trực. 

Bạn là người thực hành đạo Phật, thì bạn nuôi dưỡng 

tâm ấy bằng cách nào trong đời sống của bạn? 

Nếu bạn là người thông minh, thì bạn sẽ nuôi dưỡng 

trong tâm hồn và hơi thở của bạn, bạn sẽ nuôi dưỡng nó 

nơi cách nhìn của bạn. Bạn không thấy rằng, Bồ Tát Quán 

Thế Âm, Ngài luôn nhìn chúng sanh bằng con mắt yêu 

thương đó sao? 

Nếu bạn là người thông minh, thì bạn sẽ nuôi dưỡng 

và thể hiện tâm ấy, qua cách lắng nghe của bạn. Bạn 

không thấy rằng, Đức Bồ Tát Quán Âm, luôn luôn lắng 
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nghe tiếng gọi đau khổ của hết thảy chúng sanh trong các 

cõi nước, khắp cả mười phương, để nuôi dưỡng và thể 

hiện lòng yêu thương của Ngài đó sao? 

Nếu bạn là người thông minh, thì bạn sẽ nuôi dưỡng 

nó qua cách ngửi của bạn, bạn sẽ ngửi và bạn sẽ yêu 

thương những bông hoa và bạn có khả năng phân biệt mùi 

vị giữa các bông hoa không có lầm lẫn. 

Bạn sẽ ngửi và bạn sẽ yêu thương hết thảy chúng 

sanh mà không có gì để ngăn ngại. Và bạn có khả năng 

phân biệt để hiểu rõ những mùi vị ấy của hết thảy chúng 

sanh, là do nhân gì, duyên gì mà tạo nên những bản chất, 

những thể tướng, những quả báo như vậy. 

Bạn sẽ ngửi được những mùi vị trong đời sống của 

các bậc Thánh và Bồ Tát. Và bạn có khả năng phân biệt để 

hiểu rõ là các Ngài đang thực hành pháp gì, đang thành tựu 

hạnh gì và nguyện gì mà có những mùi vị như vậy. 

Nếu bạn là người thông minh, thì bạn sẽ nuôi dưỡng 

và thể hiện tâm ấy, qua cách nếm các mùi vị của bạn, qua 

cách ăn uống trong đời sống của bạn. 
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Bạn không thấy rằng, trong đời sống của các vị Bồ 

Tát, các Ngài không ăn uống những thức ăn tanh nồng, 

không sử dụng những thức ăn có tính kích thích dục vọng 

đó sao? 

Bạn biết không? Người có thực hành đạo Phật, với 

tâm lượng từ bi, thì họ không ăn thịt của bất cứ chúng sanh 

nào và họ cũng không ăn thịt trong bất cứ trường hợp nào. 

Vì do họ có pháp hành, nên họ thấy rằng, chính do 

thân thể của họ đã là cấu uế, là bất tịnh từ đầu đến chân, từ 

trong ra ngoài, thì thân thể của các loài súc sanh lại càng 

cấu uế, lại càng bất tịnh gấp cả trăm ngàn lần so với thân 

thể của họ. 

Do họ có thực hành và có thấy rõ như vậy, nên họ 

không ăn thịt của hết thảy chúng sanh, để đoạn giảm cấu 

uế trên thân thể của họ và giảm trừ tham dục trong thân 

tâm của họ, đồng thời nuôi lớn tâm từ bi trong đời sống 

của họ. 

Lại nữa, bạn biết không? Vị ấy, do thực hành pháp 

mà họ thấy rằng: Địa ngục hay thiên đàng, chiến tranh hay 

hòa bình, oán kết hay yêu thương đều có mặt từ nơi bữa ăn 
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của chính họ. Nếu họ nuôi dưỡng đời sống bằng cá thịt, thì 

dù họ không trực tiếp cũng gián tiếp xây dựng những lò 

sát sinh và hổ trợ cho những tay đồ tể suốt đời quen sống 

với ác nghiệp. 

Lại nữa, vị ấy do thực hành pháp mà họ thấy rằng: 

các nhà bếp trong thế gian, đều là những hỏa lò địa ngục 

của hết thảy chúng sanh, vì hằng hà sa số chúng sanh đã bị 

đốt cháy, đã bị hành hạ chặt, xắt, ram, nướng, chiên, xào 

trong những hỏa lò ấy. 

Bạn biết không? Những người chuyên làm và chuyên 

ăn những thức ăn từ trong những hỏa lò địa ngục của thế 

gian, tất cả họ có thể đã đốt cháy từ bi tâm của họ, họ có 

thể làm mồi cho lửa sân bốc cháy, cho tham dục tung 

hoành, và cho oán kết kéo dài. 

Bạn biết không? Hễ còn ăn thịt chúng sanh, thì 

không cách chi nuôi lớn nổi tâm từ bi, tâm hiếu thuận, tâm 

yêu thương vạn loài. 

Nhưng bạn ăn cá thịt mà không còn có tham, không 

còn có sân, không còn có si, không còn có cố chấp, không 

còn có khát ái, không còn có kiến thủ kiến, không còn có 
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nhân ngã, không còn có đối tượng để ăn, không còn có chủ 

thể năng ăn và ngay cả ý niệm ăn cũng không còn, thì bạn 

cứ ăn. 

Bởi vì, ăn thịt hay không ăn thịt chưa phải là đạo 

Phật đâu! 

Đạo Phật là sự giác ngộ, là sự hiểu biết. Người có 

thực hành đạo Phật là người có sự hiểu biết trong mọi hành 

động đang là của mình, trong đó có hành động đang ăn. 

Họ hiểu biết và thấy rất rõ về hành động đang ăn của 

họ, họ thấy rõ an toàn và nguy hiểm ở trong những gì mà 

họ đang ăn, và họ không để bị mắc kẹt vào những sự an 

toàn và nguy hiểm ấy. 

Vậy, bạn hãy nuôi dưỡng sự hiểu biết, sự tỉnh táo và 

sự yêu thương trong từng bữa ăn của bạn. 

Nếu trong bữa ăn của bạn được nuôi dưỡng bởi 

những chất liệu ấy, thì tâm lượng đại bi và đại trí của bạn 

sẽ trở thành rộng lớn, vô biên trong mọi không gian và 

thời gian. 

Và bằng những chất liệu ấy, bạn có thể tiếp xúc với 
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cuộc đời, tiếp xúc với hết thảy chúng sanh qua nhiều 

hình tướng khác nhau của bạn, để bạn có thể chuyển hóa 

và đưa họ trở về tiếp xúc và sống theo bản nguyện thanh 

tịnh của chính họ. 

Bạn luôn luôn nhớ rằng, bạn đến với đạo Phật là để 

thực hành đời sống hiểu biết, đời sống tỉnh thức, đời sống 

giác ngộ, đời sống của yêu thương và khiêm tốn, chứ 

không phải đến để có danh tướng, để khua môi trên ngôn 

ngữ hay đến để tích lũy kiến thức. 

Bạn biết không? Đạo Phật không từ chối mọi cách 

đến của bạn, nhưng dù bạn đến với đạo Phật bằng cách 

nào đi nữa, thì cũng phải thực hành lời giáo huấn của Đức 

Phật trong chánh niệm, rồi bạn mới có thể thấy rõ được 

đạo Phật là gì trong đời sống của bạn. 

Rất mong bạn thấy rõ đạo Phật trong sự thực hành 

của bạn! 
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Đôi mắt của bạn 

Nếu bạn nhìn bản thân, nhìn tài sắc, danh lợi bằng 

đôi mắt khát ái và chiếm hữu, thì bạn sẽ thấy tất cả chúng 

đều là thường, và bởi vì tất cả chúng đều là thường nên 

bạn mới chấp thủ và bạn mới tạo tác để chiếm hữu. 

Nhưng, chắn chắn bạn sẽ thất vọng về những gì bạn 

đang bám víu. Vì sao? Vì tất cả không phải là thường tại 

như bạn tưởng đâu, bạn không tài nào bám víu được đâu. 

Bạn biết không? Đối với cái không thể bám víu 

được, mà bạn nỗ lực ngày đêm để bám víu, thì bạn là một 

người đầy điên đảo và vọng tưởng. 

Bạn điên đảo, và vọng tưởng là do bạn, vì do bạn 

nhìn bản thân và cuộc đời với đôi mắt đầy khát ái và 

chiếm hữu. 
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Như vậy, điên đảo, vọng tưởng của bạn là do bạn 

nhìn sai lầm tự thân và cuộc đời, chứ không có ai khác. 

Nếu bạn là người thông minh, thì bạn sẽ nhìn tự thân 

và cuộc đời không bằng đôi mắt ấy mà bằng đôi mắt tuệ. 

Với đôi mắt này, bạn sẽ thấy tự thân của bạn là một 

dòng sống không đơn điệu, mà chúng gồm những nhân 

duyên, nhân quả linh hoạt, liên lỉ, trôi chảy, mà trong đó 

không có một cái gì được mệnh danh là ngã tính thực hữu 

để cho bạn chấp hữu, cung dưỡng và phụng sự. 

Do bạn tự nhìn thấy như vậy, và bạn nuôi dưỡng 

cách nhìn đó trong từng hơi thở, trong từng bước đi, trong 

từng nhịp sống của bạn, thì trong đời sống của bạn, mọi 

vọng tưởng về ngã sẽ bị lắng xuống và đời sống của bạn sẽ 

được trắng tinh như một vỏ ốc. 

Như vậy, là bạn sống với đời sống hoàn toàn của tuệ. 

Bạn biết không? Hễ có tuệ, thì không có tham ái, 

không có vô minh; mà có vô minh, có tham ái thì không 

có tuệ. 

Hễ bạn có đời sống của tuệ, thì mọi vô minh, khát ái, 
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phiền não trên mãnh đất tâm của bạn không có cách chi là 

không bị quét sạch 

Bạn biết không? Khi mọi vô minh, khát ái, phiền não 

trên mảnh đất tâm của bạn đã bị quét sạch bởi tuệ, thì tâm 

của bạn là tâm thường chiếu, thường tịch. 

Từ nơi mảnh đất tâm này, bạn nhìn rõ vạn pháp, 

trong đó không có pháp nào hiện hữu có tính độc lập, mà 

chúng hiện hữu trong sự tương quan, tương sinh, bạn thấy 

trong một pháp có mặt của vạn pháp và bạn thấy vạn pháp 

không ra ngoài một pháp. 

Bạn thấy rõ tính chân thật của một pháp, thì bạn cũng 

có khả năng thấy rõ tướng chân thật của vạn pháp. 

Mỗi khi bạn đã thấy rõ tự thân hay thật tướng chân 

thật của vạn pháp, trong từng hơi thở, trong từng tế bào, 

trong từng sát na sinh diệt nơi tự thân của bạn, thì sự sinh 

diệt hay không sinh diệt của vạn pháp không còn là cái gì 

nữa để trói buộc bạn, bạn tự tại đối với vạn pháp. 

Bạn biết không? Pháp nào do quan hệ giữa nhân và 

duyên mà sinh khởi, thì chúng là vô thường. Điều đó là 
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một sự thật, dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, dù 

Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử có ra đời hay không ra đời, 

dù Đức chúa Jesu có ra đời hay không ra đời, thì sự thật 

ấy, xưa nay vẫn thường diễn ra như vậy. 

Sự thật ấy, bạn có thường thấy không? Nếu bạn 

thường thấy rõ được như vậy, thì bạn là người có đôi mắt 

của pháp và bạn có thể thấy được Đức Phật và pháp thân 

của Ngài. 

Đôi mắt này, bạn có thể có được, khi nào bạn nhìn tự 

thân mà ngã tưởng không khởi lên; khi nào bạn nhìn 

chúng sanh mà chúng sanh tưởng không khởi lên; khi nào 

bạn nhìn mọi người mà nhân tưởng không khởi lên; khi 

nào bạn nhìn sinh mệnh mà sinh mệnh tưởng không khởi 

lên, thì khi đó, không những bạn có đủ đôi mắt của tuệ, mà 

còn có đủ đôi mắt của pháp. 

Mỗi khi, bạn có đủ đôi mắt của tuệ và của pháp, thì 

không có pháp gì trói buộc được bạn, bạn tự tại giữa vạn pháp 

và không có pháp gì bạn nhìn thấy mà không mầu nhiệm. 

Mây bay, nước chảy, lá rơi,…, tất cả chúng đều diễn 

ra một cách mầu nhiệm. Sự sống và sự chết của hết thảy 
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chúng sanh đều diễn ra một cách mầu nhiệm, chúng mầu 

nhiệm đến nỗi, nếu bạn không nhìn chúng bằng đôi mắt 

của tuệ và pháp, thì không cách chi mà bạn chứng nghiệm. 

Vậy, đôi mắt thịt của bạn có thể chuyển hóa thành 

đôi mắt của tuệ và pháp, nếu bạn nhìn tự thân và vạn pháp, 

không bằng ngã tưởng, không bằng nhân tưởng, không 

bằng chúng sanh tưởng và không bằng thọ mạng tưởng. 

Bạn cứ nhìn như vậy đi, thì mắt tuệ và pháp sẽ sinh 

khởi nơi bạn. 

Bạn muốn có cách nhìn của tuệ và pháp, thì bạn hãy 

trở về theo dõi hơi thở của bạn, theo dõi từng bước đi và 

từng động tác của bạn, trong đời sống hằng ngày bằng 

chánh niệm và tỉnh táo. 

Bạn biết không? Đức Phật dạy, một vị tu tập Thánh 

đạo, thì trước hết vị đó phải có chánh niệm. 

Do có chánh niệm, vị đó có tỉnh táo; do có tỉnh táo, vị 

đó có nổ lực thường xuyên ở trong tỉnh táo và chánh niệm. 

Do có nổ lực thường xuyên như vậy, nên vị đó có 

niềm vui thuận theo sự chánh niệm và tỉnh táo. 
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Do có niềm vui ấy, nên trong đời sống của vị ấy, nhẹ 

nhàng, yên tĩnh, lặng lẽ và trong sáng. 

Do có sự yên tĩnh lặng lẽ và trong sáng ấy, vị đó có 

khả năng đi vào thiền định và xuất định bất cứ lúc nào và 

ở đâu trong đời sống của họ. 

Vì sao? Vì do có chánh niệm, mà họ thấy rõ bản thân 

và vạn pháp, nên họ tự tại giữa nhập định và xuất định. 

Vậy, chánh niệm là khởi điểm để cho mắt tuệ và 

pháp của bạn phát sinh. 

Và chánh niệm cũng là khởi điểm để cho các vị Bồ 

Tát thấy rõ tuệ giác của mình và hết thảy chúng sinh mà 

phát khởi đại nguyện, dựng xây vương quốc tịnh độ để 

tiếp dẫn chúng sanh. 

Bạn biết không? Không có chánh niệm, thì không có 

thiền định; không có thiền định thì không có tuệ; không có 

tuệ thì không soi xét thấu đáo được từng việc nhỏ và 

không thể vượt qua được những sai lầm tế nhị. 

Không có chánh niệm thì không có tỉnh táo; không 

có tỉnh táo thì không có tự giác; không có tự giác thì 
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không có giác tha; không có tự giác và không có giác tha, 

thì không có giác hạnh viên mãn; không có giác hạnh viên 

mãn thì không có Phật và cảnh giới của các Ngài. 

Do đó, bạn muốn thành Phật và đi vào cảnh giới của 

các Ngài, thì trước hết bạn phải có chánh niệm.  

Chánh niệm là chìa khóa mở tung mọi sự giác ngộ. 

Nếu bạn không có chánh niệm, thì bạn không phải 

là tín đồ của đạo Phật, bạn không phải là người tu theo 

đạo Phật. 

Bạn biết không? Các tông phái trong đạo Phật, không 

có tông phái nào không thiết lập từ chánh niệm. 

Hễ niệm mà không chánh, thì thiền đó là tà thiền, 

tịnh độ đó là tà tịnh độ, mật giáo là tà giáo… 

Nhưng, hễ niệm đã là chính, thì không có hành xử 

nào là không chính. 

Do đó, bạn hãy trở về với hơi thở của bạn để bạn có 

cơ sở vững chắc trong đời sống thực hành chánh pháp. 

Hễ mỗi khi bạn đã có chánh niệm, thì nhất định trong 

đời sống của bạn, bạn có thể tiếp xúc được với chư Phật, A 
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La Hán và Bồ Tát cũng như cảnh giới của các Ngài. 

Bạn có thể đi vào cảnh giới bất khả tư nghì của chư 

Phật bằng chánh niệm. 

Hễ bạn có chánh niệm, thì không có niệm gì ở giữa 

đời này có thể làm cho bạn lung lạc và lay chuyển. 

Rất mong bạn thực hành và viên mãn chánh niệm để 

đôi mắt tuệ và pháp luôn luôn thường tại ở trong đời sống 

của bạn. 
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Đôi Cánh Bƣớm 

Nếu bạn ngồi thật yên lặng để ngắm nhìn vườn hoa, 

bạn sẽ thấy những bông hoa ở trong vườn, không có bông 

hoa nào giống bông hoa nào, và chính nhờ cái không 

giống nhau của chúng, lại làm cho bạn thích ngắm và 

ngắm không chán. 

Và chính nhờ sự sai biệt của chúng mà làm cho vẻ 

đẹp vườn hoa trở nên phong phú, linh hoạt và đa dạng. 

Bạn biết không? Mọi bông hoa đều rất cần ánh sáng 

của mặt trời và mặt trăng, rất cần nguồn mạch của nước, 

rất cần lòng đất, rất cần không gian và rất cần đến ý thức 

tỉnh táo của bạn. 

Nếu thiếu những yếu tố vừa kể, thì sự hiện hữu của 

mọi bông hoa không thành và hương sắc của bông hoa 

không biết dựa vào đâu để sinh khởi. 
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Bạn biết không? Khi một bông hoa đã khởi hương 

sắc, thì có biết bao nhiêu cánh bướm tung tăng bay liệng 

để kiếm tìm hương sắc đó. 

Nếu bạn nhìn kỹ hoa và nhìn kỹ cánh bướm tìm hoa, 

bạn sẽ thấy đôi cánh bướm bay liệng nhiều vòng chung 

quanh những cánh hoa. 

Sau đó, nó bám sát vào bông hoa, nó đậu ở trên bông 

hoa và nó giữ thân thể của nó thật thăng bằng với bông 

hoa, rồi nó bắt đầu hút mật của hoa. Mặt mày bướm bắt 

đầu tươi tỉnh lên, đôi cánh của nó khép lại dịu dàng và nó 

tiếp tục hút mật từ bông hoa cho đến khi nó no đủ. Bấy 

giờ, bướm khép đôi cánh lại hoàn toàn để tịnh dưỡng trên 

bông hoa. Lúc ấy, bướm có cảm giác rằng, nó với bông 

hoa là một. 

Cũng vậy, nếu bạn là người có tu tập chánh niệm, thì 

trước hết bạn phải theo dõi hơi thở của bạn. Ví như bướm 

tung cánh đi tìm và bay liệng chung quanh bông hoa. 

Bạn phải bám sát hơi thở của bạn, tâm của bạn an trú 

theo hơi thở, ví như bướm bám sát và đậu ở trên bông hoa. 
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Bạn an trú tâm và giữ tâm thăng bằng trong từng hơi 

thở và rồi có thể có những cảm giác dễ chịu phát sinh trên 

thân tâm của bạn. Chẳng hạn, các cảm giác ấy có thể: 

- Làm cho thân của  bạn rờn rợn. 

- Phát ra ánh sáng trước mắt hoặc chung quanh 

thân thể. 

- Làm cho thân thể của bạn nhẹ nhàng, ví như bạn 

đang ngồi đưa nhẹ trên chiếc võng. 

- Làm cho cảm giác của bạn như bay bổng giữa hư 

không. 

- Làm cho thân thể của bạn có cảm giác lạnh dịu. 

 Nếu khi bạn tu tập chánh niệm, qua theo dõi hơi thở 

mà thân tâm của bạn có những cảm giác như trên, thì bạn 

cứ tự nhiên cho nó hiện hữu, đừng khởi tâm ý loạn động 

đối với chúng, và nhất là bạn không nên khởi lên ý niệm 

thủ hay xả. 

 Những cảm giác này, chẳng khác nào trạng thái vui 

thích của bướm đang hút được mật của hoa. 
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Nếu trong khi bạn trú tâm theo hơi thở, niềm vui của 

bạn có thể phát sinh đi kèm với những cảnh giới của Tiên, 

Phật, hoặc hiện ra những cảnh giới mới lạ, hoặc những cảnh 

giới ghê rợn, như địa ngục, ngạ quỷ, hoặc những âm thanh 

vi diệu hay trần tục…thì phải giữ tâm của bạn thật thăng 

bằng, đừng để dao động bởi những cảnh giới hiện ra đó. 

Bạn phải ý thức rất rõ, những cảnh giới ấy là do 

tưởng uẩn biến hiện, chúng bất thực, bạn không khởi tâm 

thủ hay xả đối với chúng, bạn chỉ cần giữ tâm thật thăng 

bằng và tiếp tục theo dõi hơi thở. 

Và nếu tâm của bạn bị loạn động bởi những cảnh vừa 

hiện ra đó quá mức, thì bạn nên xả thiền, đứng dậy trong 

tư thế buông thả hoàn toàn và đi thư giãn, sau đó bạn tiếp 

tục công việc hằng ngày của bạn và bạn tiếp tục ý thức rất 

rõ là bạn đang có hành động gì. 

Nếu bạn trú tâm theo dõi hơi thở mà thân tâm của 

bạn cảm thấy bình ổn, thảnh thơi, không dao động, thì đấy 

là trạng thái hoàn toàn ổn định của tâm ý và hơi thở. Cũng 

ví như cánh bướm đã hút hết mật hoa một cách no đủ. 

Nếu tâm và hơi thở của bạn đã đến chỗ thuần nhất, 
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không còn tạp niệm, thì hơi thở là tâm ý, tâm ý là hơi thở. 

Chúng không còn bị chi phối bởi sáu trần cảnh bên ngoài 

và năm triền cái ở bên trong. Bấy giờ, tâm ý của bạn đạt 

được sự an tịnh hoàn toàn, ví như cánh bướm đã nghỉ ngơi 

và tịnh dưỡng trên bông hoa, bông hoa với bướm là một. 

Nếu bạn tu tập chánh niệm, dẫn tâm đến đời sống 

chánh trí và chánh giải thoát, thì nhất định trong đời sống 

của bạn không bị rộn ràng bởi danh và tướng. Nên bạn 

hiện hữu giữa cuộc đời, mà sóng đời không bao giờ nhấn 

chìm được bạn. Đời sống của bạn nhẹ nhàng như đôi cánh 

bướm giữa vườn hoa đó vậy. 
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Ngƣời bẫy mồi 

Nếu bạn nhìn kỹ người bẫy mồi, thì bạn sẽ thấy rõ họ 

là người rất giỏi tâm lý, ước vọng và hoàn cảnh của mồi. 

Họ thích nhất là những con mồi nào đầy tham đắm 

và buông lung, đầy mạo hiểm mà ngu dốt, đầy nhiệt tình 

mà mù quáng. 

Vì sao? vì chỉ những con mồi ấy, mới lọt bẫy và mắc 

kẹt vào bẫy lưới của họ một cách dễ dàng. 

Một khi mồi đã lọt vào lưới và bị mắc kẹt, thì đời 

sống của nó hết sức bấp bênh và nguy hiểm. 

Vì khi ấy, nó sống thụ động hoàn toàn, nó không còn 
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có tự do để lựa chọn, nó chỉ vâng làm theo ý của người đã 

bẫy được nó. 

Và dù chúng không muốn, thì chúng cũng chỉ phản 

đối một cách giẫy giụa ở trên màng lưới mà thôi. 

Bạn biết người bẫy mồi ghét ai trên đời này không? 

Họ ghét nhất là người có đời sống không tham đắm, 

đời sống giản dị và tỉnh táo. 

Vì sao? Vì những người ấy rất khó bị họ sập bẫy. 

Người ấy do không bị sập bẫy, nên họ không bị ràng 

buộc và liên hệ gì đến người bẫy mồi. 

Và do không ràng buộc và liên hệ gì đến người bẫy 

mồi, nên họ có đời sống tự chủ, họ có tự do và hạnh phúc.  

Họ có thể làm bất cứ điều gì, mà họ đã suy nghĩ rằng, 

điều ấy đúng và đem lại sự bình an cho họ. 

Nếu trong đời sống, bạn muốn có bình an, muốn có 

tự chủ và tự do, thì bạn đừng có tham đắm và buông 

lung theo các dục vọng, mà bạn phải sống thật giản dị và 

tỉnh táo. 
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Bạn hãy thấy rõ, mọi dục vọng đều là những cạm bẫy 

đầy nguy hiểm, và bạn chỉ vượt qua chúng một cách an 

toàn, khi nào trong đời sống của bạn có sự hiện diện của 

giản dị và tỉnh táo. 

Bạn hãy sống đời sống giản dị và tỉnh táo, thì mọi 

cạm bẫy không bẫy được bạn, mà bạn còn có khả năng 

tháo gỡ những cạm bẫy cho kẻ khác nữa. 

Mong bạn đừng rơi vào mọi cạm bẫy nhé! 
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Ý thức trở về 

Bạn muốn đi đâu thì bạn cứ đi, không ai có quyền 

ngăn cản bạn, vì nếu ngăn cản bạn, thì sẽ làm cho bạn khó 

chịu, và cũng có thể bị bạn lên án là xâm phạm đến quyền 

tự do đi lại của bạn. 

Nhưng, bạn đi đâu, đi tìm kiếm cái gì và có khi nào 

bạn đi tìm kiếm lại chính bạn chưa? 

Nếu bạn đi tìm kiếm bạn ở nơi danh vọng, thì bạn sẽ 

hoàn toàn thất vọng về chúng, vì danh vọng không phải là 

bạn, không phải thuộc về bạn và không phải là tự ngã của bạn. 

Nếu bạn đi tìm kiếm bạn ở nơi tài sắc, thì bạn sẽ 

không bao giờ tìm ra được bạn, vì tài sắc không phải là 

bạn, không phải là sở hữu của bạn và không phải là tự ngã 

của bạn. 
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Nếu bạn đi tìm kiếm bạn nơi các cảm thọ dễ chịu, thì 

bạn cũng sẽ thất vọng về chúng, vì các cảm thọ dễ chịu ấy 

đâu có phải là bạn, đâu có thuộc sở hữu của bạn và đâu có 

phải là tự ngã của bạn? 

Nếu bạn đi tìm kiếm bạn ở nơi những nhận thức, thì 

bạn cũng không thể nhận ra được bạn là gì. Vì những nhận 

thức đâu phải là bạn, đâu phải là sở hữu của bạn và đâu có 

phải là tự ngã của bạn. 

Nếu bạn đi tìm bạn ở nơi tri giác và đối tượng của tri 

giác, thì bạn cũng không thể nhận ra được bạn là gì, vì các tri 

giác và đối tượng của tri giác không phải là bạn, không phải 

là sở thuộc của bạn và cũng không phải là tự ngã của bạn. 

Nếu bạn đi tìm bạn ở nơi tư duy và ý chí, thì bạn 

cũng không thể nhận ra được bạn là gì. Vì tư duy và ý chí 

không phải là bạn, không phải là sở hữu của bạn và cũng 

không phải là tự ngã của bạn. 

Vì sao? Vì tất cả danh vọng, tài sắc, cảm thọ, tri giác, 

nhận thức, tư duy và ý chí là bạn thì bạn cần gì phải đi tìm 

kiếm chúng. 
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Bạn biết không? Cái gì mà bạn đang đi tìm kiếm, thì 

cái ấy không phải là bạn, không phải là sở hữu của bạn và 

cũng không phải là tự ngã của bạn. 

Vì sao? Vì chúng là bạn, thì bạn khỏi phải đi tìm; vì 

chúng là sở hữu của bạn, thì bạn tha hồ thọ dụng, và chúng 

luôn luôn là của bạn. 

Nhưng thực tế, chúng có phải luôn luôn là của bạn 

không? 

Nếu là của bạn, tại sao bạn nắm giữ mà chúng vẫn 

chạy tuột ra khỏi vòng tay của bạn, và chính một đôi khi 

bàn tay của bạn tự tuột ra khỏi chúng? 

Và nếu chúng là tự ngã của bạn, thì tại sao bạn không 

sử dụng nó theo ý muốn của bạn, mà bạn phải lệ thuộc vào 

những điều kiện này và những điều kiện khác, và rồi cũng 

có khi bạn bị trói buộc trong những điều kiện ấy? 

Do đó, chúng không phải là bạn, là sở hữu của bạn 

và là tự ngã của bạn. 

Chúng chỉ có mặt trong sự có mặt của nhân duyên và 

bạn có mặt cũng chỉ là có mặt trong nhân duyên. Bạn là 

nhân duyên, và nhân duyên chính là bạn. Bạn sinh khởi từ 
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nhân duyên và nhân duyên đã sinh khởi bạn và nuôi dưỡng 

sự trưởng thành của bạn. 

Bạn biết không? Cái gì có mặt từ nhân duyên, thì cái 

ấy sinh động, cái ấy vô thường, cái ấy không có ngã tính. 

Cái không có ngã tính, mới là cái tính chân thật của bạn. 

Bạn biết không? Bạn vắng mặt là do vắng mặt của 

nhân duyên, hễ nhân duyên không có mặt thì bạn không 

tài nào mà có mặt. 

Hễ nhân duyên không có mặt, thì sinh diệt cũng 

không tài nào mà có mặt, nhưng sinh diệt đã có mặt là do 

có mặt của nhân duyên. 

Nhân duyên không có mặt, thì sự sinh diệt hoàn toàn 

vắng lặng. 

Pháp vắng lặng là pháp không còn có chủ thể năng 

tác nghiệp và đối tượng để thọ nghiệp. 

Pháp vắng lặng hay pháp tịch diệt, là pháp không còn 

bị ràng buộc bởi năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới. 

Pháp ấy vượt ra ngoài ý niệm thời gian và không gian, 

chúng không lệ thuộc gì đến các pháp đang sinh thành và 

đang hủy diệt. 
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Bạn đừng đi tìm tự ngã của bạn nơi các pháp thuộc 

về nhân duyên, vì nơi các pháp ấy, không bao giờ có tự 

ngã của bạn đâu! 

Bạn chỉ kiếm tìm ra bạn khi nào bạn có ý thức trở về, 

bạn biết làm cho tâm ý của bạn lắng xuống, không còn có 

sự chấp thủ mỗi uẩn là ngã hay tổng thể năm uẩn là tự ngã. 

Khi tâm ý của bạn hoàn toàn lắng xuống, bạn sẽ thấy 

năm uẩn không phải là ngã, mà tự thân mỗi uẩn cũng 

không phải là ngã, cho đến mười hai xứ, mười tám giới 

đèu không phải là tự ngã của bạn. Bạn hoàn toàn vô ngã. 

Khi nào có ý thức vô ngã và bạn trở về với tinh thần 

vô ngã, thì bạn mới có thể bước vào cửa ngõ mầu nhiệm 

của Phật giáo và bạn mới đích thị là Phật tử. 

Bạn biết không? ý thức trở về đã được Đức Phật nói 

ra, khi Ngài mới thành đạo, tại khu rừng Dungsiri ở xứ 

Uruvela, cho hai thương chủ là Tapassu và Bhallika, đã có 

cơ duyên hiến dâng thực phẩm đầu tiên lên Ngài. 

Nhận thực phẩm xong, Ngài dạy họ rằng: 

"Quý vị hãy trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, 
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nương tựa Tăng ở nơi chính quý vị, và quý vị phải phát 

tâm thực hành chánh tín, vì do tín tâm mà thành tựu các 

thánh quả tốt đẹp và do thực hành các tín hạnh cao quý, 

rộng lớn mà quý vị chứng được giới hạnh khó nghĩ bàn và 

chứng được đạo lý tối thắng vô thượng…" 

Bạn biết không? Đạo lý tối thắng vô thượng, chính 

đó là đạo lý tịch diệt của Niết Bàn, một đạo lý không liên 

hệ đến các pháp nhân duyên sinh diệt. 

Hay nói cách khác, Pháp tịch diệt của Niết Bàn vượt 

ra ngoài sự sinh thành và hủy diệt, không còn bị chi phối 

bởi không gian và thời gian. 

Với ý thức trở về, nên trong kinh Pháp Hoa kể rằng, 

có gã con nhà trưởng giả, vì ham chơi nên đã đi lưu lạc đó 

đây hơn năm mươi năm trôi nổi bồng bềnh, đến nỗi cuộc 

đời đã trở thành thân tàn ma dại, quên mất cha mẹ, quên 

mất giống nòi, quên mất quê hương, quên mất đường 

về…,sống bằng cuộc đời ti tiện, say sưa với nghề nghiệp 

hốt phân.  

Bạn biết không? Nếu chàng cùng tử ở trong kinh Pháp 

Hoa biết rằng, chàng là con nhà giàu có, dòng họ cao sang, 

quê hương của chàng là văn minh cẩm tú, có truyền thống 
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văn hóa và đạo đức cao đẹp, thì đâu đến nỗi phải sống cuộc 

đời nghèo khổ, rày đây mai đó, bơ vơ lạc lỏng khốn cùng. 

Chàng chỉ cần quay lưng lại, có ý thức trở về, rủ bỏ 

những phóng túng và tâm tư hèn hạ, thì tức khắc chàng sẽ 

được cả một gia tài to lớn, một dòng họ tuyệt vời, một quê 

hương có văn minh và truyền thống đạo đức cao đẹp. 

Cũng vậy, bạn không nên đi theo sự chấp thủ năm 

uẩn là bản ngã của bạn, tài sản danh vọng là sở thuộc 

của bạn, thì bạn tức khắc trở thành giàu có, cao sang và 

thánh thiện. 

Vì do bạn chấp thủ năm uẩn là ngã của bạn, hay 

mười hai xứ, mười tám giới là tự ngã của bạn, hoặc sở 

thuộc của bạn, nên bạn trở nên nghèo cùng và hèn hạ. 

Nếu bạn cho rằng, tất cả những thứ đó là bạn hay của 

bạn, thì bạn tức khắc trở nên mù quáng và tầm thường, 

dòng họ của bạn hết cao sang, đời sống của bạn trở nên 

nghèo nàn và mất hết thánh thiện, dù bạn khoát lên cho 

bạn bất cứ bộ áo nào trong xã hội, thì thực chất cuộc sống 

của bạn vẫn nghèo hèn, như kẻ cùng tử hốt phân ở trong 

kinh Pháp Hoa không hơn không kém. 

Trong cuộc sống, nếu bạn biết trở về với ý thức tự 
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giác và với tự tính giác ngộ, với tự tính tịch diệt và với 

thể tính hòa điệu nhất thống ở nơi chính bạn, thì tất cả 

những gì giàu đẹp, cao sang, thánh thiện đều đang có 

mặt ở nơi bạn. 

Do đó, bạn khỏi phải đi kiếm tìm, chỉ cần bạn có ý 

thức trở về và bạn nuôi dưỡng ý thức ấy trong từng hơi thở 

và động tác của bạn, để rồi chân trời vô biên và kỳ lạ nơi 

bạn sẽ mở ra, để cho bạn bước vào, sống với cuộc đời vượt 

ra ngoài ý niệm sinh diệt, lai khứ. 

Và lúc đó, bạn hiện hữu là để hiện hữu, một sự hiện 

hữu toàn vẹn, nguyên sơ không hề có ý niệm phân chia 

nhân ngã. 

Rất mong bạn có ý thức trở về để tự thấy. 
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Tiếng gầm sƣ tử 

Sư tử là loài chúa tể rừng sâu. Tiếng gầm của nó có 

năng lực làm cho tất cả thú rừng phải tìm nơi ẩn trốn, hết 

cách phơi bày ngã tính của mình. 

Trong Phật giáo, tiếng gầm sư tử thường sử dụng để 

biểu hiện cho những tiếng nói chân thật đầy uy hùng của 

bậc đại trí và đại bi. 

Tiếng nói ấy không còn trói buộc bởi mê vọng, bởi 

mọi khát ái tầm thường và bởi mọi vô minh huyễn mị. 

Hay nói cách khác, tiếng nói ấy, không còn bị ràng 

buộc bởi ngã tính và ngã tướng, không còn bị trói buộc bởi 

sinh tử khổ đau. 
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Tiếng gầm ấy, làm cho mọi lý thuyết hữu ngã bị rơi 

xuống vực thẳm, mọi tri thức tà kiến bị đốt cháy dưới ánh 

nắng mặt trời. Chỉ có Đức Phật là bậc Đạo sư, Ngài có khả 

năng gầm lên tiếng gầm đó, vì chính Ngài không những đã 

tự tại giữa sinh tử khổ đau, mà còn thành tựu mười năng 

lực như thực và bốn pháp không sợ hãi nữa. 

Mười năng lực mà Ngài đã thành tựu để gầm lên 

tiếng gầm như Sư Tử là: 

1. Ngài có năng lực biết rõ đâu là đạo lý đích thực và 

đâu không phải là đạo lý đích thực. 

2. Ngài có năng lực biết rõ nhân quả nghiệp báo trong 

ba đời của hết thảy chúng sanh. 

3. Ngài có năng lực biết rõ các pháp thiền định và các 

pháp đưa đến giải thoát. 

4. Ngài có năng lực biết rõ mọi căn khí thắng liệt của 

hết thảy chúng sanh. 

5. Ngài có năng lực biết rõ, các chủng loại dục lạc về 

thiện và ác sai biệt của hết thảy chúng sanh. 
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6. Ngài có năng lực biết rõ mọi cảnh giới bất đồng của 

hết thảy chúng sanh trong thế gian. 

7. Ngài có năng lực biết rõ mọi tu nhân đưa đến kết quả 

thiện hữu lậu của thế gian và thiện vô lậu của xuất 

thế. 

8. Ngài có năng lực biết rõ, mọi sinh mệnh của hết thảy 

chúng sanh đã từng sống và đã từng chết, từ một đời 

cho đến trăm vạn đời, từ một kiếp cho đến trăm vạn 

kiếp, từ thế giới này cho đến thế giới khác. 

9. Ngài có năng lực thấy rõ nghiệp duyên thiện và ác, 

sống và chết của hết thảy chúng sanh và mọi sinh thú 

trong tương lai của họ. 

10. Ngài có năng lực biết rõ, chính bản thân Ngài, các tập 

khí phiền não vi tế đã bị đoạn tận và chúng vĩnh viễn 

không còn phát sinh. 

 Ngoài mười năng lực ấy ra, Đức Phật còn thành tựu 

bốn pháp không sợ hãi nữa: 

1. Đối với các pháp, Ngài đã biết rõ và thấy rõ chúng, 

Ngài luôn luôn an trú ở trong chánh kiến, cho nên 
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không có một kiến thức nào ở trong đời, có thể làm 

cho Ngài khiếp đảm, rung chuyển và khuất phục. 

 Ngài là bậc có khả năng tự tín, nên chính ngay ở 

trong bản thân Ngài, tự có đầy đủ bản chất không sợ hãi. 

2. Đối với các phiền não tập khí, Ngài đã biết rõ và đoạn 

tận vĩnh viễn, không còn sợ chúng phát sinh trở lại. 

3. Ngài có khả năng nói rõ về các pháp có thể làm 

chướng ngại cho sự tu tập một cách thông suốt, 

không sợ hãi. 

4. Ngài có khả năng nói rõ con đường đoạn tận và thoát 

ly khổ đau một cách không sợ hãi. 

Vì do Đức Phật đã chứng đạt mười năng lực mầu 

nhiệm của trí tuệ và bốn pháp không sợ hãi này, nên Ngài 

là bậc tự tại đối với vạn pháp, đối với tất cả hội chúng, như 

đạo sĩ, vua chúa, triết gia, thương gia và thứ dân. 

Tiếng gầm của Ngài, không những làm cho ma quân 

khiếp đảm, mà còn làm rơi rụng tính tăng thượng mạn và 

pháp chấp nơi những đệ tử tại gia và xuất gia của Ngài. 

Trong đó, những vị nào chuyên tâm tự lợi, bỗng thấy 
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mình bị ngăn cách, bé bỏng giữa một chân trời rộng lớn, 

vô biên. 

Đó là chân trời đại nguyện, chân trời tỏa ra từ đại trí 

và đại bi, sống đầy hiểu biết và yêu thương, để cứu độ hết 

thảy chúng sanh chưa từng mỏi mệt của các hàng Bồ Tát 

tối thượng. 

Và tiếng gầm ấy, không những có năng lực chuyển 

hóa những ai với chuyên tâm tư lợi biến thành lợi tha mà 

còn là sức sống mãnh liệt làm quật dậy những tâm hồn đã 

úa tàn sự sống từ bao đời trở thành tươi nhuận. 

Và tiếng gầm ấy, là năng lực kỳ lạ, khiến cho Bồ Tát 

bước đi những bước vững chắc, như voi chúa thanh thản, 

ung dung đi qua giữa rừng người đầy giáo mác ghê rợn. 

Tiếng gầm ấy đã gầm lên với âm thanh làm kinh dị 

thiên ma : "Hết thảy chúng sanh đều có Phật tính và đều có 

khả năng trở thành bậc giác ngộ". 

Đó là âm thanh gầm lên, khiến cho những kẻ yếu 

bóng vía phải kinh hồn và khiến cho những kẻ tự tôn phải 

rợn tóc gáy và ớn lạnh cả người. 
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Nhưng lạ thay! Âm thanh ấy, lại có năng lực làm cho 

những bông hoa đã héo tàn, rơi rụng, chợt thắm hồng hồi 

sinh trở lại và hương sắc mở phơi giữa gió trời vô tận. 

Âm thanh ấy, bạn đã nghe chưa? Nếu không nghe, 

thì quá thiệt thòi cho bạn, vì âm thanh của tiếng gầm ấy, cả 

ba đời vẫn thường chân thật, hằng nhiên. 

Mong bạn có đủ cơ duyên để nghe được tiếng gầm 

Sư Tử ấy! 
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Tùy bạn 

Bạn có thể sống bằng bất cứ cách nào cũng được, 

miễn rằng cách sống ấy, đem lại hạnh phúc và an lạc lâu 

dài cho bạn. 

Nếu bạn nghĩ rằng, chỉ có cách sống của bạn là hạnh 

phúc, và bạn buộc kẻ khác cũng phải sống như cách sống 

của bạn, thì bạn thật là người có đời sống hết sức phi lý. 

Bạn không nên nghĩ rằng, những người khác không 

sống theo cách của bạn, là chống đối bạn, là không đồng 

tình với bạn. 

Bạn biết không? Con trâu, con bò đâu có sống như 

cách sống của bạn, thế mà nó giúp ích cho bạn rất nhiều, 

nó có khi nào chống đối bạn đâu! 

Những loài hoa cỏ, đâu có sống như cách sống của 

bạn, nó sống theo cách của nó, nhưng nó có bao giờ làm 
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trở ngại sự sống của bạn đâu. Không những nó không làm 

cho đời sống của bạn bị trở ngại, mà còn giúp cho đời 

sống của bạn trở nên tươi mát, thơ mộng nữa là khác. 

Những loài thạch thảo hay thủy tộc đâu có sống như 

cách sống của bạn, nó sống theo cách sống của nó, thế mà 

nó có khi nào làm trở ngại cách sống của bạn đâu? Không 

những nó không làm trở ngại bạn, mà nó còn giúp cho cách 

sống của bạn càng thêm lý thú, thảnh thơi nữa là khác. 

Sự sống thảnh thơi của bạn có thể có được, khi nào 

bạn thấy rõ nhân duyên, nhân quả của chính bạn, cũng như 

nhân duyên, nhân quả của vạn pháp và bạn không áp đặt 

tư kiến nhân duyên, nhân quả của bạn lên trên nhân duyên, 

nhân quả của vạn pháp. 

Bạn biết không? Bản ngã của bạn, nó manh nha từ 

nơi tư kiến ấy, để rồi nó áp đặt lên toàn bộ cách nhìn, cách 

nghe và cách hành xử của bạn. 

Sở dĩ, bạn nghèo nàn trong cuộc sống, là do bạn có 

tư kiến, có thành kiến, có cách nhìn được sắp sẵn bởi một 

khuôn mẫu nào đó. 
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Cái khuôn mẫu ấy, có thể là Phật, Thượng Đế, truyền 

thống, chủ nghĩa… 

Nhưng bạn biết không? Phật, Thượng Đế, truyền 

thống, chủ nghĩa… trong hết thảy những khuôn mẫu ấy, có 

khuôn mẫu nào nhất định? Chúng đã không nhất định, tại 

sao bạn lại có định kiến đối với những cái ấy? 

Bạn biết không? Phật, Thượng Đế, truyền thống, chủ 

nghĩa… hết thảy chúng đều được phơi bày từ tâm thức của 

hết thảy chúng sanh. 

Tâm vắng lặng, soi chiếu như nhiên là Phật. Tâm dẫn 

đầu để tạo ra các pháp thiện, ác là Thượng Đế. Tiến trình 

diễn biến, đồng bộ của tâm trong nguyên lý nhân duyên, 

nhân quả là truyền thống. Không thấy rõ, diễn trình đồng 

bộ của tâm thức trong nguyên lý nhân duyên, nhân quả của 

đời sống mà thiên chấp rằng, hoặc là phải sống thế này, 

hoặc là phải sống thế kia, là chủ nghĩa. 

Trong cuộc sống, bạn đuổi bắt bất cứ thứ chủ nghĩa 

nào, dù là duy Phật, duy Thượng Đế, duy hiện, hay duy 

bất cứ cái gì, thì hết thảy những cái duy ấy, chỉ làm cho 

cuộc sống của bạn dày đặc thêm những thứ tư kiến, thiên 

kiến và định kiến mà thôi. 
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Mỗi khi trong đời sống của bạn đã có những thứ 

kiến chấp ấy, thì tự đời sống của bạn trở nên nghèo nàn, 

khô chết. 

Bạn nên biết! Hễ thiên kiến, thành kiến, định kiến, 

thì khiến cho bạn rất nghèo đối với sự sống. Sự sống 

không thể nghèo như sự nghèo nàn của người có tư kiến 

nhìn nó, tiếp xúc với nó. 

Hễ trong đời sống, ai có tư kiến thì nghèo, ai không có 

sự chỉ đạo bởi tư kiến thì giàu, thì phong phú, thì đa dạng. 

Bạn biết không? Hễ bạn có tư kiến , thì có thiên kiến; 

có thiên kiến thì có đời sống hữu ngã. 

Hữu ngã là hữu biên, hữu biên thì giới hạn, giới hạn thì 

không còn tự do, không có tự tại. Hữu ngã thì không thể 

nhập được với sự sống, vì sự sống là vô ngã và vô biên. 

Bạn biết không? Nếu chấp ngã mà có tự tại, giải 

thoát, thì bạn nên chấp ngã để có những chất liệu ấy. Nếu 

vô ngã mà không có tự tại, không có giải thoát, thì bạn 

không nên vô. Hữu hay vô, không có giá trị gì đối với 

những ai đã thực sự sống, đã thật sự tiếp xúc với sự sống. 

Hữu hay vô, chỉ có giá trị đối với những ai đang còn say 
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mê trên ngôn ngữ giả định. 

Vậy, hữu hay vô, hay không phải hữu, không phải 

vô, hay vượt lên trên những cái không phải ấy, hay là cái 

gì đó của một mớ ngôn từ nữa, thì cũng tùy bạn. 

Nhưng điều quan trọng cho bạn, không phải là những 

thứ ngôn ngữ giả định ấy, mà chính là đời sống của bạn. 

Đời sống của bạn có được an lạc và tự tại không, là ở 

nơi hành động của bạn, chứ không phải ở nơi ngôn ngữ 

của bạn. 

Đời sống của bạn như thế nào, là tùy thuộc vào sự 

thông minh của bạn, chứ không được đổ lỗi cho người khác. 

Bạn nên biết! Trong đời sống của bạn, người khác 

chỉ là tác duyên, còn bạn là tác nhân của chính bạn. 

Tương lai bạn là gì, thì tùy thuộc vào hành động hôm 

nay của bạn. 

Vậy, bạn muốn sống cách nào cũng được, điều đó 

hoàn toàn tùy thuộc bạn. Nhân duyên, nhân quả của bạn 

không bao giờ phản bội bạn đâu! 
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Phá hay chuyển 

Trong đời sống của bạn, nếu bạn không chấp tướng, 

thì chẳng có gì để bạn bận tâm đến việc phá tướng. 

Lại nữa, bạn biết không? Trong kinh, Đức Phật dạy: 

"Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả". 

Vậy, hết thảy tướng trong thế gian đều do tâm cộng 

đồng của thế gian hiện ra. Hết thảy tướng của bạn, đều do 

tâm của bạn hiện ra. 

Nếu tâm của bạn thanh tịnh, thì không có tướng nào 

từ nơi tâm ấy hiện ra mà không thanh tịnh, và không có 

kết quả nào từ nơi tâm ấy đưa đến mà không an ổn, tốt đẹp 

và cao thượng. 

Nếu tâm của bạn không thanh tịnh, thì không có hình 

tướng nào của bạn có thể gọi là thanh tịnh được cả. Dù rằng, 
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bạn đang mang hình tướng của một vị Phật, Bồ Tát hoặc bất 

cứ hình ảnh thánh thiện nào. Và bạn không thể nào thoát ly 

khổ đau bởi những hình tướng mà bạn đang mang ấy. 

Bạn biết không? Đức Phật không hề dạy cho ai phá 

bất cứ một cái tướng gì của thế gian. Chính bản thân Đức 

Phật, Ngài không những không phá tướng mà còn thể hiện 

đúng thật tướng của nhân quả, của nhân duyên. Khi xuất 

hiện ở đời, Ngài không những chỉ có một tướng tốt mà có 

đến ba mươi hai tướng tốt; Ngài không những chỉ có một 

vẻ đẹp, mà có đến tám mươi vẻ đẹp. Và trong đời sống 

hằng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, thuyết pháp, 

tiếp xúc với mọi hạng loại, Ngài đã biểu lộ đúng hình 

tướng của một bậc đã thành tựu pháp độ, của một bậc đã 

có đời sống giải thoát. 

Nếu trong đời sống, mà bạn có tâm giải thoát, thì các 

thứ phiền não tham ái, chấp thủ và nghiệp hữu không thể 

khởi lên nơi tướng tâm của bạn. 

Và nếu trong đời sống mà bạn có tuệ giác giải thoát, 

thì mọi hình tướng hành động của bạn, không bị lệ thuộc 

vô minh và ý chí tác nghiệp. Mọi hình thái nhận thức của 

bạn, không bị trói buộc bởi những nhận thức nhị nguyên, 
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đa nguyên, đồng nguyên hay dị nguyên. 

Vậy, trong đời sống của bạn, muốn thành tựu tâm và 

tuệ giải thoát, bạn không nên nhọc công phá tướng, vì 

không có tướng nào đích thực để phá, hết thảy tướng đều 

là tướng của tự tâm. 

Do đó, bạn cần chuyển hóa tự tâm của chính bạn, 

khiến cho tâm của bạn ngưng hết thảy vọng trần, mọi điên 

đảo, vọng tưởng, mọi phân biệt cố chấp, thì bấy giờ tâm 

tướng của bạn là tâm tướng tịch diệt, tâm như thị tướng; 

tâm và tướng cả hai đều nhất như thuần tịnh. 

Đối với thể tướng nhất như thuần tịnh ấy, bạn có thể 

tiếp xúc được, nếu bạn không nhọc công phá tướng, mà 

chỉ cần chuyển hóa tướng vọng động nơi tự tâm thành 

tướng tịch diệt mà thôi. 

Rất mong bạn đừng phá mà hãy chuyển. 
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Việc ai nấy làm 

Bạn thường quan tâm đến công việc của người khác, 

bạn quan tâm đến nỗi bạn muốn làm thế công việc của họ. 

Bạn thường thấy rằng, không có ai làm việc khiến cho bạn 

hài lòng cả, dù rằng người ấy đang làm công việc cho họ, 

chứ không phải cho bạn. 

Có những lúc, vì công việc của người khác, mà khiến 

cho bạn phải cáu ó, la hét rùm lên; bạn mất ăn bỏ ngủ, thân 

thể của bạn trở nên gầy còm, tâm tư của bạn trở nên rối 

bời, khuôn mặt của bạn hốc hác, mắt của bạn cáu bẩn, bạn 

sống như một kẻ vô hồn. 

Bạn nói rằng, bạn không bằng lòng với những việc 

làm và cách sống của người khác. Nhưng bạn thử nghĩ, 
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nếu bạn không bằng lòng với những gì người khác làm và 

sống, thì liệu người khác có bằng lòng với những gì bạn 

đang làm và đang sống không? 

Chắc chắn rằng, trong cuộc sống, nếu bạn không 

bằng lòng với những gì người khác làm, thì người khác 

cũng khó mà bằng lòng với những gì mà bạn đang làm. 

Nhưng người này bằng lòng với việc làm của người 

kia, người kia bằng lòng với việc làm của người này, điều 

đó không có gì quan trọng, mà điều quan trọng là có khi 

nào bạn tự cảm thấy bằng lòng với chính bạn chưa? Bạn 

chưa có sự bằng lòng với chính bạn, thì bạn bằng lòng với 

ai và ai bằng lòng với bạn? 

Hôm qua, bạn gặp tôi, bạn nói rằng hôm nay tôi rất 

buồn và giận anh, vì anh đã không làm theo ý của tôi. Tôi 

đã trả lời với bạn rằng, chính có khi ý kiến của bạn mà bạn 

còn không làm nổi nữa, huống là tôi! Vậy tốt nhất, chúng 

ta mỗi người nên làm đúng công việc của mình, nên làm 

đúng sở trường, chức năng và vị trí của mình. 

Trong kinh Pháp Hoa có nói rằng: "Thị pháp trụ, 

pháp vị, thế gian tướng thường trú". Nghĩa là mỗi pháp, 
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pháp nào an trú đúng vị trí của pháp nấy thì hình thái biểu 

hiện của thế gian luôn luôn hiện hữu. Chúng hiện hữu 

đúng như hình thái, thể tính, năng lực, tác dụng, nhân 

duyên, quả báo, cũng như gốc rễ và ngọn ngành của nó. 

Bạn hãy nhìn kỹ rừng cây, cây nào cũng biểu thị 

đúng hình tướng, thể tính, năng lực và tác dụng nhân 

duyên của nó, và cây nào cũng có thọ mạng gốc rễ và ngọn 

ngành của nó. Nó hiện hữu như những gì đã tạo nên nó. 

Bạn có thấy không? Ngày nào mặt trời cũng chiếu và 

đêm nào mặt trăng cũng sáng, ngay cả đêm ba mươi và 

những ngày tiết trời băng giá. 

Thế mà tại sao trong đời sống của bạn, mặt trời, mặt 

trăng đã bỏ quên, hay bạn đã bỏ quên mặt trăng, mặt trời?  

Bạn biết không? Cây rừng, cỏ hoa, sương tuyết, sỏi 

đá, mặt trăng, mặt trời, con chim, con cá…mỗi loài đang 

hiện hữu để làm công việc của nó, thì bạn cũng hiện hữu 

để làm công việc của bạn đi! 

Bạn hãy làm công việc của bạn, và trong công việc 

của bạn, tự nó đã có công việc của tôi, bạn đừng quan tâm 
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đến công việc của tôi làm gì. 

Bạn hãy thực tập và ý thức rất rõ về việc ai nấy làm, 

để thế gian không còn loạn xa. 
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Thƣơng và ở tù 

Bạn nói rằng, trong đời sống của bạn, hoàn toàn là 

gặp chuyện buồn, ít khi gặp được chuyện vui. Ngay cả cha 

mẹ, anh em, bạn bè của bạn cũng đối xử thậm tệ với bạn. 

Bạn sống giữa mọi người mà vẫn cảm thấy lạc loài, trống 

vắng tình thương. 

Bạn nói rằng, bạn không muốn sống nữa, bạn mặc 

cảm tất cả. 

Bạn không nên nghĩ như vậy, bạn không nên buồn và 

không nên mặc cảm. Vì sao? Vì bạn buồn và mặc cảm, thì 

tâm hồn của bạn trở nên trơ lì, cằn cỗi, cuộc sống của bạn 

trở nên úa tàn. 

Bạn biết không? Bạn nghĩ như thế nào, thì cách hành 

xử của bạn là như thế ấy và bạn sẽ là cái ấy. Bạn có tâm 

hồn mặc cảm, thì bạn sẽ có hành động thuộc về mặc cảm. 
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Bạn có tâm hồn trơ lì, thì bạn có hành động thuộc về trơ lì. 

Bạn có tâm hồn cằn cỗi, thì bạn sẽ có hành động thuộc về 

cằn cỗi. Nghĩa là bạn có tâm hồn nào, thì bạn có hành 

động đúng như tâm hồn ấy. 

Bởi vậy, bạn không nên làm cho tâm hồn mình trở 

nên mặc cảm và trơ lì. Bạn hãy tập cho tâm của bạn trở 

thành bất động trước những sinh động của cuộc đời. Và 

bạn phải thấy rõ sinh động ở trong bất động, ngay ở nơi 

tâm bất động mà vẫn biểu lộ phong thái sinh động, thì bạn 

không còn gì để mặc cảm, để trơ lì và cằn cỗi. 

Bạn phải thấy rõ và nếu có trách, thì hãy tự trách 

mình. Có khi nào, bạn tự thấy rằng, do lời nói và hành 

động vụng về của mình, mà làm cho cha mẹ, bạn bè, anh 

em, người thân của mình buồn không? Nếu bạn có khả 

năng thấy rõ những lời nói và hành động vụng về của 

mình đối với người khác, là đời sống của bạn bắt đầu tiến 

bộ, tâm hồn của bạn bắt đầu bớt trơ lì, đời sống của bạn 

bắt đầu tươi mát, lằn nứt mặc cảm của bạn bắt đầu tan dần. 

Bạn biết không? Nếu một người chưa biết ghét là gì, 

thì người đó cũng chưa biết thương là gì. Và một người 
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chưa bị ghét, thì người đó chưa thể cảm nhận được giá trị 

đích thực của tình thương. 

Thương là ngược của ghét và ghét là ngược của 

thương. Hai trạng thái này không thể có mặt cùng lúc 

trong một cảm giác. Nhưng mà nó không tách rời nhau. 

Thương diệt thì ghét sinh, ghét diệt thì thương sinh. 

Thương và ghét nó gắn liền với nhau, như hai mặt của một 

bàn tay. 

Nếu bạn sống tỉnh táo, sống bất động giữa sinh động 

và rất sinh động mà vẫn bất động, thì bạn sẽ thấy rằng, 

thương và ghét đều tạo nên vẻ đẹp cho bạn, đều giúp đỡ 

cho bạn thấy rõ giá trị đích thực của sự sống. 

Bạn hãy đón nhận tình thương đến với bạn, như những 

làn gió mát giữa mùa hè. Và bạn hãy đón nhận sự ghét đến 

với bạn, như những làn gió rét mướt của mùa đông. 

Gió mùa đông hay gió mùa hè, đều là gió cả. Gió nào 

có thương hay ghét gì bạn, gió chỉ làm công việc của gió 

mà thôi. Nhưng, bạn lại thương gió mùa hè và lại ghét gió 

mùa đông, như vậy thương hay ghét là do bạn, chứ đâu 

phải do gió. 
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Cũng vậy, cha mẹ, anh em, bạn bè, người thân, 

thương bạn hay ghét bạn là do bạn, chứ đâu phải do những 

người ấy. 

Nếu những người ấy thương bạn, mà bạn không tự 

thương, thì làm sao họ thương bạn cho nổi. Nếu những 

người ấy muốn giúp đỡ cho bạn, mà bạn không tự cứu 

chính bạn, thì ai mà cứu giúp bạn cho nổi. 

Nếu những người ấy ghét bạn, mà trong đời sống của 

bạn không có gì để gợi lên cho họ ghét cả, thì họ làm sao 

mà ghét được. 

Nhưng trong đời sống của bạn, đã bị những người ấy 

ghét, là do ý nghĩ, lời nói, hoặc cử chỉ nào đó của bạn, 

khiến cho những người đó không thương. 

Hoặc bạn nói rằng, trong đời sống, bạn đã cố gắng 

thật dễ thương mà sao vẫn bị họ ghét thôi. 

Đúng, họ ghét bạn là phải, họ ghét bạn là vì bạn cố 

gắng sống thật dễ thương ấy. Nếu bạn sống thật dễ thương 

mà không cần cố gắng, thì ngay cả những loài cọp, beo 

vẫn thương quý bạn, huống nữa là loài người, là cha mẹ, 
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anh em, bạn bè của bạn. 

Nếu bạn sống dễ thương mà không cần có một sự cố 

gắng nào, nhưng vẫn bị nhiều người ghét bỏ, thì bạn cũng 

đừng buồn. Bạn phải thấy rất rõ rằng, mình mới sống thật 

dễ thương từ chừ, còn những thời gian trước, mình sống có 

những cái chưa dễ thương, và do những cái chưa dễ 

thương của thời gian trước ấy, bấy giờ nó còn ảnh hưởng 

lại. Do đó, mình hãy sống yên lặng trước những cái không 

dễ thương ấy, để cho những cái không dễ thương ấy không 

còn có cơ duyên tiếp diễn nữa. 

Bạn biết không? Cái không dễ thương không còn, thì 

đương nhiên chỉ còn lại cái dễ thương trong đời sống của 

bạn và bạn phải biết nuôi dưỡng cái dễ thương ấy để cái dễ 

thương ấy được sinh khởi liên tục trong đời sống của bạn. 

Thương mà không chiếm hữu, thì thương trọn 

vẹn. Thương mà có chiếm hữu, thì thương bị méo mó, 

tổn giảm. 

Nếu cha mẹ, anh em, bạn bè, người thân của bạn 

thương bạn mà có tâm chiếm hữu, thì bạn hoàn toàn mất 

hết tự do. Bạn bị ở tù bởi tình thương. 
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Bạn biết không? Sống mà bị ở tù bởi tình thương, nó 

còn khó chịu và đau khổ hơn đời sống của người bị bạc 

đãi. Thà bị bạc đãi mà có tự do, còn hơn được thương mà 

bị trói buộc. Thương mà bị trói buộc, thì người thương và 

kẻ bị thương cả hai đều bị đau khổ, đều là kẻ bị ở tù. 

Thương mà có tâm chiếm hữu, thì chỉ là trá hình của 

sự bạc đãi. 

Vậy, thương hay ghét bằng bất cứ cách nào đều tùy bạn. 
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Tặng và nhận 

Bạn rãi lòng từ bi đến với mọi người qua hành động 

hỷ và xả của bạn, đó là một việc làm mà không phải ai 

cũng làm được. 

Vì sao? Vì giữa đời, người ta sống với nhau có thể có 

yêu thương, nhưng có thể không từ bi. 

Có thương là do người ta có những hành động qua lại 

dễ chịu với nhau mà phát sinh. Và khi nào qua lại với nhau 

mà không còn có những hành động dễ chịu ấy, thì hết 

thương yêu. Thương yêu mà có điều kiện mới sinh khởi, thì 

thương yêu ấy chưa phải là loại thương yêu có chất liệu từ bi. 
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Thương yêu có chất liệu từ bi là thương yêu không 

có điều kiện, không có chất liệu chiếm hữu. 

Thương yêu mà có điều kiện, thì ai cũng có thể hành 

động thương yêu được. Nhưng thương yêu mà không có 

điều kiện, thì chỉ có người xả kỷ mới có chất liệu thương 

yêu ấy. 

Người thương yêu có điều kiện, là người biết hiến 

tặng và có ý nhận lại những gì sau khi họ đã có những 

hành động hiến tặng ấy. 

Người thương yêu mang chất liệu từ bi, khi có hành 

động cho, thì họ không có ý nhận lại bất cứ một điều kiện 

nào ở sau hành động ấy. Họ cho là cho, như mặt trời cho 

chúng ta, cây cỏ, sinh loại ánh sáng ban ngày, như mặt 

trăng cho trần gian ánh sáng ban đêm. 

Bạn biết không? Sống ở đời, bạn chỉ biết tiếp nhận 

mà không biết hiến tặng, đó là một cực đoan, một cực 

đoan rất nguy hiểm cho sự an lạc của bạn. Chỉ biết tiếp 

nhận mà không biết hiến tặng, thì nó làm mồi cho tham 

tâm của bạn. 
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Tham tâm của bạn mà lớn mạnh bao nhiêu, thì bạn 

càng rơi vào ương lụy bấy nhiêu. 

Bạn muốn trong đời sống của mình, không bị rơi vào 

những ương lụy, thì bạn phải có ý thức rất rõ về sự hiến 

tặng và tiếp nhận. 

Nếu bạn tiếp nhận tất cả những tặng phẩm bằng sự 

xả kỷ, thì mọi sự tiếp nhận của bạn, không làm cho bạn 

mất an lạc chút nào. Vì sao? Vì bạn nhận tất cả những tặng 

phẩm ấy là bằng chất liệu từ bi, chứ không phải bằng chất 

liệu của yêu thương có điều kiện. 

Và nếu bạn hiến tặng tất cả những tặng phẩm đến với 

người, bằng năng lượng xả kỷ, thì không những người 

nhận cảm ơn, mà bạn phải cảm ơn người nhận, bạn phải 

kính lễ người nhận. Vì sao? Vì chính người nhận đã làm 

cho bạn thành tựu được năng lực xả kỷ ấy. 

Bạn biết không? Người nào thành tựu được năng 

lượng xả kỷ, thì người đó là người phi thường, là người vĩ 

đại, là người siêu việt. 

Sỡ dĩ, gọi người thành tựu năng lực xả kỷ là người 

phi thường, vì thói thường có mấy ai biết xả kỷ? 
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Lại gọi người xả kỷ là vĩ đại, vì người sống ích kỷ, 

thì bần tiện, chật hẹp, nhỏ nhoi. 

Và gọi người thành tựu năng lực xả kỷ là siêu việt, vì 

đối với họ, không còn vướng mắc bất cứ một cái gì, một 

điều gì. Sở dĩ, gọi họ là người siêu việt, là vì họ luôn luôn 

có hành động thí xả. Đi, đứng, nằm, ngồi, họ luôn luôn thể 

hiện hành động ấy, thế mà ngay cả ý niệm thí xả, họ cũng 

không hề vướng mắc. Họ là Đấng tự tại giữa tặng và nhận. 

Bạn biết không? Bạn hãy nhìn kỹ để thấy rõ chất liệu 

từ bi của mặt trời và trái đất. 

Mặt trời hiến tặng cho trái đất ánh sáng, và trái đất đã 

hiến tặng lại cho mặt trời bằng cách cất giữ và tiêu hóa 

năng lượng, để rồi trái đất hiến tặng năng lượng và ánh 

sáng lại cho mặt trời. 

Mặt trời và trái đất, cả hai đều ý thức rất rõ rằng, 

trong hành động tặng của mình đã có nhận và trong hành 

động nhận của mình là đã có tặng, tặng và nhận nào có 

cách ly nhau bao giờ. 

Bởi vậy, mặt trời đâu có nghĩ rằng, mình là ân nhân 
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của trái đất. Và trái đất đâu có nghĩ rằng, mình là ân nhân 

của mặt trời. 

Thế mà, vạn loại cỏ cây, hoa lá vẫn hàm ân của trời đất. 

Mặt trời và trái đất nào có đặt điều kiện gì với ai đâu, 

với loài nào đâu? Thế mà bốn mùa trời đất vẫn vận hành, 

hoa đúng tiết thì nở, cây đúng mùa thì ra hoa kết trái, chim 

chóc mọi loài đều biết thời nên bay liệng hay trú ẩn. Ngay 

cả con sâu, con kiến, con muỗi, con mòng cũng đều được 

trời che đất chở. 

Do đó, trời là từ, đất là bi. Từ bi là chất liệu yêu 

thương của trời đất. 

Bạn biết không? Trong chất liệu từ bi của trời đất 

luôn gắn liền với chất liệu của hỷ và xả. 

Vì có chất liệu của hỷ, nên trong chất liệu yêu 

thương của trời đất, nó không có chất liệu giận hờn. Và vì 

trong chất liệu yêu thương của trời đất có chất liệu xả, nên 

trong chất liệu ấy, nó không có chất liệu chiếm hữu. Trời 

đất nào có giận hờn và chiếm hữu ai đâu? 

Do ở trong chất liệu yêu thương của trời đất không 



Hương giữa gió ngàn 

144 

có chất liệu chiếm hữu, không có chất liệu giận hờn, 

không có chất liệu trói buộc, nên trong chất liệu yêu 

thương ấy thuần  an lạc và tự tại. 

Vì trời và đất yêu thương nhau như vậy, nên chúng 

tặng và nhận của nhau một cách an lạc, một cách tự tại. 

Vậy, bạn hãy tặng và nhận, như sự tặng và nhận của 

trời đất, để bốn mùa hoa vẫn nở và chim vẫn hằng reo! 
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Tín ngƣỡng và thực hành 

Bạn là một tín đồ đạo Phật, có thể bạn rất hãnh diện, 

khi nghe báo cáo rằng, Việt Nam có đến 80% dân số có tín 

ngưỡng đạo Phật. Nếu bạn là người có tâm huyết và đã 

thực hành đạo Phật, bạn có hãnh diện với số lượng đã 

được báo cáo ấy không? 

Đúng, đó là một sự thật, một sự thật của hiện tượng 

mà không phải là một sự thật của bản chất. 

Trong 80% dân số Việt Nam có tín ngưỡng đạo Phật 

ấy, thì hết 40% có tín ngưỡng đạo Phật theo truyền thống, 

30% có tín ngưỡng đạo Phật theo chủ nghĩa lợi dụng, 5% 

có tín ngưỡng đạo Phật theo tinh tinh thần tùy hứng và 5% 

có tín ngưỡng đạo Phật, có niềm tin, có suy nghĩ và có 

thực hành. 

Trong 80% dân số Việt Nam theo đạo Phật ấy, thì 
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mỗi người hiểu Phật và tin Phật mỗi cách, họ có thể đã tin 

và hiểu theo cách suy nghĩ và hoàn cảnh của họ. 

Hôm ấy, có một tín đồ đạo Phật đến thăm chùa, họ 

đã kể cho quý Thầy nghe rằng, vì sao họ có tín ngưỡng 

đạo Phật. 

Họ nói rằng, năm vừa qua bà nội mất, trong gia đình 

mời quý thầy về cầu siêu và giảng đạo cho hương linh của 

bà nội, họ thấy hình ảnh của quý thầy hiền và dịu làm cho 

họ phát tâm yêu thích đạo Phật. 

Họ nói rằng, trước đó chỉ có nội và cha mẹ yêu thích 

đạo Phật, còn họ thì chưa, họ chưa chọn bất cứ tôn giáo 

nào làm tín ngưỡng cho họ cả. 

Họ nói, nhờ bà nội qua đời, họ mới biết được giá trị 

của tín ngưỡng trong cuộc sống. Nếu bà nội của họ chưa qua 

đời, thì không chắc gì họ thấy được giá trị của tín ngưỡng. 

Nhưng thấy được giá trị của tín ngưỡng đến mức nào trong 

cuộc sống, thì họ cần phải học tập, phải nghiên cứu nữa. 

Hôm nay, họ chọn đạo Phật làm tín ngưỡng của họ, 

nhưng họ vẫn chưa hiểu đạo Phật là gì. Họ chỉ hiểu đạo 
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Phật qua hình thức thờ cúng, đám tiệc mà thôi! 

Cũng có lần, có người đến chùa kể chuyện cho tôi 

nghe rằng, họ sinh ra trong một gia đình có truyền thống tín 

ngưỡng Thiên Chúa, họ thường đi nhà thờ cầu kinh vào mỗi 

buổi sáng chủ nhật, họ thường nghe cha xứ giảng đạo hàng 

tuần. Họ nói rằng, họ tin Chúa, nhưng tại sao họ không hiểu 

hết những gì Chúa đã làm cho loài người. Họ luôn luôn cầu 

nguyện Chúa ban ân lành cho họ, cho loài người, nhưng sự 

cầu nguyện của họ không được Chúa trời phúc đáp, do đó 

họ thất vọng, họ đau khổ vì sự cầu nguyện của họ. 

Rồi họ nói rằng, có một lần họ đi theo bạn đến chùa, 

thấy cảnh chùa yên tĩnh quá, thấy quý sư sống đơn giản 

hiền lành, thấy những giò lan nở hoa xinh xắn, hương 

thơm thoáng nhẹ và Bonsai uốn cong mềm mại, biểu lộ 

đời sống trong đạo Phật uyển chuyển, hài hòa và sâu thẳm. 

Họ nói rằng, từ đó, họ có cảm tình đối với đạo Phật. Họ đã 

suy nghĩ rất nhiều về đạo Phật, sau đó họ quyết định thay 

đổi tín ngưỡng, họ cả gan bỏ Chúa theo Phật. 

Họ nói rằng, từ khi họ bỏ Chúa theo Phật, nỗi đau 

khổ và thất vọng của họ không những không còn mà còn 
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tăng thêm gấp bội, đời sống của họ không những không 

bình ổn mà càng bất ổn nhiều hơn. 

Họ nói rằng, họ đã bị Chúa phạt, nhưng rồi họ nghĩ, 

Chúa có lòng bác ái, Chúa đâu có phạt họ làm gì! 

Họ nói rằng, họ từng đêm đã nghĩ về Phật và Chúa, 

họ nghĩ rằng Phật và Chúa, cả hai đều có đời sống cao cả, 

đều có lòng từ bi, bác ái vô lượng, nào đâu có phạt ai, có 

hành hạ ai và có làm cho ai đau khổ bao giờ! 

Họ cứ băn khoăn thắc mắc hoài là tại sao họ là người 

đã từng có tín ngưỡng với Thiên Chúa, với đạo Phật mà họ 

vẫn khổ, đến bây giờ nỗi khổ của họ vẫn còn. Tôi thấy họ 

say sưa kể và say sưa thắc mắc. Tôi thấy nỗi khổ đau của 

họ, không những triền miên trong cuộc sống, mà triền 

miên trong cách nói, cách nhìn, cách tiếp xúc nữa. 

Do đó, tôi đã nói với họ rằng, bạn biết không, nếu có 

tín ngưỡng Thiên Chúa mà hết khổ, thì chắc chắn người 

dân các nước Tây Phương, họ đã hết khổ lâu rồi, vì đa số 

người dân Tây Phương, họ có tín ngưỡng Thiên Chúa! 

Tôi nói tiếp, nếu bạn nghĩ, có tín ngưỡng đạo Phật 

mà hết khổ, thì hầu hết người dân Á Đông cũng đã hết 
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khổ lâu rồi, vì đa số người dân Á Đông, họ đều theo tín 

ngưỡng đạo Phật. 

Và nếu không có tín ngưỡng mà hết khổ, thì các nước 

Đông Âu và Liên bang Xô Viết, đã hết khổ từ lâu, vì người 

dân những xứ ấy sống đời sống không có tín ngưỡng. 

Lại nữa, sống không có tín ngưỡng mà hết khổ, thì 

những con trâu, con bò, con heo, con chó, chúng đã hết khổ 

lâu rồi, vì chúng là những loài vật, sinh hoạt theo bản năng, 

mạnh được, yếu thua, chúng làm gì mà biết có tín ngưỡng! 

Thế thì tại sao những người có tín ngưỡng hay không 

có tín ngưỡng đều bị khổ, hết thảy đều bị trói buộc bởi khổ. 

Bạn biết không? Có tín ngưỡng chưa là gì của sự giải 

quyết khổ đau và nó cũng chưa là cái gì của sự sanh Thiên 

hay sinh vào các cõi Phúc. 

Nếu bạn có tín ngưỡng là để mà có, hoặc bạn có tín 

ngưỡng mà bạn xem tín ngưỡng của bạn, như một thứ 

trang trí, như một vẻ đẹp bề ngoài, hay là để cho bạn cầu 

nguyện trong những lúc cần thiết, thì không những bạn sẽ 

thất vọng về tín ngưỡng của bạn mà bạn sẽ bị khổ đau và 

bị đánh lừa bởi những gì đằng sau tín ngưỡng ấy nữa. 
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Bạn biết không? Khi trên thân thể của bạn bị những 

nhức nhối của khối ung nhọt, bạn rên và la, người thân của 

bạn lấy thuốc đỏ bôi lên trên những vết ung nhọt ấy, bấy 

giờ bạn có cảm giác dễ chịu, bạn thiếp ngủ, nhưng những 

nỗi khổ đau do những mụt ung nhọt trên thân thể của bạn 

đem lại, chưa hề được giải quyết, nên sau cơn thiếp của 

bạn, bạn sẽ tiếp tục rên và la bởi những ung nhọt ấy trên 

thân thể của bạn đưa lại, và bạn vẫn hứng chịu những nổi 

khổ đau của bạn. 

Bạn có tín ngưỡng, nhưng bạn thực hành tín ngưỡng 

không được soi rọi bằng chánh kiến, thì lắm lúc tín 

ngưỡng của bạn làm cho bạn khổ đau không ít. Tín 

ngưỡng của bạn đã làm tăng thêm những ung nhọt trong 

đời sống của bạn. 

Bạn biết không? Không có tín ngưỡng làm cho con 

người hư hỏng đã đành, nhưng có tín ngưỡng mà thiếu 

chánh kiến, thì lại càng làm nguy hiểm cho con người 

nhiều hơn. Có tín ngưỡng mà thiếu chánh kiến, thì có thể 

làm cho con người hèn yếu, mê loạn hơn là làm cho con 

người có nghị lực và thánh thiện. 
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Bạn có tín ngưỡng đạo Phật, chưa hẳn trong đời sống 

của bạn đã có chất liệu đạo Phật. Hễ trong đời sống của 

bạn không có sự tỉnh thức, không có sự an tịnh, mọi hành 

động của bạn không được soi chiếu bởi tuệ giác, mọi cách 

nhìn, cách tiếp xúc của bạn không tỏa ra từ tâm yêu 

thương vô thủ, không tỏa ra từ tâm biết bao dung và 

chuyển hóa, thì bạn không có chút nào gọi là đời sống có 

chất liệu đạo Phật. Và hẳn nhiên mọi khổ đau trong đời 

sống của bạn vẫn còn nguyên vẹn. 

Bạn chỉ tín ngưỡng đạo Phật mà không học và không 

thực hành đạo Phật, thì đời sống của bạn còn rất xa lạ đối với 

đạo Phật. Bạn còn đứng rất xa ngoài cửa ngõ của Phật Pháp. 

Bạn biết không? Đạo Phật đến với bạn, hay bạn đến 

với đạo Phật, không phải để tín ngưỡng mà để thực hành, 

nhằm tạo nên chất liệu an lạc, bình ổn trong đời sống của 

bạn. Và chỉ khi nào bạn thực hành đạo Phật, thì khổ đau 

của bạn mới có thể chấm dứt, sự an lạc của bạn mới thật 

sự có mặt. Bấy giờ, bạn mới có những bước đi rất vững 

chãi và an tịnh, bạn mới có cách nhìn cuộc đời hết sức 

trong sáng và sâu sắc. 
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Bạn chỉ có hạnh phúc và an lạc thật sự là khi bạn biết 

thực hành đạo Phật mà không phải chỉ tín ngưỡng. 

Bạn biết không? Loài người phần nhiều đều có đời 

sống tín ngưỡng. Đời sống ấy, không những đã được 

bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền công nhận, mà 

ngay cả những hiến pháp của nhà nước cộng sản cũng 

đều công nhận. 

Nhưng sự công nhận ấy, dù là thực tình hay ngụy 

tạo, thì tất cả chúng cũng đều cho thấy rõ rằng, trong đời 

sống của loài người không thể không có tín ngưỡng. 

Phần nhiều, loài người đều có tín ngưỡng, nhưng có 

đời sống tín ngưỡng trong sáng, cao khiết, thì không phải 

giữa phần đông loài người ấy ai cũng có. 

Bạn cứ nhìn thật kỹ, thật sâu sắc, để thấy rõ điều 

đó. Nhưng bạn không nên thất vọng khi thấy quá ít ỏi 

những người có tín ngưỡng trong sáng, và quá ít ỏi 

người nguyện suốt đời hiến dâng cho tín ngưỡng trong 

sáng và cao khiết ấy. 

Bạn hãy nhìn kỹ tín ngưỡng của bạn, để bạn thực 
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hành tín ngưỡng một cách trong sáng. Và chính trong sự 

thực hành trong sáng về tín ngưỡng của bạn, khiến cho 

bạn có bình ổn trong cuộc sống hằng ngày. 

Vậy, bạn muốn gì ở nơi tín ngưỡng? 
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Bông hoa đẹp 

Bạn biết không? Ở trên hành tinh xanh này, có rất 

nhiều loại hoa và mỗi hoa đều có mỗi hương vị và mỗi sắc 

đẹp của nó. 

Nhưng, bạn ngắm nhìn và ngửi thật kỹ, thật sâu sắc, 

thì màu sắc và hương vị của từng loại hoa, không có loại 

nào giống loại nào, thế mà loại nào cũng có hương và sắc. 

Hương và sắc tạo nên chất liệu của hoa, không có 

loại hoa nào là không có hương và sắc. Có những loại hoa 

hương và sắc của nó hết sức nhạy cảm, nhưng cũng có loại 

hoa hương và sắc của nó hết sức tinh tế, nó tinh tế đến nỗi 

bạn không biết lắng nhìn, thì bạn không thấy được vẻ đẹp 

của nó và bạn không lắng tâm để ngửi, thì bạn không thể 
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thưởng thức được hương vị của nó. 

Trong kinh điển Phật giáo thường đề cập đến những 

loại hoa như: hoa Sen, hoa Ưu Đàm, hoa Linh Thoại. Hoa 

Sen nó quý là do nó sinh ra từ bùn mà hương sắc của nó 

vô nhiễm. Hoa Ưu Đàm, hoa Linh Thoại là những loại hoa 

rất hiếm ở trong cõi đời, nhưng một khi hội đủ nhân 

duyên, nó xuất hiện, thì hương và sắc của nó không những 

thơm và đẹp trong một không gian mà thơm và đẹp khắp 

cả mọi không gian. Hương và sắc của nó không những chỉ 

thơm và đẹp trong một thời gian mà nó thơm và đẹp khắp 

cả mọi thời gian. 

Vậy, bạn là người hiểu biết, là người thông minh, thì 

bạn thích loại hoa nào? Chắc chắn, bạn sẽ thích hoa Ưu 

Đàm hoặc hoa Linh Thoại hơn bất cứ loại hoa nào trên 

hành tinh xanh này. 

Có khi nào bạn nghĩ rằng, chính bạn cũng là một loại 

hoa không? Đúng, chính bạn cũng là một loài hoa trong 

muôn vạn loài hoa của hành tinh xanh này. 

Bạn là một loài hoa cao quý, có hương thơm kỳ lạ, 

nếu trong đời sống của bạn không có mười sáu chất liệu 
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như sau: 

1. Ác dục: tham muốn điều xấu. 

2. Tự khen mình chê người. 

3. Phẫn nộ trong lòng. 

4. Hiềm hận trong lòng. 

5. Cố chấp. 

6. Sự phẫn nộ phát ra lời. 

7. Chống đối lại người khiển trách. 

8. Chỉ trích người khiển trách. 

9. Cật vấn người khiển trách. 

10. Tránh né những vấn đề mình đã tạo ra. 

11. Không giải thích rõ tại sao có những hành động 

sai lầm. 

12. Hư ngụy và não hại. 

13. Tật đố và xan tham. 

14. Dối gạt. 

15. Ngoan cố và kiêu mạn. 
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16. Chấp trước những điều thế tục mà không chịu 

hành xả. 

 Nếu trong đời sống của bạn, không được tạo nên bởi 

mười sáu chất liệu ấy, thì bạn là bông hoa đẹp của cõi 

người, cõi trời, của cõi thánh và cõi giác ngộ. 

Bạn hiện hữu ở đâu, thì ở đó tỏa ra những hương và 

sắc của bông hoa mầu nhiệm. Bạn đi đến đâu thì ngay 

trong từng bước chân đi của bạn đều hiện rõ ra những 

hương sắc của bông hoa mầu nhiệm. Bạn biết không? 

Chính bạn là hoa để trang nghiêm cuộc đời. 

Mong thay, bạn là bông hoa ấy! 
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Hơi thở của bạn 

Ở trong cuộc sống, bạn có biết cái thân thiết nhất của 

bạn là gì không? Có thể bạn cho rằng, đó là cha mẹ, chồng 

vợ, con cái, hoặc người yêu của bạn… 

Bạn nói đúng, trong cuộc sống thì đó là những gì 

thân thiết, nhưng nó chưa phải là nhất đâu. Chính hơi thở 

của bạn mới là thân thiết nhất và hệ trọng nhất trong cuộc 

sống của bạn. 

Nếu bạn có tất cả, nhưng bạn thiếu hơi thở, thì cuộc 

sống của bạn là gì bạn có biết không? 

Sinh mệnh của bạn liên hệ rất mật thiết đến hơi thở. 

Nếu hơi thở của bạn không sâu lắng, thì đời sống của bạn 

rất cạn cợt và tầm thường, hành động của bạn hết sức nông 

nổi và thọ mạng của bạn vô cùng ngắn ngủi. 
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Nếu bạn thở những hơi thở thật dài và thật sâu, thì 

trong đời sống của bạn sẽ tỏa ra ngay sự tỉnh táo và an lạc. 

Bạn sẽ có ngay những bước chân thảnh thơi, bạn sẽ có 

cách nhìn trầm lắng và xuyên suốt đối với cuộc đời. 

Khi nào và ở đâu, bạn thở những hơi thở sâu lắng, thì 

khi đó và ở đó, bạn có sự thảnh thơi và an lạc. 

Sự thảnh thơi và an lạc của bạn không có gốc rễ từ sự 

săn đuổi dục vọng, mà có gốc rễ từ sự ngưng lắng dục 

vọng qua hơi thở. 

Bạn cứ thở đi, thở với những hơi thở thật dài, thật sâu và 

có ý thức, bạn sẽ thấy hơi thở của bạn vô cùng mầu nhiệm. 

Nó mầu nhiệm đến nỗi, nó có thể gan lọc hết những 

cáu bẩn trong buồn phổi của bạn, gạn lọc hết những chất 

liệu ô nhiễm trong dòng máu của bạn, nó làm cho trái tim 

bạn co bóp đều đặn để cho máu lưu chuyển khắp hết thảy 

cơ thể và nó tịnh hóa thân tâm của bạn. 

Nếu bạn thở có ý thức, bạn sẽ yêu quý hơi thở của 

bạn hơn bất cứ một thứ gì khác trên đời. 

Nhờ có ý thức về hơi thở, bạn mới lắng nghe được 

hơi thở của bạn đang muốn nói gì với bạn. Bạn không 
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nghe được tiếng nói trong hơi thở của bạn, thì bạn không 

thể nào nghe được tiếng nói đích thực của cuộc đời. 

Bạn có thể lắng nghe được hơi thở của chính bạn, thì 

bạn mới có khả năng nghe được những hơi thở từ cha mẹ, 

con cái, vợ chồng hoặc người yêu của bạn;  bạn có thể 

lắng nghe được những phong ba bão táp trong đời sống 

của bạn là gì và nó phát khởi từ đâu. 

Bạn biết không? Ý thức về hơi thở là ý thức về cuộc 

sống. Nếu chưa có ý thức về hơi thở là chưa có ý thức về 

cuộc sống và chưa có khả năng tiếp xúc với sự sống. 

Ý thức về hơi thở là cửa ngõ, là mấu chốt để đi vào thiền 

định, là con đường dẫn đến an tâm và sinh khởi tuệ chiếu. 

Bạn có ý thức rõ ràng về hơi thở là bạn có cơ ngơi đi 

về với đạo, đi về với cõi tâm an tịnh tuyệt đối. 

Nếu bạn chưa có ý thức rõ về hơi thở của chính bạn, 

thì dù bạn có làm đủ mọi công việc như thắp hương, lạy 

Phật, cúng dường, bố thí, từ thiện, xây chùa, tạc tượng, in 

ấn kinh sách vẫn chưa có gì để gọi rằng, bạn là người có 

đời sống của đạo. 

Vì sao? Vì Đạo là nương hơi thở mà đi vào và cũng 
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nương hơi thở mà bước ra hành động. 

Vậy, hơi thở của bạn là quan trọng đến như vậy, bạn 

có biết không? 

Bạn biết không? Trong kinh An Ban Thủ Ý 

(Ànàpàna) có nói đến sáu cửa ngõ vào Đạo, mà trong đó 

có ba cửa ngõ liên hệ đến hơi thở. 

1. Sổ tức môn: Điều phục thân thể, khiến thân thể ngồi 

ngay thẳng trong tư thế kiết già hoặc bán già, và bắt đầu 

tập trung tâm ý theo dõi hơi thở, đếm từ 1 đến 10 và đếm 

ngược lại từ 10 xuống 1. Đếm và phân biệt rõ ràng từng 

số, không để lẫn lộn, không để quên mất. Nếu lẫn lộn hoặc 

quên mất, thì phải đếm lại ngay từ đầu. 

 Tại sao lấy số 10 làm tiêu chuẩn cho sự đếm hơi 

thở? Vì số 10 là số biểu tượng cho sự phước lành. Vì đếm 

hơi thở từ 1 đến 10 và từ số 10 xuống số 1, với tâm ý rõ 

ràng, không tán loạn, không quên mất, với tâm ý chuyên 

nhất, thì từng ý niệm ác không còn có cơ duyên để khởi 

sinh, không còn có duyên để khiến thân, ngữ, ý hành mười 

pháp bất thiện. 

Mười pháp bất thiện đã không hành, thì đương nhiên 
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hành giả có điều kiện để đi vào cõi lành, đi vào cõi phước. 

Do đó, bạn muốn đi vào cõi lành, thì bạn phải theo 

dõi hơi thở và đoạn trừ từng ý niệm ác trong từng hơi thở 

của bạn. 

 Vậy, bạn cứ đếm hơi thở từ 1 đến 10 cho chuyên 

nhất, thì ý niệm ác không còn cơ duyên để dấy khởi. Ý 

niệm ác đã không dấy khởi, thì trong đời sống của bạn 

không có cách chi mà phát sinh những lời nói và hành 

động ác. 

 Bạn ơi! Ác đã không sanh, thì thiện phát sinh, điều 

đó hiển nhiên như vậy, bạn có biết không? 

2. Tùy môn: Chuyên tâm ý để theo dõi sự vào ra của hơi 

thở, và ý thức rất rõ ràng từng hơi thở vào và ra. Tùy môn, 

thì không còn đếm hơi thở, mà chỉ theo dõi sự vào và ra 

một cách tự nhiên của hơi thở. 

 Khi bạn thở vào, bạn ý thức rất rõ là bạn đang thở 

vào. Khi thở ra, bạn ý thức rất rõ là bạn đang thở ra. 

 Thở ra dài, ngắn hay thở vào sâu, cạn, bạn đều tự biết 

một cách rõ ràng. 
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 Hơi thở của bạn mạnh hay yếu, thở nhanh hay chậm; 

thở thanh thản chậm rãi hay dồn dập, bạn đều tự biết một 

cách rõ ràng. 

 Hơi thở của bạn an vui hay không an vui, có chánh 

niệm hay không có chánh niệm, có suy nghĩ hay không có 

suy nghĩ, bạn đều tự biết rõ. 

 Hơi thở của bạn khi vào và ra, bạn có cảm giác toàn 

thân hay không có cảm giác toàn thân, bạn đều tự biết rõ. 

 Nghĩa là bạn phải theo dõi và biết rất rõ hơi thở của 

bạn đang là gì ở trên thân thể của bạn. 

 Do bạn theo dõi và thấy rõ từng hơi thở của bạn, 

khiến cho tâm ý của bạn không tán loạn mà được thâu 

nhiếp theo từng hơi thở. 

 Thực hành Tùy môn, bạn có cơ hội đi vào thiền định 

một cách dễ dàng. 

 Bạn cứ thực tập Tùy môn trong mỗi ngày, rồi bạn sẽ 

thấy sự mầu nhiệm của cửa ngõ này. 

3. Chỉ môn:  Là không tiếp tục theo dõi hơi thở nữa, mà 

hành giả chuyển sang theo dõi tâm ý, sử dụng tâm ý để 
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theo dõi tâm ý, khiến cho mọi vọng niệm ở nơi tâm ý đều 

được ngưng lắng, không còn manh động, vọng khởi. Hành 

giả bấy giờ hoàn toàn trong định. 

 Bạn biết không? Trên con đường đi về với Đạo, thì 

Sổ tức môn, Tùy môn và Chỉ môn là những chặng đường 

đầu tiên và căn bản. Nếu không có những chặng đường 

căn bản này, thì hành giả không biết nương vào đâu và 

nhờ đâu để đi về với đạo tịch tịnh. 

 Sau khi đi được ba chặng của con đường, bạn tiếp tục 

đi về với đạo tịch tịnh qua ba chặng đường tiếp theo là 

Quán môn, Hoàn môn và Tịnh môn. 

4. Quán môn: Sau khi tu tập thành tựu Chỉ môn, tâm 

hành giả ngưng lắng phiền não, các hiện tướng của phiền 

não không còn cơ duyên để hiện khởi, nhưng những tập 

khí vi tế của chúng vẫn còn ngủ ngầm ở trong tâm. Nếu 

trong giai đoạn này, hành giả thiếu tỉnh giác, thì nó sẽ 

hưng khởi trở lại. 

 Do đó, trong giai đoạn này, hành giả phải tiếp tục sử 

dụng tâm ý để quán chiếu và thấy rõ tâm ý. 

 Nghĩa là thấy rõ tâm ý đang có phiền não hay không 
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có phiền não. Phải sử dụng tâm ý để quán chiếu và thấy rõ 

những sinh khởi và hoạt động của tâm ý đang liên hệ đến 

ngã và ngã sở hay không liên hệ đến ngã và ngã sở. 

 Nếu sự sinh khởi và hoạt động của tâm ý liên hệ 

đến ngã và ngã sở là liên hệ đến vô minh và bị chi phối 

bởi vô minh. 

 Nếu sự sinh khởi và hoạt động của tâm ý không liên 

hệ đến ngã và ngã sở là sự sinh khởi và hoạt động ấy, liên 

hệ đến tuệ và minh. 

 Tâm sinh khởi và hoạt động liên hệ đến tuệ và minh 

là tâm thông suốt và quán triệt, không còn bị che khuất bởi 

bất cứ một thứ phiền não nào. Tâm ấy chính là tuệ giác. 

 Bấy giờ, tâm và tuệ của hành giả chỉ là một, cái 

biết của tâm chính là cái biết của tuệ, cái biết của tuệ 

chính là cái biết của tâm. Tâm và tuệ soi chiếu và dung 

nhiếp với nhau. 

 Vậy, hành giả nhờ thực hành Chỉ môn mà đi vào 

định, tâm ở trong trạng thái hoàn toàn ngưng lắng, thì bấy 

giờ hãy tiếp tục sử dụng tâm ý để quán chiếu tâm ý, khiến 
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từ tâm ý khởi sinh tuệ giác và thấy rõ tính không (Sùnyatà) 

của vạn pháp. 

5. Hoàn môn: Nghĩa là chuyển tâm trở về, mà không 

phóng tâm đi. 

 Khi mắt của bạn tiếp xúc với sắc trần, tâm của bạn 

không phóng theo những gì hấp dẫn do các sắc trần 

đem lại. 

 Không những tâm của bạn không phóng theo, mà còn 

thấy rõ tính chất bất thực của các sắc trần và những gì 

nguy hiểm tỏa ra từ sự hấp dẫn của chúng. 

 Do thấy rõ tính chất bất thực và sự hấp dẫn vô cùng 

nguy hiểm của chúng nên bạn từ bỏ chúng để trở về. 

 Khi tai của bạn tiếp xúc với các thanh trần, tâm của 

bạn không phóng theo những gì hấp dẫn do các thanh trần 

đưa lại. 

 Không những tâm của bạn không phóng theo, mà còn 

thấy rõ tính chất bất thực của mọi âm thanh và những gì 

nguy hiểm tỏa ra từ tính chất bất thực ấy. 

 Do thấy và nghe rõ tính chất bất thực của mọi thanh 
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trần và sự hấp dẫn vô cùng nguy hiểm tỏa ra từ chúng, nên 

bạn từ bỏ chúng để trở về với tính nghe thường tại. 

 Khi mũi của bạn tiếp xúc với các hương trần, tâm của 

bạn không phóng theo những gì hấp dẫn do các hương trần 

đem lại. 

 Không những tâm của bạn không phóng theo, mà còn 

thấy rõ tính chất bất thực và những nguy hiểm do các 

hương trần đưa lại. 

 Do biết rõ tính chất bất thực và sự hấp dẫn vô cùng 

nguy hiểm của chúng, mà bạn từ bỏ chúng để trở về với 

Tỷ căn thanh tịnh. 

 Khi lưỡi của bạn tiếp xúc với các mùi vị như chua, 

ngọt, mặn, đắng. chát…tâm của bạn không phóng theo 

những gì hấp dẫn do các mùi vị ấy đem lại. 

 Không những tâm của bạn không phóng theo, mà bạn 

còn thấy rõ tính chất bất thực của các mùi vị và sự hấp dẫn 

có tính cách nguy hiểm tỏa ra từ các mùi vị ấy. 

 Do đó, bạn không săn đuổi và đam mê với bất cứ mùi 

vị nào. Bạn không bị chúng cuốn hút, bạn từ bỏ chúng để 

trở về với Thiệt căn thanh tịnh. 
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 Khi thân của bạn tiếp xúc với các xúc trần, như khí 

hậu nóng, lạnh, không nóng, không lạnh, dịu mát; các vật 

thể như nhám, trơn, mịn; các chúng sanh đồng loại hay dị 

loại; các nơron đồng tính hay dị tính… tâm bạn không 

phóng theo những gì hấp dẫn do các xúc trần đem lại. 

 Không những tâm của bạn không phóng theo, mà còn 

biết rõ tính chất bất thực của các trần tướng khi thân tiếp 

xúc và những gì hấp dẫn có tính nguy hiểm, có tính mù 

quáng tỏa ra từ sự tiếp xúc ấy. 

 Do đó, bạn không săn đuổi và đam mê những gì hấp 

dẫn do sự tiếp xúc của thân thể với các xúc trần đem lại. 

Bạn từ bỏ chúng để trở về với thân căn thanh tịnh. 

 Khi ý của bạn tiếp xúc với ý căn, hay với tiềm thức 

của bạn, hoặc những tướng trạng lưu hiện trên tâm như: 

nhớ những kỷ niệm vui, buồn trong quá khứ, rồi khởi sinh 

những ý tưởng tiếc nuối hay hờn giận… 

 Hoặc khi ý của bạn tiếp xúc với các nội sắc; tiếp xúc 

với các cảm thọ; tiếp xúc với các tưởng; tiếp xúc với các 

hành uẩn như thẩm lự tư, quyết định tư, phát động tư; tiếp 

xúc với các kiến phần và tướng phần của thức uẩn, tâm 

của bạn không phóng theo những gì hấp dẫn do ý tiếp xúc 
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với những pháp đó đem lại. 

 Không những tâm của bạn không phóng theo, mà 

còn thấy và biết rõ tính chất bất thực và những gì hấp 

dẫn vô cùng nguy hiểm do ý thức tiếp xúc với các pháp 

trần đưa lại. 

 Do đó, bạn không săn đuổi và đam mê với bất cứ 

những gì hấp dẫn do ý thức tiếp xúc với các uẩn hoặc các 

pháp trần đem lại. Bạn không bị chúng cuốn hút, bạn 

không bị chúng làm cho mê hoặc, mù quáng, bạn từ bỏ 

chúng để trở về với ý căn thanh tịnh. 

 Bạn hãy từ bỏ mọi đam mê với lục trần, mọi săn đuổi 

và chấp thủ lục trần để trở về với tâm ý thanh tịnh. 

 Bạn hãy sử dụng tâm ý thanh tịnh để quan chiếu lại 

tâm ý, nhằm xóa sạch quan điểm nhị nguyên, là đối tượng 

để quán và chủ thể năng quán. 

 Dùng tâm ý để quán chiếu tâm ý, bạn sẽ xóa sạch dần 

dần mọi ý niệm chấp ngã và pháp. 

 Sau khi mọi tập khí chấp ngã và pháp ở nơi tâm của 

bạn đã bị xóa sạch bởi phương pháp Hoàn môn, thì trong 

đời sống của bạn mặt trời trí tuệ tự nhiên soi chiếu, không 
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còn bị bất cứ một thứ gì làm ngăn ngại. 

 Bạn cứ thực tập Hoàn môn đi, rồi tự thấy sự mầu 

nhiệm của cửa ngõ này. 

6. Tịnh môn: Nghĩa là tâm ý hòan toàn an tịnh, nó không 

còn bị các ý niệm có và không, sanh và diệt…chi phối. Nó 

siêu việt mọi ý niệm về chủ thể và đối tượng. 

 Nếu bạn thực hành và thành tựu Tinh môn, thì tâm 

của bạn hoàn toàn an tịnh, một sự an tịnh không liên hệ gì 

đến ngã và pháp. 

 Nói cách khác, trong đời sống của bạn, mọi ý niệm 

về ngã và pháp hoàn toàn vắng lặng. 

 Nếu bạn tu tập và thành tựu được Tịnh môn, thì đời 

sống của bạn chính là đạo và đạo chính là đời sống của 

bạn mà không có đạo nào khác. 

 Lúc đó, bạn tự nhận ra rằng, Niết Bàn chính là sự thanh 

tịnh tâm ý, ngoài sự thanh tịnh tâm ý không có Niết Bàn. 

 Vậy, bạn muốn đi về với đạo, muốn thể nhập đạo, 

muốn sống trọn vẹn với đạo lý Niết Bàn tịch tịnh, thì bạn 

hãy đi về với từng hơi thở của bạn để tịnh tâm ý. 

 Trong đời sống của bạn có an lạc, có hạnh phúc, có 
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Niết Bàn hay không, thì bạn hãy quán chiếu hơi thở của 

bạn để thấy. 

 Bạn hãy thở bằng những hơi thở tỉnh táo đi, rồi bạn 

sẽ thấy hơi thở của bạn là một bảo vật vô cùng quý giá và 

mầu nhiệm. 

 Mong thay! 
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Nuôi dƣỡng 

Bạn phải nuôi dưỡng thân và tâm của bạn như thế nào, 

để trong đời sống của bạn thật sự có an lạc và hạnh phúc? 

An lạc và hạnh phúc không thể nào tìm thấy ngoài 

thân và tâm của bạn, mà bạn phải tìm thấy ngay ở nơi thân 

tâm của bạn. 

Nếu thân và tâm của bạn được nuôi dưỡng bằng 

những chất liệu hiểu biết và yêu thương, thì ngay trong 

thân tâm đó sẽ phát sinh nguồn an lạc và hạnh phúc. 

Nếu bạn có chất liệu hiểu biết, thì bạn không có hành 

động cố chấp và sai lầm. Bạn sẽ tự thấy thân của bạn 

không phải chỉ là của bạn, mà nó là của tất cả, trong đó 
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bao gồm cả dòng họ, tổ tiên, văn hóa, truyền thống, không 

phải chỉ là của một dân tộc mà của hết thảy loài người. 

Nếu bạn có chất liệu hiểu biết, thì bạn sẽ thấy, thân 

thể của bạn, không phải chỉ là của bạn, mà nó còn là của 

những thế hệ tương lai nữa. 

Bạn hãy nhìn thật kỹ, thật sâu ở nơi thân tâm của 

bạn, để bạn thấy rõ tương lai con cháu của bạn là gì. 

Bạn biết không? Thế hệ tương lai của bạn, chúng có 

gốc rễ ngay từ nơi đời sống hiện tại của bạn. Hiện tại thân 

tâm của bạn đang được nuôi dưỡng bằng chất liệu gì, thì 

thế hệ tương lai của bạn cũng sẽ là chất liệu ấy. 

Trong đời sống, nếu bạn vô tri với dòng họ, tổ tiên, 

văn hóa, truyền thống của bạn, thì bạn cũng vô tri đối 

với bạn và bạn cũng vô tri đối với những thế hệ tương 

lai của bạn. 

Bạn có biết rằng, do chất liệu gì làm cho bạn trở 

thành con người vô tri không? 

Tham là chất liệu làm cho bạn trở thành con người 

vô tri và nó nuôi dưỡng đời sống vô tri của bạn. Hành 
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động của người vô tri là hành động chiếm hữu, dù chiếm 

hữu trong bất cứ trường hợp nào. 

Người có hành động chiếm hữu, là người luôn luôn 

sống với tâm trạng bồn chồn, lo âu và sợ hãi. 

Người có hành động chiếm hữu là người giàu có về 

thủ đoạn, giàu có về gian trá, giàu có về sức mạnh hận 

thù, giàu có về sự hèn hạ và vì không có hành động hèn 

hạ nào mà kẻ ấy không làm để mong đạt được mục tiêu 

là chiếm hữu. 

Người có hành động chiếm hữu, người ấy là kẻ chạy 

rong, là "con chó chết khát giữa dòng". 

Trong đời sống của bạn, bạn có biết rằng, do những 

chất liệu nào làm cho bạn vô tri nữa không? 

Sân là chất liệu làm cho bạn vô tri, bởi vì một khi 

mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của bạn tiếp xúc với những 

gì, mà làm cho bạn không vừa ý, là tâm sân của bạn khởi 

lên. Tâm ý sân khởi lên là làm cho thân tâm của bạn sinh 

ra những cảm giác khó chịu, cảm giác nóng bức trong 

người, cảm giác ấy đốt cháy hết thảy mọi sự an lạc. 
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Bạn biết không? trong đời sống của bạn, sân hận có 

mặt thì hiểu biết không có mặt; sân hận có mặt thì thương 

yêu không có mặt. Sân hận có mặt thì hết thảy cảnh giới 

khổ đau đều có mặt, và hết thảy mọi hành động tàn hại đều 

có mặt. Bởi vì, bản chất của sân chính là sự tàn hại và manh 

động. Do đó, sân là chỗ nương nhờ của hết thảy hành vi 

xấu, và là cội nguồn sinh ra mọi bất hạnh ở trên đời. 

Nếu khi nào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của bạn 

tiếp xúc với hết thảy đối tượng, mà những đối tượng ấy 

làm cho thân tâm bạn nóng ran lên, thì bấy giờ bạn ngồi 

hoặc đứng lặng yên theo dõi hơi thở của bạn. Bạn thở vào 

thật sâu và thở ra từ từ, bạn cứ thở như vậy cho được mười 

lần và sau đó bạn tiếp tục để tâm ý theo dõi và tiếp xúc với 

những hơi thở vào và ra bình thường của bạn, thì tâm sân 

của bạn sẽ được chế ngự và chuyển hóa qua trạng thái bình 

ổn. Bạn không còn sân nữa, bạn có thể thấy thật sâu sắc 

những gì đang làm cho bạn khó chịu và bạn có thể mỉm 

cười với nó. 

Bấy giờ, bạn sẽ nhận ra ngay, tâm ý không sân là 

tâm ý của Phật. Giây phút nào mà bạn sống hoàn toàn 
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tỉnh táo, không sân hận, là giây phút đó bạn thành tựu 

tâm ý của Phật. 

Bạn biết không? Tâm ý sân hận hay giận dữ của bạn 

làm trở ngại hạnh phúc và an lạc của bạn, chứ không phải 

ai khác. 

Lại nữa, tâm tham và tâm sân của bạn, chúng có gốc 

rễ từ tâm si của bạn. Tâm si là gì bạn có biết không? Tâm 

si là tâm mù tối, không nhận rõ sự thật của đối tượng và nó 

luôn luôn khiến cho hành sự của bạn không hợp lý, nó đẩy 

hành động của bạn đi đến chỗ sai lầm. Tâm si là tâm 

không mang theo trong nó bất cứ chất liệu nào của sự hiểu 

biết và yêu thương. 

Tâm si không những là gốc rễ của tham và sân, mà 

nó còn là tác nhân và tác duyên tạo nên mọi nhận thức sai 

lầm, hay những nhận thức mang tính chất một chiều. 

Bạn biết không? Một người có tâm si, người đó 

không còn biết hổ thẹn khi thân làm các điều ác và miệng 

nói các điều ác, nghĩa là người đó nói và làm không còn có 

chút nào của lương tâm. 
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Lại nữa, người có tâm si, người đó không còn sợ hãi 

đối với điều ác và không còn sợ ai chỉ trích mình, không 

sợ ương lụy, không sợ mọi hình phạt, không sợ mọi hậu 

quả, không biết tự hối. 

Như vậy, tâm si là nguồn gốc của mọi tội ác và sa 

đọa. Tâm si mà có mặt, thì không có sự khổ đau nào mà 

không có mặt. 

Do đó, si làm chướng ngại tuệ giác, làm chướng ngại 

mọi phán quyết hợp lý. 

Bạn biết không? Trong Bồ Tát giới Phạm Võng dạy 

rằng: "Nếu là Phật tử muốn nhận lãnh các địa vị cầm 

quyền trong xã hội, thì phải thọ và trì Bồ Tát giới". 

Tại sao Bồ Tát giới Phạm Võng lại có điều răn dạy 

này? Vì nếu người cầm quyền xã hội mà không dựa trên 

nền tảng của tuệ giác, thì tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm 

ngã mạn, tâm tà kiến của họ rất dễ phát sinh. 

Tất cả những tâm xấu ác đó một khi đã phát sinh ở 

nơi người cầm quyền xã hội, thì mọi tai hại không phải chỉ 

gây nên cho họ mà còn gây nên cho đa số, cho hết thảy 

muôn dân và ngay cả cầm thú nữa. 
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Bởi vậy, bạn muốn tạo nên an lạc, hạnh phúc cho 

mình và người, thì trước hết, bạn phải biết ngăn ngừa lòng 

tham, lòng sân, lòng si của bạn. Bạn phải biết ngăn ngừa 

chúng, bằng cách phát khởi tâm tuệ giác và nuôi dưỡng 

tâm ấy trong từng hơi thở, trong từng hành động của bạn. 

Bạn thở vào và phải ý thức rất rõ là tâm bạn đang có 

mặt của tham hay không có mặt của tham, tâm bạn đang 

có mặt của sân hay không có mặt của sân, tâm bạn đang có 

mặt của si hay không có mặt của si; và khi bạn thở ra, bạn 

cũng phải ý thức rất rõ về tâm ý của bạn đang có hoặc 

không đang có những thứ căn bản của phiền não ấy. 

Nếu khi thở vào hay thở ra, bạn thấy rõ rằng, trong tâm 

thức của bạn đang có những thứ phiền não đó, thì bạn cứ tiếp 

tục thở vào và ra một cách thanh thản, không dồn nén, sau đó 

bạn khởi lên sự quán chiếu rằng: tham là nguy hiểm, sân là 

nguy hiểm, si là nguy hiểm, chúng cần được chuyển hóa để 

trở thành tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si. 

Bạn hãy chuyển hóa tâm tham đó thành tâm vô tham, 

tâm sân thành tâm vô sân, tâm si thành tâm vô si theo nhịp 

thở vào và ra một cách thanh thản và đều đặn. 
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Bạn cứ nuôi dưỡng tâm ý của bạn bằng những chất 

liệu đã được chuyển hóa ấy trong từng hơi thở, là chính 

bạn đang nuôi dưỡng nhân cách trác việt của bạn. 

Bạn biết không? giá trị tuyệt luân của con người ở 

trên đời đều được nuôi dưỡng từ những chất liệu vô tham, 

vô sân và vô si này. Và sự an lạc cho thân tâm của bạn 

cũng có gốc rễ từ đó. 

Bạn cứ thực hành đi rồi sẽ thấy. 
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Giọt sƣơng và thiền sƣ 

Buổi sáng, sau khi thiền hành xong, từ thiền thất, 

Thiền sư bước xuống sân, những hạt sương mai đang lóng 

lánh trên những thảm cỏ. 

Thiền sư nhìn hạt sương thật lâu, thật sâu sắc rồi 

mỉm cười và nói với sương: 

"Nầy sương ơi! Sương có biết thân phận và gốc rễ 

của mình không? Sương có biết sương là ai không?" 

Sương cảm nhận được những gì thiền sư đang nói, 

nên hạt sương lúc ấy càng long lanh và sáng ngời hơn. 

Sương đã trả lời Thiền sư bằng ngôn ngữ của sương, 

sương nói: "Thân phận của sương rất mong manh, sương 

rất sợ ánh nắng mặt trời, sương chỉ thích ban đêm thôi, 

sương đã không biết từ đâu mà đến đây và khi ánh mặt trời 

lên, thì sương không biết rằng mình trở về đâu!" 
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Thiền sư mỉm cười nhìn sương và nói : 

"Sương đừng sợ hãi, thân của sương không mong 

manh đâu, thân của sương đẹp lắm. Chính cái đẹp của 

sương là cái mong manh, cái mong manh là cái vĩnh cửu 

của sương. Sương từ chối cái mong manh ấy, thì sương 

không còn đẹp nữa đâu! 

Sương đừng sợ ánh nắng mặt trời, nếu không có 

ánh nắng mặt trời, thì làm gì mà có sương! Chính ánh 

nắng mặt trời là chỗ nương tựa của sương, tại sao sương 

lại sợ hãi? 

Sương hãy chấp nhận cái mong manh để đừng sợ hãi; 

sương hãy chấp nhận ánh nắng mặt trời là nơi đi về nương 

tựa, là gốc rễ để sương hóa hiện giữa cuộc đời". 

Vị thiền sư đã nói với sương: "hễ mặt trời còn thì 

sương vẫn còn, sương hãy mỉm cười đi, ánh nắng mặt trời 

đang chiếu rọi đằng kia kìa!" 

Sương mỉm cười và thoáng chốc vào với nắng. 
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