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CHUYỆN 

 

Đọc chuyện Tấm Cám, ta thấy ai cũng 

thương Tấm. Tấm mẹ chết sớm, cha lấy thêm 

vợ, sinh ra Cám, em cùng cha khác mẹ với Tấm. 

Không bao lâu cha Tấm cũng chết. Tấm ở với dì 

ghẻ và sống với người em gái cùng cha khác mẹ. 

Mẹ con của Cám rất độc ác với Tấm, bắt 

Tấm và Cám đi ra đồng mò tép, ai có nhiều 

tép, thì ban cho yếm đỏ. Tấm lam lũ mò tép để 

bắt, Cám thì biếng nhác mánh mông, nằm ngủ, 

đợi đến khi Tấm mò bắt được tép đầy giỏ, 

Cám liền khuyên Tấm, chị nên ra nơi chỗ nước 

sâu để tắm rửa cho sạch trước khi về nhà. Tấm 

nghe lời Cám. Cám liền lấy giỏ tép của Tấm 

đổ qua giỏ của mình, rồi bỏ về nhà trước, được 

mẹ ban cho yếm đỏ. 
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Tấm tắm xong, lên để về nhà, thấy giỏ tép 

của mình, không còn con nào cả, biết Cám lừa 

mình để chiếm đoạt giỏ tép, Tấm tủi phận và 

khóc nức nở.  

Bấy giờ Bụt xuất hiện, hỏi Tấm sao con 

khóc, Tấm kể lại tự sự đầu đuôi cuộc đời của 

mình cho Bụt nghe. Nghe xong, Bụt rất thương 

Tấm. Bụt bảo Tấm rằng, con xem lại nơi giỏ 

của con có còn lại cái gì không. Tấm xem và 

thưa với Bụt có con cá bống. 

Bụt dạy Tấm rằng, ta cho con, con cá bống, 

con đem nó về nhà thả vào giếng nước để nuôi, 

và mỗi khi ăn cơm, con nên chia một phần ba 

cơm của con cho bống. Con hãy gọi bống lên ăn 

cơm và nói: “Bống bống bang bang, mày ăn cơm 

vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháâ hoa 

nhà người”. Con gọi đúng như vậy, thì bống sẽ 

lên ăn cơm của con cho.  

Tấm hàng ngày thực tập đúng theo lời Bụt 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   7 

dạy, Cám và dì ghẻ ngạc nhiên, không biết 

Tấm làm gì mà ngày nào cũng đem cơm ra 

giếng nước vứt cơm xuống và nói: “Bống bang 

bang, mày ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ 

ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người”.  

Dì ghẻ sai Cám theo dõi, liền biết sự 

tình của Tấm là đang nuôi và chăm sóc cá 

bống dưới giếng nước, và đã học thuộc câu 

gọi bống lên ăn cơm của Tấm. 

Hôm ấy, dì ghẻ của Tấm bảo Tấm dẫn 

trâu ra ngoài đồng xa để ăn. Ở nhà mẹ con của 

Cám đem cơm cho bống ăn và nói câu như 

Tấm thường nói với bống. Bống nghe, liền lên 

ăn cơm và bống đã bị mẹ con của Cám bắt làm 

thịt để ăn. 

Khi lùa trâu về nhà, Tấm đem cơm ra 

giếng nước cho bống, Tấm gọi bống lên ăn 

cơm, nhưng gọi hoài mà không thấy bống đâu 

cả, bất chợt Tấm thấy một cục máu nổi lên 
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trong giếng nước, khiến Tấm thương và nhớ 

bống mà khóc nức nở. 

Bụt xuất hiện, bảo cho Tấm biết, bống của 

con, mẹ con Cám đã bắt làm thịt ăn rồi. Bây 

giờ con hãy tìm xương của nó, nhặt lại cất vào 

ở nơi bốn cái lọ, rồi chôn ở dưới bốn chân 

giường. 

Tấm nghe theo lời Bụt dạy, tìm xương 

bống, nhưng tìm hoài không thấy. Tấm lại tủi 

và khóc. Có một chú gà xuất hiện kêu tộc tộc, 

Tấm lấy một nạm thóc vứt cho gà ăn. Gà ăn 

xong, đi vào bếp bươi tro một hồi, thì lồi xương 

của bống lên. Tấm nhặt xương của bống bỏ vào 

trong bốn cái lọ và chôn ở dưới bốn chân 

giường đúng như lời Bụt dạy. 

Nghe tin vua mở hội, mẹ con Cám sắm đủ 

thứ áo quần xinh đẹp để đi dự hội, còn Tấm 

chẳng có áo quần gì, ngoài bộ áo quần rách 

như xơ mướp. 
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Đến ngày đi hội, mẹ con Cám trộn thóc 

trong thúng gạo, bảo Tấm lượm hết thóc trong 

gạo rồi đi, còn mẹ con của Cám áo quần xinh 

xắn, hí hửng đi dự hội trước. 

Mẹ con Cám đi rồi, Tấm nhìn thúng gạo 

trộn lẫn với thóc mà khóc tức tưởi. Bụt xuất 

hiện hỏi Tấm, sao con khóc? Tấm trình bày tự 

sự với Bụt. Bụt nói với Tấm, con yên tâm 

đừng lo, để đó ta giúp. Bụt liền bảo cả đàn 

chim sẻ bay đến lượm thóc cho Tấm, và chỉ 

trong chốc lác đàn chim sẻ đã bay đến giúp 

Tấm lượm xong thóc trong thúng gạo. 

Lượm xong thóc, Tấm nhìn lại áo quần 

của mình, rách như xơ mướp làm sao mà đi dự 

hội, liền tủi thân lại òa lên khóc. 

Bụt lại xuất hiện, bảo Tấm con hãy đào bốn 

cái lọ dưới chân giường lên, con sẽ có đầy đủ áo 

quần để đi dự hội. Tấm nghe theo lời Bụt dạy, 

liền đào bốn cái lọ ở dưới bốn chân giường lên, 
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đúng như lời Bụt dạy, Tấm thấy đầy đủ cả áo 

quần, khăn nhiễu, dây thắt lưng, trâm cài, nón, 

đôi giày vân hài đều đẹp đẽ. Tấm liền đi tắm rửa 

rồi mặc vào, thấy áo quần khăn giày, cái nào cái 

nấy đối với mình đều vừa vặn, đẹp đẽ, xinh xắn. 

Tấm lại lượm trong cái lọ ra được một con ngựa 

bé tí teo, vừa đặt nó xuống đất, con ngựa bé tí 

teo ấy liền hí lên và hóa thành con ngựa thực. 

Tấm liền cỡi ngựa đi dự hội vua. 

Ngựa phi qua vũng nước, Tấm bị rớt một 

chiếc giày, dừng ngựa để tìm, nhưng không 

thấy. Tấm liền phi ngựa đi đến dự hội. 

Voi vua cũng trên đường đi đến điểm lễ 

hội, nhưng khi băng qua vũng nước, thì nó 

đứng lại gầm lên không chịu đi. Vua sai lính 

hầu xuống nước tìm thử có chuyện gì, thì mò 

được chiếc giày, lính trình vua, vua ngắm 

nhìn chiếc giày, tự nhiên trong lòng thấy hết 

sức ưng ý. 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   11 

Đến lễ hội, vua tuyên bố rằng, trong đám 

đàn bà, con gái dự hội, chân người nào ướm 

đúng chiếc giày này, tôi sẽ chọn làm hoàng 

hậu, mọi người chen nhau ướm chân vào chiếc 

giày, nhưng không có chân ai vừa cả. Sau cùng 

là Tấm. Tấm ướm chân vào chiếc giày thì vừa 

vặn xinh xắn. Chiếc giày mà chân Tấm vừa 

ướm, với chiếc giày nơi tay Tấm đang cầm là 

một đôi. Tấm liền được triều đình cho kiệu vào 

cung làm hoàng hậu. Mẹ con Cám thấy thế 

liền ngạc nhiên, bấm bụng tức ngược. 

Vào cung một thời gian, đến ngày giỗ 

cha, Tấm xin về thăm và lo giỗ. Mẹ con Cám 

lập mưu giết Tấm, bảo Tấm trèo lên cây cau để 

hái một buồng cúng cha. Tấm liền leo lên cau 

để hái, mẹ Cám cầm dao chặt đứt cây cau, cau 

gãy, Tấm bị rớt xuống ao chết.  

Mẹ Cám liền lấy áo quần của Tấm cho 

Cám mặc, rồi đưa Cám thay Tấm làm vợ vua 
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và báo cho vua biết Tấm chị của Cám đã bị 

ngộ độc chết, chị chết nên xin được thế em. 

Tấm chết hóa làm chim Vàng anh, bay về 

cung vua đậu trên cây cao, thấy Cám giặt áo 

quần vua, liền hót: “Giặt áo chồng tao, thì giặt 

cho sạch; phơi thì phơi bằng sào, chớ phơi 

hàng rào, rách áo chồng tao”. 

Nơi hoàng thành, Vàng anh hót mỗi ngày, 

vua nghe rất thích và vua đi đâu, thì vàng anh 

bay theo đó để hót, và rất quyến luyến vua. 

Thấy vậy, vua nói: “Vàng ảnh vàng anh, có 

phải vợ anh, chun vào tay áo”. Vàng anh liền 

bay đến đậu trên tay, rồi chun vào trong tay áo 

của vua. Từ đó, vua quyến luyến với Vàng 

anh, cho chim ở giường sang, đi đâu cũng đem 

Vàng anh đi theo mà bỏ quên Cám. 

Cám tức giận Vàng anh, liền về kể chuyện 

với mẹ, mẹ bảo giết Vàng anh đi. Cám nghe lời 

mẹ đã tìm đủ mọi cách giết được Vàng anh. 
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Vàng anh chết, hóa thành cây Xoan đào 

bên cạnh hoàng cung xanh và đẹp. Vua thấy 

cây Xoan đào xinh đẹp hàng ngày ra đó treo 

võng nghỉ ngơi, hai nhánh cây Xoan đào phủ 

xuống như hai táng lọng che vua. Thấy vậy, 

vua rất thương quý cây Xoan đào. 

Cám có linh cảm Xoan đào liên hệ đến 

Tấm, liền chặt làm khung cửi để dệt. Cám lại 

nghe tiếng xấu ác trong khung cửi, một khi 

Cám ngồi dệt vải vọng ra: “Cót ca cót két, lấy 

giành chồng chị, chị khoét mắt ra”. Nghe con 

ác kêu, Cám rởn tóc gáy, vội nén thoi dừng lại 

không dệt nữa, liền về kể cho mẹ nghe, mẹ 

Cám bảo hãy tháo khung cửi ấy mà đốt đi, rồi 

hốt tro đổ ra ngoài đồng thật xa hoàng cung. 

Cám làm theo lời mẹ. 

Không bao lâu, từ đống tro ấy lại mọc lên 

cây Thị. Và trên cây Thị ấy, chỉ có một trái rất 

đẹp. Có bà già hàng ngày bán nước đi qua cây 
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Thị, nhìn lên bà thấy trái Thị đẹp và thơm cả một 

vùng, bà giăng bị vải ra và nói: “Thị ơi, thị rụng 

vào bị bà, bà đem bà ngửi, chứ bà không ăn”.  

Nói xong, trái Thị liền rớt xuống bị vải của 

bà. Bà đem Thị về nhà cất ở trong buồng và đi 

bán nước. Tấm từ nơi quả Thị chui ra, dọn dẹp 

nhà cửa, nấu cơm nước, dọn sẵn cho bà già, 

nhiều lần như vậy, bà già đi bán nước về thấy 

rất ngạc nhiên. Hôm ấy bà rình để xem, thì thấy 

một người con gái xinh đẹp, từ trong quả Thị 

bước ra làm công việc ấy. Bà liền bước vào ôm 

người con gái ấy lại và xé vứt vỏ Thị, cô ấy liền 

ở lại với bà già bán nước. 

Tấm cùng với bà già làm lụng rất giỏi, 

chẳng bao lâu, dựng nên một quán nước bên 

đường bán cho khách, Tấm giỏi têm trầu, nên 

quán rất ăn khách. 

Rồi một hôm, vua đi kinh lý, qua quán 

nước bên đường, thấy quán gọn gàng, sạch sẽ, 

liền dừng xe kiệu uống nước, ăn trầu. Thấy 
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trầu têm cánh phượng, sao giống vợ mình têm 

ngày trước, vua liền hỏi bà già, trầu ai têm 

vậy? Bà già thưa, con gái của già. Vua nói, con 

gái của bà đâu gọi ra xem. Tấm bước ra. Vua 

liền nhận ra, đó là vợ mình ngày trước, nên rất 

mừng rỡ. Vua hỏi bà già về sự tình, bà già liền 

kể hết cho vua nghe. Vua liền truyền lệnh kiệu 

Tấm về cung và phong làm hoàng hậu. Tấm 

sống cuộc đời vui sướng từ đây. 

Cám thấy Tấm đẹp hơn xưa, liền hỏi chị 

và xin chỉ bày cách làm đẹp. Tấm bảo Cám 

đào một cái lỗ thật sâu và xuống ngồi dưới, thì 

sẽ đẹp. Cám tin Tấm và thực hiện. Cám xuống 

ngồi dưới cái lỗ sâu, Tấm múc nước sôi tạt 

xuống. Cám chết queo. Tấm lấy xác của Cám 

làm mắm và gởi về cho mẹ Cám. Mẹ Cám 

không biết sự tình, liền gắp mắm mà ăn, nhưng 

khi phát hiện đầu lâu, liền biết là con gái của 

mình, mẹ Cám liền lăn ra chết. 
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NHỮNG BIỂU TƯỢNG 

 

Chuyện Tấm Cám trong văn học dân gian 

có nội dung đại loại như vậy. Một phần nội 

dung đã phản ảnh đúng được tính nhân quả 

luân hồi trong đạo Phật đề cập, nhưng nó đã 

không nói lên được kinh nghiệm giác ngộ đối 

với đạo lý ấy của đạo Phật qua hành động sau 

khi vinh hoa của Tấm. 

Bụt xuất hiện trong chuyện Tấm Cám là 

biểu tượng cho thiện tâm ở nơi mỗi chúng ta. 

Mẹ ghẻ của Tấm xuất hiện trong chuyện là tiêu 

biểu cho ác tâm nơi mỗi chúng ta. Trong 

chuyện, Tấm làm đúng theo lời Bụt dạy là biểu 

tượng cho những tâm hành tương ứng với 

thiện tâm và Cám làm đúng theo lời mẹ sai 
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khiến là biểu tượng cho những tâm hành tương 

ứng với ác tâm. 

Trong chuyện, cá bống mà Bụt cho Tấm 

là biểu tượng cho tín căn ở trong đạo Phật. 

Tấm nuôi cá bống và cho cá bống thức ăn mỗi 

ngày là biểu tượng Tấm làm đúng lời Bụt dạy 

để nuôi lớn thiện căn nhân duyên phước đức 

của mình. Cá bống bị mẹ con Tấm bắt làm thịt 

ăn, vùi xương cá bống ở trong bếp tro là biểu 

tượng, mẹ con Cám chỉ phá hỏng được những 

nhân duyên tạo phước đức cái bên ngoài của 

Tấm, nhưng không thể phá được cái thiện căn 

phước đức vốn có bên trong của Tấm.  

Chú gà xuất hiện, Tấm lại bốc ít thóc cho 

chú gà ăn, rồi chú gà đến bếp tro để bươi và 

xương của cá bống lồi lên là biểu tượng rằng, 

thiện căn của Tấm dù đã bị những ác tâm và 

nghịch duyên chôn vùi, nhưng không mất, nên 

hễ đủ duyên thì nó lại khởi. Chú gà xuất hiện, 
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là tạo điều kiện cho thiện căn nơi Tấm phát 

khởi. Nên, Tấm lấy thóc cho chú gà ăn một 

cách tự nhiên, và chú gà đến bếp bươi tro cũng 

một cách tự nhiên; và cái tự nhiên ấy, lại đủ 

duyên cho xương cá bống, mà mẹ con Cám 

chôn trong bếp tro, do chú gà bươi lại khởi. 

Bụt dạy Tấm lấy xương của bống, đặt vào 

trong bốn cái lọ và chôn ở dưới bốn chân 

giường là biểu tượng rằng: Tín căn lại cần phải 

được giữ gìn để tồn tại bởi bốn chất liệu của 

Tấn căn, Niệm căn, Định căn và Tuệ căn. Tấn 

căn là căn bản của sự nỗ lực, biến niềm tin 

Phật trở thành hiện thực. Niệm căn là căn bản 

của niệm. Nghĩa là duy trì niềm tin Phật một 

cách miên mật có mặt ngay ở nơi ý thức. Định 

căn là căn bản của thiền định. Nghĩa là làm 

cho niềm tin Phật càng lúc càng thấm sâu 

trong tâm và trở thành những gốc rễ vững 

chắc, bất động. Tuệ căn là căn bản của trí tuệ. 
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Trí tuệ ấy sáng ra, từ niềm tin kiên cố, bất 

động đối với Phật.  

Bốn cái lọ đựng xương của bống được sử 

dụng để làm biểu tượng cho bốn căn này. Bốn 

lọ chôn ở bốn chân giường là biểu tượng cho 

bốn căn này, cần được phát triển miên mật bởi 

Tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn sự nỗ lực 

hay bốn sự tinh cần hợp lý.  

Một, tinh cần ngăn ngừa những điều ác 

chưa phát sinh nơi tâm. Hai, tinh cần ngăn 

ngừa những điều ác đã phát sinh nơi tâm, 

khiến cho nó không thể phát sinh. Ba, Tinh cần 

làm sinh khởi những điều thiện chưa có điều 

kiện để sinh khởi nơi tâm và bốn, tinh cần phát 

huy những điều thiện đã sinh khởi và khiến 

chúng tăng trưởng đến chỗ viên mãn. Như vậy, 

xương của cá bống, Bụt dạy Tấm chôn ở bốn 

chân giường là biểu tượng cho sự thực hành 

miên mật Tứ chánh cần này, để đủ duyên, 
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chúng sẽ sinh khởi hoa trái của phước đức. 

Đồng thời, xương cá bống, bốn cái lọ, bốn 

chân giường còn là biểu tượng cho các pháp 

thường tại ở trong thế gian và Phật pháp là từ 

nơi các pháp thường tại ở trong thế gian ấy mà 

thành tựu. Nên, các pháp thế gian trong con 

mắt thiền quán đều là hữu dụng, không có 

pháp nào là vô dụng cả. Vì vậy ở kinh Kim 

cang Phật dạy: “Nhất thiết pháp giai thị phật 

pháp = Hết thảy pháp đều là Phật pháp”. Và ở 

Pháp Bảo Đàn Kinh, thì Tổ Huệ năng dạy: 

“Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly 

thế mích bồ đề, do như cầu thố giác = Phật 

pháp ở trong đời, giác ngộ không lìa đời, lìa 

đời cầu giác ngộ, như cầu tìm sừng thỏ”. 

Ngày hội của vua là biểu tượng cho khát 

vọng hạnh phúc của con người. Mẹ con Cám đi 

dự hội và trộn thóc trong gạo bắt Tấm lượm 

xong rồi đi, là biểu tượng cho ác tâm cản trở 
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thiện tâm, cản trở khát vọng hạnh phúc của 

người khác. Bụt bảo đàn chim sẻ xuống lượm 

giúp Tấm, để Tấm có cơ hội đi dự hội là biểu 

tượng cho thiện tâm đã chiến thắng được ác tâm. 

Xương cá bống ở trong bốn cái lọ, chôn ở 

dưới bốn chân giường đã hóa thành áo quần và 

những dụng cụ giúp Tấm có điều kiện đi dự 

hội vua là biểu tượng cho tín căn đối với Phật 

pháp đã được nuôi dưỡng bởi Tấn căn, Niệm 

căn, Định căn, Tuệ căn và Tứ chánh cần, khiến 

sinh khởi Thất thánh tài.  

Thất thánh tài là bảy thứ tài sản của bậc 

thánh, gồm: Tín tài là tài sản của bậc Thánh 

sinh khởi từ đức tin đối với Phật pháp; Giới tài 

là tài sản của bậc Thánh sinh khởi do thực 

hành từ giới pháp của Phật; Tàm tài là tài sản 

của bậc Thánh sinh khởi do tự mình biết hổ 

thẹn, khi tự thân làm những điều xấu ác; Quí 

tài là tài sản của bậc Thánh sinh khởi, do biết 
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xấu hổ với người, khi làm những điều bất 

chánh; Văn tài là tài sản của bậc Thánh sinh 

khởi do nghe được chánh pháp của Phật; Thí 

tài là tài sản của bậc thánh sinh khởi do khởi 

tâm thí xả; Định tuệ tài là tài sản của bậc 

Thánh sinh khởi do thực hành định tuệ. Bảy 

thứ tài sản này gọi là bảy thứ tài sản của bậc 

Thánh, chúng dẫn sinh từ Ngũ căn và Tứ 

chánh cần. 

Vì vậy, các loại tài sản mà Tấm lấy ra từ 

nơi bốn cái lọ chứa xương cá bống, chôn dưới 

bốn chân giường gồm: Áo quần, dây thắt lưng, 

khăn nhiễu, trâm cài, nón, đôi vân hài và con 

ngựa là biểu tượng cho Thất Thánh Tài vậy. 

Bảy thứ tài sản này, Tấm sử dụng rất vừa 

vặn, xinh xắn và đẹp đẽ là biểu tượng cho nhân 

nào quả nấy, không thể lầm lẫn. 

Tấm mặc áo quần, những thứ trang sức 

xong và phi ngựa đi dự hội vua, đi qua vũng 
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nước, bị rớt một chiếc vân hài, dừng ngựa tìm 

mấy cũng không ra, liền phi ngựa đến lễ hội. 

Vũng nước mà Tấm bị rớt xuống đó một chiếc 

hài là biểu tượng cho vùng trói buộc của ái 

nghiệp. Voi vua đi ngang vũng nước ấy, dừng 

lại hý lên mà không chịu đi, cho đến khi lính 

hầu vớt được chiếc vân hài của Tấm bị rớt 

trước đó và trình vua chiếc vân hài, vua nhìn 

thấy chiếc vân hài trong lòng thích ý thì voi 

mới đi. Ở đây, voi và vua là biểu tượng cho 

mọi sức mạnh và quyền uy của thế gian, nhưng 

những sức mạnh và quyền uy ấy không thể nào 

địch nổi với ái nghiệp. 

Đến lễ hội, vua tuyên bố những người đàn 

bà và con gái nào có mặt trong lễ hội này, ướm 

chân vào chiếc giày vân hài này mà vừa vặn, 

thì sẽ được vua chọn làm hoàng hậu. Những 

người đàn bà và con gái có mặt trong lễ hội 

đều ướm chân vào chiếc hài, nhưng không ai 
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vừa cả, người sau cùng là Tấm, khi Tấm ướm 

chân vào chiếc vân hài thì vừa vặn, và chiếc 

vân hài mà Tấm đang ướm đó, giống hệt với 

chiếc vân hài, mà Tấm đang cầm ở nơi tay. 

Hai chiếc ấy là một đôi. Tấm liền được kiệu 

vào cung làm hoàng hậu, hưởng cuộc đời phú 

quý, vinh hoa của thế gian. 

Lễ hội là điều kiện cho mọi thành phần xã 

hội tiếp xúc với nhau, để hưởng thụ niềm vui. 

Và do hưởng thụ niềm vui mà ái nghiệp sinh 

khởi; do ái nghiệp sinh khởi, nên bị mắc kẹt 

với nhau, mà cùng nhau tạo tác để tồn tại với 

nhau trong cái nghiệp duyên ái thủ ấy. Nên, 

phần này là biểu tượng cho tám chi phần gồm: 

Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và 

hữu của pháp mười hai duyên khởi. Tám chi 

phần ấy, biểu hiện một cách đầy đủ của nhân 

và quả trong hiện tại. Thức, danh sắc, lục 

nhập, xúc, thọ là quả thuộc hiện tại; ái, thủ và 
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hữu là thuộc nhân hiện tại. Mọi xấu tốt ở trong 

thế gian không ra ngoài quy luật nhân quả. Ai 

gieo nhân lành người ấy gặt quả vui; ai gieo 

nhân ác, người ấy gặt quả khổ. 

Sau khi được tiến cử vào cung vua làm 

hoàng hậu, Tấm xin về giỗ cha và bị mẹ con 

Cám gài bẫy giết chết, để cho Cám thế chân 

của Tấm vào cung vua làm hoàng hậu, nhưng 

Cám đã không được vua đối xử nồng hậu như 

Tấm, không những vậy mà vua luôn luôn nhớ 

về Tấm. 

Phần này biểu tượng cho tâm ý của kẻ 

gian tà. Nhưng, tâm ý gian tà không thể thắng 

lướt được tâm ý chánh chơn. Quả vui của 

người nào, thì người ấy hưởng; quả khổ của 

người nào, thì người ấy chịu, không ai có thể 

hưởng hay chịu thế cho ai trước đạo lý nhân 

quả. Nên, mọi người đều công bằng trước quy 

luật luân hồi trong nhân quả. 
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Tấm chết tái sinh làm chim Vàng anh, cây 

Xoan đào, Khung cửi và quả Thị là biểu tượng 

cho nhân quả nghiệp báo của Tứ sanh ở trong 

cõi sinh tử luân hồi. Tấm bị mẹ con Cám giết 

chết bị ái nghiệp dẫn dắt làm chim Vàng anh là 

biểu tượng cho ái nghiệp sinh ra từ trứng gọi là 

noãn sanh; Vàng anh bị Cám giết cho mèo ăn, 

vứt lông xuống đất nơi ẩm thấp, mọc thành cây 

Xoan đào là biểu tượng cho ái nghiệp sinh ra 

từ Thấp sanh. Cây Xoan đào bị Cám chặt làm 

khung cửi, thì trong khung cửi liền vọng ra 

những lời nói xấu ác là biểu tượng cho những 

oan nghiệp của Tấm sinh ra từ hóa sinh. Nghĩa 

là do ái nghiệp mà bị quả báo sinh ra từ sự 

biến hóa, nên từ khung cửi mà hóa ra yêu quỷ. 

Khung cửi bị Cám chặt và đốt thành tro, hốt 

tro đem đổ ở đồng vắng, cách hoàng thành rất 

xa. Tro của khung cửi mọc thành cây Thị, rồi 

có một trái Thị duy nhất, và rụng vào trong cái 
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bị vải của bà già nghèo bán nước, bà ấy đem 

về nhà cất, Tấm liền từ trong trái Thị sinh ra 

làm người, đó là biểu tượng cho ái nghiệp dẫn 

sinh từ thai sinh, nghĩa là làm người sinh từ 

bào thai. 

 Tấm ở với bà già nghèo bán nước, cần 

mẫn với công việc giúp bà già mọi công việc, 

mở ra quán nước bán cho khách, têm trầu cánh 

phượng để cho khách dừng chân nơi quán 

uống nước, ăn trầu với tấm lòng chân thật của 

Tấm và bà già. Vua xuất hiện nơi quán nước, 

uống nước và ăn trầu, nhân ở nơi miếng trầu 

cánh phượng mà nhận ra Tấm là hoàng hậu 

của mình, nên cho quân lính kiệu về hoàng 

cung. Tấm trở thành hoàng hậu và sống cuộc 

đời sung túc hạnh phúc tột bậc của cõi người. 

Miếng cau trầu vua ăn là biểu tượng cho 

duyên nghiệp vợ chồng. Bà già bán nước là biểu 

tượng cho giai cấp nghèo khổ của xã hội. Vua là 
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biểu tượng cho giai cấp quyền quý của xã hội. 

Tấm từ nơi giai cấp nghèo khổ mà tới sống ở 

trong giai cấp quyền quý là biểu tượng cho bản 

chất sống động và linh hoạt của nhân quả. 

Khi làm hoàng hậu sung sướng, Tấm lại trả 

thù mẹ con Cám. Cám bị chết bởi nước sôi của 

Tấm tạt, Cám trở thành hũ mắm, Tấm gởi về 

cho mẹ ghẻ hủ mắm, bà ăn, đến khi phát hiện 

đầu lâu của con gái mình, bà lăn ngã ra chết. 

Đây là phần kết thúc của chuyện. Phần này 

biểu tượng rằng, nhân nào quả nấy của mẹ con 

Cám, nhưng phần này cũng biểu tượng rằng, 

sống trong vinh quý, Tấm đã bị đánh mất mình, 

bởi vinh hiển, nên không vượt qua được oán 

nghiệp của mình đối với mẹ con Cám, khiến 

Tấm đã ra tay trả thù với mẹ con Cám. Và mẹ 

con Cám phải nhận lấy khổ báo mà chính họ đã 

từng gieo rắc cho Tấm. 

Kết thúc chuyện như vậy, nhằm biểu 
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tượng rằng, nhân quả của oán nghiệp trả vay 

trong cõi luân hồi không bao giờ chấm dứt.  

Tấm và Cám là hai thành phần gắn liền với lúa 

gạo. Từ nơi lúa gạo mà sinh ra tấm và cám. 

Cũng vậy, từ nơi tâm mà sinh ra thiện ác. 

Thiện hay ác gì cũng đều có quả báo cả. Thiện 

thì quả báo vui, ác thì quả báo khổ. 
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NGỮ ÂM BỤT VÀ THỜI ĐIỂM 

XUẤT HIỆN CỦA TRUYỆN 

 

Đọc Lý hoặc luận của Mâu tử viết ở Giao 

chỉ, để nêu lên chánh lý và đoạn trừ những 

hiểu biết sai lầm về Phật giáo ở thế kỷ thứ hai, 

Lục độ tập kinh và Cựu tạp thí dụ kinh do 

Khương Tăng Hội dịch, ở thế kỷ thứ ba trên 

đất Giao chỉ, ta thấy người Việt ở những thời 

điểm bấy giờ, thì Buddha được đọc với ngữ 

âm là Phật mà không phải là Bụt. 

Cũng vậy, ta đọc sáu lá thư trao đổi giữa 

Lý miễu với hai vị pháp sư là Đạo cao và Pháp 

minh về Phật hiện chân thân và Phật sự, giữa 

những vị ấy vào thế kỷ thứ năm, thì Buddha 

đọc với ngữ âm là Bụt cũng không thấy sử 

dụng ở trong thế kỷ này. 
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Vào thế kỷ thứ mười, Đinh Khuông Liễn 

đã cho dựng 200 tàng kinh, trong các tàng kinh 

ấy, cũng chỉ khắc ngữ âm Phật mà không phải 

Bụt. Đọc lịch sử Phật giáo đời tiền Lê và Lý, ta 

cũng không phát hiện Buddha, đọc với ngữ âm 

Bụt ở trong những thời kỳ này.  

Đến đời Trần, ta đọc Khóa hư lục của 

Trần Thái Tông, Thánh đăng ngữ lục và Thiền 

uyển tập anh được viết vào đời Trần cũng 

không thấy ngữ âm Bụt được đề cập ở trong 

những tác phẩm nổi tiếng ấy. 

Tuy nhiên, ta đọc Cư trần lạc đạo phú của 

vua Trần Nhân Tông, với ngữ âm Bụt, vua đã 

sử dụng nhiều lần ở trong bài phú này để thay 

thế cho ngữ âm Phật, chẳng hạn: 

“Thửa mình học cho phải chính tông, 

Chỉn Bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ…”. 

                                             (Hội thứ ba) 
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“Vậy mới hay! 

Bụt ở trong nhà; chẳng phải tìm xa. 

Nhân khuấy bổn, nên ta tìm Bụt; 

Đến cốc hay chỉn Bụt là ta…”.  

                                          (Hội thứ năm) 

“Vậy mới hay: 

Phép Bụt trọng thay; 

Rèn mới cốc hay. 

Vô minh hết bồ đề thêm sáng; 

Phiền não rồi đạo đức càng say…”. 

                                          (Hội thứ bảy) 

“…Rèn lòng làm Bụt, chỉn xá tua một 

sức dồi mài; 

Đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiều phen 

lựa lọc. 

Trọng Bụt tu thân, dùng mựa lỗi một tơ 

một tóc…”. 

                                           (Hội thứ tám) 
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Và ta lại đọc Đắc thú lâm tuyền thành đạo 

ca, ta cũng lại thấy ngữ âm Bụt, vua cũng đã 

sử dụng ở trong bài này, chẳng hạn: 

“…Thờ phụng Bụt trời, 

Đêm ngày hương hỏa. 

Tụng kinh niệm Bụt, 

Chúc thánh khẩn cầu;…”. 

Tuy, ở trong hai bài này, vua dùng nhiều 

về ngữ âm Bụt, nhưng ngữ âm Phật, không 

phải là không có ở trong hai bài ấy. 

Ngoài vua Trần Nhân Tông ra, ta còn thấy 

Huyền Quang cũng đã sử dụng ngữ âm Bụt 

trong bài thơ tả về chùa Vân Yên và cuộc sống 

của vua Trần Nhân Tông rằng: 

“Cảnh tốt hòa lành 

Đồ tựa vẽ tranh 

Chỉn ấy trời thiêng mẽ khéo 
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Hèn chi vua Bụt tu hành… 

Chim óc bạn cắn hoa nâng cúng 

Vượn bồng con kề cửa nghe kinh. 

Nương am vắng Bụt hiện từ bi, 

Gió hiu hiu mây nhè nhẹ 

Kề song thưa thầy ngồi thiền định, 

Trăng vằng vặc núi xanh xanh… 

Mặc cà sa, nằm trướng giấy, 

Màng chi châu đầy lẫm, ngọc đầy rương. 

Quên ngọc thực, bỏ hương giao 

Cắp nạnh cà một vò, tương một hũ… 

Thầy tu trước đã nên Phật quả 

Tiểu tu sau còn vị tỷ kheo”.  

                         (Lê Mạnh Thát- Toàn Tập 

Trần Nhân Tông, tr 247, Nxb Tổng hợp Tp 

Hồ Chí Minh, 2006). 
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Trong ngôn ngữ và văn học Việt nam, ta 

thấy từ ngữ Bụt không thể xuất hiện trước thời 

Trần Nhân Tông viết Cư trần lạc đạo phú và 

Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, mà chỉ xuất 

hiện chính thức trong thời gian hai tác phẩm 

này của vua ra đời. 

Như vậy, ngữ âm Bụt đã xuất hiện chính 

thức có văn bản, từ Trần Nhân Tông, trong 

thời gian khi ông đang làm vua mà ta đã thấy ở 

trong Cư trần lạc đạo phú, và thời gian sau khi 

ông đã xuất gia và ngộ  đạo, như ta đã thấy ở 

trong Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca. Nghĩa 

là ngữ âm Bụt đã xuất hiện chính thức đầu tiên 

trong văn học Việt Nam vào khoảng vua Trần 

Nhân Tông lên ngôi và mất, tức là từ năm 

1278 – 1308. 

Và kể từ đó, ngữ âm ấy đã có một số ảnh 

hưởng nhất định, ở trong nền văn học Phật 

giáo Việt Nam vào triều Lê. 
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Đọc Thập giới cô hồn quốc ngữ văn, được 

chép ở trong bộ “Thiên Nam Dư Hạ Tập” và 

ghi là do Lê Thánh Tông (1442 – 1497) soạn, 

ta thấy ngay ngữ âm Bụt xuất hiện trong một 

đoạn ở phần mở đầu của bài văn này như: 

“…Ấy là vậy; hồn là thần, phách là quỷ, no 

nên Bụt, đói nên ma…”. 

Lại nữa, bài văn này, ở đoạn nói về thiền 

tăng, ta thấy ngữ âm Bụt lại xuất hiện như: 

“… Hái củi quế tiển trà, khủng khỉnh một 

bình một bát; nằm am mây tắm suối, nửa Bụt 

nửa tiên,…”. 

Qua sự xuất hiện của ngữ âm Bụt như 

vậy, đã giúp cho ta thấy, thời đại của chuyện 

Tấm Cám có lẽ không thể xuất hiện trước thời 

đại nhà Trần mà sau thời đại này, tức là 

chuyện Tấm Cám có lẽ xuất hiện trong thời 

nhà Trần bị suy thoái, và đất nước bị rơi vào lệ 

thuộc Minh. 
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Ta đọc Lĩnh nam chích quái do Trần Thế 

Pháp sưu tập và biên lại vào đời Trần, trong đó 

chỉ có 25 truyện, không có chuyện Tấm Cám. 

Nếu chuyện Tấm Cám xuất hiện ở đời Trần, 

thì có lẽ Trần Thế Pháp đã biết và đã sưu tập 

lại để đưa vào Lĩnh nam trích quái do ông thực 

hiện. 
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TÁC GIẢ VÀ VĂN BẢN 

 

Ta không biết tác giả của chuyện Tấm 

Cám là ai? Nhưng biết chắc chắn rằng, nó 

không thuộc về những thành phần lao động 

bình dân, mặc dù nó rất được giới bình dân ưa 

thích và truyền kể từ thế hệ này, đến thế hệ 

khác, cho đến ngày nay câu chuyện Tấm Cám 

vẫn là câu chuyện hấp dẫn của dân gian và đã 

được một số nhà văn học xếp nó vào loại 

những câu chuyện thần kỳ. 

Tại sao chuyện Tấm Cám rất được giới 

bình dân ưa thích, nhưng họ không phải là tác 

giả? Vì ta đọc kỹ chuyện Tấm Cám, thì những 

đạo lý và những biểu tượng hay ẩn dụ ở trong 

câu chuyện này rất thực tế và thâm trầm.  

Thực tế, vì đó là chuyện Tấm Cám. Tấm 
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và Cám sinh ra từ lúa gạo. Lúa gạo gắn liền 

với đời sống nông dân và đời sống con người. 

Nên, Tấm và Cám không những gắn liền với 

đời sống nhân dân, mà chính nó là đời sống 

của nhân dân bị nô lệ và bóc lột nữa.  

Nó thâm trầm, vì giới bình dân lao động 

trực tiếp làm ra của cải, lúa gạo, nhưng sự 

hưởng thụ của họ với những thành quả do họ 

làm ra quả thực cực kỳ khiêm tốn, họ trực tiếp 

làm ra lúa gạo, nhưng họ không phải là lúa 

gạo, họ chỉ là Tấm Cám. Lúa gạo, họ không 

được thừa hưởng, mà lại bị tước đoạt bởi giai 

cấp thống trị và bị bóc lột bởi giai cấp tư hữu, 

giàu có. 

Lại nữa, nó thâm trầm, vì cấu trúc những 

tình tiết trong chuyện và định hướng cho câu 

chuyện nhắm tới không phải là nhất thời mà 

lâu dài; không phải là chuyện trước mắt, mà 

chuyện liên hệ đến nhân quả nghiệp báo luân 
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hồi nhiều đời. Tấm nuôi cá bống, xương cá 

bống đã hóa thành những vật dụng để tạo ra 

đủ nhân duyên hiện tiền cho Tấm đi dự hội 

vua. Trên đường đi, chiếc vân hài của Tấm, bị 

rớt xuống vũng nước - tìm không ra, đến khi 

voi của vua đi, đến vũng nước mà Tấm bị rớt 

chiếc vân hài, thì dừng lại và hý lên,… chính 

đó là nhân duyên cho Tấm làm hoàng hậu. Vì 

vậy, mất chiếc vân hài chưa phải là rủi, mang 

được cả đôi vân hài xinh đẹp đi đến dự hội 

chưa hẳn là may! Ấy là một trong những chi 

tiết cấu trúc đặc sắc và độc đáo của truyện.  

Với những tình tiết để cấu trúc nên một 

câu chuyện linh hoạt và sống động như thế, 

ngay cả những người có học, nhưng không 

phải chuyên môn, cũng không dễ gì cấu trúc 

được cốt truyện như thế, để tạo ra được sự hấp 

dẫn của nó đối với người nghe hay người đọc, 
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từ nội dung đến hình thức, huống là người bình 

dân. Do đó, theo chúng tôi tác giả của chuyện 

Tấm Cám không phải thuộc về người bình dân 

mà là người có học. 

Người có học ở vào thời kỳ cuối Trần, Hồ 

và giai đoạn đất nước bị lệ thuộc Minh, ngay cả 

thời Lê là ai? Chính là những Nho sĩ. Nho sĩ thì 

ngày đêm ghiền gẫm, học tập từ chương Ngũ 

kinh, Tứ thư, để thi cử đỗ đạt ra làm quan và 

hưởng thụ bỗng lộc của triều đình. Cái học của 

họ là để phục vụ triều đình và được thăng quan 

tiến chức, để vinh thân phì gia, chứ không phải 

để phục vụ nhân dân, hay là cái học của họ 

không phải để làm cho cái đức vốn sáng nơi 

mình lại được sáng ra để đổi mới cho dân, và 

biết dừng lại ở nơi chỗ chí thiện, như sách Đại 

học nói: “Đại học chi đạo, tại minh minh đức, 

tại tân dân, tại chỉ ư chí thiện”. Vì vậy mà Sử 

thần Ngô Sĩ Liên đời Lê đã phải than: “Bọn nho 
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giả nước Việt ta, đắc dụng ở đời, không phải là 

không nhiều, song kẻ thì chỉ vì công danh, kẻ 

thì chỉ vì phú quý, kẻ thì hòa quang đồng trần, 

kẻ thì chỉ cốt ăn lộc giữ mình, chưa thấy có 

người nào chí về đạo đức, để tâm đến việc giúp 

vua nên đức tốt, cho dân được nhờ ơn. Như Tô 

Hiến Thành đời Lý, Chu Văn Trinh đời Trần, 

có thể gần được như thế”. (Đại Việt Sử Ký Toàn 

Thư 1, tr 598, Nxb Văn học 2006) 

Như vậy, đối với những Nho sĩ là từng 

lớp có học của xã hội bấy giờ, thì Nho học là 

sở trường của họ và Phật học là sở đoản của 

họ, nên họ không thể hiểu sâu vào giáo lý nhân 

quả nghiệp báo luân hồi trong đạo Phật, để cấu 

trúc nên câu chuyện Tấm Cám mang một 

nghĩa thực tiễn và thâm sâu như vậy. 

Lại nữa, hàng Nho sĩ lúc bấy giờ họ rất cơ 

hiềm và kỳ thị Phật giáo, nên cấu trúc câu 

chuyện liên hệ đến Bụt, liên hệ đến nhân quả - 
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nghiệp báo - luân hồi, rồi đẩy nó đi vào dân 

gian và biến câu chuyện ấy trở thành niềm tin, 

hy vọng và sức sống của dân gian, là điều 

không thể.  

Sự kỳ thị ấy, ta thấy Nho thần Lê Quát 

không hề che giấu, khi ông đã bộc lộ một cách 

công khai, trong bài văn bia ở chùa Chiêu 

Phúc, thuộc thôn Bái, lộ Bắc Giang rằng: “Nhà 

Phật lấy họa phúc để cảm động lòng người, 

sao mà được người tin theo lâu bền như thế! 

Trên từ vương công dưới đến dân thường, hễ 

bố thí vào việc nhà Phật, dù hết đến tiền của 

cũng không sẻn tiếc. Ví như ngày nay gởi gắm 

vào tháp chùa, thì trong lòng sung sướng, như 

nắm được khoán ước để nhận lấy sự báo ứng 

ngày sau. Cho nên, trong từ kinh thành, ngoài 

đến châu phủ, cho tận thôn cùng ngõ hẻm, 

không phải ra lệnh mà tuân theo, không bắt 

phải thề mà giữ đúng. Chỗ nào có người ở, tức 
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có chùa Phật, bỏ đi rồi lại dựng lên, nát đi rồi 

lại sửa lại, lâu đài chuông trống chiếm hết nửa 

phần so với dân cư. Đạo Phật thịnh rất dễ mà 

được rất mực tôn sùng. Ta thuở trẻ đọc sách, 

khảo xét xưa nay, cũng biết rõ ít nhiều về đạo 

của Thánh nhân (đạo Nho), dùng để giáo hóa 

người ta, mà rốt cuộc chưa có thể được tin theo 

một hướng. Từng dạo xem núi sông, dấu chân 

đi hàng nửa thiên hạ, mà tìm nhà học và văn 

miếu, thì chưa từng thấy có đâu. Do đấy, ta rất 

lấy làm xấu hổ với tín đồ nhà Phật. Bèn viết ra 

đây để tỏ lòng ta”. (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 

1, tr 599, Nxb văn học, 2006).  

Bấy giờ hàng Nho sĩ, thì cơ hiềm kỳ thị 

hay mặc cảm đối với Phật giáo như vậy, vậy thì 

tác giả của câu chuyện Tấm Cám là ai? Ta 

không biết chắc, nhưng theo chúng tôi họ nhất 

định không phải là của giới bình dân và của 

giới Nho sĩ. Họ là của những nhà trí thức nhân 
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dân, họ thật sự có mặt trong lòng dân, và họ đã 

được nhân dân hết lòng tin tưởng và tôn kính. 

Họ là ai? Chính họ là những người phật tử yêu 

đạo, mến đời. 

Văn bản của chuyện Tấm Cám hiện nay, 

ta thấy có ở trong Tập 2, Truyện Cổ Tích Việt 

Nam (tr.36, http://www.ebooks.svdcmedia.com; 

Bách Khoa Toàn Thư wikipedia; Vietmedia,…) 

Nội dung văn bản của các câu chuyện 

chép lại tương đối giống nhau, chỉ có khác một 

vài cách diễn đạt, nhưng phần kết thúc của 

chuyện Tấm Cám ở trên trang web Vietmedia 

khác hẳn với nội dung của các truyện kể của 

Tấm Cám thường được nhiều người biết đến. 

Phần kết thúc của chuyện theo Vietmedia, 

như sau: “Sau khi Tấm được kiệu về cung vua, 

vua truyền ngôi cho hoàng tử, phong Tấm làm 

hoàng hậu. Mẹ con Cám gian ác, vua truyền 

lệnh đem ra xử chém để răn dạy người đời. 

http://www.ebooks.svdcmedia.com/
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Nhưng Tấm thương mẹ ghẻ và thương em, nên 

xin vua tha tội. Vua chuẩn tấu, nhưng đuổi hai 

mẹ con Cám ra khỏi hoàng cung về làm dân 

dã. Khi hai mẹ con ra khỏi hoàng thành, trời 

bỗng nổi cơn giông tố, sấm chớp nổi lên đùng 

đùng, đánh hai mẹ con Cám chết giữa đường”. 

Kết thúc này, ta thấy Tấm thực sự có nhân 

hậu, nhưng mà mẹ con Cám vẫn không thoát 

khỏi nghiệp quả xấu ác của mình đã gieo. Kết 

thúc chuyện như vậy, lại có tính giáo dục rất cao. 

Và qua kết thúc câu chuyện Tấm Cám của 

Vietmedia, ta cũng có thể nhận ra rằng, câu 

chuyện Tấm Cám khởi thủy, có thể đã không kết 

thúc bằng cách kết thúc như các văn bản Tấm 

Cám đã kết thúc và cũng không kết thúc như 

Vietmedia, mà câu chuyện có thể đã kết thúc, 

khi Tấm được kiệu từ nơi nhà của bà già nghèo 

bán nước về cung và tấn phong làm hoàng hậu. 

Nếu kết thúc câu chuyện với hình ảnh Tấm 
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làm hoàng hậu, sống đời sung sướng và hạnh 

phúc, mà lại khởi tâm trả thù mẹ con Cám một 

cách tàn nhẫn như các văn bản hiện có, chỉ tạo 

ra được cái cảm giác đã gan của tầng lớp hiểu 

biết thiển cận, nhất thời mà không chinh phục 

được những thành phần trí thức có tầm nhìn 

xuyên suốt và lâu dài. Sau việc trả thù được mẹ 

con Cám, thì Tấm được gì, hay Tấm tiếp tục 

vay lại nợ máu, để rồi sau khi phước báo làm 

hoàng hậu kết thúc, lại tiếp tục gặp mẹ con 

Cám qua nhiều hình thức khác nhau để báo oán 

trả thù cho nhau. Vì vậy, câu chuyện kết thúc, 

bằng Tấm trả thù mẹ con Cám, khi Tấm ở trên 

cương vị hoàng hậu là câu chuyện thiếu nhân 

hậu và mất hay. Và kết thúc câu chuyện Tấm 

Cám như Vietmedia, thì việc xấu tốt của con 

người đều do trời đất chủ động và thưởng phạt, 

thì câu chuyện chưa nói lên được lý nhân quả 

một cách chính xác, sinh động và triệt để. 
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Vì vậy, theo tôi câu chuyện Tấm Cám chỉ 

nên kết thúc, khi Tấm được kiệu về cung làm 

hoàng hậu và hưởng cuộc đời vinh hoa. Kết 

thúc như vậy, không những có khả năng đánh 

thức mẹ con Cám, biết tư duy và tỉnh ngộ về  

những hành vi xấu ác của mình để ăn năn, tự 

hối, khiến cho thiện tâm nơi mẹ con Cám có 

cơ hội sinh khởi và hướng thượng. Và kết thúc 

như vậy, khiến cho những người nghe kể 

chuyện hay đọc chuyện có những suy nghĩ về 

nhân quả thiện ác, để tự mình khắc phục điều 

ác và thực hành điều thiện, nhằm hy vọng có 

một tương lai tươi sáng hơn như cuộc đời của 

Tấm là một bằng chứng. Và như vậy, ác 

nghiệp có thể chuyển đổi để trở thành thiện 

nghiệp, và nhân quả có tính biện chứng đi lên 

rất sinh động và luân hồi có thể chấm dứt để 

đời sống con người có thể thăng hoa đến đời 

sống chí thiện và chí chơn. 
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TÁC DỤNG CỦA CHUYỆN 

 

Câu chuyện Tấm Cám có tác dụng như 

thế nào đối với con người tự thân, gia đình và 

xã hội? 

Đối với con người tự thân, ta luôn có 

những mâu thuẫn nội tại. Mâu thuẫn ấy là gì? 

Chính là hai hạt giống thiện ác luôn luôn xung 

đột ở nơi tâm thức ta, khiến cho đời sống của ta 

khi thì thiện, khi thì ác, khi thì vui, khi thì buồn, 

khi thì hạnh phúc, khi thì đau khổ. Trong 

chuyện Tấm Cám, Bụt là thiện tâm của ta. Dì 

ghẻ là ác tâm của ta. Tấm là tâm hành liên hệ 

đến thiện. Cám là tâm hành liên hệ đến ác. 

Nếu tự thân con người nhận ra được nhân 

quả thiện ác đều ở nơi tâm ta và khi hạt nhân 

thiện hay ác ở nơi tâm đã khởi, thì quả báo vui 
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hay khổ ắt sẽ đến với ta, không bằng hình thức 

này, thì cũng bằng hình thức khác; và không 

ngay nơi đời này, thì cũng sẽ đời sau. Nhân 

quả không mất, thiện ác báo ứng rõ ràng.  

Nếu con người tự thân nhận ra được đạo 

lý này, thì xấu hay tốt, hạnh phúc hay đau khổ 

đều vốn có sẵn ở nơi tự tâm của họ, vốn có nơi 

hành động của họ, nên họ tự động điều chỉnh 

tâm họ và hành động của họ đi theo cái tốt, thì 

tự thân của đời họ sẽ được cải thiện và sẽ được 

thăng hoa. 

Mỗi khi con người tự thân đã hiểu được lý 

nhân quả, nghiệp báo luân hồi, tự nỗ lực điều 

chỉnh và hoàn thiện đời sống bản thân, thì 

chính con người ấy sẽ sống có lợi ích cho gia 

đình và xã hội. Và họ có thể đóng góp một 

cách tích cực vào đời sống hạnh phúc gia đình 

và hoàn thiện xã hội mà họ đang hiện hữu. 

Đối với gia đình cũng vậy. Nếu đời sống 
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của con người tự thân không tự hoàn thiện và 

thăng hoa theo lý nhân quả, thì đời sống của 

gia đình không do đâu mà có hạnh phúc. Mọi 

hạnh phúc của các gia đình đều tự tan vỡ. Qua 

chuyện Tấm Cám, đã cho ta thấy rõ, sự mâu 

thuẫn cùng cực trong đời sống gia đình, mẹ 

ghẻ con chồng, giữa chị em cùng cha khác mẹ. 

Và đời sống gia đình đâu có phải chỉ mâu 

thuẫn chừng đó. Vợ chồng có khi mâu thuẫn 

với nhau trở nên gay gắt, không thể sống 

chung và phải chia tay, để lại những vết đau 

cho tự thân và những bất hạnh cho những thế 

hệ con cháu trong hiện tại và tương lai. 

Vậy, qua câu chuyên Tấm Cám, đã hiện 

lên cho ta bài học và kinh nghiệm về đời sống 

mâu thuẫn của gia đình và cách giải quyết 

những mâu thuẫn ấy, để tự hoàn thiện đời sống 

gia đình qua đạo lý nhân quả “ở hiền gặp lành; 

gieo gió gặt bão”, để mỗi thành viên trong gia 
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đình tự hoàn thiện lấy bản thân mình và tự 

điều chỉnh đời mình theo định hướng tốt của 

nhân quả, mà chuyện Tấm Cám là một bài học 

rất thật trong đời sống của gia đình. 

Đối với đời sống xã hội cũng vậy. Đời sống 

xã hội chỉ là hình ảnh phóng đại của đời sống 

gia đình và đời sống gia đình là hình ảnh phóng 

đại của đời sống tự thân. Và đời sống tự thân là 

phản ảnh trung thực những hạt giống thiện ác ở 

nơi tự tâm. Những mâu thuẫn tự nội không được 

chuyển hóa, nó sẽ dẫn đến mâu thuẫn đời sống 

tự thân, đời sống gia đình và xã hội. 

Lại nữa, con người tự thân có nhân quả 

của con người tự thân, con người gia đình có 

nhân quả của con người gia đình và con người 

xã hội có nhân quả của con người xã hội. Dù 

nhân quả của mỗi thành phần rộng hẹp có khác 

nhau, nhưng sự liên hệ của các hệ thống nhân 

quả ấy là nghiệp và được tác động bởi duyên, 
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để từ nhân sinh khởi quả báo một cách chính 

xác không hề sai lệch. 

Như vậy, câu chuyện Tấm Cám đã nói gì 

với con người xã hội? Xã hội Ấn độ thời Phật 

được phân chia thành bốn giai cấp rõ rệt gồm: 

Bà La Môn (Brahmana), ấy là giai cấp giáo sĩ; 

Sát đế lợi (Ksatriya), ấy là giai cấp vua chúa, 

nắm quyền uy chính trị; Tỳ xá (Vaisya), ấy là 

giai cấp thương gia, nắm kinh tế và Thủ đà la 

(Sudra), ấy là giai cấp làm thuê mướn hay nô 

lệ; Giai cấp người trong xã hội Trung hoa và 

Việt Nam cũng đã ảnh hưởng Nho giáo và 

phân chia thành bốn giai cấp khác nhau, gồm 

sĩ, nông, công, thương. Những giai cấp như 

vậy, luôn luôn đấu tranh gay gắt với nhau tạo 

ra những mâu thuẫn và xung đột xã hội. 

Cách phân loại các giai cấp người ở trong 

xã hội, tùy theo vùng, tùy theo từng thời kỳ khác 

nhau, và tùy theo từng  tín ngưỡng, tôn giáo và 
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văn hóa đã ảnh hưởng lên đời sống của con 

người trong từng thời kỳ phát triển của xã hội. 

Tuy nhiên, xã hội con người dù có phân 

cấp theo cách nhìn của tôn giáo, hay học 

thuyết chính trị nào đi nữa, thì chung quy, 

chúng không ra ngoài hai thành phần, gồm giai 

cấp thống trị và giai cấp bị trị. 

Những mâu thuẫn chính yếu của xã hội con 

người, ngàn đời vẫn là mâu thuẫn giữa giai cấp 

giàu và nghèo, giữa giai cấp thống trị và bị trị. 

Trong chuyện Tấm Cám, ở mặt xã hội, 

mẹ con Cám là tiêu biểu cho giai cấp thống trị 

và Tấm là tiêu biểu cho giai cấp bị trị. Bụt 

không thuộc về giai cấp thống trị hay bị trị nào 

của xã hội, nhưng lại có khả năng giúp đỡ 

những con người bị áp bức trong xã hội thoát 

khỏi những tình trạng khổ đau của họ, bằng 

tình thương và trí chân thật của Ngài.  
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PHẦN GỢI Ý 

 

Trong câu chuyện Tấm Cám, Tấm là tiêu 

biểu cho thành phần bị áp bức bởi gia đình và 

xã hội. Bụt là tiêu biểu cho Từ bi và Trí tuệ 

xuất hiện trong gia đình và xã hội để che chở 

cho những thành phần bị áp bức ấy.  

Và trong câu chuyện, nếu Tấm là một 

người phật tử có tu học, hiểu được lý nhân 

quả, Tấm sẽ mỉm cười đối với những gì bất 

hạnh của mình. Vì Tấm nhận ra được tính luân 

hồi trong nhân quả liên hệ đến nhiều đời của 

mình. Và khi đã trả hết nghiệp báo với mẹ con 

Cám để làm hoàng hậu, Tấm đã không tiếp tục 

vay lại nghiệp báo ấy. Vì định luật nhân quả 

nghiệp báo xảy ra rất chính xác và rõ ràng cho 

bất cứ ai rằng: “Đã vay thì phải trả. Tiếp tục 
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vay, thì tiếp tục trả. Không trả dưới hình thức 

này, thì cũng phải trả dưới những hình thức 

khác. Chỉ có không vay, thì không trả”.  

Tại sao Tấm mồ côi cha mẹ sớm? Vì 

nhiều đời trong quá khứ, Tấm đã từng là 

những người con coi thường cha mẹ, hất hủi 

cha mẹ và có những hành xử bất hiếu với cha 

mẹ, làm cho cha mẹ đau khổ rất nhiều, với 

nhân quá khứ của Tấm như vậy, nên đời nay 

sinh ra, Tấm phải chịu thiếu thốn tình thương 

của cha mẹ, và nhận lấy thân phận đời sống 

của một em bé mồ côi mẹ cha, ở với dì ghẻ để 

chịu đựng những nỗi đắng cay, ngang trái, phũ 

phàng, đúng như nhân mình đã từng gieo. 

Dì ghẻ của Tấm hiện tại đối xử với Tấm 

như vậy, kết quả xảy ra phản ảnh rất đúng với 

nghiệp nhân trong quá khứ mà Tấm đã gây ra. 

Tấm đã trả kết quả cho nhân ấy không phải 

một đời mà phải trải qua bốn đời luân hồi 
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trong nhân quả. Một đời Tấm làm chim Vàng 

anh, một đời làm cây Xoan đào, một đời làm 

Khung cửi và một đời làm quả Thị. Và khi trở 

thành quả Thị, thì Tấm mới thoát được khổ 

báo bất hiếu mà hưởng được phước báo. 

Nhưng, không may ở trong phước báo 

làm hoàng hậu ấy, Tấm lại tiếp tục tạo ra oan 

nghiệp xấu ác đối với mẹ con Cám. Và như 

vậy, theo định luật luân hồi trong nhân quả của 

sinh tử, sau khi chết, Tấm lại gặp mẹ con Cám 

dưới nhiều hình thức khác nhau, để trả quả báo 

cũ và rồi lại tạo nghiệp báo mới, cứ như vậy 

mà Tấm ở đâu thì Cám ở đó và Cám ở đâu thì 

Tấm ở đó. Tấm và Cám gắn liền với nhau 

không phải chỉ có ý nghĩa trên mặt thực tế, mà 

còn gắn liền với nhau trong ý nghĩa của luân 

hồi trong nhân quả. Nghĩa là nhân quả ở đâu, 

thì luân hồi ở đó; luân hồi ở đâu thì nhân quả ở 

đó. Tác giả dân gian đã sử dụng từ ngữ Tấm 
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Cám, để ẩn dụ cho đạo lý nhân quả luân hồi 

luôn luôn gắn liền với nhau và có mặt trong 

nhau. Với dụng ngữ mang tính ẩn ngữ như vậy 

quá ư là độc đáo.  

Nếu Tấm là một phật tử dễ thương, có tu 

học hẳn hoi, khi đã được thoát nghiệp xấu để 

làm hoàng hậu, cô ấy sẽ thầm cảm ơn mẹ con 

của Cám và tìm cách giúp đỡ cho mẹ con của 

Cám thấy được nhân quả luân hồi để tu tập và 

chuyển hóa những nhân xấu ác, làm dẫn sinh 

những kết quả an lành, thì câu chuyện Tấm 

Cám là rất hay và nó lại được nâng lên tầm 

giáo dục có trí tuệ và từ bi trong đạo Phật. 

Tuy nhiên, câu chuyện Tấm Cám đã giúp 

cho người ta thấy rằng: chết, nghiệp báo vẫn 

còn đó cho ta, và nghiệp có khả năng tái tạo 

cho ta đời sống luân hồi trong nhân quả. Nên, 

ta gieo nhân gì, thì ta gặt quả ấy.  

Và, nếu kết thúc câu chuyện, Tấm sau khi 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   59 

đã có đủ phước báo để làm hoàng hậu, có nhiều 

quyền lực, không có tâm trả thù mẹ con của 

Cám, mà còn biết cảm ơn mẹ con của Cám và 

nâng đỡ mẹ con của Cám với tấm lòng độ 

lượng, hiểu biết và đầy cảm thông, thì câu 

chuyện Tấm Cám là một câu chuyện mang tính 

giáo dục tuyệt vời, đóng góp vào sự an bình của 

gia đình và bình trị của xã hội rất lớn! 

Vì vậy, đọc chuyện Tấm Cám, trong văn 

học cổ tích Việt Nam, ta phải đọc bằng tất cả 

trái tim và khả năng của mình, để ở đó, ta có 

thể phát hiện ra diện mạo của mình, diện mạo 

của gia đình mình, của dân tộc mình và diện 

mạo triết lý, đạo đức, tín ngưỡng, văn hóa, 

chính trị của xã hội. Và từ đó, ta có một hướng 

đi sáng và hoàn chỉnh cho con người tự thân, 

có một định hướng tốt để giáo dục cho gia 

đình và nếu ta là những thành phần lãnh đạo 

đất nước, ta sẽ có một cái nhìn hợp lý, để thấy 
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rõ những mâu thuẫn xã hội do đâu và do đâu 

mà người dân coi thường luật pháp? Nếu 

không hiểu rõ định lý nhân quả nghiệp báo, ta 

không đưa ra được những phương pháp để giải 

quyết những mâu thuẫn của gia đình và xã hội. 

Nếu không hiểu được định luật nhân quả 

nghiệp báo mà thiết lập luật pháp, thì ta càng 

thiết lập luật pháp bao nhiêu, nó lại càng bị 

phản tác dụng bấy nhiêu. 

Triết lý “ở hiền gặp lành, gieo gió gặt 

bão” là triết lý quá cụ thể, mà chuyện Tấm 

Cám trong văn học cổ tích Việt nam, đã 

chuyển tải để cống hiến cho ta một hướng đi, 

một hành động hợp lý, để từ đó cuộc sống tự 

thân nở hoa, cuộc sống của gia đình ổn định và 

xã hội thăng hoa. 

Do đó, nếu đọc chuyện Tấm Cám với tất 

cả tấm lòng, thì ở đó không những ta phát hiện 

và khai quật được những của báu vô giá mà 
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người xưa đã để lại cho ta, không phải chỉ có 

giá trị về mặt khoa học nhân văn, mà còn có 

giá trị rất lớn về khoa học tâm linh, khoa học 

chính trị và xã hội nữa. 

Ngày xưa, đối với ngũ kinh Trung hoa, đức 

Khổng Tử chỉ viết kinh Xuân Thu, còn Dịch, 

Lễ, Thi và Thơ, ông chỉ san định mà không phải 

trước tác. Ngay cả vào thời đức Khổng Tử, ông 

đã không biết tác giả Dịch, Lễ, Thi, Thơ là ai và 

chính những cái không phải là ai đó, mới là cái 

của tất cả mọi người, của cuộc sống, của xã hội 

và của lịch sử loài người. 

Cũng vậy, trong văn học Việt Nam, kho 

tàng chuyện cổ tích Việt Nam, hàng ngàn mẫu 

chuyện, ta không biết nó là của ai, nó đến từ 

những tư duy nào, từ những nguồn văn hóa 

nào, từ những truyền thống tâm linh nào, 

nhưng nó đã được người Việt nam, tiếp thu, 

gạn lọc, đúc kết thành những câu chuyện, có 
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khi mang tính thần kỳ, có khi mang tính ngụ 

ngôn, ẩn dụ hay thời sự, rồi ứng dụng nó vào 

trong những sinh hoạt thực tế, tạo ra những 

thuần phong mỹ tục và văn hóa đặc thù của 

người Việt. Và chính những thuần phong ấy, 

đã giữ gìn được gia phong của một dòng họ, 

quốc phong của một đất nước và cương kỷ của 

xã hội con người. 

Nên, những gì tôi đã khai quật được ở 

trong chuyện Tấm Cám, cũng chỉ là những 

khai quật khiêm tốn, hy vọng có nhiều vị sẽ 

tiếp tục khai quật những giá trị còn tiềm ẩn 

thẳm sâu trong câu chuyện ấy để cống hiến 

cho đời và báo đáp ân xưa! 
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CHUYỆN TẤM CÁM 

                                

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng 

cha khác mẹ là Tấm và Cám. Khi cha mất Tấm 

sống với dì ghẻ là mẹ của Cám. Bà mẹ ghẻ là 

người cay nghiệt, hàng ngày bắt Tấm làm hết 

mọi công việc trong nhà còn Cám thì lêu lổng 

vui chơi. Một hôm bà mẹ biểu hai chị em Tấm 

và Cám ra đồng bắt cá. Bà mẹ dặn : "Hễ đứa 

nào bắt được nhiều cá sẽ được thưởng". Ra 

đồng Tấm siêng năng và quen làm việc nên bắt 

được nhiều hơn, Cám biếng nhác nên không 

được con nào. Trên đường về nhà Cám tìm 

cách đánh lừa Tấm. Ngang chỗ ao kia Cám nói 

với Tấm :- Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm, 

chị xuống ao kia tắm về khỏi bị rầỵ 

Tấm tin thiệt, để giỏ cá nhờ em coi, lội 
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xuống ao gội đầu. Trên bờ Cám trút giỏ cá của 

Tấm vào giỏ mình rồi chạy về nhà trước. Khi 

Tấm bước lên thì giỏ cá không còn. Tấm ngồi 

Tấm khóc, có Bụt hiện ra hỏi: Tại sao con khóc. 

Tấm kể chuyện cho Bụt nghe, Bụt nói: 

- Thôi con hãy nín đi, trong giỏ còn một 

con cá bống. Con đem về bỏ xuống giếng nuôi, 

mỗi ngày đem cơm thừa cho ăn và nói với nó 

thế này :"Bống bống bang bang, Lên ăn cơm 

vàng cơm bạc nhà tao. Chớ ăn cơm hẩm cháo 

hoa nhà người. Nói xong, Bụt biến mất. Tấm 

nghe lời Bụt dặn đem bống về bỏ xuống giếng 

nuôi. Hàng ngày Tấm nhịn ăn nuôi bống. Cá 

mỗi ngày mỗi lớn, người với cá quen nhau, 

Thấy Tấm mỗi ngày đem cơm ra giếng, 

Cám sinh nghi rình theo. Cám nghe và thấy 

được đem về báo lại cho mẹ biết. Sáng ngày 

hôm sau mẹ ghẻ cho Tấm đi chăn trâu ở đồng 

xa, bà ngọt ngào dặn Tấm:- Con ơi, làng mình 
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cấm đồng. Con hãy mang trâu ra đồng xa cho 

ăn, chớ cho ăn đồng nhà làng bắt mất trâu. 

Tấm nghe lời mẹ dẫn trâu đi ăn. Ở nhà 

mẹ con bà mẹ ghẻ ra giếng gọi y như Tấm, cá 

nghe tiếng trồi lên miệng giếng, hai mẹ con Cám 

bắt bống đem vô nhà làm thịt. Đến chiều chăn 

trâu về, Tấm đem cơm ra giếng kêu mãi không 

thấy bống lên biết chuyện chẳng lành Tấm ngồi 

khóc. Bụt lại hiện ra hỏi: - Tại sao con khóc. 

Tấm kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt nói: - Con 

bống của con bị người ta ăn thịt rồi. Thôi con 

hãy nín đi. Về nhà lượm lấy xương cá bỏ vô bốn 

cái hũ và chôn dưới bốn chân giường của con. 

Tấm vô nhà tìm xương cá, nhưng tìm mãi không 

thấy. Có một con gà thấy như vậy nói: - Cục ta 

cục tát! Cho tao nắm lúa tao chỉ xương cho. Tấm 

lấy nắm lúa cho gà, con gà vô bếp bới ra đống 

xương cá bống, Tấm lượm lấy đem bỏ hủ chôn 

dưới bốn chân giường. Ít lâu sau trong nước có 
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hội, Vua cho phép dân chúng vui chơi, trai gái 

trong làng nô nức đi chơi. Mẹ ghẻ không muốn 

cho Tấm đi chơi nên đem ra một đống lúa trộn 

chung với gạo bắt Tấm lựa cho xong. Tấm buồn 

quá nhưng cũng phải làm cố cho mau để còn thì 

giờ đi dự hội. Khi Tấm đang làm việc có bầy 

chim se sẻ bay sà xuống, Tấm kêu bầy chim se 

sẻ :"Rặt rặt xuống nhặt cho tao, ăn hết hạt nào 

thì tao đánh chết". Bầy se sẻ giúp Tấm lựa chẳng 

mấy lúc lúa ra lúa, gạo ra gạo. Nhưng khi xong 

việc Tấm ngồi khóc, Bụt hiện ra :- Tại sao con 

khóc ? Tấm kể : Con rách rưới quá làm sao đi 

xem hội. Bụt nói: - Hãy vào đào bốn cái lọ 

xương cá dưới chân giường thì có đủ, nhưng con 

phải trở về nhà trước khi gà gáy sáng. Tấm vâng 

lời đào lên. Lọ thứ nhất là quần áo, khăn, nón 

trâm cài; lọ thứ hai đôi hài thêu, lọ thứ ba bốn 

con ngựa bé tí, khi đặt xuống đất biến ra bốn con 

ngựa thật; lọ thứ tư một chiếc xe ngựa. Tấm vui 
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mừng bao xiết kể, vội vàng tắm gội thay quần áo 

lên xe đi dự hội. Đến kinh đô xem hội rất vui 

vầy. Hôm nay Hoàng tử mở hội kén vợ. Hoàng 

tử giả dạng thường dân đi cùng đoàn tùy tùng 

len lỏi vào dân chúng để xem. Hoàng tử gặp 

Tấm. Nhan sắc lộng lẫy, quần áo ngựa xe như 

một bà hoàng, Hoàng Tử nghĩ rằng đây là con 

một vị quan trong triều hay là con một đại phú 

trong nước. Hai người nói chuyện ý hợp tâm 

đồng, nhưng khi trời về khuya Tấm chợt nhớ lời 

dặn của Bụt nên vội vả cáo từ đánh xe về nhà. 

Hoàng Tử chưa kịp hỏi tên họ chỗ ở nên sai 

quân hầu theo dấu. Trong lúc vội vả Tấm đánh 

rơi lại một chiếc giày. Quân hầu đem về. Ngày 

hôm sau Vua cha cho một vị quan mang đi khắp 

xứ để cho tất cả đàn bà con gái ai thử vừa sẽ làm 

vợ Hoàng Tử. Khi quan quân đến nhà Tấm, bà 

mẹ ghẻ cho Cám ra thử, nhưng không vừa. Vị 

quan kêu hết trong nhà ra thử, khi Tấm nhìn 
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thấy, nàng biết đó là giày của mình, nàng bước 

đến ướm thử. Khi đặt chân vào vừa khít khao, 

Tấm còn đem ra chiếc thứ hai. Quân lính hò reo 

đem kiệu rước nàng về cung trước sự ghen ghét 

của hai mẹ con Cám. 

Ngày giỗ cha Tấm xin phép về giỗ. 

Thấy Tấm về mẹ con Cám sẵn bụng không ưa 

nên bày mưu giết Tấm. Bà bảo Tấm :- Con hãy 

ra ngoài kia trèo lên cây cau hái xuống một 

buồng mà cúng cha con. Tấm vâng lời trèo lên 

cây cau dưới này bà mẹ ghẻ đốn gốc, Tấm ngã 

xuống ao chết chìm. Bà mẹ ghẻ đem quần áo 

của Tấm mặc vô và đưa Cám về cung dối vua 

rằng :- Chị Tấm không may rớt xuống ao chết. 

Nay Cám là em vào thế chị. 

Hoàng Tử không vui nhưng không nói. 

Khi Tấm chết đuối dưới ao, Tấm hoá ra 

con chim Hoàng Anh bay về tận hoàng thành. 

Ngày kia Cám đang giặt đồ ngoài sân, chim 
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bay đến đậu trên cành hót: - Giặc áo chồng tao 

thì giặc cho sạch. Phơi thì phơi bằng sào chớ 

có phơi hàng rào rách áo chồng tao. 

Chim ở trong hoàng thành hót rất vui tai, 

khi hoàng tử đi đâu nó bay theo đó. Thấy chim 

quyến luyến theo mình Hoàng Tử bảo nó: 

- Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh 

chui vào tay áo. Chim bay đến đậu trên tay 

Hoàng Tử rồi chui vào tay áo. Từ ngày đó 

hoàng tử quyến luyến với chim bỏ quên Cám. 

Cám tức lắm hỏi ý mẹ, bà mẹ ghẻ xúi 

Cám bắt chim ăn thịt rồi nói dối hoàng tử. 

Lông chim Hoàng Anh chôn ở góc vườn 

hoá ra hai cây đào. Khi hoàng tử ra vườn ngự, 

cành là sà xuống che thành vòng như hai cái 

lọng, hàng ngày Hoàng Tử ra đó nằm nghỉ ngơi. 

Cám biết chuyện sai người chặt cây đi 

rồi dối vua. Cây đem đốt ra tro đổ ở ngoài 
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đồng xa. Nơi đó lại mọc lên cây thị cành lá 

xum xuê nhưng chỉ có một trái thơm ngát một 

vùng. Một hôm có bà lão đi ngang qua đó thấy 

trái thị trên cao lấy cái bị ra và nói: 

- Thị ơi, thị rụng vào bị bà, bà đem bà 

ngửi chớ bà không ăn. Bà lão nói xong thị rụng 

vô bị của bà. Bà đem về nhà để trong buồng 

cho thơm. Hàng ngày bà đi ăn xin từ trong trái 

thị chui ra một cô gái nhỏ biến thành cô Tấm. 

Tấm dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm giúp cho bà 

lão. Lần nào đi về bà lão cũng thấy mọi sự gọn 

gàng. Một hôm bà giả bộ đi chợ, nhưng bà 

quay trở về núp ở cánh cửa xem sự thể. Như 

mọi hôm Tấm chui ra làm việc, bà lão thấy 

mừng quá chạy ra lại ôm Tấm rồi xé cái vỏ thị. 

Từ đó Tấm ở với bà giúp bà làm lụng. Bà lão 

có Tấm giúp nên dành dụm làm một quán 

nước bên đường bán cho khách. Tấm giỏi têm 

trầu ngon nên hàng quán đắt khách. 
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Một hôm nọ, hoàng tử đi ngang qua làng 

thấy quán sạch sẽ ghé uống nước ăn trầu. Thấy 

trầu têm cánh phượng giống vợ mình làm thuở 

trước nên hỏi: -Trầu này ai têm? Bà lão đáp: 

Trầu này con gái già têm. - Con gái bà đâu cho 

xem mặt. Bà lão gọi Tấm ra. Khi Tấm xuất hiện 

Hoàng Tử nhận ra vợ mình. Mừng rỡ hỏi sự 

tình và bà lão kể lại. Vua cha cho kiệu rước về 

cung. Vua cha truyền ngôi cho Hoàng Tử và 

tấn phong Tấm làm Hoàng Hậu. Còn mẹ con 

Cám gian ác Vua truyền đem ra xử chém để răn 

đời. Nhưng, Tấm thương mẹ ghẻ và thương em, 

nên xin vua tha tội. Vua chuẩn tấu, nhưng đuổi 

hai mẹ con ra khỏi hoàng cung về làm dân giả. 

Hai mẹ con ra khỏi hoàng thành, trời bỗng nổi 

cơn giông tố, sấm chớp nổi lên đùng đùng, sét 

đánh hai mẹ con Cám chết giữa cánh đồng. 

Nguồn Vietmedia 
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HẠNH PHÚC TRONG THIỀN QUÁN 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng, 

Hôm nay là ngày 13 tháng 02 năm Quý 

Mùi (2003) tại chùa Thuyền Lâm, tôi xin chia sẻ 

với đại chúng bài pháp thoại “Hạnh phúc trong 

thiền quán”. 

Thưa đại chúng, 

Hạnh phúc là ước mơ muôn thuở của tất 

cả chúng ta, nhưng làm thế nào để con người 

chúng ta có hạnh phúc? 

Trong con mắt của thiền quán thì năm 

thứ gồm: tiền tài, sắc tướng, danh vọng, ăn 

uống, ngủ nghỉ được gọi là ngũ dục. Năm thứ 

đó có phải là tạo nên hạnh phúc cho chúng ta 
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không? Và năm thứ đó có phải là tạo ra khổ đau 

cho chúng ta không? 

Nhìn Sâu vào tiền bạc 

Chúng ta nói rằng, tiền tài tạo nên khổ 

đau cho chúng ta là không có hợp lý và lại 

càng không hợp lý khi chúng ta nói ra rằng, 

tiền tài tạo ra hạnh phúc cho chúng ta. 

Đại chúng nhắm mắt lại, nhìn sâu vào 

tiền tài để xem thử có phải rằng, chúng là điều 

kiện tạo nên hạnh phúc cho chúng ta không? 

Và tiền tài có phải là điều kiện tạo nên khổ đau 

cho chúng ta không? Sau khi nhắm mắt để 

nhìn sâu vào tiền tài, Đại chúng có khám phá 

ra chân như của vấn đề không? Chắc chắn tiền 

tài không phải là yếu tố tạo nên hạnh phúc hay 

đau khổ cho chúng ta. Cái mà tạo nên hạnh 

phúc cho chúng ta khi sử dụng tiền tài chính là 

tâm ý. Nếu ta có một tâm ý trong sáng và lành 

mạnh, ta đem tâm ý trong sáng và lành mạnh 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   77 

đó mà sử  dụng và tiếp xúc với tiền tài, và 

hạnh phúc của chúng ta là tùy theo khả năng 

trong sáng và lành mạnh của tâm ý chúng ta, 

trong khi chúng ta sử dụng tiền tài mà hạnh 

phúc của chúng ta được tạo nên. 

Khổ đau trong đời sống của chúng ta 

cũng do tâm ý của chúng ta. Tâm ý của chúng 

ta không lành mạnh, tâm ý của chúng ta mù 

quáng, ta đem tâm ý không lành mạnh và mù 

quáng đó mà tiếp xúc với tiền tài, thì tiền tài sẽ 

làm cho chúng ta khổ đau và thất vọng. 

Sau khi thiền quán sâu như vậy, chúng 

ta mới thấy bài thơ của một nhà thơ nào đó, lên 

án tiền bạc một cách thái quá và không có 

thông minh: 

“Bạc ác chi mi rứa lắm tiền 

Mi xui thiên hạ hóa ra điên...” 

Hay là: 

"Tiền là tiên là Phật 
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Là sức bật của tuổi trẻ 

Là sức khỏe của tuổi già 

Là cái đà danh vọng 

Là cái lọng che thân 

Là cán cân công lý 

Ôi! Tiền là hết ý". 

Nhìn tiền như vậy, chỉ đúng với khía 

cạnh hết sức là hèn yếu, chứ  không đúng với 

khía cạnh tích cực và chính xác. 

Thật ra, tiền bạc đâu có ác mà tâm tham 

của con người mới là ác. “Tham là thuộc tính của 

ác tâm”. 

Phật Giáo không nói tiền là ác hay thiện 

mà nói tham tâm là ác và vô tham tâm là thiện. 

Như vậy, Đại chúng thấy tham tâm là 

chất liệu tạo nên khổ đau trong đời sống của con 

người hay của tất cả chúng ta, và tâm không 
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tham, tâm ấy tạo nên hạnh phúc an lạc cho tất cả 

chúng ta mỗi ngày. 

Tâm ta không tham, thì khi ta sử dụng 

đồng tiền hằng ngày, nó sẽ tạo ra phước đức 

cho ta và nó có tác dụng rất lớn để làm nên lợi 

ích cho bản thân, gia đình, xã hội và cuộc đời. 

Khi ta thiền quán và nhìn sâu vào tiền bạc, 

ta mới có khả năng thấy rõ tính chân như của tiền 

bạc, và mỗi khi ta đã thấy rõ tính chân như của 

tiền bạc rồi, ta mới có khả năng sử dụng tiền bạc 

để đem lại lợi ích cũng như hạnh phúc cho ta và 

cho tất cả mọi người. 

Nhìn sâu vào sắc tướng 

Ta lại tiếp tục đưa đôi mắt thiền quán 

nhìn sâu vào sắc tướng, để thấy rằng, có phải 

sắc tướng làm cho ta khổ đau hay  hạnh phúc 

không? Sắc tướng không phải là yếu tố tạo nên 

khổ đau hay an lạc cho ta. Chính tâm ta mới là 

yếu tố tạo nên hạnh phúc hay khổ đau cho ta. 
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Đại chúng thấy sắc tướng có làm cho ai khổ 

đau không? Người đẹp có làm cho ai khổ đau 

không? Cảnh đẹp có làm cho ai khổ đau 

không? Cá đẹp có làm cho ai khổ đau không? 

Chim đẹp có làm cho ai khổ đau không? Dòng 

sông đẹp có làm cho ai khổ đau không? Mặt 

trăng đẹp có làm cho ai khổ đau không? Đám 

mây đẹp có làm cho ai khổ đau không? Một 

đóa hoa đẹp có làm cho ai khổ đau không? 

Cái đẹp không làm cho ai khổ đau cả, 

chỉ có con người khổ đau, là do con người si 

mê tiếp xúc và bám víu với cái đẹp. Cho nên, 

khổ đau là do ở nơi tâm của con người đầy 

chất liệu si mê, tham lam  mà tiếp xúc với sắc 

đẹp, chứ sắc đẹp nào có làm cho ai khổ đau. 

Sắc tướng có làm cho ai hạnh phúc 

không? Có nhiều người rất là đẹp, nhưng họ đâu 

có hạnh phúc, họ rất là đau khổ, đau khổ đến 

cực kỳ. Việt Nam ai cũng biết nàng Kiều của 
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Nguyễn Du, Kiều là một người rất đẹp nhưng rất 

cực kỳ đau khổ. Đáng lẽ sắc đẹp như Kiều, như 

Tây Thi là một người hạnh phúc chứ, và có 

những hoa hậu thế giới, họ là phải hạnh phúc 

chứ, nhưng không, họ là những người có rất 

nhiều nhu cầu, nhiều nỗi sợ hãi và đau khổ. Như 

vậy, cái gì làm cho họ đau khổ, khi họ đã có sắc 

đẹp? Cho nên, cái làm cho họ đau khổ, chính là 

cái tâm chấp ngã và si mê, vô minh ở nơi họ. 

Khi thiền quán, ta nhìn thật sâu sắc, rồi 

ta mới thấy buồn cười, khi thấy một số  nhà 

thơ lên án "hồng nhan bạc mệnh". Hồng nhan 

mà bạc mệnh là hồng nhan rởm, vì trong hồng 

nhan đó có chất liệu u mê ở trong. Bất cứ hồng 

nhan nào được tạo ra từ vô minh, chấp ngã và 

tham ái đều là hồng nhan bạc mệnh! Hồng 

nhan mà bạc mệnh, vì trong hồng nhan ấy, có 

cái bất toàn, có cái bất hảo, nên nó chỉ là cái 

hồng nhan lừa phỉnh. 
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Trong thiền quán ta thấy, sắc tướng 

không làm cho mình khổ đau, cũng không làm 

cho mình hạnh phúc, mà chính tâm mình đắm 

chìm vào sắc tướng, mới làm cho mình khổ 

đau và tâm không bị kẹt vào sắc tướng, thì tâm 

đó mới làm cho mình hạnh phúc. 

Tâm không bị kẹt vào sắc tướng, khi ta 

tiếp xúc với vạn cảnh, ta vẫn thấy được tự tính 

giai không của vạn cảnh, nên tiếp xúc mà 

thong dong, tiếp xúc mà không bị cảnh vật làm 

chướng ngại. Khi tiếp xúc với vạn cảnh hằng 

ngày, nhưng hằng ngày vẫn thấy được tự tính 

của vạn cảnh là không có tự tính. Chính cái 

không có tự tính đó, mới là cái sự thật của vạn 

cảnh giữa này. 

Biết vậy, nên mình không bị đắm chìm 

vào sắc tướng. Khi một người tiếp xúc với mọi 

cảnh mà không bị hệ luỵ, không bị đắm chìm, 

thì người đó có hạnh phúc, người đó có tự do, 
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người đó có chủ quyền, người đó có an lạc. 

Trái lại, người tiếp xúc với sắc tướng mà tâm 

bị dính mắc, bị vướng và bị kẹt, thì vị đó đứng 

ngồi không có yên, đi cũng đi bồn chồn, đứng 

cũng đứng bồn chồn, nằm cũng nằm bồn chồn, 

ngủ cũng ngủ bồn chồn, ăn cũng phải ăn bồn 

chồn. Ăn phải ăn một cách vội vã, để rượt theo 

cho kịp cái sắc tướng hư huyễn. 

Tại sao họ có hành động như vậy? Tại vì 

họ đã vướng, đã dính, đã kẹt nên sinh ra vậy. 

Cho nên, nhìn vào bước chân của một người bị 

vướng, là  mình biết ngay. Lấy gì mà nhìn? 

Lấy đôi mắt thiền quán mà nhìn sâu vào từng 

bước chân để thấy rõ chủng tử tâm hành đang 

vận hành nơi tâm ý và bước chân của họ. 

Nhìn sâu vào danh tướng 

Ta tiếp tục đưa đôi mắt thiền quán nhìn 

sâu vào  danh tướng, danh tướng có làm cho ai 

khổ đau không? Danh tướng không làm cho ai 
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khổ đau cả,  mà danh tướng cũng chẳng làm 

cho ai hạnh phúc. Sự hạnh phúc là do tâm của 

một người có sự trong sáng, lành mạnh và 

rộng lớn. Khi tâm của một người trong sáng, 

lành mạnh và rộng lớn, họ sử dụng cái danh 

tướng nào, thì cái danh tướng đó, trở thành ra 

trong sáng, lành mạnh, rộng lớn và danh tướng 

đó, có tác dụng đem lại hạnh phúc cho chính 

họ và có tác dụng xây dựng tốt đẹp cho nhiều 

người và cuộc đời. 

Trái lại, người có tâm hồn chật hẹp, tối 

tăm, rách nát, sứt mẻ thì người đó khoác lên 

cái danh tướng nào, thì danh tướng  đó, càng 

trói người đó và làm khổ đau phiền hà cho 

người đó và đốt cháy hết mọi hạnh phúc của 

người đó. 

Điều này ta cũng thấy rất rõ trong xã 

hội, có đôi người cái tâm của họ thì nhỏ, mà 

cái danh tuớng của họ thì rất lớn, nên khi họ 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   85 

trực diện với mọi công việc họ không thể 

kham năng, đưa đến những hành sự bất cập và 

bệnh hoạn. Họ đưa tới bệnh hoạn cho bản thân 

đã đành, mà còn đưa tới bệnh hoạn cho công 

việc, bệnh hoạn cho tổ chức và bệnh hoạn cho 

cuộc đời. Xã hội chúng ta hiện nay có rất 

nhiều bệnh hoạn, trong đó có những bệnh hoạn 

mà con người phần nhiều đắm chìm vào cái 

danh tướng hư huyễn, nên đã làm khổ đau cho 

nhiều người. Dưới đôi mắt thiền quán, danh 

tướng được làm nên bởi cái không phải danh 

tướng và chính cái danh tướng được làm nên 

bởi cái không danh tướng mà ta tưởng rằng là 

có danh tướng thiệt, cho nên ta có khổ đau. 

Danh từ Đại đức, Thượng tọa, Hòa 

thượng trong Phật giáo hay tên gọi chức sắc của 

một số tôn giáo cũng chỉ là một danh tướng, 

biểu thị cho những ý nghĩa tạm thời nào đó, chứ 

không phải là chân nghĩa. Chân nghĩa thì không 
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có tên gọi và không thể gọi tên. Nhưng do ta bị 

kẹt vào danh tướng, khiến ta không vui, khi một 

ai đó không gọi đúng tên ta, không gọi đúng cái 

danh của ta. 

Bằng đôi mắt thiền quán, ta nhìn sâu vào 

các danh tướng, ta thấy rằng, “không có cái 

danh nào gọi là chính danh cả, cái chính danh 

là cái vô danh, chính cái vô danh mới là cái 

chính danh”. Hay nói theo cách nói của văn hệ 

Bát nhã “Không có cái tướng nào gọi là thực 

tướng cả,  chính cái vô tướng mới là cái thực 

tướng của vạn hữu”. 

Như vậy, cái danh tướng đích thực của 

con người, chính là cái không danh tướng. 

Không danh tướng chừng nào, thì người đó có 

hạnh phúc chừng đó, người đó thong thả 

chừng đó và người đó có tự do chừng đó. 

Người nào sống với hữu danh, hữu tướng 

chừng nào, thì người đó bị kẹt chừng đó, bị 
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phiền hà chừng đó. Ngày xưa, khi đức Thế 

Tôn còn tại thế, có một vị quan xuất gia làm 

thầy tỳ kheo, đức Phật dạy cho vị này pháp ly 

dục, tịch tịnh, sống ở trong núi rừng yên tĩnh 

để theo dõi và quán chiếu tâm, vị đó ngồi thiền, 

đi thiền trong rừng cảm thấy thích thú và treo 

võng vào hai gốc cây đu đưa võng qua lại, gió 

mát thoải mái, vị đó nói “u chao! u chao”! 

Khi nghe “u chao” như vậy, các thầy tỳ 

kheo khác, thưa với Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn! 

Vị tỳ kheo đó chán tu rồi, nên đã kêu lên 

những tiếng u chao, u chao”! 

Thế Tôn gọi vị tỳ kheo đó đến hỏi: 

“Sao? Trưa này Thầy sống giữa núi rừng, 

không có hạnh phúc hay sao mà thốt lên mấy 

tiếng u chao, làm cho các thầy khác động niệm 

và đã đến thưa với Như Lai”. 
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Vị tỳ kheo quỳ xuống và Bạch Thế Tôn 

rằng: con hạnh phúc quá, nên con không làm 

chủ được con và con đã thốt lên lời như vậy. 

Thế Tôn hỏi: “Tôn giả thấy hạnh phúc 

như thế nào”? - “Bạch Thế Tôn! Con thấy 

hạnh phúc một cách kỳ lạ, bởi vì trước đó con 

làm quan, đi đâu là có tuỳ tùng bộ hạ đi theo, 

con không hề có tự do, trước khi ăn phải có 

người nếm thức ăn, trước khi ngủ phải có 

người kiểm tra, đi đâu phải có người đi theo 

bảo vệ. Giờ đây đi theo Thế Tôn con bỏ hết, 

con thực hành hạnh ly dục, tịch tịnh, sống giữa 

rừng sâu mà con thấy an toàn hạnh phúc, thảnh 

thơi quá, nên con thấy con hôm nay thực sự là 

hạnh phúc”. 

Qua câu chuyện ấy, ta thấy người mà có 

chủ quyền, người mà có thảnh thơi là người 

không mang bất cứ một danh tướng nào cả, 

còn mang vào trong ta một danh tướng nào đó, 
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thì đời ta bị cái danh tướng đó cột chặt và gây 

phiền nhiễu. Và, ta biết rằng, mang danh tướng 

vào trong ta, thì đời sống của ta trở nên nặng 

nề, nhưng buông bỏ danh tướng, thì ta lấy cái 

gì để buông bỏ? Ta hãy sử dụng tâm vô chấp 

nơi danh tướng mà buông bỏ danh tướng. 

Bấy giờ tôi sinh ra, mẹ và ba tôi cúng 

mụ, đặt cho tôi tên Trí, vậy là tên Trí đã gắn 

chặt cho tôi, cái danh Trí đã gắn chặt vào tôi. 

Khi xuất gia, thầy tôi đặt cho tôi cái tên Thái 

Hòa để phân biệt giữa Thái Hòa với Thái 

Thuận, để phân biệt giữa Thái Hòa và Thái 

Tịnh, để phân biệt giữa Thái Hòa với Thái 

Tuệ,.. Nên, bây giờ nếu tôi nói, tôi không phải 

tên là Thái Hòa thì giữa thế gian này có ai chịu 

không? Nói tôi không phải là thầy Thái Hòa, 

quý vị Phật tử có chịu không? Vậy, tôi phải từ 

chối cái tên đó ở đâu cho có hiệu quả? Tôi phải 

dùng tâm không mắc kẹt vào danh tướng của 
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tôi, mà từ chối cái tên đó ở trong tâm mình. Ở 

bên ngoài thì mình có cái tên gọi như thế, 

nhưng ở trong tâm mình không bị mắc kẹt bởi 

cái tên gọi đó, thì mình mới tự tại và thong 

dong với cái tên đó. 

Cho nên, không có tên mà không bị mắc 

kẹt thì chưa phải là giỏi, có tên, có danh tướng 

mà không bị mắc kẹt mới là giỏi, mới là người 

có thực tài và thực đức. 

Khi một người tu tập mà có khả năng 

làm lợi ích cho đời, thì người đó phải luyện cái 

tâm, để tâm không bị kẹt vào danh tướng, còn 

nếu tu tập mà tâm bị kẹt vào danh tướng, thì 

đương nhiên sự tu hành của mình không có lợi 

ích gì, mà mình cũng chẳng làm được gì lợi ích 

cho cuộc đời! Hễ tâm ta mà kẹt vào danh 

tướng, thì làm cái gì cũng là làm cho cái danh 

tướng của ta thôi và khi đã làm cho danh tướng 

của ta, thì làm sao ta gọi là ta làm cho cuộc đời, 
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và làm sao ta tự cho rằng, ta hiểu và thương 

cuộc đời và ta đang giúp đời. Ta làm mọi công 

việc với cái tâm danh tướng, thì hiệu quả đem lại 

lợi ích cho ta rất ít mà tai họa đem lại cho ta và 

cho mọi người rất nhiều. Càng làm theo danh 

tướng, ta càng mất tự do và càng làm theo danh 

tướng, ta càng mất chủ quyền. 

Tụng kinh Phổ Môn, ta thấy trong kinh 

diễn tả Bồ tát Quán Thế Âm cần hiện thân vị 

Tỳ kheo, liền hiện thân Tỳ kheo mà thuyết 

pháp; cần hiện thân vị Trưởng giả, liền hiện 

thân vị Trưởng giả mà thuyết pháp; cần hiện 

thân vị Tể tướng liền hiện thân vị Tể tướng mà 

thuyết pháp; cần hiện thân vị Bà la môn, liền 

hiện thân vị Bà la môn mà thuyết pháp; cần 

hiện thân một Đồng nam hay một Đồng nữ, liền 

hiện thân một đồng nam hay đồng nữ mà thuyết 

pháp. Bồ Tát Quán Thế Âm làm được điều đó, 

bởi vì tâm của Ngài không bị mắc kẹt vào bởi 
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bất cứ ở nơi một danh tướng nào. Còn nếu, 

Ngài bị mắc kẹt vào ở nơi danh tướng, thì khi 

Ngài hiện tướng đồng nam, thì Ngài vĩnh viễn 

là đồng nam thôi, chứ không thể nào hiện tướng 

đồng nữ được và khi hiện tướng đồng nam để 

thuyết pháp mà không có khả năng hiện tướng 

đồng nữ, thì việc thuyết pháp của Ngài bị hạn 

chế, bị hạn chế bởi thời gian, bị hạn chế bởi 

không gian và bị hạn chế bởi chủng loại. Bởi 

vì, có những không gian có đồng nam mà 

không có đồng nữ, có những không gian có 

đồng nữ mà không có đồng nam. Có những 

không gian và có những thời gian thuận hợp 

cho đồng nam mà không phải đồng nữ, hoặc có 

chủng loại, khi thì nam, khi thì nữ, nếu Ngài chỉ 

kẹt vào tướng nam thì Ngài lại trở ngại với 

tướng nữ, nếu Ngài chỉ kẹt vào tướng nữ, thì bị 

trở ngại với tướng nam, kẹt vào tướng tỳ kheo, 

thì bị trở ngại với tướng người đời, kẹt vào 
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tướng của người đời, thì bị trở ngại bởi tướng 

xuất gia, kẹt vào tướng dân thì trở ngại với 

tướng quan, kẹt vào tướng quan, thì bị trở ngại 

tướng của dân. Cho nên trong đời có những vị 

minh quân mà muốn nghe dân, họ phải cởi áo 

quan, áo vua bỏ một bên và mặc tướng áo của 

người dân mới thân cận với dân và nghe được 

tiếng nói của dân. 

Như vậy, khi thiền quán sâu, ta thấy sắc 

tướng có phải là tạo nên hạnh phúc hay khổ đau 

cho con người không? Hoàn toàn không phải. 

Cái mà tạo nên khổ đau cho con người, 

làm cho mọi hoạt động của con nguời bị hạn 

chế, là do tâm của con người bị dính và kẹt 

vào danh tướng. 

Cái mà tạo nên hạnh phúc cho con 

người, tạo nên cái vĩ đại cho con người, tạo nên 

cái đa dụng cho con người, tạo nên cái đa thù 
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cho con người, tạo nên cái rộng lớn cho con 

người là cái tâm không bị kẹt ở nơi danh tướng. 

Tâm không bị kẹt vào nơi danh tướng, 

nên bất cứ cái danh tướng nào cũng là cái 

tướng của tâm. Nên, ta làm chủ được tâm, thì 

ta sử dụng được danh tướng. 

Bồ tát sống với tâm vô trú, nên bồ tát 

không bị kẹt vào bất cứ danh tướng nào, do đó 

đối với bất cứ danh tướng nào, Bồ tát cũng có 

thể tùy duyên sử dụng để làm lợi ích cho cuộc 

đời. Nên, Bồ tát là những vị sống tự do giữa 

mọi danh tướng. 

Nhìn sâu vào ẩm thực 

Chúng ta tiếp tục đưa đôi mắt thiền quán 

nhìn sâu vào việc ăn uống. Ăn uống có phải là 

tạo nên hạnh phúc hay khổ đau cho chúng ta 

không? Nhìn sâu vào vấn đề này với đôi mắt 

thiền quán, chúng ta thấy ăn uống chỉ là điều 

kiện, chứ không phải là tác nhân. 
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Nếu ta ăn, ta uống với một tâm hồn 

thoải mái, tươi vui thì thức ăn, thức uống đó, 

đi vào trong ta tạo nên những cảm giác tươi 

vui, thoải mái và an lạc. Trái lại, tâm ta quá 

bận rộn, quá lo âu, quá phiền muộn, tâm ta quá 

nhàm chán để tiếp nhận thức ăn, thức uống thì 

thức ăn thức uống đó, là những  điều kiện để đi 

vào trong cơ thể ta và sẽ tạo ra nhiều bệnh 

hoạn và khổ đau cho ta. Bởi vậy, ta phải sửa 

soạn cho cái tâm ta trước khi ăn, chứ không 

phải chỉ sửa soạn cách ăn, không gian ăn và 

thức ăn. 

Người phàm phu chay, thì họ chỉ sửa 

soạn thức ăn, người có học một chút, thì họ 

không những sửa soạn thức ăn mà còn sửa 

soạn cách ăn và không gian để ăn, nhưng 

người có tu, có tuệ giác, thì họ không phải chỉ 

sửa soạn thức ăn, sửa soạn cách ăn, sửa soạn 

không gian ăn mà còn sửa soạn cái tâm để ăn. 
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Cho nên, người phàm phu thấy vấn đề là thấy 

ở ngoài da, người có học một chút, thì thấy vấn 

đề ở nơi thớ thịt và người có thiền quán, thì 

thấy vấn đề là thấy tận cốt tủy của nó. Do thấy 

tận cốt tủy, nên mới sửa soạn tâm ăn, thấy ở 

thớ thịt, nên mới sửa soạn cách ăn và thấy ở 

ngoài da, nên chỉ biết sửa soạn thực phẩm để 

ăn. Ta ăn với tâm không vui vẻ, thức ăn dù 

ngon đến mấy cũng trở thành dở, dù bổ dưỡng 

đến mấy cũng trở thành độc tố. 

Biết vậy, bậc có tuệ giác ở trong đời, họ 

không những chỉ sửa soạn thức ăn, không 

những chỉ sửa soạn cách ăn mà còn sửa soạn 

tâm ăn một cách cẩn trọng, nên khi ăn, họ biết 

nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì, nên ăn 

lúc nào và ở đâu, không nên ăn lúc nào và 

không nên ăn ở đâu. Và trong lúc ăn, nên nói 

với nhau cái gì và cái gì không nên nói với 

nhau, nên nghĩ cái gì và cái gì không nên nghĩ. 
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Cho nên, ta đưa đôi mắt thiền quán nhìn 

sâu vào thức ăn, thức uống, ta biết rõ những 

thực phẩm chỉ là những điều kiện giúp ta ăn, 

mà không phải là cái ăn, không phải là hành 

động ăn, hành động ăn là thân thể và miệng 

của ta. Sự tác động chủ yếu vào hành động ăn 

của thân và miệng lưỡi là tâm ý của ta. Nên, 

khi nhìn vào thực phẩm, ta không nên vội vàng 

lên án thức ăn, thức uống. 

Rượu có làm say ai? Rượu không làm 

say ai cả, rượu chỉ là thức uống vô tri có chút 

men nồng mà thôi, rượu có làm say ai mà lên 

án nó, rau muống, khuôn đậu có làm cho ai say 

mà lên án nó, thịt cá có làm cho ai say và bệnh 

mà lên án nó, bia rượu có làm cho ai bệnh mà 

lên án nó, đậu khuôn, nấm có làm cho ai bệnh 

mà lên án nó, nó chỉ làm cho ta say và bệnh, 

khi tâm ta đã bị chất liệu tham làm say và đã bị 

bệnh tham xâm nhập, và mỗi khi ta đã bị bệnh 
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tham xâm nhập, thì tất cả những cái đó đều có 

khả năng không những làm cho ta say và bệnh, 

mà bất cứ cái gì cũng có thể làm cho ta say và 

phát sinh bệnh cả. 

Thực tế, rượu không làm cho ai say, 

nhưng người tham uống rượu, thì bị say rượu, 

chứ không phải rượu say. Biết vậy,  nên ta 

không có lên án thực phẩm mà lên án cái tâm 

tham lam của nguời tạo ra thực phẩm và lên án 

cái tâm tham lam của ta khi tiêu thụ thực 

phẩm. Cho nên trong đôi mắt thiền quán, thực 

phẩm không có gì để ta lên án. Chúng ta phải 

biết ngay đâu là gốc rễ và đâu là ngọn ngành 

của vấn đề. Khi một sự cố xảy ra trong đời 

sống của ta, của gia đình và xã hội, ta phải biết 

rõ đâu là gốc rễ và đâu là ngọn ngành của vấn 

đề. Khi mà ta thấy rõ gốc rễ của vấn đề, thì ta 

khắc phục những khó khăn do vấn đề đem lại, 

chẳng có gì là khó khăn. Ta không thấy rõ vấn 
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đề, mà ta cố gắng giải quyết, thì vấn đề đã 

không được giải quyết mà chúng lại càng rối 

rắm thêm cho ta, cho gia đình và xã hội. Khi 

một sự cố nó xảy ra trong gia đình ta, trong xã 

hội ta, ta đặt sự cố đó trước mặt, như là một 

đối tượng thiền quán để thấy rõ đâu là gốc rễ, 

đâu là ngọn ngành, và khi ta đã khám phá ra 

chân như của ngọn ngành, chân như của gốc 

rễ, ta giải quyết vấn đề như là ta gặp người 

thương mà cười một nụ cười nhẹ tưng và mọi 

chuyện êm thấm. Trái lại, khi không thấy rõ 

ngọn ngành, không thấy rõ gốc rễ, ta giải quyết 

vấn đề thì ta làm cho vấn đề càng thêm rối 

rắm. Giống như bác sĩ giỏi sờ vào con bệnh là 

biết bệnh và cho thuốc uống, thì có hiệu quả 

ngay, còn bác sĩ không giỏi, thì cứ nghi đau 

bao tử, mổ bao tử không phải, lắp bao tử lại, 

rồi lại nghi gan và mổ gan, mổ gan không 
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phải, lại nghi tim, rồi lại mổ tim. Cứ như thế 

phanh thây bệnh nhân ra và bệnh nhân sẽ chết. 

Trong đời sống chúng ta cũng vậy, khi 

một sự cố xảy ra, ta không có thiền quán để 

nhìn sâu vào sự cố để khám phá sự thật, mà cứ 

suy đoán, hết cái suy đoán này đến cái suy 

đoán khác. Ta suy đoán đúng thì rất ít, mà suy 

đoán sai thì rất nhiều. 

Như vậy, ta đã thấy rõ và đừng bao giờ 

lên án sự ăn uống mà phải biết lên án cái tâm 

tham ăn, tham uống của ta, và ta phải biết 

cách, sửa soạn cái tâm của ta trước khi ăn 

uống, và duy trì sự trong sáng của tâm ta trong 

lúc ăn uống. 

Nhìn sâu vào sự ngủ nghỉ 

Ta đưa đôi mắt thiền quán của ta nhìn sâu 

vào sự ngủ nghỉ để khám phá chân như của nó. 

Khi nghe quý Thầy giảng nói rằng, ngủ 

nhiều thì ngu, do đó có nhiều người liền nghĩ 
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rằng, thức nhiều là trí và không chịu ngủ. Ai hỏi 

tại sao? Họ bảo rằng, hôm đó, đi nghe quý thầy 

giảng, bảo ngủ nhiều là ngu, cho nên nghĩ rằng, 

ngủ nhiều sanh ngu, mình có chút thông minh, 

nên suy luận ngủ nhiều sanh ngu, thì chắc thức 

nhiều sẽ sanh trí, nên bữa nay thức, chứ không 

ngủ nữa, nhưng mới thức hai đêm thì không 

những sanh trí mà còn sanh đại ngu trong cái 

ngu của ngủ nữa. Thức thêm một ngày, rồi thức 

thêm một đêm nữa, thì đúng là cái ngu đó, 

không còn là cái ngu bình thường nữa, mà là cái 

ngu của cái dụng tâm không có trí. 

Ta hãy nhìn sâu vào sự có mặt của trời 

và đất thì ta cũng sẽ thấy được tại sao ta phải 

thức và tại sao ta phải ngủ nghỉ. Ta thức khi 

nào và ta ngủ khi nào. Ban ngày ta thức đó là 

cái thức của trí. Ngủ mà ngủ ban ngày là cái 

ngủ của ngu và cái ngủ ban đêm là cái ngủ của 

trí và thức mà thức ban đêm là cái thức của 
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ngu. Bởi vì ban đêm để mà ngủ, ban ngày để 

mà thức, giờ đây ban ngày ta ngủ, ban đêm ta 

thức, thì không đúng với quy luật của nhân 

duyên, không đúng với quy luật của sự sống. 

Khi mà ta sống không đúng với quy luật của 

sự sống, thì nó sẽ sanh ra rất nhiều bệnh hoạn 

cho ta, rất nhiều tai ách cho ta. Tôi hay hướng 

dẫn cho Tăng sinh “nếu quý vị muốn dậy 3 giờ 

30 sáng để tụng kinh, thì 9 giờ tối phải đi ngủ. 

Nếu 10 giờ 30 tối mới đi ngủ thì 3 giờ 30 sáng 

không thể dậy tụng kinh và ngồi thiền được”. 

Nếu mình muốn dậy 3 giờ 30 sáng mà thức 

khuya quá, tức là cái thức đã lấn sân cái ngủ. 

Trong quy luật đá bóng mà lấn sâu quá thì bị 

phạt. Như vậy, khi cái thức lấn sân cái ngủ thì 

ai phạt? Chính cơ thể mình phạt mình, mà cái 

phạt của cơ thể là cái phạt chính xác. Vì trong 

cơ thể mình bốn chất liệu rắn, lỏng, nhiệt và 

khí, chúng hòa điệu với nhau một cách tuyệt 
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đối. Và tính âm và dương ở nơi mỗi chúng ta 

cũng hòa điệu với nhau một cách tuyệt đối tạo 

nên sự sống. Nên, âm dương lấn sân nhau cũng 

rất nguy hiểm cho sự sống của ta và cũng từ đó 

sinh ra cho ta nhiều sự phức tạp. 

Chất lỏng lấn sân chất nhiệt trong thân 

thể ta, chúng tạo ra sự bất hòa cho cơ thể. 

Trong cơ thể ta chất rắn lấn sân chất lỏng cũng 

sinh ra nhiều chuyện bất ổn cho ta. Thân và 

tâm lấn sân nhau thì ta bất an. Cái bất an của ta 

có gốc rễ từ sự sống không có hòa điệu. Những 

phiền hà trong đời sống của ta và trong đời 

sống của ta không có hạnh phúc là do thân và 

tâm của ta không có sự hòa điệu. 

Tự thân cơ thể của chúng ta hoạt động 

rất mầu nhiệm, mỗi bộ phận tự làm công việc 

của nó và để hỗ trợ cho những bộ phận khác 

một cách tự nhiên. Ví dụ, như giờ dần là ta dậy 

(từ 3 giờ - 5 giờ) sửa soạn cho cơ thể và giờ 
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mão (5 giờ - 7 giờ) là giờ khởi động và  bài tiết 

của ruột già để phế thải những chất cặn bã đi 

ra ngoài, nên việc ăn uống và ngủ nghỉ của ta 

hợp lý, là ta tạo ra những điều kiện hợp lý để 

yểm trợ cho những hoạt động phong, thuỷ, địa, 

hỏa trong ta tương tác và yểm trợ nhau một 

cách hợp lý, nhằm giúp cho các bộ phận trong 

cơ thể của ta hoạt động đúng chức năng của 

nó, tạo ra cho ta một thân thể vô bệnh, bình an 

và hạnh phúc. Nên, ta phải biết sử dụng tâm 

trong sáng để điều khiển thân, yểm trợ những 

bộ phận trong cơ thể của thân, khiến cho các 

bộ phận ấy hoạt động một cách hợp lý. 

Trong đời sống hằng ngày, nếu ta cứ 

tiếp tục tham lam ăn uống và ngủ nghỉ cũng 

như làm việc không có chừng mực, thì lâu 

ngày ta sẽ sinh bệnh, bệnh của thân và bệnh 

của tâm. 
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Như vậy, sự hạnh phúc và an lạc của ta 

không bao giờ phát sinh từ sự van xin, cầu 

cạnh và lại càng không bao giờ phát sinh từ 

lòng tham lam của ta, mà nó phát sinh từ tâm ý 

tham của ta và từ sự biết tiếp nhận và biết điều 

hòa thân và tâm ta một cách hợp lý. 

Cho nên, trong Phật pháp, trạch pháp là 

một điều hết sức quan trọng trong bảy yếu tố 

giác ngộ. Trạch pháp có nghĩa là chọn lựa 

phương pháp thích hợp mà ứng dụng vào trong 

đời sống của mình, và từ sự ứng dụng hợp lý 

đó, mà hạnh phúc, an lạc từ trong ta sinh khởi. 

Cho nên, ta trạch pháp mà sai, chọn pháp mà 

hành sai, thì sẽ đưa tới hậu quả không đúng như 

ý muốn của ta. Ta muốn một đường mà ta làm 

một nẻo. Khi ăn, ta đừng bao giờ ăn no, ăn no 

làm cho người ta mệt và sinh ra sự ngu muội. 

Và ăn cũng không nên ăn thiếu, vì ăn thiếu thì 

ta thèm ăn và luôn luôn nghĩ tới cái ăn. Thèm 
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ăn và chỉ nghĩ tới cái ăn, thì ta không còn là con 

người nữa, nên khiến cho mọi sinh hoạt của ta 

năm duới tầm suy nghĩ và hoạt động của con 

người. Ăn no sinh ngu, ăn thiếu sinh tệ, ăn đủ 

sinh an, ăn với tâm ý tham và từ bi thì sinh 

khởi phước đức và giải thoát. Nên, ăn uống 

quá no là cách ăn uống của loài súc sinh, ăn 

uống quá thiếu là cách ăn uống của loài ngạ 

quỷ, ăn uống không được là thuộc về loài địa 

ngục, ăn uống vừa đủ là cách ăn của những 

bậc có trí ở trên đời, ăn với tâm ý tham và từ bi 

là cách ăn của các bậc thánh trí. Do đó, ta phải 

biết cách ăn để cho hạnh phúc và sự thanh cao 

thực sự có mặt ngay trong đời sống của ta. 

Ngủ cũng vậy, ngủ mà để cho tâm trí 

của ta đờ đẫn thì ngủ làm gì? Cho nên, ta chỉ 

cần ngủ để đáp ứng cho những nhu cầu sinh 

học của cơ thể, mà không phải để cho sự ngủ 

nghỉ vùi lấp cuộc sống của ta. 
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Ta ăn với tâm ly tham, thì ta có hạnh 

phúc, ta ăn với tâm không giận hờn, với tâm 

thư thả thì ta có hạnh phúc. Ta ngủ với tâm ly 

tham, tâm không giận hờn thì ta có hạnh phúc. 

Ta ngủ với tâm lo âu, tính toán để chiếm hữu, 

tâm đầy giận hờn trách móc, thì dứt khoát 

trong giấc ngủ của ta sẽ xuất hiện những cơn 

ác mộng. Cho nên có những người nằm cả 

đêm mà không ngủ thẳng giấc được, cứ chập 

chờn giấc ác mộng này đến giấc ác mộng khác, 

người ngoài nhìn vào, họ thấy ta ngủ, nhưng 

thật ra ta ngủ vỏn vẹn chưa được 2, 3 tiếng 

đồng hồ. Cho nên, ta phải thực tập thế nào, khi 

ngủ là tất cả cho cái ngủ, khi ăn là dùng hết 

tâm hồn của ta cho cái ăn, ta sẽ có cái ăn bình 

an, ngủ là dùng hết tâm hồn cho cái ngủ thì 

giấc ngủ đó sẽ trở nên bình an và ngon lành. 

Thưa đại chúng, 



  Thích Thái Hòa 108 

Chất liệu tạo nên hạnh phúc cho ta đó là 

tâm trong sáng, tâm lành mạnh, tâm rộng lớn, 

tâm không vướng mắc, khi chúng ta tiếp xúc 

với tiền tài, sắc đẹp, danh tướng, ăn uống và 

ngủ nghỉ. 

Tâm của chúng ta mà không trong sáng, 

không lành mạnh và chật hẹp tối tăm, ta đem 

tâm đó mà tiếp xúc với tiền tài, sắc đẹp, danh 

tướng, ăn uống và ngủ nghỉ thì ta sẽ có rất 

nhiều khổ đau. 

Như vậy, hạnh phúc hay khổ đau là do 

tâm ta quyết định, chứ không phải ở nơi tiền 

tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ. 

Chúng ta thấy được điều đó, chúng ta 

nhận ra được điều đó chính là bằng con đường 

thiền quán. Đức Phật nhận ra được điều đó 

bằng con đường thiền quán. Các vị Tổ sư đi 

vững chãi cũng bằng con đường thiền quán, 

nên không vướng mắc. 
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Thưa đại chúng, 

Chúng sanh ở trong cõi Dục thường 

thường cho tham dục là hạnh phúc và vì vậy, 

nên ý dục là Thượng đế tạo ra cho chúng ta ở 

Dục giới, chứ không phải Thượng đế  nào ở 

trên trời. 

Trong ý dục đó, nó đã có chất liệu của 

khổ đau, có chất liệu của bất toàn, nó có chất 

liệu của sự không bình an. 

Chúng sanh ở Sắc giới rất nhẹ về ý dục, 

nhưng rất nặng về ý kiến. Đó là những luận 

điểm, những quan điểm được tác động bởi ý  

thức. Nên, đó không phải là nhận thức đúng. 

Nhận thức ấy không đúng, không phù hợp với 

như lý. Cho nên, nó đưa tới khổ đau cho chúng 

sanh ở nơi Sắc giới. Có người họ đưa ra những 

luận thuyết, những quan điểm và họ tranh cãi 

luận thuyết, tranh cãi quan điểm, phần nhiều là 

từ nơi ý kiến cả. 
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Trong gia đình mình, cũng có lúc thành 

cõi trời Sắc giới, vì cha một ý kiến, mẹ một ý 

kiến, anh một ý kiến, em một ý kiến, chồng 

một ý kiến, vợ một ý kiến, không có ý kiến 

nào thỏa thuận với ý kiến nào cả và gia đình 

mình tan vỡ. Tan vỡ không phải vì thiếu cơm 

ăn, áo mặc, ở nhà lầu, xe hơi. Tan vỡ không 

phải vì  con cái không có công ăn việc làm; tan 

vỡ, không phải vì không có danh; không phải 

tan vỡ, vì mặt mình xấu mà mọi tan vỡ là từ ý 

kiến và vì ý kiến. Vì vậy, ý kiến là Thượng đế 

tạo ra cõi trời Sắc giới. 

Ý tưởng nó tạo ra cõi trời Vô sắc giới, 

tức là thế giới của tư tưởng, mà tư tưởng đó 

được tác động bởi tâm ý. Cho nên, chúng sanh 

ở cõi trời Vô sắc giới, được hình thành bởi ý 

tưởng và do hình thành bởi ý tưởng, cho nên 

quan điểm mình có thể bỏ qua được, nhưng ý 
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tưởng hay lý tưởng thì không thể bỏ qua được, 

vì vậy, nên nó sinh chuyện. 

Đức Phật dạy: 

“Hễ còn ý dục thì còn khổ đau 

Hễ còn ý kiến thì còn khổ đau 

Hễ còn ý tưởng thì còn khổ đau”. 

Chính ý dục, tạo nên chúng sanh ở cõi 

Dục. Ý kiến tạo nên chúng sanh ở cõi trời Sắc 

giới và ý tưởng tạo nên chúng sanh ở cõi trời 

Vô sắc giới. Vì vậy, chúng sinh có ba cõi và 

nẻo luân hồi. 

Cho nên, ý dục đã đốt cháy hạnh phúc 

và an lạc của chúng sanh ở nơi cõi Dục. 

Ý kiến đốt cháy hạnh phúc và an lạc của 

chúng sanh ở cõi trời Sắc giới. 

Ý tưởng đốt cháy hạnh phúc và an lạc 

của chúng sanh ở cõi trời Vô sắc giới. 
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Bởi vậy, trong kinh Pháp Hoa, đức Phật 

dạy “tam giới bất an do như hỏa trạch”. Ba cõi 

không an ví như nhà lửa vậy. 

Ngọn lửa ý dục đốt cháy hạnh phúc và 

an lạc của chúng sanh ở nơi Dục giới; ngọn lửa 

của ý kiến đốt cháy hạnh phúc và an lạc của 

chúng sanh ở nơi Sắc giới và ngọn lửa ý tưởng 

đốt cháy hạnh phúc và an lạc của chúng sanh ở 

nơi cõi Vô sắc giới. 

Chúng sanh trong ba cõi ngày đêm bị 

thiêu đốt bởi ý dục, ý kiến và ý tưởng. Bởi 

vậy, chúng ta muốn hạnh phúc và bình an 

trong ba cõi chúng ta phải làm gì? Chúng ta 

phải tu tập để làm cho ý dục ở trong ta lắng 

xuống, làm cho ý kiến ở trong ta lắng xuống, 

làm cho ý tưởng ở trong ta lắng xuống. 

Ở nơi con người nào ý dục đã lắng 

xuống, ý kiến đã lắng xuống, ý tưởng đã lắng 

xuống, thì người đó có hạnh phúc đích thực, 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   113 

người đó có tự do đích thực, người đó có bước 

đi vững chãi và thảnh thơi đích thực, người đó 

có hạnh phúc và an toàn một cách tuyệt đối. 

Bởi vậy, chúng ta tu tập, ta phải giữ ý 

niệm của chúng ta từng giây từng phút, một ý 

niệm đẩy ta đi rất xa, xa lắm nếu ta không có 

chánh niệm tỉnh giác. 

Vậy, hãy cẩn thận từng ý niệm của 

chúng ta! 

Chép xong ngày 06/05/Quý Mùi (2003) 
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TUỔI TRẺ VỚI TÌNH YÊU 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng! 

Hôm nay là ngày 4/3/ Quý Mùi, tức ngày 

5/4/2003 tại tu viện Bát Nhã, Dambri - Bảo Lộc. 

Nhận lời mời của Thượng tọa Viện chủ, cũng 

như lòng mong mỏi nghe pháp của quý vị trong 

đạo tràng và các anh chị em trong Gia đình Phật 

tử mà tôi có mặt hôm nay, để chia sẻ bài pháp 

thoại Tuổi trẻ với tình yêu đến quý vị. 

Tình yêu là chất liệu vốn sẵn 

Thưa đại chúng, 

Chất liệu tình yêu đã có sẵn trong tất cả  

chúng ta. Ta có mặt trong đời này là do ta có 

chất liệu tình yêu. Chất liệu đó có thể làm cho 

ta đi lên và cũng  có thể làm cho ta đi xuống. 
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Chất liệu tình yêu có sự bao dung, có sự  

hỷ xả, sự không chiếm hữu thì tình yêu đó có 

chất liệu đưa chúng ta đi lên. Đi lên đâu? Đi 

lên để hoàn thành một nhân cách tốt đẹp ở 

trong thế giới con người và chúng ta có thể đi 

lên để hoàn thành một thiên chức tốt đẹp ở 

trong các cõi trời và ta có thể đi lên để hoàn 

thành phẩm chất cao đẹp của một vị Thánh hay 

một vị Bồ tát thanh tịnh hay một vị Phật trong 

tương lai. 

Trái lại, trong chất liệu tình yêu của 

chúng ta có sự ích kỷ, có sự tham đắm, có sự 

mù quáng thì tình yêu đó sẽ đẩy cho chúng ta 

đến thế giới của loài súc sanh, thế giới của loài 

ngạ quỷ, thế giới của loài a tu la và thế giới 

của con người đầy khổ đau. 

Tuổi trẻ chúng ta phải chọn lựa tình yêu 

có chất liệu cao đẹp để chúng ta có cơ hội đi lên. 
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Các vị Bồ tát và  đức Phật có mặt với 

chúng ta, ở trong cõi đời này cũng chính là do 

tình yêu. Tình yêu của các Ngài là tình yêu vị 

tha, tình yêu vô ngã. Vì vậy, nếu tình yêu của 

chúng ta càng rộng lớn bao nhiêu thì chúng ta 

càng có hạnh phúc bấy nhiêu. 

Hãy nhìn bàn tay 

Đại chúng hãy đưa bàn tay  lên, nhìn sâu 

vào và hãy mỉm cười với bàn tay chúng ta 

trong giây phút này. 

Ở trong bàn tay của mỗi chúng ta không 

phải đơn thuần là của chúng ta. Ở trong cuộc 

đời này, không có cha mẹ, chúng ta không bao 

giờ có bàn tay này. Nếu không có tổ tiên ông 

bà, chúng ta không bao giờ có bàn tay này, 

không có đồng loại và các chủng loại, chúng ta 

không bao giờ có bàn tay này. 

Không có chư Phật và Bồ tát, chúng ta 

không bao giờ có bàn tay trọn vẹn xinh đẹp này. 
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Không có mặt trời, mặt trăng, dòng sông, núi 

rừng, cỏ cây ta không bao giờ có bàn tay này. 

Tại sao như vậy? Bởi vì không có cha 

mẹ của chúng ta, thì làm gì có ta và không có 

ta, thì làm sao ta có bàn tay? 

Không có tổ tiên ông bà nội ngoại chúng 

ta thì làm gì có cha mẹ ta. Không có cha mẹ ta 

thì làm gì ta có bàn tay này? 

Và nếu có tổ tiên ông bà cha mẹ ta mà 

không có các vị Bồ tát, đức Phật xuất hiện dạy 

cho tổ tiên, ông bà cha mẹ ta tin nhân quả, bỏ 

nhân ác làm nhân lành, biết thương yêu đồng 

loại và các chủng loại, biết chăm sóc môi 

trường chung quanh thì bàn tay của ta cũng 

không thể có được, mà có chăng chỉ là bàn tay 

tật nguyền, một bàn tay của tội ác. Không có 

mặt trời, ta cũng không thể có bàn tay, vì 

không có năng lượng để tồn tại. Không có trái 

đất thì bàn tay ta cũng không thể tồn tại, vì 
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không có trọng lực nâng đỡ. Không có dòng 

sông ta sẽ không có nước uống, bàn tay ta làm 

sao hiện hữu?! 

Như vậy, chúng ta hãy nhìn sâu vào bàn 

tay ta, để tình yêu đồng loại, tình yêu muôn 

loài và tình yêu thiên nhiên phát sinh và lớn 

mạnh trong ta. 

Ta hãy yêu bàn tay của chúng ta như 

yêu cha mẹ ta, ta hãy yêu bàn tay của chúng ta 

như yêu tổ tiên ông bà nội ngoại của chúng ta, 

ta hãy yêu bàn tay của chúng ta, như yêu quê 

hương của chúng ta và ta hãy yêu bàn tay của 

chúng ta, như yêu chư Phật và Bồ tát vậy. 

Vì chúng ta thấy sự có mặt đích thực 

của bàn tay chúng ta trong cuộc sống và chúng 

ta chăm sóc bàn tay đó mỗi ngày, để bàn tay 

của ta có khả năng tạo dựng hạnh phúc cho 

chính mình và tạo dựng hạnh phúc cho những 

người xung quanh. 
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Chúng ta hãy chăm sóc bàn tay của 

chúng ta ở trong chánh niệm, trong chánh tuệ 

thì bàn tay của chúng ta, mới có khả năng xây 

dựng quê hương và làm đẹp cuộc đời. 

Tình yêu mở lớn con đường 

Nếu ta không thấy rõ giá trị của bàn tay 

chúng ta, thì tình yêu của chúng ta không bao 

giờ có mặt. Mỗi khi rửa tay, chúng ta phải nhìn 

sâu vào bàn tay của chúng ta, chúng ta phải 

rửa sạch bàn tay của chúng ta để chúng ta có 

cơ hội nắm giữ Phật pháp và trao truyền tình 

thương đến cho mọi người và mọi loài. 

Bởi vậy, sau buổi pháp thoại này, quý vị 

rửa tay mỗi ngày, nhưng không phải rửa tay 

như những ngày đã qua, mà chúng ta phải rửa 

bàn tay của chúng ta mỗi ngày trong sự thực 

tập chánh niệm. 

Khi rửa tay, chúng ta phải thấy trong 

bàn tay của chúng ta có cha mẹ, tổ tiên ông bà, 
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nội ngoại, thầy, Tổ, Bồ tát, Thánh hiền, mặt 

trời, mặt trăng, trái đất, dòng sông, phước báo 

nhiều đời… đều đang có mặt ở nơi bàn tay của 

chúng ta. Chúng ta rửa tay một cách sâu sắc 

như vậy, và chúng ta tiếp xúc với bàn tay một 

cách sâu sắc như vậy, thì tình yêu trong chúng 

ta sẽ lớn mạnh mỗi ngày và chúng ta có hạnh 

phúc ngay khi chúng ta đang rửa tay. 

Đại chúng có thấy rằng, Bồ tát Quán 

Thế Âm có đến ngàn cánh tay không? Bồ tát 

Quán Thế Âm không phải chỉ có ngàn cánh tay 

thôi đâu, mà Ngài có vô số cánh tay, bởi vì 

Ngài có tình thương rộng lớn, và từ nơi tình 

thương đó, Ngài đã phát sinh vô số cánh tay để 

giúp đời, để dựng xây cuộc đời, để cứu giúp 

con người, và để cứu giúp chúng sinh . Cho 

nên, Bồ tát Quán Thế Âm rất hạnh phúc là vì 

tình thương của Ngài rất lớn. Thực vậy, tình 

thương càng lớn bao nhiêu, thì hạnh phúc càng 
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lớn bấy nhiêu. Tình thương hẹp bao nhiêu thì 

hạnh phúc hẹp bấy nhiêu và không có tình 

thương, thì vĩnh viễn không có hạnh phúc. 

Quý vị cứ thương đi, quý vị cứ thương 

mọi người đi, quý vị không cần mọi người 

thương lại là quý vị sẽ có hạnh phúc. Hạnh 

phúc là thuộc về người thương, chứ không 

thuộc về đối tượng được thương. Mình thương 

ai là mình có hạnh phúc trước, còn người được 

mình thương chưa chắc họ đã có hạnh phúc. 

Giống như mình giận ai, thì mình đau 

khổ trước và người mình giận, chưa chắc họ đã 

đau khổ. 

Giận ai thì mình tức tối, mình bực bội, 

mình đau khổ, còn người mình giận, họ vẫn đi 

tà tà ngoài phố họ chơi. 

Quý vị cứ nghĩ lại mà xem, người ghen 

mới đau khổ, còn người bị ghen chưa chắc họ 

đã đau khổ, cho nên mình ghen ai, mình giận 
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ai, mình đau khổ trước, còn người bị ghen, bị 

giận chưa chắc họ đã đau khổ. 

Ngược lại, mình thương ai thì mình 

hạnh phúc trước, còn người được thương chưa 

hẳn họ đã có hạnh phúc. Đó là điều quý vị hãy 

lưu tâm, để quý vị có hạnh phúc trong đời sống 

hằng ngày. 

Sau đây, tôi xin chia sẻ bảy nguyên tắc 

chế tác và bảo toàn chất liệu tình yêu hạnh 

phúc trong đời sống hằng ngày của chúng ta. 

1. Phải biết chăm sóc niềm tin và lý 

tưởng cho nhau 

Trong đời sống này không có ai có thể 

sống được một mình. Có đôi người nói rằng ở 

đời này, tôi không cần sống với ai,  tôi chỉ cần 

sống một mình là đủ rồi. Người đó nói như vậy 

là nói dối, là nói không đúng, là nói theo vô 

minh. Giữa đời này không có ai sống một 

mình mà sống được, chúng ta sống được là 
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nhờ chúng ta có sự tương quan với nhau, 

người này có mặt ở trong người kia và người 

kia có mặt ở trong người này. Nhờ sự có mặt 

trong nhau mà chúng ta có thể tồn tại, chứ 

không thể nào mà mình sống một mình, chúng 

ta sống là cần phải có nhau, có hai người, ba 

người, năm người, bảy người,… và trở thành 

đoàn thể với nhau, thì chúng ta phải biết tôn 

trọng nhau, biết chăm sóc niềm tin và lý tưởng 

cho nhau. 

Chúng ta đến với nhau là để chăm sóc 

niềm tin và lý tưởng cho nhau, còn chúng ta 

đến với nhau mà không chăm sóc niềm tin và lý 

tưởng cho nhau, thì chúng ta đến với nhau là 

tạo ra sự khổ đau cho nhau. Đã có khổ đau, thì 

không còn hạnh phúc và đã có khổ đau thì 

không còn có sự an lạc. Tình yêu có hạnh phúc, 

vì chúng ta biết chăm sóc niềm tin và lý tưởng 

cho nhau. Chúng ta đến với nhau, đừng làm cho 
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nhau thất vọng, đừng làm đổ vỡ niềm tin của 

nhau, đừng bao giờ xâm phạm lý tưởng của 

nhau. Bằng chất liệu tình yêu như vậy, chúng ta 

sẽ có hạnh phúc trong đời sống hằng ngày. 

2. Phải biết chăm sóc thân thể và tâm 

hồn cho nhau 

Chúng ta đến với nhau là phải biết chăm 

sóc thân thể cho nhau, chứ không phải đến với 

nhau để lạm dụng thân thể của nhau. 

Nếu chúng ta đến với nhau để lạm dụng 

thân thể của nhau, thì ta sẽ thất vọng và ta sẽ 

tuôn chạy. Bởi vì sao? Bởi vì, thân thể nào rồi 

cũng già nua, rồi cũng hư hao, rồi cũng gầy 

còm và bất tịnh cả. 

Trái lại, chúng ta đến với nhau để chăm 

sóc thân thể của nhau, để chúng ta cùng nhau 

có điều kiện hướng đến tình thương rộng lớn, 

tình thương cao cả. Ta đến với nhau là để giúp 

nhau đóng lại khung cửa hẹp của duyên nghiệp 
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ái tình xưa và cùng nhau mở ra một phương 

trời thương yêu rộng lớn, và ở nơi phương trời 

ấy, trong sự thương yêu ta có hạnh phúc, ta có 

tự do, ta có chủ quyền. Ta đến với nhau mà 

chưa bao giờ làm tổn hại hương sắc và danh 

dự của nhau. Ta đến với nhau mà không bao 

giờ gây bệnh hoạn cho nhau từ thân thể đến 

tâm hồn. Ta đến với nhau là để giúp nhau vượt 

thoát thân thể và tâm hồn của kiếp sống luân 

hồi. Bởi luân hồi là căn để của mọi tai nạn, nên 

ta đến với nhau là để giúp nhau vượt ra khỏi 

tai nạn ấy. Và muốn vượt ra khỏi tai nạn ấy, thì 

ta phải có một thân thể khỏe mạnh và một tâm 

hồn minh mẫn để tu học, bởi vì ta muốn nghe 

pháp mà thân ta bị bệnh hoạn không thể nghe 

được, ta muốn đi thiền hành mà chân ta bị què 

ta không thể đi được, ta muốn đi thiền hành mà 

mắt ta bị mờ thì ta cũng không thể đi được, ta 

muốn nghe chuông để thực tập chánh niệm, 
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nhưng tai ta điếc ta cũng không nghe được, ta 

muốn nghe pháp để hiểu mà tai ta điếc, ta cũng 

không thể nghe được, ta muốn nhìn thầy, 

muốn nhìn bạn, muốn nhìn những người 

thương yêu của mình mà mắt mình mù thì 

cũng không thể thấy được. 

Như vậy, ta phải chăm sóc thân thể của 

ta để đôi mắt ta luôn luôn sáng, tai ta luôn luôn 

thính, mũi ta luôn luôn tinh, miệng chúng ta 

nói rõ, không bị câm ngọng, thân thể của 

chúng ta không bị tật nguyền, để chúng ta đưa 

nhau đi tới với chân trời rộng lớn. Chân trời 

vượt thoát sanh tử, vượt thoát đời sống phàm 

tục. Do đó, chúng ta đến với nhau, thương yêu 

nhau là phải biết chăm sóc thân thể và tâm hồn 

cho nhau mà không phải lạm dụng thân thể và 

tâm hồn của nhau. Đó là điều mà tất cả chúng 

ta phải lưu tâm và quán chiếu hằng ngày. 
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3. Phải biết chăm sóc lời nói cho nhau 

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có 

nhiều khổ đau là do lời nói đem lại, và chúng 

ta có nhiều hạnh phúc cũng do lời nói đem lại. 

Lời nói mang chất liệu chân thật từ sự 

thương yêu và hiểu biết, thì lời nói đó có khả 

năng đem lại hạnh phúc cho ta và cho những 

người chung quanh ta. 

Trái lại, một lời nói cay độc, một lời nói 

châm chích, một lời nói dối trá không những 

chúng đem lại tai họa cho bản thân chúng ta 

mà còn đem lại khổ đau cho những người xung 

quanh ta. 

Bởi vậy, trong đời sống hằng ngày, tình 

yêu phải được nuôi dưỡng từ lời nói chân thật, 

lời nói từ hòa của chúng ta. 

Có khi nghe người bạn nói một câu thôi, 

mà mình hạnh phúc từ ba ngày, đến năm, bảy 
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ngày, có khi hạnh phúc đến một năm hoặc có 

khi hạnh phúc đến cả một đời người. 

Cũng có khi mình nghe một câu nói 

thôi, mà làm cho mình ngủ không được, quằn 

quại cả một đêm, quằn quại cả một tuần, quằn 

quại cả một năm và có khi quằn quại trong 

suốt cả đời người. Có khi chỉ một lời nói, mà 

làm cho người ta đau khổ phải nhảy xuống 

sông tự tử. 

Vậy, ai là người thông minh trong đời, 

muốn tạo dựng hạnh phúc cho mình và cho kẻ 

khác, thì người đó phải biết chăm sóc lời nói 

của mình mỗi ngày, nghĩa là ta nói ra lời nói 

cho có chánh niệm, lời nói cho có tỉnh giác 

chuyển tải chất liệu của tình thương. 

Ta làm ơn giúp cho người gần hết cả 

cuộc đời, nhưng đến giờ phút chót, ta chỉ một 

câu nói thiếu chánh niệm thôi, thì ân của ta đối 

với người kia không còn, mà oán thù lại nổi lên, 
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điều này thường xảy ra rất thực tế trong đời 

sống hằng ngày của chúng ta. Trong đời sống 

của con người bất cứ lúc nào và ở đâu, chiến 

tranh miệng lưỡi cũng có thể xảy ra. Miệng lưỡi 

của chúng ta có thể là vũ khí phá tan hạnh phúc 

của mọi người. Vũ khí hạt nhân chỉ giết hàng 

loạt con người, nhưng chỉ giết một đời người 

thôi, còn lời nói của ta mà ác độc, thì giết người 

không phải một đời mà rất nhiều đời và oán đối 

chập chùng nhiều đời lên nhau. 

Vua mà ăn nói độc ác làm cho muôn dân 

khổ đau, trong gia đình cha mẹ mà ăn nói độc 

ác, thì làm cho con cái  khổ đau, trong dòng họ 

mà ông bà ăn nói độc ác thì cháu con tan nát, 

khổ đau và cháu con mà ăn nói độc ác thì cũng 

làm cho cha mẹ, ông bà khổ đau. Do đó, trong 

đời sống của chúng ta lời nói là hết sức quan 

trọng. Bởi vậy, nguyên tắc chăm sóc tình yêu 

trong đời sống của chúng ta là chăm sóc lời 
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nói của chúng ta mỗi ngày. Chăm sóc lời nói là 

gì? Chúng ta phải khen những gì đáng khen và 

không bao giờ khen những điều không đáng 

khen. Chúng ta không bao giờ chê những điều 

không đáng chê và nên chê những điều cần 

phải chê. Chúng ta khen ai phải biết khen cho 

đúng chỗ, đúng lúc, đúng việc, đúng người, 

đúng pháp. Chúng ta chê ai cũng phải biết 

cách chê cho đúng chỗ, đúng lúc, đúng việc, 

đúng người, đúng pháp. 

Chúng ta biết chăm sóc lời nói của 

chúng ta mỗi ngày, như vậy là chúng ta sẽ có 

hạnh phúc và giúp người có hạnh phúc. 

Đau khổ của chúng ta có gốc rễ từ nơi 

lời nói, thì hạnh phúc của chúng ta cũng có 

gốc rễ từ nơi lời nói, điều này là một sự thật, 

cho nên chúng ta phải biết chăm sóc lời nói 

của chúng ta mỗi ngày, để hạnh phúc của 
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chúng ta có mặt, tình yêu của chúng ta rộng 

lớn trong đời sống của chúng ta. 

4. Phải biết chăm sóc tâm hồn của 

chúng ta mỗi ngày 

Khi ta vui ta lấy tâm hồn của chúng ta 

để vui, khi ta buồn ta lấy tâm của chúng ta để 

buồn. 

Khi ta vui thì cái vui đó được thiết lập 

trên nền tảng của tâm hồn, khi ta buồn thì cái 

buồn cũng được thiết lập trên nền tảng của tâm 

hồn, ngoài tâm không có niềm vui và ngoài tâm 

không có nỗi buồn. 

Vậy, một người thông minh ở trong 

đời, thì người đó phải biết chăm sóc tâm hồn 

cho mình. 

Biết chăm sóc tâm hồn của mình ở đâu? 

Ở đâu và lúc nào, mình cũng phải biết chăm sóc 

tâm hồn của mình cả, chứ không phải mình đến 
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chùa nghe pháp mới chăm sóc, còn khi đi làm 

việc, đi học, đi dạy là bỏ rơi tâm hồn của mình. 

Chúng ta phải chăm sóc tâm hồn của 

chúng ta khi ăn, khi uống, khi nằm, khi ngồi, 

khi đứng, khi đi, khi nói năng… ta phải chăm 

sóc tâm hồn của ta trong tất cả mọi động tác và 

tâm hồn của ta thật sự có mặt ở trong mọi động 

tác của ta. 

Khi rửa chén thì tâm ta cũng phải có mặt 

trong lúc ta rửa chén, tâm ta phải có mặt trong 

động tác rửa chén của ta. Tâm ta có mặt trong 

động tác rửa chén của ta để giúp ta thấy rõ 

những gì ta đang làm một cách trong sáng và có 

ý nghĩa. Ta phải rửa chén bằng bản nguyện, 

chứ không phải bằng bổn phận hay nghiệp lực. 

Do đó, trong lúc rửa chén ta có tự do, ta có chủ 

quyền và hạnh phúc. Ta rửa chén trong bản 

nguyện là ta đang đi trên con  đường của tình 
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yêu rộng lớn và ta đang nuôi dưỡng tình yêu ấy 

một cách thực tế trong đời sống của chúng ta. 

Trong mỗi chúng ta, ai đã không một lần 

rửa chén, ai đã không một lần nấu cơm, ai đã 

không một lần quét nhà, ai đã không một lần đi 

xe, ai đã không một lần bước chân đi, ai đã 

không một lần ngồi xuống, ai đã không một 

lần đứng lên, ai đã không một lần ăn cơm, ai 

đã không một lần uống nước và ai đã không 

một lần mặc áo… đã ăn cơm, đã mặc áo, đã 

đứng dậy, đã ngồi xuống,… trong tất cả các 

động tác đó, ta phải để tâm ta vào, tâm đó là 

tâm chánh niệm, tâm đó là tâm tỉnh giác, tâm 

đó là tâm biết ơn, tâm đó là tâm của thương 

yêu. Ta chăm sóc tâm ta trong hạt giống tỉnh 

giác, hạt giống biết ơn, hạt giống thương yêu 

hiểu biết và những hạt giống ấy sẽ lớn mạnh, 

trong tâm ta, ta sẽ có hạnh phúc bất cứ ở đâu 

và lúc nào. 
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Hạnh phúc không phải là hư ảo, hạnh 

phúc là một chất liệu có thực trong đời sống 

của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chất liệu khổ 

đau có thực trong đời sống của chúng ta, thì 

chất liệu hạnh phúc cũng có thực ở trong đời 

sống của chúng ta. Không có lý do gì mà mình 

cứ nói cuộc đời là biển khổ mênh mông, đời là 

biển khổ, đương nhiên đời cũng là một biển an 

lạc và hạnh phúc tràn đầy. 

Đời là biển khổ, vì trong tâm ta có quá 

nhiều hạt giống sầu muộn, khổ đau, mất mát 

và thất vọng. 

Đời là biển an lạc, vì trong tâm ta có quá 

nhiều hạt giống của tin yêu, thanh tịnh, vị tha, 

bao dung và hỷ xả. 

Vậy, ta chăm sóc tâm ta, là ta chăm sóc 

các hạt giống vị tha, hạt giống bao dung, hỷ xả 

ở nơi tâm ta và ta biết chăm sóc các hạt giống 

tốt đẹp đó ở nơi tâm ta, thì đương nhiên ở đâu, 
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ta cũng có hạnh phúc, ở lứa tuổi nào ta cũng có 

hạnh phúc cả. 

Khi ta biết chăm sóc những hạt giống 

hạnh phúc nơi tâm ta như vậy, và ta biết đem  

hạt giống hạnh phúc đó, chia sẻ cho những 

người thân yêu của chúng ta, và cho tất cả mọi 

người để tất cả cũng đều có tâm hồn hạnh phúc 

như ta. Đó là người biết chăm sóc tâm hồn của 

ta mỗi ngày. 

Các anh chị huynh trưởng Gia Đình 

Phật Tử, nếu quý vị không có tâm hồn đẹp thì 

quý vị không lấy gì để mà chăm sóc đàn em 

của mình. Bởi vì chăm sóc đàn em tức là chăm 

sóc tâm hồn của chúng và quý vị chia sẻ hạnh 

phúc đến đàn em của mình, có nghĩa là chia sẻ 

tâm hồn hạnh phúc của mình đến cho đàn em. 

Bậc làm cha làm mẹ mà chăm sóc hạnh 

phúc của con cái, có nghĩa là quý vị phải biết 

chăm sóc tâm hồn của con cái. Quý vị phải biết 
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chăm sóc con cái của mình, khi nó còn nằm 

trong thai. Ta phải biết chăm sóc tâm hồn cho 

con cái, khi ta mới biết yêu nhau và quyết định 

đi tới với nhau để thành lập đời sống lứa đôi. 

Một bà mẹ mang thai là bà mẹ đó phải 

luôn luôn vui vẻ tươi cười và hỷ xả, người 

chồng thông mình là khi vợ mình mang thai, 

không khi nào tỏ ra nhăn nhó với vợ, không 

bao giờ nói những lời cộc cằn và tỏ ra những 

cử chỉ bạo động với vợ mình; bởi vì khi vợ 

mình buồn thì tâm buồn của vợ tác động lên 

thai nhi và con mình sẽ hấp thụ cái nỗi buồn 

đó, và rồi khi nó lớn lên, tâm của nó cũng bị 

ảnh hưởng bởi những nỗi buồn đó,vì những 

nỗi buồn đó đã có sẵn trong tâm của nó. Điều 

này quý vị có vợ, có chồng rồi, cần phải thực 

tập, những người chưa có vợ, có chồng cũng 

cần phải thực tập, vì mình cũng sẽ có gia đình, 

người đã có gia đình con cháu đã thành thân 
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rồi, cũng phải thực tập, để giáo dục lại cho 

con, cho cháu. Cho nên, mình phải biết chăm 

sóc tâm hồn cho nhau và chăm sóc tâm hồn là 

một điều hết sức quan trọng, để bảo toàn hạnh 

phúc trong đời sống của mỗi chúng ta. 

Phương pháp chăm sóc tâm hồn cho 

nhau, thì không có phương pháp nào hữu hiệu 

bằng phương pháp thực tập chánh niệm, tỉnh 

giác mỗi ngày, và mỗi ngày ta phải thực tập sự 

lắng nghe nhau nói, mọi người và cảnh vật nói, 

và ta cũng phải tập nhìn một cách sâu sắc vào 

mọi sự hiện hữu. 

Chúng ta muốn chăm sóc tâm hồn cho 

nhau mà chúng ta không thực tập chánh niệm, 

tỉnh giác thì chúng ta sẽ không có chánh ngữ, 

chúng ta sẽ không có chánh kiến. Không có 

chánh kiến, chúng ta không bao giờ thấy rõ sự 

thật của cuộc sống và không có chánh ngữ 

chúng ta không bao giờ nói những lời dễ 
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thương, hòa ái và đúng sự thực cho nhau nghe. 

Bởi vậy mà quý vị phải thực tập cho được 

nguyên tắc chăm sóc tâm hồn cho nhau mỗi 

ngày. Bạn bè cũng phải chăm sóc tâm hồn cho 

nhau, mình nói một câu mà có thể đem đến 

hạnh phúc cho gia đình của bạn và cũng có khi 

mình nói một câu mà làm cho tâm hồn của bạn 

úa tàn theo năm tháng. 

Một người đang nỗ lực tu học, đang tích 

cực tu học mà mình nói một câu bài xích, đả 

kích, tự nhiên làm cho tinh thần tu học của bạn 

mình đi xuống và người bạn của mình đang 

giải đãi biếng nhác trên con đường tu học, và 

mình cũng chỉ nói một câu thôi mà bạn mình 

có thể thăng tiến được trên bước đường tu học. 

Trong đời sống hằng ngày quý vị phải thực tập 

như thế này: 

"Nếu có khen ai được thì ta khen, còn 

nếu không khen ai được, thì đừng bao giờ chê 
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quá thẳng thắn. Bởi vì, chê người khác không 

đúng lúc và đúng cách là làm cho họ nhụt chí, 

làm giảm đi khả năng tiến bộ của họ”. 

Cho nên, chúng ta phải biết chăm sóc 

tâm hồn của bạn bè, chồng con, anh em,… biết 

tâm của bạn mình còn yếu mặt nào, mình chăm 

sóc ở mặt ấy, biết tâm của bạn mình đang thăng 

tiến về mặt nào, thì mình nỗ lực giúp cho điều 

kiện, để tâm của bạn mình thăng tiến lên xa. 

Nếu tâm của bạn mình bị kẹt ở mặt nào, thì 

mình tìm cách tháo gỡ để cho tâm của bạn vượt 

ra khỏi tình trạng đang vướng mắc đó. Đó là 

mình biết chăm sóc tâm hồn cho nhau. 

Bậc làm cha làm mẹ, nên để thời giờ ra 

mà chăm sóc tâm hồn cho con cái, nhất là con 

cái vào độ tuổi mới lớn. Tôi đã nhiều lần tiếp 

xúc với giới trẻ và tôi biết rằng, giới trẻ ngày 

nay rất hư hỏng, họ hư hỏng là trong đó có một 

phần của cha và mẹ. Có nhiều người trẻ tâm sự 
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với tôi: "Có đôi lúc con muốn đến ôm ba con 

vào lòng mà không được, bởi vì ba con sống 

như một cái máy, đi làm việc về là vào phòng 

ngồi với máy vi tính, hay ngồi với điện thoại, 

ngồi xong, lại chuẩn bị đi làm, nên con không 

có cơ hội mà tâm sự với ba, để qua ba mà hiểu 

được tâm trạng của những người con trai". Bởi 

vì, họ là con trai, mình là con gái, không thể 

hiểu họ hết được, mà muốn hiểu họ thì phải 

hiểu họ qua cha mình, và cha mình tâm sự cái 

tâm trạng của một người con trai cho con gái 

của mình. 

Con trai cũng vậy, nó rất cần đến sự 

chia sẻ kinh nghiệm của mẹ, bởi vì trong tâm 

hồn của mẹ, đã từng có tâm hồn của người con 

gái 15, 16, 17, 18… 25 tuổi. Bởi vậy, mẹ phải 

nói tâm trạng của những người con gái trong 

những lứa tuổi đó cho con trai mình, bởi vì mẹ 

nói chắc ăn hơn bất cứ người con gái nào nói 
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chuyện của nó với con trai và cha nói tâm hồn 

thời thanh niên của mình, cho con gái mình, 

chắc ăn hơn bất cứ người thanh niên nào nói 

về mình với con gái. 

Nhiều đời sống gia đình đổ vỡ, vì cha 

mẹ bận rộn nhiều công việc, sống có nhiều 

khoảng cách đối với con cái, nên vô tình đẩy 

con trai, con gái của mình ra ngoài xã hội, và 

đã bị rơi vào những cạm bẫy không lành của 

xã hội. 

Cho nên bậc làm cha, làm mẹ phải biết 

chăm sóc tâm hồn cho con trai, con gái của 

mình và bạn bè cũng phải biết chăm sóc tâm 

hồn cho nhau. Bạn trai phải biết chăm sóc tâm 

hồn cho bạn trai rồi còn phải biết chăm sóc 

tâm hồn cho bạn gái nữa, bạn gái phải biết 

chăm sóc cho tâm hồn bạn gái rồi, còn phải 

biết chăm sóc tâm hồn cho bạn trai nữa. 
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Chúng ta biết chăm sóc tâm hồn cho 

nhau như vậy, tức là chúng ta đã biết nuôi 

dưỡng chất liệu tình yêu rộng lớn của chúng ta. 

5. Phải biết chăm sóc quyền lợi cho nhau 

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta 

đánh mất tình cảm của nhau là bởi vì chúng ta 

không biết chăm sóc quyền lợi của nhau và 

tình cảm chúng ta mất mát, vì chúng ta không 

biết hy sinh quyền lợi cho nhau. 

Trong đời sống vợ chồng, trong đời 

sống lứa đôi, trong đời sống bạn bè, trong đời 

sống anh em, chúng ta có thương nhau, khi 

chúng ta biết hy sinh quyền lợi cho nhau, còn 

nếu mỗi người tranh thủ để đạt tới quyền lợi về 

mình, thì cuộc sống cũng sẽ trở thành ra hai 

chiến tuyến, chính đó là có sự đối đầu và 

không bao giờ có sự cảm thông và hạnh phúc. 

Và hạnh phúc có nghĩa là biết chăm sóc quyền 
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lợi cho nhau, mà chăm sóc quyền lợi cho nhau 

là phải biết hy sinh cho nhau quyền lợi. 

Nếu có hai cái khăn, một cái màu hồng 

và một cái màu vàng, thấy bạn mình thích cái 

màu hồng và mình cũng thích cái màu hồng, 

nếu mình tới trước phải lấy khăn màu vàng và 

chuyển khăn màu hồng cho bạn mình. Như 

vậy là tình yêu và tình thương của mình được 

bảo toàn. Trái lại, bạn mình thích khăn màu 

hồng, mình cũng thích khăn màu hồng mà 

mình đến trước lại giành khăn màu hồng là 

tình cảm bạn bè của mình có thể chấm dứt 

ngang đó, nếu không chấm dứt thì cũng sẽ sứt 

mẻ và giảm lần. Đơn giản thế thôi, trong đời 

sống hàng ngày, chúng ta hay nói thương 

nhau, nhưng quả thực quyền lợi, chúng ta 

không thể nhường nhịn cho nhau thì làm thế 

nào để gọi là thương nhau. 
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Như vậy, muốn đi trọn vẹn trên con 

đường của tình thương, đi trọn vẹn trên con 

đường của tình yêu, chúng ta phải biết chăm 

sóc quyền lợi cho nhau và chúng ta phải biết hy 

sinh quyền lợi cho nhau. 

Ví dụ, có một phần quà già hơn một tí, 

một phần quà non hơn một tí, mình là người 

đến trước, mình nên nhận phần non, chứ đừng 

bao giờ nhận phần quà già, phần quà già 

nhường cho bạn đến sau. Đến trước, mình nên 

nhận phần quà xấu và nhường cho bạn đến sau 

nhận phần quà tốt. 

Ta làm được như vậy, thực tập được như 

vậy, thì ta sẽ duy trì được tình thương đối với 

bạn, tình yêu đối với bạn và đó là phép lạ của 

sự duy trì tình thương và tình yêu trong cuộc 

sống hàng ngày của chúng ta. Phép lạ không ai 

ban tặng cho mình cả, mà mình phải có chánh 

niệm, tỉnh giác để nhìn sâu vào từng vấn đề, 
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vào từng sự hiện hữu mà thấy. Tình thương 

của chúng ta phải biết duy trì và thể hiện ở chỗ 

nào? Tình thương của chúng ta phải được thể 

hiện cụ thể từ nơi quyền lợi và từ nơi quyền lợi 

đó, mình phải biết hy sinh cho nhau. 

Quý vị cứ thực tập như vậy, tôi tin chắc 

rằng, ở đâu và lúc nào tình bạn của quý vị 

cũng đẹp và tình yêu lứa đôi của quý vị cũng 

đẹp. Tình thương hay tình yêu lứa đôi không 

bao giờ được bảo chứng bởi luật pháp mà được 

bảo chứng từ sự hy sinh quyền lợi cho nhau. 

6. Phải biết chăm sóc nhân cách và 

đạo đức cho nhau 

Mình thương nhau, mình phải có nhân 

cách, chính nhân cách mới chế tác ra hạnh 

phúc và mới bảo toàn hạnh phúc cho mỗi 

chúng ta. 

Thương nhau mà không có nhân cách sẽ 

đưa nhau xuống hầm hố của khổ đau và 
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thương nhau là phải biết chăm sóc nhân cách 

và đời sống đạo đức cho nhau. 

Tôi có một cặp học trò, họ thương nhau 

và họ quyết định đi tới đời sống lứa đôi với 

nhau. Sau khi quyết định đi tới đời sống lứa 

đôi với nhau, thì họ nói với nhau thế này: 

“chúng mình thương nhau thế này, thì Phật 

luôn luôn ở trên đầu của hai chúng ta và vì 

Phật luôn luôn ở trên đầu chúng ta, cho nên 

anh mà vào bạch Phật và tụng kinh, thì anh 

phải cầu nguyện cho gia đình của em, và em 

vào bàn Phật tụng kinh và cầu nguyện cho gia 

đình của anh, tức là cầu nguyện chéo, anh tụng 

kinh cầu nguyện cho gia đình em và em cầu 

nguyện cho gia đình anh. Như vậy, hai vị ấy 

rất thông minh, họ biết chăm sóc đạo đức cho 

nhau, chăm sóc sự hiếu kính cho nhau. Cho 

nên, trong đời sống hàng ngày, mình muốn 

chăm sóc tình yêu, tình thương rộng lớn, mình 
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phải biết chăm sóc nhân cách và đạo đức cho 

nhau. Chăm sóc nhân cách và đạo đức cho 

nhau, chính là chăm sóc sự hiếu kính của nhau. 

Người chồng phải biết nhắc nhở vợ mình 

luôn luôn đi về thăm ông gia, bà gia của mình. 

Đó là chăm sóc đạo đức, chăm sóc sự hiếu kính 

của nhau. 

Khi người chồng về thăm gia đình, thì 

người vợ nên mua một món quà gì đó, để cho 

chồng về dâng tặng cho ông gia, bà gia của mình 

và ngược lại, khi người vợ về thăm gia đình của 

vợ, thì người chồng mua một món quà gì đó, để 

cho vợ về dâng tặng cho ông bà gia của mình, 

mình đối xử với nhau như thế thì không cách gì 

mà không đẹp, và không cách gì mà không có 

hạnh phúc. Bạn bè cũng vậy, khi đi xa về mua 

quà cho bạn và đồng thời cũng mua quà cho cha 

mẹ bạn, như vậy bạn mình có hạnh phúc không? 
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Bạn mình hạnh phúc không phải là nơi gói quà 

mà là cái tình ở nơi gói quà ấy. 

Ta chăm sóc tình yêu của ta, ta chăm 

sóc tình thương của ta là không những ta chỉ 

chăm sóc nhân cách và đạo đức của ta, mà ta 

còn phải biết chăm sóc nhân cách và đạo đức 

cho người ta thương yêu nữa, ta biết sống như 

vậy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều hạnh phúc 

trong cuộc sống này. 

7. Phải biết chăm sóc sự hiểu biết cho 

nhau 

Thương yêu mà không có sự hiểu biết 

thì sự thương yêu đó cực kỳ nguy hiểm. Yêu 

mà không có sự hiểu biết có thể đưa ta tới mù 

quáng, do đó ta đến với nhau, thương yêu nhau 

tức là chúng ta phải biết chăm sóc sự hiểu biết 

của nhau. Chúng ta tạo mọi điều kiện để cho 

người mà ta chăm sóc, người đó phải có sự 
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hiểu biết và phải nâng sự hiểu biết đó lên một 

tầm cao. 

Ta nâng sự hiểu biết đó lên như thế nào? 

Ta phải nâng sự hiểu biết đó lên bằng nhiều 

cách nhìn khác nhau. Khi đối diện với một sự 

kiện, ta có thể nhìn sự kiện ấy bằng con mắt 

thường tình, nhưng ta cũng có thể nhìn sự kiện 

ấy bằng con mắt của Nhà văn hóa, bằng con 

mắt của Nhà khoa học, bằng con mắt của Nhà 

xã hội học, bằng con mắt của Nhà chính trị học, 

bằng con mắt của Nhà kinh tế học hay bằng con 

mắt của Nhà tôn giáo,… và mỗi cách nhìn như 

vậy, cho ta một cách đặt vấn đề và hiểu vấn đề 

và giúp cho ta có nhiều cách để giải quyết một 

vấn đề. Cách nhìn như vậy, giúp ta hiểu vấn đề 

và giải quyết một vấn đề có nhiều phương pháp 

và hết sức linh hoạt, sống động. 

Như vậy, ta đến với nhau, ta chăm sóc 

sự hiểu biết cho nhau, ta giúp nhau nhìn một 
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sự kiện dưới nhiều góc độ khác nhau, để cho 

sự hiểu biết của ta không bị đóng khung và 

chết cứng. 

Khi ta có sự hiểu biết một vấn đề dưới 

nhiều góc độ, ta mới có khả năng giúp và bảo 

vệ người ta thương yêu một cách có hiệu quả 

và toàn diện. 

Nếu chúng ta thực tập bảy nguyên tắc 

như vậy, trong đời sống hàng ngày của mỗi 

chúng ta qua mỗi động tác đi, đứng, nằm, ngồi, 

nói năng, làm việc, rửa chén, suy nghĩ,… thì 

bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu buồn chán, bao 

nhiêu thất vọng trong đời sống của chúng ta sẽ 

được chuyển hóa. 

Ta thực tập bảy nguyên tắc này, là ta 

thấy ngay đạo Phật là một đạo rất thực tế trong 

cuộc sống con người và hạnh phúc là những 

điều mà ta có thể tiếp xúc được, có thể cảm 

nhận được, chứ không phải là một cái gì đó, 
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treo lơ lững giữa không gian mà chúng ta 

không bao giờ với tới được. Hạnh phúc là điều 

rất thực tế, ta có thể chạm tới được, ta có thể 

chạm tới được an lạc ngay nơi mọi động tác 

trong đời sống hàng ngày của chúng ta. 

Chuyển hóa nghiệp lực 

Khi thực tập được bảy nguyên tắc như 

vậy, tức là trong đời sống, chúng ta đã bắt đầu 

chuyển hóa nghiệp lực để đến với con đường 

của nguyện lực. Ta chuyển hóa con đường 

nghiệp lực để đi đến con đường nguyện lực 

nghĩa là sao? Con đường nghiệp lực là con 

đường không có chủ quyền, đã không có chủ 

quyền, thì không có tự do, đã không có tự do, 

thì không có hạnh phúc. Bị ràng buộc bởi 

nghiệp lực, ta không ưa làm cũng phải làm, ta 

không ưa đi cũng phải đi, ta không ưa cười 

cũng phải cười, ta không ưa khóc cũng phải 

khóc. Cho nên, có những tiếng cười rất đau 
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khổ, “khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt”, vì đó 

là tiếng cười của nghiệp lực. Nên, chúng ta tu 

tập chánh niệm, tỉnh giác là chúng ta áp dụng 

những nguyên tắc này vào trong đời sống hằng 

ngày của chúng ta, để chúng ta chuyển hóa 

nghiệp lực của chúng ta thành nguyện lực. 

Nguyện lực là gì? Là năng lực tự nguyện. Năng 

lực ấy do thấy và hiểu được sự thực mà phát 

sinh và nguyện làm, chứ không phải bị làm; mà 

nguyện sống theo, chứ không phải bị sống theo. 

Cho nên, làm bất cứ cái gì theo bản 

nguyện là ta có hạnh phúc ngay ở trong cái ấy. 

Ta rửa chén theo bản nguyện mà không rửa 

chén theo nghiệp lực, thì rửa chén là một hành 

vi của hạnh phúc; ta rửa chén theo nghiệp lực 

mà không rửa chén theo nguyện lực là ta rửa 

chén ở trong một hành vi của đau khổ. Ta ăn 

theo bản nguyện mà không ăn theo nghiệp lực, 

thì hành động ăn của ta  là hành động ăn của 
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hạnh phúc; ta ăn theo nghiệp lực mà không ăn 

theo nguyện lực, thì hành động ăn của ta là 

một hành động ăn của đau khổ,… 

Nên, mục đích của sự tu tập là chúng ta 

chuyển hóa nghiệp lực thành nguyện lực. Mỗi 

khi chúng ta chuyển hóa nghiệp lực thành 

nguyện lực rồi, thì không có hành động nào 

của ta là không đem lại hạnh phúc cho ta và 

cho tất cả mọi người. 

Cho nên, ta rửa chén mà ta có hạnh phúc 

rất lớn, ta nấu cơm mà ta có hạnh phúc rất lớn, 

ta quét nhà mà ta có hạnh phúc rất lớn. Nghĩa 

là không có cái gì ta đang làm mà không đem 

lại hạnh phúc cho ta, khi tâm ta và đời sống 

của ta được nuôi dưỡng bằng chất liệu của 

nguyện lực. 

Khổ đau là một điều có thực trong đời 

sống hằng ngày của chúng ta; thì hạnh phúc 

cũng là một điều có thực trong đời sống hằng 



  Thích Thái Hòa 154 

ngày của chúng ta. Đau khổ sinh khởi từ 

nghiệp lực của chúng ta, thì hạnh phúc của 

chúng ta, lại cũng có ngay ở nơi nguyện lực 

của chúng ta. Nên, hạnh phúc là một cái gì đó 

rất thực mà ta có thể tiếp xúc được trong từng 

động tác của ta. 

Như vậy, hạnh phúc phải được ta nuôi 

dưỡng bằng nguyện lực, để chúng thực sự có 

mặt ở đây và hôm nay, và để ngày mai ta hiện 

hữu ở bất cứ nơi nào, thì ta cũng hiện hữu bằng 

hạnh phúc từ những việc làm hôm nay. Và khi 

ta đã nuôi dưỡng hạnh phúc của ta bằng nguyện 

lực, thì không có lý do gì, ngày hôm nay ta có 

hạnh phúc mà ngày mai ta không có hạnh phúc; 

không có lý do gì mà ở nơi này ta có hạnh phúc 

mà ở nơi kia ta không có hạnh phúc; không có 

lý do gì mà đời này ta có hạnh phúc mà ở đời 

sau ta không có hạnh phúc. Cho nên, muốn biết 

đời sau ta có hạnh phúc hay không, thì ta hãy 
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nhìn sâu vào sự tu tập của chúng ta ngay từ 

ngày hôm nay để thấy và biết. 

Ta muốn biết trong tương lai, ta đi tới 

một không gian nào đó có hạnh phúc hay 

không, thì ta phải xem sự hạnh phúc của ta 

đang có mặt ở trong giờ này và ở trong cái 

không gian này. 

Cho nên, hạnh phúc của ta trong tương 

lai đang có mặt ở ngay nơi hành động nguyện 

lực này, và hạnh phúc của ta nơi những thế 

giới khác cũng đang có mặt ở nơi không gian 

này. Nên, ta không cần phải rong ruổi tìm cầu 

hạnh phúc và trốn chạy khổ đau, mà chỉ cần 

thay đổi nghiệp lực thành nguyện lực, thì tức 

khắc khổ đau tan biến và hạnh phúc cùng ta có 

mặt. 

Trước khi kết thúc buổi pháp thoại hôm 

này, tôi xin cám ơn Thượng tọa Viện chủ và 

chư Tăng tại tu viện Bát Nhã, đã tạo điều kiện 
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thuận lợi cho Phật tử tại Bảo Lộc và các nơi về 

tại tu viện để tu học. Tôi xin cảm ơn đại chúng 

có mặt hôm nay đã ngồi yên nghe pháp và hết 

lòng thực tập. 

 

Chép xong ngày 7/5/2003 
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TÌM LẠI GỐC RỄ 

VÀ LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Thưa đại chúng! 

Hôm nay là ngày 26 tháng 02 năm Quý 

Mùi, tức là ngày 27 tháng 04 năm 2003 tại Như 

Lai thiền đường chùa Phước Duyên, Thành phố 

Huế, chúng ta thực tập Chánh niệm một ngày. 

Trước khi nghe pháp thoại xin đại chúng ngồi 

thật ngay thẳng, đặt hơi thở trước mặt mình và 

bắt đầu theo dõi để thực tập. 

Khi nghe tiếng chuông, đại chúng tập 

trung tâm ý của mình để cho tâm của chúng ta 

ở trong trạng thái an tịnh hoàn toàn. 

“Nghe chuông phiền não tan mây khói 

Ý lặng thân an miệng mỉm cười 
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Hơi thở nương chuông về chánh niệm 

Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi”. 

Thưa đại chúng, 

Sau khi thực tập nghe chuông xong, tôi 

xin chia sẻ Pháp thoại đến đại chúng với đề tài: 

Tìm lại gốc rễ và làm chủ chính mình. 

Cảnh giác những chàng thanh niên 

Một hôm đức Thế Tôn đang ngồi thiền 

trong một khu rừng vắng, có một đoàn thanh 

niên họ đi và chạy hết sức vội vã. Khi ngang 

qua khu rừng, họ thấy đức Thế Tôn ngồi yên 

lắng, đoàn người đi đến nơi đức Thế Tôn và 

hỏi: “Thưa Ngài, Ngài có thấy một cô thiếu nữ 

vừa chạy ngang qua đây không?” Đức Thế 

Tôn mỉm cười và nói với đoàn thanh niên: 

“Quý vị hỏi cô thiếu nữ ấy để làm gì?” Đoàn 

thanh niên đó trả lời: “Chúng tôi đi tìm cô 

thiếu nữ đó từ sáng đến giờ,  nhưng không tìm 

ra”. Đức Thế Tôn liền nói với đoàn thanh niên 
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đó rằng: “Tại sao quý vị không đi tìm chính 

quý vị mà đi tìm cô thiếu nữ đó để làm gì?”. 

Các chàng thanh niên nghe đức Thế Tôn hỏi 

như vậy, bỗng nhiên họ đứng sựng lại và chăm 

chú nhìn đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn nói tiếp: “Quý vị đi tìm cô 

thiếu nữ đó, quý vị sẽ thất vọng và không có 

hạnh phúc, nhưng mà nếu quý vị đi tìm chính 

quý vị thì quý vị sẽ có hạnh phúc, quý vị sẽ có 

an toàn và sẽ có hy vọng trong cuộc sống”. “Tất 

cả đoàn thanh niên nghe đức Thế Tôn nói như 

vậy, họ đồng ngồi xuống và xin Ngài nghe 

pháp, đức Thế Tôn thương họ và nói pháp cho 

họ nghe. Đức Thế Tôn dạy: 

“Các con tìm lại chính mình, các con sẽ 

có hạnh phúc, sẽ có hy vọng, sẽ có an toàn. Trái 

lại các con không tìm lại chính con mà đi tìm 

cô thiếu nữ hay bất cứ đối tượng nào khác 
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ngoài con, các con sẽ bị khổ đau, sẽ thất vọng 

và không có an toàn”. 

Đức Thế Tôn nói tiếp: “Như Lai sở dĩ 

mà có hạnh phúc, sở dĩ mà có an toàn là bởi vì 

Như Lai đã tìm ra được chính mình, và bởi vì 

Như Lai tìm lại được chính mình, nên Như Lai 

ở đâu cũng hạnh phúc, đi đâu cũng an toàn và 

lúc nào cũng an toàn và hạnh phúc”. 

Ai cũng đi tìm gốc rễ 

Tìm lại chính mình tức là tìm lại nguồn 

gốc của mình. 

Những tín hữu Bà la môn giáo, họ đi tìm 

nguồn gốc của họ từ Phạm Thiên, họ cho rằng 

Phạm Thiên là nguồn gốc của họ, vì họ cho 

rằng, Phạm Thiên sinh ra muôn loài. 

Những tín hữu Do Thái giáo, Kytô giáo 

hay Thiên chúa giáo, Tin lành giáo đi tìm gốc 

rễ của họ từ Thượng đế, vì họ cho rằng, 

Thượng đế là gốc rễ muôn loài. 
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Những tín hữu Hồi giáo đi tìm nguồn 

gốc của họ từ thánh A La, vì họ cho rằng, 

thánh A La là nguồn gốc sinh ra họ. 

Theo thuyết Tiến hóa luận của Darwin, 

ông cho rằng, nguồn gốc của con người là loài 

vượn và ai theo thuyết Tiến hóa luận của 

Darwin, thì họ đi tìm Vượn và trở về gốc rễ 

của họ là sống với loài Vượn ở trong rừng. 

Ngài Thế Thân trong Câu Xá luận cho 

rằng, Nghiệp là nguồn gốc cho mọi sự sai biệt 

của thế gian. Cho nên, bài kệ ở trong luận Câu 

Xá có nói: 

Thế biệt do nghiệp sinh (1) 

Tư cập tư sở tác (2) 

Tư tức thị ý nghiệp (3) 

Sở tác thị thân ngữ (4) 
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(1) - Thế biệt do nghiệp sinh, nghĩa là sự 

sai thù vạn biệt của thế gian, của thế giới này 

đều được sinh khởi từ nghiệp. 

(2) - Tư cập tư sở tác, nghĩa là những hành 

động lệ thuộc với tư và sở tác của tư. Tư chính là 

ý nghiệp, sở tác của tư chính là thân ngữ. 

Như vậy, theo ngài Thế Thân ở trong 

luận Câu Xá, con người đi tìm gốc rễ tức là 

con người trở về và nhận ra được tác nghiệp 

của mình, nhận ra được nhân duyên nghiệp 

quả liên hệ với mình. 

Ở trong kinh A Hàm hay trong kinh 

Nikàya đức Phật dạy: 

“Tâm dẫn đầu các pháp; Tâm làm chủ; 

Tâm tạo tác”. Nghĩa là các pháp thiện, ác, khổ, 

vui, xấu, tốt, mê, ngộ tất cả đều được khởi 

động bởi tâm. 

Kinh Hoa Nghiêm lại bảo rằng: 

“Nhược nhơn dục liễu tri 
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Tam thế nhất thiết Phật 

Ưng quán pháp giới tính 

Nhất thiết duy tâm tạo”. 

Nghĩa là người nào muốn biết hết thảy 

chư Phật trong ba đời, thì hãy quán chiếu tính 

chất của vũ trụ, tất cả đều do tâm tạo thành. 

Như vậy, theo kinh A Hàm và kinh Hoa 

Nghiêm, nguồn gốc của mọi hiện hữu là từ nơi 

tâm mà biểu hiện. Nếu không có tâm thì sẽ 

không có nghiệp. Cho nên, nghiệp mà Ngài 

Thế Thân nói, nghiệp đó được thiết lập trên 

nền tảng của tâm. 

Tiến hóa luận tức là thuyết tiến hóa từ 

cấp thấp đi lên cấp cao, thì sự tiến hóa ấy, 

cũng được thiết lập trên nền tảng của tâm, nếu 

không có tâm thì lấy gì để tiến hóa, không có 

tâm thì lấy gì để tạo nghiệp. Cho nên, mọi sự 

tiến hóa cũng tiến hóa từ nơi tâm và mọi sự tạo 



  Thích Thái Hòa 164 

nghiệp và sai thù của nghiệp, cũng có gốc rễ từ 

nơi tâm. 

Các Tôn giáo cho rằng, thế giới được 

hình thành từ Phạm thiên, Thượng đế, Thánh 

A-la, còn Phật giáo nói rằng, thế giới được tạo 

thành bởi tâm thức. Nếu không có tâm thức thì 

lấy gì để gọi là phàm, lấy gì để gọi là thánh. 

Cho nên, thánh hay phàm, cũng có gốc rễ 

từ nơi tâm, tâm ta có quá nhiều vẩn đục, tâm ta 

có quá nhiều cấu uế, tâm ta có quá nhiều tham 

vọng, có quá nhiều si mê cố chấp thì ta trở 

thành phàm. Tâm ta có nhiều sự bao dung, hỷ 

xả, có tuệ giác, có từ bi, có nhiều chất liệu 

thánh thiện thì ta được xác định là thánh. Do 

đó, ngoài tâm không có phàm, ngoài tâm không 

có thánh; thánh và phàm, tất cả đều được xác 

định bởi tâm, đều được tạo ra bởi tâm. 
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Tâm là gốc rễ 

Điều mà các tôn giáo bạn gọi là Thượng 

đế ở trên trời, điều đó cũng có gốc rễ từ nơi 

tâm. Bởi vậy mà đạo Phật không dạy cho 

người đệ tử đi tìm trời mà đạo Phật dạy cho đệ 

tử đi tìm tâm, ta đi tìm tâm, ta sẽ thấy trong 

tâm ta có trời, trong tâm ta có đất, trong tâm ta 

có tĩnh và động, trong tâm ta có muôn loài 

chúng sinh. 

Trái lại, ta bỏ tâm mà đi tìm trời, ta sẽ 

không bao giờ gặp được trời, nhưng mà chúng 

ta bỏ Thượng đế mà đi tìm tâm, thì không 

những, ta gặp được tâm ta mà còn gặp được 

Thượng đế ở trong tâm ta nữa. Nên tìm lại gốc 

rễ của chính ta, tức là ta trở về với tâm ta, ta 

tiếp xúc với tâm ta. Bởi vậy, đức Phật dạy cho 

các chàng thanh niên không nên đi tìm cô thiếu 

nữ bên ngoài mà hãy đi tìm lại chính mình, có 

nghĩa là tìm lại tâm mình. Ta tìm lại tâm ta và 



  Thích Thái Hòa 166 

chuyển hóa những nhiễm ô trong tâm ta, thì ta 

sẽ có hạnh phúc, sẽ có an toàn, sẽ có sự tiến bộ. 

Khi mà ta đã biết nguồn gốc của ta 

chính là tâm, ta trở về với tâm ta, nhận diện 

tâm ta để ta có thể thấy được cha mẹ của ta ở 

trong tâm ta. Ta phải thấy cha mẹ nào là cha 

mẹ đích thực của ta, cha mẹ nào là cha mẹ 

không đích thực của ta. Nếu cha mẹ nào tới 

với nhau có gốc rễ từ vô minh và ái dục thì 

người cha, người mẹ đó không đích thực là cha 

mẹ của ta. Bởi vì sao? Bởi vì người cha người 

mẹ đó sẽ tạo rất nhiều khổ đau cho ta và cho 

họ trong cuộc sống này, đưa họ và đưa ta triền 

miên ở trong cõi sinh tử luân hồi. 

Những người cha và người mẹ nào đến 

với nhau bằng chất liệu trí tuệ và từ bi và sinh 

ra ta, ta có mặt từ chất liệu trí tuệ và từ bi của 

cha mẹ ta và từ bi của ta, thì người cha, người 

mẹ đó đích thực là người cha, người mẹ của ta. 
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Bởi vì sự có mặt đó, tạo nên sự hạnh phúc cho 

cha mẹ ta và tạo ra sự thoát ly sinh tử cho cha 

ta và cho mẹ ta. 

Khi ta trở về với tâm, tức là ta biết 

nguồn gốc của khổ đau và an lạc, như hai câu 

đối ở chùa Phước Duyên, Huế đã nêu: 

“Nhận trí tuệ vi phụ 

Từ bi vi mẫu 

Tú lệ giang sơn 

An hòa xã tắc 

Ly sinh diệt lộ; 

Thâu vô minh tác phu 

Ái dục tác thê 

Nguy khốn gia phong 

Hàn cơ thiên hạ 

Viễn chân như môn”. 
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Nghĩa là: 

“Nhận trí tuệ làm cha 

Lấy từ bi làm mẹ 

Giang sơn xã tắc 

Tú lệ an hòa 

Vượt khỏi con đường sinh diệt; 

Lấy vô minh làm chồng 

Nhận ái dục làm vợ 

Gia phong nguy khốn 

Thiên hạ cơ hàn 

Lìa xa cửa ngõ chân như”. 

Một gốc hai chồi 

Khi chúng ta thiền quán trở về với gốc 

rễ của ta, ta thấy từ nơi tâm ta, có hai chồi nảy 

sinh. Một chồi liên hệ đến gia đình của huyết 

thống và một chồi liên hệ đến gia đình của tâm 

linh. 
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Chồi gia đình huyết thống đẩy đời sống 

của ta gắn kết với phiền não trong một dòng họ 

và trôi lăn ở trong sinh tử luân hồi; chồi gia 

đình tâm linh đưa mình gắn kết với tâm bồ đề 

và với chư Phật mười phương và đưa mình đi 

tới với đời sống giải thoát và giác ngộ. 

Như vậy, người tu học chúng ta phải 

chuyển hóa gốc rễ huyết thống đi theo khách 

trần phiền não, có những chất liệu vô minh và 

ái dục, đi về phía gốc rễ tâm linh, để có chất 

liệu của trí tuệ và từ bi. Chuyển hóa được bao 

nhiêu, ta có được sự an toàn và sự an lạc bấy 

nhiêu. Nếu chúng ta không chuyển hóa được, 

thì chúng ta vẫn đi theo cái dòng chảy của thế 

gian là dòng chảy của khổ đau, dòng chảy của 

thất vọng, dòng chảy của kiếm tìm. Chúng ta 

phải chuyển hóa như thế nào để ta sống trong 

đời là bậc từ phụ, bậc từ mẫu, mà không phải 

là bậc ái phụ và ái mẫu. Ta phải sống như thế 
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nào để khi lấy vợ, lấy chồng, có con cái ta phải 

là từ phụ, từ mẫu, người cha có trí tuệ, người 

mẹ có từ bi, chứ không phải là người cha và 

người mẹ có chất liệu đơn thuần ái dục. Nếu ta 

làm cha mẹ mà chỉ có chất liệu ái dục, thì chắc 

chắn ta sẽ thất vọng trong lúc làm cha, trong 

lúc làm mẹ. Trái lại, ta làm người cha bằng 

chất liệu trí tuệ, làm người mẹ bằng chất liệu 

từ bi, thì chắc chắn ta sẽ xây dựng được hạnh 

phúc cho ta, cho gia đình ta, ta làm được như 

vậy, thì không những gia đình ta an vui tốt 

đẹp, mà sơn hà cũng tú lệ, non nước cũng xanh 

tươi. Bởi vậy, khi đi tìm nguồn gốc của chúng 

ta, chúng ta phải nhìn sâu và có thể thấy được 

hạnh phúc không phải là một cái gì đó mơ hồ 

mà hạnh phuc là một cái gì đó có thật và tiếp 

xúc được trong đời sống của chúng ta. 

Nếu chúng ta chuyển hóa vô minh thành 

trí tuệ, ái dục thành từ bi. Điều này nếu ta thực 
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tập đúng, ta sẽ có hạnh phúc ngay trong đời 

này, trong thân năm uẩn này. 

Ta hãy nhìn mọi sự vật bằng đôi mắt của 

trí tuệ là ta khám phá ra được sự thật của mọi 

vấn đề, khiến ngoại cảnh của muôn vật không 

đánh lừa được ta. Nếu ta nhìn mọi người hay 

muôn vật bằng tâm từ bi, mọi oán kết giữa ta 

với người, giữa ta với muôn loài chúng sinh 

tức khắc tự hóa giải. Mọi khổ đau của chúng ta 

là từ nơi sự hiểu lầm và ngộ nhận tạo nên. 

Cho nên, khi ta tiếp xúc với tâm là ta 

đang tiếp xúc với cội nguồn của mọi sự hiện 

hữu, cội nguồn của mọi sự sống và ta phải biết 

nuôi dưỡng tâm ta bằng sự an tĩnh để chất liệu 

trí tuệ và từ bi từ đó sinh ra. 

Hãy tự chăm sóc mình 

Giữa đời này mọi sự tồn tại được là nhờ 

thức ăn của nó. Cái xấu tồn tại trong đời sống 

của chúng ta cũng nhờ thức ăn tương thích với 
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nó, nếu không có thức ăn tương thích với cái 

xấu thì cái xấu không thể tồn tại và cái tốt tồn 

tại cũng vậy. Cái tốt tồn tại cũng nhờ thực 

phẩm tương thích với nó, nếu không có thực 

phẩm tương thích với cái tốt, thì cái tốt cũng 

không thể tồn tại được. 

Người ăn trộm từ xưa đến nay có ai thích 

đâu, chính bản thân người ăn trộm, họ vẫn ghét 

người ăn trộm, nhưng người ăn trộm xưa nay 

vẫn tồn tại là bởi vì sao? Bởi vì người ăn trộm 

tồn tại là do chất liệu tham nơi tâm họ nuôi 

dưỡng hành vi trộm cắp của ho. Tham dục là 

thực phẩm nuôi dưỡng hành vi trộm cắp của con 

người. Bậc thánh thiện không nuôi dưỡng tâm 

bằng chất liệu tham dục mà nuôi dưỡng tâm họ 

phải nuôi bằng chất liệu vô tham. Ta chỉ có tâm 

vô tham, khi nào ta có chất liệu trí tuệ, từ bi. 

Nếu không có chất liệu trí tuệ và từ bi ở nơi tâm 
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thì dù cho ta nói vô tham, nhưng trong tâm ta hạt 

giống tham dục vẫn lớn mạnh mỗi ngày. 

Người có trí tuệ là  người thấy rõ nhân 

quả và nghiệp báo. Nhân xấu thì quả khổ, quả 

khổ thì báo khổ, cho nên người đó không 

tham, bởi vì tham là nhân xấu mà nhân xấu thì 

quả khổ và quả khỏ thì đưa đến nghiệp báo để 

thọ nhận quả khổ, cho nên người trí tuệ thấy rõ 

nhân quả thường trực ở trong tỉnh giác như 

vậy, nên họ ly tham và không tham. Họ không 

tham ngay ở nơi tâm họ. 

Người không có trí tuệ hoặc có trí tuệ 

nửa vời, một khi có điều kiện để tham, thì tâm 

tham của họ tức thì khởi lên và có thể trở 

thành người trộm cắp. 

Người có trí tuệ thì không có nghi, vì họ 

hiểu mọi vấn đề một cách tường tận. 

Ta có từ bi thì ta không bao giờ có tâm 

ganh tỵ, nếu có tâm ganh tỵ là ta không có từ 
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bi mà có chất liệu của khát ái. Ganh tỵ được 

tiết ra từ chất liệu của khát ái, cho nên khi 

mình nhìn người nào đó mà tâm ganh tỵ khởi 

lên nơi mình, thì sự khát ái của mình đang còn. 

Mỗi khi chất liệu khát ái có mặt thì chắc 

chắn chúng ta sẽ có nhiều thất vọng và khổ 

đau. Trái lại, mình có chất liệu của từ bi và 

trong chất liệu từ bi đó có trí tuệ, ta sẽ nhận ra 

ngay rằng: 

Giữa đời không có ai hiện hữu giống ai, 

vì sao? Vì không có nhân duyên nghiệp quả 

của ai giống ai cả. Không có cái nào hiện hữu 

giống cái nào và không có cái sở thích nào 

giống cái sở nào cả. Cho nên, mỗi người phải 

tự chăm sóc cái tâm của mình, phải tự chăm 

sóc cuộc sống của mình trong những điều kiện 

tốt đẹp mà mình đang có thể. 

 

 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   175 

Hãy biết cách cư xử 

Chúng ta phải tu tập thật giỏi, để chúng 

ta trở về tiếp xúc với nguồn gốc của mình là 

tâm và nguồn gốc của sự an lạc giải thoát, 

chính là tâm có chất liệu của trí tuệ và từ bi. 

Chúng ta có thể làm vợ, làm chồng, làm anh, 

làm em bằng chất liệu của trí tuệ và từ bi, 

chúng ta có thể làm thầy, làm trò với nhau bằng 

chất liệu của trí tuệ và từ bi, chúng ta làm cha, 

làm con bằng chất liệu của trí tuệ và từ bi. 

Quý vị biết, mật hạnh của ngài La Hầu 

La là luôn luôn làm con của các đấng Giác 

ngộ, khi các đấng Giác ngộ chưa xuất gia, thì 

La Hầu La làm con của các Ngài trong dòng 

dõi huyết thống và khi các đấng Giác ngộ đã 

xuất gia rồi, thì La Hầu La làm con trong dòng 

dõi tâm linh, xuất gia để trở thành pháp tử. 

Cho nên, chúng ta phải làm thầy, làm 

trò, làm cha, làm con, làm chồng, làm vợ, làm 
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anh làm em, làm bạn bè với nhau trong chất 

liệu của trí tuệ và từ bi; chúng ta sẽ có hạnh 

phúc rất lớn, chúng ta có sự an toàn rất lớn. 

Trái lại, chúng ta không làm thầy, làm trò, làm 

cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm anh, làm 

em, làm bạn bè, làm con cái của nhau bằng 

chất liệu của trí tuệ và từ bi, thì chúng ta sẽ 

khổ đau thôi, chúng ta sẽ có oan gia và sẽ có 

nội kết đời đời. Còn chúng ta cư xử với nhau 

bằng chất liệu của trí tuệ và từ bi, dù ở cương 

vị nào chúng ta cũng sẽ có hạnh phúc đời đời. 

Luôn nhớ hình ảnh đẹp 

Cách đây một tuần có một bác sĩ phẩu 

thuật não bộ người Anh, tên là Martin, ông đến 

thăm chùa Từ Hiếu trong lúc quý thầy đang 

quá đường buổi trưa. Ông cứ đi quanh để tìm 

lại một hình ảnh mà ông đã gặp khi ông đến 

chùa Từ Hiếu năm ngoái. Ấy là hình ảnh một 

chú Tiểu đứng quạt hầu quý thầy, khi quý thầy 
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quá đường buổi trưa. Buổi quá đường kết thúc, 

ông Martin gặp quý thầy và thưa rằng: “Năm 

ngoái chúng tôi đến chùa Từ Hiếu này, thấy 

hình ảnh của một chú Tiểu để chỏm đứng quạt 

hầu quý thầy trong lúc dùng cơm, tôi thấy hình 

ảnh ấy rất đẹp. Sau khi chứng kiến hình ảnh 

ấy, tôi về nước kể lại cho bạn bè tôi và bạn bè 

tôi ai cũng muốn có cơ hội đến chùa Từ Hiếu 

để chứng kiến cảnh chú Tiểu để chỏm hầu quạt 

quý thầy trong lúc ăn cơm và trong chuyến về 

chùa Từ Hiếu lần này, có nhiều bạn tôi muốn 

chứng kiến hình ảnh ấy, nhưng lại không thấy 

được hình ảnh ấy nữa”. 

Ông ta bảo: “Đó là một hình ảnh rất đẹp, 

quý thầy ăn cơm yên lặng, chú Tiểu đồng để 

chỏm đứng yên lặng bên thầy cầm quạt, quạt 

nhè nhẹ. Đây là một hình ảnh đẹp tuyệt vời mà 

bấy giờ tôi đã khám phá, nhưng rất tiếc, lúc đó 

tôi không có máy ảnh, nên hôm nay tôi mang 
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theo máy ảnh, nhưng hình ảnh đó không còn 

nữa. Khi ấy  mấy thầy mới giải thích là lúc đó 

chùa mất điện, nên chú Tiểu đồng đứng hầu 

quạt quý thầy. Hôm nay chùa có điện, nên chú 

Tiểu đồng khỏi hầu quạt. Ông ta nói tiếc quá. 

Ông bảo đó là hình ảnh quá đẹp, một hình ảnh 

không thể có ở thế giới phương Tây, một hình 

ảnh không thể có ở trong một xã hội khoa học 

tân tiến như hiện nay”. 

Sau buổi trò chuyện với ông Martin, và 

tôi hứa ngày mai ông lên chùa sẽ thấy lại hình 

ảnh ấy. Đúng, ngày mai ông và bạn bè lên 

chùa thấy lại hình ảnh ấy, quý vị rất thích thú 

và mọi người ai cũng chớp ảnh lia lịa cái 

khung cảnh quý hiếm ấy. 

Sau đó, ông xuống phòng phát hành 

kinh sách, cúng dường cho quý thầy năm trăm 

Anh kim để quý thầy bồi dưỡng. 
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Chiều hôm ấy, vào lớp học, tôi đã chia 

sẻ cho quý thầy Tăng sinh Từ Hiếu thành một 

buổi học. Tôi nói rằng, ông bác sĩ Martin làm 

ra một tháng cả chục ngàn Anh kim mà tại sao 

ông không tự hào với một nền văn minh khoa 

học tân tiến hiện ông đang sống, mà ông lại 

đến Việt Nam một xứ sở chưa phát triển nhiều 

về khoa học tân tiến, để tìm hình ảnh một chú 

Tiểu đồng đứng hầu quạt cho vị thầy, ông tìm 

lại hình ảnh đó là tìm lại hình ảnh thầy trò mà 

hình ảnh ấy đã mất hẳn trong xã hội Tây 

phương, hình ảnh đó cũng đang mất dần trong 

xã hội Đông phương và trong xã hội Việt Nam 

ngày nay. 

Bây giờ ở chùa quý Ông dùng cơm mà 

chú Tiểu để chỏm đứng quạt hầu cũng là hiếm 

có trong chùa, huống gì hình ảnh một người con 

trong gia đình khi cha mẹ ngồi ăn cơm, người 

con đứng một bên mà hầu quạt, quả thật là quá 
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hiếm hoi với xã hội Việt Nam ngày nay. Hình 

ảnh này quý hơn hột xoàn. Ta có thể đi tìm ra 

cái nhà lầu năm bảy chục tầng, nhưng tìm hình 

ảnh người con đứng quạt hầu cha mẹ ăn cơm, 

trò đứng quạt hầu thầy tìm ở nơi nào?! 

Chính vì tìm không ra, cho nên con 

người ngày nay sống trong những cao ốc sang 

trọng vẫn thấy cô đơn, lạnh lùng, vì vậy ông 

Martin đến Việt Nam để tìm lại gốc rễ của 

hạnh phúc, cái gốc rễ của cái đẹp trong đời 

sống con người. Ấy là cái đẹp của tình thầy 

trò, tình của cha mẹ và con cái. 

Tại sao cái hình ảnh đó nó vắng bóng 

trong gia đình, nó vắng bóng trong tự viện? Vì 

con người vốn sinh ra từ vô minh và ái dục, 

cộng thêm môi trường thuận lợi cho vô minh 

và ái dục phát triển nữa. Con người vốn đã 

sinh ra từ vô minh và ái dục, cộng thêm môi 

trường thích hợp cho sự vô minh và ái dục sinh 
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khởi, làm mờ đi những hình ảnh đối xử đẹp 

giữa con người với con người, từ gia đình đến 

xã hội. 

Tuy nhiên, chúng ta không thất vọng, vì 

chúng ta còn niềm tin. Tin vào những gì tốt 

đẹp nơi chính mình và những người chung 

quanh. Chúng ta nỗ lực cùng nắm tay nhau xây 

dựng lại. Chúng ta cần nỗ lực thắp sáng ngọn 

đèn trí tuệ, thắp sáng chất liệu từ bi ở trong 

tâm chúng ta, trong gia đình chúng ta. 

Tập nhìn sâu để hiểu 

Để thực tập phương pháp này xin chia 

sẻ đến đại chúng những điều cần thiết như sau: 

“Ta phải quán chiếu thân ta đúng như 

thân ta, ta phải biết chính xác khi ta đi ra, đi 

vào. Ta phải biết phân biệt và quán sát rõ ràng 

khi ta co, ta duỗi, khi cúi xuống, khi ngẩng lên, 

tuần tự các dung nghi. 
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Ta phải làm hoàn chỉnh ta, khi mặc áo, 

rửa bát, quét nhà, lái xe… ta phải biết ta, một 

cách chính xác khi đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, 

thức, nói năng và im lặng”. 

Ta phải biết gốc rễ thân ta là từ đâu? 

Nếu có gốc rễ từ vô minh và ái dục, thì ta cũng 

phải biết điều đó để chuyển hóa, nếu ta không 

biết rõ điều đó, thì chúng ta sẽ bị khổ đau bởi 

thân. 

Cho nên, ta phải quán chiếu thân ta đúng 

như thân ta, có nghĩa là thân ta có gốc rễ từ vô 

minh và ái dục của ta và cha mẹ ta, ta phải biết 

rõ điều đó, rồi ta bắt đầu chuyển hóa hạt giống 

vô minh thành hạt giống trí tuệ, ta chuyển hóa 

hạt giống ái dục trong ta thành hạt giống từ bi. 

Khi mà ta đã thấy rõ thân ta có gốc rễ từ vô 

minh và ái dục để chuyển hóa hạt giống vô 

minh và ái dục ở nơi thân tâm ta thành hạt 

giống trí tuệ và từ bi, cái biết như vậy, gọi là 
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cái biết của chánh kiến, cái quán chiếu như 

thế, gọi là chánh tư duy. Khi mà ta đã có cái 

thấy của chánh kiến, cái quán chiếu của chánh 

tư duy, cái tư duy của chánh tư duy, tức là ta 

đã nuôi dưỡng chánh kiến và chánh tư duy 

trong đời sống hàng ngày của ta và ta phải biết 

một cách chính xác, khi ta đi ra, đi vào, ta từ 

đâu mà đi ra, ta từ đâu mà đi vào. Ngày nào 

cũng đi ra, cũng đi vào mà mình có biết 

không? Nếu không biết, thì như vậy, sự đi ra, 

đi vào của chúng ta không có một chút chủ 

quyền nào cả. Tự mình đã đánh mất chủ quyền 

của cuộc sống ngay từ điểm cơ bản, mà đòi hỏi 

có tự do, một đòi hỏi phi lý, một đòi hỏi ảo 

tưởng, một đòi hỏi mà không một ai có thể đáp 

ứng nổi. Ta chỉ có hạnh phúc, ta chỉ có an 

toàn, khi ta đi ra, ta biết ta đi ra và ta đi ra từ 

đâu; ta đi vào, ta biết, ta đi vào từ đâu. Cái biết 
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đó, không phải là cái biết mơ hồ mà là cái biết 

chính xác. 

Một người đệ tử Phật tu tập có chánh kiến 

và chánh tư duy, họ biết rất rõ, ta từ nơi tâm ta 

mà đi ra và ta cũng từ nơi tâm ta mà đi vào. 

Từ nơi vọng tâm mà đi ra, ta sẽ triền 

miên trong sinh tử và khổ đau, từ nơi chơn tâm 

mà đi ra, ta sẽ có hạnh phúc và an lạc. 

Từ nơi tâm từ bi mà đi ra, ta sẽ có nhiều 

hạnh phúc và an lạc, ta sẽ không có sự thù oán 

giữa ta với mọi người, giữa ta với muôn loài. 

Từ nơi trí tuệ mà đi ra, ta không còn sự 

sai lầm, không còn sự sân hận. Ta từ nơi tâm 

từ bi mà đi ra, từ nơi trí tuệ mà đi ra. Từ nơi 

tâm từ bi mà đi ra để làm đẹp cuộc đời; từ nơi 

trí tuệ mà đi ra là để thăng hoa chính ta, thăng 

hoa cuộc đời lên chỗ cao đẹp, lên chỗ rộng 

lớn. Cho nên, ta phải biết chính xác khi ta đi 

vào, ta tu tập là để đi ra khỏi sinh tử, ta phát 
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khởi đại bi là để đi vào cõi sinh tử sống cùng 

với mọi người, chia sẻ niềm vui với nỗi khổ 

cùng mọi người. Bởi vì biết thế gian có rất 

nhiều khổ đau, mỗi người có một khổ đau, mỗi 

người có một niềm tủi hận và từ khổ đau này 

sinh khởi ra khổ đau khác, từ tủi hận này sẽ 

sinh khởi ra vô số tủi hận khác. 

Vì vậy, người đệ tử Phật phải biết đi ra 

khỏi sinh tử và đi vào lại để cứu giúp những kẻ 

khổ đau. Cho nên, khi ta đi ra, ta phải biết 

chính xác ta từ đâu mà đi ra và đi vào, ta cũng 

phải biết chính xác ta từ đâu mà đi vào, chứ 

không phải đi ra, đi vào theo bản năng. 

Đại chúng thấy, người đời cũng đi ra, đi 

vào, người đệ tử Phật cũng đi ra, đi vào, nhưng 

hai con người đó khác nhau một trời một vực. 

Vậy, chúng ta bắt đầu thực tập, đi ra là 

ta biết ta đi ra và đi ra từ đâu, ta nhìn cho sâu 

để thấy. 
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Đi vào là ta biết ta đi vào và đi vào từ 

đâu, từ đâu mà vào, ta phải nhìn thật sâu để 

thấy. 

Trong quá trình thực tập như vậy, ta làm 

chủ động tác vào và ra của ta. 

Không phải chỉ đi ra, đi vào mà ta cũng 

phải biết từ đâu ta thở ra và từ đâu ta thở vào. 

Ta thở ra với chất liệu nào thì tạo ra sự 

an lạc cho ta, ta thở ra với chất liệu nào thì tạo 

ra sự khổ đau cho ta. 

Từ đâu ta thở vào, ta thở vào với chất 

liệu nào thì tạo ra sự an lạc cho ta, ta thở vào 

với chất liệu nào thì tạo ra sự khổ đau cho ta. 

Cho nên, thở vào hay đi ra, người đệ tử 

Phật phải có chủ quyền trong động tác đi vào 

hay đi ra của cơ thể hay hơi thở của mình. 

Chúng ta cũng phải thực tập và quán 

xét rõ ràng khi ta co, ta duỗi và tuần tự các 

dung nghi. 
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Co và duỗi là một động tác có thực ở 

trong đời sống của chúng ta, co và duỗi là một 

động tác có thực ở trong đời sống của mọi sinh 

vật, co và duỗi là một động tác có thực ở trong 

đời sống của các loài thảo vật, co và duỗi là 

một động tác có thực ở trong đời sống của mọi 

sự hiện hữu ở trong trời đất. Nhưng, co và duỗi 

là động tác có thực trong mọi sự hiện hữu mà 

ta không khám phá ra được sự co duỗi này, 

nên ta sống không có an lạc, không có hạnh 

phúc và không có thú vị được. 

Loài người co duỗi ta rất dễ thấy. Loài 

vật co duỗi ta cũng dễ thấy. Nhưng, loài thảo 

mộc co duỗi ta khó thấy hơn, vì nó co duỗi rất 

tinh tế. Phải tĩnh tâm, thiền quán ta mới thấy 

được sự co duỗi này. 

Ban ngày nó co như thế nào? Nó duỗi 

như thế nào? Ban đêm nó co như thế nào và nó 
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duỗi như thế nào, khi ta nhìn vào một cây hay 

một bông hoa. 

Cũng vậy, có khi nào ta thấy mặt trời co 

và duỗi không? Khi mặt trời mới lên nóng bức 

như thế nào? Buổi trưa như thế nào? Xế chiều 

như thế nào? Mặt trời co duỗi trong hoàng hôn 

như thế nào? Mặt trời co duỗi theo từng 

khoảnh khắc cùng với những điều kiện đồng 

hành liên hệ với nó mà các nhà khoa học gọi là 

hệ Thái dương. Do sự co duỗi của mặt trời làm 

cho không gian có sự chuyển động khiến ánh 

nắng và sức nóng ảnh hưởng lên chúng ta là từ 

sự co duỗi của mặt trời theo từng khoảnh khắc 

liên hệ ấy. 

Trái đất cũng có sự co duỗi, mặt trăng 

cũng có sự co duỗi. Cho nên, co duỗi là một 

động tác phổ biến, đó là chân lý tất yếu của 

mọi sự hiện hữu trong trời đất. Nhưng, chân lý 

co duỗi ở nơi mọi sự vật, ở nơi mọi sự sống, ta 
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chỉ phát hiện nó từ nơi cái nhìn tinh tế của 

chúng ta. Ta có cách nhìn ấy, vì ta có chánh 

niệm và tỉnh giác từ nơi sự co duỗi ở nơi thân 

thể của chúng ta. Nếu ta có chánh niệm và tỉnh 

giác, ta sẽ nâng sự co duỗi từ bản năng thành 

sự co duỗi thân thể thành nguyện lực của trí 

tuệ và từ bi. Sự co duỗi thân thể từ nơi nguyện 

lực đầy trí tuệ và từ bi, lợi ích của nó đem lại 

cho ta và muôn loài không thể nghĩ bàn. 

Còn sự co duỗi của các loài thảo mộc 

hay khoáng vật là sự co duỗi theo sự cấu tạo 

mâu thuẫn tự nhiên của chính nó. Nhưng loài 

người có tu học thì sự co duỗi là có tuệ giác và 

từ bi, nó làm cho sự co duỗi đó có ý nghĩa cao 

đẹp, khi nào thì nên co và khi nào thì nên duỗi, 

co và duỗi đều biết, ở đâu thì nên co và ở đâu 

thì nên duỗi, đó là một sự thực tập thiền quán. 

Khi co tay, tôi biết tôi co tay, khi co chân, tôi 

biết tôi co chân, khi duỗi tay, tôi biết tôi duỗi 
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tay, khi duỗi chân, tôi biết tôi duỗi chân. Co 

duỗi chân tay, co duỗi thân thể hay co duỗi sự 

sống của chúng ta làm thế nào đừng làm 

thương tổn những người xung quanh và những 

loài xung quanh, đó là cái co duỗi có trí tuệ và 

từ bi ở bên trong. Có đôi người duỗi mà làm 

thương tổn rất nhiều người và cũng có đôi 

người co mà làm thương tổn rất nhiều người. 

Có nhiều người duỗi mà làm lợi ích rất nhiều 

người và cũng có nhiều người co mà làm lợi 

ích rất nhiều người. 

Một bậc thánh trí mà co cuộc đời mình 

lại, nằm bất động trên núi thì gây thiệt hại 

cho đời. 

Một kẻ phàm tục mà nằm co lại trên núi 

thì lợi ích cho đời biết mấy, người phàm tục 

mà càng duỗi ra bao nhiêu thì tan nát đời bấy 

nhiêu, làm thiệt hại cho đời rất nhiều. 
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Bậc thánh càng duỗi ra bao nhiêu thì 

càng làm lợi ích cho đời bấy nhiêu, bậc thánh 

càng duỗi ra bao nhiêu thì công bình, chính 

trực, công lý được hiển lộ ra. Kẻ phàm phu 

càng duỗi ra bao nhiêu thì bất công, thối nát, 

hạch xách càng lưu lộ ra bấy nhiêu. Cho nên, 

co như thế nào; duỗi như thế nào; Ai co và ai 

duỗi; Co và duỗi bằng chất liệu gì, người có 

chánh niệm, tỉnh giác phải biết rất rõ, rất chính 

xác đối với chúng. 

Bởi vậy, khi ta đưa bàn tay ta ra, ta phải 

biết duỗi bằng chất liệu nào? Khi co lại, ta phải 

xem ta co bằng hạt giống nào từ nơi tâm ta và 

từ nơi tâm hành nào của tâm ta biểu hiện. Đó là 

công trình của thiền quán, công trình của sự 

thiền tập để tạo ra sự an lạc. Co và duỗi mà đúng 

là không những học được một ngày chánh niệm 

mà học suốt đời cũng không xong, không phải 

làm một ngày mà làm suốt đời cũng không 



  Thích Thái Hòa 192 

được. Khi một vị mà thực tập chất liệu trí tuệ và 

từ bi thì vị đó sẽ phát nguyện như thế này: 

“Có quyền lợi nào mà con làm được thì 

con xin duỗi ra cho tất cả mọi người. 

Có thiệt hại nào mà mọi người không 

chịu đựng nổi thì con xin co lại về nơi con”. 

Ta thực tập như vậy mỗi ngày, thì mỗi 

ngày ta sẽ đi trong bình an, ta sẽ đi trong phép 

lạ của sự bình an. Bởi vì, theo bản năng, theo 

lòng tham, thường có quyền lợi nào là ta co lại 

về nơi mình mà có thiệt hại nào là ta duỗi ra 

cho người khác. Bây giờ, ta tu tập thì có quyền 

lợi nào mình duỗi ra cho người, có thiệt hại 

nào mình co lại cho mình, thực tập hạnh co và 

duỗi như vậy mỗi ngày trong chánh niệm tỉnh 

thức, ta cũng đủ để thoát ly sinh tử, để trở 

thành thánh, ta cũng đủ để trở thành Bồ tát và 

ta cũng đủ để trở thành Phật trong tương lai. 
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Khi ta thực tập hạnh co và duỗi bằng tuệ 

giác, bằng bồ đề tâm, bằng từ bi, bằng trí tuệ 

như vậy, có ai trong đời tranh cãi với ta làm gì 

nữa, họ chỉ tranh cãi với ta, bởi họ mất quyền 

lợi, họ đấu đá nhau vì họ mất quyền lợi. Ta 

nhường lợi cho họ, ta chấp nhận sự thiệt hại về 

ta, thì nhất định mọi sự tranh cãi đều chấm dứt. 

Trong đời sống khi không còn tranh cãi thì ưu 

não không có mặt, sự thắng bại không có mặt 

để mà phát khởi. Ưu não và thắng bại không 

có mặt, nghĩa là nội kết đều chấm dứt, được 

giải tỏa và ta sống tự do. Điều đó phải thực 

tập, phải thực tập mới có được. Phải thực tập 

co và duỗi với tâm đầy tỉnh giác và từ bi mỗi 

ngày. Chúng tôi chỉ nói một khía cạnh của sự 

co và duỗi, còn phương pháp co và duỗi này, 

thì chúng tôi phải chia sẻ rất nhiều vào những 

buổi thực tập chánh niệm khác nữa. 
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Chấp nhận và chuyển hóa 

Như vậy, bài pháp thoại cho chúng ta 

sáng hôm nay là “tìm lại gốc rễ và làm chủ 

chính mình”. Chúng ta phải tìm lại gốc rễ của 

chúng ta và chúng ta sẵn sàng chấp nhận gốc 

rễ của chúng ta, dù đó là một gốc rễ rất là xấu. 

Bởi vì chúng ta có chấp nhận gốc rễ xấu đó 

rồi, chúng ta mới có thể ôm ấp và chuyển hóa, 

chứ đừng có thấy gốc rễ mình tan hoang và 

xấu xí mình trốn chạy và đi tìm một gốc rễ 

khác. Không nên trốn chạy với bất cứ điều gì. 

Ta phải trở về và ôm ấp gốc rễ của ta, dù 

đó là một gốc rễ hết sức phũ phàng, hết sức bi 

đát, ta cũng ôm ấp lại nó bằng chất liệu của trí 

tuệ và từ bi, như vậy là ta đã chuyển hóa 

không may mắn của ta thành ra một gốc rễ tốt 

đẹp. Ta hãy ôm tập đế trong ta lại bằng đạo đế, 

thì nhất định khổ đế trong đời sống của ta tự 
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teo lại và diệt đế hay sự an lạc cao quý sẽ tự nở 

ra hay sinh ra trong đời sống của chúng ta. 

Trong quá trình chuyển hóa gốc rễ xấu, 

ta phải kiên trì, phải có sức mạnh của sự nhẫn 

nhục. Đi kèm với sự kiên trì, nhẫn nhục ta phải 

lập hạnh tinh tấn, ta phải biết sử dụng tấn căn, 

tấn lực trong sự lập hạnh, lập nguyện của ta. 

Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta thực tập như 

vậy, chẳng bao lâu chúng ta sẽ có chủ quyền 

trong đời sống hàng ngày, sự an lạc, hạnh phúc 

không phải là một sự hứa suông mà là một sự 

có thật, có thực từ sự thực tập của chúng ta và 

sự thực tập đó trở thành chất liệu, trở thành hạt 

giống tốt đẹp trong tâm của chúng ta và hạt 

giống đó tạo ra tâm của chúng ta, hạt giống tốt 

đẹp đó về đoàn tụ trong tâm của chúng ta và 

tâm chúng ta là một ngôi nhà an toàn cho tất cả 

chúng ta. Vào - ra, co - duỗi, cúi - ngẩng nghĩa 

là tất cả mọi dung nghi đều có gốc rễ từ ngôi 
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nhà an toàn của tâm mà ở đó, ta có thể mời 

mọi người đến để chung sống an lạc với ta! 

Hãy tập biết ta khi mới thức dậy 

Chuyện thực tập chánh niệm, tỉnh giác 

của ta hàng ngày tức là quán chiếu thân ta 

đúng như thân. Phải biết chính xác khi ta đi 

vào, đi ra, khi ta co, ta duỗi, ta phải quán sát rõ 

ràng tuần tự các dung nghi. Ta có hoàn chỉnh 

khi ta mặc áo, quét nhà, lái xe, ta phải biết ta 

một cách chính xác khi ta đi, đứng, nằm, ngồi 

nói năng và yên lặng. 

Chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về 

phương pháp co và duỗi, từ mặt thực tiễn cho 

đến mặt triết lý và từ mặt triết lý đến mặt đạo 

lý và từ đạo lý đến kết quả thực tập và chứng 

nghiệm. 

Nay, chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với 

quý vị sự quán xét tuần tự các dung nghi. 
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Ta phải thực tập sự quán chiếu các dung 

nghi một cách tuần tự, nghĩa là từ khi mới bắt 

đầu thức dậy cho đến khi ta đi ngủ. 

Khi ta mới bắt đầu thức dậy là ta phải 

biết ngay rằng, ta đã thức dậy mà không thể 

biết gì khác hơn. 

Khi mà ta đã biết rằng, ta đã thức dậy thì 

ta bắt đầu chuyển động thân thể ta ở trong 

chánh niệm, ta chuyển động thân thể của ta 

trong lúc đang nằm, ta nghiêng về phía bên trái 

của ta hay nghiêng về phía bên phải của ta là ta 

hoàn toàn có chánh niệm ở trong sự chuyển 

động đó. Và sau khi chuyển động thân ta về 

phía bên phải và về phía bên trái, ta co hai 

chân ta lại và ta duỗi hai chân ta ra, từng động 

tác như vậy ở trong chánh niệm tỉnh giác và 

sau đó ta từ từ ngồi dậy. Khi ngồi dậy là ta 

cũng biết rất rõ ta đang ngồi dậy và ta ngồi 

trong tư thế vững chãi và quán chiếu bài kệ. 
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“Thụy miên thỉ ngộ 

đương nguyện chúng sanh 

nhất thiết trí giác 

châu cố thập phương”. 

- Thuỵ miên: ngủ nghỉ. Thỉ: mới, ban 

đầu. Ngộ: thức dậy. Châu: cùng khắp, phổ 

biến. Cố: nhìn kỹ, xem xét kỹ. 

“Ngủ nghỉ mới thức dậy 

Xin nguyện cho chúng sanh 

Có trí tuệ toàn giác 

Nhìn thấy kỹ mười phương”. 

Như vậy, từ khi ta thức dậy, chuyển 

động thân thể từ trái qua phải, từ phải qua trái, 

co duỗi hai tay, hai chân, từ từ ngồi dậy và 

quán chiếu bài kệ này, như là mở đầu cho một 

bình minh mới, một cuộc sống mới của chúng 

ta và định hướng của chúng ta hàng ngày. 
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Ta có thấy rằng, một ngày, một đêm là 

một chu kỳ sống và chết của ta không. Ngủ là 

xem như mình chết, thức dậy là xem như mình 

sống. Ngủ là chết, thức dậy là tái sinh trở lại. 

Đời sống của chúng ta cứ luân hồi mỗi ngày, 

chứ không đợi đến khi chết, rồi mới có luân 

hồi. Nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh 

giác, thì ngày hay đêm, sống hay chết ta đều ở 

trong vô minh. 

Như vậy, chúng sinh phàm phu không 

biết tu tập, họ sống và chết trong vô minh mỗi 

ngày. Vô minh này diệt thì vô minh khác sinh, 

cứ như thế mà chúng sinh sống trong sự sinh 

diệt của vô minh từ đời này, qua kiếp khác 

không cùng tận. 

Người biết tu tập cũng chết, cũng sống, 

chứ không phải không chết, không sống. 

Nhưng, họ chết và sống mỗi ngày ở trong tuệ 

giác, ở trong tỉnh giác, ở trong chánh niệm. 
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Cho nên, người biết tu tập là người sống và 

chết ở trong Thánh đạo, Phật đạo mỗi ngày. 

Và mỗi lần sinh diệt là mỗi lần thăng hoa để 

đạt đến đời sống không sinh diệt. Và một lần 

chết và một lần sống là giúp họ rời xa khổ đau 

sinh tử mà thành tựu Niết bàn, an lạc. 

Một vị tu tập giỏi, vị ấy có chánh niệm 

tỉnh giác mỗi ngày, và mỗi ngày vị ấy thức dậy 

là đã có định hướng cho mình trong ngày, 

ngày này có định hướng và biết duy trì năng 

lượng như vậy, làm định hướng cho mình sinh 

hoạt mỗi ngày. 

Định hướng của người tu là mỗi ngày 

đều đi ở trong tỉnh giác và nuôi dưỡng sự tỉnh 

giác ấy đến chỗ toàn giác. Đã có giác thì mê tự 

nó không còn. Vô minh tự diệt, mọi khổ đau 

cũng tùy theo đó mà tận diệt. Sự tự do và an 

lạc từ đó mà sinh ra và lớn lên cùng với sự 

toàn giác. 
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Ta giữ chánh niệm tỉnh giác trong tuần 

tự dung nghi, từ khi mới bắt đầu thức dậy, 

quán chiếu bài kệ này xác định hướng đi của 

mình trong ngày, để làm mới cuộc đời của 

mình trong ngày, để đẩy đời sống của mình 

mỗi ngày, mỗi đi lên. Quán chiếu bài kệ định 

hướng trong ngày xong, ta bước chân xuống 

đất để chạm hai đôi chân mình trên đôi dép và 

chưa đi liền, mà tiếp tục quán chiếu bài kệ sau 

đây, để nuôi dưỡng chánh niệm và tỉnh giác 

của chúng ta. 

“Tùng triêu dần đán trực chí mộ 

Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ 

Nhược ư túc hạ tán kỳ hình 

Nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ”. 

Tùng triêu dần đán: từ buổi sáng giờ dần 

(từ 3 giờ đến 5 giờ sáng). Trực chí mộ: cho 

đến chiều tối. Nhất thiết chúng sinh: hết thảy 

chúng sinh. Tự hồi hộ: Tự quay về phòng hộ. 
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Nhược: nếu, hoặc. Ư túc hạ: ở dưới chân. Tán 

kỳ hình: thân thể của chúng sinh bị giẫm đạp 

chết đi. Nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ: 

Nguyện quý vị ngay khi đó, liền sinh tịnh độ. 

Ý nghĩa bài kệ: 

“Từ giờ dần đến chiều tối, 

hết thảy chúng sinh tự phòng hộ; 

Nếu hình hài quý vị từ nơi chân tôi đạp 

chết, 

Thì mong cho quý vị ngay lúc đó, được 

sanh vào cảnh giới tịnh độ”. 

Tại sao mình phải dậy vào giờ dần? Ấy 

là giờ hoạt động của phổi. 

Giờ mão, đường ruột già các mao mạch 

bắt đầu hoạt động để chuyển tải các phế phẩm 

ra ngoài. Cho nên, giờ dần phải dậy để giờ 

mão đưa phế phẩm ra ngoài. 
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Nếu mình không có đưa phế phẩm ra 

ngoài đúng giờ, lâu ngày sẽ trở thành bệnh cho 

cơ thể. 

Cho nên, sinh ra nhiều bệnh là do cơ thể 

của mình không có thông. Mọi cơ năng hỗ 

tương không đều đặn. 

Người đời, sở dĩ nhiều bệnh là do sống 

thiếu chánh niệm tỉnh giác. Không biết mình là 

gì và không biết thế giới xung quanh mình là 

gì. Phần nhiều sống mà không biết phổi của 

mình là gì, cho nên cứ hút hết điếu thuốc này 

đến điếu thuốc khác. 

Sống chẳng biết gan ruột mình là gì, cho 

nên cứ tha hồ uống rượu bia. Sống chẳng biết 

tụy tạng mình là gì, cho nên đường, nước cam 

cứ khuấy ly này đến ly khác uống vào, làm cho 

tụy tạng làm việc không nỗi, nên liều và không 

lọc, trong người thiếu đường mà tiểu ra đường. 

Tất cả những cái đó đều do mình thiếu chánh 
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niệm tỉnh giác đối với thân thể mà ra. Cho nên, 

ăn uống phải cẩn thận có nghĩa là phải có 

chánh niệm tỉnh giác, phải biết mình là gì. Phải 

biết tâm mình là gì. Phải biết cấu tạo trong cơ 

thể mình là gì. Không phải biết ngang đó thôi 

mà còn phải biết nhân duyên nghiệp báo nhiều 

đời của mình là gì. Khi đó mình mới tu tập và 

chuyển hóa có hiệu quả. Nhưng mà con người 

ở thế gian này, cái nhìn không ra ngoài gang 

tấc, nên người đời khổ đau là phải thôi và 

người ta phần nhiều sống thất vọng là chuyện 

không có gì lạ. 

Thức một đêm để làm ra được mấy chục 

ngàn, sáng ngày ngủ, bồi dưỡng tối làm lại 

tiếp, cũng giống như mất một que diêm, mình 

quẹt một que diêm khác để tìm, không tìm 

được thêm que diêm nào cả mà lại tốn công, 

nhưng tưởng là có lời, té ra lỗ cả, chỉ có người 

biết tu tập mới nhận ra được điều này. 
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Cho nên, ta phải dậy vào giờ dần để 

chuẩn bị cho sự sống trong ngày được thảnh 

thơi, an bình. 

Trên đây tôi mới nói về mặt sinh học 

của ruột và các bộ phận khác trong cơ thể, chứ 

chưa nói đến sinh lý trong cơ thể. 

Tại sao mình phải dậy 4 giờ, bởi vì giờ 

dần là giờ nó phục hồi năng lượng một cách toàn 

vẹn. Năng lượng vào giờ này nó rất sung mãn. 

Bằng sự sung mãn đó mình đi trong chánh niệm 

tỉnh thức thì sẽ đẩy mình lên rất cao. 

Nếu với năng lượng phục hồi một cách 

sung mãn đó mà ta đi trong vô minh, thì nó 

đẩy mình đi xuống rất dữ dội. 

Ta tu tập chánh niệm ta phải biết sử 

dụng cái sung mãn năng lượng của ta một cách 

toàn vẹn, để đẩy nó đi trong tỉnh giác và ta có 

cơ hội đi lên. 
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Vào giờ này, quý thầy ở chùa phần 

nhiều dậy ngồi thiền, niệm Phật, trì chú hay 

tụng kinh Lăng  nghiêm. Một trong những ý 

nghĩa của kinh Lăng nghiêm là gì? Ấy là kinh 

nói về chơn tâm thường trú và chỉ có Thiền 

định Lăng nghiêm mới an trú được với chơn 

tâm và đủ năng lực bản nguyện để giúp đời. 

Đối với Thiền định là: 

“Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng; 

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân”. 

Nghĩa là do năng lực thiền định mà tiêu 

trừ và nhiếp phục hết thảy điên đảo mộng tưởng 

của phiền não từ ức kiếp. Và chứng đạt pháp 

thân không phải trải qua vô số kiếp mà chứng 

nghiệm pháp thân ngay nơi thân năm uẩn từ nơi 

đại định này. 

Đối với bản nguyện thì: 

“Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh 

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 
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Như nhất chúng sanh vị thành Phật 

Chung bất ư thử thủ nê hoàn”. 

Nghĩa là: 

“Một lần nữa, con xin cúi đầu cung 

thỉnh đức Thế Tôn chứng minh cho con! Thế 

giới này đầy cả năm sự dơ bẩn con xin bước 

vào trước để hóa độ. Nếu có một chúng sanh 

nào chưa thành Phật, con nguyện không nhận 

lấy Niết bàn”. 

Nếu một thân thể yếu hèn, một tinh thần 

bạc nhược, khiếp đảm không thể thốt lên một 

lời nguyện hùng tráng như thế, để định hướng 

cho mình hành động trong ngày và những 

chuỗi ngày tiếp tục sau đó. 

Cho nên, dậy giờ Dần là ta sử dụng 

nguồn năng lượng của thân thể hùng tráng, để 

nguyện thành tựu những ý chí cao đẹp của ta 

trong ngày và nó làm nền tảng cho những ngày 

tiếp theo. Vì vậy mình dậy giờ Dần. Nếu 
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chúng ta không lập nguyện, thì khó mà thức 

dậy nổi giờ này. 

Biết khéo léo phòng hộ 

Chúng ta lấy cái gì để phòng hộ cho 

thân mạng của mình, chính là năng lượng 

Chánh niệm, tỉnh giác. 

Cho nên, mỗi chúng sanh muốn phòng 

hộ lấy sinh mệnh của mình là phải lấy chánh 

niệm tỉnh giác. Và những người xung quanh có 

thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho mình thực tập sự 

phòng hộ thân tâm bằng năng lượng Chánh 

niệm, tỉnh giác. 

Ví dụ, khi đi đường có những đoạn 

đường trắc trở ngặt nghèo, Bộ Giao Thông vận 

tải viết những câu để cảnh báo: "đây là đoạn 

đường nguy hiểm thường xảy ra tai nạn" để 

cho tài xế lái xe cẩn thận, nhằm vượt qua tai 

nạn. Cũng vậy, người khác chỉ giúp cho mình, 

bằng cách báo động những nguy cơ có thể xảy 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   209 

ra cho mình, nhưng vấn đề mình có thoát ra 

khỏi những nguy hiểm đã được cảnh báo ấy 

hay không là hoàn toàn tùy thuộc về mình. 

Tùy thuộc vào năng lượng Chánh niệm, tỉnh 

giác ở nơi mình. 

Cho nên, vai trò của đức Phật, các vị Bồ 

tát, của thầy hay vai trò của thiện tri thức đối 

với ta, chỉ là báo động cho ta biết trước chỗ nào 

nguy hiểm và đưa ra phương pháp giải quyết và 

phòng hộ, chứ không thể thay thế cho chúng ta. 

Chánh niệm, tỉnh giác là phương pháp phong 

hộ thân tâm. Nhưng giữa đời này có mấy người 

có chánh niệm tỉnh giác? 

Có đôi người có chánh niệm, tỉnh giác mà 

tai nạn vẫn xảy ra, tại sao? Vì ta có chánh niệm 

tỉnh giác, nhưng người khác không có chánh 

niệm tỉnh giác, thì tai nạn vẫn xảy ra cho ta. Vì 

vậy, ta phải giúp cho người khác có chánh niệm, 

tỉnh giác để tạo ra một cộng đồng sống có chánh 
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niệm tỉnh giác, ấy gọi là cộng đồng tịnh độ. 

Muốn có cộng đồng tịnh độ, ta nguyện đi đến 

với nhau và giúp nhau cùng thực hiện. 

Tuy đời nay, mình có duyên để thực tập 

chánh niệm, tỉnh giác, nhưng những tai nạn 

xấu vẫn xảy ra là do liên hệ đến nhân duyên 

nghiệp quả của ta từ nhiều đời kiếp về trước. 

Đời này, ta tuy có thực tập chánh niệm, 

nhưng chưa miên mật, chưa hoàn hảo, chưa đủ 

để chuyển hóa nghiệp quả dư báo xấu của ta từ 

nhiều đời về trước. Ta phải có cái hiểu như 

vậy, thì ta mới vững chãi trên bước đường tu 

tập và có cách nhìn thấu đáo để nhìn cuộc đời 

và đánh giá mọi sự cố xảy ra cho bản thân 

mình và bản thân từng người, bản thân của 

từng gia đình và cho xã hội. 

Cho nên, ta muốn an toàn thì phải có ý 

thức phòng hộ lấy chính thân thể, lấy chính 

tâm hồn của ta.  Khi ta đã hết lòng phòng hộ 
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rồi, mà điều bất trắc vẫn xảy ra, thì ta hãy đón 

nhận nó một cách hoan hỷ, không có gì để ân 

hận hay phàn nàn. 

Như vậy, ta có chánh niệm, tỉnh giác là 

có khả năng giải tỏa mọi oán kết của ta trong 

từng giây, từng phút trong đời sống này. 

Như vậy, ta thấy chính xác khi ta co 

duỗi và từng động tác của các dung nghi của ta 

từ khi thức dậy buổi sáng cho đến buổi tối khi 

đi ngủ. Ta phải thực tập cái thấy này mỗi ngày, 

để mỗi ngày ta đều đi ở trong sự tỉnh giác. 

Đi vào trọng tâm của mọi hành động 

Trong kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm, 

đức Phật dạy, ai tu chánh niệm tỉnh giác đối 

với thân thể, cảm giác, tâm ý, nội pháp và 

ngoại pháp như vậy, trong bảy năm thật xuất 

sắc thôi là cũng thành Phật. Đừng nói chi bảy 

năm mà bảy tháng thôi, rồi đức Phật nói tiếp, 

đừng nói chi bảy tháng mà bảy ngày thôi, đừng 
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nói chi bảy  ngày mà tu buổi sáng thì buổi 

chiều có kết quả, buổi chiều thực tập thì sáng 

mai có kết quả. Có kết quả ngay trong đời 

sống với thân năm uẩn này, chứ đừng đợi chết 

đi mới có kết quả. 

Khi ta ngủ dậy đặt đôi chân của mình 

xuống dưới đôi dép, thở vào, thở ra ba hơi thật 

sâu và quán chiếu thi kệ này xong rồi, từ từ 

bước đi, mình bước đi như thế này thì mình 

không thể nào va đầu vào tường và bị u đầu cả. 

Mình va tường và bị u đầu là bởi vì sao? 

Bởi vì không quán chiếu và không thực tập bài 

kệ này.. 

Tu theo phương pháp chánh niệm, tỉnh 

giác là phải thực tập hoàn chỉnh, khi ta co 

duỗi, thở vào, thở ra,  mặc áo, rửa bát, quét 

nhà, lái xe, đi đứng, nói cười, làm việc… ta 

mặc áo là mặc áo một cách hoàn chỉnh. Nghĩa 
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là khi mặc áo, ta mặc với tâm có nội dung của 

chánh niệm, tỉnh giác. 

Nếu mình mặc áo mà thiếu chánh niệm, 

tỉnh giác thì ta không thể nào thấy được hạnh 

phúc ở ngay trong giây phút đó. 

Cho nên, người biết tu, thì đi ra, đi vào, 

có người hay không có người, tất cả đều mặc 

áo ở trong chánh niệm, tỉnh giác. 

Khi mặc áo mình quán chiếu bài kệ mặc 

áo, bài này tôi làm để thực tập và để hướng dẫn 

cho những Phật tử có duyên tu tập, vì ai cũng 

phải mặc áo chứ đâu phải chỉ có nhà tu mới mặc 

áo chánh niệm. 

“Mặc áo để che thân 

Áo nhẫn sạch nợ trần 

Nuôi lớn tâm hỗ thẹn 

Vượt đau khổ nhẹ tênh”. 

Như vậy là khi mình đến nơi tủ để lấy 

áo, nếu không thực tập chánh niệm là mình lấy 
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áo mặc liền, nhưng giờ đây chánh niệm tỉnh 

giác rồi, mình đưa tay chạm vào bộ áo quần 

mình mặc và quán chiếu bài kệ này. Ngay ở 

đây mình thấy mặc áo để che thân, áo này có 

tính nhẫn nhục và kiên trì, nhưng không có 

mắc nợ. Vậy, ta mặc như thế nào để khỏi mắc 

nợ, phải kiên trì chịu đựng nhẫn nhục hàng 

ngày để giặt, ủi, cất đặt, sắp xếp…, mặc tươm 

tất gọn gàng đâu ra đó, ấy là thân nhẫn. 

Thân nhẫn là sự nhẫn nại của thân đối 

với những gì liên hệ đến áo quần. Thân mặc 

chiếc áo nhẫn nhục để thân không bị bức hại 

bởi ba hành động sát, đạo, dâm hay tà hạnh của 

ác nghiệp đạo; Ta biết mặc áo nhẫn nhục cho 

thân, thì thân sẽ có thân chánh niệm, tỉnh giác. 

Thứ hai là ngữ nhẫn, phải nhẫn nhục ở 

nơi lời nói. Nếu ta nói một lần, người ta không 

hiểu thì nói nhiều lần, trình bày cách này họ 

không hiểu, thì mình trình bày cách khác, bao 
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giờ người ta nhận ra vấn đề rồi mới thôi. Ngữ 

nhẫn là lời nói chuyển tải nội dung từ bi. 

Phải nhẫn bằng lời nói, nếu chưa mặc áo 

nhẫn này, thiên hạ nói một, ta nói mười, hoặc 

thiên hạ nói một  ta đáp một. Nhưng giờ đây 

mình mặc nhẫn này, quán chiếu bài kệ này, họ 

nói mười, ta chỉ nói một hoặc im lặng hay trú 

tâm vào chỗ rỗng lặng và từ bi. 

Do nhẫn được lời nói mà đời sống của 

mình an toàn, cho nên mình mặc áo nhẫn, 

mình chuyển tải chất liệu nhẫn nhục này lên 

ngôn ngữ, chuyên tải sức nhẫn nhục này vào 

trong ngôn ngữ, để ngôn ngữ của ta luôn luôn 

là ngôn ngữ ẩn nhẫn. 

Trong ngôn ngữ ẩn nhẫn có chứa sức 

mạnh của chịu đựng, vì vậy ngôn ngữ ẩn nhẫn 

có đầy đạo lực và đầy khả tính xây dựng. 

Ngôn ngữ không có ẩn nhẫn không có khả 



  Thích Thái Hòa 216 

năng xây dựng mà có khả năng công phá, công 

phạt và tạo thành oán kết với mọi người. 

Thứ ba là ý nhẫn, nhẫn nhục ở nơi tâm 

ý, mặc áo này là nuôi dưỡng tâm ý nhẫn nhục. 

Tâm ý nhẫn nhục là như thế nào? Tâm ý nhẫn 

nhục là tâm ý từ bi. 

Cho nên, mặc áo để nhẫn nại được tâm ý 

của mình, điều khiển được tâm ý của mình ở 

trong từ bi, thì mọi món nợ oán đối giữa trần 

gian này mình sẽ quét sạch, sẽ trả sạch mà 

mình không còn mắc nợ nữa. 

Ta không mặc nhẫn nhục là không quét 

sạch được nợ trần. Khi mặc áo nhẫn nhục ta thấy 

trong chiếc áo này là công phu lao tác của hết 

thảy chúng sanh, nên ta mặc chiếc áo này với 

tâm từ bi để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. 

Không có công phu lao tác của hết thảy 

chúng sanh thì làm gì có vải, làm gì có mẫu 



Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền   217 

mã của chiếc áo để có chiếc áo ngày hôm nay 

cho ta mặc. 

Cho nên, khi ta mặc chiếc áo, ta nhìn 

sâu vào chiếc áo là cả một công trình lao động 

và sáng tạo liên tục của thế giới con người. Ta 

mặc chiếc áo là ta tiếp xúc với nền văn minh 

của thế giới con người. Quá trình văn minh đó 

con người đã bỏ xương, bỏ máu ra không biết 

là bao nhiêu trong chiếc áo ta đang mặc này. 

Khi nhìn sâu vào mọi nhân duyên, mọi 

yếu tố tạo nên chiếc áo như thế, ta mặc áo mới 

thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là do ta biết ơn 

chiếc áo và biết ơn những gì liên hệ đến chiếc 

áo ta đang mặc. 

Ta hãy nhìn sâu vào phước đức của con 

người và phước đức những loài dưới con 

người, ta sẽ thấy rằng, con người quá may mắn 

và hạnh phúc, vì loài người được mặc áo quần, 

trong lúc đó những loài súc sinh không đủ 
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phước đức để mặc áo quần, chúng chỉ có lông 

và da để che thân của chúng thôi. 

Khi mặc áo, ta quán chiếu những gì 

đang có mặt xung quanh ta, thì hạnh phúc của 

ta lớn lên trong khi ta mặc áo. Đó là do ta có 

chánh niệm trong khi mặc áo mà phát sinh, mà 

nhận ra được. Nếu không có chánh niệm mà ta 

mặc áo thì chẳng khác nào ta mặc vỏ cây trong 

người thôi. 

Mặc áo quần là để nuôi lớn tâm hổ thẹn 

trong ta, nuôi lớn tâm biết xấu hổ ở trong ta. Ta 

biết thẹn với mình, biết thẹn với người khi mình 

nghĩ bậy, khi mình nói bậy và khi mình làm bậy, 

mình phải biết hổ thẹn với người khi mình phô 

bày ra cái bậy của mình. Cho nên, mình phải 

mặc áo quần để che cái bậy của mình. 

Đôi người đã mặc áo quần rồi mà nói 

bậy, ưa phơi bày cái bậy, như vậy mặc áo là 
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mặc, nhưng vẫn nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy thì 

cũng như không mặc áo quần chi cả. 

Vậy, chúng ta phải thực tập, phải quán 

chiếu cho sâu sắc, để thấy hạnh phúc trong khi 

mặc áo. 

Khi chúng ta mặc chiếc áo nhẫn, sạch 

nợ trần, nuôi lớn tâm hổ thẹn thì chuyện vượt 

thoát khổ đau là nhẹ tênh, như mình đưa tay 

phủi bụi rất nhẹ nhàng. 

Nhưng, tại sao ta phủi bụi khổ đau trong 

đời sống của chúng ta mấy cũng không đi, bởi 

vì chúng ta mặc áo không có chánh niệm, mặc 

áo không có tỉnh giác, trong lúc mặc áo, chúng 

ta thiếu chất liệu biết ơn và từ bi. 

Vì vậy, khi mặc áo, chúng ta phải mặc 

một cách sâu sắc. Chúng ta phải cách mặc áo 

quần để sạch nợ trần và thoát khỏi khổ đau. 

Các vị xuất gia khi đắp y quán chiếu bài 

kệ như thế này: 
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“Thiện tai giải thoát phục 

Vô thượng phước điền y 

Ngã kim đảnh đới thọ 

Thế thế bất xả ly”. 

Nghĩa là: 

“Lành thay áo giải thoát, 

áo ruộng phước tối thượng, 

con nay vâng lãnh thọ, 

đời đời không xả ly”. 

Các thầy lúc đắp y luôn luôn quán chiếu 

bài kệ này và riêng tôi cũng đã ảnh hưởng bài 

kệ này một cách sâu sắc.  

Bài kệ đó, tôi thực tập một cách sâu sắc 

trước khi mặc, trong khi mặc và sau khi đã 

mặc, nên đã thấm vào trong xương, trong tủy, 

trong máu của tôi và trong nếp sống của tôi. 

Cũng vậy, bài kệ "mặc áo", quý vị cũng 

làm thế nào cho nó thấm vào trong xương, 
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trong tủy, trong máu và trong đời sống của  

quý vị, không những làm định hướng mà còn 

tỏa ra chất liệu tốt đẹp của quý vị trong đời 

sống hàng ngày. 

Như vậy, mặc áo mà không có chánh 

niệm, tỉnh giác, ta sẽ không có hạnh phúc, ta sẽ 

khong có an lạc, ta sẽ không thoát khỏi nợ nần 

của thế gian. Cũng vậy, khi rửa chén hay làm 

bất cứ công việc gì, ta cũng phải làm ở trong 

chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là ta phải thấy nó 

một cách sâu sắc và làm nó một cách cẩn trọng 

và biết ơn. 

Khi ta cầm một cái bát để rửa là ta đang 

cầm và tiếp xúc cả một thực tại toàn diện hết 

sức sống động trên đôi tay ta. 

Nhiều người muốn rửa bát, nhưng tay 

họ bị bệnh hay bị tật nguyền, thì ước muốn của 

họ cũng không thành. Nếu tay không bị tật 
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nguyền, nhưng không có nước để rửa thì việc 

rửa bát của họ cũng không thành. 

Nếu một người tài xế thực tập chánh 

niệm và tỉnh giác ngay nơi việc lái xe của họ, 

họ sẽ hạnh phúc biết bao. Họ ý thức rõ là họ 

với chiếc xe không phải một, nhưng cũng 

không phải là hai. Lái xe có chánh niệm, tỉnh 

giác là Phật. Phật là người đã từng lái xe trong 

chánh niệm và tỉnh giác. Nên, lái xe là một 

trong những phẩm tính giác ngộ của Phật. 

Điều ngự trượng phu là một trong mười phẩm 

tính giác ngộ của Phật. Điều ngự trượng phu là 

người đàn ông có khả năng lái xe, có khả năng 

điều khiển người lái xe và có khả năng huấn 

luyện tài xế lái xe đưa hành khách đến chỗ an 

toàn. 

Cho nên, một người có khả năng huấn 

luyện người khác lái xe hoặc tự mình lái xe hay 

điều khiển xe và điều khiển đến nơi an toàn, thì 
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trong tâm người lái xe đó phải có phẩm chất 

chánh niệm tỉnh giác. Không có phẩm chất này 

thì mình không thể huấn luyện người khác lái 

xe một cách an toàn và mình cũng không thể lái 

xe một cách an toàn. Cho nên, chính chất liệu 

tỉnh giác đã khiến cho đức Phật trở thành người 

lái xe tài giỏi, lái xe có nghĩa là chuyển vận 

bánh xe chánh pháp, khiến cho tất cả chúng 

sanh ở trong cõi Diêm Phù Đề này nương vào 

chiếc xe pháp đó mà vượt thoát khổ đau đến 

nơi an lạc, vượt khỏi sự ràng buộc tử sinh đến 

nơi giải thoát, vượt khỏi sinh tử và đi đến Niết 

bàn một cách an toàn. 

Không phải lái xe mà quét nhà cũng 

vậy. Ta phải biết thực tập quét nhà ở trong 

chánh niệm tỉnh giác, thì nhà ta quét mới sạch 

và ta có hạnh phúc trong lúc ta đang quét nhà. 

Vì sao? Trước hết ta thấy quét nhà là 

một hành động hữu ích cho ta và cho nhiều 
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người. Động tác ấy đem lại môi trường trong 

sạch cho nhiều người, vì là con người không 

có ai muốn sống trong môi trường ô nhiễm. 

Vì thấy rõ điều ấy, nên ta phát nguyện 

quét nhà ở trong chánh niệm, tỉnh giác. Càng có 

chánh niệm, thì lát chổi của ta quét càng lúc 

càng trở nên vững chãi và nhẹ nhàng. Càng có 

chánh niệm thì tâm ta càng lúc càng trong sáng 

ngay trong từng lát chổi mà ta đang quét, nên hỷ 

và lạc sinh ra trong từng động thái quét của ta. 

Quán chiếu thêm nữa, chúng ta sẽ thấy 

quét nhà là một hành động tích cực để đóng 

góp xây dựng quê hương tịnh độ, đó là một 

quê hương sạch sẽ mà mọi trật tự của nó được 

ổn định và những thành viên của tịnh độ, toàn 

là những thành viên đều có những hành động 

rất trong sáng ngay nơi việc làm của mình. Họ 

sống trong sạch từ tâm hồn đến thể chất và 

hành động. 
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Cho nên, khi ta quét nhà có chánh niệm 

tỉnh giác là ta biết rõ, ta đang là thành viên 

chính thức của quê hương tịnh độ. Cảnh tịnh 

độ thực tế hiện ra ngay nơi từng động thái quét 

nhà của ta. Quét nhà trong chánh niệm, tỉnh 

giác mà không sinh về tịnh độ, thì rất tiếc cho 

việc quét nhà hàng ngày của chúng ta. 

Vì vậy, ta làm bất cứ điều gì, ta cũng 

phải làm ở trong chánh niệm, tỉnh giác, để quê 

hương tịnh độ đối với ta không phải là hai thực 

thể tách biệt. Tịnh độ là có thật, khi mỗi hành 

động của chúng ta đều có chất liệu của chánh 

niệm, tỉnh giác. 

Hành động chế tác hạnh phúc 

Khi ta thực tập chánh niệm thì mỗi động 

tác của ta đều là những động tác chế tác ra sự 

hạnh phúc cho ta, chế tác ra an toàn, vững chãi 

cho ta. 
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Hạnh phúc lớn lao nhất là biết trở về với 

chính ta, lấy lại chủ quyền trong đời sống của 

chúng ta từ khi thức dậy cho đến tối lên 

giường ngủ, khi ngủ mình ngủ một cách ngon 

lành ở nơi thế giới tĩnh lặng hay Niết bàn và 

khi thức dậy là ta thức dậy từ nơi tĩnh lặng hay 

Niết bàn. Thức dậy từ tĩnh lặng, đi đứng nằm 

ngồi trong tĩnh lặng, làm mọi công việc trong 

tĩnh lặng, ngay cả nói cười, tiếp xúc với muôn 

người, muôn vật cũng không rời tĩnh lặng. 

Thức và ngủ, ngày và đêm ta  cũng không rời 

tĩnh lặng. 

Sống không rời tĩnh lặng, thì đêm đến ta 

có an lạc của đêm, ngày đến ta có an lạc của 

ngày. Đi ra, ta có sự an lạc của đi ra. Đi vào, ta 

có an lạc của sự đi vào. Tĩnh lặng nơi tâm ta, 

giúp ta ở mọi thơi, mọi xứ, thường có an lạc, 

thường có an tịnh, thường có tự do. Niết bàn 

của chư Phật là thường lạc, thường tịnh, 
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thường rỗng lặng mà thường soi chiếu. Nên, 

nếu ta thực tập chánh niệm, tỉnh giác thì ta có 

thể tiếp xúc được với Niết bàn của chư Phật 

ngay trong cuộc sống này và ngay ở nơi thân 

năm uẩn này. 

Vốn liếng có sẵn 

Thức dậy là cái vốn liếng có sẵn của con 

người chúng ta. Con người sống ai cũng thức 

dậy, sau khi đã ngủ, ngoại trừ người chết. Tu 

chính là thức dậy trong tỉnh giác. Và tu chính 

là ngủ. Ngủ trong sự tĩnh lặng. Người biết tu 

tập giỏi là biết tỉnh giác nơi thức và tỉnh giác ở 

nơi ngủ để ngủ hay thức đều ở trong tỉnh giác. 

Mặc áo quần cũng là vốn liếng của mỗi 

chúng ta. Trong chúng ta ít ai sống mà không 

mặc áo quần. Ngoại trừ người nguyện sống đời 

lõa thể. Nên, khi mặc áo quần là ta có ngay điều 

kiện để thực tập chánh niệm tỉnh giác. Thực tập 

như vậy, ta sẽ không đi theo thói quen mặc áo 
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quần mà ta chuyển hóa thói quen mặc áo quần 

thành mặc áo quần ở trong tuệ giác. 

Con người không ai là không thở. Thở 

là một điều kiện tất yếu của sự sống. Nhưng 

phần nhiều ta thở theo thói quen, ít ai trong 

chúng ta thở có chánh niệm và tỉnh thức. Nên, 

khi thở ta không để hơi thở đi vào, đi ra nơi cơ 

thể của chúng ta một mình. Ta phải đưa ý thức 

chánh niệm, tỉnh giác cùng đi vào, đi ra nơi cơ 

thể của chúng ta. Nó đi vào đâu, dài, ngắn, sâu, 

cạn, toàn phần, từng phần, ta đều biết rõ chúng 

đúng như vậy. Ta thực tập như vậy mỗi ngày, 

thì mỗi ngày thân và tâm của ta không lớn lên 

theo nghiệp mà các nghiệp bất thiện đều sẽ 

được chuyển hóa thành thiện nghiệp và vô lậu 

thiện nghiệp. 

Nói, cười, nghe, ăn, uống, đi, đứng, nằm, 

ngồi, suy nghĩ đều là những vốn liếng của 

chúng ta, chúng ta không nhọc công tìm kiếm, 
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vay mượn của ai, chúng ta hãy ngay nơi vốn 

liếng tự có ấy mà tu tập, thực hành chánh niệm, 

tỉnh giác. Khiến cho mọi động thái sinh hoạt, 

nói, cười, ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi, suy 

nghĩ, cảm nhận của chúng ta, không đi về 

hướng tiêu cực mà chắc chắn sẽ đưa chúng ta đi 

về hướng tích cực của cuộc sống. Một cuộc 

sống có chủ quyền, có tự do, có hạnh phúc. 

Chủ quyền của chúng ta không một ai 

có thẩm quyền ban tặng cho chúng ta, nếu 

chúng ta không có chánh niệm và tỉnh giác. Sự 

tự do của chúng ta không một ai có thẩm 

quyền ban tặng cho chúng ta, nếu chúng ta 

không có chánh niệm tỉnh giác và hạnh phúc 

cũng vậy, không một ai có thẩm quyền ban 

tặng hạnh phúc cho chúng ta, nếu trong đời 

sống chúng ta có tất cả những gì của thế gian, 

nhưng không có sự chánh niệm tỉnh giác, thì 
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hạnh phúc đích thực vẫn không hề có mặt với 

chúng ta. 

Con người vốn là giàu có phước đức so 

với muôn vật. Nhưng, nếu ta biết ứng dụng 

chánh niệm và tỉnh giác vào trong đời sống 

hàng ngày, thì ta sẽ làm cho vốn liếng phước 

đức vốn có ấy tăng lên thành phước đức của 

chư Thiên, của các bậc Thánh, của Bồ tát và 

chư Phật. 

Vì vậy, chúng ta hãy nắm lấy, mắt, tai, 

mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta để tu tập chánh 

niệm tỉnh giác. Sáu căn là điều kiện tốt nhất 

giúp ta tu tập chánh niệm tỉnh giác. 

Qua sáu căn, ta tiếp xúc được với tâm ý 

của chúng ta, chúng ta thấy rõ tâm ý của chúng 

ta và từ từ chúng ta nhiếp phục được tâm ý. 

Tâm ý yên tịnh cung cấp nguồn hạnh phúc và 

ánh sáng vô tận cho chúng ta. Tâm ý tĩnh lặng 
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là gốc rễ hạnh phúc và tuệ giác cho tất cả 

chúng ta cần phải tìm về. 
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