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Dây là mÇ>t ngÇ> nh�n, mÇ>t thiên châp. Thièn 
không phu nh�n ngoi, nhung câc tu thé khâc cua 
con nguài nhu di, dûng, nam ding deu thu�n lçri và 
thîch hqp cho hành gia ca. Neu Thièn nhât thiét 
phai ngoi thl câc Thièn gia không thé hành Thièn 
toàn thài gian, ho�c néu c6 thl da tl! rut lui ra kh6i 
cuÇ>c song the gian. Ngài LlfC T6 chàng da nhân 
m�mh rang: 

"Ngo�i u nhât thiét canh giOi, tâm ni�m bât 
khOi, danh vi toa" 

Nghïa là truO'c m9i canh v�t bên ngoài mà tâm 
chàng khOi suy nghï g9i là t9a. Nhu thé thl rô ràng 
là tâm t9a chû chàng phai thân t9a. 

Ngài ding l�i d�y: 

"Ngo�i ly tuâng vi Thièn, nÇ>i bât lo�n vi dinh". 

Nghïa là ngoài không vuâng mac hlnh tuâng là 
Thièn, trong chàng lo�n là dinh. 

Chàng ai tlm duÇ>'c trong Phâp-Bao-Dàn kinh 
mÇ>t lài nào cua Ngài bUÇ>c câc d� tu khi hành 
Thièn phai ngoi theo mÇ>t tu thé ân dinh nào d6. 

Câu chuy�n sau dây con giup ta hiéu rô hem: 

Hoài Nhuqng, mÇ>t d� tu xuât sac nhât cua LlfC 

T6, thây Ma T6 hàng ngày siêng nang ngoi Thièn, 
mOi hai: 

"Ông ngoi Thièn dé làm gl v�y? 

Ma T6 dâp: "Tôi muon thành Ph�t". 
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Hoài NhuÇ)'ng không nôi gl, bèn lUÇ)'m m<)t viên 
ngôi và mài lên m<)t phien da gandô, Ma T6 thây 
v�y mÔ'i hai: 

Thay làm gl v�y? 

Tôi mài ngôi dé làm' guong. 

Ma T6 nôi: mài ngôi thành guong thl bao giÜ' 
thành duÇ)'c. 

Hoài Nhuqng dap: Ngoi Thien dé thành Ph�t thl 

bao già thành duÇ)'c. 

M<)t lan khac Hoài Nhuqng l�i nôi: "Ông muon 
hÇ>c Thien hay ông muon thành Ph�t. Neu ông 
muon hÇ>c Thien, thl Thien chang phai ngoi, chang 
phâi nam. N eu ông muon thành Ph�t thl Ph�t 
chang cô hlnh tUÔ'ng nào riêng bi�t. Neu ông co 

thành Ph�t bang cach xep chân ngoi Thien thl cô 

khac gl giet Ph�t. Chùug nào ông con co châp tu 
the ngoi này thl không thé d�t duÇ)'c tâm yeu". 

L�i nfra, Thien cüng không doi hai cô m<)t hlnh 
thûc be ngoài nào. MÇ>i hlnh thûc doi vÔ'i Thien deu 
là nhfrng d�t bay không cm thiet. Thien cüng 
chang cho phép bat chuÔ'c m<)t ai. Con bat chuÔ'c là 
con tlm kiem mau mvc, quyen Ivc mà h�u qua tât 
nhiên l�i là vUÔ'ng mac. Thien gia phâi là m<)t 
khach d(>c hành hoàn toàn tv do. CÔ v�y mÔ'i mong 
d�t duÇ)'c tâm thai an nghi, tinh l�ng, sang suot, m<)t 
tâm thai giai thoat. 
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Hoài NhuÇ)'ng không nôi gl, bèn lUÇ)'m m<)t viên 
ngôi và mài lên m<)t phien da gandô, Ma T6 thây 
v�y mÔ'i hai: 

Thay làm gl v�y? 

Tôi mài ngôi dé làm' guong. 

Ma T6 nôi: mài ngôi thành guong thl bao giÜ' 
thành duÇ)'c. 

Hoài Nhuqng dap: Ngoi Thien dé thành Ph�t thl 

bao già thành duÇ)'c. 

M<)t lan khac Hoài Nhuqng l�i nôi: "Ông muon 
hÇ>c Thien hay ông muon thành Ph�t. Neu ông 
muon hÇ>c Thien, thl Thien chang phai ngoi, chang 
phâi nam. N eu ông muon thành Ph�t thl Ph�t 
chang cô hlnh tUÔ'ng nào riêng bi�t. Neu ông co 

thành Ph�t bang cach xep chân ngoi Thien thl cô 

khac gl giet Ph�t. Chùug nào ông con co châp tu 
the ngoi này thl không thé d�t duÇ)'c tâm yeu". 

L�i nfra, Thien cüng không doi hai cô m<)t hlnh 
thûc be ngoài nào. MÇ>i hlnh thûc doi vÔ'i Thien deu 
là nhfrng d�t bay không cm thiet. Thien cüng 
chang cho phép bat chuÔ'c m<)t ai. Con bat chuÔ'c là 
con tlm kiem mau mvc, quyen Ivc mà h�u qua tât 
nhiên l�i là vUÔ'ng mac. Thien gia phâi là m<)t 
khach d(>c hành hoàn toàn tv do. CÔ v�y mÔ'i mong 
d�t duÇ)'c tâm thai an nghi, tinh l�ng, sang suot, m<)t 
tâm thai giai thoat. 
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penetration into and the understanding of this 
structure is meditation". 

Tôi xin phong dich nhu sau: 
"Khi b(;ln thay biét cfây dù, cuÇ>c sông hàng 

ngày cùa b(;ln, vôi. mçü c(;lnh tranh, tham lam, khat 

vçmg và s11 Sl;lC S(;lO muu Hm quyen 19c, thl bay giÜ' 
b(;ln không nhûng se nh�n ra s11 vô b6 cùa cac giao 
thuyét, cùa cac dang cûu nhân dÇ> thé, ding nhu cùa 
cac d(;lo su, mà b(;ln càn bât g�p s11 cham dut mQi 
phien nao, sV cham dût toàn bÇ> cai ca cau mà tu 

tuemg da vun trang, xây dvng nên. Sv thau tri�t ca 

cau này chinh là Thien v�y". 
Nhu v�y theo N gài J Krishnamurti thl hành 

Thien ding chi là sV thay biét cfây dù cuÇ>c sông 
hàng ngày vôi. mQi c(;lnh tranh, tham lam, khat 
vQng hay noi khac di, hành Thien là thau tri�t tu 
tuemg cùa mlnh. Tu tuàng mÇ>t khi dUÇ1c thau tri�t 
thl no han nhiên nglIDg dût. Vi v�y, l(;li mÇ>t lan nUa 
Ngài J Krishnamurti khang dinh: "Meditation is 
the ending of thought" (3). 

Càn T6 Ba De Dat Ma thl n6i: 
"Thay thang tanh mlnh thl gQi là thien. Néu 

chang thay tanh mlnh, tuc không phai thien v�y. 
Dau co noi dUÇ1c ngàn kinh, muôn lu�n mà không 
thay tanh thl van là phàm phu, chang phai là phap 
Phât". 

Và 
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"Chi ean thay tanh thi cfâu không biét mÇ>t chu 
van duqe DAO". Thay tanh tue là Ph�t. Ph�t làtiéng 
eua nuâe Tây Thiên Truc (An DÇ». T(;li dây (Trung 
Quoe) gQi là Giae Tanh. Giae tue là linh giae. Ûng 
doi vm ca duyên, tiép xue vm Sl;! v�t (U'ng ca tiép 
v�t). Ngâng mày, nheo mat, eù dÇ>ng ehân tay deu 
là do tanh linh giae eua ehinh minh. 

Tanh tue tâm 

Tâm tue Phât 

Phât tUe DAO . . 

DAO tue Thien" (4) 

Caeh nhau trên dum 15 thé ky, hai vt thay vi 
d(;li này (Ngài J. Krishnamurti và T6 Ba De D(;lt 
Ma) dlng chi d(;ly rang Thien là Sl;! tinh giae tru6e 
eUÇ>e song, không tinh giae không phai là thien dù 
di, dU'ng, nam, ngai gi ding v�y. 

Sl;! tinh giae tru6e eUÇ>e song trong ngoài 
thuàng nh�t ay Đuc Ph�t gQi là Chanh Ni�m. N gài 
J. Krisnamurti g9i là "Constant Awareness". Sl;! 

tinh giae ay không ean ai d(;ly dÔ, chi bao. Sv tinh 
giac ay không dài hoi thu t\le, hinh thuc hay 
phuang phap nào. N6 von don glan v�y. Chi. e6 con 
nguèri mm muu toan phue t(;lp h6a nô. M9i phue t(;lp 
hoa ay deu không ean thiét. 

Vê ly thi Thien chi dan gian nhu thé, nhung ve 
sV, tue hành Thien mÇ>t eaeh miên m�t, tinh tan, 
không sao lang, không lai long l(;li không phai là 
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chuy�n dê dàng, don gian. Chac chan m(>t khi hành 
Thièn, cac hành gia se thây rô dièu này. Nhung dù 
chHa hành Thièn dén mûc miên mât, tinh tân, th! 
hành gia ding se thân chûng m(>t dièu là hê hành 
Thièn tûc sông trQn vyn vôi cu(>c sông trong ngoài 
th! l�p tûc c6 Niét Bàn, con hê mac kyt vào thÜ'i 
gian và không gian tâm ly, nghia là rm b6 hi�n 

tièn, th! l�p tûc tH tHC1ng xuât hi�n và Đia Ngl;lc tûc 

th! mà clra. Niét Bàn và Đia Ngl;lc rô ràng là không 

c6 khoang cach, không c6 ranh giôi. Niét Bàn dây, 

mà Đia Ngl;lc ding dây. 

Sông trQn vyn vôi cu(>c sông c6 nghia là chu 
tâm theo dôi mQi ho(;tt d(>ng cua thân, khâu, y. 
Cu(>c sông này không doi hai m(>t cô gang nào. VI 

c6 cô gang là c6 m�t cua tH tHàng và cu(>c sông se 
mât ve hon nhiên. Mà hon nhiên l(;ti chinh là D(;to, 
"b!nh thH0ng tâm thi D(;to". 

Cûng l(;ti không nên c6 m(>t sV t�p trung nào. VI 

c6 t�p trung (concentration) tât c6 lo(;ti trù. C6 lo(;ti 
trù tât c6 dôi khang, xung d(>t. Tâm cua Thièn gia 
chân chinh phâi là cai tâm tv nhiên, nhi nhiên, 
thoat ly hoàn toàn mQi xung d(>t, dôi khang. 

M(>t khi da thoat vong chi phôi cua thÜ'i gian 
tâm ly th! tH tHàng hon nhiên ngung dût và hành 
gia l�p tûc giâi thoat, giâi thoat hoàn toàn kh6i 
phièn nao, kh6 dau và sÇf hai, nghia là hành gia l�p 
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Cước Chú   
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