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GIÓ MÁT MÁCH LỜI 
 

TÁC GIẢ: LIÊN SINH HOẠT PHẬT 
DỊCH GIẢ: NGUYỄN VĂN HẢI 
 

LÀM SAO ĐỂ KHÔNG CHO Ý NGHĨ CHẠY LUNG TUNG 
TRONG ĐẦU?  
 Có đệ tử lại hỏi tôi: “Những tạp niệm đến tới tấp không ngừng trong 
đầu làm sao có thể ngưng lại?” 
 Tôi đáp: “Mật giáo niệm chú ngữ, PEI ngay lập tức cắt đứt những tạp 
niệm, sau đó hãy giữ tâm an trụ tại hư không.” 
  “Nếu như lại không ngừng được thì làm sao?” 
 “Hãy theo phương pháp của tu thiền, thuận theo ý nghĩ này xuóng 
dưới truy tới cuối đáy cùng, tìm cho ra căn nguyên của ý nghĩ, tìm đến tối 
hậu, để phát giác ra nguyên lai là không vọng, và thấy ra đó là suy tư không 
có, là ý tưởng sằng bậy, ý nghĩ ắt bị bẻ gãy ngay.” 
 “Nêú như ý này bị đứt, ý nghĩ khác lại khởi lên thì sao?” 
 “Lấy ý nghĩ để ngừng ý nghĩ, tức là lấy chính niệm thay thế cho vọng 
niệm, tạp niệm, đó cũng là sự quán tưởng trong Mật Giáo, chỉ cần nhất tâm 
quán tưởng, tinh tấn, chuyên cần tu tập, quán tưởng trở nên thành thục thì 
vọng tưởng, tạp niệm sẽ không sinh sản ra nữa.” 

Tôi thực sự muốn bá cáo với các đệ tử của tôi rằng 2,500 năm trước 
chỉ có một con đường dẫn đến sự thanh tịnh, khắc phục phiền não, âu lo, diệt 
trừ được những thống khổ đi chính xác trên đường, con đường này chính là 
Tứ Niệm Xứ. 
 Chúng ta phải thường tưởng niệm: 
 Thân niệm xứ: Quán THÂN bất tịnh 
 Thụ niệm xứ: Quán THỤ là khổ 
 Tâm niệm xứ: Quán TÂM vô thường. 
 Pháp niệm xứ: Quán Pháp vô ngã 
 Ở tại thời đại của Phật Đà, các A La Hán trong các nham động, dưới 
những gốc cây, trong các mồ mả, đều tưởng niệm Tứ Niệm Xứ này. 
 Nhân vì thân bất tịnh, lửa ham muốn phải tắt; thụ là khổ, nghĩ đến 
xuất ly, từ bỏ; tâm vô thường, thì không chấp trước nữa; pháp vô ngã, chứng 
minh được không tính.  
 Như vậy, như vậy, niệm niệm phân minh, nhớ giữ đừng quên, ý nghĩ 
từ từ trở nên thanh tịnh và trừ đi được những vô minh tham sân si. Ý nghĩ sẽ 
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hoàn toàn chính xác ở trên đường lộ, không còn có những ý nghĩ lệch lạc, tà 
xiên nữa, hưởng thụ đại đạo thân tâm được giải thoát.  
 Do ư đương thời các đệ tử cuả Phật Đà cứ y theo “Tứ Niệm Xứ” mà 
tưởng niệm, chuyên tâm thiền tu, người chứng quả rất là nhiều. 
 
 

LIÊN SINH HOẠT PHẬT LÔ THẮNG NGẠN 
Địa chỉ liên lạc: SHENG- YEN LU 
17102 NE 40th Ct 
Redmond, WA 98052, U.S.A 
 
 

TÂM CHÚNG SINH. 
 Đệ tử hỏi tôi : “Thế gian này cái gì là tồn tại vĩnh hằng?” 
 Tôi đáp lại: “Thực không có gì vĩnh hằng cả.” 
 Đệ tử lại hỏi: “Tâm thì sao?”  
 Tôi đáp: “Sự tồn tại của ý thức không vĩnh hằng. Người phàm phu vì 
không có khả năng quan sát rõ thực tướng nên ngộ nhận và cho rằng sự tồn 
tại của ý thức là vĩnh hằng. Phật Đà muốn cho chúng sinh có thể quan sát và 
chiếu rọi thấy ý thức này là vô thường, cho nên dạy các chúng sinh quán tâm 
vô thường.” 
 Nếu như chúng ta quan sát kỹ lưỡng “tâm của chúng sinh”, cảnh giác 
không gián đoạn, nhìn suốt và phân tích ắt có thể thấy rõ “sự biến dịch của 
tâm”. Ví dụ như yêu có thể biến thành hận, thiện có thể chuyển thành ác, vui 
sướng có thể chuyển thànhthống khổ, đẹp đẽ có thể chuyển thành xấu xí, có 
thể chuyển thành giả dối, thanh tịnh có thể chuyển thành ô uế, đầy đủ có thể 
chuyển thành thiếu hụt. 
 Thân thể đã không vĩnh hằng! Tâm cũng không vĩnh hằng! 
 Phật Đà bá cáo cho chúng ta rằng biết được tâm của chính mình 
không phải là dễ, biết được tâm của chúng sinh lại càng khó, cho nên cứ 
quay cuồng trong thế gian, lầm lạc miên man. 
 Tôi biết được tâm của chúng sinh như nuớc, nước có thể chuyển vận 
được thuyền, nước cũng có khả năng lật úp cả thuyền. Căn cứ theo điều tôi 
biết có 3 vị trí giả, (Khương Ba La) Nhân Ba Thiết, (Trì Châu) Nhân Ba 
Thiết, (Cống Tổ) Nhân Ba Thiết. Họ như chìm ngập trong biển cả, đại 
dương bao gồm những ý kiến, tâm địa khác nhau của biết bao là chúng sinh, 
họ tạo ra vô kể những liên lụy, vướng mắc với chúng sinh. Cho nên Phật Đà 
khuyên người mới học thiền định nên lui đến ở những nơi như: 
 1/ Nham động 
 2/ Rừng rậm, dưới gốc cây 
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 3/ Khoảng giữa các mồ mả. 
 Cũng chính là ở ẩn nơi vắng vẻ không người mới có thể bảo trì sự yên 
tĩnh của tâm mà đưa đến thành tựu. Ở ẩn và khóa cửa là điều quan yếu, đây 
là giáo huấn của Phật. 
 

NHẬN BIẾT CHÂN PHẬT MẬT PHÁP 
  Có rất nhiều người hỏi giống nhau cho cùng một vấn đề: “Chúng tôi 
vì gì mà phải đi theo con đường tu hành? Không tu hành lẽ nào không khả dĩ 
sao? 
 Tôi đại khái trả lời như sau: “Bởi vì từ vô thủy đến nay, chúng ta đã 
trải qua vô số kiếp dừng lại trong biển khổ và luân hồi trong lục đạo, không 
có định kỳ nào để thoát ra, trong thế gian như lửa cháy nhà, có thể có cơ 
duyên thoát ra khỏi những trói buộc, rang rịt, vãng sinh Tịnh Thổ càng tốt, 
sao lại không tốt nắm lấy cơ duyên để tu hành.” 
  “Tu theo phương pháp nào để đạt tới Bỉ Ngạn?” 
 Tôi đáp: “Chân Phật Mật Pháp” 
 “Chân Phật Mật Pháp đạt đến Bỉ Ngạn như thế nào?” 
 Tôi đáp lại: “Trong Mật Pháp thì chân ngôn, thủ ấn, quán tưởng là 
chánh kiến hướng dẫn thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, tu tập 
như vậy có thể hiệp trợ cho chúng ta đạt được chánh niệm và chánh định 
Tam Muội Địa. Chánh định này khả dĩ trừ khử được tâm ô uế, thấy được 
Phật Tính chân chánh.” Tôi đồng thời cũng nhận ra rằng một đệ tử của Chân 
Phật Tông cần phải có lòng tin đối với “Chân Phật Mật Pháp”, càng phải có 
ý chí kiên cường để thực tu, bảo trì được đường thật dài, xa, quyết tâm nỗ 
lực, tinh tấn. Nói một cách đơn giản, có thể tu một Pháp đàn, đó là tiện đạt 
đến một Pháp đàn thanh tịnh, ngày ngày tu Pháp, chính là ngày ngày thanh 
tịnh, có khả năng ngày ngày người thanh tịnh, được nhìn trong con mắt của 
Phật Thích Ca Mâu Ni là vô thượng trân bảo.  
 Tôi biết được trong mắt của Phật Đà ngày ngày nhìn con người thanh 
tịnh, chính là vô thượng Tăng bảo, là chính thực Tì Kheo, người tu hành 
chân chính. 
 Có duyên phận tu tập “Chân Phật Mật Pháp”, tôi khóc nước mắt chảy 
ròng ròng, bởi vì tôi thực sự cảm động, rất là chân quí, có rất nhiều phúc 
phần vậy. 
 Có duyên phận tu tập “Chân Phật Mật Pháp”, nhưng lại xả bỏ “Chân 
Phật Mật Pháp” tôi cũng vậy khóc thống thiết, bởi vì quá ư là tiếc, rất không 
có duyên, rất không có phúc khí gì cả, than vắn thở dài, đấm bụng dậm chân. 
Chân Phật Mật Pháp có thể làm cho các chúng sinh vĩnh viễn bảo trì được 
tâm mình thanh tịnh, trực chí thành Phật. 
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HIỆN TƯỢNG NHẤT THỜI. 
 Có người hỏi tôi: “DANH là gì?” 
 Tôi đáp: “Huyễn sinh, huyễn dịệt!” (huyễn: giả, không thật) 
 Hỏi: “LỢI là gì?” 
 Đáp: “Mượn tay bạn tạm canh giữ trong vài chục năm.” 
 Hỏi: “SẮC là gì?” 
 Đáp: “Bộ xương khô.”  
 Nhận thực mà nói, tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng đều là hiện tượng nhất 
thời trong cuộc sống con người, cũng chính là một thời gian thì có, một thời 
gian khác thì không. Tài, sắc, danh đều là các hiện tượng sinh, diệt không 
ngừng mà thôi. Con người hiện đại tốn phí trí óc, vắt hết não chấp để truy 
cầu, nếu như không xem lại tất cả, lại dồn hết tâm trí vào danh lợi, tài sắc thì 
rất dễ dàng sinh ra tội cưõng đoạt tài sản, mang tâm nóng nảy, ý nghĩ tham 
lam, những thứ trên sẽ làm đọa lạc chúng ta vào trong tam ác đạo để chịu 
những khổ nạn. Cho nên quán phá tài, sắc, danh, nhìn thẳng vào tính cách 
cách nguy hiểm khi mù quáng truy cầu chúng để hiểu ra thực tướng cuả nó, 
không còn chấp trước nữa và tự nhiên chính là con đường giải thoát. 
 Mọi người thử nghĩ mà xem Thái Tử Tất Đạt Đa, nếu như có ý tham 
ngôi vua, có ý tham sự giàu sang của hoàng cung, có ý tham hoàng hậu, các 
phi tần, cung phi thì ngày nay ắt chẳng có “Thế Tôn” Thích Ca Mâu Ni Phật, 
thậm chí Thích Ca quốc bị diệt vong, hoàng cung quốc thổ bị chiếm lãnh, 
vua Tất Đạt Đa bị vua Lưu Ly sát hại, tất cả hóa thành mây khói, hóa thành 
biển khổ. 
 Theo ý kiến trên của hành giả: Danh dự đích thực là huyễn sinh thì 
huyễn diệt! Vàng bạc tiền của là mượn tay bạn canh giữ trong vài chục năm! 
Sắc đẹp là bộ xương khô!  
 Những thứ kể trên cũng có thể mang lại một thời gian sung sướng, 
cùng lúc chúng cũng mang lại những cạm bẫy nguy hiểm và thống khổ. 
 Phật Đà đã quan sát rất lâu dài và nhận định rằng dục vọng của lòng 
dạ con người chính là căn nguyên của những đau khổ. 
 

BÁT NHÃ PHÁP YẾU. 
 Có đệ tử hỏi: “Pháp yếu Bát Nhã của Phật Đà là những gì?” 
 Tôi đáp: “Giới Định Tuệ” 
 Đệ tử nói: “Kim Cương Thừa so ra không coi trọng Giới luật 
 Tôi nói: “Cũng không!” 
 Cá nhân tôi nhận thức rằng giữ giới luật rất có thể hạn chế những 
hành động dơ bẩn, sai trái “bên ngoài” và giúp đỡ chúng ta xa lìa những 
phiền não, tu thiền định và trí tuệ ắt khả dĩ đoạn trừ rất nhiều các loại dơ 
bẩn, vô minh “bên trong”. Kim Cương Thừa do phải đối phó với “bên trong” 
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so ra nhiều, cho nên mới hiểu lầm rằng không coi trọng những Giới luật bên 
ngoài.   
 Kỳ thực, không Giới luật, không thể sinh định, không Định không thể 
sinh Tuệ. Giới luật của Kim Cương Thừa thậm chí so sánh với các tông phái 
khác nhiều hơn, Giới luật lại càng tỉ mỉ, không trì Giới được thì không đạt 
được Định Tuệ. 

Đệ tử hỏi: “Ý định chính của tam học Giới Định Tuệ là gì?” 
Tôi đáp: “Đề phòng không ngừng được ác gọi là Giới, tâm không 

nương theo duyên gọi là Định; tâm cảnh đều không, chiếu rọi, xem ngắm vô 
cảm gọi là Tuệ.” 

Tôi cho rằng nếu như muốn triệt để tuyệt diệt vô minh, ô uế, phải bắt 
đầu trì Giới từ bên ngoài. Từ ngoài vào trong, ở trong Giới luật Tì Kheo có 
10 Giới, Cụ Túc Giới, tại gia có 5 Giới, bát Giới đẳng. Do trì Giới ức chế ác 
nghiệp, bồi dưỡng thiện nghiệp cho thân khẩu ý, người học Phật nếu như 
kiên trì thủ Giới luật tu hành, tâm ô uế sẽ rất dễ dàng được trừ sạch sẽ. Cũng 
chính là: Trì thân như ngọc, thủ khẩu như bình, phòng ý như thành. Một câu 
trong kinh Lăng Nghiêm nói: “Chấp thân là luật nghi giới (1), chấp tâm là 
định đạo cộng giới (2). Tích tại Tạng giáo, nhi thân tâm nhất thiết thông lợi, 
tắc Mật ngộ Như Lai Tạng Tính. Sở vị thanh tịnh pháp thân, thường tại Chân 
Tâm hĩ.” 

 
CHÚNG TA PHẢI VĨNH VIỄN BẢO TRÌ. 

 Có một ngày, một vị đệ tử rất cẩn thận hỏi tôi: “Tôn Sư! Như chúng 
tôi, những người tu hành Chân Phật Tông, trong đời này tu trì rất cần thiết 
phải bảo trì mãi mãi là cái gì?” 
 Tôi không hiểu rõ ý của câu hỏi nên hỏi lại: “Anh có phải hỏi là chỉ về 
phương diện nào?” 
 Đệ tử nói: “Như sinh hoạt thường ngày, như tu pháp, như xử thế đối 
với mọi người?” 
 Tôi đáp lại, chỉ có hai chữ: “Chánh niệm.” 
 “Chánh niệm này là sự suy nghĩ, ý nghĩ chánh xác, cũng chính lúc nào 
cũng phải nhớ “Chánh đạo”, đừng bao giờ có tư tưởng, hành vi sai trái. 
 Chúng ta cứ thử nghĩ mà xem, “Chánh niệm” đích thực là điều mà 
chúng ta rất cần phải bảo trì mãi mãi trong đời, nhân vì “Chánh niệm” rất dễ 
bị mất đi mà chính mình cũng không hay biết..  
 Người tu hành thời đại bây giờ, rất nhiều người chấp trước vào biểu 
tướng (hình tướng bề ngoài), rất nhiều người chấp trước vào thần thong. Sự 
chấp trước rất dễ dàng làm mất đi “Chánh niệm”. Lại còn “Tà kiến” càng 
thêm hỏng bét và mang đến sự nguy hiểm vì “tẩu hỏa nhập ma”, có những tà 
kiến không tin vào nhân quả, không tin chuyển thế, không tin thiện ác, 
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không tin nghiệp báo. Ngoài ra, hành động ác, vô minh, vân vân, đều có thể 
làm cho chúng ta dễ dàng mất đi “Chánh niệm” 
 Đệ tử hỏi: “Hiện nay có người khởi xướng đạo mà không thể niệm 
chú vãng sinh, không thể niệm “Kinh Địa Tạng”, không thể cúng bái Tôn 
Tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát, nói điều ám muội, triệu mời ma quỷ, như thế 
là tà kiến hay chánh kiến?” 
 Câu trả lời của tôi là: “Hôm nay, trào lưu tà kiến đến xứ này dồn dập, 
chúng ta cần phải lo bảo trì chánh niệm, mới có thể du nhập vào biển lớn của 
Phật Pháp. Kinh Địa Tạng là lời dạy do chính Phật nói ra, chúng ta phải 
niệm. Lời trong kinh sáng tỏ, cúng Tôn Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, một 
lần chiêm ngắm tượng, một lần lạy Tôn Tượng, công đức được to lớn như 
biển cả, chúng ta phải cúng lễ Tôn Tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. 
“Vãng Sinh Chú”, công đức vô tận, chúng ta phải niệm Chú Vãng Sinh. Chú 
Vãng Sinh rất có lợi ích cho Trời, người, quỷ, thần” 
 “Kinh Phật, Tượng Phật, Chú Phật đều là thanh tịnh, có thể thanh tịnh 
tâm của người tu hành, quỷ ô uế tức không thấy nữa, chúng ta ắt nên có sự 
kiên định về Chánh Niệm.” 
 

CĂN NGUYÊN CỦA SỰ ĐỌA LẠC. 
 Đệ tử hỏi tôi: “Căn nguyên của sự rơi lạc vào ba đường ác là gì?” 
 Tôi đáp: “Dục vọng” 
 “Làm sao biết được là dục vọng?”  
 “Chúng ta hãy quan sát tướng của chúng sinh một cách kỹ lưỡng, có 
thể phát giác mỗi cá nhân đối với sự dục cầu (mong muốn) luôn luôn, mãi 
mãi không mãn nguyện. Cầu không được thì sinh ra đau khổ; cầu được thì 
lại sợ bị mất đi; cầu được lại càng hi vọng dần dà tốt hơn nhiều, không 
ngừng kỳ vọng, dục vọng không mãi không hết được.” 
 “Lòng dạ con người không bao giờ đủ.”, “Không sai.” 
 Tôi nói: “Do sự truy cầu thỏa mãn dục vọng, không ngừng kỳ vọng tài 
lợi, danh vị, sắc đẹp, vân vân. Kết quả, chúng ta sinh ra cướp đoạt tài sản 
của kẻ khác, cùng lúc tạo thêm ác nghiệp, kết buộc bởi những duyên không 
gỡ ra được, tiếp tục mãi như thế càng về sau, há không rơi vào bá đường ác 
sao?” 
 Đệ tử nói: “Cấp độ đạo lý này thật là sáng sủa” 
 Tôi nói: “Đạo lý rất dễ dàng, nói ra là hiểu rõ ngay. Tuy nhiên người 
đời lại rất khó khăn để ngăn chặn dục vọng. Ý dục của lục căn nhãn, nhĩ, tị, 
thiệt, thân, ý gặp phải lục trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì không 
cách nào mà khắc chế được. bèn hết sức tìm tòi sự kích thích, hứng cảm cho 
năm giác quan và truy cầu vật chất hưởng thụ, tham cầu quyền thế, của cải 
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tiền tài, sắc dục, ai mà không yêu? Chẳng những thế thôi, còn vụng trộm, 
cướp đoạt, lừa đảo, không gì không làm và làm đến cùng cực.  
 “Như vậy phải làm sao?” 
 “Trên phương diện này, Phật Đà sớm thấy ra vấn đề, Phật Đà muốn 
người tu hành hãy quan sát và khám phá, phóng bỏ dục vọng, mới có thể 
giải thoát tự tại.”  

Tôi bá cáo với các đệ tử: “Ở vào thời đại của Phật Đà, Thích Ca Mâu 
Ni Phật muốn các A La Hán tu Tứ Thánh Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), Tứ 
Thánh Đế là Chân Lý, chỉ cần liên tục tu Tứ Thánh Đế mới năng chứng ngộ, 
mới năng không bị đọa lạc vào tam ác đạo. Tứ Thánh Đế là Chân Lý chân 
thực bất hư vậy! 

 
NGƯỜI MẮT SÁNG. 

 “Sư Tôn thường nhắc đến 3 chữ người mắt sáng, đến như thế nào mới 
gọi là người mắt sáng? 
 Tôi đáp: “Người mà hiểu rõ được con đường giải thoát thì chính là 
người mắt sáng.” 
 Đệ tử nói: “Như thế người xuất gia là người mắt sáng rồi!” 
 Tôi nói: “Không nhất định như thế, có một câu kệ nói rất hay: “Phật 
Cà Sa hạ thất nhân thân, trọng đắc nhân thân hữu kỷ nhân, vạn hạnh bất như 
tu bạch nghiệp, nhất tâm hà khổ luyến hông trần.” (Cởi bỏ áo cà sa nhà Phật 
thì thân thể mất đi sự thanh tịnh, giữ được thanh tịnh cho thân thẻ dễ có mấy 
ai, vạn hạnh tốt cũng không bằng tu sao cho hết sạch các nghiệp, hà tất phải 
làm mình khổ vì một lòng luyến ái nợ hồng trần) 
 Tôi giải thích rằng người mắt sáng cũng chính là có thể quan sát và 
soi sáng các hiện tượng của thế gian, do hiểu rõ chân lý thế gian nên có thể 
tu tập Phật Pháp, có thể dẫn đến sự sinh ra định lực, đạt đến sự tịnh tâm 
tuyệt đối, trí tuệ ở vào cảnh giới vô thượng, có thể làm chủ được sự sống 
chết, có thể đoạn tận các phiền não, trở nên người không bao giờ đắm chìm 
trong các tráo lưu mù quáng, đó chính là người mắt sáng. 
 Ngược lại với người sáng mắt là người ngu si, người ngu si là gì? 
 1/ Căn bản không biết vạn vật trên thế gian này là sinh và diệt. 
 2/ Căn bản không biết dục vọng, có thể mang lại khổ, mang lại sự đọa 
lạc. 
 3/ Mưu tính chiếm hữu tất cả, mưu tính rằng thế gian có thể cung cấp 
những khoái lạc vĩnh cửu. 
 4/ Không tin vào nhân quả, không tin có luân hồi, không tin có đạo ly 
giải thoát.  

Có một bài thơ như sau: 
 Cốt hài hồi thị tích như sơn, biệt lệ phiên thành tứ hải lan 



 8

 Thế gìới đáo đầu chung hữu hoại, nhân sinh đàn chỉ hữu hà hoan. 
(Nhìn lại hài cốt chất cao như núi, nước mắt chia ly đổ đầy bốn biển cả, thế 
giới từ đầu đến cuối đã bị huỷ hoại, nhân sinh ngắn ngủi như búng ngón tay 
thì có gì mà vui 
 Tôi nói với đệ tử: “Chúng ta phải bình tĩnh trở lại, trong tư duy, nghĩ 
đến vấn đề của người nhân thế để hiểu ra sinh diệt là vô thường, khả dĩ hiểu 
được khổ và sự đọa lạc, hiểu ra sự tham cầu, khao khát ái tình. Đây là 
phương pháp nhìn vào bên trong (nội quan pháp). Sau đó mới họa cách đoạn 
trừ sự khát cầu dục vọng đối với lục căn, không ngừng tinh tấn tu pháp. bảo 
trì tâm sáng tỏ phân minh, từ đó ngăn ngừa được những ngu si của chính 
mình, đọan trừ những căn nguyên của đọa lạc và thoát ra khỏi vòng sinh tử” 
 

NHÂN TÍNH VÀ PHẬT TÍNH 
 Đệ tử hỏi: “Cái gì là nhân tính?” 
 Tôi đáp: “Khổng tử nói rằng thực sắc tính dã. Kỳ thực không chỉ 
những thứ Khổng tử vừa kể, tài, sắc, danh, thực, ngủ, những thứ này đều là 
dục vọng của con người.” 
 Đệ tử hỏi: “Đương khi lục căn gặp phải lục trần sẽ có hiện tượng gì 
xảy ra?” 
 Tôi đáp: “Khi dục vọng thuận thì sinh ra ý tham. Khi dục vọng không 
thuận thì sinh ra ý nghĩ nóng nảy, không thể quan sát rõ tất cả những hiện 
tượng phát sinh, rồi lại sa vào cạm bẫy càng sâu xa, đó chính là ý nghĩ ngu 
si.” 
 Đệ tử lại hỏi: “Nhân tính làm sao chuyển thành Phật tính?” 
 Tô đáp: “Nhân tính nguyên bản chính là Phật tính, không có gì sai 
biệt, chỉ vì bị dục vọng che lấp, chỉ cần làm cho ô uế biến thành thanh tịnh, 
nhân tính trở thành Phật tính, quá trình chuyển hóa này, chính là tu hành.” 
 Tôi nói rằng Thích Ca Mâu Ni Phật bá cáo với chúng ta căn nguyên 
của Khổ và Đọa Lạc, toàn là do truy cầu khát khao tình ái, dục vọng để 
hưởng thụ mà ra cả. Thế nhân đã không hiểu gì tuyên cáo của Phật Đà, lại 
đem truy cầu dục vọng, sự hưởng thụ đầy đủ thành khoái lạc, cứ thế mà đi 
tìm không ngưng nghỉ, ngay cáì chết đến, lúc xảy ra cũng không thể buông 
tay, hơn một nửa những người trên thế gian này là như thế đó. Trí Tuệ Bát 
Nhã của Phật Đà đem nhân tính và Phật tính chia ra như sau: 
 Nhân tính: dục vọng, ngu si, chấp trước 
 Phật tính: thanh tịnh, trí tuệ, nhiệm vận (cứ để mọi vật xảy ra theo tiến 
trình của riêng chúng, không can thiệp) 
 Sau khi nhận ra đã thanh tịnh nhân tính với Phật tính, phải thoát khỏi 
sự trói buộc của thống khổ, phải biết đủ, phải cần trí tuệ, phải khán phá 
buông bỏ. 
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 Vào thời kỳ còn rất sớm sủa của lịch sử, Phật Đà đã muốn các đệ tử 
của Ngài ngồi yên lặng, minh tưởng đến những hiện tượng của nhân sinh, 
quan sát các định luật tự nhiên của nhân sinh và vạn sự, vạn vật, minh sát vật 
chất với tinh thần, do quan sát mà sản sinh ra trí tuệ, do trí tuệ đạt đến sự 
ngộ cảnh. Do trí tuệ suy tưởng, định luật tự nhiên: Thành Trụ Hoại Không 
khả dĩ chứng minh được Chân Lý của Phật Đà: Khổ, Không, Vô Thường, 
Vô Ngã. 
 

SỰ SINH DIỆT CỦA NGŨ UẨN. 
 Đệ tử hỏi: “Trong TÂM KINH đề ra Ngũ Uẩn đều Không, ngũ uẩn là 
gì? Như thế nào để chứng minh đều Không?” 
 Tôi đáp: “Ngũ uẩn chính là Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, 
Thức uẩn. Uẩn cũng bao hàm nghĩa tập hợp.” 
 Tôi giải thích: 

 Sắc: Vật chất trên thế giới có sắc, đất, nước, lửa, gió hợp thành 
 Thọ uẩn: cảm giác nhận vào trên phương diện tinh thần, tiếp nhận, 

khổ hoặc sướng. 
 Tưởng uẩn: sự nhớ đến yêu ghét, ác thiện 
 Hành uẩn: do nghiệp thiện ác hình thành từ những hành vi, động 

tác 
 Thức uẩn: Chủng tử thức (hạt giống) phân biệt sự đối nghịch, phù 

hợp. 
Khi Phật Đà còn tại thế đã dạy các đệ tử hãy quan sát sự sinh diệt  

của ngũ uẩn. Ví dụ như dùng mắt nhìn Sắc do vật chất sản sinh ra. Trên mặt 
tinh thần thì có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Phật Đà nói, nếu có thể quan sát rõ 
rệt hiện tượng và quá trình ngũ uẩn xuất hiện thì chính là phương pháp quán 
chiếu sự sinh diệt của ngũ uẩn. 
 Sau đó, càng hiểu rõ sâu hơn Sắc là tứ đại giả hợp lại mà thành, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức toàn do vọng niệm sinh ra. Cho nên, hiện tượng ngũ uẩn 
cũng là sự huyễn hóa tạm thời, tất cả từ nhân duyên sinh ra, tất cả nhân 
duyên mà diệt đi, chúng không có bản thể, do đó ngũ uẩn đều là không.  
 Mọi người khả dĩ từ trí tuệ của Phật Đà mà biết được “sắc là không”. 
Dĩ nhiên sắc là không, không “thọ, tưởng, hành, thức”, tất cả đều không. Do 
đó khả dĩ chứng minh chân đế vô thường, khổ, vô ngã. 
 Phương pháp quán chiếu như thế, Tôn giả Xá Lợi Phất trong “Cụ Giới 
Kinh” đã giảng rất rõ rệt, chỉ cần quan sát sự sinh diệt của ngũ uẩn ắt tịnh 
hoá tâm của chính mình, làm cho ngũ uẩn đều không, hiểu được vô thường, 
khổ, vô ngã, tiện khả dĩ chứng đượcTứ Quả A La Hán. Ở đây nói đến”quan” 
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chính là “quán chiếu”, tức là “trí tuệ”. Do trí tuệ sản sinh ra Tịnh hóa, chính 
là Định, chính là Chỉ.  
 Đã sáng tỏ phân minh “ngũ uẩn sinh diệt”, cũng tức là “Chỉ Quán 
Pháp Môn”. Ở vào thời đại của Phật Đà có rất nhiều vị Đại Tu Hành đều vì 
tu pháp môn này mà chứng được quả vị A La Hán. 
 

TRÍ TUỆ CHÍNH XÁC. 
 Đệ tử hỏi: “Phật giáo thường nói thế gian này là vô thường, khổ, 
không, vô ngã. Như thế há chẳng tiêu cực lắm không? Nó làm cho người ta 
cảm thấy đời sống là vô vị, giống như cây khô, tro tàn vậy. Như thế có đúng 
không?” 
 Tôi đáp: “Chúng ta quán chiếu ngũ uẩn sinh diệt, có thể phát giác một 
hiện tượng, nguyên lai sự cấu thành ngũ uẩn toàn đến từ nhân trước quả sau. 
Lại quan sát kỹ lưỡng hơn, ta thấy ngoại trừ nhân quả thì không có một nhân 
duyên nào khác tồn tại. 
 Trên thực tế, từ kết quả quan sát phát giác ra hiện tượng luôn luôn 
thay đổi, đây cũng là Vô Thường quán. Do sự luôn luôn thay đổi, không cái 
gì có mãi mãi được, nhân đó mà sản sinh ra Khổ quán. Cuối cùng càng có 
thể hiểu rõ sinh mệnh không cách nào tự mình làm chủ tể được, vì bản thân 
là vô thường và khổ. Cuối cùng là dẫn đến sụ ngộ ra Không và Vô Ngã.” Tôi 
lại nói: “Đích thực có người hiểu được thời điểm đó, để sinh sản ra lối sống 
rất là buồn chán, nội tâm nhân đó sợ hãi và không sung sướng chút nào, 
giống như bạn đã nói nhân sinh vô vị, như cây khô, tro tàn. Nhưng cách hiểu 
và giải thích như thế là không chính xác. Cho nên người tu trì ngũ uẩn sinh 
diệt, nhất định phải có được trí tuệ chính xác, khả dĩ tiêu trừ bi quan, yếm 
thế, tiêu cực, không vui…” Thích Ca Mâu Ni Phật bá cáo với mọi người 
“Trí tuệ chính xác” ở dưới dạng sau:  
 1/ Thuận cảnh, nghịch cảnh, tâm linh càng bình tĩnh, chứng kiến các 
hiện tượng xảy ra một cách tự nhiên.  
 2/ Đùng sợ chết, với người thế gian càng nỗ lực tinh tấn, đây là bản 
chất của nhân sinh 
 3/ Quan sát tất cả những biến thiên, hiểu thật rõ ràng, càng có trí tuệ. 
 4/ Buông xả tâm ý, không cảm giác buồn đau, tình cảm không thay 
đổi, phập phồng. 
 5/ Tăng trưởng chánh niệm, định lực càng kiên cố, làm cho người vui 
sướng với pháp Phật. 
 6/ Xả bỏ tất cả những chấp trước, năng như như bất động, phiền não 
giải thoát. 
 Đã từng có một thiền sư cấp cỡ đại sư đề xướng phương pháp tu “bất 
tịnh quán” (quán chiếu những thứ bất tịnh, không trong sạch), phương pháp 
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này sản sinh ra cảm giác không vui, không yêu. Tu “bạch cốt quán” (quán 
chiếu xương trắng) sẽ sản sinh ra cảm giác chán ghét cuộc sống. Người tu 
theo phương pháp này phải chú ý đến sự bồi dưỡng và phát triển của tâm trí, 
phải đạt đến trạng thái tâm linh được an tường (khoan thai, tự tại) mới là 
chính đạo. Cho nên đi theo hướng Phật Đà chỉ dạy “Trí tuệ chính xác” mới 
có thể không vướng vào vọng tưởng, sai lầm. Người tu càng phải quán chiếu 
sự hoan hỉ, vui sướng, càng tinh tấn trên đường tu học mới gọi là chính xác! 
 

QUAN SÁT NGŨ UẨN VỚI TỨ NIỆM XỨ. 
 Đệ tử hỏi: “Quan sát ngũ uẩn và tứ niệm xứ là thông suốt” 
 Tôi đáp: “Không sai. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm 
vô thường, quán pháp vô ngã và sắc thọ tưởng hành thức là thông.” 
 “Nếu như quan sát ngũ uẩn xong, cũng thấy sáng tỏ tứ niệm xứ thì 
được lợi ích như thế nào?” 
 Tôi đáp: “Tất cả trên thế gian bất tịnh, nguyên do sâu xa từ ý nghĩ, chỉ 
cần ngăn chặn những ý nghĩ tu hành mới có kết quả. Phải biết quan sát ngũ 
uẩn, hiểu thật rõ tứ niệm xứ để có được trí tuệ. Tất cả những tham dục, tà 
kiến, phiền não, ngu si đều phải nhờ cậy vào trí tuệ ngăn chặn.” 
 Tôi lại nói: “Sự ích lợi rất to lớn! Ý nghĩ đã thanh tịnh rồi, phiền não, 
bi ai, thống khổ, lo sầu không còn nữa, chứng ngộ tự tính, niềm tin không bị 
lung lay, sống chết được giải thoát, là Thánh Nhân, là A La Hán, là có thể 
đạt đến Bỉ Ngạn (Niết Bàn) 
 Cần nhớ kỹ trong thâm tâm ba câu nói của Phật Đà, Ngài luôn luôn vì 
chúng ta mà nhắc nhở. Ba câu nói vừa phàm tục vừa trí tuệ, đó là: 
 1/ Tất cả sẽ trở thành quá khứ 
 2/ Mỗi sinh mệnh của mỗi cá nhân đều bị tịch diệt 
 3/ Tất cả những gì có được đều chuyển thành Không. 
 Xin giải thích 3 lời dạy trên của Phật Đà: Câu thứ nhất là “Vô 
Thường”, câu thứ hai là “Vô Ngã”, câu thứ ba là “Không”. Đây chính là 
Tam Pháp Ấn “Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, Niết Bàn tịch tĩnh”. 
Như thế, người tu phải hiểu cho thật rõ ràng! 
 Tu hành đến như thế, đã không còn dục vọng, khổ não cũng không có 
nữa, rõ ràng sao là tự quy y, khoái lạc, thống khổ, không lạc (vui), không 
khổ là rất phân minh, nhưng không chấp trước. Trong khi đi, đứng, nằm, 
ngồi, tâm niệm quan sát, chiếu rọi phân minh, ánh quang minh luôn luôn 
hiển hiện, sớm tịch diệt tất cả những nghiệp dĩ nghi hoặc, viên mãn tất cả trí 
đức. Thực tướng cảnh giới hiện tiền, Phật Bồ Tát ngự ở chung quanh. Trải 
qua, đạt đến Thế Giới Tịnh Thổ tối vô thượng, tối hoàn mỹ, tối vô hà (hà: tì 
vết)! 
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QUÁN CHIẾU TÂM NIỆM CỦA CHÍNH MÌNH. 
 Cá nhân tôi có cảm nhận sâu sắc rằng một người tu hành khác với kẻ 
phàm phu, đó là người tu hành dùng sự hiểu biết sáng suốt, chánh niệm, tinh 
tấn của mình để nỗ lực soi chiếu chính mình, cải đổi chánh đáng bên trong 
bên ngoài của chính mình. Còn kẻ phàm phu thì sao? Hắn chẳng e ngại gì 
cả, noi theo song gió ở thế gian mà trôi nổi, ngụp lặn. 
 Phật Đà dạy chúng ta phương pháp tâm niệm, có 8 điểm quan trọng, 
người tu hành phải cẩn thận phân biệt cho rõ ràng: 
 1/ Bạn có tâm tham lam không? 2/ Bạn có tâm hay nóng nảy không? 
3/ Bạn, tâm có đần độn, ngu si không? 4/ Bạn, tâm có dễ tán loạn không? 5/ 
Bạn, tâm có rộng lượng không? 6/ Bạn có tâm hướng thượng không? 7/ Bạn, 
tâm có giữ được an ổn không? 8/ Bạn, tâm có được giải thoát không? 
 Người tu hành, một khi nảy ra một ý nghĩ, bạn phải chính mình quán 
chiếu ý nghĩ này, cũng chính là bát vấn (8 câu hỏi đặt ra ở trên). Nếu như 
không phải người tu hành, hắn mới không thể đương đầu với nhiều câu hỏi 
thế này. Nhưng là một người tu hành ắt đem ý nghĩ của mình so sánh trong 
bát vấn. Nếu tham, sân, si, tán loạn, hẹp hòi, nhỏ mọn, tiêu cực, không an 
ổn, không thấy có sự giải thoát xuất hiện, hành giả hãy lập tức phân tách 
thiện ác và khống chế tâm niệm (ý nghĩ), bằng cách dẹp bỏ trong đầu những 
ý nghĩ không lành mạnh, chuyển hóa thành những tâm niệm trong sạch, như 
thế việc tu hành mới có thể thành tựu, mới có thể đọan tuyệt những nhân 
duyên ác. 
 Mật giáo tu “thân thanh tịnh”, khẩu thanh tịnh”, “ý thanh tịnh”. Ở 
phạm vi “ý thanh tịnh” tất nhiên chúng ta phải đặc biệt chú ý, một tâm niệm 
trong một thời gian của một nháy mắt có thể biến hóa thành ngàn vạn, thiếu 
thái độ chú ý bình thường, cũng chính là làm cho tâm bị động niệm, tam 
thiên đại thiên, khởi lên và diệt đi, không ngừng không hết, biến hóa huyền 
ảo, phi phàm. 
 Ở đây Phật Đà muốn chúng ta: 
 _ Soi chiếu tâm niệm của chính mình, chế ngự (kềm chế) bất cứ một 
tâm thức bất thiện nào. 
 _ Nhất chỉ, nhất quán, mới chính là tu hành, mới khả dĩ thanh tịnh hóa 
được chính mình. 
 Cách tu hành “tâm niệm xứ” này đã từng được ca tụng là một pháp tu 
vi diệu cao cấp. 
 

TẾ THUYẾT THÂN NIỆM CHI NHẤT. 
 Thích Ca Mâu Ni Phật giáo huấn các đệ tử, phải giữ mỗi ý niệm 
không được xa lìa hơi thở xuất nhập (hít vào, thở ra). Nghĩa là đừng bao giờ 
xa lìa sự hô hấp.  
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 Phật Đà cho rằng “số tức quán pháp” (phương pháp quan sát đếm hơi 
thở) rất dễ dàng làm tâm người tu hành định trở lại, phương pháp này mang 
sự chú ý tập trung tại đầu mũi, chúng ta khả dĩ yên lặng đếm hơi thở ra vào 
lỗ mũi. Đếm từ số 1 đến số 10, sau đó lại đếm lại từ 1 đến 10, liên tục đếm 
như thế. Chỉ cần làm như thế thôi, tâm được tập trung tại một nơi mà không 
bị phân tán. 
 Chúng ta thừa biết con người nuơng theo hơi thở mà sinh tồn, một khi 
hơi thở không đến nữa thì phải chết. Không khí vô cùng trọng yếu. Nếu khí 
thở quá ngắn hoặc quá nhanh, thì tâm tất nhiên bị động rất tai hại, hoặc nổi 
giận, hoặc bệnh tật, hoặc làm công tác rất mệt nhọc. Nếu khí thở rất bình ổn, 
nhẹ nhàng, rất dài từ từ khoan thai, tâm người đó rất bình hòa, tâm rất định, 
tư tưởng rất trong sáng, thanh tịnh. 
 Do đó Phật Đà muốn chúng ta quán chiếu “thân niệm xứ” trước tiên 
phải đi từ “số tức” (đếm hơi thở). Bởi vì một khi niệm niệm không xa lìa hơi 
thở ra vào, lập tức quan sát thấy trạng thái của tâm, chỉ cần điều chỉnh tốt sự 
hô hấp của chính mình tâm sẽ thuận theo, tâm sẽ không chịu sự chạy tán 
loạn. Ở Mật Giáo rất coi trong sự “hô hấp” 
 Quán chiếu (theo dõi) “ngắn dài” của hơi thở ra vào 
 Quán chiếu màu sắc của hơi thở ra vào 
 Quán chiếu “Phạm văn” (chú tự) hít vào, “Phạm văn” thở ra. Phương 
pháp này cũng giống như một bên là điều chỉnh hơi thở, luyện khí, một bên 
là trì chú. 
 Tu “Bảo Bình Khí” (chiếc bình đựng không khí quí giá) 
 Cá nhân tôi nhận thấy đếm số, điều chỉnh hơi thở của “thân niệm xứ” 
rất quan trọng, chỉ cần hiểu rõ tâm yếu, khẩu quyết,, tâm rất dễ dàng trở nên 
bình định, tâm một khi bình định rồi, đúng là một sự kỳ quái, dòng Pháp lưu 
trong vũ trụ ắt tự nhiên chảy đến quán đỉnh, đây đúng là sự vi diệu, chỉ cần 
bạn cảm thấy thật rõ ràng tâm của mình, tự nhiên thần tự nhiên thông ngay. 
Đây là phương pháp dùng sự hô hấp của mình quán chiếu tâm của chính 
mình vậy. 
 

NÓI KỸ VỀ THÂN NIỆM CHI NHỊ. 
 Còn nhớ khi tôi ở Luân Tạng Tự tại Seatle, có một vị Tì Kheo đã xuất 
gia nói với tôi: “Công việc của nhà chúa quá khẩn trương và trọng yếu đến 
nỗi không còn có thời gian khả dĩ để yên tĩnh mà tu hành.” 
 Tôi đáp: “Công việc nhà chùa chính là tu hành.” 
 Bây giờ tôi giải thích như sau: Ở vào thời đại tu hành của Phật Thích 
Ca Mâu Ni, đương nhiên có thời gian Ngài ở trong nham động “tĩnh toạ 
minh tưởng”, nhưng Ngài cũng đã dùng rất nhiều thời gian để thay, mặc 
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quần áo, ôm bình bát, thiền hành, khất thực, thu y bát, rửa chân, sửa soạn 
chỗ ngồi để ngồi thiền định, vân vân. 
 Ở vào thời đại Phật Đà tu hành cũng phải thực hiện các việc bao quát 
như đi, đứng, ngồi, nằm, quần áo, ăn ngủ, sửa đổi hoàn cảnh sống… 
 Phật Đà bá cáo với mọi người rằng mỗi cử động cuả người tu hành 
trong mọi giờ, khắc đều phải sáng tỏ rõ ràng cũng chính là mọi cử động phải 
“thân niệm xứ”, tất cả các cử động đều chặt chẽ, cẩn thận, chính xác, quy củ, 
đều phải tỏ rõ thực thướng những cử động của thân thể, đây mới chính là tu 
hành. 
 Lại nói, Lôi Tạnh Tự có thời gian tập hợp tu Mật pháp, cũng có thời 
gian dành cho cá nhân tu Mật pháp. Ngoài ra tôi đã dạy mọi người: Ăn, cúng 
dường. Y phục - mặc áo giáp hộ thân. Trụ - kết giới. Hành – trì chú niệm 
Phật tinh tấn. Thùy (ngủ) – miên quang pháp. 
 Còn có những công việc ở trong chùa, không kể là công tác trong nhà 
bếp, công tác làm sạch, tẩy uế, công tác về Phật pháp, tất cả đều có nhiều ý 
nghĩa, làm ở nhà bếp là đại cúng dường, làm sạch là tịnh tâm, pháp vụ là bố 
thí. Chỉ cần trong công tác phải một lòng, một ý và chính niệm. Những lời 
nói và mỗi một cử động của chúng ta toàn là phân minh, tường tận, phù hợp 
với qui tắc chính đáng trong Phật pháp. Đây chính là “thân niệm xứ” vậy. 
 Tôi nói, khi làm việc chỉ cần nhất tâm, nhất trí, cũng được xem như đã 
cắt tóc đi tu, cũng là một dạng khả dĩ nhập tam muội địa (Samadhi). Những 
động tác này đều là của thân thể, cho nên dùng tâm soi chiếu những động tác 
ấy chính là “thân niệm xứ”. 
 

TRÍ TUỆ ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO 
 Cá nhân tôi trong quá trình tu học Phật pháp chú ý đến phá p môn “tứ 
niệm xứ”, tôi đem “tứ niệm xứ” kết giao với “tứ tằng tu pháp” của Mật giáo 

 Thân niệm xứ  -  quán thân bất tịnh  -  ngoại pháp  -  sự bộ 
 Thụ niệm xứ  -  quán thụ là khổ  -  nội pháp  -  hành bộ 
 Tâm niệm xứ  -  quán tâm vô thường  -  Mật pháp  -  Du Già bộ 
 Pháp niệm xứ  -  quán pháp vô ngã  -  Mật Mật pháp  -  Vô Thượng 

bộ. 
Tôi so sánh, có lẽ mãi mãi giống nhau, nhưng cũng có điểm tương 

 đẳng. Ví dụ như : thân niệm xứ là hữu hình (vật chất), coi trọng giới luật. 
Tại Mật giáo, sự bộ pháp coi trọng nghi lễ giới luật lấy tu thân thanh tịnh, 
khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh làm trọng. Tại thụ niệm xứ là quán thụ (nhận 
vào) là khổ, Mật giáo chủ trương xa lìa đùa bỡn, xa lìa khổ. 
 Tại tâm niệm xứ là vô hình (tinh thần), hoàn toàn quán tâm. Tại Mật 
pháp Du Già bộ là nhất vị Du Già, cũng chính là Phật ngã nhất vị, Bản Tôn 
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và Ngã nhất vị, có nghĩa là hợp nhất, hòa hợp, cũng có nghĩa là quán ý của 
tâm. Quán tâm tức tâm tức Phật 
 Pháp niệm xứ là coi trọng tất cả pháp đều không, tu không tính. Vô 
nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả. Trong Mật giao, vô thượng 
bộhướng đến đại viên mãn là “thậm thâm vô tướng pháp, do trí tuệ kém nên 
không chịu được, vì lý do bình đẳng nói bao gồm có tướng pháp. Mật giáo 
là: 
 Tướng, vô tướng thậm thâm, thiếu trí bất năng nhập 
 Y vô tướng, thuyết tướng, nhiép ba nhị chủng nhân.  
 Pháp niệm xứ và tính không đại viên mãn của Mật giáo hoàn toàn hỗ 
tương thông đạt nhau. 
 Chúng sinh do vô minh, cho nên có rất nhiều phiền não, những phiền 
não này do ý ham muốn (dục) của chính mình gây ra. Như tạo nên ác 
nghiệp, sát sinh, trộm cắp, nói sằng bậy, dâm loạn, làm tổn hại kẻ khác, do 
đó gặp phải đủ loại những khổ nạn, bệnh tật, nghèo túng, khốn cùng. Những 
ác nghiệp đã làm chúng sinh luân hồi không ngưng nghỉ. 
 Phải trong sạch hóa chính mình, đoạn trừ phiền não, y theo “tứ niệm 
xứ” mà Phật Đà đã giáo thị để tu hành thực sự sẽ sinh ra Định lực và trí tuệ, 
ngõ hầu nhập vào going Thánh quả. 
 Đây là giáo thị của Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 

TRÍ TUỆ ĐOẠN TRỪ BUỒN KHỔ. 
 Còn nhớ trong cuốn sách “Hướng về Nam Thái Bình Dương” tôi nói 
đến con suối lớn “Cao Canh” không? “Cao Canh” có một bức danh họa, đề 
rằng: “Chúng ta từ xứ nào đến? Chúng ta là ai? Chúng ta sẽ đi về đâu?” Bức 
họa đó đã hướng dẫn thế nhân đến tận cùng của cảm giác kinh hoàng. 
 Bức họa này là Cao Canh biết mình rất yêu thương đứa con gái đã qua 
đời, ông ta đối với Trời cao, đối với sinh mệnh đã lên án. Thậm chí tình tự 
của ông quá uất muộn (phiền muộn) đưa đến tự sát, tuy sự tự sát dược giải 
cứu, nhưng trong lòng ông thì mãi mãi đau buồn không sao dứt hết được.  
 Tôi viết về vị họa sĩ này chỉ là một ví dụ, người trên thế gian này ai 
mà không buồn đau? Mất đi cha mẹ, mất đi chồng, vợ, con trai, con gái 
cưng, mất đi người thân, mất đi bạn trai, bạn gái, ai lại không buồn khổ? Mất 
đi tiền bạc, của cải cũng buồn khổ! 
 Đang khi gặp phải hoạn nạn, bệnh tật chịu đau khổ, nỗi đau khổ càng 
khổ khác thường! 
 Trong tám cái khổ Phật dạy, mọi người hãy nghe cho kỹ để có thể tỏ 
tường: 1/ Sinh khổ; 2/ Lão khổ; 3/ Bệnh khổ; 4/ Tử khổ; 5/ Ái biệt ly khổ; 6/ 
Oán ghét nên khổ; 7/ Cầu chẳng được nên khổ; 8/ Ngũ ấm thức thịnh khổ (3) 
 Người trên thế gian này ai không khổ nào? 
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 Phải đọan trừ những buồn khổ này đi, Thích Ca Mâu Ni Phật muốn 
chúng ta tu “Tứ niệm xứ”. Tu “Tứ niệm xứ” không chỉ tiêu trừ được buồn 
khổ của kiếp này mà còn trừ đưọc cả buồn khổ của kiếp sau nữa. Cho nên 
muốn đoạn trừ buồn khổ thì cần phải tu tập “Tứ niệm xứ”. Bởi vì trong quá 
trình quán chiếu tâm thức và thân thể của một cá nhân không có sự chọn lựa 
nào khác. Từ đó đạt đến sự khám phá và một trí tuệ buông xả. 
 Nếu như bạn đã chứng được thực tướng không tính, đó chính là giòng 
Thánh giả hoàn toàn thanh tịnh và thoát ly ra khỏi tất cả các phiền não. 
 Bá cáo với mội người, đạt được tất cả chứng ngộ trên chỉ là sự sinh 
khởi và trầm diệt trong thời gian của một sát na rất ngắn, mà không còn gì 
khác nữa. Bạn được hóa thành người trí tuệ, đối với mọi thứ không còn ý 
tưởng chấp trước, thủ giữ. 
 

TRÍ TUỆ ĐOẠN TRỪ SỰ KINH HÃI. 
 Trong khi chúng ta liên tục quan sát tất cả các sự vật, “sinh khởi”, 
“trầm diệt” không bị dứt đoạn, bạn có thể hiểu thật rõ ràng là nhân sinh quả 
“vô thường”, sinh mệnh quả là “thống khổ”, cá nhân mình quả không có 
cách nào tự chủ. Cá nhân chỉ cần bình tĩnh lại nhìn mọi vật xung quanh ắt 
được mười phần rõ rệt rằng rất nhiều người, rất nhiều sự vật đều phải mất đi 
nhanh chóng với giòng thời gian. 
 Có một số người cho rằng sự vật chúng ta thấy được là lâu dài mãi, sự 
thực không phải vậy, người tại biến, sự vật cũng tại biến. Cho nên ý nghĩ 
liên tục cũng biến hóa rất nhanh chóng, có một y sĩ nói rằng đầu óc con 
người, một phút đồng hồ có khả năng sản sinh ra 3,000 ý nghĩ trực tiếp thay 
thế, luân phiên. Cũng giống như một khoa học gia nghiên cứu về going điện 
xoay chiều, mỗi một giây đồng hồ sự tuần hoàn là 50 vòng. 
 Con người sợ hãi nhất là gì? Câu trả lời là “tử vong”. Một người tu 
hành hiểu rõ ràng là sinh tử chỉ là một quá trình trong một sát na. Khi “tử 
vong” đến, đùng sợ hãi, chỉ cần nhất tâm bất loạn, một lòng niệm Phật là có 
khả năng vãng sanh Phật quốc. Trái lại xa lìa tất cả buồn khổ, chúng ngộ 
cảnh giới Niết Bàn. Đó đã là người trí tuệ cao minh vậy. 
 Nhưng mà tôi phải nói với mọi người rằng trí tuệ tối cao, căn bản là 
không có “tử vong”. 
 Mọi người cần biết mẹ tôi là Lô Ngọc Nữ đã tạ thế 4 năm trước, xá lợi 
của bà để tại “Thải Hồng sơn trang”. Tuy nhiên ngày mồng một và đêm trừ 
tịch năm nay, tôi, người già sống độc thân, đã trải qua đêm trừ tịch (giao 
thừa) đón năm mới. (Trừ tịch mỗi năm âm lịch vừa là ngày sinh của mẹ tôi). 
Mẫu thân tôi là Ứng Hóa của Quan Thế Âm Bồ Tát (Bodhisattva’s 
Incarnate). Tôi ngồi cùng mẹ tôi chuyện trò suốt đêm, bà chính là “vô tử”. 
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 Mẹ tôi bảo tôi: “Tu tứ niệm xứ là sáng suốt, có trí tuệ sáng suốt rồi 
chính là đã khai ngộ, khai ngộ rồi chính là vô tử” 
 Tôi hỏi: “Con như thế nào?” 
 Mẹ tôi đáp“Con đương nhiên là vô tử!” Có trí tuệ giác ngộ rồi ắt biết 
phải quăng bỏ đi nhục thân, tức thân thành Phật. “Tử vong” có gì mà phải 
sợ?! 
 

XUẤT THẾ GIAN PHÁP 
 Phật pháp có “thế gian pháp” và “xuất thế gian pháp”, pháp thế gian 
chỉ tất cả các pháp hữu lậu (phiền não) sinh diệt của chúng sinh hạng phàm 
phu, mà pháp xuất thế gian là chỉ đạo pháp xa lìa khỏi hữu vi mê giới (4), 
cũng chính là tất cả các pháp sinh tử, gọi là thế gian, Niết Bàn không sinh 
không diệt, gọi là xuất thế gian. 
 Y theo tứ Thánh đế mà nói “khổ, tập”, hai đế này thế gian. “Diệt, 
đạo”, nhị đế này là xuất thế gian.  
 Cá nhân tôi cho rằng chỉ tu pháp bố thí và pháp trì giới, đối với người 
tu hành là Phật pháp tối căn bản, trọng yếu hay không trọng yếu? Đương 
nhiên là trọng yếu.Nhưng pháp bố thí và giữ giới vẫn còn ở trong pháp thế 
gian. Phàm là người bố thí, người giữ giới luật đều có thể xuất sinh lên 
Thiên giới khoái lạc, hưởng thụ phúc báo, nhưng Thiên giới không thể bảo 
đảm vĩnh viễn không bị đọa xuống nhân gian và tam ác đạo, bởi vì khi phúc 
báo hết tận, trời người bị ngũ suy (5), lại phải chịu luân hồi. 
 Cho nên, một người tu hành chân chính thì phải tu theo pháp xuất thế 
gian, pháp thế gian chính là tứ Thánh giới (6) bất sinh bất diệt. Người tu 
xuất thế gian sẽ không bị đọa lạc trở lại trong lục phàm giới nữa, cho nên 
người tu hành phải hạ quyết tâm tu thiền định xuất thế gian và tu Bát Nhã 
xuất thế gian.  
 Thế gian pháp cố nhiên là trọng yếu, nhưng chỉ là phương tiện, Bồ Tát 
thực hành phương tiện, thực hành bố thí, ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự, vân vân 
toàn là vì chúng sinh, dùng đủ phương pháp thủ đoạn để lợi ích chúng sinh 
thông đạt, lại trở về nhập vào Phật trí. 
 Phật Đà vì một nhân duyên đại sựxuất hiện ở thế gian này, không phải 
chỉ vì pháp thế gian mà vì tâm thể vĩnh hằng bất biến của mình, cũng tức là 
Như Lai Tạng Tâm, Tự Yính Thanh Tịnh Tâm. Đây mới là một nhân duyên 
đại sự.  
 Chúng ta phải tu thiền định và trí tuệ đó là vì pháp xuất thế gian. 
Trong tâm mỗi một người đều có Phật Tính, chỉ cần hướng vào nội tâm mà 
công phu, tâm tính tức pháp tính, trí tuệ giải thoát. Đây mới chính là bản ý 
của Phật Đà. Tôi nói rằng pháp thế gian là pháp hữu lậu, pháp xuất thế gian 
là pháp vô lậu. 
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 Nếu như hiện nay tu hành mà không có phương pháp nào đạt được dể 
vượt ra khỏi sinh tử luân hồi thì không được kể là Phật giáo viên mãn. 
 

NHẪN NHỤC BA LA MẬT (RỐT RÁO). 
 Có một câu nói : “Nhẫn nhục khả dĩ đạt đến Bỉ Ngạn Niết Bàn, ngược 
lại, nếu không nhẫn nhục được tất nhiên sản sinh ra giận dữ. 
 Cá tính giận dữ này nếu không tự chế được sẽ khiến cá nhân phải đọa 
lạc địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tam ác đạo  
 Nhẫn nhục là một loại “thụ niệm xứ” là đau khổ, Phật Đà đã từng bá 
cáo với những người tu hành, liên quan cảm giác đau khổ chịu đựng nhận 
vào, người tu hành phải nhận thức rõ rệt “quán thụ là khổ”. Nếu như co thể 
chịu đựng liên tục như thế để quan sát nữa, thấy đó là những sự kiện tự 
nhiên của sinh mệnh con người ắt những khổ đau đang chịu đựng cũng sẽ 
tiêu tan. 
 Chịu thống khổ lâu lâu thì tự nhiên sinh ra định lực, không thể chịu 
được thống khổ thì không phải là người tu hành, định lực là do như thế mà 
sinh ra. Ở đây tôi muốn chỉ rõ một kinh nghiệm nho nhỏ, liên tục quan sát 
những hơi thở của mình, người tu hành còn phải học nhẫn nhục chịu đựng 
những thống khổ trên đời. 
 Đương khi chúng ta tu “số tức” (đếm hơi thở), chân bị tê, thân thể bị 
nóng ran, cột xương sống đau ê ẩm. Lúc đau như thế chúng ta cần nhẫn nhục 
tối đa, nhẫn nhục chịu đựng tê cứng, nóng ran, đau ê ẩm, nếu như thay đổi vị 
trí ngồi bất chợt hoặc ngưng thiền định thì rất khó khăn sinh sản ra định lực. 
 Người tu hãy tập trung sự chú ý lên chỗ tê cứng, nóng ran, đau ê ẩm, 
nếu như dùng định lực (sự chú ý) thì những tê, nóng, đau trên sẽ bị tiêu mất. 
Những nỗi khổ vừa kể tiêu mất rồi thì lại trở về đếm hơi thở (số tức) 
(nếu như sự chú ý và nhẫn chịu đã quá mạnh mà chỗ đau vẫn không mất thì 
hãy miễn cưỡng điều chỉnh chỗ ngồi). 
 Phật Đà bá cáo với chúng ta rằng mới ngồi thiền định một chút thì đủ 
những khổ xảy đến nào ngứa đau, ê đau, nóng ran, mỏi mệt, không thoải mái 
 Người tu cần phải nhẫn nhục với những cực khổ xảy đến, lặng lẽ quan 
sát chúng, khi vượt qua được, mới có thể chinh phục tâm và đạt được thiền 
định. Lúc thiền quán bắt đầu, một số người mới học đều có cảm giác không 
tốt, vừa đau vừa khó chịu, thấy không thiền quán còn tốt hơn, vừa ngồi thiền 
quán thì các cực khổ trên cũng vừa xảy đến. Xin bá cáo với mọi người rằng 
phải tu nhẫn nhục ba la mật, nếu bạn không tu nhẫn nhục, chịu được khổ, thì 
không thể nào đạt được định lực, có định lực rồi thì mới chân chính xa lìa 
khổ và đắc lạc. 

TÂM NIỆM LANG THANG 
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 Nếu chúng ta để ý một chút vào ý nghĩ của chúng ta thì thấy căn bản 
là không trụ vào đâu cả cũng chính là ý nghĩ đi lang thang khắp xứ. Đùng 
cho rằng ý nghĩ chỉ đi lang thang vào ban ngàykỳ thực còn thấy nó cả ở 
trong mộng vào đêm mà chúng ta gọi sự lang thang của ý nghĩ là “huyễn 
ưởng”, “vọng tưởng”, “mộng tưởng”, vân vân. Một số người bị tâm niệm 
chạy lung tung, chỉ cần không được là những tà ý, ác ý, không nhất định làm 
hỏng việc. Các nhà phát minh, văn học, nghệ thuật gia cũng cần ý nghĩ của 
họ chạy lang thang. Tuy nhiên rất nhiều người ý niệm chạy lang thang, 
nhưng không nhất định có ý nghĩa thực chất, giống như không tưởng, huyễn 
vọng, không có giới hạn. Trên phương diện người tu thiền mà nói, thì đây là 
một loại rò rỉ mất, cũng là lỗi rất lớn để mất đi ắt nên cần hạn chế. Tôi xin bá 
cáo mọi người, một người tu hành không được lơ đễnh để ý niệm của mình 
chạy lang thang khắp nơi, lúc thì ý niệm ở trên trời, lúc thì ở dưới đất, lúc thì 
ở Mỹ quốc, lúc thì ở Trung quốc, ý nghĩ chạy qua chạy lại, ban ngày cũng bị 
trói buộc như vậy, đêm cũng như vậy. Người tu hành cần cảnh giác. 
 Nếu như sinh ra huyễn tưởng (ảo tưởng, tưởng tượng), chúng ta phải 
chuyên chú vào, đây là huyễn tưởng. 
 Nếu như sinh ra vọng tưởng (sằng bậy, sai trái), chúng ta phải chuyên 
chú vào, đây là vọng tưởng 
 Nếu như sinh ra mộng tưởng (mơ mộng), chúng ta phải chuyên chú 
vào, đây là mộng tưởng. 
 Nếu như sinh ra tư tưởng (ý nghĩ, suy nghĩ), chúng ta phải chuyên chú 
vào, đây là tư tưởng. 
 Ý của tôi muốn nói là, đang lúc tâm niệm chạy lang thang, bạn cũng 
cần phải chú ý tâm niệm chạy đi đến nơi đâu rồi, là tâm niệm dạng nào, néu 
như tâm niệm thuộc loại hồ đồ, tán loạn, ắt phải tự chế, kéo ý nghĩ (tâm 
niệm) mình trở lại, chuyên chú, phải phán đoán. 
 Nếu như tâm niệm “phiêu bạt” ấy là một “tư tưởng” có ý nghĩa, thì 
phải chú ý tư tưởng này, xuất ra một đầu mối, một lý lẽ, hãy ghi chép lại, 
đây là một sự kết tinh của một nhà tư tưởng. Cho nên một người tu hành đối 
với tâm niệm của chính mình phải giữ gìn, xem xét, trong sáng, tự chế. 
Được gọi là tâm niệm xuất ra đi phiêu đãng thì cũng phải chuyên chú đến nó  
 Như thế tập luyện lâu lâu, bạn sẽ là người tu hành thực sự, quan sát 
lực, thiền định lực sẽ giúp đạt đến sự phát triển, su tiến bộ rất to lớn. 
 

NHẬN BIẾT KHÍ TRONG THÂN THỂ. 
 Người tu thiền định chuyên tâm vào hô hấp hoặc chuyên chú vào phần 
bụng “trên trên dưới dưới”, tự nhiên cũng nhận biết được rất nhiều cảm giác 
của thân thể. 
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 Một số người thiền định có cảm giác nhận vào KHỔ, mới vừa ngồi 
xuống thì không trụ, lo nghĩ, mệt mỏi, toàn thân thấy khó chịu, nhưng cần 
phải kiên nhẫn duy trì, thời gian ngắn hoặc dài có thể y theo phương tiện cá 
nhân, nhưng sự luyện tập tu định đương nhiên là tất yếu.  
 Rất nhiều người ngồi lâu, chân bị tê, ngực cảm thấy buồn buồn hoặc 
có những chỗ bị đau nhói, thậm chí đầu bị đau choáng váng, đây cũng là khổ 
thụ (đau đớn phải chấp nhận vào mình). Người tu thiền định phải sẵn sàng 
phương pháp mang chú ý lực di chuyển đến chân, đầu, ngực bảo trì những 
cảm giác, dùng hoàn toàn sự quán chú vào chỗ “khổ thụ”, trực tiếp cho đến 
khi “khổ thụ” bị tiêu mất, sau đó chuyên tâm trở lại sự “hô hấp” hoặc sự “lên 
lên xuống xuống” ở phần bụng. 
 Đương khi bạn trở lại hô hấp hoặc sự lên xuống ở bụng, hãy y theo 
những kinh nghiệm sau này của Tổ Sư, công lực thiền định của bạn đã có rất 
nhiều sự tiến bộ to lớn. 
 Nếu như theo dõi cảm giác đến bên trong của thân thể, có một ban 
(bực) khí sản sinh ra, ban khí này hoặc ở đầu hoặc tại tim ngực hoặc tại vùng 
rốn bụng, bạn đạt đến kinh nghiệm này lại không biết đây là sự kiện gì, 
chính là sự kiện rất quan trọng, bạn nhớ dồn toàn sự chú ý lên cảm giác này, 
Ban khí này có thể từ từ di động. 
 Bạn khả dĩ trước tiên dùng tâm niệm của mình chú ý đến ban khí này, 
từ rốn di chuyển lên, di chuyển xuống, phần trên di chuyển đến tim ngực, yết 
hầu, vùng giữa hai lông mày (thiên tâm), phần dưới tới phía dưới rốn, ở 
trong thân thể lên lên xuống xuống hoặc là ban khí tâm chuyên chú vào, di 
chuyển từ phần tim trước ngực đến phần sau lưng, từ sau lưng di chuyển trở 
về phần tim trước ngực 
 Theo Mật Giáo mà nói, đây là sự “thong khí”, theo Đạo gia là “thông 
tam tiêu” (tiêu: nóng), là bắt đầu“đại tiểu chu thiên tuần hoàn” 
 Người tu thiền định chính là y theo phương pháp này. từng bước lại 
từng bước học tập, dù trải qua cảm giác nào, đều có thể nhất tâm chuyên 
chú. Vào lúc này ta phải mang tất cả những nguyên nhân bên ngoài phóng 
xả đi, đối với tất cả các sự việc của thế gian đừng chấp trước nữa, vô sự vô 
tâm, chỉ chuyên chú quan sát vào nội tâm, đây chính là thiền định. 
 

SỰ TRỌNG YẾU CỦA HÀNH THIỀN. 
 Ở vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, trong lúc Phật Đà giáo 
huấn các đệ từ, Ngài luôn luôn đề cao sự trong yếu của hành thiền. “Tọa 
thiền” trong yếu, “hành thiền”, đương nhiên cũng trọng yếu. 
 Mặc áo, ôm bình bát, áo cà sa mặc hở vai phải, mọi cử chỉ, bước đi 
đều đoan trang, trong trạng thái cao thượng, tâm trí y theo thiền pháp, pháp y 
theo tâm, tâm chính là pháp, pháp chính là tâm, đó là trạng thái pháp và tâm 
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hợp nhất. Trong hành thiền không có nhị nguyên tính, không có sự can 
thiệp, nhiễu loạn bên ngoài, không có thời gian, không gian hoặccác uẩn, 
thậm chí quên luôn cả những thống khổ khoái lạc của thế gian thường tình, 
tâm niệm hoàn toàn tại trạng thái hành thiền. 
 Do vậy, sự biến hóa, thời gian trôi qua của thế gian không có cách nào 
xâm nhập vào tâm của người hành thiền để quấy nhiễu. Vậy hành thiền là 
nhập vào trong cảnh giới “thuần tịnh”. 
 Phật Đà cho rằng hành thiền có rất nhiều điểm có lợi 
 1/ Hành thiền so với tọa thiền thì có tâm nhẫn nại hơn, một số người 
ngồi thiền lâu thì không có tính nhẫn nại, nhưng đi bộ hành thiền định được. 
 2/ Hành thiền so với tọa thiền thì không mỏi mệt để ngủ thiếp đi. 
 3/ Đi bộ hành thiền định, toàn thân chuyển động, khí huyết lưu thong, 
thân thể càng mạnh khỏe.  
 4/ Đi bộ hành thiền định, ruột gan, tì vị sẽ tốt  
 5/ Đi bộ hành thiền đạt được định lực trên khoảng cách dài 
 Mọi người tưởng tượng, Phật Đà thoạt đầu từ “Bồ Đề Ca Da” bộ hành 
đến “Lộc Dã Uyển” để hóa độ 5 vị Tì Kheo, đoạn đường này dài bao nhiêu? 
Phật Đà đi bộ, đi đoạn đường thật nhiều đại định lực. Nếu như không có 
công phu hành thiền thì người nào có thể đạt đến định lực to lớn như vậy? 
 Trong lúc hành thiền, mỗi nhịp bước đi phải nhận biết thật rõ rệt từng 
bước. 
 Đi tới đi lui theo thời gian cần duy trì đặc tính chú ý. 
 Chuyên chú vào bước chân đi của mình và quãng đường phía trước. 
 Trong “hành thiền tam muội” tâm ý đã trải qua, làm thành thời gian 
tuyệt đối thuần tịnh, thời gian này đã sinh ra năng lực giải thoát, năng lực 
vượt qua ngôn ngữ mô tả, vượt qua cả thời gian và không gian, đó là sự đại 
an lạc vậy 
 

TÂM THUẬN ƯNG THEO TỰ NHIÊN. 
 Đã từng có người muốn học Phật, tới đây gặp tôi và đặt một vấn đề: 
“Xin được hỏi Lô Sư Tôn, sau khi học Phật Tôn Sư được những gì?” 
 Tô đáp: “1/ Tôi tất nhiên cũng bị mắc bệnh, không được miễn trừ. 2/ 
Tôi tất nhiên bị già lão, không thể nào tránh khỏi. 3/ Tôi tất nhiên bị chết, 
không thể sống mãi được. 4/ những người chí thân với tôi, con trai con gái 
tôi, không thể mãi mãi song đoàn tụ cùng tôi. 5/ Nghiệp chướng của tôi hoàn 
toàn sẽ do chính mình tôi gánh chịu, không người nào có thể thay tôi gánh 
chịu.” 
 Người hỏi tôi thấy tôi đáp lại như thế thì gượng cười: “Nếu như mỗi 
cá nhân đều giống như thế, hà tất phải học Phật làm gì mới có thể biết 
được?” 
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 Tôi đáp: “Đây tuy là những đạo lý tự nhiên, nhưng ít người hiểu cho 
thấu đáo, người người đều vì những thứ sẽ xảy ra cho mình kể trên mà giãy 
giụa chống lại hy vọng có thể tránh khỏi” 
 Người hỏi nghĩ ngợi một chút và cảm thấy có cái gì hữu lý bèn hỏi 
tôi: “Đã đành là như thế, không cách nào tránh khỏi, vậy tu Phật có những 
ích lợi gì?” 
 Tôi đáp: “1/ Tuy sinh bệnh nhưng lòng tin không bị mất đi. 2/ Tuy 
già, nhưng rất hiền hậu, không hôn mê. 3/ Tuy phải chết, lúc lâm chung 
không điên đảo. 4/ Người thân thiết tuy không ở bên cạnh, nhưng chúc phúc 
cho họ, thân tâm vui vẻ, sung sướng. 5/ Bất kể hoàn cảnh thuận hoặc nghịch, 
đều có thể trừ sạch các nghiệp chướng.” 
 Người đó vừa nghe xong tôi nói thì xin được quy y. 
 Tôi nói: “Trên thế giới này, có rất nhiều người sống đến 100 tuổi, 
cũng không nhất định đã hiểu rõ, nhìn thấu rõ thực tướng của sinh lão bệnh 
tử. Tôi học Phật, chỉ là để phát giác ra sinh lão bệnh tử sau đó là thuận ưng 
theo.” 
 

MỘT NGHI VẤN CỦA ĐỆ TỬ. 
 Đệ tử hỏi: Vì sao Sư Tôn thường nói nhân gian có địa ngục? Địa ngục 
không là ở âm phủ sao? 
 Tôi đáp: Phật Đà từng nói, Phật do tâm thành, đạo do tâm học, đức do 
tâm tích, công do tâm tu, phúc do tâm tác, họa do tâm vi (làm), tâm có thể 
tạo nên thiên đường, tâm cũng có thể tạo nên địa ngục. 
 Theo tôi biết, chỉ một câu này “tâm năng tác địa ngục”, đây chính là 
địa ngục không tuyệt chỉ có tại âm gian mà thôi. Phật dạy, địa ngục chính là 
do tự tâm bạn chiêu cảm  
 Chúng ta biết trong lục đạo, nơi khổ vô cùng, vị trí của nó ở dưới đất, 
cho nên có tên là địa ngục. Địa ngục có 3 loại: 1/ Tên “Căn bản địa ngục”, 
có 8 đại địa ngục nhiệt (nóng) và 8 đại địa ngục hàn (lạnh) khác nhau, làm 
thành 16 đại địa ngục. 2/ “Cận biên địa ngục”, 16 Du tăng địa ngục có 4 cửa 
ở 8 đại địa ngục nhiệt. 3/  “Cô độc địa ngục”, tại vùng núi, cánh đồng mênh 
mông, dưới cây, bến đò, nơi chốn không nhất định, vì mỗi tội nhân có 
nghiệp chướng khác nhau mà chiêu cảm đến, nhân đó khổ báo và thọ mệnh 
cũng mang tên không giống nhau. Nếu luận về khổ thì “Căn bản địa ngục” là 
khổ tối đa, “Cận biên địa ngục” khổ thứ hai, “Cô độc địa ngục” cũng đứng 
thứ hai về khổ. “Cô độc địa ngục” trong đọan văn này nói ở tại vùng núi, 
cánh đồng rộng, dưới cây, bến đò, nơi chốn giam giữ không nhất định, do đó 
chứng tỏ rằng “Cô độc địa ngục” ở ngay tại thế gian này.  
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 Tôi thường nói, y viện tức là địa ngục, y viện tuy là nơi giúp đỡ người 
bị bệnh hoạn, nhưng sự thực cũng lại là nơi tiêu trừ bệnh nghiệp. Như mở 
não, móc tim, thay gan, thay thận, tẩy dạ dày, tẩy ruột, cưa tay chân… 
 Tôi hiểu theo chiều sâu rất rõ, khi nghiệp chướng giáng họa, tinh thần 
chịu sự dày vò, thân thể vướng bệnh chết đi sống lại, rất nhiều người thấy 
đau đớn không muốn sống nữa, sống mà đau khổ thế này thì so với địa ngục 
có khác chi đâu? 
 Lại nói, con người khi bị bệnh, tứ đại (7) không được điều hòa, thân 
thể phát nóng phát lạnh, trạng thái này cũng giống như ở bát nhiệt bát hàn 
địa ngục vậy. 
 Thế nhân có người cười khinh bỉ cho rằng căn bản là không có địa 
ngục, địa ngục chỉ là những lời nói lừa dối của tôn giáo đối với con người. 
Nhưng mọi người phải hiểu cho rõ ràng rằng chỉ cần khi nghiệp chướng đến, 
chẳng kể bạn sống hay chết, bạn đã phải sống trong địa ngục rồi, Tiếng kêu 
thê thảm, bi thương! 
 

HAI NGHI VẤN CỦA ĐỆ TỬ. 
 Đệ tử hỏi: Thường thường nghe nói đến “Kim cương bất hoại thân”, 
đây là danh từ, chứng được “Kim cương bất hoại thân” là ở cảnh giới nào? 
Có phải vĩnh viễn không bị bệnh hoạn gì cả?  
 Tôi đáp lại như sau: “Hai chữ Kim Cương ở đây là tỉ dụ của TỰ 
TÍNH”. Mục đích cuối cùng của người tu hành là “Minh Tâm Kiến Tánh”, 
cũng chính là thấy rõ Tự Tánh, thấy được Tâm Phật của chính mình. Khi 
minh Tâm kiến Tánh mới biết được Tự Tánh bản lai là thanh tịnh, thường 
thường phóng ra ánh sáng chiếu sáng khắp trên trời dưới đất, có đầy đủ công 
đức. Như Lai 32 tướng, 80 loại tốt, 10 Thánh, 3 Hiền, tất cả ở bên trong, căn 
bản không mượn, không cầu từ bên ngoài. 
 Tự Tánh này, bản lai chính là Phật, thường thường thuyết pháp, 
thường thường độ chúng sinh, thường thường hiện thần thông, thường 
thường làm Phật sự. 
 “Bất hoại thân”, 3 chữ ví như kim cương, biểu thị tính kiên cố, không 
bị vật bên ngoài làm huỷ hoại, giống như thân thể cứng chắc như kim cương. 
Tuy nhiên, chữ thân thể nói ở đây không phải chỉ là thân thể bằng thịt của 
người tu hành, mà là còn chỉ “Tự Tánh Tâm Phật” nữa.  
 Trong Mật Giáo mà nói, về phương diện nội chứng, tu trì được “kim 
cương trí” cũng chính là trí tuệ kiên cố, không thể so sánh bằng và vô lậu 
(8). Về phương diện thân, khẩu, ý cũng chứng được bất ngoại lậu, dạng này 
nhục thể cũng vô cùng cường tráng, khỏe mạnh, đương nhiên so với người 
khác thì ít bệnh hoạn, ít phiền não, bởi vì đó là duyên cớ của tu “khí, mạch 
và điểm sáng” 
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 Tôi nhận thấy rằng người tu “kim cương bất hoại thân” so với những 
người khác ít bệnh, ít phiền não là có khả năng, nhân vì tâm vô lậu, thân vô 
lậu tự nhiên sẽ ít ốm đau, nhưng thực không biểu thị là người được “kim 
cương bất hoại thân” để vĩnh viễn không bệnh hoạn. 
 Căn cứ vào chân lý “vô thường”, tất cả các “pháp” đều là vô thường, 
“sắc thân” đương nhiên cũng vô thường, khi vô thường đến thì ngay cả 
cường tráng, khỏe mạnh cũng phải bại hoại, cũng phải sinh bệnh hoạn, cho 
nên sự bất hoại chân chính, chính là “Tâm Phật Tự Tính”, cũng là “kim 
cương bất hoại thân vậy! 
 

NĂM NGHI VẤN CỦA ĐỆ TỬ. 
 Đệ tử hỏi: Tôn Sư thường nói Phật Pháp Mật Giáo có rất nhiều tâm 
yếu, khẩu quyết, tất nhiên khẩu truyền, nhưng không truyền lục nhĩ (3 
người), chỉ có thể một đối một truyền. Các đệ tử nhận thấy rằng Phật Pháp 
độ chúng sinh, vậy đích thị là phổ biến, là quảng độ chúng sinh, vì sao Sư 
Tôn không viết hết những tâm yếu khẩu quyết làm thành tập sách “Tâm Yếu 
Khẩu Quyết?” 
 Tôi đáp lại rằng đây là vấn đề trong “Cương Yếu Mật Giáo” có nói rõ 
rệt: 1/ Nghi thức ở một đàn tràng lớn của Mật Tông rất nhiều và nặng nề, 
nếu như không tự thân chỉ dạy ắt những kết cấu, khúc chiết, chi tiết, tuy có 
sách vở chỉ dẫn rõ, nhưng chưa được thực sự luyện tập, giảng giải, chỉ hiểu 
biết qua sách đọc thì cũng không thể tường tận được, lấy hoả cúng mà nói, 
nếu không tự thân diễn tập, chỉ xem sách thì rất khó khăn tự thực hiện. 
 2/ Mật Giáo Chân ngôn bằng Phạm văn, nếu như không có Sư Tôn tự 
phát ngôn, lại do Sư Tôn truyền dạy, cũng không nhất định có thể ăn khớp, 
mà còn chú âm có sự tăng thêm chữ, giảm chữ đi, có sự “truyền thừa” phát 
âm, nếu không có tự thân Sư Tôn phát ngôn thì không dễ gì đúng giọng. 
 3/ Cơ bản giác của con người tuy so với Phật không có sự khác nhau, 
không có sự thiếu hụt, nhưng qua các đời nối tiếp khởi cảm tạo nghiệp, hình 
ảnh, nghiệp dĩ bị trói buộc, ắt gặp chướng ngại nặng nhẹ, căn tính xa gần, 
bởi con người không giống nhau, chướng khinh, nghiệp bạc, hiểu ra mau 
chóng, nên sự hiểu biết cao. Chướng nặng tội sâu, càng gặp khó khăn, giác 
ngộ chậm hoãn. Đại pháp truyền dạy “tâm yếu khẩu quyết” không thể truyền 
bừa bãi cho kẻ có nghiệp chướng nặng nề, tội sâu được, không những không 
có hiệu quả mà còn đắc tội nữa. Ví dụ như “tâm trung tâm ấn”, nếu như viết 
thành sách, kẻ có tội chướng nặng nề, hỗn loạn dùng “tâm trung tâm ấn” 
triệu mời Như Lai, há không đắc tội sao? Há không tạo nghiệp sao? 
 4/ Mật Giáo dễ đạt được thần thông, nếu như xem xong “tâm yếu 
khẩu quyết”, nhưng không phát “Bồ Đề Tâm”, tu Phật không thành, ngược 
lại tu thành ma rồi. Cho nên “tâm yếu khẩu quyết” là truyền cấp phát “Bồ Đề 
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Tâm”, chưa phát Bồ Đề Tâm cũng không thể truyền được, chưa phát Bồ Đề 
Tâm mà đạt được Đại Pháp là tội ngũ vô gián địa ngục đó. 
 5/ Ý nghĩa của Mật Giáo sâu sắc không thể đo được, nếu không có đại 
căn khí thì không thể học được. Nếu như phổ biến rộng rãi, người có tiểu 
căn khídễ sinh ra phỉ báng Pháp, báng Phật, chưa độ được chúng sinh, ngược 
lại còn làm tổn hại chúng sinh, cho nên “tâm yếu khẩu quyết” không thể viết 
ra được. 
 

SÁU NGHI VẤN CỦA ĐỆ TỬ. 
 Đệ tử hỏi: Trong kinh Phật thường nói được thân người như đất dính 
trên móng tay, mất thân người như đất đại địa vậy, nghĩa là có được thân 
người rất khó khăn. 
 Tôn Giả Xá Lợi Phất trong thiền định có linh hồn của con kiến xin 
thỉnh giáo Xá Lợi Phất rằng khi nào mới được mang thân con người? Xá Lợi 
Phất đáp lại rằng không thể tính toán được, vô lượng kiếp đếm không hết, 
hồn kiến đau buồn bỏ đi, còn nhân gian là giống hữu tình trong dục giới, là 
một chúng sinh của lục đạo, suy xét tối đa, nhân trong quá khứ đã từng tu 
nhân trung thiện phẩm, nên kiếp này triệu cảm mới sinh làm thân con người. 
 Hiện nay đệ tử xin được hỏi Sư Tôn, dĩ nhiên thân thể con người khó 
được, sao nhân khẩu lại mỗi ngày mỗi nhiều? Thời cổ đại nhân khẩu thưa ít, 
thời đại bây giờ nhân khẩu mỗi ngày nhiều, đây là vì lý do nào? 
 Tôi hồi đáp rằng thân thể con người là ở trong lục đạo luân hồi, lục 
đạo là “Trời, Người, A Tu La, Súc Sinh, Ngã Quỷ, Địa Ngục”. Tuy lục đạo 
có Thiên đạo thiện phẩm thượng, cũng có nhân đạo thiện phẩm trung, 
nhưngđều thuộc cảnh giới mê, không thể tự tại với sinh tử. Kiếp đời này sinh 
ở đường này, kiếp đời sau lại sinh ở đường khác. Đại khái trong lục đạo, đầu 
chuyển đến chuyển đi, giống như bánh xe vậy, mãi mãi chuyển mà không 
thể thoát ra được, cho nên mới gọi là lục đạo luân hồi. 
 Cứ như tôi hiểu, lục đạo luân hồi cũng không thể nghĩ bàn, nhân vì 
“Nghiệp” không thể nghĩ bàn, luân hồi cũng không thể nghĩ bàn, cho nên 
nhân khẩu mỗi ngày mỗi nhiều, đương nhiên trở thành một đại sự kiện 
không thể nghĩ bàn. 
 Tuy nhiên tôi tự thân quan sát chúng sinh ở Thiên đạo, luân hồi 
chuyển thế đến nhân gian rất nhiều, đây là những người trời trên Thiên đạo 
tăng gia phân đoạn sinh tử, Thiên đạo cũng là phân đoạn sinh tử lưu chuyển 
luân hồi. Tôi xin bá cáo mọi người, chúng sinh trên Thiên đạo, là Thần, là  
Thánh, thọ mệnh cũng bị giới hạn, một khi thọ hạn xảy đến, cùng một dạng 
phân đoạn sinh tử. Chỉ có Bồ Tát, Phật đoạn trừ được căn bản vô minh mới 
không chịu sinh tử.  
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 Tôi nói chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt, nhân 
thân, nhân khẩu gia tăng cũng là nhân duyên khiến nên vậy. 
 

BẢY NGHI VẤN CỦA ĐỆ TỬ. 
 Đệ tử hỏi: Căn cứ theo giáo đạo của Sư Tôn, muốn được “thiên nhãn 
thông” phải trải qua thời gian dài tu trì, từ tứ gia hành, Thượng Sư Tương 
Ứng Bản Tôn Pháp, Bảo Bình Khí, Chuyết Hỏa, Khai Ngũ Luân, Tâm Luân 
Đả Khai, Bạch Nhu Quang Xuất Hiện. 
 Trước tiên trông thấy “minh điểm quang” (điểm ánh sáng), lại thấy 
“kim cương luyện”, tiếp theo là thấy “kim cương mạc”. Tối hậu mới trông 
thấy “Như Lai”. Như thế tức chứng được “thiên nhãn thông” 
 Tuy nhiên, Sư Tôn tự thuật, khi 26 tuổi, tại Ngọc Hoàng Cung Đài 
Trung được Diêu Trì Kim Mẫu khai mở thiên nhãn cho, như thế là như thế 
nào? 
 Tôi đáp lại: Tôi ở trong đời quá khứ đã từng phát nguyện đời đời kiếp 
kiếp hóa độ chúng sinh, mà còn trong những đời quá khứ tôi đều tu hành nên 
cũng có đầy đủ túc mệnh lực, do duyên cớ của túc mệnh lực mới được ơn từ 
Diêu Trì Kim Mẫu, trong một giờ khai mở thiên nhãn. 
 Vi dụ như: Đệ lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông, khi Ngài giáng sinh 
có một vị dị tăng đến nhà thăm và nói: “Tối đến sinh ra đứa bé, hãy đặt tên 
là Huệ Năng”! Bố Huệ Năng cúi lạy vị tăng và hỏi nghĩa lý. Tăng đáp: 
“Huệ, huệ thí chúng sanh, Năng, năng làm Phật sự”. Nói xong theo gió biến 
mất. Sau này Lục Tổ Huệ Năng chợt nghe người hàng xóm tụng “Kim 
Cương Kinh”, Ngài mới nghe bèn đại ngộ ngay, đây cũng chính là túc mệnh 
lực (lực của kiếp trước làm nhớ việc của kiếp trước) 
 Lại nữa, Diêu Trì Kim Mẫu dùng đại thần thông lực gia trì tôi. Tôi 
nhờ túc mệnh lực, nên trong một giờ mà hiện chứng được thiên nhãn. Lực 
công đức ấy dùng, không thể do tâm tưởng nghĩ được, không thể do giải 
nghĩa của lời nói, đó là lực không thể nghĩ bàn, loại pháp lực này chỉ dùng 
trên thân người có căn cơ thâm hậu. 
 Trong “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” nói “Sa Kiệt La Long Nữ mới 8 
tuổi ấu thơ, trong khoảnh một sát na phát Bồ Đề Tâm, tức sống ở thế giới Vô 
Cấu Nam phương thành Chánh Đẳng Chánh Giác (tức thành Phật) 
 Bé 8 tuổi thành Phật là lý do nào vậy? Cũng là túc mệnh lực! Thế giới 
tích lũy công lực tu hành! 
 

THÂM NHẬP KINH TẠNG 
 Có một đệ tử đã từng hỏi một vị pháp sư, kinh Phật nhiều như biển 
rộng, như thế nào để khởi đọc? Vị pháp sư này cũng thấy rất mờ nịt. Cũng 



 27

có câu hỏi, Phật Giáo có rất nhiều Tông phái, vậy phải học theo Tông phái 
nào, vị pháp sư bị hỏi cảm thấy khó khăn rất lâu để tìm câu trả lời 
 Trên bộ mặt thị trường, việc lưu thông kinh Phật thật là nhiều, “Quan 
Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm”, “A Di Đà Kinh”, “Địa Tạng Bồ Tát Bản 
Nguyện Kinh”, “Kim Cương Kinh”, “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”, 
“Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh”, vân vân. 
Những người mới học Phật nên để cho họ đọc các sách này trước không? 
 Tôi cho rằng như sau: những người mới học Phật nên trước tiên đọc 
kỹ sách căn bản về Phật Giáo, ví dụ như tôi trước tiên đọc cuốn sách “Phật 
Học Đạo Luận”, sau lại đọc cuốn “Đại Thừa Khởi Tín Luận”, hiểu sâu xa 
cuốn “Đại Thừa Khởi Tín Luận” là đã vào Cửa Phật, một khi thông đạt luận 
kể trên, đọc “Lăng Nghiêm Kinh”, “Hoa Nghiêm Kinh”, “Pháp Hoa Kinh”, 
vân vân cũng khả dĩ hiểu và thông đạt về Phật học. 
 Bắt đầu học Phật lấy Gìới làm thầy, khả dĩ đọc “Phạm Võng Kinh” 
của Đại Thừa, “Thập Tụng” của Tiểu Thừa, sau đó học Tam Quy Ngũ Giới 
Bồ Tát Giới. Nhưng “Tiểu Thừa Luật”, “Thanh Văn Điều Phục Tạng” chưa 
nhận đủ các giới, không nên đọc. Đại Thừa Giới ắt các chúng sinh đều tuân 
thủ. 
 Nếu học về Tiểu Thừa, có thể đọc “Câu Xá Luận”, “Thành Thực 
Luận”. Còn có Tây Tạng Nhân Học Phật (người Tây Tạng học Phật), Nhập 
Tam Đại Tự (vào 3 chùa lớn), quá nửa trước tiên học “Ngũ Bộ Đại Luận”. 
Cuốn “Ngũ Bộ Đại Luận” này khả dĩ tham học. 
 Cá nhân tôi sau này đi theo Mật Giáo, ắt nghiên cứu sâu kỹ “Đại Nhật 
Kinh”, “Kim Cương Đỉnh Kinh”, “Tô Tất Địa Kinh”, vân vân. Tôi tuy tu 
Mật Giáo , nhưng rất tin Tịnh Thổ, tự biết niệm Phật vãng sinh pháp môn dễ 
theo, dùng tự lực và tha lực làm thành Tông này. Tịnh Thổ thi người thông 
minh, đần độn tu đều thu kết quả tốt, trang nghiêm Tịnh Thổ, bất ly duy thức 
thần biến. Tôi cũng nghiên cứu hai bộ “Nhân Minh” và “Duy Thức”. Đọc 
xong “Nhân Minh” và “Duy Thức” thì không đến nỗi tẩu nhập ngoại đạo. 
 Đến được thời gian này, bạn khả dĩ thấy thật tốt để đọc 12 bộ Tam 
Tạng, như thế nào để thâm nhập kinh tạng, hoàn toàn do bạn. Riêng tôi, tôi 
là người tu theo Mật Giáo, bao gồm tu Tịnh Thổ. 
 

TUỲ THUẬN TUỲ DUYÊN 
 “Tuỳ thuận tuỳ duyên”, 4 chữ này trong Phật Giáo phảng phất là câu 
nói vàng quí, người người khi bất chợt gặp một sự tình, thường mở miệng 
nói: “Tất cả tuỳ thuận tuỳ duyên!” 
 Liên quan đến tôi trong khi đóng cửa sống cô độc, Thiên Đế từ hư 
không giáng hạ, Thiên Đế đối mặt nói với tôi: “Tuỳ thuận, tuỳ duyên, tuỳ 
ngộ (gặp), tuỳ an.” 
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 Đây là tất cả tâm ý hầu như hoàn toàn xả bỏ, tự tự nhiên nhiên, tâm 
tình tự tại tựu nổi hiện ra. 
 Tuy nhiên 4 chữ này, tôi cảm thấy phảng phất sự rò mất, nghĩ ngợi rất 
lâu, cuối cùng tôi thấy được, một người tu hành phải tuỳ thuận “Thánh 
Đạo”, không thể tuỳ thuận “Phàm Tình” 
 Phàm tình là gì? Đó là tâm tình của kẻ phàm phu. Tâm tình kẻ phàm 
phu, thích các món sơn hào, hải vị, sát sinh, ăn thịt, thích tiền tài, của cải, 
làm nhiều việc ác, trộm cắp, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, cũng thích dâm 
dục, ân ái trói buộc nhau, cũng thích nói sằng bậy, nói hào nhoáng, ác 
miệng, nói hai lưỡi; thích rược chè, bản tính hôn mê, trí mờ ám, tâm hôn mê. 
Thích ca hát. Thích nhảy nhót. Thích trang điểm, phấn son, hí kịch.  
 Nếu như những thứ kể trên hoàn toàn tuỳ thuận tuỳ duyên có được 
không? “Phàm Tình” là tất cả những nghiệp dĩ, mê hoặc của chúng sinh, tuỳ 
thuận phàm tình thì làm sao thoát ra khỏi được cửa sinh tử? Sinh tử tử sinh, 
sinh sinh tử tử như chiếc bánh xe lửa xoay chuyển vậy. 
 “Hoa Nghiêm Kinh” nói “cực vị sở thừa, phàm tình nan ấp. phàm tình 
ám đoản, khí thức hôn mê” (thừa hưởng địa vị cao, phàm tình khó lui bỏ. 
Phàm tình thì ngắn ngủi, mờ tối, trí óc lại hôn mê). 
 “Pháp Hoa Kinh, Phương Tiện Phẩm”Bởi những tham dục tuỳ duyên 
đọa ác đạo, luân hồi trong lục đạo, phải chịu đủ những khổ độc”. Đây là 
“phàm tình”, luân hồi lục đạo, như sự chuyển động của bánh xe luân hồi mà 
chuyển mãi không ngừng. Tuỳ thuận tuỳ duyên không thể tuỳ thuận với 
“phàm tình”  
 Tuỳ thuận tuỳ duyên trong Phật Giáo là tấn thối không trở ngại, thông 
cả sự lý mà không bị trở ngại gì, gọi là “Tự Tại”. 
 “Kim Cương Kinh” nói: “Nếu Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp, Như Lai 
nói đó chính danh Bồ Tát” 
 “Vô Lượng Thọ Kinh” nói: “Thông đạt các pháp tính, tất cả là không, 
vô ngã, chuyên tâm cầu Tịnh Thổ Phật ắt thành công đến đất Phật”. 
 Tuỳ thuận tuỳ duyên chân chính là ý tưởng vô ngã. 
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CHÚ THÍCH 
 1/ Luật nghi giới: Giới hạnh giữ gìn luật nghi, xa lìa những sai phạm. 
 2/ Định đạo công giới: Người tu thiền khi nhập thiền định (sơ thiền, 
nhị thiền) tự nhiên sinh ra giới thể ngăn trừ điều ác, để lời nói, việc làm hợp 
với luật nghi (Tự điển Phật học Hán Việt – Thích Quảng Độ) 
 3/ Ngũ ấm thịnh khổ: Những khổ đau về tinh thần và thể xác trỗi dậy 
từ sự hưng thịnh của ngũ ấm. 
 4/ Hữu vi: Tích cực, tiến trinh xaỷ ra như kết quả từ luật của nghiệp dĩ 
(laws of karma) 
 5/ Ngũ suy: Năm tướng suy. Người cõi trời lúc sắp chết hiện ra 5 
tướng suy: 1/ quần áo bẩn thỉu, 2/ đầu tóc rũ rượi như hoa héo, 3/ thân thể 
hôi thối nhơ nhớp, 4/ nách đổ mồ hôi, 5/ chẳng thích bản tọa. (Tự điển Phật 
học Hán Việt – Thích Quảng Độ) 

 6/ Tứ Thánh giới: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. 
7 Tứ đại: đất, nước, gió, lửa 
8/ Vô lậu: xa lìa khỏi phiền não.  

   
  


