
www.toaikhanh.com

________________________________

XIN LƯU Ý:
ĐÂY CHỈ LÀ BẢN CHÉP NHÁP

CHƯA ĐƯỢC SƯ GIÁC NGUYÊN HIỆU ĐÍNH.
QUÝ PHẬT TỬ TẠM THỜI CÓ THỂ DÙNG LÀM

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHO RIÊNG MÌNH.
XIN TRÁNH IN ẤN PHỔ BIẾN.

______________________________

Buổi Khai Giảng
<blockquote>Kalama tri ân bạn Ho Thi Vui ghi chép.</blockquote>
Chuyện đầu tiên, chúng ta mỗi sáng bắt đầu lúc 8h cho nên bà con hoan hỷ sắp xếp sinh hoạt cá
nhân, điểm tâm như thế nào đó để 8h mình có mặt trong lớp. Đó là một chuyện. Vẫn trong gạch đầu
tiên mình mở ngoặc vì chỗ này khí hậu tốt và có cái để nhìn, cho nên buổi sáng sớm nếu bà con nào
thu xếp được mình saqps xếp đi bộ. Đi bộ cá nhân,đi một người hoặc rủ bạn đi. Thu xếp sao để cho
có đi bộ, có điểm tâm hay tắm rửa gì thì cũng 8h có mặt trong lớp. 
Lớp học sẽ kết thúc vào lúc 10h hoặc 10h30 tùy quý vị. Cái đó chắc chắn mình sẽ linh động. 
Gạch đầu dòng thứ 2 đó là, cái này đúng ra không nên  nói nhưng mà lỡ nói luôn. Là bà con sắp xếp
chuyện ăn uống, mỗi phòng ăn riêng hay ăn chung với nhau? Nấu nướng, rửa ráy, thu dọn chia đều
nhau. Đó là 2 chuyện. 
Chuyện thứ 3, nội dung học cái gì. Cái này mới mệt nè. Trong lớp của mình, trình độ chênh lệch, là
sao? Có những vị theo dõi từ lâu, có những vị mới tinh. Cho nên, chúng tôi cố gắng sắp xếp nội
dung nó dung hòa sao đó mà để người cũ vào lớp này vẫn thấy có cái mới để mà học, và người mới
họ vẫn theo kịp lớp học chứ không phải họ bị đuối. Với, tôi cũng phải nhắc lại một câu thơ, nghe nó
rất là đời nhưng nó cần thiết cho lớp này. Đó là câu thơ của nhà thơ Trịnh Vũ Hoài, ổng có câu thơ
thế này:
<table><tr><td valign=top width=350><i>Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp</i><td>Xứ người
mênh mông sao nhỏ hẹp. Khi mình xem một vùng đất là đất khách thì vị trí nó trong tim mình rất là
nhỏ. <tr><td valign=top><i>Quê nhà một cõi nhớ mênh mông</i><td> Nhiều khi mình xa xứ 40
năm mình vẫn nhớ một chén rau luộc, một bữa ăn chiều mưa với mẹ, với bà ngoại.</table>
Các vị có nhớ câu này không?
Tôi xin trả lời câu hỏi: Tại sao có những người đi chùa quá lâu năm mà vẫn không thiết tha với Phật
pháp? 
Bởi vì, Phật pháp trong lòng họ là "đất khách". Từ đó, nó mới ra chuyện "mênh mông" mà sao nhỏ
hẹp. Còn câu thứ hai, "Quê nhà một cõi nhớ mênh mông" , Quê nhà ở đây = Vợ con, nhà cửa, tiền
bạc,... cho nên, miệng mình nói "mìnhnlaf Phật tử", "mình đi tu học",... tùm lum hết nhưng thật ra là
"quê nhà" của mình chính là chuyện thế tục, cho nên luôn luôn mình dành cho nó một nỗi nhớ rất
lớn. Khi quý vị dành cho chuyện thế sự một nỗi nhớ QUÁ LỚN thì làm sao Trái tim của quý vị còn
có chỗ để Phật pháp dựa vào trong đó?  Cho nên, vấn đề là chỗ đó. Học như thế nào mà sau 10 ngày
ở đây, Phật pháp trở thành "quê nhà" chứ không còn là "đất khách" như xưa giờ nữa.
Rất nhiều người bị cái đó. Tức là, họ nghĩ Phật pháp là trách nhiệm của Tăng, ni, còn mình là Phật
tử, mình có gia đình, nó không quan trọng. Thật ra, tôi mong quý vị thấy rằng Phật pháp không phải
là môn học biết được thì tốt, mà là PHẬT PHÁP LÀ MỘT MÔN HỌC PHẢI BIẾT NẾU CHÚNG
TA MANG THÂN PHẬN CON NGƯỜI. Vì sao vậy? Vì rằng:



Các vị lên Beatenberg, cái này tôi nói không biết bao nhiêu lần, các vị lên đây, nó đẹp như thế này,
nhưng chắc chắn không phải ai lên đây cũng thấy nó đẹp. Vì sao?
Thứ nhứt, người mù.
Thứ hai, người đang mang trọng bệnh trong người.
Thứ ba, người đang quá nhiều nợ nần.
Thứ tư, người trốn truy nã, hoặc trốn sự truy sát của kẻ thù.
Khi mình có quá nhiều vấn đề như vậy, mình lên đây mình sẽ không ngắm cảnh được. Có nhận ra
cái đó không?
Phật pháp cũng vậy. Chúng ta có quá nhiều vấn đề thì Phật phát có sờ sờ ra đó, một tủ đại tạng và
100 vị pháp sư Tam tạng ngồi đó đối với mình Phật pháp bấy giờ vẫn là chốn "đất khách", mình
không tìm ra đó một chốn "quê nhà", một chốn quay về. Còn nếu một gày nào đó, quý vị tự thấy
rằng: Mang thân phận này, cái để mình hướng tới không phải là cơm áo gạo tiền, mà nó còn có cái
gì đó nằm ngoài chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Thì lúc bấy giờ, quý vị mới có cơ hội để mà thấy Phật
pháp là cần thiết. Cái đó là cái điều tôi muốn nói trong lớp học này, nó như vậy.
Trong lớp học này thì nói thiệt đừng có buồn. Ngày hôm qua tôi đi chơi với bà con, thấy tôi cười,
nhưng tôi để ý mình nên dạy bà con cái gì. Thấy mê chơi nhiều quá. Tôi ngồi tôi đếm đếm thì thấy
đám mê chơi hơn nửa lớp rồi. Ở đây, noia thiệt, trừ chư tăng ra, chứ còn đám Hamburg mà tôi hay
nói đùa Hamburger, mấy vị bên Đức, cô Hòa, ông Hào là 50-50, còn ông leader này ổng chỉ là trách
nhiệm dắt khách đi thôi, chớ không có học. Đếm lại trong lớp này là 1/3 học thôi. Như vậy, tôi hỏi ý
quý vị, quý vị thống nhất với nhau rồi cho tôi biết: Quý vị muốn tôi cho quý vị một cái nênd tảng từ
đàu tới đuôi, rồi về tẹ học, hay là các vị muốn tôi đưa các vị đến một góc trời nào đó mà các vị
muốn? 
Có hiểu tôi nói không? Thí dụ, quý vị muốn tôi hướng dẫn một đoạn Phật pháp, vừa đủ để các vị về
tu thiền. Hay muốn mình có một cái khái niệm căn bản để từ đây về sau, về tự học lấy? Thỉnh ý chư
tăng trước. Lớp này dành cho Phật tử, không phải cho chư tăng, nhưng mà chư tăng cho ý kiến, chứ
còn xin nhắc lại, lớp này không phải dành cho quý thầy.
- Ý kiến riêng con thì thấy được học nhiều hay hơn sư cho một đoạn đem về. 
- Tức là học từ đầu đến đuôi? Dạ, cảm ơn thầy. Với có chuyện nữa, lớp này mình có cho người khác
nghe phải không ạ? Cho nên, nếu chỉ nội mình thôi thì dễ hơn. Như vậy thì tôi nói trước. Lớp này
có nội dung gồm 4 tiêu đề sau đây :
1. Tổng quát Phật học, Phật học là cái gì.
2. Mối liên quan giữa lý thuyết và thực hành.
3. Mối quan hệ giữa Kinh tạng Pali và các hệ phái khác ở trong một chừng mực hạn chế cho phép.
4. Điểm quan hệ giữa 3 tạng với nhau.
Thì tôi cho rằng đó là nội dung lớp học 10 ngày này.
Còn nội dung sáng hôm nay, trước hêt tôi sẽ giới thiệu về cái gọi là: 
1. Chúng sinh là cái gì? 
2. Thế giới là cái gì? 
3. Lý do mà đức Phật ra đời.
4. Nội dung tổng quát mà đức Phật dạy mình là cái gì?
5. Vì đâu chúng ta phải học giáo lý thay vì chúng ta chỉ đơn giản theo đuổi một phân môn đơn giản
nào đó mà thôi. 
6. Sau cùng, cũng mong thông qua lớp học này, các vị biết về đọc sách gì. Cái đó là cái tôi mong. 
Sau lớp học này, mình không xem Phật pháp là đất khách nữa, mà đó là quê nhà, chớ không phải
đất khách. Còn, mình, đa phần, mình đi chùa, gặp gỡ tăng ni nghe giảng, đa phần là coi Phật pháp là
cái gì đó xa lạ, và cái chính của mình là cuối cùng cũng trở về đời thôi. Đó là chuyện đáng tiếc. 
<center><img src=audio/2022-Beatenberg/khaigiang.jpg></center>
Cũng mừng là kỳ này bà con thấy ham chơi, nhưng qua đây cũng hơi đông. Nhưng cũng có thế này,
trường hợp như ông Hải, chị Thủy, trường hợp những vị như vậy thì bữa nào nghe được thì nghe,
còn khômg quý vị cứ tung tăng, chứ không nhất thiết mọi người có mặt trong đây đều phải có mặt
suốt. Và tôi cũng sẽ cố gắng để những vị mới theo kịp, và những vị cũ có cái mới để mà nghe. Thí



dụ, như khi tôi trình bày Bản chất của chúng sinh, thì đối với các vị sơ cơ tôi sẽ trình bày sơ sơ
những thành phần cấu tạo nên một chúng sinh, nhưng đối với các vị biết tôi sẽ lấy một chút trong
phần intensive, lớp nâng cao/chuyên sâu để các vị có cái để ghe. Chỉ vậy thôi.
Bây giờ ôn lại nha.
Sáng 8h mình học cho tới 10h hoặc 10h30. Tại sao có cái rưỡi ở đây? Là trường hợp bà con giải lao,
mất hết nửa tiếng rồi. Chứ còn bài đúng 2 tiếng. Cứ 1 tiếng chúng ta nghỉ 15 phút, cho nên nó thành
ra 10;30. Chỉ vậy thôi. Chứ học thì học ó 2 tiếng thôi.
Nãy giờ quên, buổi chiều học từ 2h-4h. Hôm nào bà con có việc riêng hoặc bị bệnh gì đó thì mình
có thể co giãn, học sớm chút để nghỉ sớm hoặc học trễ chút để nghỉ trễ.
Lớp mình tất cả đều có skype hết thì mình có tin tức gì mình 1-2h sáng bà con có thể gửi tin vào
cho nhóm biết. 
Và trong lớp này có chư tăng ở đây, chúng ta nhớ rằng, ở đây không có một chút phân biệt Nam -
Bắc truyền gì hết. Ở đây, thật sự mà nói, nói một cách nghiêm túc, khách quan, chúng ta là người
một nhà. Bởi vì nói theo bên Thiền tông thì tánh giác không có Nam, Bắc - dầu về địa lý hay về tâm
linh. Và mong các vị dành chư tăng lầu 3 cho tiện chăm sóc, mặc dù các vị Việt Nam thân quen
nhiều hơn nhưng mà các vị bên Úc chúng ta 1 nhà. Thức ăn nấu 2 nơi, ăn một nơi. 
Mỗi ngày chúng tôi cũng qua dùng sáng với chư tăng, dùng sáng và dùng trưa. 
- Có cần đọc trước tài iệu gì không ạ?
- Không có tài liệu gì hết. Sân bà con ở đây tôi hỏi, bà có muốn uống trà hay không? 
- Dạ, muốn. 
- Nãy quên, tôi tưởng nói xong đi về. Với số lượng này xuống chỗ tôi không đủ.
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