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Kinh Tăng Chi số 036
<blockquote>Kalama tri ân bạn  sumanaduong  ghi chép.</blockquote>
[14/02/2021 - 06:43 - sumanaduong]
Phẩm Đón Chào
Từ chương 12, nó y hệt như là cái đoạn trước, có nghĩa là ở nguyên cái buổi giảng ngày hôm qua,
thì chúng tôi có trình bày cho các vị nghe về hai cái pháp bố thí, hai cái sự chia sẻ, chia sẻ bằng vật
chất hay là chia sẻ về Chánh Pháp, tức là về tinh thần. 
Thì nguyên cái đoạn mà vừa post lên thì cái nội dung nó cũng y chang như vậy, có nghĩa là chúng ta
có hai cách đón chào nhau, có hai cách đón tiếp nhau, có hai cách tầm cầu, có hai cách tìm kiếm, có
hai cách cúng lễ, có hai cách chiêu đãi, có hai cách tăng trưởng, v.v. Thì tất cả nguyên cái đoạn này,
tất cả những con số đó, từ 1 tới 12 thì nó có nội dung là chúng ta có nhiều cách để mà chúng ta chia
sẻ, và chúng ta có nhiều cách để chúng ta tiếp đãi, chúng ta chào đón nhau, chúng ta có nhiều thứ để
chúng ta phát triển, tăng trưởng, có nhiều thứ chúng ta kiếm tìm, có nhiều thứ để chúng ta tích lũy,
thì tất cả những cái thứ mà chúng tôi vừa kể, nó đều nằm ở trong hai trường hợp, hoặc là về Chánh
Pháp, hoặc là về vật chất. 
Thí dụ như mình đón chào nhau có hai cách, hoặc là mình đón tiếp nhau, hoặc là mình phát triển
trong đời sống của mình, hoặc là mình tiếp đãi người khác, hoặc là mình tích lũy, thì cũng có hai,
cái gì cũng có hai cách hết, hoặc là về vật chất, hoặc là về Pháp.
 Về vật chất, cái bài Kinh này rất là sâu, sâu lắm, trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng,
trong một năm, trong một thập niên, trong một quãng đời và trong cả cuộc đời của mình, các vị
thường xuyên kiểm soát xem trong từng cái thể hiện, biểu lộ của mình đối với người khác, là thuộc
về Pháp hay là thuộc về vật chất. 
Rồi đối với bản thân mình, cái cứu cánh, cái mục đích mà mình hướng tìm, và mình thường xuyên
tích lũy đó là thuộc về tinh thần hay vật chất, có nghĩa là từ cái chuyện đối giao xử thế cho đến đời
sống riêng tư của chúng ta, tất thảy đều nằm gọn trong hai cái này, một cái là về vật chất, āmisa, còn
một cái thuộc về Dhamma là Pháp, nhớ hai cái này! Thì cái đoạn mà cô Giọt Mưa vừa post lên Đức
Phật Ngài có dạy thế này: 
-  Imā kho, bhikkhave,  dve esanā.  Etadaggaṃ, bhikkhave,  imāsaṃ dvinnaṃ esanānaṃ, yadidaṃ
dhammesanā: Ta nói rằng dầu kiếm tìm hay là trông đợi hay là tích lũy, thì cái kiếm tìm trông đợi
tích lũy về Pháp nó vẫn thù thắng, nó vẫn cao quý hơn là kiếm tìm tích lũy vật chất. 
Rồi mình tiếp đãi người khác cũng vậy, mình tiếp đãi nhau bằng mâm cao cỗ đầy vẫn không bằng
mình tiếp đãi nhau bằng Chánh Pháp.
Tôi biết trong room này có rất là nhiều người, nói thẳng luôn là sơ cơ thì nghe cái này thấy rất là kỳ,
các vị nghĩ: Ồ, thì gặp nhau thì cũng chén trà ly nước, cái bánh củ khoai củ sắn, hoặc là quà cáp này
nọ, chứ còn mà tiếp đãi nhau bằng Chánh Pháp là sao? 



Xin thưa Pháp đây không phải là mình gặp nhau, rồi mình đọc cho người kia nghe một bài Kinh,
một đoạn Giáo lý, không phải, mà Pháp ở đây có nghĩa là mình gặp nhau mình nói cái gì mà cho
người kia cảm thấy an lạc về tinh thần, mà an lạc đây không phải là chỉ vui, như một câu chuyện
tếu, mà an lạc ở đây có nghĩa là nói cho họ một câu mà để cho cái đời sống tâm linh của họ nó được
nâng cấp, nó được tốt hơn, thì đó được gọi là tiếp đãi nhau bằng Chánh Pháp. 
Tôi chỉ thí dụ thôi, như trong Chú Giải Kinh Đại Niệm Xứ, trong đó có ghi rõ là tại sao Đức Phật
Ngài chọn xứ Kuru làm cái chỗ thuyết giảng Kinh Đại Niệm Xứ đầu tiên, là vì người dân ở đó đặc
biệt lắm, cái điểm này thì các nhà khoa học có lẽ cũng hơi mệt mỏi đây, trong Kinh nói rằng dân xứ
Kura nguyên thủy không phải là người dân ở hành tinh này, mà họ đến từ một cái hành tinh khác
gọi là Uttarakuru tức là Bắc-câu-lô-châu, theo chân một vị Chuyển Luân Thánh Vương mà họ đi
qua cái hành tinh này họ sống, cái cơ thể của họ rất là khỏe mạnh, họ có những đặc điểm sinh học
rất là độc đáo. 
Cũng giống như hôm nay, chúng ta thấy người Tây Tạng ở trong cấu trúc sinh học của người Tây
Tạng, trong cái cơ thể của họ, cái tế bào, cái cơ cấu sinh học của người Tây Tạng nó có một cái cấu
trúc rất là lạ, để họ có thể sống ở cái vùng núi cao, không khí loãng, mà họ vẫn sống bình thường.
Rồi cái dân tộc thứ hai cũng có cái cơ cấu sinh học hơi lạ, đó là dân Korea, tức là dân Đại Hàn,
Nam Hàn, Bắc Hàn nói chung, thì tuyến mồ hôi của họ nó không có giống như những dân tộc khác
trên cái hành tinh này. Tôi không rõ là họ từ đâu họ tới, nhưng mà cái tuyến mồ hôi của người Đại
Hàn nó không giống với những dân tộc khác. Trong khi người Mỹ, người Anh, người Đức, thấy họ
độc đáo như vậy, họ lạ lùng như vậy, nhưng mà họ còn giống nhau, thí dụ như người Đức họ cũng
có cái nét họ giống người Pháp, người Pháp giống người Anh, người Anh giống người Mỹ, người
Mỹ giống người Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha giống người Ý, thí dụ như vậy, nhưng mà riêng
cái dân Korea thì nó không giống ai hết-cái tuyến mồ hôi của người Korea. 
Thì thời Đức Phật cũng vậy, dân xứ Kuru họ có những cái đặc điểm sinh học rất là lạ và cái tâm tư
của người Kuru rất là đơn giản, chắc có lẽ trải qua nhiều năm, nhiều thế kỷ bây giờ thì người Kuru
không có còn như thuở Phật còn tại thế nữa, nhưng mà tôi đang nói là người Kuru sau khi mà nghe
Đức Phật giảng Kinh Tứ Niệm Xứ xong thì từ đó về sau cả cái xứ đó thành phật tử hết, và khi họ
gặp nhau, họ có một kiểu hỏi thăm rất là lạ, đó là:
- Chánh niệm tốt không? 
Họ hỏi người kia:
- Chánh niệm của you tốt không, you có tu tập Tứ Niệm Xứ hay không, you có bị trở ngại gì trong
cái chuyện tu tập hay không? 
Họ gặp nhau thì cái câu đầu tiên là họ hỏi nhau những cái nội dung như vậy đó: Có chánh niệm tốt
không, có cái gì trở ngại trong cái chánh niệm hay không, có được an lạc từ pháp môn Tứ Niệm Xứ
hay không? Đó là những câu hỏi mà thường xuyên trên môi của những người dân xứ Kuru thời Đức
Phật. 
Thì tôi kể cái chuyện đó cho bà con nghe để mà tôi minh họa, nhấn mạnh và tô điểm một điều, đó là
có những người mà khi mình gặp họ, cái mời chào, hay là cái một hai câu nói đẩy đưa của họ làm
cho mình thấy an lạc. nhưng mà có nhiều người thương mình lắm, có thể là mẹ ruột của mình, cha
ruột, anh em bà con của mình, nhưng mà gặp nhau nói chuyện hồi là muốn gây, hoặc là cứ gặp nhau
là không tham thì sân, mà không sân thì tham, tham ở đây có nghĩa là bàn ba cái chuyện mua sắm,
ăn chơi, du lịch gì tùm lum hết. Nhưng mà rất hiếm khi chúng ta được gặp gỡ những người mà một
hai câu hỏi gọi là khơi mào, mào đầu thôi đó, những cái câu mà start đó, thì coi như là đủ để khiến
mình thấy an lạc. 
Thí dụ như là gặp nhau hỏi rằng lúc này khỏe không, rồi tiếp theo nữa đó là lúc này bà có thường
vào trong room nghe giảng hay không, lúc này có liên lạc với, đi lui tới qua lại với Miến Điện hay
không? Thì đó là những câu hỏi, những hành giả mà tu tập tinh tấn, thường gặp nhau họ chỉ hỏi
lòng vòng đó thôi. Còn không mình gặp nhau mình chỉ có những đề tài không ra gì hết. 
Và ở đây vừa post lên một đoạn nữa đó là đoạn 157 trong Chú Giải: Chaṭṭhe āmisena pūjanaṃ
āmisapūjā, dhammena pūjanaṃ dhammapūjā có nghĩa là mình tiếp đãi nhau, mình đón mừng nhau,
mình trao tặng nhau, hoặc là bản thân mình hy vọng, mình trông đợi, mình trông mong, mà cái gì



mà nó thuộc về vật chất thì cái đó được gọi là thấp kém, còn cái gì nó thuộc về Chánh Pháp thì nó
cao cấp và nó hướng thượng hơn. Thì trong đoạn này nói rõ luôn, ngay cả chuyện cúng dường cho
Phật, cho Tam Bảo, mà mình cúng dường bằng cái Chánh Pháp thì vẫn tốt hơn là cúng dường bằng
cái vật chất thuần túy. 
Chánh Pháp là sao? Trước khi Phật níp-bàn, khi Ngài nhìn thấy những bông hoa của chư thiên mà
rãi trên người của Ngài cúng dường, Ngài nói với Ngài Anan:
- Anan biết không, chư thiên đang rải hoa cúng dường cho Như Lai, nhưng mà Như Lai nói rằng cái
người mà muốn cúng dường Như Lai mà một cách gọi là triệt để, mà tốt đẹp nhất, bằng một cái
món lễ phẩm mà cao quý nhất vẫn là cái sự hành trì theo cái lời dạy của Như Lai.
Ngồi trước bàn Phật, lạy Phật xong, ngồi yên giữ chánh nniệm, hít ra thở vào bằng chánh niệm, suy
tưởng đến ân đức của Đức Phật, thì nó tốt hơn là sì sụp khấn vái, rồi trầm, rồi hoa, rồi trái cây, cơm
nước thực phẩm. Dĩ nhiên tôi nói chỗ này thiệt chậm: tôi không hề phủ nhận, hay là bài xích cái
chuyện mà quý vị cúng dường bông hoa, hương đăng cho Phật, tôi không có phủ nhận, tôi không hề
phủ nhận, tôi không hề bài xích chuyện đó, nhưng mà theo cái tinh thần của Phật Pháp mà nói thì
các vị lạy Phật trong chánh niệm, trong cái niềm thành kính, trong cái sự tỉnh thức, rồi ngồi trước
bàn Phật, sống chánh niệm trong 5 phút, 10 phút, 15 phút, thì tôi ngờ rằng cái kiểu này hình như là
đây là cái kiểu cúng dường mà theo tinh thần của Phật Pháp! Hình như là nó ý nghĩa mà nó lợi ích
hơn là sắm sửa một cái mâm gọi là to đùng đắc tiền rồi đem quỳ trước bàn Phật mà cúng! 
Là vì sao? Thứ nhất mình nói rõ luôn, Ngài không có nhận được cái đó, Ngài đâu có dùng được cái
đó, thứ hai bản thân mình sau khi cúng một cái mâm như vậy đó, thân tâm mình có chắc được lợi
lạc gì ngoài ra cái sự trông đợc công đức?
Trong khi đó quý vị quỳ lạy Phật bằng tất cả sự tỉnh thức, rồi ngồi yên lại nhắm mắt, sếp chân, hít ra
thở vào với chánh niệm, quan sát thân, thọ, tâm, pháp của mình trong 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa
tiếng, 45 phút gì đó, tùy cái điều kiện, thì cái kiểu cúng dường này, chư thiên cũng phải cúi đầu, chứ
còn cái chuyện mà quý vị bưng một cái mâm to đùng đắc tiền quý vị để trước bàn Phật rồi quý vị
quỳ lạy sì sụp thì tôi nghĩ chư thiên họ nhìn đó thì họ cũng biết mình đang làm phước vậy thôi, chứ
còn họ cũng không có hoan hỷ nhiều bằng cái chuyện họ nhìn thấy quý vị mà lễ Phật theo cái kiểu
mà tôi vừa nói. 
Sẵn ở đây tôi nói luôn cái kiểu lạy Phật của tôi, tôi không có thích thú lắm cái chuyện mà tụng ê a
cả tiếng đồng hồ, hoặc là ngồi sếp bằng như là phần đông ngồi sếp bằng, sếp chân, mà tôi rất là
thích theo kiểu thiên chúa, tại cái bệ Phật vừa ngang cái tầm quỳ gối, tôi chỉ sếp hai bàn tay lại tôi
để trước trán, rồi tôi suy niệm: Không có Thế Tôn thì ai dạy cho chúng con Giáo Lý Duyên Khởi,
không có biết được Giáo Lý Duyên Khởi thì làm sao mà chúng con biết chúng con là ai, ở đâu
chúng con tới, chúng con sẽ đi về đâu, và bây giờ chúng con nên làm gì. Tôi lạy Phật có nhiều cách
lắm, tôi lạy như vậy đó quý vị, tôi quỳ gối rồi tôi chỉ sếp hai tay để trước trán, nhắm mắt lại, suy
nghĩ như vậy, chỉ suy nghĩ như vậy: Không có Thế Tôn thì ai dạy cho chúng con Giáo Lý Duyên
Khởi, ai dạy cho chúng con Giáo Lý Duyên Hệ, để chúng con biết rõ mình là ai, ở đâu mình tới,
mình sẽ về đâu và bây giờ mình nên làm gì? Nhớ cái đó. 
Thì cách lễ Phật này tôi e là đẹp và ý nghĩa mà lợi lạc hiện tiền, còn cái chuyện mà lựa trầm cho đắc
tiền, một mâm trái cây, rồi hương đăng hoa quả loại xịn, mà thứ nhất chuyện đầu tiên là hì hục nặng
nề, thứ hai nữa nó không có một cái biến cải nào đáng kể trong cái đời sống tinh thần của mình hết
đó. 
Hồi nãy giờ tôi dành thời giờ nói rất nhiều về cái chuyện cúng dường āmisapūjā và Dhammapūjā là
vậy đó, có nghĩa là lễ bái cúng dường Hiền Thánh, mà bằng cái lễ phẩm vật chất không bằng cái
tấm lòng của mình ngồi yên đó mà suy tưởng về các vị. 
Thì nguyên cái đoạn dài sọc chỉ có nội dung bao nhiêu đó thôi, tôi nhắc lại lần nữa, là kiểm soát
xem trong giây phút này, trong ngày nay, trong tuần này, cái đầu óc mình nó nghĩ nhiều về cái gì,
trông đợi nhiều về cái gì, mình tích lũy chất chứa cái gì nhiều, vật chất hay là Chánh Pháp, mình
mong đợi ở vật chất nhiều hơn hay là Chánh Pháp nhiều hơn? Và khi lễ Phật, lạy Phật, cái kiểu của
mình lạy Phật, lễ Phật của mình nó nặng về vật chất hay là nặng về tinh thần, và trong từng cái bước
đi của mình, trong từng cái bữa ăn của mình, trong từng cái chén trà mình uống, thì xin hỏi, tự hỏi



với mình, trong kiểu sống thường nhật ấy tôi nghiêng về vật chất hay tinh thần, và trong cái đối
nhân xử thế, trong cái sự qua lại thù tạc với thiên hạ muôn người, thì mình thường nghiêng về vật
chất hay là về cái tinh thần Chánh Pháp? 
Mấy cái này là phải tự thôi quý vị à, phải tự mình kiểm soát, lâu ngày mình khá lúc nào không hay!
Tự lúc nào mình khá mình không có hay! Cái này đặc biệt lắm! Tôi nhắc lại lần nữa, tất cả những gì
mà thuộc về bản thân mình, như là sự trông đợi, kiếm tìm, tích lũy, thì về Pháp vẫn hơn là về vật
chất, và đối với người khác tiếp đón, trao tặng, thì về Chánh Pháp thì vẫn cao quý hơn là về vật
chất. Tôi nhắc lại lần nữa:
1. với bản thân mình, mình thường xuyên mong đợi cái gì, kỳ vọng cái gì, tích lũy cái gì, phải tự
mình hỏi lòng mình,
2. cái gì thuộc về Chánh Pháp thì tốt hơn về vật chất, 
3. và đối với người cũng vậy, ta trao ra cho người vật chất không bằng Chánh Pháp, không bằng ở
đây không có phải là chỉ có cái đó thôi, tôi nhắc lại không bằng có nghĩa là không phải cái gì cũng
Pháp 100%, như vậy là chết, thí dụ như bữa nay có một cái lớp tu Bát Quan Trai tại đây, rồi có năm
bảy bà con tới đây buổi sáng sớm đến thọ Giới, xong rồi cùng nhau nghe giảng, rồi lo cơm trưa, rồi
nghỉ ngơi chút xíu, rồi bắt đầu là ra ngồi thiền một chút, rồi nghe giảng một chút, rồi đi kinh hành,
xong rồi trở vô ngồi một chút, rồi nghe giảng, thì tôi xin hỏi nguyên một ngày đó rõ ràng là mình
thấy mình sống trong cái đời sống tâm linh, trong cái đời sống Chánh Pháp nó hơi nhiều, nhưng mà
mình không có hề phủ nhận cái vật chất, bởi vì trưa nay nếu ai cũng lo Pháp hết thì trưa nay ai nấu
ăn cho mình đây? Sáng nay hoặc chiều hôm qua, ai đi chợ, cho nên chúng ta cũng phải có cái này
cái kia. 
Như ngày hôm qua cái đoạn giảng tôi có nói, qua cái đoạn Kinh ngắn là Tài thí và Pháp thí, mình
thấy ra được nhiều bài học lớn, bài học thứ nhất đó là đời sống này không chỉ có vật chất mà còn có
tinh thần, hoặc ngược lại, đời sống này không chỉ có tinh thần mà còn có vật chất nữa, vật chất và
tinh thần nó hỗ tương nhau, và cái bài học thứ hai chúng ta rút ra từ cái đoạn Kinh đó, sống ở đời
chẳng những mình chỉ có nhận mà mình còn phải biết cho ra nữa quý vị! 
Sáng nay tôi giảng thêm một loạt mà gom chung trong một cái ý chính thôi:
1. có nghĩa là đối với bản thân mình, những gì mình kiếm tìm, trông đợi, hy cầu, tích lũy, thì về
Pháp vẫn hơn về vật chất,
2. còn đối với người, những gì chúng ta trao tặng cho người khác, để tiếp đón, để chào hỏi, cái gì
mà nó liên hệ đến Chánh Pháp thì vẫn hơn là cái vật chất.
Thí dụ như, tôi nghĩ trong room này nếu tôi nói rõ chỗ này có lẽ có nhiều người đồng cảm, sinh
nhật của mình, mình nhận được một cái tấm thiệp, nhận được một món quà, thì nói theo thế gian thì
cái đó hay, cái đó đẹp, cái đó vui, nhưng mà cho tôi hỏi ngược lại nha, nếu mà cái ngày hôm đó, mà
mình nhận được một lời hỏi thăm mà nó mang cái ý nghĩa đạo vị, đủ để làm cho mình thấy vui, đủ
làm cho mình thấy an lòng, đủ để trấn an cho mình trước một cái nỗi âu lo nào đó, thì tôi xin hỏi
món quà nào lớn hơn? Tôi nghèo thiệt đó, nhưng mà tôi nói thiệt ở đây, tôi thấy hình như một cái
câu nói, một lời hỏi thăm mà trấn an tôi, an ủi tôi, tôi thấy hình như nó quý hơn, bởi vì cái món quà
quý vị tặng cho tôi, tôi không biết nó là đồ ăn hay đồ xài, nhưng mà phải nói cái ý nghĩa mà trấn an,
tôi e là không bằng một câu nói! 
Chẳng hạn như ở đây mới đưa ra cái đoạn sannicaya là tích lũy, mình thấy tích lũy về vật chất nó
không có bằng về tâm linh, vật chất mà tích lũy nhiều quá, tích lũy vật chất lâu ngày thì nhà ta
thành kho, mà tích lũy Chánh Pháp càng nhiều có ngày ta thành Hiền Thánh, thì tôi không biết quý
vị thấy cái nào đẹp hơn? Tôi nhắc lại vật chất mà tich lũy lâu ngày thì nhà ta thành kho, phòng ta
thành kho, nhưng mà Chánh Pháp mà được tích lũy lâu ngày thì ta thành Thánh. 
Cái sự phát triển về tinh thần-về Chánh Pháp và phát triển về vật chất cũng vậy, mình phát triển về
vật chất đến một lúc nào đó mình thành ra là triệu phú, mà coi chừng là trọc phú nữa! Các vị có
phân biệt được cái trọc phú và triệu phú không? Cái trọc phú có nghĩa là giàu mà tinh thần nghèo
xác xơ thì gọi là trọc phú, còn cái triệu phú là nói chung chung, chưa biết tốt xấu, chỉ cần có tiền
người ta gọi là triệu phú, nhưng mà trọc phú là xác định rõ ràng là giàu nhưng mà về vật chất thôi,
còn về tinh thần thì coi như trớt quớt, về văn hóa, về tâm linh, về tinh thần, về đạo đức, vậy là coi



như trớt quớt, mới kêu là trọc phú, cho nên chỉ biết tích lũy vật chất, là ta trở thành trọc phú. Nhưng
mà biết tích lũy, biết phát triển, biết tự làm giàu với Chánh Pháp, với đời sống tâm linh thì ta sẽ
thành Hiền Thánh, thì tôi không biết cái Hiền Thánh, cái trọc phú, cái nào nó hơn cái nào? Vấn đề
là mình lựa thôi nha.
Thì bản thân tôi không có lựa dùm quý vị, và tôi cũng không biết cái nào hơn cái nào, mà tôi thấy
hình như là mình thành Hiền Thánh coi bộ nó hay hơn là thành trọc phú. 
Đại khái như vậy, tức là nguyên một đoạn, bao nhiêu đoạn dài nó chỉ có một ý nghĩa đó thôi, tích
lũy về vật chất, tích lũy về Pháp, làm giàu với vật chất, làm giàu với Pháp. 
Cái chữ vepulla có nghĩa là quảng đại, hoặc có nghĩa là cái sự bao la, sự bát ngát, thì cái người mà
nhiều vật chất, ở đây mình dịch là nhiều hoặc là giàu có, cái sự giàu có về vật chất, và một bên là sự
giàu có về tinh thần thì chắc chắn là giàu có về tinh thần tốt hơn, vì nhiều lý do:
1. cái sự giàu có về tinh thần nó có cái lợi là mình có thể mang đi được sang kiếp khác,
2. thứ hai là trước mắt ta có thể chia sẻ cái sự giàu có ấy đến muôn người mà không có sợ bị hao
hụt, mất mát,
3. sự giàu có về tinh thần nó giúp cho ta được an lạc hiện tiền.
Còn cái sự giàu có về vật chất thì nó không có được ba cái đó:
1. thứ nhất ta không thể đem tài sản sang kiếp khác,
2. thứ hai cái khả năng chia sẻ vật chất của quý vịđ̣ược bao nhiêu, bây giờ tôi cho quý vị 1 ngàn tỷ
đô la, thì các vị tưởng tượng 1 ngàn tỷ mà để mà chia sẻ cho ngững người đói, người nghèo, người
cần trên hành tinh này, các vị nghĩ 1 ngàn tỷ đó đủ không? Tôi e là không có đủ, các vị nào ngờ, tôi
nói không sai, tôi dắt các vị qua châu Phi, Đông Phi, Bắc Phi, Trung Phi, đảo một vòng coi 1 ngàn
tỷ của quý vị nó đi về đâu, còn không tôi đưa quý vị về Miến Điện và Ấn Độ, làm chừng vài chục
cái bệnh viện, vài chục cái trường học thì các vị nghĩ coi các vị còn lại bao nhiêu! Cho nên cái sự
giàu có về vật chất thứ nhất là không mang qua kiếp khác được, thứ hai cái khả năng chia sẻ của
chúng ta chắc chắn là có giới hạn, cực kỳ hạn chế,
3. thứ ba là tôi không chắc lắm cái chuyện mà tài sản nó làm cho các vị được an lạc hiện tiền tôi
không dám hứa.
Nhưng mà riêng sự giàu có về Pháp, về tinh thần tôi tin lắm:
1. một là ta có thể mang nó qua kiếp khác, 
2. hai là ta có thể chia sẻ cho bao nhiêu người, cho bao nhiêu vũ trụ cũng được mà không có sợ bị
hao hụt, không sợ bị thiếu, như Đức Phật hoặc là Ngài Xá-lợi-phất hoặc các vị Thánh nói chung,
các Ngài có thể chia sẻ Phật Pháp cho vô lượng chư thiên, vô lượng thế giới, các Ngài không mất gì
hết; chứ đâu có ai giàu đến mức mà có thể đem cho vô lượng vũ trụ, mà nếu có khả năng giàu đó thì
cho đi chắc chắn các vị hao hụt, nhưng mà riêng tinh thần thì không, 
3. cái thứ ba kẻ giàu có về Chánh Pháp thì kẻ này chắc chắn là an lạc, tôi xin bảo đảm bằng cả cái
mạng của tôi, bằng cả cái mạng tôi sẵn sàng, kẻ giàu có về Chánh Pháp tức là cái đầu của họ đã đầy
ấp, chứ họ giàu cách nào, không lẽ Kinh sách họ nhiều là giàu à? Không! Giàu có về Chánh Pháp ở
đây có nghĩa là tinh thần của họ đầy ấp, nếu mà nó đầy ấp thì cái người này chắc chắn là an lạc! Các
vị nhớ.
Vậy là ba cái mà tại sao tôi nhấn mạnh ở đây:
1. là cái sự giàu có về Chánh Pháp vẫn hơn là giàu có về tinh thần, 
2. thứ hai cái sự kỳ vọng mong đợi ở Chánh Pháp, mong là mình được phát triển về tâm linh nó vẫn
tốt hơn là sự trông đợi vào vật chất, mình sẽ giàu hơn, mình sẽ nhiều đất, nhiều nhà hơn, 
3. thứ ba là mình đối với người khác, mình trao ra cho người khác về vất chất không bằng mình trao
ra bằng cái tinh thần. 
Dĩ nhiên, tôi nói lại một lần nữa, tôi không có phủ nhận vật chất, vì không có vật chất thì hiện giờ
tôi lấy cái phương tiện, điều kiện gì để tôi giảng cho bà con nghe, làm sao phủ nhận nó được.
Nhưng mà hãy nhớ rằng nó chỉ là phụ thôi. 
Như vậy thì ở đây, cái chuyện mà trong đời sống mình chỉ có hai thứ thôi, đó là vật chất và tinh
thần, thì mình coi phát triển tối thiểu phải phát triển cho nó đều đặn, thứ hai là không phải chỉ phát
triển cho riêng mình mà mình còn phải biết trao ra cho người khác nữa. 



Cái đoạn Kinh này nó sâu lắm, mà nếu mà chỉ đọc một mình mình đọc lướt qua thì thấy không có gì
hết, nhưng mà đem xé nó ra thì tôi hứa với quý vị nói 1 tháng chưa hết cái đoạn Kinh này, nói
không hết, nhiều lắm, đời sống cứ nhớ như con vẹt vậy đó, đời sống này không chỉ có vật chất mà
còn có tinh thần nữa, ta làm sao quân bình, cân bằng được cái thời gian, công sức của mình cho hai
cái thứ đó. 
Một cái điều nữa là hãy nhớ rằng sự giàu có về vật chất:
1. ta không thể mang qua kiếp khác đời sau, 
2. sự giàu có vật chất không thể cho ta cái khả năng chia sẻ vô tận, vô biên, vô lượng như là tinh
thần, 
3. thứ ba cái sự giàu có về vật chất không chắc nó cho mình sự an lạc hiện tiền trước mắt. 
Riêng cái sự giàu có về tinh thần:
1. ta có thể mang qua kiếp khác, 
2. thứ hai ta có thể chia sẻ mà không sợ bị hao hụt, 
3. thứ ba chắc chắn là ta được an lạc ngay tại đây và bây giờ. [00:26:23]        
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Phẩm Nhập Định
1. Nhập Định (hay Thiền Chứng)
Ở đây có hai cái pháp thiện xảo, đó là thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định.
Cái này tôi chỉ nói phớt qua thôi, bởi vì trong room mà nghe cái này là bễ mình thôi. Tôi nhắc lại
một lần nữa ở đây, là lý do tại sao chúng ta cần có lớp Kinh Tạng này, thứ nhất có quá nhiều bà con
không có thời gian, không điều kiện và không đủ siêng năng để mà vào đọc Kinh Tạng, mà nhiều
khi đọc cũng nhức đầu lắm, mà cái này là tôi chỉ giảng cho bà con nghe, ai nghe like thì nghe like,
ai nghe lại được thì nghe lại, cứ một like, hai lại, nghe like được thì tốt, còn không nghe lại cũng ok;
thứ hai nữa là có rất là nhiều cái đoạn Kinh mà bà con đọc một mình mình là không bằng bà con
đọc với chúng tôi, đọc chung với nhau vậy đó, thí dụ như bây giờ, nếu bà con đọc một mình mình
thì cái đoạn vừa rồi mà mới post lên thì bà con đọc bễ mình chứ không phải không. 
Thế nào là thiện xảo nhập định, và thế nào là thiện xảo xuất định? thì nhiều lắm, bà con giỏi lắm bà
con chỉ hiểu tới đây thôi, thiện xảo nhập định có nghĩa là muốn nhập định lúc nào cũng được, thiện
xảo có nghĩa là rành rẽ, tinh thông, lão luyện, còn thiện xảo xuất định có nghĩa là muốn xuất định
lúc nào cũng được, tới đó là hai cái. 
Nhưng mà vấn đề đâu phải chỉ có chừng đó, nó đâu có nghèo dữ thần như vậy, cái chỗ này là tùy
sức của mình mà mình liếc mắt qua là bao nhiêu vấn đề nó hiện ra trong đầu của mình, thứ nhất là
thiện xảo nhập định, là sao? Có nghĩa là đương sự đắc thiền rồi có khả năng có thể nhập định trong
mọi tình huống và trong mọi điều kiện. 
Trong Kinh kể có một vị trưởng lão, một vị cao tăng đi vào rừng nhập hạ chung với người đệ tử, mà
trong cái chỗ mà hai vị này nhập hạ có cái am cỏ của một vị nào không biết, hay là của mấy ông thợ
săn, thợ rừng họ cất tạm trong rừng có một cái nhỏ xíu bằng lổ mũi vậy đó, ở được có một người,
vừa dài vừa đủ để mà nằm duỗi chân vậy thôi, thì vì vị sư phụ thấy cái chỗ này nó mát mẻ không có
côn trùng chích đốt nhiều, không có thú dữ, mà dân tình chung quanh nó hiền lành, khí hậu cũng
ok, thức ăn cũng dễ kiếm, nguồn nước sạch để dùng thì cũng tiện, vị này sau khi quan sát mới chọn
cái chỗ này để mà nhập hạ qua ba tháng mùa mưa, mà khổ một chỗ thì chật, cái am đó nó chật quá
đi, cho nên là (đây là lý do mà bà con phải nghe cái lớp này, bà con có coi tôi là con ruồi, con giòi
gì thì tùy, nhưng mà cái lớp này thì nên học, vì bà con đọc một mình, đọc không nỗi.) Thì hai thầy
trò cứ nhập hạ trong rừng, mà cả hai thầy trò đều là dân đắc thiền, đắc định, mà cứ ban đêm mà mưa
gió kẹt quá, thì sư phụ mới kêu người học trò vô trong với mình một chút, còn hễ thấy nếu mà trời
quang mây tạnh thì người học trò thương sư phụ chật chội, thôi mình cứ nhào ra ngoài gốc cây
mình ngồi. Mà cái ông sư nhỏ mà học trò ổng cũng là dân hành thiền đắc định, cái trách nhiệm của
ổng là xoa bóp cho sư phụ, rồi đi nấu nước nóng cho sư phụ, thí dụ như vậy đó, rồi đi lấy cái này
kia cho sư phụ, quét dọn cho sư phụ, xong rồi ổng đi ra ngoài gốc cây ổng ngồi ổng thiền, ổng thiền
suốt ba tháng, cứ xong việc là ổng nhào ra gốc cây ổng thiền, ta nói sung sướng an lạc, tự tại thoải
mái, thanh thản. Riêng về ông sư phụ cứ mỗi lần mà bắt cái chân vô ngồi nhập định là cứ nhớ: 



- Trời đất ơi, con người ta không cha, không mẹ, không anh, không em, rồi gửi gắm cuộc đời cho
mình, mà bây giờ nhỏ xíu xìu xiu, ra ngoài gốc cây ngồi hả trời, rồi không biết gió mái rồi rắn rít
làm sao? 
Mà dân đắc thiền đó nha, mà cứ mỗi lần ngồi là cứ nhớ vậy, nhưng mà nhập nó khó lắm, cứ mỗi lần
xếp cái chân vô, tại vì biết mỗi lần nhập như vậy là chuyện gì xảy ra mình không có biết, thấy
thương học trò không biết tự ổng có liệu được hay không? Rồi cái ông học trò thì đâu có lo cho
thầy, bởi vì thầy là thứ nhất thầy là người lớn, thứ hai nữa là thầy ở trong cốc, trong liêu ngon lành
quá, cần gì lo, cho nên ông học trò mang tiếng là ngồi gốc cây, nhưng mà ổng cực kỳ sung sướng và
thanh thản tự tại, gọi là cứ đến lúc nhập định cứ xong việc với thầy là cứ ra gốc cây mà xếp bằng
mắt chưa kịp khép là đã vô định rồi, sướng như vậy, mắt chưa kịp khép là nó đi vô mất rồi. Còn cái
ông thầy của mình là suốt cái mùa an cư đó, cứ là xếp chân lại là nhớ đệ tử, không phải nhớ kiểu
phiền não mà nó hơi có một chút bận tâm, chứ không phải nhớ thương phiền não. Thì một người mà
không đủ điều kiện mà họ lại là ok thanh thản. 
Đó là cái chuyện mở ra cho mình thấy, ở đây nói là nhập định, nhưng mà mình phải mở ra một cái
chuyện khác trong đời sống của mình, mình sống làm sao mà để bất cứ lúc nào mà muốn nghĩ đến
thiện pháp thì mình có đủ cái điều kiện tâm lý và điều kiện vật chất để mà mình có thể sống trọn
vẹn với Đạo. Chứ đừng có hiểu đây là nhập định không nha, mà mình phải có một liên tưởng bên
cạnh nữa, thí dụ như nếu mà quý vị thấy là cái chuyện tu tập tuệ quán Tứ Niệm Xứ là quan trọng,
nếu bà con thấy cái chết là điều bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu bà con thấy cái chuyện
siêu và đọa là cái điều mình không có lường trước được, nếu bà con thấy cái chết, cái già, cái bệnh
là những cái mà mình phải đối phó, nếu bà con thấy đời sống nó là phù du, nếu nếu nếu, một đống
nếu đó mà nó có trong đầu của mình, thì bà con cũng phải dành thời giờ để mà sống tâm linh một
chút chứ, mà muốn sống tâm linh mình phải có chuẩn bị, như là cái đoạn mà tôi vừa nói, người ta
có thiền thì người ta nhập định thiện xảo, còn mình tối thiểu mình không có thể nhập thiền, nhưng
mà mình phải có khả năng sống thiện một cách thiện xảo, có nghĩa là một khi đã là bước vào chùa
thọ Bát Quan Trai một ngày, là coi như bao nhiêu chuyện nhà mình phải để hẳn hết ở ngoài nhà!
Chứ còn không thể nào mình đi đâu mình cũng vác cái nhà theo hết. Có những người rất là tệ, đi
đâu cũng vác cái tài sản theo, đi đâu cũng xách nguyên cái gia đình đi theo, đi đâu cũng vác cả cái
ngôi nhà bao nhiêu công đất, bao nhiêu mẫu đất vác đi theo, bao nhiêu quan hệ xã hội cũng vác đi
theo, bao nhiêu vấn đề tuế toái phiền phức cũng vác đi theo!
Cái đoạn Kinh này nó sâu chỗ đó đó! Trong khi có những cái kẻ chuyện cần làm thì làm, lúc A làm
việc A, lúc B làm việc B, không đem việc A nhét vào cái thời điểm làm việc B, không đem cái việc
B cõng vào cái thời điểm mà mình làm việc C. Cái chỗ này rất là quan trọng, mà cái khả năng này
phải tập luyện, chứ không thể nào một ngày một buổi mà làm được đâu! 
Đó là mới có phần một, mới là một cái gạch đầu dòng đầu tiên của cái nhập định thiện xảo, và cái
thứ hai của nhập định thiện xảo là gì? Cái thứ nhất là mình phải có cái khả năng tự tại, và cái khả
năng thứ hai là anh muốn được tự tại thì anh phải có thu xếp. Và tôi đã nói rồi, tiền nghiệp, khuynh
hướng tâm lý và môi trường sống, đây là ba cái rất là quan trọng, chúng ta thích cái gì, chúng ta
ghét cái gì, cả hai thứ ấy luôn là hành trang trong tâm khảm của chúng ta, chính hai thứ mà chúng ta
thích và ghét nó trở thành hành trang, mà có điều hành trang ấy, hành trang nên mang theo hay là
không nên mang theo, thì lại là chuyện của quý vị, tôi không trả lời dùm được, tại vì ai biết các vị
vác cái gì, ai mà biết! 
Cho nên muốn nhập định tự tại:
1. chuyện đầu tiên là mình phải có khả năng lúc nào làm chuyện nấy,  
2. thứ hai là chọn lọc hành lý, 
Cái chọn lọc hành lý rất là quan trọng, có nghĩa là người ta nhập định thì chuyện của người ta, bây
giờ tôi đang quẹo qua mấy người không có định gì hết trơn nè, bây giờ quý vị không có khả năng
nhập thiền thì các vị phải có khả năng sống thiện chứ, đúng không, bây giờ cái chuyện đầu tiên anh
muốn sống thiện thì anh phải bảo đảm với tôi một chuyện đó là lúc nào làm việc nấy, và thứ hai là
anh phải chọn lựa hành trang, bởi vì đường đời hay đường tu gì nó cũng là một hành trình, nó là
một cái quãng đường mà mình phải đi! Bây giờ tôi nói chuyện nhẹ thôi, anh là dân Sài Gòn anh



muốn làm một chuyến đi ra miền Trung, anh có thể tưởng tượng dầu xe lữa hay là máy bay hay là
xe hơi, thì cái chuyện lựa chọn hành lý nó có quan trọng hay không? Tôi không trả lời dùm được,
nhưng đối với riêng tôi thì chuyện đó rất là quan trọng, là vì sao? Coi chừng hành lý mà không lựa
kỹ, sẽ có lúc cái cần dùng thì không có, mà cái có thì không cần dùng là chết! Nhớ cái này. 
Cho nên muốn tự tại thì lúc nào làm chuyện nấy, và thứ hai là chọn lọc hành lý tối thiểu. Đối với
người nhập định thì họ cũng y chang như vậy, chọn lọc hành lý có nghĩa là sao? Cái lúc nào làm
chuyện nấy đã đành rồi, mà chọn lọc hành lý có nghĩa là họ chỉ giữ lại cái gì cần thôi, cái gì không
cần họ để qua một bên. 
Đây là lý do vì đâu mà trong Kinh dạy một Tỷ-kheo thứ thiệt, chữ thứ thiệt này phải gạch dưới và
bằng mực đỏ, một Tỷ-kheo thứ thiệt là hạn chế tối đa cái chuyện kiếm tìm và sở hữu, cũng như là
bảo quản vật chất. Kiếm tìm, sở hữu và bảo quản, là sao? Không có dành nhiều thời giờ để kiếm tìm
vật chất, bởi vì gia tài của một vị Tỷ-kheo thứ thiệt gom lại chưa quá 5 ký lô, bởi vì trong đó gồm
một bộ tam y, bình bát, dây lưng, tấm vải lượt nước, ống đựng kim và cái dao cạo tóc. Thời nay thì
trong cái điều kiện sống hiện tại thì tài sản của một vị Sư nhiều hơn gấp 20 ngàn lần, nhưng mà hồi
xưa là không quá 5 ký lô, là vì đâu? Là vì vị đó phải có khả năng chọn lọc hành lý, để về mặt vật
chất nói về nghĩa đen thì di chuyển tiện lợi, mà về nghĩa bóng, về tinh thần thì khi mà chúng ta tài
sản ít là chúng ta không có nhu cầu kiếm tìm, mà khi tài sản ít chúng ta cũng không có nhu cầu bảo
quản, quá sung sướng. Bảo quản là sợ bị hư, sợ bị mất, sợ bị trầy sướt, đó gọi là nhu cầu bảo quản,
còn nhu cầu kiếm tìm là từ không có kiếm cho nó ra có, rồi cái nhu cầu bảo quản là có rồi phải giữ
cho nó đừng có mất, các vị nghĩ coi có phải tang thương không? 
Ngay trong đời sống tinh thần của mình, những cái giá trị tâm linh nó chưa có thì ta tìm ra cho có,
có rồi ta giữ cho đừng có mất, chỉ riêng đối với cái đời sống tâm linh, hai cái việc này là đã đủ
chúng ta hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta bèn moi ra bên vật chất nữa, tức là bên vật chất cũng cái
gì chưa có tìm cho có, có rồi phải giữ đừng cho mất, thì các vị nghĩ các vị mất bao nhiêu thời
gian? Cho nên phải có cái khả năng chọn lọc hành lý, chọn lọc hành trang là chỗ đó. 
Cho nên anh muốn nhập định nói riêng, mà anh muốn sống thiện nói chung thì anh phải hứa với tôi
là anh làm được hai chuyện này, một là lúc nào làm chuyện nấy, thứ hai là phải chọn lọc hành lý.
Hai chân không thể cùng lúc bước đi trên hai con đường, đây là cái câu thần chú cực kỳ lên như
sấm: hai chân không thể nào cùng lúc bước đi trên hai con đường, thì chúng ta muốn làm việc hiệu
quả thì chúng ta phải biết tập trung. 
Tây có một câu rất là hay: Mỗi công việc đều có một thời điểm lý tưởng cho nó. Cái câu này nếu
mà đọc thoáng qua như một đứa bé còn bú bình thì mình thấy nó không có sâu, nhưng mà cái câu
này rất là sâu, tôi nhắc lại: Mỗi công việc đều có một thời điểm lý tưởng để thực hiện nó, có nghĩa
là sao? Có nghĩa là khi chưa đến lúc, mình không thể cưỡng cầu, không thể miễn cưỡng đâu quý vị!
Không thể cưỡng cầu! 
Tôi nhớ cũng có một câu chuyện cũng tào lao ở trong cái văn học Sanscrit Ấn Độ: ngày kia có một
gia đình triệu phú giàu ghê lắm, họ thuê một cái đoàn hát giống như mình mấy cái gánh Kim
Chung, Thanh Minh Thanh Nga, mấy gánh hát bộ vậy đó, gánh cải lương thuê về nhà để mà coi
diễn riêng cho gia đình coi, bạn bè coi trong nhà, diễn tại gia. Thì gia đình triệu phú này mới thuê
cái đoàn hát về hát, thì ở trong cái đoàn hát gồm gia đình không hà, chỉ có gia đình với nhau không
thôi, nội dung thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà sau khi mà diễn vừa xong rồi đó, thì gia chủ
nhào lên ôm chầm lấy hai cha con của cái ông mà diễn viên trong cái gánh hát đó, ôm chầm rồi tặng
những món quà cực lớn, cực kỳ đắt tiền, thì hai cha con này gọi là cả đời đi hát dạo không bao giờ
mà họ có thể tưởng tượng được một cái chuyện mà khủng khiếp và khó tin như vậy, kinh khủng, họ
ngạc nhiên lắm, họ hạnh phúc lắm, nhưng mà họ rất là ngạc nhiên, mà cái vở diễn đó nội dung nó
thế này, vở kịch đó cũng có tình tiết nhiều lắm, nhưng mà trong đó có cái tình tiết như thế này: hai
cha con đi chơi rồi đi ngang một cái cây xoài, thì đứa con nó mới đòi cha hái cho ăn, người cha mới
nói là chắc phải ít hôm, một vài tuần nữa thì cha mới hái cho con ăn, chứ còn bây giờ xoài nó còn
chua lắm, con phải biết kiên nhẫn, bởi vì mỗi việc trên đời này nó đều cần đến thời điểm lý tưởng
cho nó, nha!



Thì ở vở kịch ổng chỉ nói vậy thôi, nhưng mà không ngờ ổng vừa diễn tới đó, ổng vừa xong câu đó
thì ở dưới cả gia đình nhào lên ôm chằm hai cha con và họ tặng quà, cái này mới ngạc nhiiên, là
người cha trong nhà thì ngạc nhiên thấy đứa con trai mình cũng nhào lên cái sân diễn, mà đứa con
trai nó nhìn lại người cha nó cũng ngạc nhiên, rồi bà mẹ cũng nhào lên, rồi người chị, rồi đứa con
gái lớn, đứa con gái nhỏ, đứa là thằng con trai thứ, con trai út cũng nhào lên ôm cái hai cha con này,
mà ai cũng tặng quà đắt tiền hết, người thì tháo nhẫn, người tháo dây chuyền, người tháo lắc tay, coi
như là ký check, rồi tiền mặt gì tùm lum ... thì coi như họ tặng quà như mưa, thì hai cha con này
ngạc nhiên lắm. Thì ông bố lúc đó ổng không có kềm được, sau khi mà mọi người bước trở về chỗ
ngồi, ổng mới hỏi nhỏ bà vợ: - Tại sao mà bà bữa nay sao mà bà hào sảng rộng tay quá? Rồi bà vợ
bả xoay qua bả hỏi mấy đứa con: - Sao kỳ, bữa nay má ngạc nhiên, cái vở kịch thì cũng có cái khỉ
mốc gì đâu mà sao mấy con ai cũng ..., má thì má có lý do, má lên má có lý do, nhưng mà má
không nghĩ là mọi người ở đây đều có lý do như má. Thì ông chủ nhà ổng nói: - Hình như là giống
đó bà, hình như là giống đó nha, hình như mình có lý do giống nhau đó! 
Thì ra các vị biết không, chỉ một câu nói của người bố, từ chối hái xoài chua cho con ăn, ổng nói thế
này: Con à, xoài còn chua, hãy chờ đợi tháng sau hoặc là hai tuần nữa, bố hái cho con ăn. Rồi ổng
mới nói vô một câu: Trên đời này chuyện gì cũng cần đến thời điểm lý tưởng thích hợp cho nó hết. 
Ông chủ nhà ổng nói với bà vợ: - Bà biết không, bà biết tôi tính làm cái gì không? Tôi tính giết bà
để đi lấy vợ bé, để đi lấy người sau, bao nhiêu lần bà bệnh chỉ cần tôi thêm một tí thuốc cho vô là
bà đi rồi, nhưng mà vì nghe câu nói đó tôi quyết định tôi không có làm nữa, như vậy thì giúp cho
gia đình này nó không có cái tang, mấy đứa con không có mồ côi mẹ. Rồi cái thằng con cả nó nói
rằng: - Con tính đêm nay là coi như là con sẽ cho người chở hết đồ quý trong gia đình, là con đi
theo tiếng gọi của tình yêu, chứ bao nhiêu năm nay con xin cha mà cha cứ dè sẻn quá. Rồi đứa con
gái út nó cũng nói: - Dạ đêm nay con tính là bỏ nhà trốn theo người yêu, không có cưới hỏi gì hết,
tại vì ba má cứ đòi môn đăng hộ đối, mà con thấy đăng đối gì nổi, mình thương ai mình lấy chứ còn
mà đăng đối thì chờ kiếp khác, chứ làm gì có cái chuyện vừa đăng đối mà vừa yêu thương là con
thấy không có rồi. 
Coi như là trong nhà người nào cũng có vấn đề hết, mà chỉ vì một câu nói là chuyện gì ở đời cũng
cần đến một cái thời điểm lý tưởng, công việc nào cũng có một thời điểm lý tưởng và thích hợp. Chỉ
câu nói đó, mà cả một cái nhà suýt nữa là tan hoang, gọi là cứu một bàn thua thấy rõ vào phút 89,
phút 89 luôn! 
Cho nên riêng cái nhập định thiện xảo này là nó không có phải nghèo đến mức mà nhập định thiện
xảo đâu, mà nó còn mở rộng ra cho chúng ta rằng dầu anh là muốn nhập định, hay anh muốn sống
thiện, thì anh phải nhớ rằng chuyện đầu tiên lúc nào việc nấy, và thứ hai là anh phải chọn lựa hành
lý. 
Tại sao Ngài Mục-kiền-liên được xem là Đệ nhất thần thông? Là vì trong vô số kiếp khi mà Ngài đã
quỳ dưới chân Phật Anomadassī, Ngài nguyện trở thành đệ nhất thần thông thì vô số kiếp sau đó là
Ngài liên tục tu tập thiền định, mà các vị biết tại sao Ngài được cái thiện xảo? Là vì Ngài đã tu tập
tất cả các đề mục thiền chỉ, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng và Ngài đạt đến một cái trình
độ mà gọi là lúc nào làm việc nấy hơn các vị khác, là sao? Tôi kể các vị nghe một chuyện thôi, cái
khả năng của Ngài kinh khủng như thế này, là Ngài có thể nhập vô đề mục đất để hóa hiện thần
thông, ra khỏi đề mục đất, nhập vào đề mục nước, nhập vào nước để hóa hiện một cái gì đó rồi ra
khỏi nước, nhập vào lửa, ra lửa nhập vào gió, ra gió, rồi xanh vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng,
10 cái đề mục này mà Ngài cứ ra vào, Ngài vào để Ngài thực hiện cái gì đó, xong Ngài trở ra Ngài
nhập tiếp cái khác, liên tục như vậy, và lúc nào việc nấy, và cái khả năng này là vị Thánh khác
không có, ngay cả Ngài Xá-lợi-phất thì về thần thông phải nói thua Ngài Mục-kiền-liên, và dĩ nhiên
là chỉ thua một mình Ngài Mục-kiền-liên thôi, và Ngài Mục-kiền-liên cũng vậy, về trí tuệ cũng chỉ
đứng sau Tôn giả Xá-lợi-phất rất mực kính yêu của chúng ta mà thôi! 
Nhưng mà tôi đang trở lại cái chuyện của Ngài Mục-kiền-liên, là Ngài xuất nhập tự tại là bởi vì
Ngài đạt đến cái trình độ là đất nước lửa gió rạch ròi, cái nào ra cái nấy, trong khi cái khả năng này
ở những vị nhập thiền khác không kịp, tức là cái lúc mà cần vào đất-nhập đề mục đất rồi ra thì
người ta làm được, nhưng mà trở vào nhập lửa rồi ra khỏi lửa thì với một tốc độ mà thần sầu thì cái



này là không ai bì kịp, mà Ngài đã luyện tập cái khả năng này từ 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp,
Ngài thực hiện, trau luyện cái khả năng là lúc nào việc nấy, đó là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai,
Ngài Mục-kiền-liên Ngài làm luôn cái chuyện thứ hai đó là gì? Là lựa chọn hành trang, là̀sao? Là
anh muốn đắc thần thông là anh phải đắc ngũ thiền! Mà anh muốn đắc ngũ thiền thì anh phải đắc sơ
thiền trước, mà anh muốn đắc sơ thiền thì sao? Là anh phải bỏ 5 dục, bởi vì anh còn thích và còn
ghét trong 5 dục, trong sắc thanh khí vị xúc thì làm sao anh đắc sơ thiền? Còn thích và còn bất mãn
là anh không thể đắc sơ thiền, mà không đắc sơ làm sao đắc nhị, không đắc nhị làm sao đắc tam,
không đắc tam thì làm sao đắc tứ,  mà không đắc tứ thì  anh lấy cái gì  mà anh thực hiện thần
thông? Cho nên muốn có được cái khả năng thiện xảo trong thần thông là chuyện đầu tiên là phải ly
dục mới đắc sơ thiền được, để làm nền cho các tầng kia, thứ hai là khi mà mình bỏ dục có nghĩa là
mình bỏ đi bao nhiêu thứ hành lý, bao nhiêu thứ hành trang nặng nề. 
Còn chúng ta trong cái room này thì sao? Ngay trong 5 dục chúng ta không có khả năng bỏ, cái
hành lý chúng ta rác nhiều quá, cái mà cần mang chúng ta chỉ mang theo được có 1gr thôi, mà trong
khi cái không cần là tới 2 tấn rưỡi, thì các vị tưởng tượng làm sao mà mình có thể đạt đến cái khả
năng mà xuất nhập tự tại. 
Cái xuất nhập ở đây nó không đơn giản là thiền đâu quý vị, mà nó là sự đến đi, sự lai vãng trong
cuộc đời này bằng một cái sự nhẹ nhàng nhất. Chứ còn cái chỗ này mình hiểu nghèo nàn là chỉ có
thiền không là chết rồi, quá uổng cái bài Kinh này. Xuất nhập tự tại đây có nghĩa là đến đi, đến và đi
trong cuộc đời này, lai vãng, khứ lai trong cuộc đời này một cách thanh thản tự tại dầu đó là nhập
định hay là trong đời sống thường nhật, mình phải có khả năng cầm lên được, bỏ xuống được, đến
được, đi được, giáp mặt được thì cũng quay lưng được! Thì cái khả năng đó được gọi là khả năng
xuất nhập tự tại, và muốn thực hiện được chuyện ấy thì anh làm ơn anh làm dùm tôi hai chuyện
này: một là lúc nào chuyện nấy, dồn hết thời gian cho chuyện đó, các vị còn nhớ cái chuyện mà hai
ông cháu mà hát xiệc không? Tức là hai ông cháu đâu có biết cái gì đâu, không có nghề ngổng gì
đặc biệt hết, chỉ có một trò cũ xì rồi làm hoài, có nghĩa là người cháu ôm một cái cây tre, rồi cho
người ông leo lên trên cái đọt tre, vậy đó rồi tuột xuống rồi lấy tiền của người ta, thì cái chuyện này
nó cũng hơi khó, đơn giản nhưng mà khó, cứ mấy chục năm hai ông cháu đi hành nghề múa xiếc,
diễn xiếc vậy đó, thì đến một ngày kia người ông già lắm rồi, thì bữa đó người ông leo không nỗi
nhưng mà ôm cái gốc tre cho đứa cháu nó leo lên, thì đứa cháu nó thấy cái cây tre bữa nay sao nó
rung quá đi, người cháu mới ngại,  leo rồi mà cứ thò đầu xuống: Nội ơi nội, nội ok không nội, nội
ổn không nội?
Thì người ông đã trả lời một câu rất là Thánh, ổng nói thế này: Cháu lo chuyện cháu, ông lo chuyện
ông, cháu ok, ông ok, cháu không ok, ông dứt khoát không ok, ai lo chuyện nấy! 
Ở đây cũng vậy, lúc nào làm việc nấy, ai làm việc nấy, thời điểm nào thì cho công việc thích hợp
với thời điểm ấy, chứ còn mà cứ nửa này nửa kia, nửa nạc nửa mỡ thì cái đó không được tập trung,
phải có khả năng tập chú nó mới miên mật, chỉ có tập chú mới miên mật được. 
Cho nên mình chỉ riêng về cái nhập định không là mình thấy lớn chuyện lắm, rồi qua cái xuất định
cũng vậy, người có khả năng nhập định mà tự tại tức là thiện xảo, thì người đó dứt khoát phải có
khả năng xuất định thiện xảo. Mà cái xuất định ở đây nó không chỉ là chuyện nhập thiền và xuất
thiền, mà nó còn mở ra cho chúng ta một vấn đề khác, hồi nãy tôi có nói rồi, cái xuất định ở đây nó
cũng là một cái chuyện lai khứ, tới lui trong cuộc đời này, dầu anh muốn nhập định và xuất định
thanh thản, hay là anh muốn thực hiện một cái việc gì đó trong cuộc đời này, anh muốn lui tới với ai
đó, một nơi chốn nào đó, với một công việc nào đó thì anh cũng phải có hai khả năng này, đó là lúc
nào làm việc nấy, và lựa chọn hành trang, hoặc là lựa chọn dụng cụ. Cái đoạn Kinh này hiểu vậy nó
sâu gớm lắm, chứ còn mình chỉ hiểu một nghĩa một thôi thì nó nghèo dữ lắm! Chỗ này rất là độc
đáo.
Tôi ôn lại, muốn đắc thiền thì phải lựa chọn hành lý-bỏ đi 5 dục, muốn sống thiện thì cũng phải bỏ
đi các phiền não, nhờ vậy chúng ta mới có thể xuất nhập tự tại và có thể lai khứ tự tại. Nguyên một
đoạn Kinh đó nội dung chỉ chừng ấy thôi. 
Ở trong Chú giải có nói thế này: muốn nhập định tự tại thì cũng phải có những cái điều kiện như là:
thực phẩm thích hợp, thời tiết thích hợp, thì những điều này chúng tôi tuy không có nói tới nhưng



mà cũng đã nói gọn, hồi nãy giờ có nói tới trong cái tinh thần, có nghĩa là làm cái gì cũng cần đến
những cái điều kiện của nó, mà những điều kiện đó nó có được ở trong cái thời điểm thích hợp! 
Tôi nhắc lại cái câu nói khi nãy, việc gì cũng cần đến một cái thời điểm thích hợp cho nó, thì thời
điểm thích hợp ở đây là cái thời điểm mà có được những điều kiện thích hợp, tôi nhắc lại, việc nào
trên đời cũng cần đến những thời điểm thích hợp, mà thời điểm thích hợp ở đây tức là lúc mà có
được những cái điều kiện thích hợp, thì ta gọi cái thời điểm ấy là thời điểm thích hợp. Thời điểm
thích hợp là lúc hội tụ những điều kiện thích hợp, là lúc nào hội tụ những điều kiện thích hợp, đó
gọi là thời điểm thích hợp.  
2. Chân Thực Và Nhu Hòa
Cái này tôi đã giảng rồi ở trong Trường Bộ Kinh, trong Kinh Phúng Tụng và Thập Thượng. Tôi
giảng sơ thôi:
Ajjavañca maddavañca có nghĩa là gì? Cứng, mềm đúng lúc, chữ uju có nghĩa là không có lươn lẹo,
không có khuất lấp, có hai cái pháp tu quan trọng, thẳng đường mà đi, ajjava có nghĩa là thẳng
đường mà đi không lươn lẹo khuất lấp; còn maddava có nghĩa là biết mềm đúng lúc, lúc nào nên
nói, lúc nào nên im lặng, lúc nào nên làm gì để tránh cho mình, maddava ở đây có nghĩa là làm sao
mà đừng có gây sốc cho người khác và cũng không gây khổ cho bản thân mình, thì cái đó được gọi
là mudubhāvo, không nói, không làm những gì mà tự làm khổ mình, không làm khổ người, không
gây khó chịu cho ai, không có chèn ép, không có hành động một cách khiên cưỡng và miễn cưỡng,
thì đó gọi là mudubhāvo.
Thì đời tu của mình chỉ cần hai cái này cũng là tu rồi, tại vì chỉ có người thành tựu thiện pháp mới
có được hai pháp này, tức là bản thân thì quan minh lỗi lạc, nhưng mà luôn luôn biết khiêm cung,
nhẹ nhàng trong đối xử vớ nhười khác. Tôi nhắc lại, cái chữ ajjava là quang minh lỗi lạc, quang
minh chánh đại,  gọi là không có cái  việc gì  mà sợ người khác biết,  thì  gọi  là ajjava;  còn cái
mudubhava có nghĩa là tuy anh tốt cỡ nào nhưng mà trong đời sống này anh phải có cái sự linh
động, phải có cái sự mềm dẻo, chứ không phải lúc nào anh cũng thẳng thừng.
Bởi cho nên ở trong triết học của Trung Quốc mình thấy có cây trúc, cây trúc nó được tượng trưng
cho quân tử là bởi vì nó là tiết trực tâm hư, tiết trực có nghĩa là lóng nó thẳng, mà tâm hư có nghĩa
là cái ruột nó bọng, có nghĩa là người hiền ở trên đời này lòng thì không có chất chứa hờn giận ai,
không có tham, không giận cái gì hết ở đời, không tham giận đối với người với vật, không tham
giận ở đây là gì? Là tâm hư lòng rỗng không, có nghĩa là không có giận, không có tham; tiết trực ở
đây có nghĩa là luôn luôn thẳng thắn, không có khuất tất, không có khuất lấp, không có lươn lẹo,
không có cái gì mờ ám, đó là tiết trực tâm hư. 
Cũng triết học Trung Quốc nó có một cái bài học thứ hai đó là bài học về nước, nước nó mềm,
nhưng mà khi cần thì nó mạnh, nó có thể xô ngã núi non, cuốn phăng làng mạc thị thành, nhưng mà
khi cần thì nó róc rách, nhẹ nhàng từng giọt, từng giọt, tai nương giọt nước mái nhà, nghe trời nằng
nặng, nghe ta buồn buồn, nghe đi rời rạc trong hồn, những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi - bài thơ
của Huy Cận - đêm mưa làm nhớ không gian, tai nương giọt nước mái nhà, nằm ở trong nhà mà cái
lòng mình làm như nó dán chặt vào từng giọt nước nó nhễu ở trên cái mái nhà, tai nương, chữ
nương ở đây nó rất là sang, sang lắm, tai nương giọt nước mái nhà, nghe trời nằng nặng, nghe ta
buồn buồn, nghe cái đó mình không có hình dung được những cái cơn cuồng nộ của bà mẹ thiên
nhiên khi mà bà nỗi cơn lên bà tạo ra những cơn thác lũ cuốn phăng làng mạc, thị tứ, núi đồi. Nước
nó đặc biệt ở chỗ đó, nó đặc biệt lắm, khi nào nó cần thì nó mềm, nó ít, nó lai rai, nó nhẹ nhàng, nó
thông thả từng giọt, nhưng mà khi cần thì nó có thể trở thành những cơn cuồng lưu, bạo lưu cuốn
phăng mọi thứ, nước đi vào chứa trong hộp, chứa trong cái vật đựng hình tròn thì nước tròn, chứa
trong hộp vuông thì nước nó hình dáng vuông, chứa trong hộp hình lục giác, bát giác, đa giác, thì nó
cũng chừng ấy lục giác, đa giác, bát giác, tức là nước nó dễ thương lắm, nó được đựng trong cái vật
gì thì nó mang cái hình dáng của cái vật đó, lúc mềm thì nó thiệt là mềm, lúc nhẹ nó thiệt là nhẹ, lúc
âm thầm nó rất là âm thầm, mà khi nào cần thiết thì nó là tưng bừng khói lữa! 
Người tu cũng phải theo hai cái bài học của nước và của cây trúc! Đọc cái này mà đọc bằng chừng
ấy cái sự gọi là vận dụng thì chúng ta thấy Kinh nào cũng sâu hết, nhớ nha. ./.  
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