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CHî
KHÔNG TRONGÂ BÀI
KINHÂ BÁT
NHÃÂ
*HT Thích Thanh Të
Ng°Ýi
tuÂ ch¥p
có,
không thÃ tÙt °ãc lý ¡o. Nh°ng dùÂ ch¥p
cóÂ nhiÁu
nh°Â núi
Tu DiÂ v«n
khôngÂ tai
h¡iÂ nh°Â ch¥p
khôngÂ b±ng
h¡t c£i. ó làÂ tai
hÍaÂ lÛn.Â Vì
v-yÂ ng°Ýi
x°a hay nh¯c nhßÂ chúng
taÂ ëng
nênÂ ch¥p
không,
th¿ mà trongÂ Bát
NhãÂ nói
cái gì cing không h¿t. Không m¯t, tai, mii, l°ái, thân,
ý,Â không
s¯c,
thinh, h°¡ng, vË, xúc v.v... Trong kinh nói không mà các
vËÂ tiÁn
bÑiÂ b£o
ëngÂ ch¥p
không.
V-y hai chï không ó khác nhau ch× nào? ây là iÁu
tôi muÑn gi£ng tr¡ch cho t¥t c£Â Tng
Ni,Â Ph-t
tíÂ n¯m
cho vïng, Ã °Ýng tuÂ chúng
taÂ không
bË trß ng¡i l¡i còn có thÃ ti¿n nhanh h¡n.

Â

MuÑn
bi¿t chï Không trong kinhÂ Bát
NhãÂ hay c£Â hÇ
thÑngÂ Bát Nhã,
tr°Ûc h¿tÂ chúng
taÂ ph£i n¯m th-t
vïngÂ giáo lýÂ nhân
duyên. Ng°Ýi không n¯m vïngÂ giáo
lýÂ nhân duyênÂ thì
không bao giÝ hiÃu °ãc chï Không trong kinhÂ Bát
Nhã. Chï Không cçaÂ Bát
NhãÂ éng vïng
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làÂ dña trênÂ lý
nhân duyên, n¿uÂ lý
nhân duyênÂ làÂ chân
lýÂ thì chï Không
cing s½ làÂ chân lý.

Tr°Ûc
h¿tÂ chúng taÂ thíÂ xem
xétÂ các pháp trênÂ th¿
gianÂ này có pháp nào
không ph£iÂ nhân
duyên sanhÂ hay không?
Nh°Â chúng taÂ nhìn
th¥y ngôi chùa, v-y ngôi chùa të âu mà thành? Ai cing
bi¿t Áu do nhân công, thã, th§y, g¡ch, cát, á, xi
mng v.v...Â hãp
l¡iÂ thành ngôi chùa.
ChÛ không bao giÝ b×ng d°ng nó tñ thành, ph£i ç
nhân, ç duyên hÙi hãp mÛi có.Â Nhân
duyênÂ thì không ph£i
mÙt thé mà r¥t nhiÁu thé tåÂ hãp
l¡ithành sñÂ v-t.
Cing v-y, t¥t c£ muôn sñ muôn v-t trênÂ th¿
gianÂ này có cái nào
v°ãt ngoài vòngÂ nhân
duyênÂ âu.

G§n
âyÂ các nhà khoa hÍc
khiÂ tìm hiÃuÂ ¡o
Ph-t, th¥y rõ chç tr°¡ng các pháp
doÂ nhân duyênÂ sinh
cçaÂ ¡o
Ph-tÂ r¥tÂ phù
hãpÂ vÛi khoa hÍc.
Bßi vì khoa hÍc làÂ môn
hÍcÂ phân tích sñ
v-t, mà phân tích sñ v-t thì không v-t nào tñ nó có,
t¥t c£ Áu do sñÂ k¿t
hãpÂ nhiÁuÂ thành
ph§nÂ mà có. Nh° v-y
v-t nào cing khôngÂ ¡n
ÙcÂ mÙt nhân mÙt
duyên có thÃ thành. Mà chúng r¥tÂ phéc
t¡p, do nhiÁu nhân nhiÁu duyên tå
l¡i.Â Chúng taÂ mÛi
th¥y cái nhìn cçaÂ éc
Ph-tÂ h¡n hai ngàn
nm vÁ tr°ÛcÂ rõ
ràng, t°Ýng t-n nh° th¿ nào.

Sñ
v-t không tñ có, không ph£iÂ ng«u
nhiênÂ có, cing không
do ai làm ra, chÉ khiÂ nhân
duyênÂ tå hÙi thì
sñ v-tÂ hiÇn có,
thi¿u duyên thì sñ v-t ly tán.Â Giáo
lýÂ Ph-t chÉ rõ
choÂ chúng taÂ không
cònÂ mê l§m,
ngh) r±ng sñ v-t do ng°Ýi nào ho·cÂ ng«u
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 13 December, 2017, 10:26

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

nhiênÂ nó có. Të cái
nhàÂ chúng taÂ nhìn
tÛi cái bàn, cái gh¿, v-t nào không ph£i tëÂ nhân
duyênÂ sinh? Cây
cÑiÂ tr°Ûc m¯tÂ chúng
taÂ cing làÂ nhân
duyênÂ sinh, rÓi
¿nÂ con ng°ÝiÂ có
ph£i tëÂ nhân
duyênÂ sinh không? N¿u
nóiÂ ¡n gi£nÂ là
do tinh cha huy¿t m¹ k¿t tå l¡iÂ thành
thânÂ con ng°Ýi.
Ngày nay vÛi con m¯t y hÍc, ng°Ýi ta phân tích có bao
nhiêu t÷ t¿ bào, phân ra tëng lo¡i rÓiÂ phÑi
hãpÂ l«n nhau. NhÝ
chúngÂ phÑi hãpÂ sinh
ho¡t, phát triÃn thì thânÂ chúng
taÂ còn sÑng, n¿u
chúng h° ho¡i thì thân này tan nát. Nh° v-y t¥t c£ sñ
v-t trênÂ th¿
gianÂ không có cái nào
thoát ngoàiÂ lý nhân
duyên.

Nh°
xét cái Óng hÓ, v-t gì là chç thÃ cça nó?Â Chúng
taÂ không thÃ nói cây
kim là chç thÃ, sÑ là chç thÃ. BÙ ph-n nào là chç
thÃ cing không °ãc, mà do ç các bÙ ph-n ráp l¡i
thành cái Óng hÓ. Nh° v-y duyên hãp thì nó có, n¿u
các bÙ ph-n phân tán ra thì Óng hÓ cing không.Â Tr°Ûc
m¯tÂ chúng taÂ th¥y
có Óng hÓ, nh°ngÂ thñc
thÃÂ cái Óng hÓ
có hay không? ChÉ là duyên hãp t¡m có chÛÂ không
th-t, vì nó không có chç thÃ. Bßi
không có chç thÃ nên ç duyên nó còn, thi¿u duyên nó
m¥t, không có gì cÑ Ënh h¿t. Nh° v-y làm sao nói
Óng hÓ là th-t °ãc. ãÂ không
th-tÂ thì cái gì là
chç thÃ cça nó, ch³ng qua duyên hãp t¡m có, duyên h¿t
hoàn không.

TrongÂ kinh
A HàmÂ éc Ph-tÂ có
d¡y, ng°Ýi nào th¥y °ãcÂ lý
nhân duyênÂ thì ng°Ýi
ó th¥y °ãc pháp. Th¥y °ãc pháp téc là th¥y
¡o hay th¥y Ph-t. Qua óÂ chúng
taÂ th¥y t§m quan
trÍng cçaÂ lý nhân
duyênnh° th¿ nào rÓi. Cing nh° v-y,Â con
ng°ÝiÂ doÂ nhân
duyênÂ sinh nên không
chç thÃ, không cÑ Ënh. Muôn v-t trênÂ th¿
gianÂ này doÂ nhân
duyênÂ sinh cing không
chç thÃ, không cÑ Ënh. Tuy không cÑ Ënh, không chç
thÃ nh°ng Óng hÓÂ v«n
có, ç duyên thì nóÂ hiÇn
tiÁn. HiÃu lý này rÓiÂ chúng
taÂ mÛi b°Ûc qua
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b°Ûc thé hai là chï Không trong kinhÂ Bát
Nhã.

Chúng
taÂ ëng l§m chï
Không trong kinhÂ Bát
NhãÂ là trÑng r×ng,
không có gì h¿t. Không là Ñi vÛi có. Nh°ng chï Không
ây là ngay n¡i sñ v-tÂ hiÇn
tiÁnÂ m¯t th¥y, tay
sÝ mó °ãc song chç thÃ nó là không, không cÑ Ënh.
Nh° v-y dù m¯t th¥y, tay sÝ mó °ãc mà nói là
Không, ó là không chç thÃ, không cÑ Ënh.Â Bát
NhãÂ nói Không vì nó
doÂ nhân duyênÂ sinh
nên không chç thÃ. Cho nên chï Không trong kinhÂ Bát
NhãÂ còn gÍi làÂ tánh
Không.Â HÇ
thÑngÂ Bát NhãÂ gÍi
ó làÂ tñ tánh
Không. Téc là không có chç thÃ,
khôngÂ tñ tánhÂ nh°ng
sñ v-tÂ v«n cóÂ gi£
t°Ûng cça nó khi ç duyên tå hÙi.

Con
ng°ÝiÂ chúng taÂ cing
doÂ nhân duyênÂ sinh,
không có chç thÃ, cÑ Ënh. V-y gÍi ta °ãc không?
ChÉ là cái ta t¡m bã, còn m¥t theo duyên, không cóÂ giá
trËÂ th-t. Th¿ mà
lâu nayÂ chúng taÂ cé
l§m nh-n ta là th-t, sñ v-t là th-t. Nhà Ph-t gÍi
l§m nh-n ó làÂ vô
minh, làÂ si
mê. Ng°Ýi hÍc Ph-t ph£i cóÂ trí
tuÇ sáng suÑt, th¥y úngÂ nh°
th-t. Nhïng gì Ph-t d¡yÂ chúng
taÂ quán sát,
th¥u suÑt mÛi em ra h°Ûng d«n chÉ d¡y cho ng°Ýi
khác, chÛ không ph£i hÍc hiÃu suông mà th¥y °ãc l½
th-t.

Chúng
taÂ thí nghiÇm l¡i
thân mình có ph£i là t¡m bã hay không ? N¿u thânÂ ch¯c
ch¯nÂ chân th-tÂ thì
không bao giÝ ho¡i. Vì do duyên hãp nên thi¿u duyên thì
nó sanh ra bÇnh t-t rÓi i ¿nÂ b¡i
ho¡i. ó là l½ th-t, không còn gìÂ nghi
ngÝÂ nïa.Â Vì
v-yÂ chï Không
cçaÂ Bát NhãÂ là
không cóÂ thñc thÃ,
chÛ không ph£i không ng¡ giïa có và không. Ng°Ýi ta cé
ngá cái bànÂ tr°Ûc
m¯tÂ là có,Â h°
khôngÂ trÑng r×ng là
không. ó là cái có không cça ng°Ýi Ýi, còn Không
cçaÂ Bát NhãÂ là
khôngÂ tñ tánh,
khôngÂ tñ tánhÂ téc
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là khôngÂ thñc
thÃ.Â Vì
v-yÂ éc Ph-tÂ nói
thân nàyÂ vô ngã.
VìÂ vô ngãÂ nên
không chç thÃ, bßi không chç thÃ nênÂ tùy
duyênÂ mà thành,Â tùy
duyênÂ mà ho¡i, không
ph£i lúc nào cing nguyên v¹n. ó làÂ ý
ngh)aÂ cå thÃÂ cçaÂ ¡o
Ph-t.

Chúng
taÂ th¥y rõÂ ý
ngh)aÂ cça chï Không
rÓi thì Ñi vÛi sñ v-tÂ hiÇn
tiÁnÂ m¯t th¥y, tay
sÝ mó °ãc là th-t có hay th-t không?Â Nói
th-tÂ có hayÂ th-t
khôngÂ Áu sai c£
vì nó t¡m bã, chÉ có gi£ t°ÛngÂ hiÇn
tiÁn. Nh° v-y ph£i nói sao ? Nói
cácÂ pháp khôngÂ th-t
có, doÂ duyên sinh,
chÉ t¡m có nên nhà Ph-t gÍiÂ nh°
huyÅn,Â nh°
hóa. ¿n ây tôi nhÛÂ ThiÁn
s°Â TëÂ ¡o
H¡nhÂ ß Ýi Lý
cóÂ bài kÇ:

Tác
hïuÂ tr§n saÂ hïuÂ
Vi
khôngÂ nh¥t thi¿t
khôngÂ
Hïu
khôngÂ nh°Â thçy
nguyÇtÂ
V-t
tr°ÛcÂ hïu
khôngÂ không.
T¡m dËch:
Có
thì muôn sñ cóÂ
Không
thì t¥t c£ khôngÂ
Có
không trng áy n°ÛcÂ
ëng
m¯c cóÂ không không.

Ngài
TëÂ ¡o H¡nhÂ diÅn
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¡tÂ hình
£nhÂ choÂ chúng
taÂ th¥y r¥tÂ linh
Ùng. T¥t c£ sñ v-t n¿u nói có thì
v-t nào cing có h¿t. T¡i sao? Vì trên gi£ t°Ûng m¯t
th¥y, tay sÝ mó °ãc. Còn n¿u nói không thì t¥t c£
Áu không h¿t, vì chúng là duyên hãpÂ không
th-t.Â Không
th-tÂ nên nói là
không. Nh° v-y nói có và không giÑng nh°Â m·t
trngÂ d°Ûi áy
n°Ûc. êm r±m ta nhìn xuÑng hÓ n°Ûc, th¥yÂ m·t
trngÂ hiÇn d°Ûi
áy n°Ûc.Â M·t
trngß áy n°Ûc là thñc có hay thñc
không? N¿u thñc có sao °a tay vÛt lên không °ãc.
N¿uÂ thñc khôngsao
m¯tÂ chúng taÂ th¥yÂ rõ
ràng. Nên gÍi là có mà chÉ là cái
bóng, chÛ không ph£i không ng¡. Nh°ng là bóng thì
nóÂ không th-t.

Muôn
sñ v-t ßÂ th¿
gianÂ này cing nh°
bóng trng áy n°Ûc, nhìn th¥y nh° có nh°ngÂ rÑt
cuÙcÂ khôngÂ thñc
thÃ. Cho nên có cingÂ nh°
không, chÉ vì duyên hãp t¡m có. Ng°Ýi
ta cé ngá r±ng nhïng gì m¯t th¥y tai nghe là thñc có,
nh°ng không ngÝ chúng là duyên hãp. ã là duyên
hãp,Â chúng taÂ ëng
l§m ch¥p nó th-t thì s½ khôngÂ au
khÕ. ây là ch× khó cça ng°Ýi hÍc
Ph-t. N¿u th¥y °ãc lý này thìÂ chúng
taÂ s½ th¥yÂ ¡o
Ph-tÂ hay áo Ã.

Chúng
taÂ tu khó khn
vìÂ chúng taÂ th¥y
cái gì cing th-t nên dÅ nhiÅm, dÅ k¹t. NhiÅm k¹t
thì sñ tu không ti¿n, còn th¥y cácÂ pháp
khôngÂ th-t thìÂ chúng
taÂ không có gì Ã
ch¥p, màÂ không
ch¥pÂ thì °Ýng
tuÂ h¿t sécdÅ
dàng. Cho nênÂ si mêÂ là
Ùng c¡ chç y¿u °aÂ chúng
taÂ ¿n ch×Â sai
l§m. TëÂ sai
l§mÂ ó khi¿nÂ chúng
takhông th¥y l½ th-t, rÓi bËÂ chìm
¯mÂ trongÂ sinh
tí, ki¿p này ki¿p nÍ không cùng.Â Tuy
nhiênÂ nhïng thé ó
cing là t°Ûng duyên hãpÂ không
th-t. Nh°ng không khéo tuÂ chúng
taÂ s½ không ra khÏi
nó, ch× này r¥t là quan trÍng.
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TôiÂ nh¥n
m¡nhÂ l¡i chï Không
trong kinhÂ Bát NhãÂ téc
làÂ tánh khôngÂ cça
các pháp. TëÂ con
ng°ÝiÂ cho tÛi muôn
v-t Áu gi£ có, không cóÂ thñc
thÃ. ã là gi£ có màÂ chúng
taÂ th¥y th-t thì ó
làÂ mê l§m,
gi£ có mà nói không thìÂ trái
vÛiÂ l½ th-t.Â Vì
v-yÂ không thÃ kh³ng
Ënh là không. Ph£i bi¿t muôn sñ muôn v-tÂ tr°Ûc
m¯t chúng taÂ là t°Ûng
duyên hãp gi£ có.

KinhÂ Bát
NhãÂ có câu: "QuánÂ Tñ
T¡i BÓ TátÂ hànhÂ thâm
Bát NhãÂ Ba La M-t
aÂ thÝi,Â chi¿u
ki¿nÂ ngi u©nÂ giai
Không, ÙÂ nh¥t
thi¿tÂ khÕ ách.
Ngh)a là,Â BÓ
TátÂ Quán Tñ
T¡iÂ khiÂ thñc
hànhÂ sâu vàoÂ trí
tuÇ Bát Nhã, Ngài xem th¥y t¥t c£ sñ
v-t, t¥t c£ phápÂ hay
nóiÂ gÍn làÂ con
ng°ÝiÂ gÓmÂ nm
u©n: s¯c, thÍ, t°ßng, hành, théc Áu
không cóÂ thñc thÃ,
không cÑ Ënh. Khi th¥y nh° v-y Ngài liÁn qua h¿t
th£yÂ khÕ n¡n.

Ngày
nayÂ chúng taÂ tång
kinhÂ Bát NhãÂ të
lúc mÛi vào chùa cho tÛi nm sáu m°¡i tuÕi, bi¿t bao
nhiêu bi¿n? Trm ngàn bi¿n màÂ khÕ
áchÂ v«n làÂ khÕ
ách. Bßi vì tångÂ Bát
NhãÂ thì tång mà
nhìn th¥y thânÂ nm
u©nÂ th-t. N¿u th¥y
thânÂ nm u©nÂ duyên
hãpÂ h° dÑiÂ thì
có ai chíi thânÂ nm
u©nÂ nàyÂ chúng
taÂ th¥y sao? ThânÂ nm
u©nÂ ãÂ không
th-tÂ thì lÝi chíi
có th-t âu. Ch³ng qua cing là t¡m bãÂ h°
gi£Â thôi. MìnhÂ h°
gi£, ng°ÝiÂ h°
gi£,Â lÝi
nóiÂ h° gi£,
có gì mà khÕ, có gì mà phiÁn. Cho tÛi t¥t c£
nhïngÂ thiÇt thòi,
khÕ sß khác, n¿u xét kù chúng có th-t không?
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CingÂ không th-t.
Nh° v-y có gì làmÂ chúng
taÂ khÕ sß âu?
ChÉÂ c§n dùngÂ trí
tuÇ Bát NhãÂ soi th¥u
muôn sñ v-t, soi th¥u l¡iÂ b£n
thânÂ mình Áu là
duyên hãpÂ h° gi£.
Th¥y °ãc nh°Â v-y
thìÂ khÕ áchÂ nào
cing qua h¿t.

Nh°
v-yÂ chúng taÂ chÉ
c§n tång mÙt câu ó cing h¿t khÕ rÓi, âuÂ c§n
ph£iÂ tång nhiÁu.
Chç y¿u là bi¿t v-n dångÂ lÝi
Ph-t d¡yÂ vào viÇc
tu cça mình.Â LÝi
Ph-t d¡yr¥tÂ chí
lýÂ nh°ngÂ chúng
taÂ cé Íc thuÙc
lòng. Íc l¡i cho Ph-t nghe ph£i không?Â Chúng
taÂ Íc kinhÂ úng
ra là Íc cho mình nhÛ vàÂ thñc
hànhÂ theoÂ lÝi
Ph-t d¡y. Nh°ng th°ÝngÂ Ph-t
tíÂ cé ngh) r±ng
Íc nh° v-y có ph°Ûc. Íc hai l§n ph°Ûc nhiÁu h¡n
mÙt chút. Do không bi¿tÂ lÝi
Ph-t d¡yÂ ÃÂ éng
dångÂ quán
chi¿uÂ l¡iÂ b£n
thânÂ vàÂ mÍi
v-tÂ chung quanh,Â th¥u
triÇt°ãc l½ th-t cça nó nênÂ chúng
taÂ cé Íc cho Ph-t
nghe hoài, còn mình thì khôngÂ dính
dángÂ gì h¿t. Ph-t
nóiÂ chi¿u ki¿nÂ ngi
u©nÂ giai khôngÂ ÙÂ nh¥t
thi¿tÂ khÕ ách,Â chúng
taÂ tång hoài sao
không qua °ãc khÕ ách? Bßi vì cóÂ chi¿u
ki¿nÂ âu!Â Chi¿u
ki¿nÂ làÂ soi
sáng, màÂ chúng
taÂ không chËuÂ soi
sángÂ thì làm sao th¥u
tÏ °ãc. ó làÂ l§m
l«nÂ cçaÂ chúng
ta.

éc
Ph-tÂ d¡y thân này
°ãcÂ k¿t
hãpÂ tëÂ nm
u©n:Â s¯c
u©n,Â thÍ
u©n,Â hành
u©n,Â t°ßng
u©n,Â théc
u©n.Â S¯c
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u©nÂ làÂ té
¡iÂ ¥t n°Ûc
gió líaÂ hãp
l¡i.Â ThÍ
u©nÂ là nhïngÂ c£m
giácÂ cçaÂ chúng
taÂ nh° ang nóng có
ngÍn gió thÕi qua nghe mát,Â c£m
giácÂ ¥y gÍi là
thÍ. L°áiÂ chúng
taÂ n¿m mÙt món n
nghe ngÍt, nghe ¯ng v.v...Â c£m
giácÂ ¥y là thÍ.
M¯tÂ chúng taÂ nhìn
th¥y ng°Ýi th¥y v-t,Â nh-n
raÂ ¹p x¥u. Thân
xúc ch¡m sanh thích ho·c chán v.v... ó làÂ c£m
giácÂ cça thÍ. Sáu
cnÂ ti¿p xúcÂ sáu
tr§nÂ cóÂ c£m
giácÂ khÕ vui,
khôngÂ khÕ khôngÂ vui.
ó gÍi là thÍ.Â T°ßng
u©nÂ là tâm mình
t°ßng t°ãng viÇcÂ quá
khéÂ vË lai.
Hành là suy t°, nhïngÂ ý
niÇmÂ nh¹ nhàngÂ t¿
nhË. Có ch×Â nói
hànhÂ cing làÂ ý
chí.Â ý
chíÂ v°¡n lên hayÂ ý
chí m¡nh m½.Â Théc
u©n,Â phân
biÇtÂ cái này tÑt,
cái kia x¥u, cái này ph£i, cái kia qu¥y v.v...

Nh°
v-y thânÂ chúng taÂ có
nm ph§n. MÙt ph§n thuÙc vÁ s¯c ch¥t, bÑn ph§n kia
thuÙc vÁÂ tinh th§n.
Có ch× khác l¡i chia thân này do bÑn théÂ hãp
l¡iÂ là s¯c. S¯c
ó gÓm bÑn thé ¥t n°Ûc gió lía. Ph§nÂ tinh
th§nÂ bÑn thé: thÍ,
t°ßng, hành, théc. Hai thé cÙng l¡i thành tám thé Áu
nhau.

Tóm
l¡i, thân này tëÂ v-t
ch¥tÂ cho ¿nÂ tinh
th§nÂ Áu do duyên
hãp, không có gì cÑ Ënh. X°aÂ ThiÁn
s°L°¡ng GiÛi,Â TÕ
tôngÂ Tào Ùng,
lúc mÛiÂ c¡o tócÂ vào
chùa,Â Íc kinhÂ Bát
Nhã, Ngài th¥y kinh nói: "Vô nhãn,
nh), tù, thiÇt, thân, ý;Â vô
s¯c, thinh, h°¡ng, vË, xúc, pháp",
Ngài b¡ch vÛi th§y:
- Con có m¯t tai mii l°ái thân ý, nh°ng sao
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trong kinh nói không có. Ngh)a này th¿ nào?
VË
th§y l¯c §u b£o Ngài i tìm hÍc ch× khác, vì
th§yÂ gi£i
ngh)aÂ không nÕi.
Ng°ÝiÂ hÍc ¡oÂ th¥y
kinh nói sao là hay nh° v-y, không th¯c m¯cÂ tìm
hiÃuÂ ngh)a
lýÂ thìÂ chúng
taÂ khôngÂ ti¿n
bÙÂ °ãc.
NgàiÂ L°¡ng GiÛiÂ Íc
kinhÂ không hiÃu
liÁnÂ sinh nghiÂ nên
Ngài phng tìm cho ra. Sau nàyÂ ngÙ
¡oÂ Ngài mÛi th¥y
°ãc lýÂ chân
th-tÂ cça Ph-t d¡y.
T¥t c£Â lÝi Ph-t
d¡yÂ không có câu
nào, lÝi nào làÂ vô
ýÂ vô ngh)a,
t¥t c£ Áu chÉ l½ th-t choÂ chúng
ta. Nh°ng vìÂ trình
ÙÂ th¥p nênÂ chúng
taÂ không n¯m vïng
thành ra céÂ mê
muÙiÂ mãi.

Trong
kinhÂ Bát NhãÂ có
o¡n: "T°Ûng không cça cácÂ pháp
khôngÂ nh¡, không
s¡ch, không thêm, không bÛt v.v..." cho tÛi không m¯t
tai mii l°ái thân ý, rÓi không c£ s¯c thinh h°¡ng vË
xúc pháp v.v... t¥t c£ Áu không. Nh° v-yÂ tánh
KhôngÂ làÂ thñc
thÃÂ không cça các
pháp. TrênÂ ph°¡ng
diÇnÂ khôngÂ thñc
thÃÂ thì không có
pháp gì có th-t c£, nên nói không t¥t c£.Â Ngi
u©nÂ không,Â th-p
nhË xéÂ không,Â th-p
bát giÛiÂ không
v.v...

TÛi
o¡n sau "vôÂ vô
minhÂ t-n, vôÂ khÕ
t-p diÇt ¡o,Â vô
tríÂ diÇc vô ¯c.
Ngh)a là t¥t c£Â pháp
nh°Â nm u©n,Â m°Ýi
hai xé,Â m°Ýi
tám giÛi.Â Nm
u©nÂ là chÉ thân
này,Â m°Ýi hai xéÂ téc
là sáu cn vàÂ sáu
tr§n,Â m°Ýi
tám giÛiÂ làÂ cn
tr§nÂ théc cÙng l¡i
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là m°Ýi tám.Â V-y
thìÂ thân này,Â tâm
thécÂ này vàÂ tr§n
c£nhÂ này trênÂ tánh
KhôngÁu không có, khôngÂ thñc
thÃ. VÁÂ th¿
tåc ¿, nhïng thé nàyÂ không
th-tÂ có.

CònÂ nh°
phápÂ Th-p NhË Nhân
Duyên,Â Té
¿Â l½ raÂ nh¥t
ËnhÂ ph£i có. Vì
Ph-t nói phápÂ Té
¿Â làÂ chân
lý, không thÃ sai ch¡y, phápÂ nhân
duyênÂ cingÂ chân
lý, không thÃ sai ch¡y °ãc. Nh°ng
t¡iÂ sao kinhÂ Bát
Nhãnói cing không luôn, nh° v-yÂ chúng
taÂ tu cái gì? iÃm
này có nhiÁu ng°Ýi th¯c m¯c. KhôngÂ khÕ
t-p diÇt ¡o,Â không
vôÂ minh và không
h¿tÂ vô minhÂ v.v...
thìÂ chúng taÂ tu
làm sao ây?

TôiÂ th°Ýng
hayÂ nh¯c, pháp cça
Ph-t d¡y là ph°¡ng thuÑc trË tâm bÇnh cçaÂ chúng
sanh.Â Chúng
sanhÂ có bÇnh gì Ph-t
có thé thuÑc ¥y. V-y n¿u bÇnhÂ không
th-tÂ thì thuÑc có
th-t không? ThânÂ ngi
u©nÂ nàyÂ không
th-tÂ téc là
bÇnhÂ không th-t.
ThuÑc là Ã trË bÇnh, bÇnh ãÂ không
th-tÂ thì thuÑc làm
gì có th-t.Â Rõ
ràngÂ pháp cça Ph-t
d¡y chÉ làÂ ph°¡ng
tiÇnÂ trË bÇnh
choÂ chúng sanh.
N¿uÂ chúng sanhÂ h¿t
bÇnh thì thuÑc cing không dùng.Â Chúng
sanhÂ khôngÂ thñc
thÃÂ thì thuÑc cing
khôngÂ thñc thÃ.
Ng°Ýi
Ýi th°Ýng ngh) lÝiÂ phàm
tåcÂ không th-t,
cònÂ lÝi Ph-t
d¡yÂ làÂ chân
lý, là th-t. Nh°ngÂ sñ
th-tÂ Ph-t chÉÂ tùy
theoÂ bÇnh cçaÂ chúng
sanhÂ mà d¡y, giúp
hÍÂ gi£i trëÂ °ãc
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cn bÇnh cça mình, chÛÂ ngôn
ngïÂ ¥y cingÂ không
th-t. Cho nên nóiÂ kinh
iÃnÂ nh° ngón tay
chÉÂ m·t trngÂ hay
chi¿c bè °a ng°Ýi qua sông v.v... HiÃu nh° v-yÂ chúng
taÂ mÛi không nghi.
T¥t c£ phápÂ th¿
gianÂ (tåc
¿) và phápÂ xu¥t
th¿ gianÂ (chân
¿) Áu không cóÂ thñc
thÃ, chÉ là gi£ t°Ûng t¡m bã, Ñi
bÇnh cho thuÑc thôi. Th¥y rõ nh° v-y nênÂ không
ch¥p, s½ i tÛi ch× céu kínhÂ Ni¿t
Bàn, không cònÂ mê
l§mÂ nïa.

Th¥y
°ãc chï Không cçaÂ Bát
NhãÂ rÓi thìÂ chúng
taÂ dÅ tu. Bßi
vìÂ chúng taÂ ang
m¯c bÇnhÂ ch¥p
không. Nói t¥t c£Â pháp
khôngÂ có chç thÃ
liÁnÂ ch¥p khôngÂ ng¡.
N¿u aiÂ ch¥p
khôngÂ ng¡ là l§m,
bßi sñ v-t ang có gi£ t°ÛngÂ hiÇn
tiÁnÂ làm sao nói
không °ãc. Cho nênÂ chúng
taÂ ph£iÂ hiÃu
rõ, Không là không chç thÃ, không cÑ
Ënh, chÛ l§m là không ng¡. HiÃu nh° v-yÂ chúng
taÂ s½ không còn ch¥p
nïa.

T¥t
c£ sñ v-t ¿n vÛi ta, taÂ không
ch¥pÂ thì dÅ tu bi¿t
m¥y. Mình có ph£i khÕ sß Ã d¹p nóng gi-n,
d¹pÂ phiÁn
nãoÂ không?Â Sß
d)Â chúng taÂ phiÁn
não,Â chúng
taÂ nóng gi-n là
vìÂ chúng taÂ ch¥p
nó th-t. N¿u bi¿t rõ nóÂ không
th-t, chÉ t¡m bã do duyên hãp thì có
gì mà ch¥p. DoÂ không
ch¥pÂ nênÂ th£nh
th¡iÂ tñ t¡iÂ i
giïaÂ cuÙc
ÝiÂ màÂ chúng
taÂ không dính m¯c gì
c£.

Nh°
v-yÂ Ph-t ÙÂ chúng
taÂ h¿t khÕ,
hayÂ chúng taÂ dùngÂ trí
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tuÇÂ th¥y muôn sñ
v-t x£y ¿n vÛi mìnhÂ không
th-t, liÁnÂ v°ãt
quaÂ các khÕ. N×iÂ khÕ
khôngÂ ai céu ta °ãc
mà do taÂ nh-n raÂ chân
t°ÛngÂ cça nóÂ không
th-tthì có gì làm taÂ phiÁn
hà, khÕ sß nïa! Th¥y t°Ýng t-nÂ ¡o
lýÂ thì không còn
ch¥p. Nên nhÛ ch¥p là gÑc tëÂ si
mê, là nhân cçaÂ au
khÕ. NhÝÂ trí
tuÇÂ sángÂ không
ch¥pÂ nênÂ au
khÕÂ cing không còn.
Tång mÙtÂ bài
kinhÂ Bát NhãÂ màÂ th¥u
triÇtÂ rÓi thìÂ chúng
taÂ tñ t¡iÂ i
trongÂ cuÙc Ýi.
ó làÂ iÁu ch¯c
ch¯nÂ v-y.

Nh°ng
s½ có ng°Ýi nói th¿ này, Ph-t d¡y các phápÂ h°
gi£Â t¡m bã
nh°Â kinh Kim CangÂ nói:
"Nh¥t thi¿tÂ hïu
vi pháp, nh°Â mÙng
huyÅnÂ bào £nh".
N¿u mÍi thé Áu t¡m bãÂ huyÅn
hóaÂ h¿t thì không
c§n làmÂ gì nïa.Â CuÙc
ÝiÂ céÂ th£
trôiÂ thìÂ xã
hÙiÂ s½ ra sao? ây
làÂ nghi v¥nÂ cça
nhiÁu ng°Ýi hiÇn nay. Th-t ra ng°ÝiÂ tu
Ph-tph£i có çÂ hai
m·t: MÙt làÂ trí
tuÇÂ téc tríÂ Bát
Nhã, hai làÂ të
bi.

Chúng
taÂ quán sátÂ th¥y
rõ tánh các pháp là không, do duyên hãp t¡m có, th¥y
t°Ýng t-n nh° v-y làÂ chúng
taÂ cóÂ trí
tuÇ Bát Nhã. Nh°ngÂ gi£
síÂ c¡nh ta có ng°Ýi
ói khÕ,Â chúng
taÂ cing bÏ m·c chÉ
ngÓi c°Ýi thôi, không làm gì h¿t, nh° v-yÂ trß
thànhÂ khô khanÂ tiêu
cñc. Cho nên ph£iÂ phát
tâmÂ të bi.
Ph-t d¡y cóÂ trí
tuÇÂ mà không cóÂ të
biÂ làÂ càn
tuÇÂ técÂ trí
tuÇÂ khô.Â Vì
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v-yÂ trí tuÇÂ ph£i
cóÂ të biÂ thìÂ trí
tuÇÂ ¥y mÛi t°¡i
nhu§n. CònÂ të bimà
thi¿uÂ trí tuÇÂ thì
gÍi làÂ të biÂ mù,
nênÂ chúng taÂ tu
Ph-tÂ ph£i có çÂ të
biÂ vàÂ trí
tuÇ.

Bßi
vì cóÂ trí tuÇÂ rÓi
ch³ng l½Â ngÓi
không, ai khÕ m·c hÍ không c§n bi¿t
¿n ? Nh° v-y làÂ ích
k÷, không cóÂ lãi
íchÂ gì c£. Cho nên
ng°Ýi tu ph£iÂ phát
tâmÂ të bi,Â chúng
sinhÂ tuyÂ h°
gi£Â nh°ng l¡i không
bi¿tÂ h° gi£.Â Vì
v-yÂ hÍ khÕ,Â chúng
taÂ ph£i th°¡ng, ph£i
céu hÍ, làm cho hÍ h¿t khÕ. Nh° v-y nhÝÂ trí
tuÇÂ phá ki¿nÂ ch¥pÂ sai
l§m,Â phá
nguÂ muÙi tm tÑi.
NhÝÂ lòng tëÂ bi
th°¡ngÂ ng°ÝiÂ mê
l§m, ta chÉ cho hÍ th¥y °ãc l½
th-t, không còn ch¥p, không cònÂ au
khÕÂ nïa. ó mÛi
gÍi là làm tròn bÕn ph-n ng°Ýi tu.

Vì
v-yÂ trí tuÇÂ vàÂ të
biÂ ph£i nhËp nhàng
theo nhau. Ng°ÝiÂ tu
Ph-tÂ dù b-c th°ãng
hay b-c h¡ cing ph£iÂ Óng
thÝiÂ huân
t-pÂ haiÂ ph°¡ng
diÇnÂ ó. Ph£i có
§y çÂ trí
tuÇÂ téc tríÂ Bát
NhãÂ vàÂ të
biÂ Ã ÙÂ chúng
sanh. Không vË Ph-t nào chÉ cóÂ trí
tuÇÂ màÂ thi¿u
të bi. HiÃu nh° v-yÂ chúng
taÂ mÛi sµn sàng ln
vàoÂ cuÙc ÝiÂ ÃÂ céu
khÕ, ÃÂ ánh
thécÂ nhïng ng°ÝiÂ mê
muÙi. Không nên nói thân gi£, c£nh gi£,
khÕ cingÂ không th-t,
có gì âu lo.Â Thiên
h¡Â ói cing là
chuyÇn gi£ thôi, có chi ph£i b-n lòng rÓi ngÓi ó
không làm gì h¿t.
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Nên
trong kinh Ph-t d¡y ph°Ûc và huÇ, c£ hai ph£i song hành
nh° nhau, giÑng con chim có hai cánh. Chim muÑn bay °ãc
ph£i ç ôi cánh, n¿u chích i mÙt cánh thì chim bay
không °ãc. Ng°Ýi tu cing v-y, ph£i cóÂ trí
tuÇÂ Ã th¥y t°Ýng
t-n l½ th-t cçaÂ cuÙc
ÝiÂ và cóÂ lòng
tëÂ bi Ã san
sÛt,Â chia x»Â nhïng
n×i khÕ cçaÂ chúng
sanh. ó mÛi là ng°ÝiÂ tu
Ph-tÂ chân chính.
Mong
t¥t c£ quý vË nghe suy ng«m vàÂ éng
dångÂ giáo
phápÂ Ph-t
d¡y vàoÂ Ýi
sÑngÂ tu
t-pÂ cça
mình. N¿uÂ éng
dångÂ °ãc
s½ th¥yÂ giá
trËÂ cao
siêu cçaÂ Ph-t
pháp,
b±ng ng°ãc l¡i chÉ hiÃu suông, khôngÂ thñc
hànhÂ gì
c£ thì không bao giÝ th¥y °ãc sñÂ m§u
nhiÇmÂ cçaÂ ¡o
Ph-t.
Và nh° v-yÂ chúng
taÂ không
xéng áng gÍi làÂ Ç
tíÂ cçaÂ éc
Ph-t.
T¥t c£ hãy ghi nhÛ vàÂ cÑ
g¯ngÂ n×
lñcÂ thñc
hànhÂ Ã
có niÁm vuiÂ chân
th-tÂ ngay
trong hiÇn Ýi.
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