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Trong Lâm T‰ Løc, T° có nói r¢ng møc Çích cûa T° 
là Çánh phá, trÎ bŒnh và cªi trói. NhÜ vÆy thì møc Çích cûa 
T° không phäi là ÇÜa ra nh»ng tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ chúng ta 
h†c hÕi, Çàm luÆn và m¡c kËt vào ÇÃy. Vì vÆy n‰u ta h†c 
Lâm T‰ Løc v§i møc Çích tìm cÀu nh»ng tÜ tÜªng uyên áo 
Ç‹ Çàm luÆn và Ç‹ m¡c kËt vào chúng là ta Çã Çi ngÜ®c v§i š 
cûa T°. Nh»ng giáo lš và nh»ng phÜÖng tiŒn thi thi‰t cûa 
ngÜ©i xÜa (ngÜ©i xÜa ª Çây là Bøt và T°) së trª thành nh»ng 
cái bÅy sÆp giam hãm ta, vì vÆy ta hãy cÄn thÆn, hãy nh§ tÃt 
cä nh»ng thi thi‰t Ãy, dù là tam thân, thÆp ÇÎa, th‰ gi§i hoa 
tång hay TÎnh Độ..., trÜ§c h‰t ÇŠu là nh»ng giä danh (T° g†i 
là danh tØ suông, væn cú, ch» nghïa). N‰u ta m¡c kËt vào 
nh»ng thi thi‰t Ãy, cho chúng là nh»ng th¿c tåi khách quan 
có m¥t ngoài ta, là ta Çã bÎ sa vào bÅy sÆp. 

 



 
___________________________________________________ 
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 Ta không nên Çi tìm cÀu Bøt, T°, BÒ Tát, tam thân, 
thÆp ÇÎa, th‰ gi§i hoa tång, lÀu các cûa Di L¥c ngoài ta. Ta 
phäi chÃm dÙt m†i tìm cÀu. Phäi ngÜng s¿ tìm cÀu ngay và 
hãy trª vŠ bän thân trong giây phút hiŒn tåi. Bän thân trong 
giây phút hiŒn tåi chÙa Ç¿ng tÃt cä nh»ng gì ta muÓn tìm 
cÀu: pháp thân, bát nhã, giäi thoát, Bøt, T° và các cõi nÜ§c 
trang nghiêm. Bän thân ª Çây không h£n là næm uÄn, vì næm 
uÄn vô thÜ©ng có Çó không Çó. NhÜng bän thân cÛng không 
phäi là m¶t cái gì có th‹ nhÆn thÙc ngoài næm uÄn, bªi vì 
nh© có næm uÄn nÜÖng nhau mà ta nhÆn diŒn ÇÜ®c bän thân 
Ãy vÓn là con ngÜ©i thÆt cûa chính ta. Con ngÜ©i thÆt Ãy là 
chân tâm sáng chói có diŒu døng nhÆn diŒn và ti‰p xúc v§i 
m†i mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng: T° g†i Çó là cái tinh minh sáng 
r« bi‹u hiŒn thành sáu Çåo thÀn quang: khä næng thÃy, 
nghe, ngºi, n‰m, xúc chåm và tÜ duy. Næm uÄn là vô thÜ©ng 
nhÜng bän tâm bi‹u hiŒn nh© næm uÄn là con ngÜ©i thÆt cûa 
ta thì không sinh, không diŒt, không có, không không, vÜ®t 
thoát m†i khái niŒm. ñó là con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí 
(nghïa là không th‹ ÇÜ®c ÇÒng nhÃt v§i m¶t uÄn trong næm 
uÄn ho¥c cä næm uÄn). Con ngÜ©i thÆt Çó là Bøt. Bøt không 
phäi là m¶t th¿c th‹ có ngoài con ngÜ©i thÆt Çó. Bøt và 
chúng sinh không phäi là hai th¿c th‹ riêng biŒt (PhÆt sinh 
vô nhÎ). N‰u không thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, n‰u không có ÇÙc tin 
v»ng chãi nÖi s¿ thÆt này, thì không bao gi© chÃm dÙt ÇÜ®c 
s¿ tìm cÀu, phóng th‹, vÅn không dØng låi ÇÜ®c Ç‹ làm m¶t 
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con ngÜ©i vô s¿, vÅn còn có khuynh hÜ§ng chán phàm yêu 
thánh, vÅn chÜa có ÇÜ®c hånh phúc và an vui thÆt s¿. 
 

 NgÜ©i nào có khä næng vÆn døng ÇÜ®c cái tâm sáng 
chói và sáu Çåo thÀn quang kia thì có th‹ ngay tåi Çây trong 
gi© phút này ti‰p xúc ÇÜ®c v§i th‰ gi§i hoa tång, v§i tam 
thân, v§i h¢ng sa Bøt và BÒ tát, có th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, Ç¶ 
Ç©i, giúp ngÜ©i, và thÃy r¢ng tÃt cä nh»ng cänh gi§i này 
cÛng ÇŠu là nh»ng hình änh phän chi‰u (quang änh) cûa cái 
tâm sáng chói và mÀu nhiŒm kia. 
 MÅu ngÜ©i lš tÜªng trong Çåo Bøt nguyên thÌ là vÎ La hán, 
mÅu ngÜ©i lš tÜªng trong Çåo Bøt Çåi thØa là vÎ BÒ tát, còn 
mÅu ngÜ©i lš tÜªng trong thiŠn Lâm T‰ là con ngÜ©i vô s¿. 
Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i không chåy theo n¡m b¡t bÃt 
cÙ m¶t cái gì n»a cä, dù Çó là Bøt, là T°, là Ni‰t bàn, là tam 
thân, là TÎnh Đ¶. Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i Çã dØng låi, 
không còn dính m¡c vào m¶t lš thuy‰t, m¶t giáo pháp, m¶t 
ÇÜ©ng lÓi nào n»a h‰t. Con ngÜ©i vô s¿ có t¿ do, có khä næng 
sÓng hånh phúc ngay trong gi© phút hiŒn tåi, không bÎ bÃt 
cÙ m¶t cái gì có th‹ kéo Çi, k‹ cä lš tÜªng Ç¶ sinh, cÙu Ç©i. 
Bªi vì lš tÜªng Ç¶ sinh cÙu Ç©i cÛng có th‹ b¡t mình chåy Çi 
tìm cÀu, bÕ mÃt giây phút hiŒn tåi, bÕ mÃt cái tâm sáng chói 
và sáu Çåo thÀn quang Çang có m¥t, vÓn là nguÒn gÓc cûa tÃt 
cä chÜ Bøt và các PhÆt Ç¶. 
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 Bøt không phäi là ÇÓi tÜ®ng tìm cÀu cûa ta, ÇØng lÃy 
Bøt làm møc tiêu lš tÜªng cûa mình, ÇØng cho Bøt là m¶t 
th¿c th‹ tÒn tåi ngoài ta. Hình änh cûa ta xây d¿ng trong 
ÇÀu vŠ Bøt không phäi là Bøt. Bøt Ãy có sinh, có trú, có hoåi, 
có diŒt, Bøt Ãy không Çáng là hình änh lš tÜªng mà ta chåy 
theo. Bøt Ãy là m¶t bóng Ma, g†i là Ma Bøt, có th‹ h§p hÒn 
ta, vì vÆy g¥p Ma Bøt ta phäi chém ÇÀu liŠn, g¥p Ma T° 
cÛng vÆy, ta cÛng phäi chém ÇÀu. Ta phäi chém ÇÀu tÃt cä 
các loài Ma, bªi vì tÃt cä nh»ng tåo d¿ng cûa trí óc, tÃt cä 
nh»ng thi thi‰t cûa c° nhân chÌ có giá trÎ cûa thuÓc hay trÎ 
bŒnh, n‰u ta xem nh»ng cái Çó là nh»ng th¿c tåi có thÆt biŒt 
lÆp ngoài ta, không phäi là nh»ng phÜÖng tiŒn ch»a trÎ các 
cæn bŒnh si mê, tham ái, sân hÆn và tìm cÀu cûa ta thì chúng 
trª thành chÜ§ng ngåi, trª thành bÅy sÆp, vì vÆy ta phäi ch¥t 
ÇÀu chúng m‡i khi chúng xuÃt hiŒn. 
 

 Con ngÜ©i thÆt, con ngÜ©i vô s¿ không bao gi© bÎ 
cänh vÆt lôi kéo, vì vÆy luôn luôn gi» ÇÜ®c t¿ do. Cänh gi§i 
Ma không lôi kéo ta ÇÜ®c Çã Çành, cänh gi§i Bøt cÛng không 
lôi kéo ta ÇÜ®c. Tåi vì ta Çã thÃy r¢ng Ma và Bøt tÜÖng tÙc, 
Ma và Bøt bÃt nhÎ, Çó là bŒnh và thuÓc có m¥t m¶t lÀn Ç‹ trÎ 
nhau, Ç‹ nÜÖng nhau. Con ngÜ©i vô s¿ vì th‰ thÃy Ma cÛng 
mÌm cÜ©i và thÃy Bøt cÛng mÌm cÜ©i. Con ngÜ©i vô s¿ có th‹ 
Çánh dËp ÇÜ®c cä Ma và cä Bøt. 
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 T° khuyên m†i ngÜ©i ÇØng › låi vào kÈ khác, dù h† t¿ 
g†i là Bøt, là T°, là Çåi thiŠn sÜ, là thánh tæng, ÇØng Çi tìm 
ki‰n giäi nÖi tØ chÜÖng, nÖi kinh Çi‹n, nÖi væn cú, ÇØng kËt 
vào các danh tØ, ÇØng hy v†ng tìm giäi thoát và trí tuŒ nÖi s¿ 
h†c hÕi và nghiên tÀm kinh Çi‹n. Tìm giäi thoát và giác ng¶ 
nÖi s¿ nghiên tÀm kinh Çi‹n cÛng nhÜ hy v†ng tìm ÇÜ®c 
nh»ng gi†t nÜ§c mát trong m¶t b¶ xÜÖng khô. Giáo Çi‹n chÌ 
là nh»ng b¶ xÜÖng khô. Phäi trª vŠ giây phút hiŒn tåi, vÆn 
døng cái tâm sáng chói Çang có m¥t ngay tåi Çây thì m§i có 
th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c v§i giäi thoát và giác ng¶, ti‰p xúc ÇÜ®c v§i 
Bøt và T° Çang là nh»ng th¿c th‹ sÓng Ç¶ng nÖi giây phút 
này. 
 

 NgÜ©i tu Çåo không cÀn phäi døng công mŒt nh†c. 
ñØng Çày Ç†a thân th‹ và tâm trí b¢ng cách chåy Çi tìm cÀu. 
Trong tinh thÀn vô Ç¡c ta phäi thÃy r¢ng ta Çã là cái ta Çang 
tìm cÀu rÒi, cÛng nhÜ Ç®t sóng t¿ bi‰t mình là nÜ§c, có th‹ 
ngÜng ngay låi s¿ bôn ba Çi tìm nÜ§c. PhÜÖng pháp th¿c tÆp 
là dØng låi, bªi vì giây phút hiŒn tåi nào cÛng là giây phút 
trª vŠ ngôi nhà Çích th¿c cûa chính ta, tØ bÜ§c chân, hÖi thª 
cho Ç‰n hành Ç¶ng æn cÖm, m¥c áo, uÓng nÜ§c, Çi cÀu. 
Không cÀn Çi Çâu h‰t, không cÀn làm gì n»a. Cái mà ta Çi 
tìm Çã có s¤n ngay ª Çây. Vì vÆy ta có th‹ th¿c s¿ là m¶t 
ngÜ©i vô s¿. N‰u ta ti‰p tøc Çày Ç†a thân tâm vì s¿ th¿c tÆp, 
vì s¿ tìm cÀu, vì s¿ nghiên cÙu, vì s¿ døng công kh° nh†c cûa 
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ta thì ta Çi ngÜ®c v§i con ngÜ©i cûa T° và cûa Bøt, và ta cách 
xa v§i T° và Bøt nhÜ tr©i xa cách ÇÃt. 
 

 Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i t¿ do, ª Çâu cÛng làm 
chû ÇÜ®c mình. N‰u ta có ÇÜ®c cái thÃy chân thÆt (ki‰n giäi 
chân chính) thì ta không còn bÎ kËt vào nh»ng tÜ§ng sinh, 
trú, dÎ, diŒt cûa vån pháp, k‹ cä nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ, 
diŒt cûa Bøt Thích Ca, và vì vÆy ta cÛng không bÎ kËt vào 
hóa thân Bøt. Dù s¿ vÆt quanh ta và chính bän thân næm 
uÄn cûa ta có Çang Çi ngang qua nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ, 
diŒt Ãy thì ta cÛng không trª thành nån nhân cûa s¿ buÒn 
vui hay thÜÖng ghét. Ta không bÎ cänh Çoåt. Ta luôn luôn 
ÇÙng vào vÎ trí chû Ç¶ng, ÇÙng v»ng trong chánh ki‰n cûa 
mình và không trª nên nån nhân cûa hoàn cänh, cûa kÈ 
khác, không than phiŠn r¢ng hoàn cänh nhÜ th‰ Çó, ngÜ©i ta 
nhÜ th‰ Çó cho nên tôi Çã phäi nhÜ th‰ này. Ta chuy‹n ÇÜ®c 
hoàn cänh mà hoàn cänh không th‹ chuy‹n ÇÜ®c ta. Ta luôn 
luôn là con ngÜ©i thÆt cûa mình trong bÓn Ç¶ng tác Çi, ÇÙng, 
n¢m, ngÒi. Ta không cÀn phäi Çóng kÎch, dù là Çóng vai giäi 
thoát, Çóng vai giác ng¶, Çóng vai Çåi thiŠn sÜ. Cái này g†i là 
‘tùy xÙ tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân’. Con ngÜ©i thÆt có nghïa 
nhÜ th‰. 
 

 Vì ta có khä næng sÓng v§i con ngÜ©i thÆt cûa ta cho 
nên ta không cÀn phäi làm dáng làm ÇiŒu. Ta Çâu có cÀn 
phäi chÙng tÕ mình là giäi thoát, là giác ng¶. Ta có th‹ sÓng 
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m¶t cu¶c sÓng bình thÜ©ng, ta chÌ cÀn làm m¶t con ngÜ©i 
bình thÜ©ng. Con ngÜ©i bình thÜ©ng này là con ngÜ©i vô s¿, 
có giá trÎ cao hÖn cä nh»ng vÎ BÒ tát t¿ xÜng là Çang Çi trên 
con ÇÜ©ng viên ÇÓn, Çang Çi ngang qua mÜ©i ÇÎa, Çang Çi 
vào TÎnh Đ¶, tåi vì các vÎ này vÅn còn mang theo tâm niŒm 
yêu thánh, ghét phàm, vÅn còn cái nhìn nhÎ nguyên, vÅn còn 
Çi tìm cÀu, chÜa dØng låi ÇÜ®c. Con ngÜ©i vô s¿ m§i Çích 
th¿c là con ngÜ©i Çáng ÇÜ®c chÜ thiên ca tøng, ÇÜ®c ÇÎa thÀn 
nâng gót, ÇÜ®c chÜ Bøt muôn phÜÖng xÜng tán. Tåi vì con 
ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i hoàn toàn t¿ do, vô tÜ§ng, không 
làm dáng làm ÇiŒu, không cÀn Ç‹ låi v‰t tích gì. 
 

 Con ngÜ©i vô s¿ này chính là Bøt, là T° Çích th¿c. 
Ngay trong gi© phút này, con ngÜ©i (vô s¿) Ãy Çang ª trên 
quê hÜÖng cûa mình, không cÀn Çi tìm cÀu gì n»a. Ngay 
trong gi© phút này, con ngÜ©i Ãy có th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, 
th‹ hiŒn thÀn thông, ti‰p xúc v§i chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng, rong 
chÖi nÖi m†i cõi nÜ§c, và dù næm uÄn cûa người ấy vÅn còn 
là næm uÄn có sinh có diŒt, ngÜ©i Ãy vÅn có th‹ ngay trong 
gi© phút hiŒn tåi, bi‹u diÍn ÇÜ®c phép thÀn thông là Çi an låc 
ngay trên m¥t ÇÃt (ÇÎa hành thÀn thông). NgÜ©i Ãy không 
cÀn Çi Çâu h‰t, không cÀn phäi ra khÕi tam gi§i. Tam gi§i 
ÇÓi v§i ngÜ©i Ãy chÌ là quang änh. NgÜ©i Ãy có t¿ do cho nên 
ngÜ©i Ãy thänh thÖi ngay tåi nÖi này. Nh»ng y‰u tÓ cûa tam 
gi§i là døc, s¡c và vô s¡c không Ç¶ng ÇÜ®c ngÜ©i Ãy. 
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 T° Lâm T‰ rÃt có š thÙc là nh»ng l©i nói cûa T° chÌ 
là nh»ng phÜÖng tiŒn Çánh phá, cªi trói và trÎ bŒnh nên T° 
không muÓn chúng ta xem nh»ng l©i nói Ãy là khuôn vàng 
thÜ§c ng†c Ç‹ h†c hÕi và tôn th©. T° dåy r¢ng nh»ng l©i T° 
nói chÌ là nh»ng bÙc vë ÇÜ®c th¿c hiŒn trong hÜ không, 
chúng ta ÇØng bÎ kËt vào chúng. T° dåy: ñ‹ Ç¶ Ç©i, có khi ta 
phäi m¥c Çû thÙ áo - áo thanh tÎnh, áo giäi thoát, áo gi§i 
luÆt, áo vô phân biŒt... ThÃy nh»ng chi‰c áo Ãy ngÜ©i ta phát 
sinh ki‰n giäi rÒi bÎ m¡c kËt vào nh»ng ki‰n giäi Ãy. Vì vÆy 
có khi ta phäi cªi h‰t áo ra, Ç‹ cho ngÜ©i ta thÃy ÇÜ®c con 
ngÜ©i. Con ngÜ©i có th‹ m¥c áo. NhÜng con ngÜ©i không 
phäi là áo. ChÌ khi nào thÃy ÇÜ®c con ngÜ©i, ta m§i ti‰p xúc 
ÇÜ®c v§i con ngÜ©i, và v§i con ngÜ©i trong ta, và chÌ lúc Ãy ta 
m§i buông bÕ ÇÜ®c tÃt cä nh»ng gông cùm ta tØng mang lÃy 
xÜa nay, nh»ng gông cùm do c° nhân (Bøt, T°) thi thi‰t và 
Çem t§i. ThÃy ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt, h† m§i Çåt ÇÜ®c quä vÎ 
vô s¿. 
 

 Không nên Çi tìm Væn Thù trên NgÛ ñài SÖn, không 
nên Çi tìm Quan Âm ngoài bi‹n Nam Häi, không nên Çi tìm 
Ph° HiŠn ª Nga Mi SÖn. Các vÎ làm gì có m¥t trên Çó. Các vÎ 
Çang có m¥t tåi Çây, trong gi© phút này trÜ§c m¥t chúng ta, 
trong tâm chúng ta. Phäi ti‰p xúc v§i các vÎ ngay trong gi© 
phút này. N‰u thÃt båi thì së thÃt båi mãi mãi trong tÜÖng 
lai, tåi vì Væn Thù, Ph° HiŠn và Quan Âm không có trong 
tÜÖng lai và không th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c trong tÜÖng lai. Ta là kÈ 

Tinh Y‰u Lâm T‰ Løc - 12



  
                                                                                                         

NgÒi chÖi v§i T° - NgÒi nghe T° dåy 

Çåi trÜ®ng phu, tåi sao ta phäi Çi tìm Væn Thù, Ph° HiŠn và 
Quan Âm ngoài ta. Ta chính là Væn Thù, Ph° HiŠn và Quan 
Âm ngay tåi Çây, trong giây phút hiŒn tåi. 
 

 TØ bÕ s¿ tìm ki‰m bên ngoài không phäi là Ç‹ b¡t 
ÇÀu m¶t s¿ tìm ki‰m bên trong. Cái mà ta tìm cÀu bên ngoài 
Çã không có thì bên trong làm gì có! Trong và ngoài chÌ là 
hai š niŒm. ñ¶ng cÛng không phäi là nó mà tïnh cÛng không 
phäi là nó. ñØng tÜªng tïnh là cºa ngÕ và bÙc màn vén cho 
ta thÃy s¿ thÆt. S¿ thÆt vÜ®t ra ngoài Ç¶ng và tïnh, vÜ®t ra 
khÕi trong và ngoài. Công án cÛng nhÜ m¥c chi‰u ÇŠu là s¿ 
tìm cÀu, không th‹ ÇÜa ta t§i trång thái vô s¿. 
 

 ñ‹ Ç¶ ngÜ©i, ta có th‹ ho¥c Çoåt cänh, ho¥c Çoåt 
nhân, ho¥c Çoåt cä cänh và nhân, ho¥c không cÀn Çoåt cái gì 
h‰t. ñoåt cänh là giúp cho ngÜ©i ta chÃm dÙt s¿ tìm cÀu bên 
ngoài. Con chó có PhÆt tính không? Đåi š cûa PhÆt pháp là 
gì? Chû š cûa T° ñåt Ma là gì? TÃt cä nh»ng cái Ãy ÇŠu là 
bÅy sÆp. Tìm hi‹u tÃt cä nh»ng cái Çó không có ích l®i gì cho 
s¿ th¿c hiŒn tùy xÙ tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân cä. Phäi Çoåt tÃt 
cä nh»ng cänh Çó. N‰u cÀn thì Çánh. N‰u cÀn thì hét. NhÜng 
h†c nhân có th‹ trª vŠ và m¡c kËt vào chû th‹ nhÆn thÙc, 
nghï r¢ng mình Çã thoát ÇÜ®c ÇÓi tÜ®ng nhÆn thÙc. NhÜng 
chû th‹ làm gì có, n‰u ÇÓi tÜ®ng không có? Cho nên Çoåt 
cänh xong cÛng phäi Çoåt ngÜ©i. ñoåt cänh mà giúp ngÜ©i ta 
ÇØng kËt vào ngÜ©i thì hay rÒi, nhÜng n‰u ngÜ©i Ãy còn kËt 

Tinh Y‰u Lâm T‰ Løc  - 13



 
___________________________________________________ 
NgÒi chÖi v§i T° - NgÒi nghe T° dåy 

vào n¶i hÜ§ng, vào chû th‹ thì phäi Çoåt luôn. Có khi Çoåt 
ngÜ©i có th‹ giúp kÈ kia thoát luôn cä cänh cùng m¶t lúc. ñó 
là nh»ng phÜÖng tiŒn Çánh phá, cªi trói, trÎ bŒnh, có gì là 
thÀn kÿ bí hi‹m? 
 

 Ki‰n giäi chân chính không phäi là k‰t quä cûa công 
phu nghiên tÀm h†c hÕi. Ki‰n giäi chân chính là cái thÃy sâu 
s¡c vŠ tính không sinh không diŒt, không ngÜ©i không ta, 
không có không không cûa vån pháp. ThÃy ÇÜ®c là thÃy 
ngay, không thÃy ÇÜ®c thì có nói qua nói låi nhiŠu lÀn cÛng 
vô ích. Cho nên ÇŒ nhÃt cú, câu khai thÎ ÇÀu, là cÖ h¶i duy 
nhÃt. ñánh mÃt cÖ h¶i này thì Çánh mÃt h‰t. ñŒ nhÎ cú là s¿ 
v§t vát. ñŒ nhÎ cú chÌ là s¿ an ûi. ñŒ tam cú là s¿ thÃt båi 
hoàn toàn. TÙ liŒu giän không có gì bí hi‹m thì tam huyŠn, 
tam y‰u cÛng nhÜ ti‰ng hét và cây gÆy, cÛng không có gì là 
bí hi‹m. Trong quá trình h†c hÕi và tu chÙng, công phu 
tham vÃn ÇÜ®c d¿a trên nguyên t¡c chû và khách. Chû Çáng 
lš là phäi Ç¶ ÇÜ®c khách. Chû là ngÜ©i thiŒn tri thÙc và 
khách là ngÜ©i Ç‰n tham vÃn. Có khi khách giúp ÇÜ®c chû. 
Có khi khách giúp ÇÜ®c khách. Có khi chû giúp ÇÜ®c khách. 
Có khi chû giúp ÇÜ®c chû. Có khi chû và khách ÇŠu giúp 
ÇÜ®c nhau. Có khi chû và khách làm håi cho nhau. ñó là 
nh»ng trÜ©ng h®p ta có th‹ nhÆn diŒn n‰u ta có ÇÜ®c tr¿c 
giác cûa chánh ki‰n. CÛng không có gì là bí hi‹m trong tÙ 
tân chû. 
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 TuŒ giác không phäi là ki‰n thÙc khái niŒm. TuŒ giác 
có khä næng mang t§i sÓng Ç¶ng và t¿ do trong giây phút 
hiŒn tåi. Ki‰n thÙc không làm ÇÜ®c viŒc Ãy. Vì vÆy cho nên 
không hi‹u thì bÎ Çòn Çã Çành mà hi‹u cÛng bÎ Çòn nhÜ 
thÜ©ng, n‰u ‘hi‹u’ chÌ là ki‰n thÙc suông mà không phäi tuŒ 
giác. N‰u thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, ta có th‹ cäm thông ÇÜ®c v§i 
nh»ng gì Çang xäy ra trong các cu¶c ÇÓi diŒn: Ta không nên 
cÓ tìm trong các mẩu ÇÓi thoåi và hành xº (khám biŒn) Ãy 
nh»ng tÜ tÜªng Ç¥c thù ho¥c nh»ng š chÌ sâu s¡c. Nh»ng gì 
ta thÃy Çang xäy ra gi»a các ÇÜÖng s¿ là cÖ h¶i cûa h†. N‰u 
ÇÙng ngoài mà quán sát ta së không thÃy ÇÜ®c gì. N‰u ta 
bÜ§c vào trong, Çem h‰t s¿ sÓng cûa ta ra tham d¿ thì ta có 
th‹ có m¶t cÖ h¶i Ç‹ tuŒ giác bØng mª. N‰u bÜ§c vào trong 
mà ta không cäm ÇÜ®c m¶t cái gì h‰t, thì có nghïa là trÜ©ng 
h®p Çó không phäi là trÜ©ng h®p cûa ta, th‰ thôi. CÛng nhÜ 
khi ta ÇÙng ng¡m m¶t bÙc tranh siêu th¿c, ta ÇØng cÓ tìm 
hi‹u nghïa lš. Ta ÇØng nói là ‘ta không hi‹u’. Hi‹u hay 
không hi‹u ta cÛng lãnh ba mÜÖi gÆy nhÜ thÜ©ng. T° không 
có š muÓn khuyên ta chÃm dÙt s¿ h†c hÕi và th¿c tÆp gi§i, 
ÇÎnh và tuŒ. T° chÌ muÓn ta ÇØng m¡c kËt vào s¿ h†c hÕi và 
th¿c tÆp mà thôi. H†c hÕi Ç‹ trª thành h†c giä, tam tång 
pháp sÜ, thuy‰t giäng thao thao bÃt tuyŒt, T° không cÀn cái 
Çó. Cái Çó T° g†i là nghiŒp ÇÎa ngøc. Bän chÃt cûa nó là s¿ 
tìm cÀu, không h£n là s¿ tìm giäi thoát mà là s¿ tìm cÀu 
danh l®i. Ta cÀn h†c hÕi, ta cÀn hành trì, nhÜng s¿ h†c hÕi 
và hành trì Ãy phäi có tác døng giúp ta trª thành con ngÜ©i 
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vô s¿, con ngÜ©i giäi thoát. B¢ng không, nh»ng h†c hÕi và 
nh»ng th¿c tÆp Çó chÌ là gông cùm. 
 

 Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i tùy xÙ tác chû nên 
không phäi là con ngÜ©i thø Ç¶ng. Trái låi, ngÜ©i Ãy luôn 
luôn ÇÙng vŠ phía chû Ç¶ng. Ta không th‹ nào nói r¢ng: n‰u 
ngÜ©i tu Çåo không theo Çu°i m¶t chí hÜ§ng, không thao 
thÙc th¿c hiŒn m¶t lš tÜªng, không có møc Çích theo Çu°i, 
thì ai së là ngÜ©i t‰ Ç¶ chúng sinh, cÙu v§t nh»ng loài Çang 
chìm Ç¡m trong bi‹n kh°? Bøt là m¶t ngÜ©i vô s¿, không 
tìm ki‰m m¶t cái gì. NhÜng Bøt là m¶t ngÜ©i hoåt Ç¶ng Ç¶ 
sinh không ngØng nghÌ. Con ngÜ©i vô s¿ tuy rÃt tích c¿c 
trong viŒc giúp Ç©i Ç¶ ngÜ©i, nhÜng không bao gi© bÎ kéo 
theo hoàn cänh và công viŒc, không bao gi© Çánh mÃt mình 
trong mong cÀu, trong d¿ án, trong công viŒc. Con ngÜ©i vô 
s¿ luôn luôn còn là mình, còn t¿ do, không bao gi© bÎ ‘burnt 
out’ (h‰t xí quách), cho nên con ngÜ©i vô s¿ còn mãi thong 
dong. T° khuyên chúng ta: ÇØng chåy theo danh l®i, ÇØng 
chåy theo s¿ nghiŒp, ÇØng bÕ thì gi© mua vui, ÇØng ham xây 
cÃt chùa l§n, ÇØng vÆn Ç¶ng làm tæng thÓng, ÇØng cÓ thi ÇÆu 
b¢ng ti‰n sï, ÇØng mong cÀu chÙc vø Çåi thiŠn sÜ. ChÌ cÀn 
m‡i ngày m¶t bát cÖm, m¶t manh áo, m¶t chi‰c giÜ©ng nhÕ. 
ñ‹ thì gi© Ç‹ sÓng thÆt v§i mình, Ç‹ trª thành m¶t con ngÜ©i 
vô s¿, giäi thoát thÆt s¿. TÃt cä nh»ng công phu h†c hÕi và tu 
tÆp ÇŠu phäi giúp cho mình trª nên thong dong, Çem låi 
hånh phúc ngay trong gi© phút hiŒn tåi. N‰u không làm ÇÜ®c 
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nhÜ vÆy, thì tÃt cä ÇŠu chÌ là gông cùm. Con ngÜ©i thÆt cûa 
ta, vô vÎ chân nhân, cÛng nhÜ con ngÜ©i thÆt cûa Bøt, Çang 
có m¥t Çích thÆt trong gi© phút hiŒn tåi. Hãy trª vŠ vÆn døng 
cái tâm sáng chói v§i sáu Çåo thÀn quang Ç‹ nhÆn diŒn nó. 
Nó không phäi là sáu trÀn Çang mang tính thành, trú, hoåi, 
không. Nó không phäi là m¶t vÆt, vì vÆy g†i nó là m¶t vÆt thì 
không Çúng. NhÜng nó Çang có m¥t kia, và ta chÌ cÀn nhÆn 
diŒn nó. 
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trái tim.  

 
 Trong Lâm T‰ Løc, T° có nói r¢ng møc Çích cûa T° 

là Çánh phá, trÎ bŒnh và cªi trói. NhÜ vÆy thì møc Çích cûa 
T° không phäi là ÇÜa ra nh»ng tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ chúng ta 
h†c hÕi, Çàm luÆn và m¡c kËt vào ÇÃy. Vì vÆy n‰u ta h†c 
Lâm T‰ Løc v§i møc Çích tìm cÀu nh»ng tÜ tÜªng uyên áo 
Ç‹ Çàm luÆn và Ç‹ m¡c kËt vào chúng là ta Çã Çi ngÜ®c v§i š 
cûa T°. Nh»ng giáo lš và nh»ng phÜÖng tiŒn thi thi‰t cûa 
ngÜ©i xÜa (ngÜ©i xÜa ª Çây là Bøt và T°) së trª thành nh»ng 
cái bÅy sÆp giam hãm ta, vì vÆy ta hãy cÄn thÆn, hãy nh§ tÃt 
cä nh»ng thi thi‰t Ãy, dù là tam thân, thÆp ÇÎa, th‰ gi§i hoa 
tång hay TÎnh Đ¶..., trÜ§c h‰t ÇŠu là nh»ng giä danh (T° g†i 
là danh tØ suông, væn cú, ch» nghïa). N‰u ta m¡c kËt vào 
nh»ng thi thi‰t Ãy, cho chúng là nh»ng th¿c tåi khách quan 
có m¥t ngoài ta, là ta Çã bÎ sa vào bÅy sÆp. 
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ñoån væn trên có nghïa là nh»ng ÇiŠu dåy trong Lâm T‰ 
Løc không phäi là m¶t s¿ tÆp h®p cûa nh»ng giáo ÇiŠu. Giáo 
ÇiŠu, ti‰ng Anh là dogma. ñiŠu này rÃt quan tr†ng. Nh»ng ÇiŠu 
T° nói không ÇÜ®c coi nhÜ là khuôn vàng thÜ§c ng†c Ç‹ th© 
phøng mà chÌ là nh»ng døng cø, nh»ng biŒn pháp Ç‹ Çánh phá, 
trÎ bŒnh và cªi trói. ñiŠu này rÃt Çúng v§i tinh thÀn Çåo Bøt. 
‘Không ÇÜ®c xem nh»ng ÇiŠu Bøt dåy là chân lš tuyŒt ÇÓi Ç‹ th© 
phøng và bäo vŒ, nhÃt là bäo vŒ b¢ng nh»ng phÜÖng tiŒn båo 
Ç¶ng Ç‹ gây ra thánh chi‰n’. ñó là n¶i dung gi§i thÙ nhÃt cûa 
mÜ©i bÓn gi§i Ti‰p HiŒn. Giáo lš vŠ vô thÜ©ng, vô ngã và tÜÖng 
tÙc không phäi là nh»ng chân lš Ç‹ th© phøng và bäo vŒ mà Çó 
là nh»ng døng cø Ç‹ chúng ta t¿ cªi trói cho mình. Khi h†c giáo 
lš vô thÜ©ng, vô ngã và tÜÖng tÙc, chúng ta chÌ m§i h†c qua š 
niŒm vŠ vô thÜ©ng, vô ngã và tÜÖng tÙc mà chÜa phäi là có tuŒ 
giác. Chúng ta ÇØng lÀm cái hi‹u và cái š niŒm cûa chúng ta vŠ 
vô thÜ©ng, vô ngã và tÜÖng tÙc là nh»ng tuŒ giác vŠ vô thÜ©ng, 
vô ngã và tÜÖng tÙc. Hai cái rÃt khác nhau. Nh»ng cái mà chúng 
ta h†c ÇÜ®c và Çem Çi nói tùm lum Çó, không phäi là tuŒ giác. 
ñó chÌ là nh»ng døng cø Bøt ÇÜa ra Ç‹ chúng ta sº døng trong 
thiŠn quán và th¿c tÆp. Ví dø, Bøt ÇÜa cho chúng ta m¶t cây 
cuÓc Ç‹ cuÓc ÇÃt trÒng khoai, Ç‹ có khoai æn. Møc Çích là có 
khoai, chÙ không phäi là lÃy cái cuÓc Çem Ç‹ trên bàn th© Ç‹ 
th©. Cái cuÓc không bao gi© làm cho mình no ÇÜ®c h‰t, mà ta 
phäi bi‰t dùng cái cuÓc Ç‹ cuÓc ÇÃt trÒng khoai. Cho nên quan 
tr†ng nhÃt là khoai mình trÒng ra Ç‹ æn, chÙ không phäi là cái 
cuÓc. Cái cuÓc chÌ là m¶t døng cø thôi. Giáo lš Çåo Bøt cÛng 
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vÆy, là nh»ng døng cø cho chúng ta sº døng Ç‹ khÖi mª tuŒ 
giác. Møc Çích cûa giáo lš là nh»ng phÜÖng tiŒn mà nh»ng 
phÜÖng tiŒn Çó là Ç‹ Çánh phá, khÖi mª và chÌ bày. Ví dø nhÜ 
ngón tay chÌ m¥t træng. Ta thÃy rõ ràng ngón tay không phäi là 
m¥t træng, nhÜng n‰u không có ngón tay thì ta không bi‰t 
phÜÖng hÜ§ng Ç‹ nhìn vŠ m¥t træng. Nh© ngón tay mà ta nhìn 
thÃy ÇÜ®c m¥t træng. Vì vÆy nh»ng ÇiŠu Bøt dåy phäi coi nhÜ là 
nh»ng phÜÖng tiŒn, nh»ng chi‰c bè Ç‹ ÇÜa ta qua b© bên kia. 
NhÜng chi‰c bè không phäi là b© bên kia, có ÇÜ®c chi‰c bè trong 
tay rÒi không có nghïa là ta Çã qua ÇÜ®c b© bên kia. 

 
Ngay câu ÇÀu tiên này Çã nói lên ÇÜ®c tinh thÀn cûa T° 

Lâm T‰ rÒi. Ngài d¥n r¢ng, nh»ng ÇiŠu Bøt dåy Çó là Ç‹ Çánh 
phá: Çánh phá thành trì cûa s¿ cÓ chÃp, Çánh phá các chÙng bŒnh 
g†i là bŒnh không tiêu, bŒnh không có ÇÙc tin, bŒnh Çi tìm ki‰m 
ª ngoài. ñánh phá Ç‹ cªi trói cho ta tØ nh»ng ki‰n thÙc, nh»ng 
thành ki‰n, nh»ng nhÆn thÙc sai låc làm ta không c¿a quÆy ÇÜ®c. 
Nh»ng ÇiŠu T° nói có công døng nhÜ vÆy. BÃt cÙ m¶t ÇiŠu nào, 
m¶t câu nói nào, hay m¶t biŒn pháp nào có th‹ giúp ta Çánh phá 
ÇÜ®c thành trì cûa s¿ ngu dÓt, cûa s¿ cÓ chÃp, trÎ ÇÜ®c bŒnh và 
giúp cho ta thänh thÖi, ÇŠu là PhÆt Pháp, cho dù Çó là cûa T° nói 
hay cûa bÃt cÙ m¶t ngÜ©i nào nói. Tuy vÆy, chúng ta cÛng không 
nên coi Çó là khuôn vàng thÜ§c ng†c, không ÇÜ®c coi là ÇÓi 
tÜ®ng cûa s¿ th© phøng, không ÇÜ®c coi là chân lš tuyŒt ÇÓi. Có 
chi‰n tranh, có hÆn thù, phÀn l§n là do cuÒng tín và cÓ chÃp vào 
m¶t cái thÃy, m¶t cái hi‹u cûa mình, và cho Çó là chân lš tuyŒt 
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ÇÓi. Vì vÆy ta cho r¢ng ngÜ©i nào không theo ta là ngÜ©i Çó Çi 
theo con ÇÜ©ng tà và Çáng Ç‹ cho ta tiêu diŒt. N‰u ta là ngÜ©i 
Ti‰p HiŒn xuÃt gia hay tåi gia thì ta phäi thÃy r¢ng gi§i ÇÀu tiên 
cûa mÜ©i bÓn gi§i Ti‰p HiŒn Çã nói lên thái Ç¶ t¿ do, phá chÃp 
cûa Çåo Bøt rÒi.  

 
NhÜ vÆy, møc Çích cûa T° không phäi là ÇÜa ra nh»ng tÜ 

tÜªng uyên áo Ç‹ chúng ta h†c hÕi, Çàm luÆn và bÎ m¡c kËt vào. 
TÜ tÜªng uyên áo tÙc là nh»ng tÜ tÜªng rÃt sâu xa, rÃt mÀu 
nhiŒm, rÃt khó hi‹u. Ch» mystical thought không dÎch ÇÜ®c mÃy 
ch» tÜ tÜªng uyên áo. Mystical là thÀn bí. TÜ tÜªng uyên áo 
không phäi chÌ có thÀn bí mà thôi. Trong khi h†c m¶t kinh hay 
Ç†c m¶t bài tri‰t h†c, ta có khuynh hÜ§ng cho r¢ng trong kinh 
Çó hay trong bài tri‰t h†c Çó có nh»ng tÜ tÜªng rÃt sâu, rÃt  khó 
hi‹u, nó Çåi diŒn cho chân lš tuyŒt ÇÓi, và møc Çích cûa ta là 
phäi n¡m cho ÇÜ®c nh»ng tÜ tÜªng Çó, hi‹u nh»ng tÜ tÜªng Çó, 
vì vÆy ta Çã Ç‹ h‰t tâm trí vào viŒc Çào b§i và n¡m cho ÇÜ®c 
nh»ng tÜ tÜªng Çó.  

 
Thái Ç¶ Çi tìm ki‰m nh»ng tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ chÃt chÙa 

làm kho tàng gia bäo cûa mình, làm ki‰n thÙc cûa mình là thái 
Ç¶ không nên có trong khi Ç†c Lâm T‰ Løc. NhÜng phÀn l§n 
chúng ta ÇŠu h†c hÕi v§i tinh thÀn Çó. Chúng ta Çi ki‰m chác 
chân lš, ki‰m chác nh»ng tÜ tÜªng uyên áo trong kinh Çi‹n Ç‹ 
chÃt chÙa mà chúng ta không Çi tìm thuÓc Ç‹ trÎ bŒnh. Thành ra 
trong ch» uyên áo này có cái š profound, mysterious, 
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complicated, precious, absolute. N‰u Ç†c Lâm T‰ Løc v§i š 
niŒm Çi tìm nh»ng tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ chÃt chÙa vào kho ki‰n 
thÙc cûa mình là sai. Møc Çích cûa T° không phäi là ÇÜa ra 
nh»ng tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ chúng ta h†c hÕi, Çàm luÆn và m¡c 
kËt vào Çó.  

 
HiŒn nay bên Tàu, bên NhÆt, bên ViŒt Nam và bên ñåi 

Hàn ngÜ©i ta Çang h†c Lâm T‰ Løc nhÜ Çang nghiên cÙu m¶t 
væn bän rÃt bí hi‹m: phân tích tØng ch», tØng câu và Çàm luÆn 
rÃt nhiŠu. ñó chính là chuyŒn T° kœ nhÃt, ghét nhÃt. RÃt t¶i 
nghiŒp cho T° cÛng nhÜ rÃt t¶i nghiŒp cho Bøt. Nh»ng ÇiŠu Bøt 
dåy trong các kinh Çi‹n rÃt ÇÖn giän, rÃt th¿c t‰, nhÜng Ç‰n khi 
tÆp h®p låi nh»ng ÇiŠu Çó thì ta låi vi‰t ra thành nh»ng b¶ sách 
rÃt khó hi‹u. Khi Ç†c kinh, ta thÃy quá dÍ dàng, quá ÇÖn giän, 
nhÜng Ç‰n khi Ç†c luÆn (abhidharma) thì ta thÃy ‘tr©i Öi là nhÙc 
cái ÇÀu’, rÃt khó chÎu. GiÓng nhÜ m¶t s®i tóc chÈ ra làm tám, rÒi 
lÃy m¶t phÀn tám chÈ ra làm tám n»a, rÃt chi chít và rÃt mŒt. 
Væn h†c abhidharma Çã rÃt khô khan. ñáng lš nŠn væn h†c 
abhidharma là Ç‹ hŒ thÓng hóa và làm cho nŠn væn h†c cûa kh‰ 
kinh (sutra) dÍ hi‹u hÖn. NhÜng ngÜ®c låi, nŠn væn h†c 
abhidharma Çã làm cho nŠn væn h†c sutra bí hi‹m hÖn, r¡c rÓi 
hÖn và khó hi‹u hÖn. Thành ra phÆn s¿ cûa ta là phäi Çánh phá, 
phäi cªi trói và phäi trä låi cho Çåo Bøt tính ÇÖn giän 
(simplicity), tính t¿ nhiên, tính th¿c døng cûa nó. ñã có rÃt 
nhiŠu ngÜ©i PhÆt tº Çi sâu vào trong công trình nghiên cÙu và 
suy tÜ, và Çã làm cho giáo lš Çåo Bøt trª thành m¶t cái gì rÃt r¡c 
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rÓi. H† g†i Çó là uyên áo, cho Çó là mÀu nhiŒm, mà h† không 
bi‰t là h† Çã làm mÃt thì gi© cûa rÃt nhiŠu th‰ hŒ h†c giä và hành 
giä sau này. Vì vÆy, n‰u ta h†c Lâm T‰ Løc v§i møc Çích tìm 
cÀu nh»ng tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ Çàm luÆn và Ç‹ m¡c kËt vào là 
chúng ta Çã Çi ngÜ®c v§i š cûa T°. 

 
 ñây là m¶t ti‰ng chuông chánh niŒm. N‰u trong khi Ç†c 

Lâm T‰ Løc mà ta thÃy rã ra nh»ng khÓi u mê, ta thÃy ÇÜ®c 
chÙng bŒnh g†i là m¡c kËt, g†i là tiêu hóa không thông b¡t ÇÀu 
ÇÜ®c giäi tÕa, thì chúng ta bi‰t r¢ng chúng ta Çang h†c Lâm T‰ 
Løc Çúng. Còn n‰u càng Ç†c càng thÃy khó, càng Ç†c càng thÃy 
nhÙc ÇÀu, Çó là ta Çang h†c sai.  

 
Nh»ng giáo lš và nh»ng phÜÖng tiŒn thi thi‰t cûa ngÜ©i 

xÜa (ngÜ©i xÜa ª Çây là Bøt và T°) së trª thành nh»ng cái bÅy 
sÆp giam hãm ta, vì vÆy ta hãy cÄn thÆn, hãy nh§ tÃt cä nh»ng 
thi thi‰t Ãy, dù là tam thân, thÆp ÇÎa, th‰ gi§i hoa tång hay TÎnh 
Đ¶..., trÜ§c h‰t ÇŠu là nh»ng giä danh (T° g†i là danh tØ suông, 
væn cú, ch» nghïa). N‰u ta m¡c kËt vào nh»ng thi thi‰t Ãy, cho 
chúng là nh»ng th¿c tåi khách quan có m¥t ngoài ta, là ta Çã bÎ 
sa vào bÅy sÆp.  

 
Thi thi‰t là Ç¥t bày ra. ñ¥t bày ra v§i møc Çích là giúp 

ngÜ©i ta hi‹u. Ví dø nhÜ khi giäng vŠ tái sinh và luân hÒi, ta lÃy 
ra m¶t cây Çèn cÀy và m¶t t© giÃy rÒi ÇÓt t© giÃy Çó, và nói là t© 
giÃy vô sinh bÃt diŒt v.v..., thì tÃt cä nh»ng ÇiŠu Çó ÇŠu là thi 
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thi‰t. Thi thi‰t tÙc là nh»ng phÜÖng tiŒn quyŠn xäo (skillful 
means). T° dåy ta là ÇØng bÎ kËt vào nh»ng phÜÖng tiŒn quyŠn 
xäo Çó. TÃt cä nh»ng danh tØ, nh»ng ngôn ng», nh»ng hình änh 
ta ÇÜa ra là muÓn giúp cho ngÜ©i kia thÃy ÇÜ®c s¿ thÆt (nhÜng 
ngÜ©i kia có th‹ bÎ kËt vào nh»ng ngôn ng», hình änh, hay tÜ 
tÜªng Çó), cho nên ta phäi khéo léo và ngÜ©i nghe cÛng phäi 
khéo léo thì m§i không sinh ra tình trång hi‹u lÀm rÒi bÎ m¡c 
kËt.  

 
Nh»ng giáo lš và nh»ng phÜÖng tiŒn thi thi‰t cûa ngÜ©i 

xÜa (ngÜ©i xÜa ª Çây là Bøt và T°) së trª thành nh»ng cái bÅy 
sÆp giam hãm ta, vì vÆy ta hãy cÄn thÆn, hãy nh§ tÃt cä nh»ng 
thi thi‰t Ãy, dù là tam thân, thÆp ÇÎa, th‰ gi§i hoa tång hay TÎnh 
Đ¶..., trÜ§c h‰t ÇŠu là nh»ng giä danh (T° g†i là danh tØ suông, 
væn cú, ch» nghïa). ñó chÌ là ch» nghïa, chÌ là nh»ng š niŒm. 
Khi ÇÜa m¶t ngón tay Ç‹ chÌ m¥t træng, ngÜ©i ÇÜa ra ngón tay có 
thiŒn š giúp cho ngÜ©i kia thÃy ÇÜ®c m¥t træng, nhÜng n‰u ngÜ©i 
kia nhÆn lÀm ngón tay là m¥t træng, thì có s¿ thÃt båi. S¿ thÃt båi 
cûa ngÜ©i ÇÜa ngón tay và s¿ thÃt båi cûa ngÜ©i nhìn ngón tay. 
Lúc Çó ngón tay trª thành ngøc tù giam hãm ngÜ©i kia. N‰u 
ngÜ©i kia n¡m lÃy ngón tay và nghï r¢ng Çây là m¥t træng, thì 
ngÜ©i kia bÎ rÖi vào bÅy sÆp. Vì vÆy tÃt cä nh»ng l©i Bøt dåy, tÃt 
cä nh»ng l©i T° dåy, dù hay cách mÃy, dù khéo cách mÃy cÛng 
có th‹ trª thành nh»ng ngøc tù, nh»ng bÅy sÆp.  
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Ý niŒm này ÇÜ®c diÍn tä rÃt khéo léo trong kinh Xà Dø, 
tÙc là kinh NgÜ©i B¡t R¡n. ñÙc Th‰ Tôn nói: ‘Giáo lš cûa ta 
quš vÎ phäi h†c hÕi thông minh, áp døng m¶t cách khéo léo thì 
m§i ÇÜa låi l®i låc cho quš vÎ. Còn n‰u quš vÎ không khéo léo, 
không thông minh thì nh»ng giáo lš Ãy có th‹ håi quš vÎ, có th‹ 
trª thành nh»ng bÅy sÆp, nh»ng ngøc tù cho quš vÎ. CÛng nhÜ 
m¶t ngÜ©i b¡t r¡n bi‰t dùng nång Çè lên c° nó, rÒi lÃy tay n¡m 
vào c° nó thì nó không làm ÇÜ®c gì người đó; còn n‰u n¡m lÃy 
Çuôi cûa nó thì th‰ nào nó cÛng quay låi m° người đó ch‰t’. 
ChÜa có m¶t vÎ giáo chû nào, m¶t bÆc thÀy nào dám ví giáo lš 
cûa mình nhÜ m¶t con r¡n, có th‹ nguy hi‹m. Dù Çó là TÙ ñ‰, 
Bát Chánh ñåo, NgÛ Cæn, NgÛ L¿c, ThÃt BÒ ñŠ PhÀn, Bát 
Thánh ñåo PhÀn, cÛng có th‹ nguy hi‹m n‰u không h†c hÕi m¶t 
cách thông minh, n‰u bi‰n nh»ng giáo lš thành nh»ng giáo ÇiŠu 
Ç‹ th© phøng. ñó là thông ÇiŒp cûa kinh NgÜ©i B¡t R¡n, và Çó 
cÛng là thông ÇiŒp cûa kinh Kim CÜÖng. Kinh Kim CÜÖng là s¿ 
ti‰p nÓi cûa kinh NgÜ©i B¡t R¡n. Kinh Kim CÜÖng là kinh ñåi 
ThØa, còn kinh NgÜ©i B¡t R¡n là kinh Nguyên ThÌ. Câu nói n°i 
ti‰ng cûa kinh Kim CÜÖng là: ‘Giáo lš cûa ta cÛng nhÜ chi‰c bè 
Ç‹ Çi qua sông, mình phäi có khä næng buông bÕ chi‰c bè và 
ÇØng có cho chi‰c bè là b© bên kia. Cái g†i là Pháp mà còn phäi 
buông bÕ huÓng hÒ nh»ng cái không phäi là Pháp’. Pháp thÜ®ng 
vÎ xä hà huÓng phi pháp (Pháp Çích thÆt mà còn phäi buông bÕ, 
huÓng hÒ không phäi là Pháp Çích thÆt). Câu nói Çó là m¶t câu 
rÃt n°i ti‰ng cûa kinh Kim CÜÖng. TÜ tÜªng Çó n¢m ngay ª 
trong kinh NgÜ©i B¡t R¡n, m¶t kinh Nguyên ThÌ. M¶t kinh ÇÜ®c 
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coi là kinh Ti‹u thØa nhÜng låi là mË cûa kinh ñåi thØa bªi vì 
trong Çó có tÃt cä nh»ng tÜ tÜªng uyên áo cûa kinh ñåi thØa. ñó 
là kinh nói vŠ s¿ phá chÃp, nói vŠ phÜÖng pháp h†c hÕi và th¿c 
tÆp sao cho thông minh Ç‹ ÇØng bÎ kËt vào nh»ng cái bÅy sÆp 
cûa các bÆc thÀy. Các bÆc thÀy nói ra ÇiŠu gì, ta ÇØng có mù 
quáng tin theo và cho Çó là khuôn vàng thÜ§c ng†c. Ta phäi 
dùng trí tuŒ cûa mình Ç‹ hi‹u m¶t cách thông minh và Çem áp 
døng m¶t cách thông minh thì lúc Çó ta m§i là h†c trò giÕi. 

  
 N‰u ta m¡c kËt vào nh»ng thi thi‰t Ãy, cho chúng là 

nh»ng th¿c tåi khách quan có m¥t ngoài ta, là ta Çã bÎ sa vào 
bÅy sÆp. ñiŠu này rÃt rõ. Bøt, Pháp và Tæng là ba danh tØ. Khi 
nghe nói Bøt, Pháp và Tæng, ta cúi ÇÀu, ch¡p tay låi, quÿ xuÓng, 
và nghï ngay Ç‰n Bøt, Pháp và Tæng là ª trên mây hay ª mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, còn ª trong ta ch£ng có gì h‰t. Lúc Çó là ta Çã 
rÖi vào bÅy sÆp rÒi. Nghe nói TÎnh ñ¶ ª PhÜÖng Tây, ta hÜ§ng 
vŠ phÜÖng Çó nói: ‘Thôi, mình phäi phát tâm nhàm chán cõi Ta 
Bà này Ç‹ sau khi ch‰t qua bên Çó cho khÕe’. Nói nhÜ vÆy là rÖi 
vào bÅy sÆp rÒi. Mà bÅy sÆp giæng ra kh¡p nÖi mà bÜ§c m¶t 
bÜ§c là ta có th‹ rÖi vào bÅy sÆp liŠn lÆp tÙc. 

 
HiŒn bây gi© có rÃt nhiŠu siêu thÎ: siêu thÎ tâm linh, siêu 

thÎ tôn giáo v.v..., mà ª Çó bày ra bi‰t bao nhiêu món hàng, bi‰t 
bao nhiêu bÅy sÆp, ta chÌ cÀn Ç¶ng chân m¶t cái là r§t vào m¶t 
cái bÅy, và có th‹ rÖi vào cái bÅy Çó suÓt Ç©i. RÃt nguy hi‹m. 
Cho nên tinh thÀn cûa T° là tinh thÀn phá chÃp, tinh thÀn bäo tÒn 
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t¿ do Ç‹ ÇØng bÎ rÖi vào nh»ng bÅy sÆp. T° HuŒ Næng nói: ‘T¿ 
quy y PhÆt’ - con vŠ nÜÖng Bøt trong con. ñó là m¶t cách ch»a 
låi Ç‹ giúp ta thoát ra khÕi bÅy sÆp. Cho r¢ng Bøt ª ngoài ta, ta 
cÀn s¿ nÜÖng t¿a và ta phäi Çi ki‰m s¿ nÜÖng t¿a Çó ª bên ngoài, 
còn trong ta thì không có gì Ç‹ nÜÖng t¿a h‰t. ñó là rÖi vào bÅy 
sÆp rÒi. Cho nên ‘vŠ nÜÖng Bøt trong con’ là Ç‹ thÃy ÇÜ®c trong 
ta có t¿ tánh Bøt và ta có th‹ Quy Y ÇÜ®c nÖi tuŒ giác Çó, nÖi s¿ 
v»ng chãi Çó, nÖi häi Çäo t¿ thân Çó. Đó là m¶t cách cÙu chúng 
ta thoát khÕi m¶t trong nh»ng cái bÅy sÆp. VÆy thì ta nên hÕi là 
ta có Çang ª trong nh»ng cái bÅy sÆp hay không? Ta có phäi là 
con ngÜ©i t¿ do hay không?  

 
Các vÎ Çã th† gi§i Ti‰p HiŒn, Çã tøng gi§i Ti‰p HiŒn næm 

này sang næm khác, quš vÎ có thÃy tinh thÀn này ª trong nh»ng 
gi§i ÇÀu cûa mÜ©i bÓn gi§i Ti‰p HiŒn hay không? Chúng ta Ç†c 
m‡i tháng hai lÀn, nhÜng có th‹ chúng ta không thÃy ÇÜ®c chiŠu 
sâu cûa nh»ng ÇiŠu này. Chúng ta Ç†c nhÜ nh»ng con vËt mà 
không thÃy ÇÜ®c tinh thÀn phá chÃp, không thÃy ÇÜ®c bÀu tr©i 
bao la cûa t¿ do ª trong Çåo Bøt. Không ÇÜ®c vÜ§ng vào bÃt cÙ 
m¶t chû nghïa nào, m¶t lš thuy‰t nào, m¶t š thÙc hŒ nào dù là 
nh»ng giáo nghïa Bøt dåy. Có tôn giáo nào, có truyŠn thÓng nào 
dám nói r¢ng ‘ÇØng có tin mù quáng vào kinh Çi‹n cûa tôi, tin 
mù quáng vào kinh Çi‹n cûa tôi có th‹ là nguy hi‹m’ không? 
NhÜng trong Çåo Bøt các thÀy Çã nói nhÜ vÆy Çó. Nói r¢ng kinh 
Çi‹n có th‹ là con r¡n, không khéo là nó có th‹ trª låi c¡n mình. 
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Tinh thÀn phá chÃp trong Çåo Bøt là nét rÃt Ç¥c thù cûa 
truyŠn thÓng PhÆt Giáo. T¿ do này không phäi là thÙ t¿ do chính 
trÎ, t¿ do này l§n hÖn nhiŠu. ñó là t¿ do nhÆn thÙc, t¿ do ÇÓi v§i 
nh»ng š niŒm, nh»ng lš thuy‰t, nh»ng chû nghïa. Nh»ng lš 
thuy‰t, nh»ng chû nghïa là nh»ng nhà tù rÃt l§n, nó giam hãm 
không phäi m¶t ngÜ©i, hai ngÜ©i mà là hàng træm triŒu ngÜ©i. 
Nó làm cho hàng træm triŒu ngÜ©i ngÃt ngÜ trong vòng hai chøc 
næm, ba chøc næm, bäy chøc næm, mà chÜa có cÖ h¶i giäi tÕa. 
RÃt dÍ s®. Liên bang Xô Vi‰t là m¶t ví dø. Liên bang Xô Vi‰t bÎ 
giam hãm trong ngøc tù cûa š thÙc hŒ Mác Xít bäy mÜÖi næm, 
Çã tåo ra rÃt nhiŠu bi kÎch cho chính ngÜ©i dân ª trong nÜ§c. 
NgÜ©i nào không tin vào chû nghïa thì bÎ Çày, bÎ phåt, bÎ ÇÜa 
vào nhà thÜÖng Çiên và cho r¢ng bị Çiên mà th¿c t‰ họ không hŠ 
Çiên gì h‰t. ñäng không th‹ chÃp nhÆn ÇÜ®c nh»ng ngÜ©i nói 
ngÜ®c låi ÇÜ©ng lÓi, chû thuy‰t cûa ñäng. ñ‹ tiêu diŒt ngÜ©i Çó, 
ñäng nói ngÜ©i Çó bị bệnh tâm thần và yêu cầu bác sï kš m¶t t© 
giÃy xác nhÆn là ông này bị tâm thần, cÀn phäi ÇÜa vào bŒnh 
viŒn tâm thần Ç‹ ÇiŠu trÎ. Bi‰t bao nhiêu ngÜ©i Çã bÎ ÇÜa vào 
bŒnh viŒn tâm thần. ñó là hÆu quä cûa thái Ç¶ cuÒng tín và cÓ 
chÃp. Vì vÆy møc Çích ÇÀu tiên cûa giáo lš và s¿ th¿c tÆp cûa 
Çåo Bøt là Ç‹ công phá thành trì cûa cuÒng tín và cÓ chÃp. Cho 
nên møc Çích cûa T° là Çánh phá, mà Çánh phá b¢ng nh»ng 
phÜÖng tiŒn quyŠn xäo, và Lâm T‰ Løc là thÙ vÛ khí rÃt l®i håi.  

 
Khi nghe m¶t ÇiŠu gì hay h†c m¶t cái gì, ta có khuynh 

hÜ§ng muÓn n¡m lÃy ÇiŠu Çó, gi» lÃy cái Çó, chÙa chÃp nó và 
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coi nhÜ cûa gia bäo. ñ‰n khi nghe ngÜ©i khác nói khác cái ta 
vØa m§i h†c thì ta chÎu không n°i, vì ta Çã ÇÒng nhÃt ta v§i š 
niŒm Çó, giáo lš Çó. Ta Çã bÎ rÖi vào trong bÅy sÆp. NhÜng n‰u 
có ngÜ©i Ç‰n tìm cách tháo bÅy sÆp cho ta, ta låi giÆn ngÜ©i Çó, 
trách ngÜ©i Çó: ‘Tåi sao tôi Çang yên lành trong bÅy sÆp cûa tôi 
mà ông låi t§i móc tôi ra khÕi làm gì?’ S¿ thÆt là sau khi ta thoát 
ra khÕi cái bÅy sÆp này, ta có th‹ låi rÖi vào m¶t cái bÅy sÆp 
khác. Vì vÆy con ÇÜ©ng tâm linh có rÃt nhiŠu chÜ§ng ngåi và 
nguy hi‹m mà n‰u không có minh sÜ, không có bån lành thì ta 
có th‹ bÎ kËt rÃt nhiŠu lÀn. Do Çó ta phäi có thái Ç¶ phóng 
khoáng, s¤n sàng h†c hÕi, s¤n sàng buông bÕ. Và thiŒn tri thÙc 
là Ç‹ giúp ta vào nh»ng lúc Çó. 

 
Liên bang Xô Vi‰t Çã ôm lÃy lš thuy‰t chû nghïa Mác xít 

trong vòng bäy mÜÖi næm, Çã tåo ra bi‰t bao nhiêu kh° Çau, b‰ 
t¡c, và cho Ç‰n m¶t ngày m§i thÃy rõ ràng là họ Çã bÕ ra bäy 
mÜÖi næm m¶t cách rÃt oan u°ng. Trong bäy mÜÖi næm Çó h† 
vÅn tin tÜªng r¢ng con ÇÜ©ng này là con ÇÜ©ng duy nhÃt Ç‹ ÇÜa 
t§i s¿ phÒn vinh cûa dân t¶c và cûa ÇÃt nÜ§c, ngoài ra không còn 
con ÇÜ©ng nào khác. NgÜ©i h†c Çåo cÛng vÆy. NgÜ©i h†c Çåo 
cÛng có th‹ giam mình bäy mÜÖi næm trong m¶t cái bÅy sÆp. 
Xin quš vÎ nghï låi và Ç¥t câu hÕi r¢ng: Mình có Çang ª trong 
m¶t cái bÅy sÆp hay không? Mình có Çang m¡c vào nh»ng tiŒn 
nghi trong cái bÅy sÆp Çó cûa mình hay không? 
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Ta không nên Çi tìm cÀu Bøt, T°, BÒ Tát, tam thân, 
thÆp ÇÎa, th‰ gi§i hoa tång, lÀu các cûa Di L¥c ngoài ta. Ta 
phäi chÃm dÙt m†i tìm cÀu. Phäi ngÜng s¿ tìm cÀu ngay và 
hãy trª vŠ bän thân trong giây phút hiŒn tåi. Bän thân trong 
giây phút hiŒn tåi chÙa Ç¿ng tÃt cä nh»ng gì ta muÓn tìm 
cÀu: pháp thân, bát nhã, giäi thoát, Bøt, T° và các cõi nÜ§c 
trang nghiêm. Bän thân ª Çây không h£n là næm uÄn, vì næm 
uÄn vô thÜ©ng có Çó không Çó. NhÜng bän thân cÛng không 
phäi là m¶t cái gì có th‹ nhÆn thÙc ngoài næm uÄn, bªi vì nh© 
có næm uÄn nÜÖng nhau mà ta nhÆn diŒn ÇÜ®c bän thân Ãy 
vÓn là con ngÜ©i thÆt cûa chính ta. Con ngÜ©i thÆt Ãy là chân 
tâm sáng chói có diŒu døng nhÆn diŒn và ti‰p xúc v§i m†i 
mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng: T° g†i Çó là cái tinh minh sáng r« 
bi‹u hiŒn thành sáu Çåo thÀn quang: khä næng thÃy, nghe, 
ngºi, n‰m, xúc chåm và tÜ duy. Næm uÄn là vô thÜ©ng nhÜng 
bän tâm bi‹u hiŒn nh© næm uÄn là con ngÜ©i thÆt cûa ta thì 
không sinh, không diŒt, không có, không không, vÜ®t thoát 
m†i khái niŒm. ñó là con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí (nghïa là 
không th‹ ÇÜ®c ÇÒng nhÃt v§i m¶t uÄn trong næm uÄn ho¥c 
cä næm uÄn). Con ngÜ©i thÆt Çó là Bøt. Bøt không phäi là 
m¶t th¿c th‹ có ngoài con ngÜ©i thÆt Çó. Bøt và chúng sinh 
không phäi là hai th¿c th‹ riêng biŒt (PhÆt sinh vô nhÎ). N‰u 
không thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, n‰u không có ÇÙc tin v»ng chãi 
nÖi s¿ thÆt này, thì không bao gi© chÃm dÙt ÇÜ®c s¿ tìm cÀu, 
phóng th‹, vÅn không dØng låi ÇÜ®c Ç‹ làm m¶t con ngÜ©i vô 
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s¿, vÅn còn có khuynh hÜ§ng chán phàm yêu thánh, vÅn 
chÜa có ÇÜ®c hånh phúc và an vui thÆt s¿. 

 
 Ta không nên Çi tìm cÀu Bøt, T°, BÒ Tát, tam thân, thÆp 

ÇÎa, th‰ gi§i hoa tång, lÀu các cûa Di L¥c ngoài ta. ñây là l©i 
cûa T° nói. Là ngÜ©i h†c Çåo, ta luôn luôn Çi tìm cÀu: ta Çi tìm 
cÀu ThÜ®ng ñ‰, ta Çi tìm cÀu Chúa Ki Tô, ta Çi tìm cÀu Allah, ta 
Çi tìm cÀu Thiên QuÓc, ta Çi tìm cÀu Bøt và BÒ Tát v.v..., ª 
ngoài ta. ñó là tâm trång cûa sÓ Çông. Ÿ các giáo lš, ta ÇÜ®c h†c 
r¢ng tÃt cä ÇŠu n¢m ª trong trái tim cûa ta: ThÜ®ng ñ‰ n¢m ª 
trong trái tim cûa anh, Thiên QuÓc n¢m ª trong trái tim cûa chÎ, 
TÎnh ñ¶ là duy tâm, PhÆt ª trong tâm. Chúng ta nghe nh»ng 
ÇiŠu Çó nhÜng chúng ta Çâu có tin. Nh»ng giáo nghïa Çó Çâu 
phäi là không có? Có Çó, nhÜng vì chúng ta không chÎu tin, 
chúng ta chÌ muÓn tin r¢ng chúng ta là con sÓ không, nghèo Çói 
xác xÖ, cho nên muÓn Çi tìm ki‰m m¶t chút tình thÜÖng, m¶t 
chút trí tuŒ ª bên ngoài. ñó là thái Ç¶ cûa Ça sÓ và Çó là thái Ç¶ 
mà T° Lâm T‰ muÓn công phá trÜ§c tiên. Thành ra Çi tìm cÀu 
Bøt, T°, BÒ Tát, tam thân, thÆp ÇÎa ª trong tÜÖng lai và ª ÇÎa 
phÜÖng khác hay ª m¶t th‰ gi§i khác, là l‡i lÀm ÇÀu tiên mà 
chúng ta m¡c phäi. N‰u chúng ta bi‰t trª vŠ trong giây phút hiŒn 
tåi, sÓng cho sâu s¡c v§i giây phút hiŒn tåi, ti‰p xúc v§i nh»ng 
mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng trong giây phút hiŒn tåi, thì tÃt cä nh»ng 
gì chúng ta tìm cÀu së bi‹u hiŒn ra ngay trong giây phút hiŒn tåi 
Çó. Thiên QuÓc hay TÎnh ñ¶, ThÜ®ng ñ‰ hay Chúa Ki Tô, Bøt 
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Thích Ca hay Bøt Di L¥c trong tÜÖng lai ÇŠu có m¥t trong giây 
phút hiŒn tåi.  

 
Ta phäi chÃm dÙt m†i tìm cÀu. ñây Çích th¿c là giáo lš 

cûa Bøt. ñó là giáo lš Vô Tác (apranihita), m¶t trong Ba Cánh 
Cºa Giäi Thoát. Ba Cánh Cºa Giäi Thoát là Không, Vô tÜ§ng và 
Vô tác. Vô tác tÙc là không Ç¥t trÜ§c mình m¶t ÇÓi tÜ®ng Ç‹ tìm 
cÀu và chåy theo. ChÃm dÙt s¿ tìm cÀu, vì cái mà ta tìm cÀu Çã 
có s¤n trong ta, ngay trong giây phút hiŒn tåi. CÛng nhÜ m¶t Ç®t 
sóng: nó bÃt an, nó kh° Çau, nó lo s®, nó Çi tìm cÀu giäi thoát và 
m¶t nŠn täng v»ng chãi, nó vÜÖn t§i Ç‹ tìm cÀu, nhÜng kÿ th¿c 
cái nó Çi tìm cÀu låi chính là bän thân nó. N‰u nó bi‰t nó chính 
là nÜ§c rÒi thì nó giäi thoát, nó không còn bÎ nh»ng š niŒm sinh, 
diŒt, có, không, còn, mÃt làm cho thÃt Çiên bát Çäo n»a. Vä låi, 
sóng mà Çi tìm nÜ§c thì thÆt là buÒn cÜ©i. Sóng Çâu có cÀn phäi 
vÜÖn t§i m¶t phÜÖng tr©i nào khác Ç‹ Çi tìm nÜ§c, bªi vì sóng Çã 
là nÜ§c ngay trong giây phút hiŒn tåi rÒi. Nh»ng cái mà chúng ta 
Çi tìm cÀu Çã Çang có m¥t ngay trong giây phút hiŒn tåi. Anh 
Çang là cái mà anh muÓn trª thành Çó. You are already what you 
want to become. Ni‰t Bàn hay TÎnh ñ¶ Çã Çang n¢m s© s© ngay 
trong bän thân ta và chung quanh ta trong giây phút hiŒn tåi. Cái 
Çó g†i là vô tác, cánh cºa giäi thoát thÙ ba và cÛng là nŠn täng 
cûa giáo lš Vô ñ¡c: không có Ç¡c cÛng không có sª Ç¡c, không 
có tìm cÀu cÛng không có ÇÓi tÜ®ng cûa s¿ tìm cÀu. 
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Ta phäi chÃm dÙt m†i s¿ tìm cÀu, phäi ngÜng s¿ tìm cÀu 
ngay và hãy trª vŠ bän thân ngay trong giây phút hiŒn tåi. Bän 
thân trong giây phút hiŒn tåi chÙa Ç¿ng tÃt cä nh»ng gì ta muÓn 
tìm cÀu: pháp thân, bát nhã, giäi thoát, Bøt, T° và các cõi nÜ§c 
trang nghiêm. Bän thân ª Çây không h£n là næm uÄn, vì næm 
uÄn vô thÜ©ng có Çó không Çó, nhÜng bän thân cÛng không phäi 
là m¶t cái gì có th‹ nhÆn thÙc ngoài næm uÄn, bªi vì nh© có næm 
uÄn nÜÖng nhau mà ta nhÆn diŒn ÇÜ®c bän thân Ãy vÓn là con 
ngÜ©i thÆt cûa chính ta. 

 
ñây là m¶t ÇŠ tài muôn thuª trong Çåo Bøt, bªi vì giáo 

lš Çåo Bøt d¿a trên tuŒ giác g†i là vô ngã. Trong khi Çó, ta nói 
t§i bän thân nhÜ là m¶t cái ngã. Chúng ta bi‰t có nhiŠu quan 
niŒm vŠ ngã:  

- ThÙ nhÃt, cho r¢ng næm uÄn này là ta, là ngã. ñó là 
tà ki‰n thÙ nhÃt.   

- ThÙ hai, cho r¢ng thân này không phäi là ngã mà là 
cûa ngã (ngã sª) - thân này không phäi là ta nhÜng là 
cûa ta. Næm uÄn không phäi là ta, nhÜng næm uÄn là vÆt 
sª h»u cûa ta. ñó là tà ki‰n thÙ hai.  

- ThÙ ba, cho r¢ng thân này không phäi là ta, nhÜng 
ta có trong thân này và thân này có trong ta. Cái Çó g†i 
là tÜÖng tåi. ñó là tà ki‰n thÙ ba.  

 
TÜÖng tåi nghïa là có trong nhau. Ba quan niŒm Çó ÇÜ®c 

l¥p låi nhiŠu lÀn trong kinh Bøt dåy cho thÀy La HÀu La. Bøt nói 
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r¢ng: Thân này không phäi là ta, không phäi là cûa ta, cÛng 
không phäi ª trong ta, mà ta cÛng không phäi Çang ª trong thân 
này. ñó là ba ki‰n chÃp: 

1- Ta là uÄn (ngã) 
2- Ta không phäi là uÄn nhÜng uÄn thu¶c vŠ ta (ngã sª). 
3- Ta ª trong uÄn, uÄn ª trong ta (tÜÖng tåi). 

 
Trong ti‰ng phån có ch» Atma là ngã, và có ch» Pudgala 

là ngÜ©i (có khi dùng ch» Purusa). Có khi ta thÃy hai cái là m¶t: 
Atma tÙc là Pudgala. Pudgala dÎch âm là B° Ç¥c già la. Trong 
hai mÜÖi mÃy tông phái PhÆt giáo, có m¶t phái g†i là 
Pudgalavada, chû trÜÖng có con ngÜ©i và gÀn nhÜ là chû trÜÖng 
có ngã. Nói nhÜ vÆy là vì tông phái này t¿ xÜng là cæn cÙ trên 
kinh Çi‹n và Üa trích dÅn m¶t câu trong kinh Tæng NhÃt A Hàm: 
‘Có m¶t con ngÜ©i trên th‰ gian mà s¿ xuÃt hiŒn cûa con ngÜ©i 
Çó Çem låi không bi‰t bao nhiêu l®i låc cho th‰ gian và cho 
muôn loài. NgÜ©i Ãy là ai? NgÜ©i Ãy là Bøt’. Câu Çó rÃt n°i 
ti‰ng. H† chÌ cÀn trích dÅn câu Çó, Çû Ç‹ chÙng minh là có con 
ngÜ©i, tÙc là có cái ngã cûa ĐÙc Th‰ Tôn, trong khi giáo lš cûa 
Çåo Bøt là vô ngã. TÃt cä các kinh sÜ, cÛng nhÜ các giäng sÜ, 
các pháp sÜ ÇŠu diÍn thuy‰t và ÇŠu dùng tÃt cä m†i lš luÆn có 
th‹ có ÇÜ®c, Ç‹ chÙng minh là không có ngã, không có con 
ngÜ©i, thì phái Pudgalavada chû trÜÖng là có con ngÜ©i, có ngã. 
Phái Pudgalavada gÀn nhÜ ÇÜ®c coi là phái không chính thÓng, 
vì Çã công nhÆn là có con ngÜ©i và có ngã. NhÜng phái này låi 
có rÃt nhiŠu ngÜ©i theo. Sº ghi chép låi là khi ngài HuyŠn Trang 
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qua ƒn ñ¶ thÌnh kinh, phái này rÃt månh, có ít nhÃt là næm 
m  ngàn thÀy Çi theo. ươi

 
Ý hÜ§ng chÃp ngã là m¶t š hÜ§ng rÃt sâu dày, vì vÆy tuy 

Bøt nói vô ngã, nhÜng ÇŒ tº cûa NgÜ©i cÛng cÓ tìm ra m¶t cái 
ngã Ç‹ bám vào. RÃt khó suy tÜ n‰u nói là không có ngã, cho 
nên Çã sinh ra m¶t quan niŒm rÃt vi t‰ vŠ ngã Çó là: phi tÙc phi 
ly uÄn, gÒm hai phÀn là phi tÙc uÄn (không phäi là uÄn) và phi ly 
uÄn (không phäi ngoài uÄn mà có). Quan niŒm này rÃt t‰ nhÎ, nó 
cÓ g¡ng chÙng minh là có m¶t cái ngã và ÇÒng th©i tìm cách Ç‹ 
thoát ra khÕi ba ki‰n chÃp mà Bøt Çã dåy trong kinh La HÀu La. 
Nghĩa là: cái ngã Çó có, nhÜng nó không phäi là uÄn, và cÛng 
không phäi lìa uÄn mà có.  

 
Phäi ngÜng s¿ tìm cÀu ngay và hãy trª vŠ bän thân ngay 

trong giây phút hiŒn tåi. M‡i khi nghe nói t§i bän thân, chúng ta 
có th‹ nghï là næm uÄn. Bän thân ª Çây không h£n là næm uÄn, 
vì næm uÄn vô thÜ©ng có Çó không Çó. Ch» h£n này rÃt khéo, nó 
không phäi là næm uÄn, nhÜng cÛng không phäi tìm cÀu ngoài 
næm uÄn. Ta không ÇÒng nhÃt ta v§i næm uÄn, nhÜng ta bi‰t r¢ng 
ngoài næm uÄn thì cÛng không có bän thân. Phi tÙc phi ly  nghïa 
là không phäi cái Çó, nhÜng cÛng không phäi lìa cái Çó mà có 
ÇÜ®c.  

 
Vì næm uÄn vô thÜ©ng có Çó không Çó, nhÜng bän thân 

cÛng không phäi là m¶t cái gì có th‹ nhÆn thÙc ngoài næm uÄn, 
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bªi vì nh© có næm uÄn nÜÖng nhau mà ta nhÆn diŒn ÇÜ®c bän 
thân Ãy vÓn là con ngÜ©i thÆt cûa chính ta. Con ngÜ©i thÆt Ãy là 
chân tâm sáng chói có diŒu døng nhÆn diŒn và ti‰p xúc v§i m†i 
mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng: T° g†i Çó là cái tinh minh sáng r« bi‹u 
hiŒn thành sáu Çåo thÀn quang: khä næng thÃy, nghe, ngºi, n‰m, 
xúc chåm và tÜ duy. Næm uÄn là vô thÜ©ng nhÜng bän tâm bi‹u 
hiŒn nh© næm uÄn là con ngÜ©i thÆt cûa ta thì không sinh, không 
diŒt, không có, không không, vÜ®t thoát m†i khái niŒm. ñó là 
con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí. 

 
 NgÜ©i thÆt ª Çây là dÎch tØ ch» chân nhân. Vô vÎ chân 

nhân, con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí. Vô vÎ nghïa là không xác 
ÇÎnh ÇÜ®c vÎ trí trong không gian và th©i gian. Các nhà khoa h†c 
vÆt lš, khi nghiên cÙu vŠ nh»ng vÆt th‹ li ti, nh»ng chÃt Çi‹m 
(elementary particals), nh»ng håt ÇiŒn tº (electrons), hay nh»ng 
gi§i tº (mesons), cÛng Çã nói nhÜ vÆy: không th‹ nào xác ÇÎnh 
ÇÜ®c vÎ trí cûa m¶t ÇiŒn tº trong không gian và trong th©i gian. 
NhÜng không th‹ nói là ÇiŒn tº không có. Con ngÜ©i thÆt cûa 
chúng ta cÛng vÆy. Không th‹ nói là không có con ngÜ©i thÆt, 
nhÜng xác ÇÎnh nó trong vÎ trí không gian và th©i gian nhÜ L¶c 
Uy‹n ª Escondido thì không ÇÜ®c. L¶c Uy‹n thì ta có th‹ nói là 
ª South California hay Escondido, nhÜng Çi sâu vào bän thân 
th¿c tåi cûa m¶t ÇiŒn tº, m¶t trung hòa tº, m¶t gi§i tº thì không 
th‹ xác ÇÎnh ÇÜ®c vÎ trí cûa chúng ª trong không gian và th©i 
gian nhÜ vÆy. VÎ ª Çây không phäi là m¶t chÙc vÎ nhÜ chÙc vÎ 
t°ng thÓng, b¶ trÜªng, tri khÓ, tri xa, giáo th†, hay thÙc xoa ma 
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na. VÎ ª Çây không phäi là m¶t vÎ trí hay m¶t chÙc vÎ. Vô vÎ 
chân nhân nghïa là con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí, không th‹ 
ÇÜ®c ÇÒng nhÃt v§i m¶t uÄn trong næm uÄn ho¥c cä næm uÄn. 

 
Bªi vì nh© có næm uÄn nÜÖng nhau mà ta nhÆn diŒn ÇÜ®c 

bän thân Ãy vÓn là con ngÜ©i thÆt cûa chính ta. Con ngÜ©i thÆt 
Ãy là chân tâm sáng chói, có diŒu døng và có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c 
v§i m†i mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng. Ta có chân tâm sáng chói Çó, 
nhÜng ta không sº døng, ta cÙ lo sº døng tâm lo s®, tâm tìm cÀu, 
tâm tham muÓn. Chân tâm sáng chói nghïa là có công døng mÀu 
nhiŒm, có khä næng ti‰p xúc ÇÜ®c v§i tÃt cä mÀu nhiŒm cûa s¿ 
sÓng. T° g†i Çó là cái tinh minh sáng r«, bi‹u hiŒn thành sáu Çåo 
thÀn quang (cái thÃy, cái nghe, cái ngºi, cái n‰m, cái xúc chåm 
và cái tÜ duy). Khi sáu cæn ti‰p xúc v§i sáu trÀn thì bi‹u hiŒn ra 
sáu thÙc. V§i sáu thÙc Çó, ta có th‹ làm ra tÃt cä các phép lå mà 
chÜ Bøt và chÜ BÒ tát Çã làm. Ví dø, ta ngÒi Çây nhìn núi. N‰u 
ta bi‰t sº døng cái thÃy cûa mình thì cái thÃy Çó có th‹ trª thành 
m¶t Çåo hào quang, có khä næng chi‰u sáng, cho ta nhìn thÃy núi 
là m¶t s¿ mÀu nhiŒm. Ngày hôm qua, ngÒi v§i thÎ giä bên cºa 
s°, tôi chÌ cho thÎ giä thÃy ng†n núi ª phÜÖng Tây. Tôi nói:  

- Con nhìn kìa, con có thÃy tòa núi Çó không? Nó là m¶t 
cái chung cÜ vï Çåi, có bi‰t bao nhiêu loài Çang sÓng trong 
chung cÜ Çó m¶t cách rÃt tiŒn nghi. Có hàng triŒu sinh vÆt Çang 
sÓng ª Çó, m‡i loài có ch‡ cÜ trú riêng, có th¿c phÄm và có 
quy‰n thu¶c riêng cûa nó. Nhìn Çi con!  
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Lúc Çó, ta thÃy ÇÜ®c loài ngÜ©i cûa mình chÌ có m¥t 
chØng næm træm ngÜ©i trên núi mà thôi, m¶t phÀn rÃt nhÕ cûa 
núi rØng L¶c Uy‹n. Ta cÛng có m¶t vài cÜ xá, có kho thÙc æn, 
và cÛng Çi lên Çi xuÓng. Trong khi Çó, trên ng†n núi kia hàng 
træm vån chúng sanh cÛng Çang làm nhÜ vÆy m¶t cách rÃt im 
l¥ng. H† có nŠn væn minh cûa h†, và h† có ch‡ cÜ trú riêng. Khi 
nhìn nhÜ vÆy, ta thÃy rÃt mÀu nhiŒm. Ta thÃy ÇÜ®c liên hŒ gi»a 
ta và các loài sinh vÆt. Ta kính tr†ng h†, h† kính tr†ng ta. VÆy 
thì, cái thÃy Çó do Çâu mà có? ñó là do sº døng Çåo thÀn quang 
thÙ nhÃt: cái thÃy cûa ta. Bøt và chÜ vÎ BÒ Tát nhìn cu¶c Ç©i nhÜ 
vÆy. Nhìn bÀu tr©i, nhìn ngân hà, nhìn m¥t træng, nhìn Çám mây, 
nhìn dòng suÓi, nhìn ng†n núi v.v..., ta thÃy ÇÜ®c tÃt cä nh»ng 
nhiŒm mÀu trong th‰ gi§i Hoa Tång Çang có m¥t trong gi© phút 
hiŒn tåi. Cái m¶t n¢m trong cái tÃt cä. S¿ sÓng cûa con ngÜ©i 
không th‹ có m¥t n‰u thi‰u s¿ có m¥t cûa các loài khác. Không 
khí chúng ta Çang hít thª trong m‡i giây m‡i phút này là do các 
loài khác cung cÃp. Hít vào m¶t hÖi thª, chúng ta cäm thÃy rÃt 
bi‰t Ön: n‰u không có nh»ng loài cây ÇÙng xung quanh Çây và 
chúng cÛng Çang thª thì ta không có ÇÜ®c dÜ«ng khí Çó Ç‹ thª. 
ñó là m¶t phép lå. Phép lå Çó giúp ta ti‰p xúc ÇÜ®c v§i nh»ng 
mÀu nhiŒm cûa s¿ sÓng trong giây phút hiŒn tåi. Hoàn cänh Çó 
là TÎnh Đ¶ hay là ÇÎa ngøc thì cÛng do ta có bi‰t sº døng sáu 
Çåo thÀn quang cûa mình hay không mà thôi. Sáu Çåo thÀn 
quang luôn có Çó, ta không th‹ nói là không có. N‰u ta Ç‹ tâm lo 
buÒn, giÆn h©n, tìm ki‰m, tuyŒt v†ng v.v... phát khªi và trÃn 
ng¿, Çó là ta Çang không bi‰t sº døng sáu Çåo thÀn quang mà 
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chÎu ch‰t trong hoàn cänh cûa mình. VÃn ÇŠ là phäi trª vŠ Ç‹ sº 
døng m¶t cách khéo léo sáu Çåo thÀn quang Çó, tÙc là sáu thÙc. 
Khi sáu thÙc bÎ nh»ng phiŠn não che lÃp thì ta sº døng rÃt khó 
khæn. NhÜng n‰u ÇÜ®c thÀy, ÇÜ®c bån chÌ dÅn và nh¡c nhª, thì ta 
b¡t Çầu bi‰t sº døng ÇÜ®c sáu Çåo thÀn quang Çó Ç‹ có th‹ nuôi 
dÜ«ng và làm bi‹u hiŒn th‰ gi§i cûa Hoa Tång. Nh»ng lâu Çài 
cûa ÇÙc Di L¥c, nh»ng hàng châu báu trang nghiêm cûa cõi TÎnh 
ñ¶ có m¥t ngay bây gi© và ngay tåi Çây.  

 
Chính bän thân næm uÄn cûa chúng ta cÛng rÃt mÀu 

nhiŒm. Nh»ng phép thÀn thông mà chÜ Bøt và chÜ BÒ Tát làm 
ÇÜ®c thì ta cÛng có th‹ làm ÇÜ®c, và làm ÇÜ®c ngay bây gi© và 
ngay ª Çây. Sª dï ta làm ÇÜ®c là do ta bi‰t sº døng sáu Çåo thÀn 
quang. Khi nó bÎ mê m©, bÎ phiŠn não thì ta g†i nó là thÙc. 
NhÜng khi nó t¿ do thì ta g†i nó là trí. CÛng là nó mà thôi. CÛng 
nhÜ ly nÜ§c Çøc, n‰u Ç‹ cho l¡ng låi thì thành ly nÜ§c trong, 
nhÜng n‰u Ç° ly nÜ§c Çøc Çi thì không còn ly nÜ§c n»a, mà cÛng 
không có nÜ§c trong. Vì vÆy T° m§i nói r¢ng: Các vÎ Çang ngÒi 
nghe pháp Çây - chính các vÎ là PhÆt, là T°. Chính các vÎ có th‹ 
sº døng sáu Çåo thÀn quang Ç‹ làm cho lâu Çài, ÇŠn các cûa ÇÙc 
Di L¥c có m¥t trong gi© phút hiŒn tåi. Quš vÎ có thì gi© ng¡m 
núi hay không? Sº døng Çåo thÀn quang thÙ nhÃt Ç‹ ng¡m núi 
Çi, rÒi các vÎ së thÃy r¢ng cái mà mình Çi tìm cÀu nó Çang n¢m 
ngay ª tåi ch‡. Và n‰u ta không có hånh phúc là tåi vì ta chÙ 
không phäi tåi vì ngÜ©i kia. 
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Con ngÜ©i thÆt Çó là Bøt. Bøt không phäi là m¶t th¿c th‹ 
có ngoài con ngÜ©i thÆt Çó. Bøt và chúng sinh không phäi là hai 
th¿c th‹ riêng biŒt (PhÆt sinh vô nhÎ). PhÆt tÙc là Bøt. Sinh là 
chúng sinh. ThÜ©ng thÜ©ng, chúng ta phân biŒt hai cái khác 
nhau: chúng sinh thì không phäi là Bøt, mà Bøt không phäi là 
chúng sinh. Trong giáo lš này, Bøt và chúng sinh không phäi là 
hai cái tách r©i nhau: ngoài cái này thì không có cái kia, ngoài 
cái kia thì không có cái này; ngoài Bøt thì không có chúng sinh, 
ngoài chúng sinh thì không có Bøt. Vì vÆy cái mà ta g†i là 
ngÜ©i, là ta, là chúng sinh Çó, n‰u nhìn cho kÏ thì së thÃy Bøt ª 
trong Çó. 

 
N‰u không thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, n‰u không có ÇÙc tin 

v»ng chãi nÖi s¿ thÆt này, thì không bao gi© chÃm dÙt ÇÜ®c s¿ 
tìm cÀu, phóng th‹, vÅn không dØng låi ÇÜ®c Ç‹ làm m¶t con 
ngÜ©i vô s¿, vÅn còn có khuynh hÜ§ng chán phàm yêu thánh, 
vÅn chÜa có ÇÜ®c hånh phúc và an vui thÆt s¿.  

 
ñoån væn này có th‹ rÃt hiŒn Çåi. HiŒn bây gi© khoa h†c 

cÛng Çang Çi tìm nguÒn gÓc cûa tâm thÙc. Có m¶t môn khoa h†c 
tên là Neuroscience, khoa h†c vŠ thÀn kinh não b¶, Çang tìm 
m†i cách Ç‹ nghiên cÙu và tìm hi‹u là thÙc ÇÜ®c phát hiŒn tØ 
nh»ng cæn bän nào: 

1- ThÙc có phäi là não b¶ hay không?  
2- ThÙc và não b¶ có phäi là hai th¿c tåi khác nhau  

 không?  
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3- Não b¶ n¢m trong thÙc, hay thÙc n¢m trong não b¶?  
 
Khoa h†c não b¶ Çang khám phá ra nhiŠu ÇiŠu rÃt hay. 

TrÜ§c h‰t, h† khám phá ra r¢ng trong não b¶ không có m¶t 
trung tâm n¡m chû quyŠn và ra lŒnh. Khoa h†c Çã không tìm 
thÃy m¶t trung tâm nhÜ vÆy ª trong não b¶. Trong quân Ç¶i thì 
có t°ng tÜ lŒnh, nÖi ÇÜa lŒnh xuÓng cho các ÇÖn vÎ nhÕ. Ÿ các 
ÇÖn vÎ cÛng vÆy. NhÜng trong não b¶ cûa chúng ta, không có 
m¶t trung tâm ÇiŠu khi‹n, không có m¶t Çåi bän doanh, không 
có m¶t ÇÖn vÎ ÇÜa lŒnh ra. NgÜ©i ta chÌ thÃy có nhiŠu phÀn khác 
nhau cûa não b¶, m‡i phÀn có m¶t lïnh v¿c hoåt Ç¶ng riêng, và 
n‰u các phÀn Çó không h®p tác v§i nhau, không có truyŠn thông 
v§i nhau, thì không làm phát sinh ÇÜ®c š thÙc. Vì vÆy khoa h†c 
bây gi©, k‹ cä khoa sinh lš h†c và khoa h†c vŠ não b¶, Çã cho 
thÃy rõ s¿ thÆt vŠ vô ngã. 

  
Ngày xÜa, các tri‰t gia có khuynh hÜ§ng nghï r¢ng trong 

ÇÀu mình có m¶t chû th‹, m¶t cái ngã n¢m Çâu Çó trong óc. Cái 
chû th‹ Çó nhìn ra b¢ng cºa con m¡t, l¡ng nghe b¢ng cºa l‡ tai, 
và ti‰p nhÆn nh»ng d» kiŒn cûa th‰ gi§i bên ngoài rÒi t¿ tåo ra 
hình änh cûa th‰ gi§i bên ngoài Çó. Th‰ gi§i bên ngoài Çúng hay 
sai thì chÜa bi‰t, nhÜng nh© sáu cái cºa Çó mà cái ngã nhÕ xíu ª 
bên trong nhÆn thÙc ÇÜ®c th‰ gi§i bên ngoài. Bây gi© khoa h†c 
Çã chÙng minh rõ ràng r¢ng không có cái anh chàng nhÕ xíu 
n¢m ª trong nhìn ra ngoài cºa s° Ç‹ ti‰p nhÆn d» kiŒn. Bây gi© 
khoa h†c não b¶ thÜ©ng dùng hình änh cûa m¶t dàn nhåc hòa 
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tÃu gÒm có nh»ng nhåc công khác nhau, sº døng nh»ng nhåc khí 
khác nhau và có s¿ truyŠn thông v§i nhau. Nhìn vào, ta có th‹ 
thÃy bän nhåc, ta có th‹ thÃy døng cø, ta có th‹ thÃy nhåc công, 
ta thÃy Çû tÃt cä. NhÜng tÃt cä nh»ng cái Çó không phäi là nhåc. 
ChÌ khi nào bän nhåc ÇÜ®c Çánh lên thì chúng ta m§i nghe ÇÜ®c 
nhåc. TrÜ§c Çó, ta không th‹ nào nhÆn thÙc ÇÜ®c bän nhåc dù Çã 
có nh»ng nÓt nhåc, Çã có nh»ng nhåc khí, Çã có nh»ng nhåc 
công ª Çó. ChÌ khi nào có s¿ phÓi h®p, chÌ khi nào nhåc khí 
ÇÜ®c tÃu lên, thì bän nhåc m§i hình thành, lúc Çó chúng ta m§i 
nghe ÇÜ®c bän nhåc. Ý thÙc (consciousness) cÛng vÆy. Nó 
không phäi là m¶t cái gì có s¤n ª bên trong, nó không trÓn ª 
trong nh»ng t‰ bào hay trong b¶ óc cûa mình, mà nó là s¿ truyŠn 
thông gi»a nh»ng t‰ bào óc v§i nhau. M‡i b¶ phÆn, m‡i vùng 
khác nhau cûa b¶ óc, Çi vŠ phía chuyên môn. M¶t vùng không 
làm gì ÇÜ®c h‰t, nhÜng khi tÃt cä các vùng h®p tác v§i nhau và  
phÓi h®p v§i nhau thì t¿ nhiên phát sinh ra thÙc. Vì vÆy ñÙc Th‰ 
Tôn dåy là thÙc (cÛng nhÜ s¡c, th†, tÜªng và hành) chÌ là m¶t 
trong næm uÄn thôi. Nghïa là thÙc muÓn ÇÜ®c bi‹u hiŒn thì  phäi 
d¿a trên s¡c, th†, tÜªng, và hành; hành muÓn bi‹u hiŒn thì phäi 
d¿a trên s¡c, th†, tÜªng, và thÙc. S¡c là cÖ th‹ cûa ta, n‰u muÓn 
bi‹u hiŒn cÛng phäi d¿a trên th†, tÜªng, hành, và thÙc. Cho nên 
không có m¶t uÄn nào trong næm uÄn mà t¿ mình có m¥t, hay 
Ç¶c lÆp v§i bÓn uÄn kia ÇÜ®c. TÃt cä các uÄn ÇŠu phäi d¿a trên 
các uÄn khác mà bi‹u hiŒn. ñó là l©i dåy cûa ĐÙc Th‰ Tôn trong 
rÃt nhiŠu kinh Çi‹n. Thông thÜ©ng ta nghï r¢ng khi ch‰t rÒi, thì 
s¡c, th†, tÜªng và hành không còn n»a, chÌ còn låi thÙc và thÙc 
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së Çi Çây Çó Ç‹ ch© dÎp nhÆp vào m¶t thân xác m§i. ñiŠu Çó 
không Çúng! NhÜ vÆy là trái v§i khoa h†c và PhÆt pháp. Theo 
khoa h†c và PhÆt pháp thì m¶t uÄn d¿a trên næm uÄn kia mà bi‹u 
hiŒn. ThÙc cÛng vÆy. ñiŠu Çó Çã ÇÜ®c chÙng minh rÃt rõ ràng 
trong khoa h†c vŠ thÀn kinh não b¶. 

  
Khi chúng ta tÜ duy theo tinh thÀn cûa Çåo Bøt, chúng ta 

së không thÃy r¢ng thÙc sinh khªi mà chÌ thÃy thÙc bi‹u hiŒn. 
CÛng nhÜ s¡c, th†, tÜªng và hành, chúng ta không nhìn chúng 
nhÜ có sinh khªi mà là có bi‹u hiŒn. Sinh khªi nghïa là tØ không 
mà trª thành có, còn bi‹u hiŒn thì có nghïa khác. Bi‹u hiŒn  
nghïa là Çang Än tàng trong nh»ng nhân và nh»ng duyên cûa nó, 
khi nhân duyên phÓi h®p v§i nhau ÇÀy Çû, thì có s¿ bi‹u hiŒn. 
Bi‹u hiŒn nhÜ vÆy không phäi là sinh. Em không phäi tåo sinh 
mà chÌ là bi‹u hiŒn. Khi tÜ duy theo tinh thÀn Çåo Bøt, chúng ta 
thÃy chÌ có s¿ bi‹u hiŒn. Nh»ng bi‹u hiŒn Çó, bän chÃt cûa 
chúng là không sinh, không diŒt, không t§i, không Çi. ThÙc 
không tØ Çâu t§i, và sau khi bi‹u hiŒn rÒi, cÛng không Çi Çâu cä. 
Vì vÆy bän chÃt cûa næm uÄn cÛng là bÃt sinh bÃt diŒt. Không 
nh»ng Bøt là bÃt sinh bÃt diŒt mà næm uÄn cÛng bÃt sinh bÃt diŒt 
(PhÆt sinh vô nhÎ).  

 
T° nói t§i sáu Çåo thÀn quang, tÙc là sáu thÙc: nhãn thÙc, 

nhï thÙc, tÌ thÙc, thiŒt thÙc, thân thÙc và š thÙc. Khi sáu thÙc bÎ 
che lÃp, mê m©, trïu n¥ng thì chúng không phäi là thÀn thông; 
khi sáu thÙc ÇÜ®c giäi phóng thì chúng là thÀn thông. Khi sáu 
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thÙc bÎ mê m© thì ÇÜ®c g†i là chúng sinh; khi sáu thÙc ÇÜ®c giäi 
phóng thì ÇÜ®c g†i là Bøt. ñiŠu này giúp chúng ta hi‹u ÇÜ®c š 
cûa T°, tÙc là Bøt cÛng tØ sáu thÙc Çó mà chúng sinh cÛng tØ 
sáu thÙc Çó. Vì vÆy Çi tìm giäi thoát, Çi tìm Bøt, Çi tìm TÎnh Đ¶, 
Çi tìm thÆp ÇÎa, Çi tìm tam thân v.v... ª ngoài næm uÄn, ª ngoài 
sáu Çåo thÀn quang là m¶t ÇiŠu không tÜªng. Chúng ta phäi trª 
vŠ v§i næm uÄn, trª vŠ v§i sáu Çåo thÀn quang Ç‹ nhÆn diŒn r¢ng 
nh»ng gì mình Çi tìm Çã Çang ª ngay trong t¿ thân cûa næm uÄn  
và sáu Çåo thÀn quang. 

  
Khi Ç†c Çoån væn trên, chúng ta thÃy r¢ng næm uÄn 

không phäi là ta, sáu Çåo thÀn quang cÛng không phäi là ta, 
nhÜng TÎnh ñ¶ có m¥t trong Çó. Ngày xÜa có m¶t tri‰t gia ngÜ©i 
Pháp tên là Descartes, muÓn chÙng minh r¢ng có m¶t cái ta, và 
ông Çã chÙng minh m¶t cách rÃt toán h†c. Công thÙc toán h†c 
cûa ông là: ‘Je pense donc je suis’ (tôi Çang tÜ duy, vì vÆy cái tôi 
cûa tôi Çang có m¥t). Ông cho r¢ng ‘Tôi tÜ duy’ (je pense) là 
m¶t s¿ thÆt. ñiêu kh¡c gia Auguste Rodin có tåc m¶t bức tÜ®ng 
m¶t ngÜ©i Çang tÜ duy, g†i là ‘Le penseur’ (kÈ tÜ duy). ‘Tôi tÜ 
duy’ - tÙc là ‘tôi là m¶t con ngÜ©i và tôi Çang suy tÜ’. ñó là s¿ 
thÆt. Rõ ràng mình thÃy ông Çó (Le penseur) Çang trÀm ngâm, 
Çang tính toán, Çang suy nghï, thì cái chuyŒn ‘tôi tÜ duy’ là 
chuyŒn thÆt chÙ không phäi là m¶t chuyŒn bày Ç¥t ra. Cæn cÙ 
trên nhÆn xét Çó, Descartes Çi Ç‰n k‰t luÆn: ‘donc je suis’. Nói 
r¢ng ‘tôi Çang tÜ duy’ chÙng tÕ r¢ng ‘tôi Çang có m¥t’, tÙc là 
phäi có cái ngã, phäi có cái tôi. Nói r¢ng ‘có tôi Çây’ nghïa là có 
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cái ngã Çây. Ông là nhà tri‰t h†c, nhÜng ông muÓn làm theo ki‹u 
nhà toán h†c: n‰u anh công nhÆn là anh Çang tÜ duy, thì anh 
cÛng công nhÆn là anh Çang có m¥t nhÜ m¶t cái ngã. Lš luÆn s¡c 
bén giÓng nhÜ là không th‹ nào ÇÆp phá ÇÜ®c: n‰u không có tôi 
thì ai tÜ duy?  

 
Trong Duy Bi‹u h†c, chúng ta bi‰t rõ là có 51 tâm sª, 

trong Çó có nh»ng tâm sª bi‰n hành (xúc, tác š, th†, tÜªng, tÜ), 
nh»ng tâm sª biŒt cänh (døc, th¡ng giäi, niŒm, ÇÎnh, tuŒ). Næm 
tâm sª ph° bi‰n nhÃt và có m¥t luôn luôn trong m†i lúc là xúc, 
tác š, th†, tÜªng và tÜ. Xúc tÙc là s¿ xúc chåm; tác š tÙc là Ç‹ š 
t§i; th† tÙc là cäm th† (feeling); tÜªng tÙc là tri giác; tÜ tÙc là 
quy‰t ÇÎnh. Và nh»ng tâm sª khác nhÜ là tâm sª thiŒn (tín, tàm, 
quš), tâm sª bÃt thiŒn (tham, sân, si), tâm sª bÃt ÇÎnh (hÓi, miên, 
tÀm, tØ). HÓi tÙc là hÓi hÆn. Miên tÙc là buÒn ngû. Hai tâm sª 
tÀm và tØ là hai tâm sª thu¶c vŠ tÜ duy. TÀm tØ tÙc là tÜ duy. 
Nghï t§i là tÀm (initial thinking), Çi sâu vào s¿ suy nghï là tØ 
(applied thinking). Cái tÜ duy mà Descartes nói Ç‰n thu¶c vŠ 
tÀm và tØ. Trong Duy Bi‹u h†c, chúng ta thÃy næm mÜÖi mÓt 
tâm sª này ÇŠu n¢m ª trong tàng thÙc dÜ§i dång nh»ng håt 
giÓng (chûng tº). M‡i khi có m¶t håt giÓng ÇÜ®c tÜ§i tÄm, nó së 
phát hiŒn trên š thÙc và ÇÜ®c g†i là tâm hành (khi nó chÜa phát 
hiŒn thì g†i là chûng tº). Ví dø ta có m¶t cái Çïa DVD, trong Çó 
có nh»ng d» kiŒn Çã ÇÜ®c cÃt gi» nhÜ hình änh và âm thanh. 
CÀm cái Çïa trong tay, ta không thÃy ti‰ng và hình gì trong Çó. 
NhÜng n‰u bÕ cái Çïa vào máy vi tính và mª ra, thì hình änh  và 
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âm thanh së phát hiŒn. Khi chÜa phát hiŒn thì chúng ÇÜ®c g†i là 
chûng tº. Ÿ dång chûng tº thì chúng ta không thÃy ÇÜ®c, nhÜng 
không có nghïa là nó không có m¥t Çó. Nó Çang ª trong thế tiŠm 
tåi (håt giÓng). BÕ vào trong máy vi tính, bÃm nút hiŒu lŒnh m¶t 
cái thì nó bi‹u hiŒn ra (hiŒn hành). Ý thÙc ÇÜ®c ví nhÜ là màn 
änh cûa máy vi tính và tàng thÙc ÇÜ®c ví nhÜ là cái Çïa DVD. 
Chúng ta có næm mÜÖi mÓt loåi chûng tº mà chúng ta không 
nhÆn diŒn ÇÜ®c, không thÃy ÇÜ®c là tåi vì chúng chÜa bi‹u hiŒn. 
Ví dø nhÜ cái giÆn. Khi chûng tº giÆn bi‹u hiŒn thành tâm hành 
giÆn thì ta m§i thÃy ÇÜ®c cái giÆn. GiÆn là m¶t tâm hành. Khi 
chûng tº tÀm (suy tÜ) bi‹u hiŒn, nó bi‹u hiŒn nhÜ m¶t tâm hành. 
Trong Duy Bi‹u h†c, chúng ta thÃy trong m¶t tâm hành gÒm có 
hai phÀn: ki‰n phÀn (chû th‹) và tÜ§ng phÀn (ÇÓi tÜ®ng). Ki‰n 
phÀn g†i là darsanabhaga. TÜ§ng phÀn là nimittabhaga. VÆy thì 
tâm hành giÆn có chû th‹ giÆn và ÇÓi tÜ®ng giÆn. Chánh niŒm 
cÛng vÆy. Chánh niŒm cÛng có ki‰n phÀn và tÜ§ng phÀn. Ki‰n 
và tÜ§ng nÜÖng vào nhau và cùng bi‹u hiŒn m¶t lÜ®t. BÃt cÙ tâm 
sª nào trong næm mÜÖi mÓt tâm sª cÛng ÇŠu nhÜ vÆy. Khi bi‹u 
hiŒn trên màn änh cûa š thÙc nó chÌ là m¶t tâm hành. NhÜng 
nhìn kÏ vào trong m‡i tâm hành, thì chúng ta thÃy có ki‰n phÀn 
và tÜ§ng phÀn, và không cÀn có m¶t cái ngã nào h‰t. Vì vÆy khi 
nói vŠ tÜ duy thì chÌ có tÜ duy mà không cÀn có chû th‹ cûa tÜ 
duy (there is a thought, but there is no thinker). Cái giÆn, khi 
nhìn m¶t cách khoa h†c thì mình thÃy chÌ có tâm hành giÆn bi‹u 
hiŒn mà không có m¶t cái ngã n¢m s¤n Çó Ç‹ nó giÆn. Cho nên, 
khi Descartes nói: ‘tôi tÜ duy vì vÆy cho nên có tôi’, Bøt nói: 
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‘Không phäi Çâu! chÌ có tÀm thôi, không có cái ngã n¢m sau 
tÀm; chÌ có tØ thôi, không có cái ngã n¢m sau tØ’ (there is only 
the thought). ñiŠu này rÃt quan tr†ng và quš vÎ có th‹ th¿c tÆp 
ÇÜ®c. M‡i khi cái giÆn n°i lên, quš vÎ nói: ‘A! Çây là tâm hành 
giÆn. Không có ai ÇÙng phía sau cái giÆn Çó h‰t’. Ví dø s¿ chÙng 
Ç¡c quä ‘ñã VŠ - ñã T§i’ thì chÌ có hiŒn tÜ®ng ‘ñã VŠ - ñã T§i’ 
chÙ không có ngÜ©i chÙng Ç¡c. Có quä vÎ chÙng Ç¡c mà không 
cÀn có ngÜ©i chÙng Ç¡c; có Ni‰t Bàn mà không cÀn có ngÜ©i Çi 
vào Ni‰t Bàn; có TÎnh ñ¶ mà không cÀn có ngÜ©i Çi vào TÎnh 
ñ¶. Không cÀn có cái ngã. S¿ thÆt là nhÜ vÆy. Và s¿ thÆt này rÃt 
khoa h†c. Khoa h†c càng ngày càng Çi t§i gÀn nhÆn thÙc Çó. 
VÆy thì ‘je pense donc je suis’ là m¶t lš luÆn sai lÀm. Nó sai lÀm 
vì không có cái tôi (je), mà chÌ có cái tÜ duy (pense). No thinker, 
only thought. ñåo Bøt dåy r¢ng chÌ có næm mÜÖi mÓt tâm hành 
thôi, mà không cÀn có m¶t cái ta núp sau Çó. Có hành Ç¶ng mà 
không có ngÜ©i hành Ç¶ng (there is an action, there is no actor). 

  
ñÙc Th‰ Tôn xuÃt hiŒn nhÜ  m¶t hiŒn tÜ®ng mÀu nhiŒm: 

có trí tuŒ l§n, có tình thÜÖng l§n. Nh»ng tâm hành tÓt ÇËp Ãy cûa 
ñÙc Th‰ Tôn liên ti‰p phát hiŒn nhÜ m¶t dòng chäy mÀu nhiŒm, 
cái Çó g†i là Bøt. ñÙc Th‰ Tôn không cÀn có ngã, nhÜng ta 
không th‹ nói là ñÙc Th‰ Tôn không có m¥t. ñÙc Th‰ Tôn có 
m¥t rÃt rõ ràng, tåi vì tâm tØ Ãy có thÆt, tâm bi Ãy có thÆt, s¿ mÀu 
nhiŒm Ãy có thÆt. Vì vÆy ñÙc Th‰ Tôn vô ngã, và chúng ta cÛng 
vÆy. Chúng ta có næm mÜÖi mÓt tâm hành, chúng ta phäi làm th‰ 
nào Ç‹ nh»ng tâm hành tÓt luôn luôn có dÎp bi‹u hiŒn. Làm ÇÜ®c 
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nhÜ vÆy thì chúng ta së rÃt ÇËp và chúng ta së không khác gì 
ñÙc Th‰ Tôn. Khi dùng tuŒ giác cûa Çåo Bøt Ç‹ quán chi‰u câu 
‘je pense donc je suis’, chúng ta thÃy câu Çó sai ngay từ lúc khởi 
sự. Ta giä ÇÎnh có cái tôi (je), và giä ÇÎnh có hành Ç¶ng tÜ duy 
(pense), và cho là hai cái Çó khác nhau. NhÜng nhìn cho kÏ, 
ngoài tÜ duy không th‹ nào có cái tôi ÇÜ®c và ngoài cái tôi 
không th‹ có cái tÜ duy ÇÜ®c. Tác giä làm nhÜ có cái tôi (je) 
riêng và cái tÜ duy (pense) riêng. Sai lÀm là ngay ch‡ Çó. Cho 
nên kinh nói r¢ng có s¿ chÙng ng¶ mà không cÀn có cái ngã Ç‹ 
chÙng ng¶ (có ngÜ©i chÙng ng¶). Có th‹ có niŠm vui nhÜng 
không h£n phäi có ngÜ©i có niŠm vui Çó. S¿ thÆt là chÌ có nh»ng 
tâm hành phát hiŒn, mà nh»ng tâm hành Çã phát hiŒn thì cái này 
nÓi ti‰p cái kia, trong Çó có tâm hành tuŒ (hi‹u bi‰t). Tâm hành 
tuŒ có th‹ hÜ§ng dÅn, Çóng góp phÀn cûa nó Ç‹ có thêm niŒm, 
thêm ÇÎnh, và thêm nh»ng cái ÇËp, cái hay. Vì vÆy chúng ta có 
th‹ hy v†ng r¢ng trong nh»ng næm k‰ ti‰p, các nhà khoa h†c 
thÀn kinh não b¶ có dÎp làm viŒc chung v§i các nhà tu thiŠn, các 
nhà tâm lš h†c PhÆt giáo, Ç‹ Çi t§i m¶t cái thÃy chính xác vŠ tâm 
thÙc. Khoa h†c rÃt mong mÕi, hi‰u kÿ, muÓn bi‰t và muÓn trä 
l©i ÇÜ®c câu hÕi: Tâm thÙc phát hiŒn nhÜ th‰ nào? Có ngã hay 
không? Có š chí t¿ do hay không? N‰u tÃt cä ÇŠu là cÖ gi§i 
(mechanic) thì làm sao có š chí t¿ do (free will)? Nh»ng nhà tâm 
lš h†c PhÆt giáo làm viŒc v§i nh»ng nhà khoa h†c thÀn kinh não 
b¶ së có th‹ ÇÜa t§i nh»ng k‰t quä rÃt bÃt ng©, rÃt ÇËp.  
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NgÜ©i nào có khä næng vÆn døng ÇÜ®c cái tâm sáng 
chói và sáu Çåo thÀn quang kia thì có th‹ ngay tåi Çây, trong 
gi© phút này ti‰p xúc ÇÜ®c v§i th‰ gi§i hoa tång, v§i tam 
thân, v§i h¢ng sa Bøt và BÒ tát, có th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, Ç¶ 
Ç©i, giúp ngÜ©i, và thÃy r¢ng tÃt cä nh»ng cänh gi§i này 
cÛng ÇŠu là nh»ng hình änh phän chi‰u (quang änh) cûa cái 
tâm sáng chói và mÀu nhiŒm kia. 

 
M‡i ngày cûa cu¶c sÓng là m¶t cÖ h¶i l§n. HiŒn th©i, 

næm uÄn Çang phát hiŒn và sáu Çåo thÀn quang Çang có m¥t. 
N‰u ta là m¶t nhà nghŒ sï Çích th¿c, ta có th‹ làm bi‹u hiŒn ra 
th‰ gi§i TÎnh Đ¶ và tam thân. Ta sÓng m¶t cách rÃt mÀu nhiŒm 
và hÜ§ng dÅn m¶t cách rÃt mÀu nhiŒm cho ngÜ©i khác cÛng 
ÇÜ®c sÓng nhÜ vÆy. Ta có th‹ làm Bøt, làm BÒ Tát ngay trong 
cu¶c sÓng hiŒn tåi cûa mình thay vì ngøp l¥n trong bi‹n kh° Çau 
vì ta có ÇÀy Çû ÇiŠu kiŒn Ç‹ làm nhÜ vÆy. Bøt và BÒ Tát không 
phäi là nh»ng š niŒm mÖ hÒ, trØu tÜ®ng, không phäi là nh»ng 
th¿c tåi n¢m ngoài ta. Bøt và BÒ Tát là có thÆt, ngay trong giây 
phút hiŒn tåi, ngay trong næm uÄn và sáu Çåo thÀn quang.  

 
ñ†c Çoån này, chúng ta nên ghi nh§ hai ÇiŠu:  

1. Chúng ta có th‹ sÓng mÀu nhiŒm ngay trong giây 
phút hiŒn tåi. Không cÀn phäi Çi tìm nh»ng mÀu nhiŒm 
Çó ª m¶t th©i gian khác và ª m¶t không gian khác. 

2. Chúng ta có th‹ sÓng v§i tuŒ giác vô ngã trong 
tØng giây phút cûa Ç©i sÓng hàng ngày. 
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TuŒ giác vô ngã thi‰t y‰u vô cùng cho s¿ sÓng cûa mình 

và cho s¿ sÓng cûa xã h¶i. Bªi vì tÃt cä nh»ng s® hãi, nh»ng lo 
l¡ng, nh»ng buÒn kh°, nh»ng h©n giÆn và nh»ng båo Ç¶ng cûa 
con ngÜ©i ÇŠu có nguÒn gÓc tØ š niŒm vŠ ngã. Sª dï con giÆn 
cha cÛng vì chÜa thÃy ÇÜ®c tính vô ngã cûa mình và cûa cha 
mình. Mình tÜªng mình và cha mình là hai th¿c tåi tách biŒt, ai 
ng© mình chính là cha mình, là s¿ nÓi ti‰p cûa cha mình. NŠn 
væn minh cûa chúng ta hiŒn nay Çang d¿a trên š niŒm vŠ ngã. 
Chû nghïa cá nhân Çang trÃn ng¿, và chúng ta Çi tìm hånh phúc 
cho m¶t cái ngã. Chúng ta không thÃy ÇÜ®c r¢ng hånh phúc chÌ 
có ÇÜ®c trong cái thÃy vô ngã mà thôi. Ngay trong lïnh v¿c cûa 
s¿ ch»a trÎ tâm lš, ngÜ©i ta cÛng sº døng š niŒm vŠ ngã Ç‹ ch»a 
trÎ. PhÀn l§n nh»ng triŒu chÙng bŒnh tâm lš - ngÜ©i ta nói - là do 
m¥c cäm thua kém, m¥c cäm t¿ ti cûa mình mà ra (low self-
esteem). Vì vÆy muÓn ch»a trÎ m¥c cäm t¿ ti, ngÜ©i ta dùng 
phÜÖng thuÓc t¿ tôn (high self-esteem). Trong khi Çó, dÜ§i ánh 
sáng tuŒ giác cûa Çåo Bøt, m¥c cäm t¿ ti cÛng nhÜ m¥c cäm t¿ 
tôn ÇŠu là nh»ng chÙng bŒnh, tåi vì tÃt cä ÇŠu d¿a trên š niŒm vŠ 
ngã. Không nh»ng m¥c cäm t¿ ti (liŒt mån) và m¥c cäm t¿ tôn 
(th¡ng mån) ÇŠu là bŒnh mà m¥c cäm mình b¢ng ngÜ©i khác 
(Ç£ng mån) cÛng là bŒnh. Ba m¥c cäm Çó ÇŠu d¿a trên š niŒm 
vŠ ngã. Vì vÆy chúng ta phäi sÓng Ç©i sÓng hàng ngày nhÜ th‰ 
nào Ç‹ thÃy ÇÜ®c tính vô ngã cûa mình và cûa vån h»u. ñây là 
nÈo thoát cho ta và cho nhân loåi. 
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Tåi Làng Mai, chúng ta Çã có nh»ng phÜÖng pháp th¿c 
tÆp Ç‹ có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c v§i tính vô ngã, Ç‹ sÓng ÇÜ®c v§i tuŒ 
giác vô ngã trong Ç©i sÓng hàng ngày. Khi nhìn thÀy ta, chÎ ta, 
em ta, cha ta, mË ta, ta có cÖ h¶i Ç‹ thÃy r¢ng mình không phäi 
là m¶t cái ta riêng biŒt. M‡i khi có tâm hành nhÜ tâm hành giÆn, 
tâm hành ganh, tâm hành buÒn nổi lên, ta có cÖ h¶i Ç‹ thÃy r¢ng 
Çó chÌ là m¶t tâm hành, không có m¶t cái ngã n¢m phía sau. 
Công phu cûa chúng ta là ª ch‡ Çó. Công phu cûa chúng ta 
không phäi là lao tác mŒt nh†c, nhÜ là låy 1080 låy m‡i ngày 
cho toát mÒ hôi. Công phu cûa chúng ta là trong m‡i giây phút 
hàng ngày phäi thÃy ÇÜ®c tính vô ngã. ThÃy ÇÜ®c tính vô ngã rÒi 
thì giäi thoát. Công phu hàng ngày là thÃy ÇÜ®c r¢ng hånh phúc 
có th‹ có ÇÜ®c ngay trong gi© phút hiŒn tåi. Bøt, Thánh Chúng, 
BÒ Tát cÛng nhÜ cõi TÎnh ñ¶ có th‹ có m¥t ngay trong gi© phút 
hiŒn tåi. Công phu hàng ngày ª Çây ÇÜa låi nh»ng chuy‹n hóa, 
nh»ng nuôi dÜ«ng và hånh phúc. Công phu hàng ngày ª Çây 
không phäi là lao tác mŒt nh†c, Ç‹ rÒi mong mÕi có m¶t s¿ 
chÙng Çåo ho¥c m¶t k‰t quä nào Çó ª trong tÜÖng lai. 

 
MÅu ngÜ©i lš tÜªng trong Çåo Bøt nguyên thÌ là vÎ La 

Hán, mÅu ngÜ©i lš tÜªng trong Çåo Bøt Çåi thØa là vÎ BÒ 
Tát, còn mÅu ngÜ©i lš tÜªng trong thiŠn Lâm T‰ là con 
ngÜ©i vô s¿. Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i không chåy theo 
n¡m b¡t bÃt cÙ m¶t cái gì n»a cä, dù Çó là Bøt, là T°, là Ni‰t 
Bàn, là Tam Thân, là TÎnh Đ¶. Con ngÜ©i vô s¿ là ngÜ©i Çã 
dØng låi, không còn dính m¡c vào m¶t lš thuy‰t, m¶t giáo 
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pháp, m¶t ÇÜ©ng lÓi nào n»a h‰t. Con ngÜ©i vô s¿ có t¿ do, 
có khä næng sÓng hånh phúc ngay trong gi© phút hiŒn tåi, 
không bÎ bÃt cÙ m¶t cái gì có th‹ kéo Çi, k‹ cä lš tÜªng Ç¶ 
sinh, cÙu Ç©i. Bªi vì lš tÜªng Ç¶ sinh cÙu Ç©i cÛng có th‹ b¡t 
ta chåy Çi tìm cÀu, bÕ mÃt giây phút hiŒn tåi, bÕ mÃt cái tâm 
sáng chói và sáu Çåo thÀn quang Çang có m¥t, vÓn là nguÒn 
gÓc cûa tÃt cä chÜ Bøt và các PhÆt Ç¶. 

 
Trong th©i Bøt còn tåi th‰ chÜa có s¿ phân chia thành 

ñåi thØa và Ti‹u thØa. Nh»ng danh tØ ñåi thØa và Ti‹u thØa m§i 
có sau này, và do phái ñåi thØa Ç¥t ra. ThÜ©ng thÜ©ng, nh»ng 
ngÜ©i thu¶c phái ñåi thØa nói r¢ng ngÜ©i thu¶c phái Ti‹u thØa 
chÌ bi‰t lo cho mình mà không bi‰t lo cho ngÜ©i khác. Làm nhÜ 
là tÃt cä nh»ng ngÜ©i trong truyŠn thÓng Ti‹u thØa ÇŠu là ích k› 
và nh»ng ngÜ©i trong truyŠn thÓng ñåi thØa ÇŠu là BÒ Tát, ÇŠu 
là nh»ng ngÜ©i bi‰t lo cho ngÜ©i khác. S¿ thÆt thì dù là Ti‹u 
thØa hay ñåi thØa, cái Çó tùy thu¶c ª thái Ç¶ hÖn là ª giáo lš. 
Chúng ta bi‰t r¢ng trong giáo lš cûa Çåo Bøt, s¿ th¿c tÆp vô ngã 
là cæn bän. N‰u th¿c tÆp thành công, chúng ta trª thành vÎ A La 
Hán, chúng ta Çã bÕ ÇÜ®c š niŒm vŠ ngã. BÕ ÇÜ®c š niŒm vŠ ngã 
rÒi thì không còn có s¿ phân biŒt gi»a ta và ngÜ©i n»a. Vì vÆy 
không th‹ nói vÎ A La Hán chÌ lo cho mình mà không lo cho 
ngÜ©i. ñåi thØa cÛng vÆy, n‰u bÕ ÇÜ®c cái ngã rÒi thì không còn 
phân biŒt ta và ngÜ©i n»a. Cho nên nói r¢ng Ti‹u thØa chÌ lo cho 
mình mà không lo cho ngÜ©i là không Çúng. N‰u nh»ng ngÜ©i 
Ti‹u thØa th¿c tÆp thành công và buông bÕ ÇÜ®c š niŒm vŠ ngã 
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thì h† không khác gì nh»ng ngÜ©i ñåi thØa Çã th¿c tÆp thành 
công. Trong phái ñåi thØa cÛng có ngÜ©i th¿c tÆp thành công và 
có ngÜ©i không thành công. Th©i ñåo Bøt nguyên thÌ cÛng có 
ngÜ©i thành công và có ngÜ©i không thành công. Do Çó s¿ phân 
biŒt vÎ BÒ Tát và vÎ La Hán, hai mÅu ngÜ©i lš tÜªng cûa hai 
truyŠn thÓng, là không Çúng l¡m. Làm nhÜ m¶t vÎ BÒ Tát l§n 
hÖn vÎ La Hán, trong khi ñÙc Th‰ Tôn cÛng ÇÜ®c g†i là m¶t vÎ 
La Hán. La Hán có nghïa là Ùng cúng và Ùng cúng có nghïa là 
xÙng Çáng ÇÜ®c cúng dÜ©ng. Trong mÜ©i danh hiŒu cûa Bøt thì 
có danh hiŒu La Hán, mà ñÙc Th‰ Tôn Çâu phäi là kÈ chÌ bi‰t lo 
cho mình chÙ không lo cho ngÜ©i? 

 
ThiŠn sÜ Tæng H¶i là T° sÜ cûa dòng thiŠn ViŒt Nam. 

Trong nh»ng trÜ§c tác cûa Ngài, Ngài nói r¢ng: A La Hán chính 
là vÎ BÒ Tát. Trong lÎch sº væn h†c PhÆt giáo th‰ gi§i, chÌ m§i 
thÃy có thiŠn sÜ Tæng H¶i nói câu Çó, chÜa thÃy ai nói câu Çó cä. 
Còn mÅu ngÜ©i lš tÜªng trong thiŠn Lâm T‰ là con ngÜ©i vô s¿. 
N‰u vÎ A La Hán chÜa phäi là con ngÜ©i vô s¿, thì chÜa phäi là 
con ngÜ©i lš tÜªng. N‰u vÎ BÒ Tát chÜa phäi là con ngÜ©i vô s¿ 
thì cÛng chÜa phäi là con ngÜ©i lš tÜªng. Vì vÆy n‰u nh»ng 
ngÜ©i theo phái thiŠn Lâm T‰ cäm thÃy mình thänh thÖi, không 
còn lo l¡ng gì n»a, mình là con ngÜ©i vô s¿, mình sÓng an låc 
hånh phúc trong giây phút hiŒn tåi, thì nh»ng ngÜ©i Ãy Çã thành 
công. G†i mình là A La Hán cÛng ÇÜ®c, g†i mình là BÒ Tát 
cÛng ÇÜ®c, nhÜng g†i mình là ngÜ©i vô s¿ thì mình thích hÖn. 
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Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i không chåy theo n¡m b¡t 
bÃt cÙ m¶t cái gì n»a cä, dù Çó là Bøt, là T°, là Ni‰t Bàn, là 
Tam Thân, là TÎnh Đ¶. Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i ñã VŠ ñã 
T§i, không còn thÃy thi‰u thÓn m¶t cái gì n»a mà phäi Çi tìm 
cÀu, dù ÇÓi tÜ®ng tìm cÀu Çó là Bøt, là T°, là Ni‰t Bàn, là Tam 
Thân, là TÎnh Đ¶. Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i Çã ti‰p xúc 
ÇÜ®c v§i tÃt cä nh»ng cái Çó ngay trong giây phút hiŒn tåi và 
ngay trong bän thân. Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i Çã dØng låi, 
không còn dính m¡c vào m¶t giáo pháp, m¶t lš thuy‰t, m¶t 
ÇÜ©ng lÓi nào n»a. Con ngÜ©i vô s¿ không còn Çi tìm tòi h†c hÕi 
n»a. Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i vô h†c. Vô h†c ª Çây có 
nghïa là không cÀn h†c hÕi n»a, chÙ không phäi là không có h†c 
vÃn. Nói nhÜ vÆy không có nghïa là con ngÜ©i vô s¿ không cÀn 
Ç†c sách, không cÀn Ç†c kinh, bªi vì Ç†c sách, Ç†c kinh không 
phäi là Ç‹ tìm cÀu mà là Ç‹ tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng tÓt cûa 
mình Çã có s¤n. Khi h†c hÕi v§i tâm niŒm là ta không có tuŒ 
giác Çó cho nên ta phäi Çi tìm tuŒ giác Çó trong sách vª, trong 
væn chÜÖng, trong kinh Çi‹n - nghï r¢ng trong kinh Çi‹n có 
nh»ng tuŒ giác mà ta không có - thì khi Çó là ta Çang tìm cÀu 
chân lš và tuŒ giác qua kinh Çi‹n. N‰u ta bi‰t r¢ng kinh Çi‹n hay 
giáo lš là nh»ng phÜÖng tiŒn Ç‹ giúp cho ta ti‰p xúc ÇÜ®c v§i 
chân lš và tuŒ giác có s¤n trong ta, thì kinh Çi‹n và giáo lš trª 
thành có ích l®i. Còn khi ta cho r¢ng kinh Çi‹n và giáo lš chÙa 
Ç¿ng chân lš mà ª ta không có, thì khi Çó kinh Çi‹n và giáo lš 
trª thành có håi. Ví dø nhÜ ngón tay chÌ m¥t træng. Ngón tay có 
ích l®i n‰u ta bi‰t l®i døng ngón tay Ç‹ nhìn thÃy m¥t træng 
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nhÜng n‰u không khéo thì ta së bÎ kËt vào ngón tay và ta cho 
ngón tay là m¥t træng. Kinh Çi‹n cÛng vÆy. Kinh Çi‹n và giáo lš 
là ngón tay. N‰u ta nghï r¢ng trong kinh Çi‹n có chân lš, có tuŒ 
giác thì ta bÎ kËt. Vì vÆy khi ta Ç†c kinh và h†c hÕi Ç‹ có cÖ h¶i 
Çánh Ç¶ng ÇÜ®c tuŒ giác ª trong bän thân mình, Ç‹ tuŒ giác bØng 
mª, thì kinh Çi‹n së có ích l®i. Ta phäi h†c theo phÜÖng pháp 
Çó, n‰u không ta së còn chåy theo, së chÜa dØng låi ÇÜ®c. 

  
Con ngÜ©i vô s¿ là ngÜ©i Çã dØng låi, không còn dính 

m¡c vào m¶t lš thuy‰t, m¶t giáo pháp, m¶t ÇÜ©ng lÓi nào n»a 
h‰t. Vì vÆy con ngÜ©i vô s¿ không phäi là con ngÜ©i cuÒng tín: 
cuÒng tín vào m¶t giáo pháp, cuÒng tín vào m¶t chû thuy‰t. Khi 
ta Çã có tuŒ giác rÒi thì kinh Çi‹n và giáo lš trª thành vÕ trÃu, trª 
thành rÖm rác. Khi Çó ta Çã bi‰t sº døng kinh Çi‹n và giáo lš 
m¶t cách rÃt thông minh, ta không còn bÎ kËt vào kinh Çi‹n và 
giáo lš n»a. Nh»ng ngÜ©i Çi trÜ§c ta cÛng ÇÜ®c hÜ§ng dÅn nhÜ 
vÆy. H† sº døng kinh Çi‹n và giáo lš m¶t cách rÃt thông minh. 
H† không cho Çó là chân lš, mà h† coi Çó là phÜÖng tiŒn, là 
chi‰c bè Ç‹ ÇÜa h† Çi t§i b‰n b© chân lš. 

 
Con ngÜ©i vô s¿ có t¿ do, có khä næng sÓng hånh phúc 

ngay trong gi© phút hiŒn tåi, không bÎ bÃt cÙ m¶t cái gì có th‹ 
kéo Çi, k‹ cä lš tÜªng Ç¶ sinh, cÙu Ç©i. Bªi vì lš tÜªng Ç¶ sinh 
cÙu Ç©i cÛng có th‹ b¡t mình chåy Çi tìm cÀu, bÕ mÃt giây phút 
hiŒn tåi, bÕ mÃt cái tâm sáng chói và sáu Çåo thÀn quang Çang 
có m¥t, vÓn là nguÒn gÓc cûa tÃt cä chÜ Bøt và các PhÆt Ç¶. 
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S¿ kiŒn là ta dØng låi rÒi, ta không còn Çi tìm cÀu n»a, 

làm cho ta có cÖ h¶i ti‰p xúc sâu s¡c v§i nh»ng mÀu nhiŒm cûa 
s¿ sÓng trong giây phút hiŒn tåi. Vì vÆy con ngÜ©i vô s¿ là con 
ngÜ©i có t¿ do: t¿ do ÇÓi v§i s¿ tìm cÀu, t¿ do ÇÓi v§i quá khÙ và 
tÜÖng lai, và do Çó có khä næng sÓng hånh phúc trong giây phút 
hiŒn tåi, không bÎ bÃt cÙ m¶t cái gì kéo Çi, k‹ cä lš tÜªng Ç¶ 
sinh, cÙu Ç©i.  SÓng hånh phúc trong giây phút hiŒn tåi, sÓng có 
chánh niŒm, không có nghïa là ta làm ngÖ trÜ§c nh»ng Çau kh° 
Çang xäy ra chung quanh mình. M¶t cách rÃt t¿ nhiên, nhÜ hít 
thª, æn cÖm, uÓng nÜ§c v.v..., nh»ng gì ta nói hay làm ÇŠu có th‹ 
làm vÖi b§t kh° Çau trong cu¶c Ç©i rÒi. 

  
Chúng ta làm viŒc Ç¶ sinh và cÙu Ç©i, nhÜng chúng ta 

không bÎ lš tÜªng Ç¶ sinh và cÙu Ç©i kéo chúng ta ra khÕi giây 
phút hiŒn tåi. Chúng ta không phäi là nh»ng ngÜ©i vì say mê 
m¶t lš tÜªng, say mê m¶t lš thuy‰t, say mê m¶t ÇÜ©ng hÜ§ng, 
rÒi Çánh mÃt s¿ sÓng. Có lš tÜªng là ÇiŠu rÃt ÇËp. NhÜng n‰u ta 
bÎ lš tÜªng Çó cuÓn Çi, bÕ mÃt s¿ sÓng trong hiŒn tåi, Çó là ÇiŠu 
rÃt Çáng ti‰c. Bªi vì lš tÜªng Ç¶ sinh cÙu Ç©i cÛng có th‹ b¡t 
mình chåy Çi tìm cÀu, bÕ mÃt giây phút hiŒn tåi, bÕ mÃt cái tâm 
sáng chói và sáu Çåo thÀn quang Çang có m¥t, vÓn là nguÒn gÓc 
cûa tÃt cä chÜ Bøt và các PhÆt Ç¶. Khi say mê m¶t lš tÜªng, ta 
Çánh mÃt giây phút hiŒn tåi thì ta cÛng Çánh mÃt luôn cái tâm 
sáng chói cûa ta. Cái tâm thÙc mÀu nhiŒm, sáu Çåo thÀn quang 
Çang có m¥t, chính là cái tâm sáng chói. Sáu Çåo thÀn quang Çó 
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là døng cø, là nŠn täng cûa s¿ sÓng, cûa chÜ Bøt và chÜ vÎ BÒ 
Tát. Chính nó hé mª cho ta cánh cºa PhÆt Ç¶ Ç‹ ta có cÖ h¶i 
sÓng an låc trong cõi Bøt. 

 
 Bøt không phäi là ÇÓi tÜ®ng tìm cÀu cûa ta, ÇØng lÃy Bøt 
làm møc tiêu lš tÜªng cûa mình, ÇØng cho Bøt là m¶t th¿c 
th‹ tÒn tåi ngoài ta. Hình änh cûa ta xây d¿ng trong ÇÀu vŠ 
Bøt không phäi là Bøt. Bøt Ãy có sinh, có trú, có hoåi, có 
diŒt, Bøt Ãy không Çáng là hình änh lš tÜªng mà ta chåy 
theo. Bøt Ãy là m¶t bóng Ma, g†i là Ma Bøt, có th‹ h§p hÒn 
ta, vì vÆy g¥p Ma Bøt ta phäi chém ÇÀu liŠn, g¥p Ma T° 
cÛng vÆy, ta cÛng phäi chém ÇÀu. Ta phäi chém ÇÀu tÃt cä 
các loài Ma, bªi vì tÃt cä nh»ng tåo d¿ng cûa trí óc, tÃt cä 
nh»ng thi thi‰t cûa c° nhân chÌ có giá trÎ cûa thuÓc hay trÎ 
bŒnh, n‰u ta xem nh»ng cái Çó là nh»ng th¿c tåi có thÆt biŒt 
lÆp ngoài ta, không phäi là nh»ng phÜÖng tiŒn ch»a trÎ các 
cæn bŒnh si mê, tham ái, sân hÆn và tìm cÀu cûa ta thì chúng 
trª thành chÜ§ng ngåi, trª thành bÅy sÆp, vì vÆy ta phäi ch¥t 
ÇÀu chúng m‡i khi chúng xuÃt hiŒn. 
 

Bøt phäi là m¶t th¿c tåi trong giây phút hiŒn tåi. N‰u 
chúng ta sÓng có tÌnh thÙc, có chánh niŒm, có an låc, có hånh 
phúc ngay trong giây phút hiŒn tåi, thì chúng ta là Bøt rÒi. N‰u 
chúng ta nghï Bøt là cái gì mình chÜa có, mình không có, Bøt là 
cái không th‹ có m¥t trong giây phút hiŒn tåi ÇÜ®c, Bøt chÌ có 
th‹ có m¥t ª trong tÜÖng lai và ª m¶t ÇÎa phÜÖng khác, thì lúc Çó 
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Bøt trª thành m¶t chÜ§ng ngåi cho hånh phúc cûa ta. Vì vÆy 
ngÜ©i nào Çi tìm Bøt nhÜ m¶t th¿c th‹ ª bên ngoài và trong 
tÜÖng lai, thì ngÜ©i Çó Çang Çi ngÜ®c v§i giáo lš cûa ñÙc Th‰ 
Tôn. Hình änh cûa ta xây d¿ng trong ÇÀu vŠ Bøt không phäi là 
Bøt. Chúng ta có rÃt nhiŠu š niŒm vŠ Bøt. HÒi còn Ãu thÖ, ta có 
m¶t š niŒm khá ngây thÖ vŠ Bøt. Khi l§n lên, ta bÕ š niŒm hÒi 
Ãu thÖ và có m¶t š niŒm khác. HiŒn bây gi© chúng ta cÛng Çang 
có m¶t š niŒm vŠ Bøt, và š niŒm vŠ Bøt này cÛng cÀn phäi bÕ 
Çi. TÃt cä m†i š niŒm vŠ Bøt ÇŠu cÀn phäi bÕ Çi, tåi vì Bøt 
không th‹ nào ÇÜ®c nhÆn thÙc qua m¶t š niŒm. Bøt phäi là m¶t 
th¿c tåi, có m¥t trong giây phút hiŒn tåi. Khi ta Çi, ÇÙng, n¢m, 
ngÒi, æn cÖm, uÓng nÜ§c mà có chánh niŒm, có thong dong, có 
thänh thÖi, thì Çó là Bøt Çang Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, æn cÖm và 
uÓng nÜ§c. Còn Bøt cûa š niŒm thì không phäi là Bøt. Bøt do ta 
tåo ra trong ÇÀu thì không phäi là Bøt. Bøt Ãy có sinh, có trú, có 
hoåi, có diŒt, Bøt Ãy không Çáng là hình änh lš tÜªng mà ta chåy 
theo. Bøt Ãy là m¶t bóng Ma, g†i là Ma Bøt, có th‹ h§p hÒn ta, 
vì vÆy g¥p Ma Bøt ta phäi chém ÇÀu liŠn, g¥p Ma T° cÛng vÆy, 
ta cÛng phäi chém ÇÀu. Ta phäi chém ÇÀu tÃt cä các loài Ma, 
bªi vì tÃt cä nh»ng tåo d¿ng cûa trí óc, tÃt cä nh»ng thi thi‰t cûa 
c° nhân chÌ có giá trÎ cûa thuÓc hay trÎ bŒnh, n‰u ta xem nh»ng 
cái Çó là nh»ng th¿c tåi có thÆt biŒt lÆp ngoài ta, không phäi là 
nh»ng phÜÖng tiŒn ch»a trÎ các cæn bŒnh si mê, tham ái, sân hÆn 
và tìm cÀu cûa ta thì chúng trª thành chÜ§ng ngåi, trª thành bÅy 
sÆp, vì vÆy ta phäi ch¥t ÇÀu chúng m‡i khi chúng xuÃt hiŒn. 
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Ý niŒm vŠ Bøt ª trong ta không phäi là Bøt t¿ thân, 
không phäi là Bøt Çích th¿c, mà Çó là hình änh vŠ Bøt, Çó là Ma 
Bøt. Ma Bøt có th‹ h§p hÒn ta, khi‰n cho ta Çánh mÃt s¿ sÓng 
trong giây phút hiŒn tåi, Çánh mÃt Bøt t¿ thân. Bøt t¿ thân Çang 
có m¥t trong giây phút hiŒn tåi, trong m‡i hÖi thª, trong m‡i 
bÜ§c chân, trong m‡i nø cÜ©i, trong Gi§i, trong NiŒm và trong 
ñÎnh. ThÜ©ng thÜ©ng ngÜ©i ta nói Ma khác v§i Bøt, Ma là kÈ 
thù cûa Bøt. NhÜng kÿ th¿c, n‰u ta có š niŒm vŠ Bøt, š niŒm Çó 
cÛng là Ma. N‰u Ç‹ m¶t š niŒm vŠ Bøt kéo mình Çi, tÙc là mình 
bÎ Ma Bøt h§p hÒn, vì vÆy g¥p Ma Bøt ta phäi chém ÇÀu liŠn. 
N‰u không chém ÇÀu Ma Bøt, thì Bøt chân thÆt không th‹ xuÃt 
hiŒn ÇÜ®c. Ý niŒm cûa ta vŠ Bøt là Ma, bÕ š niŒm vŠ Bøt thì ta 
có Bøt liŠn, bªi vì Bøt là Bøt t¿ thân mà không phäi là Bøt cûa š 
niŒm. CÛng giÓng nhÜ ta có bän ÇÒ cûa thành phÓ Paris và ta 
cho bän ÇÒ này là Paris, thì thÃt båi. Paris không phäi cái bän ÇÒ 
Paris. Paris là m¶t th¿c tåi. Khi ta có š niŒm vŠ Bøt, thì š niŒm 
Çó không phäi là Bøt. Ý niŒm Çó có th‹ trª thành ÇÓi tÜ®ng cûa 
s¿ vÜ§ng m¡c cûa ta, cho nên phäi chém ÇÀu Ma Bøt. CÛng nhÜ 
cái bän ÇÒ cûa Paris, phäi ÇÓt cái bän ÇÒ Çi, và nói: ‘ñây không 
phäi là Paris, Çây chÌ là bän ÇÒ cûa Paris thôi’. T° cÛng vÆy. N‰u 
ta có š niŒm vŠ T°, thì Çó là Ma T° và n‰u ta có š niŒm vŠ Ta, 
thì Çó là Ma Ta, có š niŒm vŠ Bån cûa ta, thì š niŒm Çó là Ma 
Bån. Khi ta có š niŒm vŠ m¶t cái gì Çó thì cái š niŒm Çó là Ma, 
vì ta chÜa ti‰p xúc ÇÜ®c v§i th¿c tåi cûa cái Çó. Ta giÆn con Ma 
Çó, ta ganh v§i con Ma Çó, ta thÜÖng con Ma Çó, ta chåy theo 
con Ma Çó..., chÙ không phäi là ta ti‰p xúc ÇÜ®c v§i t¿ tánh cûa 
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th¿c tåi. Cho nên vÃn ÇŠ là khi Ma xuÃt hiŒn, phäi chém ÇÀu 
liŠn. Trong Lâm T‰ Løc có câu là ‘phùng PhÆt sát PhÆt’, tÙc là 
‘g¥p Bøt phäi chém ÇÀu liŠn’. Bøt ª Çây cÓ nhiên là Ma Bøt, là š 
niŒm vŠ Bøt mà ta có. HÒi nhÕ, có em bé tÜªng Bøt là cái ông 
ngÒi cä ngày trên bàn th© và cÙ nhìn xuÓng mÃy näi chuÓi. N‰u 
ta không chém ÇÀu cái š niŒm Çó, thì làm sao ta có ÇÜ®c cái thÃy 
sâu s¡c hÖn vŠ Bøt. Vì vÆy tÃt cä nh»ng š niŒm ta có vŠ Bøt ÇŠu 
phäi chém ÇÀu h‰t. 

 
Ÿ th‰ k› thÙ hai mÜÖi, trong væn hóa Tây PhÜÖng, cÛng 

có khuynh hÜ§ng tÜÖng t¿ nhÜ vÆy trong CÖ ñÓc giáo. Có m¶t 
ngành thÀn h†c g†i là Theology of the Dead of God, tÙc là nŠn 
thÀn h†c nói vŠ cái ch‰t cûa ThÜ®ng ñ‰. Theo nguyên t¡c là 
ThÜ®ng ñ‰ không sinh không diŒt, tåi sao låi nói ThÜ®ng ñ‰ 
ch‰t? ñó là cái š niŒm cûa mình vŠ ThÜ®ng ñ‰, và cái š niŒm 
Çó phäi ch‰t. Chúng ta có š niŒm vŠ ThÜ®ng ñ‰, chúng ta cho 
Çó là s¿ thÆt, và chúng ta nhân danh ThÜ®ng ñ‰ Ç‹ chúng ta Çi 
chinh phøc, Ç‹ chúng ta b¡t ép, thì ThÜ®ng ñ‰ Çó là Ma ThÜ®ng 
ñ‰, cÀn phäi chém ÇÀu liŠn. Vì vÆy cho nên m§i có tÜ trào thÀn 
h†c g†i là Theology of the Dead of God. Cái này tÜÖng t¿ nhÜ 
tinh thÀn cûa Lâm T‰. M¶t bên là sát PhÆt, m¶t bên là sát 
ThÜ®ng ñ‰. Có m¶t cuÓn sách khác, v§i nhan ÇŠ là Your God is 
Too Small, dÎch là ‘ThÜ®ng ñ‰ cûa anh nhÕ xíu’ (nhÕ b¢ng h¶t 
ÇÆu phộng!). ThÜ®ng ñ‰ Çó không Çáng Ç‹ cho anh tôn th©, vì 
quan niŒm cûa anh vŠ ThÜ®ng ñ‰ quá nhÕ bé. ThÜ®ng ñ‰ Çó chÌ 
có Çi theo phe anh mà thôi: Chúa chÌ ban phúc cho nÜ§c MÏ thôi 
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(God bless America), Chúa không ban phúc cho các nÜ§c khác. 
ThÜ®ng ñ‰ Çó nhÕ xíu b¢ng h¶t ÇÆu phộng, không Çû Ç‹ cho 
mình chiêm ngÜ«ng. ChØng nào ta phá bÕ tÃt cä š niŒm cûa ta vŠ 
ThÜ®ng ñ‰, thì ThÜ®ng ñ‰ t¿ thân m§i có th‹ bi‹u hiŒn ÇÜ®c. 
ChØng nào ta phá bÕ h‰t š niŒm cûa ta vŠ Bøt, thì Bøt t¿ thân 
m§i có th‹ bi‹u hiŒn ÇÜ®c. NgÜ©i vô s¿ là ngÜ©i Çã phá bÕ ÇÜ®c 
h‰t m†i š niŒm, con ngÜ©i Çó có th‹ an trú ÇÜ®c trong hiŒn tåi và 
ti‰p xúc ÇÜ®c v§i Bøt t¿ thân, không còn bÎ Ma Bøt h§p hÒn, và 
m‡i ngày không phäi chåy ñông, chåy Tây, chåy Nam, chåy 
B¡c Ç‹ tìm Bøt n»a. Bøt Ãy là m¶t bóng Ma, g†i là Ma Bøt, có 
th‹ h§p hÒn ta, vì vÆy g¥p Ma Bøt ta phäi chém ÇÀu liŠn, g¥p 
Ma T° cÛng vÆy, ta cÛng phäi chém ÇÀu. Ta phäi chém ÇÀu tÃt 
cä các loài Ma, bªi vì tÃt cä nh»ng tåo d¿ng cûa trí óc, tÃt cä 
nh»ng thi thi‰t cûa c° nhân chÌ có giá trÎ cûa thuÓc hay trÎ bŒnh, 
n‰u ta xem nh»ng cái Çó là nh»ng th¿c tåi có th¿c, biŒt lÆp 
ngoài ta, không phäi là phÜÖng tiŒn ch»a trÎ các cæn bŒnh si mê, 
tham ái, sân hÆn và tìm cÀu cûa ta thì chúng trª thành chÜ§ng 
ngåi, trª thành bÅy sÆp, vì vÆy ta phäi ch¥t ÇÀu chúng m‡i khi 
chúng xuÃt hiŒn. 

 
TÃt cä nh»ng giáo lš khác cÛng vÆy. Các tåo tác nhÜ š 

niŒm vŠ Tam Thân, Tam Bäo, Ni‰t Bàn, Tam Pháp Ấn ÇŠu là 
nh»ng cái ÇÜ®c tåo d¿ng Ç‹ giúp ÇÜa chúng ta Çi vào trong th‰ 
gi§i cûa th¿c tåi, cûa giác ng¶. N‰u chúng ta bÎ kËt vào nh»ng š 
niŒm Çó, thì chúng ta bÎ sÆp vào nh»ng cái bÅy cûa c° nhân. CÓ 
nhiên, c° nhân (Bøt và BÒ Tát) không có š Çánh lØa chúng ta, 
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không có š giÜÖng nh»ng cái bÅy Ç‹ chúng ta bÎ sÆp vào Çó, 
nhÜng vì chúng ta vøng vŠ không bi‰t sº døng nh»ng phÜÖng 
tiŒn khéo léo cûa các ngài nên chúng ta m§i bÎ sÆp vào. ñây 
cÛng là tinh thÀn cûa kinh NgÜ©i B¡t R¡n (Xà Dø kinh). Trong 
kinh Bøt nói r¢ng: ‘Giáo lš cûa ta rÃt vi diŒu. Nó có khä næng 
giúp cho quš vÎ Çi t§i giäi thoát. NhÜng n‰u quš vÎ không bi‰t 
cách h†c hÕi, cÓ chÃp vào hình tÜ§ng cûa giáo lš, thì quš vÎ së bÎ 
kËt vào giáo lš Çó, và giáo lš Çó trª thành nguy hi‹m cho quš vÎ. 
GiÓng nhÜ ngÜ©i b¡t r¡n, không bi‰t b¡t r¡n mà n¡m lÃy Çuôi 
r¡n thì th‰ nào cÛng bÎ r¡n quay låi m°’. Vì vÆy nh»ng thi thi‰t, 
những giáo lš, nh»ng phÜÖng tiŒn cûa c° nhân ÇÜa ra, chúng ta 
phäi khéo léo ti‰p nhÆn, n‰u không thì nh»ng cái Çó së trª låi håi 
mình. CÛng trong kinh NgÜ©i B¡t R¡n, có dùng hình änh cûa 
chi‰c bè (sau này ÇÜ®c kinh Kim CÜÖng dùng låi). Chi‰c bè 
không phäi là b© bên kia, nhÜng n‰u chúng ta nghï chi‰c bè là 
b© bên kia, thì chúng ta së không bao gi© sang ÇÜ®c b© bên kia. 
N‰u bi‰t r¢ng chi‰c bè không phäi là b© bên kia, thì chúng ta có 
th‹ sº døng chi‰c bè m¶t cách thông minh Ç‹ Çi qua b© bên kia. 
Nghïa là nh»ng thi thi‰t, nh»ng giáo lš, nh»ng phÜÖng tiŒn cûa 
c° nhân (Bøt và BÒ Tát) hi‰n t¥ng, chúng ta phäi khôn khéo sº 
døng nhÜ khôn khéo sº døng chi‰c bè. N‰u không, chúng ta së 
bÎ r¡n c¡n, chúng ta së không bao gi© sang ÇÜ®c b© bên kia. Vì 
vÆy, chúng ta cÀn phäi có thanh gÜÖm cûa trí tuŒ và có thái Ç¶ 
s¤n sàng cûa chàng dÛng sï cÀm gÜÖm trí tuŒ, m‡i khi có m¶t 
bóng Ma xuÃt hiŒn thì ch¥t ÇÀu liŠn.  
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Con ngÜ©i thÆt, con ngÜ©i vô s¿ không bao gi© bÎ 
cänh vÆt lôi kéo, vì vÆy luôn luôn gi» ÇÜ®c t¿ do. Cänh gi§i 
Ma không lôi kéo ta ÇÜ®c Çã Çành, cänh gi§i Bøt cÛng không 
lôi kéo ta ÇÜ®c. Tåi vì ta Çã thÃy r¢ng Ma và Bøt tÜÖng tÙc, 
Ma và Bøt bÃt nhÎ, Çó là bŒnh và thuÓc có m¥t m¶t lÀn Ç‹ trÎ 
nhau, Ç‹ nÜÖng nhau. Con ngÜ©i vô s¿ vì th‰ thÃy Ma cÛng 
mÌm cÜ©i và thÃy Bøt cÛng mÌm cÜ©i. Con ngÜ©i vô s¿ có th‹ 
Çánh dËp ÇÜ®c cä Ma và cä Bøt. 

 
Ta Çã t¿ do rÒi thì có ai lôi kéo ÇÜ®c ta Çâu. Có t¿ do là 

có Bøt. Ma lôi kéo không ÇÜ®c mà Bøt lôi kéo cÛng không ÇÜ®c. 
Tåi sao låi bÎ Bøt lôi kéo n»a? Còn bÎ lôi kéo tÙc là ta còn Çang 
trong tình trång thi‰u thÓn, tìm cÀu. Tåi vì ta Çã thÃy r¢ng Ma và 
Bøt tÜÖng tÙc, Ma và Bøt bÃt nhÎ, Çó là bŒnh và thuÓc có m¥t 
m¶t lÀn Ç‹ trÎ nhau, Ç‹ nÜÖng nhau. Con ngÜ©i vô s¿ vì th‰ thÃy 
Ma cÛng mÌm cÜ©i và thÃy Bøt cÛng mÌm cÜ©i. Con ngÜ©i vô s¿ 
có th‹ Çánh dËp ÇÜ®c cä Ma và Bøt. Con ngÜ©i vô s¿ không 
chåy trÓn Ma và cÛng không chåy theo Bøt, bªi vì con ngÜ©i vô 
s¿ Çã dØng låi rÒi. Nhìn Ma cÛng không s® tåi vì ta bi‰t Çó là 
Ma, nhìn Bøt cÛng không ham bªi vì ta bi‰t Çó chÌ là m¶t hình 
änh có th‹ kéo ta Çi. Ta có Bøt t¿ thân rÒi, ta không cÀn phäi 
chåy theo m¶t hình änh Bøt nào khác n»a. Bøt không phäi là 
m¶t hình änh, không phäi là m¶t ÇÓi tÜ®ng tìm cÀu. CÛng nhÜ ta 
có cái ÇÀu rÒi, tåi sao ta còn Çi tìm m¶t cái ÇÀu khác n»a? Trong 
lúc hoäng hÓt, ta nghï ta không có ÇÀu và chåy Çi tìm cÀu cái 
ÇÀu khác, tÙc là ta Çang bÎ bŒnh tâm thÀn. DiÍn Nhã ñåt ña là 
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m¶t anh chàng bÎ bŒnh tâm thÀn. Chúng ta cÛng vÆy, có th‹ 
chúng ta cÛng Çang bÎ bŒnh tâm thÀn. Chúng ta có Çû h‰t vÆy mà 
chúng ta vÅn còn chåy Çi tìm: chúng ta Çi tìm ThÜ®ng ñ‰, chúng 
ta Çi tìm Thiên quÓc, chúng ta Çi tìm Ni‰t Bàn, chúng ta Çi tìm 
Bøt. CÛng nhÜ Ç®t sóng Çi tìm nÜ§c. ñ®t sóng mà Çi tìm nÜ§c 
thì nghe rÃt buÒn cÜ©i, vì Ç®t sóng ngay trong giây phút hiŒn tåi 
Çã là nÜ§c rÒi. Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i không còn Çi tìm 
cÀu n»a, con ngÜ©i ÇÙng yên ÇÜ®c trong giây phút hiŒn tåi. Con 
ngÜ©i thÆt, con ngÜ©i vô s¿ không bao gi© bÎ cänh vÆt lôi kéo 
(cänh vÆt có th‹ là Bøt, Bøt có th‹ là cänh vÆt. Cänh vÆt này là 
Ma), vì vÆy luôn luôn gi» ÇÜ®c t¿ do. Cänh gi§i Ma không lôi 
kéo ta ÇÜ®c Çã Çành, cänh gi§i Bøt cÛng không lôi kéo ta ÇÜ®c. 
Tåi vì ta Çã thÃy r¢ng Ma và Bøt tÜÖng tÙc. CÛng nhÜ ngÜ©i làm 
vÜ©n, thÃy rác không s®, thÃy hoa cÛng không mØng, vì bi‰t 
r¢ng rác kia có th‹ làm thành hoa, hoa kia së trª thành rác. Cho 
nên ngÜ©i làm vÜ©n không kÿ thÎ gi»a rác và hoa. Con ngÜ©i 
thÆt, con ngÜ©i vô s¿ cÛng không kÿ thÎ gi»a Ma và Bøt. Ma và 
Bøt không hai. ñó là bŒnh và thuÓc có m¥t m¶t lÀn Ç‹ trÎ nhau, 
Ç‹ nÜÖng nhau. Con ngÜ©i vô s¿ vì th‰ thÃy Ma cÛng mÌm cÜ©i 
và thÃy Bøt cÛng mÌm cÜ©i. ThÃy Ma thì không s®, không ngán, 
không ghét và thÃy Bøt cÛng không ham, cÛng không Çánh mÃt 
mình. Con ngÜ©i vô s¿ có th‹ Çánh dËp ÇÜ®c cä Ma và cä Bøt. 
ñánh dËp Ma Çã Çành rÒi, nhÜng Çánh dËp luôn cä Bøt, tåi vì 
Bøt cÛng có th‹ là m¶t thÙ Ma, n‰u mình Ç‹ mình kËt vào m¶t š 
niŒm vŠ Bøt.  
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T° khuyên m†i ngÜ©i ÇØng › låi vào kÈ khác, dù h† t¿ 
g†i là Bøt, là T°, là Çåi thiŠn sÜ, là thánh tæng, ÇØng Çi tìm 
ki‰n giäi nÖi tØ chÜÖng, nÖi kinh Çi‹n, nÖi væn cú, ÇØng kËt 
vào các danh tØ, ÇØng hy v†ng tìm giäi thoát và trí tuŒ nÖi s¿ 
h†c hÕi và nghiên tÀm kinh Çi‹n. Tìm giäi thoát và giác ng¶ 
nÖi s¿ nghiên tÀm kinh Çi‹n cÛng nhÜ hy v†ng tìm ÇÜ®c 
nh»ng gi†t nÜ§c mát trong m¶t b¶ xÜÖng khô. Giáo Çi‹n chÌ 
là nh»ng b¶ xÜÖng khô. Phäi trª vŠ giây phút hiŒn tåi, vÆn 
døng cái tâm sáng chói Çang có m¥t ngay tåi Çây thì m§i có 
th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c v§i giäi thoát và giác ng¶, ti‰p xúc ÇÜ®c v§i 
Bøt và T° Çang là nh»ng th¿c th‹ sÓng Ç¶ng nÖi giây phút 
này. 

 
ñØng › låi vào kÈ khác, dù h† t¿ g†i là Bøt, là T°, là Çåi 

thiŠn sÜ, là thánh tæng. Ta tu không phäi là vì ngÜ©i kia tu mà vì 
ta tu. N‰u nhÜ th‰ thì khi ngÜ©i kia không tu n»a ta cÛng së 
không tu n»a? Không nên nhÜ vÆy. Ví dø, thÀy cûa ta không tu 
n»a, không phäi vì vÆy mà ta không tu n»a. ThÀy ta không tu 
n»a thì kŒ thÀy, ta cÙ ti‰p tøc tu. SÜ anh ta không tu n»a thì kŒ sÜ 
anh, ta cÙ ti‰p tøc tu. Ta Çi tu không phäi là vì m¶t ngÜ©i, dù 
ngÜ©i Çó là Bøt hay là thÀy. ‘Bøt Öi, con Çi tu là vì Ngài Çó! 
ThÀy Öi, con Çi tu là tåi vì con thÜÖng thÀy nên con m§i Çi tu 
Çó!’ - Không nên có thái Ç¶ nhÜ vÆy. ñi tu là vì cái gì chÙ không 
nên vì m¶t ngÜ©i, dù ngÜ©i Çó t¿ xÜng là Bøt, là T°, là Çåi thiŠn 
sÜ, là thánh tæng. 
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ñØng Çi tìm ki‰n giäi nÖi tØ chÜÖng, nÖi kinh Çi‹n, nÖi 
væn cú, ÇØng kËt vào các danh tØ, ÇØng hy v†ng tìm giäi thoát và 
trí tuŒ nÖi s¿ h†c hÕi và nghiên tÀm kinh Çi‹n. Ta vÅn h†c hÕi và 
nghiên tÀm kinh Çi‹n, nhÜng ta cÀn bi‰t rõ kinh Çi‹n là phÜÖng 
tiŒn, là chi‰c bè, là ngón tay. Ta có niŠm tin r¢ng chân lš và tuŒ 
giác Çã có s¤n trong ta. H†c hÕi và nghiên tÀm kinh Çi‹n là Ç‹ có 
cÖ h¶i Çánh Ç¶ng t§i nh»ng tuŒ giác trong ngÜ©i ta và làm cho 
chúng phát hiŒn. Không nên Çi tìm tuŒ giác, Çi tìm chân lš dÜ§i 
dång nh»ng lš thuy‰t, dÜ§i dång nh»ng tÜ tÜªng uyên áo. 

  
Tìm giäi thoát và giác ng¶ nÖi s¿ nghiên tÀm kinh Çi‹n 

cÛng nhÜ hy v†ng tìm ÇÜ®c nh»ng gi†t nÜ§c mát trong m¶t b¶ 
xÜÖng khô. B¶ xÜÖng khô làm sao mà cÃt chÙa ÇÜ®c gi†t nÜ§c 
cam l¶? Vì vÆy Çi tìm t¿ do, giác ng¶, giäi thoát ª lš thuy‰t, ª 
chû nghïa, ª kinh Çi‹n là viŒc không th‹ xäy ra. Nh»ng cái Çó 
phäi Ùa ra tØ trái tim. Cho nên Ç†c kinh là Ç‹ có cÖ h¶i trª vŠ v§i 
trái tim. ñ†c kinh v§i tÜ cách là m¶t con ngÜ©i t¿ do chÙ không 
phäi là m¶t con ngÜ©i nô lŒ. Kinh Çi‹n cÛng rÃt nguy hi‹m. 
Không phäi tÃt cä nh»ng gì trong kinh Çi‹n ÇŠu phän chi‰u tính 
giác ng¶ cûa Bøt và BÒ Tát. NhiŠu khi do truyŠn thØa sai lÀm, 
có nh»ng câu ngÜ®c låi v§i nh»ng ÇiŠu Bøt nói. Khi ta Ç†c, ta 
phäi mÌm cÜ©i và phäi thÃy ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu Çó. Có nh»ng câu 
nói v§i con nít, ta phäi bi‰t r¢ng câu này là Ç‹ nói v§i con nít. 
Không phäi câu nào ÇÜ®c nói ra, ta cÛng phäi cúi ÇÀu mà nghe, 
mà tin. Phäi cæn cÙ vào tuŒ giác cûa ta chÙ ÇØng cæn cÙ vào ch» 
nghïa. CÛng nhÜ khi nghe m¶t ngÜ©i nói chuyŒn, ta ÇØng chÃp 
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vào nh»ng ÇiŠu ngÜ©i Çó nói, nh»ng danh tØ ngÜ©i Çó dùng Ç‹ 
rồi ta giÆn, ta ganh, ta buÒn, và ta hi‹u lÀm ngÜ©i Çó. Phäi thÃy 
ÇÜ®c tâm cûa ngÜ©i Çó và tâm cûa mình. Vì vÆy trong khi nói 
chuyŒn v§i ngÜ©i kia, ta phäi là con ngÜ©i t¿ do. Ta không Ç‹ 
mình trª thành nån nhân cûa s¿ hi‹u lÀm, cûa nh»ng danh tØ 
mình Çang sº døng, và cách thÙc mình ti‰p nhÆn nh»ng danh tØ 
Çó. Giáo Çi‹n chÌ là nh»ng b¶ xÜÖng khô. nhÜng n‰u bi‰t sº 
døng giáo Çi‹n thì ta có th‹ làm bi‹u hiŒn ÇÜ®c da thÎt và s¿ 
sÓng. Khi có tuŒ giác rÒi, tÃt cä nh»ng cái Çó là trÃu, là rÖm, mà 
không phäi là cái gì thÀn bí hay ghê g§m l¡m. Thánh Augustin 
Çã vi‰t m¶t b¶ sách vŠ thÀn h†c n°i ti‰ng là Suma Theologyca, 
dÎch là ThÀn H†c ñåi Toàn, được nhiŠu ngÜ©i rÃt kính phøc, vì 
b¶ sách Çó nói lên ÇÜ®c tinh y‰u cûa giáo lš CÖ ñÓc giáo. Khi 
s¡p tÎch, Thánh có nói m¶t câu: ‘Thôi ÇØng Ç†c cái Çó n»a. Cái 
Çó là vÕ trÃu, cái Çó là rÖm rác cûa tôi thôi’. Thánh Çã Ç‹ h‰t tÃt 
cä trái tim và cu¶c Ç©i cûa mình Ç‹ vi‰t b¶ ThÀn H†c ñåi Toàn, 
vÆy mà Ç‰n gi© phút chót, t¿ nhiên Thánh có m¶t cái thÃy nào 
Çó và tØ cái thÃy Çó Thánh nói: Thôi ÇØng Ç†c cái Çó n»a, cái Çó 
là rÖm, là rác, là vÕ trÃu, không Çáng Ç‹ cho quš vÎ Ç†c. Vua 
TrÀn Anh Tông cÛng có sáng tác nhiŠu bÙc tranh thûy måc rÃt 
ÇËp. ñ‰n khi gÀn bæng hà, vua Çã ra lŒnh ÇÓt h‰t tÃt cä nh»ng 
bÙc tranh Çó. Qua hai chuyŒn có cùng m¶t thái Ç¶, ta thÃy r¢ng 
nh»ng cái mà ban ÇÀu ta cho là nghŒ thuÆt cao, nhÜng sau Çó ta 
låi thÃy không là gì h‰t, bªi vì khi Çó ta Çã Çåt ÇÜ®c m¶t cái thÃy 
rÃt mÀu nhiŒm và sâu s¡c. 
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Giáo Çi‹n chÌ là nh»ng b¶ xÜÖng khô. B¶ xÜÖng khô 
cÛng có th‹ có ích l®i, nhÜng nó chÌ là b¶ xÜÖng khô, nó không 
phäi là s¿ sÓng. Phäi trª vŠ giây phút hiŒn tåi, vÆn døng cái tâm 
sáng chói Çang có m¥t ngay tåi Çây thì m§i có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c 
v§i giäi thoát và giác ng¶, ti‰p xúc ÇÜ®c v§i Bøt và T° Çang là 
nh»ng th¿c th‹ sÓng Ç¶ng nÖi giây phút này. ñây là s¿ th¿c tÆp 
trª vŠ trong giây phút hiŒn tåi, vÆn døng cái tâm sáng chói (sáu 
Çåo thÀn quang) Çang có m¥t ngay tåi Çây Ç‹ có th‹ ti‰p xúc 
ÇÜ®c v§i giäi thoát và giác ng¶, ti‰p xúc ÇÜ®c v§i Bøt và T°, 
Çang là nh»ng th¿c th‹ sÓng Ç¶ng nÖi giây phút này mà không 
cÀn Çi tìm cÀu ª Çâu h‰t.  
 

NgÜ©i tu Çåo không cÀn phäi døng công mŒt nh†c. 
ñØng Çày Ç†a thân th‹ và tâm trí b¢ng cách chåy Çi tìm cÀu. 
Trong tinh thÀn vô Ç¡c ta phäi thÃy r¢ng ta Çã là cái ta Çang 
tìm cÀu rÒi, cÛng nhÜ Ç®t sóng t¿ bi‰t mình là nÜ§c, có th‹ 
ngÜng ngay låi s¿ bôn ba Çi tìm nÜ§c. PhÜÖng pháp th¿c tÆp 
là dØng låi, bªi vì giây phút hiŒn tåi nào cÛng là giây phút 
trª vŠ ngôi nhà Çích th¿c cûa chính mình, tØ bÜ§c chân, hÖi 
thª, cho Ç‰n hành Ç¶ng æn cÖm, m¥c áo, uÓng nÜ§c, Çi cÀu. 
Không cÀn Çi Çâu h‰t, không cÀn làm gì n»a. Cái mà ta Çi 
tìm Çã có s¤n ngay ª Çây. Vì vÆy ta có th‹ th¿c s¿ là m¶t 
ngÜ©i vô s¿. N‰u ta ti‰p tøc Çày Ç†a thân tâm vì s¿ th¿c tÆp, 
vì s¿ tìm cÀu, vì s¿ nghiên cÙu, vì s¿ døng công kh° nh†c cûa 
mình thì ta Çi ngÜ®c v§i con ngÜ©i cûa T° và cûa Bøt, và ta 
cách xa v§i T° và Bøt nhÜ tr©i xa cách ÇÃt. 
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Trong khi tu tÆp n‰u ta thÃy c¿c kh° quá, ta than thª là 

tåi sao ta låi Çi Çày Ç†a tÃm thân này nhÜ vÆy, thì ta không phäi 
là ngÜ©i tu Çåo Çích th¿c. ñày Ç†a thân th‹ và tâm trí b¢ng cách 
chåy Çi tìm cÀu là ÇiŠu không nên làm. Trong tinh thÀn vô Ç¡c, 
ta phäi thÃy r¢ng ta Çã là cái ta Çang tìm cÀu rÒi, cÛng nhÜ Ç®t 
sóng t¿ bi‰t mình là nÜ§c, có th‹ ngÜng ngay låi s¿ bôn ba Çi 
tìm nÜ§c. N‰u sóng bi‰t mình là nÜ§c rÒi thì Çâu cÀn Çi tìm nÜ§c 
n»a. Ta cÛng vÆy, n‰u ta bi‰t ta là Ni‰t Bàn, là giäi thoát, là giác 
ng¶, là TÎnh ñ¶ rÒi thì ta không Çi tìm cÀu n»a. Không Çi tìm 
cÀu ª bên ngoài và trong tÜÖng lai, ta trª vŠ và ti‰p xúc v§i tÃt cä 
nh»ng cái Çó trong giây phút hiŒn tåi. PhÜÖng pháp th¿c tÆp là 
dØng låi (stop), bªi vì giây phút hiŒn tåi nào cÛng là giây phút 
trª vŠ ngôi nhà Çích th¿c cûa chính mình, tØ bÜ§c chân, hÖi thª, 
cho Ç‰n hành Ç¶ng æn cÖm, m¥c áo, uÓng nÜ§c, Çi cÀu. ñây là 
giáo lš cûa T°, rÃt phù h®p v§i s¿ th¿c tÆp cûa Làng Mai. Giây 
phút nào cÛng là giây phút trª vŠ. Trª vŠ ngôi nhà Çích th¿c cûa 
chính mình. TØng bÜ§c chân, tØng hÖi thª, cho Ç‰n nh»ng hành 
Ç¶ng nhÜ æn cÖm, m¥c áo, uÓng nÜ§c, Çi cÀu, cÛng là Ç‹ trª vŠ 
v§i quê hÜÖng Çích th¿c cûa mình. Không cÀn Çi Çâu h‰t, không 
cÀn làm gì n»a. Cái mà ta Çi tìm Çã có s¤n ngay ª Çây, vì vÆy ta 
có th‹ th¿c s¿ là m¶t ngÜ©i vô s¿. N‰u ta ti‰p tøc Çày Ç†a thân 
tâm vì s¿ th¿c tÆp, vì s¿ tìm cÀu, vì s¿ nghiên cÙu, vì s¿ døng 
công kh° nh†c cûa mình thì ta Çi ngÜ®c v§i con ngÜ©i cûa T° và 
cûa Bøt, và ta cách xa v§i T° và Bøt nhÜ tr©i xa cách ÇÃt.  
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ñây chính là nh»ng l©i T° nói. Tu làm sao Ç‹ m‡i giây 
phút ÇŠu có an låc. Tu làm sao Ç‹ ÇØng có cäm tÜªng là mình 
Çang lao tác mŒt nh†c, mình Çang Çày Ç†a thân và tâm cûa 
mình. ñiŠu này tùy thu¶c vào nhÆn thÙc cûa ta. Ta Çang ngÒi 
thiŠn, mà n‰u ta ngÒi thiŠn v§i tâm niŒm tìm cÀu, chÓi bÕ giây 
phút hiŒn tåi, thì ta së không thÃy ÇÜ®c chính s¿ ngÒi yên là m¶t 
ÇiŠu mÀu nhiŒm. Còn n‰u ta ngÒi thiŠn mà thÃy rõ ràng ta Çang 
là Bøt, là T°, s¿ sÓng mÀu nhiŒm Çang có m¥t trong giây phút 
hiŒn tåi và ta Çang ÇÜ®c ngÒi ª Çây, thì t¿ nhiên bu°i ngÒi thiŠn 
trª thành rÃt thanh thän, rÃt nhË nhàng; hÖi thª cÛng nhÜ th‰ 
ngÒi cûa ta trª thành nh»ng cái rÃt mÀu nhiŒm, và ta có an låc và 
hånh phúc ngay trong giây phút hiŒn tåi.  
 

ñ†c t§i Çây, chúng ta thÃy rõ nh»ng ÇiŠu T° nói là nh»ng 
ÇiŠu có công næng ÇÆp phá, cªi trói và trÎ liŒu. Rõ ràng là T° 
không ÇÜa ra m¶t lš thuy‰t Ç‹ cho chúng ta h†c hÕi, tôn th©, hay 
kính ngÜ«ng. Nh»ng ÇiŠu T° nói có tác døng ÇÆp phá nh»ng thái 
Ç¶, nh»ng nhÆn thÙc cûa ta, ÇÜa låi cho ta t¿ do. Vì vÆy phÄm 
chÃt giäi thoát trong Lâm T‰ Løc rÃt cao. Lâm T‰ Løc cÛng có 
tinh thÀn cûa Trung Quán LuÆn. Trung Quán LuÆn không ÇÜa ra 
m¶t lš thuy‰t, Trung Quán LuÆn chÌ ÇÆp Ç° tÃt cä nh»ng khái 
niŒm và nh»ng lš thuy‰t. Các khái niŒm vŠ nhân, vŠ quä, vŠ 
trÜ§c, vŠ sau, vŠ t§i, vŠ Çi, vŠ m¶t, vŠ nhiŠu, v.v... ÇŠu bÎ ÇÆp v« 
h‰t. Lâm T‰ Løc cÛng theo tinh thÀn và theo truyŠn thÓng Çó. 
Nh»ng ngÜ©i Çi theo các truyŠn thÓng tâm linh trên th‰ gi§i, hÀu 
h‰t ai cÛng có s¿ mong cÀu, ai cÛng có niŠm hy v†ng. HÀu h‰t ai 
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cũng ÇŠu có cäm tÜªng r¢ng mình chÌ là Çau kh°, mình chÌ là 
trÓng không, mình chÌ là nghèo khó, và s¿ th¿c tÆp hàng ngày 
cûa mình là Çi tìm cÀu, Çi xin xÕ, Çi nài nÌ, Çi æn mày m¶t ít 
công ÇÙc và hånh phúc cûa nh»ng ngÜ©i khác: ngÜ©i Çó là Bøt, 
là T°, hay là Chúa. ña sÓ là nhÜ vÆy. Trong khi Çó, T° dåy r¢ng: 
Con ÇÜ©ng Ãy không phäi là con ÇÜ©ng cûa Bøt. Con ÇÜ©ng cûa 
Bøt là con ÇÜ©ng chÃm dÙt s¿ tìm cÀu, dØng låi và trª vŠ trong 
giây phút hiŒn tåi Ç‹ khám phá bän thân mình là m¶t th¿c tåi 
mÀu nhiŒm, Ç‹ có th‹ có hånh phúc bây gi© và ª Çây. ñây là tinh 
thÀn cûa giáo lš vô Ç¡c. 
 

Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i t¿ do, ª Çâu cÛng làm 
chû ÇÜ®c mình. N‰u mình có ÇÜ®c cái thÃy chân thÆt (ki‰n 
giäi chân chính) thì mình không còn bÎ kËt vào nh»ng tÜ§ng 
sinh, trú, dÎ, diŒt cûa vån pháp, k‹ cä nh»ng tÜ§ng sinh, trú, 
dÎ, diŒt cûa Bøt Thích Ca, và vì vÆy mình cÛng không bÎ kËt 
vào hóa thân Bøt. Dù s¿ vÆt quanh mình và chính bän thân 
næm uÄn cûa mình có Çang Çi ngang qua nh»ng tÜ§ng sinh, 
trú, dÎ, diŒt Ãy mình cÛng không trª thành nån nhân cûa s¿ 
buÒn vui hay thÜÖng ghét. Mình không bÎ cänh Çoåt. Mình 
luôn luôn ÇÙng vào vÎ trí chû Ç¶ng, ÇÙng v»ng trong chánh 
ki‰n cûa mình và không trª nên nån nhân cûa hoàn cänh, 
cûa kÈ khác, không than phiŠn r¢ng hoàn cänh nhÜ th‰ Çó, 
ngÜ©i ta nhÜ th‰ Çó cho nên tôi Çã phäi nhÜ th‰ này. Mình 
chuy‹n ÇÜ®c hoàn cänh mà hoàn cänh không th‹ chuy‹n 
ÇÜ®c mình. Mình luôn luôn là con ngÜ©i thÆt cûa mình trong 
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bÓn Ç¶ng tác Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, mình không cÀn phäi Çóng 
kÎch, dù là Çóng vai giäi thoát, Çóng vai giác ng¶, Çóng vai 
Çåi thiŠn sÜ. Cái này g†i là ‘tùy xÙ tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân’. 
Con ngÜ©i thÆt có nghïa nhÜ th‰. 

 
Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i t¿ do, ª Çâu cÛng làm chû 

ÇÜ®c mình. Ch» t¿ do Çây không phäi là t¿ do chính trÎ, hay 
nh»ng loåi t¿ do mà chúng ta phäi tranh ÇÃu ª ngoài xã h¶i m§i 
có. T¿ do ª Çây là t¿ do ÇÓi v§i nh»ng phiŠn não, nh»ng tham 
v†ng, nh»ng thèm khát, nh»ng giÆn h©n, nh»ng tuyŒt v†ng, 
nh»ng ganh tị, nh»ng lo l¡ng, nh»ng tính toán hÖn thiŒt. TÃt cä 
nh»ng tâm hành Çó ÇŠu làm cho chúng ta mÃt t¿ do. Và con 
ngÜ©i vô s¿ trÜ§c h‰t là con ngÜ©i t¿ do ÇÓi v§i nh»ng tâm hành 
tiêu c¿c Çó. Ÿ Çâu cÛng làm chû ÇÜ®c mình. Trong bÃt cÙ hoàn 
cänh nào con ngÜ©i vô s¿ cÛng có th‹ an låc, cÛng có th‹ mÌm 
cÜ©i, cÛng có th‹ cäm thÃy thoäi mái ÇÜ®c.  

 
N‰u mình có ÇÜ®c cái thÃy chân thÆt (ki‰n giäi chân 

chính) thì mình không còn bÎ kËt vào nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ, 
diŒt cûa vån pháp, k‹ cä nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ, diŒt cûa Bøt 
Thích Ca, và vì vÆy mình cÛng không bÎ kËt vào hóa thân Bøt. 
Ki‰n giäi chân chính là danh tØ cûa T° Lâm T‰. ñó là chánh 
ki‰n. T° không dùng ch» chánh ki‰n, vì thiên hå dùng ch» chánh 
ki‰n quá nhiŠu nên ch» Çó Çã bÎ l©n, cho nên T° Çã dùng ch» 
ki‰n giäi chân chính. CÛng nhÜ ch» trí tuŒ và tØ bi, ngÜ©i ta Çã 
dùng nhiŠu quá, nên ª Làng Mai chúng ta Üa dùng ch» hi‹u và 
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thÜÖng hÖn, vì nó hiŒn th¿c, dÍ Çi vào lòng ngÜ©i và dÍ hi‹u 
hÖn. Hi‹u và thÜÖng tÙc là trí tuŒ và tØ bi. Ÿ Çây cÛng vÆy, có 
danh tØ chánh ki‰n (right view, samadrsti) nhÜng T° không 
dùng, T° dùng bÓn ch» chân chính ki‰n giäi. ñó là cái thÃy chân 
thÆt, là tuŒ giác. Khi có tuŒ giác rÒi thì ta không còn bÎ kËt vào 
các tÜ§ng sinh, trú, dÎ, diŒt cûa vån pháp. Ví dø, khi ta thÃy bông 
hoa b¡t ÇÀu sinh ra, Çó là tÜ§ng sinh cûa bông hoa. Khi ta thÃy 
bông hoa l§n lên và nª ra, Çó là tÜ§ng trú cûa bông hoa. Và khi 
ta thÃy bông hoa có sinh và có trú thì ta bi‰t th‰ nào bông hoa 
cÛng có dÎ, tÙc là có bi‰n Ç°i. Cho nên khi bông hoa b¡t ÇÀu tàn 
thì ta së không buÒn, và khi bông hoa không còn n»a thì ta cÛng 
không Çau kh°. ñó là ta không kËt vào tÜ§ng sinh, trú, dÎ, diŒt 
cûa bông hoa. CÛng nhÜ vÆy, khi ta nhìn m¶t ngÜ©i và nhìn bän 
thân ta, n‰u ta không bÎ kËt vào các tÜ§ng sinh, trú, dÎ, diŒt, thì 
ta së không lo l¡ng và không s® hãi. N‰u ta có ki‰n giäi chân 
chính, ta së ti‰p xúc ÇÜ®c v§i bän chÃt bÃt sinh, bÃt diŒt, và 
không còn bÎ lung lay bªi tÜ§ng sinh, trú, dÎ, diŒt cûa ngÜ©i kia 
và cûa chính ta n»a. Bøt Thích Ca là m¶t hóa thân mà không 
phäi là pháp thân. Mà ta Çã là hóa thân thì ta có sinh, có trú, có 
dÎ và có diŒt. Cho nên Bøt Thích Ca cÛng không phäi là ÇÓi 
tÜ®ng tìm ki‰m cûa ta. Thành ra Bøt Thích Ca có Çó hay không 
có Çó, ta cÛng không bÎ kËt vào hóa thân cûa Bøt. Dù s¿ vÆt 
quanh mình và chính bän thân næm uÄn cûa mình có Çang Çi 
ngang qua nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ, diŒt Ãy mình cÛng không 
trª thành nån nhân cûa s¿ buÒn vui hay thÜÖng ghét. Ÿ Çây, ta 
thÃy rõ ràng là ki‰n giäi chân chính tÙc là cái thÃy không bÎ kËt 

Tinh Y‰u Lâm T‰ Løc  - 73



 
___________________________________________________ 
NgÒi chÖi v§i T° - NgÒi nghe T° dåy 

vào nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ và diŒt. Trú là tÒn tåi. DÎ nghïa là 
khác. B¡t ÇÀu hÜ hoåi g†i là dÎ. DiŒt giÓng nhÜ là không còn 
n»a. Có ki‰n giäi chân chính thì ta së không còn là nån nhân cûa 
buÒn vui hay thÜÖng ghét. ñó là con ngÜ©i vô s¿, con ngÜ©i t¿ 
do, con ngÜ©i không bÎ cänh Çoåt. Con ngÜ©i bÎ cänh Çoåt së trª 
thành nån nhân cûa nó. ñoåt tÙc là lÃy Çi, là chi‰m h»u. Cái 
cänh kia không th‹ làm cho ta b¿c mình, s® hãi và tuyŒt v†ng 
ÇÜ®c n»a. Ta không còn bÎ cänh làm cho xao xuy‰n, s® hãi, b¿c 
b¶i, và mÃt h‰t nhân cách cûa ta ÇÜ®c n»a. 

  
Mình không bÎ cänh Çoåt. Mình luôn luôn ÇÙng vào vÎ trí 

chû Ç¶ng, ÇÙng v»ng trong chánh ki‰n cûa mình và không trª 
nên nån nhân cûa hoàn cänh, cûa kÈ khác, không than phiŠn 
r¢ng hoàn cänh nhÜ th‰ Çó, ngÜ©i ta nhÜ th‰ Çó cho nên tôi Çã 
phäi nhÜ th‰ này. Ta không Ç° l‡i cho ngÜ©i khác. N‰u có 
nh»ng y‰u kém, nh»ng l‡i lÀm là tåi vì ta, chÙ ta không nên Ç° 
l‡i cho ngÜ©i khác: tåi sÜ anh làm nhÜ vÆy, cho nên tôi phäi làm  
nhÜ vÆy; n‰u sÜ anh không làm nhÜ vÆy, thì tôi Çâu có nhÜ vÆy; 
n‰u sÜ chÎ không làm nhÜ vÆy, thì tôi Çâu Ç‰n n‡i nhÜ vÆy. Ta 
không Ç° l‡i cho ngÜ©i khác và cÛng không Ç° l‡i cho hoàn 
cänh. NgÜ©i vô s¿ vì vÆy ÇÙng v»ng trong cái thÃy cûa mình, 
không tìm cách bào ch»a cho mình, mình luôn luôn làm chû 
chính mình. 

  
Mình chuy‹n ÇÜ®c hoàn cänh mà hoàn cänh không th‹ 

chuy‹n ÇÜ®c mình. Có m¶t thiŠn sÜ nói: M¶t ngày hai mÜÖi bÓn 
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gi© ÇÒng hÒ không n¡m ÇÜ®c tôi, nhÜng tôi n¡m ÇÜ®c hai mÜÖi 
bÓn gi© ÇÒng hÒ m¶t ngày. ñó là vì ta có chû quyŠn, ta thay Ç°i 
ÇÜ®c hoàn cänh mà hoàn cänh không thay Ç°i ÇÜ®c ta. Ta ª 
trong cu¶c Ç©i nhÜng không bÎ cu¶c Ç©i làm cho chìm Ç¡m, 
cÛng nhÜ hoa sen ª trong bùn nhÜng không bÎ hôi tanh mùi bùn. 
ñó là con ngÜ©i vô s¿, con ngÜ©i t¿ do, con ngÜ©i có ki‰n giäi 
chân chính. Mình luôn luôn là con ngÜ©i thÆt cûa mình trong 
bÓn Ç¶ng tác Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi. Trong khi Çi, chính là ta Çang 
Çi; trong khi ÇÙng, chính là ta Çang ÇÙng; trong khi n¢m, chính 
là ta Çang n¢m; trong khi ngÒi, chính là ta Çang ngÒi. Mình 
không cÀn phäi Çóng kÎch, dù là Çóng vai giäi thoát, Çóng vai 
giác ng¶, Çóng vai Çåi thiŠn sÜ. Thành ra con ngÜ©i vô s¿ là con 
ngÜ©i thÆt, con ngÜ©i không cÀn phäi Çóng kÎch. Và cái này g†i 
là ‘tùy xÙ tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân’.  ñây là danh tØ cûa T°. Tùy 
xÙ tác chû là bÃt cÙ ª trong hoàn cänh nào ta cÛng làm chû ÇÜ®c 
mình, ta không tìm cách phân minh: Tôi sª dï mà hÜ hÕng, mà tŒ 
nhÜ th‰ này là tåi vì hoàn cänh, tåi vì nh»ng ngÜ©i khác. Ÿ Çâu 
ta cÛng làm chû, ª Çâu ta cÛng có chû quyŠn (sovereignty) cûa 
mình, g†i là tùy xÙ tác chû. LÆp xÙ Ç¡c chân là bÃt cÙ ch‡ nào, 
ch‡ ta Çang ÇÙng, ch‡ ta Çang ngÒi, v.v... ta cÛng là con ngÜ©i 
thÆt cûa ta, ta làm chû hoàn cänh và ta không cÀn phäi Çóng 
kÎch. ñó g†i là tùy xÙ tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân. Tám ch» này là 
nguyên t¡c cûa T°. Mà con ngÜ©i thÆt cÛng có nghïa là nhÜ vÆy.  
 

Vì mình có khä næng sÓng v§i con ngÜ©i thÆt cûa 
mình cho nên mình không cÀn phäi làm dáng làm ÇiŒu. 

Tinh Y‰u Lâm T‰ Løc  - 75



 
___________________________________________________ 
NgÒi chÖi v§i T° - NgÒi nghe T° dåy 

Mình Çâu có cÀn phäi chÙng tÕ mình là giäi thoát, là giác 
ng¶. Mình có th‹ sÓng m¶t cu¶c sÓng bình thÜ©ng, mình chÌ 
cÀn làm m¶t con ngÜ©i bình thÜ©ng. Con ngÜ©i bình thÜ©ng 
này là con ngÜ©i vô s¿, có giá trÎ cao hÖn cä nh»ng vÎ BÒ Tát 
t¿ xÜng là Çang Çi trên con ÇÜ©ng viên ÇÓn, Çang Çi ngang 
qua mÜ©i ÇÎa, Çang Çi vào TÎnh Đ¶, tåi vì các vÎ này vÅn còn 
mang theo tâm niŒm yêu thánh, ghét phàm, vÅn còn cái nhìn 
nhÎ nguyên, vÅn còn Çi tìm cÀu, chÜa dØng låi ÇÜ®c. Con 
ngÜ©i vô s¿ m§i Çích th¿c là con ngÜ©i Çáng ÇÜ®c chÜ thiên 
ca tøng, ÇÜ®c ÇÎa thÀn nâng gót, ÇÜ®c chÜ Bøt muôn phÜÖng 
xÜng tán. Tåi vì con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i hoàn toàn t¿ 
do, vô tÜ§ng, không làm dáng làm ÇiŒu, không cÀn Ç‹ låi v‰t 
tích gì. 

 
Ta không cÀn phäi giä b¶ là cái mà ta không phäi. Ta 

không muÓn chÙng tÕ cho ngÜ©i ta thÃy, ao Ü§c cho ngÜ©i ta 
thÃy ta là m¶t ngÜ©i Ç¥c biŒt, m¶t ngÜ©i giäi thoát. CÛng nhÜ 
bông hoa kia nª trong ngõ ngách m¶t cách rÃt t¿ nhiên. Nó 
không hŠ Çau kh° khi không có ai nhìn ng¡m, và cÛng không 
hãnh diŒn khi ngÜ©i ta t§i ng¡m nhìn nó. Mình có th‹ sÓng m¶t 
cu¶c sÓng bình thÜ©ng, mình chÌ cÀn làm m¶t con ngÜ©i bình 
thÜ©ng. Con ngÜ©i bình thÜ©ng này là con ngÜ©i vô s¿, có giá trÎ 
cao hÖn cä nh»ng vÎ BÒ Tát t¿ xÜng là Çang Çi trên con ÇÜ©ng 
viên ÇÓn, Çang Çi ngang qua mÜ©i ÇÎa, Çang Çi vào TÎnh Đ¶. Tåi 
vì các vÎ này vÅn còn mang theo tâm niŒm yêu thánh ghét phàm, 
vÅn còn cái nhìn nhÎ nguyên, vÅn còn Çi tìm cÀu, chÜa dØng låi 
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ÇÜ®c. ‘N‰u vÎ BÒ Tát nào còn thÃy mình là BÒ Tát thì vÎ Çó chÜa 
phäi là BÒ Tát’, Çó là m¶t câu ª trong kinh Kim CÜÖng. N‰u ta 
là giáo th† mà ta cÙ nghï mình là giáo th†, thì ta chÜa phäi là 
giáo th†. N‰u ta là thÀy tu mà ta thÃy mình là thÀy tu, hÖn ngÜ©i, 
thì ta chÜa phäi là thÀy tu Çích th¿c. N‰u ta t¿ hào v§i vÎ trí Çó, 
danh hiŒu Çó, hay ÇÎa vÎ Çó thì ta chÜa th¿c s¿ ÇÙng ª vÎ trí Çó, 
chÜa thÆt s¿ có danh hiŒu Çó, hay chÜa n¢m ª trong ÇÎa vÎ Çó. 
N‰u m¶t vÎ BÒ Tát Çang Çi qua mÜ©i ÇÎa mà còn thÃy mình Çang 
Çi qua mÜ©i ÇÎa, thì vÎ BÒ Tát Çó chÜa phäi là vÎ BÒ Tát Çích 
th¿c; n‰u m¶t vÎ thÃy r¢ng mình Çã giäi thoát, thì vÎ Çó chÜa phäi 
là giäi thoát, vì vÎ Çó Çã bÎ kËt vào hai š niŒm giäi thoát và 
không giäi thoát, š niŒm vŠ thánh và vŠ phàm, vÅn có cái nhìn 
nhÎ nguyên, vÅn còn Çi tìm cÀu, vÅn chÜa dØng låi ÇÜ®c. Ÿ Çây, 
chúng ta thÃy ÇÎnh nghïa con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i không 
còn Çi tìm cÀu, không còn phân biŒt phàm và thánh, là con ngÜ©i 
Çã dØng låi ÇÜ®c. DØng låi ÇÜ®c là m¶t quä vÎ rÃt l§n, Çã vŠ Çã 
t§i, không còn Çi tìm cÀu n»a, không còn ham muÓn n»a. Con 
ngÜ©i vô s¿ nhÜ vÆy rõ ràng là con ngÜ©i Çã hoàn toàn vŠ, Çã 
hoàn toàn t§i, không có cäm tÜªng là mình thÃp, cÛng không có 
cäm tÜªng là mình cao. Con ngÜ©i vô s¿ m§i Çích th¿c là con 
ngÜ©i Çáng ÇÜ®c chÜ thiên ca tøng, ÇÜ®c ÇÎa thÀn nâng gót, 
ÇÜ®c chÜ Bøt muôn phÜÖng xÜng tán. ñÙng vŠ phÜÖng diŒn hình 
thÙc, con ngÜ©i vô s¿ có dáng dÃp rÃt bình thÜ©ng, không có gì 
Ç¥c biŒt: không có hào quang, không Ç¶i mÛ tì lÜ, không ngÒi 
trên pháp tòa cao ngÃt. NhÜng chính con ngÜ©i vô s¿ Çó là ÇÓi 
tÜ®ng yêu thÜÖng, ÇÓi tÜ®ng cung kính cûa chÜ Bøt và chÜ vÎ BÒ 
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Tát, Çáng ÇÜ®c chÜ Bøt ca ng®i, Çáng ÇÜ®c ÇÎa thÀn nâng gót 
chân m‡i khi bÜ§c. Vì vÆy con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i lš tÜªng 
cûa T° Lâm T‰. N‰u ta là con ngÜ©i vô s¿, thì ta có th‹ nhÆn 
diŒn ÇÜ®c nh»ng con ngÜ©i vô s¿ khác, vì ta bi‰t th‰ nào là con 
ngÜ©i vô s¿, vì h† không cÀn có m¶t hình tÜ§ng bên ngoài. 
Trong sách luÆn ng» có câu: ‘Nhân bÃt tri, nhi bÃt uÄn, bÃt diŒc 
quân tº hÒ’, nghïa là ngÜ©i ta không bi‰t mình là ai, không thÃy 
ÇÜ®c cái giá trÎ cûa mình mà mình không buÒn giÆn thì mình 
Çích th¿c là ngÜ©i quân tº. Có rÃt nhiŠu tài næng, có rÃt nhiŠu 
ÇÙc tính, nhÜng không cÀn ngÜ©i ta phäi công nhÆn là mình có 
tài næng, có ÇÙc tính, mà vÅn có hånh phúc. ‘Nhân bÃt tri, nhi 
bÃt uÄn, bÃt diŒc quân tº hÒ’ có nghïa tÜÖng ÇÜÖng v§i con 
ngÜ©i vô s¿ cûa T° Lâm T‰. Tåi vì con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i 
hoàn toàn t¿ do, vô tÜ§ng, không làm dáng làm ÇiŒu, không cÀn 
Ç‹ låi v‰t tích gì. ñó là nh»ng ch» cûa T° dùng: không làm 
dáng, không làm ÇiŒu, không cÀn ÇÜ®c công nhÆn, không cÀn Ç‹ 
låi dÃu v‰t cho hÆu th‰ trong tÜÖng lai, không mong cÀu trª 
thành bÃt tº trong væn chÜÖng, trong lÎch sº. S¿ nghiŒp cûa ta là 
giäi thoát, là chánh ki‰n, là trí tuŒ, chÙ không phäi là cái danh 
mà ta së Ç‹ låi trong lÎch sº. Nó khác v§i câu thÖ cûa NguyÍn 
Công TrÙ:  

ñã mang ti‰ng ª trong tr©i ÇÃt  
Phäi có danh gì v§i núi sông 

 
Ta không cÀn phäi có danh v§i núi sông, ta chÌ cÀn sÓng 

hånh phúc, sÓng t¿ do trong giây phút hiŒn tåi. Có th‹ là NguyÍn 
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Công TrÙ lúc nói hai câu Çó Çã chÜa Çåt t§i ÇÎa vÎ cûa con ngÜ©i 
vô s¿, nhÜng sau Çó thì NguyÍn Công TrÙ Çã Çåt ÇÜ®c, và hai 
câu nói Çó Çã trª thành quá khÙ. Con ngÜ©i vô s¿ không cÀn 
danh, không cÀn Ç‹ låi tên tu°i mình trong lÎch sº, vì cái Çó 
không có nghïa gì cä. VÃn ÇŠ là ª giây phút hiŒn tåi: giây phút 
hiŒn tåi có t¿ do và vô s¿ là cái quš nhÃt. 
 

Con ngÜ©i vô s¿ này chính là Bøt, là T° Çích th¿c. 
Ngay trong gi© phút này, con ngÜ©i (vô s¿) Ãy Çang ª trên 
quê hÜÖng cûa mình, không cÀn Çi tìm cÀu gì n»a. Ngay 
trong gi© phút này, con ngÜ©i Ãy có th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, 
th‹ hiŒn thÀn thông, ti‰p xúc v§i chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng, rong 
chÖi nÖi m†i cõi nÜ§c, và dù næm uÄn cûa mình vÅn còn là 
næm uÄn có sinh có diŒt, ngÜ©i Ãy vÅn có th‹ ngay trong gi© 
phút hiŒn tåi, bi‹u diÍn ÇÜ®c phép thÀn thông là Çi an låc 
ngay trên m¥t ÇÃt (ÇÎa hành thÀn thông). NgÜ©i Ãy không 
cÀn Çi Çâu h‰t, không cÀn phäi ra khÕi tam gi§i. Tam gi§i 
ÇÓi v§i ngÜ©i Ãy chÌ là quang änh. NgÜ©i Ãy có t¿ do cho nên 
ngÜ©i Ãy thänh thÖi ngay tåi nÖi này, nh»ng y‰u tÓ cûa tam 
gi§i là døc, s¡c và vô s¡c không Ç¶ng ÇÜ®c ngÜ©i Ãy. 

 
Con ngÜ©i vô s¿ này chính là Bøt, là T° Çích th¿c.  NhÆn 

diŒn ÇÜ®c Bøt và T° cÛng rÃt khó, vì ta thÜ©ng có khuynh hÜ§ng 
Çi tìm Bøt và T° v§i nh»ng cái vòng hào quang và nh»ng hình 
tÜ§ng, trong khi con ngÜ©i vô s¿ không cÀn có hào quang, 
không cÀn có hình tÜ§ng. Bøt nhÜ vÆy Çó. T° nhÜ vÆy Çó. Bøt có 
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th‹ sÓng ngay bên cånh ta mà ta không bi‰t. T° có th‹ sÓng ngay 
bên cånh ta mà ta không bi‰t. Tåi vì con ngÜ©i vô s¿ chính là 
Bøt, chính là T°. NhÜng n‰u ta không bi‰t quš s¿ có m¥t cûa 
con ngÜ©i vô s¿, thì ta së không thÃy ÇÜ®c Bøt và không thÃy 
ÇÜ®c T°. Ngay trong gi© phút này, con ngÜ©i Ãy Çang ª trên quê 
hÜÖng cûa mình, không cÀn Çi tìm cÀu gì n»a. Con ngÜ©i vô s¿ 
là con ngÜ©i Çang có quê hÜÖng, là con ngÜ©i không Çang Çi tìm 
cÀu n»a. Con ngÜ©i Çó Çã vŠ t§i quê hÜÖng cûa mình rÒi. Con 
ngÜ©i vô s¿ tÙc là con ngÜ©i Çã vŠ, con ngÜ©i Çã t§i. Và Çây là 
ch» cûa T°: Ngay trong gi© phút này, con ngÜ©i (vô s¿) Ãy Çang 
ª trên quê hÜÖng cûa mình, không cÀn Çi tìm cÀu gì n»a. N‰u 
anh Çang còn Çi tìm cÀu, thì anh chÜa phäi là ngÜ©i vô s¿: anh 
chÜa vŠ, anh chÜa t§i. Ngay trong gi© phút này, con ngÜ©i Ãy có 
th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, th‹ hiŒn thÀn thông, ti‰p xúc v§i chÜ Bøt 
mÜ©i phÜÖng, rong chÖi nÖi m†i cõi nÜ§c. Con ngÜ©i vô s¿ có 
phép thÀn thông, và phép thÀn thông cûa ngÜ©i vô s¿ là sº døng 
ÇÜ®c sáu Çåo thÀn quang cûa mình: nhìn tr©i xanh thÃy ÇÜ®c tr©i 
xanh, nhìn mây tr¡ng thÃy ÇÜ®c mây tr¡ng; m‡i bÜ§c chân có 
th‹ bÜ§c thanh thän trên TÎnh ñ¶ ÇÜ®c liŠn và mÌm cÜ©i khi 
nghe ti‰ng chim hót, thông reo, hoa nª. ñó là có TÎnh Đ¶ Ùng 
thân hiŒn vÆt. −ng thân tÙc là có m¥t ra. Ta có m¥t nhÜ m¶t con 
ngÜ©i, ta có m¥t nhÜ m¶t cái cây, ta có m¥t nhÜ m¶t Çám mây và 
ta có m¥t nhÜ m¶t vÎ BÒ Tát. HiŒn vÆt  là ta có th‹ bi‹u hiŒn ra 
bÃt cÙ trong hình thÙc nào. Th‹ hiŒn thÀn thông, ti‰p xúc v§i chÜ 
Bøt mÜ©i phÜÖng, rong chÖi nÖi m†i cõi nÜ§c. V§i sáu Çåo thÀn 
quang thì không có gì là không làm ÇÜ®c: muÓn có TÎnh Đ¶ thì 
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có TÎnh Đ¶, muÓn có lÀu các cûa BÒ Tát Di L¥c thì có lÀu các 
cûa BÒ Tát Di L¥c, muÓn có ngày quán niŒm thì có ngày quán 
niŒm, muÓn có khóa tu thì có khóa tu, muÓn Çi thiŠn hành thì có 
Çi thiŠn hành, muÓn có trung tâm tu h†c thì có trung tâm tu h†c 
v.v..., muÓn gì thì có Çó. 

  
Có th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, th‹ hiŒn thÀn thông, ti‰p xúc 

v§i chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng, rong chÖi nÖi m†i cõi nÜ§c, và dù 
næm uÄn cûa mình vÅn còn là næm uÄn có sinh có diŒt, ngÜ©i Ãy 
vÅn có th‹ ngay trong gi© phút hiŒn tåi, bi‹u diÍn ÇÜ®c phép 
thÀn thông là Çi an låc ngay trên m¥t ÇÃt (ÇÎa hành thÀn thông).  

 
ñây là bÓn ch» ª trong Lâm T‰ Løc: ñÎa hành thÀn 

thông. ñÎa hành thÀn thông tÙc là phép lå Çi trên m¥t ÇÃt. NgÜ©i 
ta thÜ©ng nói phép lå là Çi trên lºa, Çi trên nÜ§c, Çi trên mây, 
còn T° nói phép lå là Çi trên m¥t ÇÃt. Ai mà không Çi trên m¥t 
ÇÃt ÇÜ®c, nhÜng n‰u ta Çi v§i niŠm lo l¡ng, niŠm s® hãi, s¿ tham 
Ç¡m, thì ta Çang không th‹ hiŒn thÀn thông. NhÜng n‰u ta là m¶t 
con ngÜ©i t¿ do, thì m‡i bÜ§c chân Çi trên m¥t ÇÃt là m¶t phép 
thÀn thông. Con ngÜ©i vô s¿, con ngÜ©i t¿ do là con ngÜ©i có th‹ 
Çi m¶t cách hånh phúc, Çi m¶t cách t¿ do trên m¥t ÇÃt, và Çi nhÜ 
vÆy tÙc là th‹ hiŒn thÀn thông. Cho nên chúng ta m§i có bài kŒ:  

 
ñ¥t chân lên m¥t ÇÃt 
Là th‹ hiŒn thÀn thông,  
TØng bÜ§c chân tÌnh thÙc 
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Làm hi‹n l¶ pháp thân 
  

Ta có th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, th‹ hiŒn thÀn thông, ti‰p xúc 
v§i chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng, v§i tÎnh Ç¶ mÜ©i phÜÖng, n‰u ta là 
m¶t con ngÜ©i t¿ do, n‰u ta là m¶t con ngÜ©i vô s¿. NgÜ©i Ãy 
không cÀn Çi Çâu h‰t, không cÀn phäi ra khÕi tam gi§i.  NgÜ©i ta 
thÜ©ng nói tu h†c là Ç‹ ra khÕi ba cõi: cõi døc, cõi s¡c và cõi vô 
s¡c. Tam gi§i bÃt an nghïa là trong ba cõi không có s¿ an °n, 
giÓng nhÜ cái nhà cháy, mình phäi lÆp tÙc ra khÕi cái cæn nhà 
cháy Çó. Vì vÆy mà ngÜ©i ta nghï r¢ng giäi thoát tÙc là ra khÕi 
ba gi§i, ba cõi. Trong khi tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu nói là chúng ta 
phäi làm sao thoát ra khÕi ba cõi thì T° nói: ‘ñÒ ngu, ra khÕi ba 
cõi thì các anh Çi Çâu?’. Không cÀn Çi Çâu h‰t, ÇÙng ngay ª 
trong ba cõi và trª thành con ngÜ©i t¿ do, thì Çám cháy liŠn t¡t 
và ba cõi trª thành nÖi t¿ do. ñiŠu này rÃt gÀn v§i bän š cûa ñÙc 
Th‰ Tôn. Ba cõi là do tâm mình tåo ra và TÎnh Đ¶ cÛng do tâm 
mình tåo ra. 

 
Trong tác phÄm Hoàng Tº Bé, hoàng tº bé yêu cÀu anh 

chàng phi công trÈ vë cho mình m¶t con cØu, tåi vì trên hành 
tinh cûa hoàng tº bé chÜa có m¶t con cØu. Trong kinh Hoa 
Nghiêm Bøt dåy r¢ng: Tâm là m¶t anh chàng h†a sï (Tâm nhÜ 
h†a sÜ). Tâm có th‹ vë ra bÃt cÙ m¶t cái gì. Tâm bao gÒm tâm 
cá nhân và tâm c¶ng ÇÒng. Chính tâm c¶ng ÇÒng cûa chúng ta 
vë ra tam gi§i Ç‹ thiêu ÇÓt ta, cÛng chính tâm c¶ng ÇÒng cûa 
chúng ta vë ra m¶t TÎnh Đ¶ Ç‹ ta rong chÖi. Ta có th‹ nói tâm vë 
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cho ta m¶t trung tâm tu h†c, m¶t tæng thân ÇËp v.v..., tÃt cä ÇŠu 
do tâm. Vì vÆy ba cõi là m¶t tác phÄm cûa tâm, TÎnh Đ¶ cÛng là 
tác phÄm cûa tâm. N‰u tâm ta t¿ do, an låc, thì ta vë ra cõi TÎnh 
Đ¶. Ta Çâu cÀn phäi Çi Çâu, chÌ ngÒi ª Çây mà vë, vë cho mình 
m¶t cõi TÎnh Đ¶ Ç‹ mình sÓng an låc m‡i ngày. Con ngÜ©i t¿ 
do, con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i sáng tåo ra tÎnh Ç¶ cho mình, 
và cho nh»ng ngÜ©i khác. NgÜ©i Ãy không cÀn Çi Çâu h‰t, không 
cÀn phäi ra khÕi tam gi§i. Tam gi§i ÇÓi v§i ngÜ©i Ãy chÌ là 
quang änh. Quang änh tÙc là cái s¿ phän chi‰u cûa tâm. NgÜ©i 
Ãy có t¿ do cho nên ngÜ©i Ãy thänh thÖi ngay tåi nÖi này, nh»ng 
y‰u tÓ cûa tam gi§i là døc, s¡c và vô s¡c không Ç¶ng ÇÜ®c ngÜ©i 
Ãy.  

T° Lâm T‰ rÃt có š thÙc là nh»ng l©i nói cûa T° chÌ là 
nh»ng phÜÖng tiŒn Çánh phá, cªi trói và trÎ bŒnh, cho nên T° 
không muÓn chúng ta xem nh»ng l©i nói Ãy là chân lš tuyŒt ÇÓi 
Ç‹ h†c hÕi và tôn th©. Tinh thÀn này là tinh thÀn cûa kinh Kim 
CÜÖng: Giáo lš cûa Bøt là chi‰c bè Ç‹ ÇÜa ta qua b© bên kia, chÙ 
không phäi là ÇÓi tÜ®ng cûa s¿ th© phøng. Nh»ng l©i nói cûa T° 
Lâm T‰ không phäi là nh»ng tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ mà h†c hÕi, Ç‹ 
mà trân quš, Ç‹ mà cÃt gi» nhÜ m¶t vÆt sª h»u.  
 

T° Lâm T‰ rÃt có š thÙc là nh»ng l©i nói cûa T° chÌ 
là nh»ng phÜÖng tiŒn Çánh phá, cªi trói và trÎ bŒnh nên T° 
không muÓn chúng ta xem nh»ng l©i nói Ãy là khuôn vàng 
thÜ§c ng†c Ç‹ h†c hÕi và tôn th©. T° dåy r¢ng nh»ng l©i T° 
nói chÌ là nh»ng bÙc vë ÇÜ®c th¿c hiŒn trong hÜ không, 
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chúng ta ÇØng bÎ kËt vào chúng. T° dåy: ñ‹ Ç¶ Ç©i, có khi ta 
phäi m¥c Çû thÙ áo - áo thanh tÎnh, áo giäi thoát, áo gi§i 
luÆt, áo vô phân biŒt... ThÃy nh»ng chi‰c áo Ãy ngÜ©i ta phát 
sinh ki‰n giäi rÒi bÎ m¡c kËt vào nh»ng ki‰n giäi Ãy. Vì vÆy 
có khi ta phäi cªi h‰t áo ra, Ç‹ cho ngÜ©i ta thÃy ÇÜ®c con 
ngÜ©i. Con ngÜ©i có th‹ m¥c áo. NhÜng con ngÜ©i không 
phäi là áo. ChÌ khi nào thÃy ÇÜ®c con ngÜ©i, ta m§i ti‰p xúc 
ÇÜ®c v§i con ngÜ©i, và v§i con ngÜ©i trong ta, và chÌ lúc Ãy ta 
m§i buông bÕ ÇÜ®c tÃt cä nh»ng gông cùm mình tØng mang 
lÃy xÜa nay, nh»ng gông cùm do c° nhân (Bøt, T°) thi thi‰t 
và Çem t§i. ThÃy ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt, h† m§i Çåt ÇÜ®c quä 
vÎ vô s¿. 

 
T° dåy r¢ng nh»ng l©i T° nói chÌ là nh»ng bÙc vë ÇÜ®c 

th¿c hiŒn trong hÜ không, chúng ta ÇØng bÎ kËt vào chúng. Khi 
vë trên väi hay trên giÃy, ngÜ©i ta còn có th‹ cÃt gi» ÇÜ®c, trÜng 
bày ÇÜ®c, nhÜng vë nh»ng bÙc h†a màu trên hÜ không thì không 
có cách gì Ç‹ cÃt gi». T° muÓn nói nhÜ vÆy. Nh»ng ÇiŠu T° nói 
là Ç‹ ch»a bŒnh, Ç‹ tháo g«, và nh»ng ÇiŠu Çó chÌ có giá trÎ cûa 
nh»ng phÜÖng tiŒn mà không nên cÃt gi» nh»ng ÇiŠu Çó Ç‹ làm 
gia bäo. Ví dø nhÜ Çem vŠ m¶t chi‰c bè, rÒi Ç¥t lên bàn th© Ç‹ 
th© phøng, ÇiŠu Çó rÃt tÙc cÜ©i. Chi‰c bè Ãy phäi ÇÜ®c sº døng 
Ç‹ qua b© bên kia chÙ không phäi Ç‹ cÃt gi» ho¥c Ç‹ phøng th©. 
CÛng vÆy, nh»ng l©i cûa T° nói nhÜ là nh»ng bÙc h†a màu vë ª 
trên hÜ không, không ai có th‹ chi‰m h»u Ç‹ làm cûa riêng, Ç‹ 
mà t¿ hào.  
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T° dåy: ñ‹ Ç¶ Ç©i, có khi ta phäi m¥c Çû thÙ áo - áo 

thanh tÎnh, áo giäi thoát, áo gi§i luÆt, áo vô phân biŒt... ThÃy 
nh»ng chi‰c áo Ãy ngÜ©i ta phát sinh ki‰n giäi rÒi bÎ m¡c kËt 
vào nh»ng ki‰n giäi Ãy. Vì vÆy có khi ta phäi cªi h‰t áo ra, Ç‹ 
cho ngÜ©i ta thÃy ÇÜ®c con ngÜ©i. Con ngÜ©i có th‹ m¥c áo. 
NhÜng con ngÜ©i không phäi là áo. ChÌ khi nào thÃy ÇÜ®c con 
ngÜ©i, ta m§i ti‰p xúc ÇÜ®c v§i con ngÜ©i, và v§i con ngÜ©i 
trong ta, và chÌ lúc Ãy ta m§i buông bÕ ÇÜ®c tÃt cä nh»ng gông 
cùm mình tØng mang lÃy xÜa nay, nh»ng gông cùm do c° nhân 
(Bøt, T°) thi thi‰t và Çem t§i. ThÃy ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt, h† m§i 
Çåt ÇÜ®c quä vÎ vô s¿. 

 
ñây là nói vŠ nh»ng giáo lš trong thánh kinh, trong kinh 

Çi‹n..., nh»ng cái mà T° g†i là thi thi‰t, là tåm Ç¥t ra Ç‹ giúp 
Ç©i, giúp ngÜ©i. TÃt cä nh»ng gì các vÎ thánh nhân thi thi‰t ra Ç‹ 
cÙu Ç©i, giúp ngÜ©i chÌ là nh»ng phÜÖng tiŒn, vÆy mà chúng ta 
låi cÙ xem nhÜ là nh»ng bäo vÆt, nhÜ là nh»ng cÙu cánh. TÃt cä 
nh»ng ÇiŠu ÇÜ®c dåy nhÜ là Tam Thân, TÙ ñ‰, Bát Chánh ñåo, 
ThÆp ñÎa, TÎnh ñ¶..., ÇŠu là nh»ng phÜÖng tiŒn. N‰u ta có thái 
Ç¶ cûa ngÜ©i tín ÇÒ là n¡m b¡t và th© phøng thì ta bÎ kËt. Vì vÆy 
con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i có khä næng buông bÕ tÃt cä nh»ng 
thÙ Ãy. Nh»ng cái Çó, T° cho là nh»ng chi‰c áo. Chúng ta có 
khuynh hÜ§ng muÓn nhÆn ra Bøt, nhÆn ra T° qua nh»ng chi‰c 
áo. MuÓn dåy, muÓn hÜ§ng dÅn thì phäi sº døng nh»ng phÜÖng 
tiŒn. NhÜng phäi dåy và hÜ§ng dÅn nhÜ th‰ nào Ç‹ ÇÜa ngÜ©i ta 
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t§i trång thái giäi thoát và an låc; Ç‹ ngÜ©i ta thÃy r¢ng giäi 
thoát, an låc không phäi là nh»ng chi‰c áo; Ç‹ ngÜ©i ta phân biŒt 
ÇÜ®c áo và ngÜ©i, chÙ không phäi là Ç‹ ngÜ©i ta m¥c thêm vào 
nh»ng chi‰c áo Çó. Nh»ng chi‰c áo, nh»ng phÜÖng tiŒn, nh»ng 
giáo hóa kia có møc Çích duy nhÃt là giúp cho ngÜ©i ta khám 
phá ra con ngÜ©i thÆt cûa h†. Con ngÜ©i thÆt Çó là Bøt, là con 
ngÜ©i vô s¿, là con ngÜ©i không có lo l¡ng, không có buÒn kh°, 
không có ganh tị và không có tham v†ng. Bªi vÆy quá trình tu 
tÆp là quá trình l¶t áo. M¥c vào m¶t cái áo, ta thÃy ÇËp quá nên 
muÓn m¥c luôn. RÒi khi có cái áo khác, ta låi thÃy cái áo m§i 
ÇËp hÖn, nên cÙ thay áo hoài... Và cÙ nhÜ vÆy, suÓt Ç©i ta chÌ là 
nh»ng chi‰c áo thôi. Ta phäi là cái gì hÖn cái áo và cái gì hÖn cái 
áo Çó chính là con ngÜ©i thÆt cûa mình. Møc Çích cûa T° là giúp 
cho chúng ta thÃy ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt cûa mình, cho nên ta phäi 
có can Çäm Ç‹ l¶t tÃt cä các áo, dù Çó là áo ThiŠn SÜ, áo BÒ Tát, 
áo Bøt, áo T°, áo Giäi Thoát, áo Ni‰t Bàn. L¶t h‰t! Vì vÆy có khi 
ta phäi cªi h‰t áo ra, Ç‹ cho ngÜ©i ta thÃy ÇÜ®c con ngÜ©i. Con 
ngÜ©i có th‹ m¥c áo. NhÜng con ngÜ©i không phäi là áo. ChÌ khi 
nào thÃy ÇÜ®c con ngÜ©i, ta m§i ti‰p xúc ÇÜ®c v§i con ngÜ©i, và 
v§i con ngÜ©i trong ta, và chÌ lúc Ãy ta m§i buông bÕ ÇÜ®c tÃt cä 
nh»ng gông cùm mình tØng mang lÃy xÜa nay, nh»ng gông cùm 
do c° nhân (Bøt, T°) thi thi‰t và Çem t§i. Gông cùm Çó là giáo 
lš, là nh»ng khái niŒm, nh»ng phÜÖng tiŒn, dù Çó là TÎnh ñ¶, là 
Tam Thân, là Tam Bäo, là ThÆp ñÎa. Con ngÜ©i thÆt không phäi 
là con ngÜ©i nô lŒ - nô lŒ cho nh»ng š thÙc hŒ, nô lŒ cho nh»ng 
giáo lš.  
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Trong gi§i luÆt Ti‰p HiŒn, gi§i thÙ nhÃt là: ñØng bÎ kËt 

vào bÃt cÙ m¶t chû nghïa nào hay m¶t lš thuy‰t nào, dù Çó là 
giáo nghïa Bøt dåy. ñó là Çi Çúng theo tinh thÀn T° Lâm T‰. 
Chúng ta phäi có t¿ do ÇÓi v§i nh»ng lš thuy‰t, v§i nh»ng chû 
nghïa, dù là v§i lš thuy‰t PhÆt giáo. TÙc là phäi cªi áo ra Ç‹ thÃy 
cho ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt cûa mình. C° nhân (Bøt và T°) Çã thi 
thi‰t và Çem t§i t¥ng cho ta nh»ng chi‰c áo Çó, ta phäi bi‰t cách 
sº døng Ç‹ tìm ra con ngÜ©i thÆt cûa mình, rÒi cuÓi cùng ta phäi 
l¶t bÕ tÃt cä nh»ng chi‰c áo Çó. ThÃy ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt, h† 
m§i Çåt ÇÜ®c quä vÎ vô s¿. Vô s¿ là quä vÎ mà chúng ta tìm cÀu, 
nhÜng không th‹ nào tìm cÀu ª ngoài ÇÜ®c. Vô s¿ tÙc là t¿ do. 
Vô s¿ có th‹ dÎch là no bussiness, no projects, no worries, no 
problems. Ch» s¿ này có nhiŠu nghïa. Ÿ Làng Mai có bài hát là 
‘Nowhere to go, nothing to do’ (Không Çi Çâu n»a, có chi Ç‹ 
làm) có th‹ g†i là Vô S¿. Tuy r¢ng chúng ta cÀn phäi Çi Çây Çi 
Çó, chúng ta cÀn phäi làm cái này cái kia, nhÜng chúng ta làm và 
Çi trong tinh thÀn vô s¿. ‘Somewhere to go, something to do’ (Çi 
Çâu cÛng t§i, thÃy chi cÛng làm) cÛng là Vô S¿. ñây là nh»ng 
ch» m§i không có ª trong giáo Çi‹n. Khi mình có tuŒ giác, có 
m¶t cái thÃy m§i thì thÜ©ng thÜ©ng mình có nh»ng ch» m§i Ç‹ 
diễn tä cái tuŒ giác cûa mình hay cái thÃy cûa mình m¶t cách rÃt 
tÜÖi mát và rÃt  thÆt. Ch» vô s¿ cÛng nhÜ ch» vô vÎ là nh»ng ch» 
m§i cûa T° mà T° Çã sº døng Ç‹ nói ra ÇÜ®c cái thÃy, cái t¿ do 
cûa T°. CÓ nhiên là Çã có nh»ng ch» cÛ nhÜ giäi thoát, nhÜ vô 
Ç¡c, nhÜng nh»ng ch» Çó ÇÜ®c dùng nhiŠu quá rÒi. Và vì ngÜ©i 
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ta dùng nhiŠu quá cho nên hÀu nhÜ không còn š nghïa n»a. Vì 
vÆy khi ta có m¶t kinh nghiŒm m§i, m¶t cái thÃy m§i, ta thÜ©ng 
có khuynh hÜ§ng tìm nh»ng ch» m§i Ç‹ nói ra cái kinh nghiŒm, 
cái sª Ç¡c Çó. ñÓi v§i T° Lâm T‰, chúng ta thÃy có nh»ng danh 
tØ rÃt m§i, nhÜ danh tØ vô s¿, danh tØ phùng PhÆt sát PhÆt (g¥p 
Bøt thì gi‰t Bøt). Chúng ta thÃy rõ là T° Lâm T‰ có ÇÙc vô úy 
rÃt l§n. Khi Çã n¡m ÇÜ®c s¿ thÆt rÒi thì ta không s® ch» nghïa 
n»a, ta có th‹ sº døng bÃt cÙ ch» nào mà không ngåi ngÜ©i ta 
hi‹u lÀm mình. Nh»ng danh tØ nhÜ là ÇÎa hành thÀn thông, lÆp 
xÙ Ç¡c chân, tùy xÙ tác chû, vô vÎ chân nhân v.v... là nh»ng danh 
tØ rÃt m§i. Nh© nh»ng danh tØ Çó, T° có th‹ truyŠn Çi ÇÜ®c cái 
thÃy cûa T°. 
 

Không nên Çi tìm Væn Thù trên NgÛ ñài SÖn, không 
nên Çi tìm Quan Âm ngoài bi‹n Nam Häi, không nên Çi tìm 
Ph° HiŠn ª Nga Mi SÖn. Các vÎ làm gì có m¥t trên Çó. Các vÎ 
Çang có m¥t tåi Çây, trong gi© phút này, trÜ§c m¥t chúng ta, 
trong tâm chúng ta. Phäi ti‰p xúc v§i các vÎ ngay trong gi© 
phút này. N‰u thÃt båi thì së thÃt båi mãi mãi trong tÜÖng 
lai, tåi vì Væn Thù, Ph° HiŠn và Quan Âm không có trong 
tÜÖng lai và không th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c trong tÜÖng lai. Ta là kÈ 
Çåi trÜ®ng phu, tåi sao ta phäi Çi tìm Væn Thù, Ph° HiŠn và 
Quan Âm ngoài ta. Ta chính là Væn Thù, Ph° HiŠn và Quan 
Âm ngay tåi Çây, trong giây phút hiŒn tåi. 
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Ÿ Trung QuÓc, bÓn vÎ BÒ Tát l§n ÇÜ®c coi nhÜ là Çang 
trÃn ng¿ bÓn ng†n núi thiêng. TrÜ§c h‰t, NgÛ ñài SÖn là ch‡ cûa 
BÒ Tát Væn Thù; Ph° ñà SÖn ngoài bi‹n Nam Häi là ch‡ cûa BÒ 
Tát Quan Âm; Nga My SÖn là ch‡ cûa BÒ Tát Ph° HiŠn; Cºu 
Hoa SÖn là ch‡ cûa BÒ Tát ñÎa Tång. S¿ th¿c tÆp cûa phÀn l§n  
ngÜ©i PhÆt tº Trung QuÓc là Çi hành hÜÖng, vì h† nghï r¢ng các 
vÎ BÒ Tát Çang có m¥t ª các nÖi linh thiêng Çó. ñiŠu này không 
phäi chÌ Çúng trong Çåo Bøt mà cÛng Çúng trong các tôn giáo 
khác. NgÜ©i ta Çi tìm các thánh ÇÎa, ngÜ©i ta tin tÜªng r¢ng các 
ÇÙc thiêng liêng có m¥t ª tåi nh»ng thánh ÇÎa Çó. Ÿ nhiŠu nÜ§c 
PhÆt giáo, có nhiŠu ngÜ©i tìm t§i nh»ng vùng ÇÃt thiêng liêng 
v§i tâm niŒm h‰t sÙc cung kính. Có nhiŠu ngÜ©i Çi ba bÜ§c låy 
m¶t låy (tam b¶ nhÃt bái). ñi bao nhiêu ngày cÛng ÇÜ®c, miÍn là 
t§i nÖi thì thôi. 

 
T° Lâm T‰ dåy: Trên NgÛ ñài SÖn không có ÇÙc Væn 

Thù Çâu, ÇØng Çi t§i Çó cho u°ng công. Trên Ph° ñà SÖn không 
có ÇÙc Quan Âm Çâu, ÇØng Çi t§i Çó cho mÃt công; Nga My SÖn 
và Cºu Hoa SÖn cÛng vÆy, ª nh»ng nÖi Ãy không có ÇÙc Ph° 
HiŠn và ñÎa Tång Çâu, ÇØng Çi cho mÃt công. NhÜng ngÜ©i ta 
vÅn Çi (mà ÇŒ tº cûa thiŠn sÜ Lâm T‰ hình nhÜ Çi còn nhiŠu hÖn 
nh»ng ngÜ©i khác n»a!). Theo tinh thÀn này, T° dåy là các vÎ BÒ 
Tát Çó Çang có m¥t trong giây phút hiŒn tåi, và có m¥t ngay tåi 
Çây, chúng ta không cÀn Çi t§i các nÖi Çó. N‰u muÓn ti‰p xúc 
v§i các vÎ bÒ tát kia, chúng ta chÌ cÀn an trú trong hiŒn tåi và 
ngay tåi Çây. Tåi vì các vÎ Ãy Çang có m¥t trong tâm cûa mình. 
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N‰u tÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu theo l©i dåy cûa T° Lâm T‰, thì các 
ngành hoåt Ç¶ng du lÎch së bÎ tê liŒt. HiŒn bây gi©, m¶t sÓ nÜ§c  
- nhÃt là Trung QuÓc, rÃt muÓn phát tri‹n ngành du lÎch 
(Tourism) vì ngÜ©i ta cho r¢ng nh»ng miŠn ÇÃt thiêng, các ngôi 
chùa c° là nh»ng nguÒn l®i rÃt l§n. Vì vÆy ngÜ©i ta Çã có nh»ng 
bu°i h¶i thäo vŠ du lÎch, g†i là ñåo Bøt và Du LÎch (Buddhism 
and Tourism) - ngÜ©i ta cho r¢ng Çåo Bøt có th‹ là m¶t nguÒn 
l®i rÃt l§n cho ngành du lÎch. CÛng vì vÆy mà nh»ng tu viŒn, 
nh»ng ngôi chùa n°i ti‰ng luôn ÇÀy khách du lÎch và không còn 
gi» ÇÜ®c tính cách thiêng liêng cûa m¶t nÖi tu tÆp n»a. ñó là 
ÇiŠu rÃt Çáng ti‰c! ViŒt Nam cÛng có khuynh hÜ§ng b¡t chÜ§c 
bên Trung Quốc, vì du lÎch Çem låi nguÒn l®i rÃt l§n cho ÇÃt 
nÜ§c. Vì vÆy n‰u ngÜ©i PhÆt tº không bi‰t gìn gi» tính cách 
thiêng liêng cûa ngôi chùa thì së bi‰n ngôi chùa cûa mình thành 
m¶t trung tâm du lÎch và điều đó rÃt Çáng ti‰c. S¿ thÆt là khi 
mình t§i chùa hay t§i nh»ng nÖi thanh tú thì cänh vÆt ª nh»ng 
nÖi Ãy dÍ làm cho tâm hÒn và thân th‹ mình nhË nhàng. ñiŠu Çó 
rÃt tÓt. Chùa thÜ©ng ÇÜ®c thành lÆp ª trên nh»ng ng†n núi cao, 
cho nên khi ngÜ©i dân thành phÓ r©i ÇÜ®c thành phÓ Ç‹ lên ÇÜ®c 
chùa trên núi, thì trong thân và trong tâm cûa h† có s¿ an låc. 
Hành hÜÖng cÛng có ích l®i cho sÙc khÕe tâm linh chÙ không 
phäi không. NhÜng cái ích l®i này không dính dáng t§i chuyŒn 
Çi tìm các vÎ BÒ Tát ª nh»ng nÖi Çó. SÓng ª thành phÓ, hŒ thÀn 
kinh cûa mình bÎ cæng th£ng nhiŠu, vì lo l¡ng và vÃt vä, và vì 
cu¶c Ç©i rÃt nhiêu khê và khó khæn. Vì vÆy nh»ng ngôi chùa ª 
ngoåi ô thành phÓ ho¥c ª trên núi, thanh v¡ng và ÇËp Çë, là m¶t 
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nguÒn an ûi rÃt l§n cho dân thành phÓ. Các ngôi chùa Çó Çóng 
m¶t vai trò rÃt quan tr†ng là làm êm dÎu hŒ thÀn kinh cûa thÎ 
dân. ñiŠu Çó chúng ta phäi công nhÆn. Có nhiŠu thÀy trø trì, 
nhiŠu sÜ cô trø trì chæm sóc chùa rÃt h‰t lòng, Çã làm cho chùa 
trª thành m¶t nÖi mát mÈ và êm dÎu. Ta t§i chùa Ç‹ Çi b¶, nghe 
ti‰ng chuông, nghe ti‰ng tøng kinh..., Ç‹ tâm hÒn mình dÎu 
xuÓng. ChuyŒn này là chuyŒn có thÆt. NhÜng chuyŒn này không 
dính líu t§i chuyŒn Çi tìm các vÎ BÒ Tát. Còn chuyŒn tam b¶ 
nhÃt bái (ba bÜ§c låy m¶t låy) là m¶t s¿ th¿c tÆp. TØ ch‡ ta ª lên 
t§i ÇÎa Çi‹m cûa các vÎ BÒ Tát kia nhiŠu khi phäi Çi t§i mÜ©i læm 
hay ba mÜÖi ngày, và n‰u ta Çi ba bÜ§c låy xuÓng m¶t låy thì Çó 
là m¶t cÖ h¶i Ç‹ mình th¿c tÆp thiŠn låy. VÎ BÒ Tát hay ngôi 
chùa Çó trª thành ÇÓi tÜ®ng th¿c tÆp cûa mình. S¿ th¿c tÆp tam 
b¶ nhÃt bái này cÛng Çem t§i nhiŠu ích l®i. NhÜng chuyŒn này 
cÛng không dính líu t§i chuyŒn vÎ BÒ Tát kia có m¥t ª Çó hay 
không. TrÜ§c khi ĐÙc Th‰ Tôn nhÆp diŒt, ngài A Nan có hÕi: 
‘Båch ĐÙc Th‰ Tôn, sau này n‰u có ngÜ©i muÓn niŒm Bøt, thì 
nh»ng ngÜ©i Çó làm th‰ nào trong phÜÖng pháp th¿c tÆp niŒm 
Bøt (Buddhànussati)?’.  ñÙc Th‰ Tôn nói: ‘Có bÓn nÖi mà h† có 
th‹ Çi thæm: nÖi ta sinh ra, nÖi ta thành Çåo, nÖi ta chuy‹n pháp 
luân và nÖi ta nhÆp ni‰t bàn. ñŒ tº cûa ta sau này, n‰u muÓn thì 
có th‹ t§i thæm nh»ng ch‡ Çó’. HiŒn bây gi© PhÆt tº trên th‰ gi§i 
hay Çi vŠ ƒn ñ¶ và Nepal Ç‹ thæm bÓn ÇÎa Çi‹m này: nÖi ĐÙc 
Thích Ca giáng sinh, thành Çåo, chuy‹n pháp luân và nhÆp diŒt. 
ñ‰n nh»ng nÖi Ãy là Ç‹ ti‰p xúc v§i Bøt t¿ thân nhiŠu hÖn, chÙ 
hoàn toàn không có nghïa là Bøt chÌ có m¥t ª bÓn nÖi Ãy mà 
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không có ª nh»ng nÖi khác. Thành ra, hành hÜÖng là m¶t s¿ 
th¿c tÆp Çem låi nhiŠu l®i ích, nhÜng không có nghïa là các vÎ 
BÒ Tát và ñÙc Th‰ Tôn Çang có m¥t ª nh»ng nÖi Ãy mà không 
có m¥t nÖi mình Çang cÜ trú hay nh»ng nÖi khác. L©i dåy cûa T° 
rÃt quan tr†ng và có giá trÎ rÃt l§n. NhÜng có bao nhiêu ngÜ©i có 
th‹ làm ÇÜ®c? ñåi Ça sÓ các PhÆt tº Trung QuÓc bây gi© ÇŠu 
Çang th¿c tÆp hành hÜÖng và thæm vi‰ng bÓn ng†n danh sÖn kia. 
Có m¶t sÓ rÃt ít ngÜ©i ngÒi yên tåi ch‡ và nói: ‘KhÕi cÀn phäi Çi 
t§i ÇÃy, khÕi tÓn tiŠn máy bay, khÕi tÓn tiŠn xe hÖi, khÕi mÃt thì 
gi© Çi. Mình chÌ cÀn ngÒi ª Çây và ti‰p xúc v§i vÎ Bồ Tát mà 
mình ngÜ«ng m¶’.  T° nói: ‘Các vÎ BÒ Tát làm gì có m¥t trên 
Çó’. ñÓi v§i T° Lâm T‰, phäi Çi ra Ph° ñà SÖn m§i g¥p ÇÜ®c 
ÇÙc Quan Th‰ Âm và phäi Çi lên NgÛ ñài SÖn m§i g¥p ÇÜ®c ÇÙc 
Væn Thù là chuyŒn rÃt ngây thÖ. ñiŠu Çó rÃt rõ ràng, nhÜng có 
mÃy ai nghe Ngài Çâu. Có mÃy ai thÆt s¿ là ÇŒ tº cûa thiŠn sÜ 
Lâm T‰! T° nói thì T° nói, mình Çi thì mình cÙ Çi. Xã h¶i, ÇÃt 
nÜ§c không thích l©i khuyên này cûa T°. Làm theo l©i dåy cûa 
T° thì së không có ngành du lÎch, ngÜ©i ta sẽ không có công æn 
viŒc làm và ngoåi tŒ sẽ không Çi vào ÇÃt nÜ§c cûa mình. Vì vÆy 
cho nên Lâm T‰ Løc không có l®i ích cho ngành du lÎch. 

  
 Không nên Çi tìm Væn Thù trên NgÛ ñài SÖn, không nên 

Çi tìm Quan Âm ngoài bi‹n Nam Häi, không nên Çi tìm Ph° 
HiŠn ª Nga Mi SÖn. Các vÎ làm gì có m¥t trên Çó. Các vÎ Çang 
có m¥t tåi Çây, trong gi© phút này trÜ§c m¥t chúng ta, trong tâm 
chúng ta. Phäi ti‰p xúc v§i các vÎ ngay trong gi© phút này. N‰u 
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thÃt båi thì së thÃt båi mãi mãi trong tÜÖng lai, tåi vì Væn Thù, 
Ph° HiŠn và Quan Âm không có trong tÜÖng lai và không th‹ 
ti‰p xúc ÇÜ®c trong tÜÖng lai. 

 
TÜÖng lai chÌ ª trong tÜÖng lai, không bao gi© là hiŒn tåi. 

Và khi nó trª thành hiŒn tåi rÒi thì nó không còn là tÜÖng lai 
n»a. Ta là kÈ Çåi trÜ®ng phu, tÙc là ngÜ©i có can Çäm, vÆy tåi 
sao ta phäi Çi tìm Væn Thù, Ph° HiŠn và Quan Âm ngoài ta? Ta 
chính là Væn Thù, Ph° HiŠn và Quan Âm ngay tåi Çây, trong 
giây phút hiŒn tåi. N‰u Væn Thù là trí tuŒ, thì trong ta có håt 
giÓng trí tuŒ; n‰u Ph° HiŠn là hành Ç¶ng, thì trong ta có håt 
giÓng cûa hành Ç¶ng; n‰u Quan Âm là tình thÜÖng, thì ta có håt 
giÓng cûa tình thÜÖng trong tâm ta. Ta chÌ cÀn ti‰p xúc, tÜ§i tÄm 
và làm cho nh»ng håt giÓng Çó bi‹u hiŒn là ta Çang ti‰p xúc v§i 
ÇÙc Væn Thù, ÇÙc Ph° HiŠn và ÇÙc Quan Âm ngay tåi Çây và 
trong giây phút hiŒn tåi.  
 

TØ bÕ s¿ tìm ki‰m bên ngoài không phäi là Ç‹ b¡t 
ÇÀu m¶t s¿ tìm ki‰m bên trong. Cái mà ta tìm cÀu bên ngoài 
Çã không có thì bên trong làm gì có! Trong và ngoài chÌ là 
hai š niŒm. ñ¶ng cÛng không phäi là nó mà tïnh cÛng không 
phäi là nó. ñØng tÜªng tïnh là cºa ngõ và bÙc màn vén cho 
ta thÃy s¿ thÆt. S¿ thÆt vÜ®t ra ngoài Ç¶ng và tïnh, vÜ®t ra 
khÕi trong và ngoài. Công án cÛng nhÜ m¥c chi‰u ÇŠu là s¿ 
tìm cÀu, không th‹ ÇÜa ta t§i trång thái vô s¿. 
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Khi nghe nói không nên tìm Bøt và T° bên ngoài, ta së 
t¿ bäo: ‘Thôi bây gi© mình nên Çi tìm Bøt và T° bên trong 
mình’. Sau khi bÎ chặn m¶t ngã rÒi, con chu¶t quay lui Çi ra ngã 
khác, thì Ngài lại giÖ tay chặn luôn cái ngã còn låi. Cái mà ta 
tìm cÀu bên ngoài Çã không có thì bên trong làm gì có! Trong và 
ngoài chÌ là hai š niŒm. Ta nghï NgÛ ñài SÖn là ª ngoài, còn 
næm uÄn cûa ta là ª bên trong. KËt vào š niŒm vŠ ngoài và š 
niŒm vŠ trong cÛng không nên. Ngoài là ngoài cái gì, trong là 
trong cái gì? ñ¶ng cÛng không phäi là nó mà tïnh cÛng không 
phäi là nó. ñØng tÜªng tïnh là cºa ngõ và bÙc màn vén cho ta 
thÃy s¿ thÆt. ñi tìm s¿ thÆt ª trong cái Ç¶ng cÛng không có, mà 
Çi tìm ª trong cái tïnh cÛng không có. S¿ thÆt vÜ®t ra ngoài 
Ç¶ng và tïnh, vÜ®t ra khÕi trong và ngoài. ñi tìm ª ngoài là 
Ç¶ng, trª vŠ v§i bän thân là tïnh. Tìm ª cái Ç¶ng không có, thì 
ngÜ©i ta nghï r¢ng nên tìm ª cái tïnh. NhÜng T° nói: ‘ñ¶ng và 
tïnh không phäi là nh»ng xÙ sª mà ta có th‹ Çi tìm ÇÜ®c’. CÛng 
nhÜ trong, ngoài không phäi là ch‡ ta Çi tìm. N‰u ngoài không 
phäi là ch‡ ta Çi tìm và trong cÛng không phäi là ch‡ ta Çi tìm, 
thì công án cÛng nhÜ m¥c chi‰u ÇŠu chÌ là s¿ tìm cÀu, không th‹ 
ÇÜa ta t§i trång thái vô s¿. Bây gi©, ngÜ©i ta vÅn còn nói t§i hai 
khuynh hÜ§ng thiŠn: công án và m¥c chi‰u. Công án tÙc là ÇÜa 
ra m¶t ÇŠ tài Ç‹ quán chi‰u. M¥c chi‰u là không cÀn ÇŠ tài, 
không cÀn ÇÀu ÇŠ. M¥c chi‰u tÙc là ngÒi yên và lÃy tâm cûa 
mình soi chi‰u m¶t cách yên l¥ng (silence shining). ñó là hai 
khuynh hÜ§ng thiŠn có tØ Ç©i ñÜ©ng cho Ç‰n bây gi©. Có ngÜ©i 
nghï r¢ng, công án có gÓc tØ T° Lâm T‰ (trong khi Çó, T° Lâm 
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T‰ nói: ‘ñØng có làm vÆy!’); còn m¥c chi‰u có gÓc tØ T° Tào 
ñ¶ng (Tào SÖn và ñ¶ng SÖn). Trong quá khÙ, Çã có s¿ kiŒn 
thiŠn công án lên án thiŠn m¥c chi‰u và thiŠn m¥c chi‰u công 
kích thiŠn công án. B¡t ÇÀu tØ Ç©i ñÜ©ng, hai khuynh hÜ§ng Çó 
chÓng ÇÓi nhau. NhÜng có m¶t lúc trong gi§i th¿c tập thiŠn m¥c 
chi‰u ngÜ©i ta låi b¡t ÇÀu th¿c tÆp thiŠn công án, và trong thiŠn 
công án ngÜ©i ta cÛng b¡t ÇÀu th¿c tÆp thiŠn m¥c chi‰u. Trong 
khi Çó, tinh thÀn cûa T°: Ngoài không phäi là ch‡ ta Çi tìm, 
trong cÛng không phäi là ch‡ ta Çi tìm. ñ¶ng không phäi là ch‡ 
ta Çi tìm, mà tïnh cÛng không phäi là ch‡ ta Çi tìm. N‰u ta bÎ kËt 
vào š niŒm trong và ngoài, Ç¶ng và tïnh, thì ta vÅn  thÃt båi nhÜ 
thÜ©ng. Quan tr†ng là ª ch‡ không còn tìm cÀu, hÍ còn tìm cÀu 
thì còn thÃt båi, dù tìm ª ngoài hay ª trong, ª Ç¶ng hay ª tïnh. 
Theo tinh thÀn cûa T°, phÜÖng pháp m¥c chi‰u là tïnh, phÜÖng 
pháp công án là Ç¶ng, và cä hai phÜÖng pháp ÇŠu là s¿ tìm cÀu. 
Công án là tìm cÀu, m¥c chi‰u cÛng là tìm cÀu. ñã là tìm cÀu thì 
không th‹ ÇÜa ta t§i trång thái vô s¿ ÇÜ®c. Còn tìm cÀu tÙc là 
còn chåy. NhÜng phÀn l§n ÇŒ tº cûa thiŠn sÜ Lâm T‰ ÇŠu làm 
ngÜ®c låi l©i dåy này, ÇŠu Çang tìm cÀu b¢ng nh»ng công án, tåi 
vì ai cÛng nghï r¢ng công án là thiŠn Lâm T‰. Trong khi Çó, giáo 
lš cæn bän cûa T° Lâm T‰ rõ ràng là giáo lš không tìm cÀu. 

 
ñ‹ Ç¶ ngÜ©i, ta có th‹ ho¥c Çoåt cänh, ho¥c Çoåt 

nhân, ho¥c Çoåt cä cänh và nhân, ho¥c không cÀn Çoåt cái gì 
h‰t. ñoåt cänh là giúp cho ngÜ©i ta chÃm dÙt s¿ tìm cÀu bên 
ngoài. Con chó có PhÆt tính không? Đåi š cûa PhÆt pháp là 
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gì? Chû š cûa T° ñåt Ma là gì? TÃt cä nh»ng cái Ãy ÇŠu là 
bÅy sÆp. Tìm hi‹u tÃt cä nh»ng cái Çó không có ích l®i gì cho 
s¿ th¿c hiŒn tùy xÙ tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân cä. Phäi Çoåt tÃt 
cä nh»ng cänh Çó. N‰u cÀn thì Çánh. N‰u cÀn thì hét. NhÜng 
h†c nhân có th‹ trª vŠ và m¡c kËt vào chû th‹ nhÆn thÙc, 
nghï r¢ng mình Çã thoát ÇÜ®c ÇÓi tÜ®ng nhÆn thÙc. NhÜng 
chû th‹ làm gì có, n‰u ÇÓi tÜ®ng không có? Cho nên Çoåt 
cänh xong cÛng phäi Çoåt ngÜ©i. ñoåt cänh mà giúp ngÜ©i ta 
ÇØng kËt vào ngÜ©i thì hay rÒi, nhÜng n‰u ngÜ©i Ãy còn kËt 
vào n¶i hÜ§ng, vào chû th‹ thì phäi Çoåt luôn. Có khi Çoåt 
ngÜ©i có th‹ giúp kÈ kia thoát luôn cä cänh cùng m¶t lúc. ñó 
là nh»ng phÜÖng tiŒn Çánh phá, cªi trói, trÎ bŒnh, có gì là 
thÀn kÿ bí hi‹m? 

 
ñoåt tÙc là lÃy Çi Ç‹ không có ch‡ bám víu, Ç‹ có cÖ h¶i 

buông bÕ nhÆn thÙc sai lÀm. ñoåt cänh là giúp cho ngÜ©i ta 
chÃm dÙt s¿ tìm cÀu bên ngoài. Ví dø nhÜ có ngÜ©i Çi tìm cÀu 
Bøt Thích Ca, mình nói: ‘Bøt Thích Ca có phäi là ÇÓi tÜ®ng tìm 
cÀu cûa anh Çâu! Bøt Thích Ca là m¶t con ngÜ©i sinh ra, l§n lên, 
già và ch‰t. Anh Çi tìm m¶t hiŒn tÜ®ng sinh, trú, dÎ, diŒt Ç‹ làm 
gì? Có phäi anh Çang Çi tìm cÀu m¶t cái gì tuyŒt ÇÓi, m¶t cái gì 
bÃt sinh, bÃt diŒt, phäi không?’ Mình làm cho ngÜ©i kia khûng 
hoäng tinh thÀn. Khûng hoäng tinh thÀn thì buông bÕ ÇÜ®c s¿ 
tìm cÀu và có m¶t cÖ h¶i m§i. ñó g†i là Çoåt cänh. 
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Con chó có PhÆt tính không? Đåi š cûa PhÆt pháp là gì? 
Chû š cûa T° ñåt Ma là gì? TÃt cä nh»ng cái Ãy ÇŠu là bÅy sÆp. 
ñây là ba công án n°i ti‰ng. Có m¶t vÎ thiŠn sinh t§i hÕi: ‘Con 
chó có PhÆt tính hay không?’ ThiŠn sÜ trä l©i ‘có’. Tåi vì các 
loài ÇŠu có PhÆt tính, không nh»ng loài ngÜ©i mà loài Ç¶ng vÆt, 
th¿c vÆt và ÇÃt Çá ÇŠu có PhÆt tính cä. ThiŠn sÜ nói nhÜ vÆy là 
Ç‹ cho chúng ta có thêm niŠm tin, Ç‹ cho chúng ta thÃy ÇÜ®c là 
ta cÛng có th‹ Çåt ÇÜ®c cái mà Bøt và T° có th‹ Çåt ÇÜ®c, tÙc là 
PhÆt sinh bÃt nhÎ - không có s¿ khác biŒt gi»a PhÆt và chúng 
sinh. Chúng sinh giác ng¶ thì thành PhÆt, PhÆt mà không giác 
ng¶ thì là chúng sinh. ñó là m¶t nŠn täng, Çó là m¶t s¿ khích lŒ, 
Çó là m¶t nhÆn thÙc cæn bän, tØ Çó ta có niŠm tin mà Çi t§i. 
NhÜng n‰u ta cho Çó là giáo lš cÀn phäi h†c hÕi, cÀn phäi truyŠn 
bá, cÀn phäi Çàm luÆn, thì câu trä l©i Çó trª thành giáo ÇiŠu, trª 
thành bÅy sÆp. Vì vÆy khi có thiŠn sinh thÙ hai lên hÕi: ‘Con chó 
có PhÆt tính không?’ thì thiŠn sÜ thÃy r¢ng, n‰u nói có thì ngÜ©i 
này së kËt vào ch» ‘có’ và së không có l®i ích gì cho anh ta h‰t, 
cho nên thiŠn sÜ Çã nói không (vô). Và ch» vô Çó, vô tình trª 
thành ra m¶t công án rÃt n°i ti‰ng. Ti‰ng NhÆt là Mu. Bi‰t bao 
nhiêu th‰ hŒ Çã tham công án CÄu tº PhÆt tánh và ch» vô Çó. 
Làm mÃt thì gi© cûa không bi‰t bao nhiêu ngÜ©i, vì trong khi 
tham cÙu, h† Çi tìm cÀu. N‰u sº døng công án Ç‹ ÇØng Çi tìm 
cÀu n»a, thì rÃt hay. NhÜng n‰u công án là m¶t s¿ m©i m†c 
ngÜ©i ta Çi tìm cÀu cái mà h† không có, thì ÇiŠu Çó Çi ngÜ®c låi 
v§i tinh thÀn cûa T° Lâm T‰. Con chó có PhÆt tánh không? ñó 
là cái bÅy sÆp. Không bi‰t bao nhiêu ngÜ©i Çã rÖi vào cái bÅy 
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sÆp Çó mà không bi‰t, Çã bÕ phí không bi‰t bao nhiêu thì gi© và 
tâm l¿c vào trong s¿ tham cÙu công án Ãy. Công án này Çã trª 
thành trò chÖi cûa m¶t sÓ ngÜ©i ‘æn không ngÒi rÒi’ Çi tìm s¿ 
thành Çåt tâm linh. 

  
Khi ngÜ©i thiŠn sinh Ç‰n hÕi: ‘Con chó có PhÆt tánh 

không?’ vÎ Çó tin r¢ng thÀy mình së nói có, và câu hÕi Çó là Ç‹ 
m¶t lÀn n»a cho vÎ này xác quy‰t cái quan Çi‹m cûa h†, cái thÃy 
(view) cûa h†. ñ‹ cho ngÜ©i ÇŒ tº bÎ kËt vào trong cái thÃy (ki‰n 
chÃp) tÙc là håi ngÜ©i ÇŒ tº Çó, vì vÆy thiŠn sÜ Çã dùng ch» 
không (vô) Ç‹ cho ngÜ©i ÇŒ tº này thÃt Çiên bát Çäo. Thái Ç¶ anh 
ta ch¡c æn quá! Anh ta hÕi câu Çó là muÓn chÙng tÕ cho thÀy 
thÃy là mình cÛng bi‰t giáo lš ‘tÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt 
tính’, thì th‰ nào thÀy cÛng khen. Ai dè thÀy nói ‘không’ khi‰n 
anh ta thÃt Çiên bát Çäo. Cái Çó g†i là Çoåt cänh. ñoåt cänh tÙc 
là làm cho xính vính ngÜ©i (nhân) hÕi. Khi ÇÓi tÜ®ng nhÆn thÙc 
ÇÜ®c lÃy Çi, thì chû th‹ nhÆn thÙc bÎ søp Ç°.  

 
ñåi š (cÓt tûy) cûa PhÆt pháp là gì?  Câu hÕi Çó thÜ©ng 

ÇÜ®c ÇÜa ra hÕi. Có cÖ h¶i ÇÜ®c tham vÃn v§i m¶t thiŠn sÜ là 
m¶t ÇiŠu rÃt quš giá, nhÜng vì không bi‰t hÕi câu gì cho Çáng, 
cho nên cÙ hÕi câu hÕi Çó cho rÒi. Có nhiŠu ngÜ©i trong chúng 
ta thÆt s¿ không có câu hÕi. Câu hÕi thÆt s¿ là mÛi tên c¡m vào 
cÖ th‹ cûa ta, làm cho ta Çau nhÙc. Câu hÕi làm cho mình mÃt æn 
mÃt ngû, câu hÕi cûa Ç©i mình, cái thao thÙc l§n cûa mình, thì 
câu hÕi Çó m§i thÆt s¿ là m¶t câu hÕi. Có nh»ng ngÜ©i không có 
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câu hÕi nhÜng mà có cÖ h¶i ÇÜ®c g¥p thiŠn sÜ, và vì không bi‰t 
hÕi câu gì nên cÙ hÕi: ñåi š cûa PhÆt pháp là gì? RÃt dåi! 
ThÜ©ng thÜ©ng, ai hÕi câu Çó ÇŠu bÎ Çánh. T° Lâm T‰ ngày xÜa 
cÛng Çã bÎ Çánh vì câu hÕi Çó.  

 
Có m¶t vÎ thiŠn sinh hÕi: Møc Çích cûa T° BÒ ñŠ ñåt 

Ma tØ ƒn ñ¶ qua bên Tàu Ç‹ làm gì? Có rÃt nhiŠu câu trä l©i 
cho câu hÕi này. Có nhiŠu câu trä l©i rÃt hay. ThiŠn sÜ hÕi låi: 
‘Ông Ãy qua hÒi nào?’ Anh thiŠn sinh kia kh¿ng låi. ‘Qua hÒi 
nào, nói tôi nghe’. Cái Çó g†i là Çoåt cänh. Ho¥c giä thiŠn sÜ có 
th‹ trä l©i: ‘Anh hÕi nhÜ th‰ Ç‹ làm gì? Anh hÕi T° qua có chû 
Çích gì có ích l®i gì cho anh không?’ ñó cÛng là m¶t cách trä l©i 
trong tinh thÀn Çoåt cänh. Có m¶t vÎ hÕi: ‘Chû Çích cûa T° ñåt 
Ma qua bên Tàu là gì?’ thì bÎ Çánh. BÎ Çánh xong rÒi nhÜng 
cÛng còn nói: ‘ñánh thì Çánh, nhÜng con vÅn chÜa bi‰t ÇÜ®c chû 
Çích cûa T°’. ThÀy bèn Çánh thêm. CÙng ÇÀu vô cùng. Cänh Çã 
bÎ Çoåt rÒi, låi m†c ra lÀn n»a. GiÓng nhÜ cây hË, c¡t lá hË này 
thì lá hË khác m†c ra. ñó là nh»ng chÙng bŒnh trÀm kha cûa con 
ngÜ©i. Lòi ra m¶t cái ÇÀu, vØa ch¥t ÇÙt cái ÇÀu này låi lòi ra m¶t 
cái ÇÀu khác.  

 
TÃt cä nh»ng cái Çó ÇŠu là bÅy sÆp. Tìm hi‹u tÃt cä 

nh»ng cái Çó không có ích l®i gì cho s¿ th¿c hiŒn tùy xÙ tác chû, 
lÆp xÙ Ç¡c chân cä. Dù bi‰t ÇÜ®c con chó có PhÆt tánh hay 
không có PhÆt tánh, dù bi‰t ÇÜ®c Çåi š PhÆt pháp là gì, dù bi‰t 
ÇÜ®c chû š cûa t° ñåt Ma là gì, thì nh»ng cái Çó ÇŠu không giúp 
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gì ÇÜ®c cho ta trong phÜÖng diŒn tùy xÙ tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân 
(ch‡ nào mình cÛng làm chû ÇÜ®c mình, và ª vào vÎ trí nào mình 
cÛng gi» ÇÜ®c con ngÜ©i chân thÆt cûa mình, cÛng gi» ÇÜ®c 
nhân cách cûa mình). ñ¡c chân là bäo tÒn ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt 
cûa mình. Ta không bán rÈ linh hÒn cûa ta, dù ª ÇÎa vÎ nào ta 
cÛng có th‹ làm ÇÜ®c nhÜ vÆy. Phäi Çoåt tÃt cä nh»ng cänh Çó. 
Khi ngÜ©i thiŠn sinh hÕi m¶t câu hÕi, n‰u câu hÕi Çó có møc 
Çích tìm cÀu, có møc Çích thÕa mãn m¶t giáo ÇiŠu, thÕa mãn 
nh»ng tìm cÀu cûa tri thÙc, thì vÎ thiŠn sÜ phäi ch¥t cho ÇÙt, phäi 
Çoåt cho ÇÜ®c cái cänh Çó, vì nh»ng cái Çó vô ích. NgÜ©i ta Çã 
phí h‰t cu¶c Ç©i cûa h† trong s¿ tìm cÀu, ta phäi Çoåt cho h‰t 
nh»ng cái Çó. N‰u cÀn thì Çánh. N‰u cÀn thì hét. Có khi Çoåt 
b¢ng cây gÆy, có khi Çoåt b¢ng ti‰ng hét. ñó là nh»ng phÜÖng 
tiŒn rÃt månh. N‰u cÀn thì Çánh, n‰u cÀn thì hét. ñánh và hét, 
ngÜ©i ta nói Çó là nh»ng thi thi‰t thu¶c vŠ thiŠn Lâm T‰. Làng 
Mai cÛng thu¶c thiŠn Lâm T‰, nhÜng không có Çánh và cÛng 
không có hét. 

 
NhÜng h†c nhân có th‹ trª vŠ và m¡c kËt vào chû th‹ 

nhÆn thÙc, nghï r¢ng mình Çã thoát ÇÜ®c ÇÓi tÜ®ng nhÆn thÙc. 
Khi cänh bÎ Çoåt rÒi, ta nghï r¢ng ta Çã thoát ÇÜ®c ÇÓi tÜ®ng 
nhÆn thÙc. NhÜng chû th‹ nhÆn thÙc làm gì có, n‰u ÇÓi tÜ®ng 
nhÆn thÙc không có? Ví dø, ta æn xôi hay là æn muesli. Cänh tÙc 
là xôi hay muesli. N‰u bÕ xôi, bÕ muesli Çi, thì không có chuyŒn 
æn. ˆn, luôn luôn là æn cái gì. Không có xôi, không có muesli, 
thì së không có chuyŒn æn. Thành ra, không có ÇÓi tÜ®ng nhÆn 
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thÙc thì chû th‹ nhÆn thÙc cÛng không có. Cho nên trª vŠ Ç‹ 
bám víu vào chû th‹ nhÆn thÙc cÛng không ÇÜ®c. Cho nên Çoåt 
cänh xong cÛng phäi Çoåt ngÜ©i. Tâm cûa ta luôn luôn có ÇÓi 
tÜ®ng. Tâm không có ÇÓi tÜ®ng thì không phäi là tâm. Ví dø, khi 
giÆn là ta giÆn cái gì, giÆn ai, thì m§i có cái giÆn ÇÜ®c. Khi buÒn 
là ta buÒn ai, và buÒn cái gì, thì m§i có cái buÒn ÇÜ®c. Không 
th‹ có giÆn, có buÒn mà không có ÇÓi tÜ®ng cûa cái giÆn, cûa cái 
buÒn ÇÜ®c. Khi nhÆn thÙc m¶t ÇiŠu gì, ta phäi có ÇÓi tÜ®ng nhÆn 
thÙc thì m§i có nhÆn thÙc. NgÜ©i Tây phÜÖng cÛng thÃy ÇÜ®c 
ÇiŠu Çó. NgÜ©i Tây phÜÖng nói r¢ng: ‘Consciousness is always 
consciousness of something’. TÙc là không th‹ nào có chû th‹ 
nhÆn thÙc n‰u không có ÇÓi tÜ®ng nhÆn thÙc. ñiŠu này rÃt cæn 
bän, là ÇiŠu Bøt dåy. HÀu h‰t m†i ngÜ©i nghï r¢ng có m¶t cái 
tâm s¤n Çó: cái tâm Çó Çi ra ngoài Ç‹ thÃy, nghe, suy nghï và Çi 
tìm ÇÓi tÜ®ng. GiÓng nhÜ ta có s¤n m¶t cái thÜ§c ª trong túi và 
có th‹ lÃy cái thÜ§c Çó ra Ç‹ Ço bŠ ngang, bŠ d†c, bŠ dài, bŠ cao. 
Cái tâm không phäi nhÜ cái thÜ§c. Nó không có s¤n bên trong 
Ç‹ ta Çem ra nhÆn thÙc cái này hay cái kia. NhÆn thÙc luôn luôn 
bao hàm ÇÓi tÜ®ng nhÆn thÙc và chû th‹ nhÆn thÙc. Chû th‹ 
nhÆn thÙc và ÇÓi tÜ®ng nhÆn thÙc nÜÖng vào nhau mà có m¥t 
cùng m¶t lÀn. CÛng nhÜ là phäi v§i trái, trên v§i dÜ§i, hai cái 
phäi Çi Çôi v§i nhau, không th‹ nào có m¶t cái trÜ§c rÒi cái kia 
có sau ÇÜ®c. Vì vÆy cho nên Çoåt cänh tÙc là Çoåt luôn cä ngÜ©i 
(Çoåt nhân). N‰u ta nghï r¢ng cänh Çã Çoåt rÒi, mà ngÜ©i vÅn 
còn, thì vÅn thÃt båi. Cho nên Çoåt cänh xong cÛng phäi Çoåt 
ngÜ©i. NgÜ©i ta không bÎ kËt vào trÀn cänh, nhÜng ngÜ©i ta cÛng 
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có th‹ bÎ kËt vào chû th‹ (tâm). Tâm là ki‰n phÀn, cänh là tÜ§ng 
phÀn. N‰u nghï r¢ng bÕ tÜ§ng phÀn Ç‹ có th‹ trª vŠ ki‰n phÀn là 
không Çúng, vì ki‰n phÀn không th‹ nào có ÇÜ®c n‰u không có 
tÜ§ng phÀn. ñoåt cänh mà giúp ngÜ©i ta ÇØng kËt vào ngÜ©i thì 
hay rÒi, nhÜng n‰u ngÜ©i Ãy còn kËt vào n¶i hÜ§ng, vào chû th‹ 
thì phäi Çoåt luôn. Vì vÆy Çoåt cänh rÒi phäi Çoåt nhân luôn. Có 
khi Çoåt ngÜ©i có th‹ giúp cho ngÜ©i kia thoát luôn cä cänh cùng 
m¶t lúc. ñó là nh»ng phÜÖng tiŒn Çánh phá, cªi trói, trÎ bŒnh, 
có gì là thÀn kÿ bí hi‹m?  N‰u ta coi nh»ng công án, nh»ng ti‰ng 
hét, nh»ng cái Çánh là thÀn kÿ bí hi‹m, thì ta lÀm. TÃt cä nh»ng 
cái Ãy ÇŠu là phÜÖng tiŒn Ç‹ Çoåt cänh và Çoåt nhân, giÓng nhÜ 
cây búa, cái cÜa, không có gì là bí hi‹m cä. Không có gì bí hi‹m 
mà phäi Çi tìm cÀu. N‰u ta Ç†c nh»ng Çoån væn Ãy Ç‹ rÒi Çi tìm 
cÀu nh»ng š nghïa sâu s¡c mà ta tin là có m¥t bên trong Çó là 
thÃt båi. ñ†c m¶t công án rÒi Çi tìm cÀu nh»ng š nghïa tri‰t h†c 
sâu s¡c n¢m trong công án, Çó là m¶t thÃt båi, vì Çó là s¿ tìm 
cÀu. S¿ tìm cÀu Çó là cänh. Do Çó phäi Çoåt cänh, Çoåt cänh 
xong phäi Çoåt luôn cä nhân.  
 

Ki‰n giäi chân chính không phäi là k‰t quä cûa công 
phu nghiên tÀm h†c hÕi. Ki‰n giäi chân chính là cái thÃy sâu 
s¡c vŠ tính không sinh không diŒt, không ngÜ©i không ta, 
không có không không cûa vån pháp. ThÃy ÇÜ®c là thÃy 
ngay, không thÃy ÇÜ®c thì có nói qua nói låi nhiŠu lÀn cÛng 
vô ích. Cho nên ÇŒ nhÃt cú, câu khai thÎ ÇÀu, là cÖ h¶i duy 
nhÃt. ñánh mÃt cÖ h¶i này thì Çánh mÃt h‰t. ñŒ nhÎ cú là s¿ 
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v§t vát. ñŒ nhÎ cú chÌ là s¿ an ûi. ñŒ tam cú là s¿ thÃt båi 
hoàn toàn. TÙ liŒu giän không có gì bí hi‹m thì tam huyŠn, 
tam y‰u cÛng nhÜ ti‰ng hét và cây gÆy, cÛng không có gì là 
bí hi‹m. Trong quá trình h†c hÕi và tu chÙng, công phu 
tham vÃn ÇÜ®c d¿a trên nguyên t¡c chû và khách. Chû Çáng 
lš là phäi Ç¶ ÇÜ®c khách. Chû là ngÜ©i thiŒn tri thÙc và 
khách là ngÜ©i Ç‰n tham vÃn. Có khi khách giúp ÇÜ®c chû. 
Có khi khách giúp ÇÜ®c khách. Có khi chû giúp ÇÜ®c khách. 
Có khi chû giúp ÇÜ®c chû. Có khi chû và khách ÇŠu giúp 
ÇÜ®c nhau. Có khi chû và khách làm håi cho nhau. ñó là 
nh»ng trÜ©ng h®p ta có th‹ nhÆn diŒn n‰u ta có ÇÜ®c tr¿c 
giác cûa chánh ki‰n. CÛng không có gì là bí hi‹m trong tÙ 
tân chû. 

 
Ki‰n giäi chân chính là chánh ki‰n. Chánh ki‰n chÌ có 

th‹ có ÇÜ®c do công phu tu chÌ và tu quán mà không phäi là k‰t 
quä cûa công phu nghiên tÀm h†c hÕi. Ki‰n giäi chân chính là 
cái thÃy sâu s¡c vŠ tính không sinh không diŒt, không ngÜ©i 
không ta, không có không không cûa vån pháp. Cái thÃy này 
không phäi là ki‰n thÙc khái niŒm. Cái thÃy này là tuŒ giác. TuŒ 
giác vŠ tính không sinh không diŒt, không ngÜ©i không ta, 
không có không không. Mà thÃy ÇÜ®c là thÃy ngay, không thÃy 
ÇÜ®c thì có nói qua nói låi nhiŠu lÀn cÛng vô ích. Cho nên ÇŒ 
nhÃt cú, câu khai thÎ ÇÀu, là cÖ h¶i duy nhÃt. Trong truyŠn thÓng 
thiŠn Lâm T‰, ngÜ©i ta nói t§i tam cú  tÙc là ba câu nói. Câu thÙ 
nhÃt (ÇŒ nhÃt cú) là phÜÖng tiŒn khai mª. Nh© câu nói này mà ta 
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có cÖ h¶i thÃy ÇÜ®c, ta có cÖ h¶i có ÇÜ®c tuŒ giác, có ÇÜ®c s¿ 
giác ng¶. N‰u câu nói ÇÀu không có khä næng giúp cho ta khai 
mª ÇÜ®c cái thÃy là ta thÃt båi rÒi. Cho nên vÎ thiŠn sÜ có cÓ 
g¡ng nói câu thÙ hai và thÙ ba cÛng vô ích mà thôi. Cho nên ÇŒ 
nhÃt cú, câu khai thÎ ÇÀu, là cÖ h¶i duy nhÃt, Çánh mÃt cÖ h¶i 
này thì Çánh mÃt h‰t. Khi thÀy nói v§i ta m¶t câu mà ta ngÖ ngÖ 
ngÄn ngÄn thì cÛng giÓng nhÜ khi ta Çang ch‰t ÇuÓi ÇÜ®c thÀy 
ÇÜa cho m¶t cây sào mà ta b¡t trÜ®t. ñó là câu khai thÎ ÇÀu. 
Thành ra có nói qua nói låi, có giäi thích cÛng vô ích, vì ta Çã 
thÃt båi rÒi. GiÓng nhÜ bÆt Çèn, n‰u bóng s¤n sàng và không bÎ 
hÜ, thì khi bÆt công t¡c nó së sáng liŠn, còn n‰u bóng bÎ hÜ thì 
có bÆt næm sáu lÀn nó cÛng không sáng. VÆy thì ÇØng ti‰p tøc vô 
ích, ÇØng có hÕi Çi hÕi låi. Câu ÇÀu là Çû rÒi. Câu ÇÀu là cÖ h¶i 
duy nhÃt cûa ta. ñŒ nhÃt cú là quan tr†ng. Trong liên hŒ v§i 
thÀy, câu khai thÎ ÇÀu cûa thÀy là câu quan tr†ng nhÃt. N‰u ta 
không thÃy, không Çåt ÇÜ®c tuŒ giác ngay tØ ÇÀu, thì thÀy có cÓ 
g¡ng nói thêm m¶t vài câu n»a cÛng vô ích.  

 
Có m¶t lÀn, vua Lš Thái Tông Çi vào g¥p m¶t vÎ thiŠn sÜ 

ª trong núi. Nhà vua hÕi: ‘ThiŠn sÜ ª trong núi này ÇÜ®c bao 
nhiêu næm rÒi?’  ThiŠn sÜ trä l©i b¢ng hai câu thÖ: 

 
ñän tri kim nhÆt nguyŒt 
Hà thÙc c¿u xuân thu? 
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ñän tri kim nhÆt nguyŒt là chÌ bi‰t ngày hôm nay, gi© 
hôm nay. Hà thÙc c¿u xuân thu là tåi sao phäi Çi tìm nh»ng mùa 
xuân, nh»ng mùa thu ª trong quá khÙ. Ý cûa thiŠn sÜ là: Vua hÕi 
câu Çó Ç‹ làm gì? Quan tr†ng là giây phút hiŒn tåi, chúng ta 
Çang có cÖ h¶i ngÒi v§i nhau bây gi© và ª Çây này. Tåi sao phäi 
hÕi nh»ng câu Çó? HÕi có ích l®i gì Çâu. Ta phäi bi‰t an trú 
trong hiŒn tåi. Cho nên g¥p tôi mà hÕi ‘ThÀy vŠ Loubès Bernac 
ÇÜ®c bao nhiêu næm rÒi?’ là rÃt vô ích. HÕi nhÜ vÆy tÙc là mình 
không có câu hÕi nào khác. Vua låi hÕi: ‘NhÜ vÆy nghïa là làm 
sao? Xin thÀy c¡t nghïa cho’. ThiŠn sÜ nói: ‘ña ngôn (nói nhiŠu) 
vô ích’. Không nói n»a. Vì vÆy æn thua là ª câu ÇÀu. Câu ÇÀu mà 
trÜ®t rÒi thì có nói thêm cÛng vô ích. Nói thêm ch£ng qua chÌ Ç‹ 
cho ngÜ©i ta góp nh¥t thêm m¶t vài ki‰n thÙc, khái niŒm, còn 
tuŒ giác thì không có. ThÃy ÇÜ®c là thÃy ngay, không thÃy ÇÜ®c 
thì có nói qua nói låi nhiŠu lÀn cÛng vô ích. Cho nên khi pháp 
Çàm, mình phäi thÃy ÇÜ®c tinh thÀn Çó. NgÜ©i nói, phäi có cái gì 
Çó Ç‹ nói thì m§i nói, mà cái ta nói Çó không Çánh Ç¶ng ÇÜ®c 
tuŒ giác trong con ngÜ©i cûa ta và cûa kÈ khác thì Çó là m¶t s¿ 
thÃt båi, thÃt båi cho cä hai bên. 

  
ñŒ nhÎ cú là s¿ v§t vát. Câu thÙ hai là s¿ v§t vát. Nó chÌ 

cho ta thêm m¶t vài khái niŒm. Nó làm thÕa mãn m¶t vài nhu 
y‰u cûa trí næng. Trong tinh thÀn cûa thiŠn, ÇŒ nhÃt cú là cÖ h¶i 
duy nhÃt. N‰u trÜ®t qua rÒi, hÕi thêm Ç‹ có câu trä l©i thÙ hai thì 
Çó chỉ là s¿ v§t vát. ñŒ nhÎ cú là m¶t s¿ an ûi, v§t vát. ñŒ tam cú 
là s¿ thÃt båi hoàn toàn. ñó là tinh thÀn cûa tam cú.  
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N‰u tÙ liŒu giän không có gì bí hi‹m thì tam huyŠn, tam 

y‰u cÛng nhÜ ti‰ng hét và cây gÆy, cÛng không có gì là bí hi‹m. 
TÙ liŒu giän là bÓn phÜÖng pháp ti‰p xº và giúp cho thiŠn sinh: 
Çoåt cänh bÃt Çoåt nhân, Çoåt nhân bÃt Çoåt cänh, nhân cänh câu 
Çoåt và nhân cänh bÃt câu Çoåt. ThÙ nhÃt là Çoåt cänh không 
Çoåt ngÜ©i, thÙ hai là Çoåt ngÜ©i không Çoåt cänh, thÙ ba là vØa 
Çoåt ngÜ©i vØa Çoåt cänh và thÙ tÜ là không Çoåt ngÜ©i cÛng 
không Çoåt cänh. Không Çoåt cänh cÛng không Çoåt ngÜ©i vì 
ngÜ©i Çó là m¶t cao sï, ngÜ©i Çó là m¶t thiŒn tri thÙc, ngÜ©i Çó 
không cÀn bÎ Çoåt cái gì h‰t. ñó là bÓn cách ti‰p xº cûa thiŠn sÜ 
Lâm T‰. ñây là nh»ng phÜÖng pháp ti‰p xº cûa T° mà không 
phäi là nh»ng tÜ tÜªng kÿ bí khiến ta phäi n¥n óc mà h†c hÕi. Có 
khi là tÙ liŒu giän, có khi là tam huyŠn, có khi là tam y‰u và có 
khi là sº døng ti‰ng hét và cây gÆy, tÃt cä nh»ng cái Çó ÇŠu là 
nh»ng døng cø, nh»ng phÜÖng tiŒn Ç‹ cªi trói và trÎ liŒu, không 
có gì là bí hi‹m. Vì vÆy m¶t thiŠn sinh mà Çi h†c hÕi và tìm hi‹u 
nh»ng tÜ tÜªng huyŠn bí trong Çó thì ngÜ©i Ãy Çã Çi låc ÇÜ©ng. 

  
Trong quá trình h†c hÕi và tu chÙng, công phu tham vÃn 

ÇÜ®c d¿a trên nguyên t¡c chû và khách. Chû Çáng lš là phäi Ç¶ 
ÇÜ®c khách. Chû là thiŒn tri thÙc, là thÀy. Khách là thiŠn sinh. 
Chû là ngÜ©i thiŒn tri thÙc và khách là ngÜ©i Ç‰n tham vÃn. Có 
khi khách giúp ÇÜ®c chû. ñôi khi ta là giáo th†, nhÜng kÿ th¿c ta 
còn dª hÖn ngÜ©i thiŠn sinh Ç‰n tham vÃn mình. Có khi khách 
giúp ÇÜ®c khách. Có khi chû giúp ÇÜ®c khách. Có khi chû giúp 
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ÇÜ®c chû. Có nh»ng trÜ©ng h®p nhÜ vÆy. Có khi chû và khách 
ÇŠu giúp ÇÜ®c nhau. Có khi chû và khách làm håi cho nhau. C¶t 
cho nhau thêm nh»ng s®i dây khác n»a. ñó là ÇiŠu ta có th‹ thÃy 
ÇÜ®c trong khi ta Ç†c nh»ng câu vÃn Çáp, nghe nh»ng cu¶c Çàm 
luÆn. ñó là nh»ng trÜ©ng h®p ta có th‹ nhÆn diŒn n‰u ta có ÇÜ®c 
tr¿c giác cûa chánh ki‰n. CÛng không có gì là bí hi‹m trong tÙ 
tân chû. Trong bÓn liên hŒ khách và chû (tÙ tân chû) cÛng vÆy, 
không có gì là bí hi‹m cä.  
 

TuŒ giác không phäi là ki‰n thÙc khái niŒm. TuŒ giác 
có khä næng mang t§i sÓng Ç¶ng và t¿ do trong giây phút 
hiŒn tåi. Ki‰n thÙc không làm ÇÜ®c viŒc Ãy. Cho nên không 
hi‹u thì bÎ Çòn Çã Çành mà hi‹u cÛng bÎ Çòn nhÜ thÜ©ng, 
n‰u ‘hi‹u’ chÌ là ki‰n thÙc suông mà không phäi tuŒ giác. 
N‰u thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, ta có th‹ cäm thông ÇÜ®c v§i nh»ng 
gì Çang xäy ra trong các cu¶c ÇÓi diŒn: Ta không nên cÓ tìm 
trong các mÄu ÇÓi thoåi và hành xº (khám biŒn) Ãy nh»ng tÜ 
tÜªng Ç¥c thù ho¥c nh»ng š chÌ sâu s¡c. Nh»ng gì ta thÃy 
Çang xäy ra gi»a các ÇÜÖng s¿ là cÖ h¶i cûa h†. N‰u ÇÙng 
ngoài mà quán sát ta së không thÃy ÇÜ®c gì. N‰u ta bÜ§c vào 
trong, Çem h‰t s¿ sÓng cûa ta ra tham d¿ thì ta có th‹ có m¶t 
cÖ h¶i Ç‹ tuŒ giác bØng mª. N‰u bÜ§c vào trong mà ta không 
cäm ÇÜ®c m¶t cái gì h‰t, thì có nghïa là trÜ©ng h®p Çó không 
phäi là trÜ©ng h®p cûa ta, th‰ thôi. CÛng nhÜ khi ta ÇÙng 
ng¡m m¶t bÙc tranh siêu th¿c, ta ÇØng cÓ tìm hi‹u nghïa lš. 
Ta ÇØng nói là ‘ta không hi‹u’. Hi‹u hay không hi‹u ta cÛng 
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lãnh ba mÜÖi gÆy nhÜ thÜ©ng. T° không có š muÓn khuyên 
ta chÃm dÙt s¿ h†c hÕi và th¿c tÆp gi§i, ÇÎnh và tuŒ. T° chÌ 
muÓn ta ÇØng m¡c kËt vào s¿ h†c hÕi và th¿c tÆp mà thôi. 
H†c hÕi Ç‹ trª thành h†c giä, tam tång pháp sÜ, thuy‰t giäng 
thao thao bÃt tuyŒt, T° không cÀn cái Çó. Cái Çó T° g†i là 
nghiŒp ÇÎa ngøc. Bän chÃt cûa nó là s¿ tìm cÀu, không h£n là 
s¿ tìm giäi thoát mà là s¿ tìm cÀu danh l®i. Ta cÀn h†c hÕi, ta 
cÀn hành trì, nhÜng s¿ h†c hÕi và hành trì Ãy phäi có tác 
døng giúp ta trª thành con ngÜ©i vô s¿, con ngÜ©i giäi thoát. 
B¢ng không, nh»ng h†c hÕi và nh»ng th¿c tÆp Çó chÌ là gông 
cùm. 

 
Khi h†c PhÆt h†c tåi các trÜ©ng Çåi h†c, chúng ta có th‹ 

có ÇÜ®c nh»ng ki‰n thÙc khái niŒm vŠ PhÆt pháp khá sâu s¡c. 
Bây gi© Çây, ª các trÜ©ng Çåi h†c, ngÜ©i ta dåy m¶t cách khá 
khoa h†c. ñÙng vŠ phÜÖng diŒn bác ng» h†c (philology) cÛng 
nhÜ vŠ phÜÖng diŒn sº h†c (history), ta có th‹ n¡m v»ng nh»ng 
gì ta đã h†c vŠ PhÆt h†c, và khi nói ra có b¢ng c§, b¢ng chÙng rõ 
rŒt. ñó là cái h†c ª các trÜ©ng Çåi h†c. NhÜng cái h†c ª trong tu 
viŒn thì khác. Trong tu viŒn, ta Çem nh»ng gì ta h†c ra và áp 
døng ngay vào trong Ç©i sÓng hàng ngày. Có th‹ trong tu viŒn, 
ta h†c không có tính khoa h†c b¢ng các trÜ©ng Çåi h†c. ñiŠu 
này ta cÀn phäi sºa Ç°i: ta phäi h†c cho có khoa h†c. Ta phäi 
bi‰t l®i døng nh»ng khám phá m§i cûa khoa h†c khäo c° và 
khoa h†c bác ng». ñiŠu này là ÇiŠu chúng ta mong muÓn së xäy 
ra trong các PhÆt h†c viŒn trong nh»ng næm t§i. Khoa khäo c° 
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h†c và khoa bác ng» h†c soi sáng cho mình rÃt nhiŠu, ÇÙng vŠ 
phÜÖng diŒn tính chÃt xác thÆt cûa væn bän mình Çang h†c. Kinh 
Thû Læng Nghiêm (Suramgama) có hai bän: m¶t bän là Læng 
Nghiêm Tam Mu¶i (Læng nghiêm Çåi ÇÎnh) - có bän ti‰ng Phån, 
phát xuÃt tØ ƒn ñ¶; m¶t bän là ñåi PhÆt ñÌnh Tu ChÙng LiÍu 
Nghïa ChÜ BÒ Tát Vån Hånh Thû Læng Nghiêm, rÃt n°i ti‰ng ª 
Trung QuÓc và ViŒt Nam. Kinh Thû Læng Nghiêm ÇÜ®c sáng 
ch‰ tåi Trung QuÓc. ñó là m¶t s¿ thÆt mà các nhà khäo c° h†c 
và các nhà bác ng» h†c ÇŠu công nhÆn. Khi ta bi‰t ÇÜ®c nhÜ vÆy 
thì rÃt có l®i ích cho ta vŠ phÜÖng diŒn hi‹u ÇÜ®c ti‰n trình cûa 
tÜ tÜªng PhÆt giáo. Bây gi© nh© khoa bác ng» h†c (philology) và 
khoa khäo c° h†c (archaeology) mà ngÜ©i ta khám phá ra ÇÜ®c 
nhiŠu ÇiŠu vŠ các kinh Çi‹n Çåi thØa: kinh nào xuÃt hiŒn ª ÇÎa 
phÜÖng nào và vào th©i Çi‹m nào ª ƒn ñ¶; ÇÒng th©i khám phá 
ra ÇÜ®c nh»ng Çoån nào ngÜ©i ta thêm vào sau, và nh»ng Çoån 
nào có trÜ§c. TÃt cä nh»ng ÇiŠu Çó ngày xÜa tåi các PhÆt h†c 
viŒn chúng ta không bi‰t nhiŠu. HiŒn bây gi©, các PhÆt h†c viŒn 
cÀn phäi cäi ti‰n, phäi bi‰t l®i døng nh»ng khám phá m§i khoa 
h†c Ç‹ mà h†c PhÆt. Tuy nhiên, tu viŒn có Ç¥c Çi‹m mà các 
trÜ©ng Çåi h†c không có ÇÜ®c là khi mình h†c m¶t kinh gì hay 
m¶t giáo lš gì, chúng ta có th‹ Çem ra th¿c tÆp liŠn. Th¿c tÆp 
nhÜ vÆy có th‹ thay Ç°i ÇÜ®c con ngÜ©i cûa ta, giúp ta chuy‹n 
hóa ÇÜ®c nh»ng phiŠn não. Còn h†c ª trÜ©ng Çåi h†c thì Ç‹ có 
ki‰n thÙc khái niŒm và b¢ng cÃp. Ta có th‹ ÇÆu b¢ng ti‰n sï PhÆt 
h†c, có th‹ giäng dåy ÇÜ®c, có th‹ khäo cÙu ÇÜ®c, nhÜng ta 
không có cÖ h¶i chuy‹n hóa nh»ng kh° Çau ª trong chính con 
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ngÜ©i mình. Cho nên ngÜ©i tu không h†c theo ki‹u chÃt chÙa 
nh»ng ki‰n thÙc khái niŒm mà là Ç‹ chuy‹n hóa thân tâm. Trong 
Lâm T‰ Løc, T° nói r¢ng ki‰n thÙc khái niŒm là m¶t chuyŒn mà 
tuŒ giác là m¶t chuyŒn khác. TuŒ giác tÙc là bát nhã (insight). 
TuŒ giác Çó không th‹ do h†c mà có ÇÜ®c, tuŒ giác phäi do th¿c 
tÆp mà có. Th¿c tÆp nhìn sâu thì có tuŒ giác. Ví dø: vô thÜ©ng, 
vô ngã là nh»ng tuŒ giác mà không phäi là nh»ng ki‰n thÙc khái 
niŒm. Chúng ta có th‹ h†c và hi‹u rÃt thÃu Çáo vŠ giáo lš vô 
thÜ©ng và vô ngã; chúng ta có th‹ nói thao thao bÃt tuyŒt vŠ vô 
thÜ©ng và vô ngã và có th‹ giäng nh»ng bài giäng rÃt hay vŠ vô 
thÜ©ng và vô ngã, nhÜng chÃt liŒu cûa nh»ng bài giäng Çó hay 
nh»ng bài vi‰t Çó chÌ là ki‰n thÙc khái niŒm. Trong lúc Çó, trong 
Ç©i sÓng hàng ngày, chúng ta vÅn sÓng nhÜ chúng ta không bi‰t 
vô thÜ©ng là gì, vô ngã là gì. Nhìn s¿ vÆt, chúng ta thÃy s¿ vÆt là 
thÜ©ng và chúng ta ÇÓi xº v§i nh»ng ngÜ©i khác nhÜ là nh»ng 
cái ngã biŒt lÆp, và chính chúng ta, chúng ta cÛng là m¶t cái ngã. 
Vì vÆy ki‰n thÙc khái niŒm không th‹ chuy‹n Ç°i ÇÜ®c con 
ngÜ©i cûa ta. TuŒ giác có khä næng mang t§i sÓng Ç¶ng và t¿ do 
trong giây phút hiŒn tåi. Nó làm ta trª thành con ngÜ©i sÓng 
Ç¶ng (alive) và t¿ do (free) trong giây phút hiŒn tåi. Cái t¿ do 
Çó, cái sÓng Ç¶ng Çó xäy ra ÇÜ®c trong giây phút hiŒn tåi. Ta là 
ngÜ©i tu, ta phäi cäm nhÆn ÇÜ®c s¿ sÓng Ç¶ng Çó và s¿ t¿ do Çó 
trong giây phút hiŒn tåi. N‰u trong gi© phút hiŒn tåi mà ta bÎ 
ràng bu¶c, ta thÃy không có sÙc sÓng, ta cäm thÃy bÎ nh»ng 
phiŠn não sai sº, thì lúc Çó tuy ta có h†c PhÆt nhiŠu, nhÜng cái 
h†c cûa ta chÌ là nh»ng ki‰n thÙc khái niŒm. Ta chÜa bi‰t áp 
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døng chúng vào trong Ç©i sÓng hàng ngày. Ta không khác gì 
nh»ng ngÜ©i Çi h†c PhÆt h†c tåi trÜ©ng Çåi h†c. Ta không có s¿ 
sÓng linh Ç¶ng: m¡t ta không sáng, hai chân ta bÜ§c không có 
niŠm tin, ta không có nø cÜ©i, ta không có niŠm vui và nhÃt là  
ta không có t¿ do, không có t¿ do ÇÓi v§i phiŠn não, tham, sân, 
và ganh tœ. Trong giây phút hiŒn tåi, ta không có hånh phúc. Do 
Çó ta bi‰t là ta không có tuŒ giác, ta chÌ có ki‰n thÙc mà thôi. 
Ki‰n thÙc không làm ÇÜ®c viŒc Çó, Çó là viŒc cûa tuŒ giác làm. 

  
Ngày hôm kia, tôi có nói chuyŒn v§i m¶t vÎ thÜ®ng t†a. 

VÎ thÜ®ng t†a này nói r¢ng vÎ giáo th† ngày xÜa cûa ông ta n°i 
ti‰ng là m¶t nhà khäo cÙu PhÆt h†c, và công trình biên tÆp cÛng 
nhÜ vi‰t lách cûa vÎ giáo th† Çó Çã ÇÜ®c th‰ gi§i công nhÆn. 
HiŒn bây gi© Ç‰n tu°i tám mÜÖi hòa thÜ®ng Çó (vÎ giáo th† ngày 
xÜa) låi không có hånh phúc. SÙc l¿c cûa vÎ hòa thÜ®ng Çó 
không còn n»a, hai tay và hai chân ngài run rÄy. Nh»ng cái ngày 
xÜa chÜa thÃy b¶c l¶ nÖi hòa thÜ®ng bây gi© ÇÜ®c b¶c l¶ ra. Ví 
dø nhÜ cái ngã, cái sân, cái ích k›, cái døc v.v... Ngày xÜa còn 
trÈ, vÎ hòa thÜ®ng Çã tìm cách trÃn ng¿ chúng, không cho chúng 
bi‹u l¶, nhÜng không có nghïa là chúng Çã ÇÜ®c chuy‹n hóa và 
tiêu diŒt. Bây gi© vì sÙc l¿c thân th‹ không còn, vÎ hòa thÜ®ng 
Çó không có khä næng kiŠm ch‰, cho nên cái ngã và nh»ng tâm 
hành phiŠn não, ham muÓn, ích k›, sân hÆn kia bi‹u l¶ ra. VÎ 
thÜ®ng t†a rÃt lÃy làm thÃt v†ng vŠ thÀy cûa mình. 
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VÎ hòa thÜ®ng kia Çã thành công nhÜ là m¶t nhà h†c giä 
(scholar), m¶t nhà hành Ç¶ng (activist), nhÜng chÜa thành công 
nhÜ là m¶t ngÜ©i tu. ñ‰n tu°i bäy mÜÖi, tám mÜÖi mà chÜa 
thành công, thì có th‹ coi nhÜ là m¶t s¿ thÃt båi. Nh»ng ngÜ©i tu 
còn trÈ phäi bi‰t ÇiŠu này: møc Çích cûa ngÜ©i tu không phäi Ç‹ 
trª thành m¶t nhà h†c giä, tuy r¢ng làm m¶t nhà h†c giä cÛng có 
ích l®i cho Ç©i. Møc Çích cûa ngÜ©i tu cÛng không phäi Ç‹ hoàn 
thành nh»ng s¿ nghiŒp nghiên cÙu, m¥c dù hoàn thành s¿ nghiŒp 
nghiên cÙu cÛng có ích l®i cho Ç©i. Ta h†c ti‰ng Phån, h†c ch» 
Nho, h†c ti‰ng Tây Tång, ta nghiên cÙu, ta sáng tác, ta giäng 
dåy hay v.v... cÛng có ích l®i l¡m. NhÜng nh»ng ích l®i Çó 
không phäi là s¿ giäi thoát, không phäi là s¿ chuy‹n hóa, vì møc 
Çích Çi tu lúc ban ÇÀu cûa ta là Ç‹ chuy‹n hóa bän thân và Ç‹ 
giúp Ç©i. Ta h†c ti‰ng Pali, ti‰ng Sanskrit, h†c ch» Hán hay h†c 
kinh Çi‹n; ta say mê, ta muÓn thành công, ta muÓn trª thành m¶t 
vÎ pháp sÜ giÕi, m¶t nhà nghiên cÙu hay v.v..., chuyŒn Çó cÛng 
không có håi gì vì nh»ng cái Çó ÇŠu có th‹ giúp cho s¿ nghiŒp 
hành Çåo cûa ta. NhÜng n‰u bÕ chuyŒn tu Çi, Ç‹ cho s¿ nghiŒp 
nghiên cÙu và h†c hÕi trª thành møc tiêu chính cûa Ç©i mình, thì 
ta së Çánh mÃt møc Çích chính cûa Ç©i ta là chuy‹n hóa nh»ng 
phiŠn não, Çam mê, sân hÆn, ích k›... trong con ngÜ©i mình. NhÜ 
vÆy không th‹ g†i ta là m¶t hành giä thành công ÇÜ®c. Ví dø, 
quš vÎ Çang ª dÜ§i lÀu và quš vÎ cÀn m¶t cuÓn kinh ª thÜ viŒn 
trên lÀu. Quš vÎ ÇÙng dÆy và Çi lên cÀu thang Ç‹ tìm cuÓn kinh 
Çó. Møc Çích cûa quš vÎ khi Çi tìm cuÓn kinh là gì? Quš vÎ Ç†c 
cuÓn kinh Çó là Ç‹ tra cÙu và hi‹u rõ thêm Ç‹ áp døng vào Ç©i 
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sÓng hàng ngày hay là Ç‹ giäng dåy? TØ ch‡ quš vÎ ÇÙng dÆy, 
rÒi Çi lên lÀu Ç‹ lÃy cuÓn kinh Çó, quš vÎ Çi nhÜ th‰ nào? Quš vÎ 
Çi m¶t cách thänh thÖi hay là quš vÎ së chåy ho¥c là nhäy m¶t 
lÀn hai, ba bÆc cÃp Ç‹ lÃy ÇÜ®c cuÓn kinh? LÃy cuÓn kinh là møc 
Çích cûa quš vÎ lúc Çó, nhÜng møc Çích chính cûa quš vÎ là sÓng 
an låc và thänh thÖi trong tØng giây phút. M¶t ví dø khác: trong 
lúc quš vÎ Çang nÃu æn cho Çåi chúng và quš vÎ cÀn mÜÖi trái cà 
chua ngoài vÜ©n. Cái cách quš vÎ Çi tØ nhà b‰p ra vÜ©n rau Ç‹ 
hái cà chua chÙng tÕ quš vÎ có khä næng sÓng t¿ do trong giây 
phút hiŒn tåi hay không. N‰u Çi ra vÜ©n  hái cà chua mà trong 
m‡i bÜ§c Çi có an låc, có thänh thÖi, có t¿ do, có s¿ sÓng, Çó là 
quš vÎ Çang áp døng cái hi‹u, cái bi‰t, cái thÃy cûa mình vŠ giáo 
lš trong tØng bÜ§c chân. ñiŠu Çó quan tr†ng nhÃt. Còn n‰u quš 
vÎ hÃp tÃp chåy ra vÜ©n Ç‹ có cà chua, thì quš vÎ phäi t¿ hÕi låi 
mình r¢ng møc Çích cûa mình là có cà chua hay là có t¿ do và 
giäi thoát? Không lë møc Çích cûa ta lúc Çó chÌ là nh»ng trái cà 
chua nhÕ bé thôi sao? CÛng nhÜ vÆy, møc Çích cûa ta không 
phäi chÌ là cuÓn kinh. Møc Çích của ta là có ÇÜ®c s¿ sÓng t¿ do 
ngay trong giây phút hiŒn tåi. SÓng an låc ÇÜ®c trong giây phút 
hiŒn tåi thì m§i có cÖ h¶i Ç‹ chuy‹n hóa tâm hành b¶p ch¶p và 
tÆp khí Çi tìm hånh phúc trong tÜÖng lai cûa ta. Vì vÆy m‡i khi 
quš vÎ gÃp gáp Çi lÃy m¶t cái gì, Çi tìm m¶t cái gì, hay Çi làm 
m¶t viŒc gì, quš vÎ hãy t¿ hÕi mình: Møc Çích cûa mình là cái 
Çó, hay là an trú thänh thÖi trong giây phút hiŒn tåi? Tôi rÃt cÀn 
mÃy trái cà chua, nhÜng không phäi vì mÃy trái cà chua mà tôi 
Çánh mÃt s¿ th¿c tÆp cûa tôi, Çánh mÃt s¿ sÓng cûa tôi. LÃy cuÓn 
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kinh cÛng là quan tr†ng, nhÜng không phäi vì Çi lÃy cuÓn kinh 
mà tôi Çánh mÃt s¿ sÓng trong giây phút hiŒn tåi, Çánh mÃt t¿ do 
cûa tôi. ChÌ nghï t§i trái cà chua hay là cuÓn kinh, thì lúc Çó ta 
Çã bÕ mÃt møc Çích chính cûa Ç©i mình Ç‹ Çi theo møc Çích phø. 
Trª thành m¶t nhà h†c giä cÛng vÆy, cÛng không phäi là møc 
Çích chính cûa ta, dù làm m¶t nhà h†c giä cÛng có nh»ng niŠm 
vui.  
 

TuŒ giác có khä næng mang t§i sÓng Ç¶ng và t¿ do trong 
giây phút hiŒn tåi. Ki‰n thÙc không làm ÇÜ®c viŒc Ãy. Vì vÆy cho 
nên không hi‹u thì bÎ Çòn Çã Çành mà hi‹u cÛng bÎ Çòn nhÜ 
thÜ©ng, n‰u ‘hi‹u’ chÌ là ki‰n thÙc suông mà không phäi tuŒ 
giác. Khi thiŠn sÜ nói ra m¶t câu nào Çó, ta có th‹ hi‹u hay là 
không hi‹u. Không hi‹u thì ba mÜÖi gÆy, hi‹u cÛng bÎ ba mÜÖi 
gÆy. ñó là m¶t Çoån trong Lâm T‰ Løc. Ta không hi‹u thiŠn sÜ 
nói gì thì bÎ Çánh là thÜ©ng, mà ta hiểu cÛng bÎ Çánh nhÜ thÜ©ng. 
Tåi vì sao? Tåi vì cái hi‹u Çó là cái hi‹u khái niŒm. Vì th‰ khi 
thÀy hÕi ta m¶t câu, møc Çích cûa thÀy là Ç‹ làm cho ta khÖi mª 
ÇÜ®c tuŒ giác. Ta chåm ÇÜ®c tuŒ giác, thì ta thành công và thÀy 
cÛng thành công. Còn n‰u ta Çi tìm m¶t câu trä l©i trong khái 
niŒm, thì tìm ra hay không tìm ra cÛng ÇŠu là s¿ thÃt båi cûa 
mình và cûa thÀy, vì cái mà thÀy muÓn không phäi là m¶t câu trä 
l©i, hay m¶t cái hi‹u khái niŒm. Cái mà thÀy muÓn là tuŒ giác ta 
Çåt ÇÜ®c. Khi thÀy hÕi m¶t câu, không phäi là thÀy muÓn ta trä 
bài. ThÀy không có š ki‹m tra xem ta có thu¶c bài hay không, 
mà câu hÕi Çó là Ç‹ giúp ta chåm ÇÜ®c t§i tuŒ giác trong con 
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ngÜ©i mình. Trong trÜ©ng h®p ta nói là mình không hi‹u thì ta 
thÃt båi Çã Çành, nhÜng trong trÜ©ng h®p ta nói mình hi‹u (hi‹u 
theo cái hi‹u khái niŒm) thì cÛng thÃt båi luôn. Nh»ng mÄu ÇÓi 
thoåi gi»a thiŠn sÜ và thiŠn sinh thÜ©ng là nhÜ vÆy. Khi ÇŒ tº 
cûa thiŠn sÜ TriŒu Châu hÕi: ‘Møc Çích cûa t° ñåt Ma khi sang 
Tàu là gì?’, thì thiŠn sÜ TriŒu Châu nói v§i ÇŒ tº: ‘Nhìn cây tùng 
ngoài sân kìa!’ (ñình tiŠn bách th† tº). Câu nói này là Ç‹ giúp 
cho ngÜ©i ÇŒ tº tÌnh thÙc, chÙ không phäi Ç‹ cho ÇŒ tº thÃy 
r¢ng: ‘A! có m¶t cây tùng Çang ÇÙng trÜ§c ngõ’. ThiŠn sÜ thÃy 
chúng ta Çang bÎ kËt vào nh»ng suy tÜ và nh»ng tìm cÀu ki‰n 
thÙc, thiŠn sÜ thÃy rÃt t¶i nghiŒp cho chúng ta nên thiŠn sÜ m§i 
chÌ ra ngoài: ‘Nhìn cây tùng trÜ§c sân kìa’, hy v†ng là ta có th‹ 
trª vŠ ÇÜ®c v§i giây phút hiŒn tåi. Chåm ÇÜ®c vào cây tùng 
nghïa là chåm ÇÜ®c t§i s¿ sÓng màu nhiŒm thì ta thÃy ÇÜ®c là có 
s¿ sÓng ª trong mình và chung quanh mình, Ç‹ ta không còn bÎ 
kËt vào nh»ng tìm ki‰m, Çeo Çu°i. Nhìn cây tùng mà chåm ÇÜ®c 
s¿ sÓng thì ta có t¿ do, ta có tuŒ giác. Còn n‰u ta nói: ‘A! ThÀy 
vØa chÌ cho mình cây tùng, thì ch¡c là có š nghïa tri‰t h†c gì sâu 
s¡c l¡m trong câu nói cûa thÀy’. Trong trÜ©ng h®p này ta cÛng 
kËt luôn. Câu ‘ñình tiŠn bách th† tº’ Çã trª thành m¶t công án 
rÃt n°i ti‰ng bên Tàu ngày xÜa. Câu chuyŒn truyŠn Çi xa, và 
kh¡p nÖi trong nÜ§c, trong gi§i hành giä, ai cÛng ÇŠu bàn luÆn 
sôi n°i vŠ câu ‘Çình tiŠn bách th† tº’. NgÜ©i ta m¡c kËt vào 
trong câu nói Çó và cÙ hÕi không bi‰t có nghïa lš gì sâu s¡c ª 
trong câu nói Çó hay không. Ai cÛng cÓ g¡ng Çi tìm cái nghïa lš 
sâu s¡c ª trong næm ch» Çó. Møc Çích cûa thiŠn sÜ là giäi phóng 
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ngÜ©i ÇŒ tº, nhÜng khi nói ra næm ch» Çó thì thiŠn sÜ Çã trói 
bu¶c không bi‰t bao nhiêu ngÜ©i. H† Çi tìm ki‰n thÙc khái niŒm, 
h† Çi tìm nghïa lš thâm uyên cûa næm ch» Çó. Có phäi là tai håi 
không? Thà r¢ng ÇØng nói gì h‰t.  

 
Có m¶t hành giä ª rÃt xa, tÆn miŠn ñông Nam, nghe 

công án Çó thì rÃt thao thÙc muÓn bi‰t nghïa lš thâm uyên cûa 
nó nên Çã lên ÇÜ©ng tìm vŠ chùa Bách Lâm (nÖi thiŠn sÜ TriŒu 
Châu ª). ñi h‰t mÃy tháng tr©i, nhÜng khi vÎ Ãy t§i nÖi thì thiŠn 
sÜ TriŒu Châu Çã tÎch. Møc Çích cûa vÎ Çó là muÓn g¥p tr¿c ti‰p 
thÀy TriŒu Châu Ç‹ hÕi cho ra š nghïa ‘Çình tiŠn bách th† tº’, vì 
ª ÇÎa phÜÖng cûa vÎ Çó, ngÜ©i ta Çàm luÆn quá nhiŠu mà không 
ai ÇÒng š v§i ai h‰t vŠ n¶i dung cûa næm ch» kia. Lúc Çó, m¶t vÎ 
ÇŒ tº l§n cûa thiŠn sÜ TriŒu Châu ra ti‰p vÎ khách tæng này. CÓ 
nhiên là vÎ khách tæng rÃt thÃt v†ng khi nghe nói thiŠn sÜ TriŒu 
Châu Çã viên tÎch. ThiŠn sÜ tÎch rÒi thì mình Çành phäi hÕi vÎ ÇŒ 
tº l§n thôi, cho nên vÎ Ãy Çã ÇÜa công án ra hÕi: 

  
- Båch thÜ®ng t†a, ‘cây tùng ngoài sân trÜ§c’ là có nghïa 

gì?  
VÎ thÜ®ng t†a hÕi:  

- Cây tùng nào? 
- Cây tùng mà thiŠn sÜ Çã nói trong câu ‘cây tùng ngoài 

sân trÜ§c’ Çó. 
VÎ thÜ®ng t†a nói:  

- Tôi Çâu có nghe thÀy tôi nói vŠ cây tùng nào Çâu. 
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- ñâu có lš nhÜ vÆy! Cä nÜ§c ÇŠu nghe câu Çó h‰t mà?  
VÎ thÜ®ng t†a nói:  

- ThÀy ÇØng có vu oan giá h†a cho thÀy tôi. ThÀy tôi 
chÜa bao gi© nói vŠ cây tùng ª sân trÜ§c h‰t. 

  
VÎ thÜ®ng t†a này thÃy r¢ng, næm ch» ‘Çình tiŠn bách th† 

tº’ Çã gây ra tác håi rÃt nhiŠu, Çã trói bu¶c rÃt nhiŠu ngÜ©i, vì 
vÆy ông quy‰t ÇÎnh gi‰t cây tùng này. Tuy r¢ng ông bi‰t ngày 
xÜa thÀy mình có nói câu Çó, nhÜng mà ông cÙ chÓi phæng: 
‘Ông ÇØng có vu oan giá h†a cho thÀy tôi. ThÀy tôi chÜa bao gi© 
nói vŠ cây tùng ở sân trÜ§c hết’. ñåo Bøt có møc Çích giúp cho 
ngÜ©i ta Çåt t§i tuŒ giác. NhÜng phÀn l§n chúng ta ÇŠu là nh»ng 
ngÜ©i Çi tìm ki‰m ki‰n thÙc khái niŒm Ç‹ rÒi bÎ kËt. Chúng ta 
phäi š thÙc r¢ng chúng ta ÇØng nên ti‰p tøc Çi tìm ki‰n thÙc khái 
niŒm n»a. Khi g¥p m¶t thiŠn sÜ thÙ thiŒt thì ta ÇØng bÕ phí thì 
gi© Ç‹ h†c hÕi nh»ng ki‰n thÙc khái niŒm. Cái Çó h†c ª trÜ©ng 
Çåi h†c Çã có Çû rÒi. Ta nên h†c nh»ng gì Ç‹ có th‹ chuy‹n hóa 
nh»ng kh° Çau và nh»ng b‰ t¡c cûa mình. Nh»ng l©i thÀy ta nói, 
n‰u thÀy ta quä là thiŒn tri thÙc, thì nh»ng l©i Çó có tác døng 
giúp ta chåm ÇÜ®c vào s¿ sÓng, bÕ ÇÜ®c nh»ng thành ki‰n, 
chuy‹n hóa ÇÜ®c nh»ng phiŠn giÆn và tÆp khí. Vì møc Çích cûa 
vÎ thÀy là giúp ngÜ©i ÇŒ tº chuy‹n hóa, chÙ không phäi Ç‹ trao 
truyŠn nh»ng ki‰n thÙc khái niŒm. ThiŠn sÜ (zen master) không 
phäi là giáo sÜ (professor). ThiŠn sÜ Lâm T‰ Çã nói rÃt rõ: ‘Møc 
Çích cûa tôi không phäi là trao truyŠn nh»ng ki‰n thÙc khái niŒm 
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cho mÃy ông. Møc Çích cûa tôi là Çánh, là phá, là cªi trói, là trÎ 
liŒu cho các ông.’ 

 
N‰u thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, ta có th‹ cäm thông ÇÜ®c v§i 

nh»ng gì Çang xäy ra trong các cu¶c ÇÓi thoại. ñ†c trong các 
ng» løc, chúng ta thÜ©ng thÃy có nh»ng cu¶c ÇÓi thoåi gi»a thiŠn 
sÜ và ÇŒ tº. Chúng ta cÛng tò mò muÓn bi‰t š nghïa cûa các 
cu¶c ÇÓi thoåi Çó, và n‰u Ç†c nh»ng Çoån ÇÓi thoåi Çó v§i møc 
Çích tìm ki‰m š nghïa cûa cu¶c ÇÓi thoåi Çó thì ta thÃt båi. 
Trong cu¶c ÇÓi thoåi có hai ngÜ©i: m¶t vÎ thÀy và m¶t ngÜ©i ÇŒ 
tº, m¶t vÎ thiŒn tri thÙc và m¶t ngÜ©i cÀu h†c hay m¶t ngÜ©i chû 
và m¶t ngÜ©i khách. Chû, theo nguyên t¡c, là phäi giúp cho 
khách. NhÜng Çôi khi cÛng xäy ra trÜ©ng h®p là khách giúp cho 
chû, tÙc là ngÜ©i tìm h†c có th‹ giúp ÇÜ®c cho thiŠn sÜ. Trong 
nh»ng trÜ©ng h®p Çó, hai ngÜ©i tr¿c ti‰p ÇÓi diŒn v§i nhau, và 
h† có nh»ng tâm tÜ Ç¥c biŒt cûa h†, còn ta là ngÜ©i ÇÙng ngoài. 
Khi Ç†c m¶t mÄu ÇÓi thoåi gi»a thiŠn sÜ và ngÜ©i ÇŒ tº, ta là 
ngÜ©i ÇÙng ngoài. N‰u ÇÙng ngoài v§i tÜ cách m¶t quan sát viên 
Ç‹ tìm hi‹u š nghïa cûa câu chuyŒn, thì mình së thÃt båi. NhÜng 
n‰u Ç¥t ÇÜ®c ta vào trong trÜ©ng h®p cûa ngÜ©i hÕi, ngÜ©i ÇŒ tº, 
thì ta có cÖ h¶i hÖn. Nghïa là khi nghe thiŠn sÜ hÕi câu Çó, ta Ç¥t 
ÇÜ®c ta vào trong trÜ©ng h®p cûa ngÜ©i ÇŒ tº t§i tham h†c, thì ta 
có m¶t cÖ h¶i Ç‹ ti‰p xúc v§i tuŒ giác cûa mình. Ta có th‹ cÛng 
së thÃt båi nhÜ ngÜ©i ª trong cu¶c, nhÜng ta cÛng có cÖ h¶i 
thành công. Ta trª thành ngÜ©i ÇŒ tº kia, và thiŠn sÜ TriŒu Châu 
hiŒn Çang nói v§i ta chÙ không phäi là Çang nói v§i ngÜ©i ÇŒ tº 
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kia. NgÜ©i ÇŒ tº ª trong truyŒn có th‹ thÃt båi, nhÜng ta có th‹ 
thành công. ThiŠn sÜ nói câu Çó m¶t ngàn ba træm næm vŠ trÜ§c 
v§i vÎ thiŠn khách kia, nhÜng vÎ thiŠn khách kia Çã thÃt båi. ñ‰n 
khi ta Ç†c låi câu chuyŒn mà ta không Ç†c v§i thái Ç¶ tìm ki‰m 
ki‰n thÙc khái niŒm, thì ta có th‹ có cÖ h¶i thành công. Ta ‘làm 
æn’ có th‹ khá hÖn vÎ thiŠn khách kia n‰u ta ÇÜa tÃt cä tÃm lòng 
ra Çón nhÆn câu nói cûa thiŠn sÜ. Có nh»ng ÇiŠu Bøt nói trong 
th©i cûa Bøt mà có ngÜ©i không hi‹u, nhÜng khi ta nghe, ta có 
th‹ hi‹u ÇÜ®c n‰u ta thÃy r¢ng Bøt Çang nói cho mình. CÓ nhiên, 
khi Bøt nói cho m¶t ngÜ©i nào Çó là Bøt Çang Çối trÎ cæn cÖ cûa 
ngÜ©i Çó, nhÜng Çôi khi cæn cÖ ta phù h®p v§i cæn cÖ Çó thì ta có 
cÖ h¶i thÃy ÇÜ®c, cäm ÇÜ®c ÇiŠu Bøt nói. Vì vÆy khi Ç†c ng» 
løc, phäi Ç†c v§i tâm niŒm mình là ÇÜÖng s¿. Và n‰u chåm ÇÜ®c 
tuŒ giác, thì Çó là ÇiŠu may m¡n, còn không chåm ÇÜ®c tuŒ giác 
thì thôi, ÇØng cÓ tìm hi‹u nghïa lš huyŠn bí gì ª trong Çó, vì n‰u 
ta có tìm ra ÇÜ®c gì Çi n»a thì Çó cÛng chÌ là ki‰n thÙc khái niŒm 
mà thôi. ñØng nên Çi tìm! VÆy mà hÀu h‰t các nhà h†c giä bây 
gi© Ç†c Lâm T‰ Ng» Løc và nh»ng ng» løc khác v§i møc Çích là 
Çi tìm ki‰m. ñi tìm Ç‹ bi‰t T° nói cái gì trong Çó. T° có nói gì 
Çâu. T° chÌ Çánh, chÌ ÇÆp, chÌ hét, chÌ khai mª, chÌ cªi trói. T° 
không nói gì mà ta Çi tìm cái T° nói là hÕng rÒi. Møc Çích cûa 
T° là ÇÆp v« khÓi u mê cûa ta, cªi trói cho ta. Vì vÆy khi Ç†c 
nh»ng mÄu ÇÓi thoåi kia, ta có m¶t cÖ h¶i. NhÜng n‰u ta không 
ª vào cæn cÖ Çó, Ç†c mà không cäm thÃy gì h‰t, thì ta cÙ cho qua 
thôi, ÇØng t¿ cho là mình dÓt, mình không hi‹u gì h‰t, mình ngu. 
Không nên có m¥c cäm! Công án Çó, câu chuyŒn Çó có th‹ 
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không phäi là Ç‹ cho ta. CÛng nhÜ khi nghe m¶t bän nhåc mà 
thÃy hay thì nó hay, còn không thÃy hay thì thôi, ÇØng cho là 
mình ngu, mình không bi‰t thÜªng thÙc bän nhåc này. Ho¥c là ta 
nghe nói có m¶t bÙc h†a bán rÃt Ç¡t tiŠn, cä triŒu ÇÒng, ta nghï 
ch¡c là nó phäi ÇËp l¡m, nên ngÜ©i ta m§i bán v§i giá Çó, và ta 
t§i xem. NhÜng ta không thÃy ÇËp, rÒi ta t¿ trách: tåi sao mình 
ngu vÆy, bÙc h†a này rÃt ÇËp, mà sao mình không thÃy ÇËp? 
Không cÀn phäi t¿ trách nhÜ vÆy. N‰u ta thÃy nó ÇËp, thì nó ÇËp. 
N‰u ta không thÃy nó ÇËp, thì thôi. ñØng có Çi tìm hi‹u tåi sao 
nó ÇËp mà ta không thÃy là nó ÇËp. ñi tìm hi‹u thì không khác 
gì ta là ÇÒ ngu thiŒt. Thành ra, khi Ç†c các mÄu ÇÓi thoåi trong 
các ng» løc thì phäi coi nhÜ là ta Çang Çi xem træng, Çang nghe 
nhåc: m¶t là cäm ÇÜ®c, hai là không cäm thÃy gì h‰t, và ta hãy 
Çi qua bÙc tranh khác, Çi qua bän nhåc khác. NhÜ vÆy ta Ç« tÓn 
thì gi© rÃt nhiŠu.Vì vÆy cho nên không hi‹u thì bÎ Çòn Çã Çành 
mà hi‹u cÛng bÎ Çòn nhÜ thÜ©ng, n‰u ‘hi‹u’ chÌ là ki‰n thÙc 
suông mà không phäi tuŒ giác. N‰u thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, ta có th‹ 
cäm thông ÇÜ®c v§i nh»ng gì Çang xäy ra trong các cu¶c ÇÓi 
thoại: Ta không nên cÓ tìm trong các mÄu ÇÓi thoåi và hành xº 
(khám biŒn) Ãy nh»ng tÜ tÜªng Ç¥c thù ho¥c nh»ng š chÌ sâu 
s¡c. Nh»ng gì ta thÃy Çang xäy ra gi»a các ÇÜÖng s¿ là cÖ h¶i 
cûa h†. N‰u ÇÙng ngoài mà quán sát ta së không thÃy ÇÜ®c gì. 
N‰u ta bÜ§c vào trong, Çem h‰t s¿ sÓng cûa ta ra tham d¿ thì ta 
có th‹ có m¶t cÖ h¶i Ç‹ tuŒ giác bØng mª. N‰u bÜ§c vào trong 
mà ta không cäm ÇÜ®c m¶t cái gì h‰t, thì có nghïa là trÜ©ng h®p 
Çó không phäi là trÜ©ng h®p cûa ta, th‰ thôi. CÛng nhÜ khi ta 
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ÇÙng ng¡m m¶t bÙc tranh siêu th¿c, ta ÇØng cÓ tìm hi‹u nghïa 
lš. Ta ÇØng nói là ‘ta không hi‹u’. Hi‹u hay không hi‹u ta cÛng 
lãnh ba mÜÖi gÆy nhÜ thÜ©ng. T° không có š muÓn khuyên ta 
chÃm dÙt s¿ h†c hÕi và th¿c tÆp gi§i, ÇÎnh và tuŒ. T° chÌ muÓn 
ta ÇØng m¡c kËt vào s¿ h†c hÕi và th¿c tÆp mà thôi. 

 
 ñØng nói T° bäo ta không nên h†c. Ta phäi h†c nhÜ 

thÜ©ng. Ta vÅn phäi h†c ch» Hán, ti‰ng Pháp, ti‰ng Sanskrit, 
ti‰ng Pali, và ta phäi h†c kinh, h†c gi§i và h†c luÆt nhÜ thÜ©ng. 
NhÜng phäi h†c theo tinh thÀn T° dåy: h†c Ç‹ mà tu, chÙ không 
phäi h†c Ç‹ thành h†c giä. T° chÌ muÓn ta ÇØng m¡c kËt vào s¿ 
h†c hÕi và th¿c tÆp mà thôi. H†c hÕi Ç‹ trª thành h†c giä, tam 
tång pháp sÜ, thuy‰t giäng thao thao bÃt tuyŒt, T° không cÀn cái 
Çó. Cái Çó T° g†i là nghiŒp ÇÎa ngøc. MuÓn trª thành, muÓn 
làm h†c giä, anh cÛng xuÓng ÇÎa ngøc nhÜ thÜ©ng, vì anh tham 
danh, vì anh muÓn làm nhà lãnh Çåo. Làm tam tång pháp sÜ anh 
cÛng Çi xuÓng ÇÎa ngøc nhÜ thÜ©ng. Cái Çó T° g†i là nghiŒp ÇÎa 
ngøc. Bän chÃt cûa nó là s¿ tìm cÀu, không h£n là s¿ tìm cầu 
giäi thoát mà là s¿ tìm cÀu danh l®i. Ta cÀn h†c hÕi, ta cÀn hành 
trì, nhÜng s¿ h†c hÕi và hành trì Ãy phäi có tác døng giúp ta trª 
thành con ngÜ©i vô s¿, con ngÜ©i giäi thoát. B¢ng không, nh»ng 
h†c hÕi và nh»ng th¿c tÆp Çó chÌ là gông cùm. ChuyŒn này ta 
làm ÇÜ®c. N‰u sÜ cô muÓn hái cà chua, thì sÜ cô cÙ ra vÜ©n hái, 
nhÜng Çi tØ b‰p ra vÜ©n phäi thänh thÖi, an låc, giäi thoát trong 
tØng bÜ§c chân. Møc Çích cûa sÜ cô không phäi là trái cà chua 
mà møc Çích cûa sÜ cô là thänh thÖi, an låc. Có phäi nhÜ vÆy 
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không? SÜ chú lên lÀu lÃy cuÓn kinh. ñiŠu Çó ÇÜ®c chÙ sao 
không. NhÜng lÃy cuÓn kinh không phäi là møc Çích cûa Ç©i 
mình. LÃy cuÓn kinh là viŒc thÙ y‰u, cái viŒc chính là an låc, 
giäi thoát. Vì vÆy tØ ch‡ Çang ngÒi, ÇÙng dÆy, lên lÀu lÃy cuÓn 
kinh sÜ chú phäi Çi tØng bÜ§c, Çi cho có giäi thoát, có an låc. 
ñÓi trÎ ÇÜ®c cái tÆp khí muÓn chåy theo danh l®i, chåy vŠ tÜÖng 
lai, s¿ th¿c tÆp giäi thoát này phäi có trong tØng giây tØng phút. 
Cái gì là møc Çích chính cûa Ç©i ta? Møc Çích chính cûa Ç©i ta 
là trª thành ngÜ©i h†c giä, ngÜ©i lãnh Çåo, hay møc Çích chính 
cûa Ç©i ta là có ÇÜ®c an låc, hånh phúc, t¿ do? An låc, hånh 
phúc, t¿ do có th‹ có trong giây phút hiŒn tåi, chÙ không phäi 
trong tÜÖng lai. 

  
Trong khóa tu ti‰ng Pháp tåi Làng vØa rÒi, các thiŠn sinh 

rÃt hånh phúc. ThiŠn sinh Pháp vŠ Làng trong khóa tu giÓng nhÜ 
là con vŠ nhà cha mË m‡i næm. H† rÃt vui. H† không th‹ không 
vŠ ÇÜ®c. NgÜ©i Pháp ÇÜ®c vŠ d¿ khóa tu ti‰ng Pháp thì rÃt hånh 
phúc. CÛng giÓng nhÜ ngÜ©i ViŒt vŠ d¿ khóa tu ti‰ng ViŒt. Tåo 
hånh phúc cho m¶t ngÜ©i Çã là chuyŒn may m¡n, chuyŒn hy h»u 
rÒi, huÓng hÒ là có cÖ h¶i tåo hånh phúc cho cä sáu bäy træm 
ngÜ©i. Trong khóa tu Ãy, tÃt cä chúng thÜ©ng trú của Làng Mai, 
các thÀy, các sÜ cô, các cÜ sï, ngÜ©i nào cÛng Çem h‰t tài næng 
cûa mình ra Ç‹ Çóng góp. Ban nÃu nÜ§ng làm Çû m†i cách Ç‹ 
làm hånh phúc cho thiŠn sinh. Ban væn phòng làm h‰t tÃt cä 
nh»ng gì mình có th‹ làm ÇÜ®c Ç‹ thiŠn sinh có hånh phúc. Ban 
giáo th† cÛng vÆy. Và m‡i ngÜ©i trong chúng, trong cÜÖng vÎ 
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cûa mình, sº døng tài næng và trái tim cûa mình Ç‹ làm cho thiŠn 
sinh có hånh phúc. Công trình Çó là công trình cûa tÆp th‹, 
không phäi là công trình của m¶t ngÜ©i trong chúng. ñiŠu này là 
m¶t ÇiŠu rÃt ÇËp. Chúng ta làm nhÜ vÆy không phäi là Ç‹ ÇÜ®c 
ti‰ng khen, dÀu là khi nghe khen mình cÛng thÃy vui vui. NhÜng 
s¿ thÆt làm nhÜ th‰ là Ç‹ th¿c tÆp. Khi chúng ta thÃy ÇÜ®c và 
bi‰t ÇÜ®c qua ngày thÙ hai, ngày thÙ ba, ngày thÙ tÜ, ngày thÙ 
næm, nh»ng ngÜ©i thiŠn sinh có chuy‹n hóa, thì ta có rÃt nhiŠu 
niŠm tin vào pháp môn cûa mình. NiŠm tin Çó ÇÜ®c tÜ§i tÄm. ñó 
là m¶t ÇiŠu ích l®i. Ta bi‰t rÃt rõ là n‰u ta không thänh thÖi, 
không an låc, thì ta không th‹ nào giúp ÇÜ®c cho nh»ng thiŠn 
sinh t§i v§i mình. Và ta bi‰t r¢ng, n‰u niŠm an låc, s¿ thänh thÖi 
cûa ta càng l§n, thì nh»ng ngÜ©i thiŠn sinh t§i v§i ta càng ÇÜ®c 
thØa hÜªng nhiŠu. Cho nên s¿ có m¥t cûa nh»ng ngÜ©i thiŠn sinh 
cÛng là tr® duyên cho chúng ta tu tÆp. M¶t khóa tu thành công, 
không phäi chÌ là thành công cho nh»ng ngÜ©i thiŠn sinh mà 
cÛng là thành công cho chính chúng ta. Chúng ta thÃy ÇÜ®c r¢ng 
chúng ta Çang Çi trên m¶t con ÇÜ©ng chân chính, m¶t con ÇÜ©ng 
Çẹp, m¶t con ÇÜ©ng Çáng Çi. Chúng ta thÃy ÇÜ®c r¢ng, n‰u muÓn 
s¿ nghiŒp hành Çåo cûa chúng ta thành công hÖn trong tÜÖng lai, 
chúng ta phäi hå thû công phu vŠ phÜÖng diŒn tu tÆp trong giây 
phút hiŒn tåi. Bªi vì m‡i bÜ§c chân, m‡i hÖi thª, m‡i nø cÜ©i 
cûa chúng ta ÇŠu có th‹ Çem låi hånh phúc cho chúng ta và cho 
nh»ng ngÜ©i khác. Do Çó, nh»ng buÒn phiŠn, nh»ng giÆn h©n, 
nh»ng b‰ t¡c cûa ta, ta phäi bi‰t xº lš nó. ñó chính là ÇÓi tÜ®ng 
cûa s¿ tu h†c cûa ta, và ta Çã có nh»ng pháp môn rÃt rõ ràng, rÃt 
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h»u hiŒu Ç‹ làm ÇÜ®c chuyŒn này. Vì vÆy m‡i ngày chúng ta 
ÇŠu có ti‰n b¶ trong công trình chuy‹n hóa, ÇÒng th©i s¿ h†c hÕi 
cûa chúng ta së có š nghïa hÖn và së giúp cho chúng ta thêm 
trong vÃn ÇŠ tu tÆp chuy‹n hóa. Còn n‰u chúng ta chÌ nghï Ç‰n 
s¿ h†c hÕi ki‰n thÙc khái niŒm, thì chúng ta cÛng së nhÜ vÎ hòa 
thÜ®ng kia, t§i bäy mÜÖi, tám mÜÖi tu°i rÒi, có danh, có ÇÎa vÎ, 
nhÜng không có giäi thoát. ñó là m¶t ÇiŠu Çáng ti‰c. 

 
Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i tùy xÙ tác chû nên 

không phäi là con ngÜ©i thø Ç¶ng. Trái låi, ngÜ©i Ãy luôn 
luôn ÇÙng vŠ phía chû Ç¶ng. Ta không th‹ nào nói r¢ng: n‰u 
ngÜ©i tu Çåo không theo Çu°i m¶t chí hÜ§ng, không thao 
thÙc th¿c hiŒn m¶t lš tÜªng, không có møc Çích theo Çu°i, 
thì ai së là ngÜ©i t‰ Ç¶ chúng sinh, cÙu v§t nh»ng loài Çang 
chìm Ç¡m trong bi‹n kh°? Bøt là m¶t ngÜ©i vô s¿, không tìm 
ki‰m m¶t cái gì. NhÜng Bøt là m¶t ngÜ©i hoåt Ç¶ng Ç¶ sinh 
không ngØng nghÌ. Con ngÜ©i vô s¿ tuy rÃt tích c¿c trong 
viŒc giúp Ç©i Ç¶ ngÜ©i, nhÜng không bao gi© bÎ kéo theo 
hoàn cänh và công viŒc, không bao gi© Çánh mÃt mình trong 
mong cÀu, trong d¿ án, trong công viŒc. Con ngÜ©i vô s¿ 
luôn luôn còn là mình, còn t¿ do, không bao gi© bÎ ‘burn out’ 
(h‰t xí quách), cho nên con ngÜ©i vô s¿ còn mãi thong dong. 

 
Ch» vô s¿ ª Çây có th‹ hi‹u là t¿ do, có th‹ hi‹u là không 

bÎ nh»ng tham muÓn, nh»ng d¿ án kéo mình Çi. Tùy xÙ tác chû 
là bÃt cÙ ª Çâu ta cÛng làm chû ÇÜ®c mình. Vì vÆy ngÜ©i nào có 
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th‹ tùy xÙ tác chû thì ngÜ©i Çó Çích th¿c là ngÜ©i vô s¿. Ta Çã là 
ngÜ©i vô s¿ rÒi thì ta có khä næng tùy xÙ tác chû, ta không phäi 
là con ngÜ©i thø Ç¶ng (passive). Thø Ç¶ng tÙc là Ç‹ cho ngÜ©i ta 
kéo đi, Ç‹ cho hoàn cänh kéo đi, ta không t¿ chû ÇÜ®c. Ta thÃy 
ta là nån nhân cûa hoàn cänh, là nån nhân cûa ngÜ©i khác. Ta 
than phiŠn r¢ng: tåi vì hoàn cänh nhÜ th‰ kia cho nên tôi m§i 
nhÜ th‰ này; tåi vì ngÜ©i kia nhÜ th‰ kia, cho nên tôi m§i phäi 
lao Çao khÓn kh° nhÜ th‰ này. Ta cäm thÃy ta là nån nhân. Và 
khi thÃy mình là nån nhân thì ta së oán tr©i trách ÇÃt, nguyŠn rûa 
xã h¶i, nguyŠn rûa hoàn cänh, nguyŠn rûa con ngÜ©i. Con ngÜ©i 
vô s¿ là con ngÜ©i không thÃy mình là nån nhân. ThÃy mình là 
nån nhân rÒi thì ta không có š chí, ta không còn chû Ç¶ng 
(active), ta trª nên thø Ç¶ng (passive). Trái låi con ngÜ©i Ãy luôn 
luôn ÇÙng vŠ phía chû Ç¶ng. Con ngÜ©i Çó luôn luôn Ç¥t ra câu 
hÕi: Trong tình trång này, mình phäi làm gì? Mình phäi làm gì 
Ç‹ cho tình trång tÓt ÇËp ra? Mình phäi làm gì Ç‹ cho tình trång 
chuy‹n Ç°i? Mình phäi làm gì Ç‹ có th‹ thay Ç°i ÇÜ®c tình trång, 
thay Ç°i ÇÜ®c nh»ng ngÜ©i chung quanh? N‰u nhìn låi cho kÏ, ta 
së thÃy r¢ng không có ngÜ©i nào mà Çã không là nån nhân cûa 
xã h¶i và cûa nh»ng ngÜ©i khác. Tåi vì trong xã h¶i có nh»ng u 
mê, có nh»ng båo Ç¶ng, có nh»ng cæm thù, có nh»ng thèm khát, 
và con ngÜ©i bÎ trÃn ng¿ bªi nh»ng y‰u tÓ Çó, cho nên con ngÜ©i 
làm kh° nhau, làm kh° nh»ng loài khác, làm kh° cho hoàn cänh. 
Vì vÆy nói t§i nån nhân thì không có ai không là nån nhân. BÎ 
ngÜ©i ta hành hå, bÎ ngÜ©i ta Çè nén, bÎ ngÜ©i ta låm døng, bÎ 
ngÜ©i ta làm cho bÀm dÆp..., không có ngÜ©i nào tránh thoát 
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ÇÜ®c nh»ng trÜ©ng h®p nhÜ vÆy, k‹ cä Siddhatta (Tất Đạt Đa). 
Siddhatta trÜ§c khi thành PhÆt và ngay sau khi thành PhÆt cÛng 
Çã tØng bÎ nhÜ vÆy. Ta nên nh§ r¢ng trong ta cÛng Çang có 
nh»ng y‰u tÓ cûa vÜ§ng m¡c, cûa tham døc, cûa thèm khát, cûa 
giÆn h©n, cûa båo Ç¶ng và cûa kÿ thÎ. Vì vÆy có nh»ng ngÜ©i Çã 
tØng là nån nhân cûa ta, có nh»ng ngÜ©i Çang là nån nhân cûa ta. 
Vì ta có u mê, có giÆn h©n, có vøng vŠ và kÿ thÎ trong t¿ thân, 
cho nên ta Çã gây kh° Çau cho chính ta và cho ngÜ©i khác. Nån 
nhân ÇÀu tiên cûa ta là chính ta. Ta làm kh° mình, và ta làm kh° 
nh»ng ngÜ©i khác. N‰u nói r¢ng: ‘ChÌ có tôi là nån nhân thôi, tÃt 
cä nh»ng ngÜ©i khác, h† không có cái Çau kh° cûa tôi. H† chÌ 
làm cho tôi Çau kh° thôi’, Çó không phäi là cái thÃy Çúng, không 
phäi là chánh ki‰n. Cho nên khi nào ta cäm thÃy ta là nån nhân, 
thì ta phäi ngÒi låi, suy nghï và quán chi‰u Ç‹ thÃy r¢ng ai cÛng 
có th‹ là nån nhân cä. Ta có th‹ là nån nhân cûa chính mình. 
N‰u ta phát tâm bÒ ÇŠ, có š chí muÓn ÇÜ®c chuy‹n hóa, thì ta có 
th‹ t¿ cÙu ÇÜ®c mình, và có th‹ cÙu ÇÜ®c nh»ng ngÜ©i và nh»ng 
loài khác. Khi ta phát ÇÜ®c tâm bÒ ÇŠ, phát ra ÇÜ®c cái š chí vï 
Çåi Çó, thì ta không còn là nån nhân, ta không còn thø Ç¶ng n»a 
mà ta b¡t Çầu Çóng vai trò chû Ç¶ng. Cho nên bÒ ÇŠ tâm, š chí 
muÓn hành Ç¶ng, muÓn thay Ç°i, rÃt quan tr†ng. Ta chÜa làm gì 
h‰t, ta m§i chÌ có nhÆn thÙc thôi, m§i có š chí thôi, mà kh° Çau 
Çã giäm thi‹u Ç‰n tám mÜÖi, chín mÜÖi phÀn træm rÒi. Vì vÆy 
thay Ç°i nhÆn thÙc là m¶t viŒc làm rÃt quan tr†ng. Bi‰t bao 
nhiêu ngÜ©i ch‰t ÇuÓi trong bi‹n kh° cûa s¿ thÃt v†ng, chÌ vì 
nghï r¢ng mình là nån nhân. Có nh»ng ngÜ©i nói: Tôi bÎ låm 
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døng tØ khi còn nhÕ, bÎ ngÜ©i này hi‰p Çáp, bÎ ngÜ©i kia hi‰p 
Çáp; cä Ç©i tôi, tôi chÌ là nån nhân, nån nhân cûa cha mË, nån 
nhân cûa anh em, nån nhân cûa bån bè, nån nhân cûa xã h¶i, nån 
nhân cûa hoàn cänh, nån nhân cûa chi‰n tranh, cho nên bây gi© 
tôi m§i nhÜ th‰ này, tôi bÃt l¿c, tôi không làm ÇÜ®c gì cä. Nh»ng 
ngÜ©i Ãy sÓng mà chÌ Çóng vai trò cûa m¶t nån nhân và chìm 
ngÆp trong bi‹n kh° cûa s¿ tuyŒt v†ng. 

M‡i lÀn ngã là m¶t lÀn ÇÙng dÆy  
ñ‹ cu¶c Ç©i nhÜ©ng m¶t bÜ§c Çi lên 
 

ñó là thái Ç¶ cûa ngÜ©i chû Ç¶ng. Tuy là có nh»ng kh° 
nhøc, nhÜng ta không bÎ ch‰t chìm trong bi‹n kh° nhøc Çó, ta 
ÇÙng dÆy. ñÙng dÆy nhÜ m¶t vÎ anh hùng, m¶t vÎ BÒ Tát, và khi 
cái tâm Çåi trÜ®ng phu Ãy ÇÜ®c phát khªi, thì t¿ nhiên Çau kh° 
rÖi røng rÃt mau. ChÜa làm gì h‰t, nhÜng kh° Çau Çã rÖi røng rÃt 
nhiŠu. N‰u ta là nhà tâm lš trÎ liŒu, ta phäi thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này. 
PhÀn l§n nh»ng ngÜ©i có bŒnh tâm thÀn cÙ nghï r¢ng mình là 
nån nhân cûa s¿ låm døng, cûa s¿ Çè ép, cûa s¿ bûa vây cûa 
ngÜ©i khác, và cho r¢ng Çã bÎ nhÜ vÆy rÒi thì mình së phäi mang 
nh»ng v‰t thÜÖng suÓt Ç©i, không th‹ nào lành ÇÜ®c, cho nên 
mình phäi khóc thÆt nhiŠu, phäi bi‹u l¶ cho ÇÜ®c cái niŠm Çau 
n‡i kh° Çó ra, thì mình m§i b§t bŒnh ÇÜ®c. NhÜng s¿ thÆt là m‡i 
khi ta than khóc, ta bi‹u l¶ niŠm Çau, ta tÜ§i tÄm håt giÓng cûa 
niŠm tin r¢ng mình là nån nhân, thì håt giÓng cûa s¿ Çau kh° 
càng l§n. Ta chÌ cÀn š thÙc r¢ng tuy có s¿ vøng vŠ từ phía mình, 
và có s¿ vøng vŠ từ phía nh»ng ngÜ©i khác nhÜng ta vÅn có th‹ 
ÇÙng dÆy ÇÜ®c. 
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  ñÙng dÆy em Öi sÓng cõi Ç©i 
  ñ©i dù kh° nhøc Ç‰n mÜ©i mÜÖi 
  Em nên Çi‹m phÃn tô son låi 
 Ngåo v§i nhân gian m¶t nø cÜ©i 

 
Hãy ÇÙng dÆy, ÇØng làm nån nhân n»a. ñó là thái Ç¶ cÀn 

có. Khi ta có š chí Çó, thì bŒnh ta b¡t ÇÀu thuyên giäm liŠn. N‰u 
ta là m¶t nhà tâm lš trÎ liŒu giÕi, ta có th‹ tåo ra ÇÜ®c s¿ chuy‹n 
bi‰n này trong tâm hÒn cûa ngÜ©i bŒnh. N‰u không thì ta chÌ có 
th‹ nói: ‘Anh nên khóc Çi, khóc cho Ç« Çau Çi, nói ra Çi cho nó 
nhË b§t’. Càng khóc, càng nói ra thì ta càng kh°. Nói nhÜ vÆy 
không có nghïa là ta không ÇÜ®c khóc, không ÇÜ®c nói. Khóc 
m¶t lÀn thôi, nói m¶t lÀn thôi. Tåi sao ngày nào ta cÛng phäi 
khóc, ngày nào ta cÛng phäi nói Ç‹ tÜ§i tÄm nh»ng håt giÓng Çã 
quá chín muÒi Çó? NgÜ©i ta chÌ có khä næng nghe ta ÇÜ®c m¶t 
vài lÀn thôi, l¥p låi nhiŠu lÀn ngÜ©i ta nghe hoài cÛng ngán l¡m. 
ChÌ có nh»ng nhà tâm lš trÎ liŒu m§i chÎu khó ngÒi nghe, còn 
nh»ng ngÜ©i khác thì chÌ có th‹ nghe m¶t vài lÀn là Çû.  

 
Khi quán chi‰u ta thÃy r¢ng không phäi ta là ngÜ©i duy 

nhÃt có niŠm Çau. NgÜ©i kia, ngÜ©i Çã tØng hãm håi ta, låm 
døng ta, làm tình làm t¶i ta, cÛng có nh»ng niŠm Çau. NgÜ©i Çó 
có th‹ là cha, là mË, là chÒng, hay là v® cûa ta. Và khi quán 
chi‰u nhÜ vÆy, thÃy ÇÜ®c n‡i kh° niŠm Çau cûa ngÜ©i kia, thì ta 
làm phát sinh ra hi‹u bi‰t và tØ bi. Ta thÃy r¢ng ngÜ©i Çó cÛng 
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Çang cùng ngÒi trên m¶t chi‰c thuyŠn v§i mình, ÇÒng h¶i ÇÒng 
thuyŠn, ÇÒng kh° v§i nhau, thì s¿ hÆn thù, s¿ trØng phåt không 
cÀn n»a. ChÃt båo Ç¶ng trong ngÜ©i không còn thì ta thÃy r¢ng 
ta cÀn phäi làm m¶t cái gì Çó Ç‹ giúp mình, cÙu mình và Ç‹ giúp 
ÇÜ®c ngÜ©i kia. Cái quán chi‰u Çó phát sinh tâm tØ, tâm bi. Tâm 
tØ là tâm muÓn cho ngÜ©i kia có ÇÜ®c hånh phúc. Tâm bi là tâm 
muÓn cho ngÜ©i kia khÕi kh° Çau. Không nh»ng ta muÓn cho ta 
không kh°, ÇÜ®c vui, mà ta cÛng muÓn cho ngÜ©i kia cÛng ÇÜ®c 
nhÜ th‰. Khi có tâm tØ và tâm bi thì t¿ nhiên Çau kh° tan rã, rÖi 
røng. ñó chÌ m§i là k‰t quä cûa công phu quán chi‰u thôi. RÃt 
hay. VÆy thì con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i ÇÙng vào trÜ©ng h®p 
nào cÛng Çóng vai chû Ç¶ng. Tùy xÙ tác chû, tÙc là chû Ç¶ng, 
không than phiŠn và luôn có khä næng mÌm ÇÜ®c nø cÜ©i. 

  
Ta không th‹ nào nói r¢ng: n‰u ngÜ©i tu Çåo không theo 

Çu°i m¶t chí hÜ§ng, không thao thÙc th¿c hiŒn m¶t lš tÜªng, 
không có møc Çích theo Çu°i, thì ai së là ngÜ©i t‰ Ç¶ chúng sinh, 
cÙu v§t nh»ng loài Çang chìm Ç¡m trong bi‹n kh°? Có phäi khi 
vô s¿ thì ta khÕi phäi làm gì h‰t, khÕi phäi có m¶t k‰ hoåch nào, 
m¶t d¿ án nào, vÆy thì ai ÇÙng ra lo giúp Ç©i? NgÜ©i ta hay chû 
trÜÖng r¢ng phäi có thao thÙc, phäi có m¶t chí hÜ§ng, phäi có 
m¶t lš tÜªng, thì ta m§i có ÇÜ®c m¶t nguÒn næng lÜ®ng trong t¿ 
thân, thì ta m§i làm viŒc ÇÜ®c.  

 
Bøt là m¶t ngÜ©i vô s¿, không tìm ki‰m m¶t cái gì. 

NhÜng Bøt là m¶t ngÜ©i hoåt Ç¶ng Ç¶ sinh không ngØng nghÌ. 
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Chúng ta bi‰t r¢ng trong ba cánh cºa giäi thoát có m¶t cánh cºa 
g†i là vô nguyŒn. Vô nguyŒn tÙc là không có ÇÓi tÜ®ng Ç‹ theo 
Çu°i (aimlessness). Khi ta th¿c hiŒn ÇÜ®c vô nguyŒn, không tìm 
cÀu n»a, thì ta thÆt s¿ có hånh phúc, ta là ngÜ©i vô s¿. Bøt là 
ngÜ©i vô s¿, nhÜng không phäi là m¶t ngÜ©i nhàn cÜ không làm 
gì h‰t. Trong bÓn mÜÖi læm næm, Bøt Çã làm rÃt nhiŠu, Çã không 
ngØng công viŒc hóa Ç¶ cûa NgÜ©i. ñ‰n gi© phút lâm chung 
cÛng còn Ç¶ ÇÜ®c m¶t ngÜ©i xuÃt gia. NhÜ vÆy ngÜ©i vô s¿ 
không phäi là ngÜ©i không có tØ, không có bi. Mà tØ và bi chính 
là hai Ç¶ng l¿c rÃt månh, khi‰n cho ta trª thành m¶t con ngÜ©i 
hành Ç¶ng, m¶t con ngÜ©i chû Ç¶ng. NgÜ©i vô s¿ không phäi là 
ngÜ©i không có næng lÜ®ng. Næng lÜ®ng cûa ngÜ©i vô s¿ là næng 
lÜ®ng tØ, bi và trí tuŒ. Ÿ Çây ta thÃy rõ r¢ng con ngÜ©i giäi thoát, 
con ngÜ©i vô s¿ là m¶t con ngÜ©i rÃt hoåt Ç¶ng. Lš do là con 
ngÜ©i này có næng lÜ®ng cûa tØ, cûa bi, và cûa trí tuŒ. Có nh»ng 
ngÜ©i không có næng lÜ®ng tØ, bi và trí tuŒ, nhÜng cÛng rÃt hoåt 
Ç¶ng, vì nguÒn næng lÜ®ng trong h† là nguÒn næng lÜ®ng cûa 
døc. H† thèm khát danh, cho nên h† rÃt siêng næng, h† rÃt hoåt 
Ç¶ng. H† thèm khát giàu sang, cho nên h† rÃt hoåt Ç¶ng, làm 
viŒc cä ngày cä Çêm. H† muÓn có quyŠn hành, vì vÆy h† rÃt hoåt 
Ç¶ng, h† Ç‹ h‰t thì gi© Ç‹ xây d¿ng quyŠn hành cûa h†. H† thèm 
khát s¡c døc, vì vÆy h† rÃt hoåt Ç¶ng, h† làm Çû m†i cách Ç‹ 
chi‰m h»u, Ç‹ thành công. Cho nên ta phäi phân biŒt hai nguÒn 
næng lÜ®ng: m¶t là næng lÜ®ng døc, hai là næng lÜ®ng tØ bi. Con 
ngÜ©i vô s¿ không có døc, nhÜng có rÃt nhiŠu tØ bi. NgÜ©i có tØ 
bi có th‹ hy sinh thân mång cûa mình Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh, vì 
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vÆy næng lÜ®ng cûa tØ bi rÃt l§n. Khi ta nói m¶t bài pháp thoåi, 
bài pháp thoåi này có th‹ ÇÜ®c nói v§i næng lÜ®ng cûa tØ bi, hay 
là v§i næng lÜ®ng cûa døc. Pháp thoåi là PhÆt pháp, nhÜng n‰u ta 
nói pháp v§i tâm niŒm là phô bày ki‰n thÙc cûa mình, Ç‹ cho 
ngÜ©i ta khâm phøc, Ç‹ cho ngÜ©i ta khen ng®i, thì tuy ta cÛng 
hæng hái nói bài pháp Çó, nhÜng nguÒn næng lÜ®ng này không 
phäi là m¶t nguÒn næng lÜ®ng lành. Nghe bài pháp thoåi ngÜ©i 
ta cÛng thÃy rõ là trong bài pháp này không thÆt s¿ có tØ, có bi, 
cho dù là ÇŠ tài cûa bài pháp là tØ bi. Tåi vì ngÜ©i nói pháp Çã 
nói v§i cái š muÓn phô bày ki‰n thÙc cûa mình vŠ tØ và vŠ bi. 
Khi thÃy ngÜ©i ta kh°, ta nói m¶t bài pháp có công næng giúp 
cho ngÜ©i ta b§t kh°, thì ngÜ©i ta nghe së b§t kh° liŠn, vì ngÜ©i 
ta thÃy ÇÜ®c con ÇÜ©ng chuy‹n hóa. Bài pháp không phäi ÇÜ®c 
nói v§i tâm niŒm ham danh, cÀu mong s¿ khen ng®i, mà ÇÜ®c 
nói v§i Ç¶ng l¿c cûa tØ bi. M¶t vÎ giáo th† trÈ có th‹ nói v§i 
Ç¶ng l¿c ÇÀu, tÙc là muÓn cho ngÜ©i ta thÃy mình cÛng là giáo 
th† giÕi, cÛng không thua sÜ anh, sÜ chÎ cûa mình, không thua 
thÀy cûa mình. Nói pháp nhÜ vÆy chÜa phäi là nói m¶t bài pháp 
Çích th¿c, dÀu trong bài pháp không có gì sai låc, câu nào cÛng 
nói Çúng v§i kinh Çi‹n. NhÜng Ç¶ng l¿c cûa bài pháp chÜa phäi 
là tØ, là bi Çích th¿c, mà là s¿ phô trÜÖng. Khi còn trÈ, ta có th‹ 
Çi qua giai Çoån Çó. NhÜng khi Çã l§n tu°i rÒi, ta không thÃy có 
s¿ cÀn thi‰t cûa l©i khen ng®i n»a, và ta së nói v§i tâm tØ bi. Nói 
pháp nhÜ th‰ nào Ç‹ có ích l®i, vì ta không muÓn mÃt thì gi© cûa 
ta, cÛng không muÓn mÃt thì gi© cûa ngÜ©i khác. Vì vÆy bài 
pháp cûa ta Çích th¿c là m¶t bài pháp. Khi nghe m¶t bài pháp, ta 
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có th‹ thÃy ÇÜ®c tính phô trÜÖng, tính th¿c t‰ hay møc Çích cÙu 
Ç¶ cûa bài pháp. Cho nên nói pháp là tÓt hay là không tÓt, ÇiŠu 
Çó còn tùy. Làm chùa cÛng vÆy. Làm chùa cÛng có th‹ làm b¢ng 
tØ bi, ho¥c làm b¢ng tâm niŒm chû chùa, muÓn chi‰m h»u và 
muÓn có niŠm vui vì chùa mình ÇËp, chùa mình l§n, chung 
quanh vùng này không có chùa nào ÇÜ®c b¢ng chùa mình. Làm 
chùa nhÜ vÆy không có phÜ§c bao nhiêu, có th‹ còn có t¶i n»a. 
Còn làm chùa v§i thao thÙc là có m¶t cÖ sª Ç‹ ngÜ©i ta t§i tu 
h†c, và Ç¶ng l¿c làm chùa là tâm niŒm tØ bi, thì làm chùa là m¶t 
hành Ç¶ng rÃt ÇËp. H†c hÕi cÛng vÆy. H†c hÕi Ç‹ có khä næng 
hi‹u ÇÜ®c giáo lš, Çem ra th¿c tÆp và Ç‹ cÙu ngÜ©i, thì h†c hÕi 
Çó là tØ bi. Còn h†c hÕi Ç‹ có b¢ng cÃp, có danh l®i, Ç‹ chÙng tÕ 
mình hÖn ngÜ©i, thì cái h†c hÕi Çó không phäi là cái h†c hÕi cûa 
ngÜ©i vô s¿. NgÜ©i vô s¿ không có nghïa là ngÜ©i làm bi‰ng 
h†c. NgÜ©i vô s¿ cÛng h†c nhiŠu, nhÜng h†c v§i š chí l§n.  

 
Con ngÜ©i vô s¿ tuy rÃt tích c¿c trong công viŒc giúp Ç©i 

Ç¶ ngÜ©i, nhÜng không bao gi© bÎ kéo theo hoàn cänh và công 
viŒc, không bao gi© Çánh mÃt mình trong mong cÀu, trong d¿ 
án, trong công viŒc. Không bao gi© Çánh mÃt mình trong d¿ án, 
trong mong cÀu, trong công viŒc là điều rÃt quan tr†ng. Ta làm 
không phäi vì ti‰ng khen, vì danh l®i, vì quyŠn th‰, mà vì tình 
thÜÖng. SÓng trong chúng, ta cÛng bi‰t r¢ng khi ta làm v§i tình 
thÜÖng thì ta có hånh phúc l§n, còn khi làm không có tình 
thÜÖng thì ta së Çau kh°. Ta t¿ hÕi tåi sao viŒc này chÌ có m¶t 
mình ta làm mà ngÜ©i khác không chÎu làm. Nh  vÆy dù ta có ư
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Çang làm Çi n»a, thì cÛng không có công ÇÙc bao nhiêu, vì ta 
làm không phäi là do Ç¶ng l¿c cûa tình thÜÖng ÇÄy t§i. Quan 
tr†ng là khi hành Ç¶ng thì hành Ç¶ng Çó không làm cho ta Çánh 
mÃt mình. Ta vÅn ‘tùy xÙ tác chû’, trÜ©ng h®p nào ta cÛng t¿ 
làm chû ÇÜ®c. Vì vÆy chàng dÛng sï xuÓng núi Ç¶ Ç©i phäi là 
ngÜ©i vô s¿. N‰u chàng dÛng sï xuÓng núi Ç¶ Ç©i không phäi là 
ngÜ©i vô s¿, thì chàng dÛng sï cÛng có th‹ bÎ kéo theo danh 
v†ng, quyŠn hành và s¡c døc, và chàng së Çánh mÃt mình.  

 
Con ngÜ©i vô s¿ luôn luôn còn là mình, còn t¿ do, không 

bao gi© bÎ ‘burn out’ (h‰t xí quách), cho nên con ngÜ©i vô s¿ 
còn mãi mãi thong dong. T° khuyên chúng ta: ÇØng chåy theo 
danh l®i, ÇØng chåy theo s¿ nghiŒp, ÇØng bÕ thì gi© mua vui (Çi 
tìm cái vui), ÇØng ham xây cÃt chùa l§n. ThÆt ra có chùa l§n 
cÛng vui. N‰u ta xây cÃt chùa l§n v§i lòng tØ bi chÙ không phäi 
Ç‹ khoe khoang thì hay l¡m. ñØng vÆn Ç¶ng làm tæng thÓng. 
ñØng vÆn Ç¶ng làm trø trì, làm hòa thÜ®ng. ñØng cÓ thi ÇÆu 
b¢ng ti‰n sï, ÇØng cÀu mong chÙc vø Çåi thiŠn sÜ. N‰u chuyŒn 
Çó phäi xäy ra thì cÛng ÇÜ®c, nhÜng ÇØng có mong cÀu. ñó là 
nh»ng cái ngÜ©i Ç©i tìm ki‰m, còn ta Çi tu rÒi, không lš ta cÛng 
tìm ki‰m cái Çó hay sao? ChÌ cÀn m‡i ngày m¶t bát cÖm, m¶t 
manh áo, m¶t chi‰c giÜ©ng nhÕ. SÓng ÇÖn giän nhÜ vÆy, không 
Çòi hÕi tiŒn nghi nhiŠu, ta có rÃt nhiŠu thì gi© Ç‹ làm con ngÜ©i 
t¿ do, Ç‹ h‰t thì gi© vào công phu h†c hÕi và tu tÆp hàng ngày. 
Bøt Çã sÓng nhÜ vÆy, và Bøt Çã dåy ta nhÜ vÆy. T° Çã sÓng nhÜ 
vÆy, và T° cÛng dåy ta nhÜ vÆy. Tåi sao ta låi muÓn Çi tìm cho 
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nhiŠu? ñ‹ thì gi© Ç‹ sÓng thÆt v§i mình. SÓng thÆt v§i mình tÙc 
là lÆp xÙ Ç¡c chân. Ÿ ch‡ nào ta cÛng là ta. Ta không Çóng kÎch, 
ta không Çóng m¶t vai trò khác, ta muÓn ta là con ngÜ©i thÆt cûa 
mình, ta muÓn ngÜ©i ta thÃy ta trong con ngÜ©i thÆt cûa mình, 
chÙ không muÓn ngÜ©i ta thÃy ta là m¶t con ngÜ©i khác. Tùy xÙ 
tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân. ñÙng trong hoàn cänh nào, ÇÎa vÎ nào, 
ta cÛng vÅn là con ngÜ©i thÆt (chân nhân) cûa mình. ñ‹ thì gi© 
Ç‹ sÓng thÆt v§i mình, Ç‹ trª thành con ngÜ©i vô s¿, giäi thoát 
thÆt s¿. Vô s¿ Çây có nghïa là giäi thoát. Giải thoát đÓi v§i s¿ 
nghiŒp, v§i nh»ng d¿ án v.v..., không còn có gì lôi kéo ta Çi 
ÇÜ®c n»a, tuy r¢ng ta vÅn làm, vÅn sÓng, vÅn phøng s¿. NiŠm 
vui cûa ta là do tâm tØ, tâm bi Çem låi. ThÃy ngÜ©i ta b§t kh°, ta 
có niŠm vui; thÃy ngÜ©i ta mÌm cÜ©i ÇÜ®c, ta có niŠm vui. Ta 
ÇÜ®c nuôi dÜ«ng bªi nh»ng niŠm vui Çó, chÙ không phäi là niŠm 
vui ÇÜ®c ngÜ©i khen ng®i và tr†ng v†ng.  

 
TÃt cä nh»ng công phu h†c hÕi và tu tÆp ÇŠu phäi giúp 

cho mình trª nên thong dong, Çem låi hånh phúc ngay trong gi© 
phút hiŒn tåi. Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i có khä næng sÓng 
hånh phúc trong giây phút hiŒn tåi, vì con ngÜ©i Çó không còn bÎ 
nh»ng d¿ án, nh»ng mong cÀu kéo Çi. SÓng hånh phúc trong 
giây phút hiŒn tåi nhÜng vÅn tåo ra nh»ng l®i låc cho các loài 
h»u tình. SÓng hånh phúc trong hiŒn tåi, không gây kh° Çau cho 
nh»ng ngÜ©i khác và hånh phúc cûa ta lan t§i ngÜ©i khác. Trên 
cæn bän hånh phúc Çó, ta có th‹ làm ÇÜ®c nh»ng viŒc khi‰n cho 
ngÜ©i ta b§t kh° và có niŠm vui. N‰u không làm ÇÜ®c nhÜ vÆy, 
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thì tÃt cä ÇŠu chÌ là gông cùm. Chùa cÛng là gông cùm, pháp 
cÛng là gông cùm, lš tÜªng cÛng là gông cùm, mà d¿ án cÛng là 
gông cùm, vì nh»ng thÙ này khi‰n cho ta Çánh mÃt mình, làm ta 
không còn t¿ do, ta không còn là con ngÜ©i thÆt cûa mình n»a. 
Vì vÆy cái mà ta tÜªng là ÇËp l¡m, cái mà ta g†i là lš tÜªng, 
cÛng là gông cùm, vì cái Çó làm cho ta Çánh mÃt s¿ sÓng trong 
giây phút hiŒn tåi. Con ngÜ©i thÆt cûa ta, vô vÎ chân nhân, cÛng 
nhÜ con ngÜ©i thÆt cûa Bøt, Çang có m¥t Çích thÆt trong gi© 
phút hiŒn tåi.  ñó không phäi là cái ta Çi ki‰m trong tÜÖng lai 
hay ª m¶t ch‡ khác. Håt giÓng Çó có thÆt ª trong ta. Hãy trª vŠ 
vÆn døng cái tâm sáng chói v§i sáu Çåo thÀn quang Ç‹ nhÆn 
diŒn nó. Nó có Çó. Con ngÜ©i thÆt cûa ta (vô vÎ chân nhân), con 
ngÜ©i t¿ do, con ngÜ©i thong dong Çang có m¥t trong ta, phäi 
ti‰p xúc v§i nó, phäi nhÆn diŒn nó. NhÆn diŒn b¢ng cái gì? Ta 
nhÆn diŒn b¢ng nhãn thÙc, nhï thÙc, t› thÙc, thiŒt thÙc, thân thÙc 
và š thÙc cûa ta. ñó là sáu Çåo thÀn quang. Nó không phäi là sáu 
trÀn (s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, xúc và pháp) Çang mang tính thành, 
trú, hoåi, không. Con ngÜ©i thong dong Çó, con ngÜ©i thÆt Çó là 
PhÆt t¿ thân. Nó không phäi là m¶t vÆt. Vì vÆy g†i nó là m¶t vÆt 
thì không Çúng. Tåi vì nó không phäi là ÇÓi tÜ®ng cûa sáu giác 
quan. Trong khoa h†c thÀn kinh não b¶ (neuroscience) bây gi© 
ngÜ©i ta cÛng nói nhÜ vÆy. H† nói: Tâm thÙc không phäi là m¶t 
vÆt. Nó là m¶t s¿ bi‹u hiŒn. N‰u ta muÓn n¡m b¡t nó nhÜ n¡m 
m¶t vÆt thì không bao gi© n¡m ÇÜ®c, bÃt khä Ç¡c. NhÜng nó có 
m¥t thÆt s¿. Khi ta nhÆn diŒn ÇÜ®c nó, thì ta trª thành con ngÜ©i 
t¿ do. Vì ta vÓn là t¿ do. NhÜng nó Çang có m¥t kia, và ta chÌ 
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cÀn nhÆn diŒn nó. NhÆn diŒn ª Çây tÙc là thÙc dÆy và š thÙc 
ÇÜ®c r¢ng cái Çó Çang có m¥t. Cái Çó  không phäi là m¶t vÆt. 

 
Câu cuÓi cùng trong phÀn khai thÎ cûa Lâm T‰ Løc giÓng 

nhÜ là m¶t công án. Con ngÜ©i thÆt cûa mình, ta g†i là vô vÎ 
chân nhân, Çang có m¥t. VÃn ÇŠ là ta có nhÆn diŒn ÇÜ®c hay 
không? Trong khi ngÒi thiŠn, trong khi Çi thiŠn, trong khi hái 
rau, trong khi c¡t cÕ, và trong khi rºa chén, ta phäi ngÒi thiŠn, Çi 
thiŠn, hái rau, c¡t cÕ, và rºa chén nhÜ th‰ nào Ç‹ con ngÜ©i thÆt 
cûa mình được hiŒn rõ ra. Khi có th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c v§i con 
ngÜ©i thÆt cûa mình thì ta m§i chÃm dÙt ÇÜ®c tÃt cä m†i tìm cÀu, 
m§i có ÇÜ®c an låc và hånh phúc, và nh»ng Çau kh° cûa ta mới 
rơi rụng hết. 
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I - Dåy Chúng 
 

1.  ThiŠn SÜ khai thÎ: 
Th©i bây gi©, ngÜ©i h†c PhÆt cÀn phäi có chánh ki‰n. Có 

chánh ki‰n rÒi thì sinh tº không còn Ç¶ng ÇÜ®c t§i mình n»a, lúc 
Ãy ª và Çi ÇŠu t¿ do, không cÀn Çi tìm cái siêu viŒt mà cái siêu 
viŒt t¿ tìm t§i mình. Này các bån tu (Çåo lÜu), các vÎ c° ÇÙc 
ngày xÜa vÎ nào cÛng ÇŠu có hi‰n t¥ng con ÇÜ©ng thoát cho 
ngÜ©i, còn ch‡ chÌ dåy cûa ông thÀy tu núi này chÌ là khuyên các 
vÎ ÇØng có Ç‹ cho ngÜ©i ta làm mê ho¥c. Sº døng ÇÜ®c l©i 
khuyên này thì hãy sº døng liŠn, ÇØng có chÀn chØ, nghi ho¥c. 
NgÜ©i tu h†c th©i nay n‰u không thành Çåt ÇÜ®c, Çó là vì sao? 
ñó là vì h† không có ÇÙc t¿ tin. Bªi vì quš vÎ không Çû ÇÙc t¿ 
tin cho nên quš vÎ cÙ bÆn r¶n (gÃp gáp) chåy theo hàng vån thÙ 
hoàn cänh bên ngoài rÒi bÎ các hoàn cänh Ãy xoay chuy‹n làm 
mÃt h‰t t¿ do. N‰u quš vÎ ngØng ÇÜ®c nh»ng tÜ tÜªng chåy Çu°i 
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tìm cÀu Ãy låi thì quš vÎ së thÃy gi»a quš vÎ và T° PhÆt không có 
gì khác nhau. Quš vÎ có muÓn bi‰t T° PhÆt là ai không? T° PhÆt 
chính là quš vÎ Çang ÇÙng trÜ§c m¥t tôi mà nghe pháp ÇÃy. KÈ 
tu hành mà không có Çû ÇÙc t¿ tin thì cÙ hÜ§ng ra ngoài mà rong 
ru°i tìm cÀu. Dù tìm ÇÜ®c m¶t cái gì thì cái Ãy cÛng chÌ là nh»ng 
hình thái ÇËp Çë cûa væn t¿ mà không phäi là cái næng lÜ®ng tuŒ 
giác sÓng Ç¶ng cûa T° sÜ. ChÜ vÎ thiŠn ÇÙc Öi, ÇØng có lÀm! 
Trong giây phút hiŒn tåi này mà quš vÎ không g¥p g« ÇÜ®c T° 
PhÆt thì trong ngàn vån ki‰p sau quš vÎ së phäi luân hÒi trong ba 
cõi, cÙ ti‰p tøc chåy theo Ç‹ n¡m b¡t nh»ng cänh huÓng dÍ chÎu 
Ç‹ rÒi së liên ti‰p sinh vào trong bøng trâu lØa. 

Này các bån tu, theo cái thÃy cûa ông thÀy tu núi là tôi 
Çây thì quš vÎ có khác gì ÇÙc Thích Ca Çâu? Ngày hôm nay, 
trong m†i sinh hoåt thÜ©ng nhÆt cûa chúng ta, quš vÎ còn cäm 
thÃy thi‰u thÓn ÇiŠu gì? Có lúc nào mà sáu Çåo thÀn quang cûa 
quš vÎ ngØng chi‰u tÕa? Ai mà thÃy ÇÜ®c nhÜ th‰ thì së suÓt Ç©i 
là m¶t kÈ vô s¿.  

Này các vÎ Çåi ÇÙc, ba cõi không an, giÓng nhÜ nhà lºa, 
nÖi Çó không phäi là ch‡ cÜ trú lâu dài cûa quš vÎ. Qu› vô 
thÜ©ng m‡i phút giây ÇŠu ra tay sát håi, không phân biŒt già trÈ, 
quš tiŒn. N‰u quš vÎ muÓn không khác v§i T° PhÆt thì ÇØng 
hÜ§ng ngoåi tìm cÀu. M‡i tâm niŒm mà phát ra ÇÜ®c ánh sáng 
thanh tÎnh, Çó là pháp thân Bøt Çang ª ngay trong nhà cûa quš 
vÎ. Ánh sáng vô phân biŒt phát ra tØ m‡i tâm niŒm cûa quš vÎ 
chính là báo thân Bøt Çang ª ngay trong nhà cûa quš vÎ. Ánh 
sáng vô phân biŒt phát ra tØ m‡i tâm niŒm cûa quš vÎ chính là 
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hóa thân Bøt Çang ª ngay trong nhà cûa quš vÎ. Ba thân Ãy 
không là gì khác ngoài quš vÎ Çang ÇÙng trÜ§c m¥t tôi nghe 
pháp. Cái công døng (mÀu nhiŒm) này chÌ có th‹ có ÇÜ®c khi 
quš vÎ không hÜ§ng ngoåi truy cÀu. NÜÖng t¿a vào các nhà 
nghiên cÙu và chú giäi kinh luÆn, ngÜ©i ta Çi tìm ba thân nhÜ 
nh»ng tiêu chuÄn tuyŒt ÇÓi. Theo tôi thì không phäi nhÜ th‰. Ba 
thân Ãy chÌ là danh ngôn, và cÛng chÌ là ba cái nÜÖng t¿a vào 
nhau mà có. Các vÎ c° ÇÙc Çã nói: ‘Thân là d¿a vào š nghïa mà 
thành lÆp, Ç¶ là d¿a vào bän th‹ mà luÆn’. VÆy thì thân cûa pháp 
tánh và Ç¶ cûa pháp tánh thÆt ra (rõ ràng) chÌ là quang änh. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, các vÎ nên bi‰t r¢ng cái con ngÜ©i 
Çang cÀm n¡m và Çùa gi«n ÇÜ®c v§i quang änh Çó là nguÒn gÓc 
cûa chÜ Bøt. ñÓi v§i kÈ Ãy, ch‡ nào cÛng là nhà Ç‹ trª vŠ  (nÖi 
nào cÛng là quê hÜÖng trª vŠ cûa ngÜ©i tu tÆp). S¡c thân tÙ Çåi 
cûa quš vÎ không bi‰t nói pháp, nghe pháp; tÿ vÎ gan mÆt không 
bi‰t nói pháp, nghe pháp; hÜ không không bi‰t nói pháp nghe 
pháp... VÆy thì cái gì bi‰t nói pháp, nghe pháp? ñó là cái sáng 
r«, rõ ràng, không chút mäy may hình tÜ§ng trÜ§c m¥t quš vÎ 
ÇÃy. Chính cái Çó bi‰t nói pháp, nghe pháp. N‰u thÃy ÇÜ®c nhÜ 
th‰ thì quš vÎ së không khác gì v§i T°, v§i Bøt. ChÌ có m¶t ÇiŠu 
là gi» nó cho miên mÆt, ÇØng Ç‹ cho nó bÎ gián Çoån, m¡t chåm 
Ç‰n Çâu là thÃy ÇÜ®c Ç‰n ÇÃy. 

ChÌ vì tình thÙc phát sinh nên trí tuŒ ngæn cách, cÛng vì 
tri giác bi‰n Ç°i cho nên chân th‹ bÎ bi‰n hình, vì th‰ m§i có 
luân hÒi trong ba cõi, chÎu Ç¿ng m†i thÙ kh° Çau. Theo cái thÃy 
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cûa tôi, thì không có gì là không thâm diŒu, không có gì là 
không giäi thoát. 

Này các bån tu, tâm pháp không hình tÜ§ng, thông suÓt 
mÜ©i phÜÖng, nÖi m¡t g†i là cái thÃy, nÖi tai g†i là cái nghe, nÖi 
mÛi g†i là cái ngºi, nÖi miŒng g†i là Çàm luÆn, nÖi tay g†i là 
cÀm n¡m, nÖi chân g†i là chåy nhäy, tÃt cä chÌ tØ m¶t cái tinh 
minh (shining) chia ra thành sáu hòa h®p. Ch‡ nào tâm š không 
còn phát sinh thì ch‡ Ãy cÛng là giäi thoát. Tôi nói nhÜ th‰ nghïa 
là sao? ChÌ vì m†i thÙ tìm cÀu cûa quš vÎ chÜa chÃm dÙt cho nên 
quš vÎ m§i bÎ l†t vào nh»ng cái bÅy cûa c° nhân bày ra. 

Này các bån tu, hãy thº sº døng cái thÃy cûa tôi xem. 
Hãy ch¥t ÇÙt h‰t nh»ng cái ÇÀu cûa m†i báo thân và hóa thân 
cûa Bøt. Hãy thÃy r¢ng các bÆc BÒ Tát trong mÜ©i ÇÎa chÌ là 
nh»ng ngÜ©i làm công, các vÎ ñ£ng Giác và DiŒu Giác ÇŠu là 
nh»ng tên tù Çang mang gông cùm, các vÎ La Hán, Bích Chi ÇŠu 
nhÜ nh»ng cái hÓ xí, BÒ ĐŠ và Ni‰t Bàn ÇŠu nhÜ nh»ng cái c†c 
bu¶c lØa. Tåi sao? ChÌ vì các vÎ không thông Çåt ÇÜ®c cái Không 
cûa ba a tæng kÿ ki‰p cho nên quš vÎ m§i g¥p phäi nh»ng 
chÜ§ng ngåi (mà quš vÎ Çang có). N‰u là m¶t ngÜ©i tu chân 
chính thì quš vÎ së không nhÜ th‰. ChÌ nên tùy duyên giúp làm 
tiêu nghiŒp cÛ, cÙ thanh thän m¥c áo, cÀn Çi thì Çi, cÀn ngÒi thì 
ngÒi, ÇØng có m¶t khoänh kh¡c nào mong cÀu quä vÎ Bøt. 

Tåi sao? NgÜ©i xÜa nói: ‘N‰u muÓn tìm Bøt b¢ng cách 
lao tác, thì Bøt së trª thành ÇiŠm báo trÜ§c cûa sinh tº’. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, thì gi© quš báu, quš vÎ hãy ngØng låi 
cái tâm bôn ba chåy sang nhà láng giŠng Ç‹ h†c thiŠn h†c Çåo, 
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tìm câu tìm ch», cÀu T° cÀu Bøt, cÀu thiŒn tri thÙc. ñØng lÀm låc 
nhÜ th‰. Này các bån tu, các vÎ chÌ có m¶t cha m¶t mË, vÆy thì 
còn Çi tìm gì n»a?  Các vÎ hãy t¿ nhìn låi Çi. C° nhân nói: ‘DiÍn 
Nhã ñåt ña (Yajnadatta) tÜªng Çã mÃt ÇÀu, nhÜng khi cái tâm Çi 
tìm cÀu ngÜng låi là chàng Çåt t§i vô s¿ (sans affaires) ngay’. 

Các vÎ Çåi ÇÙc, các vÎ hãy sÓng cu¶c Ç©i cûa chính mình 
m¶t cách rÃt bình thÜ©ng, ÇØng làm dáng làm ÇiŒu. Có m¶t b†n 
ÇÀu hói không phân biŒt ÇÜ®c th‰ nào là tÓt xÃu, nói r¢ng mình 
thÃy thÀn thÃy qu›, chÌ ñông vë Tây, cÀu mÜa cÀu tånh, b†n này 
quy‰t ch¡c së phäi trä n® Çã vay, và së có ngày trÜ§c m¥t Diêm 
VÜÖng nuÓt hòn s¡t nóng. Con cái nhà lành có th‹ bÎ b†n dã hÒ 
tinh mÎ này mê ho¥c, m¶t ngày nào Çó b†n Ãy cÛng së phäi trä 
n® tiŠn cÖm tiŠn gåo, không tránh thoát ÇÜ®c Çâu. 

 
2.  ThiŠn SÜ khai thÎ: 
Này các bån tu, các vÎ rÃt cÀn tìm cÀu cho ÇÜ®c chánh 

ki‰n, phäi bi‰t Çi hiên ngang trong thiên hå Ç‹ khÕi bÎ b†n yêu 
tinh nói trên mê ho¥c. Con ngÜ©i cao quš nhÃt là con ngÜ©i vô 
s¿. ChÌ cÀn ÇØng nghï Ç‰n chuyŒn tåo tác (Ç‰n chuyŒn s¿ 
nghiŒp). ChÌ nên làm m¶t con ngÜ©i bình thÜ©ng. N‰u quš vÎ cÙ 
nghï t§i chuyŒn hÜ§ng ngoåi tìm cÀu và tính toán tÙc là quš vÎ 
Çã sai lÀm rÒi vÆy. 

Hãy ÇØng cÀu Bøt, Bøt chÌ là danh tØ suông. Các vÎ có 
bi‰t kÈ Çi tìm cÀu là ai không? Các Bøt và T° trong ba Ç©i tØ xÜa 
nay cÛng chÌ Çi tìm Pháp. Ngày hôm nay các vÎ tham thiŠn h†c 
Çåo cÛng chÌ là Ç‹ cÀu Pháp. ñÜ®c Pháp thì m§i giäi quy‰t xong, 
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còn chÜa thì vÅn còn luân hÒi trong næm ÇÜ©ng. Mà Pháp là gì?  
Pháp là pháp cûa tâm. Tâm không hình, thông suÓt mÜ©i 
phÜÖng, có diŒu døng ngay trÜ§c m¡t. Vì ngÜ©i ta không có Çû 
tín tâm nên m§i nhÆn lÀm danh tØ và câu nói, hÜ§ng vŠ phía væn 
t¿ Ç‹ tìm cÀu pháp cûa Bøt. CÛng vì vÆy cho nên m§i bÎ xa cách 
v§i Pháp nhÜ tr©i xa ÇÃt. 

Này các bån tu, n‰u tôi nói Pháp thì Pháp Ãy là gì?  Tôi 
nói Pháp cûa tâm ÇÎa, có th‹ giúp ta vào phàm vào thánh, vào 
tÎnh vào u‰, vào chân vào tøc. NhÜng không phäi cái chân tøc 
phàm thánh nÖi quš vÎ có th‹ ÇÜ®c diÍn bày b¢ng các danh tØ và 
các š niŒm vŠ chân tøc phàm thánh. V§i låi cái chân tøc phàm 
thánh Ãy không bao gi© t¿ g†i mình b¢ng các danh tØ chân tøc 
phàm thánh. 

Này các bån tu, n‰u n¡m ÇÜ®c cái then chÓt này thì nên 
áp døng ngay vào Ç©i sÓng hàng ngày. ñØng nên vÜ§ng vào 
danh t¿. Tôi g†i Çó là huyŠn chÌ (nguyên t¡c mÀu nhiŒm). 

Pháp cûa ông thÀy tu núi này nói ra v§i pháp cûa ngÜ©i 
trong thiên hå nói ra rÃt khác.  Dù cho Væn Thù, Ph° HiŠn có 
xuÃt hiŒn ra trÜ§c m¥t, m‡i vÎ hiŒn m¶t thân khác nhau Ç‰n hÕi 
pháp, thì vØa mª miŒng ra nói ‘Båch Hòa ThÜ®ng’ là tôi Çã có 
th‹ nhÆn ra ÇÜ®c chân tÜ§ng cûa h† rÒi. Tôi cÙ ngÒi yên Çây, hÍ 
có ai t§i g¥p tôi là tôi liŠn nhÆn ra ÇÜ®c chân tÜ§ng và tung tích 
cûa ngÜ©i Ãy. Tåi sao th‰? Tåi vì cái thÃy cûa tôi khác: ngoài thì 
không kËt vào š niŒm phàm thánh, trong thì không d¿a vào 
nh»ng cái g†i là nguyên t¡c cæn bän, vì vÆy cái thÃy Ãy ÇÜ®c 
thông suÓt, ch£ng còn ch‡ nghi ng©. 
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3.  ThiŠn SÜ khai thÎ: 
Này các bån tu, trong PhÆt pháp không cÀn có s¿ døng 

công (mŒt nh†c). Nguyên t¡c là bình thÜ©ng vô s¿ (tenir dans 
l’ordinaire, sans affaires): m¥c áo, æn cÖm, Çi tiêu, Çi ti‹u, mŒt 
thì Çi nghÌ.  KÈ ngu có th‹ cÜ©i ta nhÜng ngÜ©i trí së hi‹u ta. C° 
nhân nói: ‘hÜ§ng ngoåi Ç‹ công phu, toàn là b†n ngu xuÄn’. Các 
vÎ nên tùy nÖi làm chû, nÖi nào cÛng chân, không Ç‹ cänh duyên 
bên ngoài lôi kéo. NhÜ vÆy thì dù có tÆp khí ngàn xÜa, có gây 
næm nghiŒp vô gián thì tÃt cä cÛng thành ra bi‹n cä giäi thoát. 
NgÜ©i h†c Çåo ngày nay, phÀn l§n ÇŠu không hi‹u pháp, giÓng 
nhÜ con dê g¥p gì cÛng æn, không phân biŒt thÀy t§, chû khách.  
Nh»ng kÈ Ãy lÃy tâm tà vào Çåo, s¤n sàng Çi vào nh»ng nÖi 
huyên náo, không th‹ g†i h† là ngÜ©i xuÃt gia chân chính. H† 
chÌ là nh»ng ngÜ©i th‰ tøc. NgÜ©i xuÃt gia chân chính thì phäi có 
ÇÜ®c nh»ng chánh ki‰n bình thÜ©ng: phân biŒt ÇÜ®c Bøt v§i Ma, 
Chân và Ngøy, Phàm và Thánh.  ñÜ®c nhÜ th‰ m§i g†i là chân 
xuÃt gia. N‰u không phân biŒt ÇÜ®c Ma v§i Bøt, thì chÌ xuÃt m¶t 
gia này Ç‹ vào m¶t gia khác, g†i là chúng sanh tåo nghiŒp, chÜa 
ÇÜ®c g†i là xuÃt gia. Bây gi© Çây låi có m¶t loåi hiŒn tÜ®ng n»a 
g†i là hiŒn tÜ®ng Bøt Ma, ÇÒng th‹ không phân biŒt, nhÜ nÜ§c 
v§i s»a hòa låi.  Nghe nói Ng‡ng Chúa chÌ uÓng s»a.  Các bån tu 
m¡t sáng thì theo tôi nên Çánh ngã cä Ma lÅn Bøt, n‰u quš vÎ 
còn có khuynh hÜ§ng yêu thánh ghét phàm thì quš vÎ së còn 
phäi chìm Ç¡m trong bi‹n sinh tº dài dài.’ 
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HÕi: Th‰ nào là Bøt, th‰ nào là Ma? 
ThiŠn SÜ Çáp: Trong tâm cûa quš vÎ mà có m¶t tÜ tÜªng 

nghi ng© (vô minh) thì Çó là Ma. N‰u quš vÎ Çåt t§i tính vô sinh 
cûa vån pháp, bi‰t r¢ng tâm là huyÍn hóa, thÆt ra không có m¶t 
ÇÓi tÜ®ng nào, m¶t hiŒn tÜ®ng nào có thÆt, Çâu Çâu cÛng là thanh 
tÎnh, thì Çó là Bøt. Tuy vÆy, ngÜ©i ta thÜ©ng nghï là Bøt và Ma 
là hai cänh gi§i nhiÍm tÎnh khác nhau. Theo cái thÃy cûa tôi thì 
không có Bøt cÛng không có chúng sinh, không có xÜa cÛng 
không có nay, Çåt ÇÜ®c thì Çåt ngay, không cÀn phäi Çi qua th©i 
gian, không cÀn tu không cÀn chÙng, không ÇÜ®c không mÃt, 
trong bÃt cÙ th©i gian nào ÇŠu cÛng không hŠ có m¶t pháp nào 
khác biŒt. N‰u có m¶t pháp nào khác hÖn, thì tôi nói pháp Çó 
cÛng chÌ là m¶ng, là huyÍn, Çó là tÃt cä cái gì tôi muÓn nói. 

Này các bån tu, m‡i vÎ Çang ngÒi trÜ§c m¥t tôi nghe pháp 
Çây, ngay trong gi© phút hiŒn tåi, ÇŠu là bän chÃt sáng tÕ, rõ 
ràng. NgÜ©i nào cÛng không bÎ ûng trŒ, ngÜ©i nào cÛng thông 
suÓt mÜ©i phÜÖng, t¿ tåi trong ba cõi; ngÜ©i nào cÛng có th‹ t¿ 
do Çi vào m†i cänh gi§i không bÎ trª ngåi. M‡i ngÜ©i trong th©i 
gian m¶t nháy m¡t có th‹ thÃu nhÆp pháp gi§i, g¥p Bøt thì nói 
chuyŒn Bøt, g¥p T° nói chuyŒn T°, g¥p La Hán nói chuyŒn La 
Hán, g¥p ngå qu› nói chuyŒn ngå qu›, rong chÖi kh¡p m†i quÓc 
Ç¶ Ç‹ giáo hóa chúng sinh mà không cäm thÃy m¶t giây phút 
nào xa cách. Ÿ Çâu cÛng thanh tÎnh, ánh sáng soi thÃu mÜ©i 
phÜÖng, thÃy ÇÜ®c vån pháp là nhÃt nhÜ. 
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Này các bån tu, ngày nay muÓn làm m¶t kÈ Çåi trÜ®ng 
phu thì phäi tÕ ng¶ ÇÜ®c s¿ thÆt bän lai vô s¿.  ChÌ vì ÇÙc tin cûa 
quš vÎ chÜa chín cho nên quš vÎ còn ti‰p tøc tìm cÀu trong m‡i 
giây phút, bÕ ÇÀu tìm ÇÀu, không t¿ mình dØng låi ÇÜ®c. 

Các vÎ cÙ hình dung nh»ng vÎ g†i là bÒ tát viên ÇÓn hiŒn 
thân, Çi vào pháp gi§i, hÜ§ng vŠ tÎnh Ç¶, ghét phàm yêu thánh 
mà xem.  N‰u có nh»ng vÎ bÒ tát nhÜ th‰ thì h† vÅn còn vÜ§ng 
vào s¿ n¡m b¡t và buông bÕ. Trong tâm h† š niŒm vŠ nhiÍm tÎnh 
vÅn còn. Theo ki‰n giäi cûa ThiŠn thì không th‹ nhÜ vÆy. Cái mà 
tôi chû trÜÖng là tÃt cä ÇŠu phäi Çang xäy ra ngay trong gi© phút 
này, không cÀn Ç®i tÜÖng lai. Trong giây phút hiŒn tåi, thuÓc và 
bŒnh phäi ch»a trÎ lÅn nhau cùng m¶t lúc, bªi vì thuÓc và bŒnh là 
hai cái tÜÖng Çãi, ngoài ra không có cái gì khác g†i là có thÆt. 
N‰u thÃy ÇÜ®c nhÜ th‰ thì Çó là ngÜ©i xuÃt gia chân thÆt, xÙng 
Çáng có th‹ ÇÜ®c ti‰p nhÆn phÄm vÆt cúng dÜ©ng tÜÖng ÇÜÖng 
mÜ©i ngàn lång vàng m‡i ngày. 

Này các bån tu, ÇØng Ç‹ cho các bÆc lão sÜ (giä måo) 
Çây Çó Ãn chÙng bØa bãi Ç‹ rÒi Çi rêu rao: ‘Tôi Çã hi‹u th‰ nào là 
thiŠn, tôi Çã hi‹u th‰ nào là Çåo’, Ç‹ rÒi cÙ biŒn luÆn thao thao 
nhÜ m¶t dòng thác chäy. TÃt cä nh»ng hành Ç¶ng Çó chÌ là Ç‹ 
tåo thêm nghiŒp ÇÎa ngøc. N‰u là ngÜ©i h†c Çåo chân chính, thì 
ta không cÀn Çi bÜÖi móc nh»ng l‡i lÀm cûa th‰ gian mà chÌ cÀn 
lÆp tÙc tìm cÀu chánh ki‰n. ñåt ÇÜ®c ki‰n giäi chân chính tròn 
ÇÀy m§i g†i là thành công. 
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HÕi: Th‰ nào là chánh ki‰n? 
ThiŠn SÜ Çáp: Chánh ki‰n là thÃy ÇÜ®c tính cách thành, 

trú, hoåi, không cûa các pháp khi quš vÎ Çi vào phàm, thánh, 
nhiÍm, tÎnh; Çi vào các quÓc Ç¶ cûa chÜ Bøt bÃt kÿ ª Çâu; Çi vào 
lÀu các cûa Di L¥c; và Çi vào pháp gi§i cûa Tÿ Lô Giá Na. 
Chánh ki‰n là thÃy ÇÜ®c các tÜ§ng không t§i không Çi, không 
sinh không diŒt cûa các hiŒn tÜ®ng xuÃt th‰, thành Çåo, chuy‹n 
pháp luân và nhÆp ni‰t bàn cûa Bøt. Chánh ki‰n là thÃy ÇÜ®c 
tÜ©ng tÆn tÜ§ng Không cûa các pháp, r¢ng không pháp nào có 
thÆt khi quš vÎ Çi vào pháp gi§i vô sinh, rong chÖi trong các 
quÓc Ç¶, và Çi vào th‰ gi§i hoa tång. Chánh ki‰n là thÃy r¢ng 
chính cái con ngÜ©i không cÀn ch‡ t¿a Çang nghe pháp kia 
chính là mË cûa chÜ Bøt.  Tåi sao? Tåi vì các ñÙc Th‰ Tôn ÇŠu 
do ch‡ không nÜÖng t¿a mà phát sinh. N‰u ng¶ ÇÜ®c vô y  thì 
thÃy r¢ng bän chÃt cûa Bøt cÛng là vô Ç¡c. ThÃy ÇÜ®c nhÜ th‰ là 
chánh ki‰n. NgÜ©i tu không hi‹u, cÙ chÃp vào danh và cú, bÎ 
nh»ng danh tØ nhÜ thánh, phàm v.v... làm trª ngåi, khi‰n cho 
m¡t tuŒ cûa h† không mª ra ÇÜ®c, do Çó h† không thÃy ÇÜ®c 
th¿c tåi m¶t cách rõ ràng. MÜ©i hai th‹ tài cûa giáo lš cÛng chÌ 
là Ç‹ làm rõ s¿ thÆt này. NgÜ©i tu ch£ng hi‹u m§i hÜ§ng t§i væn 
cú Ç‹ v†ng tìm ki‰n giäi. ñó là thái Ç¶ Çi tìm ch‡ bám víu nÜÖng 
t¿a, làm cho mình rÖi vào vòng nhân quä, chÜa có th‹ thoát khÕi 
vòng sinh tº trong ba cõi. 

N‰u các vÎ muÓn ÇÜ®c t¿ do Çi låi trong sinh tº thì hãy 
nhÆn diŒn cho ÇÜ®c con ngÜ©i Çang nghe pháp Çây, tuy là vô 
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hình, vô tÜ§ng, vô cæn, vô bän, không có trú xÙ, nhÜng linh 
Ç¶ng hoåt bát vô cùng, có th‹ thi thi‰t ra muôn ngàn diŒu døng, 
mà công døng nào cÛng ÇŠu có tính cách vô trø.  

Trái låi, n‰u càng có š niŒm tìm cÀu thì càng cách xa, 
càng sai trái. Tôi g†i ÇiŠu này là bí quy‰t (mÀu nhiŒm). 

Các bån tu, ÇØng t¿ ÇÒng nhÃt mình v§i cái anh bån 
m¶ng huyÍn này, tåi vì s§m mu¶n gì chàng ta cÛng phäi ÇÜ®c trä 
låi trong tay qu› vô thÜ©ng. Trong th‰ gi§i này, các vÎ cÀn 
nh»ng gì Ç‹ tìm giäi thoát? Các vÎ chÌ cÀn m¶t bát cÖm, m¶t 
manh áo, ngoài ra phäi Ç‹ h‰t tâm l¿c và thì gi© Ç‹ tìm thiŒn tri 
thÙc, ÇØng phí u°ng ngày gi©, Çu°i theo s¿ vui chÖi. Thì gi© quš 
báu, cu¶c sÓng vô thÜ©ng, nói chung là bÓn Çåi (ÇÎa, thûy, hÕa, 
phong) và nói riêng là bÓn tÜ§ng (sanh, trø, dÎ, diŒt) ÇŠu Çang 
bÙc bách ta. Các vÎ bây gi© Çây phäi nhÆn diŒn bÓn cänh vô 
tÜ§ng Ç‹ cho ÇØng bÎ hoàn cänh lôi kéo. 

 
 

 
HÕi: BÓn cänh vô tÜ§ng là bÓn cänh nào? 
ThiŠn SÜ Çáp: M¶t niŒm vô minh (nghi ng©) n°i lên là 

quš vÎ bÎ ÇÃt làm chÜ§ng ngåi.   
M¶t niŒm tham ái n°i lên là quš vÎ bÎ nÜ§c làm chÜ§ng 

ngåi.   
M¶t niŒm sân hÆn n°i lên là quš vÎ bÎ lºa làm chÜ§ng 

ngåi.   
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M¶t niŒm hí hºng n°i lên là quš vÎ bÎ gió làm chÜ§ng 
ngåi. 

N‰u thÃy ÇÜ®c nhÜ th‰ thì quš vÎ không còn bÎ hoàn cänh 
lôi kéo, ª Çâu quš vÎ cÛng sº døng ÇÜ®c hoàn cänh, n°i lên ª 
phÜÖng ñông thì l¥n xuÓng ª phÜÖng Tây, n°i lên ª phÜÖng 
Nam thì l¥n xuÓng ª phÜÖng B¡c, n°i lên ª phía gi»a thì l¥n 
xuÓng ª phía bên, n°i lên ª phía bên thì l¥n xuÓng ª phía gi»a, 
Çi trên nÜ§c nhÜ Çi trên ÇÃt, Çi trên ÇÃt nhÜ Çi trên nÜ§c. Tåi sao 
làm ÇÜ®c nhÜ th‰? ñó là tåi vì quš vÎ Çã thÃy ÇÜ®c bÓn Çåi nhÜ 
m¶ng nhÜ huyÍn. 

Này các bån tu, cái kÈ Çang ngÒi nghe pháp Çây không 
phäi chÌ là bÓn Çåi cûa quš vÎ, kÈ Çó Çang sº døng ÇÜ®c bÓn Çåi 
mà bÓn Çåi không sº døng ÇÜ®c kÈ Çó. ThÃy ÇÜ®c nhÜ th‰ thì Çi, 
ª t¿ do. Theo cái thÃy cûa tôi là ta không nên chán ghét cái gì 
h‰t (ho¥c yêu thích cái gì h‰t). Quš vÎ yêu thánh, ghét phàm phäi 
không? Thánh chÌ là danh tØ thánh. Có nh»ng hành giä leo lên 
núi NgÛ ñài SÖn Ç‹ tìm ÇÙc Væn Thù. Làm th‰ là sai rÒi. Trên 
núi NgÛ ñài SÖn làm gì có ÇÙc Væn Thù! Quš vÎ có muÓn bi‰t 
ÇÙc Væn Thù không? Væn Thù chính là cái diŒu døng trÜ§c m¥t 
quš vÎ, xÜa nay vÅn th‰, ª Çâu cÛng không hŠ có s¿ nghi ngåi. 
ñó là ÇÙc Væn Thù sÓng Ç¶ng. Cái ánh sáng vô phân biŒt cûa 
m‡i niŒm trong tâm cûa quš vÎ chi‰u t§i Çâu thì ÇÙc Ph° HiŠn 
chân thÆt hiŒn ra t§i Çó. M‡i niŒm trong tâm cûa quš vÎ mà 
không bÎ trói bu¶c, ch‡ nào cÛng t¿ do thì Çó là tam mu¶i cûa bÒ 
tát Quan Th‰ Âm. 
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Ba cái Ãy thay phiên nhau làm chû và làm bån.  Khi xuÃt 
hiŒn thì cä ba ÇŠu xuÃt hiŒn, m¶t là ba, ba là m¶t. ThÃy ÇÜ®c nhÜ 
th‰ m§i có khä næng h†c kinh, h†c giáo. 

 
4.  ThiŠn SÜ khai thÎ: 
NgÜ©i h†c Çåo th©i nay cÀn có ÇÙc t¿ tin, ÇØng hÜ§ng ra 

ngoài mà tìm cÀu. Tìm cÀu nhÜ th‰ rÓt cu¶c chÌ vÜ§ng vào trÀn 
cänh, không phân biŒt ÇÜ®c tà chính. Nói r¢ng có Bøt có T° thì 
Çó cÛng chÌ là nh»ng dÃu tích trong kinh giáo. Thói thÜ©ng thì 
khi có ai nêu lên m¶t câu, m¶t l©i trong kinh ra, dù nghïa lš là 
Än hay hiŒn, thì mình có khuynh hÜ§ng lÆp tÙc Ç¥t ra nghi vÃn, 
rÒi nhìn tr©i nhìn ÇÃt, tìm t§i kÈ khác mà tham vÃn, và càng 
tham càng thÃy m© mÎt. KÈ Çåi trÜ®ng phu là ngÜ©i không cÀn 
bàn vua bàn gi¥c, bàn thÎ bàn phi, bàn s¡c bàn tài, không bÕ h‰t 
thì gi© vào s¿ Çàm luÆn. Tôi Çây, m‡i khi có ngÜ©i t§i, dù ngÜ©i 
Ãy xuÃt gia hay tåi gia, tôi cÛng nhìn thÃy ÇÜ®c tÜ©ng tÆn gÓc 
gác cûa kÈ Ãy, nhÆn diŒn ÇÜ®c r¢ng tÃt cä nh»ng âm thanh, danh 
tØ và væn cú mà kÈ Ãy ÇÜa ra ÇŠu là m¶ng huyÍn, và cÛng thÃy 
ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt cûa kÈ Ãy, con ngÜ©i thÆt không bÎ trÀn cänh 
làm chÜ§ng ngåi. Cái cách nhìn này chính là tông chÌ huyŠn diŒu 
cûa Bøt. Cänh gi§i cûa Bøt không bao gi© t¿ xÜng mình là ‘cänh 
gi§i cûa Bøt’. Chính cái con ngÜ©i h†c Çåo vô y (không nÜÖng 
t¿a bám víu) Ãy m§i chÙng nghiŒm ÇÜ®c cänh gi§i kia. N‰u có ai 
t§i hÕi tôi vŠ Bøt, tôi së Ùng hiŒn cänh gi§i thanh tÎnh; muÓn hÕi 
tôi vŠ BÒ Tát, tôi së làm Ùng hiŒn cänh gi§i tØ bi; muÓn hÕi tôi 
vŠ bÒ ÇŠ, tôi së làm Ùng hiŒn cänh gi§i tÎnh diŒu; muÓn hÕi tôi 
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vŠ ni‰t bàn, tôi së làm Ùng hiŒn cänh gi§i tÎch tïnh. Cänh thì 
muôn ngàn sai khác, nhÜng ngÜ©i thì không. Vì vÆy cho nên ta 
có th‹ Ùng vÆt hiŒn hình, nhÜ m¥t træng trong nÜ§c. 

Này các bån tu, n‰u quš vÎ muÓn Çåt ÇÜ®c pháp chân nhÜ 
thì phäi trª nên m¶t bÆc Çåi trÜ®ng phu (con ngÜ©i l§n) m§i 
ÇÜ®c, còn n‰u cÙ y‰u ÇuÓi và cÙ ti‰p tøc thÕa h®p thì không bao 
gi© thành. CÛng nhÜ m¶t cái bình rån nÙt không th‹ chÙa ÇÜ®c 
ÇŠ hÒ. N‰u muÓn làm pháp khí l§n thì phäi cÜÖng quy‰t không 
Ç‹ cho kÈ khác lÜ©ng gåt, t§i Çâu cÛng t¿ mình làm chû (active 
sovereignty, not as a victim), ÇÙng Çâu mình cÛng chân thÆt là 
mình (vrai, true). Có ai Ç‰n, mình cÛng không bÎ änh hÜªng. Có 
m¶t niŒm nghi ng© là ma vÜÖng Çã thâm nhÆp. ñÓi v§i m¶t vÎ 
BÒ Tát, nghi ho¥c tÙc là cÖ h¶i cûa Ma sinh tº. Khi cänh vÆt 
hiŒn t§i, thì phäi quán chi‰u. Phäi tin ª diŒu døng Çang có cûa 
tâm, thì së thÃy ÇÜ®c vô s¿.  M‡i niŒm cûa quš vÎ có công næng 
sinh ra ba cõi rÒi theo cänh gi§i Çó mà có sáu trÀn. Trong cái 
Ùng døng h¢ng ngày cûa quš vÎ, quš vÎ Çang thi‰u thÓn cái gì?   
Trong m¶t sát na, quš vÎ có th‹ Çi vào nhiÍm tÎnh, Çi vào lÀu các 
Di L¥c, Çi vào các cõi nÜ§c ba M¡t, rong chÖi m†i nÖi và chÌ 
thÃy tÃt cä ÇŠu là giä danh (không danh). 

 
 

 
HÕi: Các cõi nÜ§c cûa ba M¡t là gì? 
ThiŠn SÜ Çáp: Các vÎ và tôi Çi vào cõi nÜ§c cûa TÎnh 

DiŒu, m¥c áo Thanh TÎnh, nói vŠ Bøt Pháp Thân, rÒi Çi vào cõi 
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nÜ§c Vô Sai BiŒt, m¥c áo Vô Sai BiŒt, nói vŠ Bøt Báo Thân, rÒi 
Çi vào cõi nÜ§c Giäi Thoát, m¥c áo Quang Minh, nói vŠ Bøt Hóa 
Thân.  TÃt cä các cõi nÜ§c cûa ba M¡t Ãy ÇŠu do nÜÖng t¿a (y) 
vào th‹ và vào nghïa mà bi‰n hiŒn. Theo kinh luÆn, thì Pháp 
thân là cæn bän, Báo thân và Hóa thân là công døng. Theo cái 
thÃy cûa tôi thì Pháp thân không bi‰t thuy‰t pháp. Vì th‰ cho 
nên c° nhân nói: thân thì nÜÖng vào nghïa mà thành lÆp, Ç¶ thì 
cæn cÙ vào th‹ mà luÆn bàn (cái thân ÇÜ®c thành lÆp do š nghïa 
ngÜ©i ta gán cho chúng.  Các Ç¶ chÌ có m¥t ÇÙng vŠ phÜÖng diŒn 
th‹ tánh cûa chúng mà thôi: thân y nghïa lÆp, Ç¶ cÙ th‹ luÆn). 
Thân cûa pháp tánh và Ç¶ cûa pháp tánh nhÜ th‰ rõ ràng ÇŠu là 
nh»ng pháp ÇÜ®c ki‰n lÆp. Các cõi nÜ§c cÛng nhÜ th‰, ÇŠu 
nÜÖng vào nghïa và vào th‹ mà thi‰t lÆp, tÃt cä ÇŠu chÌ là lá vàng 
và n¡m tay không mà ngÜ©i ta sº døng Ç‹ gåt trÈ thÖ.  

TÃt cä chÌ là nhÜ trái tÆt lê và gai Ãu, toàn là chuyŒn Çi 
tìm nh»ng gi†t nÜ§c mát trong m¶t mänh xÜÖng khô.  Ngoài tâm 
không có pháp, trong tâm cÛng không có pháp, vÆy quš vÎ Çi tìm 
gì? 

Các vÎ, Çâu Çâu ngÜ©i ta cÛng nói t§i Çåo, r¢ng có tu thì 
có chÙng. ñØng lÀm. Dù có tu chÙng Çi n»a thì cái Çó cÛng chÌ 
là nghiŒp sinh tº. Nói mình tu løc Ç¶ vån hånh, tôi thÃy Çó cÛng 
là tåo nghiŒp. CÀu Bøt cÀu Pháp là tåo nghiŒp ÇÎa ngøc, cÀu BÒ 
Tát cÛng vÆy, h†c kinh h†c giáo cÛng là tåo nghiŒp.  Bøt và T° 
sÜ là nh»ng ngÜ©i vô s¿.  ñÓi v§i các bÆc Ãy, h»u lÆu hay h»u vi, 
ho¥c vô lÆu hay vô vi, ÇŠu là nghiŒp ‘thanh tÎnh’.  
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Có m¶t b†n ÇÀu sói m¡t mù, æn no liŠn ngÒi xuÓng th¿c 
tÆp thiŠn quán, n¡m gi» tâm niŒm không cho phát khªi, chán Òn 
Üa tïnh. Phép th¿c tÆp cûa h† ch£ng qua chÌ là pháp ngoåi Çåo.  
Có vÎ T° sÜ Çã nói: ‘Nh»ng kÈ tÆp trung tâm š Ç‹ quán chi‰u cái 
tÎnh rÒi lÃy tâm quán chi‰u bên ngoài, ho¥c nhi‰p tâm l¡ng låi 
bên trong, ngÜng tâm vào ÇÎnh, nh»ng kÈ Ãy ÇŠu Çang tåo tác.  
Còn quš vÎ, nh»ng ngÜ©i Çang ngÒi Çó Ç‹ nghe pháp, quš vÎ làm 
th‰ nào Ç‹ con ngÜ©i cûa quš vÎ có th‹ tu, có th‹ chÙng, có th‹ 
trang nghiêm tÓt ÇËp? Con ngÜ©i cûa quš vÎ không th‹ tu, không 
th‹ chÙng, không th‹ trang nghiêm? N‰u dåy ngÜ©i ta trang 
nghiêm ÇÜ®c thì cái gì mà không trang nghiêm ÇÜ®c? ñØng lÀm. 

Này các bån tu, n‰u các bån n¡m b¡t lÃy nh»ng l©i cûa 
các hång thiŠn sÜ Ãy rÒi cho Çó là chân Çåo, cho r¢ng Çó là 
nh»ng bÆc thiŒn tri thÙc bÃt khä tÜ nghì, còn mình là tâm phàm 
phu không dám Ço lÜ©ng các bÆc tôn túc Ãy, thì quä thÆt các vÎ 
là nh»ng kÈ Çui mù.  ñó là thÙ thành ki‰n m¥c cäm mà quš vÎ së 
mang theo suÓt Ç©i, và nhÜ th‰ là quš vÎ cô phø Çôi m¡t cûa 
chính mình quá. Quš vÎ nhÜ m¶t con lØa con ÇÙng trên bæng giá 
và Çang run lên cÀm cÆp: ‘Tôi không dám phÌ báng các bÆc thiŒn 
tri thÙc Çâu, tôi s® tåo thành khÄu nghiŒp’.  Này các bån tu, chÌ 
khi nào mình là m¶t vÎ thiŒn tri thÙc l§n mình m§i dám phÌ Bøt, 
báng T°, chÌ trích cu¶c Ç©i, m§i dám bài xích giáo Çi‹n trong 
tam tång, m§i dám la m¡ng ngÜ©i khác nhÜ la m¡ng con nít, m§i 
có th‹ trong các hoàn cänh thuÆn nghÎch tìm ra ÇÜ®c con ngÜ©i.  
Cho nên trong mÜ©i hai næm qua, ngó låi Ç©i mình, cÓ tìm cho 
ra m¶t cái gì có tính chÃt cûa nghiŒp báo, dù nhÕ nhÜ håt cäi mà 
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tôi cÛng không tìm ra ÇÜ®c. Chúng ta thÜ©ng chÌ g¥p nh»ng vÎ 
thiŠn sÜ giÓng nhÜ các cô dâu m§i vŠ nhà chÒng, cÙ nÖm n§p s® 
së bÎ ngÜ©i ta Çu°i ra khÕi chùa, không cho æn cÖm. CÛng vì th‰ 
mà h† ch£ng có an cÛng ch£ng có låc. Các bÆc tiŠn bÓi có tinh 
thÀn tiên phong tØ xÜa Ç‰n nay Çi Çâu cÛng bÎ ngÜ©i ta không tin 
mà låi còn bÎ xua Çu°i. Cái Çó m§i là cái quš. ChÙ n‰u Çi Ç‰n 
Çâu ai cÛng tin cÛng công nhÆn ngay thì làm ÇÜ®c cái gì? Vì vÆy 
cho nên m¶t khi con sÜ tº rÓng lên là lÆp tÙc con dã can v« óc. 

Này các bån tu, ª Çâu ngÜ©i ta cÛng nói có Çåo Ç‹ tu, có 
pháp Ç‹ chÙng. Các vÎ nói chÙng pháp gì, tu Çåo gì? Trong Ç©i 
sÓng cûa quš vÎ hiŒn nay, quš vÎ Çang thi‰u thÓn cái gì, quš vÎ 
muÓn tu b° ch‡ nào n»a? Nh»ng sÜ bé sanh sau ÇÈ mu¶n vì 
không hi‹u thÃu ch‡ Ãy cho nên cÙ mãi chåy theo b†n chÒn 
hoang tinh mÎ, cÙ Ç‹ cho b†n này huyên thuyên nói ra nh»ng 
ÇiŠu có công næng ràng bu¶c kÈ khác, cho r¢ng ‘lš hành phäi 
tÜÖng Ùng, ba nghiŒp phäi h¶ trì’ m§i có th‹ thành Bøt. H† cÙ 
ti‰p tøc nhai Çi nhai låi nh»ng ÇiŠu nhÜ th‰, giÓng hŒt nhÜ mÜa 
dÀm dai d£ng mùa ñông. 

C° ÇÙc có dåy: ‘Gi»a ÇÜ©ng g¥p ngÜ©i Çåt Çåo, tÓt nhÃt 
là ÇØng nói chuyŒn tu v§i h†’. 

CÛng vì vÆy cho nên låi có ngÜ©i nói: ‘N‰u ta có š tu 
Çåo, thì Çåo së ch£ng Ç‹ cho ta tu. RÒi Çû các thÙ cänh gi§i tà 
våy së dành nhau sinh khªi. M¶t khi lÜ«i gÜÖm trí tuŒ rút ra thì 
së không còn m¶t vÆt gì n»a. Vì khi bên sáng còn chÜa xuÃt hiŒn 
thì bên tÓi Çã thành sáng rÒi’. 
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Và cÛng vì vÆy cho nên c° nhân nói: ‘Tâm bình thÜ©ng 
là Çåo’. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc! Các vÎ Çang Çi tìm gì? Trong giây 
phút hiŒn tåi, các vÎ Çang ngÒi trÜ§c m¥t tôi nghe pháp, sáng r« 
và rõ ràng, không cÀn nÜÖng t¿a vào Çâu cä, các vÎ không thi‰u 
thÓn gì h‰t mà phäi Çi tìm cÀu. 

N‰u quš vÎ muÓn gi»a quš vÎ và chÜ Bøt chÜ T° không 
có gì khác thì quš vÎ phäi thÃy ÇiŠu này, ÇØng có nghi ng© gì 
n»a, ÇØng có sai lÀm gì n»a. N‰u cái thÃy này cÙ ÇÜ®c ti‰p tøc 
duy trì nhÜ th‰ mãi (tâm tâm bÃt dÎ) thì quš vÎ là nh»ng vÎ T° 
sÓng. N‰u cái thÃy Ãy không còn ÇÜ®c nhÜ th‰ (tâm nhÜ®c h»u 
dÎ) thì gi»a tánh và tÜ§ng së có s¿ phân biŒt. Sª dï tâm không 
khác cho nên tánh và tÜ§ng m§i không bÎ phân biŒt ra làm hai. 

 
 

 
HÕi: Th‰ nào g†i là cái thÃy ÇÜ®c ti‰p tøc (tâm tâm bÃt 

dÎ)? 
ThiŠn SÜ Çáp: ñ¥t câu hÕi là Çã có s¿ phân biŒt (s¿ sai 

khác) rÒi, và làm cho tánh tách r©i khÕi tÜ§ng.  
Này các bån tu, xin ÇØng lÀm. TÃt cä các pháp th‰ gian 

và xuÃt th‰ gian ÇŠu không có t¿ tánh, ÇŠu là vô sinh, cho nên 
chúng chÌ là giä danh (tên g†i suông), chính cái tên cÛng là 
trÓng r‡ng. Tåi sao quš vÎ låi nhÆn cái danh làm cái thÆt?  NhÜ 
vÆy là lÀm l§n. 
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Giä sº có gì Çi chæng n»a, thì Çó cÛng chÌ là nh»ng bi‹u 
hiŒn nÜÖng t¿a vào nhau, g†i là y (y tha). BÒ ÇŠ cÛng th‰ mà ni‰t 
bàn cÛng th‰, giäi thoát cÛng th‰, mà ba thân cÛng th‰.  Cänh trí 
(connaissance des objects) cÛng th‰ mà BÒ Tát hay Bøt cÛng 
th‰, ÇŠu là nh»ng cänh do y bi‰n. Quš vÎ tìm cái gì nÖi nh»ng 
cänh gi§i Bøt ÇÜ®c bi‹u hiŒn trên s¿ nÜÖng t¿a (vào nhau) Çó? 
Tam thØa và mÜ©i hai th‹ tài giáo pháp cÛng chÌ là giÃy vŒ sinh. 
Bøt là thân huyÍn hóa, T° là nh»ng vÎ tÿ kheo già.  Quš vÎ có 
phäi do mË mình sinh ra hay không?  ñi tìm Bøt quš vÎ së bÎ ma 
Bøt h§p hÒn, Çi tìm T° së bÎ ma T° trói bu¶c. Các vÎ càng cÀu 
càng kh°, tÓt hÖn h‰t là chÌ nên vô s¿.  Có m¶t b†n thÀy tu ÇÀu 
sói hay nói v§i ngÜ©i h†c Çåo: ‘Bøt là møc tiêu tÓi hÆu (cÙu 
cánh).  Phäi tu trong ba a tæng kÿ ki‰p l§n (ba Çåi vô lÜ®ng ki‰p) 
cho công thành quä mãn thì m§i thành Bøt ÇÜ®c.’  Này các bån 
tu, n‰u nói Bøt là cÙu cánh, là møc tiêu tÓi hÆu, thì tåi sao chÌ 
m§i có tám mÜÖi næm Çã phäi n¢m nghiêng gi»a hai cây Sa La 
trong rØng Song Lâm tåi thành Câu Thi Na mà ch‰t?  Bøt bây 
gi© ª Çâu? Cho nên ta phäi bi‰t rõ ràng Bøt cÛng sinh tº nhÜ ta, 
không khác. N‰u nói có ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt và tám mÜÖi vÈ 
ÇËp là Bøt, thì hóa ra Chuy‹n Luân Thánh VÜÖng cÛng là Bøt 
sao?  Cho nên phäi bi‰t r¢ng tÃt cä ÇŠu là huyÍn hóa. C° nhân 
bäo: ‘NhÜ Lai hiŒn thân tÜ§ng, vì chiŠu theo th‰ gian, s® ngÜ©i 
sinh Çoån ki‰n, tåm thi‰t lÆp giä danh. Tåm g†i bæm hai tÜ§ng, 
tám mÜÖi cÛng hÜ thanh, có thân không giác th‹, vô tÜ§ng m§i 
chân hình’. 
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Các vÎ nói Bøt có sáu thÀn thông không th‹ nghï bàn.  
VÆy thì chÜ thiên, chÜ thÀn tiên, các loài A tu la và các loài qu› 
có sÙc månh l§n, vì có thÀn thông cho nên h† là Bøt cä hay sao?  
Các bån tu, các bån ch§ lÀm. Khi Çoàn A tu la giao chi‰n v§i 
quân tr©i ñ‰ Thích bÎ thua, cùng v§i 8.400 quy‰n thu¶c núp vào 
trong m¶t l‡ cû sen, h† có thÀn thông nhÜ vÆy, liŒu h† có là Bøt, 
là Thánh chæng? Theo ch‡ tôi nói thì tÃt cä nh»ng cái Çó chÌ là 
thÀn thông cûa nghiŒp và thÀn thông cûa s¿ nÜÖng t¿a (nghiŒp 
thông, y thông). 

Sáu phép thÀn thông cûa Bøt rÃt khác. Bøt Çi vào cänh 
gi§i cûa S¡c mà không bÎ s¡c mê ho¥c, Çi vào cänh gi§i cûa 
Thanh mà không bÎ thanh mê ho¥c, Çi vào cänh gi§i cûa HÜÖng 
mà không bÎ hÜÖng mê ho¥c, Çi vào cänh gi§i cûa VÎ mà không 
bÎ vÎ mê ho¥c, Çi vào cänh gi§i cûa Xúc mà không bÎ xúc mê 
ho¥c, Çi vào cänh gi§i cûa Pháp mà không bÎ pháp mê ho¥c, tåi 
vì Bøt Çã Çåt t§i cái thÃy là sáu cái (s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, xúc và 
pháp) ÇŠu bi‹u hiŒn tính Không (không tÜ§ng) và nh»ng cái Ãy 
ÇŠu không th‹ ràng bu¶c ngÜ©i tu không bám víu (vô y Çåo 
nhân).  Nh»ng ngÜ©i tu này tuy vÅn còn mang chÃt liŒu h»u lÆu 
cûa næm uÄn mà Çã có th‹ th¿c hiŒn ÇÜ®c phép lå là Çi trên m¥t 
ÇÃt (ÇÎa hành thÀn thông). 

Này các bån tu, Bøt chân thÆt thì vô hình, Pháp chân thÆt 
thì vô tÜ§ng. Tåi sao quš vÎ låi nÜÖng vào trên cái huyÍn hóa mà 
tåo tác ra nh»ng mô hình Ç‹ n¡m b¡t? Dù có n¡m b¡t ÇÜ®c cái gì 
Çi n»a, thì cái Ãy cÛng chÌ là chÒn hoang tinh mÎ, không phäi là 
Bøt chân thÆt, mà chÌ là ki‰n giäi cûa ngoåi Çåo. NgÜ©i tu chân 
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chính thì không n¡m b¡t Bøt, n¡m b¡t BÒ Tát, n¡m b¡t A La 
Hán, không n¡m b¡t nh»ng cái gì g†i là hay ÇËp nhÃt trong ba 
cõi. NgÜ©i Ãy m¶t mình thong dong, không bÎ s¿ vÆt nào câu 
thúc. Dù tr©i ÇÃt có Çäo ngÜ®c tôi cÛng không bÎ m¶t chút nghi 
ho¥c nào làm cho ngÀn ngåi. Dù cho chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng có 
xuÃt hiŒn trÜ§c m¥t thì tôi cÛng không khªi m¶t tâm vui mØng. 
Dù cho ÇÎa ngøc và ba ÇÜ©ng d» xuÃt hiŒn trÜ§c m¥t tôi thì tôi 
cÛng không khªi m¶t niŒm s® hãi. Tåi sao th‰? Tåi vì tôi Çã thÃy 
ÇÜ®c tÜ§ng Không cûa các pháp, khi bi‹u hiŒn g†i là có, khi 
không bi‹u hiŒn g†i là không, ba cõi ÇŠu do tâm, vån pháp ÇŠu 
do thÙc. CÛng vì vÆy cho nên tÃt cä ÇŠu là m¶ng huyÍn, ÇŠu là 
hoa ÇÓm gi»a hÜ không, tåi sao ta phäi Çi tìm b¡t cho mŒt nh†c? 

Duy chÌ có con ngÜ©i thÆt cûa các bån Çang có m¥t nghe 
pháp trong gi© phút này và ngay ª Çây m§i có th‹ Çi vào lºa mà 
không bÎ cháy, Çi vào nÜ§c mà không bÎ trôi, Çi vào ÇÎa ngøc và 
ba ÇÜ©ng mà nhÜ Çi du ngoån trong công viên, Çi vào gi§i ma 
Çói và súc sinh mà không nhÆn chÎu quä báo. Tåi sao nhÜ th‰?  
Tåi vì các vÎ không kÿ thÎ bÃt cÙ m¶t cái gì. N‰u quš vÎ còn yêu 
thánh ghét phàm thì quš vÎ së còn bÎ n°i chìm trong bi‹n sinh tº.  
PhiŠn não do tâm mà có, n‰u vô tâm thì phiŠn não làm sao trói 
bu¶c ÇÜ®c ta? Không mÃt công phân biŒt, không kËt vào tÜ§ng 
thì t¿ nhiên chÙng Ç¡c ÇÜ®c Çåo quä ngay trong khoänh kh¡c. 

N‰u các vÎ cÙ bôn ba chåy Çi tìm ngÜ©i mà h†c Çåo thì 
dù có h†c hÕi trong vô lÜ®ng ki‰p cuÓi cùng cÛng vÅn còn qua 
låi trong cõi sinh tº. Ch£ng b¢ng làm m¶t con ngÜ©i vô s¿, Çi 
vào chùa, x‰p b¢ng låi mà ngÒi. 
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Này các bån tu, giä dø có kÈ h†c nhân tØ nÖi khác Ç‰n 

tham h†c.  Sau khi chû khách Çã trông thÃy nhau, khách bèn nói 
ra m¶t câu Ç‹ thæm dò vÎ thiŒn tri thÙc Çang ngÒi trÜ§c m¥t.  KÈ 
Ãy ném ra m¶t câu hi‹m hóc vào khóe miŒng cûa vÎ thiŒn tri 
thÙc, có š muÓn hÕi: ‘ThÀy có hi‹u cái này chæng?’ N‰u vÎ thiŒn 
tri thÙc bi‰t Çó là m¶t cái ÇÓi tÜ®ng (cänh) thì ông ta së n¡m 
ngay lÃy cái Çó và liŒng nó vào trong hÓ. VÎ h†c nhân së tìm låi 
ÇÜ®c thái Ç¶ bình thÜ©ng cûa mình, và së xin vÎ thiŒn tri thÙc nói 
lên cho m¶t l©i. VÎ thiŒn tri thÙc cÛng së làm nhÜ Çã làm, và së 
ch¥t ÇÙt ÇÜ®c luôn cái š muÓn tìm cÀu m§i này. Lúc Çó vÎ h†c 
nhân së nói: ‘ThÀy thÆt là m¶t vÎ thÜ®ng cæn thÜ®ng trí, là m¶t vÎ 
Çåi thiŒn tri thÙc’. Và vÎ thiŒn tri thÙc së nói: ‘ñåo h»u hoàn 
toàn ch£ng phân biŒt ÇÜ®c cái gì tÓt cái gì xÃu’. 

Ho¥c vÎ thiŒn tri thÙc có th‹ ÇÜa ra m¶t ÇÓi tÜ®ng (cänh) 
và Çùa b«n v§i vÎ h†c nhân. VÎ h†c nhân có khä næng nhÆn diŒn 
ÇÜ®c r¢ng Çó chÌ là m¶t ÇÓi tÜ®ng (cänh), không Ç‹ mình rÖi vào 
trong cái bÅy cûa ÇÓi tÜ®ng Çó và tØ tÜ th‰ khách ông chuy‹n ra 
ÇÙng vào tÜ th‰ chû. VÎ thiŒn tri thÙc bây gi© thÎ hiŒn nºa thân, 
và vÎ h†c nhân hét. VÎ thiŒn tri thÙc cÛng có th‹ låi sº døng 
nh»ng thÙ ng» ngôn træm lÓi cûa mình mà d¢n m¥t vÎ h†c nhân.  
NhÜng vÎ h†c nhân có th‹ nói: ‘Cái ông thÀy sói ÇÀu này ch£ng 
bi‰t phân biŒt ÇÜ®c cái gì tÓt cái gì xÃu’. VÎ thiŒn tri thÙc liŠn ca 
ng®i: ‘NgÜÖi thÆt là m¶t ngÜ©i tu h†c chân chính’. 
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ñó Çây có nh»ng vÎ thÀy (thiŒn tri thÙc) không có khä 
næng biŒn biŒt ÇÜ®c tà chính.  Khi có h†c nhân t§i hÕi vŠ cänh trí 
cûa bÒ ÇŠ, ni‰t bàn và ba thân, các vÎ lão sÜ mù này liŠn tìm m†i 
cách giäi thích.  BÎ các vÎ h†c nhân kia chê trách, h† liŠn lÃy gÆy 
Çánh, nói r¢ng Çã Çi h†c Çåo mà còn vô lÍ. ThÆt ra, quš vÎ cÛng 
ÇØng giÆn h†, bªi vì h† tuy ÇÜ®c g†i là thÀy mà chÜa có con m¡t 
tuŒ, th‰ thôi. 

Có m¶t b†n sói ÇÀu không bi‰t ÇÜ®c tÓt xÃu ra sao, cÙ 
chÌ ñông trÕ Tây, Üa mÜa thích tånh, khen chi‰c Çèn lÒng này 
ÇËp hay cây trø kia xinh. Nhìn h† xem, Ç‹ coi lông mày cûa h† 
còn có bao nhiêu s®i! Nh»ng cÖ s¿ nhÜ th‰ xäy ra không phäi là 
không có nguyên do. KÈ h†c nhân không hi‹u, cho nên tâm trí bÎ 
mê cuÒng. Nh»ng kÈ Çó hoàn toàn là m¶t b†n chÒn hoang tinh 
mÎ. Nh»ng bÆc h†c nhân chân chính thÃy h† thì khúc khích cÜ©i 
chê, nói r¢ng b†n sói ÇÀu mù m¡t này chÌ gây rÓi loån và mê 
ho¥c trong nhân gian. 

Này các bån tu, nh»ng ngÜ©i xuÃt gia còn trÈ thì cÀn phäi 
h†c Çåo. Tôi Çây (hÒi còn trÈ) ngày nào cÛng lÜu tâm h†c hÕi 
gi§i luÆt và uy nghi, và Çã tØng nghiên cÙu tìm hi‹u và tham vÃn 
không bi‰t bao nhiêu kinh luÆn.  Sau m¶t th©i gian tôi m§i bi‰t 
Çó chÌ là nh»ng phÜÖng dÜ®c cÙu Ç©i, ÇÜ®c diÍn bày qua hình 
thÙc lš thuy‰t. Vì vÆy cho nên tôi Çã nhÃt th©i buông bÕ tÃt cä Ç‹ 
Çi tham vÃn và th¿c tÆp thiŠn. May m¡n vì g¥p ÇÜ®c các bÆc 
thiŒn tri thÙc l§n cho nên tôi m§i có ÇÜ®c con m¡t Çåo Ç‹ có khä 
næng nhìn thÃy rõ ràng, nhÆn ÇÜ®c ai thÆt s¿ là nh»ng vÎ cao túc 
Çang có m¥t trên Ç©i, ai là giä dÓi. Cái thÃy này không phäi t¿ 
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mình có ÇÜ®c tØ khi mË mình sinh ra, mà là m¶t cái thÃy do s¿ 
mài dÛa, luyŒn tÆp, th‹ nghiŒm và nghiên tÀm rÒi m¶t mai t¿ 
mình chÙng ng¶. 

Này các bån tu, n‰u các bån muÓn có ÇÜ®c ki‰n giäi 
Çúng theo s¿ th¿c thì ÇØng Ç‹ cho ngÜ©i khác mê ho¥c. BÃt cÙ 
n¶i hÜ§ng hay ngoåi hÜ§ng, hÍ g¥p cái gì thì ÇØng s® hãi mà 
phäi tìm cách diŒt ngay cái Çó. G¥p Bøt thì gi‰t Bøt, g¥p T° thì 
gi‰p T°, g¥p A La Hán thì gi‰t A La Hán, g¥p cha mË thì gi‰t 
cha mË, g¥p thân quy‰n thì gi‰t thân quy‰n, nhÜ vÆy m§i giäi 
thoát ÇÜ®c. ñØng Ç‹ cho s¿ vÆt trói bu¶c thì ta m§i có th‹ ung 
dung t¿ tåi. 

Trong sÓ các bån tu bÓn phÜÖng, chÜa tØng có m¶t ngÜ©i 
nào t§i Çây mà không mang theo m¶t cái gì mà h† Çang vÜ§ng 
m¡c phäi. Ông thÀy núi là tôi Çây hÍ nhÆn ra ÇÜ®c cái Çó thì 
Çánh liŠn. N‰u h† diÍn tä cái Ãy b¢ng tay thì tôi Çánh vào tay, 
n‰u h† diÍn tä cái Ãy b¢ng miŒng thì tôi Çánh vào miŒng, n‰u h† 
diÍn tä cái Ãy b¢ng m¡t thì tôi Çánh vào m¡t. ChÜa có m¶t ai t§i 
mà chÙng tÕ ÇÜ®c r¢ng mình có Ç¶c lÆp t¿ do, tÃt cä ÇŠu vÜ§ng 
vào nh»ng cái bÅy sÆp cûa c° nhân giæng ra. Tôi Çây, tôi không 
có pháp nào Ç‹ hi‰n t¥ng cho quš vÎ cä. Tôi chÌ giúp trÎ bŒnh và 
cªi trói cho quš vÎ. 

Các vÎ h†c giä tØ các nÖi t§i, quš vÎ hãy thº ÇØng nÜÖng 
t¿a vào bÃt cÙ m¶t vÆt nào xem. Tôi muÓn bàn båc v§i các vÎ.  
TØ mÜ©i læm næm nay, tôi th¿c s¿ chÜa g¥p ÇÜ®c m¶t (con) 
ngÜ©i, chÌ g¥p toàn nh»ng hÒn ma nÜÖng t¿a vào tre vào g‡, vào 
cÕ vào lá, nh»ng con chÒn hoang tinh mÎ Çang g¥m nhÃm loån 
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xå trên nh»ng ÇÓng phân. ThÆt là nh»ng b†n mù. H† chÌ làm 
u°ng phí phÄm vÆt cúng dÜ©ng cûa tín thí mÜ©i phÜÖng. Ki‰n 
giäi cûa h† chÌ nghèo nàn nhÜ th‰ Çó, vÆy mà h† cÙ tuyên bÓ: 
‘Chúng tôi là nh»ng ngÜ©i xuÃt gia’. 

Tôi muÓn nói v§i quš vÎ r¢ng không có Bøt, không có 
Pháp, không có Tu cÛng không có ChÙng. Quš vÎ Çi tìm cÀu cái 
gì tØ nÖi ngÜ©i khác? Quš vÎ thi‰u thÓn cái gì? ñØng làm nhÜ 
nh»ng kÈ Çui mù, trên cái ÇÀu cûa mình låi muÓn Ç¥t thêm m¶t 
cái ÇÀu khác. Này các bån tu, trong gi© phút này, cái diŒu døng 
cûa quš vÎ không khác gì cái diŒu døng cûa T°, cûa Bøt cä. ChÌ 
vì quš vÎ không có niŠm tin cho nên quš vÎ m§i Çi tìm cÀu bên 
ngoài. ñØng có lÀm lÅn. Không có pháp nào ª ngoài Ç‹ tìm, 
không có pháp nào ª trong Ç‹ Çåt. Chi b¢ng nên nghe l©i tôi, 
hãy nghÌ ngÖi Çi và th¿c tÆp làm m¶t ngÜ©i vô s¿. Cái gì Çã phát 
khªi, ÇØng Ç‹ cho nó ti‰p tøc; cái gì chÜa phát khªi, ÇØng Ç‹ cho 
nó phát khªi.  Làm ÇÜ®c nhÜ th‰ còn có giá trÎ hÖn mÜ©i næm Çi 
hành cÜ§c. 

Theo cái thÃy cûa tôi thì quš vÎ có cÀn phäi làm gì Çâu, 
chÌ nên sÓng cho bình thÜ©ng thôi. Hãy m¥c áo, æn cÖm, ngày 
này qua ngày khác làm m¶t ngÜ©i vô s¿. Các vÎ tØ bÓn phÜÖng 
t§i Çây ÇŠu nghï r¢ng mình là nh»ng ngÜ©i có tâm cÀu Bøt, cÀu 
Pháp, cÀu giäi thoát, cÀu ra khÕi ba cõi. ñÒ ngu. Ra khÕi ba cõi 
thì quš vÎ Çi Çâu? Bøt và T° ÇŠu là nh»ng danh tØ mà ngÜ©i ta 
Üa thích, Ç‹ ngÜ©i ta sº døng mà trói bu¶c chính mình. Quš vÎ 
có bi‰t ba cõi là gì không? Ba cõi chính là ÇÃt tâm cûa chính quš 
vÎ, nh»ng ngÜ©i trong giây phút này Çang ngÒi Çây nghe pháp.  
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M¶t niŒm tham døc cûa quš vÎ phát khªi, Çó là døc gi§i.  M¶t 
niŒm sân hÆn cûa quš vÎ phát khªi, Çó là s¡c gi§i. M¶t niŒm nghi 
ng© cûa quš vÎ phát khªi, Çó là vô s¡c gi§i. Nh»ng cái Ãy ÇŠu là 
bàn, gh‰, chi‰u, giÜ©ng Çang có m¥t trong cæn nhà cûa quš vÎ.  
Ba cõi không bao gi© t¿ nói r¢ng: ‘chúng tôi là ba cõi’. Chính 
quš vÎ Çang có m¥t tåi Çây v§i cái tinh minh sáng chói chi‰u rõ 
muôn vÆt, chính quš vÎ là ngÜ©i Ü§c lÜ®ng th‰ gi§i và cho ba 
cõi, m‡i cõi m¶t cái tên. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, s¡c thân bÓn Çåi này là vô thÜ©ng, k‹ 
cä tÿ, vÎ, gan, mÆt, tóc, lông, ræng, móng. N‰u nhìn vào, ta chÌ 
thÃy tÜ§ng Không cûa các pháp. Khi quš vÎ ngÜng låi ÇÜ®c m†i 
š niŒm thì Çó Çã là c¶i bÒ ÇŠ. N‰u š niŒm mà chÜa ngÜng ÇÜ®c 
thì Çó là cây vô minh. Vô minh không có ch‡ ª, không có thÌ 
chung, n‰u quš vÎ không ngÜng ÇÜ®c tâm š thì quš vÎ së leo lên 
cây vô minh, Çi vào sáu nÈo, chui qua bÓn cách th† sinh Ç‹ 
mang lông và Ç¶i sØng. NhÜng n‰u quš vÎ ngÜng ÇÜ®c thì quš vÎ 
Çåt ngay t§i th‰ gi§i cûa pháp thân thanh tÎnh. ñåt ÇÜ®c trång 
thái m¶t niŒm không sinh (nhÃt niŒm bÃt sinh) thì quš vÎ leo lên 
ÇÜ®c trên cây bÒ ÇŠ, bi‰n hóa thÀn thông trong ba cõi, sº døng 
hóa thân sinh ra tØ š (š sinh thân), Çåt ÇÜ®c pháp h› và thiŠn 
duyŒt, hào quang nÖi thân së b¡t ÇÀu t¿ chi‰u, nghï t§i cái m¥c 
thì së có ngàn muôn l§p áo gÃm sa, nghï t§i cái æn thì së có ÇÀy 
Çû hàng træm häo vÎ và quš vÎ së không bao gi© lâm vào các 
chÙng bŒnh ng¥t nghèo. ‘BÒ ÇŠ không có ch‡ ª (trú xÙ) vì vÆy 
cho nên g†i nó là vô Ç¡c.’ 
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Này các bån tu, là bÆc Çåi trÜ®ng phu (con ngÜ©i l§n), 
các vÎ còn nghi ng© gì n»a? Cái diŒu døng Çang xäy ra trong gi© 
phút hiŒn tåi, Çó là ai vÆy?  N¡m ÇÜ®c nó Ç‹ sº døng, và ÇØng bÎ 
kËt vào danh tØ, cái Çó g†i là huyŠn chÌ (tông chÌ huyŠn diŒu).  
Ai thÃy ÇÜ®c nhÜ th‰, kÈ Ãy không còn bÎ m¶t cái gì làm trª 
ngåi. NgÜ©i xÜa nói: ‘Tâm tùy vån cänh mà Ç°i thay, và cái Ç°i 
thay này Çâu có gì là lå? Hãy tùy theo s¿ thay Ç°i Ãy mà nhÆn ra 
t¿ tánh cûa mình, nhÆn ra ÇÜ®c rÒi thì vÜ®t thoát cä mØng lÅn 
lo.’ 

 
5.  ThiŠn sÜ khai thÎ: 
Này các bån tu, theo ki‰n giäi cûa thiŠn tông, thì sÓng 

ch‰t là lë tuÀn hoàn (trong vÛ trø). Ta cÀn phäi Ç‹ h‰t tâm š 
trong khi tham vÃn. Khi chû và khách g¥p nhau, th‰ nào cÛng có 
l©i qua ti‰ng låi. Ho¥c Ùng hiŒn ra nh»ng hình tÜ§ng khác nhau, 
ho¥c sº døng toàn thân mà ÇÓi phó v§i ÇÜÖng s¿. Có khi låi sº 
døng nh»ng phÜÖng tiŒn cÖ quyŠn nhÜ mØng giÆn, ho¥c hiŒn nºa 
thân, ho¥c ngÒi trên lÜng sÜ tº hay trên lÜng voi chúa... Trong 
trÜ©ng h®p m¶t h†c nhân Çích th¿c thì ngÜ©i này có th‹ hét lên 
ho¥c ÇÜa ra m¶t cái bÅy (bình keo) trÜ§c m¥t vÎ thiŒn tri thÙc. 
N‰u vÎ này không nhÆn ra ÇÜ®c cái ‘cänh’ Ãy mà låi rÖi vào 
trong cái bÅy, cÙ nÜÖng vào cái ‘cänh’ Ãy Ç¥t ra Çû thÙ mô hình, 
thì vÎ h†c nhân låi có th‹ hét lên n»a.  N‰u vÎ thiŒn tri thÙc còn 
chÜa chÎu buông bÕ, thì Çó thÆt là trÜ©ng h®p cûa m¶t bŒnh nan 
y. TrÜ©ng h®p này g†i là trÜ©ng h®p khách khán chû.   
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Ho¥c giä vÎ thiŒn tri thÙc ch£ng ÇÜa ra cái gì h‰t, mà cÙ 
Ç®i kÈ h†c nhân ÇÜa ra cái gì thì Çoåt lÃy cái Çó. KÈ h†c nhân có 
th‹ tuy bÎ tÜ§c Çoåt tÃt cä nh»ng gì mình muÓn ÇÜa ra mà vÅn 
còn chÓng c¿ låi, ch‰t vÅn không chÎu buông ra. TrÜ©ng h®p này 
là trÜ©ng h®p chû khán khách.   

Ho¥c giä kÈ h†c nhân ÇÙng trÜ§c vÎ thiŒn tri thÙc ÇÜa ra 
m¶t ÇÓi tÜ®ng (cänh) thanh tÎnh. VÎ thiŒn tri thÙc nhÆn ra ÇÜ®c 
ÇÓi tÜ®ng Ãy, n¡m lÃy và liŒng xuÓng hÀm sâu. VÎ h†c nhân liŠn 
nói: ‘ThÀy quä là m¶t vÎ thÀy l§n.’ VÎ thiŒn tri thÙc trä l©i: ‘–i 
chà, anh ch£ng bi‰t cái gì là tÓt cái gì là xÃu.’ VÎ h†c nhân bèn 
låy xuÓng. TrÜ©ng h®p này g†i là chû khán chû. 

Ho¥c kÈ h†c nhân trình diŒn trÜ§c vÎ thiŒn tri thÙc nhÜ 
m¶t ngÜ©i có mang gông cùm. VÎ thiŒn tri thÙc thÃy th‰ liŠn 
Çem t§i và Çeo thêm cho vài cái gông và vài cái cùm khác. VÎ 
h†c nhân vui mØng quá Ç‡i Ç‰n n‡i không phân biŒt ÇÜ®c (ai là 
chû ai là khách). TrÜ©ng h®p này g†i là khách khán khách. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, nh»ng gì tôi vØa nói chÌ là Ç‹ giúp 
quš vÎ nhÆn diŒn ÇÜ®c ma quái và tà Çåo, và phân biŒt ÇÜ®c tà 
chính. 

Này các bån tu, chân lš khó Çåt t§i, PhÆt pháp rÃt u 
huyŠn, tuy nhiên ta vÅn có th‹ Çi vào các lãnh v¿c Ãy Ç‹ Çåt 
ÇÜ®c ki‰n giäi. Ngày này qua ngày khác, tôi chÌ ngÒi Çây mà 
thuy‰t giäng và Çánh phá, nhÜng hÀu h‰t b†n h† có chÎu Ç‹ š 
Çâu. Ngàn lÀn vån lÀn h† vÅn ti‰p tøc dÅm chân lên nh»ng vùng 
ÇÃt Çen tÓi, không nhÆn ra ÇÜ®c m¶t cái gì rõ ràng, Ç¶c lÆp, 
chi‰u sáng. ChÌ vì các vÎ còn thi‰u ÇÙc t¿ tin, cÙ Çi tìm ki‰n giäi 
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trên ch» nghïa væn cú. Nºa Ç©i ngÜ©i Çã Çi qua (nºa cõi træm 
næm Çã Çi qua) mà cÙ vÅn còn › låi vào kÈ khác, ti‰p tøc khiêng 
tº thi cûa chính mình nhÜ m¶t gánh n¥ng mà Çi trong cõi nhân 
gian.  Có ngày th‰ nào h† cÛng së phäi trä tiŠn giày dép. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, khi nghe tôi nói r¢ng ngoài kia không 
có pháp gì Ç‹ tìm cÀu cä, thì låi có nh»ng kÈ h†c nhân hi‹u lÀm, 
nghï r¢ng phäi Çi tìm ª bên trong. H† ngÒi xuÓng bÃt Ç¶ng, quay 
m¥t vào tÜ©ng, lÜ«i dán vào Çóc h†ng, cho r¢ng Çó là pháp môn 
cûa Bøt, cûa T°. H† lÀm to. N‰u quš vÎ cho cái tïnh (cänh thanh 
tÎnh bÃt Ç¶ng) là Çåo thì quš vÎ Çã nhÆn cái vô minh là ông chû. 
NgÜ©i xÜa Çã nói: ‘L£ng l¥ng là cái hÀm sâu Çen ngòm, thÆt là 
dÍ s®.’  N‰u ngÜ®c låi, quš vÎ nhÆn cái Ç¶ng là Çåo thì hóa ra các 
loài cây cÓi Çang Ç¶ng ÇÆy ngoài kia ÇŠu là Çåo hay sao? ñ¶ng 
là phong Çåi, bÃt Ç¶ng là ÇÎa Çåi, Ç¶ng và bÃt Ç¶ng cä hai ÇŠu 
không có t¿ tính. N‰u quš vÎ muÓn tìm nó trong cái Ç¶ng, nó së 
ÇÙng trong cái tïnh; n‰u quš vÎ muÓn tìm nó trong cái tïnh, nó së 
ÇÙng trong cái Ç¶ng, giÓng nhÜ con cá trong dòng suÓi Çang v‡ 
sóng nhäy lên.  

Này các vÎ Çåi ÇÙc, Ç¶ng và bÃt Ç¶ng chÌ là hai cänh gi§i, 
con ngÜ©i tu không vÜ§ng m¡c (vô y Çåo nhân) có th‹ sº døng 
cä Ç¶ng và bÃt Ç¶ng. 

 
6.  ThiŠn sÜ khai thÎ: 
NhÜ tôi Çây, khi có h†c giä t§i, thì tôi sº døng ba phép 

quy‰t Çoán Ç‹ ÇÓi phó v§i ba loåi cæn cÖ. N‰u ngÜ©i có cæn cÖ 
dÜ§i trung bình t§i, tôi së Çoåt cänh cûa h†, nhÜng không Çoåt 
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pháp cûa h†. N‰u ngÜ©i có cæn cÖ trên trung bình t§i, tôi së Çoåt 
cä cänh cä pháp cûa h†. N‰u là ngÜ©i có cæn cÖ bén nhåy t§i, tôi 
së không Çoåt cänh cÛng không Çoåt pháp cÛng không Çoåt 
ngÜ©i. N‰u là ngÜ©i có ki‰n giäi vÜ®t b¿c t§i, tôi së sº døng toàn 
thân Ç‹ ÇÓi phó, mà không liŒt h† vào m¶t loåi cæn cÖ nào cä. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, trong trÜ©ng h®p này, pháp l¿c cûa 
kÈ h†c nhân së không Ç‹ cho m¶t ng†n gió nào Çi qua và tÓc Ç¶ 
cûa pháp l¿c Ãy, lºa Çá và ÇiŒn quang cÛng không vÜ®t qua 
ÇÜ®c. VÎ h†c nhân Ãy chÌ cÀn ch§p m¡t là Çã Çánh mÃt s¿ tÜÖng 
giao, chÌ cÀn khªi ra m¶t niŒm là Çã Çi vào s¿ sai trái. Có hi‹u 
ÇÜ®c hay không là chÌ ngay trong giây phút Çó mà thôi. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, các vÎ mang bát, mang túi và mang 
m¶t khúc ru¶t già ÇÀy phân Çi t§i ngÜ©i ta Ç‹ tìm cÀu PhÆt và 
Pháp, quš vÎ có bi‰t ai là kÈ Çang Çi tìm cÀu Ãy không? ñó là 
m¶t kÈ sÓng Ç¶ng, linh hoåt, không vÜÖng vào dây mÖ rÍ má 
nào cä, lùa thì không vào, xua cÛng không Çi, chåy tìm thì nó 
càng lúc càng xa, không tìm thì nó ÇÙng ngay trÜ§c m¥t, ti‰ng 
nói cûa kÈ Ãy Çang v†ng ngay vào tai quš vÎ. Không có Çû niŠm 
tin nÖi Çây thì thÆt phí cä m¶t cu¶c træm næm. 

Các bån tu, chÌ trong m¶t khoänh kh¡c là ta có th‹ Çi vào 
cänh gi§i cûa Hoa Tång, Çi vào cänh gi§i cûa Bøt Tÿ Lô Giá Na, 
Çi vào các quÓc Ç¶ cûa giäi thoát, cûa thÀn thông, cûa thanh tÎnh, 
Çi vào pháp gi§i, Çi vào u‰, Çi vào tÎnh, Çi vào phàm, Çi vào 
thánh, Çi vào ngå qu› súc sinh và nÖi nào ta cÛng không tìm 
ki‰m ra ÇÜ®c cái g†i là sinh tº. TÃt cä ÇŠu chÌ là danh tØ suông 
(không danh), là hoa ÇÓm huyÍn hóa trong hÜ không, không 
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Çáng Ç‹ ta nh†c công Çi tìm b¡t. Lúc Çó thì ta së buông bÕ ÇÜ®c 
h‰t tÃt cä m†i cái Ç¡c, thÃt, thÎ và phi. 

Này các bån tu, cái thÃy vŠ PhÆt pháp cûa tôi, tôi Çã ti‰p 
nhÆn tØ các hòa thÜ®ng Ma CÓc, ñan Hà, ñåo NhÃt, Lô SÖn và 
Thåch ñÀu. S¿ trao truyŠn cûa truyŠn thÓng này Çã ph° bi‰n trên 
thiên hå, nhÜng vì chÜa tin nhÆn ÇÜ®c nên nhiŠu ngÜ©i còn nhåo 
báng.  NhÜ š chÌ cûa T° ñåo NhÃt, thuÀn nhÃt và không tåp loån 
nhÜ th‰, mà cä ba træm næm mÜÖi ngÜ©i t§i h†c cÛng không n¡m 
b¡t ÇÜ®c. T° Lô SÖn thänh thÖi và chính chân nhÜ th‰, n¡m v»ng 
ÇÜ®c cä hai chiŠu thuÆn nghÎch nhÜ th‰, mà ÇŒ tº cÛng còn 
hoang mang không thæm dò ÇÜ®c b© mé cûa trí tuŒ ngài. T° ñan 
Hà cÛng vÆy, Çùa gi«n v§i håt châu, khi Än khi hiŒn, kÈ h†c nhân 
t§i không ai là không bÎ T° la m¡ng. Hành tung cûa T° Ma CÓc 
thì Ç¡ng nhÜ vÕ cây hoàng bá, ai Ç‰n gÀn cÛng không ÇÜ®c. T° 
Thåch Cûng thì bí quy‰t là tìm ngÜ©i trên ÇÀu m¶t mÛi tên làm 
cho ai nÃy cÛng ÇŠu s® hãi. Còn cái cách hành xº cûa ông thÀy 
tu núi là tôi Çây thì Çó là s¿ thành hoåi chân th¿c (chân chính 
thành hoåi). Tôi Çùa b«n v§i s¿ thÀn bi‰n tâm linh, tôi Çi vào 
ÇÜ®c trong tÃt cä m†i cÖ cänh, và ª Çâu tôi cÛng duy trì ÇÜ®c 
(bän lïnh cûa mình là) vô s¿, cänh không bao gi© Çoåt ÇÜ®c tôi.  
N‰u có ai t§i tìm, tôi së Çi ra nhìn ngÜ©i Ãy. KÈ Ãy không bi‰t 
tôi. Tôi liŠn m¥c áo vào. áo có nhiŠu thÙ. KÈ h†c nhân nhìn thÃy 
áo, trong tâm liŠn phát sinh ki‰n giäi và kËt ngay vào ngôn cú 
cûa tôi. T¶i nghiŒp cái ông thÀy Çui mù không m¡t này quá Çi, 
ông ta nhÆn lÀm cái áo là tôi, cho tôi là ho¥c vàng ho¥c xanh 
ho¥c tr¡ng ho¥c ÇÕ. ThÃy th‰ tôi m§i cªi h‰t áo Çi và Ç‹ l¶ cái 
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‘thanh tÎnh’ ra. VÎ h†c nhân thÃy th‰, liŠn sinh tâm vui mØng và 
ham muÓn. Tôi liŠn cªi bÕ luôn cái áo ‘thanh tÎnh’ Ãy ra n»a. 
BÃy gi© kÈ h†c nhân thÃt kinh, hoang mang, cuÓng cuÒng bÕ 
chåy, nói r¢ng tôi ‘trÀn truÒng nhÜ nh¶ng.’ Tôi m§i nói v§i kÈ 
Ãy: ‘Chú có bi‰t cái con ngÜ©i m¥c áo trong tôi là ai chÜa?’ HÓt 
nhiên kÈ kia quay ÇÀu låi và nhÆn ra tôi. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, các vÎ ÇØng có kËt vào cái áo. Áo là 
bÃt Ç¶ng, chÌ có ngÜ©i m§i có th‹ m¥c áo. Có cái áo thanh tÎnh, 
có cái áo vô sinh, có cái áo bÒ ÇŠ, có cái áo ni‰t bàn, có áo T°, 
có áo Bøt. 

Các vÎ Çåi ÇÙc, n‰u nh»ng cái Çó chÌ là âm thanh, danh tØ 
và væn cú thì tÃt cä ÇŠu chÌ là nh»ng chi‰c áo ÇÜ®c bi‰n hiŒn ra, 
vÆn døng tØ huyŒt khí häi dÜ§i rÓn Çi lên làm hàm ræng lách 
cách phát ra thành câu, thành š, nên bi‰t rõ nh»ng thÙ Ãy chÌ là 
trò huyÍn hóa. 

Này các Çåi ÇÙc, bên ngoài là hành Ç¶ng phát ra âm 
thanh ngôn ng», bên trong là tâm tÜ làm phát sinh š niŒm, tÃt cä 
ÇŠu chÌ là nh»ng loåi áo. Tåi sao các vÎ låi nhÆn nh»ng cái áo Ãy 
làm ki‰n giäi chân thÆt?  N‰u cÙ ti‰p tøc nhÜ th‰ thì dù có tu träi 
qua muôn vån ki‰p nhiŠu nhÜ vi trÀn thì cÛng chÌ là Ç‹ h‰t m¥c 
áo này låi m¥c áo khác (chÜa phäi là thÀn thông mà chÌ là y 
thông), chÜa thoát ra ÇÜ®c luân hÒi sinh tº. TÃt cä ÇŠu không 
b¢ng th¿c tÆp vô s¿. ‘G¥p nhau không bi‰t nhau, trò chuyŒn tên 
ch£ng bi‰t.’ 

ñ©i nay, ngÜ©i tu không Çåt ÇÜ®c Çåo cÛng vì cÙ nhÆn 
lÀm danh t¿ làm ki‰n giäi. H† ghi chép låi nh»ng câu nói, nh»ng 
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l©i lë cûa các ông già Çã ch‰t vào trong m¶t cuÓn sách l§n, Çem 
cÃt dÃu trong bÓn næm l§p túi väi, không cho ai nhìn thÃy, cho 
nh»ng ÇiŠu ghi chép trong Çó là ‘huyŠn chÌ’, rÒi cÃt giÃu bäo 
tr†ng. LÀm to. Này b†n mù kia, trong nh»ng khúc xÜÖng khô Ãy, 
các anh tìm sao cho ra m¶t gi†t nÜ§c mát? Có m¶t b†n không 
bi‰t th‰ nào là xÃu tÓt, tØ trong giáo pháp rút ra nh»ng huyŠn 
Çàm lš luÆn, ch‰ thành væn cú lš nghïa, giÓng nhÜ bÕ vào miŒng 
nh»ng cøc phân rÒi nhä ra và m§m låi cho kÈ khác, ch£ng khác 
gì ngÜ©i th‰ tøc chÖi trò chuyŠn miŒng. M¶t Ç©i Çi qua oan 
u°ng, vÆy mà cÙ nói ‘ta là ngÜ©i xuÃt gia’. Khi có kÈ Ç‰n tham 
vÃn vŠ PhÆt pháp, chúng ngÆm miŒng, không nói nên l©i, hai 
m¡t mª ra, thÃt thÀn và Çen ngòm nhÜ nh»ng chi‰c Óng khói, 
còn miŒng thì trŒ xuÓng nhÜ th‹ m¶t chi‰c Çòn gánh trïu n¥ng 
hai ÇÀu. Nh»ng kÈ nhÜ th‰ thì dù Bøt Di L¥c có ra Ç©i bây gi© Çi 
n»a, h† cÛng bÎ Çày Çi các th‰ gi§i khác ho¥c gºi xuÓng ÇÎa ngøc 
Ç‹ nhÆn chÎu quä báo Çau kh°. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, các vÎ bôn ba kh¡p nÖi Ç‹ tìm ki‰m 
cái gì cho Ç‰n n‡i hai bàn chân cûa quš vÎ bành ra nhÜ th‰? Có 
Bøt Çâu mà tìm, có ñåo Çâu mà thành, có Pháp Çâu mà Ç¡c?   
Bøt v§i các tÜ§ng tÓt mà bån Çang Çi tìm Ãy không giÓng bån 
Çâu. MuÓn t¿ bi‰t bän tâm bån, thì phäi thÃy ÇÜ®c Bøt v§i bån 
không h®p cÛng không ly. 

Này các bån tu, chân PhÆt vô hình, chân ñåo vô th‹, 
chân Pháp vô tÜ§ng, cä ba pháp Ãy dung h®p nhau làm thành 
m¶t. Ai không thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này thì ÇŠu còn là chúng sinh v§i 
nghiŒp thÙc mang mang. 
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HÕi: Xin ThiŠn SÜ khai thÎ cho chúng con: Chân PhÆt là 

gì, chân Pháp là gì, chân ñåo là gì? 
ThiŠn SÜ Çáp: Bøt thÆt (chân PhÆt) là s¿ thanh tÎnh cûa 

tâm mình. Pháp thÆt (chân Pháp) là ánh sáng cûa thân mình. ñåo 
thÆt (chân ñåo) là ánh sáng thanh tÎnh vô ngåi (chi‰u soi) kh¡p 
chÓn.  Ba cái là m¶t, cä ba ÇŠu là giä danh mà không thÆt có. 
NgÜ©i h†c Çåo chân chính thì phäi duy trì chánh niŒm vŠ ba ÇÓi 
tÜ®ng Ãy m¶t cách miên mÆt. T° BÒ ñŠ ñåt Ma tØ ƒn ñ¶ sang 
Çây, chÌ cÓt Çi tìm ki‰m cho ÇÜ®c m¶t con ngÜ©i không bÎ kÈ 
khác làm mê ho¥c. CuÓi cùng ngài g¥p ÇÜ®c HuŒ Khä, T° thÙ 
hai.  ChÌ v§i m¶t câu nói thôi ngài Çã giúp cho T° HuŒ Khä giác 
ng¶ và thÃy rõ r¢ng tÃt cä công phu trÜ§c Çó ÇŠu là vô døng. 
Theo cái thÃy cûa tôi, thì chúng ta không khác gì T° và Bøt, 
hi‹u ngay ÇÜ®c câu ÇÀu thì ta trª thành bÆc thÀy cûa T° và Bøt, 
và n‰u Ç‰n câu thÙ hai ta m§i hi‹u thì ta cÛng có th‹ trª thành 
bÆc thÀy cûa loài ngÜ©i và loài tr©i.  NhÜng n‰u Ç‰n câu thÙ ba 
m§i hi‹u thì ta t¿ cÙu ta cÛng còn chÜa ÇÜ®c huÓng hÒ là mong 
làm thÀy thiên hå. 

 
 

 
HÕi: T° BÒ ñŠ ñåt Ma qua Çây có š gì? 
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ThiŠn SÜ Çáp: N‰u Çã có š, thì t¿ cÙu mình cÛng chÜa 
ÇÜ®c (huÓng hÒ Ç‹ Ç¶ ngÜ©i). 

HÕi: N‰u không có š, thì làm sao T° thÙ hai Ç¡c pháp 
ÇÜ®c? 

ThiŠn SÜ Çáp: ñ¡c tÙc là vô Ç¡c. 
HÕi: N‰u Ç¡c quä là bÃt Ç¡c, thì làm sao låi có cái š bÃt 

Ç¡c? 
ThiŠn SÜ Çáp:  CÛng vì Çi tìm tâm kh¡p nÖi mà không 

ngÜng ÇÜ®c, cho nên T° m§i nói: ‘Ô hay! KÈ trÜ®ng phu kia. 
Sao ngÜÖi có ÇÀu rÒi mà còn Çi tìm ÇÀu mãi vÆy?’ Nghe ÇÜ®c 
câu nói Ãy mà bi‰t Çem ánh sáng trª vŠ soi chi‰u t¿ tâm, không 
còn tìm cÀu cái gì khác n»a, thì mình bi‰t ÇÜ®c thân và tâm mình 
không khác gì v§i thân và tâm cûa T° và Bøt, và ngay trong giây 
phút này Çåt ÇÜ®c trång thái vô s¿. Cái Çó m§i g†i là Ç¡c pháp. 

Này các Çåi ÇÙc, trong gi© phút này Çây, vì vån bÃt Ç¡c 
dï cho nên tôi m§i nói ra nh»ng l©i nói không mÃy tao nhã.  Quš 
vÎ ÇØng có vì vÆy mà hi‹u lÀm tôi. Theo cái thÃy cûa tôi thì thÆt 
ra ch£ng có Çåo lš gì Ç‹ cho ta thuy‰t giäng.  N‰u cÀn làm gì thì 
cÙ làm Çi, n‰u không thì cÙ nghÌ ngÖi Çi cho khÕe. 

Kh¡p nÖi ngÜ©i ta nói løc Ç¶ vån hånh là PhÆt pháp, còn 
tôi thì tôi nói Çó chÌ là nh»ng phÜÖng tiŒn Çi‹m trang, nh»ng 
phÜÖng tiŒn Ç‹ mình làm PhÆt s¿ chÙ chÜa phäi là PhÆt pháp.  
Cho Ç‰n nh»ng viŒc nhÜ trì trai, gi» gi§i, bÜng m¶t bát dÀu ÇØng 
Ç‹ nó sóng sánh rÖi ra m¶t gi†t v.v..., tÃt cä nh»ng cái Ãy n‰u 
không có khä næng làm cho con m¡t Çåo cûa quš vÎ sáng ra thì 
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rÓt cu¶c quš vÎ cÛng phäi bÎ ngÜ©i ta Çòi trä tiŠn cÖm nÜ§c nhÜ 
thÜ©ng. Tåi sao? 

 
Vào Çåo không thông lš 
Luân hÒi ÇŠn tín thí 
TrÜªng giä tám mÜÖi mÓt 
Cây khô ra m¶c nhï 
 

Dù cho quš vÎ có ª m¶t mình trên ÇÌnh cô phong, m‡i 
ngày æn m¶t b»a, ngÒi thiŠn suÓt Çêm, không Ç¥t lÜng xuÓng, tu 
tÆp sáu th©i m¶t ngày tinh chuyên, thì quš vÎ cÛng chÌ là nh»ng 
ngÜ©i Çang tåo nghiŒp.  Dù cho quš vÎ có bÓ thí cä quÓc thành, 
thê tº, ÇÀu, m¡t, tûy, não, voi, ng¿a, bäy báu, m†i thÙ ÇŠu Çem 
ra cho h‰t thì nh»ng cái Ãy rÓt cu¶c cÛng chÌ làm Çau nhÙc thân 
tâm, Çem vŠ nh»ng quä báo kh° Çau. TÃt cä ÇŠu không b¢ng làm 
m¶t kÈ vô s¿, thuÀn nhÃt, không tåp loån. Cho dù các vÎ BÒ Tát 
Çã Çi qua mÜ©i ÇÎa có muÓn Çem h‰t tâm mình mà Çi tìm dÃu v‰t 
cûa m¶t ngÜ©i tu vô s¿ nhÜ th‰ cÛng không tìm ra ÇÜ®c. Sª dï 
ngÜ©i Ãy ÇÜ®c chÜ thiên ca tøng, ÇÜ®c ñÎa thÀn nâng gót, ÇÜ®c 
chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng xÜng tán, là tåi vì sao? Tåi vì nh»ng ngÜ©i 
tu Ãy, ngay trong giây phút hiŒn tåi, Çang ngÒi Çây nghe pháp 
mà Çang không Ç‹ låi dÃu v‰t gì. 
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HÕi: ‘Bøt ñåi Thông Trí Th¡ng ngÒi trong Çåo tràng 
trong mÜ©i ki‰p liên tøc mà PhÆt pháp không bi‹u hiŒn trÜ§c 
m¡t, và ngài không th¿c hiŒn ÇÜ®c PhÆt Çåo.’  Câu Ãy có nghïa 
gì? 

ThiŠn SÜ Çáp:  ñåi Thông có nghïa là ª Çâu cÛng t¿ 
mình Çåt t§i ÇÜ®c s¿ thÆt vô tánh và vô tÜ§ng cûa vån pháp. Trí 
Th¡ng có nghïa là ª Çâu cÛng không có m¶t niŒm nghi ho¥c, 
không thÃy mình có Ç¡c bÃt cÙ m¶t pháp nào. Bøt có nghïa là s¿ 
thanh tÎnh cûa tâm, ánh sáng (cûa s¿ thanh tÎnh) Ãy thÃu triŒt 
ÇÜ®c cùng pháp gi§i. MÜ©i ki‰p liên tøc ngÒi ª Çåo tràng chính 
là mÜ©i Ba La MÆt. PhÆt pháp không bi‹u hiŒn trÜ§c m¡t có 
nghïa là PhÆt vÓn không sinh, Pháp vÓn không diŒt, thì làm sao 
bi‹u hiŒn trÜ§c m¡t? Không th¿c hiŒn ÇÜ®c PhÆt Çåo có nghïa là 
Bøt Çâu có cÀn thành Bøt n»a. C° nhân nói: ‘Bøt thÜ©ng ª th‰ 
gian mà không nhiÍm pháp th‰ gian.’ Này các bån tu, n‰u quš vÎ 
muÓn làm Bøt thì ÇØng tùy thu¶c vào vån vÆt. Tâm sinh thì m†i 
pháp sinh, tâm diŒt thì m†i pháp diŒt, m¶t tâm không sinh, thì 
các pháp không làm gì mình ÇÜ®c n»a. 

Trong th‰ gian cÛng nhÜ ngoài th‰ gian (xuÃt th‰ gian), 
ch£ng có Bøt mà cÛng ch£ng có Pháp, không thÆt s¿ có trong 
giây phút hiŒn tåi mà cÛng ch£ng së là không trong tÜÖng lai.  
DÀu nói có cái gì Çi n»a, thì Çó cÛng chÌ là nh»ng danh ngôn và 
chÜÖng cú, chÌ có tác døng ti‰p dÅn ÇÜ®c b†n con nít. PhÜÖng 
tiŒn thi‰t lÆp ra nhÜ thuÓc Ç‹ trÎ bŒnh, s¿ bi‹u hiŒn danh cú có ra 
là vì th‰. V§i låi danh cú không t¿ g†i mình là danh cú. Chính 
quš vÎ Çang có m¥t Çây trong gi© phút này v§i cái linh giác thÃy, 
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nghe sáng r« nhÜ m¶t ng†n ÇuÓc chi‰u sáng kia, chính quš vÎ 
m§i là ngÜ©i Çã an bày ra tÃt cä các danh cú. 

 
 
7.  ThiŠn sÜ khai thÎ: 
Các vÎ Çåi ÇÙc, phäi tåo ra næm nghiŒp vô gián thì m§i 

ÇÜ®c giäi thoát. 
HÕi: Næm nghiŒp vô gián là gì? 
ThiŠn SÜ Çáp: Næm nghiŒp vô gián là gi‰t cha, gi‰t mË, 

làm Bøt chäy máu, chia rë tæng Çoàn và thiêu ÇÓt linh tÜ®ng.  
Cha ª Çây có nghïa là vô minh.  N‰u quš vÎ ngÜng ÇÜ®c s¿ tìm 
cÀu, dù cho trong m¶t khoänh kh¡c, cái sinh khªi và cái hoåi 
diŒt (cûa các Pháp) nhÜ ti‰ng vang âm hÜªng v§i hÜ không, n‰u 
quš vÎ trong trÜ©ng h®p nào cÛng vô s¿ ÇÜ®c, thì Çó là Çã gi‰t 
ÇÜ®c cha vô minh. MË Çây là s¿ tham ái. N‰u quš vÎ trong khi Çi 
vào cõi Døc Ç‹ tìm cÀu ÇÓi tÜ®ng cûa s¿ tham ái mà có th‹, dù 
cho trong m¶t khoänh kh¡c, thÃy ÇÜ®c r¢ng các pháp ÇŠu Không 
và bÃt cÙ nÖi Çâu cÛng ÇÜ®c vô trÜ§c, Çó g†i là gi‰t ÇÜ®c mË 
tham døc. Bøt ª Çây là s¿ vÜ§ng m¡c vào các ki‰n giäi phân 
biŒt. N‰u quš vÎ Çi vào trong pháp gi§i thanh tÎnh mà không làm 
phát sinh nh»ng ki‰n giäi phân biŒt, dù chÌ trong m¶t sát na, t§i 
Çâu cÛng gi» ÇÜ®c trí vô phân biŒt cûa mình, Çó là quš vÎ Çã làm 
Bøt (cûa bi‰n k‰ sª chÃp) chäy máu. Tæng Çoàn ª Çây là s¿ 
vÜ§ng m¡c vào các š niŒm phiŠn não và sª y. N‰u quš vÎ Çåt 
ÇÜ®c cái thÃy là tÃt cä các phiŠn não và k‰t sº ÇŠu không và 
ch£ng có ch‡ nÜÖng t¿a (sª y), thì dù chÌ trong m¶t khoänh 
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kh¡c, quš vÎ cÛng Çã phá ÇÜ®c tæng Çoàn cûa phiŠn não, k‰t sº 
và sª y. Kinh tÜ®ng ª Çây là nh»ng š niŒm vŠ nhân duyên, vŠ 
tâm và vŠ pháp. N‰u quš vÎ, dù chÌ trong m¶t khoänh kh¡c, thÃy 
ÇÜ®c tính Không cûa nhân duyên, cûa tâm và cûa pháp và Çoån 
trØ ÇÜ®c tÃt cä nh»ng khái niŒm mình có vŠ nhân duyên, vŠ tâm 
và vŠ pháp, Çó là quš vÎ Çã thiêu ÇÓt ÇÜ®c các kinh tÜ®ng cûa 
khái niŒm, cûa tâm và cûa pháp. 

Này các vÎ Çåi ÇÙc, n‰u làm ÇÜ®c nhÜ th‰, các vÎ së 
không còn bÎ kËt vào các danh tØ phàm và thánh. 

Quš vÎ trong m‡i š niŒm Çã quen nhìn vào n¡m tay 
không và ngón tay chÌ, cho Çó là s¿ thÆt, d¿a trên cæn cänh mà 
hình dung ra các pháp hÜ ngøy không thÆt có. Các vÎ có m¥c 
cäm t¿ ti, cho nên chÌ bi‰t khúm núm co rút mình låi, và ti‰p tøc 
nói: ‘Ta chÌ là m¶t kÈ phàm phu, còn vÎ Ãy là m¶t bÆc thánh 
nhân.’ B†n tr†c ÇÀu ngu ngÓc kia Öi! Tåi sao các ngÜÖi låi chåy 
Çi hÓi hä tìm cái ch‰t b¢ng cách Ç¶i lÓt sÜ tº lên ÇÀu Ç‹ kêu 
thành ti‰ng cûa nh»ng con dã can nhÜ th‰?  Là kÈ Çåi trÜ®ng phu 
mà tåi sao các ngÜÖi không thª ra ÇÜ®c khí phách cûa kÈ Çåi 
trÜ®ng phu?  Nh»ng gì Çã có s¤n trong nhà mình mà mình không 
tin, låi cÙ Çi tìm ki‰m ª nh»ng nhà khác? Tåi sao låi cÙ sa vào 
cái bÅy danh cú cûa c° nhân, h‰t nÜÖng vào âm låi t¿a vào 
dÜÖng, rÓt cu¶c ch£ng t¿ mình Çåt ÇÜ®c gì cä. G¥p hoàn cänh 
nào cÛng bám vào, g¥p ÇÓi tÜ®ng nào cÛng n¡m b¡t, ti‰p xúc t§i 
Çâu thì bÎ lØa gåt t§i Çó, quš vÎ không hŠ có tiêu chuÄn nhÆn 
thÙc nào cä. 
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Các bån tu, các bån ÇØng bÎ kËt vào l©i nói cûa ông thÀy 
tu núi này. Tåi sao? Tåi vì nh»ng l©i tôi nói không th¿c s¿ có 
nŠn täng nào cä, Çó chÌ là nh»ng bÙc vë nhÃt th©i trên không 
gian, dù chúng là nh»ng hình tÜ®ng có màu có s¡c. Này các bån 
tu, ÇØng lÃy Bøt làm tiêu chuÄn tuyŒt ÇÓi. Theo tôi thì cái quan 
niŒm ta có vŠ Bøt Ãy cÛng chỉ nhÜ m¶t cái hÓ xí, và theo nghïa 
Çó, BÒ Tát và La Hán cÛng chÌ là nh»ng kÈ Çem t§i gông cùm.  
Vì vÆy m§i có hiŒn tÜ®ng Væn Thù mang gÜÖm t§i gi‰t CÒ ñàm 
và ÐÖng QuÆt Ma Çem Çao t§i chém Thích Ca. 

Này các bån tu, Bøt không phäi là cái gì mà quš vÎ có th‹ 
n¡m b¡t ÇÜ®c, cho Ç‰n giáo lš ba thØa, næm tánh, ÇÓn giáo, viên 
giáo, tích môn, bän môn v.v..., tÃt cä chÌ là thuÓc và bŒnh cùng 
hiŒn khªi ÇÓi lÆp nhau nhÃt th©i, không phäi là nh»ng pháp có 
thÆt.  Mà dù cho có cái gì Çi n»a thì Çó cÛng chÌ là nh»ng cái giä 
bày nhÜ có thÆt, nh»ng bi‹u hiŒn tåm th©i dÜ§i dång væn t¿ Ç‹ 
cho công chúng có tåm th©i mà sº døng. ChÌ nói th‰ thôi! 

Này các bån tu, có m¶t b†n thÀy tu th¿c tÆp hÜ§ng n¶i 
công phu, nghï r¢ng mình Çang mong cÀu pháp xuÃt th‰. H† 
lÀm. CÀu Bøt thì mÃt Bøt. CÀu ñåo thì mÃt ñåo. CÀu T° thì mÃt 
T°. Các Çåi ÇÙc, ÇØng lÀm! Tôi không cÀn quš vÎ giäi thích kinh 
luÆn cho hay, không cÀn quš vÎ làm quÓc vÜÖng hay Çåi thÀn, tôi 
không cÀn quš vÎ biŒn giäi thao thao nhÜ m¶t dòng sông, tôi 
cÛng không cÀn quš vÎ trª thành nh»ng bÆc thông minh và trí 
tuŒ. Tôi chÌ cÀn quš vÎ có ÇÜ®c ki‰n giäi chân chính.  N‰u quš vÎ 
có giäng giäi ÇÜ®c m¶t træm b¶ kinh luÆn Çi n»a thì quš vÎ cÛng 
không b¢ng ÇÜ®c m¶t ông thÀy tu tÀm thÜ©ng mà vô s¿. Giäng 
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giäi ÇÜ®c kinh luÆn m¶t cách thao thao chÌ làm cho các vÎ thêm 
t¿ hào t¿ Ç¡c và sinh ra khinh miŒt kÈ khác. ñó cÛng chÌ là tâm 
s¿ cûa b†n A tu la, chÌ nghï Ç‰n th¡ng båi. Vô minh và s¿ tranh 
chÃp nhân ngã chÌ làm l§n lên cái nghiŒp ÇÎa ngøc. Tÿ khÜu 
ThiŒn Tinh (Sunaksatra) ÇÃy, thông giäi ÇÜ®c mÜ©i hai th‹ tài 
cûa kinh Çi‹n vÆy mà vÅn phäi rÖi vào ÇÎa ngøc nhÜ thÜ©ng, 
không còn ÇÜ®c ª låi trên trái ÇÃt.  HÖn h‰t là nên vô s¿ và chÃm 
dÙt m†i tìm cÀu, Çói thì æn, buÒn ngû thì nh¡m m¡t låi, kÈ ngu 
có th‹ cÜ©i ta, nhÜng ngÜ©i trí së hi‹u ÇÜ®c ta. 

Này các bån tu, ÇØng Çi tìm cÀu gì trong væn t¿ Ç‹ cho 
tâm mình thêm Ç¶ng, trí mình thêm mŒt và ph°i mình phäi h§p 
vào nh»ng luÒng khí lånh, vô ích.  Chi b¢ng thÃy ÇÜ®c trong m¶t 
khoänh kh¡c r¢ng các hiŒn tÜ®ng duyên khªi là vô sinh và siêu 
viŒt ÇÜ®c cä các vÎ bÒ tát quyŠn h†c trong ba thØa. 

Các vÎ Çåi ÇÙc, ÇØng chÀn chØ cho qua ngày tháng.  
Ngày xÜa, khi chÜa thÃy Çåo, còn Çang ª trong vùng m© mÎt Çen 
tÓi, tôi Çã không lúc nào dám làm bi‰ng, bÀu máu nóng trong 
ngÜ©i luôn luôn thúc ÇÄy tôi bôn ba Çi tham cÀu h†c Çåo. Sau Çó 
nh© Çåt ÇÜ®c trí l¿c, bây gi© m§i có dÎp ngÒi Çây nói chuyŒn v§i 
quš vÎ. Tôi khuyên quš vÎ là ÇØng vì chuyŒn cÖm áo và danh l®i 
mà Ç‹ thì gi© Çi qua. G¥p ÇÜ®c thiŒn tri thÙc là m¶t ÇiŠu hy h»u, 
cÛng giÓng nhÜ g¥p hoa Üu Çàm Çang Ç¶ nª, lâu l¡m m§i có m¶t 
lÀn. Có nh»ng vÎ tØ kh¡p nÖi vŠ Çây, nghe nói có lão già Lâm 
T‰, liŠn tìm t§i ÇÎnh vÃn nån thº giæng bÅy Ç‹ lØa tôi nói ra 
nh»ng l©i ngôn giáo, nhÜng các vÎ Ãy Çã thÃt båi. Và khi lão tæng 
này Çã ÇÜa toàn thân ra Ç‹ phÖi bày công døng, thì quš vÎ Ãy 
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ngÒi Çó hai m¡t tráo trÜng, miŒng câm nhÜ h‰n, hoang mang Ç‰n 
n‡i không bi‰t trä l©i tôi ra sao. Tôi xin nói cho quš vÎ bi‰t: v§i 
sÙc dÅm Çåp cûa rÒng voi thì lØa ng¿a không th‹ nào chÎu n°i. 

Các vÎ Ãy Çã Çi kh¡p nÖi, Çã trÕ ng¿c v‡ sÜ©n, nói r¢ng 
mình hi‹u thiŠn hi‹u Çåo. NhÜng các vÎ Ãy Çã không th‹ không 
t§i Çây, có khi Çi hai ngÜ©i, có khi Çi ba ngÜ©i m¶t lúc, nhÜng 
rÓt cu¶c t§i Çây h† cÛng ch£ng phô trÜÖng ÇÜ®c m¶t cái gì cä. 
Úi chà! Các vÎ cÙ Çem cái thân và cái tâm Ãy cûa quš vÎ Çi kh¡p 
nÖi Ç‹ khua tung hai mänh da môi, lØa gåt dân trong xóm, coi 
chØng có ngày së bÎ æn thi‰t b°ng. B†n h† không phäi là thÆt 
ngÜ©i xuÃt gia Çâu, kÿ th¿c h† Çang bÎ lùa vŠ cänh gi§i A tu la.  
Ch‡ chí lš cûa Çåo không phäi là dùng lš luÆn Ç‹ ÇŠ cao giáo lš 
cûa mình và Ç‹ chinh phøc ngÜ©i Çåo khác. ChÜ Bøt và chÜ T° 
nÓi ti‰p nhau cÛng Çi theo tinh thÀn này và cÛng không có chû 
Çích nào khác. N‰u các ngài có thi‰t lÆp ngôn giáo thì nh»ng 
ngôn giáo này cÛng chÌ n¢m trong nh»ng mô thÙc giáo hóa ÇÜa 
ngÜ©i vào các phåm trù ba thØa, næm tánh và quä báo tr©i ngÜ©i. 
Giáo pháp viên ÇÓn thì không nhÜ th‰. ñÒng tº ThiŒn Tài thÆt ra 
chÜa tØng Çi qua m¶t cu¶c tham vÃn tìm cÀu nào cä. 

Các vÎ Çåi ÇÙc, ÇØng sº døng tâm š m¶t cách lÀm låc.  
Bi‹n l§n không bao gi© chÃp nhÆn tº thi. Mang gánh n¥ng cûa 
tâm lš tìm cÀu mà rong ru°i kh¡p nÖi trong thiên hå, ÇiŠu này 
chÌ gây thêm chÜ§ng ngåi cho cái thÃy cûa chính tâm mình.  
N‰u m¥t tr©i không bÎ mây che thì kh¡p nÖi bÀu tr©i ÇÜ®c chi‰u 
sáng. M¡t không bÎ døi thì së không có hoa ÇÓm trong hÜ không. 
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Này các bån tu, n‰u các bån muÓn sÓng theo tinh thÀn 
cûa Pháp thì chÌ cÀn chÃm dÙt nghi ng©. Tri‹n khai ra thì ôm lÃy 
cä pháp gi§i, thu vén låi thì tÖ tóc cÛng không dung, m¶t mình 
sáng r«, chÜa tØng thi‰u thÓn. Cái mà tai không nghe, m¡t không 
thÃy, ta g†i nó là cái gì? NgÜ©i xÜa nói: Nói nó là m¶t vÆt thì 
cÛng không Çúng. Quš vÎ hãy t¿ mình quán chi‰u xem có cái gì 
khác hÖn không? Nói mãi cÛng không cùng, m‡i ngÜ©i phäi t¿ 
n‡ l¿c.  Xin chào quš vÎ. 
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II - ñÓi TrÎ Cæn CÖ 
 
 
   Quan Phû ThÜ©ng ThÎ h† VÜÖng cùng v§i các quan 

thÌnh thiŠn sÜ lên pháp t†a. ThiŠn sÜ bÜ§c lên nói: 
- Hôm nay vì viŒc bÃt Ç¡c dï thuÆn theo nhân tình cho 

nên tôi m§i lên ngÒi trên pháp tòa này. N‰u nói Ç‰n chuyŒn 
chính thÙc ÇŠ xướng viŒc l§n cûa truyŠn thÓng t° tông ThiŠn, tôi 
së không th‹ mª miŒng ra ÇÜ®c và quš vÎ cÛng së không bi‰t Ç¥t 
chân vào Çâu. NhÜng hôm nay vì quan ThÜ©ng ThÎ cÙ thÌnh cÀu 
mãi thì làm sao tôi còn có th‹ giÃu kín ÇÜ®c tông chÌ cÜÖng y‰u 
cûa ThiŠn? VÆy thì có vÎ chi‰n tÜ§ng nào muÓn phÃt c© mª trÆn 
thì hãy xin ra ÇÓi diŒn v§i Çåi chúng Çây Ç‹ nêu ra vài chÙng cÙ 
xem sao? 

Có m¶t vÎ xuÃt gia bÜ§c ra hÕi: 
- ñåi š cûa PhÆt pháp là gì? 
ThiŠn sÜ hét. VÎ xuÃt gia kia låy. ThiŠn sÜ nói: 
- Ông thÀy này có th‹ nói chuyŒn ÇÜ®c ÇÃy. 
 

 
 
M¶t vÎ khác hÕi: 
- ThiŠn sÜ xÜ§ng lên khúc hát cûa truyŠn thÓng nào, và 

ti‰p nÓi tông phong cûa ai? 
SÜ Çáp: 
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- Ngày xÜa hÒi tôi còn ª v§i thÀy Hoàng Bích, ba lÀn tôi 
Ç¥t câu hÕi, ba lÀn bÎ Çánh. 

VÎ này suy nghï. SÜ liŠn hét. Sau Çó sÜ còn Çánh thêm 
cho m¶t cái và nói: 

- ThÀy ÇØng có mong Çóng c†c trong hÜ không. 
 

 
 
Có vÎ t†a chû lên hÕi: 
- Giáo lš cûa ba thØa và cûa mÜ©i hai th‹ tài không lš 

không làm sáng lên ÇÜ®c tính Bøt trong ta? 
ThiŠn sÜ nói 
- CÕ hoang cûa (vÜ©n tâm) thÀy, thÀy chÜa tØng x§i. 
T†a chû thÜa: 
- Không có lš Bøt låi Çánh lØa ngÜ©i? 
SÜ hÕi: 
- Bøt ª Çâu? 
VÎ t†a chû không nói ÇÜ®c. SÜ bäo: 
- Có quan ThÜ©ng ThÎ ª Çây mà thÀy låi muÓn gåt ông 

thÀy tu già này hä? Rút lui mau, rút lui mau! ñ‹ ch‡ cho ngÜ©i 
khác hÕi. 

ThiŠn sÜ låi nói: 
- Vì viŒc l§n cho nên chúng ta m§i thi‰t lÆp ra bu°i tiŒc 

pháp hôm nay. Còn ai muÓn hÕi hay nói gì n»a không? Hãy mau 
ra Çây. (Tôi nói trÜ§c cho quš vÎ bi‰t) Khi quš vÎ vØa mª miŒng 
ra, thì quš vÎ Çã Çánh mÃt cái liên hŒ rÒi. Tåi sao? Quš vÎ có 

Tinh Y‰u Lâm T‰ Løc  - 181



 
___________________________________________________ 
NgÒi chÖi v§i T° - NgÒi nghe T° dåy 

nghe ĐÙc Th‰ Tôn nói r¢ng ‘pháp không dính t§i væn t¿, không 
thu¶c nhân cÛng không do duyên’ hay không? ChÌ vì ÇÙc tin cûa 
quš vÎ nÖi t¿ thân còn chÜa t§i, cho nên hôm nay chúng ta chÌ có 
ÇÜ®c nh»ng giây leo kš sinh (nh»ng l©i nói lÈ), chÌ có tác døng 
làm ûng trŒ cái tâm cûa quan ThÜ©ng ThÎ và cûa các quan khác, 
và làm cho PhÆt tính cûa quš vÎ Ãy thêm lu m©. TÓt hÖn là nên 
rút lui.  

RÒi thiŠn sÜ hét lên và nói : 
- Nh»ng ngÜ©i niŠm tin båc nhÜ®c kia Öi, bÕ ra cä ngày 

Ç‹ chÌ nói qua nói låi nhÜ vÆy cÛng vô ích thôi! Quš vÎ ÇÙng lâu 
mÕi chân rÒi, vÆy xin tåm biŒt! 

 
 

 
Có lÀn thiŠn sÜ Ç‰n Hà phû. Quan ThÜ©ng ThÎ h† VÜÖng 

thÌnh thiŠn sÜ lên pháp tòa. Lúc bÃy gi© có thÀy Ma CÓc bÜ§c ra 
hÕi: 

- Trong ngàn m¡t ngàn tay cûa ÇÙc ñåi Bi, con m¡t nào 
là con m¡t chính?   

ThiŠn sÜ nói: 
- Trong ngàn m¡t ngàn tay cûa ÇÙc ñåi Bi, con m¡t nào 

là con m¡t chính? Nói mau, nói mau! 
 Ma CÓc kéo thiŠn sÜ xuÓng tòa rÒi t¿ ngÒi lên trên tòa.  

ThiŠn sÜ Ç‰n gÀn, nói: 
- Không hi‹u? 
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Ma CÓc còn Çang lÜ«ng l¿ thì thiŠn sÜ kéo Ma CÓc 
xuÓng, rÒi t¿ ngÒi lên. Ma CÓc Çi ra khÕi pháp ÇÜ©ng. ThiŠn sÜ 
cÛng Çi xuÓng. 

 
 

 
M¶t hôm thiŠn sÜ lên pháp ÇÜ©ng nói:  
- Trên ÇÓng thÎt ÇÕ au này có m¶t con ngÜ©i thÆt không 

có vÎ trí, thÜ©ng Çi ra Çi vào ngay trÜ§c m¥t quš vÎ. Ai chÜa thÃy 
ÇÜ®c thì hãy nhìn kÏ xem, nhìn kÏ xem! 

Lúc bÃy gi© có m¶t vÎ xuÃt gia Çi lên, hÕi: 
- Con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí là gì? 
ThiŠn sÜ tØ thiŠn sàng bÜ§c xuÓng, n¡m lÃy vÎ Ãy và bäo: 
- ThÀy nói Çi, thÀy nói Çi (con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí 

là gì?). 
VÎ Ãy lÜ«ng l¿. ThiŠn sÜ bèn thä vÎ Ãy ra rÒi nói: 
- Con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí là cái c†ng cÙt khô gì? 
Nói xong liŠn quay vŠ phÜÖng trÜ®ng. 
 

 
 
ThiŠn sÜ vØa lên pháp ÇÜ©ng thì có m¶t vÎ xuÃt gia ra 

låy. SÜ hét. VÎ xuÃt gia nói:  
- Xin lão hòa thÜ®ng ÇØng thº con. 
ThiŠn sÜ hÕi: 
- ThÀy nói tôi nghe Çi, cái (ti‰ng hét) Ãy Çã rÖi vào Çâu?  
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VÎ xuÃt gia liŠn hét. 
 

 
 
Có m¶t vÎ thÀy khác lên hÕi: 
- ñåi š cûa PhÆt pháp là gì?  
ThiŠn sÜ hét. ThÀy Ãy låy. ThiŠn sÜ hÕi : 
- Khuy‰t Çi‹m là ª ch‡ nào? 
ThÀy Ãy nói: 
- N‰u tái phåm së không tha thÙ lÀn n»a. 
ThiŠn sÜ liŠn hét. 
 

 
 
Hôm Ãy hai vÎ thû t†a cûa hai thiŠn ÇÜ©ng vØa thÃy nhau 

thì ÇÒng th©i cùng hét. Có m¶t thÀy hÕi thiŠn sÜ: 
- Trong trÜ©ng h®p này có chû có khách Çàng hoàng 

không? 
ThiŠn sÜ nói: 
- Chû khách rõ ràng Çó. 
Và thiŠn sÜ nói: 
- ñåi chúng, n‰u quš vÎ muÓn bi‰t vŠ nguyên t¡c tÙ tân 

chû thì hãy t§i hÕi hai vÎ thû t†a hai thiŠn ÇÜ©ng. 
Nói xong thiŠn sÜ bÜ§c xuÓng. 
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ThiŠn sÜ lên pháp ÇÜ©ng, có m¶t vÎ xuÃt gia hÕi: 
- ñåi š PhÆt pháp là gì? 
ThiŠn sÜ ÇÜa phÃt trÀn lên. VÎ Ãy hét và bÎ thiŠn sÜ Çánh 

cho m¶t cái. Låi có m¶t vÎ xuÃt gia khác lên hÕi: 
- ñåi š PhÆt pháp là gì? 
ThiŠn sÜ cÛng ÇÜa phÃt trÀn lên. VÎ Ãy hét. ThiŠn sÜ cÛng 

hét. VÎ Ãy do d¿, liŠn bÎ thiŠn sÜ Çánh. ThiŠn sÜ m§i bäo: 
- Này Çåi chúng, ngÜ©i vì pháp thì không s® táng thÃt 

thân mång. Hai mÜÖi næm vŠ trÜ§c hÒi còn ª v§i tiên sÜ Hoàng 
Bích, ba lÀn t§i hÕi vŠ Çåi š PhÆt pháp ba lÀn tôi ÇÜ®c ban cho 
m¶t gÆy, cÛng giÓng nhÜ ÇÜ®c tiên sÜ s© ÇÀu b¢ng m¶t cành 
ngäi cÙu (armoise) vÆy. ñ‰n hôm nay tôi vÅn còn nh§ Ç‰n lÀn 
ÇÜ®c Ngài Çánh. VÆy thì ai có th‹ lên Çây giúp tôi sÓng låi giây 
phút Ãy? 

Lúc bÃy gi© có m¶t vÎ xuÃt gia r©i ch‡ ngÒi trong chúng 
Çi lên và nói: 

- Con Çây có th‹ làm ÇÜ®c viŒc Ãy. 
ThiŠn sÜ cÀm gÆy ÇÜa cho vÎ kia. VÎ kia ngÀn ngåi khi 

ti‰p nhÆn cây gÆy. ThiŠn sÜ liŠn Çánh cho vÎ Ãy m¶t gÆy. 
 

 
 
ThiŠn sÜ lên pháp ÇÜ©ng, có vÎ xuÃt gia hÕi: 
- ChuyŒn ÇÀu lÜ«i gÜÖm bén là chuyŒn gì vÆy? 
ThiŠn sÜ nói:  
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- Nguy rÒi! Nguy rÒi! 
VÎ kia lÜ«ng l¿, liŠn bÎ thiŠn sÜ Çánh cho m¶t cái. 
 

 
 
Låi có ngÜ©i hÕi: 
- Trong trÜ©ng h®p ngÜ©i hành giä Thåch ThÃt giã gåo, 

giây phút anh ta quên mÃt viŒc dÆm chân xuÓng chày thì anh ta 
Çi Çâu? 

ThiŠn sÜ nói: 
- Chìm xuÓng suÓi sâu. 
ThiŠn sÜ låi nói:  
- Dù có ai t§i v§i tôi Çi n»a thì tôi cÛng không phø lòng 

ngÜ©i Ãy. Luôn luôn tôi bi‰t kÈ Ãy tØ Çâu t§i. N‰u ngÜ©i Ãy t§i 
v§i tÜ th‰ Ãy, thì ngÜ©i Ãy cÛng giÓng nhÜ t¿ Çánh mÃt mình, n‰u 
ngÜ©i Ãy không t§i v§i tÜ th‰ Ãy, thì cÛng nhÜ không có dây mà 
ngÜ©i Ãy t¿ trói mình. Này quš vÎ, bÃt cÙ lúc nào cÛng vÆy, ÇØng 
có Ç¡n Ço suy nghï loån lên nhÜ th‰. Hi‹u hay không hi‹u ÇŠu là 
sai lÀm. Tôi nói huœch toËt ra nhÜ th‰ Çó. Thiên hå có nói hành 
tôi thì cÙ nói, không sao. Quš vÎ ÇÙng lâu mÕi chân rÒi, xin hËn 
dÎp khác! 

 
 

 
ThiŠn sÜ lên pháp ÇÜ©ng và khai thÎ: 
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- M¶t ngÜ©i ÇÙng trên chót vót ÇÌnh cô phong không có 
ÇÜ©ng ra, còn m¶t ngÜ©i ÇÙng gi»a ngã tÜ không ti‰n thÓi ÇÜ®c.  
Gi»a hai kÈ Ãy, ai t§i trÜ§c, ai t§i sau?  ñØng giä b¶ làm Duy Ma 
CÆt cÛng ÇØng Çóng vai Phó Çåi sï. Xin chào quš vÎ. 

 
 

 
ThiŠn sÜ lên pháp ÇÜ©ng và nói: 
- Có m¶t ngÜ©i Çang mãi mãi ª ngoài ÇÜ©ng mà chÜa hŠ 

lìa khÕi nhà cºa, có m¶t ngÜ©i Çã lìa nhà cºa, nhÜng mà không 
Çang ª ngoài ÇÜ©ng. Trong hai ngÜ©i Ãy, ai là kÈ Çáng ÇÜ®c 
thiên và nhân cúng dÜ©ng? 

Nói xong liŠn bÜ§c xuÓng. 
 

 
 
ThiŠn sÜ lên pháp ÇÜ©ng. Có vÎ xuÃt gia hÕi: 
- Câu nói thÙ nhÃt là gì? 
ThiŠn sÜ Çáp: 

  Ãn tam y‰u nhÃc ra, Çi‹m son rõ 
  Không hŠ lÜ«ng l¿, chû khách phân. 

- Còn câu nói thÙ hai? 
ThiŠn sÜ: 

 DiŒu giäi ngåi gì câu vÃn Çáp 
 CÖ quan thi thi‰t ch£ng ngæn dòng. 

- Còn câu nói thÙ ba? 
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ThiŠn sÜ: 
 Hãy nhìn con rÓi Çang trình diÍn 
  Có ngÜ©i dây kéo núp bên trong. 

ThiŠn sÜ låi nói: 
 - M¶t câu nói phäi có Çû ba huyŠn môn. M¶t huyŠn môn 

phäi có Çû ba y‰u lïnh. Phäi có quyŠn phäi có døng. Các vÎ hi‹u 
nhÜ th‰ nào?  

Nói xong thiŠn sÜ bÜ§c xuÓng. 
 

 
 

T° Hoàng Bích vào nhà b‰p, hÕi thÀy ÇÀu b‰p: 
- ThÀy làm gì Çó?   
ThÀy ÇÀu b‰p trä l©i: 
- Con Çang nh¥t gåo cho chúng tæng. 
T° Hoàng Bích hÕi: 
- M‡i ngày æn nhiŠu ít? 
ThÀy ÇÀu b‰p nói: 
- Hai thåch rÜ«i. 
T° Hoàng Bích: 
- NhÜ th‰ có nhiŠu quá hay không? 
ThÀy ÇÀu b‰p: 
- VÆy mà còn s® thi‰u ÇÃy. 
T° Hoàng Bích liŠn Çánh thÀy ÇÀu b‰p m¶t cái. 
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ThÀy ÇÀu b‰p thuÆt chuyŒn này cho thiŠn sÜ Lâm T‰ 

nghe. ThiŠn sÜ nói: 
- Tôi së hÕi ông già cho thÀy vŠ viŒc này.  
ThiŠn sÜ vØa Ç‰n ÇÙng bên t° Hoàng Bích thì T° liŠn k‹ 

låi câu chuyŒn. ThiŠn sÜ nói: 
- ThÀy ÇÀu b‰p không hi‹u, xin hòa thÜ®ng cho m¶t câu 

trä l©i Ç‹ con chuy‹n låi cho thÀy Ãy. 
RÒi thiŠn sÜ hÕi: 
- NhÜ th‰ có nhiŠu quá hay không? 
T° Hoàng Bích nói: 
 - Tåi sao (thÀy Ãy) không nói ngày mai låi phäi æn thêm 

m¶t b»a n»a? 
ThiŠn sÜ nói: 
- Nói ngày mai mà làm gì? Phäi æn ngay ngày hôm nay 

chÙ!  
Nói xong thiŠn sÜ Çánh t° m¶t cái. T° Hoàng Bích nói: 
- Cái th¢ng Çiên này hôm nay dám t§i Çây vuÓt râu hùm 

hä? 
ThiŠn sÜ liŠn hét và Çi ra. 
 

 
 
Sau Çó có dÎp Quy SÖn hÕi NgÜ«ng SÖn vŠ chuyŒn này: 
- Hai vÎ tôn túc kia nói v§i nhau nhÜ th‰ là có š gì?  
NgÜ«ng SÖn:  
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- ThÀy nghï gì? 
Quy SÖn nói: 
- Nuôi con m§i bi‰t công lao mË hiŠn. 
NgÜ«ng SÖn nói: 
- Không phäi vÆy Çâu. 
Quy SÖn nói: 
- VÆy thì sao? 
NgÜ«ng SÖn nói: 
- Cái Çó cÛng nghiêm tr†ng ch£ng khác nhÜ ÇÜa gi¥c vŠ 

phá nhà. 
 

 
 
ThiŠn sÜ hÕi m¶t vÎ xuÃt gia: 
- ThÀy tØ Çâu t§i? 
VÎ này hét.ThiŠn sÜ liŠn chào và m©i vÎ kia ngÒi xuÓng. 

VÎ kia lÜ«ng l¿, bèn bÎ thiŠn sÜ Çánh. 
 

 
 
ThiŠn sÜ thÃy m¶t vÎ xuÃt gia Ç‰n, liŠn nâng phÃt trÀn 

lên. VÎ xuÃt gia làm lÍ, liŠn bÎ thiŠn sÜ Çánh. 
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Låi m¶t vÎ xuÃt gia khác Ç‰n, thiŠn sÜ cÛng nâng phÃt 
trÀn lên. VÎ này tÕ ra không quan tâm Ç‰n. ThiŠn sÜ cÛng Çánh 
vÎ này luôn. 

 
 

 
M¶t hôm, thiŠn sÜ cùng thiŠn sÜ Ph° Hóa Çi phó trai tåi 

nhà m¶t thí chû.   
ThiŠn sÜ hÕi: 
- S®i lông nuÓt cä bi‹n cä, håt cäi Ç¿ng ÇÜ®c núi Tu Di, 

Çó là diŒu døng thÀn thông, hay s¿ th¿c vÓn là nhÜ th‰? 
Ph° Hóa kéo Ç° cä mâm cÖm. ThiŠn sÜ nói: 
- Sao mà thô tháo nhÜ th‰? (Sao không có uy nghi t‰ 

hånh gì cä?) 
Ph° Hóa nói: 
- ñây là Çâu mà nói thô nói t‰? 
Ngày hôm sau thiŠn sÜ låi cùng Ph° Hóa Çi phó trai. 

ThiŠn sÜ låi hÕi: 
- Hôm nay thÙc æn cúng dÜ©ng cÛng tÜÖng t® nhÜ hôm 

qua, phäi không? 
Ph° Hóa cÛng kéo Ç° bàn cÖm nhÜ hôm trÜ§c. ThiŠn sÜ 

nói: 
- ñÜ®c thì ÇÜ®c ÇÃy, nhÜng mà thô tháo thì vÅn rÃt thô 

tháo. 
Ph° Hóa nói: 
- ñÒ Çui! Trong PhÆt pháp thì có gì là thô có gì là t‰? 
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ThiŠn sÜ bèn le lÜ«i. 
 

 
 
M¶t hôm Çó, thiŠn sÜ cùng v§i hai vÎ trÜªng lão Hà 

DÜÖng và M¶c Tháp ngÒi sÜªi chân trong tæng ÇÜ©ng. ThiŠn sÜ 
nói: 

- Ngày nào Ph° Hóa cÛng làm kÈ Çiên ngoài phÓ ch®.  
Ch£ng bi‰t ông ta là phàm hay là thánh.   

Ngay lúc Ãy Ph° Hóa Çi vào. ThiŠn sÜ liŠn hÕi: 
- ThÀy là phàm hay là thánh? 
Ph° Hóa nói: 
- ThÀy hãy nói Çi: tôi là phàm hay là thánh? 
ThiŠn sÜ hét. Ph° Hóa lÃy tay chÌ ba ngÜ©i và nói: 
- Hà DÜÖng là cô dâu m§i, M¶c Tháp là thiŠn lão bà, còn 

Lâm T‰ là m¶t ÇÙa bé con, nhÜng nó låi có ÇÜ®c m¶t con m¡t. 
ThiŠn sÜ nói: 
- Tên gi¥c này! 
Ph° Hóa vØa Çi ra vØa kêu: 
- Có gi¥c! Có gi¥c! 
 

 
 
M¶t hôm Ph° Hóa Çang æn b¡p cäi sÓng ª tæng ÇÜ©ng.  

ThiŠn sÜ liŠn nói: 
- L§n nhÜ m¶t con lØa! 

Tinh Y‰u Lâm T‰ Løc - 192



  
                                                                                                         

NgÒi chÖi v§i T° - NgÒi nghe T° dåy 

Ph° Hóa liŠn giä ti‰ng lØa kêu. ThiŠn sÜ nói: 
- Tên gi¥c này! 
Ph° Hóa vØa Çi ra vØa kêu: 
- Có gi¥c! Có gi¥c! 
 

 
 
Ph° Hóa thÜ©ng Çi rung chuông ngoài phÓ ch® và nói: 
 - Phía sáng t§i thì Çánh phía sáng, phía tÓi Ç‰n thì Çánh 

phía tÓi, bÓn phÜÖng tám hÜ§ng Ç‰n, thì xoay vÀn mà Çánh, hÜ 
không Ç‰n thì ta Çây Çánh h‰t mình. 

 ThiŠn sÜ sai m¶t vÎ thÎ giä Çi, d¥n khi nghe Ph° Hóa nói 
nhÜ th‰ thì níu thÀy Ãy låi và hÕi: ‘N‰u không có cái gì t§i thì 
sao?’. VÎ thÎ giä làm y nhÜ th‰. Ph° Hóa ÇÄy thÎ giä ra và nói: 

- Ngày mai së có trai tæng ª ñåi Bi ViŒn. 
Nghe k‹ låi câu chuyŒn, thiŠn sÜ nói: 
- XÜa nay mình vÅn nghi cái anh chàng này. 
 

 
 
Có m¶t vÎ lão túc t§i tham vÃn, không làm lÍ chào hÕi 

cÛng không vÃn an. VÎ này hÕi: 
- Làm lÍ là phäi hay không làm lÍ phäi? 
ThiŠn sÜ hét. VÎ lão túc làm lÍ. ThiŠn sÜ nói: 
- Hay thay, b†n gi¥c cÕ này. 
VÎ lão túc la: 
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- Gi¥c cÕ! Gi¥c cÕ! 
Và Çi ra. ThiŠn sÜ nói:  
- ñØng nói vô s¿ là tÓt. 
 

 
 
Lúc bÃy gi© có m¶t vÎ thû t†a Çang ÇÙng hÀu m¶t bên 

thiŠn sÜ. ThiŠn sÜ hÕi: 
- Có l‡i hay không có l‡i? 
VÎ thû t†a Çáp: 
- Cä hai ÇŠu có l‡i. 
ThiŠn sÜ hÕi: 
- L‡i ª ch‡ nào? 
VÎ thû t†a Çi ra. ThiŠn sÜ nói: 
- ñØng nói vô s¿ là tÓt. 
 

 
 

Sau này có ngÜ©i k‹ låi câu chuyŒn v§i Nam TuyŠn. 
Nam TuyŠn phê bình: 

- Ng¿a quan Çåp nhau. 
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Nhân vào phó trai ª m¶t doanh tråi cûa quân Ç¶i, thiŠn 
sÜ g¥p m¶t viên sï quan ÇÙng Çón ª cºa. TrÕ vào m¶t cây c¶t 
trÀn, thiŠn sÜ hÕi: 

- Cái này là phàm hay thánh? 
VÎ sï quan không nói ÇÜ®c. ThiŠn sÜ Çánh vào cây c¶t 

trÀn và nói: 
- Dù có nói ÇÜ®c hay không thì nó cÛng chÌ là m¶t cây 

c¶t g‡. 
ThiŠn sÜ bèn Çi vào. 
 

 
 
ThiŠn sÜ hÕi viŒn chû: 
- ThÀy vØa tØ Çâu vŠ? 
ViŒn chû: 
- ñi ra quÆn bán lúa vŠ. 
ThiŠn sÜ: 
- Bán ÇÜ®c h‰t không? 
ViŒn chû: 
- Bán ÇÜ®c h‰t. 
ThiŠn sÜ lÃy gÆy våch m¶t ÇÜ©ng trÜ§c m¥t và hÕi: 
- Bán ÇÜ®c cái này không? 
ViŒn chû hét. ThiŠn sÜ Çánh. 
VÎ Çi‹n t†a t§i. ThiŠn sÜ k‹ låi câu chuyŒn. VÎ Çi‹n t†a 

nói: 
- ViŒn chû không hi‹u ÇÜ®c š cûa hòa thÜ®ng. 
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ThiŠn sÜ nói: 
- Còn thÀy, thÀy hi‹u không? 
ñi‹n t†a nghiêng mình làm lÍ, cÛng bÎ thiŠn sÜ Çánh 

luôn. 
 
 

 
Có vÎ t†a chû (giäng sÜ) t§i thæm vi‰ng, thiŠn sÜ hÕi: 
- T†a chû giäng nh»ng kinh luÆn nào? 
T†a chû: 
- Con còn dª l¡m, chÌ giäng sÖ sài ÇÜ®c luÆn Bách Pháp 

Minh Môn. 
ThiŠn sÜ nói: 
- Có kÈ thông suÓt cä giáo lš ba thØa và mÜ©i hai th‹ tài, 

låi có kÈ không bi‰t gì vŠ giáo lš tam thØa và mÜ©i hai th‹ tài, 
hai kÈ Ãy giÓng nhau hay khác nhau? 

T†a chû nói: 
- Hi‹u ÇÜ®c thì giÓng nhau, không hi‹u ÇÜ®c thì khác 

nhau. 
Lúc Ãy Låc Ph° ÇÙng sau lÜng làm thÎ giä, nói: 
- ThÜa t†a chû, ª Çây là Çâu mà nói giÓng nhau hay khác 

nhau? 
ThiŠn sÜ quay låi hÕi: 
- ThÎ giä, vÆy thì chú nghï sao? 
ThÎ giä liŠn hét. Sau khi tiÍn t†a chû Çi, thiŠn sÜ hÕi thÎ 

giä: 
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- HÒi nãy chú hét tôi hä? 
ThÎ giä nói: 
- Vâng. 
ThiŠn sÜ bèn Çánh thÎ giä. 
 

 
 
ThiŠn sÜ nghe ñÙc SÖn Ç©i thÙ hai có nói: ‘Nói ÇÜ®c thì 

lãnh ba mÜÖi gÆy, không nói ÇÜ®c cÛng lãnh ba mÜÖi gÆy’, bèn 
sai Låc Ph° Çi Ç‰n, d¥n r¢ng: 

- Sau khi hÕi ‘Nói ÇÜ®c sao cÛng lãnh 30 gÆy?’, chú hãy 
Ç®i cho ñÙc SÖn Çánh thì hãy giÆt gÆy và ÇÄy cho ông ta m¶t cái 
månh, xem ông ta hành xº ra sao? 

Låc Ph° làm y nhÜ l©i d¥n. ñÙc SÖn thÃy th‰ liŠn rút vào 
phÜÖng trÜ®ng. Låc Ph° vŠ thuÆt låi cho thiŠn sÜ hay. ThiŠn sÜ 
nói: 

- TØ trÜ§c t§i nay, ta Çã tØng nghi ông già Ãy. Tuy nhiên, 
chú thÃy th‰ nào? 

Låc Ph° còn Çang lÜ«ng l¿ thì bÎ thiŠn sÜ Çánh. 
 

 
 
Quan ThÜ©ng ThÎ h† VÜÖng m¶t hôm Ç‰n thæm thiŠn sÜ.  

Hai ngÜ©i cùng ÇÙng trÜ§c tæng ÇÜ©ng nhìn vào. Quan hÕi: 
- Các thÀy ª Çây có h†c kinh không? 
ThiŠn sÜ nói: 
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- Không h†c kinh. 
Quan hÕi:  
- VÆy các thÀy có h†c thiŠn không? 
ThiŠn sÜ nói: 
- CÛng không h†c thiŠn. 
Quan hÕi: 
- Kinh cÛng không h†c, thiŠn cÛng không h†c, thì làm 

cái gì n»a? 
ThiŠn sÜ nói: 
- Tôi chÌ dåy h† làm Bøt làm T° thôi. 
Quan ThÜ©ng ThÎ nói: 
- Bøi vàng tuy quš, nhÜng rÖi vào m¡t cÛng xÓn l¡m. 
ThiŠn sÜ bäo: 
- VÆy mà xÜa nay tôi cÙ ng« ông là m¶t kÈ tÀm thÜ©ng. 
 

 
 
ThiŠn sÜ hÕi Hånh SÖn: 
- Th‰ nào là khoäng ÇÃt trÓng và con trâu tr¡ng? 
Hånh SÖn rÓng ra ti‰ng trâu. ThiŠn sÜ hÕi: 
- ThÀy câm hä? 
Hånh SÖn nói: 
- Còn hòa thÜ®ng thì sao? 
ThiŠn sÜ nói: 
- Con vÆt này! 
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ThiŠn sÜ hÕi Låc Ph°: 
- Lâu nay, m¶t ngÜ©i dùng gÆy, m¶t ngÜ©i dùng ti‰ng 

hét. NgÜ©i nào thân thi‰t hÖn? 
Låc Ph°: 
- Cä hai ÇŠu không thân thi‰t. 
ThiŠn sÜ hÕi: 
- ThÀy hi‹u nghïa ch» thân thi‰t th‰ nào? 
Låc Ph° hét, và bÎ thiŠn sÜ Çánh. 
 

 
 
ThÃy m¶t vÎ xuÃt gia Ç‰n, thiŠn sÜ ÇÜa hai tay ra. VÎ xuÃt 

gia không nói gì. ThiŠn sÜ hÕi: 
- ThÀy có hi‹u không? 
VÎ xuÃt gia: 
- Con không hi‹u. 
ThiŠn sÜ nói: 

Núi Côn Lôn khó mª 
Ta cho ngÜÖi hai ÇÒng. 

 
 

 

Tinh Y‰u Lâm T‰ Løc  - 199



 
___________________________________________________ 
NgÒi chÖi v§i T° - NgÒi nghe T° dåy 

ñåi Giác Ç‰n tham vÃn. ThiŠn sÜ ÇÜa phÃt trÀn lên. ñåi 
Giác träi t†a cø. ThiŠn sÜ ném phÃt trÀn xuÓng ÇÃt. ñåi Giác liŠn 
lÃy t†a cø lên, Çi vào tæng ÇÜ©ng. 

Trong chúng các thÀy bàn v§i nhau: 
- ThÀy này có quen thân gì v§i thiŠn sÜ cûa chúng mình 

không, tåi sao không lÍ bái mà cÛng không bÎ æn Çòn? 
Nghe nói th‰, thiŠn sÜ cho g†i ñåi Giác Ç‰n. ThiŠn sÜ 

nói: 
- ñåi chúng Çây nói r¢ng thÀy chÜa chào hÕi tôi.   
ñåi Giác trä l©i: 
- ThiŠn sÜ månh giÕi không? 
RÒi trª vào v§i chúng. 
 

 
 
Trong th©i gian hành cÜ§c, thiŠn sÜ TriŒu Châu có dÎp 

ghé låi thæm thiŠn sÜ, g¥p lúc thiŠn sÜ Çang rºa chân. TriŒu 
Châu hÕi: 

- Møc Çích cûa BÒ ñŠ ñåt Ma qua Çây là gì? 
ThiŠn sÜ nói: 
- ñúng vào lúc tôi Çang rºa chân. 
TriŒu Châu t§i gÀn ghé tai làm b¶ nghe. ThiŠn sÜ nói: 
- Bây gi© tôi phäi låi Ç° thêm m¶t chÆu nÜ§c dÖ n»a hay 

sao? 
TriŒu Châu liŠn bÕ Çi. 
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Có thÜ®ng t†a ñÎnh Ç‰n tham vÃn, hÕi:  
- ñåi š cûa PhÆt pháp là gì? 
ThiŠn sÜ tØ thiŠn sàng bÜ§c xuÓng, n¡m lÃy thÜ®ng t†a 

ñÎnh, Çánh cho thÜ®ng t†a m¶t cái, rÒi thä thÜ®ng t†a ra.  
ThÜ®ng t†a ñÎnh ÇÙng yên.   

Có m¶t vÎ xuÃt gia ÇÙng Çó nói: 
- ThÜ®ng t†a ñÎnh, sao không låy xuÓng Çi! 
ThÜ®ng t†a ñÎnh låy xuÓng thì b‡ng dÜng Çåi ng¶. 
 

 
 
Ma CÓc Ç‰n tham vÃn, vØa träi t†a cø vØa hÕi: 
- MÜ©i hai m¥t cûa Quan Âm, m¥t nào là m¥t chính? 
ThiŠn sÜ tØ thiŠn sàng bÜ§c xuÓng, m¶t tay n¡m t†a cø, 

m¶t tay kéo Ma CÓc t§i gÀn, hÕi: 
- Quan Âm mÜ©i hai m¥t bây gi© Çang Çi Çâu? 
Ma CÓc xoay mình låi, ÇÎnh lên thiŠn sàng ngÒi thì thiŠn 

sÜ n¡m lÃy gÆy ÇÎnh Çánh. Ma CÓc giÆt gÆy. Cä hai sau Çó cùng 
n¡m gÆy Çi vào phÜÖng trÜ®ng. 

 
 

 
ThiŠn sÜ hÕi m¶t thÀy: 
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- Có lúc ti‰ng hét giÓng nhÜ lÜ«i gÜÖm báu cûa Kim 
CÜÖng VÜÖng; có lúc ti‰ng hét giÓng nhÜ sÜ tº lông vàng Çang 
ngÒi x°m; có lúc ti‰ng hét giÓng nhÜ chi‰c sào dò bóng cÕ; có 
lúc ti‰ng hét không có tác døng cûa ti‰ng hét. ThÀy hi‹u không? 

VÎ xuÃt gia lÜ«ng l¿, liŠn bÎ thiŠn sÜ Çánh. 
 

 
 
ThiŠn sÜ hÕi m¶t ni sÜ: 
- ThiŒn lai hay ác lai? 
Ni sÜ hét. ThiŠn sÜ cÀm gÆy nói:  
- Nói Çi, nói Çi! 
Ni sÜ hét thêm m¶t ti‰ng thÙ hai nhÜng vÅn bÎ thiŠn sÜ 

Çánh. 
 

 
 
Long Nha hÕi: 
- T° sÜ BÒ ñŠ ñåt Ma tØ ƒn Ç¶ qua có møc Çích gì? 
ThiŠn sÜ nói: 
- ñem thiŠn bän låi Çây cho ta. 
Long Nha ÇÜa thiŠn bän. ThiŠn sÜ ti‰p lÃy thiŠn bän và 

Çánh Long Nha. Long Nha nói: 
- ñánh thì cÙ Çánh nhÜng møc Çích cûa t° sÜ vÅn chÜa 

thÃy rõ ràng. 
Sau Çó, Long Nha Ç‰n thæm Thúy Vi và hÕi: 
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- T° sÜ tØ ƒn Ç¶ qua có møc Çích gì? 
Thúy Vi nói: 
- ñem bÒ Çoàn låi Çây cho ta. 
 Long Nha ÇÜa bÒ Çoàn.Thúy Vi ti‰p lÃy bÒ Çoàn và Çánh 

Long Nha. Long Nha nói: 
 - ñánh thì Çánh nhÜng møc Çích cûa t° sÜ cÛng vÅn chÜa 

thÃy rõ ràng. 
Sau này, Long Nha làm ViŒn chû, có m¶t vÎ xuÃt gia Çi 

vào thiŠn thÃt hÕi: 
- Trong th©i gian hòa thÜ®ng Çi hành cÜ§c có tham vÃn 

hai vÎ tôn túc, vÆy hòa thÜ®ng có công nhÆn (tuŒ giác) cûa hai vÎ 
Ãy không?  

Long Nha nói: 
- Công nhÆn thì có công nhÆn, nhÜng møc Çích cûa t° sÜ 

vÅn chÜa thÃy rõ ràng nhÜ thÜ©ng. 
 

 
 
ñÒ chúng cûa thiŠn sÜ KÌnh SÖn có t§i 500 vÎ, nhÜng 

trong sÓ Ãy có rÃt ít ngÜ©i Ç‰n tham thÌnh thiŠn sÜ. T° Hoàng 
Bích phái thiŠn sÜ Ç‰n thæm KÌnh SÖn. TrÜ§c khi Çi, t° hÕi: 

- Con Ç‰n ÇÃy së làm gì? 
ThiŠn sÜ nói: 
- ñ‰n Çó con m§i bi‰t së làm gì. 
ñ‰n nÖi, còn mang nguyên áo nón du hành, thiŠn sÜ Çi 

th£ng vào pháp ÇÜ©ng Ç‹ g¥p KÌnh SÖn. KÌnh SÖn vØa ngºng 
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ÇÀu lên thì thiŠn sÜ liŠn hét. KÌnh SÖn vØa mª miŒng chÜa kÎp 
nói gì thì thiŠn sÜ Çã phÃt tay áo Çi ra. 

 
 

 
Ngay sau Çó có m¶t thÀy hÕi KÌnh SÖn: 
- Cái ông thÀy kia m§i t§i, có nói qua nói låi gì v§i hòa 

thÜ®ng không mà hét nhÜ vÆy? 
KÌnh SÖn nói: 
- ThÀy Ãy tØ Çåo tràng cûa Hoàng Bích t§i ÇÃy. N‰u 

muÓn bi‰t thì Çi hÕi ông ta Çi. 
Næm træm ÇÒ chúng cûa KÌnh SÖn sau Çó bÎ phân tán quá 

hÖn m¶t nºa. 
 

 
 
M¶t hôm ngoài phÓ ch®, Ph° Hóa ngÕ l©i xin chi‰c áo 

m¶t tÃm. Ai cÛng cho áo, nhÜng Ph° Hóa không nhÆn. Nghe vÆy 
thiŠn sÜ bäo viŒn chû mua cho Ph° Hóa m¶t chi‰c quan tài. Lúc 
Ph° Hóa vŠ, thiŠn sÜ nói: 

- Tôi vØa m§i may cho thÀy m¶t chi‰c áo m¶t tÃm rÒi Çó. 
Ph° Hóa liŠn vác chi‰c quan tài Çi qua phÓ ch®, nói: 
- Lâm T‰ vØa may cho tôi m¶t chi‰c áo m¶t tÃm. Bây gi© 

tôi së Çi ra cºa ñông Ç‹ thoát hóa hình hài này. 
NgÜ©i ngoài ch® Çi theo Ph° Hóa Ç‹ xem. NhÜng t§i nÖi 

Ph° Hóa låi nói: 
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- Ngày hôm nay tôi chÜa thoát hóa Çâu. Ngày mai tôi së 
thoát hóa tåi cºa Nam. 

Ngày hôm sau Ph° Hóa cÛng nói là chÜa thoát hóa, Ç®i 
ngày hôm sau n»a m§i thoát hóa ª cºa khác. Ba ngày nhÜ vÆy 
nói mà không làm nên không còn ai tin n»a. ñ‰n ngày thÙ tÜ 
ch£ng có ai Çi theo, Ph° Hóa m¶t mình Çi ra ngoài thành phÓ, t¿ 
n¢m vào trong quan tài và ÇÆy n¡p låi, nh© m¶t ngÜ©i qua ÇÜ©ng 
Çóng Çinh áo quan. Tin tÙc chuyŠn Çi, lÆp tÙc ngÜ©i trong thành 
phû Ç° Æp t§i rÃt Çông. H† Çòi mª quan tài ra. N¡p quan tài mª 
ra thì không thÃy Ph° Hóa trong Ãy n»a. NgÜ©i ta chÌ nghe ti‰ng 
chuông rung trong hÜ không càng lúc càng xa. 

 
 

 
Trong m¶t bu°i tham vÃn chiŠu, thiŠn sÜ khai thÎ: 
- Có lúc Çoåt ngÜ©i không Çoåt cänh, có lúc Çoåt cänh 

không Çoåt ngÜ©i, có lúc Çoåt cä ngÜ©i cä cänh, có lúc không 
Çoåt ngÜ©i cÛng không Çoåt cänh. 

Lúc bÃy gi© có m¶t vÎ xuÃt gia hÕi: 
- ñoåt ngÜ©i không Çoåt cänh là sao? 
ThiŠn SÜ Çáp:  

  N¡ng dÆy gÃm thêu ÇÀy m¥t ÇÃt 
  Hài nhi tóc rû båc nhÜ tÖ. 

HÕi ti‰p: 
- ñoåt cänh không Çoåt ngÜ©i là sao? 
ThiŠn SÜ Çáp: 

Tinh Y‰u Lâm T‰ Løc  - 205



 
___________________________________________________ 
NgÒi chÖi v§i T° - NgÒi nghe T° dåy 

  LŒnh vua truyŠn kh¡p trong thiên hå 
  Biên thùy tÜ§ng sï khói mây tan. 

HÕi: 
- Còn Çoåt cä ngÜ©i cä cänh là sao? 
ThiŠn SÜ Çáp: 

  Hai quÆn BiŒn PhÀn không liên låc 
  Dân chúng m¶t mình m¶t cõi riêng. 

HÕi: 
- Còn không Çoåt ngÜ©i cÛng không Çoåt cänh là sao? 
ThiŠn SÜ Çáp: 

  Vua bÜ§c lên ÇiŒn báu 
  Ông già quê hát ca. 
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III - Du Hành 
 
 
 Trong th©i gian còn tu h†c v§i t° Hoàng Bích, s¿ tu tÆp 

cûa thiŠn sÜ rÃt thuÀn nhÃt. VÎ thû t†a có š khen r¢ng tuy thÀy 
thu¶c vŠ l§p sau nhÜng thÀy có nh»ng Çi‹m Ç¥c biŒt. Thû t†a 
hÕi: 

- ThÀy ª Çây lâu chÜa? 
ThiŠn sÜ Çáp: 
- ñÜ®c ba næm. 
 ThÀy thû t†a: 
- ñã tØng ÇÜ®c tham vÃn sÜ t° chÜa? 
ThiŠn sÜ Çáp: 
 - Con chÜa tØng tham vÃn và cÛng ch£ng bi‰t tham vÃn 

vŠ ÇŠ tài gì. 
Thû t†a bäo: 
 - Tåi sao thÀy không t§i hÕi hòa thÜ®ng ÇÜ©ng ÇÀu ‘Çåi š 

cûa PhÆt pháp là gì?’ 
 ThiŠn sÜ liŠn t§i hÕi t° Hoàng Bích câu Ãy. HÕi chÜa h‰t 

câu Çã bÎ t° Çánh. ThiŠn sÜ trª vŠ. VÎ thû t†a hÕi: 
 - Sao? 
- Con chÜa hÕi xong câu hÕi thì bÎ Çánh. Con không hi‹u 

tåi sao. 
- VÆy cÙ t§i hÕi låi lÀn thÙ hai xem sao! 
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ThiŠn sÜ t§i hÕi lÀn thÙ hai. Và cÛng bÎ t° Hoàng Bích 
Çánh. NhÜ th‰ cho Ç‰n ba lÀn. 

ThiŠn sÜ trª vŠ hÕi vÎ thû t†a: 
- Cäm Ön Thû t†a Çã tØ bi chÌ bäo cho con t§i tham vÃn 

hòa thÜ®ng, nhÜng ba lÀn con hÕi là ba lÀn con bÎ hòa thÜ®ng 
Çánh. Con t¿ hÆn là vì có nhiŠu chÜ§ng duyên nên không lãnh 
h¶i ÇÜ®c š chÌ sâu s¡c cûa hòa thÜ®ng. Nay con xin giã tØ Çi nÖi 
khác. 

Thû t†a nói: 
- N‰u thÀy Çi thì nên t§i tØ giã hòa thÜ®ng trÜ§c khi Çi. 
ThiŠn sÜ låy rÒi rút lui. VÎ thû t†a t§i hòa thÜ®ng thÜa: 
 - Cái thÀy còn trÈ t§i tham vÃn Ãy có th‹ là m¶t pháp khí 

tÜÖng lai ÇÃy, vÆy khi thÀy ta t§i tØ giã xin hòa thÜ®ng dùng 
phÜÖng tiŒn Ç‹ ti‰p Ç¶ thÀy Ãy m¶t chút. Trong tÜÖng lai thÀy Ãy 
có th‹ trª nên m¶t cây Çåi thø làm bóng mát cho rÃt nhiŠu ngÜ©i 
trong thiên hå. 

Khi thiŠn sÜ t§i tØ biŒt t°, t° nói: 
 - Con không nên Çi Çâu cä, chÌ nên Çi t§i thÀy ñåi Ngu ª 

ÇÀu sông Cao An mà thôi. ThÀy ñåi Ngu së giúp con. 
ThiŠn sÜ liŠn Çi t§i ñåi Ngu. ñåi Ngu nói: 
- ThÀy tØ Çâu t§i? 
ThiŠn sÜ nói: 
- TØ tu viŒn Hoàng Bích t§i 
ñåi Ngu: 
- Hoàng Bích có nói gì không? 
ThiŠn sÜ: 
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- Ba lÀn tôi t§i hÕi vŠ Çåi š PhÆt pháp, ba lÀn tôi bÎ Çánh.  
Tôi không bi‰t là tôi có l‡i hay không có l‡i. 

ñåi Ngu nói: 
 - Hoàng Bích nhÜ m¶t bà ngoåi tØ mÅn Çã h‰t lòng h‰t 

sÙc giúp thÀy vÜ®t qua nh»ng khó khæn, vÆy mà thÀy låi còn nói 
có l‡i hay không có l‡i! 

Nghe th‰, thiŠn sÜ Çåi ng¶. ThiŠn sÜ nói : 
- Thì ra PhÆt pháp cûa hòa thÜ®ng Hoàng Bích Çâu có gì 

ghê g§m l¡m Çâu! 
ñåi Ngu nói: 
- Cái con qu› Çái dÀm này, vØa than có l‡i không l‡i Çó 

thì nay låi dám nói PhÆt pháp cûa Hoàng Bích không có gì là 
ghê g§m. ThÀy thÃy ÇÜ®c cái gì, nói nghe xem, nói nghe xem! 

 ThiŠn sÜ m§i thøi vào hông ñåi Ngu ba cái. ñåi Ngu ÇÄy 
thiŠn sÜ ra, nói : 

 - ThÀy cûa ông là Hoàng Bích, chuyŒn này ch£ng có 
dính líu gì Ç‰n tôi. 

 ThiŠn sÜ liŠn tØ giã ñåi Ngu trª vŠ v§i t° Hoàng Bích.  
ThÃy thiŠn sÜ trª vŠ, Hoàng Bích nói:  

- Cái anh chàng này cÙ Çi Çi vŠ vŠ nhÜ th‰ bao gi© m§i 
chÃm dÙt?  

ThiŠn sÜ nói: 
- ChÌ vì hòa thÜ®ng tØ bi quá nên con phäi trª vŠ. 
Làm lÍ xong, thiŠn sÜ ÇÙng hÀu m¶t bên. Hoàng Bích 

hÕi: 
- ñi Çâu vŠ th‰? 
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 - M§i Çây theo l©i dåy ÇÀy tình thÜÖng cûa hòa thÜ®ng, 
con Çã Ç‰n tham vÃn ñåi Ngu. Nay con m§i vŠ. 

Hoàng Bích: 
- ñåi Ngu có nói gì không?’ 
 ThiŠn sÜ liŠn k‹ låi ÇÀu Çuôi câu chuyŒn. Hoàng Bích 

nói: 
- Cái lão ñåi Ngu kia, Ç®i khi có dÎp n¡m ÇÜ®c lão, ta së 

Çánh cho lão m¶t trÆn. 
ThiŠn sÜ liŠn nói: 
- ñâu có cÀn Ç®i làm gì, hòa thÜ®ng? Hãy ti‰p nhÆn ngay 

bây gi© Çi. 
Nói xong thiŠn sÜ liŠn thøi vào Hoàng Bích. Hoàng Bích 

la: 
- Cái th¢ng Çiên này, dám t§i hang c†p vuÓt râu hùm hä? 
ThiŠn sÜ bèn hét. Hoàng Bích nói: 
- ThÎ giä Çâu, dÅn th¢ng khùng này vào trong tæng ÇÜ©ng 

Çi. 
 

 
 
Sau này Quy SÖn có dÎp k‹ låi chuyŒn này cho NgÜ«ng 

SÖn và hÕi NgÜ«ng SÖn: 
- HÒi Ãy Lâm T‰ ti‰p nhÆn næng lÜ®ng tØ ñåi Ngu hay tØ 

Hoàng Bích? 
NgÜ«ng SÖn nói: 
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- N‰u không c«i ÇÀu c†p, thì làm sao vuÓt ÇÜ®c Çuôi 
c†p? 

 
 

 
ThiŠn sÜ Çang trÒng tùng. T° Hoàng Bích hÕi: 
-  Trong núi sâu trÒng tùng làm gì nhiŠu th‰? 
ThiŠn sÜ Çáp: 
- TrÜ§c là Ç‹ làm cänh cho sÖn môn, sau là Ç‹ làm tiêu 

chuÄn cho các th‰ hŒ tÜÖng lai.   
Nói xong, thiŠn sÜ lÃy cuÓc d¶ng xuÓng ÇÃt ba lÀn. 
Hoàng Bích nói: 
- Tuy là vÆy nhÜng thÀy cÛng Çã bÎ tôi cho æn ba chøc 

gÆy rÒi (là ít) ÇÃy.  
ThiŠn sÜ låi d¶ng cuÓc xuÓng ÇÃt ba lÀn n»a, rÒi rên lên 

Ü º.  Hoàng Bích nói: 
- Tông phong cûa ta Ç‰n th‰ hŒ cûa ngÜÖi së ÇÜ®c hÜng 

thÎnh l§n trên Ç©i. 
 

 
 
Sau này Quy SÖn l¥p låi l©i này hÕi NgÜ«ng SÖn:  
- Lúc Ãy Hoàng Bích chÌ phó chúc cho m¶t mình Lâm T‰ 

hay còn phó chúc cho ai khác? 
NgÜ«ng SÖn: 
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- Còn chÙ, nhÜng tåi vì hòa thÜ®ng quá l§n tu°i rÒi nên 
tôi không nói làm chi Çó thôi. 

Quy SÖn nói: 
- Tuy vÆy tôi cÛng muÓn bi‰t, thÀy cÙ nói xem. 
NgÜ«ng SÖn: 
- M¶t ngÜ©i chÌ ngón tay vŠ phÜÖng Nam, cä nÜ§c Ngô 

lÅn nÜ§c ViŒt ÇŠu tuân hành theo lŒnh. G¥p gió l§n thì ngØng. 
(tiên Çoán vŠ hòa thÜ®ng Phong HuyŒt) 

 
 

 
ThiŠn sÜ m¶t hôm ÇÙng hÀu thiŠn sÜ ñÙc SÖn. ñÙc SÖn 

nói: 
- Hôm nay tôi mŒt. 
ThiŠn sÜ nói: 
- Ông già này Çang nói mÖ gì Çó? 
ñÙc SÖn liŠn Çánh. ThiŠn sÜ lÆt Ç° thiŠn sàng. ñÙc SÖn 

m§i ngÜng. 
 

 
 
ThiŠn sÜ Çang x§i ÇÃt trong m¶t bu°i chÃp tác toàn 

chúng, thì thÃy T° Hoàng Bích t§i, liŠn chÓng cuÓc ÇÙng yên.  
Hoàng Bích hÕi:  

- Anh chàng này mŒt rÒi hä? 
ThiŠn sÜ nói: 
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- CuÓc chÜa nhÃc lên mà mŒt gì. 
Hoàng Bích liŠn Çánh thiŠn sÜ m¶t cái. SÜ giÆt lÃy gÆy 

cûa Hoàng Bích xô m¶t cái, Hoàng Bích ngã xuÓng. T° Hoàng 
Bích g†i: 

- ThÀy Duy Na, thÀy Duy Na, t§i Ç« tôi dÆy Çi. 
ThÀy Duy Na t§i gÀn nói: 
- Tåi sao hòa thÜ®ng låi Ç‹ cho anh chàng Çiên này làm 

m¶t ÇiŠu vô lÍ nhÜ th‰? 
Hoàng Bích ÇÙng lên ÇÜ®c rÒi liŠn Çánh thÀy Duy Na. 

ThiŠn sÜ thÃy th‰ d¶ng cuÓc xuÓng ÇÃt và nói: 
- Ÿ các nÖi khác thì ngÜ©i ta hÕa táng. Còn ª Çây thì chÌ 

chôn sÓng. 
 

 
 
Sau này Quy SÖn có dÎp hÕi NgÜ«ng SÖn: 
-  Tåi sao Hoàng Bích låi Çánh vÎ Duy Na? 
NgÜ«ng SÖn: 
- Tên gi¥c thiŒt thì Çã chåy mÃt, còn ngÜ©i Çu°i gi¥c låi 

bÎ æn Çòn. 
 

 
 
Có m¶t hôm ngÒi ª tæng ÇÜ©ng, thiŠn sÜ thÃy T° Hoàng 

Bích Ç‰n, liŠn nh¡m m¡t låi. Hoàng Bích giä làm b¶ s®, Çi vŠ 
phÜÖng trÜ®ng. ThiŠn sÜ Çi theo vŠ phÜÖng trÜ®ng lÍ tå. Lúc Ãy 
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có thÀy thû t†a Çang ÇÙng hÀu bên tä Hoàng Bích. Hoàng Bích 
nói: 

- ThÀy này còn trÈ, nhÜng là kÈ bi‰t ÇÜ®c vÃn ÇŠ. 
Thû t†a nói: 
- Chân hòa thÜ®ng không chÃm ÇÃt, mà hòa thÜ®ng låi Ãn 

chÙng cho cái anh chàng trÈ này. 
T° Hoàng Bích lÃy tay t¿ vä vào miŒng T° m¶t cái. ThÀy 

thû t†a nói: 
- N‰u hòa thÜ®ng bi‰t thì không sao. 
 

 
 
ThiŠn sÜ Çang ngû trong tæng ÇÜ©ng. Hoàng Bích thÃy 

th‰, lÃy gÆy gõ vào thiŠn sàng m¶t cái. ThiŠn sÜ ngºng ÇÀu lên 
thÃy Hoàng Bích, liŠn nh¡m m¡t ngû låi. Hoàng Bích låi gõ 
thêm m¶t ti‰ng, rÒi Çi lên lÀu trên. ThÃy vÎ thû t†a Çang ngÒi 
thiŠn, Hoàng Bích nói: 

- LÀu dÜ§i, ngÜ©i trÈ Çang ngÒi thiŠn, tåi sao trên này 
thÀy còn ngÒi v§i v†ng tÜªng? 

Thû t†a nói: 
- Cái ông già này làm gì th‰? 
Hoàng Bích gõ thêm m¶t cái trên thiŠn sàng rÒi Çi ra. 
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Sau này Quy SÖn hÕi NgÜ«ng SÖn câu chuyŒn Hoàng 
Bích vào tæng ÇÜ©ng Ãy có nghïa gì. NgÜ«ng SÖn nói: 

- M¶t lá bài hai m¥t. 
 

 
 
M¶t hôm có bu°i chÃp tác cûa cä Çåi chúng, thiŠn sÜ Çi 

sau. T° Hoàng Bích quay låi, thÃy thiŠn sÜ tay không, hÕi:  
- CuÓc Ç‹ Çâu? 
ThiŠn sÜ nói: 
- Có m¶t ngÜ©i lÃy Çi mÃt rÒi. 
Hoàng Bích nói: 
- T§i gÀn Çây Ç‹ cùng Çàm luÆn. 
ThiŠn sÜ Ç‰n gÀn. ñÜa cuÓc lên tr©i, T° nói: 
-  Cái này Çây trong thiên hå không ai giÆt khÕi tay ta. 
ThiŠn sÜ liŠn giÆt lÃy cuÓc cûa Hoàng Bích, ÇÜa lên và 

nói: 
- VÆy tåi sao bây gi© nó n¢m trong tay con Çây? 
Hoàng Bích nói: 
- Hôm nay Çã có rÃt nhiŠu ngÜ©i chÃp tác rÒi. 
Nói xong liŠn trª vŠ tæng viŒn. 
 

 
 
Sau này Quy SÖn hÕi NgÜ«ng SÖn: 
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- Cây cuÓc Çang n¢m trong tay Hoàng Bích tåi sao låi 
vào tay Lâm T‰? 

NgÜ«ng SÖn:  
- Gi¥c là ti‹u nhân, nhÜng n‰u có trí, thì ti‹u nhân có th‹ 

hÖn ngÜ©i quân tº. 
 

 
 
ThiŠn sÜ Çem thÜ cûa T° Hoàng Bích cho Quy SÖn. Lúc 

Ãy NgÜ«ng SÖn làm tri khách. Ti‰p thÜ, NgÜ«ng SÖn hÕi: 
- Cái này là thÜ cûa Hoàng Bích, còn thÜ cûa ngÜ©i ÇÜa 

thÜ Çâu? 
ThiŠn sÜ liŠn thøi NgÜ«ng SÖn m¶t cái. NgÜ«ng SÖn ôm 

lÃy ThiŠn sÜ, nói:  
- SÜ anh bi‰t ÇÜ®c nhÜ th‰ là hay rÒi, chúng ta hãy ÇØng 

ÇÓi Çáp n»a.  
Và cä hai cùng Çi t§i Quy SÖn. Quy SÖn hÕi: 
- H†c chúng cûa sÜ anh Hoàng Bích có ÇÜ®c bao nhiêu 

vÎ? 
ThiŠn sÜ Çáp: 
- Có bäy træm vÎ. 
Quy SÖn: 
- Trong sÓ Ãy ai là ngÜ©i dÅn d¡t? 
ThiŠn sÜ: 
- NgÜ©i Ãy vØa m§i trao thÜ cho thÀy ÇÃy.   
RÒi thiŠn sÜ hÕi: 
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- Ÿ Çây hòa thÜ®ng có bao nhiêu vÎ trong h†c chúng? 
Quy SÖn nói: 
- M¶t ngàn næm træm vÎ. 
ThiŠn sÜ nói: 
- NhiŠu quá nhÌ! 
Quy SÖn nói: 
- H†c chúng cûa sÜ anh Hoàng Bích ta cÛng rÃt Çông. 
ThiŠn sÜ chào tØ giã Quy SÖn. NgÜ«ng SÖn ÇÜa ThiŠn sÜ 

ra, nói: 
- N‰u mai này sÜ anh Çi lên miŠn B¡c, sÜ anh së có m¶t 

ch‡ cÜ trú. 
ThiŠn sÜ nói: 
- Sao có th‹ nhÜ th‰ ÇÜ®c? 
NgÜ«ng SÖn nói:  
- CÙ Çi Çi thì bi‰t. Sau này së có m¶t ngÜ©i phø tá cho sÜ 

anh, ngÜ©i này së có ÇÀu mà không có Çuôi, có thÌ mà không có 
chung. 

Sau này thiŠn sÜ lên TrÃn Châu quä nhiên g¥p Ph° Hóa ª 
ÇÃy.  Khi thiŠn sÜ xuÃt hiŒn làm viŒc hóa Ç¶, thì có Ph° Hóa phø 
tá.  ChÜa ª v§i Ph° Hóa bao lâu thì Ph° Hóa Çã Çi, toàn thân 
không còn lÜu dÃu v‰t. 

 
 

 
Gi»a mùa an cÜ k‰t hå, thiŠn sÜ Ç‰n thæm T° Hoàng 

Bích, thÃy T° Çang xem kinh. ThiŠn sÜ nói: 
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- Lâu nay con cÙ tÜªng thÀy là m¶t con ngÜ©i, ng© Çâu 
thÀy chÌ là m¶t vÎ hòa thÜ®ng già, ÇÆu Çen ngÆm ÇÀy miŒng. 

ThiŠn sÜ ª låi vài hôm rÒi t§i tØ giã T° Hoàng Bích mà 
Çi. T° nói : 

- Nhà ngÜÖi bÕ an cÜ t§i Çây là Çã phá hå, mà t§i Çây rÒi 
låi không ª cho h‰t hå låi còn bÕ Çi. 

ThiŠn sÜ nói: 
- Con chÌ tåm Ç‰n Çây vài ngày Ç‹ thæm thÀy thôi. 
Hoàng Bích liŠn Çánh và Çu°i Çi. ñi ÇÜ®c vài d¥m 

ÇÜ©ng, thiŠn sÜ b‡ng có nghi vÃn vŠ viŒc này, cho nên trª låi Ç‹ 
ª cho h‰t hå. 

H‰t hå rÒi, m¶t hôm thiŠn sÜ Ç‰n tØ giã T° Hoàng Bích.  
T° hÕi: 

- ThÀy Çi Çâu? 
ThiŠn sÜ nói: 
- N‰u không phäi Çi Hà Nam thì Çi Hà B¡c. 
T° liŠn Çánh. ThiŠn sÜ n¡m T° låi không cho T° Çánh 

ti‰p, rÒi thøi T° m¶t cái. T° cÜ©i l§n và g†i: 
- ThÎ giä, Çem thiŠn trÜ®ng và k› án cûa sÜ ông Bách 

TrÜ®ng Ç‰n Çây cho ta. 
ThiŠn sÜ nói: 
- ThÎ giä, Çem lºa t§i Çây cho ta. 
T° Hoàng Bích nói: 
- Nói gì thì cÙ nói, nhÜng con hãy mang nh»ng thÙ này 

theo v§i con. Sau này con së có th‹ ngÒi trên lÜ«i cûa thiên hå 
cho xem. 
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Sau này, Quy SÖn có dÎp hÕi NgÜ«ng SÖn: 
- Lâm T‰ có hÖi bÃt nghïa v§i Hoàng Bích không? 
NgÜ«ng SÖn nói: 
- Không. 
Quy SÖn nói: 
- Nghïa là th‰ nào? 
NgÜ«ng SÖn nói: 
- Bi‰t Ön m§i có th‹ ÇŠn Ön. 
Quy SÖn nói:  
- TØ xÜa t§i nay Çã có trÜ©ng h®p nào nhÜ th‰ chÜa? 
NgÜ«ng SÖn: 
- Có chÙ, nhÜng chuyŒn Çã xäy ra quá xÜa rÒi, mình 

không muÓn nh¡c Ç‰n. 
Quy SÖn: 
- Tuy nhiên tôi vÅn muÓn nghe. Nói Çi. 
NgÜ«ng SÖn: 
- Trong h¶i Læng Nghiêm, thÀy A Nan tán thán Bøt: 

‘ñem h‰t thân tâm này ra Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh trong các cõi 
nhiŠu nhÜ vi trÀn thì m§i g†i là báo Çáp ÇÜ®c ân ÇÙc cûa Bøt’.  
ñó ch£ng phäi là báo ân sao? 

Quy SÖn nói:  
- ñúng vÆy! ñúng vÆy! Cái thÃy cûa mình ngang b¢ng 

cái thÃy cûa thÀy làm cho mình chÌ có ÇÜ®c m¶t nºa uy ÇÙc tâm 
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linh cûa thÀy. Cái thÃy cûa mình n‰u hÖn cái thÃy cûa thÀy thì 
mình m§i xÙng Çáng là s¿ ti‰p nÓi cûa thÀy. 

 
 

 
ThiŠn sÜ Ç‰n thæm tháp cûa T° BÒ ñŠ ñåt Ma. VÎ tháp 

chû hÕi: 
- Hòa thÜ®ng lÍ Bøt trÜ§c hay lÍ T° trÜ§c? 
ThiŠn sÜ Çáp: 
- Tôi không lÍ Bøt mà cÛng không lÍ T°. 
Tháp chû: 
-  Bøt và T° có oán cØu gì v§i hòa thÜ®ng mà hòa thÜ®ng 

không lÍ? 
ThiŠn sÜ liŠn phÃt tay áo ra Çi. 
 

 
 
Trong m¶t chuy‰n hành cÜ§c, thiŠn sÜ ghé Çåo tràng cûa 

thiŠn sÜ Long Quang. Khi Long Quang lên pháp ÇÜ©ng, thiŠn sÜ 
ra hÕi: 

- Không ÇÜa mÛi giáo ra, làm sao Ç‹ chi‰n th¡ng? 
Long Quang cÙ ngÒi yên. ThiŠn sÜ nói: 
- Làm kÈ thiŒn tri thÙc l§n mà không thi tri‹n phÜÖng 

tiŒn quyŠn xäo gì h‰t sao? 
Long Quang trØng m¡t nhìn thiŠn sÜ, nói: 
- HØ! 
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ThiŠn sÜ lÃy tay chÌ Long Quang và nói: 
- Ông già này hôm nay thua cu¶c rÒi! 
 

 
 
ThiŠn sÜ Ç‰n Tam Phong. Hòa thÜ®ng Bình hÕi: 
- TØ Çâu t§i? 
- TØ Çåo tràng Hoàng Bích. 
Bình nói: 
- Hoàng Bích có nói gì không? 
ThiŠn sÜ nói: 

   Hôm qua trâu vàng lâm khÓn ÇÓn 
   ñ‰n nay chºa thÃy v‰t chân nào. 

Bình nói: 
   Gió thu lÒng sáo ng†c 
   Ai chính kÈ tri âm? 

ThiŠn sÜ: 
   Vån trùng quan san Çà vÜ®t thÃu 
   Mà không ª låi chÓn tr©i xanh. 

Bình: 
- Câu hÕi cûa thÀy hÖi cao ÇÃy. 
ThiŠn sÜ: 

   RÒng sinh ra Kim phøng 
   Phá v« tr©i lÜu ly. 

Bình: 
- Thôi ngÒi xuÓng uÓng trà Çi. 
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 RÒi hÕi: 
- MÃy hôm trÜ§c Çây, thÀy ª Çâu? 
ThiŠn sÜ: 
- Tôi ª Çåo tràng Long Quang. 
Bình: 
- Long Quang gÀn Çây ra sao? 
ThiŠn sÜ liŠn bÕ Çi ra. 
 

 
 
ThiŠn sÜ Ç‰n vi‰ng Çåo tràng cûa thiŠn sÜ ñåo TØ. ñåo 

TØ Çang ngÒi trong phÜÖng trÜ®ng. ThiŠn sÜ hÕi: 
- NgÒi yên trong thÃt thì th‰ nào? 
TØ Çáp: 

   Xanh xanh tùng ÇÙng ngàn Çông lånh 
   Tay già hoa nª vån miŠn xuân 

ThiŠn sÜ: 
   Viên trí xÜa nay tØng siêu viŒt 
   Ba non mª ÇÜ®c vån trùng quan. 

TØ bèn hét. ThiŠn sÜ cÛng hét. TØ hÕi: 
- Th‰ nào? 
ThiŠn sÜ phÃt tay áo bÕ ra. 
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ThiŠn sÜ Ç‰n NhÜ®ng Châu, g¥p thiŠn sÜ Hoa Nghiêm.  
Hoa Nghiêm giä b¶ d¿a trên chi‰c gÆy Ç‹ ngû. ThiŠn sÜ nói: 

- Hòa thÜ®ng, ngû làm gì? 
Nghiêm nói:  
- VÎ thiŠn khách này không giÓng nh»ng vÎ thiŠn khách 

khác. 
ThiŠn sÜ nói: 
- ThÎ giä! ñem trà låi m©i hòa thÜ®ng. 
ThiŠn sÜ Hoa Nghiêm m§i g†i thÀy Duy Na t§i, d¥n: 
- S¡p cho vÎ thÜ®ng t†a này ngÒi ª gh‰ thÙ ba. 
 

 
 
ThiŠn sÜ Ç‰n thæm thiŠn sÜ Túy Phong. Túy Phong hÕi: 
- ThÀy tØ Çâu t§i? 
- TØ Çåo tràng Hoàng Bích t§i. 
- Hoàng Bích có nói câu gì Ç‹ khai thÎ cho ngÜ©i ta 

không? 
- Hoàng Bích không nói câu gì cä. 
- Tåi sao låi không ÇÜ®c? 
- Dù có nói thì cÛng không l¥p låi ÇÜ®c. 
Túy Phong nói: 
- CÙ thº l¥p låi xem. 
ThiŠn sÜ nói: 
- M¶t mÛi tên bay vào tr©i Tây. 
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ThiŠn sÜ Ç‰n thæm thiŠn sÜ TÜ®ng ñiŠn, hÕi: 
- Không phäi phàm mà cÛng không phäi thánh, thÀy thÃy 

sao nói liŠn Çi. 
TÜ®ng ñiŠn nói: 
- Ông thÀy già này chÌ nhÜ th‰ này thôi. 
ThiŠn sÜ liŠn hét và nói: 
- M¶t b†n tr†c ÇÀu Çông Çäo t§i Çây Ç‹ mong tìm ÇÜ®c 

cái chén bát nào? 
 

 
 
ThiŠn sÜ Ç‰n thæm thiŠn sÜ Minh Hóa. Minh Hóa hÕi: 
- ñi Çi t§i t§i hoài nhÜ th‰ Ç‹ làm cái gì? 
ThiŠn sÜ nói: 
- ChÌ Ç‹ cho mòn Çôi dép cÕ. 
Minh Hóa hÕi: 
- CuÓi cùng Ç‹ làm gì? 
ThiŠn sÜ nói: 
- Ông già này ch£ng bi‰t th‰ nào là trò chuyŒn cä sao? 
 

 
 
ThiŠn sÜ Çi thæm thiŠn sÜ Phøng Lâm, nºa ÇÜ©ng g¥p 

m¶t bà già. Bà hÕi: 
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- ThÀy Çi Çâu?  
ThiŠn sÜ:   
- Tôi Çi thæm Phøng Lâm. 
Bà nói: 
- Lúc này Phøng Lâm không có nhà. 
ThiŠn sÜ: 
- Th‰ Phøng Lâm Çi Çâu? 
Bà già bÜ§c Çi. ThiŠn sÜ g†i: 
- Này bà. 
Bà quay ÇÀu låi, thì bÎ thiŠn sÜ Çánh. 
 

 
 
ThiŠn sÜ t§i Phøng Lâm. Phøng Lâm hÕi: 
- Tôi có chuyŒn muÓn hÕi. ñÜ®c không? 
ThiŠn sÜ nói: 
- Làm sao xÈ thÎt gây v‰t thÜÖng? 
Lâm: 

  Bi‹n l¥ng træng không bóng 
  Cá Ç§p vì t¿ mê 

ThiŠn sÜ: 
  Træng bi‹n Çã không bóng 
  Cá l¶i làm sao mê? 

Lâm: 
  ThÃy gió bi‰t sóng dÆy 
  Nhìn nÜ§c bi‰t buÒm xuôi 
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ThiŠn sÜ: 
  M¶t vÀng chi‰u r†i non sông lïnh 
  CÜ©i lên m¶t ti‰ng ÇÃt tr©i kinh 

Lâm: 
  MuÓn Çem ba tÃc soi tr©i ÇÃt 
  ñÓi cÖ m¶t cú nói lên xem 

ThiŠn sÜ: 
  G¥p ngÜ©i ki‰m khách nên trình ki‰m 
  Ch£ng phäi ngÜ©i thÖ ch£ng t¥ng thÖ 

Nghe nhÜ th‰, Phøng Lâm m§i thôi. ThiŠn sÜ lúc Ãy låi 
nói m¶t bài kŒ tøng: 

  ñåo l§n Çåi ÇÒng 
  ñØng ngó tây Çông 
  Lºa Çá không kÎp 
  Ch§p lòe ch£ng thông. 

 
 

 
(Sau này) Quy SÖn hÕi NgÜ«ng SÖn: 
- ‘Lºa Çá không kÎp, ch§p lòe ch£ng thông’, xÜa nay các 

bÆc thánh tæng lÃy gì Ç‹ giúp ngÜ©i? 
NgÜ«ng SÖn: 
- ThÀy nghï sao? 
Quy SÖn: 
- ChÌ có ngôn thuy‰t, không có š nghïa gì thÆt. 
NgÜ«ng SÖn nói: 
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- Không phäi th‰ Çâu! 
Quy SÖn: 
- VÆy thì thÀy hi‹u th‰ nào? 
NgÜ«ng SÖn nói: 
- Chính thÙc thì m¶t cây kim không l†t vào ÇÜ®c. TÜ 

riêng thì xe ng¿a ÇŠu có th‹ chåy qua. 
 

 
 
ThiŠn sÜ Ç‰n thæm thiŠn sÜ Kim NgÜu. Trông thÃy thiŠn 

sÜ, Kim NgÜu ÇÜa ngang cây gÆy ngÒi x°m chặn ÇÜ©ng vào cºa.  
ThiŠn sÜ lÃy gÆy ÇÆp xuÓng ba cái và Çi vào trong pháp ÇÜ©ng, 
ngÒi vào gh‰ thÙ nhÃt. Kim NgÜu vào thÃy th‰ hÕi: 

- Thói thÜ©ng thì khi chû khách g¥p nhau, m‡i ngÜ©i ÇŠu 
th¿c tÆp uy nghi. ThÜ®ng t†a tØ Çâu t§i mà hành xº vô lÍ nhÜ 
th‰? 

ThiŠn sÜ nói: 
- Hòa thÜ®ng Çang nói cái gì th‰? 
Kim NgÜu s¡p mª miŒng thì bÎ thiŠn sÜ Çánh m¶t cái.  

Kim NgÜu giä b¶ ngã xuÓng. ThiŠn sÜ låi Çánh thêm m¶t cái 
n»a. NgÜu nói: 

- Hôm nay tôi không g¥p may. 
 

 
 
Sau này Quy SÖn hÕi NgÜ«ng SÖn: 
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- Trong hai vÎ tôn túc Ãy có ai th¡ng ai båi không? 
NgÜ«ng SÖn nói: 
- Th¡ng thì th¡ng h‰t, båi thì båi h‰t. 
 

 
 
Lúc s¡p thoát hóa, thiŠn sÜ ngÒi trên ÇÖn và nói: 
- Sau khi tôi ch‰t, ÇØng Ç‹ cho chánh pháp nhãn tång cûa 

tôi bÎ tiêu diŒt, nghe không. 
ThÀy Tam Thánh bÜ§c ra thÜa: 
- Chúng con së không dám làm cho chánh pháp nhãn 

tång cûa thÀy tiêu diŒt Çâu. 
ThiŠn sÜ hÕi: 
- Th‰ thì sau này có ngÜ©i Ç‰n hÕi thÀy, thÀy së trä l©i 

ngÜ©i Ãy làm sao? 
Tam Thánh liŠn hét. 
ThiŠn sÜ nói: 
- Có ai ng© r¢ng chính con lØa mù này së làm cho chánh 

pháp nhãn tång cûa tôi bÎ tiêu diŒt hay không? 
Nói xong, ngÒi Çoan nghiêm mà thÎ tÎch. 
 

 
 
ThiŠn sÜ tên húy là Nghïa HuyŠn, h† Hình, ngÜ©i Nam 

Hoa thu¶c quÆn Tào Châu. HÒi còn nhÕ Çã thông minh khác 
thÜ©ng. L§n lên n°i ti‰ng là có hi‰u. Sau khi xuÃt gia rÒi th† 
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Gi§i L§n,  ÇÜ®c cÜ trú tåi h†c viŒn, có dÎp h†c hÕi và nghiên cÙu 
gi§i luÆt, và bác lãm vŠ Kinh LuÆn. NhÜng m¶t hôm sÜ than thª: 
‘TÃt cä nh»ng thÙ này ÇŠu là phÜÖng thuÓc Ç¶ Ç©i, không phäi là 
tinh hoa ÇÜ®c truyŠn låi tØ ngoài kinh và giáo (giáo ngoåi biŒt 
truyŠn). LiŠn khoác áo du phÜÖng, ban ÇÀu t§i h†c v§i thiŠn sÜ 
Hoàng Bích. Sau Çó låi Çi y‰t ki‰n thiŠn sÜ ñåi Ngu. Nh»ng cÖ 
duyên và ng» cú này ÇŠu có ghi chép ª phÀn hành løc. Sau khi 
ÇÜ®c thiŠn sÜ Hoàng Bích Ãn chÙng, thiŠn sÜ liŠn tìm lên Hà 
B¡c, cÜ ngø tåi vùng ñông Nam thành TrÃn Châu, ti‰p cÆn b© 
sông Hô ñà, trø trì tåi m¶t thiŠn viŒn nhÕ. Tên Lâm T‰ là do 
cu¶c ÇÃt mà ÇÜ®c Ç¥t ra. Lúc bÃy gi© thiŠn sÜ Ph° Hóa Çã có 
m¥t ª ÇÃy rÒi, khùng khùng Çiên Çiên trong nhân gian, là thánh 
hay phàm ch£ng ai bi‰t ÇÜ®c. ThiŠn sÜ t§i Çó thì trÜ§c h‰t phø tá 
cho Ph° Hóa. Khi s¿ nghiŒp hóa Ç¶ cûa thiŠn sÜ b¡t ÇÀu hÜng 
thÎnh thì Ph° Hóa thoát hóa toàn thân, rÃt phù h®p v§i l©i tiên 
Çoán cûa thiŠn sÜ NgÜ«ng SÖn vŠ s¿ xuÃt hiŒn cûa m¶t ‘Ti‹u 
Thích Ca’. G¥p th©i chi‰n tranh, thiŠn sÜ liŠn bÕ nÖi Ãy ra Çi.  
Quan Thái Úy Måc Quân Hòa bi‰n ngôi nhà trong thành cûa 
mình thành ra m¶t ngôi chùa cÛng lÃy tên là chùa Lâm T‰ và 
m©i thiŠn sÜ Ç‰n cÜ trú ª ÇÃy. 

Sau Çó thiŠn sÜ phÃt áo Çi vŠ phÜÖng Nam t§i phû Hà 
B¡c. Quan ThÜ©ng ThÎ h† VÜÖng là phû chû Çã tôn kính ti‰p 
m©i thiŠn sÜ nhÜ m¶t vÎ Çåo sÜ cûa mình. 

Ÿ ÇÃy không lâu, thiŠn sÜ vŠ chùa HÜng Hóa ª phû ñåi 
Danh và ª tåi tæng ÇÜ©ng phía ñông. M¶t hôm, không bŒnh tÆt 
gì, thiŠn sÜ vén áo ngÒi yên, nói chuyŒn v§i ÇŒ tº là Tam Thánh 
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vài câu, rÒi im l¥ng qua Ç©i. ñó là ngày mÒng mÜ©i tháng giêng 
næm ñinh H®i, niên hiŒu Hàm Thông thÙ tám Ç©i ñÜ©ng. Môn 
ÇÒ Çem toàn thân thiŠn sÜ nhÆp tháp ª phía Tây B¡c phû ñåi 
Danh. Vua s¡c ban cho thiŠn sÜ tên thøy là TuŒ Chi‰u ThiŠn SÜ, 
tháp hiŒu là TrØng Linh. 

    
 

 
   Nay ch¡p tay cúi ÇÀu ghi låi Çåi lÜ®c.    Ti‹u sÜ nÓi dòng 

pháp là Bäo Th†    ª TrÃn Châu hiŒu là Diên Chi‹u,    kính ghi chép. 
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