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BÀI HÌC TêÂ CUØC ÜIÂ èC PH¬TÂ
* Thích TâmÂ H¡nh
BA CÁCHÂ CÚNG D¯ÜNG.
Hôm nay, nhân mùaÂ Ph-t £n, quýÂ ph-t tíÂ ¡o tràngÂ Trúc LâmÂ Sen
Tr¯ng à NµngÂ trß vÁÂ ThiÁn viÇnÂ Trúc LâmÂ B¡ch Mã tu t-pÂ hai
ngày mÙt êm. êm rÓi quý vË ã °ãcÂ tång kinh,Â ngÓi thiÁn. Khuya nay quý vË cing ãÂ ngÓi thiÁnÂ rÓi và mÛiÂ tång kinhÂ LÅ P
thÝiÂ sinh ho¡tÂ ¡o lý.
NgàyÂ lÅ
Ph-t £n,Â chúng taÂ cúng d°ÝngÂ éc Ph-tÂ theo
m¥y cách? K÷ niÇm mëng ngàyÂ éc Ph-tÂ giáng
sanh,Â chúng
taÂ có r¥t nhiÁu cách ÃÂ cúng d°ÝngÂ lên Ngài.Â Cå thÃ,
trong Kinh d¡yÂ chúng taÂ có
ba cáchÂ cúng
d°Ýng.

1/ Cách thé nh¥t là lãiÂ cúng d°Ýng:Â Téc làÂ té sñ, nhïng gì có °ãc mình dâng lênÂ cúng d°Ýng,
ó gÍi là lãiÂ cúng d°Ýng.
2/ Thé hai là kínhÂ cúng d°Ýng:Â Téc làÂ chúng taÂ kính trÍngÂ h°Ûng
vÁ ngài.
3/ Và thé ba là tuÂ cúng d°Ýng:Â Lâu nayÂ chúng taÂ th°Ýng
quen lãi và kínhÂ cúng d°ÝngÂ mà
hayÂ bÏ
quên ph§n tuÂ cúng d°Ýng. Téc là có hoa, có qu£, có g¡o, có tiÁn...
em dâng cúng, ho·c tôn thÝ,Â lÅ l¡yÂ ngài,
nh°ng th°Ýng quênÂ Ã ýÂ ¿n
ph§nÂ thñc
hànhÂ công phu.Â Tu t-pÂ cúng d°ÝngÂ làÂ chúng taÂ ph£i nh¯m th³ng ¿n ph§nÂ thñc hànhÂ công phu,
ó là mÙt cáchÂ cúng d°Ýng.
Cing nh° ß nhà, mình là ng°Ýi làm cha, làm m¹, làm
ông, làm bà. ¿n ngày sinh nh-t, con cháuÂ thÃ hiÇn nhiÁu cách ÃÂ chúc thÍÂ mình. éa thì mua quà t·ng, éa thì tÏ
tình c£mÂ tôn
kínhÂ mình, có éa lo chm
sócÂ séc
khÏeÂ cça mình mÙt cách chu
áo, có éa thìÂ ngoan ngoãnÂ nghe lÝiÂ chÉ b£oÂ cça
mình Ã °ãcÂ thành ¡tÂ trong
cuÙc sÑng... Theo cái nhìn và kh£ nng cça m×i ng°Ýi con mà có cáchÂ thÃ hiÇnÂ khác nhau. Cách nào cing tÑt, miÅn nóÂ ngoa
có lòng là mình vui rÓi. Hôm nay
trong mùaÂ Ph-t £n, quý vËÂ trß vÁÂ âyÂ tu t-pÂ hai ngày mÙt êm, ó là hành Ùng cça
mÙt ng°Ýi conÂ ngoan ngoãnÂ ã
bi¿tÂ cúng
d°Ýnglên écÂ Të phåÂ cça
mình. Ng°Ýi x°a nói Cung kính b¥t nh° phång mÇnh. Ngh)a làÂ tôn trÍng,Â cung kính không
b±ngÂ chúng
taÂ vâng lÝi, làm theo. Có nhiÁu éa conÂ tr°Ûc m·tÂ mình thìÂ tÏ raÂ có v»Â ngoan ngoãnÂ vàÂ cung kínhÂ l¯m.
Nh°ng khi ra °Ýng, raÂ xã hÙiÂ thì
sÑng khác i. MÙt ng°Ýi con nh° v-y không thÃ gÍi là có hi¿u °ãc. Cho nên hôm
nayÂ trß vÁÂ ThiÁn viÇnÂ tu t-p,
ó là quý vË angÂ vâng theoÂ lÝiÂ éc Ph-tÂ chÉ d¡y, ngh)a làÂ chúng taÂ angÂ cúng d°ÝngÂ éc Ph-tÂ mÙt
cáchÂ thi¿t
thñcÂ nh¥t.
Nh°ng muÑn nghe theo, muÑnÂ tu t-pÂ theo,Â tr°Ûc tiênÂ chúng taÂ ph£iÂ hiÃu rõÂ cuÙc ÝiÂ éc Ph-tÂ thì
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mÛi phång mÇnh, mÛi tu theo °ãc. Cho nên hôm nay quý Th§y s½ nói mÙt vài bài hÍc
tëÂ cuÙc ÝiÂ cçaÂ éc Ph-tÂ ß
c¥p ÙÂ bình
dË, g§n gii, nh°ng r¥tÂ c§n thi¿tÂ vÛi
t¥t c£Â chúng
ta, trong kh£ nng m×i ng°Ýi có thÃ làm °ãc Ã qúy vË hÍc theo, mang l¡iÂ lãi íchÂ thi¿t thñcÂ cho mình vàÂ mÍi ng°Ýi.
Â
II. BÀI HÌC TêÂ CUØC ÜIÂ èC PH¬T.
CuÙc ÝiÂ cçaÂ éc Ph-tÂ r¥t
v) ¡i, vô vàn nhïng iÁu hay,Â chúng taÂ không
tài nào hÍc h¿t °ãc.Â Lý doÂ §u
tiên là mình không thÃ bi¿t h¿t Ã hÍc. Ch°a có ai dám tñ nh-n mình là ng°Ýi bi¿t
h¿t nhïng iÁu hay cçaÂ éc Ph-t.Â Chúng taÂ chÉÂ nh-n bi¿tÂ °ãc ph§n nào thôi cho nên khó hÍc h¿t.
MÙtÂ lý doÂ nïa là nhïng iÁu °ãc nghe, °ãc hÍc,
°ãc hiÃu, nh°ngÂ chúng taÂ khôngÂ dÅ hiÃuÂ h¿t thâm ýÂ éc Ph-tÂ muÑn chÉ trong ó. Và iÁu thé ba,Â thí dåÂ nh° quý vË ang
ào,Â ch°a bao giÝÂ ra c£nhÂ núi rëngthanh
v¯ngÂ nh° th¿ này thìÂ chúng taÂ không thÃ nàoÂ hình dungÂ ra hay c£m nh-n °ãcÂ c£m giácÂ thanh tËnhgiÑng
nh° m¥y hôm mình ã ß l¡i ây. ChÉ có ai ra ¿n ây rÓi thì mÛi c£m nh-n h¿t °ãc.Â Cing th¿,
n¿u ch°a ß trongÂ c£nh giÛiÂ cça
Ph-t thìÂ chúng
taÂ s½ không thÃ th¥y h¿t Ã
hÍc theo. ChÉ có Ph-t mÛi bi¿t ¿nÂ c£nh giÛiÂ Ph-t.
N¿u ch°a nh° th¿ thì khôngÂ dÅ hiÃuÂ th¥u
h¿t thâm ý cça Ph-t, cho nên khó hÍc h¿t nhïng iÁu hay tëÂ éc Ph-t.Â Chëng nàoÂ ch°aÂ thành Ph-t, ngày óÂ chúng taÂ ch°a
thÃ hÍc h¿t nhïng bài hÍc tëÂ cuÙc ÝiÂ éc Ph-tÂ muÑn
d¡y mình. MÛi bi¿t, bài hÍc tëÂ cuÙc ÝiÂ éc Ph-tÂ r¥t
lÛn lao. Cho nên hôm nay trongÂ ph¡m viÂ h¡n
h¹p,Â chúng
taÂ chÉ hÍc nhïng bài hÍc g§n
gii,Â bình
dË,Â vëa sécÂ chúng taÂ có
thÃÂ hiÃu
bi¿t, c£m nh-n vàÂ éng dångÂ °ãc.
1.Â Duy ngã Ùc tôn.
Có l½ ph§n ông quý vË cóÂ hiÃu bi¿tÂ vÁÂ lËch síÂ cuÙc ÝiÂ éc Ph-t Thích Ca Mâu NiÂ cho nên quý Th§y không nh¯c l¡i. ChÉ
ôn s¡ qua mÙt vài iÃm ÃÂ chúng taÂ hÍc
theo thôi. Ngài là mÙt vËÂ thái tíÂ tên
T¥t-¡t-a, hay còn gÍi là S)-¡t-ta, có ngh)a là ng°Ýi °ãc to¡i nguyÇn. Vì
qua bao nhiêuÂ mong mÏi, vuaÂ TËnh Ph¡n mÛi có °ãc mÙt vËÂ thái tíÂ duy nh¥t,
Vua r¥t quý cho nên nhân ó ·t tên. Vëa mÛi ra Ýi,Â Thái tíÂ i trên b£yÂ hoa sen,
mÙt tay chÉ trÝi, mÙt tay chÉ ¥t, nói:
Thiên th°ãng,Â thiên h¡,Â
Duy ngã Ùc tôn.Â
Nh¥t thi¿t th¿ gian,Â

Sanh, lão, bÇnh, tí.
Ngh)a là Trên trÝi, d°Ûi trÝi, chÉ ta là h¡n h¿t. T¥t
c£Â th¿
gianÂ Áu bËÂ chi phÑiÂ bßi sanh, già, bÇnh và ch¿t. ChÉ ta
h¡n h¿t, chï TA không ph£i là cái ngã thÃÂ sanh diÇt, không ph£i là cáiÂ thân té ¡iÂ này, mà chï TA ß ây là trí giác, làÂ Ph-t tâm,
là sñÂ giác
ngÙ. Khi vëa ra Ýi, iÁu §u tiên NgàiÂ tuyên bÑÂ choÂ mÍi ng°Ýi bi¿t,Â trên trÝi, d°Ûi trÝi, chÉ cóÂ con ng°ÝiÂ giác ngÙ,
chÉ có sñÂ giác ngÙÂ là
trên h¿t.Â Ngoài ra, t¥t c£ nhïng thé khác chÉ thuÙc vÁ sanh,
già, bÇnh, ch¿t, téc là chÉ thuÙc vÁÂ vô th°Ýng,Â bi¿n ho¡i,Â không th-t, không có gì áng trân quý.Â Cå thÃÂ h¡n, lìa sñÂ giác n
vàoÂ vô th°Ýng,Â bi¿n ho¡i,Â huyÅn hóa.
Có l§n, quý Th§y g·p mÙt anh nÍ b£o r±ng: Sanh ra
trên Ýi, ai cing có mÙtÂ lý t°ßngÂ riêng
vàÂ lý t°ßng nào
cing tÑt. T¥t c£Â chúng taÂ Áu
cóÂ lý t°ßngÂ riêng và m×iÂ lý t°ßngÂ Áu có m·t tÑt cça nó. Nh°ng n¿u nói t¥t
c£ Áu tÑt thì có v» chung chung nên quý Th§y ch°aÂ hài lòngÂ l¯m.Â Chúng taÂ c§n ph£iÂ tr¯c
nghiÇm,Â kiÃm
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traÂ l¡iÂ lý t°ßngÂ sÑng cça mình Ã không bË nh§m.Â Cå thÃÂ m×i mÙtÂ chúng taÂ Áu có quyÁn chÍn cho mình mÙtÂ lý t°ßngÂ
taÂ ang sÑng vÛiÂ lý t°ßngÂ ó. Nh°ngÂ lý t°ßngÂ ó nó có ç lÛn Ã b£o kê choÂ cuÙc ÝiÂ mình hay không? iÁu này quý vË có thÃ
kiÃm nghiÇm qua baÂ tr°Ýng hãp:
1/ Khi g·p mÙt iÁu vui, trong lòng quý vË có °ãc v«nÂ bình th°ÝngÂ nh° khôngÂ có chuyÇn gì x£y ra hay không? N¿u v«nÂ bình
t°ßngÂ sÑng
nó mÛi ç lÛn Ã b£o kê cho mình °ãc. Bßi l½ khi vui quá là khôngÂ bình th°Ýng,
là Ùng tâm. Mà tâm Ùng thìÂ chúng taÂ s½
y¿u.Â Tâm
y¿uÂ thì dÅ bËÂ chi phÑi,
khôngÂ tñ
chç, °a ¿n khÕ au. Còn °a ¿n khÕ au thìÂ lý t°ßngÂ ¥y ch°aÂ b£o vÇÂ cho mình °ãc.
Ví dåÂ chúng taÂ ang
hào héng, hng say vÛi mÙt công viÇc nào ó mình cho là quan trÍng, là hay. B×ng
d°ng có ai ó ph£n bác, ch·n l¡i, làm ng°ãc i vÛi nhïngÂ ý t°ßngÂ cça mình,Â chúng taÂ s½Â b¥t mãn,Â bñc bÙi, bÏ cuÙc. Ng°ãc l¡
viÇc ó,
nh°ng mình làm trong an tÉnh. Nhá có ai ó ch·n l¡i,Â chúng taÂ s½ bình tÉnh,Â tìm cáchÂ thuy¿t phåc,Â v°ãt qua,
ph°¡ng án ¥y s½ °ãc kh£ thi, °a ¿nÂ thành côngtÑt ¹p. Nh° v-y, hào héng, hng say nó chÉ
°ãc mÙt chiÁu. Nh°ng vì là t°Ûng Ùng nên làm cho mình y¿u, khôngÂ ç sécÂ ÃÂ v°ãt quaÂ ch°Ûng ng¡i. An tÉnh mÛiÂ ç sécÂ v
tháchÂ rào c£n trong cuÙc sÑng.Â Cing th¿,
g·p c£nh vui màÂ chúng taÂ vui
°ãc thì ó là Ùng tâm. Lâu ngày tâm Ùng này thànhÂ thói quen,
thànhÂ séc
m¡nhÂ cho nên khi g·p c£nh
khÕÂ chúng
taÂ cing khôngÂ tñ chçÂ °ãc và cing s½Â khÕ não.
Bßi v-y khi g·p c£nh vui màÂ chúng taÂ Ùng
tâm vui °ãc thì khi buÓnÂ chúng taÂ cing
s½ Ùng tâm và buÓn °ãc, các khÕ të ó có ra. N¿u ng°Ýi sÑng vÛi mÙtÂ lý t°ßngÂ nào ó mà khi g·p chuyÇn vui hÍ v«nÂ bình th°
vui mÙt cách nh¹ nhàng,Â l·ng l½, tâm mình không Ùng. ChínhÂ nng lñcÂ không Ùng này cho ta mÙt séc giác r¥t
lÛn, cácÂ khÕ
nãoÂ không cònÂ giá trË,Â chúng taÂ luôn °ãc an vui.Â Chính lýÂ t°ßngÂ giác ngÙó
s½Â ç t°
cáchÂ chu©n xác, b£o kê cho Ýi mình không bË khÕ.
2/ Thé hai,Â lý t°ßngÂ chúng taÂ sÑng
làm sao ph£iÂ ç séc, khi g·p c£nh khÕ,Â chúng taÂ v«nÂ bình th°Ýngkhông khÕ, hay ít khÕ, không khÕ nhiÁu ¿n
n×iÂ quá sécÂ chËu ñng.
°ãc v-y,Â lý t°ßngÂ ¥y
mÛi cóÂ lãi
ích, mÛiÂ ç t° cáchÂ b£o
kê cho mình °ãc.
Ví då sáng sÛmÂ théc d-yÂ g·p
chuyÇn khôngÂ nh° ý. LênÂ công sßÂ thì
g·p viÇcÂ bñc
bÙi. MÙt lúc sau l¡i g·p chuyÇnÂ không vui, rÓi nhïng chuyÇnÂ vÛ v©nÂ âu âuÂ nó l¡iÂ ùa ¿nÂ làm mình khó chËu. MÙt lúc mìn
mÙt chút,Â cho ¿nÂ chiÁu
thìÂ chúng
taÂ s½ bËÂ cng th³ng,Â béc réc,
y¿u mÏiÂ vô
cùng. Khi mÏi mÇt thì tâm mình càng trß nênÂ suy y¿u,
càngÂ gia
tngÂ sñÂ cng th³ngÂ vàÂ bñc bÙi. CàngÂ cng th³ng,Â bñc bÙiÂ thì
l¡i tâm mình l¡i càng bËÂ suy y¿uÂ i.
Cé nh° th¿ n×iÂ bñc bÙiÂ m×i
lúc mÙt lÛn và °a ¿n khÕ au. N¿u vëa có mÙt niÇm khó chËu,Â chúng taÂ ch¥n chÉnhÂ ngay thì tâm mình s½Â trß l¡iÂ tr¡ng th
iÁu khó chËu thé hai, thé ba không có ch×Â ti¿p nÑi,Â chúng taÂ °ãcÂ an tËnh.
Nh° v-y không ai, không iÁu gì có thÃ làm cho mình khÕ au °ãc. Ngay mÙt niÇm
§u óÂ chúng
taÂ soi l¡i, hóa gi£i thì
tâm mình trß nênÂ an t)nh, séc giác të ó có ra. TheoÂ thÝi gianÂ sécÂ giác ngÙÂ này
lÛn m¡nh, các khÕÂ tñ nhiênÂ °ãcÂ tiêu trë,Â chúng taÂ °ãc an vuiÂ mãi mãi.
Cho th¥y, chính sécÂ giác ngÙÂ này
là mÙtÂ lý
t°ßngÂ ç lÛn ÃÂ b£o vÇÂ cho mình an vuiÂ miên viÅn°ãc.
3/ Và tiêu chíÂ cuÑi cùngÂ làÂ lý t°ßngÂ sÑng suÑtÂ c£ ÝiÂ ó làm sao Ã khiÂ chúng taÂ nh¯m m¯t lìa Ýi, mìnhÂ c£m th¥yÂ bình
Õn Ënh, không có gìÂ xao xuy¿n,Â lo âu, hoang mang hayÂ sã hãi...
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Nói nh° th¿ không ph£i sÑng ÃÂ chÝ ch¿t, ÃÂ phåc våÂ cho
cái ch¿t. Nh°ng vì ch¿t là mÙt iÁu ai cingÂ c£m th¥yÂ lÛn
lao và sã sÇt, cho nên em nó ra Ã o l°Ýng vÛiÂ lý t°ßngÂ cça mình xem,Â lý t°ßngÂ ¥y ã ç lÛn Ã làm chç °ãc sñÂ sÑng ch¿tÂ ha
ch° Ph-t, ch° vËÂ TÕ s°, các vËÂ tiÁn bÑiÂ ã
minh chéng hùng hÓn cho mÙt sñ ra iÂ an nhiên,Â tñ t¡i. MÛi th¥y, sécÂ giác ngÙÂ lÛn lao ¿n d°Ýng nào!
N¿u mÙtÂ lý t°ßngÂ Õn
Ënh, ç lÛn Ã b£o kê °ãcÂ ba tiêuÂ chí
trên thì quý vË ã chÍn °ãc cho mình mÙtÂ lý t°ßngÂ úng,Â chu©n xác.
Ng°ãc l¡i, n¿u chÍn mÙtÂ lÑi sÑngÂ mà
khi g·p ba sñ viÇc trên,Â chúng taÂ còn
bË nóÂ chi
phÑiÂ thìÂ lý t°ßngÂ kia không b£o kê °ãc cho mình. ó làÂ chúng taÂ ã chÍn mÙtÂ lÑi sÑngÂ khôngÂ thi¿t thñcÂ có lãi, là mÙtÂ
Khi ng°Ýi con muÑn xin mÙt iÁu gì ó ß bÑ m¹, chúng
th°Ýng nhìn nét m·t, ánh m¯t bÑ m¹ hôm ó °ãc vui không. N¿u ang vui thì bi¿t
lòng angÂ an Õn, s½ sµn sàng cho. MÙt buÕi sángÂ théc d-yÂ vÛi mÙt tâmÂ thái anÂ Õn, nh¹ nhàng thìÂ mÍi viÇcÂ hanh thông
Sñ viÇc có ¿n nh° th¿ nào mình cingÂ c£m th¥yÂ bình th°ÝngÂ vàÂ gi£i quy¿tÂ r¥tÂ trôi ch£y. Ng°ãc l¡i, b±ng mÙt tâm thái khôn
b¥n lo¡n,Â bñc bÙiÂ thì
g·p iÁu gì cing dÅ bñc, làm gì hÏng ¥y. MÛi th¥y tâm tháiÂ l·ng l½Â ¥yÂ c§n thi¿tÂ cho
cuÙc sÑng cçaÂ chúng tanh° th¿ nào.
Giác ngÙÂ là tâm thái tñ l¯ng sáng mÙt cáchÂ tuyÇt Ñi.
Ng°Ýi luôn sÑng b±ngÂ tâm giácÂ sáng,Â l·ng l½,
không Ùng ó là ng°ÝiÂ giác ngÙ. Ng°Ýi ¥y s½ có mÙt nguÓnÂ an l¡cÂ vô biên.
SÑng b±ngÂ tâm giácÂ ó
thì nó ç lÛn Ã t¥t c£ c£nh trß nênÂ bình th°Ýng, không cònÂ ç sécÂ chi phÑiÂ con ng°ÝiÂ giác ngÙÂ ¥y. MÛi th¥y, sñÂ giác ngÙ
th§nÂ éc Ph-tÂ ã nói: Duy ngãÂ Ùc tôn.
1/ VÛi c£nh vui:Â N¿uÂ h±ng ngày, ß mÍi hành Ùng quý vË luôn luôn sÑng b±ng
tâm ph³ng l·ng, giác sáng, không manh Ùng quá. Lâu ngày t-p thànhÂ thói quen,
tñ nó s½ t¡o thành mÙt nguÓnÂ nng l°ãngÂ vô
hình, t¡o nênÂ séc m¡nhÂ c§n thi¿t. Khi g·p c£nh vui,Â chúng taÂ cing không dÅ Ùng. Ngay khi không Ùng
thì ng°Ýi mìnhÂ vïng vàng,Â sáng suÑt, tÉnh t¡i, l¡c an, t°¡i vui. Të ó nhìn cái
gì cing t°¡i mát, tâm mình rÙng h¡n, nhìn ai cing b±ng tâm cßi mß, dÅ cho ra
h¡n... iÁu ó ã minh chéng °ãc mÙtÂ lý t°ßngÂ sÑng
ãÂ phåc våÂ tÑt cho mình và ng°Ýi, là mÙtÂ lý t°ßngÂ úng ngh)a.
2/ VÛi c£nh khÕ:Â Cing sÑng b±ng tâm ph³ng l·ng, giác sáng,Â an l¡cÂ vô biênÂ ó. Khi g·p c£nh khÕ, c£nh trái ý nghËch
lòng, t¥t c£ c£nh ¥y không ç lÛn Ã làm choÂ chúng taÂ khÕ
°ãc. V-y là sñÂ giác ngÙÂ ã
b£o kê °ãc cho mình rÓi.
3/ VÛi cái ch¿t:Â Trong b¥t céÂ tr°Ýng hãpÂ nào,
ß b¥t cé n¡i âu,Â chúng taÂ luôn
luôn sÑng b±ng tâmÂ l·ng l½, giác sáng, an vui suÑt c£Â mÙt ÝiÂ nh° v-y.Â Cho ¿nÂ khi s¯p nh¯m m¯t lìa Ýi, séc sÑng ¥y
r¥t lÛn, b×ng d°ngÂ chúng taÂ c£m th¥yÂ chuyÇnÂ sÑng ch¿tÂ r¥tÂ bình th°Ýng, cái ch¿t không cònÂ ç sécÂ chi phÑiÂ chúng
Th-t sñÂ an
nhiên, t)nh t¡i. N¿u séc huânÂ h±ng ngàyÂ còn
ít, ch°a ç méc Ã °ãc nh° th¿ thì lñc ¥y cing khi¿nÂ chúng taÂ c£m th¥yÂ tÉnh sáng,Â an Õn.
Th¥y thân này không ph£i th-t là mình, c£nh này không ph£i cÑ Ënh cça mình, cuÙc
sÑng chÉ là mÙt kho£ng gá m°ãn ÃÂ thñc hànhÂ viÇcÂ giác ngÙ...
Khi ó tâm mình tñ l·ng an,Â sáng suÑt, bi¿t h°Ûng i. MÛi th¥y, chính sñÂ giác ngÙÂ ã b£o kê choÂ chúng taÂ °ãcÂ an Õnkhi s¯p
£m b£oÂ °ãc baÂ iÁu kiÇnÂ ó
thì mÛi úng ngh)a mÙtÂ lý t°ßng, mÙt iÁu mà aiÂ trong ÝiÂ cing th¥yÂ c§n ph£iÂ h°Ûng ¿n. SÑng °ãc nh° v-y là séc sÑng
cça mÙt ng°ÝiÂ giác ngÙ. Séc sÑngÂ giác ngÙÂ ¥y
cóÂ giá trËvô
biênÂ cho mình vàÂ mÍi ng°ÝiÂ cho nên sñÂ giác ngÙÂ là trên h¿t.Â éc Ph-tÂ ã nói,Â trên trÝi,
d°Ûi trÝi, c£ cõi n°Ûc này, Ñi vÛi t¥t c£ mÍi thé, chÉ có sñÂ giác ngÙÂ là trên h¿t.Â Ngoài ra,
khôngÂ giác
ngÙ, rÝiÂ tâm giácÂ mà
sÑng, mà làm thì t¥t c£ chÉ là r¡i vàoÂ sanh diÇt,Â vô th°Ýng, không °a ¿n mÙt cuÙc sÑngÂ ch¯c ch¯nÂ an l¡c,Â an toàn,
an vuiÂ tuyÇt
Ñi. ó là iÁu r¥tÂ trÍng y¿u, khi vëa ra ÝiÂ éc Ph-tÂ ãÂ tuyên bÑ, ã nói choÂ chúng taÂ nh-n bi¿tÂ tr°Ûc
Ã h°Ûng ¿n. ó là cáiÂ chính y¿u, cái gÑc. N¿u hÍc °ãc, n¯m b¯t và sÑng °ãc
ngay cái gÑc này thìÂ mÍi viÇcÂ ã
°ãcÂ hoàn
thành. N¿u ch°a nh° th¿ thìÂ éc Ph-tÂ chÉ
tëng b°Ûc choÂ chúng taÂ nh-n th¥y.
Khi lÛn lên, ngài là ng°ÝiÂ vn võÂ song toàn. Nhïng lúc ra khÏiÂ hoàng thành,Â chéng ki¿nÂ bÑn c£nh sanh, già, bÇnh, ch¿t,Â th
thécÂ sâu s¯c vÁ l½Â vô th°Ýng,
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vÁ n×i khÕÂ ki¿p ng°ÝiÂ nên
ã phátÂ chí
h°Ûngth°ãng,Â phát tâmÂ xu¥t gia.
2. Sñ
sÑng là khÕ.
MÙt l§nÂ i xemÂ lÅ h¡ iÁn,Â thái tíÂ ngÓi
d°Ûi tán cây nhìn cácÂ nông dânÂ cày
ruÙng. Khi cày ¥t lên, côn trùng bò lúc nhúc, chim chóc sà xuÑng g¯p n. Th¥y
v-y,Â thái
tíÂ t° duy, th¥m nghiÇm, c£m nh-n, th¥y ra °ãc mÙtÂ sñ th-t.
Con này sÑng të sñ ch¿t chócÂ au ÛnÂ cça
con kia. Con này °ãc mÙt mi¿ng ngon thì con kia ph£iÂ m¥t m¡ng,
ph£iÂ au
ÛnÂ vô kÃ. Sñ sÑng con này là cái ch¿t cça con kia, cho
nên Ngài th¥y sñ sÑng quá làÂ au khÕ.
CùngÂ tr°Ûc c£nhÂ ¥y,
n¿uÂ chúng
taÂ lng xng,Â lÙn xÙn, tâm thái angÂ lo¡n ÙngÂ thì khó th¥y ra, khó th¥m nghiÇm vàÂ giác ngÙÂ °ãc nh° Ngài. HuÑng chi vÛi m
quá thô tháo, không °ãc hiÁn thiÇn, chính mình làm nhïng viÇcÂ n sÑngÂ uÑng t°¡i thì làm sao, bi¿t bao giÝ mÛi
có °ãc c£m nh-n ó! B±ng tâm t)nh l·ng, vÛiÂ tâm tëÂ bi
nên ngài th¥y rõ và th°¡ng cho nhïng con bË ch¿t l«n con sÑng. NgàiÂ ý thécÂ r±ng, sñ sÑng là khÕ cho nên nói sanh
là khÕ.
Ngày x°a,Â quan niÇmÂ n chayÂ ch°a
có. Nh°ng khi th¥y c£nh con này n con kia thìÂ thái tíÂ ã th¥yÂ th°¡ng tâm,
ã th¥y là t¡o khÕ au cho nhau rÓi. Bây giÝÂ tinh th§nÂ n chayÂ ã
°ãcÂ mÍi
ng°ÝiÂ bi¿t ¿n r¥tÂ rÙng rãi,
nhiÁu ng°Ýi thíchÂ n chay. Th¿ nh°ngÂ v«n cóÂ không
ít ng°ÝiÂ không
ch¥pÂ nh-n viÇcÂ n chay.
Có ng°Ýi v«n nói v-t d°áng nhân, con v-t sanh ra ÃÂ phåc våÂ mình, cho mình n ché viÇc gì ph£iÂ n chay.
Cái nhìn nh° th¿ là ch°a Óng c£m vÛi mÍi loài, là trái chiÁu vÛi cái nhìn cçaÂ thái tíÂ x°a kia.
Khi th¥y con chim n côn trùng là thái ãÂ th°¡ng tâmÂ rÓi.Â Chúng taÂ i n t°¡iÂ nuÑt sÑngÂ nhïng con v-t mà không hÁ bi¿t ¿n sñ
còn nóiÂ Ùng v-tÂ d°áng nhân,
v-y làÂ chúng
taÂ kháÂ ích k÷,Â të tâmÂ cça mình còn bË khu¥t l¥p. N¿u thñc sñ
con v-t sinh ra ÃÂ nuôi d°ángÂ chúng taÂ thì
con gà, con heo... nó s½ tñ nguyÇn ¿n mÝiÂ chúng taÂ làm
thËt nó Ã n. Nh°ng trênÂ thñc t¿Â có
con gà, con heo nào tñ nguyÇn ch¡y tÛi nói, tôi sinh ra Ã phång d°ángÂ con ng°Ýi,
quý vË cé gi¿t tôi mà n i, có con nào ¿n nói vÛiÂ chúng taÂ nh° v-y không? Hay quý vË b¯t Ã làm
thËt thì nó la th¥t thanh?Â Chúng taÂ r°ãt
b¯t thì nó ho£ng sã và ch¡y trÑn? Sã téc là sã au. Nó không sµn sàng cho mình
làm thËt, nh°ng mình l¡iÂ c°áng bécÂ gi¿t
nó Ã mình °ãc n. V-y làÂ chúng taÂ béc
ép nó ché có con v-t nào tñ nguyÇn choÂ chúng taÂ gi¿t
âu mà b£o là nó sinh ra ÃÂ nuôi d°ángÂ mình!
N¿u nói v-tÂ d°áng nhânÂ là
úng thì quý Th§y s½ nói nhân d°áng hÕ, téc làÂ con ng°Ýisinh
ra Ã con cÍp nó n. V-y có quý vË nàoÂ tình nguyÇnÂ ¿n
tr°Ûc miÇng hÕ Ã nó có mÙt bïa ngon miÇng no nê không? Hay nghe nói ã sã, th¥y
con cÍp sÕng chuÓng ã loÂ ch¡y trÑnÂ bán
m¡ng? G·p cÍpÂ chúng taÂ ho£ng
sã bÏ ch¡y nh° th¿ nào thì con gà, con heo, con vËt th¥yÂ chúng taÂ c§m cái dao, nó cing ho£ng sã và bÏ ch¡y
nh° th¿.Â TÉnh
táoÂ mÙt chút,Â sáng suÑtÂ mÙt chút, m¡nh m½ mÙt chút Ã nhìn l¡i
choÂ trung
thñcÂ thì s½ th¥y, khi bË
âm mÕ, mình bË Ûn au,Â sã hãiÂ nh°
th¿ nào thì con v-t nó cing bË Ûn au, hÑt ho£ng nh° th¿ ¥y.Â Chúng taÂ không ná vì mình mà Ã cho nó ph£i khÕ
au, cho nên không ná gi¿t nó. Ngh) °ãc nh°Â v-y thìÂ lòng tëÂ bi
cça mình °ãc phát triÃn, cho nênÂ n chayÂ ÃÂ tng tr°ßngÂ lòng tëÂ bi là v-y.Â Ngoài ra,
không gi¿t chóc thì khôngÂ m¯c nãÂ m¡ng
sÑng, không bË bÇnhÂ hiÃm nghèo,Â ch¿t yÃuÂ hay
Ûn au.
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Ngày tr°Ûc ch°a bi¿tÂ n chay, quý vË có thÃ gi¿t heo, mÕ trâu, làm gà, làm
vËt... ç duyênÂ i chùa,Â n chay, sÑng Ýi hiÁn thiÇn,Â tu t-p.Â ThÝi gianÂ sauÂ tình cÝÂ th¥y
ai ó mÕ gà thì mìnhÂ c£m th¥y khó chËu, không nhìn °ãc. Nghe kÃ nhïng chuyÇn
âm trâu gi¿t bò,Â chúng taÂ c£m th¥yÂ ghê
tßm,Â kinh
khçng, khó chËu... Quý th§y khuyên không nên -p mu×i, gi¿t ki¿n... nh°
th¿ s½Â m¯c
nãÂ thân m¡ngÂ sÑng
cça nó, bËÂ qu£ báo không tÑt. T-p lâu thành quen, mÙtÂ thÝi gianÂ sau nhá có mu×i c¯n, quý vË th¥y
th°¡ng nó, tÙi cho nó và không ná -p nó.Â T°¡ng tñ, nhá ¡p mÙt con ki¿n mình cingÂ c£m th¥yÂ b¥t nh«n quá. Ngày tr°Ûc còn ßÂ
L¡t, khi i làm công tác chung, quý
Th§y kéo chi¿c xe bò (xe cÙ) vô tình cán vào cây thông con bên lÁ °Ýng.Â Hòa Th°ãngÂ Tôn s°Â nói Sao mà m¥y chú b¥t nh«n
Cây thông ang sÑng nh°Â v-y màÂ không
tránh ra, l¡iÂ nh«n tâmÂ cán
lên cho nó ch¿t.Â Hòa Th°ãngÂ tôn s°Â thì
th°¡ng ¿n c£ cây thông con. CònÂ chúng taÂ có
khiÂ con
ng°ÝiÂ vÛi nhauÂ v«n
còn th°¡ng nhau không nÕi. Nh° th¿,Â lòng tëÂ bi
cça mình lÛn °ãc bao nhiêu? ChÉ cóÂ tÉnh táo,Â soi xétÂ l¡i
thìÂ chúng
taÂ mÛi hÍc h¿t h¡nhÂ giác ngÙÂ cça các Ngài. ¿n mÙt cây thông conÂ Hòa th°ãngÂ tôn s°Â cing th¥yÂ tÙi nghiÇp,
không nß làmÂ tÕn th°¡ngÂ nó.Â Ngày x°aÂ có khi mình cing gi¿t gà, gi¿t vËt.
Nh°ngÂ tu
t-pÂ thÝi gianÂ thìÂ chúng taÂ c£m th¥yÂ th°¡ng choÂ chúng sanh,
không ná -p mu×i hay ång ¿n con ki¿n. MÛi th¥y, khi yên t)nh,Â n chay,Â tu t-p thiÇn
tâmÂ lâu ngày thành quen rÓi
thìÂ tñ
nhiênÂ chúng taÂ không
làm °ãc nhïng viÇc x¥u ác. ó là d¥u hiÇu cho th¥yÂ thiÇn cncçaÂ chúng taÂ ã °ãcÂ tng tr°ßng.Â ThiÇn cnÂ tng tr°ßngÂ thìÂ ch¯c
taÂ s½
°ãc i trênÂ con °ÝngÂ an lành,Â an Õn.Â N¿u khôngÂ khéoÂ tu t-pÂ thìÂ ác phápÂ tng tr°ßng, °a ¿nÂ con °ÝngÂ x¥u
ác và ph£i bËÂ khÕ nãoÂ thôi.
N¿u bi¿tÂ soi
xétÂ l¡i mình, khéo léoÂ sía ÕiÂ të nhïngÂ hành viÂ nhÏ nh·t cça mình, sñÂ tu t-p s½
cóÂ hiÇu
qu£Â rõ rÇt.
MÙt sñÂ chiêm nghiÇmÂ nïa
cing dÅ th¥y l¯m.Â X°a kiaÂ mÛi
lÛn lên, ch°a °ãcÂ hÍc ¡o, ch°a bi¿tÂ n chay,Â chúng taÂ n m·n, có khi n c£ nhïng món máu me t°¡i sÑng. Nh°ng
khi bi¿tÂ hÍc
¡o,Â n chayÂ lâu
ngày rÓi, hôm nào ai ó dÍn cái chénÂ n m·nÂ mà
ría không s¡ch,Â chúng taÂ nghe
mùi tanh th¥y khôngÂ dÅ chËuchút nào.Â LËch sñÂ nín h¡iÂ Ã
n cho h¿t bïa, nh°ng và c¡m vào miÇng là tñ nó muÑn ói ra ngoài. Nghe gi¿tÂ súc v-t,Â tñ nhiênÂ mìnhÂ c£m th¥y khó chËu. Ng
m·n là ãÂ c£m th¥yÂ rùng rãn.
Nh°ng n¿u hÓi cònÂ n m·n, máu tanh t°¡i sÑngÂ chúng taÂ cing uÑng °ãc nïa. MÛi th¥y,Â n chayÂ s½ làm choÂ tâm tëÂ và cn l
taÂ tng tr°ßngÂ mÙt cáchÂ rõ ràng.Â Tâm tëÂ tng tr°ßng,Â thiÇn phápÂ tng tr°ßngÂ thìÂ ch¯c ch¯nchúng taÂ s½
°ãcÂ an Õn.
SÑng °ãcÂ an Õn,Â vui t°¡iÂ thì
ch¿t cing s½ °ãc an vui. ó là iÁuÂ nghiÅm nhiên,Â ch¯c ch¯n, th¥y °ãc, không nhÍc ai ph£iÂ c§u nguyÇnÂ cho mình nïa. R¥t rõ rà
M·t khác, có nhiÁu ng°Ýi cho r±ngÂ n chayÂ s½ suy dinh d°áng, khôngÂ thông minh.
Þ Nh-t, ng°Ýi ta nuôi hai con chó Ã thí nghiÇm. MÙt con choÂ n chayÂ të nhÏ và con kia thìÂ n m·n.
KhiÂ tr°ßng
thành, ng°Ýi ta th£ cho hai con ¥u nhau.Â Ban §uÂ conÂ n m·nÂ r¥t
hùng hÕ. Nó vÓ v-p,Â dï tãn. Ng°ãc l¡i conÂ n chayÂ thì có v»Â iÁm ¡m,
nh¹ nhàng. Khi c¯n nhau mÙt ×i, conÂ n m·nÂ có
v» uÑi séc, gåc ngã. Còn conÂ n chaythì r¥t d»o dai, bÁn b) và nó chi¿n th¯ng. Nh°
v-y, khiÂ chúng
taÂ n chay, nhìn th¥y ng°ÝiÂ hiÁn të,
nh¹ nhàng thì ng°Ýi khác ngá làÂ y¿u uÑi, nh°ng th-t ch¥t r¥t bÁn b). CònÂ n m·nÂ thì th¥y nh° làÂ m¡nh b¡o,
nh°ng chÉ là thoáng chÛp rÓi våt t¯t thôi ché không thñc sñ m¡nh m½. Có lúc vì
cái ch¥t tanh hôi ó nó làm cho mình nÕi hung khí,Â c£m th¥yÂ anh hùngÂ l¯m, dám c§m dao, c§m g-y, chíi m¯ng,
¥u tranh,... Nh°ng tÛi khi g·p chuyÇn buÓn chút xíu thì xìu nh° cÍng bún thiu,
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sÑng không n×i. Nh° v-y gÍi làÂ anh hùngÂ °ãc
sao! Dám m¡nh m½ vÛi chi¿n th¯ng thì cing ph£i dám m¡nh m½ tr°Ûc nhïng th¥t b¡i,
dám m¡nh m½Â ch¥p nh-nÂ nhïng
iÁu mình không °a, dám m¡nh m½Â Ñi diÇnÂ vÛi
nhïngÂ n×i
buÓnÂ cça lòng mình nïa thì
mÛi xéng áng °ãc gÍi làÂ anh hùngÂ ché.
±ng này khi làm n lÝi °ãc nm b£y chåc triÇu thì vênh váo,Â anh hùng,Â ¯c th¯ng,
nh° là m¡nh m½ l¯m. Khi th¥t tr-n không còn Óng xu nào thì i âu cingÂ thß raÂ thß vô nh° muÑn ch¿t cho rÓi, sÑng
không nÕi.Â V-y màÂ gÍi
làÂ anh
hùngÂ °ãc sao! Có °ãc mÙt
sÑÂ tài s£nÂ kha khá thì thích sÑng theo kiÃu ³ng
c¥p. Nh°ng biÃu vô b¿p n¥u c¡m ho·c i lau chùi nhà vÇ sinh thìÂ ph£n éng,
ngán ng«m,Â bñc bÙi, không làm °ãc. MÙt sñ viÇc nhÏ nhoi nh° v-y
cing ç c£n b°Ûc cça chân cça mình °ãc thì chí khíÂ anh hùngÂ n±m ß ch× nào? MÛi th¥y, sñ vÓ v-p, Ùng
-y, háo th¯ng, hung hãn không ph£i là cái m¡nh. Có nhïng ng°Ýi là ng°Ýi m¹, là
chË trongÂ gia ìnhÂ lúc
nào cingÂ iÁm
¡m, nh¹ nhàng, khoan thai,Â vui v», sµn sàng s» chia,Â xem raÂ nh° là mÁm y¿u. Nh°ng khi anh chàng
con traiÂ anh
hùngÂ cái th¿ bË th¥t tr-n,
buÓn bãÂ trß
vÁÂ nhà thì l¡i tìm ¿n m¹
mình, chË mìnhÂ Ã tâmÂ sñ,
c§n m¹ và chËÂ v× vÁ, s» chia. MÛi th¥y, sñÂ iÁm ¡m,
nh¹ nhàng là cái d»o dai, cáiÂ chËu ñngÂ tÑt,
ch×Â an
toàn,Â vïng chãiÂ Ã
ng°Ýi khác n°¡ng vÁ ché không ph£iÂ y¿u uÑi. MÙt ng°Ýi m¡nh m½ thñc sñ là khi g·pÂ thu-n c£nhÂ hayÂ nghËch c£nh, lúc chi¿
th¯ng hay th¥t b¡i hÍ Áu bình
th£ng, nh¹ nhàng, t°¡i tÉnh. Nh° mÙt con chóÂ n chay, tuy nh¹ nhàng nh°ng nó l¡i °ãc chi¿n th¯ng.
M·c khác cing choÂ chúng taÂ th¥y
ra mÙt iÁu nïa,Â séc khÏeÂ cça
ng°ÝiÂ n
chayÂ không ph£i thô tháo,
vÓ v-p nh°ng r¥t bÁn b), d»o dai. K¿ nïa, n¿u nói ng°ÝiÂ n chayÂ không °ãcÂ thông minhÂ b±ng ng°ÝiÂ n m·n,Â v-y thìÂ quý vË
Th§y ß ây có
aiÂ ngu d¡iÂ không. Có thÃ quý th§y khôngÂ thông minhÂ h¡n ai, nh°ngÂ hiÇn t¡iÂ mìnhÂ thông minhÂ h¡n
mình lúc ch°a bi¿t tu, lúc còn n cá thËt.Â Chúng taÂ không
nên nghe theo mÙt chiÁuÂ lý thuy¿tÂ suy lu-nÂ ch°a
°ãc kiÃm chéng mà ph£i nhìn vào k¿t qu£Â thñc tiÅn.
Khi th¥y con này n con kia, con này gi¿t ch¿t con kia
Ã °ãc sÑng, b±ng tâm t)nh l·ng,Â tâm të,Â thái tí th¥y sñ sÑng làÂ au khÕ.
Nh° v-y, con ch¿t bËÂ au Ûn,Â m¥t m¡ngÂ nên
khÕ ã ành, nh°ng con còn sÑng, con °ãc n nó v«n khôngÂ thoát khÏiÂ các khÕ au. Bßi l½ khi bË c¯n gi¿t,
con ch¿t nó ch°a sµn sàng ch¿t cho con kia n. Trong c¡n Ûn auÂ m¥t m¡ng,
nó r¥tÂ oán
h-n. Ôm lòng Ûn au, cm ph©n,Â oán h-nÂ mà
ch¿t thìÂ ki¿p
sauÂ nó s½Â tìm cáchÂ báo thùÂ l¡i. Con °ãc n kia rÓi cing s½ ph£iÂ au khÕ,
ché không ph£i thi¿uÂ suy ngh), chÉ bi¿t °ãc ngon miÇng rÓi cho làÂ an ÕnÂ âu!Â N¿u khôngÂ bi¿t
trông xa hiÃu rÙng, chÉ nhìn cáiÂ thiÃn c-nÂ tr°Ûc m¯tÂ mà
sÑng ©u, làm càng rÓi cho làÂ an Õn,Â cuÑi cùngÂ ph£i
chËu l¥y khÕ au.
ChËu nhìn l¡i chung quanh mÙt chút,Â chúng taÂ s½ th¥y còn khá nhiÁu ng°ÝiÂ than vãnÂ vì sao tôi quá khÕ. Không bi¿t r±ng,
khÕ ó là do mình ã lá t¡o nhiÁu iÁu không tÑt tëÂ quá khé,
hôm nay çÂ duyên thànhÂ qu£
khÕ và mình ph£i gánh chËu. Có ng°Ýi than, không bi¿t vì sao tôi sinh con ra giÑng
nh° sinh qu÷, không chËuÂ nghe lÝi, phá phách ç thé... làm tôiÂ khÕ não,
sÑng không n×i vÛi con.Â Th¿ gianÂ có
quá nhiÁu iÁu khÕ au, không thÃ kÃ h¿t.
ây là m«u chuyÇn có th-t t¡iÂ ViÇt Nam. Có
ng°Ýi vào chùa b¡ch vÛi mÙt vËÂ Hòa Th°ãng, không bi¿t vì sao th±ng con trai cça con
nó phá phách quá, khôngÂ nghe lÝiÂ bÑ
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m¹, qu-y pháÂ lung tungÂ të
trongÂ gia
ình cho ¿nÂ ngoàiÂ xã hÙi.
¿n khi lÛn lên mÙt chút thì nó còn òi c§m dao âm ba nó.Â H±ng ngàyÂ nó r¥t thích gi¿t ba nó nh°ng không bi¿t
vì sao nh° v-y.Â Hòa th°ãngÂ b£o,
quý vË nghiÇm kù, nhÛ l¡i coi, tr°Ûc ó có t¡o duyên gì nghËch không? N¿u lá t¡o
thì nênÂ thành
tâmÂ sám hÑiÂ rÓi
s½ qua khÏi. VÁ nhà quý vËÂ chiêm nghiÇmÂ l¡i
mÙt hÓi,Â liên
k¿tÂ t° t°ßngÂ l¡i
mÛi nhÛ ra, lúc bà m¹ mang thai, trong nhà có gi¿t ch¿t mÙt con chó. Có l½ con
chó này h-n quá cho nên mÛiÂ §u thaiÂ lên
ÃÂ tr£
thùÂ l¡i. GiÑng nh° mÙt ng°Ýi
ãÂ bË gi¿t,
vì bñc quá nên hÍ muÑnÂ tr£ thù, pháÂ trß l¡iÂ và
lÛn lên òi gi¿t ông già mình.Â Nghe lÝiÂ Hòa th°ãng, c£ nhàÂ thành tâmÂ sám hÑi,Â tu t-p, làm cácÂ viÇc thiÇn,Â khßi tâmÂ të,
không oán tráchÂ bñc bÙiÂ nïa.Â ThÝi gianÂ sau, th±ng con b×ng nhiênÂ hiÁn h-uÂ trß l¡iÂ rÓi nó bË bÇnh và qua Ýi. Nó ra Ýi
chÉ vì lòngÂ u¥t h-nÂ muÑn
òi l¡i cái nã này thôi. Nh°ng th¥yÂ gia ìnhÂ này
tu giÏi, tâm gi-n nó °ãcÂ chuyÃn hóa,Â h÷ x£, không cònÂ u¥t h-n, không òi nã nïa và nó ra i. Cho th¥y r±ng,
con chóÂ bË
gi¿tÂ ch¿t thì nó khÕ ã
ành.Â Chúng
taÂ là ng°Ýi chç Ùng gi¿t
nó cing bË khÕ luôn. Cé ngá gi¿t h¡iÂ súc v-tÂ °ãc
mÙt bïa ngon miÇng làÂ sung s°Ûng, nh°ng không ngÝ khi bË nóÂ §u thaiÂ lên phá l¡i rÓi cing bË khÕ nhiÁu h¡n
nh° th¿ nïa. Cho nên khi con này gi¿t con kia Ã n thì conÂ bË gi¿tÂ ã khÕ, con °ãc n ó cing s½ khÕ vÁ
sau.Â Th¿
gianÂ v«n th°Ýng nói, ki¿n
n cá thì cá s½ n ki¿n. VuaÂ Tr§n Thái TôngÂ cing
d¡y, h¯nÂ n
mày, mày n h¯n,Â ki¿p ki¿pÂ tr£
nhau,Â Ýi
ÝiÂ thù nhau, mãi không có
ngày thôi dét. âu c§n ãi ¿nÂ ki¿p sau. Trong hiÇn Ýi, quý th§y ãÂ chéng ki¿nÂ và nghe kÃ l¡i nhiÁu ng°ÝiÂ c£ ÝiÂ hành nghÁÂ m
heo... ¿n khi cuÑi
ÝiÂ au ÛnÂ dï dÙi,Â la óÂ nh° con trâu bò ho·c heo ang bË thÍc
huy¿t, n±m treo hai chân lên cía sÕ mà không ch¿t °ãc. Có ng°ÝiÂ t° v¥n,
mÙt ng°Ýi trong nhà ·t cái ch-u bên d°Ûi và ·t con dao ngang cÕ ng°Ýi bÇnh ÃÂ t°ãng tr°ngÂ nh° ang c¯t cÕ héng máu thì ng°Ýi
mÛi ch¿t °ãc.Â Báo éng, nÕi khÕ ai cing trông th¥yÂ rõ ràng,
t¡i sao vì sñ sÑng cça mình Ã cho k» khác ph£i ch¿t nh°Â v-y màÂ không hay bi¿t. SÑng nh° th¿ s½ °a ¿n
khÕ au cho c£ hai. Cho nênÂ tr°Ûc c£nhÂ ó,Â thái tíÂ ã th¥m nghiÇm và th¥y rõ r±ng, sñ sÑng
là khÕ. Khi ã th¥m sâu iÁu ó, Ngài không cònÂ yên lòngÂ Ã sÑng mÙtÂ cuÙc ÝiÂ thå h°ßngÂ trong cung thành nïa và b¯t §u nhe
nhúmÂ ý
chíÂ muÑnÂ phát tâmÂ xu¥t tr§n.
Þ âyÂ chúng
taÂ ã hÍc °ãc bài hÍc, sñ
sÑng là khÕ. Tr°Ûc mÍiÂ hoàn c£nh, n¿u bình tâm, tÉnh trí, quán xét thìÂ chúng taÂ s½ th¥y ra °ãc nhiÁu iÁu.
3.
Già là khÕ.
C£nh thé hai,Â mÙt l§nÂ i
ra khÏi cÕng thành,Â thái tíÂ th¥y
mÙt ng°Ýi già khô g§y,Â dung nhanÂ tiÁu tåy, khí lñcÂ y¿u Ût, mÍi thé không còn gì c£, chÉ còn mÙt n×i khÕ
auÂ chÓng
ch¥t.Â Thái tíÂ quán
xét vàÂ ý
thécÂ sâu s¯c, rÓi ây mình
cing s½Â già
nua,Â y¿u ÛtÂ và
tàn t¡ nh° v-y. CàngÂ chiêm nghiÇm, càng th¥m thía sâu s¯c, ngài không còn
tâm tr¡ngÂ an ÕnÂ Ã
sÑng trongÂ hoàng cungÂ nïa,
nuôi chíÂ xu¥t
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tr§n,Â céu khÕ.
H±ng ngàyÂ chung quanh mình, không thi¿u nhïng ng°ÝiÂ già nuaÂ y¿u uÑiÂ nh° th¿. Nh°ng ph§n ôngÂ chúng taÂ ít ai ngh) ¿n
cing s½
già, ho·c th¥y ó nh° mÙt sñÂ nghiÅm nhiênÂ nênÂ ý chíÂ xu¥t tr§nÂ còn y¿u ho·c ch°a có. Không chÉ nh° v-y,
có khi th¥y ng°Ýi già rù rÝÂ ch-m ch¡p, bÏ tr°Ûc quên sau, n nói không chu©n, au Ñm
không yên...,Â chúng taÂ không
có sñÂ c£m
thông, kính m¿n, cònÂ c£m th¥ychán ngán,Â bñc bÙi, chê bai ç thé, m¥t h¿t tính ng°Ýi. Cho nên
quý cå già mÛi có bài th¡ tñÂ than vãn mình:
Rù rÝ Õ vá thiÇt là h°
Ch³ng bi¿t m§n rng °ãc nïa chë!
n uÑngÂ vãi
r¡i làm hÍ bñc
Vào ra ång ch¡m th¥y mình d°.
Ng°Ýi thân g·p l¡i chëng quên h¿t
BÏ tr°Ûc, quên sau ki¿mÂ mÇt ë.
Ai ngá ngày nay ra th¿ ¥y

X°a kiaÂ l×i l¡cÂ mÙt
tay cë!
Th¥y ng°Ýi già mà không bi¿tÂ soi xétÂ l¡i ÃÂ bi¿t mìnhÂ rÓi cing s½ già, Ã có sñ thâm c£m mà
còn khinh th°Ýng, chê bai, ó làÂ chúng taÂ ch°a
có °ãc cái nhìn nh° Ph-t. Th¥y ng°Ýi khác già thì bi¿t r±ng, rÓi mình cing s½
già, të ó có sñÂ c£m thôngÂ sâu
s¯c vÛi ng°Ýi già y¿u,Â tôn trÍng, kính m¿n,Â quan tâmÂ giúp
á.Â Óng
thÝiÂ quy¿t tâmÂ sÑng
vàÂ tu t-pÂ ÃÂ thoát khÏiÂ sñÂ chi phÑiÂ khÕ sß cçaÂ tuÕi già.
ó là cái nhìn cça ng°ÝiÂ tÉnh giác, cóÂ trí tuÇ. Ng°ãc l¡i,Â h±ng ngàyÂ chung
quanh mình luôn g·p nhïng ng°Ýi già, nh°ng th¥y nh° là viÇc cça ng°Ýi khác, còn
mình thì không nhÛ là s½ già, cho nên không có sñÂ thông c£m,Â th°¡ng yêu,Â kính trÍngÂ mà cònÂ bñc bÙi,
chê bai. ó là cái nhìn hÝi hãt, khôngÂ tÉnh táo,Â sáng suÑt, là ng°Ýi mê. Nh°ng mà giác hay mê là doÂ chúng ta.
ChÉ c§nÂ tÉnh
táoÂ Ã ç sáng th¥y l¡i, të
ó có sñÂ c£m
thông, rÓiÂ yêu th°¡ng,Â kính trÍngÂ vàÂ quy¿t tâmÂ tu t-pÂ Ã có çÂ Ënh lñc,Â thoát khÏiÂ sñÂ chi phÑiÂ cça
các khÕ vÁ già. M×i ng°ÝiÂ chúng taÂ Áu
có quyÁn nhìn nh-n,Â suy ngh)Â vàÂ thñc hànhÂ °ãc iÁu ó. ó làÂ chúng taÂ ã bi¿t hÍc theo h¡nhÂ giác ngÙÂ cçaÂ éc Ph-t.
Chúng taÂ còn có mÙt bài hÍc thé hai vÁ c£nh già nïa. Có nhïng
ng°Ýi lÛnÂ tuÕi giàÂ y¿u
rÓi, nh°ng khi ngÓiÂ vÛi nhauÂ nói
toàn nhïng chuyÇnÂ anh hùngÂ cçaÂ thuß tr°ÛcÂ mà không hÁ nhÛ mình ã già y¿u.Â ThÝi tr»Â tôi vác mÙt lúc hai bao xi mng l
núi, ánhÂ mÙt l§nÂ m°Ýi
th±ngÂ lñc
s)Â ph£i gåc ngã... KÃ say
s°a mÙt hÓi hào khí nÕi d-y m¡nh m½ nh° mình ang còn thanh niên v-y. Chút xíu
tê chânÂ éng
d-yÂ không nÕi.Â CÑ g¯ngÂ mÙt ×i mÛi éng lên °ãc thì i run
run g§n té, mÛiÂ bi¿t mìnhÂ ã
già. ang già mà v«n không chËuÂ bi¿t mìnhÂ già,
v-y là ch°a hÍc °ãc bài hÍcÂ giác ngÙÂ nh°
Ph-t. N¿u khéo nhìn l¡i, th¥y mình ã già y¿u.Â C£ ÝiÂ hy sinhÂ choÂ gia ìnhÂ vàÂ xã hÙiÂ nh° th¿ là ã ç. Bây giÝ có muÑn làm
thêm cing không °ãc. TÑt nh¥t là nên lo chuyÇnÂ tu t-pÂ cça mình là vëa rÓi. ChuyÇn nhà cía,Â sñ nghiÇpÂ công danh,
chuyÇn lo con cháu giao l¡i cho lÛp tr». M×i ng°Ýi sinh ra Ýi Áu cóÂ nhân duyênÂ ph°Ûc écÂ riêng. Con cháu nó m¡nh m½,Â thô
minhÂ h¡n mìnhÂ ngày x°aÂ nhiÁu, khôngÂ c§n ph£iÂ lo ngh)Â nïa. Bây giÝ chÉ dÑc tâmÂ tu t-p,
ki¿m chút ítÂ t° l°¡ng, tích t¡oÂ ph°Ûc écÂ Ã
ngày ra i °ãcÂ an Õn. Nhìn th³ng vàoÂ sñ th-tÂ và ngh) °ãc nh° v-y s½ có lãi h¡n.
Làm °ãc nh° v-y làÂ chúng taÂ ã
bi¿t hÍc theo h¡nhÂ giác ngÙÂ cçaÂ éc Ph-t.
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Lúc còn trai tráng,Â thái tíÂ ang
là mÙt ng°Ýi có §y ç t¥t c£Â quyÁn uy,Â th¿ lñc,Â vn võÂ song
toàn.Â V-y
màÂ khi th¥y ng°Ýi già thì
liÁnÂ bi¿t
mìnhÂ rÓi cing s½Â già nuaÂ và y¿u Ñm nh° ng°Ýi kia. Th¥y rõÂ cuÙc ÝiÂ không có gì áng Ã gÍi là vui cho nên
NgàiÂ quy¿t
chíÂ xu¥t tr§n. Nhìn nh-n,Â chiêm nghiÇmÂ và th¥u tÙt °ãc nh° v-y làÂ chúng taÂ ã bi¿t hÍc theo cái nhìn cça b-cÂ giác ngÙ.
4. BÇnh
là khÕ.
L§n khác th¥y mÙt ng°Ýi bÇnh ang rên au,Â thái tíÂ ngh), hóa raÂ con ng°ÝiÂ ta cing có khi ph£i bÇnh au nh° v-y!
Cùng là thân ng°Ýi nh° nhau, nh°ng ng°Ýi kia ang bË bÇnh thì có lúc mình cing
ph£i bË bÇnh nh°Â mÍi ng°Ýi. Là bÇnh thì Ûn au, không có gì vui h¿t. Të
óÂ thái tíÂ th¥y °ãc sñ t¡m bã cça thân ng°Ýi và
sñ sÑng này không có gì bÁn ch¯c,Â ý chíÂ xu¥t tr§nÂ trongÂ thái tíÂ °ãc nung n¥u m¡nh m½ h¡n. Th¥y °ãc
nh°Â v-y
thìÂ chúng taÂ không
còn nh§m t°ßng th¥y mình khÏe m¡nh mãi Ã sanh tâmÂ ngã m¡n,Â xem th°ÝngÂ ng°Ýi khác.Â Óng thÝiÂ chúng taÂ s½Â c£m thô
yêuÂ ng°Ýi
bÇnh vàÂ tìm
cáchÂ Ã v°ãt lên, không bË
bÇnh auÂ chi
phÑi. Làm °ãc nh° v-y làÂ chúng taÂ ã
hÍc °ãc bài hÍc tëÂ éc Ph-t.
Có nhiÁu vË làmÂ bác s)Â trË
bÇnh ho·c có lúcÂ chúng taÂ chm
nuôi bÇnh nhân. N¿u chÉ chïa trË cn bÇnh, chÉ chm sóc cn bÇnh thôi thì ch°a
çÂ trách
nhiÇm, ch°a úng ngh)a y éc. Bßi l½ công viÇc chÉ mÛi dëng l¡i ß mécÂ hành nghÁÂ y Ã ki¿m sÑng,Â trách nhiÇmÂ °ãc phân cô
nuôi bÇnh v-y
thôi. Ngoài cách trË cn bÇnh và chm cn bÇnh,Â chúng taÂ cònÂ trË liÇuÂ ng°Ýi
bÇnh, chm sóc ng°Ýi bÇnh thì ngh)a y éc mÛi §y çÂ trÍn v¹n.Â Cå thÃ,
c§n ·t mình vàoÂ hoàn c£nhÂ ng°Ýi
bÇnh ÃÂ c£m
thông, hiÃu °ãc n×iÂ au Ûn, khó chËu cça hÍ. Të óÂ chúng taÂ s½ có tâm Óng c£m,Â thông c£m,Â th°¡ng yêuÂ bÇnh nhân,Â tôn
ng°ÝiÂ vÛi nhau, khôngÂ thÝ ¡Â hayÂ xem th°ÝngÂ hÍ. Làm °ãc nh° th¿ thì ngoài viÇcÂ iÁu trËÂ cn bÇnh,Â chúng taÂ còn chïa
iÁu d°áng cn bÇnh,Â chúng taÂ còn
chm sóc °ãc ng°Ýi bÇnh nïa. Th¥y ng°Ýi khác bÇnh thì liÁn bi¿t rÓi mình cing
s½ bÇnh nh°Â mÍi ng°Ýi. Ng°Ýi ó bÇnh au, lo sã, hoang mang thì ¿n
lúcÂ chúng
taÂ bÇnh, cing có nhïng n×i
au và tâm tr¡ng giÑng nh° hÍ v-y thôi. Hôm nayÂ may m¯nÂ còn °ãc khÏe m¡nh, chïa trË chm sóc
°ãc cho ng°Ýi bÇnh, ó làÂ ph°Ûc éclÛn cça mình. B±ng tâm ó Ã chïa bÇnh, chm
sóc bÇnh thì ng°Ýi bÇnh s½ c£m nh-n °ãc t¥m lòng mình, hÍ s½ nh-n °ãc sñÂ an çiÂ r¥t lÛn,Â c£m th¥yÂ an Õn,
không lo sã. B±ng tâm ó Ã làm viÇc thìÂ chúng taÂ s½Â nh-n th¥yÂ mình °ãc làm ché không ph£i bË làm
công viÇc. Të ó, tâm thái làm viÇc cça mìnhÂ tñ nhiênÂ c£m th¥yÂ thÏa
mái, nh¹ nhàng, an vui ché không ph£i làÂ c£m giácÂ cça
mÙtÂ gánh
n·ngÂ bË ai ó è lên vai
buÙc mình ph£i làm. B±ng cách ngh) ó, tâm thái ó Ã làm viÇc, ó làÂ chúng taÂ ang sÑng b±ngÂ thiÇn tâm,
të óÂ thiÇn
phápÂ °ãcÂ tng tr°ßng.
SÑng b±ng tâm thiÇn, pháp lànhÂ tng tr°ßng, ó là cái phaoÂ an toànÂ céuÂ chúng taÂ bÛt
khÕ, °ãc an vui trongÂ hiÇn t¡iÂ vàÂ mai sau.
Th¥y ng°Ýi khác bÇnh,Â bi¿t mìnhÂ rÓi cing s½ bÇnh. Të ó th¥y rõ thân
nàyÂ mong
manh, gi£ t¡m, không ch¯c th-t, të ó không bám ch¥p. Khi không bám ch¥p
thân này, c£nh sÑng này thì cácÂ mê l§m,Â khÕ não,Â r¯c rÑiÂ khác
s½ không có ra.Â Óng thÝi,Â chúng taÂ s½Â c£m thông,Â th°¡ng yêu,Â tôn trÍngÂ ng°Ýi bÇnh, të óÂ thiÇn cnÂ °ãcÂ tng tr°ßng.
tr°ßngÂ thìÂ chúng taÂ s½
°ãcÂ an ÕnÂ và nhiÁuÂ lãi l¡c.
N¿u ç duyên ti¿n sâu h¡n thìÂ chuyên tuÂ thiÁn Ënh. KhiÂ trí lñcÂ ç
lÛn thìÂ chúng
taÂ không còn bË các bÇnh
nãoÂ chi
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phÑi, °ãcÂ tñ doÂ tñ t¡i, céu giúpÂ mÍi ng°Ýi, mÍi loài. Th¥y, nhìn,Â éng dångÂ vàÂ tu t-pÂ °ãc
nh° v-y làÂ chúng taÂ ã
bi¿t hÍc theo h¡nh cçaÂ éc Ph-t.
5.
Ch¿t là khÕ.
Khi i ra bÑn cía thành, c£nh thé t°Â thái tíÂ th¥y °ãc ó là mÙt ng°Ýi ch¿t. Th¥y v-y,Â thái tíÂ liÁn nhìn l¡i vàÂ nh-n raÂ r±ng, ng°Ý
lúc mình
cing s½ ch¿t. Càng th¥y rõ sñ t¡m bã cçaÂ ki¿p ng°Ýi, chíÂ xu¥t tr§nÂ cçaÂ thái tíÂ càng nung n¥u mãnh liÇt h¡n.
MÛi ngày nào ây còn liÇt liÇt, oanh oanh, sao bây giÝ
chÉ còn mÙt t¥m thân tái xanh, khô teo,Â b¥t Ùng, ai làm gì cing không bi¿t. Bao nhiêu niÁm
vui,Â h¡nh
phúc, úng sai,Â ph£i trái... t¥t c£ Áu bË cuÑnÂ i theoÂ t¥m thân tro båi,Â trß thànhÂ con sÑ không. T-n m¯tÂ chéng ki¿nÂ và bìn
cho th-t kù mÛi
th¥y t¥m thân này quá mÏng manh,Â ki¿p ng°ÝiÂ quá
ng¯n ngçi, cõi Ýi th-t phù du, gi£ t¡m. Th¥m sâu °ãc l½ th-t này thìÂ chúng taÂ s½ dét °ãc nhïngÂ mê l§mÂ và cácÂ phiÁn phécÂ
Hôm qua trên °Ýng raÂ ThiÁn viÇnÂ tu t-p,
quý vË cóÂ nghe tinÂ mÙtÂ thiÁn sinhÂ trongÂ ¡o tràngÂ mình au y¿u, bÇnh n·ng. Khi ra ¿n
ây thìÂ nghe
tinÂ vË ¥y qua Ýi rÓi. Sñ
viÇc ¥y là mÙtÂ ch¥n Ùng,Â ánh thécÂ chúng tagiác tÉnhÂ m¡nh
m½,Â tu t-pÂ miên m-t h¡n. MÙt ng°ÝiÂ b¡n cùng tu,
ngày nào cùngÂ nghe pháp, cùngÂ tång kinh, cùngÂ tÍa thiÁn, bây giÝ ph£i nh¯m m¯t chia tay rÓi. Và rÓi
mÙt ngày nào ó không bi¿t sÛm hay muÙn, m×i mÙtÂ chúng taÂ cing s½ có ngàyÂ l§n l°ãtÂ chia tay nhau. ó làÂ con °ÝngÂ ng°
không aiÂ tránh khÏi.
Th¥m sâu °ãc nh° v-y tñ kh¯cÂ chúng taÂ s½
cóÂ Ùng lñcÂ nh° ai nh¯c théc, ánh b-t d-yÂ tinh th§nÂ tinh t¥n tu t-pÂ mãnh liÇt ÃÂ thoát khÏiÂ sñÂ chi phÑiÂ cça
cái ch¿t. ó làÂ chúng taÂ ã
hÍc °ãc cách nhìn cçaÂ éc Th¿ tôn.
KhÕ n×iÂ cÑ t-tÂ muôn
Ýi cçaÂ chúng
taÂ v«n là hay quên nênÂ tu hànhÂ khóÂ ti¿n bÙ. Hôm nay nghe ng°ÝiÂ huynh ÇÂ mình vëa qua Ýi thìÂ phát tâmÂ dï dÙi,Â tu h
VÁ nhà °ãcÂ thÝi gianÂ sau,
do b-n rÙn vÛiÂ viÇc làmÂ n
nên cái tin ó cing bË quên i, buÕiÂ nghe phápÂ hôm
nay cing không còn, ngàyÂ tu t-pÂ rÓi
cing qua i, tâm tuÂ y¿u Ût, giác thì ít mà mê thì nhiÁu cho nên g·p c£nh
liÁn sanhÂ phiÁn não,Â cãi lÙnÂ §m
§m. Nh° v-y làÂ chúng taÂ ã
quênÂ giác
ngÙ, không hÍc °ãc iÁuÂ éc Ph-tÂ ã
hành, vëa th¥y làÂ giác tÉnh, không bao giÝ quên. N¿uÂ giác ngÙÂ sâu s¯c và luônÂ giác tÉnhÂ ÃÂ tu hànhÂ thì
quý vË s½ luôn th¥y rõ sñ sÑng cça mình vàÂ mÍi ng°ÝiÂ th-tÂ mong manh.
ChÉ c§n th¥y °ãcÂ mÙt ph§n nhÏÂ nh°
v-y thôi thì khi nhá g·p ai óÂ phÉ báng,Â chúng taÂ cing
s½ th¥y rõ cuÙc sÑng gi£ t¡mÂ mong manh, të ó th°¡ng °ãc ng°Ýi h¡i mình và không
tranh cãi vÛi hÍ. S½ th¥y, n¿uÂ cãi lÙnÂ l¡i
vÛi hÍ, sanh raÂ gi-n dï, téc tÑi, rÓi ây nhá hÍ qua Ýi, mình i thm
ámÂ m¯c cáÂ l¯m. Khi nào là khi chíi nhauÂ gi-n dï,
khi nào là lúc ¿nÂ chia buÓn, khóc lóc cho sñ ra i cça mÙt ng°Ýi? N¿u th¥y
rõ °ãc sñÂ mong manhÂ cça
ki¿p sÑngÂ con ng°Ýi, th¥y °ãc kho£ngÂ thÝi gian sÑng
và ch¿t kÁ c-n mÙt bên thìÂ chúng taÂ s½Â tÉnh giácÂ m¡nh h¡n, không bao giÝ có sñ tranhÂ cãi nhauÂ nïa. Tranh cãi,Â gi-n dï
kia không tñ làm chç °ãc
chính hÍ. Chính khi angÂ gi-n dïÂ hÍ
cing r¥t khÕ sß ché khôngÂ sung s°ÛngÂ gì.
Mình là ng°ÝiÂ tÉnh táoÂ làm
chç °ãc mÛi th¥y rõ nênÂ thông c£mÂ và
th°¡ng hÍ,Â tÙi nghiÇpÂ cho
ng°Ýi ta. Th¥y °ãc nh°Â v-y thìÂ chúng taÂ s½
th°¡ng °ãc ng°Ýi h¡i mình, không t¡o nghiÇp, không khÕ au. Luôn luôn th¥m sâu
nh° v-y làÂ chúng taÂ ã
khéo bi¿t hÍc theo h¡nh cçaÂ éc Ph-t, h¡nh cça b-cÂ giác ngÙÂ rÓi. HÍc theo h¡nh giác làÂ chúng taÂ °ãcÂ giác ngÙ,Â gi£i thoátÂ
mÍiÂ khÕ
não,Â mãi mãiÂ an
vui.
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6.Â Xu¥t gia.
Thái tíÂ trình bàyÂ tâm nguyÇnÂ xu¥t gia, vua cha không cho,Â gia ìnhÂ không b±ng lòng. MÙt hôm, sau bïa tiÇcÂ linh ìnhÂ tron
ng°ÝiÂ ãÂ n uÑngÂ say
s°a, không còn bi¿t gì. Nía khuya,Â thái tíÂ nhìn
th¥yÂ cung
nïÂ n±m la liÇt. ±ng sau cça
v» ¹p nghiêng n°Ûc nghiêng thành là mÙt cái thây n±m thë ra nh° xác ma, chân mÙt
n¡i, tay mÙt ngã, tóc rÑiÂ bù xù, n°Ûc mi¿ng nhuÃ nho¡i. KhiÂ n tiÇcÂ ngonÂ chëng nàoÂ thì
bây giÝ lÙ v»Â mê man, gÛm ghi¿t chëng ¥y.Â Sñ th-tÂ cçaÂ cuÙc ÝiÂ ang
diÅn ra r¥t rõÂ tr°Ûc m¯t, lòng nung n¥uÂ tìm °ÝngÂ thoát khÕ càng dâng cao, nía êmÂ thái tíÂ quy¿t ËnhÂ v°ãt thành iÂ xu¥t gi
MÙt vËÂ thái tíÂ ß
trong cung vua, có §y ç t¥t c£ nhïng thé màÂ mÍi ng°ÝiÂ m¡
°Ûc, có nhiÁu h¡n r¥t nhiÁu so vÛi nhïng gìÂ chúng taÂ ang
có, nh°ng mÙt khiÂ nh-n raÂ b£n ch¥tÂ th-t
cçaÂ ki¿p
ng°ÝiÂ làÂ gi£ dÑi,
t¡m bã,Â mong
manh,Â thái tíÂ liÁn
bÏ l¡i mÍi thé Ã i t§m ¡o vàÂ tu t-pÂ °ãc.Â Chúng taÂ hiÇn nay nhìn i nhìn l¡i chÉ có ba bÑn
ng°Ýi,Â cça
c£iÂ giÏi l¯m làÂ vëa çÂ n, có d° chng thì cing chút ít ché
không thÃ b±ng vua °ãc, nh°ng l¡i bË nóÂ chi phÑiÂ và
khÕ sß quá chëng! Cing vì nhïng thé ó mà ngày này buÓn, ngày kia vui, ngày nÍ
khÕ, xÙc xÇch ç thé h¿t. ó là vì ch°aÂ giác ngÙÂ °ãcÂ sñ th-tÂ cçaÂ ki¿p ng°Ýi, ch°aÂ giác ngÙ°ãcÂ b£n ch¥tÂ th-t
cça nhïng thé t¡m bã chung quanh cuÙc sÑngÂ chúng ta.
N¿m tr£iÂ tr°Ýng Ýi,Â con ng°ÝiÂ ã
có °ãc vàiÂ k¿t lu-n, tuy khôi hài, nh°ng l¡i ph£n ánh úngÂ sñ th-tang
x£y ra: Khi ch°a c°Ûi thì chÓng nói vã nghe. C°Ûi nhau rÓi thì vã nói chÓng
nghe. SÑngÂ vÛi nhaumÙtÂ thÝi gianÂ rÓi
thì vã chÓng nói nhauÂ mà c£Â xóm
làng ng°Ýi ta Áu ngheÂ inh Ïi. Có nhiÁu ng°ÝiÂ ban §ukhÕÂ s¡ s¡Â thì cònÂ m¯c cá,
gi¥u gi¿m. Nh°ng ¿n lúc khÕ quá, không gi¥u nÕi nïa nên ph£i th°a thiÇt Ã xin
quý th§y giúp á. Quý th§y v«n th°Ýng khuyên. Qúy vË ph£i nhìn th-t kù Ã th¥y
rõÂ b£n ch¥tÂ th-t cça cuÙc sÑng, có v-y mÛi không bË
nó lëa. ThíÂ mÙt l§nÂ tìmÂ không gianÂ yên t)nh, bình tâm tÉnh trí Ã nhìn vÁÂ cha m¹,
ông bà cça mình.Â X°a kiaÂ quý
vË cing có mÙtÂ thÝi tr»Â trung
nh° mình, cingÂ m¡ mÙng,Â thêu dÇtÂ ç
thé... Nh°ng khi vÁ sÑngÂ vÛi nhauÂ thànhÂ gia ình,
có con, có cháu rÓi thì cing chÉ lo làm, lo n ÃÂ duy trìcuÙc
sÑng ché có r£nh âu Ã ngÓi ó màÂ t¡ t°ßngÂ nh°Â thÝi tr»Â con nïa. Qua rÓi thÝiÂ t¡ t°ßngÂ £o vÍng, mÛiÂ nh-n raÂ sñ th-t cça
sÑngÂ gia ìnhÂ trongÂ cuÙc ÝiÂ này chÉ là mÙt sñ n°¡ng nhau Ã sÑng
mà thôi. ã có ông bà bÑ m¹Â tr£i quaÂ cho
taÂ hÍc l¥yÂ kinh nghiÇm,
nhìn úngÂ sñ th-tÂ Ã
sÑng úng, không bËÂ t¡ t°ßngÂ sai l§mÂ cçaÂ tuÕi tr»Â thì s½ bÛt i °ãc nhïng n×i khÕ au
không áng có.
Sinh raÂ trong Ýi, không ph£iÂ nh¥t thi¿tÂ ai cing ph£i có ôi b¡n, ph£i cóÂ gia ìnhÂ mÛi sÑng °ãc. Có nhïng ng°Ýi §y çÂ nghË lñ
không c§n sñ n°¡ng tña nào bên ngoài,Â mÙt mìnhÂ hÍ
cing có thÃ tñ sÑng Õn Ënh vàÂ tÑt ¹pÂ °ãc
thì hÍ s½ khôngÂ c§n ph£iÂ có
ôi b¡n hayÂ l-p gia ình. N¿u có ng°Ýi ch°a çÂ iÁu kiÇn,
ch°a thÃ sÑngÂ mÙt mìnhÂ thì
hÍ c§n có mÙt ng°Ýi thé hai ÃÂ cùng chungÂ gÓng
gánh, lo cho nhau Ã Õn Ënh cuÙc sÑng, th¿ thôi.Â Sñ th-tÂ cça nó không có gìÂ huyÁn £oÂ xa xôi nh° mìnhÂ t¡ t°ßng.
Cé nhìn vàoÂ cuÙc Ýi ã °ãc sÑng tr£i cçaÂ cha m¹,
ông bà mình thì s½ th¥y ra r¥t rõ.Â Thñc t¿Â cuÙc
sÑngÂ cça
quýÂ vË chÉ là mÙt sñ n°¡ng
vào nhau ÃÂ xây dñngÂ cuÙc
sÑng. Ng°Ýi này i buôn thì ng°Ýi kia i xe thÓ. Ng°Ýi nàyÂ lãnh ¡oÂ thì ng°Ýi kia n¥u n...Â Rành rànhÂ mÙtÂ sñ th-tÂ là
n°¡ng vào nhau ÃÂ xây dñngÂ cuÙc
sÑng. MÍi théÂ t¡ t°ßng, dÇt mÙng lÛn lao cça thÝi non tr» Áu không
có th-t. Bi¿tÂ v-y thìÂ quý
vË tr» nên bình tâm Ã th¥y ra và luôn ghi nhÛ r±ng, trong cuÙc sÑng, quý vË
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không thÃ sÑngÂ mÙt mìnhÂ thì
có ôi b¡n cing chÉ Ã n°¡ng vào nhauÂ xây dñngÂ sñ
sÑng th¿ thôi, không có gì giÑng nhïngÂ £o t°ßngÂ xa
xôi nh° mình ngh).Â N¿u khôngth¥y rõ nh° th¿, suÑt ngày céÂ thêu dÇtÂ t¡ t°ßngÂ nhiÁu quá thì s½ bË nó lëa g¡t mình,
chính nó s½ °a mình i ¿n khÕ au. Bßi khiÂ £o t°ßng, dÇtÂ t¡ t°ßngÂ là
ánh m¥t i cái th¥y bi¿tÂ sñ th-tÂ vÁÂ cuÙc ÝiÂ này, ánh m¥t mình,Â y¿u uÑi,
bË cuÙc sÑng lëa g¡t, °a ¿n các khÕ au. Còn n¿u quý vË th¥y rõÂ sñ th-tÂ cuÙc sÑng rÓi thì ëngÂ t¡ t°ßng,
céÂ bình
th°ÝngÂ mà s¯p x¿pÂ mÍi viÇc,
céÂ bình dË,
Õn Ënh mà sÑng thì tâm mình s½ °ãc Õn Ënh, khôngÂ dao Ùng.
DoÂ bình
t)nh, khôngÂ dao ÙngÂ nên
cóÂ nghË lñc.
Hôm nào ó láÂ m¥t lòngnhau thì mình cingÂ c£m th¥yÂ bình th°Ýng.Â MÍi ng°ÝiÂ có niÁm ná,Â vui v»Â thìÂ chúng taÂ cingÂ c£
ÞÂ hoàn c£nhÂ nào, g·p cái gìÂ chúng taÂ cingÂ bình th°ÝngÂ h¿t.
Të ó, các cái khÕ s½ không ¿n °ãc vÛi mình nïa.Â N¿u khôngÂ nh° th¿,Â chúng taÂ s½ bËÂ au khÕÂ dài dài. MÙt iÁu nïaÂ c§n
taÂ có
sÑngÂ h¿t
lòng, cóÂ ham muÑnÂ và
dÑcÂ h¿t séc,
cóÂ hoàn h£oÂ 100%, nh°ng khi nh¯m m¯t, nhïng thé ó
mình khôngÂ mang theoÂ °ãc.
MÛi bi¿t, mÍi thé trên Ýi này nó chÉ có mÙtÂ giá trËÂ nh¥t ËnhÂ nào
ó thôi. Nh°ng n¿uÂ chúng taÂ v¯tÂ kiÇt séc,
em trÍn c£ cuÙc sÑng này ÃÂ theo uÕiÂ nhïng
thé mà mình khôngÂ em theoÂ °ãc,
nó s½ không cònÂ giá trËÂ khi
mình nh¯m m¯t, nh° th¿ thìÂ lãng phíÂ quá.
ó làÂ chúng
taÂ ã Ñt thiêu sñ sÑng,
thiêu råi mÙtÂ giá trËÂ lÛn
laoÂ c£ ÝiÂ mình Ã uÕi theo mÙt thé t¡m bã,Â mong manh.
Ã ýÂ mÙt chút s½ th¥y, nhïng ng°Ýi nào cùng trang léa vÛi
mình, nh°ng hÍÂ iÁm ¡m, nh¹ nhàng,Â tÉnh táo, luôn t°¡i vui, chan hòa mà v«n Ënh t)nh.
Khi g·pÂ nghËch
c£nh, ng°Ýi ó không dÅ khÕ, và ai khÕ s½ tìm tÛi hÍ Ã s» chia. Ng°ãc l¡i,
n¿u ng°ÝiÂ t¡ t°ßng, bÓng bÙt,Â lng xngÂ lÙn xÙn, vÙiÂ vÙi vàngÂ vàng,
dÅÂ hÍc
òiÂ theo nhïng thé bên
ngoàiÂ xã
hÙiÂ thì nh° ng°Ýi m¥t à,
ùng mÙt chút viÇc là y¿u xìu liÁn, sÑng không muÑn nÕi. N¿u th¥y rõ nh°Â v-y thìÂ chúng taÂ s½ Ënh t)nh, Õn Ënh °ãcÂ cuÙc
nhïng théÂ t¡ t°ßng,
v» vÝi lëa g¡t Ã rÓi ph£i chËu khÕ au mÙt cách áng th°¡ngÂ vô ích.
Cùng mÙt sñ viÇc x£y ra, n¿u lòng taÂ an t)nhÂ thì th¥y r¥tÂ bình th°Ýng,
không có gì áng c£, mÍi chuyÇn v«n nh¹ nhàng,Â vui v».
Nh°ng n¿u g·p lúc lòng mình b-n rÙn thì mÍi théÂ r¯c rÑiÂ có ra,Â sñ thÃÂ trß nênÂ phéc t¡p,
rÑi r¯m, khÕ au. MÙt thoáng tâm an,Â chúng taÂ ã
c£m nh-n °ãcÂ giá trËÂ ·c biÇtÂ nh°
th¿. HuÑng nïa chân trÝiÂ giác ngÙÂ trÍn v¹n,Â giá trËÂ ó
lÛn lao bi¿t d°Ýng nào! N¿u ai ó ã có l§nÂ kinh nghiÇmÂ giá trËÂ cça
sñÂ an
t)nhÂ tuyÇt Ñi, thÃ nghiÇm °ãc chân trÝiÂ giác ngÙÂ thì s½ c£m nh-n °ãcÂ giá trËÂ lÛn lao kia, s½ th¥y rõ cuÙc sÑng cçaÂ chú
ây chÉ là mÙt kho£ng Ã
mìnhÂ hoàn
thànhÂ sñÂ giác ngÙ,
làm mÙt kho£ngÂ giác ngÙÂ trên
ch·ng °ÝngÂ giác ngÙÂ lâu dàiÂ cça
mình. ó là viÇc chính, mÍi thé còn l¡i chÉ Ã Õn Ënh cuÙcÂ sÑng t¡mÂ thÝi thôi, không có gì lÛn lao c£.
KhiÂ thái tíÂ còn
ß trong cung iÇn, có §y ç nhïng thé mà ng°Ýi ÝiÂ ham muÑn,
nh°ng Ngài l¡iÂ c£m th¥ykhông có gì áng Ã vui c£. NgàiÂ quy¿t ËnhÂ giã të mÍi thé, v°ãt thànhÂ xu¥t giaÂ t§m ¡o. N¿u ch°a ç du
mÍi
thé Ã iÂ xu¥t gia, còn sÑngÂ trong ÝiÂ thì
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nên nhìn nh-n cho rõÂ b£n ch¥tÂ th-t
cça mÍi thé và Ënh t)nhÂ trß l¡iÂ Ã
bÛt i sñ dính m¯c, sñÂ chi phÑiÂ cçaÂ cuÙc Ýi,
cuÙc sÑng s½ bÛtÂ au khÕ. ó là quý vË ã khéo léo v-n dång Ã hÍc theo
ph§n nàoÂ công
h¡nhÂ cça écÂ të phåÂ chúng ta.
7.Â HÍc ¡o.
Thái tíÂ ãÂ tr£i quaÂ quá
trình t§m ¡o vàÂ hÍc ¡oÂ vÛi
nhiÁu vË tiên nh¡n. Nhïng gì các vË tiên nh¡n chéng °ãc thì Ngài Áu chéngÂ ¡t °ãc.
Dù v-y, NgàiÂ nh-n th¥yÂ nhïng
sß chéng ó v«n ch°a ph£i là ch×Â rÑt ráo, ch°a xéng ý nhïng gì NgàiÂ mong mÏi.
Vì th¿ Ngài ã të giã và tìm ¿n cÙiÂ BÓ ÁÂ ÃÂ thiÁn Ënh.Â CuÑi cùngÂ ¡t °ãcÂ ¡o qu£.
SñÂ quy¿t
tâmÂ cça ngài ã choÂ chúng taÂ bài hÍc, mÙt khi ãÂ hÍc ¡o,Â tu hànhÂ thì ph£i tìm úng °Ýng, hÍc hiÃu rÓi
ph£iÂ t°
duyÂ vàÂ thñc hànhÂ ¿n n¡i ¿n chÑn ché không ph£i hÍc
cho có, làm nía vÝi. Có khi do hÝi hãt, thi¿uÂ tính t°Â duy
chính ch¯n nên quá dÅ dàngÂ tin t°ßng. NgheÂ qu£ng cáoÂ là
tin liÁn, ång cái gì mình cing tin °ãc h¿t. Nghe nhiÁu ng°ÝiÂ Ón ãiÂ iÁu gì óÂ hay hayÂ là tin ngay mà thi¿u i sñÂ cân nh¯c,Â suy
chÑn. DÅ tin thì cing dÅ quên vàÂ thñc hànhÂ cing
thi¿u sñ m¡nh m½,Â dét khoátÂ nên
không i ¿n âu c£. Khi nghe mÙt iÁu gì ó,Â chúng taÂ ph£iÂ t° duyÂ coi có úng chánhÂ lý không,
iÁu ó có mang l¡i niÁmÂ an l¡cÂ cho
mình vàÂ mÍi
ng°ÝiÂ hay không, có °a ¿n
sñÂ giác
ngÙÂ gi£i thoátÂ hay
không, rÓi sau ó mÛi tin vàÂ éng dång,Â thñc hành. ëng g¥p gáp,Â vÙi vàng,
dÅ tin. N¿u nghe rÓi tin vàÂ thñc hànhÂ liÁn
thì th°Ýng là chÉ °ãc mÙtÂ thÝi gianÂ thôi,
sau ó s½Â c£m th¥yÂ chán
mÏi, bÏ cuÙc, không làm nïa và i tìm cái khác mÛi l¡ h¡n.Â CuÑi cùngÂ c£ ÝiÂ không °ãc gì c£, ch°a nói ¿n viÇc l§m
°ÝngÂ l¡c
lÑi. ó là do thi¿uÂ t° duyÂ °a
¿nÂ niÁm
tinÂ không vïng, d«n ¿nÂ chí nguyÇnÂ cça mình khôngÂ dét khoát,
khôngÂ kiên
quy¿tÂ nên không °a ¿n k¿t
qu£ nào c£. °ãc nh° v-y là quý vË ã bi¿t hÍc theo cáchÂ l-p chíÂ t§m ¡o vàÂ tu t-pÂ cçaÂ éc Ph-t. Khi iÂ hÍc ¡oÂ thì
ph£i tìm cho úngÂ con °Ýng. KhiÂ tìm racon °ÝngÂ úngÂ chân lýÂ rÑt ráoÂ rÓi thì ph£i gan d¡,Â kiên quy¿tÂ thñc hànhÂ cho ¿n
thÃ Ngài
ã hÍc qua và th¥y rõ nhïng sß chéng Ngài ãÂ ¡t °ãcÂ ó
ch°a ph£iÂ rÑt ráo, ch°aÂ áp éngÂ úng
nh° nhïng gì Ngài ang kh¯c kho£i trong lòng nên ã të giã,Â quy¿t tâmÂ ¿n cÙiÂ bÓ ÁÂ tÍa thiÁn.
Ngài nói r±ng, n¿uÂ nh° khôngÂ chéng ¡oÂ thì
thà bÏ thân xác ngay cÙiÂ bÓ ÁÂ ché
khôngÂ éng
d-y. ó là mÙt sñÂ quy¿t tâmÂ m¡nh
m½ vàÂ dét
khoát. NhÝ v-y, ¿n êm thé bÑn m°¡i chín, khi sao mai vëa mÍc thì Ngài
ã chéng °ãcÂ ¡o qu£Â bÓ Á viênÂ mãn.
N¿u có °ãc tâmÂ kiên quy¿t, m¡nh m½,Â dét khoátÂ nh°Â v-y thìÂ ch¯c ch¯nÂ r±ng,Â chúng taÂ cing s½ có nhïng b°Ûc ti¿nÂ án
kÃÂ trongÂ công phuÂ tu t-pÂ cça mình.
8.Â Thành ¡o.
Lúc vëaÂ thành ¡o, Ngài v«nÂ ngÓi yênÂ d°Ûi
cÙiÂ bÓ ÁÂ suÑt b£y ngày ÃÂ khám pháÂ sñ sâu m§u trongÂ thiÁn ËnhÂ mà Ngài ã chéng °ãc. Có nhiÁu ng°Ýi
không hiÃu Ngài ngÓi làm gì, nh°ng khiÂ chúng taÂ ãÂ ngÓi thiÁn,
ãÂ tu t-pÂ cóÂ ti¿n bÙÂ rÓi
thì r¥t dÅ thâm hiÃu iÁu này. ây là iÃm màÂ chúng taÂ c§n ph£iÂ l°u tâmÂ hÍc
t-p. NhiÁu lúc mìnhÂ ngÓi thiÁnÂ th¥yÂ an l¡cÂ mÙt chút là vÙi mëng quá, x£ thiÁn ra
i khoeÂ lung
tungÂ cho là ã chéng ¡t
cái gì ó rÓi. Trong khi óÂ éc Ph-tÂ ãÂ thành Ph-t,
ãÂ thành
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tñuÂ qu£ vËÂ viên mãnÂ mà
Ngài v«nÂ ngÓi
yênÂ l¡i ÃÂ khám pháÂ cho tÙt cùng sñ sâu m§u trong ó. Bßi
vì cái tâm sâu m§u ó r¥tÂ vi diÇu, cao siêu và rÙng lÛn vô vàn.Â N¿u khôngÂ chính ch¯n thì không thÃ nào thÃ nghiÇm
th¥u áo suÑt thông h¿t °ãc. Có nhiÁu vËÂ ThiÁn s°Â tr°Ûc
sau ngÙ ¿n m°Ýi m¥y l§n mà v«n cònÂ dång côngÂ miên
m-t. Khi ch°aÂ thành Ph-t thì viÇcÂ giác ngÙÂ ¥y
ch°a xong. Cho nên khiÂ tu t-p thiÁnÂ Ënh,
có thÃ nh-nÂ b£n tâmÂ rÓi
thì cingÂ c§n
ph£i l·ng l½Â ti¿p tåcÂ miên
m-tÂ công
phu. N°¡ng theo à ti¿n ó, ngay ch× c£m nh-n ó, sÑng th³ng b±ngÂ sñ thÃ nghiÇm
ó ÃÂ chúng
taÂ tu ti¿n thêm, nh° v-y s½Â vïng vàngÂ ti¿n mãi. N¿u mÛi °ãc mÙt chút thì lo
i khoe, i nói rÓi cho là ãÂ chéng ¯cÂ thì
s½ làmÂ ch°Ûng
ng¡iÂ con °ÝngÂ ti¿n
¡o và sanh nhiÁuÂ bÇnh ho¡n. Nh° là cho mình ãÂ chéng ¡oÂ rÓi nên không c§nÂ tinh t¥nÂ công phuÂ nïa. Nh°ng không bi¿t r±n
¡o theo
kiÃu ó là bào chïa cho cáiÂ cÑ t-tÂ l°ÝiÂ tu hànhÂ cça mình rÓi làm bi¿ng không chËuÂ công phuÂ Ã °ãcÂ ti¿n bÙÂ h¡n nïa.Â V
chéng thì liÁn
thànhÂ ch°Ûng
ng¡iÂ c£n trßÂ b°Ûc
ti¿n ¡o cça mình. MÙt iÁu quanÂ trÍng khôngÂ kém
là khiÂ chúng
taÂ i nói ra mình ãÂ chéng ¯cÂ nh° th¿ thì có ch×Â khßi tâm.
ó làÂ iÁu
kiÇnÂ Ã ch°Ûng duyên ùa tÛi
khi¿n cho mình bËÂ ch°Ûng ng¡i, khóÂ công phuÂ Ã
°ãc ti¿n h¡n. Cho nên c§n nhÛ r±ng, khi ãÂ viên thànhÂ ¡o qu£, ãÂ thành Ph-tÂ rÓi,
nh°ng mÙtÂ tu§n lÅÂ §uÂ éc Ph-tv«nÂ ngÓi yênÂ ÃÂ ti¿p tåcÂ khám pháÂ sñ
sâu m§u, cái £o diÇuÂ mênh mông,Â sâu xaÂ trong
¡o c£ Ngài ã chéngÂ ¡t °ãc. Ai tëng ¿n trong ó rÓi mÛi th¥y rõ °ãc
ây qu£ là mÙt iÁu r¥tÂ tâm ¯c, không thÃ thi¿u khiÂ chúng taÂ ã cóÂ công phu,
có b°Ûc ti¿n, có ch× sÑngÂ ·c biÇt. Trên °ÝngÂ hÍc ¡oÂ vàÂ tu t-p,Â chúng taÂ c§nÂ l°u tâmÂ hÍc
theo iÁuÂ éc Ph-tÂ ãÂ éng dångÂ thñc hành.
Ph£iÂ th-n
trÍng,Â iÁm ¡mÂ ÃÂ dång côngÂ tu t-pÂ choÂ tÛi n¡iÂ tÛi
chÑn. Không nên mÛi °ãc chút ít mà cho là ãÂ ¡t °ãcÂ ç
rÓi, nh° th¿ s½Â ngn c£nÂ b°Ûc
ti¿n cça mình, th-t r¥tÂ lãng phí, áng ti¿c!
Tu§n thé hai, Ngài i ra ngÓi ngayÂ vË tríÂ ngôi tháp bên trái bây giÝ và nhìn vÁ
cÙiÂ bÓ ÁÂ mÙtÂ tu§n lÅÂ không
chÛp m¯t Ã tÏÂ lòng bi¿t ¡nÂ cÙi
cây ãÂ che
chßÂ cho mìnhÂ thành ¡o.Â éc Ph-tÂ không quên mÙt ¡n nhÏ dù ó chÉ là ng°Ýi
mÙt lúc xâu chÉ qua kim dùm. Nh°ng vì sao Ngài l¡iÂ ·c biÇtÂ bi¿t ¡nÂ cây bÓ ÁÂ tÛi mÙtÂ tu§n lÅÂ ngÓi nhìn nh° v-y? Bßi vì c
mát,Â che chßÂ cho NgàiÂ tÍa thiÁnÂ Ã thành °ãcÂ ¡o qu£.
Vì sao n¡i giúp cho mìnhÂ thành ¡oÂ qu£
l¡i °ãcÂ ·c
biÇtÂ bi¿t ¡nÂ nhiÁu
nh° v-y? N¿u ai ãÂ dång côngÂ tu t-pÂ mÙt
cáchÂ rÑt
ráo, có k¿t qu£, quý vË s½ th¥y rõ iÁu này. Ví dåÂ ch° tngÂ niÂ Ç tíÂ ai
cing kính quýÂ Hòa Th°ãngÂ tôn s°, ai cingÂ bi¿t ¡nÂ Hòa Th°ãngÂ ã
d¡y d×, chÉ choÂ con °Ýng tu t-pÂ Ã
thoát khÕ, ai cing nói r±ng,Â n¿u khôngÂ g·pÂ Hòa Th°ãngÂ thì không bi¿tÂ cuÙc ÝiÂ mình ra sao, s½ trôi d¡t nh° th¿
nào... Nh°ng Ñi vÛi nhïng vËÂ nh-p th¥tÂ cóÂ ti¿n bÙÂ áng kÃÂ ¿n trình b¡ch lênÂ Hòa Th°ãng,
ch°a nói nên lÝi là ã b-c khóc, ho·c có vË thì c°Ýi òa bßi sñ c£m nh-nÂ ¡o lýÂ chân th-tÂ hòa cùngÂ lòng bi¿t ¡nÂ sâu xa,Â vô h¡n
C£m nh-nÂ ân écÂ có méc Ù thì còn nói °ãc, nh°ng n¿u
sâu s¯c h¡n thì ch°a thÑt nên lÝi ã phá c°Ýi, b-c khóc. KhiÂ chúng taÂ éng dångÂ lÝi d¡y cçaÂ Hòa Th°ãngÂ ÃÂ tu t-pÂ mÙt
cáchÂ triÇt
Ã, có sñÂ ti¿n bÙÂ áng kÃÂ thì
s½ c£m nh-n °ãc sâu s¯cÂ lòng tëÂ cça
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Ngài ã d¡y d×, ãÂ ban choÂ mình,
mÛi c£m nh-n sâu s¯cÂ con °ÝngÂ Ngài
ã chÉ d¡y cho mình là nh° th¿ nào. Và càng ti¿n sâu thì sñ c£m nh-n ó càng
sâu kín, càng m¡nh m½ trongÂ nÙi tâmÂ khi¿n
choÂ ch°
TngÂ Ni ph£i b-c khóc ho·c
b-c c°Ýi. ChÉ có khi ãÂ giác ngÙÂ mÛi
c£m nh-n sâu s¯c và h¿t °ãcÂ ý vËÂ cçaÂ ¡o lýÂ chân th-t,
c£m niÇmÂ sâu
xaÂ ¿n n¡i ã giúpÂ chúng taÂ thành nên ¡o c£ ¥y. Cho nên sau khiÂ thành ¡o,Â éc Ph-tÂ ã ngÓi nhìn cÙiÂ bÓ ÁÂ mÙt tu§n khôn
Không ph£iÂ bi¿t ¡nÂ bình th°ÝngÂ mà Ngài c£m nh-n sâu s¯c n¡i Ngài ngÓi
°ãcÂ thành
¡o. Chính sñÂ thành ¡oÂ này
nên Ngài mÛi có sñ c£m nh-n vàÂ bi¿t ¡nÂ sâu
s¯c ó.
Ngài Trích Thçy nói có ba h¡ngÂ Ç tí.
H¡ng b-c th°ãng là n°¡ng theoÂ lÝi d¡y cça th§yÂ màÂ ti¿n bÙ,
v°¡n lên. H¡ng b-c trung là khen ngãiÂ lòng tëÂ bi
cça Th§y mình. H¡ng b-c h¡ thìÂ lãi dångÂ uy tínÂ cça
th§y mình. Ng°Ýi n°¡ng theoÂ lÝi d¡y cça th§yÂ Ã
tu ti¿n, ÃÂ giác ngÙÂ thì
ngài Trích Thçy nói ó là h¡ngÂ Ç tíÂ b-c
th°ãng. ChÉ khi nào n°¡ng theoÂ lÝi d¡y cça Th§yÂ mình
ÃÂ công
phuÂ tu t-p,Â chúng taÂ mÛi
thÃ nh-nÂ sâu
xa sñÂ giác ngÙ. Có tu ti¿n °ãc nh° th¿ thìÂ chúng taÂ mÛiÂ c£m ÙngÂ vàÂ bi¿t ¡nÂ sâu xaÂ °ãc. ó mÛi xéng áng là ng°ÝiÂ Ç t
mình. Þ âyÂ chúng taÂ hÍc °ãc mÙt iÁuÂ trÍng y¿u,
muÑnÂ bi¿t
¡n mÙt cáchÂ sâu xaÂ Ñi
vÛiÂ éc
Ph-t, vÛi ch° TÕ, vÛiÂ Hòa Th°ãngÂ tôn s°Â thìÂ chúng taÂ ph£i khéo v-n dång lÝi d¡yÂ cça quýÂ ngài ÃÂ dång công,
ÃÂ tu
hànhÂ mÙt cáchÂ triÇt Ã.
Nh° th¿Â chúng
taÂ mÛi có °ãc mÙt sñÂ ti¿n bÙÂ thñc sñ tëÂ nÙi tâm,
mÛi c£m nh-n sâuÂ s¯c cáiÂ ¡n
lÛnÂ vòi vÍiÂ cça quýÂ ngài Ñi vÛi mình. Càng tu ti¿n,Â chúng taÂ càngÂ thông c£m, càngÂ të biÂ vÛiÂ mÍi ng°Ýi,
muÑn giúp cho ng°Ýi khác cing °ãcÂ ti¿n bÙÂ nh°
mình. KhiÂ tu hànhÂ ti¿n bÙÂ áng kÃ, tâm mình trß nênÂ qu£ng ¡i,
c£m nh-n °ãc mÙt niÁmÂ an l¡cÂ nh¹
nhàng,Â tinh
t¿,Â sâu xaÂ thìÂ chúng taÂ s½ c£m nh-n r¥t rõ và bi¿t tëng cái ¡n
nhÏ khôngÂ thi¿u sót. ó làÂ chúng taÂ ã
hÍc °ãc h¡nhÂ bi¿t ¡nÂ vàÂ Án ¡nÂ të mÙt tâm thÃÂ giác ngÙÂ nh° quý Ngài.
9.Â Ni¿t bàn.
Lúc s¯pÂ thË tËch,Â éc Ph-tÂ vào
rëng sala, d°Ûi cây song thÍ vàÂ thË tËch. Vùng ó là mÙt n¡i r¥t nghèo cça ¥t n°ÛcÂ ¤n Ù.
Vì saoÂ éc
Ph-tÂ l¡i chÍn mÙt n¡i
nghèo nh° v-y Ã thË tËch? Song song vÛi nhiÁuÂ lý dotrong
kinhÂ diÅn
t£, có mÙtÂ lý doÂ chúng taÂ c§nÂ l°u tâm.
Bßi ó là n¡i khó khn,Â nghèo khÕ,Â l¡c h-uÂ cho
nênÂ éc
Ph-tÂ chÍn n¡i ¥yÂ thË tËchÂ Ã gieo duyên cho vùng ¥t ó. KhiÂ mÍi ng°ÝiÂ ¿nÂ chiêm báiÂ Ngài,
ng°Ýi dân n¡i ó °ãc h°ßng ph°Ûc ho·c sanhÂ tín tâm,Â thiÇn cnÂ tng tr°ßng,Â d§n d§nÂ i
¿nÂ giác
ngÙ. N¿u ng°ãc l¡i, ngài chÍn ¿nÂ trung tâmÂ mÙt
thành phÑ lÛn ÃÂ thË tËchÂ cho
nhiÁu ng°Ýi ¿n vi¿ng mình Ã mình °ãcÂ nÕi ti¿ng, lo ám cho mình °ãc lÛn lao, §y ç... V-y
là Ngài ã vì mình, ã chÍn cho mình rÓi. Còn ±ng nàyÂ éc Ph-tÂ ã chÍn n¡iÂ nghèo khóÂ nh¥t ÃÂ thË tËch,
Ã mang l¡iÂ lãi l¡cÂ cho
dân chúng khó khn. ó là Ngài ngh) ¿n ng°Ýi khác mà chÍn choÂ mÍi ng°Ýi,
là mÙt sñÂ quên mìnhÂ mà
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ngh) ¿n choÂ chúng sanh, là mÙt sñ d¥n thân thñc sñ. HiÇn nay ph§n
ôngÂ chúng
taÂ °ãc phân công iÂ âu óÂ Ã làm viÇc thì thích chÍn ch×Â giàu sang,Â tiÇn nghiÂ Ã c°ng chìu tñ ngã,Â phåc våÂ cho t¥mÂ thân
Ng°ãc l¡i, n¿u ng°Ýi
có tâm th°¡ng ng°Ýi, vì ng°Ýi khác khó khÕ Ã làmÂ të thiÇnÂ thñc sñ thì s½ muÑnÂ i vàovùng
nào ó th-t khó khn, nghèo thi¿u. Dù n¡i ó dân còn thi¿uÂ vn hóa,
không bi¿t cáchÂ xí sñÂ tÑt,
không bi¿tÂ mang ¡nÂ mình,Â Ýi sÑngÂ còn d¡ dáy, b©n thÉu, còn m¥t vÇ sinh,
c¡ sßÂ v-t
ch¥tÂ tÓi tÇ, không °ãcÂ tiÇn nghi, i ¿n ó s½Â v¥t v£Â cho mình, nh°ngÂ chúng taÂ v«n r¥t thích i ¿n n¡i ¥y. ó làÂ chúng taÂ ã v
ché không ngh) vÁ
mình, không thích quan trÍng mình mà chÉ ngh) vÁ ng°Ýi khác khÕ, ng°Ýi ang c§n
mình giúp. V-y là ã bi¿tÂ quên mìnhÂ ÃÂ phång sñ,
Ã d¥n thân, Ã cho ra mÙt cách thñc sñ. ó làÂ chúng taÂ ang hÍc theo h¡nh Ph-t. Còn ngh) vÁ
mình nhiÁu quá thìÂ trái vÛiÂ h¡nh
Ph-t, là không °ãc niÁm vui nh°Â éc Ph-tÂ ãÂ ¡t °ãc.
Nói gì ¿n chuyÇn xa xôi, chÉ c§n lên xe là chÍn ch× tÑt
nh¥t cho mình, còn ng°Ýi khác thìÂ m·c kÇ. Vào n¡iÂ công sßÂ thì
chÍn viÇc dÅ dàng, nh¹ nhàng nh¥t, còn viÇc khó khnÂ n·ng nhÍcÂ thì Ã ó, ai làm thì làm... Xét l¡i s½
th¥y, m×i mÙtÂ ý niÇmÂ hay
hành Ùng nhÏ,Â con ng°ÝiÂ th°Ýng
ngh) vÁ mình, vì mình nhiÁu h¡n là ngh) ¿n ng°Ýi khác hay t-p thÃ. Vì th¿Â chúng taÂ khó có °ãc niÁm vui trong cuÙc sÑng.
Nhïng viÇc này r¥t g§n, quý vËÂ chiêm nghiÇmÂ l¡i
s½ th¥y hÍc theo không khó.Â Thí dåÂ chiÁu
nay quý vË rÝiÂ thiÁn viÇnÂ vÁ
l¡i thành phÑ à Nµng, vÁ nhà mình. Th¿ là xuÑng phà mìnhÂ tranh thçÂ chÍn ch× mát nh¥t Ã ngÓi, ai làm gìÂ m·c kÇ,
nh° v-y là ngh) cho mình, là ch°a hÍc °ãcÂ công h¡nhÂ cça
Ph-t, không có °ãc niÁm vui cao th°ãng. Ng°ãc l¡i,Â chúng taÂ ngh) r±ng, ch× ó ai cing thích h¿t.
Mình ngÓi lên óÂ c£m th¥yÂ mát m»Â thích thúÂ nh°
th¿ nào thì ng°Ýi khác ngÓi vào ó cing s½ c£m nh-nÂ thích thúÂ nh° v-y. Ng°Ýi khác ngÓi vào ó hÍ °ãc
vui là mìnhÂ c£m th¥yÂ vui
cho nên ch× mát, ch× yên ó mình mÝi quý vË lÛn tuÕi ngÓi, riêng mình còn khÏe
m¡nh thì éng ngÓi vào âu cing °ãc. V-y là ã bi¿tÂ hÍc h¡nhÂ không ngh) cho mình mà chÉ ngh) cho
ng°Ýi khác và dÅ có °ãc niÁm vui cao th°ãng.Â T°¡ng tñ, lên xe,Â tranh thçÂ chÍn
cái gh¿ nào tÑt và êm Ã ngÓi tr°Ûc, ó là ngh) cho mình, làÂ chúng taÂ ch°a hÍc °ãc h¡nhÂ të biÂ cçaÂ éc Ph-t. N¿uÂ chúng taÂ
tÑn, nh¹ nhàng, bi¿t r±ng ch× mình thích thì ng°Ýi khác cing thích. Nh°Ýng ch×
ó cho ng°Ýi khác °ãc ngÓi, hÍÂ c£m th¥yÂ vui
là mình vui, còn mình thì ngÓi ch× nào cing °ãc. ó làÂ chúng taÂ ãÂ thÃ hiÇn¡o lýÂ ngayÂ Ýi sÑngÂ rÓi. Khi khôngÂ tÉnh giác,Â
iÁu này thìÂ chúng taÂ th°Ýng
coi trÍng mình quá. Vì th¿ lòng mình trß nên nhÏ h¹p,Â Ýi sÑngÂ ích k÷,
nhÏ nhoi, të ó cuÙc sÑng dÅ sanhÂ phiÁn phéc,Â bñc bÙi,Â khÕ não.Â N¿u khôngÂ coi
trÍng mình quá thì tñÂ chúng taÂ c£m th¥yÂ không
có gì quan trÍng,Â c§n thi¿t. Të ó lòng tñÂ mß rÙng,
th°ÝngÂ ban
choÂ ng°Ýi khác nhïng gì tÑt
nh¥t, vÛi mình thìÂ bình th°Ýng, nh° th¿ nào cing °ãc. Khi ban °ãc cho
ng°Ýi khác nhïng iÁu tÑt thìÂ chúng taÂ c£m th¥yÂ r¥t
vui. NiÁm vui này rÙng lÛn, cao th°ãng.
Có l§n
mÙt vË giáo s° ¿n hÏi quý th§y:
- Th°a Th§y, khi mình giúp cho ng°Ýi khác mÙt iÁu tÑt
thì ó làÂ viÇc thiÇn. úng rÓi. Nh°ng ó chÉ làÂ quan niÇmÂ thiÇn thôi ché âu có gì Ã tr¯c nghiÇm
°ãc nó là thiÇn. Ho·c có ng°Ýi làm mÙt viÇc không tÑt thì ó là ác. Thì cing
là mÙtÂ quan
niÇmÂ thôi.Â N¿u khôngÂ cóÂ quan niÇmÂ ó
thì âu ph£i thñc là ác? Nh°Â v-y thìÂ dña vàoÂ âu
Ã bi¿t viÇc ó là thiÇn hay ác?
Câu hÏi r¥t hay, giáo s° cho r±ng t¥t c£ hành ÙngÂ thiÇn ácÂ trên Ýi chÉ là mÙtÂ quan niÇm.Â N¿u khôngÂ cóÂ quan niÇmÂ th
có?Â N¿u khôngÂ cóÂ quan niÇm, không có cn cé thìÂ thiÇn ácÂ l«n lÙn.Â CuÑi cùng con
ng°ÝiÂ làm thiÇn và làm ác
giÑng nhau sao? N¿uÂ v-y thìÂ h×n lo¡nÂ làm
sao?
Quý th§y
nói:
- N¿u giáo s° chÉ nhìn theoÂ hiÇn t°ãngÂ bên ngoài thì úng nh° giáo s° nói,Â thiÇn ácÂ chÉ làÂ quan niÇmÂ thôi. N¿u muÑn tr¯
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 22 September, 2017, 20:27

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

thiÇn và ác
thì giáo s° ph£i nhìn l¡iÂ nÙi tâm,Â cn cé vàoÂ ó
thì s½ th¥y rành r½ °ãc.Â Cå thÃ, khi làm mÙt viÇc gì ó mà khiÂ tÉnh táoÂ l¡i, bình tâm l¡i,Â chúng taÂ tñÂ c£m th¥yÂ trong
lòng mìnhÂ xao xuy¿n, khó chËu, không xéng áng, khôngÂ an Õn,Â c£m giácÂ th¥y sao mà mình làm mÙt viÇc ghê gÛm
quá v-y, th¥y mìnhÂ th¥p hèn, dÅ sã... T¥t c£Â c£m giácÂ ó choÂ chúng taÂ nh-n bi¿tÂ viÇc làmÂ tr°Ûc ó là ác, không °ãc thiÇn
làm mÙt viÇc gì ó mà khiÂ tÉnh táoÂ l¡i,
bình tâm l¡i màÂ chúng taÂ tñÂ c£m th¥yr±ngÂ viÇc làmÂ ó r¥t xéng áng,Â c£m th¥yÂ vui nhè nh¹ trong lòng, khôngÂ xao xuy¿n
th¥y cuÙc sÑng cóÂ ý vË,
khôngÂ c£m
th¥yÂ trái vÛiÂ lòng
mình, không hÁ th¥yÂ x¥u hÕÂ vÛiÂ mÍi ng°Ýi...
T¥t c£ nhïng biÃu hiÇn ó choÂ chúng taÂ bi¿tÂ viÇc làmÂ tr°Ûc ó là hiÁn thiÇn. Sñ c£m nh-n
ó, cái tâm ó không ai có thÃ chÑi cãi hayÂ trÑn tránhÂ i
âu °ãc. Hôm nào gi¿t ng°Ýi vÁ là th¥y trong lòng run, khó chËu liÁn, làm saoÂ ch¡y trÑnÂ i âu °ãc vÛi tâm tr¡ng ó! Chính
cái tâm ¥y choÂ chúng taÂ bi¿t
ó làÂ viÇc
làmÂ ác rÓi.Â Chính tâmÂ ó choÂ chúng taÂ bi¿t °ãcÂ viÇc làmÂ cça mình là ác hay thiÇn.Â Thí dåÂ mình iÂ n trÙmÂ cça ai °ã
lòng vui rÙn, hÛn hß. TÛi khi
xài h¿t rÓi, không cònÂ gì nïa, cé t°ßng mÍi chuyÇn êm xuôi không có gì.Â Cho ¿nÂ khi lÛn tuÕi làm ông làm bà trong nhà,
n±m yên t)nh nhÛ l¡i thì trong lòngÂ c£m th¥y, sao thuß nhÏ mình hèn h¡ nh° v-y, sao l¡i iÂ n c¯pÂ cça ng°Ýi ta Ã ng°Ýi ta ph£i kh
không ph£i cça mình mà i l¥y trÙm, mình là ng°Ýi không xéng áng... Càng yên
t)nh, càng hay ra, càng th¥y rõ và càngÂ c£m th¥yÂ xÑn
xang trong lòng.Â Chính tâmÂ tr¡ng
ó choÂ chúng
taÂ bi¿t °ãcÂ viÇc làmÂ ó là ác. Còn n¿u quý vË lên xe nh°Ýng
ch× ngÓi cho nhïng ng°Ýi lÛn tuÕi. XuÑng ò, nhïng ng°Ýi nào y¿u thì mình dìu hÍ
i. Ho·c g·p ai khó khn, n¿u trong kh£ nng có °ãc thì giúp á ng°Ýi khác...
VÁ già ngÓi g«m nhÛ l¡i nhïng viÇc óÂ tñ nhiênÂ trong
lòng th¥y ph¥n ch¥n,Â vui v»Â thì
bi¿t °ãc ó làÂ viÇc làmÂ thiÇn
rÓi. TâmÂ thái
ant)nh ó s½ choÂ chúng taÂ bi¿t
°ãcÂ viÇc
làmÂ kia là thiÇn hay ác.
Nh°ng ãi làm rÓi mÛi bi¿t, già rÓi mÛi hay ra thì ã quá muÙn màn, không còn
c¡ hÙiÂ sía
sai. MuÑn sÑng tÑt,Â chúng taÂ ph£i
bi¿t kËp thÝiÂ viÇc làmÂ ó
là thiÇn hay ác ngay khi mìnhÂ suy ngh), hành Ùng. MuÑn th¿, ph£i có mÙt tâmÂ tÉnh giácÂ th°Ýng trñcÂ mÛi choÂ chúng taÂ
°ãc kËp thÝi. Và giác
bi¿tÂ th°Ýng
trñc, khôngÂ mê l§m, ó làÂ tu Ph-t.Â Chúng taÂ ãÂ nh-n bi¿tÂ nh° th¿ rÓi thìÂ h±ng ngàyÂ nên bình tâm tÉnh trí Ã kiÃm l¡iÂ nÙ
N¿uÂ c£m th¥yÂ iÁu gì ó ch°a xéng áng, bi¿tÂ viÇc làmÂ ó ch°a Õn thì nênÂ sía Õi.
iÁu gì xéng áng rÓi thì bi¿t ó là viÇc tÑt,Â chúng taÂ nên phát huy cho °ãcÂ tÑt h¡n.
Ngay viÇc chÍn n¡iÂ thË tËchÂ cçaÂ éc Ph-tÂ chúng taÂ ã hÍc °ãcÂ công h¡nhÂ d¥n thân, cho ra thñc sñ. KhiÂ quên mìnhÂ Ã d¥
ra thì s½ c£m nh-n °ãc
niÁm an vui, bi¿t ó làÂ viÇc làmÂ cao
th°ãng. Khi cõi lòng °ãc an vuiÂ thanh thoátÂ nh°Â v-y thìÂ bi¿tÂ chúng taÂ ã
hÍc úng theoÂ thiÇn pháp, theo h¡nhÂ giác ngÙÂ màÂ éc Ph-tÂ ã
chÉ d¡y, s½ °a ¿nÂ mÙt ÝiÂ sÑngÂ an Õn,
t°¡i vui.
III.
C¦N BI¾T CÁCH HÌC.
éc Ph-tÂ d¡y,Â ví nh°Â ng°Ýi
n xoài, ph£i bi¿t bÏ i vÏ và hÙt mà chÉ n ph§n c¡m cça nó. N¿u th¥y xoài
ngon rÓi n luôn c£ vÏ l«n hÙt, ó là ng°Ýi không bi¿t n xoài.Â T°¡ng tñ,
khi hÍc mÙt iÁu gì ó thì ph£i bi¿t chÍn lña hÍc nhïngÂ kinh nghiÇmÂ °ãc úc k¿t l¡i, ã °a ¿nÂ thành tñuÂ rÓi ché khôngÂ nh¥t thi¿tÂ
tñÂ i theoÂ h¿t
t¥t c£ nhïng gì ng°Ýi ó ãÂ tr£i qua. Cing v-y,Â chúng taÂ hÍc
theoÂ cuÙc
ÝiÂ éc Ph-tÂ là
hÍc theo nhïngÂ kinh nghiÇmÂ Ngài
ãÂ tr£i
qua, ã úc k¿tÂ thành tñuÂ °ãc
trí giác tròn ç. Hôm nay mình hÍc theo Ã °ãcÂ giác ngÙ,
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 22 September, 2017, 20:27

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

ngayÂ trÍng
tâmÂ trí giác Ã hÍc, Ã
tu, ÃÂ ¡t
°ãcÂ nh° ngài. Không ph£i
r-p khuôn theo kiÃu 100%. Theo kiÃu th¥y r±ng tr°Ûc khiÂ thành Ph-t,
Ngài là vËÂ thái tíÂ cóÂ gia ìnhÂ rÓi mÛi i tu, bây giÝ hÍc theo Ph-t,
mình cingÂ l-p gia ìnhÂ rÓi
mÛi i tu. Không ph£i nh°Â v-y màÂ quý
vË nào th¥y ç duyên thì có quyÁn i tu sÛm ché khôngÂ nh¥t thi¿tÂ ph£i cóÂ gia ìnhÂ rÓi mÛi i tu °ãc. Không ph£i th¥yÂ éc Ph-t
khiÂ thành
¡oÂ ngài ã iÂ tu tiênÂ rÓiÂ chúng taÂ b¯t
buÙt ph£i hÍc theo, bây giÝ mình cing ph£i tìm m¥y vË tiên Ã tu tr°Ûc rÓi mÛiÂ tu Ph-tÂ sau. KhôngÂ nh¥t thi¿tÂ ph£i nh° th¿. H
làÂ chúng taÂ không bi¿t n xoài nên n luôn c£ vÏ l«n
hÙt. HÍc theoÂ cuÙc ÝiÂ éc Ph-tÂ làÂ chúng taÂ hÍc nhïngÂ kinh nghiÇm Ngài
ãÂ thË hiÇnÂ tr£i qua,
úc k¿t l¡i cho mình th¥y rõ k¿t qu£, m·t nào nên tránh, iÁu gì nên hÍc theo.Â Chúng taÂ ph£i bi¿tÂ t° duyÂ hÍc theo nhïngÂ kinh
nghiÇmÂ cça Ngài ÃÂ éng dångÂ tu t-pÂ ¡t °ãcÂ k¿t qu£ nh° Ngài ché không ph£i r-p
khuôn 100%. Cho nênÂ thiÁn s°Â Qu£ng TríÂ ßÂ ViÇt NamÂ có nóiÂ bài kÇ:
...Nam
nhi tñ hïuÂ xung thiênÂ chí

H°u h°ÛngÂ Nh° LaiÂ hành xéÂ hành.
Ngh)a là, làm trai có chí xông trÝi th³m, ëng có b°Ûc
theo b°ÛcÂ Nh° LaiÂ ã
i qua. Cing nh° con ng×ng chúa nó chÉ uÑng sïa và chëa n°Ûc l¡i. ëng theo ß
ây không có ngh)a là mình bÏ Ph-t mà Ngài khuyênÂ chúng taÂ ph£i bi¿t hÍc Ph-t. KhôngÂ nh¥t thi¿tÂ ph£i r-p khuôn 100% mà c
l¥yÂ ch¥t liÇuÂ giác ngÙÂ màÂ éc th¿ tônÂ ãÂ tr£i quaÂ kinh nghiÇmÂ và chÉ l¡i choÂ chúng ta.
HÍc °ãc nh° v-y làÂ chúng taÂ bi¿t
cách hÍc theoÂ cuÙc ÝiÂ giác ngÙÂ cça
écÂ të phåÂ chúng ta.
IV.Â K¾T LU¬N.
MÙt hôm,Â éc Ph-tÂ c§mÂ mÙt n¯mÂ lá trong tay, hÏi ngài A-nan vàÂ ¡i chúngÂ Các vË th¥y n¯m lá trên tayÂ éc Th¿ TônÂ so vÛ
ngoài rëng là nhiÁu hay
ít?. NgàiÂ A nanÂ th°a:
B¡chÂ éc
Th¿ Tôn, n¯m lá trên tayÂ éc Th¿ TônÂ là
quá ít so vÛi lá ngoài rëng.Â éc Ph-tÂ b£o,Â cing th¿,
nhïng gì Ngài nói ra chÉ nh° n¯m lá ß trong tay, còn nhïng gì Ngài bi¿t, Ngài c£m
nh-n °ãc thì nh° lá ngoài rëng. MÙt sÑ iÃm quý Th§y vëa nêu qua, ó chÉ là mÙt
ítÂ công h¡nhÂ bình dË,
g§n gii Ã quý vË có thÃ dÅ dàng hÍc theo °ãc thôi.Â CuÙc Ýi éc Ph-tÂ còn vô vàn iÁu hay,Â chúng taÂ ch°aÂ ç sécÂ ÃÂ hÍc hÏiÂ
hÍc tëÂ cuÙc ÝiÂ éc Ph-tÂ quá rÙng lÛn,Â sâu xa,Â chúng taÂ khó hÍc h¿t. ChÉ ¿n khi nàoÂ thành Ph-tÂ thìÂ chúng taÂ mÛi
c£m nh-n h¿t °ãcÂ c£nh giÛiÂ Ph-t,
mÛi hÍc xong bài hÍcÂ cuÙc ÝiÂ éc Ph-t. Cho nên, trong kh£ nng cça mình, hÍc mÙt ph§n
nào ó mà c£m nh-n vàÂ thñc hànhÂ °ãc,
ó là quý vË ã tu ti¿n. Tuy bài hÍcÂ cuÙc Ýiéc Ph-tÂ có
dài, có nhiÁu, nh°ng n¿uÂ chúng taÂ nh-n
chân, thÃ nghiÇm, sÑng °ãc b±ngÂ tâm giácÂ ngÙ,
khiÂ tâm
giácÂ tròn ç làÂ chúng taÂ ã hÍc xong bài hÍc cça Ngài rÓi.
NgàyÂ Ph-t £n, mùaÂ Ph-t £nÂ chúng taÂ c£m
niÇm ¿n Ngài,Â tôn kínhÂ Ngài,Â cúng d°ÝngÂ Ngài không gì h¡n làÂ c§n ph£iÂ bi¿tÂ hÍc hÏi,Â tu t-pÂ theoÂ công h¡nhÂ cça Ng
ngÙÂ ph§n nào. ó là k¿t qu£Â thi¿t thñcÂ nh¥t ÃÂ chúng taÂ dâng lênÂ cúng d°ÝngÂ Ngài trong mùaÂ Ph-t £n.
Thích TâmÂ H¡nh
(Trå TrìÂ ThiÁn ViÇnÂ Trúc LâmÂ B¡ch Mã)Â
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