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YẾU CHỈ TU TẬP 
------ 

IV- ÑAÏO PHAÄT TU HAØNH KHOÂNG 

KHOÙ 

Thaày chöùng phaùp nhaõn roài ñoù thì sau 

thôøi gian 5, 10 ngaøy chöùng quaû A-la-haùn. Bôûi 

vì ñaõ thaáy ñöôïc sau khi chöùng phaùp nhaõn ñaõ 

hieåu ñöôïc giaùc ngoä ñoù, ngoä roài baét ñaàu thöïc 

hieän trong nhöõng ngaøy ñeâm thaáy roõ raøng 

töøng caùi taâm nieäm naøy noù ñaâu coù qua maët 

mình  ñöôïc, ôø thoâi ta chöùng ñaïo, coù vaäy thoâi 

maø luoân luoân soáng nhö vaäy laø noù seõ ñuû Töù 

Thaàn Tuùc, coù Thaàn thoâng lieàn töùc khaéc chöù 

coù gì ñaâu. Taïi vì khoâng coù aùc phaùp taùc ñoäng 

gì mình ñöôïc, taâm luoân thanh tònh roài. Ngay 

töø luùc ñaàu ñaõ chöùng ngay caùi ñaàu tieân, A-la-

haùn roài, laø caùi traïng thaùi baát ñoäng ñoù, cho 

neân taát caû aùc phaùp laøm ñoäng khoâng ñöôïc. 

Coøn maáy con hôi chuùt laø roài, Thaày noùi sao 

maø noù ñoäng, noù ñoäng thaäm chí nhö sö Phaùp 

Ngoä phaûi chaïy ñi, phaûi khoâng? Vöøa roài caùc 

con hieåu khoâng, ôû ngoaøi Ngheä An, Haø Tónh 

thoâi maø ôû ñaây phaûi chaïy ra ngoaøi ñoù xaùch caùi 

thô chaïy vaøo, coù khoâng? Noù ñoäng nhö vaäy thì 

maáy con nghó nhö theá naøo?  
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ÔÛ ñaây laø phaùp bò sanh, bò giaø, bò cheát 

tao ñaâu caàn, phaûi xaùch thô ñi, ñaõ bieát nhö 

vaäy thì mình ñaõ khoâng bò sanh, bò giaø, bò 

cheát coøn xaùch thô ñi laø bò sanh, bò giaø, bò 

cheát roài ñoù, coù ñuùng khoâng? Thaày noùi coù ñuùng 

khoâng, maáy con cöù xeùt qua caùi baøi kinh 

Thaùnh Caàu xem coù ñuùng khoâng? Cho neân ôû 

ñaây khoâng coù khoù, deã quaù khoâng khoù, coù moät 

chuùt xíu mình thaønh Phaät, thaønh A-la-haùn. 

Nhöng Thaày bieát trong ñaàu chuùng ta cöù nghó 

khoù chöù chöa coù ngöôøi nghó deã ñaâu, ngöôøi 

naøo maø nghó deã laø noù côûi môû cöôøi hoaøi, töôûng 

ñaâu maø khoù ai deø noù deã quaù trôøi, noù deã quaù 

trôøi chöù coù gì ñaâu. Caùi naøy sai, caùi naøy ñuùng, 

thì caùi ñuùng mình soáng, caùi sai mình boû chöù, 

ai daïi gì caùi sai maø cöù oâm hoaøi, caùc con hieåu 

chöa? 

Thoâi baây giôø ñuû roài nghe khoâng, coøn baây 

giôø caùc con xem phim, Thaày ruùt veà Thaày lo 

coâng chuyeän khaùc, ñuû roài hen, baây giôø khoâng 

coù thöa hoûi Thaày theâm gì nöõa hen, tu ñöôïc 

thì ñöôïc khoâng thì xaùch goùi veà, coù vaäy thoâi. 

Thaày noùi roài, Thaày noùi quaù kyõ löôõng roài 

khoâng coøn coù choã naøo. Baây giôø cöù voâ trong 

thaát soáng ñoäc cö troïn veïn, nhìn xem coi caùi 

bò sanh, bò giaø, bò cheát laø choã naøo thì deïp noù 

laø maáy con chöùng ñaïo, coù vaäy thoâi. Chöù maáy 
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con tu caùi gì? Ñaâu coù tu caùi gì nöõa ñaâu, ñaâu 

coù tu caùi gì. Bò sanh, bò giaø, bò cheát caùi ñoù laø 

bieát roài, coøn khoâng thì möôïn kinh ngöôøi ta 

ñoïc, coøn khoâng nöõa Thaày môû maùy ra Thaày 

laáy moät caùi ñoaïn kinh ñoù, kinh Trung Boä ñaõ 

coù ôû trong maùy roài maø. Thaày cho in caùi ñoaïn 

ñoù ra Thaày göûi cho moïi ngöôøi ñoïc caùi bò 

sanh, bò giaø, bò cheát ñoù. Taïi vì muïc ñích cuûa 

mình laø laøm chuû sanh - giaø - beänh - cheát maø 

baây giôø caùi bò sanh, bò giaø, bò cheát naøy thì 

phaûi deïp, hieåu chöa? Nhö vaäy laø hoûi Thaày 

laøm caùi gì nöõa, Thaày coù daïy tu caùi gì nöõa 

cuõng baèng thöøa roài! Sung söôùng quaù trôøi, coù 

caàn caïo ñaàu caïo toùc nöõa ñaâu. Baây giôø coù toùc 

cuõng giaûi thoaùt maø khoâng toùc cuõng giaûi 

thoaùt, ngöôøi naøo laø con ngöôøi cuõng giaûi thoaùt 

heát chöù ñaâu phaûi caïo toùc môùi giaûi thoaùt ñaâu. 

Tu deã daøng quaù, phaûi khoâng, khoâng coù khoù 

khaên ñaâu, phaûi khoâng? 

Baây giôø ñeå Thaày coi caùi gì ñaây Thaày traû 

lôøi.  

Trong caùi vaán ñeà phim aûnh thì ôû ñaây ai 

quyeát taâm maø tu giaûi thoaùt trong baûy thaùng 

thì cöù veà tu, coøn ai muoán xem thì cöù ôû ñoù thì 

mai moát cuoán goùi veà, coù vaäy thoâi. Bôûi vì 

mình xem phim laø noù ñoäng taâm, nhöng maø 
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noù ñeå cho mình, caùi söï ñoäng taâm cuûa mình 

aáy maø mình bieát quyeát taâm ñeå maø mình tu 

giaûi thoaùt thì mình ñöøng xem, chôø 5 thaùng 

sau haõy xem. Khi mình tu roài mình xem xem 

thöû coi caùi phim noù ra sao. 

Theo Thaày thieát nghó noù khoâng phaûi laø 

gì khaùc, laø taïi vì ôû ñaây coù moät soá ngöôøi, coù 

moät soá ngöôøi ngöôøi ta saép söûa tôùi, maø neáu 

maø khoâng noùi ra thì ngöôøi ta seõ coá gaéng ñeå 

tuøy thuaän thì ngöôøi ta seõ bò ñoäng taâm. Cho 

neân, Thaày muoán noùi caùi ngöôøi naøo maø quyeát 

taâm ñeå giaûi thoaùt trong coøn 5 thaùng nöõa thì 

haõy veà, coøn ngöôøi naøo maø khoâng quyeát taâm 

thì thaáy mình chöa ñöôïc thì ôû laïi maø xem ñeå 

thaáy caùi chuyeán ñi cuûa Thaày coù ñaày ñuû yù 

nghóa chöù khoâng phaûi laø khoâng coù yù nghóa, 

cuoán phim raát hay, ñaày ñuû yù nghóa. Nghóa laø 

Thaày döïng laïi caùi cuûa Phaät giaùo ñaõ bò dìm 

maát caùch ñaây hai ngaøn maáy traêm naêm, hoâm 

nay döïng laïi. Maø döïng laïi laø caùi noøng coát laø 

nhöõng ngöôøi maø coøn 5 thaùng naøy chöùng ñaïo. 

Neáu maø khoâng coù nhöõng ngöôøi chöùng ñaïo 

naøy keå nhö laø taát caû phim aûnh naøy ñeàu laø 

deïp xuoáng heát khoâng bao giôø... Thaày boû heát, 

töø kinh saùch cuûa Thaày vieát maëc duø coâng lao 

Thaày raát lôùn döïng laïi, Thaày cuõng deïp boû heát. 

Thaày tuyeân boá vôùi maáy con laø nhö vaäy, neáu 
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coù ngöôøi chöùng, maø khoâng coù ngöôøi chöùng thì 

Thaày deïp heát. Phim aûnh gì Thaày deïp heát, 

Thaày khoâng ñeå cho ngöôøi ta bieát. Coøn coù 

ngöôøi tu chöùng thì phim aûnh naøy vaø kinh 

saùch cuûa Thaày laø moät cuoäc caùch maïng Phaät 

giaùo, laøm thay ñoåi toaøn boä Phaät giaùo heát. 

Ñoàng thôøi 5 thaùng nöõa coù ngöôøi tu chöùng laø 

moät ñieàu xaùc ñònh ñöôïc ñieàu ñoù. Coøn neáu 

khoâng thì thoâi, Thaày chæ laø moät con ngöôøi 

bình thöôøng, moät oâng giaø loïm khoïm nhö bao 

oâng giaø khaùc, baây giôø choáng gaäy ñi chôi 

khoâng coù laøm vieäc gì heát, khoâng coù laøm caùi 

chuyeän toân giaùo nöõa, chöøng ñoù maáy con ñöøng 

coù thaáy Thaày maëc chieác aùo naøy nöõa! 

Thaày noùi thaät maáy con, Thaày khoâng 

maëc chieác aùo naøy nöõa, Thaày maëc chieác aùo 

noâng daân, chieác aùo baø ba cuûa ngöôøi noâng 

daân, Thaày choáng caây gaäy ñi chôi. Thaày noùi 

thaät vôùi maáy con, vì chieác aùo naøy laø phaûi laøm 

moät caùi gì noù thuoäc veà toân giaùo, noù thuoäc veà 

ñaïo ñöùc, maø khoâng laøm ñöôïc thì mình laø moät 

noâng daân cuûa queâ höông naøy. Thaày xaû boû heát 

taát caû, ñôøi cuûa Thaày coi nhö laø ra ñi Thaày 

muoán cheát hoài naøo cheát, bôûi vì Thaày laøm chuû 

ñöôïc Thaày maø, Thaày bieát chæ coù Thaày laøm 

ñöôïc ñieàu naøy coøn hoaøn toaøn coøn khoâng ai tu 
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ñöôïc. Ñaïo Phaät deã, khoâng khoù, taïi sao ngöôøi 

ta tu khoâng ñöôïc? Ñoù laø duyeân.  

V- COØN 5 THAÙNG ÑEÅ TU CHÖÙNG 

Thaày mong hoâm nay sau 2 thaùng tu taäp 

coù maáy con tu chöùng. Neáu tình traïng naøy thì 

khoâng coù bao nhieâu ngöôøi tu chöùng. Cho neân 

hoâm nay caùi baøi phaùp nhaéc nhôû cho maáy con 

bieát thaønh Phaät khoâng phaûi khoù. Maø neáu caùc 

con khoâng löu yù kyõ thì coøn 5 thaùng nöõa, thôøi 

gian khoâng laâu ñaâu, roài maáy con seõ thaáy söï 

thaønh töïu cuûa mình. Thaày ñaõ coù söï quyeát 

ñònh, Thaày khoâng löøa ñaûo ngöôøi khaùc ñaâu, 

Thaày khoâng gaït ngöôøi khaùc ñaâu. Ñöôïc thì 

Thaày döïng laïi taát caû nhöõng gì cuûa ñaïo Phaät, 

ñem laïi lôïi ích cho con ngöôøi; maø khoâng ñöôïc 

nhaát ñònh deïp boû heát, khoâng ñeå cho con 

ngöôøi khoå. Ngöôøi ta tu khoâng ñöôïc maø cöù duy 

trì nhöõng caùi naøy ñeå cho ngöôøi ta khoå, phí 

cuoäc ñôøi.  

Cho neân ôû ñaây quí vò quyeát taâm coøn 5 

thaùng nöõa thì quyù vò haõy veà. Coøn vò naøo thaáy 

mình, quyù vò ñöøng coù nghó raèng mình seõ tu 

ñöôïc ñaâu, khoâng phaûi deã. Nhöõng ngöôøi maø 

ngöôøi ta seõ saép söûa tôùi. Coøn trong quyù vò 

nhìn ôû ñaây ñoâng nhö vaäy chöù chöa chaéc laø 

ñöôïc. Thaày noùi thaät söï ngöôøi naøo tu nhö theá 
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naøo Thaày bieát heát, Thaày ñaõ theo doõi töøng 

chuùt.  

Cho neân, quyù vò nghe nhö vaäy quyù vò boû 

veà heát laø quyù vò cheát roài, 5 thaùng quyù vò 

khoâng vöùt ñöôïc ñaâu. Cho neân, mình phaûi 

hieåu mình, bieát mình. Bôûi vì tu theo Phaät 

maø, phaûi roõ mình töøng chuùt, bieát mình laøm 

ñöôïc hay khoâng laøm ñöôïc, bieát mình ñang bò 

töôûng hay khoâng bò töôûng, mình bieát raát roõ 

töøng taâm nieäm cuûa mình maø, mình bieát 

mình hôn ai heát. Chöù ñöøng coù nghó raèng, 

ñöøng coù choïn laáy caùi danh giaû. Bôûi vì baây giôø 

mình thaáy mình tu khoâng ñöôïc mình cöù veà, 

ngöôøi ta cöù töôûng 5 thaùng nöõa mình chöùng 

ñaïo chöù gì, thì mình tu laø tieâu aø.  

Söï thaät noù khoâng phaûi vaäy ñaâu maáy con, 

cho neân nhöõng caùi baêng naøy noù cuõng laø moät 

caùi lôïi ích, chöù khoâng phaûi laø khoâng lôïi ích, 

vì noù seõ ñem laïi cho maáy con thaáy caùi chuyeán 

ñi cuûa Thaày khoâng phaûi laø chôi maø noù laø ñi 

ñem laïi lôïi ích lôùn. Vaø maáy con seõ thaáy con 

ngöôøi ñang tha thieát, raát laø tha thieát treân 

con ñöôøng cuûa ñaïo Phaät. Caùc coâ caùc baùc khoùc 

söôùt möôùt, ñeán ñaâu hoï khoùc söôùt möôùt, toäi 

laém. Töø giaø ñeán treû, töø chaùu beù raát nhoû, caùc 

con xem phim Thaày caùc con seõ bieát. Loøng tha 
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thieát cuûa hoï muoán tìm caàu söï giaûi thoaùt, ñôøi 

quaù khoå… Coøn caùch thöùc tu thì chæ caàn caùc 

con coù yù thöùc naøy hieåu ñuùng, caùch thöùc ñeå xaû 

töøng taâm nieäm cuûa mình moät caùch ñuùng thì 

mình seõ ñöôïc giaûi thoaùt, khoâng coù khoù khaên. 

Thaày noùi neáu maø ñaïo Phaät maáy con maø 

hieåu thì Thaày thaáy caùi ngaøy hoâm nay böõa 

nay nghe Thaày noùi thì 1 tuaàn leã sau caùc con 

chöùng, maáy con nghieäm trong 1 tuaàn leã nöõa 

thì caùc con chöùng ñaïo hoaøn toaøn. Bieát caùi 

naøo laø mình caàn xaû. Bôûi vì mình ngoài mình 

tö duy sau khi nghe, nghe Thaày thuyeát giaûng 

nghe Thaày noùi, cuõng nhö 5 anh em Kieàu 

Traàn Nhö sau khi nghe Phaät thuyeát giaûng 

thì veà suy ngaãm, ñaâu phaûi nghe roài thì veà noùi 

hay quaù... töùc laø chöùng phaùp nhaõn thanh 

tònh, hay quaù, tuyeät vôøi. Khoâng coù caùi phaùp 

naøo, töø xöa ñeán giôø chöa coù caùi heä thoáng 

ngoaïi ñaïo naøo daïy nhö ñöùc Phaät, maø caùi naøy 

thöïc teá cuï theå ngay treân baûn thaân cuûa mình.  

Cho neân nghe roài veà suy ngaãm, trong 

thôøi gian suy ngaãm cho neân sau thôøi gian ñoù 

laø chöùng ñaïo. Suy ngaãm roài chöùng ñaïo, bieát 

caùch suy ngaãm roài, bieát caùch cuûa mình ñeå 

ngaên dieät taát caû chöôùng ngaïi phaùp. Ngaên caùi 

bò sanh, bò giaø, bò cheát ñeå cho mình soáng 



                      NHÓM HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC GHI CHÉP         13 

  

trong caùi voâ söï. Bôûi vì trong Töù Dieäu Ñeá caùc 

con thaáy caùi traïng thaùi, an laïc, voâ söï ñoù laø 

caùi voâ sanh, caùi khoâng bò giaø, bò cheát. Thaày 

ñaõ daïy roài, chæ caàn mình xaû caùi kia laø caùi naøy 

hieän ra, chöù ñaâu phaûi laø ñem caùi naøy maø goø 

boù öùc cheá noù ñeå cho noù coù caùi caùi naøy hoaøi… 

Taâm thanh thaûn, an laïc, voâ söï maø cöù nheø 

treân ñoù maø tu taäp treân thaân taâm thì bò öùc 

cheá. Mình cöù xaû caùi naøy thì caùi kia noù coù, maø 

caùi naøy chöa xaû maø noù loøi ra thì xaû nöõa, maø 

heã xaû heát thì noù loøi ra heát, coøn xaû chöa heát 

thì noù che phuû laïi thì mình cöù xaû. Cho neân 

xaû caùi naøy thì coù, cho neân noù döøng moät aùc 

phaùp thì moät thieän phaùp hieän ra, chöù ñaâu maø 

laøm thieän phaùp maø aùc phaùp noù döøng. Mình 

cöù döøng aùc phaùp thì thieän phaùp noù hieän ra, 

moät aùc phaùp naøy döøng thì coù moät thieän phaùp 

noù hieän ra chöù. Tu laø laøm caùi chuyeän naøy chöù 

ñaâu phaûi nuoâi giöõ caùi thieän phaùp maø aùc phaùp 

khoâng döøng, thì laøm sao heát.  

Caùc con thaáy raát roõ, cho neân ôû ñaây noù roõ 

raøng, coù 2 veá raát roõ raøng: caùi naøy döøng thì 

caùi naøy coù, caùi döøng bò sanh, bò giaø, bò cheát 

thì caùi voâ sanh naøy noù coù chöù. Chuùng ta caàn 

gì phaûi giöõ caùi voâ sanh naøy, chuùng ta chæ caàn 

döøng caùi aùc phaùp naøy thì taát nhieân noù seõ coù, 

coù vaäy thoâi… Cho neân, chuùng ta coù laøm gì 
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ñaâu, ngoài ñaây vaø taát caû nhöõng caùi bò sanh, bò 

giaø, bò cheát hieän ra thì dieät, dieät noù ñöôïc thì 

noù hieän ra caùi voâ sanh. Vaø cöù nhö vaäy maø 

chuùng ta tieáp tuïc trong 5, 7 ngaøy. Khi maø 

chuùng ta ñaõ hieåu roài thì ngay ñoù laø chuùng ta 

chöùng ñaïo, taïi vì noù muoán caùi gì thì chuùng ta 

baûo noù döøng heát roài. Caùc con thaáy deã khoâng. 

Taïi vì mình bieát noù, nhaát ñònh laø cheát chöù 

nhaát ñònh ta khoâng laøm, thì nhö vaäy laø giaûi 

thoaùt chöù sao? Coøn mình coù laøm theo noù nöõa 

ñaâu, cho neân laø giaûi thoaùt chöù gì, noù laø chöùng 

chöù gì? Nhöng maø caùi thôøi gian ñeå chuùng ta 

ñuû thaàn tuùc thì noù khoâng phaûi coù 1 ngaøy 2 

ngaøy. Bieån maø muoán laëng yeân thì gioù phaûi 

döøng, maø gioù döøng roài thì caùi nhaáp nhoâ vaãn 

coøn chöù, thôøi gian sau noù heát chöù noù ñaâu coù 

coøn hoaøi.  

Nguyeân Thanh hoài naõy tieáp duyeân vôùi 

Thaày thì xin coâ Töø vaø Nguyeân Thanh chia 

laøm 2 khu ôû rieâng ra ñeå maø tu, coá gaéng trong 

maáy thaùng maø tu. Hai ngöôøi ñöøng coù ôû gaàn 

nhau, gaàn nhau thaáy nhau roài cuõng noùi 

chuyeän naøy kia roài tu khoâng ñöôïc, cho neân 

chia ra, moãi ngöôøi moät moät khu. Coù 2 khu, 

ngöôøi naøo cuõng taùch rôøi ra ñeå raùng maø lo tu, 

trong vong maáy thaùng, coøn coù 5 thaùng nöõa, 

coù hieåu khoâng? Hieåu thì tu môùi xaû ñöôïc taâm, 
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maø khoâng hieåu thì tu khoâng xaû taâm ñöôïc, maø 

cöù ôû gaàn thì ngöôøi naøy laøm cho ngöôøi kia 

ñoäng. Cho neân ôû ñaây maáy con thaáy nhöõng 

ngöôøi naøo maø laøm ñoäng, ôû ñaây thì thaày Chôn 

Thaønh ôû gaàn caùi cöûa, maø maáy con ñi qua caùi 

cöûa gaàn caùi thaát ngöôøi ta ôû, maáy con ñöøng coù 

ñoùng caùi cöûa caùi raàm, toäi ngöôøi ta ôû gaàn, noù 

khoå vaäy. Baây giôø thaày Chôn Thaønh ôû gaàn caùi 

cöûa maø ñi ra ñoùng caùi cöûa, caùi cöûa maø caùi cöûa 

saét ñoùng caùi raàm thì ngöôøi ta laøm sao ngöôøi 

ta tu. Cho neân, mình laø caùi ngöôøi tu phaûi nheï 

nhaøng kheùo leùo, ñöøng coù laøm nhö vaäy. Cho 

neân ôû ñaây luùc maø 10 giôø ñi nguû ñoùng caùi cöûa 

caùi raàm khoâng bieát… Phaûi nheï nhaøng, phaûi 

laøm kheùo leùo, ñi nheï nhaøng, thanh thaûn! Taát 

caû nhöõng ñieàu naøy mình coá gaéng khaéc phuïc 

trong caùi thôøi gian gaàn ñaây ñeå cho mình tu 

cho ñöôïc, laøm cho ñöôïc.  

Bôûi vì haïnh phuùc cuûa loaøi ngöôøi laø nôi 

maáy con. Chöù quyeát ñònh cuûa Thaày maø, ñôøi 

soáng cuûa Thaày laø ñuû roài, Thaày laøm chuû roài, 

coøn ai coù theå naøo maø laøm ñoäng taâm Thaày 

ñöôïc nöõa. Thaày laøm chuû ñöôïc söï soáng cheát, 

muoán cheát hoài naøo cheát, Thaày bieát choã Thaày 

veà. Coøn maáy con baây giôø tuy raèng hoïc nhöng 

môø mòt, vaø bieát bao nhieâu chuùng sanh ñang 

ñau khoå. Maø hoâm nay Thaày laáy choïn moät soá 
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ngöôøi naøy ñeå tieâu bieåu cho caùi phöôùc baùu cuûa 

chuùng sinh, thì caùi traùch nhieäm boån phaän 

cuûa maáy con khoâng phaûi laø chuyeän thöôøng 

neáu döïng laïi neàn ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân 

quaû. Maáy con ñaõ ñoïc laïi 2 cuoán saùch ñaïo ñöùc 

Thaày vieát, caùc con thaáy noù gaàn guõi vôùi con 

ngöôøi chöù ñaâu coù xa ñaâu, caùi ñaïo ñöùc cuûa noù 

nhö vaäy. Ñaïo Phaät laø ñaïo ñöùc nhö vaäy, chöù 

khoâng phaûi ñaâu xa, theá maø döïng laïi toaøn boä 

24 taäp ñaïo ñöùc nhö vaäy thì ñem laïi haïnh 

phuùc cho con ngöôøi treân haønh tinh naøy bieát 

bao nhieâu. 

Caùc con bieát vöøa roài moät tôø baùo Vieät 

Nam chuùng ta noùi veà beân Lieân Xoâ, caùi vaán ñeà 

gia ñình noù thay nhö laø thay aùo, maø caùi röôïu 

cheø ñaùnh loän ñaùnh laïo trong gia ñình moät 

caùch taøn nhaãn beân Lieân Xoâ. Hieän töôïng treân 

caùc nöôùc AÂu Phöông, vì ba caùi röôïu naøy maø 

tai haïi raát lôùn, nghóa laø gia ñình tan naùt heát. 

Roài caùi vaán ñeà maø maïi daâm noù ñaõ laøm bao 

nhieâu gia ñình tan naùt khoâng coøn chuùt gì, 

laøm cuoäc soáng ñau khoå laém maáy con. Nhöng 

maø maáy con laø nhöõng ngöôøi ngoài tröôùc maët 

tieâu bieåu cho neàn ñaïo ñöùc maø maáy con khoâng 

laøm ñöôïc lôøi Thaày daïy, loãi cuûa ai maáy con 

bieát khoâng? - Loãi cuûa maáy con khoâng hieåu 

cho roõ, loãi maáy con khoâng raùng tu taäp. Cho 
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neân, nhaân loaïi seõ chòu nhöõng caùi noãi ñau khoå 

naøy. Maáy con thaáy caùi nhieäm vuï cuûa maáy con 

ngoài tröôùc maët Thaày, maáy con boû heát gia 

ñình, boû heát taát caû moïi caùi. Maáy con ñeán ñaây 

ñeå thöïc hieän con ñöôøng ñaïo ñöùc cuûa Phaät 

giaùo, caùc con muoán laøm ñöôïc, ñem laïi lôïi ích 

cho loaøi ngöôøi thì caùc con phaûi quyeát taâm. 

Moät ngöôøi tu chöùng, neàn ñaïo ñöùc cuûa Phaät 

giaùo coøn, taùm lôùp hoïc cuûa ñaïo Phaät seõ döïng 

laïi, giaùo trình Thaày seõ ñem heát söùc mình 

Thaày laøm giaùo trình töø lôùp Chaùnh Kieán cho 

ñeán Chaùnh Ñònh, baøi vôû haún hoøi. Nhöõng caùi 

baøi kinh maø trong kinh Nikaya cuûa HT Minh 

Chaâu dòch, Thaày seõ ñöa nhöõng baøi kinh naøy 

vaøo töøng lôùp hoïc, Thaày seõ keát taäp kinh saùch 

laïi heát.  

Coøn neáu maø maáy con tu khoâng chöùng, 

coøn 5 thaùng nöõa Thaày deïp saïch heát, Thaày 

khoâng laøm gì nöõa, Thaày choáng gaäy ñi chu du 

chôi cho söôùng, chaúng caàn ai bieát ñeán Thaày. 

Thaày ñi tôùi ñaâu, caùi phöôùc baùu cuûa Thaày raát 

ñaày ñuû, Thaày bieát. Ñi ñeán ñaâu Thaày no ñuû 

ñeán ñoù, hoång coù ai maø khoâng cho Thaày, 

nghóa laø Thaày ñeán Thaày xin, Thaày ñaâu coù xin 

ñoà ngon ñaâu, xin côm ñoå, côm thiu cuûa hoï aên 

cuõng ñöôïc coù caàn gì ñaâu, ñoái vôùi Thaày thì caùi 
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gì cuõng soáng ñöôïc, ñoái vôùi Thaày khoâng quan 

troïng.  

Cho neân hoâm nay Thaày noùi tröôùc maët 

caùi traùch nhieäm boån phaän cuûa maáy con döïng 

laïi Phaät phaùp, neàn ñaïo ñöùc cuûa Phaät giaùo coù 

döïng laïi ñöôïc laø ôû maáy con, chöù khoâng phaûi ôû 

choã Thaày, Thaày daïy heát roài. Caùi baøi cuoái 

cuøng naøy laø Thaày nhaéc maáy con, Thaày ñem 

caùi baøi Thaùnh Caàu Thaày nhaéc maáy con caùch 

thöùc ñeå cho maáy con bieát caùi gì bò sanh, bò 

giaø, bò beänh, bò cheát, laø muïc ñích nhaém vaøo 

caùi choã tu ñuùng.  

Con muoán nghe thì Thaày seõ cho in caùi 

ñoaïn ñoù. Roài Thaày seõ cho in taøi lieäu nhö vaäy, 

nhöng maø ôû ñaây caùc con phaûi coù söï quyeát 

taâm, chæ coøn coù 5 thaùng, khoâng laâu ñaâu, ñöôïc 

hay khoâng ñöôïc ñoù laø caùi phöôùc cuûa chuùng 

sanh maø caùc con laø töôïng tröng cho chuùng 

sanh... Thaày nghó raèng coi nhö noù, caùi söï tu 

taäp naøy noù thoaùng qua, 5 thaùng noù thoaùng 

qua chôùp maét. Caùc con thaáy chæ 1 choác laùt thì 

mình ñaõ thaáy caùi Teát noù ñi tôùi roài, huoáng hoà 

laø 5 thaùng ñaâu coù coøn daøi ñaâu. Hoâm nay thì 

maáy con thaáy hai thaùng moät ngaøy. Böõa nay 

laø ngaøy 17, hoâm ñoù Thaày môû caùi lôùp laø ngaøy 

16 thaùng 4. Bôûi vì ngaøy raèm thay vì Thaày 
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môû ngaøy raèm, nhöng maø ngaøy raèm Thaày 

phaûi ñi hoïp. Roài thay vì ngaøy hoâm qua laø 

ñuùng ngaøy 16 thì Thaày cuõng laïi ñi hoïp, caùc 

con thaáy noù truøng laëp hai laàn neân chuyeån 

qua ngaøy 17, thì caùc con bieát söï quyeát ñònh 

cuûa noù laø gì.  

Ñoù thì ôû ñaây Thaày nghó raèng neáu maáy 

con chæ caàn coù ngöôøi hieåu roõ, quyeát taâm moät 

chuùt thoâi thì seõ coù nhieàu ngöôøi chöùng ñaïo. 

Chöùng thöïc söï chöù khoâng phaûi chöùng baèng 

caùch noùi chôi hay laø sôï Thaày boû maáy con noùi 

doái, noùi doái vôùi Thaày khoâng ñöôïc. Maáy con 

sôï, maáy con noùi laø toâi cuõng chöùng ñaïo, Thaày 

traéc nghieäm moät caùi laøø cheát. Khoâng coù gaït 

Thaày ñöôïc maø - Thaày noùi thöïc söï. Caùi gì 

ñuùng laø ñuùng, caùc con tu tôùi ñaâu laø Thaày bieát 

tôùi ñoù, vaø nhöõng ngöôøi naøo maø Thaày ñang 

chuù yù nhieàu. 

Bôûi vì caùi muïc ñích döïng laïi ñaïo Phaät vaø 

caùi muïc ñích döïng laïi caùi neàn ñaïo ñöùc cho 

loaøi ngöôøi thì caùi quan troïng laø ñaøo taïo 

nhöõng ngöôøi tu chöùng hoâm nay. Duø Thaày coù 

vieát kinh saùch, coù thu baêng, coù baêng ñóa gì ñi 

nöõa noù cuõng khoâng baèng caùi ngöôøi tu chöùng. 

Noù laø caùi coát loõi cuûa Phaät giaùo, noù môùi xaùc 

ñònh ñöôïc con ñöôøng Phaät giaùo töø xöa tôùi giôø 
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chöa coù ai laøm ñöôïc caùi ñieàu naøy, chöa coù 

ngöôøi tu chöùng. Theá maø trong caùi lôùp hoïc cuûa 

Thaày 7 thaùng coù ngöôøi tu chöùng, ñeå baùo cho 

ngöôøi ta bieát raèng ôû ñaây khoâng phaûi laø noùi 

chôi maø noùi thaät söï, coøn khoâng chöùng thì 

deïp. Ñoù laø caùi quyeàn cuûa mình maø, mình 

thaáy khoâng coù laøm hao cuûa hao caûi cuûa ngöôøi 

khaùc maø khoâng laøm hao söùc hao löïc cuûa 

ngöôøi khaùc. Baây giôø nhö theá naøy roài phaùt 

trieån nhö theá kia roài uøn uøn ñeán ñaây haøng 

traêm, haøng vaïn ngöôøi, nhöng maø ñeán ñaây ñeå 

laøm gì, coù lôïi ích gì khoâng, coù baûo chöùng ñöôïc 

caùi ngöôøi tu chöùng khoâng hay chæ coù mình 

Thaày noùi, maø khoâng bieát Thaày coù chöùng 

khoâng nöõa, phaûi coøn chöùng môùi bieát Thaày 

chöù, chöù coøn chöa chöùng ñaâm nghi ngôø naøy 

kia laøm sao bieát ñöôïc. Coi chöøng oâng naøy 

cuõng nhö maáy oâng thaày kia ham danh. Thaày 

noùi söï thaät ra, cho neân ôû ñaây Thaày khoâng coù 

ham danh, laøm laø laøm coù lôïi ích, coøn khoâng 

coù lôïi ích thì deïp. Daïy ngöôøi ta maø ngöôøi ta 

thích tu nhö theá naøy laøm sao, baûo ñoäc cö thì 

khoâng ñoäc cö, baûo ñöøng noùi chuyeän thì ñi noùi 

chuyeän, baûo moät chuyeän ñi laøm moät chuyeän 

khaùc thì laøm sao Thaày daïy ñöôïc ñaây?  

Ñoù thì maáy con cöù thaáy Thaày coù noùi 

ñuùng khoâng? Caùi loãi cuûa ai hay laø caùi loãi cuûa 
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Thaày daïy, baûo tu tôùi ñoù döøng laïi ñöøng coù tu 

nöõa, öùc cheá taâm ñeå roài sanh ra loaïn thaàn 

kinh, trôøi! Neáu moät ngöôøi vì danh vì lôïi chaéc 

ngöôøi ta cuõng maéc ñieân luoân, nghóa laø baây 

giôø mình daïy ngöôøi ta ñieân nhö vaäy heát ai 

theo mình tu nöõa, caùc con cöù nghó ñi. Thaày 

thì raát thaûn nhieân vì caùc con khoâng nghe lôøi 

mình. Thaät söï ra maáy con ham tu nhöng maø 

phaûi hieåu cho kyõ, hoûi cho ñuùng roài tu, ñöøng 

coù voäi vaøng. Maø khi hieåu ñuùng roài, tu roài thì 

phaûi coøn töøng chuùt ñeå roài tieán tu. Coøn baây 

giôø maáy con hoïc caùi lôùp döï thính thì thoâi 

Thaày khoâng noùi. Coøn caùi lôùp maø 20 ngöôøi 

Thaày choïn thì baây giôø coøn laïi maáy ngöôøi 

Thaày bieát, cho neân vì vaäy maø beân nöõ ngöôøi 

naøo maø ñöôïc choïn maáy con veà soáng ñoäc cö 

troïn veïn trong 5 thaùng maø maáy con khoâng 

ñoäc cö cuõng khoâng tôùi ñaâu, hoång laøm ñöôïc gì. 

Cho neân troïn veïn soáng khoâng noùi chuyeän - 

nghóa laø caùi mieäng maáy con bò moác meo roài. 

Thaày maø thaáy caùi ñoùng 1 lôùp laø Thaày bieát 

maáy con chöùng ñaïo, caùi mieäng maáy con maø 

thaáy boùng löûng thì chaéc khoâng chöùng ñaïo 

noåi. Maëc keä ngöôøi ta, mình cöù tu thoâi coá maø 

chöùng ñaïo, trong vaán ñeà tu thì phaûi coù söï 

quyeát taâm, maø quyeát taâm thì maáy con phaûi 

thaáy caùi boån phaän cuûa mình trong caùi giai 
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ñoaïn naøy chöù. Thay vì baây giôø maáy con boû ñi 

chôi ñi voøng voøng naøy kia roài thoâi, nhöng maø 

noù coù lôïi ích gì cho baûn thaân maáy con vaø cho 

moïi ngöôøi. Coøn ñaây laø lôïi ích khoâng chæ lôïi 

ích rieâng cho mình maø coøn cho caû bao nhieâu 

ngöôøi treân haønh tinh naøy, ñeå Thaày coøn ôû laïi 

chöù coøn khoâng kheùo thì thoâi, Thaày chaúng ñeå 

laïi cho ñôøi. ÔÛ ñaây maëc keä ai muoán laøm gì thì 

laøm... Ñeán ñaây Thaày döùt lôøi. Maáy con ñònh 

hoûi ñieàu gì nöõa, khoâng thì thaày seõ in baøi 

kinh Thaùnh Caàu, roài caùc con seõ ñoïc baøi kinh 

Thaùnh Caàu.  

VI- TU SINH THÖA HOÛI 

Tu sinh hoûi: Caùi baøi kinh Thaùnh Caàu 

vöøa roài Thaày giaûng, ñöùc Phaät daïy boû vôï con, 

boû nhaø cöûa ñaát ñai, taøi saûn, ruoäng vöôøn. Khi 

mình haønh thì noù laïi saâu hôn, mình boû töøng 

taâm nieäm raát chi li, baøi kinh thì noù toång 

quaùt quaù... ? 

Thaày traû lôøi: Cho caùi ñôøi soáng cuûa 

mình, töøng caùi taâm nieäm cuûa mình, caùi cuoäc 

soáng cuûa mình, cuoäc soáng maø mình bò sanh, 

giaø, beänh, cheát noù toång quaùt, nhöng maø khi 

mình chaáp nhaän caùi khoâng sanh roài thì taát 

caû caùi naøy khoâng chaáp nhaän, cho neân maëc duø 

noù bao nhieâu, haøng vaïn voâ löôïng nieäm trong 
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caùi sanh, giaø, beänh, cheát nhöng noù khoâng 

qua maét mình. Bôûi vì khi ñoù con seõ ñoïc caùi 

baøi kinh Thaùnh Caàu naøy roài con cöù nghieäm 

töøng caùi taâm nieäm cuûa mình noù naèm trong 

caùi choã maø bò sanh, bò giaø, bò cheát hay 

khoâng? Thì luùc baáy giôø con ñaõ khoâng chaáp 

nhaän noù, maø khoâng chaáp nhaän caùi bò sanh, 

bò giaø, bò cheát naøy thì con seõ chaáp nhaän caùi 

khoâng giaø, khoâng beänh, khoâng cheát thì con 

seõ thaønh töïu ñöôïc chöù.  

Vì noù coù hai, coù Thaùnh caàu vaø coù phi 

Thaùnh caàu. ÔÛ trong caùi baøi Thaùnh caàu thì 

ñöùc Phaät neâu ra caùi Thaùnh caàu vaø phi Thaùnh 

caàu, coù phaûi khoâng? Cho neân, chuùng ta khoâng 

chaáp nhaän caùi phi Thaùnh caàu. Cho neân 

chuùng ta ñaõ giaùc ngoä roài, ñaõ ngoä ñöôïc roài ñaõ 

ngoä bieát caùi phaùp naøy. Cho neân, vì vaäy 

khoâng chaáp nhaän laø khoâng chaáp nhaän, ngoài 

ñaây cheát chöù nhaát ñònh khoâng chaáp nhaän thì 

chuùng ta seõ chöùng ñaïo maáy con. Cho neân, 

mình ñaõ coù caùi phaùp taùc yù roõ raøng maø, caùi yù 

thöùc cuûa mình roõ raøng maø, yù daãn ñaàu yù laøm 

chuû yù taïo taùc. Cho neân, moãi moãi caùi khoâng 

chaáp nhaän nhaát ñònh mình khoâng laøm, noù 

sai mình laøm sao ñöôïc.  
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Ví duï nhö baây giôø khôûi yù baây giôø muoán 

ñi ra, xeùt ngay lieàn ñoù laø ôû choã caùi bò sanh bò 

giaø, bò cheát, caùi mình ñi ra mình muoán ñi ra 

khoûi thaát, nhöng maø caùi naøy laø caùi bò sanh, 

bò giaø, bò cheát. Taïi sao vaäy, mình muoán ñi 

cho thoaûi maùi chöù gì, coù phaûi khoâng? Cho 

neân, döøng laïi khoâng ñöôïc ñi, mình laáy caùi yù 

thöùc laøm chuû mình. YÙ laøm chuû, yù taïo taùc, yù 

daãn ñaàu caùc phaùp, cho neân döøng noù laïi lieàn. 

Thì nhö vaäy caùc con thaáy sao, noù coù laøm ñöôïc 

khoâng? Nhö vaäy laø mình chöùng chöù sao, 

ngay lieàn mình laøm chuû noù maø. Chöù ñaâu coù 

nghóa laø caùi thaân naøy tu chöùng toâi khoâng 

beänh, khoâng beänh sao oâng Phaät cuõng beänh 

ñoù. Nhöng maø oâng Phaät oång ñuoåi ñöôïc beänh 

maø, oâng Phaät chöùng roài tôùi 80 tuoåi gaàn cheát 

roài, caùi hoâm ñoù laø ñi veà caùi nôi ñeå nhaäp Nieát 

Baøn thoâi, cho neân treân ñöôøng ñi ñöùc Phaät 

ñau muoán cheát thì ñöùc Phaät duøng caùi söùc tænh 

thöùc cuûa mình ñaåy lui caùi beänh ra, taát caû 

nhöõng caùi beänh ñoù khoâng coøn. Coù nghóa laø 

oâng Phaät cuõng beänh chöù, nhöng bieát caùch ñeå 

ñuoåi chöù, chöù ñaâu coù nghóa laø chöùng ñaïo laø 

khoâng coøn bò sanh, bò giaø, bò cheát nöõa ñaâu. 

Coù, nhöng maø noù laøm sao laøm ñöôïc, phaûi 

khoâng? Chöùng ñaïo, nhöng maø maáy con hieåu 
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chöùng ñaïo laø tui khoâng bò beänh nöõa sao, 

khoâng phaûi!  

Cho neân ngay töø caùi choã hieåu, sau khi 

maø chöùng phaùp nhaõn thanh tònh 5 anh em 

Kieàu Traàn Nhö sau moät thôøi gian thì chöùng 

quaû A-la-haùn. Taïi vì suy nghó noù raát kó treân 

caùi phaùp Töù Dieäu Ñeá: caùi khoå nhö theá naøo, 

nguyeân nhaân sanh khoå theá naøo, caùi traïng 

thaùi thoaùt khoå nhö theá naøo, caùi Baùt Chaùnh 

Ñaïo - 8 caùi neûo nhö theá naøo. Chaùnh kieán nhö 

theá naøo thì thoâng suoát heát, baây giôø con aùp 

duïng. Maø aùp duïng voâ thì hoaøn toaøn laøm chuû 

roài, thì nhö vaäy laø chöùng ñaïo. Chöù ñaâu phaûi 

chöùng laø laøm heát ñaâu, ñaõ laøm chuû noù thì noù 

coù cuõng laøm chuû noù thoâi, laøm chuû laø coù beänh 

thì mình laøm chuû coøn khoâng thì thoâi. 

Thaày ñoïc caâu hoûi cuûa tu sinh: ÔÛ ñaây 

coù tröôøng hôïp naøo chæ thöïc hieän ñöôïc 3 yù tuùc 

ñaàu coøn Tueä Nhö YÙ Tuùc thì khoâng thöïc hieän 

ñöôïc, phaûi thöïc hieän trong Nieát Baøn. Tueä 

Nhö YÙ Tuùc, con muoán hoûi Tueä Nhö YÙ Tuùc?  

Thaày traû lôøi: ÔÛ ñaây ñöùc Phaät ñaõ trieån 

khai cho chuùng ta Töù Dieäu Ñeá roài, ñaâu coù caàn 

gì phaûi thöïc hieän Tueä Nhö YÙ Tuùc, khoâng caàn 

ñaâu con! Bôûi vì mình ñaõ hieåu noù, caùi tueä 

mình ñaõ hieåu nhö vaäy roài. Coøn baây giôø Töù 
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Nhö YÙ Tuùc laø 4 caùi Duïc Nhö YÙ Tuùc chöù gì, 

Tinh Taán Nhö YÙ Tuùc chöù gì, Ñònh Nhö YÙ Tuùc 

chöù gì, roài Tueä Nhö YÙ Tuùc - ñoù laø Tueä Tam 

Minh.  

Con hieåu caùi choã naøy muoán noùi khoâng? 

ÔÛ ñaây caùi tueä cuûa Tam Minh thì noù coù Tuùc 

Maïng Minh, Thieân Nhaõn Minh, Laäu Taän 

Minh. Maø Laäu Taän Minh, caùi Minh maø cuoái 

cuøng ñöùc Phaät ñaõ daïy cho mình Töù dieäu ñeá 

roài, maø mình hoïc mình ñaõ hieåu roài thì caàn gì 

ñi tôùi Tam Minh naøy. Coøn baây giôø con muoán 

coù Tam Minh ñeå maø thöïc hieän tueä Tam Minh 

töùc laø Töù Nhö YÙ Tuùc bieát nhieàu ñôøi nhieàu 

kieáp mình chöù gì, hay laø Thieân Nhaõn Minh 

ñeå ngoài ñaây quan saùt vuõ truï chöù gì, coøn caùi 

Laäu Taän Minh laø bieát ñöôïc caùi nguyeân nhaân 

ñau khoå, bieát ñöôïc Töù Dieäu Ñeá. Ñöùc Phaät ñaõ 

nhaéc roài maø, coù phaûi Laäu Taän Minh laø bieát 

Khoå - Taäp - Dieät - Ñaïo khoâng? Baây giôø oâng 

Phaät ñaõ khai ngoä cho mình bieát Khoå, Taäp, 

Dieät, Ñaïo chöù hoài oâng Phaät coù ai daïy oâng 

Phaät Khoå, Taäp, Dieät, Ñaïo bao giôø, coù phaûi 

khoâng? Cho neân khi maø tu coù tueä Tam Minh 

roài - Tueä Nhö YÙ Tuùc thì oång môùi bieát ñöôïc 

caùi Khoå - Taäp - Dieät - Ñaïo, coøn mình thì baây 

giôø ñaõ khai ngoä roài. Cho neân, ngay töø caùi choã 

Tueä Nhö YÙ Tuùc - caùi tueä Tam Minh, caùi Laäu 
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Taän Minh ngay ñoù ñaõ ñöôïc khai ngoä roài. 

Ngay cuoái cuøng con thaáy raèng caùi Tueä Nhö YÙ 

Tuùc thì noù laø Tam Minh: Tuùc Maïng Minh, 

Thieân Nhaõn Minh, Laäu Taän Minh - caùi Laäu 

Taän Minh ñaõ ñöôïc khai ngoä roài, cho neân 

chuùng ta coøn caùi gì nöõa maø chuùng ta chaáp. 

Ngay caû caùi Tuùc Maïng Minh bieát nhieàu ñôøi 

nhieàu kieáp chuùng ta cuõng khoâng caàn maø, ñaâu 

caàn bieát noù laøm gì; Thieân Nhaõn Minh chuùng 

ta caàn bieát veà caùi vuõ truï naøy laøm gì, khoâng 

caàn bieát. Chuùng ta bieát con ngöôøi chuùng ta 

sanh ra laøm sao cho heát ñau khoå laø ñöôïc. 

Cho neân, chuùng ta khoâng caàn tu moät caùi gì 

khaùc hôn heát nhöng chuùng ta seõ coù ñuû nhöõng 

caùi naøy. Khi taâm chuùng ta hoaøn toaøn thanh 

tònh thì chuùng ta seõ ñuû.  

Baây giôø chuùng ta seõ thaáy moãi moãi caùi aùc 

phaùp noù ñeán, caùi bò sanh, bò giaø noù taùc ñoäng 

ñeán thì chuùng ta ngaên vaø dieät khoâng coøn caùi 

naøo, sau 1 tuaàn nghieäm xeùt ñuùng roài thì luùc 

naøy töø nay veà sau hoaøn toaøn ñöôïc giaûi thoaùt. 

Ñoù laø caùi chöùng ñaïo cuûa ngöôøi ta chöù coøn gì. 

Nhöng maø caùi thôøi gian ñuû ñeå cho chuùng ta 

Töù Nhö YÙ Tuùc thì khi taâm cuûa chuùng ta hoaøn 

toaøn khoâng bò chöôùng ngaïi taùc ñoäng nöõa, 

khoâng coøn bò chöôùng ngaïi thì chuùng ta ñuû caùi 

thaàn löïc Duïc Nhö YÙ Tuùc cuûa chuùng ta, ñuû caùi 
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yù muoán cuûa chuùng ta, thaân khoâng ñau laø 

khoâng ñau, khoâng beänh laø khoâng beänh. Ñoù laø 

chuùng ta ñuû. Thì nhö vaäy sau moät thôøi gian 

thì chöùng quaû A-la-haùn, sau moät thôøi gian 

khi maø chuùng ta ngoài nghieäm roài aùp duïng 

chuùng ta thaáy khoâng coøn taùc ñoäng chuùng ta 

ñöôïc nöõa, nghóa laø khoâng coøn chöôùng ngaïi gì 

taùc ñoäng… nghóa laø chuùng ta ñaõ chöùng ñuû Töù 

thaàn tuùc, ñaày ñuû Tam Minh, khoâng coù caùi 

naøo maø chuùng ta khoâng coù. Nghóa laø Thaày 

baûo ñaûm cho maáy con neáu maø maáy con bieát 

caùch soáng ñuùng nhö Thaùnh caàu thì chæ bieát 

caùch ñöøng coù ñeå cho nhöõng caùi bò sanh, bò 

giaø, bò cheát taùc ñoäng ñöôïc con. Baây giôø thaân 

con coù beänh neø nhöng maø con taùc yù, con vaãn 

thaáy thaûn nhieân khoâng coøn dao ñoäng, bò 

chöôùng ngaïi thì 1 thôøi gian 1 tuaàn leã thoâi thì 

maáy con seõ ñuû Tam Minh, ñuû Töù Thaàn Tuùc. 

Maáy con ñöøng coù tu caùi gì khaùc laï heát, maáy 

con ñöøng coù ñeå cho noù taùc ñoäng, ñöøng coù ñeå 

cho noù taïo ra caûnh töôûng naøy caûnh töôûng kia, 

ñöøng coù nghó ngôïi naøy kia laøm cho taâm mình 

dao ñoäng. Choã chöùng ñaïo laø baát ñoäng taâm, 

maø baát ñoäng taâm ñoù töø caùi ngaøy thöù 1 cho 

ñeán caùi ngaøy thöù 7 maø taát caû caùc aùc phaùp naøy 

taùc ñoäng con khoâng ñöôïc thì con seõ coù ñuû Töù 

Thaàn Tuùc, cho neân sau thôøi gian laø chöùng 
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quaû A-la-haùn. Coøn caùi naøy maáy con tu maø ñeå 

bò chöôùng ngaïi caùi naøy chöôùng ngaïi caùi kia 

thì caùi ñoù laøm sao maáy con chöùng ñöôïc.  

Ñoù, maáy con hieåu chöa? Cho neân ôû ñaây 

con hoûi coù tröôøng hôïp naøo chæ thöïc hieän ñöôïc 

ba yù tuùc coøn Tueä Nhö YÙ Tuùc thì khoâng thöïc 

hieän ñöôïc, khoâng coù tröôøng hôïp ñoù, khoâng 

bao giôø! Töù Nhö YÙ Tuùc laø noù coù 4 caùi nhö yù 

tuùc thoâi chöù khoâng theå naøo 1 caùi ñöôïc, con 

hieåu khoâng? Nghóa laø coù caùi Duïc Nhö YÙ Tuùc 

laø coù 3 caùi kia chöù noù khoâng theå naøo thöïc 

hieän coù 1 caùi, thöïc hieän coù 1 caùi chæ noù coù 

ngoaïi ñaïo thoâi, noù thaàn thoâng töôûng thoâi chöù 

ñoái vôùi ñaïo Phaät noù laø Töù Nhö YÙ Tuùc laø 1 caùi 

cuïm thoâi noù khoâng theå naøo dòch chuyeån.  

Cuõng nhö baây giôø noùi Töù Nieäm Xöù 

khoâng bao giôø con caét boû rôøi caùi Thaân nieäm 

xöù con boû rôøi ra ñöôïc, noù phaûi hôïp Thaân - 

Thoï - Taâm - Phaùp thì noù phaûi 1 cuïm nhö 

vaäy. Coøn caùi cuïm maø Töù Thaàn Tuùc naøy thì noù 

laø 1 caùi cuïm cuûa noù thoâi, cho neân noù khoâng 

theå naøo maø ñaït ñöôïc 3 caùi yù tuùc ñaàu maø coøn 

caùi Tueä Nhö YÙ Tuùc thì khoâng ñaït. Khoâng 

ñöôïc, heã noù coù Töù Thaàn Tuùc laø Töù Thaàn Tuùc 

khoâng theå naøo taùch rôøi ra ñöôïc. 
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“Coøn Tueä Nhö YÙ Tuùc phaûi thöïc hieän 

trong Nieát Baøn” - khi Nieát Baøn roài ñaâu caàn 

gì nöõa maø thöïc hieän Tueä Nhö YÙ Tuùc, khoâng 

coù caàn. Khi vaøo Nieát Baøn noù laø traïng thaùi 

baát ñoäng roài, khoâng coøn bao giôø noù coøn coù caùi 

duïc naøo trong ñoù nöõa. Maëc duø laø baây giôø moät 

ngöôøi vaøo trong Nieát Baøn roài, mình muoán 

gaëp 1 ngöôøi ôû trong Nieát Baøn, vaøo caùi traïng 

thaùi ñoù thì mình söû duïng coøn caùi Duïc Nhö YÙ 

Tuùc mình muoán gaëp ñöùc Phaät Thích Ca thì 

mình gaëp chöù coøn oâng Phaät Thích Ca thì 

khoâng muoán gaëp mình ñaâu, oång an oån ôû 

trong ñoù roài, noù chuùng sanh maø oång coøn gaëp 

laøm caùi gì baây giôø, thöïc söï ra oång khoâng coù 

muoán gaëp chuùng sanh. Bôûi vì oång noùi caùi ñôøi 

oång chæ coøn caùi kieáp naøy maø thoâi nhöng maø 

chuùng ta töôûng töôïng ñöùc Phaät bao giôø cuõng 

ra ñeå ñoä chuùng sanh, khoâng coù ñaâu. Bôûi vì 

ngöôøi ta ñaõ ñi vaøo caùi choã ñoù roài vónh vieãn 

ngöôøi ta khoâng coøn caùi chuùt gì nöõa. Ngöôøi ta 

thöông cuõng nhö Thaày thöông chuùng sanh 

laøm heát cuoäc ñôøi cuûa mình… chöù coøn sau ñoù 

roài, caùi thöông ñoù noùi thöông thì cuõng khoâng 

thöông, gheùt thì noù khoâng gheùt maø noù cuõng 

khoâng sao heát aø, noù cuõng thaáy bình thöôøng 

noù khoâng thöông khoâng gheùt chuùng sanh gì 

heát, noù nhö laø vuõ truï thoâi khoâng thöông gheùt 
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ai heát aø. Caùc con cöù hieåu nhö vaäy, ñöøng coù 

hieåu oâng Phaät nhö hoài coøn laø con ngöôøi (coøn 

thöông, coøn gheùt, coøn bæ, coøn thöû, khoâng 

phaûi!). Muïc ñích maø chuùng ta tu taâm töø bi ñeå 

chuùng ta phaù caùi thöông gheùt ích kyû chöù 

khoâng phaûi laø caùi gì, bieán daàn caùi loøng 

thöông yeâu chuùng ta noù roäng raõi ra, ñoù laø 

taâm töø bi cuûa chuùng ta. Chôù coøn khoâng kheùo 

thì chuùng ta thöông trong ích kyû nhoû moïn, 

thöông mình thöông gia ñình mình, thöông 

nhöõng ngöôøi thaân cuûa mình coøn nhöõng ngöôøi 

khaùc keä hoï. Cho neân, caùi loøng töø bi noù bieán 

chuùng ta trôû thaønh caùi ngöôøi giaûi thoaùt. 

Ñoù thì nhöõng caùi ñieàu con hoûi noù ôû 

ngoaøi caùi vaán ñeà cuûa söï tu taäp, ôû ñaây Thaày 

khoâng coù ñeà caäp ôû trong vaán ñeà Töù Thaàn Tuùc, 

Tam Minh, Thaày khoâng chaáp nhaän vaán ñeà 

naøy. Nhöng maø Thaày ñaûm baûo maáy con maø 

tu taäp maø ñuùng maáy con thöøa söùc ñuû khoâng 

thieáu moät caùi gì trong naøy. Thì muïc ñích ñoù 

caùi ngöôøi tu chöùng quaû A-la-haùn laø phaûi coù 

ñuû. 

Tu sinh hoûi: Khi mình tu maø noù bò vaøo 

caùi öùc cheá. Khoâng caàn phaûi tu noù nöõa maø noù 

chui vaøo trong laø nhö theá naøo, baïch Thaày? 
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Thaày traû lôøi: AØ, noù cöù nhoát ôû trong caùi 

choã öùc cheá con phaûi khoâng? AØ, thì baét ñaàu 

con thay ñoåi oai nghi, thay ñoåi. 

Tu sinh hoûi: Ngoài voâ laø noù nhieáp maø 

ñöùng noù cuõng bò, thöa Thaày? 

Thaày traû lôøi: Ñöùng thì con ñöøng coù giöõ 

yeân. 

Tu sinh hoûi: Khoâng coù höôùng taâm maø 

noù cuõng voâ aø? 

Thaày traû lôøi: AØ, vaäy thì con cöù taùc yù 

höôùng taâm. Con taùc yù con xaû caùi traïng thaùi 

ñoù: “Ra ôû ñaây khoâng phaûi choã maøy ñöùng!”. 

Tu sinh hoûi: Baïch Thaày, con öùc cheá noù 

roài phaûi luyeän taäp 1 thôøi gian noù môùi xaû? 

Thaày traû lôøi: AØ, con taäp taùc yù xaû ra cho 

heát roài mình taäp laïi bình thöôøng, chöù ñöøng 

coù voâ. Bôûi vì hoài naøo tôùi giôø con hay öùc cheá 

noù voâ caùi traïng thaùi ñoù cho neân vì vaäy maø 

baây giôø con xaû laïi bình thöôøng. Bôûi vì ôû ñaây 

duøng caùi tri kieán giaûi thoaùt, caùi hieåu bieát cuûa 

con, roài baét ñaàu con khoâng chaáp nhaän laøm 

nhöõng caùi bò sanh, bò giaø, bò cheát naøy. Töøng 

caùi taâm nieäm nieäm bò sanh, bò giaø, bò cheát 

naøy khoâng chaáp nhaän noù thì maáy con seõ ñaït. 

Ngoài chôi thoâi ñaâu coù laøm gì cho noù cöïc khoå. 
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Maø heã noù nhieáp nhieáp voâ, noù oâm voâ caùi traïng 

thaùi naøo ñoù thì xaû noù ra lieàn, roài maáy con ñeå 

töï nhieân, chöù ñöøng ñeå noù nhieáp nhieáp roài 

nhieáp voâ ñoù, voâ trong ñoù roài baét ñaàu noù laëng. 

Noù laëng thì caùi kia noù thay theá caùi töôûng cuûa 

con môùi bieát. Bôûi vì caùi bieát töôûng vôùi caùi 

bieát cuûa yù thöùc noù gaàn keà. Caùi naøy caùi yù thöùc 

noù im laëng moät luùc thì caùi töôûng thöùc noù xen 

voâ noù laøm, thaønh ra caùc con thaáy im laëng. 

Nhöng maø roài khi noù coù hieän töôïng ñoù xaûy ra 

thì mình môùi bieát laø mình bò töôûng, coøn chöa 

coù gì thì chöa coù bieát töôûng, hoaëc laø noù laûi 

nhaûi noù noùi caùi gì trong ñaàu con môùi bieát 

ñöôïc phaùp töôûng; coøn noù im laëng nhö thoùc 

thì noù rôùt trong khoâng, trong Khoâng Voâ Bieân 

Xöù thì maáy con cuõng hoång bieát, chöøng hoûi 

maáy con tænh laïi hoài naõy giôø queân maát, ñoù laø 

rôùt trong Khoâng Voâ Bieân Xöù. Cho neân, 

nhöõng caùi naøy ñeàu laø töôûng, coá gaéng maø xaû 

ra bôûi vì ñaõ lôõ roài. Nghóa laø nhöõng ngöôøi naøo 

bò töôûng ñaõ lôõ roài.  

Coøn baây giôø coøn hoûi gì nöõa khoâng? Heát 

roài phaûi khoâng? Coá gaéng xaû ra heát caùc töôûng, 

maáy con hieän giôø coá gaéng xaû ra heát thì noù 

môùi heát. Coøn gì nöõa khoâng? Roài, baét ñaàu… 

... 
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Coâ Thích Nöõ Thieän Ngoïc, con muoán 

phuûi toùc phaûi khoâng?  

Daï! 

Haõy noã löïc xaû taâm ñi roài Thaày cho phuûi. 

Coøn coù 5 thaùng nöõa, con ñeán treã, coøn coù 5 

thaùng nöõa, laøm cho xong. Bieát khoâng? Bieát 

caùch xaû khoâng? 

Ñöôïc roài, neáu maø xaû taâm thì Thaày, coù 5 

thaùng nöõa, xaû taâm thì xuoáng toùc ñöôïc. Roài, 

phaûi khoâng. Baây giôø thì maáy con coøn hoûi gì, 

beân nam maáy con coøn hoûi gì, coøn muoán phuûi 

toùc nöõa khoâng? Coøn ai nöõa khoâng? Thoâi, beân 

nam ñeå vaäy tu cho söôùng. Thoâi ñöôïc roài, thaø 

laø ñeå toùc nhöng maø mình vaãn giaûi thoaùt ôû 

taâm mình maø, ñaâu caàn gì phaûi caïo ñaàu. Coøn 

con, taïi vì maáy con beân nöõ ñeå toùc daøi maát 

coâng goäi, khoå cöïc. Ñoù, thaáy chöa, Thaày bieát 

maø, cho neân vì vaäy maø caïo toùc khoûe hôn, 

thoaûi maùi hôn, thì cuõng ñöôïc khoâng coù gì 

ñaâu. Thì raùng maø noã löïc tu, coøn coù thôøi gian 

nöõa Thaày xuoáng toùc.  

Roài baây giôø coøn gì nöõa khoâng con, maáy 

con coù hoûi Thaày ñieàu gì nöõa? Coøn thaày Chôn 

Thaønh coù noùi gì khoâng? Con coù noùi gì khoâng 

con? 
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- Daï, khoâng coù gì. 

Khoâng coù gì phaûi khoâng con. Thoâi, raùng, 

coøn coù 5 thaùng nöõa. Maø xin quyù thaày ñöøng coù 

ñoùng cöûa maïnh nhö vaäy, thaày Chôn Thaønh 

ñoäng ñoù, toäi. OÂng raùng noã löïc laém ñoù. Nhöng 

maø Thaày khuyeân raùng coá gaéng maáy con giöõ 

thöù nhaát laø caùi oai nghi ñi ñöùng cuûa mình 

ñöøng coù khoøm khoøm xuoáng, noù theo caùi kieåu 

khoøm xuoáng khoâng coù tröïc haïnh, do noù 

khoâng tröïc haïnh thì caùi ñònh töôûng noù deã voâ. 

Cho neân, mình ñi thì mình nhìn thaúng, mình 

taäp cho noù thaønh thoùi quen, cho neân noù 

thaúng töùc laø caùi tröïc haïnh cuûa töôùng ñi, roài 

mình ngoài aên cuõng vaäy maáy con ñöøng coù ngoài 

khoàm maø ngoài cho thaúng.  

Vì Thaày chöa coù daïy caùi lôùp Chaùnh 

Nieäm veà aên uoáng ñi ñöùng, maø tôùi ñaây thì coøn 

noøng coát cuûa caùi phöông phaùp ñeå cho ngöôøi 

tu chöùng maø thoâi. Thì do ñoù oai nghi chaùnh 

haïnh khoâng ñöôïc reøn luyeän nhieàu laém, vì vaäy 

maø maáy con coá gaéng töï khaéc phuïc mình, ñi 

nheï nhaøng thanh thaûn, ñöøng coù ñi caùi kieåu 

maø cuùi gaàm ñaàu xuoáng maø ñi maø taäp trung. 

Ñi nheï nhaøng, roài giöõ gìn caùi cô theå cuûa 

mình, khi ñi ñöøng cuùi gaàm ñaàu xuoáng ñi, 

töôùng ñi nhö vaäy khoâng coù toát. Vaø khi aên 
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maáy con ngoài thaúng löng, ñeå caùi baùt ôû trong 

loøng maáy con, thì xôùt thöïc phaåm côm mình 

muùc leân moät caùch chaäm chaïp, nheï nhaøng. 

Ngay töøng mieáng côm tænh thöùc ôû trong ñoù, 

khi ñoù mình suy xeùt töøng taâm nieäm coù tham 

aên khoâng, töùc laø nhöõng caùi bò sanh, bò giaø noù 

hieän ra ôû ñoù. Ñoái vôùi mình haèng phuùt haèng 

giaây mình tu ñeå cho mình laøm chuû ñöôïc sanh 

- giaø - beänh - cheát, vì vaäy mình phaûi coá gaéng 

töøng caùi oai nghi teá haïnh, moãi caùi haønh ñoäng 

cuûa mình laø noù coù caùi söï ly duïc ly aùc phaùp 

trong ñoù. Cho neân töø ñaây veà sau trong 5 

thaùng naøy thì maáy con phaûi coá gaéng giöõ gìn 

ñoäc cö troïn veïn ñöøng coù ñi tôùi ñi lui maø ôû 

trong thaát, ñi tôùi laøm ñoäng ngöôøi khaùc, ñi lui 

thì ñoäng mình cho neân coá gaéng noã löïc cho 

ñöôïc. 

Tröø ra thì coù Thanh Quang maø thoâi, vì 

lo coâng vieäc, lieân heä, xin pheùp cho Thaày, cho 

neân coù nhieàu ñieàu caàn phaûi ñi tôùi ñi lui. Cuõng 

nhö vöøa roài möôøi maáy ngaøy phaûi ñi chænh laïi 

caùi boä phim ñaõ quay, neáu maø ñeå quay nhö 

vaäy thì noù khoâng thaønh boä phim. Cho neân 

phaûi ñi chænh, ñeå roài xem xeùt laïi treân caùi 

phim ñoù noù coøn caùi öu caùi khuyeát ñeå cho 

mình coøn chænh laïi cho hoaøn thieän, khi 

chænh laïi hoaøn chænh ñeå ñem laïi ñuùng thôøi 
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ñieåm thì noù phoå bieán roäng cho moïi ngöôøi bieát 

ñaây laø moät hình aûnh sinh ñoäng vaø noùi leân 

ñöôïc caùi ñieàu kieän caàn thieát cuûa Tu vieän 

Chôn Nhö. Chuùng ta cuõng caàn phaûi coù söï 

ñoùng goùp nhieàu bôûi vì ví duï nhö ôû trong ñaây 

thì noù coù nhöõng maùy quay phim nhö Thanh 

Quang coù moät caùi maùy quay phim, roài Thanh 

Trí. Coù nhöõng hình aûnh maø Thanh Quang 

khoâng quay ñöôïc thì Thanh Trí quay. Coù 

nhöõng hình aûnh maø Thanh Trí khoâng quay 

ñöôïc, Thanh Quang khoâng quay ñöôïc maø 

Nguyeân Thanh quay ñöôïc thì chuùng ta coäng 

taùc nhau laïi ñeå laøm cho noù coù chaát löôïng toát 

hôn. Chöù ngöôøi naøo cuõng lo mình laøm cho 

mình thì coi chöøng mình bò danh lôïi caù nhaân 

thì noù khoâng coù hay. 

-------- 

HEÁT 
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