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Điều bí mật 
   

1ThÜa tÃt cä các huynh ÇŒ, 
 Hôm nay chúng ta së nói chuyŒn chû ÇŠ  
‘ñiŠu bí mÆt’. ĐiŠu bí mÆt này, thÆt ra nó 
ch£ng bí mÆt gì cä. Có m¶t cái ÇiŠu lå là, m¥c 
dù nó thường hi‹n l¶ trÜ§c m¡t nhưng vì 
chúng ta không thÃy nó, cho nên nó trª thành 
bí mÆt.  
 
TrÜ§c nhÃt tôi xin k‹ m¶t câu chuyŒn Ç‹ 
chúng ta có th‹ thông cäm ÇÜ®c cái trång thái 
bí mÆt này. Và m¶t lÀn n»a tôi muÓn nhấn 
mạnh r¢ng ÇiŠu bí mÆt này nó ch£ng có gì bí 
mÆt cä.  
 
  ... Hoàng hÆu Khema vÓn là m¶t ngÜ©i 
rÃt ÇËp, nhan s¡c rÃt là l¶ng lÅy, và nghe ÇÙc 
Th‰ Tôn thÜ©ng chê trách s¡c ÇËp th‹ chất là 
bất tịnh, là vô thường và là cội nguồn của tội 

lỗi. ñÙc PhÆt không bao gi© ca ng®i, tán thán 
cái ÇËp cûa cái thân xác thÎt này, dù đối với 

người thật đẹp, thật giàu, hay thật khoẻ 
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mạnh… Đức Phật đã giác ngộ bản chất của 
các pháp và là ngÜ©i tuyên dương chân lš, nói 
lên s¿ thÆt của các pháp.     

ĐÓi v§i nh»ng ngÜ©i không có  nhân 
duyên, không Çû lòng tin v§i ñÙc PhÆt sẽ cäm 
thÃy rất khó chÎu khi nghe ÇiŠu nÀy. Hoàng 
HÆu Khema rất khó chÎu khi bi‰t ñÙc PhÆt là 
ngÜ©i không tôn vinh nữ s¡c, và vì th‰ bà 
tránh không g¥p PhÆt.  

Vua TÀn Bà Sa La  bi‰t ÇÜ®c s¿ ác cảm 
và kiêu cæng cûa v® mình, Hoàng Hậu 
Khema. VÓn là m¶t vÎ vua có nhân duyên v§i 
PhÆt pháp, cho nên ông Çã cho ngÜ©i làm 
nh»ng bài ca tán thán Trúc Lâm, là nÖi ñÙc 
PhÆt Çang giáo hóa. RÒi nhà vua lại ra lŒnh 
cho các nghŒ sï hát các bài ca Ãy kh¡p nÖi.   

Khi nghe nh»ng bài ca rÃt là dễ thÜÖng, 
ca ng®i khu rØng ÇËp đẻ và bình an, Hoàng 
hậu  Khema tuy không tr¿c ti‰p có nhân 
duyên v§i PhÆt, mà qua nh»ng ngÜ©i nghŒ sï 
ca ng®i vŠ Trúc Lâm, ca ng®i vŠ m¶t khu rØng 
bình an trí tuŒ, bà Çã tò mò tìm Ç‰n Trúc Lâm, 
nÖi Çó ñÙc PhÆt Çang giäng pháp. 
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Đ‹ tåo nhân duyên giáo hóa cho Hoàng 
hậu, vốn là m¶t ngÜ©i ÇËp, đÙc PhÆt Çã bi‰n 
hóa ra m¶t cô gái tuyŒt trÀn ÇÙng làm thÎ giä 
cho PhÆt, ÇÙng quåt hÀu PhÆt.  Khi đến Trúc 

Lâm, Hoàng hậu thÃy ñÙc PhÆt có m¶t thÎ giä 
là m¶t cô gái ÇËp ÇÙng hÀu. Bà rất ngåc nhiên. 
ĐÙc PhÆt không bao gi© thích ngÜ©i ÇËp, th‰ 
thì tåi sao hôm nay thÎ giä ÇÙng hÀu đÙc PhÆt 
là m¶t ngÜ©i ÇËp tuyŒt trÀn giÓng nhÜ m¶t hoa 
hÆu hoàn vÛ?  

 
Trong khi ñÙc PhÆt Çang giäng pháp, 

m¡t cûa Hoàng HÆu cÙ nhìn dính  cứng vào 
ngÜ©i ÇËp, l©i giäng cûa ñÙc PhÆt không hŠ 
l†t vào tai bà. Đ‰n Çây chúng ta biết về năng 
lực độ sanh cûa ñÙc PhÆt, ngoài phÜÖng tiŒn 
ngôn ng» thuyết pháp g†i là khÄu giáo, Phật 
còn có nhiều phÜÖng tiŒn thiện xảo khéo léo 
khác để giáo hóa chúng sanh. 

2V§i sắc ÇËp rÃt là thu hút cûa ngÜ©i 
Çang ÇÙng quạt hÀu ñÙc PhÆt,  ngÜ©i ÇËp trÈ-
trung, diễm-lŒ kia bỗng biến thành m¶t bà già 
lø khø, và trong chốc lát bà già kia låi trª 
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thành m¶t túi da b†c xÜÖng, trong khoảng th©i 
gian qua rÃt nhanh.  

Đủ duyên lành, tuệ nhãn (con mắt trí 
tuŒ) của Hoàng hậu Khema Çã được khai mª. 
Bà Çã thÃy rõ hình hài vÆt chÃt nÀy không thÆt 
chút nào: chÌ trong phút chÓc thôi mà hình hài 
tuyŒt mÏ kia Çã bị hoåi diŒt, đã Çi vào cõi 
ch‰t.   

 
ThÜa các bạn,  

Đừng nghĩ rằng đó là  chuyện tầm thường.  
Trong cu¶c sÓng nÀy, người nào nhận bi‰t 
ÇÜ®c bän chÃt cûa các pháp chung quanh 
chúng ta, tức là khám phá ÇÜ®c m¶t ÇiŠu bí 
mÆt cûa cu¶c sÓng, thì ngÜ©i Çó đã chÙng Çåo, 
đã trª thành bÆc Thánh.  
HiŒn gi© chúng ta cÛng bi‰t các pháp vÓn là 
vô thÜ©ng, hoåi diŒt. Chúng ta có bi‰t rõ ràng 
và có lòng tin chắc chắn không?  Chúng ta đã 

thành bÆc Thánh chÜa?  
Hãy th¡c m¡c ÇiŠu nÀy và m©i các bån Çóng 
góp y kiến.  
 

Cô Nancy nói: 
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- Khi  hi‹u ÇÜ®c điều này , chÜa biết 
chúng ta có được xếp vào hàng chÙng quä 
thánh hay không, nhÜng chắc chắn chúng ta 
có th‹ tự diŒt trØ bớt m¶t phÀn Çau kh° cûa 
cu¶c sÓng hàng ngày, Çó là cái th¿c t‰ nhÃt.   

- ñúng như vÆy.  
Chứng quả Thánh có nghïa là vÜ®t khÕi s¿ 
Çau kh°, vÜ®t khÕi vô minh cûa con ngÜ©i 
bình thÜ©ng.  N‰u hôm nay chúng ta th¿c tÆp,  
Ùng døng PhÆt pháp trong Ç©i sÓng, thế là 
chúng ta Çã sÓng khác v§i ngÜ©i thÜ©ng. ThÆt 
ra chúng ta không dám t¿ hào mình là bÆc 
Thánh, nhÜng chúng ta chắc chắn Çã có m¶t 
chút trí tuệ cûa bậc Thánh,đã giäi thoát một 
chút Çau kh° cûa cu¶c Ç©i.   

Chúng tôi vØa nói r¢ng: ThÃy ÇÜ®c bän 
chÃt cûa các pháp là thÃy ÇÜ®c ÇiŠu bí mÆt, 
không bi‰t là các bån có thÃy quá l©i không?  
Hôm nay chúng ta có thể thÃy nó dÍ dàng, 
chúng ta có th‹ chÃp nhÆn dÍ dàng, nhÜng thÆt 
s¿ nó vÅn còn bí mÆt ÇÓi v§i chúng ta không? 

 
Vì sao g†i là ÇiŠu bí mÆt?   

ThÆt s¿, n‰u ÇiŠu nÀy không có ÇÜ®c m¶t Çáp 
án trÜ§c cûa nh»ng bÆc trí tuŒ, thì chúng ta 

không bao gi© thÃy ÇÜ®c và dÀn dÀn chÃp 
nhÆn đÜ®c.   
Xin nhấn mạnh r¢ng: Điều bí mật này ÇÜ®c 
gi§i thiŒu là m¶t lë, mà chúng ta có chÃp nhÆn 
hay không trong cu¶c sÓng låi là m¶t việc 
khác.   

H¢ng ngày, n‰u chúng ta được biết các 
pháp ÇŠu vô thÜ©ng; chúng ta cÛng ÇÜ®c gi§i 
thiŒu các pháp ÇŠu không thÆt ÇŠu hÜ hoåi, 
nhưng ví dø n‰u chúng ta có m¶t chi‰c xe thÆt 
ÇËp và giá rất đắc mà vØa bÜ§c ra khỏi 
parking quay trª låi, chúng ta thÃy m¶t l¢n 
råch làm trÀy xe, tâm chúng ta có  bình thản 
hay không?  
 

  
3ñó là nói về chi‰c xe. Chúng ta bi‰t cái xe là 
m¶t vÆt vô thÜ©ng thay Ç°i, nhÜng nó là m¶t 
vÆt quš nên nó hÜ hao dù là m¶t chút chúng ta 
cÛng cäm thÃy không bình thÜ©ng, và không 
chÃp nhÆn. Chúng ta b¿c b¶i Çi tìm nguyên 
nhân: ai Çã gây ra ÇiŠu nÀy cho chúng ta? 
TÃt cä chúng ta ÇŠu b¡t ÇÀu b¢ng tay không, 
nhÜng tØ khi có tài sän nhiŠu rÒi, chúng ta có 
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s¤n sàng chấp nhÆn n‰u tài sän Çó bÎ xáo Ç¶ng 
cho Ç‰n ch‡ trª vŠ không, chúng ta có bình 
thän hay không?   
 
Thế là, dù chúng ta Çã ÇÜ®c gi§i thiŒu các 
pháp là vô thÜ©ng không cÓ ÇÎnh, không có 
bŠn ch¡c, nhÜng khi xäy ra  sự thay Ç°i chúng 
ta vÅn giao Ç¶ng. Điều đó chứng tỏ cái hi‹u 
biết của chúng ta, chưa thực sự   là trí tuệ cûa 
bÆc trí, mà chÌ là cái hi‹u cûa s¿ h†c lóm mà 
thôi!  Chúng ta nghe nói mà bi‰t về ÇiŠu Çó 
chÙ không thÆt s¿ có trí tuŒ Çó. 
 
Lúc đầu Hoàng HÆu Khema cÛng giÓng nhÜ 
chúng ta, Bà  không hŠ bi‰t thân nÀy vÓn là 
không thÆt, có th‹ Çau bŒnh và ch‰t. Bà không 
hŠ bi‰t ÇiŠu Çó.  N‰u ñÙc PhÆt không có ÇÜ®c 
s¿ khéo léo hoá hiện một người trẻ đẹp ,  rồi 
hiŒn tÜ§ng già,  tÜ§ng ch‰t, thì không th‹ nào 
khai mª ÇÜ®c trí tuŒ cho Hoàng HÆu. N‰u khi 
bà vØa Ç‰n ñÙc PhÆt liền thuyết pháp:   thân 
nÀy không thÆt, thân nÀy bÃt tÎnh, thì tôi nghï 
r¢ng Hoàng Hậu Khema së r©i khÕi pháp h¶i 
ngay tức khắc.V§i phượng tiện giáo hoá khéo 
léo ñÙc PhÆt Çã dùng ngÜ©i ÇËp Ç‹ ‘độ’ ngÜ©i 

ÇËp. Sau khi trí tuŒ Hoàng HÆu Çã khai mª: 
thÃy rõ thân nÀy không thÆt, thân nÀy  hoåi 
diŒt thì b¡t ÇÀu ñÙc PhÆt së thuy‰t pháp Ç‹ 
nâng bà lên trình Ç¶ cûa m¶t bÆc Thánh giäi 
thoát.  
 
Để giúp Hoàng Hậu Khema mª mang trí tuŒ, 
đÙc PhÆt Çã dạy bài kệ   nhÜ sau: 
    Bà Khema có thÃy, 
   M§ duyên h®p kia không? 
                           ñÀy bŒnh hoån khÓi u, 
   ñÒ bÃt tÎnh thô xÃu. 
BÓn câu nÀy Ç‹ chÌ cho thân cûa bà. 
   TØng phút giây rï chäy, 
   ChÌ nh»ng kÈ ngu si, 
   M§i Ç¡m say thÙ Ãy. 
 
Chúng tôi muÓn giäi thích về trí tuŒ mà PhÆt 
Çã khai thị cho bà Khema.   
ñÙc PhÆt kêu và hÕi Hoàng Hậu  có thấy mớ 
duyên h®p kia không?  Có   thÃy thân tứ đại là 
m¶t pháp duyên h®p, do nhiều yếu tố h®p 
thành. 
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 4Trong bu°i h†c hôm nay, rất mong các bån 
së làm quen ÇÜ®c v§i cøm tØ thân duyên h®pthân duyên h®pthân duyên h®pthân duyên h®p    
nÀy.  Theo cách giäi thích ngày xÜa, thì thân  
do bÓn chÃt: ÇÃt, nÜ§c, gió, lºa h®p thành. 
Ngày nay giải thích thân của chúng ta là do 
máu, các t‰ bào và các dây thÀn kinh h®p 
thành.   
Xin nhớ cái duyên h®p ÇÀu tiên để chúng ta có 
thân chính là s¿ giao h®p gi»a tinh cha, huy‰t 
mË và thÀn thÙc cûa chúng ta.  
Theo PhÆt giáo, n‰u không có tinh cha,tinh cha,tinh cha,tinh cha,    huy‰t huy‰t huy‰t huy‰t 
mË mË mË mË thì không có mình, nhÜng n‰u có tinh cha 
huy‰t mË mà thi‰u thÀn thÙcthÀn thÙcthÀn thÙcthÀn thÙc    cûa  thai nhi gá 
vào Çó thì cÛng không thành cái s¿ sÓng.  
 
Chúng ta có thể nghi ng© rằng ngày nay 
những phát minh khoa h†c có th‹ cho ra Ç©i 
những chúng sanh, không cÀn có cha có mË 
cÛng ÇÜ®c sinh ra.   
 
  
5 Khi m¶t con vÆt ÇÜ®c sinh ra trong Óng 
nghiŒm thì trí tuŒ cûa Çåo PhÆt së bị bác bÕ,  
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së bị lÆt Ç°, không còn Çúng n»a. Có phải như 

vậy không?   
Chúng ta nghï sao vŠ s¿ ra Ç©i cûa con cØu 
trong Óng nghiŒm?   
Nếu thân cûa tất cả chúng ta được xuÃt hiŒn 
ÇÀu tiên tØ sự duyên h®p, do tinh cha huy‰t 
mË và thÀn thÙc cûa chúng ta hợp thành, thì 
thÀn thÙc Çó ª Çâu?   
Hôm nay tôi muÓn xoáy månh ª điểm này. 
ThÀn thÙc Çó ª Çâu mà chúng ta gá vào tinh 
cha huy‰t mË, Çể có s¿ hiŒn diŒn cûa chúng ta 
ngày hôm nay?   

Nancy hÕi: 
- Tôi không hi‹u thÀn thÙc Çó,  nó nhÜ 

th‰ nào? 6Có phäi là nghiŒp thÙc (lúc sắp chết) 
hÜ§ng dÅn mình Çi luân hồi không?   

- ñúng nhÜ vÆy. 
Tôi muÓn nhÃn månh r¢ng khi b¡t ÇÀu có thân 
này,  chúng ta Çã có thÀn thÙc hợp với tinh 
cha huyết mẹ Ç‹ có thân. VÆy thÀn thÙc đã có 
sẵn tØ ki‰p trÜ§c cûa chúng ta.  Khi cái thân 
trước ch‰t Çi, thÀn thÙc sẽ xuất ra khÕi cái 
thân xác cÛ. ThÀn thÙc Çó sẽ hợp với tinh cha 
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huyết mẹ để có thân m§i hiện nay.  N‰u thân 
nÀy hoåi diŒt, chúng ta hãy vất bÕ cái thân nÀy 
nhÜ vất bỏ chi‰c xe hư cũ, chúng ta ra Çi v§i 
thÀn thÙc để låi tìm chỗ nương gá thành m¶t 
thân khác.   Các bån có cäm thÃy dÍ hi‹u 
không?   
Cái thÀn thÙc được nói ª Çây cÛng chính là cái 
nghiŒp thức mà Nancy Çã ÇŠ cÆp Ç‰n. ThÀn 
thÙc Çó Çem theo cä  tội và phÜ§c,  cä nghiŒp 
lành và nghiŒp ác. Cái xÃu và cái tÓt cùng 
mang theo.   
Nói đến chỗ tột cùng là, khi sắp chết, thÀn 
thÙc Çó nó lÅn l¶n gi»a PhÆt tánh (chân tâm) 
và  thÙc phân biŒt cûa chúng ta. Vô minh cûa 
chúng ta nó lÅn l¶n với Phật tánh Ç‹ tạo thành  
thÀn thÙc. 
  
7Tôi sẽ dùng thí dø cái qu¥ng vàng đ‹ giải 
thích đoạn này.  
Qu¥ng vàng gÒm có vàng và nh»ng tåp chÃt ª 
trong Çó. MuÓn lÃy ÇÜ®c cái vàng tinh chÃt ,   
phäi loåi bỏ tåp chÃt. 
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Ngày nay  trong tâm cûa chúng ta cÛng vÆy, 
có lÅn l¶n hai thÙ trí tuŒ và vô minh. PhÀn trí 
tuŒ   cÛng chia làm hai cÃp bÆc: trí tuŒ hoàn 
toàn chính là PhÆt tánh, chính là Buddha 
nature;    trí tuŒ tÜÖng ÇÓi chính là s¿ huân tu 
cûa chúng ta.  Còn phÀn tåp chÃt chính là 
nh»ng cái tham sân si, nh»ng cái cÃu bÄn t¶i 
l‡i cûa chúng ta.  
 
Khi chúng ta chết, thần thức sẽ gá vào tinh 
cha huy‰t mË Ç‹ có thân m§i.  
Vì tu chÜa có k‰t quä hoàn toàn viên mãn, cho 
nên chúng ta Çi tái sanh v§i thÀn thÙc,là s¿ 
h‡n tåp gi»a PhÆt tánh và vô minh, cả nghiŒp 
tốt và xÃu.  
N‰u thÀn thÙc cûa chúng ta  có trí tuŒ nhiŠu, 
nghĩa là có tâm trong sáng thanh tÎnh không 
dao động nhiŠu, thì thân m§i   së là m¶t ngÜ©i 
có trí tuŒ, có cái phÜ§c ÇÙc giàu sang, g¥p 
ÇÜ®c nhiều ÇiŠu tÓt lành trong cu¶c sÓng. 
8 Nếu thÀn thÙc có phần vô minh nhiŠu,  tham 
sân si có nhiŠu, thì dï nhiên chúng ta së Çi tìm 
thân mới v§i s¿ ngu tÓi. Vì trí tuệ và phÜ§c 
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ÇÙc ít cho nên së ngu dốt, nghèo nàn và kh° 
đau ... 
Tu là chúng ta Çang thay đổi  tâm, chuy‹n đổi 

nghiệp.  HiŒn tåi chúng ta ÇÜ®c an vui, và  khi 
lâm chung chúng ta së ra Çi v§i m¶t s¿ sáng 
suốt, trí tuệ phÜ§c ÇÙc ÇÀy Çû.   
Đây là cái phÀn bí mÆt thÙ hai: chính chúng ta 
có thể làm chû, trọn quyền quyết định tương 

lai của chính mình. 

  
Tôi xin nh¡c låi: Bí mÆt ÇÀu tiên  chính là các 
pháp chung quanh chúng ta ÇŠu vô thÜ©ng, 
không thật, ÇŠu phäi hoåi diŒt. ñiŠu Çó rõ 
ràng nhÜ vÆy mà  mà chúng ta lại khó thÃy 
ÇÜ®c, và khi thÃy rÒi chúng ta lại khó chÃp 
nhÆn.   
Bí mÆt thÙ hai chính là tâm, là chû cûa s¿ 
hånh phúc an vui ngay Ç©i này và Ç©i sau cûa 
chúng ta khi luân hÒi sanh tº. 
 
9N‰u chúng ta hoàn toàn sÓng ÇÜ®c v§i PhÆt 
tánh thì chúng ta së an vui hoàn toàn, tuỳ s¿ 
nhiÍm ô nhiều hay ít mà chúng ta sẽ  Çau kh° 
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nhiều hay ít. S¿ nhiÍm ô nhÜ  tåp chÃt, nó lẫn 
lộn với PhÆt tánh cûa chúng ta, che khuất 
phÀn trí tuŒ của chúng ta. 
 
Khi hành thiŠn, chúng ta tập làm chû  tâm, Ç‹ 
loåi trØ tåp chÃt ª trong tâm cûa  chính mình. 
Trong cu¶c sÓng, h¢ng ngày sÓng v§i chÖn 
tâm là sÓng th£ng v§i cái thÃy cái nghe Çang 
hiŒn tiŠn.   
Hiện gi© trong l§p h†c, các bạn đang thấy và 
nghe rõ ràng trong vô niệm thì  chính là các 
bạn Çang sÓng v§i chân tâm, sÓng v§i cái 
phÀn tinh túy cûa trí tuŒ. Trong cu¶c sÓng, khi 
ÇÓi diŒn v§i tÃt cä nh»ng bån bè, chúng ta vÅn 
nghe và thÃy b¢ng tâm Çó, thì chúng ta së luôn 
luôn ÇÜ®c an vui. N‰u trong cuộc sÓng, chúng 
ta nghe và thÃy bån bè mà tâm lại khªi đủ thứ 

thÜÖng ghét, chê khen thì Çó là v†ng tÜªng,  là 
tåp chÃt cûa qu¥ng tâm thÙc cûa chúng ta.   
Cu¶c sÓng ki‰p trÜ§c, ki‰p này và ki‰p sau  
cÛng  nhÜ th‰ mà thôi.  
10

Giả sử chúng ta sắp lâm chung, gần chết, thì 

chúng ta sẽ dụng công như thế nào? Nếu bị  
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bệnh rất nặng, ở nhà thương chúng ta sẽ dụng 

công  như thế nào?   

Tôi xin trình bày cách dụng công của chúng 

tôi. 

Cách đây 4 năm khi chúng tôi bị stroke (tai 

biến mạch máu não) tại thiền viện, những 

người bạn đồng tu đã đưa chúng tôi vào bệnh 

viện cấp cứu. Những người chung quanh rất   

buồn lo và đã khóc vì chúng tôi.   

Giả sử đó là giờ phút lâm chung của tôi, thì  

chung quanh tôi đang có một quyến thuộc rối 

loạn, tâm hồn rất là rối loạn và đau khổ .  Rõ 

ràng những người đó không giúp tôi được 

nhiều lợi ích trong cái giờ phút đầy nguy hiểm 

đó.  

Ngay lúc đó, với cái  khả năng làm chủ của 

một người tu, tôi quay lại để nhìn tâm mình,  

không giao động bởi cái sự bệnh đau, mà chỉ 
điều thân, điều hơi thở để hồi phục sức khoẻ 

của mình.   

Dĩ nhiên vào giờ phút đó,  người giúp tôi 

được hiệu quả nhất là bác sĩ và y tá tại bệnh 

viện .  Chúng tôi đã được cứu giúp nhưng 

đồng thời chúng tôi cũng phải tự cứu giúp 

chính mình. 

11
Tâm hoàn toàn không lay động, tim mạch 

của tôi chắc chắn cũng đã được  bảo vệ, trợ 

giúp tốt.    

 

Vào thời điểm nguy hiểm đó có 2 cách để 

dụng công.  

Một là theo hơi thở. Thở thật đều, thật sâu. Hít 

vào thật sâu, thở ra thật dài; thở đều để điều 

chỉnh tim mạch của chúng ta không bị dao 

động, trợ duyên cho mạng sống của chúng ta 

được kéo dài.   

Hai là điều tâm. Đây là điều quan trọng, rất 

quan trọng. Không để tâm bị dao động, lo 

lắng, buồn phiền, suy tư bất cứ gì cả. Tâm 

thanh tịnh rỗng rang sáng suốt như thế. Đó 

chính là Buddha Nature đang hiện hửu,   

chúng ta thật an vui ổn định.   
 

Nếu lúc đó tôi chết thì cái chết như  thế rất tốt. 

Vì hiện tại lúc đó tôi đang ở trạng thái an vui. 

Nếu chết, tôi có thể giải thoát luân hồi sanh 

tử. Nếu còn luân hồi trở lại thì  tôi sẽ đi tới  

cảnh giới đời sau tốt đẹp.  

 

Xin nhắc lại và mong được sự góp ý của các 

bạn là có hai việc làm rất cần thiết, không 
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những vào lúc lâm chung mà bất cứ lúc nào 

chúng ta cũng ứng dụng được.  

Bước thứ nhất là thở vào cho thật đều thật sâu, 

và thở ra thật nhẹ thật dài.Đó điều phục thân. 

Bước thứ hai là điều phục tâm. Chúng ta vẫn 

thấy rõ, nghe rõ… tất cả những cảnh vật xẩy 

ra chung quanh. Đồng thời khi quay lại nhìn 

tâm mình, chúng ta không dính mắc một điều 

gì. Nếu thấy còn dính mắc, lo âu điều gì, 

chúng ta đều thấy rõ và không tiếp tục duyên 

theo. Hãy buông xả tất cả, tâm chúng ta sẽ an 

vui và giải thoát ngay tức khắc. 

 

Đây là cách điều tâm trong mọi hoàn cảnh: 

lúc bình thường,  lúc bệnh nặng và ngay lúc 

lâm chung sắp chết.   

 

         
                     

 

 

 
12M©i các bån cùng Çóng góp.  
   M©i Quãng Hånh.  

- Båch thÀy, thÜ©ng thường vào lúc  
bÎnh, thì cái Çau đớn cûa bÎnh nó chi phÓi s¿ 
suy nghï cûa mình nhiŠu hÖn, nên không nhớ 
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hơi thở đang månh hay nhË. Thí dø lúc mình 
Çau ÇÀu thì mình ráng Çè cái Çau cûa ÇÀu 
xuÓng, khi mình Çau chân thì mình ráng làm 
sao cho khÕi Çau  ... 

- Dù muÓn nhÜng có ÇÜ®c hay không? 
Hay cái muÓn Çó chÌ là v†ng tÜªng? Khi  
đang Çau, chúng ta muÓn chÃm dÙt cái Çau, 
thì cái muÓn Çó chÌ là m¶t v†ng tÜªng. Không 
phäi vì chúng ta muÓn mà nó có k‰t quä.   
Tóm lại, n‰u bi‰t cách thì chúng ta sẽ nhìn 
th£ng cơn Çau. Người có trí tuệ rốt ráo   së 
thÃy cơn đau không thÆtkhông thÆtkhông thÆtkhông thÆt, do duyên hợp mà có. 
Người có trí tuệ bình thường sẽ thấy cơn Çau 
vô thvô thvô thvô thường, xuất hiện không liên tục, chỉ có 
mặt trong thời gian ngắn thôi. Do tâm lo s® 
chúng ta thấy thời gian đau kéo dài và liên 
tục. Khi ngÒi thiŠn chúng ta së thấy rõ ÇiŠu 
này. 
Khi mới tập ngÒi thiŠn cái chân thường bị 
Çau, dù không phäi d» d¶i l¡m, có lúc Çau có 
lúc không. Vì chúng ta s®, s® cái Çau ngÒi 
thiŠn, cho nên chúng ta không chấp nhận và 
chỉ  muốn hết đau.   
Đây là nh»ng ÇiŠu rÃt là thân thi‰t với chúng 
ta trong cu¶c sÓng. 
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ThÙ nhÃt là khi Çau chúng ta muÓn h‰t Çau 
ngay thì ch¡c ch¡n không ÇÜ®c. Muốn mà 
không được đó là trång thái kh°, trång thái vô 
minh.  
Đây là m¶t cách hành xº h¢ng ngày cûa con 
ngÜ©i chúng ta: tự làm mình Çau kh°, tức   
không  có trí tuŒ. 
Xin nh¡c låi, cái Çau ÇÀu dÌ nhiên là có.  
NhÜng  hãy nhìn ngay vào cái Çau ÇÀu Çi! Cái 
Çau nó không phäi kéo dài. Nó chÌ xuất hiện 
tØng khoäng ng¡n m¶t. Chính cái tâmtâmtâmtâm Çau, 
nhiŠu hÖn thânthânthânthân    Çau! 

-   Chúng con chÃp nhÆn ÇiŠu Çó Çúng. 
 
13Chúng tôi muÓn giäi thích cho rõ hÖn về 
điều này.Khi Çau ræng, th‰ nào là sống có trí 
tuŒ?  

- Có trí tuŒ là sÓng v§i cái bi‰t mình 
Çang Çau. Chúng ta së là ngÜ©i quan sát cái 
Çau cûa chúng ta, đồng thời chúng ta cũng 

theo dõi tâm chính mình. NgÜ©i quan sát Çó, 
chính là  Buddha nature,  diệu dụng của Phật 
tánh. 
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Biết rõ cách dụng công khi  đau chân và đau 

đầu, từ đó mới biết ứng dụng khi chúng ta lâm 

chung, lúc sắp chết.  

 

Đau răng là biểu hiện của một cái thân đang bị 
hoại diệt. Các bạn có nhận ra điều đó không?  

Đau đầu hay tất cả cái đau khác của thân thể,  

đều cùng thể hiện chân lý vô thường. Thân 

này vốn là vô thường thay đổi và sẽ hoại diệt. 

Bất cứ cơ quan trong cơ thể của chúng ta  bị 
đau, bị hoại, đó cũng là điều đương nhiên.  

Việc điều trị cho nó bớt đau chỉ là một giai 

đoạn tạm thời, nó vẫn đang trên đà hoại diệt.    

Thí du khi đau răng,  chúng ta chữa trị cho nó  

hết đau răng. Đây chỉ là sự điều trị tạm thời 

thôi,  vì cái răng nó vẫn còn nằm trong vòng 

hoại diệt.   

Tóm lại, chớ  để vấn đề sanh tử hoại diệt chi 

phối tâm mình, vì đó là một điều không thể 

tránh.  Hãy sống với cái bất sanh bất diệt, cái 

chân thật hiện tại của mình, chính là sống với 

trí tuệ, với cái người biết quan sát các pháp.   

 

Và thưa các bạn, nếu sống được với cái Phật 

tánh đó thì chúng ta sẽ được yên vui trong 

hiện tại.   Nếu đó là lúc sắp chết, thì chúng ta 
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sẽ gá thân vào tinh cha huyết mẹ với một cái 

thần thức thật là trí tuệ thật là trong sáng.  

  
14

 Xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay bằng  

bài kệ bốn câu: 

  Có vật trước trời đất, 
Không hình vốn lặng yên, 

Hay làm chủ muôn tượng, 

Bốn mùa chẳng đổi thay. 

Có một vật có trước trời đất, trước khi có cái 

thân mình nó đã có mặt.  

Vật này vốn không có hình dạng, và nó vẫn  

lặng lẽ sáng suốt ở bên chúng ta.  

Các bạn có đoán được,  đó là vật gì không? Ai 

biết?  

- Đó là Phật tánh. 

- Đúng, đó là Phật tánh.  

Các bạn đã nhận ra, đó là Phật tánh của mình. 

Phật tánh có trước khi có cái thân nầy, và vì 

chúng ta không sống trọn vẹn với Phật tánh, 

cho nên có sự  nhơ uế lẫn lộn, nó trở thành 

thần thức để  đi gá thai.   

Phật tánh đó không có hình tướng để chúng ta 

chỉ ra được. Cũng như điện, chúng ta không 

thể chỉ rõ hình tướng của điện. Nhưng khi bật  

đèn cháy lên, thì biết đang có điện. Hiện giờ 
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các bạn đang nghe rõ lời của Quãng Trí từ 

Canada, các bạn có biết cái gì đang có mặt 

không? 

  
15

Xin nhắc lại, nhờ Phật tánh chúng ta biết 

thấy, nhờ Phật tánh chúng ta biết nghe nhưng 

chúng ta không thấy hình dáng của nó. Cũng 

như chúng ta không thấy hình dáng của điện, 

nhưng nó có diệu dụng,  có tác dụng rõ ràng.   

Dòng điện không có hình tướng, không thể 

thấy dễ dàng, cho nên nó có vẽ bí mật.  Giống 

như Phật tánh chúng ta không có hình tướng,  

không thể thấy không thể tin nhận dễ dàng, 

cho nên cũng trở thành bí mật.   

Còn hai đặc tính sẽ được giới thiệu sau đây là 

làm chủ muôn vật và không thay đổi. 

Muốn cất cái nhà, làm mọi người chung 

quanh nở nụ cười hay xụ mặt xuống cũng phát 

xuất từ đó. Chúng ta và gia đình có hạnh phúc 

hay không cũng phát xuất từ đó.  

Bốn mùa chẳng đổi thay, có nghĩa là chưa bao 

giờ thay đổi. Ngàn đời nó vẫn như thế… 

 

Thưa các bạn, Phật tánh [hay chân tâm] là 

điều bí mật mà có lẽ là tất cả chúng ta cũng đã 

biết, nhưng mà nó vẫn là điều bí mật nếu 
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chúng ta không thường sống với Phật tánh 

[hay chân tâm] để được an vui và giải thoát… 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


