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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.

______________________________

Kinh Cha-Li-Da
<blockquote>Kalama tri ân bạn dieulienhoa67 ghi chép.</blockquote>
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Hôm nay chúng ta học kinh số 7. Trong 34 Kinh Trường Bộ thì chúng ta học được 7 Kinh, còn lại
27 Kinh. Trong đó có những Kinh chúng ta có thể học lướt qua. Vì nội dung rất là đơn giản, nghĩa
là nội dung đã được nhắc đến ở các Kinh trước. Chẳng hạn như Kinh Chàliya này. Duyên khởi
trong kinh Chaliya này, Đức Thế Tôn liên hệ với duyên ...  trong Chú Giải giải thích là cái chùa này
trong khu vườn, là trụ xứ của chư Tăng. Đức Phật ở Savatthi thì có chùa Kỳ Viên, ở Rajagaha
Vương Xá thì có chùa Trúc Lâm. Ở Ca Tỳ La Vệ thì có chùa Nigrodhara, ở Kosambi thì có chùa
Kositaram; chùa này rất là nổi tiếng vì đây chính là nơi xảy ra cuộc tranh cãi, sự mâu thuẫn giữa 1
vị luật sư và pháp sư. Vị Pháp sư đi vào nhà cầu ra rồi sau đó là vị luật sư đi vào cùng 1 cái toilet ấy.
Khi vào, vị Luật sư thấy gáo nước  trong toilet 0 được úp xuống như luật định, để nước đừng đọng
lại bên trong, để khỏi gây nhớt, muỗi 0 đẻ và người sau vào khỏi thấy gớm. 
Lúc dùng xong đi ra ngoài, vị luật sư  mới than phiền với đệ tử của mình rằng vị Pháp Sư giảng như
vậy nhưng chuyện nhỏ như vậy mà 0 biết giữ. (03:27)  
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Các đệ tử của vị Luật sư truyền miệng nhau mới đến tai đệ tử của vị Pháp sư. Thế là anh em mới có
tranh cãi. Bên đệ tử vị Php1 Sư thì nói rằng phàm phu lúc thất niệm 1 chút, có gì đâu. Chuyện ng ta
quên 1 chút , tội 0 có nặng bằng chuyện mình đi nói xấu người ta, chuyện nhỏ  chuyện bé xé to mới
là bậy. bên đệ tử vị Luật sư mới trả lời là giới nhỏ cũng là giới. Đốm lửa nhỏ cũng có thể gây cháy
nhà. Quên chuyện nhỏ mai mốt quên giới lớn thì làm sao? Cứ như v65y, rồi chư thiên trong chùa
cũng chia 2 phe , 1 phe đứng về phía vị Pháp sư, 1 phe đứng về phía vị Luật sư. 04:14 
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Cứ như vậy  mà 1 số lượng lớn chư thiên chia 2 phe, cư sỹ cũng chia 2 phe. Khi cuộc tranh cãi nổ ra
lớn như vậy thì đích thân đức Phật gọi cả 2 lên hỏi. Ngài mới dạy, giải thích: thôi chuyện đó bỏ qua,
nó nhỏ. Vị nào thấy mình có lỗi thì sám hối là xong. 0 cần phải làm lớn chuyện như vậy. 0 ngờ 2 vị
cùng lúc thưa với đức Phật rằng: Đức Thế Tôn đã cao tuổi, xin Thế Tôn hãy an dưỡng tuổi già,
chuyện này để chúng con tự giải quyết với nhau. 
Các vị tưởng tượng, Đức thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đang tại thế mà đệ tử đi nói như
vậy đó. Câu chuyện xảy ra tại chùa Kositara. Sau khi nghe như vậy, Đức Thế Tôn nghĩ rằng đã đến
lúc Ta lìa bỏ 1 ít lâu. Ngài mới dặn Ngài Anan rằng kể từ hôm nay , trong suốt 3 tháng an cư sắp tới,
Như Lai 0 ở đây nữa mà vào trong rừng sống 1 mình, 0 tiếp xúc với bất kỳ ai hết. Đây là 1 duyên sự
rất lớn. Vì khi vào rừng, Ngài gặp 1 con voi chúa, rất to, đứng đầu 1 bầy voi lớn đông đảo. Mỗi
ngày con voi chúa này bị làm phiền vì những con voi đủ loại trong đà, có khi nó muốn xuống hồ
ngâm mình trong nước mát mà cũng 0 yên. Cả đám nhào theo ồn ào  khiến con voi chúa 0 lúc nào
được yên ổn hết. Nó mới chán bỏ bầy đi sống 1 mình.  Rồi con voi chúa mới gặp Đức Phật. 6:22
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Khi vừa gặp thì từ tâm của Thế Tôn đã chiêu cảm con voi này. Voi này là 1 vị Bồ Tát Chánh Đẳng
Giác, sẽ là 1 trong 10 vị Phật tương lai sắp ra đời tiếp theo sau Phật Di Lặc. Nhưng phải hơn 1 A
Tăng Kỳ nữa mới đến phiên vị này.
Trong suốt 3 tháng, con voi này đã hầu hạ Thế Tôn. Quý vị có thể coi trong Chú Giải Pháp Cú.
Chuyện rất dài. Vì sự mâu thuẫn giữa anh em trong Tăng đoàn của ngôi chùa này mà Đức Thế Tôn
bỏ vào rừng rồi gặp và trợ duyên cho 1 vị Phật tương lai. Chuyện lớn là ở đây. 
Tại chùa Khosita (Khositarama) này, thí chủ cất chùa là triệu phú Khosaka. Trong Chú Giải nói:
chữ Khosaka này nghĩa là echo = tiếng vang, Khosaka này cũng đồng nghĩa với Khosita. Kiếp xưa,
ông Khosaka này có 1 lần 2 vc có việc phải đi băn qua 1 sa mạc, trên tay bồng đứa con. Dọc đường
thì do đường xá xa xôi, vừa đói vừa khát, vừa mệt lại bị lạc đường thì ông mới bàn với vợ là bỏ con
đi vì đường xa 0 còn gì để ăn, sợ 0 sống được. Bà vợ mới khóc và nói là bà 0 thể làm như vậy được.
Ông chồng 0 nói gì nhưng khó chịu vì đứa bé. Cuối cùng ông đợi bà sơ ý, bảo bà đi trước, ông có
việc đi chậm lại phía sau. Bà vợ đi trước tji2 ông mới lén bỏ đứa con, rồi sau đó chạy theo bà vợ.
09:43    
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Nơi sa mạc hoang vu, bà vợ thấy ông chồng chạy tới đi tay không mới hỏi con đâu, thì ông nói đã
bỏ rồi. Bà khóc lóc và làm mình làm mẩy rồi cuối cùng 2 người quay trở lại bồng đứa con. Rồi họ
vượt qua vùng sa mạc đó và đi vào vùng dân cư. Ngày đầu tiên vào được nhà người ta để xin tá túc,
ở đợ để ng ta cho ăn. ông chồng do đói nhiều ngày nên ông ăn nhiều đến bội thực rồi đêm đó ông
chết. Ông tái sinh làm con chó trong nhà. Gia đình này lại là đệ tử của 1 vị Phật Độc Giác, là bậc tự
ngộ nhưng 0 độ ai. Thỉnh thoảng vị Phật Độc Giác lui tới nơi đây để họ cúng dường , hoặc họ thỉnh
ngài đến để đặt bát. Có hôm không đi được thì họ nhờ người mang thức ăn đến cho ngài. Bữa đó họ
thấy con chó trong nhà, là người chồng chết rồi tái sinh, nó rất mến vị Phật Độc Giác nên mỗi lần
ngài đến thì con chó quấn quýt ngài. Do mới từ kiếp người tái sinh nên tánh linh nó còn. Vị Phật
Độc Giác nhìn con chó thì biết đây là 1 chúng sinh đặc biệt chứ 0 phải tầm thường nên ngài đối với
con chó có 1 số ưu ái đặc biệt vì thế nó mến ngài.    Có những hôm chủ bận việc thì sai con chó đi
thỉnh ngài. Con chó chạy đến chỗ ngài ấy trong rừng và sủa thông báo để thỉnh ngài đi rồi nó đi
theo sau lưng ngài. Cứ vài ngày là nó chạy lên rừng báo tin như vậy. Một hôm, ngài thấy rằng cần
phải đi gieo duyên cho chúng sinh nơi khác, sẵn y của ngài rách và ngài biết chỗ đó sẽ cúng y cho
ngài thì sẽ gieo phước lớn. Cúng cho vị Phật Độc Giác dù chỉ là 1 muỗng cơm hay lá y thì công đức
còn lớn hơn là cúng cho Ngài Xá lợi Phất.  Chư Phật thì có lòng đại bi muốn dành cơ hội cho người
này 1 chút, ng kia 1 chút. Nên khi thấy y rách thì ngài nghĩ đi hóa độ chỗ khác. Trước khi đi tì ngài
nói, từ giã gia đình người cư sỹ đó xong rồi, thì ngài nói với con chó đó 1 tiếng là thôi ta đi, sắp tới
0 gặp con nữa. Khi ngài dùng thần thông bay đi thì con chó nhìn theo, nó chịu 0 nổi và nó chết. Nó
thương là ái, mà nó đau lòng là tâm sân nhưng nhờ do phước nó thương kính 1 vị đại Thánh như
vậy nên phước đó giúp cho nó tái sanh làm 1 vị trời tên là Mahakhosaka, nghĩa là mỗi lần vị này nói
chuyện thì âm thanh vang dội nhiều ngàn do tuần. 14:25
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Do cái phước đi lên rừng thỉnh Phật bằng tiếng sủa. Do có âm thanh vang dội như vậy nên vị thiên
này được chư thiên gọi bằng cái tên là Mahakhosaka = ngườ có giọng nói vang dội. Khi hết tuổi thọ
cõi trời, vị này sanh trở xuống làm con 1 gia đình nghèo; do nghiệp xưa ; nhưng cái nghèo này chỉ
là tạm thời. Cũng như ông Nguyễn Tấn Đời, chú Hỏa của VN hồi xưa, là những đại gia xuất thân
nghèo hèn.
Do cái nghiệp hồi xưa bỏ con mà vị này cứ sinh ra là bị người ta liệng tới liệng lui, giết nhiều lần
như vậy. Cuối cùng thì vị này lớn lên lần lần giàu có. Do hồi nhỏ sinh ra tiếng khóc đặc biệt quá nên
cũng được bố mẹ đặt tên cũ là Khosaka. Lớn lên khi làm đại gia triệu phú rồi thì được gặp đức Phật
nghe Pháp, mới có đức tin cất cái chùa cúng dường đặt cái tên chùa là Mahakhositarama, nghĩa là
chùa của ông triệu phú có tiếng nói vang dội. Chữ aram này phiên âm ra là già lam. Đó là xong 1
chuyện.  



Chuyện tiếp theo, lúc bấy giờ có 2 du sỹ  Mandissa và Chaliya đệ tử của Darutattika. Daru là gỗ,
tatta là cái bình. Do vị này dùng bình bát bằng gỗ nên có tên như vậy, nghĩa là người xài bát gỗ.
Trong Chú giải giải thích như vậy. 17:11  
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2 vị này đến gặp Đức Phật, cũng hỏi câu giống như trong Kinh Mahali. Ông hỏi cái tôi và thân xác
của mỗi người có phải là 1 không? Thì Ngài cũng trả lời như trong kinh Mahali, nghĩa là khi mình
hiểu rằng sự có mặt của chúng sinh trong Tam Giới này là kết quả của 1 dòng chảy Duyên khởi. Do
vô minh trong 4 Đế >> tạo ra 3 hành >> duyên cho thức tái sanh >> duyên cho danh sắc thời tái tục
>> tùy cõi mà duyên cho có đủ lục nhập hay có cõi thì có 1 nhập. Từ có 6 căn >>  6 xúc >> 6 thọ;
đối với phàm phu thì 6 thọ của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý >> 6 ái >> sinh 4 thủ >> sinh 2 hữu >> tái
sinh, từ có mặt ở đời >> già bệnh chết sầu bi khổ ưu não lo toan nặng lòng tiếc nhớ ghen tuông
khóc lóc bi lụy ...v.v Dòng sinh tử là 1 vòng quay như vậy. Nó là sự tiếp nối hết cái này qua cái
khác, mà tất cả đều do vô số nhân duyên trợ tạo. Nếu mình hiểu mọi thứ do duyên mà có, và có theo
cách lắp ráp , hôm qua mình có gi công thức này rồi, thì mình 0 còn nghĩ đến chuyện có cái tôi, cái
ngã chấp của mình. Mình sẽ 0 nghĩ rằng trong tấm th6n này có cái gì đó là của tôi, trong tinh thần
tâm linh cảm xúc buồn vui này có cái gì đó là của tôi. Không hề có! Tất cả là do duyên. Dù là tinh
thần của mình hay là thể xác của mình, là do duyên mà có.
Có nhiều người hỏi câu hỏi khó , 0 phù hợp trình độ, làm mất giờ của mọi người, nên tôi nói trước.
Mai này khi tôi đang giảng mà có những câu hỏi dạng đó thì tôi sẽ trả lời. Nhưng tôi sẽ trả lời theo
cách ngắn gọn nhất. Nếu người hỏi thật sự có trình độ thì sẽ biết cách hỏi thêm. Nếu 0 thì sẽ 0 biết
nói gì tiếp theo. 21:46 
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Và quý vị cũng trả lời gọn thôi.
 Trong Kinh của mình 0 có chuyện 'Nhất thiết duy tâm tạo' vì tinh thần/danh có nhân duyên riêng,
vật chất/sắc thì có nhân duyên riêng. 0 thể nói cái gì cũng do tâm tạo, vì vạn hữu ở đời có mặt là do
1 trong 4 nhân: nghiệp, tâm, điều kiện thiên nhiên và các dưỡng tố. Cho nên nói theo duy vật: 'mọi
thứ do vật chất mà ra', hay nói theo duy tâm: 'nhất thiết duy tâm tạo' đều 0 đúng. Vì có thế giới tinh
thần và thế giới vật chất. Chỉ theo duy vật hay duy tâm thì 0 giải thích được. Nếu mình đói bụng mà
cứ ngồi nhắm mắt tưởng tượng ra tô phở thì 0 ổn. Mình phải vận động tay chân rồi trong bếp phải
có cái gì mình mới có tô phở mà ăn. Chứ ngồi nhắm mắt niệm phở thì 0 có phở để ăn. 
Câu chuyện con thỏ đi câu cá bằng cà rốt làm con cá nổi giận vì 0 thể ăn mồi. 
ở đây cũng vậy, mình 0 thể chỉ cho rằng vạn pháp duy tâm tạo giống như con thỏ biết biết có củ cà
rốt.
Nội dung bài kinh này giống y như kinh Mahali. Khi 1 người tu tập Tam Học theo đường lối trong
Kinh Sa Môn Quả, hiểu được 4 Đế, Duyên Khởi thì sẽ thấy câu hỏi và câu trả lời kia 0 cần thiết
nữa. Sau khi nghe xong thì 2 vị này rất là hoan hỷ. Xong bài Kinh. Còn mìn nghe xong thì sẽ có
nhiều thắc mắc là do mình 0 biết đó chỉ là con trâu bằng đất sét , cho nên 1 đứa bé coi đó là lớn
chuyện. Hồi thích thì ra móc đất nắn, phơi khô rồi chơi sao mà cho nó gãy rồi khóc. 27:03  
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khóc rồi vô năn nỉ ông bố , mẹ, anh chị làm sao để gắn lại con trâu đất . Làm 0 được thì nó khóc nó
giãy nảy. Nhưng nếu nó hiểu được là bằng đất sét nếu gãy mà gắn lại 0 được thì đi kiếm cục đất sét
khác mà nắn. Đó là trò chơi của con nít. Cái con trâu đất đó 0 đáng để mình đầu tư buồn vui, cảm
xúc, thời gian, mồ hôi nước mắt nhiều như vậy. Ở đây cũng vậy. Khi mình hiểu rằng cái thân cái
tâm này nó tào lao như vậy, do duyên tạo, có mặt với hình thức lắp ráp thì mình 0 còn tha thiết cái
chuyện đi tìm cái tôi trong đó. Tôi đã nói rất nhiều lần : Tứ Niệm Xứ là con đường quan sát thân
tâm để thấy chúng là vô thường khổ vô ngã. Thấy vậy rồi thì cũng hiểu moi sự kiếm tìm 1 cái tôi
trong thế giới tam tướng cũng giống như đi tìm quốc tịch ở 1 quốc gia nguy hiểm. Bây giờ mà trả
tiền hàng tháng cho tôi thì tôi cũng 0 có về Iraq. Cách đây 1 ngày thì Iraq có đánh bom chết 125
người, chưa kể bị thương là 150 người nữa. Cứ buồn buồn là nổ vậy đó. Xứ đó mà hàng tháng cho
tôi 100.000 USD, trong vòng 1 năm, thì tôi cũng không đến ở.  0 phải tôi chê tiền của quý vị, mà



nếu vậy 1 năm tôi được 1,2 triệu USD, nhưng tôi 0 biết ngồi ở đâu, đi ở đâu, nằm ở đâu cho an
toàn. Và 0 biết là 1 năm nữa có còn sống để cầm 1,2 triệu USD của quý vị hay không.  
Tiếp theo là kinh Ca Diếp Sư Tử Hống. Kinh này gồm vài nội dung sau: 1. Đức Phật  dạy rằng đừng
nghe ai cẩu thả để nói rằng Ngài bài bác pháp môn khổ hạnh. Ngài đề nghị 1 sự đối thoại, phản biện
thông minh. Có nghĩa là khi mình nghe đồn rằng trong bài pháp đầu tiên ở Vườn Nai, Ngài giảng về
Trung Đạo, hình như (chữ này giết chết biết bao nhiêu người) Ngài chê pháp môn khổ hạnh và lợi
dưỡng. 
Nếu mà mình học Đạo  nói riêng, hay tìm hiểu kiến thức trong đời nói chung chẳng hạn như khoa
học, mà chỉ dựa trên chữ hình như, là xài 0 được. 0 có gì bậy bạ cho bằng kiến thức đặt trên nền
tảng 2 chữ hình như.  Cho nên khi ông này đến hỏi Ngài : hình như Ngài chê pháp môn khổ hạnh?
Ngài nói không! Nói pháp môn khổ hạnh là phải nói khổ hạnh như thế nào. Chứ chữ khổ hạnh
Tappa, chữ Dukkiriya cũng là khổ hạnh, Attakilamatthanuyoga cũng là khổ hạnh. 32:46
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Ở đây, Đức Bồ Tát 6 năm ở trong rừng tu khổ hạnh thì gọi là Dukkiriyà, và cũng có thể gọi là tappa
= nóng, sự thiêu đốt. Còn Attakilamatthanuyoga là cái đức Phật chê là cắm đầu cắm cổ đày đọa thân
xác, bạc đãi chính mình chỉ vì 1 sự ngộ nhận, 1 sự sai lầm nào đó trong tín ngưỡng giáo điều.  Nói
chung là do tà kiến, thì cái đó là Attakilamatthanuyoga. Đức Bồ Tát trong 6 năm tu khổ hạnh đó 0
phải do tà kiến mà do thử nghiệm, trải qua hết cho biết chứ Ngài 0 có khư khư chấp chặt cho rằng
mình đang tu đúng. Cái này phải ghi rõ. Cái này quan trọng lắm. Bồ tát xét thấy rằn trên đời có
nắng có mưa, có trắng có đen, có nóng có lạnh, có sướng có khổ. Nên ngài muốn thử nghiệm qua,
vì sướng thì đã có rồi; 29 năm sống trong cung vàng điện ngọc, bầu đoàn thê tử ngọc ngà tơ lụa
sung sướng quá. Cái sướng đã trải qua mà chưa thấy đâu, thôi thì mình thử nghiệm cái khổ xem sao.
Ngài thử cái khổ trong 6 năm trời, bao nhiêu cách khổ hạnh khắc nghiệt nhất ngài đều nếm qua hết.
Ngài muốn coi cái khổ, cái cảm giác đau đớn nó có tác động gì lên  con người phiền não của mình.
Ngài đang làm việc đó bằng thái độ của 1 nhà khoa học, đang dò dẫm tìm đường, chứ 0 phải tu theo
kiểu người mù sờ voi.  Sờ được lỗ tai thì cho rằng con voi giống cây quạt,  sờ cái chân thì cho rằng
con voi gióng cột nhà... thì 0 phải. Ngài tu khổ hạnh là quá trình dò dẫm thử nghiệm của 1 nhà khoa
học. Chính Đức Phật cũng nhìn nhận 1 điều là giữa 2 lối sống khổ hạnh và lợi dưỡng, thì đối với lợi
dưỡng ngài dùng từ rất nặng, là hạ liệt, thấp kém, vô ích, 0 phải của Thánh nhân. Riêng với pháp tu
khổ hạnh thì Ngài dùng từ nhẹ hơn nhiều là vô ích, 0 phải Thánh nhân. Tại sao vậy? Vì ít ra, pháp
môn khổ hạnh là của những người xa lìa hưởng thụ, thiệt lòng cầu giải thoát. Tuy sai nhưng thiệt
lòng. Còn đạo nào mà người tu muốn sướng sợ khổ, đời sống hưởng thụ. Anh muốn theo Chánh
Pháp cỡ nào tôi 0 biết, nhưng anh có lòng muốn hưởng thụ thì anh đã bậy rồi. Còn người ta tuy là
tà thiệt, nhưng ít ra sự đày đọa thân xác nó cũng xuất phát từ 1 cái chân tâm. 36:47  
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Từ 1 cái sự thiết tha cầu sự giải thoát. Ngài dạy rõ như vậy. 0 có mạt sát. Ngài mới đề nghị 1
chuyện, là đừng bao giờ đơn giản đến mức thơ ngây khờ khạo đi tin những tiếng đồn trong thiên hạ
mà ít ra  mình phải tìm hiểu tới nơi tới chốn; và trí tuệ chỉ đến với người có tinh thần đối thọai và
phản biện vì khoa học chính là thử và sai, khoa học 0 có chuyện chạm đâu đúng đó. Còn chưa gì hết
mà phán đây là chân lý, ngoài ra chỉ là hư vọng; như vậy là sai. 
Tôi mượn chỗ này để nhắc lại 1 điều mà tôi đã nói nhiều lần: khi mình muốn tin, muốn xác tín điều
gì, mình phải có 1 cái nền tảng, cái bằng chứng để mình làm điểm tựa. Ngược lại, mình uốn bác bỏ
1 điều gì thì cũng phải minh chứng, phải có điểm tựa, chứ đa phần người ta quên chuyện này. Muốn
tin thì lười tìm bằng chứng, muốn bác thì còn đơn giản nữa: Tôi 0 thấy, 0 hiểu, có nghĩa là cái đó 0
có. Làm ơn nghĩ kỹ coi có đúng như vậy 0.  Tôi 0 nói quốc tế, tôi nói người VN, bị cái bệnh đó rất
là nặng. Cứ cái gì 0 thấy là dễ dàng cho đó là 0 có. 
Và trên internet có những người muốn chứng tỏ mình là người trí thức, 0 mê tín dị đoan nên họ nói
về những vấn đề ma quỷ, siêu hình, đồng bóng, 0 phải kiểu nói của người có căn cơ mà là kiểu võ
đoán. Mình muốn tin hay phủ bác cái gì đó thì phải có căn cứ, bằng chứng. 
Nên ở đây Đức Phật dạy rằng chớ có vội vã mà đánh giá dựa vào tin đồn rồi nhận xét về Ngài. Đó
là nội dung 1. 



Nội dung 2 là Kassapa kể với Phật những pháp môn khổ hạnh, Ngài mới dạy rằng: nếu chỉ đơn giản
chừng đó thì 1 người nô lệ thất học, 1 phụ nữ tay yếu chân mềm cũng có thể thực hiện rất nhiều
kiểu tu khổ hạnh. 40:13
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Nếu chỉ chừng đó thôi thì 0 nên tâm đắc với nó (tu khổ hạnh). 
Ngài mới nói rõ: Bởi vì nếu mà sống lõa thể mà 0 tu tập các pháp như là từ tâm, chỉ, quán, thì 1
người nô lệ... sở dĩ Ngài nói như vậy vì Ấn Độ thời đó xếp phụ nữ và nô lệ xuống hàng rất là thấp...
ở đây Đức Phật cố ý đem 2 hạng người này ra nói, rằng nếu khổ hạnh chỉ là hình thức ngược đãi
bản thân, thì nhiều người bị xem là thấp kém nhất trong xã hội cũng có thể làm được. 
Vấn đề ở đây, tu tập cầu giải thoát phải  là trên khía cạnh tinh thần, và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn,
có nhiều người tự nhận là thờ Phật, tự nhận là biết giáo lý mà kiểu tu của họ, có người rất giống lợi
dưỡng, có người rất giống khổ hạnh. Tại sao vậy? Là vì họ 0 hiểu được bản tôn, cái nội dung thật sự
của Phật Pháp. Vd như  có người có chút tiền của thì ọ cũng muốn có kiểu tu  tiện nghi 1 chút, cái
đó được xem là bị rơi vào lợi dưỡng. Còn có những người quá khích, cho rằng tu là phải kiêng
khem chay tịnh,  càng giản dị thì càng giống Thánh hiền, cho nên có lối sống cực đoan, giản dị đến
mức khổ hạnh. Những cái thật sự cần thiết, vd như trong cái nhà, 1 cây chổi đàng hoàng để quét
cũng 0 có. bừa bộn như vậy mà ai nhắc tới thì nói thôi kệ, mình tu, 0 có màng. Người thì hôi hám 0
tắm rửa mà ai nói đ6ến làm như mình đạo cao đức trọng. Như vậy là 0 nên. 
Ở đây cũng vậy, giá trị đạo Phật là về khía cạnh tinh thần chứ 0 phải là hình thức.  
Nhắc về 1 số villa ở Phươc Sơn, có 1 số cái , điều kiện ở villa 0 thật sự cần thiết cho 1 hành giả. ý
tôi muốn nói: phải cẩn thận. Ngay cả khi mình đang tu theo giáo lý Tam Học, nếu 0 chú ý đến tinh
thần mà chỉ chú ý đến hình thức thôi thì mình vẫn có thể rơi vào lợi dưỡng hay khổ hạnh, dễ rơi vào
tà đạo như thường. Không phải mình có cái nhãn hiệu Chánh Pháp rồi thì tu sao cũng đúng, là 0
phải. Nên ở đây Phật mới giảng: nếu chỉ là hình thức ngược đãi bản thân thôi, thì ai trên đời này
cũng có thể thực hiện được.
Tiếp theo Ngài mới dạy là muốn thật sự cầu đạo giải thoát thì con đường tu tập 0 chỉ là những hình
thức đó mà cao hơn; chính là Giới Cụ Túc. 44:03
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Tâm Cụ Túc và Tuệ Cụ Túc. Đó là 3 từ đồng nghĩa của Giới - Định - Tuệ. Sẵn thì tôi nhắc ở đây
chứ tôi 0 có ý bài xích ai ở đây. Đức Phật Ngài dạy rằng ngay trong pháp môn khổ hạnh, nếu chỉ
chú ý đến hình thức mà 0 chú ý nội dung, thì ai cũng có thể thực hiện được hết. Sẵn tôi nói luôn, kể
cả những vị hành giả cho rằng mình biết giáo lý, mình đang thực hiện Tứ Niệm Xứ. Nếu mình 0
chú ý nội dung mà chỉ cắm đầu vào hình thức thì coi như cũng 0 phải là Chánh Pháp. 
Tôi nói thêm 1 chuyện. Vd như ghi nhận 4 oai nghi. Trong Kinh đức Phật nói rq6t1 ngắn gọn là vì
Ngài là bậc Chánh Đẳng Giác, Thầy của 3 cõi, nên Ngài chỉ nói cái gì mang tính phổ quát. Càng đi
sâu vào chi tiết thì càng đóng khung vấn đề, càng làm cho nó nhỏ lại. 45:28
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Cho nên Ngài nói: đi đứng nằm ngồi; biết rõ. Hít thở ra vào biết rõ. Thở dài biế dài, thở ngắn biết
ngắn; hết! Còn hôm nay các vị thiền sư bây giờ chế thêm: dở chân, bước, rồi đạp xuống, rồi ăn...
Quý vị mà qua các thiền viện bên Yangon các vị đọc khóc luôn. Có những hành giả ăn mà quý vị
thấy họ múc, rồi từ từ nâng cái muỗng lên môi rồi há miệng, liếc qua nhìn là bết rồi, nhìn nó ngán
dữ lắm (cái này theo ý con, người đánh máy, thì do tâm mỗi người nhanh chậm, điệu cử mức độ
khác nhau. Có nhiều người làm nhanh vẫn giữ Chánh niệm được, có ng làm nhanh là tâm trôi luôn ,
trong đó có con, nên họ phải làm vậy để tập có Chánh Niệm trong từng hành động chứ 0 có ý diễn
đâu ạ.) Theo tôi cái đó là tà. Dĩ nhiên họ có quyền biện hộ là phải làm chậm mới niệm được, nhưng
theo tôi như vậy là hiểu sai rồi. Nó 0 cần chậm đến mức quái dị như vậy. 
Có người nói với tôi như vầy: nào giờ sống vậy quen rồi, giờ sống niệm như vậy mình 0 có thời
gian đâu mà giữ Chánh niệm. Bây giờ tôi đang đi làm ngoài sở, mỗi lần ăn, tôi phải niệm thì chừng
nào mới xong bữa ăn. Tôi nhớ là tôi đã hỏi họ thế này: anh chị nói là ăn cho xong để còn kịp nghỉ
trưa rồi đi làm, chứ còn ngồi ăn mà niệm như hành giả thì làm sao kịp giờ nghỉ trưa rồi còn làm
việc. Tôi hỏi 1 câu thôi: lúc đang ăn, 0 cần tu hành gì hết, có bao giờ miệng nhai mà đầu nghĩ



chuyện ở nhà 0? Có chứ sao 0? Chuyện miệng nhai đầu nghĩ chuyện khác đó rất là bình thuờng.
Bây giờ Chánh niệm là gì? Là sự biết mình trong lúc mình ăn hay làm bất cứ điều gì. Thay vì thân
làm việc này đầu nghĩ việc khác, mình thế cái chuyện nghĩ đó bằng cái biết. Biết gì? Biết là tôi đang
ăn (hay đang làm việc gì đó). Tôi 0 kêu quý vị làm thêm việc. Khi nào làm thêm việc thì mới nói là
0 có thời gian. Ví như thay vì dùng con dao cán nhựa thì giờ thé bằng con dao cán gỗ, chỉ vậy thôi,
chứ tôi 0 kêu quý vị dùng 1 lúc 2 con dao đâu mà nói là cầm 0 xuể, 0 có thời gian. Cái sai là sai chỗ
này. Chánh niệm là thay thế cái phóng tâm hồi xưa giờ, vừa ăn vừa đi vừa nghĩ tào lao, giờ mình 0
nghĩ nữa mà mình thay vào đó bằng cái biết. Biết là mình đang làm cái gì. Chứ tôi 0 kêu quý vị làm
thêm việc.     Chỉ vậy thôi, mà vì 0 hiểu chỗ này nên ng ta thấy rằng niệm nó khó. Chính vì thấy
niệm khó nên ng ta chấp nhận cái kiểu chậm chạp nhìn chịu 0 nổi. Thật ra thì cứ bình thường, cũng
ăn bình thường nhưng thay vì mình nghĩ tào lao thì mình biết mình đang ăn, mình nuốt mình biết
mình nuốt, vậy thôi! Chứ 0 cần phải ăn 1 cách rất chậm chạp mới có niệm. Như vậy là hiểu lầm.
49:20
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Cho nên ở đây tôi phải đi sâu thêm 1 chút.
Ở đây Đức Phật Ngài  dạy rằng khổ hạnh mà trên hình thức thì ai cũng có thể làm được và nó 0 phải
là con đường dẫn đến giải thoát. Con đường dẫn đến giải thoát phải là con đường Tam Học. Tam
Học là 1 tên gọi khác của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo chính là Đạo Đế trong 4 Đế. Đạo Đế là
con đường dẫn đến Diệt Đế. Diệt Đế (Nibbana) chính là cứu cánh Phạm Hạnh. Tam Học ở đây được
gọi là Giới Cụ Túc, Tâm Cụ Túc và Tuệ Cụ Túc. Giới Cụ Túc chúng ta đã học rồi; có nghĩa là nuôi
mạng thanh tịnh, giữ 227 giới luật dành cho Tỳ Kheo, đó gọi là giới thanh tịnh. Tâm Cụ Túc = Định
Cụ Túc trong Kinh giải thích bao gồm : định ở đây là thu thúc 6 căn, thuộc định học, tức là Tâm Cụ
Túc. Nói khác đi, Samatha chính là Định Cụ Túc. Còn Vipassana là Tuệ Cụ Túc. Giới - Định - Tuệ.
Khi 1 người tu tập thành mãn, hoàn tất hành trình này  sẽ trở thành 1 vị tối thiểu là Tam Minh.  Khá
hơn 1 tí là Lục Thông. Đó chính là nội dung tiếp theo của Kinh Sư Tử Hống.
Đoạn cuối của Kinh  thì Đức Phật xác định rằng 0 có ai bằng Ngài về con đường tu chứng. Chỉ vậy
thôi.  Và cuối cùng Ngài xác nhận rằng những gì Ngài tuyên bố nghe giống như tiếng gầm của sư
tử, 0 phải trước mặt 1 người, 2 người, hoặc là giữa các đệ tử mang tính nội bộ. Dầu cho ta ngồi giữa
đại chúng 1000 người gồm các Sát Đế Lỵ, Bà La Môn, tại gia  cư sỹ, ngoại đạo, chư thiên, Ma
Vương, Phạm Thiên, thì ta cũng giữ nguyên cách tuyên bố như vậy. Sau khi nghe giảng xong thì
ông du sỹ này xin  Ngài xuất gia. Đoạn này 0 giải thích thì bà con 0 hiểu. Theo luật thì ngoại trừ
người của dòng Thích Ca, tất cả những ai từng theo ngoại đạo muốn xuất gia làm Tỳ Kheo , đều
phải trải qua ít nhất 4 tháng  biệt trú (tiếng Phạn = Parivasa), gọi là 4 tháng thử thách  và trau dồi.
Bởi vì mình bên đạo khác thì quen với kiểu sinh hoạt bên đó. Cách nghĩ cách nhận thức có khi 0
phù hợp, hơi chỏi với Phật pháp. 4 tháng này đương sự phải được sự kềm cặp training từ chư Tăng.
Thì ông này xin đức Thế Tôn xuất gia, Đức Phật dạy rằng thông  thường trong Pháp luật của Ngài
thì 1 người xuất thân ngoại đạo muốn thọ giới Tỳ Kheo phải trải qua tối thiểu 4 tháng biệt trú.
Nhưng ở đây ta thấy căn cơ của chúng sanh có khác nhau. Có những người 0 nhất thiết phải trải qua
4 tháng như vậy. Nên theo trong Chú Giải  thì Đức Phật mới gọi 1 Tỷ Kheo tới. Tức là Ngài xét
thấy  vị  này  0  cần  phải  trải  qua  4  tháng  như  vậy.  Trong  đây  có  ghi:  ngoại  đạo  có  2  hạng:
Parivasaraho >> phải qua 4 tháng biệt trú, hạng thứ 2 là Apparivasaraho >> 0 cần 4 tháng biệt trú.
Vị du sỹ này là cái hạng 0 cần, cho nên ngài mới gọi 1 vị Tỳ Kheo  bảo rằng hãy đem ông này đi
tắm rửa để cho ông vô tu. Vì sao? Vì bao nhiêu năm nay ông không mặc gì hết. Người ông toàn bụi
đất, phân bò, nên giờ cho ông tắm. Xong xuôi rồi thì bắt đầu kêu ông ngồi giữa chư Tăng, trước sự
chứng minh của Ngài, cho ông thọ đại giới.  Sau đó 0 bao lâu thì vị này chứng quả Arahant.
Tôi nhắc lại, nội dung kinh Sư Tử Hống là gì? 1. ông Kassapa hỏi có phải Ngài bài xích khổ hạnh
hay 0? Ngài nói 0. Phải cẩn thận xem khổ hạnh như thế nào. Chứ 0 phải riêng chữ khổ hạnh mà
Như lai bài bác. 2. Từ đây về sau cẩn thận, nghe ai nói gì cần phải nhớ rằng Chánh Pháp và trí tuệ
song hành. Muốn có tiến bộ phải biết phản biện và đối thoại. 0 nên nghe 1 chiều. 58:37
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điều tiếp theo: Ngài nghe ông kể về các pháp môn khổ hạnh thì Ngài nói rằng nếu chỉ là khổ hạnh
trên hình thức thì ai cũng có thể làm được. Muốn cầu đạo giải thoát thì 0 phải tu trên hình thức mà
phải tu nội dung. Nội dung là gì? Phải là Bát Chánh Đạo. Ở đâu có Bát Chánh Đạo, ở đó có Thánh
nhân. Thời nào  và ở đâu cũng vậy hết. Thế nào là nội dung Bát Chánh Đạo? Là giới cụ túc, tâm cụ
túc và tuệ cụ túc. Là giới định tuệ trong Tam Học. Phần này chính là cái ruột của Kinh Sa Môn Quả.
Phần này đã giảng rồi. Sau khi nghe xong như vậy thì ông Kassapa phát tín tâm xin thọ đại giới.
Thời gian ngắn sau đó vị này chứng quả Arahant. Là xong bài kinh. 
Bây giờ tiếp theo là Kinh Potthapàda. Kinh này có tới 100 chuyện quan trọng. Duyên sự của bài
kinh này: 1 thời Thế Tôn ở tại Savatthi. Chữ Rajagaha giải thích rồi, là vùng đất vương giả, là nơi
mà các bậc đại phước, cao nhân, quý nhân thường về sống nơi đó. Khi các vị đó 0 còn ở thì nơi này
trở thành rừng và Dạ Xoa họ giữ gìn. Giống như vùng địa linh... vậy đó. Còn ở Savatthi từ chữ gốc
là sabba = tất cả + atthi = có >> Savatthi = vùng đất cái gì cũng có, giàu có, thịnh vượng. Savatthi là
thủ đô của xứ Kosala, lớn nhất trong 16 vương quốc thời đức Phật. Rất giàu có trong các xứ giàu.
Hoàng hậu Malika (nghĩa là hoa lài) xuất thân là thường dân. Nhà cô này trồng hoa lài để cung cấp
cho trong cung dùng. Bữa đó cô mang hoa lài cúng dường đến đức Phật. Nhờ phước đó mà cô được
vua Pasenadi thương cưới về cho làm hoàng hậu Malika. Cuộc đời cô này cũng ly kỳ lắm. Cô này
rất thông minh. Có những lần, những chuyện quốc sự nan giải . Vua bí là vua hỏi bà. Có nhiều lần
nhờ sự can thiệp của bà mà vua tránh được hành động sai lầm giết oan người khác. Có 1 lần suýt
nữa vua đồng ý cho người ta tổ chức 1 tế đàn cúng tròi đất bằng cách giết vô số thú vật và thậm chí
cả trẻ con. Dĩ nhiên là Phật tử thì vua 0 làm, nhưng vua nào cũng sợ mất ngôi nên khi người ta xúi,
để bảo vệ ngai vàng thì chuyện gì cũng làm hết. Nhờ hoàng hậu can mà vua tránh được những tội
lỗi lớn. Trong đời hoàng hậu chỉ có 1 cái lỗi là phạm tội tà dâm trong nhà tắm với con chó mà
hoàng hậu yêu quý. Vua trên lầu nhìn thấy cảnh đó nên ghen. Vua cự cãi với hoàng hậu tại sao lại
làm như thế. Hoàng hậu mới chống chế nói vua đứng trên lầu nhìn xuống nên thấy giống như vậy
nhưng 0 phải. Bà gạt vua như vậy. Vua nghe vậy liền tin theo lời hoàng hâu. Nhưng vào lúc hấp hối,
hoàng hậu Malika  (chết trước vua) nhớ lại chuyện đó, trong khi cả đời làm phước, tin Phật, học
Đạo, coi như công đức cả đời là 1 Phật tử tuyệt vời, chỉ có 1 vết nhơ đó với con chó, lại đi gạt
chồng. Do sự cắn rứt đó mà bà bị đọa xuống địa ngục. Do phước của bà quá nhiều nên bà chỉ bị đọa
trong 1 thời gian tích tắc nơi địa ngục, tương đương 7 ngày nơi nhân loại. Trong Kinh ghi rằng khi
bà mất rồi vua thương lắm. Vua mới vào lễ Phật và hỏi rằng Malika 1 đời tin Phật, hộ độ chúng
Tăng, công đức vô lượng như biển như trời, giờ này nàng tái sinh về đâu? Nếu nói rõ ra mọi sự thì
vua sốc, nên Phật mới chú nguyện vua quên chuyện đó đi. Không phải lúc nào Phật cũng dùng thần
thông để khiến tâm người ta như vậy. Chỉ 1 số trường hợp nhân duyên cho phép thôi. Chứ Ngài 0
thể dùng thần thông để khến 1 anh chàng tào lao đắc Quả. Nhưng Ngài có thể can thiệp những
chuyện nho nhỏ được. 1:06:48
[26/08/2022 - 05:08 - dieulienhoa67]
Giống như trường hợp lúc Đức Phật 80t, vào buổi chiều rằm tháng giêng đó, Ngài đang ngồi thì Ác
Ma xuất hiện thỉnh Ngài Niết Bàn. Trong Kinh nói rằng trước đó, Đức Phật gợi ý với Ngài Ananda
rằng Như Lai có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng lúc đó Ngài Ananda bị Ác Ma tác động tiếng Pali là
Mara  tariyutthita citto marena, nghĩa là tâm bị (tác động) ma ám. Khi học với tôi thì khi nào cần
thiết tôi sẽ cho quý vị học chữ Pali để tham khảo, tìm kiếm trong Kinh. Các vị thấy, vị Thánh Tu Đà
Hoàn còn Mara là người phàm còn tác động/ám được mà. Nói chi là Đức Thế Tôn, Ngài có khả
năng khiến cho vua nghĩ qua chuyện khác. 
Ngày đầu tiên vua đến hỏi, rồi lần thứ 2 vua hỏi nữa, bạch Thế Tôn, Malika nàng đi đâu. 1 lần nữa
Đức Phật dùng thần thông khiến cho vua quên đi, nghĩ qua chuyện khác. 7 ngày qua rồi, Malika từ
địa ngục tái sinh thẳng về cõi trời Tusita. Lúc này vua tiếp tục hỏi nữa vì chưa được câu trả lời, lúc
này Đức Phật trả lời rằng Malika đã về Tusita rồi. Người như Malika công đức rất nhiều nên về đó 0
có gì lạ. Vua rất là vui, vua 0 ngờ rằng  nàng phải trải qua 7 ngày đau khổ ở dưới kia. 
Đó là chúng ta học về chữ Sàvatthi. Còn chữ Jetavana, Jeta = tên của 1 ông hoàng tử nguyên là chủ
đất của chùa Kỳ Viên sau này. Ông Cấp Cô Độc nài nỉ mua lại bằng cách trải vàng ròng đến đâu thì
lấy đến đó vì ông hoàng Jeta 0 muốn bán. Do ông Cấp Cô Độc cứ nài nỉ nên cuối cùng ông hoàng



bảo: khu vườn này là vô giá, giá trị phải tính bằng vàng. Nếu ông muốn mua thì lấy vàng trải tới
đâu thì lấy tới đó. Trong kinh nói ông hoàng Jeta không ngờ 2 chuyện: 1. 0 ngờ ông Cấp Cô Độc có
Đạo tâm dũng mãnh và tấm lòng hào sảng như vậy. 2. 0 ngờ ông Cấp Cô Độc giàu đến như vậy.
Nên khi thấy ông Cấp Cô Độc mang vàng đến trải , mới được 1 phần, thì ông đứng suy nghĩ hồi lâu,
ông hoàng nói: ông tiếc à? ông muốn đổi ý? Ông Cấp Cô Độc bảo 0 , tôi 0 tiếc, mà tôi đang suy
nghĩ xem kho vàng nào tiện nhất để kêu ng ta chở lại đây. Ông hoàng nghe mới hết hồn mới nghĩ
thầm:  vì niềm tin Phật mà ông này quá cỡ thế này. Ông mới bảo: thôi đừng trải nữa, đủ rồi. Phần
ông đã trải rồi thì tôi nhận, phần nào chưa trải thì tôi xin cúng dường. Tôi chỉ xin lấy tên tôi đặt tên
cho ngôi chùa. Nên khi có được miếng đất đó rồi, ông Cấp Cô Độc vào trình đức Phật , thỉnh Ngài
Xá Lợi Phất góp ý cho công trình xây dựng chùa Kỳ Viên. Ngài ấy mới sắp xếp chỗ này là phòng
Đức Thế Tôn, chỗ này là phòng tắm, phòng khách, bệnh xá cho Tỳ Kheo, chỗ cho các vị Trưởng
Lão.... Từ đó chỗ này có tên là Jetavana. vana nghĩa là rừng.
Bây giờ qua chuyện khác: 
lúc đó vào buổi sáng, Thế Tôn mới cầm bát vào Savatthi để khất thực. Ngài suy nghĩ thấy còn hơi
sớm nên ghé qua khu vườn của hoàng hậu Malika, khu vườn có tên là ekasàlaka. Ngài biết rằng ở
đó hiện có 1 ông du sỹ rất nổi tiếng tên là Potthapàda. Ông này trước khi đi tu là 1 triệu phú nổi
tiếng. Cho nên bây giờ tuy ông là ngoại đạo nhưng là người có chân tâm chân tánh để đi tu chứ 0 vì
mục đích nào khác. 1:13:39
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Vị này là 1 đại gia, 1 triệu phú lìa bỏ mọi sự để đi xuất gia. Buổi sáng hôm đó đức Thế Tôn dùng
Phật trí để quan sát toàn thế giới để tìm người hữu duyên để Ngài độ, đó là 1 trong 5 bổn phận của
chư Phật mỗi ngày. Sáng sớm mặt trời lên rồi thì đi khất thực, buổi chiều thuyết pháp cho 4 chúng,
buổi tối nói chuyện riêng với chư Tỳ Kheo, buổi khuya dành thời gian tiếp xúc với chư thiên, Phạm
thiên, giờ đó các vị hỏi Đạo, buổi rạng đông khi mặt trời chưa lên thì Đức Thế Tôn dùng Phật trí đẻ
soi rọi trong vô lượng vũ trụ để xem ai là người đủ duyên để ngài tế độ trong ngày. Nếu trong ngày
có ai đó được tế độ mà cần có sự có mặt của chư Tăng thì Ngài sẽ đi chung với chư Tăng và Ngài
mở cửa phòng. Nếu ngày đó nên đi độ 1 mình thì Ngài đóng cửa phòng lại. Buổi sáng nếu Ngài
Anan thấy cửa phòng đức Phật mở thì sẽ thông báo chư Tăng chuẩn bị đi bát chung với Thế Tôn.
Nếu cửa phòng đức Thế Tôn mà đóng thì Ngài Anan thông báo với chư Tăng là Thế Tôn có duyên
sự phải đi 1 mình, xin tất cả chư Tăng tự đi khất thực, 0 cần chờ tháp tùng với Ngài. Đó là nếp sinh
hoạt thường nhật của Đức Thế Tôn. Hôm đó đức Thế Tôn xét thấy sẽ gặp ông Potthapada, tuy là 1
du sỹ ngoại đạo, nhưng sau buổi gặp gỡ này  thì ông sẽ quy y và trở thành  1 cư sỹ nên ngài mới đến
thăm. Ông này từ xa nhìn thấy đức Phật, lúc đó đệ tử của ông chung quanh đang nói chuyện ồn ào
ầm ĩ , thì ông mới nói xin  anh em nhỏ tiếng 1 chút vì sa môn Gotama là 1 người trầm lặng, ngài 0
hoan hỷ với 1 hội chúng ồn ào. Vị này là khách quý nên cũng có tôn trọng 1 chút. Thế là đại chúng
giữ im lặng. Khi đức Phật đến thì ông mời đức Phật ngồi ở 1 chỗ cao , bản thân ông ngồi xuống 1
chỗ thấp hơn. Ngài mới hỏi khi ta chưa đến thì các vị đang nói chuyện gì. Đó là phép lịch sự. Ông
này mới trả lời nãy giờ cũng chuyện tào lao thôi.
Sẵn tôi nói luôn,  tào lao, phiếm luận trong tiếng Pali là tiracchànakatha. tira = bề ngang, tiracchana
= sự chận đứng, che khuất, nghĩa đặc biệt là thú vật nói chung, nghĩa chuyên môn của tùy này là
hạng chúng sinh nào 0 có khả năng chứng thiền, đắc Thánh, 0 có điều kiện xuất gia trong Phật
Pháp. 01:19:03     
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Tùy chỗ mà hiểu, dễ sợ chưa. 
Vậy là những ai , thú vật thì đã đành rồi, mà Tỳ kheo phạm 4 đại trọng giới cũng gọi là tiracchàna,
người phạm ngũ nghịch đại tội, hay chư thiên đôi khi cũng bị gọi là tiracchana trong ý nghĩa là 0 thể
xuất gia làm Tỳ Kheo. Học để thấy rằng, chuyện xuất gia mà trong sạch là 1 chuyện rất là khó, bởi
vì cám dỗ và thử thách nó trùng trùng cho nên gặp Phật pháp là khó, mình gặp Phật pháp mà là
nam, 0 rắc rồi về giới tính lại là chuyện khó, rồi có Chánh kiến, Chánh tín, rồi đi xuất gia, rồi 0 bị
cám dỗ, thử thách, như là khổ quá, đói quá, túng thiếu mà 0 ai hộ trì, sinh hoạt khó khăn cũng làm
người ta bỏ cái y. Hoặc là ngọt ngào cám dỗ, vd như được ng ta hộ trì nhiều quá , đối diện với tình



cảm khác phái  mà nó quá đẹp cũng khó. Hoặc những lúc tối lửa tắt đèn, hoang vắng quạnh hiu, lửa
gần rơm gần xăng gì đó ... Nói chung muốn giữ trọn giới Tỳ kheo nó khó dữ dội lắm. Một vị có thể
vượt qua tất cả để giữ trọn giới Tỳ kheo thì thuộc về của hiếm trong Tam giới chứ 0 phải chỉ trong
loài người.  
Vậy mà có ai đó đã thọ giới rồi lại phạm trong 4 đại trọng giới hoặc ngũ nghịch trọng tội, hoặc là
những loài 0 thể xuất gia làm Tỳ kheo, thì cũng gọi là tiracchana, và từ chỗ này, Đức apha65t gọi
phiếm luận là tiracchanakatha = những câu chuyện có nội dung cản trở tâm lý tu hành. Tức là gặp
mặt nhau mà cứ bàn về chính trị, thời trang, máy móc, du lịch, chuyện tào lao thế tục, chuyện ngày
xửa ngày xưa cách đây nhiều năm ... 
Tôi xem kinh thấy bàn về chuyện nói vô ích thì tôi coi thường, rằng nói vô ích chỉ mất thời giờ.
Nhưng khi đọc kinh sách nhiều hơn, tuổi đời nhiều hơn, tôi mới hiểu tại sao có nhiều bài kinh Đức
Phật đặc biệt chê trách tội nói phiếm luận. Ngài nói rất nặng. Dù cho 1 người 0 phạm giới, nhưng
lại dành nhiều thời gian để nói chuyện tào lao thì trong đầu toàn rác không. Khi dầu anh có rác thì
anh mới có thể xả đổ rác ra được. Nói chuyện phiếm luận là mình đang đổ rác. Muốn có rác để đổ
thì đầu anh phải là cái thùng rác trước rồi mới đổ rác ra. nên những đề tài phiếm luận được gọi là
tiracchanakatha, có nghĩa là nó cản trở tâm lý tu hành. Độc lắm. Ai là hành giả Tứ Niệm Xứ  thì biết
điều này rõ lắm. Đang giữ Chánh niệm ngon lành thì nghe lao xao ngoài sân, ngó ra gặp đồng
hương, rồi bắt đaầu tâm mới động. Mà chưa đâu, cái này mới ghê: lát nữa hết giờ nhào ra bắt
chuyện, tôi biết ở Châu Âu có 1 cô Phật tử thông minh, giỏi Phật pháp,  tinh tấn thiền định , đi qua
Miến điện. Mới ngồi chút xíu thì cũng như tôi nói, nghe lao xao nhìn ra thấy đòng hương, cứ chờ
hết giờ bắt đầu nói chuyện. Trong suốt 10 ngày ở Miến điện cô này dành cho người đồng hương kia
70%-80% thời gian. Cứ hành thiền là cô nhớ cô kia vì cô xa quê quá lâu nên muốn biết tình hình
trong nước. Thế là 0 cách chi ngồi thiền được, cứ ăn rồi là canh me cô kia để đi theo nghe. Cuối
cùng là 10 ngày trôi qua ở thiền viện mà lòng cô gửi hết về xứ VN. 1:25:44
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Suốt 10 ngày 0 tu hành gì được, chỉ nghe bà kia tán dóc 0. Cái đó quan trọng lắm. Khi mình thích
nghe/nói chuyện tào lao tức là đầu mình toàn chuyện tào lao. Đó là tiracchanakatha, và hành giả
tinh tấn cỡ nào, kể cả vị xuất gia  mà nặng lòng với chuyện tào lao thì tạo nghiệp nó lớn 0 nổi.
Thì ông này mới hỏi đức Phật 1 câu: Bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn chuyện tào lao, nhưng có 1
chuyện muốn hỏi ở đây là làm thế nào để mà tu diệt được cái tâm. 'Tăng thượng tưởng' ở đây là
cách gọi trang trọng: apayi sanna, thay thế cho sanna. Ở kinh này, sanna là tưởng chỉ cho citta là
tâm.  Đây  là  cách  gọi  trang  trọng  cũng  như  giới  -  định  -  tuệ  mà  có  chỗ  gọi  là  tăng  thượng
giới/định/tuệ, tăng thượng có nghĩa là cao cấp, chỉ vậy thôi.
Ông nói có 1 đề tài lâu nay muốn biết, nay gặp Thế Tôn thì xin hỏi rằng thế giới này có bao nhiêu
cái rắc rối ở đời là do có tâm thức. Muốn tu hành để mất hẳn cái tâm  thì phải làm sao. Ý là muốn
chấm dứt danh sắc.  1:28:48
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Ông nói: sở dĩ con nói như vậy là do có nhều vị tu sỹ thuộc các tông phái cho rằng 0 cần tu hành gì
hết, cứ để tự nhiên thì sẽ có lúc cái tâm này tự nó biến mất, tự động nó khép lại. 0 biết có đúng 0.
Có vị thì mô tả tâm này lạ lắm. Nó giống như 1 thứ vật chất mà người có thần thông thiền định, họ
có thể can thiệp bằng cách lấy ra lấy vô.
Giống như ở VN ngày xưa, khi còn bé tôi có nghe ng lớn nói rằng nhức răng là do có con sâu, nếu
có cách lấy con sâu ra là hết nhức. Rồi tôi còn nghe chuyện nghiện rượu là do có con sâu rượu, nếu
mình uống cái gì vô, ói ra con sâu rượu là hết nghiện rượu luôn. Là do từ chỗ kiến thức 0 có,rồi mới
tưởng tượng, rồi hình thành kiến thức dân gian 0 có cơ sở.  
Ở đây cũng vậy, có những người 0 có thiền định, 0 có Phật Pháp, họ ngồi tưởng tượng ra phần hồn
phần xác, như VN là tàu, xưa tin con người có bao nhiêu hồn, bao nhiêu phách, bao nhiêu vía. Hiện
nay trên miền thượng du VN, ng thiểu số ng ta cũng còn tin như vậy. Miền tây nguyên hay miền bắc
thượng du ng ta cũng có tin như vậy. Người ta khi đi vào rừng phải đem theo cái gì để ăn để uống ,
để ma xó ma rùng lấy bớt bao nhiêu phách bao nhiêu vía của mình. Rồi kêu thầy mo cúng để  tìm
lại cái phách, cái vía cho mình. 1:31:00      



[30/08/2022 - 05:53 - dieulienhoa67]
Nói như vậy để thấy những cái tào lao này 0 chỉ có ở VN, mà có từ xửa xưa, từ vô thỉ luân hồi đã có
rồi. Người ta nghĩ như vậy về cái tâm.
Thì ông hỏi về cái tâm: đời này khổ quá đi, con muốn biết tu hành sao cho hết cái tâm đi. Vì cái tâm
là gốc của mọi rắc rối. Đồng thời, 0 biết cái này có đúng 0, 1 số vị tu sỹ chủ trương là cái tâm này
mình có thể lấy ra lấy vô để mình mài giũa, làm việc với nó như là 1 món đồ, có đúng hay 0. 
Đức Phật nói rằng: nếu nói trên đời mà có cái gì đó, 0 nhân 0 duyên tự nhiên mà có, mà mất, là sai.
Vì mọi sự, kể cả tâm thức đầu do duyên mà sinh diệt. Câu này làm gọn nhưng rất hay. Cái thứ 2, do
duyên thích hợp, tu hành hay 0 tu, mà ta có loại tâm gì. Nói theo nguyên văn thì như vầy: này
Potthapada, chính vì có nhân có duyên, các tưởng con người sanh và diệt. Tiếp theo, chính do học
taa65p, 1 loại tưởng sanh, chính do học tập, 1 loại tưởng diệt. Tôi dịch lại là: do duyên thích hợp, tu
hành hay 0, mà  ta có loại tâm gì. Như vậy dễ hiểu. Đó là chuyện thứ 1.
Chuyện thứ 2, cái này quan trọng: ở đời có 3 cái biết: biết = thức là = mắt tai mũi ..., biết = tưởng là
biết = kinh nghiệm kiến thức, bết = trí là biết qua lý lẽ Phật pháp để hiểu rõ lý nhân quả tam tướng
duyên khởi của vạn vật.
Kiểu  biết  có  2:  1  là  Pacchakkhannana  =  biết  trực  quan,  có  sao  biết  vậy.  Kiểu  bết  thứ  2  là
anumanannana = biết qua sự suy diễn lý luận. Đây là những kiến thức quan trọng mà nếu 0 nắm thì
rất uổng.  
Bây giờ có 3 cái biết: bằng thức, bằng tưởng, bằng trí.  
Cái biết bằng tưởng cũng có 3 cách: ở cõi Dục thì biết cảnh dục = dục tưởng = kamma sanna. Như
nghe biết tiếng nam, hay nữ, hay hoặc dở, nghe biết mùi gì món gì, là biết = dục tưởng.
Cảnh thiền thì biết = thiền tưởng, như niệm các đề mục đất nước lửa gió xanh vàngđỏ trắng hư 0,
ánh sáng .... = biết bằng thiền tưởng hoặc là sắc tưởng là rùpasanna.  tại sao gọi là tưởng? vì người
nhàm chán 5 dục đó, họ tu thiền.Tu bằng cách nào? họ để  trước mặt 1 miếng đất rồi niệm đất đât
đất ... lúc đầu là.... parikam parimutta  = sơ tướng. Niệm 1 thời gian nhắm mắt lại mà vẫn thấy trước
mắt mình 1 miếng đất , lúc đó gọi là nhiếp tướng, là đã giữ được tướng đó trong tâm mình rồi. Đến
giai đoạn thứ 3 là quang tướng, dịch sát nghĩa là giống mà 0 phải.  1:38:56
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thì gọi là patibhaga. Tôi lấy làm tiếc là 0 biết những lời giảng giải này trong room có ai ghi lại 0.
Mai này đi nghiên cứu thêm mà thiếu chỗ này nó khổ dữ lắm. Lúc đầu mình để đề mục đất đó, mở
mắt nhìn mới thấy gọi là sơ tướng patibhaga nimita. Giai đoạn 2 gọi là uggaha nimita, cái này có
trong quyển A Tỳ Đàm bìa xanh của tôi. Trong đó có nói rõ. Là lúc mình nhắm mắt mà vẫn thấy,
gọi là nhiếp tướng. Tiếp tục niệm nữa thì sẽ thấy miếng đất mà mình niệm đó, sáng rực lên. Nếu
mình là người có trí và có duyên, có phúc có thể chứng thiền thì mình 0 có lụy trong cái chói chang
sáng rực đó của đề mục mà tiếp tục niệm đất , đất, đất ... Thì từ đó mình có thể chứng được sơ thiền,
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi mình đã đắc được bậc cao nhất là ngũ thiền (tứ thiền), lúc đó
mình muốn bay lên hư không, đi trên mặt nước  thì mình chỉ việc niệm đề mục đất và chú nguyện:
hãy có 1 con đường cho ta đi, thì do tâm mình đã quá lâu ngày, tâm khắng khít trong đề mục đất nên
lúc này với định lực của tứ thiền mà hành gỉ có được con đường được tạo ra do TƯỞNG trên đề
mục đất. Cái này là do người ta có tu tập và trong suốt thời gian dài sống bằng tưởng, niệm đất đất
đất , lúc bấy giờ con đường đất ấy có thiệt, mà chỉ cho đương sự thôi. Khi nhập vào đề mục đó và
nguyện: hãy có con đường cho ta đi, thì họ đi được trên con đường đất ấy. Đó là lý thuyết mẫu giáo.
Còn trong thực tế thì người thuần thục lão luyện, họ 0 cần chú nguyện dài như vậy. Họ chỉ cần nhập
vô đề mục đất và muốn có mặt ở điểm a, b, c  thì ngay lập tức họ có mặt. Còn khi giải thích quá
trình thì phải nói rõ ra là nhập vô đề mục đất, rồi xuất thiền, chú nguyện hãy có con đường cho ta
đi, đó là  giải thích chi tiết a, b, c . Trong thực tế thì thuần thục như Đức Phật, Ngài chỉ muốn vắng
mặt ở đây, có mặt ở kia thì lập tức tâm ngài đã khắng khít vào đề mục đất  trong vòng tích tắc, 1
phần tỷ của giây, ngay lập tức Ngài có mặt. Trước khi có mặt thì tâm của Ngài trong thời gian rất
ngắn đã khắng khít vào đề mục đất. Vd như 1 người mới học lái xe thì thầy dặn rất kỹ các bước như
là lái vô lăng sang trái, rà thắng, quẹo trái... nhưng khi là người lái xe lâu năm thì họ tuần thục, xe



tức là người, người tức là xe, họ chỉ cần muốn thôi, tay của họ chỉ cần xê dịch nhẹ, đủ để lấy sát lề
mà 0 leo lề. Thần thông cũng y chang như vậy. 1:45:31     
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Ai trong room mà lái xe cứng là hiểu liền. Lúc đó mình chỉ muốn thôi!  Tu thiền và thần thông thì
chỉ thuần túy là sống trong tưởng, mà tưởng này cao hơn là tưởng dục. Dục tưởng thì chỉ cho ta
quẩn quanh trong thế giới 5 dục, đây là mùi  thức ăn, là nghệ thuật của xứ nào, vd vậy. Nhưng mà
lên thiền định thì cao hơn. Người ta bỏ đi mấy cái này mà chỉ tập trung tưởng vào các đề mục thiền
định thôi. Đó là tưởng của thiền đáo đại. Tiếp theo tưởng thứ 3 là tưởng trong Vipassana. Lúc đầu
hành giả chỉ có tể biết ta đang đi nằm ngồi, bết là mỏi đau nh7c1 đều là những khái niệm tục đế nên
chỉ biết bằng tưởng. Hoặc khi quan sát tử thi xương người, thể trược, cũng đều là biết bằng tưởng.
Theo thời gian thì từ sanna >> panna. Biết đây là khổ thọ, lạc thọ, danh pháp, sắc pháp.  Cho nên
Ngài mới dạy thế này: tất cả các loại tâm, loại tưởng đều do duyên mà sanh diệt, là câu thứ 1. Câu
thứ 2: do tâm ta có tu hay 0 mà tâm ta có loại tâm gì , tưởng gì. Bài kinh này rất quan tọng. Ban đầu
mình chỉ sống bằng sanna thôi, rồi từ từ  mình chuyển sang panna. Sanna cũng 0 phải thấp, mà
sanna có 2 loại, là dục tuởng thì thấp thiệt. Nhưng cái tưởng rùpasanna trong thiền thì là cao. Nó lìa
khỏi  dục tưởng mà hành giả chỉ sống trong đề mục. Cảnh đề mục samatha thì ta hoàn toàn dùng
sanna, còn ở Vipassana thì lúc đ62u là sanna , sau đó là Panna, là trí. Nhưng chúng ta cũng đừng
nghe là panna là giống nhau. người tu Vipassana có tưởng khác với tưởng của người tu samatha, và
tưởng này cũng khác với dục tưởng của người hưởng dục 0 có thiền.  Nhìn bức tranh này nó là trưù
tượng, lập thể của Tây Ban Nha, Ý, trường phái gì đó, còn cái thứ 2 là thiền samatha cũng là tưởng,
lúc nào cũng tập trung vào đề mục như là đất đât đất, nước nước, lửa lửa.... cái này cũng là tưởng,
mà tưởng này là tưởng để đắc thiền. Có cá này phải định nghĩ rõ ràng: thần thông  chỉ là sự phát
huy tối đa khả năng làm việc của tưởng. Câu này đáng giá. Có 1 câu chuyện vua Milinda hỏi ngài
Nagasena rằng: trẫm chưa hiểu lắm về thần thông. Làm sao 1 khối thịt mấy chục ký lại có thể bay
được? Ngài ấy hỏi vua: từ bé đến giờ có bao giờ thân hình đại vương lơ lửng trên hư 0? Nhà vua
đáp rằng có: là lúc nhà vua nhảy lên thì khoảnh khắc ấy khoảng 1 nháy mắt thì lơ lửng trên hư
không. Ngài ấy mới hỏi rằng: đại vương 0 có thần thông mà đại vương có thể lơ lửng trên không
như vậy; là do đại vương muốn thì ngài có thể làm được như vậy trong 1 thời gian rất ngắn. Tại sao
ngắn? Là vì tâm của đại vương là tâm của người hưởng dục, nó yếu, cho nên chỉ duy trì thời gian
rất ngq81n nên chỉ lơ lửng trên hư không trong tích tắc. Còn người tu thiền thì vì tâm vị ấy quá
mạnh, khả năng định lực quá kiên cố nên vị ấy có thể kéo dài thời gian lơ lửng trên hư không. Chỉ
vậy thôi! 1:53:19
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Mọi người cứ nhìn diễn viên xiếc đi trên dây thì biết. Tâm của người diễn viên đi trên dây, tay cầm
cây sào, tâm họ đặc biệt hơn mình. Họ phải bình tĩnh, đủ giữ thăng bằng 0 bị rớt, còn mình nhiều
lắm thì chỉ đủ giữ bình tĩnh 1 chút thôi nên mình giữ thăng bằng 0 lâu, do đó 0 đi trên dây được.
Còn người diễn viên xiếc kéo dài thời gian bình tĩnh nên có thể kéo dài thời gian giữ thăng bằng
>>có thể kéo dài thời gian đi trên sợi dây. Tâm mình nó nhát quá, hèn quá nên đi dây 0 được. Thiền
định, thần thông y chang như vậy. Đó chỉ là kéo dài thời gian của tưởng 1 cách hoàn hảo. Vì người
hưởng dục tâm của họ nó phóng dật, bị 5 triền chi phối, tham dục, sân, trạo hối, hoài nghi, hôn thụy,
còn người có thiền họ 0 bị 5 triền chi phối nên họ giữ  tâm thăng bằng thời gian lâu hơn mình. Sức
mạnh của người đắc ngũ thiền nó dễ sợ lắm. Người đắc cận định là có thể ngồi 5g, 8g 0 tiêu tiểu ăn
uống, đói khát, nóng lạnh. Sơ thiền họ có thể nhập định mấy ngày 0 ăn uống. Riêng vị đắc tứ thiền
(ngũ thiền) thì sức định tâm họ cỡ nào. Chính đức Phật xác định rằng 1 lần đó Ngài nhập thiền ở
chòi lá ngoài ruộng, trời mưa giông sấm  chớp đánh chết mấy con bò thêm 2 người nông phu, sát
chòi mà Ngài hoàn toàn 0 nghe và Ngài xác nhận rằng lúc đó Như Lai hoàn toàn tỉnh thức, 0 mê
ngủ, 0 hôn mê bất tỉnh, xin xem kinh  Đại Bát Niết Bàn - Trường Bộ Kinh. Lúc đó Ngài hoàn toàn
tỉnh thức nhưng tâm Ngài tập trung vào 1 cảnh, vd như hơi thở ra vào. Do quá gắn chặt vào cảnh
cho nên hoàn toàn 0 biết chuyện khác.  Thêm 1 câu chuyện minh họa, 2 thầy trò đi ăn trộm, bị
người ta phát giác nên chạy trốn. Anh học trò túng quá nhảy vào bụi tre gai trốn. Khi thấy yên rồi



ông thầy mới quay lại tìm, thấy học trò mắc kẹt trong bụi tre 0 ra được. Thầy nói mày vô bụi tre
bằng tâm nào thì ra bằng tâm đó. Rồi ông thầy la làng lên: bớ người ta thằng ăn trộm.     
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Khi thầy la lên như vậy thì ông học trò ăn trộm làm cái ót ra ngoài luôn, 0 đau đớn 0 gì hết, chỉ có
trầy trụa chút đỉnh. Khi về học trò trách sao thầy ác, thì thầy giải thích rằng phải làm như vậy thì trò
mới thoát ra được. 
Thiền cũng vậy, khi mình sống trong 5 cảnh dục thì nó yếu đuối muội lược, như tâm con nít, người
khùng, người bệnh. Khi tu thiền thì mình bỏ hết mọi vướng víu của tham dục, sân độc, 0 còn thích
ghét, buồn ngủ, vì mình đã đắc thiền rồi. Lúc đó mình chỉ tập trung cảnh đề mục. Đất là đất, nước là
nước. Khi mình đắc thiền đề mục nước chẳng hạn, muốn độn thổ chỉ cần nghĩ nước, thì mặt đất
thành mặt nước, mình lặn xuống mất tiêu. Nếu muốn xuyên tường, vách, núi, chỉ cần niệm đề mục
hư không. Thì lúc đó 0 còn cái gì ngăn ngại nữa hết.  Còn muốn đi trên hư không, trên nước thì
niệm đề mục đất. Niệm đề mục gió thì có thể di chuyển hoặc tạo ra giông tố. Niệm đề mục lửa thì
có thể tạo  ra khói, lửa, có thể đốt cái gì đó như ý củ mình, 0 có gì ngăn cản. 1:59:49 
[04/09/2022 - 12:29 - dieulienhoa67]
Mà ở đây hoàn toàn là tưởng thôi quý vị. Cho nên tu thiền samatha là phát huy tận cùng khả năng
của tưởng, vì hiện thần thông chỉ là phát huy tối đa khả năng của tưởng. Còn thiền Vipassana là
mình phát huy khả năng của tuệ, của trí. Ở đây bài kinh này giảng trở lại kinh Sa Môn Quả.  Nội
dung tu hành ở đây là kinh Sa Môn Quả. Do có tu hay 0 mà tâm mình là loại tâm nào. Ông mới hỏi
tiếp cho dứt sự hoang mang mà ông đang có: vậy cái tôi thực ra có hay 0? và thuộc danh hay sắc,
vật chất hay tinh thần. Thế giới này là vô biên hay có giới hạn? Vị Arahant tịch rồi tì về đâu? cái tôi
với cái xác này là 1 hay khác?
Phật dạy rằng cứ tu tập như ta giảng, khi hiểu được vạn vật chỉ là danh sắc, danh sắc do duyên tạo,
có mặt theo cách lắp ráp. Có rồi phải mất tì 0 còn những thắc mắc đó nữa.
Quý vị tưởng tượng trước nhà  quý vị có 1 miếng cỏ, miếng đất rậm rạp nhiều cây có. Có bao giờ
quý vị thắc mắc rằng trong miếng đất có bao nhiêu kiến, trùng, cọng cỏ, bông hoa li ti hay 0? Tôi
nghĩ rằng 0. Vì cái sự biết ấy nếu có cũng 0 giá trị gì hết. Cỏ chỉ là cỏ, kiến chỉ là kiến thôi. Mình
thắc mắc về điều gì đó là vì mình nghĩ nó quan trọng, nó lớn chuyện, còn khi mình biết rốt ráo đó
chỉ là mấy con trùng, sâu kiến, lá cỏ héo/tươi, 0 có gì đáng để bận tâm. Khi còn thắc mắc về các
điều đó là còn đang đặt vấn đề, đang rất nặng lòng với danh sắc này. Còn thấyq6y1 danh sắc này là
cái gì đó rất là ghê gớm; còn coi trọng những gì đang nghe ngửi nếm đụng thì mới thắc mắc. Còn
khi thấy mọi thứ tồn tại theo quy luật nhân duyên, nhân quả, lắp ráp, trong tgian chớp nhoáng thì 0
hơi sức đâu mà đặt câu hỏi này nó vô biên hay hữu biên, nó như thế nào. Thì cái biết đó 0 mắc mớ
gì đến chuyện mình chấm dứt sanh tử này.
Nhiều nhà khoa học âu mỹ khi đọc đến đoạn này sẽ cảm thấy khó chịu, nói rằng đạo Phật chạy trốn
câu trả lời. Lẽ ra câu trả lời thế giới vô biên hay hữu biên , tôi có thể trả lời ở đây được, nhưng tôi
muốn để dành phần trả lời trong phần kinh Đại Duyên, chứ 0 phải Đức Phật chạy trốn, 0 có câu trả
lời. Chỉ sợ quý vị 0 có răng hoặc răng giả nên ăn mía 0 nổi. Vì vấn đề này hơi cao, hơi khó hiểu. Tôi
xin có 1 câu trả lời mềm thôi, là  khi anh hiểu anh là cái gì thì anh 0 còn bận tâm nặng lòng về
những chuyện đó nữa.
Tiếp theo có 1 câu hỏi nữa: Potthapada hỏi Phật về cứu cánh tu hành. Ngài dạy rằng muốn bỏ cái gì
thì phải hiểu về nó. Muốn đạt được cái gì thì cũng phải hiểu về nó. Khi bết nó là cái gì thì mình mới
chán mà buông chứ! Chứ nếu nói về tu hành anh biết về thế giới này bao nhiêu mà anh chán? Bữa
nay anh nói chán, ngày mai anh gặp cái khác nó ngọt ngào, hấp dẫn thì chắc gì anh chán? Nên
muốn tu hành rốt ráo, đầu tiên anh phải học về giáo lý thì sẽ biết thế giới này thật sự chỉ là cái gì.
Muốn lìa bỏ cái gì phải biết rõ nó là gì mới lìa bỏ được. Về tu hành, mình phải biết tối thiểu, nếu
Nibbana mình 0 biết là gì thì ít ra phải biết Nibbana là sự vắng mặt của tập đế. Vắng mặt tập đế thì
vắng mặt khổ đế.
Ở đây Ngài nói rằng cứu cánh tu hành của ngoại đạo thì mơ hồ giống như làm cái cầu thang mà  0
có căn nhà thì 0 biết cầu thang đó dẫn về đâu. Hoặc nói là muốn lấy vợ mà hỏi là người vợ đó ở
đâu, người xứ nào, mình 0 biết thì làm sao mà lấy? Tôi thích nhất vd cái thang. Giống như ngày nay



tôi 0 xây cất nhà gì hết mà kêu thợ tới gắn cái thang máy . Mình đưa tiền thì họ vẫn tới đổ bê tông
làm đà làm móng rồi họ đem thang máy tới gắn, nhưng khi gắn họ sẽ dòm mình nghĩ mình khùng.
Ở đây cũng vậy, muốn hướng tới cứu cánh tu hành mình phải biết tại sao mình muốn tu hành, mình
muốn lìa bỏ cái gì, sẽ đạt đến cái cái gì. Chứ còn cứ nói tu là sẽ bỏ cái này được cái kia mà mơ hồ là
0 được.  Ở đây Ngài dùng những cái vd mà tôi gom chung lại giảng cho gọn. Ngài nói trên đời này,
tất cả những chấp thủ của chúng sanh phàm phu về đường tu hành, về cứu cánh giải thoát, về danh
sắc của bản thân mình, nói chung lại gồm có 2, là chấp thủ về danh sắc, về lối sống, lối hành trì và
cứu cánh nào đó. Chỉ có vậy thôi.  Và Phật Pháp có nội dung là chấm dứt những chấp thủ sai lạc đó.
Lúc bấy giờ bên cạnh đức Phật và các du sỹ thì có 1 người tên là Citta Hatthi Sariputta vốn là con
trai của 1 ông nài voi. Ông này là trước đây từng là Tỳ kheo thuộc lòng Tam Tạng, trong 1 lần bắt
gặp Ngài Mục Kiền Liên và ngài Mahakotthita  đàm luận về Abhidhamma với nhau, đã xen vào
tranh luận. Thì dù là giỏi nhưng ông vẫn là người phàm, trong khi 2 vị này 1 vị là Chí Thượng
Thanh Văn, 1 vị là Đại Thanh Văn, Ngài Mục Kiền Liên là Đệ Nhất Thần Thông nhưng trí tuệ chỉ
đứng sau Ngài Xá Lơi Phất, Ngài Xá Lợi Phất là đệ Nhất Trí Tuệ nhưng thần thông thì chỉ đứng sau
ngài Mục Kiền Liên. Còn Ngài Mahakotthita là đệ nhất về Vô Ngại Giải, nên khi vị Tỳ kheo còn
phàm này xen vào như vậy thì ý  kiến của vị này 0 ăn nhập với ý kiến của 2 vị Thánh nên Ngì
Mahakotthita mới góp ý nên vị này tự ái rồi hoàn tục. Rồi nhớ Phật bèn trở vào, vào rồi lại tự ái
chuyện khác lại hoàn tục tổng cộng 7 lần.  Tại sao như vậy? Vì trong đời Phật Ca Diếp, vị Hatthi
này là 1 vị Tỳ kheo có 1 huynh đệ thân thiết, cả hai tu hành trong sạch, giới luật tinh nghiêm, miên
mật. Bữa đó ông Sư bạn muốn hoàn tục, vị Hatthi  này mới can rằng về ở 1 mình thì về làm chi, còn
về lấy vợ thì cuộc đời có biết bao việc để làm mà về hầu hạ trong 1 mái nhà chật hẹp tù túng như
vậy ... vị kia nghe vậy mới đổi ý. Nhưng ngủ được 1 đêm, sáng ra vị kia lại đòi hoàn tục nữa. Vị này
nhìn kỹ thấy vị kia có cái bình bát rất tốt, y cũng y tốt, có mấy món vật dụng cá nhân cũng tốt. Theo
luật Tỳ kheo nguyên thủy 0 giữ đồ nhiều, chỉ có 8 món. y, bát,  ống kim, vải lược nước, tam y. bệnh
thì dùng dép. Cũng như hôm qua tôi giảng về bố thí , nhiều người hiểu rằng bố thí là để kiếp sau
giàu có và hưởng, nghĩ vậy cũng giống như nuôi bò lấy phân. Mình bố thí là để kiếp sau mình có
điều kiện tu cái khác. Do có phước bố thí thì đời sau sinh ra mình coi nhẹ vật chất. Như vậy là có
phước lắm. Khi mình còn thích cái này/kia, nó phiền lắm, 0 có thì muốn cho có, rồi phải đi kiếm
tìm dùng trăm mưu ngàn kế, có rồi phải gìn giữ bảo quản ... khổ dữ lắm, kinh hoàng lắm . Khi mình
thiếu phước vật chất thì thích tùm lum hết. Còn người có phước nhiều thì 0 cần giữ vì có niềm tự tin
là cần thì sẽ có. Như người có nhan sắc họ 0 cần làm dáng làm điệu gì vì họ nghĩ để mặt mộc vẫn
đẹp. Còn người trang điểm nhiều là do 0 tự tin. 
Vị này thấy Sư bạn sáng ra lại đòi hoàn tục mới nhìn thấy y bát của vị này tốt quá, nếu vị này hoàn
tục sẽ để lại cho mình, nên vị ấy nói xuôi theo: tôi cũng nghĩ lại , duyên còn thì tu, ông ra làm cư sỹ
mà làm phước cúng dường, cũng giữ giới, ngồi thiền y chang vậy, 0 khác gì, chỉ khác cái có tóc và
0 tóc, chứ đắp y đắp áo chi rồi già bệnh 0 ai lo, chưa chắc tu mà hơn người ngoài. 
Cái tội của vị ấy nằm ở chỗ này: vị kia nghe vậy lại 0 muốn ra,  bảo rằng càng nghe càng thấy đi tu
sướng hơn.  Vấn đề nằm ở chỗ, nếu vị Sư bạn là người dễ duôi tu hành 0 tinh tấn,  cái tội xúi ng ta
hoàn tục nhẹ hơn. Còn vị Sư bạn là người trong sạch tinh tấn, lại xúi vị ấy đi ra, tội đó nặng. Nếu vị
đó tu trong sạch mà mình xúi hoàn tục thành công thì tội nặng, còn xúi mà thất bại thì tội đó nhẹ
hơn. Xúi người bê bối hoàn tục thì tội nhẹ hon xúi người tu tinh tấn. Thứ 2, xúi thành công thì tội
nặng hơn xúi 0 thành công. Cho nên tội vị này 0 nặng lắm, trong thời gian Giáo Pháp  còn thì vị này
mang thân người đi tu thì cứ hoàn tục hoài. Cho nên tôi nói nhiều lần: có những việc mình tưởng nó
là nhân, mà thật ra  nó vẫn là nhân nhưng lại bị tác động bởi 1 nhân khác. Tiền nghiệp tạo ra quả đời
này nhưng cũng có thể tác động lên nhân thiện ác đời này. Vd như hồi đó tôi tu nhiều quá  nên kiếp
này thấy cảnh sanh già đau chết thì chán đi tu tiếp. Còn người 0 tu hành gì hết thì thấy sanh già
bệnh chết cũng cứ tỉnh bơ, nghĩ đó bình thường. Chứng tỏ tiền nghiệp đời trước cho quả đời này,
mà còn có thể tác động lên nhân thiện ác đời này. Còn cũng có trường hợp đời trước háo sát, thích
giết, nên đời này gặp cảnh săn bắn hay câu cá là thấy nôn nào háo hức muốn tham gia. 
Cho nên vị này 7 lần hoàn tục, do phiền não bản thân, nhưng cũng do tác động của tiền nghiệp quá
khứ. Lần này, sau buổi gặp này, trong Pali nói là vài ba ngày sau, ông Potthapada và ông Cittahatthi



tìm đến Đức Phật. Ông Potthapada xin được quy y, còn vị Cittahatthi thì xin xuất gia với Phật . Lần
này vị ấy đắc quả Arahant, không còn hoàn tục nữa. 
Chúng ta học xong bài Kinh Potthapada này. 
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