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Tôi nói với bà con 3 buổi giảng trước, đó là chúng ta có mặt
trong đời này mỗi người có một cái vốn liếng, có một cái 
nền tảng, có một cái hành trang riêng. 
Cái vốn liếng, nền tảng, hành trang đó là gì? Đó là tiền 
nghiệp quá khứ, rồi khuynh hướng tâm lý nhiều đời và cái 
môi trường hiện tại mà mình đang sống. Ba cái này cộng lại
nó làm nên cái gọi là nền tảng tâm thức hay là cái vốn liếng 
hiện hữu của một người. Và tùy thuộc vào 3 cái này, chúng 
ta lúc mà sống ác hay sống thiện cũng có một cái nét rất là 
riêng. Và chính vì mỗi người có một kiểu ác, có một kiểu 
thiện không có giống nhau cho nên khi mà tu tập, nghe lời 
Phật dạy, cầm một trang kinh giống nhau, nhưng cái khả 
năng mà đón nhận của mình không có giống nhau. Nghe kịp
không? Quan trọng lắm, và có một điều tâm niệm rất là 
quan trọng mà tôi đặc biệt muốn bà con lưu ý, đó là: Trong 
từng phút chứ không phải là từng giờ, từng ngày, mà là từng
phút, cái nếp nghĩ của chúng ta nó quyết định, nó có một cái
vai trò rất là lớn cho cái đoạn đường sắp tới. Các vị có đồng
ý cái đó không?
Tôi ví dụ rất là nhẹ thôi. Trưa nay, từ ga xe lửa tôi đi với 
một số Phật tử về chùa, đi tới một cái ngả ba tự nhiên cả 
đám đứng lại, hỏi bây giờ nên quẹo hay nên thẳng? Thấy dễ
sợ chưa? Đúng ra chỉ cần quẹo là cả đám giờ này chưa về 
tới, mà lúc đó tôi buồn ngủ, con mắt của tôi nó giống như là
dán keo vậy đó. Mà tôi chỉ mong tới chùa, trời thì nóng mà 
mình buồn ngủ mà giờ giấc thì còn lại không có nhiều, lúc 
đó hình như là 3 giờ mấy rồi, tôi muốn về tranh thủ ngủ một
chút, mắc cái chứng gì mà mấy ngày nay tôi buồn ngủ suốt. 
Về đêm ngủ cái tầm 3 giờ hoặc 2 giờ mấy là nó giựt mình 
và nó thức luôn, cho nên gần như ngày nào tôi cũng bị thiếu
ngủ hết, đối với tôi đi chơi là một hy sinh lớn lắm.
Thì tôi muốn nói rằng, chỉ một quyết định ngay ở ngả ba 
đường: quẹo hay là đi thẳng, chính cái quyết định quẹo hay 



là đi thẳng đó, nó đã làm nên buổi chiều của chúng ta. Nghe
kịp không? 
Và giữa biển người mênh mông, tại sao chúng ta không lấy 
người này mà lại lấy người kia, đó là một quyết định.
Có một câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc. Vào một buổi 
chiều vàng có một nhóm bạn trung niên làm cái party để mà
đãi nhau, một buổi tiệc có ý nghĩa là 20 năm ngày cưới. 
Chắc có nghe câu chuyện này rồi? Thì khi mà cái tiệc đang 
diễn ra vui vẻ thì cái nhân vật chính trong đó là ai? Là 
người chồng, 20 năm ngày cưới là có chồng có vợ, thì 
người chồng bước ra ngoài, mọi người tưởng là ảnh ra 
ngoài ảnh hút thuốc, thì trong đám bạn có một, hai tên cũng 
dân hút thuốc thấy ảnh bước ra ngoài họ bắt chước đi theo. 
Ra ngoải thấy ảnh đứng ngoài hè ảnh khóc thì đám bạn 
ngạc nhiên, nó hỏi "Có chuyện gì khóc?", ảnh nói rằng "20 
năm trước tao dính vào một vụ án, mà nếu lúc đó tao không 
có nhờ con gái của ông chánh án, tao đã vô tù rồi. Mà nếu 
tao vô tù thì chiều nay tao ra, nhưng mà vì tao đã không vô 
tù, bây giờ tao bị chung thân". Có hiểu không? 
Tức là "Nếu mà năm đó tao đừng có sợ tù đó, tao tới luôn 
bác tài đó, thì chiều nay tao ra, tao đã coi từng ngày, mỗi 
lần gây lộn với bả là tao tính ngày chính xác lắm, cho nên là
chiều nay tao ra rồi, chiều nay party mới đúng nghĩa nè, tự 
do thật sự nè. Còn đằng này, vì sợ 20 năm tù đày đó, tao đã 
lấy nàng và đời tao vận vào một cái khổ nghiệp, tao đã ở tù 
20 năm và còn 20 năm nữa, cho đến bao giờ tao còn thở".
Ở đây cũng vậy, quí vị thấy, cuộc đời nó là một quyết định, 
tất cả là những quyết định, tất cả là những chọn lựa sai hay 
đúng và AI, CÁI GÌ đã thúc đẩy chúng ta đi đến một quyết 
định như vậy? Cái chọn lựa đó chính là 3 cái tôi vừa kể, đó 
là tiền nghiệp quá khứ, khuynh hướng tâm lý và môi trường
hiện tại. 
Môi trường hiện tại gồm có cái gì? Là bối cảnh sinh trưởng,
môi trường giáo dục, trong đó gồm có học đường, xã hội, 
cha mẹ, thân quyến, bè bạn, láng giềng và kể cả môi trường 
làm việc. Tất thảy những cái đó cộng chung lại được gọi là 
môi trường sống hiện tại. 



Thì cái khuynh hướng tâm lý quan trọng lắm quí vị, trong 
kinh dạy thế này "Tất cả chúng sanh trong đời gom chung 
lại thì nó chỉ có 6 khuynh hướng thôi, đó là người nặng về 
tham, thích tùm lum hết và người nặng về sân, rất dễ bất 
mãn, bất mãn cái này, cái kia. Tôi dã từng gặp cả hai loại 
người đó.
* Loại người thứ nhất là thích đủ thứ, họ dễ an lạc, họ dễ 
vui lòng lắm. Đi du lịch cũng thích, cho họ cục kẹo ngon 
ngon họ cũng thích, gặp họ mà mình vồn vã, mình nồng 
nhiệt họ cũng vui. Rồi chỉ cần một chút thái độ, cử chỉ ân 
cần của ai đó là đủ làm cho họ mến yêu một miền đất, họ rất
là đơn giản, người họ giống như là được tạo ra từ keo vậy 
đó, họ dễ dính lắm, nha.
* Còn cái người thứ hai gần như kiếp trước họ tạo ra từ lửa,
kiếp này họ nóng và họ dễ dàng bất mãn, mình có làm gì họ
cũng bất mãn, đến mức mà dọn cho họ ăn đó, họ tìm không 
ra được cái họ bực, họ cũng ráng nói một câu "Nóng quá 
sao mà ăn?", họ tìm không ra đó, cuối cùng họ phải phán 
một câu nóng quá sao họ ăn, nói xong rồi húp tiếp.
Cái hạng thứ nhất là đụng đâu thích đó, là tham, gọi là dục 
tánh.
Hạng thứ hai, là nộ tánh, hay bất mãn này nọ suốt cả đời, 
không có vừa lòng cái gì hết, ngay cả lúc đi tu thiền cũng 
vậy. Mình sợ sanh tử luân hồi, chán chuyện đời, chán 
chuyện nhà, chán chuyện xã hội, chán công ăn việc làm, 
chán cái chuyện cơm gạo áo tiền mình mới đi vào thiền 
viện. Mọi người đang cố gắng để từng bước, từng bước đi 
tới, lên cao và đi ra. Nên nhớ tinh thần của tu tập là đi lên, 
đi tới và đi ra, ai cũng biết chuyện đó hết. Vậy chứ họ đi vô 
thiền viện chuyện đầu tiên là bực mình với điều kiện của 
thiền viện trước cái đã, nó lạ như vậy. 
Cho nên có một vị thiền sư dòng U Pandita, Ngài dạy thiền 
cho một đám người ngoại quốc, trong đó có Đại Hàn, có 
Nhật, có Tàu nữa. Có ông Tàu đó ổng lên ổng hỏi "Bạch 
Ngài, con thích Ngài Mahasi lắm, con thích dòng U Pandita
lắm. Con thắc mắc tại sao trên người của mình thiếu gì chỗ 
niệm, tại sao cứ phồng xẹp là làm sao?", thì Ngài trả lời thế 



này "Trong kinh dạy rằng chú ý chỗ ra vào chỗ mũi hoặc 
môi trên. Sư phụ Mahasi của tôi thì Ngài thấy rằng thêm 
một chỗ nữa đó là phồng và xẹp. Còn cở ông thì thêm một 
chỗ nữa, ông để cái tâm vô đâu cũng được hết, miễn là 
đừng có để tâm vô cơm gạo áo tiền thôi". Hiểu câu này 
không? Câu trả lời rất là hay. Tôi chịu cái câu đó lắm. Vì 
ổng thắc mắc là tại sao phải để vô trong lổ mũi, tại sao để 
lên môi, tại sao để trên bụng, thì Ngài dòm tướng ông này 
không xong rồi, con cháu của Tập Cẩn Bình, Ngài thấy 
hỏng xong, "Ok, you muốn để đâu you để, you muốn chú ý 
cái gì you chú ý, nhớ đừng chú ý tới cơm gạo áo tiền là 
xong". Và cái ông đó về sau trở thành một hành giả tinh tấn 
hàng đầu của thiền viện đó, mà ổng cúng nhiều lắm, hỏng 
biết đắc gì hay không mà thấy ổng cúng nhiều thấy được 
rồi.
Vậy cho nên, chúng sanh có hạng thì bạ đâu thích đó, cái gì 
cũng thích hết. 
Hạng thứ hai, cái gì cũng làm họ bất mãn hết.
* Và hạng thứ ba là độn tánh, nhớ chậm mà hiểu cũng 
chậm, nhớ dở mà hiểu chậm gọi là độn tánh, là tánh si. 
Các vị có nghe cái chuyện hiểu chậm và chuyện cười chậm 
chưa? Ngày kia, con sư tử nó nghĩ cách làm sao ăn thịt 
muôn thú trong rừng mà không mang tiếng bạo chúa, nó 
mới nghĩ ra một cách, nó gom mấy con thú lại nó nói "Bây 
giờ mỗi đứa kể một câu chuyện, chỉ cần trong rừng sót một 
con không cười thì coi như là bị ăn thịt". Các vị biết ai mà 
có cái tài diễu như vậy được? Nguyên một rừng người thế 
này mà mình kể thế nào cũng có một, hai tên mặt nó đơ đơ 
nó không cười, giống cái cô này hôm qua giờ cổ đâu có 
chịu cười, thì là, "Có mà", "Không, tôi đang nói chuyện 
khác". Thế là ngày nào con sư tử nó cũng có cái để nó ăn 
hết á. Đặc biệt bửa kia tới phiên con thỏ nó lên nó kể 
chuyện, nó kể chuyện duyên dáng, dí dỏm, thông minh, hài 
hước, trào lộng, cả một khu rừng ai cũng cười hết, đến cả 
con lười nó còn cười mà, nhưng mà riêng cái con heo rừng 
nó không chịu cười, nó tỉnh bơ, mặt nó đơ đơ như heo vậy. 
Thì hôm sau tới phiên con lừa nó lên nó kể, kể nguyên khu 



rừng không ai cười hết trơn á, ngáp vậy đó mà riêng con 
heo nó cười, sư tử ngạc nhiên nói "Tại sao con thỏ kể mày 
không cười mà tới phiên con lừa kể mày cười?", "Không, 
tôi cười chuyện hôm qua". Thì con sư tử nói "Trời ơi, hôm 
qua mày cười sớm là con thỏ còn rồi". Con thỏ nó còn rồi, 
thì ra là cười nguội, nha.
Thì cái người độn tánh là gì? Nhớ dở là vì thiếu niệm, hiểu 
chậm là do thiếu tuệ và thiếu định. A, ở đây những người 
Phật tử chắc nhiều người nghe cái này hơi lạ phải không? 
Nhớ dở là thiếu niệm đã đành nhưng hiểu chậm là do thiếu 
trí và cả thiếu định. 
Và sẵn đây tôi xin có một lời cảnh báo, nhiều người tưởng 
rằng giỏi toán là thông minh, chưa chắc, mà có trường hợp 
giỏi toán là do định mạnh. Thí dụ như số pi có nhiều người 
họ nhớ rất là nhiều bởi do định mạnh, bởi vì cái khả năng 
suy diễn của người này rất là kém. Tôi từng biết một vài 
người cực giỏi về physics là vật lý, cực giỏi, mà trong đời 
sống từ cái tâm lý, xã hội, cho đến quan hệ gia đình kém cỏi
lắm, kém đến mức mà mình phải nghi ngờ là anh này ảnh 
gần như là bị down syndrome vậy đó, ảnh không có một 
cái, dây thần kinh mà quan hệ xã hôi của ảnh bị đứt, đứt 
nguyên một chùm luôn đó, mà rất là giỏi vật lý. Hiểu 
không? Suốt ngày cứ vùi đầu vô trong ba cái vật lý đó, 
nhưng mà buông cái vật lý đó ra là ổng không biết cái gì 
hết. Cho nên phải cẩn thận, cái người giỏi về một môn nào 
đó, đôi khi chỉ là do một cái tiền nghiệp quá khứ họ chỉ dồi 
mài có một cái đó thôi.
Trong khi đó, trong kinh mình định nghĩa trí là gì? Trí là 
khả năng phân biệt được cái gì nên và không nên. 
Tôi nói hoài, ở trong Tiếng Anh người được gọi là "man", 
Tiếng Đức là "mann", trong Tiếng Phạn là "mānusa", và ở 
trong Tiếng Pali nó có cái động từ là māneti nghĩa là đếm, 
cân, đong, đo, đếm. Như vậy mānusa, các nhà ngôn ngữ học
giải thích thế này: Con người là động vật duy nhất mà biết 
cân, đong, đo, đếm mỗi khi nói, làm và suy nghĩ, đặc biệt là
trong quan hệ đối giao với người khác, nghe kịp không? 
Cho nên cái chữ trí trong Đạo Phật nghĩa nó sâu lắm, có 



nghĩa là biết cái gì nên và không nên, biết cái gì nên thêm, 
cái gì nên bớt, cái gì nên chỉnh sửa. Thì đó gọi là trí, nha. 
Chứ còn giỏi riêng toán, lý, hóa, văn, sử, địa, ngoại ngữ 
chưa chắc là trí trong Đạo Phật. 
Bởi vì chúng ta cũng biết, ngay cả cái chuyện làm thơ cũng 
có hai, một là nhà thơ, hai là thợ thơ. Nhà thơ là người có 
xúc cảm, có cảm hứng, có tình cảm, có linh cảm, có cảm 
xúc rồi từ đó đôi khi chữ nghĩa tự động nó ra ngoài sự kiểm 
soát của họ, nhờ vậy mới gọi là tuyệt tác, nghe kịp không? 
Nhưng mà riêng thợ thơ là gì? Thợ thơ là họ cứ viết cái 
bằng trắc, bằng trắc họ cứ ráp vô, thí dụ nghe những câu 
thơ như thế này: 
Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên,
Giáp ta thắng trận Điện Biên lẫy lừng.
Hoặc: 
Con ruồi là giống hiểm nguy, 
Cái chân của nó rất vi trùng nhiều. 
Có một bài văn mà tôi nhớ hoài: 
Chồng tôi là một nhà thơ,
Vào ra, ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, thế nào.
Đến nay tôi rất tự hào, 
Con tôi chưa một đứa nào làm thơ.
Những bài thơ đại loại như vậy đó là do cái đám thợ thơ nó 
làm chứ không phải là nhà thơ. Còn nhà thơ thứ thiệt đó cả 
đời nhiều khi chỉ cần có hai, ba bài, chẳng hạn Sơn Nam. Ai
nói đến Sơn Nam cũng nói ổng là nhà Nam bộ, ổng là một 
nhà văn, ổng là một cái nhà này nhà kia, nhưng đặc biệt tôi 
thấy chưa có ai nói Sơn Nam là nhà thơ, nhưng mà theo Bùi
Giáng ổng đoán một câu rất là xác đáng mà tôi rất là tâm 
đắc, ổng nói "Được gọi là thi sĩ chỉ cần hai bài thôi, mà nó 
ra hồn ra vía thì đủ để chứng minh người đó có tư cách ngồi
trong chiếu trên của làng thơ".
Sẵn đây tôi nói luôn, có biết "Chủ tịch là gì không?"
Chủ là xếp, tịch là chiếu. Chủ tịch là người ngồi chiếu trên. 
Yah, tịch là chiếu. 
Tịch nó có nhiều nghĩa, tịch có nghĩa là mất, lửa đang cháy 
bị tắt gọi là tịch.



Tịch có nghĩa là buổi chiều, như tịch dương.
Tịch cũng có nghĩa là chiếu. Nhớ nha. Cho nên chủ tịch có 
nghĩa là người ngồi chiếu trên chứ không có gì hết. Mà cái 
chữ này nó xuất phát từ nền văn hóa làng xã của người Nam
Á ngày xưa, đó là người Tàu và người Việt, có chuyện gì thì
ra ngoài đình làng mà nói chuyện, đúng không? Như Thị 
Nở vậy đó, ra ngoài làng xử đó. Tại sao hết người nhắc, đi 
nhắc Thị Nở mới lạ, ý quên Thị Mầu. Có nghĩa là ra ngoài 
làng mấy ông thiên chỉ, hương tề, hội tề, hương quản thì 
mấy ổng ngồi ở chiếu trên, rồi cái đám dân làng cóc lác, 
lòng tong, cá chốt thì ngồi ở dưới. Mấy ông ngồi ở trên gọi 
là chủ tịch, nhưng mà lâu dần rồi chữ chủ tịch họ gom gọn 
lại còn có một ông president thôi. Nha, thì nó hơi lạc đề một
chút.
17:17
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Thì cái chúng sanh hạng đầu tiên bạ đâu thích đó gọi là dục 
tánh.
Cái hạng thứ hai là bất mãn tùm lum hết thì gọi là nộ tánh.
Cái hạng thứ ba là nhớ chậm mà hiểu cũng dở thì gọi là độn
tánh.
Cái hạng thứ tư là lăng xăng, nay cái này, mai cái kia thì gọi
là đãng tánh. Cái hạng này quan trọng lắm, ở trong đám 
chúng ta nó đông như quân Nguyên, bữa nay thì theo Thanh
hải vô thượng sư, ngày mốt á lô Làng mai, bữa kia a lô Trúc
lâm Thanh Từ, bữa nọ a lô Thích Pháp Tiến. Trong đời tôi 
hận nhất là cái bà ở bên Mỹ, bả mời mình về nhà tổ chức 
lớp tu học, mình giảng cho gãy lưỡi xong xuôi rồi cái lúc bà
con về hết, bả nói "Thầy, bửa nào con gởi cho thầy mấy cái 
links thầy Pháp Tiến giảng hay lắm". Tôi có cảm giác giống
như là tôi đang theo đuổi bả để rồi bả đưa khoe tôi một 
đống thơ tình của thằng khác vậy. Nó đau lên tới óc luôn. 
Thì lúc đó chưa quen lắm, tôi chỉ cười gượng. Tới lúc mà 
quen hơi nhiều, tôi nói "Cô tìm được ai mà vô duyên hơn cô
không?". 
Ok, đãng tánh là nay người này, mai người kia, người 
không lập trường, không chủ kiến thì gọi là đãng tánh. Cái 



loại này nó nguy lắm, chủ yếu mất thời gian, nghe kịp 
không? Bữa nay thì yoga, mai khí công, mốt thái cực 
quyền, bữa nọ là fitness, tập một hồi teo nhéo, từ chữ V 
xuôi thành V ngược. Biết V ngược không? Hồi chưa tập thì 
ngực lớn eo nhỏ, tập lâu ngày ngực nhỏ eo lớn, tôi nè. Cho 
nên cái hạng đãng tánh là vậy đó. 
Có một câu chuyện rất là đau, kể ra đây thì bà con hận lắm, 
nhưng không kể không được. Có một con chó nó ở kế bên 
hai cái chùa, mỗi ngày chùa A cúng ngọ lúc 11 giờ thì nó 
qua nó ăn một mớ, rồi chùa B cúng ngọ 11 giờ rưởi nó qua 
nó ăn một mớ, mà hai chùa nằm ở hai bên sông, thì cứ 11 
giờ nó ăn bên đây, 11 giờ rưởi nó nghe tiếng chuông nó bơi 
qua bên kia nó ăn. Xui bữa đó nhằm bữa đó cúng Vu lan, 
hai chùa làm lễ cùng một lúc, cho nên nó đang ăn bên đây 
mấy miếng, nó nghe bên kia đánh chuông nó nghĩ chùa bự 
chắc ngon hơn bên đây, nó lội, nó lội được nửa đường nó 
chực nhớ lại cái câu người ta nói "thấy vậy mà hỏng phải 
vậy", chưa chắc gì chùa lớn mà đồ ăn ngon, nó quay trở lại, 
mà cứ nó nghe chuông bên đây, nó đổi ý giữa dòng, đổi, hồi
nó đuối nó chết. Nghe kịp không? Câu chuyện đó nghe rất 
là vô duyên, rất là nhạt, nhưng thật ra nó chính là phản ánh 
cái bản chất của nhiều người trong chúng ta, cả cuộc đời do 
dự, bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng, 
hay để nước trôi?
Chúng ta không có nhiều thời gian, quí vị biết, chúng ta 
không thể nào làm con chuột bạch cho người khác được hết 
á. Thầy nào hay mình cũng nhào vô làm đệ tử, nắm áo, níu 
quần được một thời gian, chán theo ông khác, cứ như vậy 
cái người thiệt thòi chính là mình bởi vì mình không có thời
gian. Nói như vậy, tôi không hề có ý xúi các vị thờ tôi, cũng
không có xúi các vị chết sống với ông sư phụ nào hết, mà 
tôi chỉ đề nghị các vị cẩn thận một chút, chỉ vậy thôi. Và tôi
nói cái câu này bà con chắc phải suy nghĩ lại: Tại sao ăn 
uống thì mình rất là cẩn thận, sợ cholesterol, sợ cao máu, sợ
dư đường, phải không? Mà tại sao đối với cái đầu của mình,
mình lại dễ dãi là bạ đâu tin đó, là sao? Điều đó cho thấy là 
mình coi trọng vật chất hơn tinh thần, đúng không? Bởi vì 



đối với cái tấm thân trời ơi này nè, ăn uống rất là cẩn thận, 
nhưng mà tại sao đối với cái đầu của mình thì tại sao đụng 
đâu mình tin đó, điều đó cho thấy là mình có vấn đề rất là 
nặng, nghe kịp chưa?
Cái lý do mà tôi chọn đặt cái tên Kalama cho thiền đường ở 
Miến Điện, nó có ý nghĩa đó là mỗi lần mà bà con nhắc tới 
cái tên đó bà con phải nhớ đến nội dung của bài kinh 
Kalama. Lần đó Đức Phật đến thăm một ngôi làng tên là 
Kalama, người dân ở đó gặp Ngài họ thưa với Ngài một 
chuyện "Bạch Thế Tôn, có rất nhiều thầy bà, sư phụ, giáo 
chủ ghé đây, ai cũng nói mình số một hết á, tụi con hoang 
mang lắm, xin Thế Tôn cho chúng con một gợi ý". Thì Phật 
dạy rằng "Trước khi quyết định phán xét cho ai đó là số 1, 
số 10, ai đó là đúng, sai, tài, chánh, hay hay dở, thì chuyện 
đầu tiên chúng ta xử việc chứ không xử người". Hiểu 
không? Coi họ nói cái gì? Và nội dung của điều họ nói nó 
ra làm sao? Nó là cái điều đem lại lợi ra sao, hại ra sao, 
thiện hay là bất thiện? Quan sát ở cái chỗ đó thôi, đừng có 
dễ dàng, nhẹ dạ, cả tin giao phó niềm tin của mình cho 
những cái mà nó có nhãn hiệu lấp lánh, lung linh và lộng 
lẫy. Thí dụ như cái này là của sư phụ gì đó rất là tiếng tăm, 
cái này được kinh điển ghi lại nhiều đời, cái này đã là 
truyền thống của dân tộc, của cộng đoàn, của xã hội v v… 
Ngài nói rằng tất thảy những cái đó đều là những nhãn hiệu 
rất là nguy hiểm, đa phần chúng ta chết trong nhãn hiệu, các
vị biết không?
Tại sao cái nền kinh tế của các xứ dân chủ tư bản nó mạnh 
hơn cộng sản? Là bởi vì từ rất lâu đời, những cái xứ phát 
triển họ coi nặng cái thương hiệu. Các vị biết bên Thụy Sĩ 
có những cái lò rèn mà cho đến năm nay là 2018, mọi thứ 
đã là 4 chấm hết rồi, vậy mà bên Thụy Sĩ và bên Đức vẫn 
còn giữ lại những cái lò rèn, họ làm kéo, làm dao bằng tay 
100% hand made and home made và bán chạy như tôm 
tươi. Tại sao vậy? Vì họ coi nặng thương hiệu và họ tìm 
mọi cách để họ giữ uy tín cho thương hiệu. Và chính vì vậy 
cho nên khái niệm thương hiệu đã được nẩy sinh ra trong 
cái tâm thức của nhân loại. 



Và từ chỗ biết đến thương hiệu, con người đã bắt đầu biết 
chết cho thương hiệu. Có hiểu không? Cái bóp bằng da thì 
da nào hỏng phải là da? Nhưng mà nó quất lên đó chữ 
Gucci một cái, bao nhiêu tiền nàng cũng móc ra. Chỉ cần nó
không để Gucci mà nó để Củ Chi không có ai mua hết, các 
vị thấy không, chỉ đổi một chút xíu thôi, dễ sợ chưa, tất cả 
là nhãn hiệu thôi. Cho nên hãy cẩn thận coi chừng mình trở 
thành nạn nhân của những nhãn hiệu, coi chừng mình là nạn
nhân của quảng cáo và trở thành ra loại người đãng tánh, 
tiếng Pali gọi là vitakkayanta, đãng tánh, lăng xăng lăng 
xăng cả đời không có bến dừng, suốt đời như con thuyền 
trôi dạt từ bờ này sang bờ khác, mất thời gian.
* Dục tánh, nộ tánh, độn tánh, đãng tánh, rồi tiếp theo là mộ
tánh. Mộ là sùng mộ đó. Mộ tánh là đụng cái gì cũng tin 
hết, đụng đâu tin đó, tin cuồng, tin dại, tin si, tin khờ. Đó 
gọi là người mộ tánh, người rất là dễ tin. Nhưng mà dĩ 
nhiên, đó là định nghĩa thôi, chứ còn mà mình may mắn, ở 
đây có hai cái gạch đầu dòng:
- Người may mắn gặp được chánh pháp thì cái mộ tánh rất 
tốt, nghe kịp không? 
- Mà nếu không gặp được chánh pháp thì cái mộ tánh rất là 
nguy hiểm. Bởi vì nó đi theo cái đám mà ôm bom tự sát đó. 
Các vị biết rằng, có những cái người tử vì đạo bên Đạo Hồi,
họ được học trong thánh kinh Đạo Hồi ghi rất là rõ: Kẻ chết
cho Đạo Hồi, chết vì vinh quang, quyền lợi, danh dự và sự 
tồn tại của Đạo Hồi, sau khi chết về trời mỗi người đàn ông 
sẽ được 47 cô tiên nữ đẹp như mơ, trên thiên đàng có đấng 
Allah, chúng ta có một dòng sông toàn là rượu ngon và 
những thảm cỏ xanh với những bầy chim hiền với những cô
tiên nữ đẹp lộng lẫy, mà riêng mình sẽ hưởng 47 cô. Chỉ vì 
lời hứa hẹn này mà bom nổ tùm lum hết. Có một ngày thì 
một tòa soạn bên Pháp họ vẽ một bức tranh biếm họa, họ vẽ
hình một ông râu ria tùm lum, quấn khăn để chữ Allah, ổng 
ngồi trên mây, ổng phán thế này "Trên đây đã hết gái, đừng 
tự tử nữa". Chỉ trong vòng 3 seconds, nguyên một đám 
quân Nguyên tràn tới nó quậy banh cái tòa soạn, nó đốt. 
Quí vị tưởng tượng hôn, nó mộ tánh, nó cuồng. 



Cái nguy hiểm nhất của chúng ta là gì? Tôi đã nói hoài, 
Thánh nhân hiểu rõ điều mình tin nên tin chết bỏ điều mình 
hiểu. Còn phàm phu chúng ta thì không hiểu lắm điều mình 
tin nên không tin lắm điều mình hiểu. Chính vì không tin 
lắm cho nên mình tin tùm lum, hiểu không? Tức là mỗi thứ 
mình chóp một chút, chỗ nào mình cũng xà vô mình tin hết 
á. À há, cho nên cái tin này có hai nhánh, đó là chánh tín và
cuồng tín. 
Chánh tín có nghĩa là niềm tin dựa trên trí tuệ, trên logic, 
trên cái quan sát. Còn cái cuồng tín là tin theo cảm tính, tin 
theo cảm xúc, tin theo tình cảm, tôi thích thì tôi tin, tôi 
không cần biết lý do, nha.
* Rồi cái cuối cùng là cái ngon lành nhất, đó là ngộ tánh. 
Ngộ tánh tức là có những người cũng tóc tai, râu ria y như 
thiên hạ, cũng đói ăn, khát uống y như mọi người, nhưng có
một điều họ có điểm đặc biệt, họ có cái ngộ tánh. Đặc điểm 
của ngộ tánh gồm có ba: Một, khả năng phân biệt thiện ác 
rất giỏi. Hai, người có ngộ tánh luôn luôn hướng đến cái tốt 
hơn, chứ không có dậm chân tại chỗ, đó là đặc điểm của 
người có ngộ tánh.
Người ngộ tánh có ba cái đặc điểm, có ba cái 
characteristics, thì làm ơn về coi, tối nay về dò coi mình 
thuộc loại nào. Ở đây có người nói với tôi họ thuộc loại đa 
nhân cách, cở nào cũng có hết. 
Rồi, cái đặc điểm của người có ngộ tánh, thứ nhất là khả 
năng phân biệt thiện ác, tốt xấu rất giỏi, nha, có nghĩa là 
ông nội, bà ngoại, ba má xưa giờ chấp nhận như vậy, nhưng
mà riêng mình nghe nó hơi kỳ kỳ. Thí dụ như, cứ Vu lan là 
hè nhau đốt một mớ vàng mã, là mình thấy nó hơi ngộ ngộ, 
mình hỏi tại sao, hoặc tại sao mở cửa mả. Ở đây ai biết mở 
cửa mả không? Rồi nghe người lớn giải thích mình thấy nó 
kỳ kỳ, cái người ngộ tánh họ thấy kỳ lẹ lắm, còn cái đứa 
không phải ngộ tánh thấy "Ờ, chắc tại mình hiểu không tới 
thôi tin luôn". Hoặc có nhiều người họ nghĩ lạ lắm "Bao 
nhiêu thiên hạ tin vàng mã, ít ra nó cũng có đúng chứ", bao 
nhiêu thiên hạ tin, trong đám những người tin đó có những 
người có học thức, có bằng cấp hẳn hoi, lý nào họ ngu họ 



lại đi tin điều vô lý, thế là chúng ta tin vào đám đông. 
Nhưng mà cái người ngộ tánh thì không, họ thấy nó kỳ kỳ 
thì sao ta? Họ lập tức nhớ tới câu này "Cái gì sai bét dầu 
một triệu người tin nó vẫn sai. Cái điều gì nó là chân lý dầu 
không có đứa nào tin thì nó vẫn là chân lý". Có hiểu cái đó 
không? Câu này là câu thần chú phải nhớ để mình đừng có 
bị lụy vào đám đông, nha. 
- Đặc điểm đầu tiên của người ngộ tánh là khả năng phân 
biệt rất giỏi.
- Thứ hai luôn luôn biết hướng tới phía trước và lên trên, 
không có dậm chân tại chỗ, không có sớm vừa lòng thỏa 
mãn với cái họ đang có. Đó là đặc điểm của người ngộ tánh,
họ luôn nghi ngờ cái con đường dưới chân của họ.
- Rồi cái đặc điểm thứ ba là gì? Đặc điểm thứ ba của người 
ngộ tánh là khả năng buông bỏ rất giỏi. Nghe kịp không? 
Còn nhớ câu chuyện ngày hôm qua tôi kể không? Cái anh 
mà đi học võ trên núi đó, lúc mà ảnh xuống núi, sư phụ tiễn 
xuống núi, sư phụ mới giơ nắm đấm lên "Con nhớ, chúng ta
là người học võ, chúng ta chinh phục thế giới, chinh phục 
thiên hạ bằng cái nắm đấm, nhưng con nhớ những gì trong 
nắm tay luôn ít hơn trong vòng tay. Sống phải cởi mở, bao 
dung thì con sẽ có được nhiều thứ hơn. Nhưng mà con nhớ, 
vòng tay con đủ lớn rộng để ôm lấy thiên hạ hay không? 
Không, vòng tay, vòng ôm của con nó chỉ rộng hơn nắm tay
nhưng nó không bằng cái tầm nhìn của con. Tầm nhìn của 
con bao xa thì con có được bấy nhiêu thiên hạ." Nghe kịp 
không?
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Cho nên cái người ngộ tánh họ không có dại dột mà khư 
khư cầm lấy mọi thứ, bởi vì chúng ta biết bản thân cái chữ 
cầm nó có hai nghĩa, chữ hold có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất 
là nó giữ cái hiện tại, giữ cái đang có, bản thân chữ hold 
còn có một nghĩa nữa là không có khả năng nhận thêm cái 
mới. Cái nghĩa thứ hai trong tự điển không có ghi, nhưng 
mà mình có được quyền được hiểu như vậy không? Mình 
nghe nói hold là mình phải biết rằng nó không có khả năng 



nhận được cái khác, đúng không? Đã nói hold mà, có nghĩa 
là nó chỉ có một cái đó thôi mới gọi là hold, chứ nó tè lè ra 
vầy làm sao mà gọi là hold? Nhớ nghe. 
Cho nên cái đặc điểm thứ ba của người ngộ tánh là khả 
năng buông bỏ rất giỏi, rất giỏi. 
Tại sao chiều nay tôi lại chọn cái đề tài này ra tôi nói? Là 
bởi vì tất cả chúng ta ở đây và vô lượng chúng sanh trong 
tất cả vũ trụ đều không nằm ngoài 6 hạng người này. 
Cho nên trong kinh nói, có nhiều pháp hội mà Đức Thế Tôn
quan sát cái hội chúng ngồi trước mặt, Ngài nói một cái 
pháp thoại mà cùng một lúc tương ứng, thích hợp với cả 6 
cơ tánh là vậy đó. Rồi có những trường hợp nguyên một hội
chúng đều mộ tánh, nộ tánh, độn tánh, đãng tánh hay là giác
tánh thì Ngài chọn một đề tài cho cả đám. Nhưng mà có 
trường hợp là Ngài phải mix đề tài Ngài trộn lại, có nghĩa là
có những bữa thì Ngài cho ăn món, có những bữa Ngài cho 
ăn buffet, nó muốn ăn gì nó ăn. Nghe kịp không?
32:56
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Chính vì cái vốn liếng tiền nghiệp cộng với khuynh hướng 
tâm lý và môi trường sống, cho nên khi chúng ta đến với 
Phật Pháp, mỗi người chúng ta cũng chọn lấy một đề tài 
thích hợp cho mình, và chuyện ấy không chỉ dừng lại ở đó, 
mà chúng tôi muốn dắt quí vị đi một đoạn xa hơn, đó chính 
là vấn đề sư phụ. Sư phụ cũng là người nằm trong 6 nhóm 
này, đúng không? À há, cho nên khi sư phụ truyền đạo cho 
mình, sư phụ là thiền sư, là giảng sư, là pháp sư, là luận sư, 
là cái gì sư đó, thì khi truyền cho mình sư phụ cũng đứng từ
cái góc độ, cái lập trường của sư phụ, sư phụ truyền lại cho 
mình, nghe kịp không? Sư phụ là người tiểu đường, khi sư 
phụ giảng, sư phụ luôn luôn tránh ngọt, có hiểu không? Sư 
phụ bị cao máu, sư phụ luôn giảng né muối. Sư phụ bị dư 
cholesterol, sư phụ né dầu mở, nghe kịp không? Mình 
không hề biết chuyện đó, trong khi mình đâu bị tiểu đường 
mà cứ né đường lâu ngày thiếu đường và thiếu đường có 
nghĩa là lên đường. Còn sư phụ bị cao máu đó là chuyện 



của sư phụ, mình né muối riết mình bị phù thủng, có đúng 
vậy không ta? Yah, đấy, cho nên, lời hướng dẫn nào của 
phàm phu cũng đều mang dấu ấn cá nhân rất là sâu đậm, 
nha. Và cái trách nhiệm của chúng ta là chúng ta phải biết 
có trách nhiệm với bản thân, và có một câu này tôi rất muốn
bà con xâm lên người, dầu trên người quí vị đã nát hết rồi 
vẫn phải xâm, đó là "Vấn đề lớn nhất của mỗi người là 
không biết vấn đề của mình nằm ở đâu?". Có nghe kịp 
không?
Cái câu này nghe huề vốn nhưng nó rất là sâu, nó sâu dữ 
lắm, vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề 
của mình nó nằm ở đâu. Như cái bà đó, một đêm kia bả ngủ
dậy, bả rờ người của bả, rờ đâu cũng đau hết, biết chuyện 
này không? Bả rờ đâu cũng đau hết, bả đi bác sĩ, bác sĩ 
khám bệnh, thử phân, nước tiểu tùm lum hết đều không tìm 
ra bệnh, bả đi 18 ông bác sĩ cũng không ra. Cuối cùng bả đi 
đến một ông bác sĩ già, khám bả xong, ổng nói "Bà không 
bệnh gì hết, bà chỉ bị đau ngón tay thôi, cho nên rờ đâu 
cũng đau". Nghe hiểu không? Câu chuyện này dĩ nhiên là 
câu chuyện tào lao, làm gì có bác sĩ nào mà ngu dữ thần 
vậy, vậy mà cũng có một đám nó tin mới ghê chứ! Nhưng 
mà cái vấn đề nó nằm ở đây, vấn đề nó nằm ở chỗ là vì 
"mình không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu?" 
Như cách đây mấy bữa, tôi mới kể một câu chuyện cho bà 
con nghe, đại khái bà đó là bả bị bệnh đổ mồ hôi trong lúc 
ngủ, khó thở và mất ngủ, thì qua bao nhiêu bác sĩ tìm không
ra, cuối cùng bả đến bả thăm một bà bạn, người này mới nói
"Sao tao nhìn mày tao mệt quá hà, tao nhìn cổ áo mày chật 
tao khó chịu". Hiểu không? À, thì ra bả mới đi Việt Nam về,
bả quất cho nguyên một lố, cái áo đó nó đo hơi chật, cho 
nên là cứ tối mà nàng quất cái áo đó vô là nàng cứ thở 
không được, mà thở không được thì nàng lo, mà lo thì đổ 
mồ hôi. Mà lo + đổ mồ hôi = mất ngủ. Đúng vậy không? 
Mà chỉ vì cổ áo mà nàng đi biết bao nhiêu tiền, phải chầu 
chực phòng mạch chờ đợi được thăm, được khám đủ thứ mà
cuối cùng chỉ là cổ áo thôi quí vị, nha. 
Cho nên nhiều khi chúng ta tu tập thiền định không có kết 



quả, cuộc sống tu tập chúng ta không được an lạc, không có
tiến bộ, không thể đi tới, tại sao vậy? Là tại nhiều khi chỉ vì 
một cái trục trặc rất là nhỏ, cho nên "Vấn đề lớn nhất của 
mỗi người chính là không biết vấn đề của mình nó nằm ở 
đâu?". Cái câu này rất là quan trọng, nha. 
Và một chuyện nữa đó là hành giả hay là người học đạo 
mắc phải đó là chúng ta không tin ở mình, có người thì cho 
mình là cái rún của vũ trụ, chỉ có mình là số một còn ngoài 
ra đều là nguyên cái lũ ngu đần hết á. Có cái loại người đó, 
coi người ta là mục hạ vô nhân, dưới mắt không có người, 
nha. Nhưng mà ngược lại cũng có một số rất là đông người 
bản thân mình hỏng tin ai hết, cái chuyện của mình đi hỏi 
người khác, nghe kịp không? Hiểu tôi nói không? Mình 
đánh mất niềm tin ở bản thân mình, mình không có tin ở 
mình, cứ nghe trục trặc là đi hỏi người khác. Mà hên gặp 
minh sư thiện hữu thì không nói gì mà xui gặp cái thứ bạn 
trời đánh, cà chớn là chết dịch, nó phán tào lao, nghe kịp 
không? 
Tôi nói thiệt với bà con, có ông thầy bói nào không hù 
người ta? Có ông thầy phong thủy nào không hù người ta? 
Tin tôi đi, tôi chỉ giỡn chơi, tôi hay coi chỉ tay cho người 
quen là tôi đã hù nhiều người là tôi hốt bạc nhờ tôi hù đó, 
nói chơi chứ chưa có. Khi mà mình dòm dòm, mình nói sao 
cái đường mạng đạo nó ngắn vậy? Lúc này có nghe khỏe 
người không? Vừa nghe vậy, cái mặt nó tái liền, chỉ đùa có 
chút xíu thôi mà nó nhìn nói sao cái mạng đạo kỳ vậy ta? 
Lúc này có nghe người bình thường không? "Đâu có, đâu 
có gì đâu sư? Bộ ngó thấy nó ngắn hả sư?" Lúc đó tôi mới 
hiểu ra "Ờ, thì ra cái con người của mình vốn dĩ là thích 
giao phó cái niềm tin cho người khác". 
Cho nên cái đặc điểm của bồ tát là gì? Đặc điểm của bồ tát 
là "Chỉ tin cái đúng và thấy đúng mới tin". Nghe kịp 
không? Chỉ tin cái mình thấy đúng và khi thấy đúng rồi là 
dứt khoát tin. Tôi nhắc lại, chỉ tin khi mình thấy đúng và đã 
thấy đúng rồi thì dứt khoát tin. Còn cái người ngoài bồ tát 
ra thì tào lao, là sao? Tin cái điều mà mình chưa có xác định
là đúng, và khi mình chưa xác định là đúng cho nên mình 



tin rất là chập chờn. Và đây chính là lý do mình đánh mất 
niềm tin bản thân và đồng thời mình hay bạ đâu tin đó là 
bởi vì niềm tin của mình nó không thể tập trung vào một 
điểm được, nó cứ lăng xăng, lăng xăng, lăng xăng, nghe. 
Vấn đề của hành giả là sao? Là hôm qua tôi có nói đó, ngày
xưa có Phật, có Thánh, ngày nay mình chỉ còn trông cậy 
vào sư phụ, vào kinh sách, và hai cái này thì không có bì 
được với Phật, với Thánh rồi, nghe kịp chưa? Cho nên phần
trách nhiệm ở mình ngày một lớn hơn, càng về sau thì cái 
trách nhiệm ở chính mình nó càng lớn hơn. Mà mình muốn 
làm cái chỗ dựa cho chính mình thì cái chuyện đầu tiên là 
giáo lý, tin tôi đi, phải có giáo lý, giáo lý căn bản, nha. 
Cho nên buổi học chiều nay, sau khi nói cho bà con nghe về
6 khuynh hướng tâm lý, nãy giờ tôi nói rồi, thì mình sẽ bắt 
đầu, bây giờ mấy giờ rồi? Bữa nay và ngày mai tôi sẽ 
hướng dẫn bà con học một cái giáo lý mà bà con có lẽ đã có
nghe rồi, nhưng mà hôm nay, khi học với tôi, bà con làm ơn
dẹp hết tất cả những sư phụ, những cái gì mà quí vị đã biết, 
chỉ có biết một mình tôi thôi. Tôi đi rồi, các vị đem hình tôi 
ra đốt hoặc phóng phi tiêu. Nhưng mà trong lúc tôi ở đây là 
phải học, đó là giáo lý duyên khởi, 12 duyên sinh.
Bửa nay không nhờ ai hết mà chính tôi viết bảng, tôi viết 
mà cổ nói cây viết mới, tôi nhớ một chuyện, người ta nói: 
Có một điểm khác biệt giữa hãng hàng không North Korea 
và South Korea, biết hai nước đó không? Điểm khác biệt là 
sao? Khi mà máy bay trục trặc, bên Nam Hàn là người ta 
thay máy bay khác còn bên Bắc Hàn là thay phi công khác. 
Khác hay giống? Có nghĩa là bên Bắc Hàn khi mà máy bay 
trục trặc thì người ta coi coi có thằng phi công nào dám lái 
là cho lên lái, yah. Còn bên Nam Hàn khi mà họ thấy thông 
báo chuyến bay trục trặc là họ cho nguyên đội ngũ kỹ sư vô
rà soát và họ thay máy bay khác, nếu cần thì phi công vẫn 
giữ nguyên. Còn Bắc Hàn là chỉ thay phi công thôi cho đỡ 
tốn tiền.
41:00
41:45
Chuyện đầu tiên, do Vô minh trong 4 đế nên mới tạo ra các 



nghiệp thiện ác, 
từ nghiệp thiện ác nó mới tạo ra cái tâm đầu thai các cõi,
khi có tâm đầu thai các cõi mới bắt đầu có 6 căn (có đủ hay 
không),
từ 6 căn mới dẫn tới chuyện là 6 xúc, 6 thọ,
từ 6 thọ ra 6 ái, rồi dẫn đến 4 thủ, rồi dẫn đến 2 hữu,
từ 2 hữu mới dẫn đến tứ sanh,
tứ sanh dẫn đến già, đau, chết, sầu, khổ.
Tại sao do Vô minh trong 4 đế mà tạo ra các nghiệp thiện 
ác? 
Vô minh trong 4 đế:
- Đầu tiên là vô minh trong khổ đế: do không hiểu mọi hiện 
hữu ở đời là khổ, cho nên thích tùm lum, thích đẹp, thích 
giàu, thích quyền lực, thích tiếng tăm, thích tình cảm, thích 
yêu và được yêu, thích thương và được thương, thích tùm 
lum. Chính vì không biết mọi thứ đều là khổ, ngày hôm qua
tôi có giải thích rồi. Cái đắng là khổ đã dành mà cái ngọt nó
cũng là khổ, là vì sao? 
Là vì muốn không được là khổ, 
muốn phải đi tìm thì cái hành trình mà kiếm tìm cũng là 
khổ, 
tìm không được cũng là khổ, 
tìm được rồi phải tìm cách giữ nó cũng là khổ, 
mà giữ không được càng khổ hơn. 
Như vậy bản thân cái ngọt cũng là khổ, còn cái đắng là khổ 
thì dễ hiểu quá rồi, nha. Như vậy thì mọi thứ ở đời đều là 
khổ, đắng, ngọt đều là khổ. Khi mà mình không biết được 
cái điều đó thì gọi là Vô minh trong Khổ đế.
- Vô minh trong Tập đế là sao? Là không biết rằng những gì
mình thích đều nằm trong khổ hết. Tại cái mệnh đề đầu tiên 
là mọi thứ đều là khổ, cho nên cái mệnh đề thứ hai: Những 
gì ta thích đều là thích trong khổ. Mà hễ anh thích trong khổ
có nghĩa là anh tiếp tục anh invest cái khổ mới. Nghe kịp 
không?
Một cái cuộc hôn nhân thất bại mà mình không có cái gan 
ly dị mà mình cứ xà nẹo, quấn quýt hoài thì mình sẽ khổ 
hoài, chuyện đó rất là dễ hiểu. Một cái ngôi nhà mà xập xệ, 



nóng bức, hôi hám, chật chội mà mình không bỏ nó mà 
mình vì cái lý do nào đó mà mình ở với nó hoài mình sẽ 
khổ với nó hoài, nghe kịp không? Vì mọi thứ ở đời là khổ 
nên những gì ta thích nó cũng đều là trong khổ. Đó là sự 
thật thứ hai.
- Sự thật thứ ba: Muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ 
nữa.  Sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, những gì mắt thấy, tai 
nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy tư, tất cả 
đều là khổ, chỉ cần mình còn thích 1 trong 6 cái đó thì mình
còn có cơ hội để quay lại luân hồi trong các cõi. Cho nên, 
bây giờ muốn không còn luân hồi trong các cõi thì chỉ có 
một cách là không có thích nữa. Sẵn ở đây tôi mở ngoặc tôi 
nói luôn, trong các tôn giáo khác cái cứu cánh tu hành là 
sanh về một cái cõi nào đó, nghe kịp không?...
Tôi hỏi để tôi coi coi, tôi không có ác ý gì đâu, tôi có thiện 
chí mà. Để tôi coi cái vị nào mà nói tôi nói nhanh, bao 
nhiêu tuổi, nếu mà quí vị lớn rồi thì tôi nói không nhanh 
lắm, tại lổ tai các vị chậm thôi, còn nếu các vị còn trẻ mà 
nói như vậy thì tôi nhanh thiệt. Cái bà này bả xồn xồn hỏng 
biết làm sao đây nè? Nhưng mà cái đám trên nghe hiểu 
không?
Có nghĩa là Vô minh trong 4 đế là gì?
Một là Vô minh trong Khổ đế, có nghĩa là không hề biết 
mọi thứ là Khổ.
Thứ hai, Vô minh trong Tập đế: không biết rằng những gì ta
thích đều là trong Khổ.
Thứ ba, không biết rằng muốn hết Khổ thì đừng thích trong 
Khổ nữa. Đó là Vô minh trong Diệt đế.
Thứ tư, không biết rằng sống với ba cái nhận thức trên 
chính là con đường thoát Khổ. Họ không biết được chuyện 
đó.
Chính vì không biết được 4 cái này nè… Cô Hồi giáo ghi 
kịp không? Cô Hồi giáo màu tím hoa sim. Không, phải đặt 
cái tên để kêu chứ tôi đâu có biết … ,không, mình đang ghi 
hình để cho người ta thấy rằng đây là hòa đồng tôn giáo. 
Mà cái chữ Hồi giáo này còn có một ý nghĩa nữa, Hồi có 
nghĩa là quay lại, có nghĩa là cứ đi vòng vòng, vòng vòng 



hoài đó, được gọi là hồi giáo, hồi giáo là nó không chịu đi 
tới mà nó đi xong nó quay trở lại, không có tiến bộ đó, gọi 
là hồi giáo, cái chữ đó tôi xài cũng có  ý dữ lắm. Hồi có 
nghĩa là nó đi rồi nó quay lại chỗ cũ, nó tu 30 năm nó cũng 
trở về chỗ cũ gọi là hồi giáo….
49:09
[18/10/2019 - 08:21 - elteetee]
Bây giờ nghe nè, do Vô minh trong 4 đế, do không biết 4 
cái điều mà tôi vừa nói đó, nó mới nẩy ra cái chuyện là tạo 
các nghiệp thiện ác, là sao? Là bởi vì thế này: Do khuynh 
hướng tâm lý nhiều đời là trốn khổ tìm vui nên chúng sanh 
phàm phu tìm đủ mọi cách để trốn khổ tìm vui theo một 
trong hai cách sau đây:
1/ Chuyện gì cũng làm miễn là được vui thì thôi, bất chấp 
thiện ác.
2/ Trốn khổ tìm vui bằng cách là chỉ sống thiện thôi: bố thí, 
trì giới, phục vụ, làm lành. Hạng này do Vô minh trong 4 đế
tuy có khá hơn cái anh sống ác một chút, nhưng ảnh giống 
anh sống ác một điểm có nghĩa ảnh cũng không có thấy 
rằng có mặt trên đời này là Khổ. Nghe hiểu không?
Nói cách khác, cả hai anh trong tù đều bị nhốt chung trong 
một nhà tù, nhưng mà anh tù thứ nhất cứ tới giờ nghe đánh 
cái reng là ảnh nhào ra ảnh ăn, ăn xong là ảnh vô nằm ngủ, 
ảnh không biết gì hết, và nhiều khi ảnh còn ăn cắp đồ của 
mấy người tù chung phòng nữa, để ảnh xài. Hiểu không? 
Còn anh tù thứ hai thì ngoài cái chuyện không có làm bậy 
như anh tù thứ nhất, ảnh còn tìm cách liên lạc với quản giáo
để ảnh có một cái phòng rộng hơn , rồi ảnh trông bông, 
trồng hoa xung quanh cái phòng của ảnh. Hiểu không?
Như vậy, cái anh tù thứ hai ảnh khôn hơn anh tù thứ nhất 
đúng không? Nhưng mà cái điểm đồng giữa hai anh này là 
gì? Là ở tù hết, nghe kịp không? Vậy hiểu không? Cái điểm
khác là cái anh này, có vẻ ảnh biết nghĩ hơn anh chàng kia, 
nhưng mà điểm giống là cả hai đều tiếp tục ở tù hết. Nói 
một cách khác nữa, cả hai người đều uống thuốc, một anh 
trực tiếp uống thuốc đắng, mỗi lần uống là nó khổ dữ lắm, 
còn anh kia thì uống thuốc bọc đường, thuốc si rô, nhưng 



mà cái tác dụng thì tương đương. Nghe hiểu không?
Cho nên ở đây cả hai người đều Vô minh trong 4 đế thì 
người thứ nhất chỉ vì trốn khổ tìm vui, chuyện ác nào cũng 
làm. Còn hạng thứ hai, chỉ vì trốn khổ tìm vui mà chỉ tập 
trung làm việc thiện thôi. Như vậy thì mình thấy do Vô 
minh trong 4 đế, không thấy rằng mọi hiện hữu là khổ nên 
chúng sanh mới tạo ra các nghiệp thiện ác, nghe kịp chưa?
52:02
[19/10/2019 - 06:57 - elteetee]
Rồi bước thứ ba, do còn tạo nghiệp thiện ác, cho nên chúng 
ta còn có chỗ để đi đầu thai, sống ác, tức là sống bằng tham,
sân, si, sát sanh, tà kiến thì chúng ta còn có chỗ để chúng ta 
đi về cho nó thích hợp với bản chất ác của mình, sống ác thì
trở về với cõi ác, là về đâu ta? Là về mấy cõi sa đọa đó: địa 
ngục, ngạ quỹ, a tu la, súc sanh, nha. Sẵn đây tôi nói luôn, 
các vị có nghe chữ súc sanh không? Rất nhiều người Việt 
Nam, thật ra tôi nói chữ súc sanh là do tôi lỡ miệng, chữ súc
sanh không chính xác.
Chữ súc chỉ cho mấy con thú lớn, mấy con thú mình nuôi, 
mình kiểm soát được. Còn những con vi trùng lúc nhúc, nó 
không được gọi là súc sanh đúng không ta? Hiểu chưa? 
Như vậy mà nói súc sanh là chỉ nói mấy con lớn, mấy con 
nhỏ mình bỏ, cho nên trong kinh có cái chữ bàng sanh, là 
những cái con mà đầu với mình nó ngang nhau, nó không 
đủ ba chiều không gian gọi là bàng sanh, nhớ nha, cái chữ 
đó nó rộng hơn. 
Như vậy thì ta sống bằng cái loại tâm thức nào thì ta sẽ đi 
về cái cảnh giới tương ứng với cái loại tâm thức ấy. Nghe 
kịp không? Hôm qua tôi nói rồi, cái loại cây nó thích hợp ở 
vùng nước mặn thì chỉ có thể trồng ở vùng nước mặn, loại 
cây thích hợp ở vùng nước lợ chỉ về vùng nước lợ nó mới 
sống, loại cây thích hợp ở vùng nước ngọt thì chỉ về vùng 
nước ngọt nó mới sống, loại cây chỉ sống ở chỗ khô không 
thể đem tới chỗ ướt, loại cây sống ở dưới nước không thể 
đem trồng lên chỗ khô. Tôi ví dụ như cây sứ đỏ Thái Lan là 
mình tưới vừa phải thôi, tưới quá nó chết, có biết chuyện đó
không? Nhưng mà ngược lại, có những thứ mà mình gần 



như phải ngâm trong nước luôn nó mới sống như là thủy 
tiên, phải không ta? 
Đại khái như vậy, thì cây cỏ thảo mộc còn như thế, nói chi 
là chúng sanh có tâm thức. Tức là chúng ta mỗi người đều 
có một cái chỗ thích ứng với cái tâm thức, với cái bản chất 
của mình, cho nên trong từng phút, chúng ta đang dọn chỗ 
để mình về kiếp sau, gớm chưa? Trong mỗi phút trôi qua, 
chúng ta đang kín đáo xây dựng một cái villa cho mình 
hoặc là xây dựng một cái chuồng heo cho mình, chưa biết, 
tùy kiểu sống của mình thôi. Tôi nói hoài một cái hình ảnh 
là ngay bây giờ chúng ta đang là một ông bác sĩ, viện 
trưởng một cái bệnh viện, nhưng mà có thể một lát nữa 
mình tắt thở mình làm con chuột cống ở trong cái ống cống 
của bệnh viện, cái chuyện đó không có gì lạ hết, nha. Bởi vì
có một câu nói này rất là quan trọng: "Kiếp sau của chúng 
ta có thể chỉ là ngày mai". Nhiều người nghe nói kiếp sau 
họ tưởng nó xa lắm. Không! Có thể đêm nay, khuya nay, 
sáng mai, trưa mai, chiều mai, sáng mốt là kiếp sau của 
chúng ta. 
Khi mà tôi đang bắt đầu tôi bước vào cái phòng giảng thì có
một người Phật tử cho tôi biết rằng có một người quen của 
người thân của họ mới vừa qua đời, trong ngày nay phải 
không? Họ nhờ đại chúng trong cái pháp hội này dùng cái 
sức mạnh gia trì của đám đông, đức chúng như hải hồi 
hướng cái công đức thuyết pháp, nghe pháp đến cái người 
vừa mất là ông Trần Văn Lành, mong rằng ông cụ này bây 
giờ đang ở cảnh giới nào thì có thể cảm nhận được công 
đức của cái đám đông hướng về ông, để mà ông được an lạc
ở nơi chốn đó, và ông tiếp tục sống ở trong cái ánh sáng của
Phật Pháp, mà ông này cũng có cái duyên lớn, chưa có cái 
lễ cầu nguyện nào mà nó đông như vầy. Các vị không cần 
nói ra miệng, chỉ cần rãi lòng từ, mong cho ổng được như 
ổng muốn là được rồi.
Đừng có nghĩ rằng ổng là người dưng thì mắc mớ gì tôi, sai,
khi các vị có lòng thương người khác thì công đức đó lớn 
vô bờ, các vị có biết không? Nó đau một chỗ là Phật tử Việt
Nam, tôi nói thiệt đừng có giận tôi, Phật tử Việt Nam bị một



cái đau vô cùng, đó là thờ Phật mà không được học giáo lý, 
có những chuyện rất là bình thường ở bên Phật giáo Miến 
Điện, Phật giáo Thái Lan mà Phật tử Việt Nam không biết, 
đó là tất cả những người thờ Phật đều phải biết rằng, mỗi 
ngày ta phải có tối thiểu 5 phút để nghĩ đến vô lượng chúng 
sanh, nghĩ với tấm lòng thương và xót. Chỉ cần nghĩ thế 
này: 
Tất cả chúng sanh gần tôi, xa tôi, tôi thấy được hoặc không 
thấy được, mong cho người ta đừng khổ, đó là tâm bi.
Qua tới tâm từ, tôi mong rằng họ hãy được an lạc.
Vui với cái nhân lành, quả lành của người ta, đó là hỷ.
Và luôn nhớ rằng mỗi người đến với đời này có nghiệp 
riêng hết và giữ lòng bình thản, đó là xả.
Trong kinh nói mỗi ngày tối thiểu chúng ta phải có khoảng 
5 phút để nghĩ đến vô lượng chúng sanh. Sẵn ở đây tôi nói 
luôn, tại sao cái chuyện đó là vô lượng công đức? Là bởi vì 
trong kinh nói thế này nghe mới ghê nè. Cái người mà biết 
nghĩ đến vô lượng chúng sanh không có nhiều lắm, bởi vì 
chuyện đầu tiên là mình phải tin là có vô lượng thế giới. 
Hiểu không ta? 
Chuyện đầu tiên là anh phải tin có vô lượng thế giới và vô 
lượng chúng sanh thì anh mới có thể rãi cái lòng đại bi, đại 
từ của anh đến họ được. Mà cái hạng này không có nhiều. 
Và trường hợp thứ hai, đó là khi mình có niềm tin thì mình 
có đủ tình thương để mình nghĩ tới người khác hay không? 
Có nhiều người, cái lòng của họ, cái tình thương của họ 
không có ra tới ngoài ngỏ, họ chỉ lo được trong cái gia đình 
họ thôi, biết không? Cho nên: Cái giá trị, cái nhân cách của 
mỗi người nó lớn bé tùy thuộc vào khả năng yêu thương 
của họ. Cái câu này phải xâm lên người nữa, nghe kịp 
không? 
Tôi nhắc lại: Giá trị của một người không phải nằm ở chỗ 
anh ta có gì, nhận được gì, mà nằm ở chỗ anh ta cho được 
cái gì. Cho nên giá trị của một người nó nằm ở chỗ là anh ta
yêu thương được bao nhiêu kẻ, bao nhiêu người, trái tim 
anh ta chứa được bao nhiêu người, thì cái giá trị nằm ở chỗ 
đó. Thí dụ như bây giờ nói Đức Phật đi, cái giá trị của Đức 



Phật, cái đáng quí của Đức Phật là vô lượng vì trái tim của 
Đức Phật là vô biên, tuy nhiên phải nhớ câu này: Phật trí là 
vô biên, Phật lực là vô cùng, Phật tâm là vô lượng, nhưng 
không thể độ người vô duyên. Nó đã không có duyên rồi thì
3 ngàn vị Phật mà ngồi dầy đặc cũng không có độ được, bởi
vì nếu mà Chư Phật có thể độ được người vô duyên thì hôm
nay chúng ta lên tòa sen ngồi sạch hết rồi, nghe hiểu 
không? Có bao nhiêu Đức Phật đã ra đời và hôm nay 
nguyên một cái đám quân Nguyên nó còn ngồi ở đây, có 
nghĩa là Chư Phật cũng đã bó tay rồi, thầy chạy, bác sĩ chê, 
mà thầy chùa coi như sút dép luôn. Cho nên phải có cái 
lòng đại bi, nha.
Rồi, bây giờ tôi quay lại cái bài giảng, có nghĩa là do vô 
minh trong 4 đế, không có hiểu được rằng, hễ còn có mặt là 
khổ, cho nên mới có cái chuyện investment. Do không biết 
Iraq là một cái đất nước như thế nào, cho nên mình mới 
chạy đôn, chạy đáo để có được cái quốc tịch. Bây giờ hiểu 
chưa? Tôi dùng cái ví dụ đó phải hiểu, do không biết Iraq, 
do không biết Syria, do không biết Venezuela đang trong 
tình trạng thế nào, cứ là cắm đầu đi chạy cái quốc tịch, vô 
đó mới biết. Chúng ta y chang như vậy, nguyên một cái đám
người mình toàn là chạy quốc tịch Iraq không đó. Về đó các
vị cho tiền tôi cũng không dám đi, thấy ghê thấy bà. 
Thì đối với một người biết đạo là trong vô lượng vũ trụ 
không có nơi nào an toàn hết, là vì sao? Vì sao vậy? Vì cái 
khuynh hướng tâm lý chúng sanh là ác nhiều hơn thiện, 
đúng vậy không ta? Xấu nhiều hơn tốt. Chính vì cái xấu 
nhiều hơn tốt, cho nên cái người tốt nó ít hơn người xấu, 
đúng không? Đó! Và chính vì người tốt ít hơn người xấu 
cho nên mỗi lần chúng ta đầu thai mà chun ra gặp phần lớn 
là người xấu, mà hễ bản thân mình đã xấu mà gặp người 
xấu, xấu + xấu = big xấu. Có hiểu không? Có nghĩa là tha 
hồ làm bậy, mà hễ làm bậy là phải đi xuống, mà trong kinh 
nói rất rõ chỗ này: Từ cái thân cao cấp mà xuống cái thân 
hạ cấp chỉ cần 3 nốt nhạc thôi. Nhưng mà từ cái thân thấp 
mà lên trên trở lại nó lâu vô cùng. Bởi nên, bên Nho có một 
câu: Tùng thiện như đăng, tùng ác như băng: Làm thiện nó 



khó như là leo núi mà làm bậy nó dễ như là trượt tuyết, 
nghe kịp không? Làm bậy nó dễ ẹc hà. 
Chẳng hạn như mình còn biết một câu nữa, đó là chúng ta 
chỉ mất 3 năm đầu đời để học nói và chúng ta phải mất mấy 
chục năm cả đời để học im lặng. Câu này mấy bà tám hiểu 
rất rõ, có nhiều bà thà nhịn ăn không thể nhịn nói, thà nhịn 
đói không thể nhịn mồm, nói suốt, cho nên người ta mới nói
có một cách duy nhất để phân biệt con ruồi đực và ruồi cái, 
con ruồi đực chỉ đậu lon bia và ruồi cái chỉ đậu lên cái 
phone thôi. Nghe nói chứ tôi cũng chưa để ý. Cho nên...cái 
lớp này nó lạ lắm, giảng giáo lý thì nó ngáp mà giảng tào 
lao thì nó khoái. 
Rồi, đó là do Vô minh trong 4 đế, cho nên người ta mới có 
kỳ vọng, mong đợi vào các cảnh giới tái sanh. Và vì có 
mong đợi cảnh giới tái sanh, cho nên người ta mới còn có 
lòng mà làm thiện, hoặc còn có cái kẻ không tin vào cảnh 
giới tái sanh thì họ cắm đầu làm ác. Nghe hiểu không?
1:03:06
Như vậy thì do Vô minh trong 4 đế mới có nghiệp thiện ác, 
do có nghiệp thiện ác mới có tâm đầu thai các cõi, trong 
kinh nói thế này: Mỗi lần chúng ta có một tâm lành nó xuất 
hiện, nghe cho kỹ chỗ này nha, mỗi lần có một tâm lành nó 
xuất hiện trong đầu của chúng ta, thì coi như chúng ta đang 
kín đáo tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi lành. Mỗi lần 
chúng ta có tâm xấu xuất hiện trong đầu của mình thì lúc đó
mình đang kín đáo tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi khổ. 
Các vị hỏi tôi: Những cái tâm đầu thai đó nó nằm ở đâu? 
Xin thưa, một lúc nào đó đủ duyên nó sẽ xuất hiện, nghe 
hiểu không? Tôi hỏi cái này các vị hiểu nè: Đây là cây ổi, 
khi chưa đến lúc ra hoa thì những trái ổi nó trốn ở đâu? Quí 
vị hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? 
Đây là cái hộp quẹt, khi tôi chưa bật nó lên, lửa trốn ở đâu? 
Khi duyên hội đủ, gas, bánh xe, đá lửa và cái sức đẩy của 
ngón tay, những cái này cộng lại thì nó ra lửa, nhưng khi 4 
cái duyên này chưa hội đủ thì không thấy ngọn lửa đúng 
không? 
Tô Đông Pha có một bài thơ mà tôi rất là thích, ổng nói thế 



này: Tiếng đàn nằm ở ngón tay hay sợi dây đàn? Cái câu 
này nó hay vô cùng. Và có nghe cái câu: "Vạn pháp do 
duyên" không? Là chính là chỗ đó. Tiếng đàn không phải 
nằm ở ngón tay, cũng không nằm ở dây đàn, nhưng khi mà 
ngón tay chạm dây đàn thì ta nghe được tiếng đàn. Nghe 
kịp không? 
Thế giới này, vốn dĩ nhất thiết giai không, cái gì cũng 
không, mà sở dĩ nó có này, có kia là do nó hội các duyên 
mà có. Gớm như vậy, cho nên cái câu này phải xâm nữa: 
"Mọi thứ ở đời đều do các duyên mà có, và bản thân nó lại 
là duyên cho một tỷ thứ khác". Có hiểu không? 
Hôm qua tôi nói rồi, cái sợi tóc trên đầu mình đâu phải ngẫu
nhiên mà có, đúng không ta? Có hiểu không? Sợi tóc, mình 
học về chemical mình biết cái chất keratin để làm ra sợi tóc,
cái chất keratin không phải ngẫu nhiên mà nó có, mà do 
mình ăn uống nó mới có, đúng không? Như vậy thì sợi tóc 
nó được tạo ra bởi vô số điều kiện nó mới có, mà bản thân 
sợi tóc nó có thể là nhân duyên cho một cái khác hay 
không? Hồi hôm qua tôi nói rồi, bà xả tóc ngắn mà đi xa trở
về thấy trên gối có sợi tóc dài, nhà cháy, hiểu không? Đó là 
tôi chỉ ví dụ cho vui, nhưng đó là sự thật. Có nghĩa là trên 
đời này, chuyện gì, cái gì trên đời này nó cũng do vô số 
điều kiện mà có, và bản thân nó lại là duyên cho vô số thứ 
khác. Có hiểu không?
Một cái lá là nó do nhiều thứ nó mới có, mà khi nó mục nó 
rớt xuống nó lại trở thành phân, nó nuôi cái khác. Một giọt 
nước, khi nó bốc hơi về trời làm mây, mây rớt xuống làm 
nước, nước bốc hơi làm mây, nó cứ như vậy, cái này nó tạo 
ra cái kia. Hoặc như hôm qua tôi đọc cho các vị nghe về bài
thơ Con muỗi: 
Vì mày, tao phải đập tao, 
Vì tao, tao phải đập mày.
Vì mày tao phải đập tao lẫn mày, 
Vì mày tao đập cả mày lẫn tao.
Cả một cái dòng luân hồi là một hành trình đập muỗi, hỏng 
có khỉ gì hết. Tức là vì mình "đập" con muỗi, vì con muỗi 
mình "đập" mình. Cả một dòng luân hồi, khổ quá phải tìm 



cách giải quyết, giải quyết có hai cách, một là làm lành lánh
dữ để sanh về cõi vui; còn cách thứ hai khổ quá cướp nhà 
băng, chôm chĩa, lừa đảo, lật lọng, lươn lẹo để có tiền. 
Như vậy thì để giải quyết cái khổ này chúng ta lại tiếp tục 
đi gieo cái khổ khác, trong kinh gọi là khát nước mà uống 
nhầm nước muối. Và chúng sanh đa phần khi không biết 
Phật Pháp, chúng ta giải quyết đau khổ theo cách của người
bị bệnh lác. Có hiểu không? Càng ngứa càng gãi, càng gãi 
càng đã, càng đã càng gãi, càng gãi càng lỡ, càng lỡ càng 
ngứa, càng ngứa càng gãi, càng gãi càng lỡ, mà nó cứ ngứa,
gãi, đã, ngứa, gãi, lỡ, ngứa, gãi, đã, ngứa, gãi, lỡ, mà nó cứ 
làm suốt như vậy. 
Khi các vị ra khỏi pháp hội này, có người hỏi các vị đã nghe
được cái gì? Các vị nói "Tôi hỏng có nhớ, chỉ nghe ông sư 
nói cuộc đời này là một cái hành trình gãi lác". Nghe kịp 
không? Thì cái hành trình gãi lác ấy được thực hiện trên hai
cách, cách một là cách thiển cận, cách hai là cách sâu sắc.
Thiển cận là sao? Là chữa ngay tại chỗ, có nghĩa là không 
có tiền là chôm, không có tiền là đi gạt.
Còn cái cách sâu xa hơn đó là, một là sống tri túc lại, thứ 
hai là học hạnh bố thí để đời sau sanh ra đừng có nghèo 
nữa.
1:08:16
[19/10/2019 - 07:46 - elteetee]
Trong kinh kể lại có một câu chuyện rất là xúc động, Bồ tát 
Thích Ca Mâu Ni có một kiếp đó Ngài là một thầy thuốc rất
là giỏi, mà Ngài mát tay lắm, bệnh gì vô Ngài rờ rờ, người 
ta mới thấy mặt Ngài là người ta hết bệnh rồi, mà có người 
nghe Ngài nói một câu là họ thấy khỏe rồi, còn có người thì
Ngài đang ăn cơm, Ngài hốt cho nắm rau đưa về sắc nước 
uống cũng hết, mà cái đám người tới coi bệnh nó đông như 
quân Nguyên. Có một lần, Ngài nói với người nhà, Ngài 
thấy người ta đông quá, Ngài nói: "Nó đông quá vậy trưa 
nay nó ăn cái gì, thôi nấu cơm cho họ ăn đi". Nó chỉ ăn cơm
của nhà Ngài nó cũng hết bệnh nữa, dễ sợ như vậy. Cho nên
là Ngài nổi tiếng, Ngài giàu lòng nhân mà mát tay, bệnh gì 
chữa cũng hết. Rồi cuối cùng về già, chữa bệnh cho người 



ta mà bản thân Ngài cũng bệnh chứ, Ngài cũng già, thì lúc 
đó Ngài là một vị Bồ tát mà, Ngài có một suy nghĩ rất là lạ, 
Ngài nghĩ thế này: "Người bệnh thì chữa hoài không hết, 
sao không có thể nào chữa dứt được? Cái đám này chữa 
xong nó lòi ra cái đám khác, mà tất cả những cái chuyện 
bệnh hoạn này từ đâu ra? Là từ tâm bệnh ra". Thân bệnh nó 
từ tâm bệnh ra, hiểu không? "Có nghĩa là nó do luân hồi 
sanh tử mới có mang cái thân này. Chỉ có cách ta làm thành 
Phật, ta mới độ được họ rốt ráo nhất". Nghe kịp không?
Ngài mới làm các hạnh lành và phát nguyện quả Phật. Dĩ 
nhiên cái đó không phải là một kiếp, nhiều lắm mà trong đó 
có một kiếp là thầy thuốc mà có suy nghĩ như vậy.
Có nghĩa là chúng ta có hai cách giải quyết vấn đề, một là 
đau đâu giải quyết đó, còn thứ hai là giải quyết ngay từ gốc.
Chẳng hạn như có một ông bác sĩ ổng mới ra trường, có 
người bị xóc cây gỗ chở tới ổng, ổng nhìn tới nhìn lui ổng 
không biết phải làm sao, ổng đi vô ổng lấy cây cưa, ổng cưa
sát, ổng nói: Tôi bác sĩ ngoại khoa chỉ lo tới đây thôi, còn 
cái phần từ cái da trở vô chỉ cho cái ông internal. Nghe kịp 
không? Đa phần chúng ta là giải quyết theo kiểu đó, tức là 
chúng ta chỉ giải quyết cái trước mắt, chúng ta không nghĩ 
tới cái cội nguồn sâu xa bên trong, nghe kịp không? 
Cho nên, chẳng hạn như, tại sao chúng ta phải tìm đến Phật 
Pháp? Là bởi vì chúng ta thấy khổ, chúng ta sợ sanh tử luân
hồi, cho nên đến với Phật Pháp. Nhưng có một điều, khi 
chúng ta vào chùa ăn một bữa cơm, rồi nghe tiếng chuông, 
nghe mùi khói nhang, nhìn cái quang cảnh trong sân chùa 
chúng ta nghe nó lắng lòng, tưởng như vậy là đủ. Sai. Cái 
buồn hồi sáng mình đem vô chùa bây giờ nó lắng, nhưng 
mà một chén cơm chùa, một chút khói nhang, một hình ảnh 
Phật, đồng ý giúp mình nguôi ngoai ít nhiều, nhưng đó có 
phải là giải pháp rốt ráo không? Không, làm sao được. 
Mình phải học giáo lý, mình phải thực tập lời Phật thì mình 
mới an lạc hẳn hoi, rốt ráo, dứt điểm, nha. 
Chứ còn mà buồn quá chạy vô chùa rồi khóc với thầy, thầy 
an ủi hai, ba câu, xong rồi cái thầy: "Xuống ăn cơm đi con, 
rồi ra rửa mặt sạch sẽ, lau nước mắt đi con", nghe êm êm 



cái là rồi chạy về nhà. Hễ nước mắt ráo là bắt đầu môi lại 
mỉm cười, đó là phàm phu. Trong kinh nói người ngộ tánh 
không phải như vậy, thứ nhất, người ngộ tánh không có 
khóc, mà một khi đã khóc, dầu nước mắt đã khô nhưng 
người có ngộ tánh tiếp tục tìm hướng giải quyết vấn đề còn 
lại. 
Còn cái đám mà độn tánh lại khác, nước mắt khô rồi nụ 
cười nở ra, có hiểu câu này không? Nước mắt khô rồi thì nụ
cười nở ra có nghĩa là nó tiếp tục nó yêu đời nữa. Rồi mai 
mốt nó đụng chuyện, u đầu sứt trán, lại nhớ tới Phật, cứ như
vậy, đa phần chúng ta là như vậy.
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Cho nên trong kinh nói có 4 loại ngựa: 
Loại ngựa thứ nhất: thấy cái dáng roi là nó chạy,
Loại ngựa thứ hai: quất một cây nó mới chạy,
Loại ngựa thứ ba: đánh nhiều nhiều nó mới chạy,
Loại ngựa thứ tư: đập chết nó cũng không chạy, loại ngựa 
thứ tư này thường người ta đem làm thịt. Bên Pháp họ ăn 
thịt ngựa. 
* Nhưng mà con người cũng y chang như vậy chứ không 
phải là ngựa thôi. Có những người họ thấy cái dáng roi là 
họ chạy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ chỉ nhìn thấy cái 
cảnh đời không mắc mớ gì tới họ là họ đã muốn đi tu rồi.
* Cái hạng thứ hai là họ phải đợi cái chuyện gì đó nó xảy ra
trong những người họ quen biết thì họ mới bị sốc, nghe kịp 
không? Chứ còn mình ngày nào mình đi ngang bệnh viện 
mình cũng biết có người chết thì lòng dững dưng, nhưng mà
có người họ phải đợi trong số người quen họ có người bị cái
gì đó, họ mới hết hồn họ mới lo tu hành.
* Rồi cái hạng thứ ba là phải đợi cái chuyện nó xảy ra trên 
đầu của mình, mình mới chịu tu. Có nghĩa là mình phải bị 
sanh ly tử biệt, chuyện xảy ra trong gia đình của mình hoặc 
trên người của mình đó, mình mới chịu tu.
* Và cái hạng thứ tư là chuyện gì chuyện chết bỏ, không 
thèm tu.
Nghe kịp không? Đó, 4 hạng chúng sanh như vậy đó.



Cho nên, chúng sanh ở đời này sanh lão bệnh tử giống hệt 
nhau, nhưng khác nhau ở một điểm là cái cảm nhận của mỗi
người trước cái sanh lão bệnh tử đó như thế nào? Nhớ nha. 
Như vậy thì đêm nay mình học duyên khởi, dĩ nhiên đêm 
nay ở đây có nhiều người lần đầu học thì nghe nó hơi kỳ, 
hơi hỏng có quen, nhưng mà tôi mong mỏi ai có lòng cầu 
giải thoát, thiết tha giáo lý thì đêm nay các vị nên lắng nghe
tôi ôn lại 12 duyên khởi, nghĩa là 12 cái này là cái hành 
trình sanh tử của chúng ta. Học xong đêm nay chúng ta phải
hiểu tại sao tôi có mặt trên đời này: À! Thì ra đầu tiên hết 
thảy là do Vô minh trong 4 đế, không biết được 4 cái sự thật
hồi nãy tôi nói: 
một là mọi hiện hữu là khổ, 
thích cái gì cũng là thích trong khổ, 
muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, 
và sống bằng 3 nhận thức trên chính là hành trình thoát khổ.
Khi không biết được 4 cái này thì gọi là Vô minh, chính vì 
Vô minh nên mới có chuyện là chúng ta làm các nghiệp 
thiện ác. Nghe kịp chưa?
Rồi bây giờ tiếp theo, khi mà chúng ta tạo nghiệp thiện ác 
có nghĩa là chúng ta đang kín đáo, âm thầm lặng lẽ tạo ra 
các tâm đầu thai, nghe kịp chưa? Rồi các vị hỏi tôi: Vậy 
chứ mấy cái tâm đó bây giờ nó trốn ở đâu? Thì hồi nãy tôi 
đã ví dụ rồi, khi duyên chưa có ta không thấy nó, nhưng 
không phải không thấy mà nói rằng nó không có. Rồi, hôm 
nay tôi nói chuyện này còn động trời nữa, mình muốn tin 
cái gì thì mình cũng cần có bằng chứng hiển nhiên, đúng 
không? Nhưng mình muốn bác cái gì mình có cần bằng 
chứng không? Cần chứ, thêm một người độn tánh nữa! 
Nhiều người họ nói: Tái sanh, luân hồi, quả báo không có 
chứng minh được cho nên tôi không tin. Đó là một thái độ 
rất là phản khoa học, chúng ta chỉ tin cái gì mà mình chứng 
minh được, nhưng mà mình muốn bác cái gì mình cũng 
phải chứng minh được, nghe kịp không? 
Bà con nghe tôi giảng hoài, bà con còn nhớ tôi kể câu 
chuyện của tôi tại Việt Nam, lần đó tôi giảng trên chùa 
Phước Sơn, tôi giảng xong tôi về cái cốc ở dưới suối tôi 



nghĩ, thì có một cái ông cán bộ, thiếu tá của Việt cộng, ổng 
về hưu rồi ổng lên chùa tìm sự thanh thản, tóc bạc trắng, 
ổng nghe giảng xong cái ổng đi mon men theo mình xuống 
dưới suối, ổng nói "Thầy, tôi cũng thích đạo lắm, tôi cũng 
thích thiền lắm, tôi cũng mến Phật lắm, nhưng mà có cái 
chuyện này tôi là người cộng sản tôi khó chịu lắm, mà tôi 
hỏi hoài nhiều nơi mà tôi không có thỏa mãn, thì tôi gặp 
thầy nào tôi cũng hỏi hết á. Đó là thầy có cách nào mà thầy 
chứng minh được có kiếp trước, kiếp sau, có luân hồi, có 
quả báo, thầy chứng minh được cả đời này tôi đi theo thầy".
Tôi nghe ổng nói tôi gãi gãi đầu, tôi nói "Bác ơi, tôi làm sao
chứng minh cho bác thấy được, nhưng mà thôi bây giờ vấn 
đề nó như thế này, bác nói rằng nếu mà tôi chứng minh rằng
mấy cái đó có bác theo tôi, còn bây giờ bác chứng minh 
mấy cái đó không tôi theo bác". Nói vậy hiểu không? Ổng 
cám ơn rối rít luôn, ổng nói "Cái đó là cái trẩm muốn nghe, 
cái đó đó". Sao lúc đó ma nó nhập tôi, tôi khôn bất tử, tự 
nhiên nó khôn vong, tự nhiên nó phun ra cái câu đó mà bây 
giờ tôi nghĩ tôi còn thấy khoái, cái năm đó tôi mới có hai 
mấy tuổi thôi. Mà tôi nói: Bác nói rằng tôi chứng minh 
được bác theo tôi, ok, bây giờ tôi chứng minh không được, 
nhưng mà bác, tôi khoái bác đó, bây giờ bác chứng minh là 
"Không" một cái là tôi theo bác liền, thì ổng nghe cái mặt 
ổng giống như đắc đạo vậy, nó sáng rở ra. 
Nhớ nha, bây giờ mình đang nói chuyện luân hồi, thì bây 
giờ các vị hỏi tôi: Vậy chứ sư nói mỗi lần mình có cái ác 
niệm hay thiện niệm là mình đang kín đáo tạo ra tâm đầu 
thai, như vậy thì mấy cái tâm đó nó nằm ở đâu? Tôi đã nói 
rồi, nó chính là lửa trong cái hộp quẹt, nó chính là hoa, là 
trái trong một cái cây chưa đến mùa, hiểu không? Nó chưa 
đến mùa thì mình không có thể chỉ nó ra được. 
Trong kinh có một cái câu chuyện thế này đáng để bà con 
suy nghĩ, có nhiều người nói "Tôi không thấy báo ứng nhân
quả nên tôi không tin". Thì có một vị A La Hán nói thế này 
"Con à, nó phải có đến lúc thì nó mới trổ ra chứ, và thứ hai, 
lúc nó trổ ra con có biết nó là quả hay không?" Nói vậy 
hiểu không ta?



Thứ nhất là cái gì nó cũng phải có lúc, dầu cái hoa, cái cọng
cỏ nó phải có lúc, có thì nó mới ra chứ đâu phải muốn búng 
tay là nó ra đâu. Thứ hai, lúc mà nó trổ làm sao con nhìn mà
con biết nó là quả của cái gì? Hiểu không? Thì cái người 
mà hỏi Ngài câu đó, nghe Ngài nói như vậy thì họ đã thấm 
một mớ rồi, nhưng họ hỏi thêm "Thưa Ngài, Ngài cho con 
thí dụ được không? Ngài mới kể cho ổng nghe một câu 
chuyện, Ngài nói:
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Ngày xưa, có cái ông nhà giàu đó ổng có hai vợ, một vợ bé 
và một vợ lớn. 
Có cái ông đó bà vợ trách ổng: Tại sao mà ông thương vợ 
bé hơn là vợ cả? Thì ổng mới nói thế này, ổng nói: Trong 
nhà giàu út ăn, nghèo út chịu, vợ bé nó nhỏ nhất nhà phải 
thương nó. Bởi vì có nhiều ông nói là: Trong nhà ai đẹp 
bằng sen, là chỗ đó. Con sen là đẹp nhất, bởi vì nó nhỏ nhất
nhà. Đàn ông chúng tôi thì khoái con sen lắm, hay này nọ 
với con sen lắm, nó nhỏ nhất nhà mà, nó thấp cổ bé miệng, 
nó là lê dân bá tánh là phải thương nó.
Rồi bây giờ trở lại chuyện hồi nãy, đó là cái ông này ổng có
hai vợ, một bà bé và một bà lớn, thì theo cái lệ Ấn Độ thời 
xưa, lớn bé không quan trọng, mà bà nào có con trai, cái đó 
mới quan trọng. Hiểu cái đó không? 
Mà người Tàu cũng vậy đúng không? "Nhất nam viết hữu, 
thập nữ viết vô", một đứa con trai kể là có, mười đứa con 
gái kể là không. Chưa hết, "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi 
đại", tội bất hiếu có ba trong đó cái tội mà không có con nối
dõi là tội nặng nhất.
"Bất hiếu hữu tam" là gì ta? Một, không phụng dưỡng cha 
mẹ. Hai, thấy cha mẹ làm quấy không cản. Ba, không chịu 
có con trai. 
"Vô hậu vi đại" là không có cu Tí, cu Tèo là tội nặng nhất. 
Thì Ấn Độ cũng vậy đó.
Và nói tới đây tôi mới nhớ lời của sư phụ tôi, có một người 
đó bả đẻ toàn là con gái không, bả tới bả than, lúc đó tôi 
cũng ngồi kế bên sư phụ, cái bả than, bả nói: Nhà con xui 



quá, muốn có con trai mà không được, cứ ráng, rặn rặn riết 
giờ nó ra 9 đứa con gái. Thì sư phụ tôi nói một câu mà tôi 
thích quá thích: 
Hồi xưa thì có một ông vua ổng đến ổng đang nghe Đức 
Phật thuyết pháp, thì có một người trong cung ra nói nhỏ 
nhỏ với ổng cái gì đó, ổng đang vui tự nhiên ổng sa sầm, thì
Đức Phật mới hỏi thế này "Đại vương có an lạc không?", 
Ngài chỉ hỏi nhẹ vậy thôi, ổng nói "Dạ thưa Ngài, con gặp 
Thế Tôn là con an lạc lắm lắm lắm, nhìn Thế Tôn con an 
lạc, nghe Thế Tôn nói con an lạc, nghĩ về Thế Tôn con an 
lạc, nhưng hồi nãy con hơi có một tí thiếu an lạc là tại vì 
trong cung báo ra là hoàng hậu chiều nay mới sanh công 
chúa, con không có khoái". Thì Phật hỏi thế này "Đại 
vương nên nhớ bao nhiêu người đàn ông vĩ đại nhất trên thế
giới đều do đàn bà đẻ ra, tại sao lại coi thường phụ nữ?". 
Ổng nghe vậy ổng vui trở lại và "Con tim đã vui trở lại", 
"Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng". Có nghĩa là khi mình coi 
thường con gái, mình quên một chuyện là tất cả những 
thằng đàn ông ngon lành nhất là đều do con gái nó đẻ ra 
chứ thằng đàn ông nào nó đẻ được đâu. Ngay cả nó chuyển 
giới hình như nó cũng chưa đẻ được phải không? Nó đâu đủ
điện nước đâu nó đẻ. Mình cứ nói lạc đề riết, nhưng mà 
không phải lạc đề, bởi vì tôi muốn bà con khi nghe tôi 
giảng, bà con học được tùm lum chuyện, hiểu không? Cho 
nên chịu khó ăn buffet chứ còn đãi món nghèo lắm. 
Hai cô này đó, cô vợ bé cái bụng cổ lúp lúp, còn cô vợ cả 
thì bao nhiêu năm qua cái bụng vẫn phẳng lì không có dấu 
hiệu, thình lình thì cái ông nhà giàu lăn đùng ra chết, hiểu 
không? Thì lúc đó các vị biết tâm trạng của bà vợ lớn, bả 
nóng ruột lắm, bả mới kêu bà vợ bé bả nói thế này: Ảnh mất
rồi, cái vị trí của cô trong nhà này hoàn toàn tùy thuộc vào 
cái đứa nhóc trong bụng của cô, bây giờ nó là trai thì cô còn
có phần, mà nó là gái thì mời em đi. Mà cứ ngày nào cũng 
nhắc cổ vậy hết, cuối cùng cổ nôn nóng cổ đi vô trong 
phòng cổ tự rọc ra, nghe hiểu không? Rất may mắn, chuyện
đó không có thật. Ngài chỉ kể thôi, rồi Ngài hỏi cái ông mà 
vấn đạo "Theo ông, hành động như vậy có thông minh 



không?", ổng nói "Thưa Ngài, ít nhất cũng phải 9 tháng 10 
ngày chứ". Ngày xưa đâu có siêu âm như bây giờ, ổng nói 
"Thưa Ngài, ít ra 9 tháng 10 ngày sanh ra mới biết, có ai mà
đi tìm kết quả sớm như vậy". Hiểu không? 
Thì Ngài nói, cũng vậy, vấn đề nhân quả y chang như vậy, 
cái gì nó cũng có lúc, có thì, chúng ta không thể cưỡng cầu, 
khiên cưỡng được, hiểu không? Hiểu chưa? Các vị hỏi tôi 
những gì tôi vừa kể ở đâu? Dạ, đó là Kinh Tệ túc trong 
Trường bộ. Cái điều mà tôi kỵ nhất đó là thuyết pháp, kể 
cho bà con nghe cái này, cái kia mà toàn là do mình tưởng 
tượng không là không được, nha. 
Thì cái câu chuyện mà tôi vừa kể nằm trong Kinh Tệ túc 
của Trường bộ kinh, vào google đánh, bài kinh đó bà con 
đọc nó đã vô cùng, bản kinh đó nó cho mình những câu trả 
lời về nhân quả luân hồi, báo ứng, kiếp trước, kiếp sau bằng
những ví dụ rất là xác đáng và rất là dí dỏm, hóm hỉnh, rất 
là thông minh, nha.

[20/10/2019 - 06:23 - elteetee]
Giờ tôi quay trở lại, có nghĩa là khi mà mình có một cái 
thiện niệm hay ác niệm là mình đang kín đáo tạo ra một cái 
tâm đầu thai về một cái cõi nào đó mà ngay bây giờ mình 
không thấy được, nhưng mà khi đủ duyên thì nó sẽ có.
Sẵn đây tôi nói luôn, đủ duyên là sao? Trong kinh nói thế 
này, vô số kiếp luân hồi về trước, vô số là sao ta? Phật nói 
rằng cái thời gian luân hồi nó nhiều đến mức mà cái số sửa 
mẹ mà mỗi người bú nhiều hơn nước 4 biển, nước mắt mà 
mỗi người đổ ra trong dòng luân hồi nó nhiều hơn nước 4 
biển, máu mà mình đổ ra vì tai nạn, vì bệnh hoạn nó nhiều 
hơn nước trong 4 biển, rồi mồ hôi cũng vậy mỗi người mình
đổ ra trong dòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong 4 biển. 
Có nghĩa là máu, nước mắt, mồ hôi và sửa mẹ của mỗi 
người mà trong dòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong 4 
biển. Các vị biết dòng luân hồi nó dài dữ lắm, nha. Các vị 
biết tôi buồn ngủ dữ lắm, các vị biết không? Ngay lúc này 
tôi dám nhận tôi là thiên tài vì những gì tôi nói có trời biết 
thôi. Trong vô số kiếp luân hồi, chúng ta tạo rất là nhiều 



nghiệp, 1, 2, 3, 4,... n kiếp, n trong toán là countless, ok, thì 
cái thiện niệm là cái nghiệp lành lúc này nè nó cho quả chỗ 
này nè, hiểu không? Rồi cái này nó cho quả chỗ này, hiểu 
không ta? Nhưng nó có trường hợp là cả 3, 4 nghiệp nó hè 
nhau nó trổ ngay chỗ này, hiểu không? Tức là có lúc nó rãi 
rất là đều, nhưng có lúc nó tập trung vào một chỗ cho nên 
nó mới xảy ra cái tình trạng nhà giàu, đẹp trai nhưng yểu 
mệnh, nghe kịp không? Tức là nghiệp lành, nghiệp xấu nó 
đè nhau nó trổ cùng một lúc, bởi nó có trường hợp "Cuốc 
đất trông khoai, quạ vô ăn chuối", không phải, "Phước bất 
trùng lai, họa vô đơn chí". Buồn ngủ quá nó nói lộn vậy đó!
Hỏng sao, trứng vịt còn lộn mà. 
"Phước bất trùng lai" nghĩa là nhiều khi bao nhiêu cái xui 
nó đổ một lúc, nghe kịp không? Hoặc bao nhiêu cái phước 
nó đổ cùng một lúc hoặc nó mix: xui, hên, hên, xui. Mà rốt 
ráo nhất là câu này "Phúc hề họa chi sở phục, họa hề phúc 
chi sở tề", trong mỗi cái phúc luôn luôn có họa ẩn trong đó 
và trong mỗi cái họa luôn luôn có phúc ẩn trong đó. Vấn đề 
là ta biết khai thác hay không? Có hiểu không? 
Cách đây mới mấy hôm có bà sư cô, bả bị cancer ngực bả 
chết, trước khi bả chết bả nói một câu rất là thấm thía, bả 
thấy mấy cô em bả nói rằng "Chị không muốn đi sớm bởi vì
còn nhiều việc dở dang, nhưng mà chị phải nói thiệt với 
mấy em một điều phải đối diện với cái chết mình mới tu ra 
trò, ra hồn được". Hiểu không? Dạ, phải nói là khi có những
trường hợp mà gặp chuyện xấu lúc đó mới là cái lúc mà ta 
mới phát huy hết cái khả năng thật sự của mình, và lúc đó 
mình mới biết ai là người bạn tốt thật sự. Bởi vì có nhiều 
người chỉ là bè chứ không phải là bạn, có những người chỉ 
là bạn ăn nhậu chứ không phải là bạn sanh tử. Có hiểu 
không? Ở trong Tiếng Anh có chữ companient, có nghĩa là 
bạn bè đó, nó từ Tiếng Latin là "com", chữ "co" giống như 
coexist là cộng, là chung, là với, là cùng, together. Còn chữ 
"pan" trong Tiếng Latin là bánh mì.
Cho nên chữ companient là người có thể share với mình 
một ổ bánh mì, còn bình thường bây giờ mình chỉ share bàn
nhậu thôi, nhậu thì kêu, hỏng có nhậu thì thôi. 
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Cho nên trong vô số kiếp luân hồi thì mình tạo vô số 
nghiệp, những cái nghiệp đó đến lúc thích hợp thì nó trổ, 
trong kinh nói thế này giống như một cái chuồng bò nhiều 
con, mỗi sáng mình mở cửa ra thì con nào nó đứng gần cửa 
chuồng nhất thì con đó đi ra trước, đúng không? Bây giờ 
hiểu chưa? Thì khi mà mình cả đời tu hành mình làm phước
hoặc cả đời mình ác ôn côn đồ, cà chớn, lưu manh không 
quan trọng, quan trọng nhất là lúc mà cận tử, ngáp ngáp, lúc
đó vô số cái nghiệp kiếp trước, nghiệp nào mà nó nhằm 
ngay cái lúc trổ ngay lúc đó là nó dắt mình đi. Cho nên 
nhiều khi cả đời mình tu hành rất là khả kính, nhưng tắt thở 
lại đi đọa. Còn cái thằng kia nó cà chớn nhưng mà nó chết 
rồi nó lại đi lên. Là tại vì ngay cái lúc nó tắt thở là nhằm cái
lúc mà cái quả lành kiếp trước nó trổ. Hiểu không ta? 
Cho nên đừng có lấy làm lạ là tại sao nhiều người cực kỳ ác
ôn mà coi như đời nó may mắn vô cùng luôn, còn có nhiều 
người nó hiền lương vậy, mà nó xui banh xác luôn, là tại 
sao? Là như thế này, tôi 10 năm về trước tôi siêng vô cùng, 
tôi trồng nào là măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bưởi, ổi, 
tùm lum hết. Mấy năm nay tôi làm biếng, nhưng mà đủ 10 
năm thì mấy cái cây mà 10 năm trước tôi trồng đó bây giờ 
là lúc tôi đang thu hoạch, đúng không?
Còn cái bà này 10 năm trước bả làm biếng không có tả xiết, 
nhưng mấy năm gần đây thì bả lại rất là siêng. Thì năm nay 
tôi có sầu riêng ăn, mặc dầu tôi rất làm biếng, còn bả năm 
nay tuy bả rất là siêng nhưng bả có sầu riêng ăn không? 
Why? Chưa tới, chính xác. Cho nên người không có rành, 
đi ngang thấy bả quần quật, quần quật; còn tôi thì tôi cứ dật 
dựa vầy mà sầu riêng đầy nhà hễt trơn, ăn hỏng hết, mà vừa
ăn vừa bán, vừa cho vừa tặng mà hỏng kịp luôn đó. Còn bả 
là bả ra bả lạy cây sầu riêng mà cũng không có được cái 
bông nữa, tại sao? Vì nó chưa có đến lúc. Nghe kịp chưa?
Cho nên là cứ mỗi lần mà ta có một thiện niệm hay ác niệm 
thì ta đã kín đáo tạo ta một cái tâm đầu thai cho kiếp khác, 
và cái tâm đầu thai đó nó sẽ xuất hiện vào một cái thời điểm



nào đó tùy vào cái lực mạnh của lúc mình tạo nghiệp. Có ba
cái làm nên cái lực mạnh và yếu cho một nghiệp, có còn 
nhớ không?
Một, đối tượng tạo nghiệp là cá nhân hay tập thể, đức độ 
hay không đức độ.
Hai, tâm trạng của mình lúc tạo nghiệp mạnh hay yếu. Thí 
dụ như mình cố ý cắt cổ gà cái tội nó khác, còn đằng này 
mình cầm cái ly nước sôi mình tráng mình hất ra, nó nhẹ 
hơn cắt cổ gà, đúng không? Nhưng mà khi mình hất một ly 
nước sôi vậy thì nó chết lũ phũ ở ngoải, nha. Cho nên có hai
loại nghiệp vô ý và cố ý.
Nghiệp cố ý có nghĩa là hôm nay mình cố ý mình giết người
ta thì mai mốt mình bị đứa khác nó cố ý nó giết lại.
Còn nghiệp vô ý là hôm nay mình vô ý mình giết cái con gì 
đó, mai mốt mình cũng bị một tai bay họa gởi nào đó mình 
chết, hiểu không? Như đang đi cột điện ngã, chết. Hoặc là 
đường đèo đá bị lở không hay, lái xe đi luôn. Và ngày xưa 
tạo nghiệp vô tình, hôm nay chết cũng một cách random, 
hiểu không ta? Hay lắm, có nghĩa là cái nghiệp nó rất là 
chặt chẽ. 
Trong kinh Đức Phật dạy thế này: Có trường hợp nghiệp 
trắng thì cho quả trắng, nghiệp đen thì cho quả đen, nhưng 
có trường hợp trắng đen nó mix nhau thì sẽ cho quả mix cả 
đen lẫn trắng. Trong kinh dạy có cái cô đó cổ gặp một vị A 
La Hán ôm bát đứng trước nhà cổ, mà trong kinh nói các vị 
đã đắc A La Hán rồi thì cái lòng từ của các Ngài lớn lắm, 
các Ngài không có làm cái chuyện nhóm lửa hoặc là đào đất
bởi vì như vậy nó sẽ gây thương tổn cho chúng sanh. Mà 
cái vị A La Hán Ngài ở trên núi Ngài cần một cục đất sét tốt
để làm việc, cho nên buổi chiều Ngài mới đi xuống cái lò 
gốm, A La Hán thì buổi chiều đâu có đi bát, nhưng mà Ngài
ôm bình bát Ngài đứng chỗ lò gốm, mục đích của Ngài là 
Ngài xin đất sét thôi. Thì cô con gái của ông chủ lò, cổ dòm
Ngài cổ nói: "Muốn xin đất hả?" ... Thì cổ nhìn Ngài cổ hỏi 
Ngài muốn cái gì thì Ngài nói muốn xin một ít đất, thì cổ 
mới nói câu này, nghe cho kỹ nè: "Đàn ông con trai, sức 
vóc như vậy, một cục đất sét cũng không kiếm được mà tới 



đây xin". Nghe kịp không? Tưởng xin cái gì quí hiếm, ai 
ngờ đất sét mà cũng lại chỗ có sẵn mà xin, sao không ra bờ 
sông, bờ suối mà lấy. Miệng nói vậy mà tay vẫn lựa cái cục 
ngon nhất bỏ vô bát, hiểu không ta? Cho, nhưng miệng 
cũng phải đớp vài câu cho nó đã, hả cái nư của bà. Mà bả 
không hề biết rằng cái người mà bả cho cục đất là một vị A 
La Hán. Như vậy thì bả miệng cầu nhầu mà tay thì vẫn lựa 
chỗ tốt nhất mà cho, thì bả không biết là bả vừa tạo cái 
nghiệp vừa đen lẫn trắng. Do cái tâm cầu nhầu một vị A La 
Hán nên sanh ra đời đời kiếp kiếp bả xấu hơn tôi nữa. 
Nhưng mà do cái phước mà bả lựa miếng đất mà tốt, mịn, 
không có sạn, không có tạp chất, lúc bả lựa bả có ý là mịn 
nha, không tạp chất nha, thì lúc bả nghĩ tốt nha, bả lấy. Bả 
sanh ra bả xấu ma chê quỉ hờn do bả hay cầu nhầu với Ngài
đó, nhưng mà do cái tâm lựa cái mịn cho nên bả có cái 
phước rất là lạ, ai mà chạm bả rồi mà thì về bán nhà đội bàn
thờ đi theo, hiểu không?
Cho nên có nhiều ông mê vợ bé mà vợ bé xấu hơn vợ cả, 
chuyện ấy vì sao, chỉ có chàng biết. Bây giờ hiểu rồi há? Có
nhiều cái người lạ lắm, họ có một cái mùi nói rằng thơm thì 
khômg được nhưng mà nó như lia thia quen chậu, hương 
gây mùi nhớ nó có một cái gì đó rất là riêng mà nó quến cái 
kẻ kia bỏ không được. 
Thì cái chuyện trong kinh kể dài lắm. Có cái kiếp đó nàng 
sanh ra làm con gái, con nít nhà quê ban đêm chơi cút bắt, 
thì nhà quê không có đèn đóm gì hết á, tối mù mù vậy đó. 
Thì ông vua của cái xứ đó đang cải trang vi hành, biết 
không? Có nghĩa là ổng mặc đồ thường dân ổng đi coi dân 
tình ra sao, thì ổng đang đi vô tình cô bé này chạy ngang 
chạm nhầm ổng, chạm nhầm ổng ổng bị điện giựt, đêm đó 
ổng về ổng không ngủ được. Sáng hôm sau ổng cho người 
tới điều tra cái xóm đó, ổng nói đứa nào mà hôm qua chơi 
5, 10, 15, 20 đó, bắt hết vô trong cung, dĩ nhiên đem vô thì 
con trai ổng đẩy ra chỉ giữ lại con gái thôi, thì ổng mới sờ 
từng đứa, sờ trúng cô bé nhỏ này, cô bé này 16 tuổi, theo 
Ấn Độ ngày xưa 16 tuổi thì lấy được, ổng lấy, ổng mê lắm, 
mà bả xấu ma chê quỉ hờn mà có một mình ổng biết là bả 



tuyệt vời cở nào, chạm đâu điện giựt đó. Rồi trong cung có 
nhiều người họ ghét ổng quá bởi vì họ không có phục, nó 
xấu quá mà nó đi hội nghị quốc tế lúc nào nó cũng đi đầu 
hết trơn, đi bằng air force one làm sao người ta hỏng tức, 
cuối cùng rồi là nó nói đủ điều để cho ông vua giết nàng. 
Cái ông mà được lệnh đem nàng đi giết, ổng đâu có biết là 
tại sao nàng được vua thương, thì lúc mà ổng nắm tay ổng 
dắt đi ra ngoài ổng giết thì ổng vừa chạm vô là ổng hết hồn 
liền, khủng khiếp như vậy. Ổng lôi nàng để đi giết đó, mà 
vừa chạm xong ổng nói thà ổng bị giết chứ nàng không thể 
chết được. Thì ổng mới đem nàng ra bờ sông, thay vì cứa 
cổ, đằng này ổng bịn rịn chia tay, ổng nói: Thà ta chết chứ 
không thể giết nàng, thôi thì thế này, giao nàng cho trời vậy.
Mới cột nàng lên cái bè thả trôi sông, thì nàng trôi đi như 
vậy thì có một ông vua ở cuối hạ nguồn, thí dụ đây là Miên 
nó trôi về Lào. Thì cái ông vua Lào ổng đang tắm, các vị 
biết chuyện gì rồi, thì cái đám lính nó mới lôi vô, ông vua 
Lào ổng thấy nàng từ ở dưới đi lên bến hơi khó, thì ổng ga 
lăng ổng mới thò  tay nắm kéo, vừa nắm kéo là ổng bị điện 
giựt. Thế là ổng lập tức trong vòng ba nốt nhạc đồ rê mí, tấn
phong làm chánh hậu, là bắt đầu đêm ngày ổng chỉ biết có 
nàng thôi. Thì cái ông vua Miên mà mất nàng đó, đêm ổng 
ngủ không được, ổng mới nói: Tổ cha đứa nào xúi ta giết 
nàng? Hôm sau lâm triều sớm: Các khanh tức khắc bằng 
mọi giá, lật tung cái trái đất tìm cho ra cái người con gái đó,
tìm cho ra hoàng hậu. Hỏi ông kia ổng nói giết rồi, cuối 
cùng khi mà ổng ép quá thì ổng mới nói thiệt, ổng thấy vua 
nhớ thương quá thì ổng mới nói thiệt: Tới nước này thì thần
mới nói thiệt là nàng còn sống, hỏng biết bây giờ ra làm 
sao, ổng mới kể như vậy, ổng mới cử nguyên một lực lượng
binh đoàn đi dọc theo con sông tìm. Cuối cùng phát hiện 
ra,ổng nghe đồn hoàng hậu xấu hoắc là bả chớ ai. Thì ổng 
xuống nước này ổng nghe vậy thì ổng mới dàn quân ổng 
đánh đó, mấy ông lão thần hai bên họ mới bàn nhau, họ nói:
Trời đất ơi, vì một bà xấu như thế này mà đánh không có 
đáng. Thôi bây giờ mình negotiation đi, thôi bây giờ hai 
ông tính sao chứ còn chết oan kiểu này chết không nhắm 



mắt. Ok, thế là từ đó ở ngay cái biên giới, mỗi bên có một 
cái lâu đài, nàng ở với vua này nửa tháng, qua vua kia nửa 
tháng.
1:42:21 
[21/10/2019 - 07:31 - elteetee]
Thì trong kinh nói đó là nghiệp đen cộng với nghiệp trắng, 
có nghĩa là có nhiều người họ không có ra gì nhưng họ sở 
hữu cái phước rất là lạ. Hiểu không? Như bên Tàu năm 
1936 có một cái ông tỷ phú nắm hết về báo chí, gạo, đường,
mắm muối, dầu lửa ở Thượng Hải. Ổng xấu hoắc hà, thấp 
người, mặt rỗ, mà coi như là tay chân cong queo, tướng đó 
ăn mày nhiều khi cũng chưa đáng, mà ổng làm tỷ phú. Thì 
bửa đó ổng mời một cái ông thầy bói về coi tướng cho cả 
dòng họ, ông thầy này về coi tướng, coi tử vi, sẵn coi phong
thủy luôn. Mà ông thầy bói này ổng tức lắm, ổng nghĩ: 
Hỏng lẽ mình về mình đốt sách hả trời? Ông này ổng xấu 
mà cái tướng ổng nó hèn, nó bần hàn thế này mà sao ổng 
giàu dữ vậy. Ông thầy được mời ở đó một tháng, thì suốt 
một, hai tuần lễ đầu ổng tìm không ra ông này cái tướng quí
nhân nó nằm ở đâu? Thì bữa đó ổng tình cờ phát hiện ra 
một tướng quí ẩn, đó là khi ổng đang đi thế này mà có 
người kêu ổng thì ổng quay nguyên một người chứ không 
có quay đầu. Nghe kịp không? Và trong tướng số kêu là 
"Trong trọc có thanh và trong thanh có trọc" là chỗ đó. 
Rồi có trường hợp, cũng một ông tỷ phú như vậy ở Hong 
Kong thì thầy bói họ về thấy cái tướng ổng không có sang 
mà tại sao sang dữ thần như vậy. Thì bữa đó tình cờ ổng với
ông tỷ phú đi ra ngoài vườn chơi rồi nằm ở ngoài băng đá, 
thì ông tỷ phú nằm chơi chơi lát ổng ngủ quên. Thì cái ông 
tướng số ổng phát hiện ra là cái ông này ổng có cái tướng 
qui tức, qui là rùa, tức là hơi thở. Tức là ổng nằm ngủ mà 
không có tiếng ngáy, bụng không phập phòng, nằm như xác
chết. 
Mà coi như là trong trọc có thanh là sao? Là bởi vì tôi nói 
hoài, trong tâm thức của phàm phu luôn luôn có thiện và có 
ác, xong chưa? Rồi, trong những người ta gặp cũng có ác và
có thiện, xong chưa? Đó! Chính những cái môi trường thiện



ác này nó cộng lại, cho nên cơ hội ta làm ác và cơ hội ta 
làm thiện nó đều có hết. Có trường hợp chúng ta chỉ làm ác 
và có trường hợp ta chỉ làm thiện, có trường hợp ta chỉ làm 
thiện mà có cái ác xen vào, hoặc có lúc ta làm ác mà có 
thiện xen vào, là sao? Là nguyên đám ăn cướp, bắt được 
người ta về tính giết, là ác từ đầu tới đuôi, đúng không? 
Nhưng mà trong lúc mà giết đó, lén lén thả, trong đám ăn 
cướp có thằng nó lén lén nó thả, nghe kịp không? Hoặc là 
nguyên đám bàn nhau là đánh đập, đâm chọt nhiều chỗ để 
khảo của, thì thằng này nó thấy không cứu được thì nó đâm 
nhát gọn cho bà này đừng có khổ, hiểu không? Thì những 
cái lành nhỏ nhỏ đó đó, nó chính là nghiệp trắng mà xen với
quả đen, hiểu không? 
Còn nghiệp đen xen với quả trắng là sao? Vô chùa làm 
phước bữa nay là sẽ trai tăng, sẽ đãi đằng Phật tử, đó là 
nghiệp trắng, đúng không? Nhưng mà đen là sao? Đang tổ 
chức tự nhiên gặp cái mặt bà đó mới gây lộn tuần trước, 
bữa nay bả cũng có mặt trong đây, bực ghê vậy đó. Hiểu 
không? nghĩa là trong cái trắng nó chen cái đen.
Cho nên có một bài thơ hài cú của Nhật mà tôi rất thích, rất 
là thiền quán, rất là Phật giáo, rất là A tỳ đàm. Theo trong 
Tiếng Nhật, thơ hài cú là loại thơ 3 hàng 17 âm, nhưng mà 
dịch qua tiếng Việt thì 3 hàng 17 âm nó mất đi chỉ còn cái ý 
thôi. Các vị nghe cho kỹ nè:
Trên bầu trời xám xịt có một cánh quạ đen bay ngang, 
Trong một tâm hồn trong trắng có một tư tưởng đen tối len 
vào.
Hiểu không? Có thấy ra bức tranh chưa? Cái câu đầu tiên là
Trên bầu trời xám xịt có một bóng quạ đen bay ngang, rồi ở 
dưới: Trong một tâm hồn trong trắng có một tư tưởng đen 
tối vừa đi ngang. Thì trường hợp đó được gọi là nghiệp 
trắng pha với nghiệp đen. Hiểu không? 
Cho nên là có vị thiền sư dạy thiền cho đệ tử bằng cách là 
dạy nó lần chuỗi, nhưng cũng có vị thiền sư dạy đệ tử tu 
thiền bằng cách là đếm đậu, có nghe không? Ổng để một cái
tô đậu vừa trắng vừa đen, ổng dặn đệ tử cứ mỗi lần thấy 
một cái gì tầm bậy trong đầu lấy hột đậu đen bỏ ra, thấy cái 



gì lành thì lấy cái hột đậu trắng bỏ ra. Nghe kịp không? Tu 
như vậy đến một ngày thì cái hạt đậu mình lượm ra đậu 
trắng nhiều hơn đậu đen, đó cũng là một cách tu.
Tu có hai cách, một là nhận diện cái thiện, hai là nhận diện 
cái xấu, cả hai đều là tu. Nghe kịp không? Cho nên tôi mới 
nói ngày xưa chưa biết đạo ta cứ đi tìm cơ hội để tu hành, 
đó là đi đến chùa gặp tăng ni, đi gặp tượng Phật, đi hành 
hương, đi đến chỗ cô nhi viện, viện dưỡng lão, trại cùi, trại 
hủi để làm phước, đúng không? Mình cứ nghĩ rằng muốn 
làm phước phải có một nơi chốn, một thời điểm thích hợp, 
nhưng khi ta biết Phật Pháp đến nơi đến chốn rồi thì hoàn 
cảnh nào cũng là cơ hội để ta tu hết. Nghe kịp không? Ngày
xưa ta nghĩ rằng phải nhìn cái hoa thì mới là thưởng thức 
thế giới, hôm nay ta thấy nhìn đống lá mục cũng là thưởng 
thức thế giới, nghe kịp không? 
Thì ở trong thiền quán khi mà quan sát tôi đang dễ chịu, đó 
là tu. 
Tôi biết rõ là tôi đang có tâm lành, đó là tu. 
Nhưng mà tôi biết rõ rằng tôi đang khó chịu, đó là tu. 
Tôi biết rõ tôi đang có tâm bất thiện, đó cũng là tu, nghe kịp
không? 
Và tùy cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta đắc đạo kiểu 
nào, có người họ quan sát cái cơn đau mà họ đắc đạo, có 
người họ quan sát cái sự thoải mái mà họ đắc đạo, nghe kịp 
không? Tùy vào cái kiểu tu của mình như thế nào, mà đầu 
buổi giảng đêm nay tôi có nói rồi, là tùy thuộc vào cái vốn 
liếng, cái hành trang, cái background của mỗi người nó như 
thế nào mà hôm nay chúng ta tu hành ra sao và mai mốt 
chúng ta đắc đạo kiểu nào, trong kinh nói:
Có người tu dễ mà đắc rất là khó,
Có người tu rất khó mà đắc rất là dễ,
Có người tu khó mà đắc cũng khó,
Có người tu dễ mà đắc cũng dễ.
Nghe kịp không? Bây giờ không hiểu tôi nói cho nghe, có 
người vào chùa là cứ hỏi ống xâm để ở đâu? Rồi cứ là tới 
quì trước tượng Quan âm cứ khấn cả ngày như vậy, có 
nghĩa là đến với đạo bằng niềm tin. Có người đến với đạo, 



đến với chùa là hỏi thư viện nằm ở đâu, muốn đọc sách, 
xem kinh, muốn ngồi thiền là ở chỗ nào? Có hiểu không? 
Tôi thầy chùa tôi rành, cái loại đó có. 
Cái hạng thứ nhất vô chùa toàn là khấn, xin xâm thôi hà, rồi
đi về.
Còn hạng thứ hai là vô chùa thích đọc sách, coi kinh, hỏi 
đạo mấy thầy.
Hạng thứ ba vô chùa kiếm cái gì dơ, nặng, nhào vô làm. 
Biết loại đó không? Muốn kiếm bả thì xuống nhà bếp hoặc 
vô nhà cầu. Trong đời tôi có gặp mấy cái người đó, lạ lắm, 
vô chùa là đừng hòng lên chánh điện mà gặp, xuống bếp đó,
rửa một đống nồi, xong nàng mới chun vô cầu nàng xử 
trong cầu luôn, ngộ lắm, khoái phục vụ.
Như vậy có người vào chùa là thích ra sức phục vụ, có 
người thì thích xài cái này để đọc sách, đọc kinh, trau dồi 
giáo lý. Có người thì khoái cầu nguyện khấn vái. Có người 
vô chùa là thò tay vô túi bố thí, tu mấy chục năm chỉ tu có 
một hạnh bố thí, còn mà bắt lên nghe pháp thì nó nghe đúng
ba câu nó ngáy nứt tường, lạ lắm, mà kêu ra ngoài vườn rọc
lá dừa, bửa củi là nó làm nguyên ngày không biết mệt mà 
kêu vô nghe pháp là nghe không nổi, lạ lắm. Điều đó cho 
thấy rằng tùy vào cái basement, cái background, cái 
intensive của mỗi người mà chúng ta có kiểu tu hành như 
thế nào, và tùy thuộc vào kiểu tu đó mai này chúng ta đắc 
đạo kiểu nào. 
Có người gặp Phật, Phật chỉ nói có một câu thôi, đắc.
Có người gặp Phật, Phật phải cho cạo đầu, đắp y rồi Phật 
phải nhắc nhở hoài trong nhiều năm mới chịu đắc.
Còn có nhiều vị phải sống xa Phật, vô trong rừng sâu núi 
thẳm, ma thiên nước độc, lam sơn chướng khí, muỗi mòng, 
nắng gió mưa sương trên đó để khổ tu mấy chục năm mới 
đắc. Nghe kịp không? Ngày xưa anh tu kiểu gì bây giờ anh 
muốn đắc, anh đắc kiểu đó, gieo làm sao thì gặt như vậy, 
nha.
1:52:39
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Như vậy thì hễ có tâm đầu thai thì mình mới có các căn, là 
sao ta? Cái này nghe cho kỹ chỗ này: Từ đâu ta có các căn? 
Con mắt ta còn thích nhìn, tai ta còn muốn nghe, mũi ta còn
muốn ngửi, lưỡi ta còn muốn nếm, thân của chúng ta còn 
thích êm ái. Hễ ngày nào mà ta còn thích 5 trần thì ngày đó 
ta còn đủ 6 căn, tại sao vậy, là vì ta còn phải luân hồi, là vì 
có một chuyện các vị phải đồng ý với tôi, đời sống của mỗi 
người chỉ là sự tổng hợp của 6 căn, đúng không ta? Yeah, 
các vị có là thủ tướng, tổng thống, giáo hoàng, ăn mày, ăn 
cướp, du đảng, kỷ nữ, thầy chùa, tất cả đều là 6 căn hết. Mà
ở đâu có 6 căn, là bởi vì chúng ta còn thích trong 6 trần cho 
nên chúng ta mới có 6 căn, cái này tôi giảng cho người 
không biết A tỳ đàm cho nên tôi phải giảng thông qua, 
giảng nhanh nha, chứ còn dân học A tỳ đàm thì tôi giảng kỹ.
......
1:55:55
Và đêm nay chúng tôi tập cho bà con quen với 12 duyên 
khởi, ngày mai là mình quần cho nó nát cái bài này, còn bữa
nay tập cái sườn thôi, nếu bà con nào có huệ căn thì nghe 
đêm nay là đủ rồi nha.
Do Vô minh trong 4 đế mới tạo nghiệp thiện ác, do có 
nghiệp thiện ác mới có tâm đầu thai các cõi, là sao? Do có 
tâm đầu thai các cõi nó mới có 6 căn, mà có đủ hay không 
là tại vì nó có 2 trường hợp, nghe cho kỹ, có 2 trường hợp 
ta không đủ 6 căn. 
Một, vì ta không có cần nên ta không có đủ. Trên các cõi 
phạm thiên người ta chỉ có mắt, tai, và ý thức chứ họ không 
có khứu giác, vị giác và xúc giác bởi vì đối với họ, họ 
không có cần nên họ không có. Nhưng mà nói không có đây
không phải cái mặt họ nó bằng chang như tấm ván, không 
phải, họ vẫn có phù trần căn, nghĩa là họ vẫn có mũi dọc 
dừa, môi trái tim đàng hoàng, nhưng mà có một điều là họ 
không có xúc giác, không có vị giác và không có khứu giác.
Nói cho dễ hiểu, họ giống như người bị bệnh ngẹt mũi vậy 
đó, mà mình nói đùa vậy thôi chứ mình bệnh ngẹt mũi là 
mình muốn ngửi mà ngửi không được, còn họ không cần và
đây là một điểm rất sâu và sâu vô cùng ở trong Phật Pháp 



mình: Một người càng ít phiền não thì cái nhu cầu cảm 
nhận thế giới sẽ ít theo. Hiểu không?
Một người mà càng ít phiền não thì cái nhu cầu cảm nhận 
thế giới nó ít theo, có nghĩa là khi mà chúng ta ở cõi này 
chúng ta có 6 cách để nhận thức thế giới, nhận biết bằng 
mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi. Nhưng mà lên trên cao 
nữa thì chúng ta chỉ còn lại có 3 cái nhu cầu thấy, nghe và 
suy tư thôi, nhưng mà lên nữa, lên cõi vô sắc thì chúng ta 
không cần thấy, nghe. Cho nên trường hợp một, chúng ta 
không có đủ 6 căn vì ta không có trần.
Trường hợp hai, ta không có đủ 6 căn vì đó là do ác nghiệp 
cho nên ta bị tàn tật, có hiểu không? Bây giờ nếu bà con 
còn mơ hồ, tôi hỏi: Có trường hợp trong nhà quí vị, mình 
không có cái món đó vì mình không cần, có không ta? Có 
trường hợp mình không có vì mình mua hỏng nổi, có 
không? Bây giờ hiểu chưa? Sáu căn cũng vậy, có trường 
hợp mình không có nó là vì mình không cần, có những cõi 
người ta không có là vì người ta không cần, nhưng có 
những cõi như cõi người không có có nghĩa là do bị thiếu. 
Thí dụ như chúng tôi, các vị cho chúng tôi một cái xoa rê 
mấy chục ngàn đô la thì tôi để ở đâu? Các vị cho tôi một cái
mà 80 ngàn đô la tôi để ở đâu? Cho nên tôi không cần ... 
Nghe: No merchandise beyond this point, biết câu đó 
không? Câu đó ở đâu ra? No merchandise beyond this point
là sao?: Không có chuyện buôn bán ở đây. Không có đem 
hàng hóa vào đây. Cái câu đó quan trọng lắm. Tôi thích 
thuyết pháp bằng những cái gì rất là thường, các vị biết có 
một đề tài tôi thích lắm. Đó là mỗi lần tôi đi vô trong cái 
tiệm của Mỹ mà tôi thấy cái chữ Pull và chữ Push tôi nhớ 
đến những đề tài của tôi, tôi nói: Toàn bộ Phật Pháp chỉ có 
chữ Pull và chữ Push, cái gì cần Pull và cái gì cần Push. 
Thứ nhất là cái gì cần kéo và cái gì cần đẩy, kéo vào và đẩy 
ra. Thứ hai là lúc nào cần kéo vào và lúc nào cần đẩy ra. Đó
là tu, nghe kịp không?
2:00:12
Như vậy thì có 2 trường hợp mà ta không có đủ 6 căn, một 
là ta không cần, hai là do ác nghiệp muốn mà không có, nhớ



nha. Rồi, như vậy thì đêm nay tôi đã trả lời một số câu hỏi, 
thí dụ như: Tại sao nó hiền quá mà đời nó khổ? Một câu 
nữa đó là: Có trường hợp người ta không có đủ 6 căn vì 
người ta không có cần, còn có trường hợp người ta không 
có đủ vì người ta thiếu phước. Nghe kịp không? Tôi có biết 
rất nhiều trường hợp ở Âu Mỹ, người ta mua đồ về mà 
người ta không có xài người ta để đầy ở đằng sau nhà đó. 
Có. Mà có trường hợp có nhiều người muốn xài mà không 
có xài, có nhiều người có xài mà không  muốn xài. Mà tôi 
có nghe lõm, nghe tình cờ câu nói chuyện giữa hai vị cao 
tăng được người ta mời cúng dường đó, thì chư tăng ngồi 
đông lắm, mấy ông trẻ ngồi dưới, mấy ông lớn ngồi trên, thì
dĩ nhiên mấy cái mâm của ông lớn có nhiều món hơn mấy 
ông nhỏ. Mình ngồi đó mình nghe hai ông nói chuyện với 
nhau mà mình nghe mình thấy ê chề, ông này nói với ông 
kia: Hồi xưa ăn được mà không được ăn, bây giờ được ăn 
mà ăn không được. Có hiểu không ta? Nó đau. Tức là hồi 
xưa đó là đang trai tráng khỏe mạnh thì không có tiền lấy 
vợ, bây giờ có tiền lấy vợ lại là thái giám. Ổng nói câu rất là
đau: Hồi xưa ăn được thì không được ăn, bây giờ được ăn 
thì ăn không được. Và trường hợp đó nhiều vô kể. 
Có nhiều người sau 75 chồng học tập, ở nhà buôn gánh bán 
bưng, tần tảo một nắng hai sương để mà nuôi con, mà coi 
như mua được có một miếng mít nhỏ xíu có vài múi cũng 
hỏng dám ăn, về cho con còn mình ăn xơ, rồi cái gì cho con
nó giành giựt. Tới hồi chồng ra tù rồi cùng nhau có người đi
vượt biên, có người đi HO ra nước ngoài. Tới hồi qua được 
bên này, con cái đỗ đạc, nàng bị tiểu đường, bị cholesterol, 
nàng ra Bolsa nhìn mà không dám ăn. Trở về xứ vô chợ 
Bến Thành, An đông nhìn cũng không dám ăn, mà tiền một 
túi, hột xoàn, cẩm thạch đeo đỏ người mà gặp cái gì cũng 
không ăn, nhìn cho đã xong về làm dĩa rau. Ngày xưa ăn 
được mà không được ăn, bây giờ được ăn mà nàng ăn 
không được. Mà cái thứ đó tôi gặp đông như quân Nguyên, 
bên Mỹ đông lắm, mắc chứng gì mà bị bệnh tiểu đường, me
too, mà tôi bị pre-diabetic có nghĩa bây giờ tôi chưa bị, tức 
là thỉnh thoảng tôi làm chén tàu hủ nước đường, được, 



nhưng mà làm xong nhớ quất một viên Mắc phin vô, biết 
Mắc phin không? Tốt hơn hết là không có gần mà gần có 
nghĩa là biết, mà biết có nghĩa là bị. 
Rồi, có nghĩa là tùy cái tâm đầu thai cõi nào mà chúng ta có
6 căn hay không, xong chưa? Cái này quan trọng nè, đêm 
nay học trễ chút nha. Do có 6 căn cho nên ta mới có nhu 
cầu tiếp nhận 6 trần và nhớ bài giảng ngày hôm qua tôi nói 
không? Nếu ta có nhiều phước báu thì 6 trần của ta là 6 trần
như ý, còn nếu mà phước ta ít quá thì 6 trần của ta là 6 trần 
bất toại, có hiểu không ta? Tức là tôi giảng đây là một giáo 
lý rất là khó, mà tôi tìm cách tôi giảng mà nó bình dân nhất,
mà bà con vẫn không hiểu thì chỉ có nước uống thuốc ngủ 
chuyển kiếp cho nó thông minh hơn, nha. Cái này thật ra là 
thuốc ngủ không đó... 
Tùy thuộc vào cái tâm đầu thai nào mà ta có đủ 6 căn hay 
không, và thứ hai, khi có đủ 6 căn thì ta có nhu cầu 6 trần, 
hiểu không ta? Sáu căn là 6 senses, còn trần là object. 
Object thì gồm có những cái mình thấy, nghe, ngửi, nếm, 
đụng. Cái này mới lớn chuyện: Tuỳ thuộc vào ba thứ là tiền 
nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà khi 6 
căn biết 6 trần ta có cái mental reaction như thế nào? Nghe 
kịp chưa? Nếu ta có tu hành, có học đạo thì trước 6 trần như
ý hay là 6 trần bất toại, nói chung trước cảnh đời như thế 
nào, tâm ta vẫn lành. Nghe kịp không? Có nghĩa là ta có thể
tu trong mọi tình huống, anywhere, anytime, trước 
anything, everybody. 
Nhưng mà riêng cái người không có tu thì khác, khi mà 
trước cái cảnh đời mà ngọt ngào thì họ đam mê, đắm đuối. 
Trước cảnh đời cay đắng nghiệt ngã thì họ bất mãn, sợ hãi, 
khó chịu, chống đối. Có hiểu không? Và như vậy thì người 
không học đạo lại không hành đạo thì sao ta? Hoàn cảnh 
nào họ cũng sống bất thiện hết, hiểu không? Còn cái người 
có học đạo thì hoàn cảnh nào họ cũng sống thiện hết. Rồi 
bây giờ thấy chưa? 
Do nghiệp thiện ác mới có các tâm đầu thai, do có tâm đầu 
thai cho nên mới có 6 căn, mà do có 6 căn mới ra 6 ái. Giờ 
mình hiểu hết chứ gì? Do có 6 căn, bắt đầu mắt nhìn cái gì, 



hết. Lổ tai nghe được cái gì, hết. Xong chưa? Từ cái 6 ái nó 
mới ra cái tứ thủ. Tứ thủ là cái gì?
2:07:31
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Do có 6 căn, bắt đầu mắt nhìn cái gì, thích. Lổ tai nghe 
được cái gì, thích. Xong chưa? Từ cái 6 ái nó mới ra cái tứ 
thủ. Tứ thủ là cái gì?
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Một là dục thủ, là sự chấp chặt vào các món hưởng thụ, 
hiểu không ta? Cô trẻ này cô biết Tiếng Việt không? Tôi hỏi
là bởi vì thường thường thế này, bên Mỹ nó kêu là banana, 
có nghĩa là cái vỏ vàng nhưng mà cái ruột nó trắng. Tôi hỏi 
là có lý do là tại bên Việt Nam có một vị hoà thượng rất là 
nổi tiếng, mà mỗi lần hợp hành thế này là người ta thấy 
Ngài có vị thị giả đi theo xách cặp táp. Mỗi lần Ngài ngồi, 
ngồi hàng tôn túc mà, đệ tử tới lui lấy cặp táp rút ra có cây 
viết mount blance sang lắm. Rồi trên ai phát biểu gì Ngài 
nghe, mà Ngài tám mươi mấy tuổi rồi,tất cả thành phần 
tham dự ai cũng nể ổng: Ông này ghê vậy ta, mình nghe 
mình buồn ngủ thấy bà, ổng ghi cái gì ổng lắc đầu, ổng nhíu
mày, ổng trầm tư. Sau này người ta mới biết, khi mà mỗi lần
breaktime, có ông thầy trẻ ổng cũng tò mò, ổng lại ổng coi 
cái gì, ổng ghi toàn là "Nam mô a di đà Phật" không hà. 
Nhưng mà cái đó nó chưa tan nát bằng tôi. Tôi dạy bên 
Floria, tôi giảng mấy ngày tu học có cái bà đó bả ghi dữ 
lắm. Tới hồi mà tan lớp rồi, có một người tình cờ họ phát 
hiện ra bả ghi toàn là mấy cái chuyện ma, chuyện cười mà 
tôi kể không hà. Tức là ba cái giáo lý bả không có ghi, mà 
bả ghi ba cái chuyện trời ơi đó, mấy cái chuyện cười, 
chuyện ma, mà tôi kể chuyện ma là có hạng lắm à. Cho nên 
tùy thuộc cái não trạng của anh, cái background của anh, 
cái basement của anh nó như thế nào, khi mà anh coi một 
cuốn kinh hoặc anh nghe một bài giảng anh chú ý tới cái gì?
Nghe kịp không? Thí dụ như trên một bàn ăn giống nhau, 
nhưng có người họ ăn tùm lum, có người họ chỉ ăn cháo với



canh, hỏi ra: Hỏng có răng. Nghe kịp không? Mình tưởng 
bả nhường cho mình, không, vỉ nàng không có cái gì để 
nàng nhai làm sao nàng dám nhai? Chưa hết, lên bàn ăn sẽ 
thấy nàng cứ né cái món đó, hỏi ra nàng tiểu đường. Tôi 
không có cười đâu, đó là nghiêm túc. Cái đứa bị bao tử 
nặng là nó sẽ né một, hai món như là cay và chua là nó né 
đúng không? Rồi, đứa tiểu đường là nó né ngọt nè, đứa 
cholesterol là nó né cái gì béo béo nó né, đại khái như vậy. 
Còn tôi chỉ né đồ dở thôi. Tôi đang làm cái test cho các vị, 
các vị làm cái gì nghe pháp không có nghe, nghe tu hành 
không khoái, khoái chuyện tào lao. Cái đầu tào lao thì nó sẽ
thích nghe cái chuyện tào lao. 
Rồi, như vậy thì khi mà có 6 căn nó mới nẩy ra 6 ái, từ 6 ái 
mới nẩy ra 4 thủ. Thủ thứ nhất là dục thủ. Dục thủ là sự 
nắm chặt cái việc hưởng thụ.
Thứ hai là kiến thủ: Nắm chặt quan điểm nhận thức, cho 
rằng cái gì ta biết, ta hiểu là số một ngoài ra là trật lất. Cái 
này tôi thấy hơi nhiều.
Số một là chấp chặt vào cái hưởng thụ là sao? Là ăn cái gì 
được thích ăn cái đó hoài, rồi thích shopping, thích quà 
hỏng có bỏ, thích ăn ngon, mặc đẹp, thích xe hiệu, thích 
đồng hồ, thích nhà đắc tiền. Thì cứ mê chặt mà không có rời
được thì gọi là dục thủ. Nghe kịp không?
Thứ hai là kiến thủ, có nghĩa là chấp chặt trong quan điểm 
nhận thức về quan điểm chính trị, xã hội, văn hóa, triết học, 
tư tưởng, tâm linh v v ... Cái gì mà trẫm biết, trẫm hiểu, 
trẫm thích, cái đó là số một. Còn cái gì các khanh biết là 
rác, là tào lao. Hiểu không? Cái hạng này nhiều lắm phải 
không? Nó như rác vậy đó mà nó nhìn ai cũng là rác hết 
trơn. Cái đó gọi là kiến thủ. Mà cái này mới quan trọng nè, 
trong kiến thủ có hai cái mình phải ghi nhớ, đó là tin cuồng 
những điều mình không biết rõ, thứ hai, bác bỏ những điều 
mình chưa thấy hết. 
Kiến thủ nó gồm có hai cái này phải ghi nha: Tin cuồng 
những điều ta chưa hiểu rõ và mạnh tay bác bỏ những điều 
mà ta chưa có thông, thì gọi là kiến thủ. Mà mình thấy là 
mình có bị cái đó không ta? Nhiều lắm. Cái này mới mắc 



cười nè, Đạo Phật dạy mình buông bỏ, đúng không? Vậy 
chứ học giáo lý một thời gian tự nhiên thấy mình giỏi hơn 
đứa khác. Có hiểu cái đó không? Đạo Phật dạy mình buông 
bỏ, con chỉ là nắm cát, con chỉ là mù sương. Tưởng sao nó 
học xong nó lại chấp vô cái khác, cho nên mới có câu 
chuyện là cầm cái búa vô trong phòng đập nát mọi thứ, chỉ 
riêng cái búa không bao giờ bị đập bởi vì nó là cái búa. 
Chúng ta cũng vậy, cái tôi của mình, mình tu hành là mình 
đập banh chành hết. Ngày xưa là mình chấp vào tiền bạc, 
danh lợi, quyền lực, nhan sắc, tình cảm, tiếng tăm, quan hệ, 
xã hội, v v ... Bây giờ biết đạo rồi, tất cả là mù sương. Bây 
giờ mình chỉ chuyên tâm tu Phật thôi, mình không có màng 
cái gì hết á. Nhưng mà tưởng sao nó tu được ba mớ, nó bắt 
đầu nó thấy mình ngồi thiền lâu hơn đứa khác nè, mình 
cúng dường nhiều hơn đứa khác nè, mình phục vụ nhiều 
hơn đứa khác, cuối cùng mình tự nhốt mình vào ở trong một
cái chuồng khác. Ngày xưa mình bị xiềng bằng cái xiềng 
xích, bây giờ mình bị xiềng bằng vàng nhưng cũng là xiềng 
thôi. Nghe kịp không? Làm ơn nhớ dùm cái đó. Và nhớ 
dùm ba cái đặc điểm của người ngộ tánh hồi nãy còn nhớ 
không?
2:14:28
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Một, khả năng phân biệt thiện ác, tốt xấu rất giỏi.
Hai, luôn luôn biết hướng về phía trước và lên trên, không 
có dậm chân tại chỗ.
Ba, luôn có khả năng buông bỏ. Vì sao vậy?
Vì có một lần đó Đức Phật và Ngài Anan đi trên một bờ 
sông thì Đức Phật Ngài nhìn thấy một khúc gỗ trôi sông, 
Ngài mới hỏi Ngài Anan: “Anan ơi ngươi nghĩ sao, khúc gỗ
này có ra tới biển không?” Thì Ngài Anan mới “Bạch Thế 
Tôn, không chắc lắm đâu, bởi vì có thể trên hành trình ra 
biển nó bị người ta vớt hoặc nó bị tấp vô bờ hoặc nó bị 
nước xoáy rút vào đáy sông, hoặc là nó bị mục trên đường 
đi và cuối cùng có thể nó bị vướng, bị mắc vào chỗ nào đó”.
Nghe kịp không? Thì Đức Phật nói rằng “Cũng vậy mấy 
người hành đạo cũng có nhiều lý do để không đến được bờ 



giải thoát là do họ tấp vào bờ này, tấp vào bờ kia, trên 
đường đi bị cám dỗ. Chưa hết, khúc gỗ bị mắc cạn thì nó 
không đi xa, người bị mắc cái tâm ngã mạn như khúc gỗ 
mắc cạn không trôi được”. Nghe hiểu không? Bài kinh này 
hay lắm, tức là khúc gỗ trên đường đi ra biển nó có nhiều lý
do để không ra tới nổi, đúng không? Tấp vào bờ, hoặc là bị 
cuốn, bị xoáy vào đáy sông, hoặc là bị mục ruỗng trên 
đường, hoặc là bị người ta vớt, hoặc là bị mắc cạn thì trong 
nhiều lý do trong đó có mắc cạn, mắc cạn đây tượng trưng 
cho lòng ngã mạn. Nhớ nha. 
Và các vị nên nhớ thế này, cái câu này xâm nữa: Giải thoát 
không chỉ nằm ở destination mà nó còn nằm trên cái 
journey. Có hiểu không? Tức là không phải đợi tới đích mới
giải thoát, mà trên con đường đi, anh phải giải thoát trước. 
Có nghĩa là sao? Anh phải đi bằng cái kiểu đi của người 
buông bỏ thì anh mới có thể đến được cái chỗ giải thoát, 
còn anh đi bằng cái tâm trạng của cái thằng đụng đâu cũng 
gánh, cũng vác, thì đến nơi rồi anh giải thoát cái gì? Xong 
chưa? Một lần đó khi Ngài Xá Lợi Phất là huynh trưởng 
của tăng già viên tịch, thì Ngài Anan Ngài thương nhớ, 
Ngài khóc, Đức Phật Ngài hỏi Ngài Anan thế này “Anan ơi,
Xá Lợi Phất khi ra đi có mang theo cái gì thuộc về tinh 
thần, vật chất hay không? Hay là tay trắng ra đi?” Thì Ngài 
Anan nói “Dạ tay trắng ra đi”. Đức Phật nói “Nếu mà bản 
thân Xá Lợi Phất mà phải buông hết mọi thứ để ra đi, thì 
Anan còn có gì để khóc? Nghe kịp không? Bởi vì mục đích 
cao nhất của Đạo Phật là buông mà. 
Có lần đó bà dì ruột của Đức Phật là bà Kiều Đàm Di Mẫu 
đến hỏi Phật “Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn không còn nữa 
thì sẽ có nhiều người họ mạo danh Thế Tôn rồi họ mạo 
nhận đây là lời Phật thì lúc đó hàng hậu tấn sẽ dựa vào đâu 
để biết đâu là lời Phật?”. Hiểu không? Có 8 điểm tựa mà 
người ta có thể dựa vào đó để xác định đâu là lời dạy của 
Như Lai, đó là:
Cái con đường nào, cái pháp môn nào mà càng hành trì mà 
ta càng trở nên tinh tấn, không có biếng lười. 
Pháp môn nào mà người ta càng hành trì người ta càng 



thích sống một mình không có thích đám đông. 
Pháp môn nào càng hành trì người ta càng trở nên đơn giản,
giản dị, dễ nuôi, không cầu kỳ, đòi hỏi tùm lum. 
Và đặc biệt cái pháp môn nào càng đi theo người ta càng có
khả năng mở rộng bàn tay, buông hết mọi thứ. 
Cái pháp môn nào càng đi theo mà nó ôm quá trời nhiều 
luôn là lộn rồi, có gì sai sai. 
Sẵn đây tôi nói luôn cái chuyện này, cái sai lầm lớn nhất 
của người tu Phật hôm nay mà tôi nói thẳng luôn là do các 
Phật tử là người đầu tiên khơi màu và châm ngọn lửa, đó là 
trong đầu các vị Phật tử không ít người cho rằng cái đạo 
nghệp quan trọng nhất của một vị tu sĩ chính là có cái chùa, 
mở một đạo tràng cho người ta tới tu họ. Cái suy nghĩ đó 
trên mặt nổi thì rất là đúng nhưng ở mặt chìm rất là đáng 
ngại, là vì sao? Là chính vì cái suy nghĩ cho rằng cái đạo 
tràng là chỗ quan trọng, nó là cái cần có cho nên chúng ta 
thấy rằng cái đời tu một ông sư cái đạo nghiệp lớn nhất là 
trở thành trụ trì, đúng không? Mà khi làm trụ trì, quí vị thấy
cái thời gian mà dành cho cái đạo nghiệp bản thân nó không
có, mà ăn rồi toàn là ngồi tiếp khách, ăn rồi là cân đong đo 
đếm, chi thu, nhìn vào thì ông trụ trì đúng là sống cho đạo  
nhưng mà hơn ai hết, ổng phải tự kiểm, cái thời gian mà 
ổng dành cho ổng không có nhiều.
Đức Phật Ngài dạy rẳng đối với một người xuất gia chỉ có 
ba việc phải làm thôi: Học đạo, hành đạo và hoằng đạo. 
Nghe kịp không? Và hôm nay, biết đâu ngày mai này tôi 
chết, tiếng nói của tôi không còn nữa thì tôi mong rằng 
tiếng nói của tôi, tiếng gọi giữa sa mạc, giữa biển khơi, 
miễn là có người còn nghe. Đó là, tôi nói thiệt chậm: 
Phật giáo không cần ai bảo vệ mà Phật giáo chỉ cần được 
hiểu đúng, đó là câu thứ nhất. 
Câu thứ hai, thầy giỏi có thể tạo ra chùa, chứ chùa lớn 
không thể tạo ra thầy giỏi. 
Cho nên trách nhiệm Phật tử là phải hỗ trợ để đào tạo tăng 
tài, chứ không phải hỗ trợ để xây chùa lớn. Không có cái gì 
nó bậy cho bằng Phật giáo có tới hằng ngàn cái chùa lớn mà
kiếm một ông thầy giỏi không ra. Một ông thầy để nói về 



giáo pháp kiếm không ra, đó là đạo nó bị mạt, các vị biết 
không? Nếu tôi là cư sĩ, thà tôi nhìn thấy một ngôi chùa lá 
mà có 100 ông chân tu còn hơn là 100 cái ngôi chùa lớn mà 
không có được 1 ông chân tu. Có hiểu không? Tôi không có
cần, bởi vì khi mà tôi có vấn đề về đời sống, về tâm linh, 
cái tôi cần là ông thầy chùa giỏi chứ tôi không cần cái chùa 
lớn. Hiểu hay không? Vậy mà hôm nay đa phần Phật tử cứ 
cắm đầu chổng mông là cúng dường đúc chuông, đúc 
tượng, cất chùa to lớn, hoành tráng, uy nghi, khí thế hừng 
hực cao ngút trời xanh, mà mình quên một chuyện rất là 
quan trọng: Khi anh đang vô sự thì anh cứ khoái tạo dựng 
lên một cái thứ Phật giáo hình thức. Nhưng khi anh hữu sự 
rồi thì anh rất cần đến một thứ Phật giáo nội dung, tin tôi đi.

Phật giáo nội dung là gì? Đó là những tăng ni, những người 
Phật tử có giáo lý, có thể ngồi lại chia xẻ cái tâm tư với 
mình, những thao thức, những trăn trở với mình chứ không 
phải là chùa to, Phật lớn. 
Có một chuyện tại sao tôi yêu Miến Điện? Tôi yêu chứ 
không phải là tôi thích, mà tôi yêu, tôi mê Miến Điện là vì 
Miến Điện rất là căn bản. Một ông sư cạo đầu đắp y chuyện
đầu tiên là đè nó ra cho học giáo lý trước cái đã. Cái chuyện
mà mai này nó lớn lên có tu hành đàng hoàng hay không 
chưa biết, nhưng mà chuyện đầu tiên, nó có học giáo lý lỡ 
có ai hỏi cái mà nó phun ra là nó phun đúng. Còn người 
Việt Nam mình thì vấn đề giáo lý không quan trọng, chuyện
đầu tiên là cạo đầu đắp y và cái tinh thần phe phái cực lớn. 
Tôi là sư phụ, tôi trụ trì chùa này, đệ tử của tôi tôi thương là
đủ, cả đời này tôi nuôi nó nó ăn hỏng hết, tôi chết rồi cái 
chùa này của tôi cho nó, nó dốt như con heo không thành 
vấn đề bởi vì nó sẽ là trụ trì chùa này. Đó là quan điểm của 
Phật giáo Việt Nam. Những gì tôi đang nói nó sẽ đến tai rất 
là nhiều người, tôi vẫn nói. Quan điểm sai lầm và đáng tiếc 
nhất của Phật giáo Việt Nam là không xây dựng con người, 
chỉ xây dựng cơ sở. Trong khi, lẽ ra mọi thứ phải đi ngược 
lại, chúng ta phải xây dựng con người vì con người tạo ra 
cơ sở chứ không có cơ sở nào tạo ra con người. Các vị có 



hiểu không? Bây giờ tiệm nail, tôi cần thợ giỏi. Thợ giỏi tạo
ra tiệm nail, chứ còn tiệm nail chưa chắc tạo ra thợ giỏi, nó 
vô dũa hư móng người ta làm sao? Kêu nó làm wax thì nó 
làm face, kêu nó làm face nó làm wax. Các vị hiểu không? 
Cái nào nó ra cái đó. Tôi cần thợ giỏi, từ thợ giỏi tôi sẽ đi 
mướn tiệm tôi cho làm, tôi sẽ đi kiếm khu Mỹ trắng tip cao. 
Còn đằng này thợ dở ẹc, nội nó sue mà tôi đi đền khách 
không tôi đủ le lưỡi rồi. Nghe hiểu không? Đó là tiệm nail 
đó. Là vẫn cần người giỏi. Còn cái location đừng lo, có thợ 
giỏi tôi kiếm location cho.
Cho nên cái chuyện đầu tiên của mình là từ hễ có 6 căn nó 
nẩy ra nhu cầu hưởng thụ 6 trần, mà hễ hưởng thụ 6 trần là 
nó nẩy ra 6 ái, đúng không? 6 ái chính là niềm đam mê, mà 
hễ có 6 ái nó lòi ra tứ thủ. Thủ tức là hold, keeping, nắm, 
mà Mỹ có cái chữ grasping, rất là hay. Tôi thích cái câu 
chuyện tào lao mà hồi sáng tôi kể, tức là đứa học trò nó hỏi 
sư phụ: Người tu hành có được phép xài email không?
2:24:18
[30/10/2019 - 03:04 - elteetee]
Thì ông thầy nói  “ It’s ok, until you have an attachment”. 
Có hiểu không? Cái câu đó rất là hay, hỏi người tu hành có 
được xài email không, ông sư phụ nói "Được, nhưng mà 
cho đến khi nào con có attachment là không nên". 
Attachment có hai nghĩa, một là cái mình gởi kèm trong cái 
mail, mà cái attachment nó còn có nghĩa là  , hiểu chưa? 
Đấy! Vị thánh trong đời sống, nếu cần thì Ngài cầm nhưng 
Ngài không có nắm. Và nếu cần thì nắm nhưng không ôm, 
không xiết, không ghì chặt nên không chết với thứ mình có.
Còn phàm phu có cái gì thì chết với cái đó. Nghe hiểu 
không? Mình chết vì cái mình thích, mà mình còn chết vì cả
cái mình ghét nữa. Chết đây có nghĩa là mình phải khổ tâm 
vì nó. Nghe hiểu không? 
Cho nên từ cái 6 ái nẩy ra tứ thủ. Tứ thủ gồm có 4:
Một là dục thủ, là tâm bị gắn chặt vào nhu cầu hưởng thụ. 
Thứ hai, kiến thủ là tâm gắn chặt vào cái quan điểm nhận 
thức, có nghĩa là cái gì tôi hiểu, tôi thấy là số một. Và để 
minh họa, giải thích cho đầy đủ kiến thủ thì hồi nãy tôi có 



cho ghi còn nhớ không? Kiến thủ là gì? Là tin cuồng cái 
mình chưa rõ và bác bỏ cái mình chưa thông thì đó gọi là 
kiến thủ, có hiểu không ta? Tin cuồng cái mình chưa rõ và 
bác bỏ cái mình chưa thông, đó là kiến thủ, hiểu chứ? 
Bây giờ cái thứ ba là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là sao? Là 
chấp chặt vào quan điểm hành trì. Cái số hai là quan điểm 
nhận thức, đúng không? Còn quan điểm hành trì là sao? Có 
nghĩa là chúng sanh có hai nhu cầu: Nhu cầu tâm linh và 
nhu cầu vật chất. Nhu cầu vật chất là sao ta? Cơm, gạo, áo, 
tiền, sung sướng, sang trọng, bảnh bao, chảnh chọe. Còn 
nhu cầu tâm linh là sao? Tôn giáo, triết học, tư tưởng. 
Thì cái thứ ba là giới cấm thủ là chấp chặt trong quan điểm 
hành trì nghĩa là sao? Thấy cái kiểu sống của mình là đúng, 
thấy cái quan điểm tâm linh của mình là đúng, nghe kịp 
không? Cái kia là quan điểm nhận thức còn cái này là quan 
điểm hành trì. Trong kinh nói thế này, thế nào là đạo đế? 
Đạo đế là cái con đường hành trì mà hướng đến niết bàn 
chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử thì đó chính là đạo 
đế, nha. Còn cái con đường nào mà không dẫn đến sự chấm 
dứt phiền não hướng đến niết bàn thì con đường đó được 
gọi là tà đạo. Ngoài cái con đường đó ra đều được gọi là 
giới cấm thủ. Nghe kịp không? 
Giới cấm thủ là chấp sai vào phương pháp hành trì, mà sai 
nghĩa là gì? Sai có nghĩa là chấp chặt vào bất cứ phương 
pháp nào mà nó không có nội dung buông bỏ phiền não. Mà
thế nào là nội dung buông bỏ phiền não? Cái pháp môn nào 
mà nó dạy cho mình hiểu rõ về thân tâm, hiểu rõ về thế 
giới, hiểu rõ về vũ trụ để mà mình không có thích và ghét 
nữa thì pháp môn đó được gọi là pháp môn buông bỏ, nghe 
kịp không? Còn cái pháp môn nào mà còn đưa ra cái củ cà 
rốt là pháp môn không buông bỏ, biết củ cà rốt không? Các 
con nghe lời đi, các con cứ tin đi, các con cứ làm theo lời 
của sư phụ đi, thì các con sẽ được sanh về cái cõi nào đó, 
các con sẽ được cái này, các con sẽ được cái kia. 
Và đêm nay tôi phải nói với bà con một chuyện mà bà con 
sốc nhảy lên tới nóc, đó là: Cứu cánh của Phật giáo không 
phải để được cái gì, không phải để đắc cái gì mà là để bỏ 



được cái gì. Có hiểu không? Tu hành với cái ý mong là tôi 
làm  như vầy để tôi đắc cái gì, để tôi được cái gì đó là một 
cái chuyện rất là nguy hiểm, là vì sao? Chuyện đầu tiên tu 
mà mong để được cái gì đó đã là tham ái, cái thứ hai chúng 
ta đã rất là ấu trĩ khi chúng ta quên một chuyện, cứ làm sao 
cho nó đừng còn là phàm nữa thì tự nhiên nó thành thánh 
thôi, nghe kịp không? Tu làm sao miễn đừng còn là phàm 
nữa thì nó là thánh thôi, mà phàm là gì thì mình biết rất rõ, 
đúng không? Trong khi mình tu mình mong thành thánh là 
kiểu tu rất là mạo hiểm vì thánh mình đâu biết thánh nó 
vuông tròn dài ngắn nó ra làm sao, cứ thấy nó lạ lạ tưởng là 
thánh. Tôi đã gặp loại người đó rồi, nó chán chồng chán vợ 
cái tự nhiên nó mặc cái áo lam lên bắt đầu đi đứng chậm 
chậm, ăn chay vài bữa tưởng đắc, đi qua Miến Điện dự vài 
khóa về đi chậm chậm tưởng đắc, rồi ngồi thẳng lưng thế 
này, hít sâu thở chậm nghe người nó mát mẻ nhẹ nhàng 
tưởng là đắc, mà tại sao tưởng dễ như vậy? Là bởi vì nó đâu
biết thánh nhân là vuông tròn dài ngắn nó đâu có biết, nó 
thấy lạ lạ là nó gắn cái mạc thánh vô. Yah, trong khi cái 
quan trọng nhất là anh tu làm sao anh đừng là phàm nữa, cái
đó mới quan trọng vì cái phàm anh biết nó là cái gì. Các vị 
nghe hiểu không ta? Tôi lạy các vị hiểu dùm. Mình tu mình 
chỉ mong là bỏ được cái gì. 
Và tôi nói toàn bộ lịch sử Phật giáo được hay là mất chỉ do 
hai động từ thôi, đó là bỏ và để được. Có những người đi tu 
mà mong được được được được sẽ đẩy Phật giáo đi vào hố 
sâu, tu phải mong có chữ bỏ thôi, hiểu không, thì Phật giáo 
mới đi lên được, nghe kịp không? Tu mà để được cái này 
cái kia là đẩy Phật giáo đi xuống, tin lời tôi đi, tin tôi đi. 
Dầu để được về danh về lợi hoặc là để được các thành tựu 
tâm linh tinh thần, hễ tu mà còn mong để được là sai. 
Cho nên tôi đã nói rất là nhiều lần, tu có hai cách tu, kiểu 
của người đi đổ rác và kiểu của người lượm ve chai. Tu 
kiểu đổ rác là thấy cái gì rác là liệng, nó đơn giản. Còn đi tu
kiểu lượm ve chai rất là mệt, bởi vì ve chai có nhiều thứ 
lượm mà bán lại không được, các vị có biết chuyện đó 
không? Không phải cái gì cũng recycle được hết, có đúng 



không ta? Không phải cái gì cũng recycle được cho nên nếu
mà cho tôi hai việc, một đổ rác, hai lượm ve chai, tôi thích 
đổ rác hơn, là vì sao? Vì đổ rác cứ mỗi lần liệng xong rồi là 
tôi nghe nhẹ, còn lượm ve chai là tôi phải vác cái bao suốt 
một ngày, nghe kịp không? Cái thằng đổ rác là luôn luôn 
rãnh tay, còn cái thằng mua ve chai là luôn luôn nặng vai, 
chỉ thấy sơ sơ là chỉ riêng cái chuyện mà thằng đổ rác nhẹ 
là thấy khoái rồi. Thằng đổ rác hiếm khi nào làm như thằng 
lượm ve chai rất dễ lượm lầm. Cái thằng đổ rác hiếm khi 
nào nó liệng lầm nhưng mà thằng lượm dễ lượm lầm, hiểu 
chưa? 
Cái thứ hai, tôi nói riết mà tôi nhục luôn. Tu hành có hai 
cách: Tu kiểu thả chim và thả diều, nhớ không? Thả chim 
có nghĩa mình buông con chim đó ra, con chim nó bay về 
đâu mình không màng, nhưng mà tu kiểu thả diều có nghĩa 
là mang tiếng là thả nhưng mà giữa mình với con diều còn 
thông qua một sợi dây. 
Phật tử mình bố thí cũng vậy, bố thí có hai trường hợp, một 
là to give, hai là give up. To give có nghĩa là chı̉t̉rao ra 
nhưng mà lòng mình còn mong nó phản hồi, như vậy là bố 
thí kiểu thả diều. Còn give up có nghĩa đưa ra rồi “tình cho 
không, biếu không”. Tôi thương thì tôi trao cho em cái đó 
mà em hỏng thương em theo thẳng khác, ok, em hạnh phúc 
với thằng nào cũng được, đó là tình yêu chân chính. Còn có 
trường hợp thứ hai, tôi muốn em hạnh phúc nhưng với điều 
kiện em hạnh phúc với tôi, có cái này không ta? Tôi nói 
nhiều người ngu như bò tưởng tôi đang nói chuyện đời, tôi 
đang nói chuyện đạo đó. Nó có hai thứ tình yêu, một là tôi 
luôn muốn em hạnh phúc, em hạnh phúc với ai cũng được 
miễn là em hạnh phúc thì tôi vui rồi, đúng không? Trường 
hợp thứ hai là tôi yêu em tôi muốn em hạnh phúc nhưng với
điều kiện cái thằng mà nó hạnh phúc phải là tôi nè, có khác 
không ta? Khác chứ!
Và nếu một người con gái thương tôi thì tôi thích cổ thương
tôi kiểu trường hợp một thôi: Con thương sư lắm, ai giúp sư
cũng được, sư ở đâu cũmg được, Sydney, Perth, hay là 
Darwin, miễn là sư vui. Còn cái cô thứ hai, cô muốn hộ 



pháp, cô muốn giúp sư nhưng với điều kiện sư phải về 
Sydney, sư phải ở gần con, mỗi sáng con phải nấu ăn cho 
sư, con cho sư ăn cái gì sư cũng ăn, món ngon vật lạ, đặc 
biệt vật lạ sư cũng phải ăn, là tàn đời trai. Các vị nghe kịp 
không? 
Cho nên, khoan, có cái câu này mới ghê nè, có một chàng 
trai yêu một cô gái nhưng bị ông bố cản không cho lấy, bắt 
phải lấy người con gái khác mà ông bố vừa ý. Thì trong cái 
ngày sắp cưới, tại chàng trai này rất có hiếu cho nên phải 
nghe lời bố, ngày sắp cưới chàng trai nói một câu rất là chí 
lý: Thưa bố, tại sao bố ép con phải lấy cô A mà không cho 
con lấy cô B? Thì ông bố nói: Tao thấy con B không có 
được, mày phải lấy con A, tao làm chuyện đó vì tao thương 
mày. Thì đứa con trai trả lời thế này: Bố nói bố thương con 
nhưng bố thương con là vı̀̀bố, chứ không phải bố thương 
con là vì con. Nghe hiểu không? Đó, và chuyện này là 
chuyện có thật, sau khi nói xong câu đó, đám cưới vẫn diễn 
ra và sau đó cô vợ có mang và sanh ra đứa con gái chỉ được
có 21 ngày tuổi thì người con trai đó bỏ nhà ra đi và xuất 
gia. Hôm nay trở thành một vị hoà thượng long tượng tiếng 
tăm ở trong nước chỉ vì một cái suy nghĩ: Bố thương con, 
bố lựa vợ cho con nhưng mà khổ thay cái người mà sống 
với con là cô đó chứ không phải là bố. Cổ về cổ sống với 
con mà bố nói bố lựa vợ cho con, mà ổng còn nói: Hòng 
thương lâu ngày nó thương, chưa chắc, ở đây có nhiều 
người ngủ chung ba năm tôi thương hỏng nổi. Các vị có tin 
chyện đó không? Nó không thương là nó không thương dầu
cột chung một giường thì vẫn cứ xa nhau, nó vẫn cứ tiếp tục
đồng sàng dị mộng. 
Cho nên ở đây cái chuyện đầu tiên hết thảy đó là chấp chặt 
vào cái sự hưởng thụ gọi là dục thủ, chấp chặt vào quan 
điểm nhận thức gọi là kiến thủ, chấp chặt vào phương thức 
hành trì gọi là giới cấm thủ. Khi mà anh không hiểu được 4 
đế, anh sẽ lập tức rơi vào giới cấm thủ, khi anh không thấy 
được rằng mọi hiện hữu là khổ, anh mới mong còn được 
sanh về cõi này cõi kia và anh còn bị ru ngủ bởi các giáo 
điều ngọt ngào hấp dẫn. Còn khi mà anh chán đời đến cái 



mức mà tận cùng, rốt ráo, triệt để thì anh chỉ muốn chấm 
dứt 100% thôi, nghe hiểu không? Cái người mà đã trãi qua 
5 cuộc hôn nhân thất bại, họ nghe nói tới nhẫn cưới họ khóc
ròng, các vị biết không? Trong một ngôi chùa kia thì ông 
hòa thượng trụ trì ổng nằm trong phòng ổng nghe nguyên 
một cái đám đàn ông Phật tử nói chuyện bên ngoài, họ nói 
xấu nhau, nói ông kia sợ vợ, ông này sợ vợ, ổng bực quá 
ổng đẩy cửa ổng bước ra ổng nói: Thằng sợ vợ nhất là tui. 
Tui sợ đến mức mà tui không dám lấy vợ. Còn mấy ông sợ 
mà mấy ông còn sống với bả là mấy ông giỏi lắm nha, còn 
đằng này tui sợ tới mức mà tui không dám lấy vợ. 
Giới cấm thủ cũng vậy, còn nấn ná, còn nắm níu, còn luyến 
tiếc trong cuộc đời này thì ngay trong cái chuyện tu tập 
hành trì, chúng ta vẫn còn có một chỗ nắm. Nghe hiểu 
không?
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Tin tôi đi, tức là tu sao đó cũng được mong về cái cõi này 
cõi nọ, tu mà còn mong để được cái này, được cái kia là như
vậy là còn có chỗ nắm, mà cái quan trọng nhất, tu là phải 
buông. Cho nên ngày hôm qua tôi có đề nghị không kêu cái 
chuông nữa mà kêu cái buông, mỗi lần nghe tiếng chuông là
mỗi lần lòng buông. Cũng giống như tôi đề nghị cái trống 
không nên dịch là drum mà phải dịch là empty, thằng Mỹ 
thế nào nó cũng khó chịu tại sao mình dịch ngu như vậy, thì
mình mới giải thích: Chùa Phật Giáo là phải thờ một bên là 
buông, một bên là empty. Một bên là give up, một bên là 
empty. Bởi vì give up và empty nó chính là tinh thần của 
Phật giáo, quan trọng vô cùng, phải buông thôi, tin tôi đi, 
phải buông. Còn nắm một chút còn khổ một chút, nắm 
nhiều khổ nhiều, đó là sự thật, dầu chúng ta có là ai thì 
chúng ta phải nhìn nhận chuyện đó, đặc biệt là có một ngày,
trên giường cận tử, hấp hối, chúng ta sẽ thấy rằng đứa nào 
có khả năng buông nhiều nhất, đứa đó sẽ ra đi thanh thản 
nhất, tin tôi đi. Tin tôi đi, thế nào cũng phải chết thôi, trốn 
hỏng khỏi, chết kiểu gì cho nó ngọt, cho nó êm. Thì cái chết
đẹp nhất chính là cái chết của cái tên mà nó ta đi bằng hai 



bàn tay mở. Ngày xưa mẹ đẻ nó ra bàn tay nó mở, bây giờ 
nó chết làm ơn mở dùm, nó chết còn nắm mới ghê. 
Cho nên, sử ghi rằng ông Alexander Great là ông A Lịch 
Sơn, ổng đánh Ấn Độ xong ổng đi về Babylon rồi ổng chết. 
Trước khi ổng chết, ổng có ba mươi mấy tuổi thôi, ổng mới 
trối lại: Ta một đời làm vua tung hoành 4 phương, chết ta 
chỉ xin có 3 điều thôi, các khanh ráng làm dùm. Một, cái kẻ 
khiêng quan tài cho trẩm phải là mấy ông thầy thuốc đã 
từng chửa bệnh cho trẫm. Thứ hai, bao nhiêu vàng bạc châu
báu không nên chôn theo, mà phải rải chung quanh, nghe 
hiểu không? Thứ ba, khi mà làm cái hòm cho trẫm, nhớ 
khoét lỗ để trẫm đưa hai cái bàn tay ra ngoài. Thì họ không 
hiểu lý do mới hỏi ổng, ổng nói thế này: Thứ nhất là cái 
người khiêng hòm phải là mấy ông thầy thuốc để cho người
ta thấy rằng thầy thuốc giỏi cỡ nào cũng có lúc đem chôn 
bệnh nhân thôi. Thứ hai, hòm khoét lỗ để cho người ta thấy 
rằng ông vua ra đi cũng hai bàn tay trắng. Và thứ ba, bao 
nhiêu vàng bạc châu báu đừng có dấu trong hòm mà phải 
rải chung quanh để cho người ta thấy rằng tài sản nào cũng 
chỉ ra tới mộ mà thôi. Nghe kịp không? Hiểu không? 
Đó là những cái mà mình phải nhớ, cái tinh thần của Phật 
Pháp, chưa biết đạo thì cái gì cũng ôm, biết đạo rồi cái gì 
cũng buông, mà buông cả hai thứ, buông cả vật chất và 
buông cả những thành tựu về tinh thần nữa. Mà tại sao phải 
buông? Là vì hai lý do, ghi nữa:
Một, càng khiêng nhiều càng nặng vai, càng khiêng càng 
nặng, mà mọi thứ ở đời nên nhớ, mọi thứ ở đời đều là 
phương tiện hết. Mà phương tiện là gì ta? Phương tiện là 
cái mình dùng cho xong việc, hiểu không? Tôi hỏi các vị 
nha, các vị nấu bếp các vị có cần nồi niêu xoong chảo và 
dao kéo có cần không? Nhưng mà cần có nghĩa là mình 
dùng xong mình để ở bếp hay là mình đem vô phòng ngủ? 
Hay là đi đâu mình đem theo? Bây giờ hiểu chưa? Hiểu à? 
Bà nào nấu bếp cũng cần nồi niêu xoong chảo và dao kéo, 
muỗng nĩa, nhưng mà cần có nghĩa là dùng ở đâu để ở đó, 
chứ không phải cần là vác lên, xong chưa? Cho nên chuyện 
đầu tiên tại sao mình phải buông là bởi vì mình hạn chế 



trọng lượng, mà tại sao phải hạn chế trọng lượng? Là tại vì 
người Mỹ có một câu nói thế này: Go light, go small, go 
fast. Có hiểu câu này không? Câu này ở đâu vậy ta? Ở trong
cái tiệm bán đồ travel, đồ camping nó ghi vậy, tôi dòm cái 
câu đó tôi nói: Phật Pháp đây nè. Giống như ở bên Mỹ mà 
tôi đi vô trong restroom tôi thấy nó để chữ: No merchandise
beyond this point, Phật Pháp đây nè, cái câu đó lẽ ra phải 
treo trước cổng chùa, vô đây là không có buôn thần bán 
thánh, vô đây là không có đem cái đầu commercial vào đây,
nha. Lý do thứ nhất là tại sao hành trình vạn lý mà vác lên 
nó nặng.
Lý do thứ hai, tại sao phải buông? Vì không buông được cái
này làm sao có được cái khác, hiểu không ta? Anh không bỏ
được lầu một làm sao anh lên được lầu hai? Anh muốn lên 
lầu 10 thì anh phải có cái gan bỏ 9 tầng kia, có đúng không 
ta? Phải có cái gan đó. Mà các vị biết tại sao tôi xài chữ gan
bởi vì đa phần là chúng ta không có cái gan đó, chúng ta 
hèn kinh khủng lắm, chúng ta nhát gan kinh khủng lắm. Là 
bởi vì, ông bà có nói: Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi 
không tiếc, tiếc công cầm vàng. Cái gì mình lỡ gồng gánh, 
cưu mang quá lâu, bây giờ đùng một phát kêu bỏ, không 
cam tâm, không đành lòng, tin tôi đi, đúng không? Cái quan
điểm chính trị tào lao, lỡ làm đảng viên cộng sản bây giờ 
thấy cái học thuyết nó hơi sai sai làm sao, lỡ đi theo hồi 
giáo thấy nó sai sai làm sao, nhưng hỏng lẽ mấy chục năm 
qua mình ngu à? Rồi bao nhiêu thằng đồng chí mình nó ngu
à? Bao nhiêu cái tên đồng đạo mình hỏng lẽ nó ngu à? Thôi 
thì nghi thì cứ nghi mà đường xưa em vẫn đi. Nhiều người 
họ thấy đốt vàng mã là tào lao nhưng mà không đốt thì kỳ, 
năm nào người ta cũng thấy nhà mình đốt hình nhân, đốt 
xích lô, đốt tủ lạnh, đốt ti vi, đốt xe hơi, rồi đốt giấy vàng 
bạc, năm nào cũng thấy cũng đốt, tự nhiên năm nay mình 
hỏng đốt nó nói mình hết tiền làm sao? Thế là phải đốt. 
Thậm chí bên Cali, chuyện này mới đau, một ông ở bên 
Canada qua thăm bạn bên Cali mà trên xe máy lạnh hư mà 
ổng bắt ông này lên kiếng hoài hà, ông này nói ngộp lắm, 
hạ kiếng cho gió vô. Ổng nói: Không, hạ kiếng người ta biết



xe tao hỏng có máy lạnh. Ngộp muốn chết mà nó bắt thằng 
bạn nó phải ngồi mà le lưỡi ra như con chó vậy đó, lý do là 
bởi vì hễ mà hạ xuống người ta biết: Xe tao hư máy lạnh. 
Thế là chúng ta vì cái sĩ diện, vì cái mặt mũi mà chúng ta 
không có cái gan lìa bỏ cái tào lao cần phải bỏ. Chuyện này 
vô cùng quan trọng cho nên nó được gọi là giới cấm thủ có 
nghĩa là chấp sai trong quan điểm hành trì.
Và cái cuối cùng đó là ngã chấp thủ. Ngã chấp thủ là cái gì?
Ngã chấp thủ là luôn luôn sống với cái ý niệm đây là tôi, 
đây là của tôi, mà lẽ ra chúng ta phải hiểu rằng không hề có 
tôi thì làm gì có cái của tôi, không hề có ông A, bà B mà tất 
cả chỉ là lắp ráp. Tôi đã nói hoài: Không hề có chiếc xe 
trong một đống đồ parts và không hề có đống đồ parts nào 
trong một chiếc xe. Vì sao vậy? Vì cái đống đồ parts khi ráp
lại nó ra chiếc xe, và khi chiếc xe đó tháo ra thì nó thành ra 
đống đồ parts. Nghe hiểu không? Chiếc xe chính là đống đồ
parts mà đống đồ parts chính là chiếc xe. Qua cái câu này, 
nhiều người tôi đã nói cái mặt nó đơ ra thế này vì nó là độn 
căn, tức là cái này chỉ để dành đội nón thôi. 

Chiếc xe không phải là đống đồ parts và đống đồ parts 
không phải là chiếc xe. Cái câu này về cứ nhớ hoài, được 
gọi là ông A, bà B là bởi vì đó là một khối tổng hợp, một 
cái chỗ gathering của những cái điều kiện tâm sinh lý. Sinh 
lý thì gồm có đất, nước, lửa, gió, tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, phẩn, 
nước tiểu, tùm lum hết, nguyên một nùi. 

Còn về tâm lý thì nó gồm có buồn, vui, thương, hận, ghét, 
giận, thiện, ác, xong chưa? Nguyên một cái nùi đó nó cộng 
lại thành ra ông A, bà B. Hoa hậu hay là bà cùi khi mà bỏ 
vô lò thiêu 2 tiếng đồng hồ lấy ra mỗi em còn đúng mộy hũ,
nghe hiểu không? Mà chỉ vì khi nó còn sống cái bộ xương 
đó được tô trét bởi thịt, bởi da mình nhìn mình thấy nó có 
duyên dáng, nó có ánh mắt, nó có nụ cười, nó có hàm răng, 
nó có mái tóc, nó có hờn giận, nó có háy, nó có nguýt, có 
duyên ngầm, duyên nổi, duyên hờ, lững lờ nhưng mà tới hồi



mà nó hết thịt rồi, không cần hết thịt, chỉ cần nó tắt thở, nó 
lạnh ngắt, nó xanh lè là bà cố mình cũng hỏng có dám đụng 
tới nữa. Cho nên nó phủ phàng lắm, tôi nói một lần nữa, 
dầu đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chỉ trong vòng 15 phút 
cho người ta tiền người ta cũng không dám ôm, đó chính là 
cái chết. Khi nàng đã quên thở 15 phút thì cái chuyện mà 
nàng là hoa hậu, á hậu, á khôi, hoa khôi v v... tất cả trở nên 
nothing, chỉ 15 phút thôi quí vị, quí vị có tin không? Chỉ 15 
phút, cái hoa hậu trở nên vô nghĩa, không, nói vậy chứ có 
nhiều ông dám lại cái xác kiss lần cuối, trẫm thì không. Nhớ
nha. 
Cho nên cái ngã chấp thủ là vị đó thấy rằng mọi thứ ở đời 
đều do duyên mà có và đã có rồi thì chỉ chực chờ mất đi, và
mọi thứ ở đời luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một 
cái khác, nghe kịp không?
Vô thường có hai trường hợp, một là trở thành một thứ 
khác, hai là từ có trở thành không, được gọi là vô thường. 
Và cái chuyện này mới quan trọng, cái chuyện này phải 
xăm lên người nữa: Đức Phật nói ra tất cả những sự thật ấy 
không phải để ta chán sợ rồi sống trong bi quan, mà Ngài 
nói ra tất cả những sự thật đó để ta sống trong sự thanh thản
không tiếp tục thích và ghét nữa, vì sao vậy? Vì khi không 
còn thích thì chúng ta tự nhiên cũng không còn ghét, khi 
không còn thích tiện nghi thì mình cũng không còn sợ sự 
thiếu thốn, nghe kịp không? Tại sao mình sợ lạnh? Là vì 
mình thích ấm. Tin tôi đi, trong kinh nói rất rõ, thích và ghét
là một cặp, sướng khổ là một cặp, buồn vui là một cặp, sống
chết là một cặp, sanh diệt là một cặp, khen chê là một cặp. 
Còn thích được khen có nghĩa là khi bị chê nó khổ le lưỡi. 
Còn cái kẻ nào khi được khen mà nó lơ lơ, nó đơ đơ là tới 
hồi bị chúng chửi cái mặt nó tỉnh bơ. 
Tôi thưa với bà con một chuyện, tôi, cái thằng tôi này tôi 
chưa bao giờ dám nhận tôi là hành giả chứ đừng nói là thiền
sư, nhưng mà có hai chuyện mà tôi treo trước cái mõm của 
tôi trong hai năm qua đó là phải giải quyết được hai chuyện 
trước tuổi 55, tôi đóng cửa tôi không có giảng kinh, tôi 
không có viết sách nữa. Và lúc đó cũng là cái năm mà tôi 



phải làm được hai chuyện và tôi mong bà con cũng phải bắt 
chước tôi, thứ nhất bớt sợ chết, mình phải thay đổi cái nhìn 
của mình trước cái chết, vì sao? Vì cái chết là cái không thể
né được,mà cái gì không thể né được thì ta chỉ có một cách 
là thay đổi cách nhìn về nó. Có hiểu câu này không? Xăm 
nữa, xăm lên người câu này: Khi ta không thể thay đổi được
chuyện đời thì ta phải thay đổi cách nhìn của mình về nó. 
Khi ta không thể chạy trốn cái chết thì ta phải thay đổi cách 
nhìn để cho ta bớt teo. Có hiểu không?
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Tôi không có đùa, phải nhớ rằng chết không phải là kết thúc
mà chết nó còn là sự bắt đầu. Nghe kịp không? Và bắt đầu 
cái gì? Bắt đầu một hành trình mới, vấn đề của ta là làm hai 
việc, một là làm sao đừng tái sanh nữa, còn nếu phải đi tiếp 
đoạn đường còn lại thì ta có hành trang chưa? Có passport, 
có visa và có ngoại tệ trong túi chưa? Cái đó là chuyện 
quan trọng, sân ga nào rồi cũng là cái chỗ mà chúng ta lìa 
bỏ, không có sân ga nào là chỗ ở hết, có đúng không? Phi 
trường và sân ga là chỗ ghé. Kiếp người, dầu mái ấm gia 
đình nào cũng chỉ là sân ga, là phi trường, là bến phà hết, 
ghé đó rồi đi. Cho nên phải chuẩn bị tâm lý cho một ngày 
chúng ta buông hết mọi thứ. Nhớ cái đó, cho nên chuyện 
đầu tiên tôi treo hai cái móc, hai cái món mà tôi cứ nhìn 
hoài, thứ nhất làm sao mình thay đổi cái nhìn về cái chết. 
Thứ hai, cái này nó nhẹ hơn, làm sao dửng dưng trước thị 
phi. Cái thứ hai tôi tin rằng ít nhiều tôi đã thành công, tánh 
tôi đa nghi, tôi là cháu đời thứ 18 của Tào Tháo, bao nhiêu 
cái nụ cười, bao nhiêu lời ngon ngọt luôn luôn tôi đón nhận 
nó bằng một dấu hỏi:
1/ Mình có đáng hay không? 
2/ Người ta có thiệt hay không? 
3/ Họ khen mình xong rồi mình được cái gì? 
4/ Khen mình xong họ về họ trùm mền họ ngủ, còn mình 
ôm cái khen đó mình thức hoài, nghe kịp không? Nó quá 
ngu đi. Mà suy nghĩ kỹ, đúng không? Thứ nhất, họ có khen 



thật lòng không? Thứ hai, mình được gì từ lời khen đó? Thứ
ba, họ khen xong về họ quên mất, mình có nên ôm cái cục 
đó hay không? 
Cái chê cũng y chang như vậy. Họ chê xong về họ cũng 
quên mất, còn mình ôm cục chê đó mình hận suốt đêm, lên 
máu, hiểu không? Cái thứ hai nữa, họ chê đúng hay không? 
Nếu họ chê đúng, đó là bài học, mà nếu họ chê sai thì  coi 
như là gió thổi qua tai. Cứ nhớ, chuyện Tàu có kể một câu 
chuyện rất là sâu, nhà thơ Tô Đông Pha là một trong bát đại 
thi hào của nhà Tống, ổng chơi rất thân với hòa thượng Phật
Ấn, tân lắm, ổng giỏi giáo lý lắm, mà cả hai người trao đổi 
Phật học, trao đổi thơ ca, văn học, chính trị, văn chương, xã
hội, tư tưởng triết học mỗi ngày, thân lắm, thân vừa là thầy 
trò, vừa là bè bạn. Bữa đó, ổng nổi hứng làm sao đó, ổng 
viết chữ đẹp lắm, bữa đó nổi hứng ổng lấy cây quạt ổng viết
mấy chữ: Bát phong suy bất động, có nghĩa tám ngọn gió 
đời không làm xao động lòng ta. Tám ngọn gió đời là khen 
chê v v ..., viết xong ổng kêu đứa đày tớ đem qua chùa đưa 
cho hòa thượng Phật Ấn khoe chữ đẹp, mà cũng khoe bây 
giờ ổng là Phật tử thứ thiệt rồi, bát phong suy bất động, suy 
là thổi. Thì ông hòa thượng ổng dòm cây quạt ổng cười 
khẩy, ổng ghi lại mấy chữ: Bát phong suy bất động, nhưng 
tiếng đánh rắm đủ làm Ngài bị động. Đánh rắm là fart. Tô 
Đông Pha nổi điên lên, tức tốc cho người chèo thuyền từ 
bên nhà qua bên chùa hỏi vậy chứ tại sao mà ghi cái câu bỉ 
bạc, mà phun vô mặt người ta như vậy. Mà nhất là ghi như 
vậy lỡ đầy tớ nó mở ra coi mặt mũi của tôi để đâu, ổng tính 
qua ổng cự, mặt mày hầm hầm hầm hầm ổng vừa qua ổng 
vừa thấy hòa thượng đứng trên bến, Ngài nói: “Tôi nói đúng
mà, bát phong suy bất động mà chỉ có hai chữ “đánh rắm” 
nó thổi ông từ bên kia qua bên đây”. Có hiểu không? Nó 
sâu ghê lắm, qúi vị. 
Cho nên trong đáy lòng của chúng ta, chúng ta nói Phật 
Pháp bằng trời đi nữa nhưng mà nhớ: Thánh nhân thấy rõ 
điều mình tin nên tin chết bỏ điều mình thấy. Còn phàm phu
thì sao? Nó thấy không rõ cái điều nó tin nên nó tin lờ mờ 
cái điều nó thấy. Cho nên miệng nó nói vô ngã, vô thường 



mà đứa nào đụng vô túi tiền nó đánh chết luôn, đồng tiền nó
liền khúc ruột, miệng nói vô ngã, vô thường mà nó làm 
phước theo kiểu vắt chày ra nước, nó kẹo banh xác. Kêu gọi
cái chuyện xong rồi mới nói, kêu gọi, bữa nay không có xin
tiền nữa, sang rồi, kêu gọi cất thiền viện tiền mua đất không
cho mà hỏi cất một cốc bao nhiêu, rồi tôi nổi điên: Cất cốc 
là sao? Dạ, cất xong rồi lâu lâu con cần con về con ở. Tôi 
hỏi: Lúc cô đi thì sao? Dạ con đi con khóa cửa. Tôi nói: Cô 
ơi, cách nói này tôi nghe quen quen. Hỏi sao quen, thầy? 
Cách nói này giống cách nói của bà nội tôi, chỉ có bà nội tôi
mới nói vậy thôi. Đất thì không cho tiền, đợi mua xong về 
cất cốc, khi nào mẫu hậu về mẫu hậu ở, mẫu hậu đi mẫu 
hậu khóa cửa lại, chiếm đất của người ta. Mà tôi nói bả 
cũng không có hiểu, tại bả độn căn mà! Tôi nói: Cô ơi sao 
tôi nghe cách nói này nó quen quen. Bả hỏng hiểu: Quen 
quen là sao thầy? Mình chưa gặp nhau mà. Tôi nói: Đúng! 
Tụi mình chưa có gặp nhau nhưng mà nó quen quen vì 
huynh nghe cách nói này giống cách nói của bà nội huynh 
lắm. Ok, tôi nói luôn, bà con ủng hộ thiền viện là ủng hộ 
nhưng khi bà con đi làm ơn cho em xin lại chìa khóa để em 
khác nó vào nó ở. Và một điều nữa, tất cả các thiền thất đều
cất giống nhau y chang, có một điều Lê Văn Tèo cho tiền 
thì phía trước cốc để là Lê Văn Tèo để đặc biệt là cho gia 
đình họ tới thấy ông cố, ông nội nó có cúng dường ở đây, 
nhưng mà quan trọng nhất là đều cất giống nhau để chi? 
Cốc của Lê Văn Tèo giống y như Nguyễn Văn Tý để lần 
sau Tèo qua mà cốc bận thì qua cốc của Tý ở lòng không bị 
sốc vì mọi thứ tắt đèn có thể mò y chang nhau. Vô đó là tắt 
đèn nhà ngói như nhà lá vì nó giống nhau y chang, cho nên 
nếu cái ông này nói bây giờ tôi phải ở cái cốc của tôi. 
Được, chịu khó bịt mắt lại, dắt nó lại, đưa nó chìa khóa, nó 
mở xong rồi, mò đi, nó mò y chang, nó mò xong, sáng nó 
dậy nó biết nó ở cốc của thằng Tý.
Cho nên cái ngã chấp thủ là sao? Cái này nó sâu dữ lắm, 
ngã chấp thủ nó có nhiều level:
Level một, người không biết Phật Pháp chấp cái tôi trong 
những thứ tầm thường, bậy bạ nhất. Cơn đau này là của tôi, 



tôi đang bị đau, tôi đang được mát mẻ, tôi đang được sung 
sướng, tôi đang ăn ngon, tôi may mắn, tôi xui rủi, tôi bất 
hạnh, v v ... là cấp thấp.
Còn cấp cao: Tôi là người tu hành, tôi là người biết Phật 
Pháp, tôi là người hiểu lý vô ngã. Có hiểu không? Lẽ ra lý 
vô ngã là phải delete cái “tôi”, mà đằng này: Tôi là người 
hiểu lý vô ngã, tôi là người hiểu lý duyên khởi. Lẽ ra mình 
học giáo lý duyên khởi để mình thấy rằng là mình chỉ là 
một cái process, nobody here, we are nothing but 
relationship, chúng ta không là cái gì hết mà chúng ta chỉ là 
mối quan hệ, nha. Mà đằng này vì mình không có học giáo 
lý cho nên mình cứ tưởng mình là thứ gì đó ghê gớm cho 
nên đứa nào nó đụng tới mình là nó đụng tới cái rún cuả vũ 
trụ, chứ thật ra chúng ta chẳng là cái gì hết. Tôi nói rồi, nó 
quên thở trong vòng 15 phút, đem liệng xuống cống, chúng 
ta không có tiếng nào hết, đúng không? Mà lúc còn sống, 
nhổ bãi nước bọt trước mặt mình là mình nổi điên lên ba 
ngày ba đêm, nó gặp mình mà nó quên chào mình là mình 
nổi điên lên, nó gặp mình mà nó háy nguýt, lườm liếc là 
mình nổi điên lên, nhưng mà khi mình chết rồi nó liệng 
mình xuống cống mình không có nói gì hết, đúng không ta?
Đấy! Hiểu được cái đó thì mới buông được.
Rồi, vậy thì từ cái 6 ái nó mới nẩy ra tứ thủ. Tứ thủ gồm có 
4:
1/ Dục thủ là chấp chặt vào sự hưởng thụ.
2/ Kiến thủ là sự chấp chặt trong quan điểm nhận thức. 
Chấp chặt gồm có hai: Tin cuồng vào điều chưa rõ và bác 
bỏ điều mình chưa thông. Hiểu chưa?
3/ Giới cấm thủ là chấp chặt vào quan điểm hành trì, có 
nghĩa là vì không hiểu 4 đế cho nên cứ chọn những pháp 
môn tu hành không nhắm tới sự buông bỏ. Hiểu không?
4/ Ngã chấp thủ, tức là vì không hiểu được cái cấu tạo, cái 
structure của thân tâm này nó ra làm sao cho nên lén lút, âm
thầm và lặng lẽ tin rằng có một cái tôi nó đang núp lùm ở 
trong đây, nhưng mà thật ra tất cả chỉ là đồ ráp thôi, nó chỉ 
là đồ ráp, cái tâm của mình, cái mind của mình lúc thiện, 
lúc ác, lúc buồn, lúc vui. Còn cái thân của mình thì sao? Nó



biến động liên tục, cái mà tôi gọi là chemical reaction diễn 
ra liên tục và liên tục suốt từng phút từng giây và nó đẩy 
mình càng lúc càng đến gần cái chết hơn, mình không ngờ. 
Hiểu thì ai cũng hiểu, nhưng mà vừa tan buổi học bước ra 
xe là bắt đầu mình quay lại cái tôi của mình, vì sao? Vì 
mình không hiểu lắm điều mình tin nên không tin lắm điều 
mình hiểu, xong chưa?
Rồi, giảng xong cái này cho bà con về ngủ. Từ tứ thủ nó 
sanh ra hai hữu. Hai hữu là cái gì? Là nghiệp hữu và sanh 
hữu. Nghiệp hữu ở đây là các nghiệp thiện ác, còn sanh hữu
là các tâm đầu thai. Như vậy các vị thấy nó quay trở lại phải
không ta? Có không? Có thấy không ta? Tức là do Vô minh
nó tạo ra các nghiệp thiện ác, rồi từ nghiệp thiện ác nó tạo 
ra tâm đầu thai, do tâm đầu thai mới có 6 căn, từ 6 căn mới 
có 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, mới ra 4 thủ, ra 2 hữu, mà 2 hữu nó 
gồm có nghiệp hữu và sanh hữu. Xong chưa? Bây giờ mình 
mới thấy luân hồi là gì? Luân hồi là lòng vòng, là Vân Tiên 
cõng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cõng mẹ chạy vô, Vân 
Tiên cõng mẹ chạy vô, đụng phải cái bồ cõng mẹ chạy ra, là
cái này.
3:00:20
Đó! Hữu nó gồm có 2: Nghiệp thiện ác và tâm đầu thai, 
hiểu chưa ta? Nghiệp thiện ác được gọi là nghiệp hữu, còn 
cái sanh hữu chính là tâm đầu thai, xong chưa? Rồi, như 
vậy nó quay trở lại phải không ta? Rồi từ cái chỗ 4 thủ nó 
mới khiến cho chúng ta làm các nghiệp thiện ác, xong 
chưa? Và khi làm các nghiệp thiện ác thì nó dẫn đến cái 
chuyện là chúng ta có tâm đầu thai, đúng không? Mà vì có 
cái tâm đầu thai cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện chúng 
ta đầu thai vào trong 4 loài: noãn, thai, thấp, hóa. 
Noãn là những loài được sanh ra bằng trứng. 
Thai là những loài mà sanh ra nguyên con.
Thấp là những loài mà sanh ra trong môi trường thiên 
nhiên. 
Còn hóa hơi khó tin, hóa là những loài chúng sanh tự nhiên 
xuất hiện không cần một điều kiện sinh học nào, biological 
condition không có, hóa sanh là không cần một điều kiện 



sinh học nào hết, nó không cần oxygen, nó không cần khí 
quyển, không cần nhiệt độ, không cần cái gì hết, mà nó tự 
nó xuất hiện, thì đó gọi là hóa sanh. Trong kinh nói thế này, 
nó có những loại chúng sanh mà được tạo ra trong một điều 
kiện như vậy, tự nhiên “ bùm”, đó là chư thiên, phạm thiên 
họ xuất hiện như vậy, và cái biết của chúng ta thì hoàn toàn 
lệ thuộc vào kiến thức khoa học mà mình học. Khoa học 
cho mình tin cái gì thì mình tin cái đó, còn cái nào mà các 
nhà khoa học họ chưa cho thì mình chưa tin. Nhưng mà sẵn 
đây tôi tặng các vị một câu: Những gì ta biết so với những 
gì ta không biết nó còn ít hơn là hạt cát so với sa mạc nữa, 
hiểu không ta? Bởi vì hạt cát nó là limit, sa mạc nó là limit, 
đúng không? Tức là cái mẫu số là limit, tử số cũng là limit, 
cái mình biết là limit nhưng cái mình không biết là unlimit, 
nghe kịp không? Các vị học toán, các vị còn nhớ phân số, 
thì khi mẫu số nó là vô tận thì cái tử số chẳng là chi, hiểu 
chưa? Cái sa mạc mà lớn nhất thế giới là cái sa mạc Gobi 
nó chỉ có 9 triệu km vuông, mà 9 triệu có nghĩa là mình còn
nói con số được, nhưng mà cái mình không biết thì vô số. 
Cho nên, tôi nhắc lại một chuyện mà qúi vị đã biết rồi: 
Khoa học, đúng, chúng ta nên tôn trọng tinh thần khoa học, 
nhưng mà "tinh thần" khoa học, chứ còn đừng có chấp chặt 
vào những "thành quả" khoa học, là bởi vì hôm nay chúng 
ta thấy cái đó là chân lý nhưng có thể mai này nó không còn
như vậy nữa. Tôi kể hoài một câu chuyện, một chuyện nhỏ 
thôi, có nhiều trường hợp chúng ta phải biết thay đổi cái 
đầu của mình, trong toán nói: Hai đường thẳng song song 
không thể gặp nhau. Nhưng mà trong hội hoạ thì gặp, tại 
sao gặp? Hiểu chưa? Nghĩa là đôi khi mình phải flexible, 
hai đường thẳng song song không thể gặp nhau, nhưng mà 
trong hội họa thì gặp, không gặp là không được, đường 
chân trời có thể gặp chứ. 
Cho nên từ cái chỗ tứ thủ nó mới dẫn tới 2 hữu, từ 2 hữu nó
dẫn đến 4 sanh, 4 sanh là 4 chủng loại. Một là noãn là sanh 
ra bằng trứng như con chim, con cò. Thai là sanh ra nguyên 
con như con trâu, con bò, con người. Thấp là những cái loài
mà nó sanh ra trong môi trường thiên nhiên như là côn 



trùng do môi trường ẩm thấp không cha không mẹ. Hóa 
sanh là những loài chúng sinh mà tự nhiên đột hiện, xuất 
hiện thình lình thì cái này nằm ngoài cái sự hiểu biết của 
chúng ta, thôi thì các vị bắt chước tôi đi: Cái gì tôi không 
kiểm chứng được thì tôi để nó qua một bên. 
3:04:23
[04/11/2019 - 04:33 - elteetee]
Có 2 cách để giải quyết một điểm thắc mắc, còn nhớ 
không? Một là đi tìm câu trả lời, hai là để nó qua một bên. 
Có hiểu không? Đó cũng là một cách giải quyết. Yeah, thí 
dụ như bây giờ tôi cứ thao thức hoài, bà xã mình bả nói bữa
nay bả đi về khuya bả gặp đứa em họ bên Việt Nam mới 
qua, sao giờ 12 giờ bả chưa về ta? Cứ thắc mắc hoài ngủ 
không được, thôi thì bây giờ mình đừng nghĩ tới nữa. Hiểu 
không? Thì mình mới đi ngủ được, chứ còn mình suy nghĩ 
hoài suốt đêm tóc trắng có chết hay không? Có 2 cách giải 
quyết: Một là chịu không nổi,lái xe đi kiếm hoặc là alô nhờ 
bạn bè kiếm dùm, nói chung là đi tìm câu trả lời. Còn cách 
thứ hai nữa là để nó qua một bên. Có nhiều chuyện trong 
đời sống này mình thấy kỳ kỳ mình để qua một bên. Chẳng 
hạn đối với tôi, tôi là một người tu sĩ tôi nghiên cứu Phật 
Pháp, nghiên cứu kinh điển nhưng mà tôi báo cho bà con 
một chuyện mà bà con rất dễ bị sốc đó là có nhiều cái trong 
kinh điển mà tôi xếp nó vô cái loại là xét lại, vì sao vậy? Vì 
Phật không có ghi chữ nào hết, mà ngay cả Phật có ghi thì 
đời sau nó cũng được sửa lại được vậy, huống chi là Phật 
không có ghi, Phật nói không. Thì kinh sách do đời sau 
chép lại, làm sao mấy ngàn năm mà không có thêm bớt? Cái
trách nhiệm của mình, cái nào mình thấy ok thì mình theo 
còn cái nào thấy kỳ thì tôi để qua một bên. Nhiều lắm qúi 
vị, rất là nhiều vấn đề, ngộ lắm, thấy kỳ kỳ tôi để qua một 
bên, không muốn nhắc tới nữa, một phần là mất thời gian, 
một phần tôi không muốn gieo cái nghiệp bất kính, để qua 
một bên không nhắc tới nữa. Một lúc nào đó đủ duyên tự 
nhiên tôi moi ra tôi lại hiểu theo một cái hướng khác, hiểu 
không? Bởi vì nên nhớ thế này: Dầu các vị có thuộc lòng 
kinh điển tam tạng đi nữa nhưng mà tôi bảo đảm các vị một 



bài kinh như vậy có tới vô số cách hiểu, tin tôi đi. Ngày xưa
20 tuổi bài kinh đó mình hiểu khác, 30 năm sau mình hiểu 
khác và 50 năm sau mình hiểu khác. Năm mình 70 tuổi 
mình hiểu bài kinh đó khác, không phải khác nghĩa là mâu 
thuẩn mà nó sâu hơn, nó rộng hơn, nó nhiều góc độ, nó 
nhiều chi tiết hơn, details hơn, tin tôi đi. 
Cho nên đêm nay tôi chỉ lập cái sườn cho bà con, ngày mai 
tôi sẽ ôn cho bà con, có nghĩa là cái ngày mà tôi rời khỏi 
Sydney là ít ra bà con có thể tự trả lời cho mình: Tôi là ai? 
Ở đâu tôi tới? Tôi sẽ đi về đâu? Và bây giờ tôi phải làm gì? 
Tu hành là gì? Tu hành là tu ngay chỗ này nè: 
Kiếp trước mình Vô minh trong 4 đế, kiếp trước mình tạo 
nghiệp thiện ác, rồi kiếp trước mình mới có tâm đầu thai, 
cho nên kiếp này mình sanh ra mình có 6 căn, đúng không? 
Nhưng mà khi mình có 6 căn rồi thì sao ta? Mình không để 
cho 6 ái xuất hiện mà mình để cho 5 thiện xuất hiện, hiểu 
không? Tu là tu ngay chỗ này nè. Mà vô lượng kiếp mình 
lại không tu, mình cứ là do Vô minh tạo ra  nghiệp thiện ác,
từ nghiệp thiện ác có tâm đầu thai, tâm đầu thai nó ra 6 căn,
có 6 căn rồi thì sao ta? Sống phiền não, gặp cái như ý thì 
tham mà gặp cái bất toại thì sân. Còn bây giờ mình biết đạo 
rồi, khi mà mình đã có 6 căn rồi thì sao? Lúc nào mình cũng
sống chánh niệm hết, hiểu không? Tu là tu chỗ đó. Khi mà 
sống chánh niệm là mình sẽ hạn chế cơ hội của 4 thủ, 2 hữu
và 4 sanh, nếu chứng thánh thì cắt ngay đời này, còn nếu 
không chứng thánh được thì tối thiểu mình gieo duyên cho 
đời sau mình cắt mấy con số đó, số 4, số 2, thấy không? Và 
cái này mới rùng rợn nè, tại sao có số 4 này? Noãn thai thấp
hóa là do cái này ra: do 6 ái, 4 thủ, 2 hữu. 
Các vị còn nhớ câu tôi nói mấy ngày nay không? Mình 
sống giống cái con gì nhất thì mình chết sẽ về với cái loài 
đó, có nhớ không? Hiểu chứ? Đó! Mình sống mà giống 
chim thì chết về làm chim, sống giống cá chết về làm cá. 
Nghe cái này mới ghê nè: Thích ăn ngon mà không tu hành 
sẽ sanh làm loài ăn tạp, thích ăn ngon mà có tu hành sẽ sanh
làm người có lộc ăn, có hiểu không? Thích ăn ngon mà lại 
không có tu hành thì sẽ sanh làm loài ăn tạp, tiếng La tinh 



kêu là voli vore, hay là omnivore, biết chữ đó không? Omni
là tất cả, vore là nhiều. Nhưng nếu thích đẹp mà có tu sẽ 
sanh ra làm người có đầy đủ quần là, áo luạ. Chỉ biết ăn 
chay mà không học giáo lý thì sẽ sanh làm các loài ăn cỏ. 
Chỉ thích ăn mặn vì thích ăn ngon mà không tu hành thì 
sanh làm các loài ăn thịt sống. Hiểu không? Thích mặc đẹp 
mà không tu hành sẽ sanh làm loài diêm dúa sặc sỡ loè loẹt 
như ong, bướm, các loài cá nhiều màu sắc, kỳ nhông. 
Nhưng nếu thích đẹp mà có tu sẽ sanh ra làm người có đầy 
đủ quần là, áo luạ. Có rất nhiều người chỉ riêng phụ kiện 
trên người của họ là mấy ngàn rồi, mắt kiếng là Gucci, khăn
quàng là LV, áo khoát là Gucci, đôi giày là Prada. Thích đẹp
mà có làm phước là nguyên một cây toàn là brand name 
không, còn nếu thích đẹp mà không tu là nguyên cái con 
cắc kè, nguyên con két Nam Mỹ nó đủ thứ màu hết trơn á, 
hoặc là mấy cái con bướm đủ thứ màu, thích mặc đẹp mà 
không có tu là làm cái loài sặc sỡ, diêm dúa loè loẹt. Thích 
ăn ngon mà có tu hành có nghĩa là có từ bi, có trí tuệ, có giữ
giới, có bố thí thì sẽ sanh ra làm người có lộc ăn, hiểu 
không? Có nghĩa là cái thích mà cộng với cái chuyện mà 
anh sống như thế nào nữa. Cho nên đó là lý do tại sao có số 
4 đó,là tại vì anh sống giống cái loài nào thì anh sẽ về sống 
chung với loài đó, chuyện đó rất là khoa học. Tôi đã nói 
hoài, cái loài ở nước mặn thì nó phải về loài nước mặn, loài 
nước ngọt phải về với loài nước ngọt.


