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Kỳ rồi tôi giảng về 4 Trí Vô Ngại đó nhưng mà tôi giảng chưa có hết. Thì 4 cái
Trí Vô Ngại này không phải là vị Thánh nào cũng có. Sau đây là 1 số nét riêng
được xem là cá biệt ở các vị Thánh, bên cạnh các điểm chung nhất là giác ngộ tứ
đế, chấm dứt phiền não, kết thúc luân hồi. Ở đây nói về trường hợp thinh văn.
1. Không phải vị nào cũng được xuất gia theo các Thiện Lai Tỳ Kheo 
2. Không phải vị nào chứng thánh cũng đều có duyên xuất gia .
3. Không phải vị nào chứng thánh cũng có duyên gặp Phât, đôi khi thầy dạy mình
chứng thánh chỉ là phàm nhân. Có nghĩa là người chứng thánh chưa có đủ duyên gặp
Phật. Họ chưa có duyên được gặp thánh tăng nhưng có duyên được gặp phàm tăng. Và
phàm tăng thuyết, họ nghe họ đắc. Họ đắc cho đã mà cái ông thuyết thì không có
đắc gì hết, mà cũng chưa hề biết là cái người nghe đắc nữa.  
4. Không phải vị nào chứng thánh cũng có thể nhập định, hóa thông. 
5. Không phải vị thánh nào chứng thiền cũng có đủ lực thông, hoặc 4 trí vô ngại.
Tất cả những thiếu đủ này tùy thuộc vào ba la mật của mỗi người. Đó là chưa kể
đến hoàn cảnh xuất thân, điều kiện sức khỏe , tài lộc ....
Tám điều kiện để có được 4 trí vô ngại Patisambhidanana: gồm có việc tu tập
thiền định, siêng học Phật ngôn, có lưu ý đến vấn đề ngôn ngữ diễn đạt, ...
Bởi vì tôi có tiếp xúc với nhiều chư Tăng và phật tử thì tôi có nhận ra cái điều
này: Có nhiều người coi cái chuyện tự tu là cốt lõi còn ngoài ra không có gì
quan trọng. Nhưng bên cạnh tôi cũng thấy có những vị: họ lưu ý đến chuyện nói và
viết làm sao để diễn đạt cái ý của mình.  
Ví dụ: có những người họ học chưa hết trung học nhưng có cái tật là xứng thơ.
Coi như cứ quỡn là làm thơ, vần điệu, tầm bậy tầm bạ. Chưa đủ để nói họ là có
năng khiếu nhưng ít ra họ là người có dụng tâm, có khổ ý ở trong cái chuyện diễn
đạt. Chẳng qua là họ chưa có điều kiện thôi, chứ nếu mà có điều kiện thì họ cũng
sẽ có khả năng về diễn đạt. Điều này dĩ nhiên trong đạo giải thoát nó không quan
trọng. Cái quan trọng là có giới, có định, có tuệ, mà mình làm cái gì nó bổ sung
cho giới, định, tuệ.
Tuy nhiên chính vì mình coi nó không quan trọng. Mình chỉ chú ý đến cái quan
trọng, nên khi chứng Thánh ta chỉ có được những thứ quan trọng nhất. Có những vị
đắc A La Hán mà không có thần thông là vì kiếp luân hồi, ba la mật họ không có
để ý đến chuyện đó. Đắc rồi mà không có thần thông. Mà các vị có thần thông đi
hoằng pháp nó thoải mái lắm.
Ví dụ như 2 vị: 1 vị không có thần thông thì làm sao biết ai là người mà mình có
thể độ. Riêng cái vị có thần thông thì họ thấy, họ biết. Còn cái vị kia thì nếu
ai đủ duyên thì phải tự lặn lội họ mò tới mình. Còn không nữa thì mình cũng phải
lặn lội mò tới họ, mưa sa gió táp gì thì mình cũng phải ráng mình gồng để mò tới
họ. Cái người có thần thông thì đơn giản lắm. Chưa kể là hàng trăm chuyện khác,
người có thần thông có lợi lắm. 
Nhưng khi cái người có ba la mật viên mãn thì giọng nói dễ thương, tướng tá vừa
đủ, ánh mắt, nụ cười, hàm răng, vầng trán, tài lộc...Nếu 1 vị A La Hán mà cái gì
cũng có thì các vị phải đồng ý với tôi là họ dễ làm phước điền cho người ta lắm.
Còn trường hợp mà mình thiếu tùm lum hết.
Có trường hợp họ bảnh lắm: họ nói tôi tu tôi chỉ cầu giải thoát. Trúng. Nhưng
tới hồi anh đắc anh chỉ có giải thoát thôi. Mà A La Han coi như chỉ có trèo non,
lội suối mòn mỏi mỗi ngày đi kiếm bữa cơm mà bữa có bữa không. Rồi mặt mũi ngó



cũng không sáng sủa nên chúng nó ngó cũng ghét, chúng nó chửi tùm lum. Trong khi
cái ông A La Hán tướng hảo quang minh, phước lộc này nọ thì nó cũng dễ hoằng
pháp đúng không?
Bây giờ qua tới 4 Trí Vô Ngại, không phải vị A La Hán nào cũng có. Bồ Tát Chánh
Đẳng Giác có 3 hạnh:
1. Hạnh trí tuệ là 20 A Tăng Kỳ.
2. Hạnh đức tin là 40 A Tăng Kỳ.
3. Hạnh tinh tấn là 80 A Tăng Kỳ.
Mỗi vị Bồ Tát trước khi thành Phật phải trải qua 3 giai đoạn: trong tâm, ra lời
và được thọ ký
Ví dụ: Hạnh trí tuệ như trường hợp Phật Gotama, thời gian nguyện thầm trong tâm
là 9 A Tăng Kỳ. Thời gian mà nói ra lời để nhận sự thử thách của đời là 7 a tăng
kỳ. Sau 16 a tăng kỳ này mới được thọ ký lần đầu tiên. Tại sao có chuyện nguyện
thầm vì mình nói ra nó thử làm sao. Thí dụ mình nói nè ai muốn xin gì thì tui
cho. Mà nó khùng nó xin thứ quý nhất thì mình tính làm sao. Cho nên cứ tự mình
dằn co, ray rứt, trăn trở trong suốt 9 A Tăng Kỳ như vậy đó.  
Như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng từng nguyện thành Phật. Nhưng khi mà Ngài nói ai
xin gì tui cũng cho đó. Có người tới xin con mắt thì Ngài móc ra Ngài cho. Thì
cái ông đó ổng cầm con mắt ổng thấy gớm rồi ổng mới liệng đi, thì lúc đó Ngài bị
sốc. Ngài đau Ngài chịu được, hi sinh Ngài chịu được. Nhưng mà cái mà cầm mà
liệng xuống đất thì sốc quá. Mình tưởng sao mình đau, mình mất thân thể mình cho
nó. Rồi bây giờ nó lấy nó liệng xuống đất thì khó quá. Cho nên Ngài bỏ cái
nguyện đó. 
Hạnh trí tuệ: Sau 9 A Tăng Kỳ mà tự trong tâm mình thấy ok rồi. Thì mất thêm 7 A
Tăng Kỳ nữa để nói ra lời, để nhận thử thách từ đời. Khi mà đủ 9+7=16 A Tăng Kỳ
thì lúc đó mới được thọ ký. Hạnh Bồ Tát nào cũng phải trải qua 3 giai đoạn đó.
Trong lần được thọ ký đầu tiên, nếu Bồ tát hạnh trí tuệ đổi nguyện thì có thể
chứng A La Hán lục thông và 4 trí vô ngại. Bồ Tát hạnh đức tin nếu đổi nguyện
thì có thể chứng La Hán lục thông. Bồ Tát hạnh tinh tấn trong thời điểm đổi
nguyện thì chỉ có thể chứng tam minh. 
Trong Kinh nói ví dụ chứ chuyện này không bao giờ xảy ra. Ngay cái lần thọ ký
đầu tiên, nếu Ngài (Bồ Tát hạnh trí tuệ) không có nguyện thành Phật nữa thì ngay
lập tức Ngài đắc lục thông, tam minh và 4 trí vô ngại. Còn vị hạnh đức tin thì
chỉ được lục thông thôi. Lục thông là ngũ thông + lậu tận thông. Lậu tận thông
là thánh trí la hán. Ngũ thông là : thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, biến
hóa thông, túc mạng thông, sinh tử thông. Có nơi gọi sinh tử thông là thiên nhãn
thông.
- Thiên nhãn thông: là thấy được tất cả những gì xa nhất, nhỏ nhất mà mắt thường
không thấy.
- Thiên nhĩ thông: là nghe được tất cả những gì xa nhất, nhỏ nhất mà mắt người
bình thường không thấy.
- Tha tâm thông: là biết được suy nghĩ của người khác. Nhân loại muốn chứng tha
tâm thông thì phải chứng thiên nhãn thông. Muốn chứng thiên nhãn thông phải có
thị giác không mù lòa. Chư thiên là khác nhưng mà đối với nhân loại muốn chứng
tha tâm thông thì phải chứng thiên nhãn. Là vì trong kinh nói: hai cái này là vị
thánh họ thực hiện cùng 1 lúc. 
Tức là họ muốn biết ai thì họ chỉ cần nhìn vào họ thấy từ ở trên xuống. Từ những
biến chuyển trong máu, trong huyết, trong mạch của người đó. Cứ mỗi lần có tâm
tham, sân, thiện thì cái cơ thể của họ nó thay đổi cái màu và ánh sáng nó thay
đổi khác nhau. Cái đó gọi là: bioplasma (ánh sáng sinh học). Có nghĩa là khi ta
giận dữ hay sợ hãi thì cơ thể sẽ tiết ra chất adrenaline. Đó là lý do mà ăn thịt
đỏ không có tốt cho sức khoẻ. Bởi vì khi con thú nó bị đau đớn hay nó sợ hãi thì
nó sẽ tiết ra chất đó, mà cái chất đó mình ăn vô thì nó sẽ không tốt cho cơ thể
mình. Đã vậy Việt Nam mình còn ăn cả tiết canh và huyết heo nữa quý vị. Cái
adrenaline đó mà mình quất nó luôn.
Khi mà mình sợ hãi, giận dữ, thích , buồn, ghen tuông, tiếc nuối, đau khổ, hạnh
phúc, sung sướng, mãn nguyện, toại ý...thì những lúc đó thì bản đồ sinh học của
mình nó có những biến đổi mà người ta chỉ có thể theo dõi bằng cái điện tâm đồ
hoặc điện não đồ thôi. Nhưng riêng với người có thiên nhãn thì họ nhìn họ thấy
hết. Cho nên 1 lần nếu họ muốn biết tâm ai, họ chỉ cần nhìn vào cái biểu đồ sinh
học là họ biết người đó đang như thế nào. 
Những khả năng này ở mỗi vị không giống nhau. Người bậc thấp không thấy hết tâm



tư người bậc cõi cao. Chư thiên cõi thấp không hiểu hết tâm tư chư thiên cõi
cao. Bậc thánh thấp không hiểu được hết tâm tư thánh nhân bậc cao. 
Ví du: Khi Đức Phật ở trong rừng thì những vị Chư Thiên, Thọ Thần họ biết Đức
Phật muốn đi đâu. Họ thấy Ngài bước đi về hướng nào đó là họ biết Ngài muốn lấy
nước ở dưới hồ, hay Ngài muốn 1 cái que gỗ để Ngài chà răng. Nhưng có những suy
tư của Đức Phật mà người ta không hiểu được bởi vì nó vượt khỏi tầm của người
ta.
Ví dụ: Một đứa bé mới lớp 3 nó nhìn ông Bác sĩ nó có thể đoán ra 1 số chuyện.
Chẳng hạn nó thấy ổng đi lại chỗ vòi nước thì nó biết ổng cần nước. Nhưng mà khi
nó thấy ổng rút tờ giấy ghi ghi, chép chép cái gì thì bà cố nó cũng không hiểu
là ổng ghi cái gì. Hoặc bây giờ như tôi, tôi cũng nghĩ là tôi trưởng thành. Mà
tôi vô phòng mạch tôi thấy ông bác sĩ bắt mạch tôi, nghe nghe gì đó, rồi ổng
nhíu mày cho đã xong xuôi. Rồi tới cái vụ ổng ghi ghi chép chép là tôi chỉ có
chết thôi chứ tôi không có cửa nào mà biết. Ổng giải thích tui nghe còn gượng
gượng, chứ mà ổng cắm cúi ghi cái gì đó rồi chuyển cho mấy phòng lab thì tôi
hoàn toàn chịu thua. Rôi chỉ có thể đoán được cái mức nào đó thôi. Chứ không
phải có tha tâm thông là biết sạch sành sanh. Cái đó là sai.
Đừng có nói chi thần thông cho nó cao siêu. Mình là nhà quê mà lên mấy cái căn
nhà giàu trên phố, mình nhìn vô mấy cái máy mình không biết đó là cái máy gì.
Mình cũng thấy nó ghim tùm lum như vậy đó. Bởi vậy tôi có kể câu chuyện có 1
bệnh viện ở New York. Một lúc cứ 12 giờ có người chết thì người ta ngạc nhiên
lắm. Cái phòng đó nằm ở tầng 13 người ta nghĩ có chuyện gì ghê gớm. Thì FBI vào
cuộc thì người ta thấy đúng cái giờ đó, bà vệ sinh bả lên rút dây thở của người
ta để bả đút cái dây hút bụi vô. Cứ đúng giờ đó là chết 1 em, thì lý do đơn giản
là bả giựt cái ổng thở ra làm sao mà người ta thở. Chuyện này không biết có hay
không nhưng mà nó minh hoạ cho chuyện: không phải cái gì mình thấy thì mình cũng
biết.
Bốn trí vô ngại: chỉ có ở vị thánh nào từng có ba la mật tương ứng. Ví dụ: Có
trí vô ngại là vị này từng trong nhiều kiếp lưu ý, quan tâm, thích thú trong
việc học hỏi Phật ngôn. Thì vị đó ra đời vị đó mới có được pháp vô ngại và nghĩa
vô ngại. Vị nào từng quan tâm đến việc diễn đạt ngôn từ cho người khác hiểu
nhanh hiểu dễ. Thì đời sau sinh ra khi mình chứng Thánh thì mới có Từ vô ngại
giải. Khi có được pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải thì tự
nhiên nó lòi ra cái thứ 4 đó là: Ứng khẩu vô ngại. Có nghĩa là vị này nói là
bật, chạm vô là bật chứ không có ngồi đó mà cà rị cà mọ, đổ mồ hôi từ ở trên đổ
xuống là không có. Hoặc là biết, hoặc là không biết bật ra liền, chứ không phải
ngồi đó mà rề, chờ tụi nó về sạch mới móc cái phone kêu nó quay lại chùa.
Học 4 trí vô ngại thì mình học được 1 chuyện đó là: Trong đường giải thoát nó
không phải là số 1. Nhưng mà nếu vị Thánh nào có thì đúng là lợi mình lợi người.
Vị nào có duyên chứng được 4 trí này thì không làm khó thầy dạy mình và cũng
giúp nhiều cho người mình dạy. 
Có nghĩa là khi Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài A Sa Chí nói 1 câu thôi là xong. Chứ
Ngài không có đầy đoạ ông thầy mà coi như ổng nổi điên lên với mình mới chịu
đắc. Dầu cho lúc ổng dạy, mình chưa có đắc cái gì hết, nhưng mà mình đủ duyên để
chứng cái này. Nên khi mình học đạo thì mình không làm khó thầy dạy mình. Khi
mình đắc rồi thì mình cũng giúp nhiều cho người mình dạy.
- Biến hoá thông: là biến hiện như ý mình muốn. Ví du: mình muốn biến hiện ra
cái nhà, cái hồ nước, dời non, lấp biển. Cái đó gọi là biến hoá thông.
- Túc mạng thông: trong tam minh lấy ra từ lục thông gồm 
+ Túc mạng minh là nhớ quả luân hồi : tức là cách đây 2,3 kiếp mình làm trâu,
làm bò, làm dê, làm ngựa, làm công hầu khanh tướng, thầy chùa, du đãng, linh
mục...gọi là nhớ quả luân hồi. Thọ là nhớ bao lâu. Hành là sở hành, hoạt động
của mình ra sao. Tánh là tánh tình như thế nào. Tướng là dung mạo ra sao, như
thế nào. Cỡ nào cũng nhớ cũng biết.
+ Sanh tử minh là nhớ nhân luân hồi: tức là mình nhớ vì đâu kiếp đó mình làm
vua. Vì đâu kiếp đó mình nghèo khó, giàu sang, xinh đẹp, sa đoạ, hay được mang
thân nhân thiên...Nhớ được cái nhân sanh tử được gọi là sanh tử minh.
+ Lậu tận minh (lậu tận thông): là đoạn trừ nhân luân hồi. Do thấy rõ 4 đế,
không còn điều kiện tâm lý để hành thiện hay làm ác nữa. Vị ấy biết rõ làm thiện
hay ác đều là nhân sinh tử. Quả thiện hay quả ác đều là khố đế như nhau. Họ đã
hiểu như vậy thì làm sao họ còn thiện ác nữa. Cái quả ác nó khổ là mình thấy
rồi, dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái quả của thiện là quả lành thì người phàm thấy mê



lắm. Nhưng trong mắt của người hiểu 4 đế thì họ cũng lạnh xương sống lắm. Quả
thiện  giống  như  được  sinh  làm  nhân  thiên,  người  giàu  có,  xinh  đẹp,  quyền
lực...Nhưng mà nó ớn chỗ này nè, nó ngọt thiệt đó nhưng mà nó được bao lâu. Khi
mà nó hết rồi thì người phàm nó sẽ đi về đâu. 
Vì mình không hiểu rõ 4 đế lắm, cứ mơ hồ, bởi tui nói hoài: Phàm phu không hiểu
lắm cái điều mình tin, nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Miệng nói 4 đế mà
còn cầu quả Nhân thiên. Miệng nói 4 đế mà có ngày nào không soi gương, bậm môi,
thoa phấn, thoa son. Miệng nói 4 đế mà còn sợ mất cái này cái kia, sợ chết, sợ
bị mang tiếng, thị phi...Chứ còn người mà đã hiểu 4 đế thì nhân luân hồi hay quả
luân hồi, cái nào họ cũng thấy chán hết. 
Như vậy thì trong tam minh, tức là trong lục thông nó có 3 minh trong đó: sinh
tử minh (tức sinh tử thông), túc mạng thông, lậu tận thông. Vị La hán tam minh
thì không có khả năng biến hiện này nọ, nhìn bằng mắt thì giống hệt như một
người bình thường. Tức là Ngài có khả năng nhớ tùm lum nhưng làm sao cho mình
thấy được cái đó đây. Riêng vị có thần thông thì lại khác, tạo ra được những cái
chuyện lạ. 
Trong kinh kể: Bữa đó trai tăng, có 1 vị tên là Mahaka. Ngài đi trai tăng, Phật
tử mời về ăn cơm thì trên đường ông chủ nhà quý chư tăng lắm. Ổng mới tiễn chư
tăng đi từ nhà về chùa. Đang trên đường đi thì trời nóng quá đi thì tự nhiên ổng
buột miệng ổng nói: Trời ơi! Trời này mà nó mưa 1 trận chắc nó mát dữ lắm ta.
Ổng vừa nói xong thì có trận mưa nhỏ xíu xìu xiu vừa đủ để mưa xuống cho đoàn
người đang đi thôi. Thì ổng thích quá thích. Thì chư tăng mới nói cái này không
phải mưa tự nhiên mà do Ngài Mahaka làm ra đó. 
Ổng thích quá, ổng mê quá, ổng đưa Ngài về tới chùa. Ổng nói con nghe nói có
thần thông mà đây là lần đầu tiên con thấy đã thiệt. Nãy Ngài làm nước rồi, bây
giờ Ngài làm lửa, hay làm gió, làm cái nào lạ lạ đi. Ngài mới suy nghĩ là ông
này đủ duyên để mà được thấy, chứ như người khác thì Ngài không có làm chuyện
đó. Ngài mới đưa cái lá y của Ngài, kêu ổng đem lá y này ra ngoài sân rồi lấy cỏ
khô chất lên. Đừng có đứng gần mà đứng xa xa nha. Xong rồi Ngài đóng cửa phòng
rồi Ngài nhập thiền hoả giới tam muội. Ngài niệm đề mục lửa, thì lửa từ then
phòng xuyên qua nó đốt cháy sạch cái đống cỏ khô trên cái lá y, mà cái lá y của
Ngài nó không có hề hấn gì hết, chỉ cần mình giũ 1 cái là nó sạch. 
Lúc đó ổng thích quá trời thích, ổng nói: từ đây cho đến ngày ổng chết. Ngài cần
thịt rồng ổng sẽ ra biển bắt cho Ngài. Ngài cần cái gì thì ổng cúng dường cái đó
cho Ngài. Thì Ngài nói: Cảm ơn tấm lòng của ông, tiếng Pali lêu là Sadhu (tốt
lắm). Và kinh nói kể từ ngày ấy tôn giả Mahaka không bao giờ quay lại cái địa
phương này nữa 
Tiếp  theo  là  XV.  Phẩm  Ánh  Sáng(15)  5.  Ābhāvaggo(I)  Kinh  (141)  Hào  Quang.
Ābhāsuttaṃ
Đọc 1 mình mà không nghe giải thích thì bài này ngắn mà rất là cạn. Nếu mà quý
vị có nghe giải thích thì tình hình nó khác. Trong đoạn kinh ngắn này, Đức Phật
Ngài nói:
"Này các Tỳ kheo, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn? Hào quang mặt trăng,
hào quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí tuệ."
Bài kinh chỉ có bao nhiêu đó thôi nhưng mà sâu là sâu ở chỗ nào? Sâu ở chỗ này:
Vạn vật ở đời nếu không có ánh sáng thì làm sao ta có thể nhận biết. Ánh sáng ở
đây phải được hiểu là điều kiện tiếp cận. Tiếng Mỹ gọi là "approach", chứ không
phải hiểu theo nghĩa đen của vật lý là không phải. 
Thí dụ như vị điều tra viên của ngành tư pháp. Khi họ điều tra ra cái gì thì họ
bảo là: đã có ánh sáng cuối đường hầm rồi. Hoặc là khi chưa tìm ra manh mối, ánh
sáng ở đây có nghĩa là manh mối chứ không hẳn ánh sáng ở đây được hiểu theo
nghĩa vật lý.
Ở đây muốn làm cái gì chúng ta phải có điều kiện tiếp cận. Thì điều kiện đó mình
gọi là ánh sáng. Ví dụ như: như ban ngày không có ánh nắng, ban đêm không có ánh
trăng, không có ánh đèn, không có ánh lửa thì tôi không hình dung ra thế giới
này chúng ta sống kiểu gì. Có những loài động vật yếm khí nó không cần tới lượng
không khí nhiều như mình. Nhưng mà nó có những loại yếm quang, tức là nó sống
không cần ánh nắng mặt trời và trong nhiều, nhiều, nhiều... năm suốt đời của nó.
Chẳng hạn như bên Tàu ở trong đông y có 1 loại rắn, nó kêu là Thạch Trúc Xà. Tức
là ngày xửa ngày xưa đây là 1 loại rắn rất là hiếm, nó độc không thể nào tả nỗi.
Nhưng mà cái nọc của nó chữa được bá bệnh cải tử hoàn sinh. Là do 1 cơ hội cực
kỳ, cực kỳ và cực kỳ hãn hữu. Là trứng, là rắn con của 1 loại rắn đặc biệt nào



đó mà nót lọt vào cái khe nhỏ của cái lóng tre nhỏ. Rồi nó sống ở trong đó, và
khi nó lớn nó không có thể ra ngoài được. Nó chỉ sống bằng cái nguồn dưỡng khí
thông vào cái lỗ tre đó. Và những con côn trùng nào nho nhỏ, chẳng may bò vào
trong đó thì nó ăn. Cho nên vì điều kiện nó sống trong điều kiện mà không có ánh
sáng như vậy đó, thì thị giác của nó gần như là không có.
Nam phi thì có kim cương hoặc là bên úc có Opal. Ngọc Opal được người ta gọi là
hoàng hôn của thượng đế. Nó có 7 sắc cầu vồng đẹp lắm, muốn khai thác là người
ta phải đào xuống 100 mét dưới đất sâu. Rồi sau đó người ta lại đào vô số cái
đường hầm toả đi từ cái giếng đó. Tức là đào cái giếng đó, sau đó tiếp tục đào
nhiều cái đường thẳng toả đi, có khi toả xéo, có khi toả ngang để người ta khai
thác trong lòng đất. Có khi cả mấy trăm mét trong lòng đất sâu. Cái ác liệt của
loại ngọc này là nó đi liền với cái chết. 
Có nghĩa là những cái mỏ ngọc opal nó có 1 loại rắn độc giống như con chuột chù.
Ban ngày nó không có thấy đường, nó chỉ có thể định vị bằng nhiệt độ của đối
phương thôi. Thí dụ như nó ở gần con người hoặc con mồi, thì cái thân nhiệt của
đối tượng đó nó nhận biết bằng thân nhiệt chứ nó không thể thấy được. Nó di
chuyển bằng cách nó búng, nó mà cắn rồi là chết. Ở Trường Sơn Việt Nam là mấy
người bộ đội ngày xưa có biết loại rắn nó gọi là rắn bảy bước, tức là nó mà độp
cho rồi là không thể đi quá 7 bước. Còn rắn opal này là khỏi bước luôn nhang. Nó
di chuyển bằng cách nó búng, và đặc biệt nó là loài yếm quang cả đời nó không
thấy ánh sáng.
Nãy giờ tôi kể mấy cái loài mà tôi lạnh xương sống. Tôi làm 1 cái vòng rất là
lạc đề để cho bà con thấy trên cái thế giới này. Thế giới của cái loài không có
ánh sáng nó rất là tù túng. Là rắn Thanh Trúc Xà ở trong cái lóng tre mà ra
ngoài không được. Hoặc là loại rắn ở trong mỏ ngọc Opal các vị thấy không? Có
nghĩa là loài nào mà kỵ ánh sáng, không kham được ánh sáng, không chịu được ánh
sáng hoặc ở trong 1 điều kiện không có ánh sáng thì cái loài này mình phải hiểu
ngầm. Là đời sống nó rất nhiều cái hạn chế bởi vì ánh sáng nó là điều kiện tiếp
cận để giải quyết mọi sự ở đời.
Ở đây chúng ta cũng vậy. Ở trong thể lý sinh học hay tâm lý tinh thần. Chúng ta
không thể nào thiếu ánh sáng được. Ánh sáng ở đây là cái gì? Ánh sáng ở kinh này
là điều kiện tiếp cận và xử lý vấn đề. Tùy thuộc khuynh hướng tâm lý, nền tảng
tâm thức (gồm tri kiến, phước báo, thói quen, quan điểm nhận thức)...Từ đó ánh
sáng tâm lý của mỗi người không giống nhau. Là bởi vì điều kiện tạo ra ánh sáng
của mỗi người không giống nhau
Ví dụ như ta có nhiều cách để tận dụng ánh nắng: 
1. Trực tiếp dùng nó 
2. Magnifier: kính loupe 
3. Kính phản quang: Cách đây lâu lâu tôi có đọc, có 1 toà nhà bên ÚC có 1 ông
kiến trúc sư. Ổng chơi ác là ổng thích ánh sáng, #ghét sợ bóng tối mà lại thù
mặt đất. Cho nên ổng cất nhà dưới hầm, ở dưới đất. Nhưng mà nhà chả cũng chói
chang nắng hạ bằng cách là chả gắn cái lõm kính phản quang. Tức là từ ở trên
giếng trời duy nhất, chả chỉ có 1 nguồn duy nhất. Đầu tiên ánh nắng mặt trời nó
đi vào nhà cha này bằng nguồn duy nhất là nó đi vào từ nguồn giếng trời. Từ đó
nó mới rọi vô mặt kính này, mặt kính này mới đá qua kính kia, kính kia nó mới đá
qua kính nọ. Trong nhà chả sáng trưng mà không hề nóng. Tức là ảnh chỉ xài ánh
sáng mà không xài sức nóng.
Đạo Phật là ấm mà không nóng, mát mà không lạnh. Chúng ta cần tới ánh sáng nhưng
mà là ánh sáng như thế nào? Ánh sáng rất là thông minh. Có những người trí thông
minh của họ chỉ đủ để họ hại người thôi. Nhưng có người biết dùng trí thông minh
của họ để giúp người. 
Cho nên nói đến 4 loại ánh sáng nó mở ra cho chúng ta rất là nhiều vấn đề:
- Thứ nhất: ánh sáng của người này không giống ánh sáng của người kia là vì cái
điều kiện tạo ra ánh sáng, tận dụng ánh sáng của A và B không giống nhau.
- Thứ hai: có ánh sáng rồi chúng ta dùng nó vào việc gì? 
Đây chính là nội dung bài Kinh. Ai mà hỏi nội dung bài kinh 141 nói gì chỉ cần
nói bao nhiêu đây thôi. Tôi nghe giảng thế này: Thứ nhất là định nghĩa về ánh
sáng. Ánh sáng chính là điều kiện tiếp cận và xử lý vấn đề. Nguồn sáng ở mỗi
người khác nhau và mục đích sử dụng cũng không giống nhau. Nguồn sáng ở đây là :
Văn, Tư, Tu là ba nguồn sáng. Mục đích sử dụng cũng khác nhau, có người dùng trí
thông minh để hại người, có kẻ thông minh đi giúp người, giúp đời này hay cả đời
sau, hại đời này hay cả đời sau.



Xé ra nó còn lớn chuyện nữa. Giúp ở đây là giúp cái gì? Bây giờ mình chế ra cái
máy, phát minh cái này cái kia, đó gọi là giúp. Còn cái mà gọi là giúp cho đời
sau là sao? Là mình sống làm sao để người ta nhìn vào những điểm của mình, người
ta nghe ở mình, những điều người ta nghĩ về mình khiến cho người ta trở nên tốt
hơn. Đó lại là chuyện khác. 
Mình chế ra máy này máy kia để di chuyển. Chẳng hạn như hôm qua tôi có đọc câu
chuyện của Pháp. Các kỹ sư Pháp mới chế ra 1 phương tiện di chuyện mà tôi rất là
tâm đắc nhưng tôi nhìn nó tôi muốn ói ra luôn. Đó là 1 chiếc xe nó kêu là siêu
địa hình, có nghĩa là nó di chuyển theo kiểu của con nhện. Có nghĩa những chiếc
xe khác nó di chuyển theo bánh, trên đường trường, mặt phẳng. Còn xe này là địa
hình tới đâu, gồ ghề, lồi lõm, khúc khuỷu, ngoằn ngoèo cỡ nào thì nó di chuyển
theo kiểu của con nhện đi. 
Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói đôi khi những người trên đời này dùng
trí thông minh của mình để hại người hay giúp người. Rồi hại nó cũng có nhiều
cách, mà giúp nó cũng có nhiều cách. Như vậy là mình xé bài kinh 141 này ra nó
sâu mà nó rộng dữ lắm. Chỉ riêng bài kinh 141 đủ để cho các vị làm cẩm nang để
sống đời và hành đạo rồi. 
Ba quán chiếu từ nội dung kinh:
- Quán chiếu 1: mình đang sống trong điều kiện có ánh sáng hay không có ánh
sáng. Riêng cái số 1 là nó đủ thay đổi vận mệnh của 100 triệu người Việt Nam.
Với diện tích 330 ngàn cây số vuông. Bởi vì trong tiếng Mỹ có 1 từ rất quan
trọng là: Transparency: có nghĩa là minh bạch. Minh bạch có nghĩa là ánh sáng,
là bạch hoá. Chữ đó rất là quan trọng.
Muốn nha sĩ giải quyết cái răng của mình thì đầu tiên là nha sĩ phải bạch hoá
cái hàm răng của mình. Có nghĩa họ phải coi, phải phát hiện tất cả cái vấn đề
hàm răng của mình họ mới giải quyết được. Một ông bác sĩ Internal Doctor nội
tạng mà ổng muốn biết mình là ổng phải thử máu, phân, đàm, nước tiểu xong rồi
ổng phải X-rays, rồi MRI, rồi ultrasound...ổng phải sử dụng bao nhiêu phương
tiện đó để ổng bạch hoá thể trạng, thể chất của mình rồi ổng mới có thể chữa
mình được. 
Có nghĩa là chuyện đầu tiên ta có sống trong ánh sáng hay không? Mọi thứ ở ta có
được bạch hoá hay không. Chỉ riêng cái câu này đã có thể thay đổi vận mệnh của 1
quốc gia.  
- Quán chiếu 2: cái ánh sáng của ta là từ nguồn nào mà tới, để ta trau dồi và
điều chỉnh. 
- Quán chiếu 3: Ta đang dùng cái ánh sáng của mình vào mục đích gì.
Khiếp không? Một bài kinh nhỏ xíu chỉ có 5 dòng mà nó ra chừng ấy vấn đề các vị
có nghe kịp chưa. Cho nên từ nay về sau bỏ cái thói quen đó là đọc bài kinh nào
thấy không xong là mình nghĩ cái bài kinh đó cạn. Mình, cái đầu của mình nó cạn
chứ không phải là kinh cạn. Ánh nắng mặt trời nó chỉ là 1 tia nắng mỏng thôi.
Nhưng mà tuỳ cái nhận thức của mình mà tia nắng đó nó có phải là đề tài để mà
mình bảo vệ thành công 1 luận án tiến sĩ vật lý hay không. Là vấn đề là do mình
hiểu cái gì trong ánh nắng.
Tôi nói hoài câu chuyện: có khi chỉ vì 1 sợ tóc thôi mà nó tan nhà nát cửa các
vị biết không. Mà cũng có khi chỉ 1 sợi tóc mà nó làm cho thế giới này thay đổi.
Một người quen đến nhà chơi rồi họ đi về làm rớt 1 sợi tóc dài. Khi quét nhà
mình thấy sợi tóc đó tự nhiên mình nhớ, mình mến. Nhìn sợi tóc bèn nhớ tới mái
tóc, nhớ mái tóc bèn nhớ tới số phone, rồi email...từ đó mới liên lạc. Từ đó vác
người ta về đẻ ra 1 lũ con. Đừng có khinh thường sợi tóc, vấn đề là ta làm gì
với sợi tóc đó. 
Từ (II) Kinh (142) Ánh Sáng đến (V) Kinh (145) Ánh Ðèn.
Các Kinh này đều trùng. Có người hỏi tôi vì đâu mà trùng như thế này mà vẫn để
trong kinh. Chính vì nó để nguyên mới thấy được mức độ trung thành của kinh điển
Pali. Có nghĩa là Ngài Anan nghe được cái gì là Ngài nhắc lại y chang như vậy.
Ví dụ: Chia phiên ra Ngài Ca Diếp là người hỏi về 3 tạng. Ngài Anan là Ngài trả
lời về A Tỳ Đàm và tạng kinh. Ngài Upali trả lời về tạng luật. Thì Ngài Ca Diếp
( Ngài cũng học thuộc lòng như Ngài Anan) mới hỏi rằng: Cái bài Kinh đó Thế Tôn
thuyết ở đâu? Duyên sự thế nào? Là Ngài Anan trả lời cái rẹc. Bài kinh đó Thế
Tôn thuyết cho ai, ở đâu, duyên sự là sao. Rồi Ngài Ca Diếp hỏi như thế nào thì
Ngài Anan trả lời y chang như vậy. Bây giờ mình mới hiểu tại sao có vụ trùng mà
không mất là như vậy.
Qua cái câu chuyện trùng thì mình hiểu ra nhiều chuyện lý thú lắm: Đức Thế Tôn



không có nói nhiều như mình. Mỗi lần Đức Thế Tôn mở miệng đều là Pháp, cho nên
Ngài Anan nhớ sạch sành sanh tất cả những gì Thế Tôn nói. Đức Thế Tôn không phải
là vị Giáo Chủ Bình Thường như mình nghĩ.
Thí dụ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma hay Ngài Nhất Hạnh. Nhiều khi các vị ấy có những
giây phút nói mà đệ tử không cần thâu băng, bởi vì nhiều cái thâu băng chỉ làm
hư bột hư đường thôi. Nhưng mà riêng vị Chánh Đẳng Giác, một nụ cười vô cớ còn
không có thì làm gì mà có năm ba câu nói không nghĩa lý.
Cho nên đọc kỹ trong kinh mới thấy khiếp. Thì ra trong vòng 25 năm ở cạnh Thế
Tôn Ngài Anan nhớ sạch sành sanh, tút tùn tụt, tất tần tật những gì mà Thế Tôn
nói ra. Vì Thế Tôn không có nói chuyện như người bình thường. Đến nỗi mà chư
tăng đi bát thấy chuyện gì ngộ ngộ về thưa với Phật: Bạch Thế Tôn con thấy cái
đó và chư tăng biết chuyện gì mà thưa với Phật mà Ngài trả lời thì dứt khoát đó
là Pháp Thoại. 
Chư tăng đọc nhiều cái chuyện thấy thương lắm. Đi bát thấy người ta Sơn Đông Mãi
Võ múa may, thì về mách với bố hay như là mách với ông nội vậy đó. Có nghĩa là
khi mách với Ngài thì chắc chắn y như rằng 100% là sẽ được 1 pháp thoại. Đặc
biệt như vậy, cho nên trong suốt 25 năm Ngài Anan sống gần Phật thì Ngài nhớ tất
cả những gì Phật nói là như vậy. Các vị nhớ là 1 nụ cười vô cớ trên môi vị Chánh
Đẳng Giác còn không có. Cho nên mỗi lần mà Thế Tôn mỉm cười thôi là Ngài Anan
hỏi liền: Do duyên gì. 
Có lần Đức Phật và chư tăng đi vào rừng, thì từ xa Ngài mỉm cười khi thấy có 1
con chim rừng nó làm 1 động tác lạ đó là nó không có bay mà nó lơ lửng trên
không với 2 cái cánh chấp chới. Thì Ngài Anan mới hỏi Phật? Bạch Thế Tôn có 1
hiện tượng lạ. Đức Phật hỏi Anan ngươi có thấy nó làm gì hay không? Ngài Anan
nói: Dạ thấy, mà con thấy nó lạ. Đức Phật nói: Nó đang đảnh lễ Như Lai đó. Đó là
1 vị Phật độc giác tương lai, vị đó cảm được ân đức của 1 vị Chánh Đẳng Giác nên
vị ấy đang đảnh lễ đó.  
Dĩ nhiên mọi người nghe sẽ không tin, nghĩ chuyện đó là phong thần. Nhưng tôi
thì tin bởi vì cái đầu mình toàn đất sét nên cái gì mà nó ngoài tầm của mình thì
mình thấy nó lạ. Tàu nó nói là: "Thiểu Kiến Đa Quái", có nghĩa là biết ít thì
cái lạ nó nhiều. 
Một lần nữa khi Ngài đi trên đường tự nhiên Ngài dừng lại và Ngài nhìn xuống 1
gốc cây. Ngài Anan biết liền nên Ngài Anan trả chỗ ngồi thì Đức Phật ngồi xuống
mỉm cười. Thì Ngài Anan mới nói: Bạch Thế Tôn vì sao Ngài mỉm cười. Thì Thế Tôn
mới nói: Anan có biết ngay tại gốc cây này tính luôn cả Như Lai thì có 2 vị
Chánh Đẳng Giác đã ngồi lên cùng 1 chỗ hay không? Vị trước đây là Thế Tôn Ca
Diếp và hôm nay là đến ta là vị Chánh Đẳng Giác như Thế Tôn Ca Diếp lại ngồi chỗ
này. Anan có biết rằng ở đây hôm nay là chỗ huyện lỵ hẻo lánh nhưng thuở xưa ở
đây là 1 thành phố tên Vebhalinga rất là phồn vinh. Ở đây Thế Tôn Ca Diếp có 1
vị đệ tử thánh nhân thuần thành không thể thuần thành hơn. Cha mẹ của vị đệ tử
ấy bị mù loà mà vị đệ tử đó nghèo khó mà đắc tam quả. Lẽ ra là đi xuất gia nhưng
vì phải nuôi cha mẹ già nên đi làm nghề gốm. Ngài kể câu chuyện đó bà con xem
trong Trung Bộ bài kinh ghatikara sutta. 
Mình thấy trùng nhưng mà mình phải nhớ hết mấy chuyện này là Thế Tôn vì đâu
những gì Thế Tôn nói đều được ghi chép 1 cách trung thực, trung thành.  
Tiếp theo là (VI) Kinh (146) Thời Gian (1) 6. Paṭhamakālasuttaṃ  
Mình đã từng học qua Kinh này 1 lần rồi. Có 1 buổi chiều Đức Thế Tôn từ hương
thất ( phòng riêng) Ngài đi sang hội trường của chư tăng. Tình cờ Ngài nghe 1 vị
trưởng lão thuyết pháp, rồi sau đó Ngài mới khen. Ngài nói: "Lành thay, tất cả
đệ tử Như Lai. Tất cả các vị Tỳ kheo gặp nhau chỉ có 2 việc để làm đó là: cùng
nhau im lặng để thiền định hoặc cùng nhau đàm luận trao đổi Phật Pháp.
Nhưng mà kinh này cũng nội dung đó nhưng mà Ngài nói rộng hơn. Ngài nói rằng:
Toàn bộ thời gian trong đời người chỉ có ý nghĩa giải thoát khi ta tận dụng cho
4 việc sau đây ngoài ra đều là vô ích (là khoảng thời gian bị tiêu pha hoang
phí). 
1. Nghe pháp 
2. Luận đạo
3. Samatha 
4. Vipassana (tức trao dồi định và tuệ) 
Nội dung của 2 việc nghe pháp và luận đạo chỉ được xem là rốt ráo khi chuyên sâu
về định và tuệ. (1&2 phải có cái nội dung hổ trợ cho 3&4). Nói gì, nghe gì mà nó
giúp ích cho chánh niệm, thiền định.



Ví dụ: Bây giờ tưởng tượng gặp nhau mình chỉ nói ba cái vụ thời tiết, thời sự,
khí hậu, thị trường bất động sản, chứng khoán, chính trị trung đông, biển đông
Việt Nam...Thông thường gặp nhau mình bàn những đề tài đó là những đề tài trí
thức. Nhưng thật ra trong đạo, Đức Phật Ngài dạy những cái đó là những đề tài
bàn lâu nó chỉ mất thì giờ và nó chỉ làm cho mình hao tâm tổn trí thôi. Bởi vì
chuyện đời chúng ta bàn cho tới kiếp nào mới hết. Cho nên chuyện quan trọng
nhất: "Nếu muốn tu rốt ráo đành phải làm kẻ vong quốc, vong thân (chuyện gì cũng
bỏ hết). Nếu chỉ muốn tu kiểu nữa vời thì ta có thể chân trong chân ngoài."
Nếu mà tu rốt ráo, thời gian của 1 người biết đạo chỉ dành cho 4 việc thôi đó
là: Nói cho nhau nghe và nghe nhau nói những gì hỗ trợ cho định(Samatha) và tuệ
(Vipassana). Có nghĩa là khi gặp nhau, ngay cả cách hỏi thăm của hành giả nó
cũng khác so với người không phải hành giả.
Ví dụ: hành giả với nhau là hỏi lúc này ngồi còn đau không? Mình nghe cách hỏi
là mình muốn tu. Còn kiểu gặp nhau: Lúc này thấy bà hơi mập đó nha. Nó cũng là
câu hỏi thăm nhưng nó không mắc mớ gì chuyện tu hành. Còn hành giả hỏi nhau là
mình đã nghe mùi nhan khói trong đó rồi. Trong cái câu hỏi Bà khoẻ không? Thì
hành giả hỏi bà ngồi còn đau không? Hoặc thay vì mình hỏi lúc này ăn uống được
không? Thì mình hỏi bữa đi qua Miến Điện bà có ăn được không. Hoặc bên thiền
viện bà có gặp khó khăn không? Có nghĩa là đã là hành giả họ hỏi những chuyện
bình thường nhất thì nó cũng có hơi hướng, mùi màng, phảng phất, bàn bạc sự gợi
ý tu hành trong đó. 
Chứ mình sống sao mà gặp nhau như chim cú cứ nói chuyện chút là gây. Tôi nhớ bên
Mỹ mỗi lần tới mùa bầu cử là thế nào cũng có một hai vụ ly dị. Chồng cộng hoà,
vợ dân chủ cãi hồi ly dị. Giống như ở Việt Nam hễ có công trình lớn, bạc triệu
đô la là #thế nào cũng có người ở tù. Vì tham nhũng, thục két, biển thủ, tham
ô...Hoặc mùa bóng đá nào cũng có người nhảy lầu vì cá độ. Mùa bóng đá nào ở Việt
Nam cũng xảy ra cái vụ mất trộm. Bao nhiêu đàn ông tập trung trước ti vi, phía
sau là trộm tha hồ tung hành.
Cho nên mình phải luôn nhìn nhận. Đời sống phàm phu mình luôn luôn có vấn đề. Mà
tinh thần Đạo Phật là sống trong Ánh Sáng. Người đệ tử mình luôn luôn sống trong
ánh sáng. Phúc thay cho kẻ nào mà từ tinh thần tới thể xác đều được bạch hoá. Và
ta có thể nói 1 trong những đặc điểm khác biệt của những nước văn minh và nước
chậm tiến là ở chỗ: Đất nước nào mà nhà lãnh đạo và bộ sậu chính phủ được bạch
hoá nhiều nhất thì đất nước đó khá. Bộ sậu: có nghĩa là nguyên 1 group. Ví dụ:
Nhật Bổn, Thuỵ Sỹ, Hoa Kỳ. Quý vị muốn ngồi lên ghế hàng đầu là đời tư của quý
vị bị soi rọi phải nói là cái ánh sáng ngàn Vôn, ngàn Watt.
Trong khi những đất nước nhược tiểu thì người đứng đầu mình cũng chẳng biết học
lực họ tới đâu. Thậm chí có nhiều người chỉ để là trình độ học vấn: lý luận
chính trị cao cấp. Mà bà cố tui cũng không biết Lý luận chính trị cao cấp là
sao. Là tại vì họ không có cái bằng nào họ lấp vô hết. Hoặc khi họ viết tiểu sử
1 người họ khai năm mấy, năm mấy, làm gì, ở đâu. Cuối cùng họ mới nhét vô đó cái
bằng tiến sỹ. Thì mình không biết cái bằng đó họ lấy từ lúc nào. Đọc lại tiểu sử
thì mình không biết nhét cái bằng đó vô chỗ nào. Bởi vì muốn lấy bằng tiến sỹ nó
phải mất thời gian kinh khủng lắm. Đó là những đất nước không được rõ ràng,
không có ánh sáng. 
Nếu ta không sống trong ánh sáng thì ta chỉ sống trong bóng tối thôi. Mà bóng
tối là gì. Bóng tối chính là điều kiện cực tốt cho tất cả vấn đề trong thế giới.
Cho nên ở đây Đức Thế Tôn dạy mình phải sống tận dụng thời gian mình có là vì
sao? "Phải tận dụng thông minh thời gian ta có thì đời ta mới đáng sống và đáng
kể, nếu không ta chỉ là cái đồng hồ đếm thời gian cho thiên hạ." 
Bởi vì bản thân cái đồng hồ nó không được cái gì hết. Nó chỉ tạo ra để làm cái
chuyện đếm thời gian thôi. Nếu mình sống có đóng góp, có hy hiến thì mình là con
người. Nếu mình sống không tận dụng thời gian thì mình chỉ là cái đồng hồ. Nghĩa
là lâu lâu người ta dòm cái tóc mình bạc bạc, người ta nói cha này bằng tuổi
mình mà tóc đã bạc thì chắc mình cũng già rồi. Nói chung người ta nhìn mình
giống như người ta nhìn cái đồng hồ vậy đó. Và rất nhiều người trên đời này
giống như cái đồng hồ. Tức là thiên hạ nhìn họ để nhớ về phận của mình chỉ vậy
thôi.
Có nhiều lần tôi nói sự có mặt của họ trên đời này chỉ là sự góp mặt chứ không
phải là sự đóng góp. Và cái chết của họ từ đó nó chỉ là sự vắng mặt chứ không
phải là sự mất mát. Có những người cái đời sống của họ la sự đóng góp, nên mai
này họ chết đi nó là sự mất mát cho cuộc đời. Cái giá trị của 1 người nó tương



đương với những gì mà anh ta để lại và những khoảng trống mà anh ta để lại. 
Ví dụ: Ông Trịnh Công Sơn chết rồi nhưng cái khoảng trống của ổng tôi nghĩ 100
năm nữa khó tìm 1 người thế ổng. Rồi Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Cụ Nguyễn Du,
Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo. Những người đó nếu mà nói theo kiểu
thế gian thì cái khoảng trống của họ khó lấp lắm. Vì trong bối cảnh biển Đông
như thế này làm mình nhớ đến những tâm hồn như Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão. Giá
mà họ #còn, với tâm hồn của Lý Thường Kiệt thì mình đã khác rồi. 
Cái giá trị của 1 người tương đương với những khoảng trống mà anh ta để lại. Vì
sự có mặt của anh ta là 1 sự đóng góp chứ không phải đơn giản là sự có mặt. Và
từ đó cái chết của anh ta là 1 sự mất mát chứ không phải là sự vắng mặt. Còn
mình là vừa vắng mặt và mất mặt nữa. 
Tiếp theo từ (VII) Kinh (147) Thời Gian (2) 7. Dutiyakālasuttaṃ đến (X) Kinh
(150) Lõi (Tinh túy): Tất cả đã giảng rồi.
Chúc quý vị 1 ngày vui.
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