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Lời nhắn nhủ của tác giả! 

 

   Tác giả đã cố gắng sắp 

xếp những khái niệm mới 

theo một trật tự nhất định, 

do vậy mong quý đọc giả 

nên đọc lần lượt, đọc tới 

đâu thể hội được tới đó, 

không nên đọc xáo trộn 

giữa các điều, “đọc điều 

sau xong mới đọc điều 

trước”, và giữa các tập, 

“đọc tập sau xong mới 

đọc tập trước”, như vậy 

sẽ không xâu chuỗi được 

hết những khái niệm 

mới… mà tác giả đã sắp 

xếp! 

   Khi đọc, quý đọc giả luôn trong tâm thái nhẹ 

nhàng, thư thái như đang nói chuyện với chính 

mình! 

   Quý đọc giả có thể chia sẻ, in tặng... tác phẩm này 

cho bất kì ai mà đọc giả yêu mến! 

   Mọi cá nhân, tổ chức... nếu cần dùng lời của Bạch 

Mã để sử dụng vào bất kì công việc gì có lợi ích cho 

mình, cho xã hội... xin hãy tùy ý sử dụng - Bạch Mã 

không giữ cho riêng mình! 
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   Để lấy File PDF và bìa sách - các bạn có thể gọi cho 

Bạch Mã theo SĐT + ZALO:  0933.03.6600 Bạch Mã 

sẽ gửi cho các bạn tự làm, hoặc Bạch Mã sẽ nhờ chỗ 

làm sách giá rẻ mà Bạch Mã quen, họ sẽ làm và gửi 

phát nhanh cho các bạn Bộ Sách Toàn Tập đầy đủ! 

 

 

                                                                                    

Trân trọng & cảm ơn!                                                                      

Adidaphat! 
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ BẠCH MÃ 

 

    Sự kỳ diệu của con người đối với thế gian này 

chính là tâm hồn của họ, ai cũng có tâm hồn và không 

ai giống ai cả. Mỗi tâm hồn đều có trí tuệ riêng tức 

khả năng nhìn nhận từ tâm hồn ấy tới mọi thứ xung 

quanh họ, đều có đạo đức riêng tức cách đối sử từ tâm 

hồn ấy tới mọi thứ xung quanh họ, và đó là sự khác 

biệt lớn nhất - bao quát nhất giữa người với người.  

    Khi những tâm hồn sống gần nhau thì họ ảnh 

hưởng lẫn nhau, trí tuệ chung của họ dần xây dựng 

văn hóa riêng biệt của họ, đó là xã hội của họ và cũng 

không một xã hội nào khác giống với xã hội của họ cả 

nếu không có sự học hỏi lẫn nhau. 

    Xã hội đã hình thành thì mọi cái tốt xấu trong xã 

hội ấy đều tác động tới mọi con người trong đó, nó là 

ảnh hưởng lớn là trực tiếp tới nhận thức của từng 

người. Do vậy, cái mà mọi xã hội quan tâm nhất là 

phải xây dựng được nền giáo dục tốt đẹp, và cái đích 

là tâm hồn của mọi người đều được hạnh phúc, giữa 
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người với người phải hòa ái, giữa người với muôn 

loài với môi trường phải thân thiện, biết yêu thương 

và biết bảo vệ cho nhau để thế giới hoàn toàn là thái 

bình. Đó chính là mong muốn trong sâu thẳm tâm 

hồn của mỗi người và cả của Bạch Mã, và mỗi người 

nên trở thành con người tốt đẹp hơn và có ích hơn 

nữa đối với xã hội của chính mình cũng như của cả 

nhân loại. 

    Để một tâm hồn được tốt lên, để một xã hội được 

tốt lên thì luôn cần đến sự giáo dục, và mọi điều giáo 

dục luôn phải là đạo lý có cái tình yêu thương ở trong 

đó thì sự giáo dục với được tốt đẹp. Sự giáo dục lớn 

nhất cho đến nay đối với nhân loại chính là tư tưởng 

là trí tuệ của những con người vĩ đại, như Khổng tử, 

Lão tử, Chúa Yêsu..., Đức Phật Thích Ca. Những lời 

dạy bảo của những tâm hồn vĩ đại ấy không gì khác 

ngoài sự giáo dục và để mong muốn cho cái mục đích 

thái bình chung của nhân loại trở thành hiện thực. 

Chỉ vì hệ thống tư tưởng của họ, hệ thống giáo lý của 

họ quá khác biệt và quá thâm sâu nên bị người đời sau 
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cho là tôn giáo riêng mà đôi khi lại kì thị lại phân biệt 

mà không hiểu tất cả đó chỉ là sự giáo dục.  

    Đối với cuộc sống đời thường những tôn giáo ấy 

vẫn đang tồn tại song song bởi nó có giá trị rất lớn 

cùng với sự đi tiếp của nhân loại. Những người chăm 

lo hơn cho tâm hồn cũng thường chọn cho mình một 

tôn giáo, một hệ thống tư tưởng tốt đẹp nào đó cho 

phù hợp với trí tuệ của mình để tu tập đạo hạnh, cũng 

là để một phần nào đó đem lại sự đóng góp cho xã hội 

được tốt đẹp hơn, góp chút sức lực nhỏ bé để tạo nên 

một xã hội cân bằng hơn, hiền hòa hơn khi đang phải 

nhìn thấy nhân loại càng ngày lại càng có sự biến 

động không được tốt đẹp. Đó là tư tưởng chính của 

Bạch Mã ! 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 

    Nhận thức là sự khác biệt lớn nhất bên trong mỗi 

con người, nó quyết định cách nhìn nhận của mỗi 

người ra thế giới bên ngoài, tất cả mọi thứ xung 

quanh một con người đều thể hiện nhận thức của 

người ấy. Một nhận thức tốt sẽ làm mọi việc được dễ 

dàng hơn vì thế mỗi người luôn mong muốn có một 

nhận thức tốt hơn qua việc học hỏi và rèn luyện, 

nhưng phải học hỏi và rèn luyện thế nào để con người 

trở nên thông thái và được kính trọng thì không phải 

ai cũng làm được. Chính vì lẽ đó mà có nhiều người đã 

để lại những nhận thức giá trị đã lĩnh hội được để cho 

mọi người cùng học tập và rèn luyện, khi nhận thức 

càng gần chân lý của đạo đức tức sự yêu thương 

chính mình, yêu thương mọi người và muôn loài thì 

chân lý đó càng đúng, càng bất diệt bởi nó đem tâm 

hồn con người hòa quyện vào cái hư vô, nó không chỉ 

là con đường tới thành tựu chân chính của một con 

người mà nó còn đưa con người tới sự an lạc của tâm 

hồn, khiến tâm hồn nhẹ nhàng giữa cuộc sống đầy 

phiền nhiễu. 

    Nền văn hóa của nhân loại đã luận về Đạo Đức và 

Trí Tuệ của con người sâu sắc và vô tận có trong Đạo 

Phật và Đạo Nho ở phương đông, đó là hai sự ảnh 
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hưởng lớn và vô cùng sâu sắc tới nhân phẩm của một 

con người phương đông, là sự thăng hoa của nhận 

thức, nó chứa đựng nhận thức của những sự giác ngộ 

lớn nhỏ đến sự đắc đạo vô ngã giải thoát, nó hướng 

con người tới đạo đức hướng tới tình thương yêu vô 

tận, nếu nhận thức đúng đắn sự tinh túy của hai ngôi 

nhà nhận thức to lớn này hay những chân lý đạo lý từ 

đâu đó, chăm chỉ học hỏi và rèn luyện thì hoàn toàn 

mỗi người tự bước đi được trên con đường giác ngộ 

nhận thức để tâm hồn được tĩnh lặng.  

    Đạo lý không bao giờ là sai để con người trở nên 

thân thương hơn, tâm hồn con người dần hướng tới 

sự an lạc. Dù thế giới có chuyển biến thế nào thì cuối 

cùng cũng trở về với con đường của nhận thức giác 

ngộ, có thể là con đường mà Đức Phật đã trở về với 

tâm chân thật của mình và chỉ đường cho mọi người 

đi theo. Cái biến động cuối cùng cũng phải tĩnh lặng, 

và chỉ có những đạo lý với làm con người bao dung thì 

sự tĩnh lặng của thân tâm mới đến, tâm hồn được hòa 

quyện vào hư vô, trường tồn cùng hư vô ! 

 

Bạch Mã  
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    Cuộc sống thực tại lấy con người và xã hội loài 

người làm chủ thể. Con người biến đổi xấu đi kéo theo 

xã hội biến đổi và môi trường biến đổi xấu theo, cả trái 

đất cũng theo đó chịu ảnh hưởng. Điều ngược lại diễn 

ra khi con người không thể thay đổi được gì với trái 

đất nữa và trái đất ảnh hưởng xấu ngược lại trước khi 

tự nó đến lúc thay đổi. Cái làm con người biến đổi là 

sự thay đổi tốt xấu của đạo lý làm người, là trí tuệ của 

nhận thức đã lĩnh hội ! 
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PHẦN I 

CON NGƯỜI 

 

     Lĩnh hội được trí tuệ và sự linh tính của trực giác 

đến từ hư vô mà con người và muôn loài thừa hưởng 

rất phức tạp, khi con người có được sự kiểm soát mọi 

thứ thì giường như trí tuệ và trực giác ấy ít nhiều 

được bộc lộ. Nhưng những chân lý cao siêu, thâm sâu 

mà cổ nhân đã nhận thức và truyền lại thì lại có quá ít 

người ngày nay lĩnh hội, cái mong muốn nhận thức 

thêm của nhân loại càng ngày lại càng cạn dần, chỉ sử 

dụng chưa hết được cái tri thức của cổ nhân mà không 

kèm theo hết mong muốn tốt đẹp được gửi gắm ở đó 

mà lại trở thành những người con hư. Sự thức tỉnh 

của đạo lý là nhân phẩm, nhân cách làm người và của 

trí tuệ, là khả năng nhìn nhận về con người về cuộc 

sống và mọi thứ có thể thấy, sự thức tỉnh ấy là tối cần 

thiết cho loài người tồn tại lâu hơn và không tự hại 

chính mình. Có sự thức tỉnh của cái đạo và cái trí ấy 

để tránh sống theo lối bản năng, và trước hết phải có ở 

mọi người trong gia đình, mọi người ở tập thể và 

trong toàn xã hội ! 
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Điểm đến số 1 

“trí sáng” 

 

Tâm mờ bởi vọng,... 

Hình sáng do gương,... 

Thiên địa soi tỏ, 

Không có chỗ lệch. 

*** 

Nhân gian u tối, 

Quẩn quanh tình ái,... 

Chánh tà bất minh, 

Phúc họa chẳng tường. 

*** 

Thân tướng vô thường, 

Sắc na lại sinh, 

Luân luân chuyển chuyển, 

Vô lượng vô biên. 

*** 

Niệm niệm khởi lên, 

Nguồn cơn tam giới, 

Chẳng nỡ buông bỏ, 

Khi nào về cội?. 

*** 

Nạn kiếp phải vào,... 

Nạn kiếp phải qua,... 

Luân hồi nếu rõ, 

Chân như tự hiện ! 
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Điểm đến số 2 

“không nỡ” 

 

Tình ái không nỡ bỏ, 

Tính phàm không nỡ rời, 

Phiền não không nỡ buông, 

Lý tánh chẳng hiểu thấu, 

Nhân nghĩa cũng chẳng tường. 

*** 

Lời thánh nhân chỉ bảo, 

Đạo của trời rành rẽ, 

Lại cười khinh không nghe, 

Còn nhạo báng buôn lời, 

Làm sao vơi đi khổ? 

Làm sao thoát luân hồi?. 

*** 

Ngày ngày ăn với ngủ, 

Giờ giờ buồn với vui, 

Khắc khắc hận với thù, 

Sắc na không dừng niệm, 

Thanh tịnh ở nơi nào?. 

*** 

Mải mê với tiền tài, 

Sảng khoái lúc danh lợi, 

Hết cười rồi lại khóc, 

Đã miệng lại im thinh, 

Ngơ ngác trong bể khổ. 

*** 
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Thương thay cho kẻ phàm, 

Mê muội trong sắc dục, 

Đắm luyến nghiệp trả vay, 

Phật, Bồ Tát... đến cứu, 

Nước cam lồ rơi cạn, 

Mà chúng sinh chẳng hay. 

*** 

Làm người theo lẽ trời, 

Thuận với đạo tự nhiên, 

Tùy duyên sống ở đời, 

Biết mình mới biết người, 

Biết tánh mới biết vọng,  

Vạn pháp hóa mây bay, 

Giải thoát chỉ có vậy ! 
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Điểm đến số 3 

 

“nghiệp” 
 

    Tất cả mọi chúng sinh, vạn vật... trong vũ trụ... đều bị 

chữ nghiệp chi phối, mọi thứ đều là nó, do nó mà sinh ra, 

cũng do nó mà mất đi, biến chuyển không ngừng nghỉ, đến 

đi vô thường... . “Tâm thanh tịnh, trí sáng”... đó là 

thanh kiếm để chúng ta giải nghiệp ấy đi, cắt đứt hết chúng 

đi... mà thoát ly sinh tử luân hồi. Cắt đứt không phải là ý 

nghĩa lìa bỏ, mà là trong tâm chẳng còn vướng bận, có như 

không có... mà hằng được thanh tịnh, trí sáng... . 

 

Công việc, địa vị, danh tiếng... là nghiệp. 

Gặp người, gặp sự,... là nghiệp. 

Sinh ra, chết đi,... là nghiệp. 

Tuổi thọ,... là nghiệp. 

Nơi sinh, nơi ở, nơi chết... là nghiệp. 

Thân tướng, hình dạng... sai khác... là nghiệp. 

Nhận thức, tư tưởng... là nghiệp. 

... 

Khởi tâm, động niệm... là nghiệp ! 
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Điểm đến số 4 

 

“tự tại” 

 

    Để được sự tự tại trong cuộc sống thì chúng ta phải 

biết tùy duyên trong mọi sự, biết chấp nhận sự thật, khó 

khăn,..., tự hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân 

để điều hòa, cải thiện,..., có được tư duy tích cực, có tấm 

lòng bao dung, tha thứ,..., có trí hướng thiện sâu sắc, 

không phóng túng bản thân hay tham cầu quá sức,... – tất 

cả những yếu tố ấy gộp lại mới có thể làm cho chúng ta 

có được sự tự tại, chủ động trong cuộc sống,..., đó là một 

sự hàm dưỡng để nâng lên những cảnh giới tâm hồn cao 

hơn thì mới đạt được, chứ không phải nó tự đến khi tuổi 

tác lớn dần hay mua nó bằng tiền bạc hoặc thứ gì đó hòng 

trao đổi,... .  

 

Tu ở nhà không được thì tu ở chùa,... 

Tu ở chùa không được thì tu ở nhà,... . 

Việc nặng không làm được thì làm việc nhẹ,... 

Việc nhẹ không làm được thì làm việc nặng,... . 

Ở gần không được thì ở xa,... 

Ở xa không được thì ở gần... . 

Lên cao không được thì xuống thấp,... 

Xuống thấp không được thì lên cao... . 

Thấp hèn không được thì cao quý,... 

Cao quý không được thì thấp hèn... . 
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Khỏe mạnh không được thì ốm yếu,... 

Ốm yếu không được thì thấp hèn,... . 

Sống thọ không được thì chết yểu,...  

Chết yểu không được thì sống thọ,... . 

Được người thương không được  

thì bị người ghét,... 

Bị người ghét không được  

thì được người thương,... . 

Tĩnh lặng không được thì khởi tâm,... 

Khởi tâm không được thì tĩnh lặng... . 

Cực lạc không được thì ta bà,... 

Ta bà không được thì cực lạc... . 

... 

Vạn sự đều biết tùy duyên đến cùng cực,... 

Miễn sao chẳng chỗ dính mắc là được,... 

thì thử hỏi chỗ nào không tự tại?,... 

chỗ nào không giải thoát?...! 
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Điểm đến số 5 

 

“thiếu trách nhiệm” 

 

Người thân chịu tủi nhục,... 

Ra ngoài cười nhăn răng,... 

Lòng chẳng có thương nhớ,... 

Lương tâm đã chôn vùi... . 

           *** 

Người dân đang chịu khổ,... 

Làm quan... lại hát hò,... 

Có xứng làm phụ mẫu,... 

Thiên hạ không thái bình,... ! 

 

 

Điểm đến số 6 

 

“lười nhác”  

 

Ngày nhớ ngủ tám tiếng,... 

Cơm thì hai chén lưng,... 

Công phu sao chẳng nhớ,... 

Để Chư Phật ngóng chờ ! 
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Điểm đến số 7 
 

“tinh tấn” 

 

Khởi tâm giải đãi - khổ trong ngục, 

Tránh niệm tinh tấn - lạc trong tâm ! 

  

 

Điểm đến số 8 

 

“khẩu nghiệp” 

 

Khẩu nghiệp lộ ý thiên, 

Muôn kiếp khổ không tiến, 

Khẩu tịnh bạn thần tiên,... 

Không lời, ý tận thiên... ! 
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Điểm đến số 9 

 

“Phiền não, tập khí... của con người...  

như rượu trong nước,... 

Chân tâm, tự tánh... của con người...  

như nước trong rượu,...” 

 

    Giả như: ví chân tâm, tự tánh... của chúng sinh như 

nước tinh khiết trong bình, giống như chúng sinh không bị 

nhiễm ô bởi phiền não, tập khí..., là thánh thiện như Phật, 

Bồ Tát... vậy. Nay nước ấy đã bị nấu thành rượu,... (bị 

trầm luân trong sinh tử,...) cho nên nó trở nên nồng nặc, 

chua cay..., giống như chúng sinh bị ô nhiễm phiền não, 

tập khí... nặng nề, không còn biết đến vị thanh tao, thuần 

khiết... của chính mình nữa. Và sự tu hành chính là tìm 

lại cái vị thanh tao, thuần khiết... ấy, tìm lại cái chân 

tâm, tự tánh... ấy. Vậy chúng ta tìm lại bằng cách nào?... 

–đơn giản là mở cái nắp bình rượu đó ra và kệ nó ở đó, 

không phải làm gì cả... nữa (thấy vọng, biết vọng,... không 

theo, không bận tâm... nữa mà luôn sống với tâm thể giác, 

sáng,...) thì lâu ngày hơi rượu sẽ bay hết sạch sẽ (tức phiền 

não, tập khí... tự nó tiêu đi...) cái còn lại chính là nước tinh 

khiết, cái tâm thể giác, sáng... ấy chính là chân tâm, tự 

tánh... của chúng sinh, vạn vật,..., trở về với nó, sống với 

nó... chính là con đường của sự giác ngộ và giải thoát. 
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Tự tánh trong chúng sinh,... 

Như nước trong vạn vật,... 

Dù nhiễm nhưng không mất,... 

Rồi có lúc quay về,... 

Giống như mọi chúng sinh,... 

Dù trầm luân sinh tử,... 

Nhưng đều sẽ thành Phật,... 

Chân lí ấy ngộ sớm,... 

Thoát khỏi nhiều khổ đau,...! 
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Điểm đến số 10 

 

“đừng chách trời đất nắng hạn, mưa dầm... 

 mà hãy chách lòng người... nóng lạnh...  

không nguôi” 

 

Trời thuận ý người, 

Nắng mưa ban phước, 

Vạn vật giao cảm, 

Từ ý sinh xôi. 

Nếu không hiểu được, 

Sớm nắng chiều mưa, 

Kẻ ấy mê muội, 

Chách người, chách ta. 

       *** 

Đạo trời không khó, 

Vạn vật chẳng ngoài, 

Lòng khắp thái hư, 

Chỗ nào mưa, nắng,...?. 

Khi đã tường tận, 

Cỏ cây cũng vui,... 

Côn trùng biết hát,... 

Thiên hạ thái bình ! 
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Điểm đến số 11 
 

“đừng bao giờ thử thách  

sự nhẫn nại... của người khác... 

 bằng sự ngang bướng, lì lợm... của bạn” 

 

    Nếu ta không đủ bao dung với người thì tính ngang 

bướng, lì lợm... dễ có đường bộc hiện ra đối với họ, nếu cứ 

để như vậy mà không có sự cải thiện, tu sửa... thì mọi mối 

quan hệ dần sẽ căng như dây đàn,..., gia đình căng thẳng, 

bạn bè căng thẳng, tập thể căng thẳng,... cho đến hai nước 

căng thẳng,..., mối quan hệ ấy có thể đứt gãy bất cứ khi 

nào, và gây ra những hậu quả không nhỏ... – bởi không có 

ai cam chịu sự thách thức khó chịu đấy cả, trừ bậc thánh 

hiền ra mà thôi. Quá vì sự thể diện, sĩ diện... của bản 

thân thì tính ngang bướng, lì lợm... sẽ không bao giờ 

được sửa đổi – do vậy: con người... phải trở nên hiền hòa 

hơn, tâm ý, lời nói, việc làm... phải khiêm tốn, yêu 

thương... hơn, giảm dần đi cái tôi trong vạn sự... thì đó 

mới là trí hướng của người có hàm dưỡng, người như vậy 

mới xứng đáng được biết đến và an hưởng mọi niềm vui ở 

đời. 
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Vác trên vai ngọn núi, 

Đi ngàn vạn dặm đường, 

Dao xuyên thủng con tim, 

Máu đỏ nhuộm màu sông, 

Kim đâm vào con mắt, 

Từng khiếu huyệt tê dại, 

... 

Những điều ấy tuy lớn, 

Lại chẳng bằng lời ác, 

Đâm thọc vào tâm nhau, 

Từng tế bào phuẫn uất, 

Khác gì thứ kịch độc, 

Lời lẽ phàm tục ấy, 

Khác gì loài rắn rết?, 

Thân người có xứng không? 

          *** 

Giữ mãi sự ngang bướng, 

Cố dấu tính lầm lì,... 

Lời Phật cũng chẳng nghe, 

Thì thuốc nào chữa được?, 

Đâu biết sự thái bình, 

Ở tâm ý thanh lương,  

Hiền hòa với vạn vật, 

Chỗ ấy là cực lạc ! 
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Điểm đến số 12 

 

“trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người...  

- ai cũng đều đang kêu cứu cả” 

 

    Trong tâm tất cả chúng sinh, vạn vật... hết thảy đều 

đang kêu cứu mà khó tự biết, cho đến lúc cùng cực của sự 

khổ đau... thì mới nhận ra, lúc ấy là những lúc nào? - đó là 

những lúc phước đức rơi cạn, những lúc tâm hồn hoang 

mang, sợ hãi,..., những lúc trí tuệ không thông,... .  

    Giả như: Tôi ốm quá, đau quá..., tôi bế tắc làm ăn 

quá,..., tôi nghèo khổ quá, tôi oan ức quá, tôi sợ chết quá, 

tôi ngốc nghếch, khờ dại quá..., có ai chỉ bảo cho tôi không?, 

có ai tới giúp tôi không?, trời cao có công bằng với tôi 

không?, Phật, Bồ Tát... hãy tới cứu con với, con không 

thoát được luân hồi sinh tử... – nếu ai ai cũng la lên hết nỗi 

khổ trong lòng thì đất trời không khi nào được tĩnh lặng 

mà tràn ngập âm thanh kêu cứu bi ai ở nơi nơi... .  

    Vậy nguyên nhân là gì? – đó là tâm của chúng sinh 

ấy bị tam độc tham, sân, si... chi phối, vô minh mà 

không được thanh tịnh như Phật, Bồ Tát..., thử hỏi có vị 

Phật, Bồ Tát... nào kêu cứu những chuyện ấy hay không?. 

Nếu không còn tham, sân, si... thì chẳng còn nỗi khổ nào 

trong thế gian này cả, nơi nơi đều là Phật, Bồ Tát... thì nơi 

nơi đều là thanh tịnh, không tồn tại những âm thanh bi ai 

ấy nữa. Bạn còn kêu la... thì có nghĩa là tham, sân, si... 

trong lòng bạn còn, đó là nguyên nhân, đó cũng là dấu 
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hiệu để mỗi người nhận biết tâm địa của mình mà lo sửa 

đổi, sửa cho thanh tịnh, chánh giác, từ bi..., sửa cho vô ngã 

thì mới hết đi cầu cứu. Sở dĩ còn đi cầu cứu là vì còn có cái 

ta, không có cái ta thì cái gì đi cầu cứu?. 

 

Tâm này vô minh, 

Chìm trong vạn pháp, 

Tâm này sáng tỏ, 

Vạn pháp hóa không, 

Phàm phu tự biết, 

Thánh nhân tự biết, 

Tâm có, tâm không, 

Có khổ, không khổ, 

Hết thảy nơi tâm, 

Nếu được thanh tịnh, 

Chẳng hỏi vạn pháp, 

Có ngã?, có tướng?,... 

Mà thường tự biết, 

Không ngã, không tướng,... 

Ngay đấy hằng sống, 

Là nhân giải thoát ! 
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Điểm đến số 13 

 

“tâm thái có thể thay,  

cốt cách có thể rèn” 

 

    Tâm thái nói đến cảnh giới nội tâm ở hiện tại, cốt 

cách nói đến cách hành sử từ cái cảnh giới nội tâm ấy 

của mỗi người mà ra. Cảnh giới nội tâm thì vô lượng vô 

biên cho nên cách hành sử của con người... cũng muôn 

hình vạn trạng.  

    Rèn cốt cách là nói đến việc trì giới, thuận theo 

đạo lý, khuôn phép... mà hình thành sự chuẩn mực 

trong hành sử. Thay tâm thái là nói đến việc buông xả 

phiền não, tập khí,... để hướng đến những cảnh giới 

nội tâm thanh tịnh hơn.  

    Tâm thái khó thay, cốt cách khó đổi... là nói đến người 

phàm phu luôn chấp giữ tâm ý,..., cho dù có hơn người, tu 

hành có chút kết quả... thì cũng tự mãn, khó buông... – đó 

là chỗ mà ai ai cũng đang mắc phải, lúc nào cũng mắc phải, 

phản tỉnh được một ngày thì dừng lại cả một năm, thậm 

chí cả một đời..., làm chậm trễ cơ hội tu hành đáng quý. 

Nếu thấu suốt lẽ này, một trí đâm thủng vạn pháp, 

chân như hiện ra... thì một đời là đủ thành tựu đạo 

quả (Phật pháp nói là một đời thành Phật,...),... . 
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Tâm này tự mãn,... 

Tư tưởng uyên thâm,... 

Hơn cả triệu người,... 

Vẫn là kẻ phàm,... 

Ngàn kiếp một chỗ. 

           *** 

Dù là thành Phật,... 

Pháp tựa mây bay,... 

Lòng không kiêu mạn,... 

Tâm địa như vậy,... 

Quả vị tới gần ! 
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Điểm đến số 14 

“khi tâm tịnh, trí sáng... 

 thì chẳng thấy có pháp nào  

để thành Phật... cả” 
 

    Động và không động, có pháp và không pháp, có tâm 

và không tâm,... đối với người đang tu, còn mê, tham sân 

si... chưa đoạn tuyệt,..., chưa thật sự là đã thể nhập Tự 

Tánh Phật... - thì nó chỉ là ngôn từ, là hai tướng đối lập, 

đối đãi nhau, chỉ là rời cái tướng bất tịnh, tướng phiền 

não, ba đường ác,... mà mong cầu cái tướng tịnh, tướng vô 

phiền, ba đường lành..., vẫn chỉ luẩn quẩn trong luân 

hồi, trong tam giới,..., chưa biết được cái nhân vô 

sanh để được quả vô sanh. 

    Nhân vô sanh chính là niệm giác, niệm giác ấy đã 

thoát khỏi hai tướng động tịnh,..., có được diệu dụng 

để đối nhân, xử thế, tiếp vật ở đời mà không bị dính 

mắc, cương cứng, tạo nghiệp,... . Niệm giác ấy không 

phải ý nghĩa là ý niệm, có cái ý niệm giác nào đấy,..., mà là 

một khoảng khắc bất chợt tâm thể bùng sáng, tịch tĩnh... do 

công phu tu tập miên mật mà đạt được từ đó mà giữ rìn, 

không có ý niệm sinh diệt để phân biệt ra các pháp, các 

tướng đối lập, hay có thêm nhận thức, tư tưởng hạn hẹp,... 

. 
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    Trong nhà thiền gọi lúc mà người tu có được tâm 

thể sáng suốt... ấy là “kiến tánh”, lúc ấy mới thật sự 

là bước chân vào con đường tu hành, gọi là “kiến tánh 

khởi tu”, “kiến tánh mới có thể dùng chữ tịnh để nói 

về tịnh, dùng chữ vô tâm, vô pháp... để nói về vô tâm, 

vô pháp... – bởi khi đó ý nghĩa nó mới đạt đến sự 

tuyệt đối”. Trước lúc ấy thì chỉ như con cá bơi trong 

nước, làm đủ trò thì vẫn là nằm trong nước, còn tương 

đối, nhị biên,..., vẫn ướt át, vẫn luân hồi... . Kiến tánh là 

lúc con cá hóa rồng, vút khỏi mặt nước mà lên được bầu 

trời, khi thành rồng rồi (sống trong chân tâm, tự tánh...) 

thì nó thích lên trời thì lên, thích xuống nước thì xuống, 

không còn bị dính mắc, trở ngại... nữa (không bị dính 

tướng,...), chẳng thấy có nước, chẳng thấy có trời..., 

cũng tức là chẳng thấy có pháp để tu hành, “ngay chỗ 

đó mới là sự tu hành thật sự”, sống với tâm tánh ấy thì 

quả vô sanh sẽ dần viên mãn, sẽ tới đại giác, viên giác,..., 

chứng quả vô thượng bồ đề thành Phật,... . 

 

 

Còn mê thì còn phân biệt tánh và tướng,... 

Hết mê rồi thì tánh cùng tướng... chẳng còn. 

                  *** 

Tâm động, trí mờ... thì còn nương vào vạn pháp,... 

Tâm tịnh, trí sáng... rồi thì vạn pháp giai không,... . 

                  *** 

Ngàn vạn pháp tu, kẻ mê chấp một mà khinh khi tất cả,... 

Khi ngộ tánh rồi thì chấp pháp đâu để làm gì?... . 
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                  *** 

Tâm bi còn cạn thì không thể thâu nhiếp các pháp,... 

Tâm bi vô thượng rồi thì các pháp,... đồng chân như,... 

Đúng sai, phải trái, thị phi, chánh tà… tâm chẳng động ! 
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Điểm đến số 15 

“khi chưa thấy đạo, thì thấy bản thân  

chẳng có tội lỗi gì,... 

Nhưng khi đạo sáng tỏ rồi, lại thấy bản thân  

mang vô lượng tội lỗi,...” 

 

    Giả như: khi chúng ta còn là một đứa trẻ con, làm 

người chưa được trưởng thành... thì nói năng,... sẽ tùy 

tiện, cảm tính, không tiết chế được... mà vô tình làm tổn 

thương mọi người xung quanh, không biết lời nói nó cũng 

sắc như đao kiếm mới rèn,..., chửi bới, quát tháo, miệt thị, 

chia rẽ,..., gieo rắc bao nhiêu sầu khổ cho mọi người, cho 

chúng sinh vạn vật,... . Đến khi chúng ta khôn lớn rồi, 

trưởng thành rồi... nghĩ lại quãng thời gian xưa mà cảm 

thấy hổ thẹn, tội lỗi... biết chừng nào?, làm sao để sửa chữa 

đây?, cầu cho thời gian quay lại để không làm vậy nữa hay 

sao?,... . 

    Cũng như vậy: đối với người tu đạo,... khi tâm còn mê 

mờ... thì tạo biết bao nghiệp của thân, khẩu, ý... - khi sáng 

đạo rồi, kiến tánh rồi... thì mới nhận ra mà tự khóc cho 

chính mình, rồi khóc thay cho mọi người, cho mọi chúng 

sinh vạn vật... vẫn còn đang trong cái vòng mê ấy, chưa 

biết sám hối giải nghiệp... để thoát ra, mà từng phút giây... 

lại luôn cười cợt, tạo nghiệp... thêm, lún sâu thêm vào luân 

hồi sinh tử. 
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Tội từ tâm sinh, 

Tội từ tâm diệt, 

Tâm này sinh ý, 

Tà ý, chánh ý,... 

Tà ý sinh thân,... 

Chánh ý ngộ tánh, 

Khi đã về tánh, 

Trong tánh không ý, 

Chẳng chánh, chẳng tà, 

Chúng sinh, vạn vật,... 

Cùng một thế giới, 

Thế giới nhất chân,... 

Đến đi tự tại,... 

Không sầu, không khổ,... 

Tội vô thủy kiếp, 

Làm nghiệp gieo duyên, 

Vun bồi công đức, 

Mình đắc, người đắc,... 

Chư Phật cùng vui,...! 
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Điểm đến số 16 

 

“nếu tâm luôn giữ được sự yêu thương...  

thì chẳng cần phải học  

bất kì lý lẽ gì trên đời... nữa 

– bởi mọi lý lẽ ấy chỉ là để 

 học cách yêu thương nhau mà thôi” 

 

    Đạo lý, lý lẽ... ở đời nó xuất phát từ một tấm lòng 

nhân hậu, biết yêu thương,..., nếu không có nhân hậu, 

không biết yêu thương,... thì lấy đâu ra đạo lý, lấy đâu ra 

lý lẽ...?.  

    Giả như: nếu tâm của ai tốt rồi thì chúng ta phải nhìn 

vào cái tâm ấy của họ mà sống, đừng quá nhìn vào cái hình 

thức bên ngoài, hay lời nói bên ngoài... của họ, những cái 

đó chỉ là cái đứng phía sau thôi,... . 

    Cuộc sống hiện đại, giáo dục đạo đức con người mai 

một... khiến chúng ta có cái nhìn hời hợt, bề ngoài... đối với 

người khác, kể cả là người thân, bạn bè... mà không đánh 

giá đúng giá trị của họ, từ đó mà có những lời lẽ, cách cư 

sử... làm họ phật lòng, tự ái, tổn thương,... – cho nên, mỗi 

người phải học cách sống bình lặng lại, học cách nhìn 

nhận, học cách lắng nghe, học cách cảm thông... để hiểu 

chính mình, hiểu người khác,... từ đó được sống đúng với 
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giá trị của mình, của người... mà phát huy, hàm dưỡng... . 

Không phải tùy tiện nghĩ ngợi, ăn nói, hành sự... một cách 

bừa bãi, như vậy chỉ là mới sống theo bản năng như loài 

cầm thú,... mà không hơn không khác. 

    Nếu cảm thấy bản thân trí tuệ còn cạn, khó nói được 

lời đạo lý, lý lẽ... quá, không biết phải làm sao để cư sử vẹn 

toàn với tất cả đây?,... thì “hãy luôn giữ lấy tâm yêu 

thương tới muôn loài, vạn vật,... ở bất kì lúc nào, nơi 

nào..., dù người... có tệ bạc thế nào, dù sự việc có 

nghịch cảnh ra sao?...” – nó sẽ là thứ để mọi sự trong 

cuộc sống mỗi người được êm thuận, tâm đạo lớn dần thì 

trí tuệ chân thật sẽ lớn dần, trí tuệ tốt hơn thì tất nhiên là 

mọi thứ sẽ được giải quyết tốt hơn, đó chỉ từ cái tâm từ, 

tâm bi..., gốc rễ ấy mới sinh ra được mà thôi. Loại tâm 

ngay từ đầu là ác ma, quỷ quái, động loạn, sân si... thì làm 

sao mà có đạo lý, lý lẽ... ở trong đó?, làm sao mà hòa hợp 

muôn loài, vạn vật... được thái bình?, cực lạc?... . 

 

Tâm ý ác tà... 

Dù nói đạo lý... 

Cũng là lời ma,... 

Người người nghi kỵ,... 

Chẳng nhìn mặt nhau,... 

Nước nước nghi kỵ,... 

Thiên hạ giao tranh,... 

         *** 

Tâm ý thiện lương,... 

Lời có ác tà,... 

Vẫn là con Phật,... 
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Người người thông hiểu,... 

Chẳng thể bất hòa, 

Nước nước thông hiểu,... 

Thiên hạ thái bình,...! 
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Điểm đến số 17 

 

“bao dung” 

 

Lửa đứng trong gió, 

Cho dù yếu ớt, 

Nhưng sẵn sàng cho, 

Vạn đèn cùng sáng, 

Chẳng may vừa tắt, 

Liền được châm lại, 

Bởi đèn đã cho, 

Vì tấm lòng ấy, 

Bao dung, quảng đại... 

      *** 

Lửa đứng trong gió,... 

Cho dù sáng lớn,... 

Che lại chẳng cho, 

Tự sáng một mình, 

Phúc duyên,... cạn kiệt, 

Đèn ắt tự tắt, 

Chẳng ai châm cho, 

Vì tấm lòng ấy, 

Hẹn hẹp, ích kỉ,... 

       *** 

Khi đèn tắt rồi, 

Chìm vào bóng tối, 

Trầm luân sinh tử, 

Tới vô lượng kiếp, 
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Hối hận, ăn năn... 

Mới chịu mở lòng, 

Đèn tự sáng lại, 

Chớ theo thói cũ,... 

Mới là thương mình...! 
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Điểm đến số 18 

 

“dâm dục” 

 

Rơi vào tam giới,... 

Đọa vào đường ác,... 

Đánh mất thân người,... 

Chẳng thể lên trời,... 

Chẳng chứng thánh quả, 

Dù Phật... giáng thế, 

Giáo hóa độ sinh, 

Đứng ngay trước mặt, 

Cũng chẳng hay biết, 

Chánh pháp chẳng tới, 

Tà pháp kề bên,... 

... 

Tất cả việc ấy, 

Đều do dâm dục, 

Nam nữ... nhiễm đắm, 

Chúng sinh đều vậy. 

       *** 

Lìa khỏi dâm dục, 

Liền chứng thánh quả, 

Vô dục, thanh cao,... 

Người ấy giải thoát ! 
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Điểm đến số 19 

 

“dâm tâm... khởi lên,...  

quỷ thần... đều thấy rõ,... sách trời đã ghi,  

nhân quả đang chờ xét xử...” 

 

Nam nữ trưởng thành, dâm tâm liền sanh... 

Nam chẳng giữ thân, nữ chẳng giữ tiết,... 

Mút lấy đờm, dãi..., cho là ngọt ngào,... 

Làm chuyện cầm thú, cho là bình thường,... 

Những hành vi ấy, Bậc Thánh nào làm?... 

                *** 

Dù đã vợ chồng, vẫn chưa thỏa mãn,... 

Trông đông, ngó tây..., không thể chế ngự,... 

Gia đình bất hòa, xã hội rối ren,... 

Chỉ bởi dâm tâm,..., của kẻ phàm tục,... 

Khi tâm vẩn đục, ngẩng mặt nhìn ai?... 

                *** 

Còn dục... còn sinh, còn chịu luân hồi,... 

Sinh thời có đạo, mới rõ đại tội,... 

Lời của Bậc Thánh, có nên phản tỉnh?,... 

Kẻ trí khiếp sợ, ghê tởm liền tu,...  

Lìa được dâm tâm,.. liền chứng thánh quả,...! 
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Điểm đến số 20 

“tĩnh” 

 

Thấy không có, chân thật thấy,... 

Nghe không có, chân thật nghe,... 

Pháp không có, chân thật pháp,... 

Biết không có, chân thật biết,... 

... 

Chất tánh ấy, thể nhập được,... 

Rời vọng niệm, chân thật tĩnh,... 

             *** 

Tánh không ngoài, tánh không trong,... 

Không một chỗ, không nhiều chỗ,... 

Lăng xăng tìm, không trong tánh,... 

Khởi tâm nghĩ, không phải đạo,... 

... 

Thể tĩnh, sáng..., vạn vật đồng... 

Tâm trong, lặng..., Phật... muôn nơi...! 
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Điểm đến số 21 

“buông” 

 

Kẻ ngu dùng tình ý,... 

Cho học vấn là trí,... 

Cho nụ cười là đạo,... 

Tự mãn mỗi khi dùng,... 

Nào ngờ vẫn lưới ma,... 

Chẳng ra ngoài sinh tử. 

        *** 

Thật trí sẽ vô tình,... 

Vô thức, và vô niệm,... 

Trí, đạo... vốn sẵn có,... 

Kẻ ngu khởi niệm tìm, 

Khi buông được vạn pháp,... 

Thành bậc trí sáng suốt...! 
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Điểm đến số 22 

 

“chân thật” 
 

    Trong cuộc sống, có những chuyện đã rõ ràng... thì 

không cần thiết phải nói ra, bàn tán, buôn lời..., đó là tính 

xấu của kẻ phàm phu,... - mà hãy tự nhìn vào tâm mình, 

chân thật với mình... để buông bỏ đi cái gì còn xấu, còn tồn 

tại... để hướng đến một tâm hồn trong sạch hơn, trí, đạo... 

được sáng hơn,... - đó là cách sống của người Quân Tử, 

Hiền Nhân... có sai khác với kẻ phàm... . “Người có hàm 

dưỡng thì nhìn vào trong tâm, người không có hàm 

dưỡng thì nhiễu sự, vọng tưởng... chuyện bên ngoài, bị 

giả tướng... bên ngoài chi phối, xa lìa tâm tánh... – đó 

là ý nghĩa sâu sắc của sự chân thật nên học được”. 

 

Thành thật với mình,... 

Đạo tâm một lớn. 

Giả tạo với mình,... 
Đạo tâm tiêu tan. 

Người trí, kẻ mê... 

Người thánh, kẻ phàm... 

Khác nhau ở chỗ, 

Có thật với mình?...! 
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Điểm đến số 23 

 

“đến khi sức cùng lực kiệt,...  

thì thì con người ta mới có thể nhận ra 

 điều gì đáng để sống trên đời...” 

 

    Con người phàm tình, sinh ra đã quen thói chạy theo 

vật dục, hư danh..., nếu không được người hiền trí chỉ bảo 

thì cả đời mê muội, chỉ biết mình mà không biết người,..., 

chỉ biết một mà không biết hai,..., ích kỉ, hẹp hòi... mà 

không thể rộng lượng, bao dung,... . Khi nhìn thấy danh 

lợi... trước mắt thì như con trâu điên lao vào tấm vải đỏ, 

như con thiêu thân lao vào ánh đèn,... -lao tới nơi rồi thì 

mới biết sau tấm vải đỏ là bức tường kiên cố, sau ánh đèn 

là mũi ô tô đang chạy,..., và kết thúc mạng sống một cách 

vô nghĩa, chẳng để lại được thứ gì tốt đẹp cho đời, cho con 

cháu, cho xã hội... . 

    Cuộc sống của mỗi con người... hầu hết là như vậy, 

không thể bức ra để trở nên cao thượng hơn. Nhưng chỉ 

cần tâm không còn chấp chặt vào vài thứ tầm thường bị chi 

phối trong đời của mỗi người... thì lập tức nhìn nhận được 

vạn sự, vạn vật... xung quanh, hướng tới được cuộc sống 

thanh nhàn, ý nghĩa, giải thoát... của bậc trí thánh, mới dễ 

cảm nhận được những đạo lý nhân sinh, giải thoát... mà 

sống đúng với lương tâm của một con người,... . 
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Cát mịn trên tay, 

Không nỡ rời bỏ, 

Càng nắm càng tuột, 

Cát rơi, lòng khổ,... 

... 

Đó là kẻ mê,... 

Chạy theo vật, dục... 

Đến chết không thôi, 

Uổng đi thân mạng,... 

      *** 

Để cát xuống bờ, 

Cát chẳng mất đi, 

Lại thấy biển cả,... 

Vạn sự mới tỏ. 

... 

Đó là bậc trí,... 

Biết sống vì người,... 

Tâm địa tự an,... 

Một đời ý nghĩa,... ! 
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Điểm đến số 24 

 

“người có thể làm việc lớn... 

 phải là người đã trải qua sự khổ nhọc 

 về thân, tâm,...” 

 

 

    Người xưa có nói: “khi trời giao sứ mạng trọng đại cho 

con người, trước tiên phải bắt ý trí của họ tôi rèn, gân cốt 

mệt nhọc, thân xác đói khát,...”. 

    Nếu con người chưa trải qua sự khổ nhọc về thân, 

tâm... thì sẽ nhìn mọi chuyện dưới con mắt màu hồng, 

không thực tế, không xem trọng,..., làm việc sẽ không tận 

tâm tận lực, thiếu trách nhiệm,... .  

    Mọi kinh nghiệm sống của mỗi người cũng chỉ là 

từ quá thẩm thấu được thất bại, khổ đau... mới có thể 

có được bài học quý giá nào đó. Và việc lớn có thành 

hay không thì phải nhìn xem, con người ấy có bao nhiêu 

kinh nghiệm, bài học... quý giá trong đời mà họ tích lũy 

được,... – bởi chẳng có thành công lớn nào... lại dựa trên sự 

may mắn, không có cái đạo lí, kinh nghiệm... nào trong đó 

cả,..., chỉ có người có tâm, có trí... lớn... mới có thể làm 

được việc lớn nào đó mà thôi.  
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Làm người cận trí,... 

Bản tính xuề xòa,... 

Chẳng trước, chẳng sau,... 

Tùy tiện nói, cười... 

... 

Đến khi đụng việc, 

Tâm thần bất an,... 

Việc nhỏ chẳng tròn, 

Hỏi gì việc lớn,... . 

       *** 

Nhìn vào việc nhỏ,  

Đủ biết việc lớn, 

Làm được hay không? 

Tâm tình thế nào? 

... 

Người trí làm việc, 

Dù nhỏ, dù to,... 

Vẫn luôn cẩn mật, 

Bởi vì giữ đạo...! 
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Điểm đến số 25 

 

“mộc mạc” 

 

Đi chợ, nấu cơm,... 

Rửa bát, quét nhà,... 

Giặt áo, gấp chăn,... 

Chơi đùa con trẻ,... 

Hết thảy mọi việc,... 

Nam, nữ... bình đẳng,... 

Rảnh tay thì làm,... 

Chớ bỏ, chớ khinh,... 

       *** 

Nếu vì sĩ diện,... 

Cho việc cao, thấp,... 

Hay nhơ chẳng làm, 

Đùn cho người khác,... 

Thành kẻ mất trí,... 

Đánh mất hạnh phúc,... 

Mộc mạc, thanh tao,... 

Của người hiền thiện,...! 
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Điểm đến số 26 

 

“được làm một người bình thường, 

sống đúng với lương tâm...  

- mới là thứ ý nghĩa hơn cả. 

Cho dù cuộc sống có tủi nhọc...  

thế nào đi nữa - thì đó cũng không phải 

 là vấn đề gì to lớn đâu” 
 

    Con người ta thường tìm cầu một cuộc sống danh 

vọng, đầy đủ,..., đôi khi vì nó mà có thể làm sai trái nhiều 

chuyện,..., vì sao?, vì chịu khổ, chịu thiệt, chịu nhục... 

không được, vì sao chịu không được? Đó là vì đạo tâm 

không lớn nên chịu không được, lúc nào cũng muốn hơn 

người... thì mới chịu, thua người... thì không chấp nhận 

được. 

    Chỉ có người có một đạo tâm, một trí tuệ lớn... mới có 

thể là cầu đến một cuộc thanh nhàn?..., và mọi thứ đều 

được làm dưới lương tâm của mình...?. Sự chấp nhận ấy 

dễ đi đôi với sự nghèo khó, cơ cực... về cuộc sống, bởi đó 

cũng là sự sắp đặt của trời đất, tạo hóa... để rèn luyện cho 

con người một đức hạnh lớn, mong muốn cho người đó sau 

này có thể làm nên việc lớn, đủ kinh nghiệm, năng lực, trí 

lực... để cứu giúp bách tính xã hội, chúng sinh mê lầm,... . 

Nhưng phần nội tâm thì chắc chắn sẽ giàu niềm vui, người 

người... nhìn vào cuộc sống của họ sẽ thấy được nhiều điều 

đáng được học hỏi,... . 
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    Xét tới cùng cực, thì một đời người có đáng là bao 

nhiêu thời gian? Thậm chí bao nhiêu tai họa,..., chẳng biết 

được giờ này ngày mai còn sống trên cõi đời nữa không?, 

vậy hà cớ chi phải đẩy mình vào tội lỗi, hư danh..., cái hơn 

người thật sự có nằm ở những điều đó hay không? hay nó 

nằm ở một tấm lòng rộng lớn...?. Mỗi người... hãy tự mình 

trả lời câu hỏi đó, đừng nói cho ai biết cả, và hãy ghi nhớ 

kết quả ấy trọn đời mà sống. 

 

Lương tri nằm ở đâu?... 

Mở miệng là vật, dục?... 

Đầu đã hai thứ tóc,... 

Sắp xa lìa hồng trần,... 

Dạy con, cháu... điều gì?... 

Là tranh danh, đoạt lợi?,.. 

Hay làm người thiện lương?... 

         *** 

Người thiện không có tuổi,... 

Tại sao để đến già?... 

Tuổi trẻ đức hạnh lớn?... 

Có là điều tốt đẹp?... 

Hay dùng sức trẻ ấy?... 

Làm nhiều chuyện bại hoại?,... 

Gây thương tổn muôn nơi,... 

Trời đất dung kẻ đó?...! 
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Điểm đến số 27 

 

“một khi phát tâm tu đạo,... 

thì trấn động trời đất, thần phật..., 

họ đều biết được và sẽ theo dõi, 

dìu dắt... người đó cho tới khi 

đạt được sự thành tựu viên mãn,... - 

         hướng thần được thần, 

hướng Phật được Phật,...” 

 

    Khi một người phát tâm tu đạo,... thì hết thảy thần 

phật... đều biết rõ và kính trọng người đó, kể từ cái giây 

phút phát tâm ấy sẽ được trời đất thần phật... theo 

dõi, dìu dắt..., sắp xếp nhân duyên tốt xấu,... để thử 

thách, giáo hóa, giúp họ phản tỉnh,... để họ dần được 

bản lĩnh, hoàn thiện... . Do vậy, mỗi người... hãy dõng 

mãnh mà phát tâm, xuất phàm thì nhập thánh, hãy hướng 

tới cái đích tốt đẹp làm Phật, Bồ Tát..., điều đó có tốt 

không? hay là muôn kiếp muốn làm kẻ phàm phu,... chịu 

luân hồi sinh tử?. Hay là phát tâm làm con cháu của ma 

vương?..., nếu bạn phát cái tâm xấu, ác... thì ma 

vương nó cũng biết, nó cũng theo dõi và tìm mọi cách 
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để làm bạn trở thành con cháu của chúng đấy, vì thế 

mà hãy cẩn trọng lấy con đường mà mình chọn, tâm ý mà 

mình khởi,... .  

    Giả như: Nếu bạn là một người tu đạo tinh tấn mà đức 

hạnh của bạn chưa đủ lớn thì trời đất,  thần phật... chưa 

ban cho bạn phước báu... đâu, bởi vì trời đất, thần phật... 

còn muốn bạn phải chịu khổ, chịu cực... thêm nữa... để rèn 

luyện, phản tỉnh... cho đến khi đức hạnh của bạn đủ lớn, 

khi đó bạn mới biết dùng cái phước báu ấy một cách có ích 

đối với chúng sinh, xã hội..., đến khi đó thì bạn mới được 

hưởng. Và cũng bởi vì bạn chưa đến lúc thì sẽ làm tiêu hao 

phước đức, nhân duyên,..., thậm chí là dùng phước đức, 

nhân duyên... đó để gây tội ác,..., thần, Phật... sẽ không để 

bạn rơi vào tay con cháu ma vương... đâu. Nếu cái đức của 

bạn chưa đủ mà vẫn được hưởng thì cái đó là món quà của 

ma vương đấy, quan trọng hơn là cái tâm tu đạo mà bạn 

phát là chưa thật tâm đâu, vì vậy mà “hãy thật với mình”. 

 

Có trí, thiếu đạo,... 

Hành sự khiếm khuyết,... 

Tội ác dễ gây,... 

      *** 

Trí, đạo bình hòa,... 

Phúc duyên tự đến,... 

Việc đạo ắt thành...! 
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Điểm đến số 28 

 

“sức mạnh thật sự chỉ được tạo ra 

 từ sự trong sạch của tâm hồn” 

 

    Thân tâm con người... càng trong sạch thì càng dồi dào 

tinh khí,..., dễ dàng hấp thụ tinh khí... trong đất trời,..., 

tâm trí được thanh thoát..., không bị đè nén bởi vọng 

tưởng, vật dục,... thì sức mạnh của thân, tâm sẽ vô cùng 

vô tận, trí tuệ, đức năng... rồi dào như suối nguồn, vô biên 

không trướng ngại,... . 

    Tinh khí trong trời đất, vũ trụ... luôn tồn tại ở 

khắp mọi nơi, nó có thể len lỏi mọi ngóc ngách của 

vạn vật, nó chỉ có thể bị ngăn cản bởi phiền não của 

con người,..., nếu con người có được tâm thanh tịnh 

thì tinh khí tràn vào thân tâm, tưới mát đến từng tế 

bào,... mà khiến thân tâm khỏe mạnh, thần trí minh 

mẫn,... . Cho nên, nếu tâm người không trong sạch thì tinh 

khí không thể tràn vào, lại còn bị thất thoát ra, khiến thần 

trí u mê, ngu đần,..., thất thoát đến sạch sẽ thì sẽ chết đi, 

kết thúc mạng sống,... . 

 

Đạo trời hiển hiện,... 

Khí trời... muôn nơi,... 

Tâm người,... chẳng sáng,... 

Vật, dục... che mờ,... 

Chẳng thể tiếp nhận,... 
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        *** 

Bậc trí thanh tịnh,... 

Tinh túy đất trời,... 

Hòa quyện thân, tâm,... 

Sức mạnh vô cùng,... 

Thay trời hành đạo,...! 
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Điểm đến số 29 

“người khác... có khuyết điểm  

thì đó là vấn đề của họ,...  

còn bạn khó chịu... với khuyết điểm của họ 

 thì đó lại là vấn đề của bạn” 

    Sinh ra là kẻ phàm... thì không thể không có khuyết 

điểm, tập khí... xấu, những thứ đó sẽ gây phiền nhiễu cho 

người xung quanh,..., ai cũng vậy,... - nhưng người trí sẽ 

biết phản tỉnh để không phải khó chịu, ngứa tai, ngứa mắt, 

nổi nóng, sân hận... đối với những thứ ấy từ người khác,..., 

mà họ sẽ phản tỉnh xem mình có không?, có thì bỏ đi để 

tâm hồn mỗi lúc một trong sạch, thanh cao, thánh thiện,... . 

Còn những người không có sự tu dưỡng thì luôn bị đồng 

hóa, bị chi phối... bởi vô lượng tâm thái của vô lượng 

người... khác, dễ dàng mất bình tĩnh và muốn ăn thua đủ 

với người... mới thôi,... – đó cũng là một tập khí xấu 

thường có của kẻ phàm, hay những người chưa được coi là 

trưởng thành trong cuộc sống,... . 

    Muốn tâm trí được an tĩnh,... thì bài học rất lớn cần 

phải học được là “đừng để tâm mình  bị dao động bởi 

khuyết điểm của người khác...”,  vì ai cũng có khuyết 

điểm cả, nếu bạn cứ khó chịu khi gặp phải thì chẳng lẽ bạn 

khó chịu với cả thế giới loài người, loài súc sinh... rồi hay 

sao?, tự nhiên lại nhận vô lượng phiền não làm tâm 

mình thì chẳng phải là đã quá dại dột, mê lầm...?. 
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    Muốn không để tâm thì bạn cũng cần phải có một 

định lực đủ lớn so với cái phiền não mà bạn gặp phải, chứ 

không phải muốn không quan tâm thì sẽ không quan tâm, 

không đơn giản đến vậy, đó chỉ là lí thông thôi, còn sự thì 

chưa làm được, bởi cái tập khí thích xen vào tâm ý, vào 

chuyện của người khác... đã ăn sâu vào trong tiềm thức 

của mỗi người... từ vô lượng kiếp đến nay rồi, bây giờ 

muốn bức nó ra thì cần phải tu tập cho có lực đã - chứ 

không dễ mà buông được nó. 

    “Khi sức định đủ lớn thì phiền não tương ưng với 

nó tự nó tiêu tan, vô giá trị... trước mắt bạn”. Giả như: 

bạn đủ định để giữ tâm với mọi người... để không xảy gia 

mâu thuẫn đối với việc nhỏ, nhưng những việc lớn hơn, 

động chạm tới lòng tự trọng hơn... thì bắt đầu nổi sân 

lên,... đó là định lực, lòng từ... còn ở đó, và bạn phải nâng 

nó cao dần lên thì sẽ kiểm soát,... được tâm ý của mình 

hơn. “Tiểu định thì tiểu phiền não vô giá trị,..., đại 

định thì đại phiền não vô giá trị,...”, khi thành Phật... 

rồi chính là đại định, khi đó vạn sự, vạn vật... bên ngoài 

không còn có thể chi phối được nữa,..., tâm trí sẽ hoàn toàn 

an tĩnh, tịch tịnh,... – đó có là mong muốn của bạn hay 

không?. 

Kẻ phàm quen thói, 

Xem vào lỗi người,... 

Trăm ngàn mâu thuẫn,... 

Từ đó có ra,... 

Lại cầu an tĩnh,... 

Chẳng phải nghịch lí?,... 
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        *** 

Kẻ trí buông bỏ,... 

Chỉ biết phản tỉnh,... 

Chẳng để ý người,... 

Thì sao mâu thuẫn?,... 

Làm được như vậy,... 

An định tự có,...! 
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Điểm đến số 30 

 

“mong cầu” 
 

 

Mưu sinh... vất vả,... 

Lập gia... vất vả,... 

Nuôi con... vất vả,... 

Dạy con... vất vả,... 

Đau ốm... vất vả,... 

Khổ tâm... vất vả,... 

Sinh, tử... vất vả,... 

Luân hồi... vất vả 

... 

Cớ sao cứ cầu?... 

Lấy khổ làm vui?... 

       *** 

Đạo của thánh nhân,... 

Trí tuệ thông suốt,... 

Thân, tâm... an nhiên,... 

Trước mọi vật, dục... 

Đức năng vô thượng,... 

Không sầu, không khổ,... 

Vượt cửa sinh tử,... 

Siêu xuất luân hồi,... 

... 

Giải thoát các khổ... 

Cớ sao không cầu?...! 
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Điểm đến số 31 

“khi tâm hồn không đủ trong sáng...  

thì tự nhiên nó sẽ cảm thấy sợ hãi, 

 lo lắng, bất an...” 
 

    Những tâm trạng ấy “nó xuất phát từ tâm phiền 

não,..., nó không xuất phát từ tâm thanh tịnh,...”, 

“trong tâm thanh tịnh không có vọng tâm thì làm gì 

có những khái niệm... ấy?”,... – cho nên, sở dĩ chúng ta 

còn cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bất an... chính là do tâm 

của chúng ta chưa đủ thanh tịnh, chưa đủ trong sáng... 

mà thôi. Tâm của Phật, Bồ Tát... thanh tịnh, sáng suốt 

nên họ chẳng có, “hết thảy các tâm khởi lên đều chuyển 

về từ bi và trí huệ...”. 

    Vậy giả như: một người mẹ... lo lắng cho các con, sợ 

các con khổ nạn,... thì tâm người mẹ này không trong sáng 

hay sao?..., trong các mối quan hệ khác cũng vậy, vậy 

chẳng phải ai cũng không trong sáng hay sao?,... . Đúng 

vậy, thế giới ta bà này tuy là phàm thánh đồng cư, lẫn lộn 

vào nhau,..., nhưng bậc thánh thì rất ít mà toàn là người 

phàm... với nhau. Mỗi chúng sinh đều có những mối nhân 

duyên chằng chéo vào nhau, vì cái phàm tình ấy mà có các 

loại tình cảm khác nhau, thân quyến, bạn bè, đồng nghiệp, 

tình yêu..., rồi từ những mối quan hệ ấy cộng với cái 

tham, sân, si... trong lòng mà sinh ra các loại phiền 

não, tâm trạng... rối bời, hết thảy đó là vì tâm trí 
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không được sáng suốt, giác ngộ,... . Phật, Bồ Tát... tâm 

đã xuất gia, là xuất gia khỏi cái gọi là thân quyến, bạn bè, 

đồng nghiệp, tình yêu... mà quy tất cả đều bình đẳng, chân 

thành, thanh tịnh, chánh giác, từ bi..., những tính tâm 

của chân tâm, tự tánh... ấy một khi hiển hiện thì 

tham, sân, si... chẳng còn, tham, sân, si... chẳng còn 

thì các loại phiền não, tâm trạng... kia cũng đâu có 

còn nữa?,... – đó là trong sáng, được như vậy... làm mẹ 

thì là mẹ bồ tát,..., làm bạn thì là bạn hiền,..., làm vợ chồng 

thì thủy chung,..., làm đồng nghiệp thì tận tâm tận lực,..., 

đối với hết thảy con người, hết thảy chúng sinh vạn vật... 

đều là thân thuộc,..., trong tâm không còn phân biệt, chấp 

trước,... nữa thì mới đủ lực để đánh tan những phiền não, 

tâm trạng... rối bời, phàm tình... kia được. Khi đó có lo, 

sợ... cũng là lo, sợ... cho chúng sinh không được giác ngộ, 

giải thoát... phải mãi trầm luân sinh tử... mà thôi, tâm thì 

vẫn thanh tịnh,... - lo, sợ... ấy chẳng nằm trong lòng như 

kẻ phàm tình... nên nó chẳng thể gọi là lo, sợ... mà gọi là từ 

bi..., từ bi... mà thương cảm tới chúng sinh vạn vật... trong 

u mê, đen tối... .        

Tâm không trong sáng,... 

Các pháp, các duyên,... 

Đều là phiền não,... 

Đều là ác nghiệp,... 

        *** 

Tâm được trong sáng,... 

Các pháp, các duyên,... 

Đều là trí huệ,... 

Đều là thiện hạnh,...! 
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Điểm đến số 32 

“mỗi người... đều có một thứ  

mà không thể không biết ơn sâu sắc...  

- đó chính là cái thân xác này,...” 

 

    Đã bao giờ bạn nghĩ rằng: “mình phải biết ơn cái 

thân xác này hay không?,...”. 

    Chúng ta mải mê với cuộc sống cả đời nhưng lại không 

có nổi một giây để nhìn nhận cái thân, cái nên biết ơn thế 

này thì lại không có, như vậy có quá thiếu xót rồi chăng?. 

    Tạo hóa, trời đất... sinh ra hình hài của cho mỗi chúng 

sinh,... “chúng sinh khi biết trân quý hình hài nào thì 

mới được cái hình hài đó, đầy đủ phước đức nhân 

duyên rồi thì sẽ được, còn nếu ghét bỏ hình hài nào thì 

sẽ đánh mất hình hài đó,...”, đó là lẽ trời đã công 

bằng, đã ưu ái đến tận tâm ý mỗi chúng sinh... vậy mà 

mỗi chúng sinh không tự biết, chịu thân này mà không 

được thân kia... thì chách trời bất công, là trời bất công hay 

là tâm của chúng sinh u mê?,... . 

    Giả như: một con chó... không muốn có thân chó... mà 

nó muốn mang thân con người, người nữ không muốn có 

thân nữ lại muốn có thân nam,..., mang thân người rồi lại 

có suy nghĩ, hành vi... chẳng phải người thì lại để mất mà 

đọa làm súc sinh,..., độc ác... quá thì làm rắn, rết..., ích kỉ, 

hẹp hòi quá... thì mang thân nữ,... tùy tâm tưởng của 

chính mình mà sinh ra thôi,... . 
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    Khi bạn đọc được những lời này thì bạn đang mang 

thân người mới đọc được, làm súc sinh, ngạ quỷ, địa 

ngục... thì đâu có đọc được?,... vậy bạn có biết quý trọng 

thân mạng của mình hay không?. Nếu chân thật là một 

người có hàm dưỡng thì họ sẽ biết ơn đến từng tế bào 

trên thân thể của họ, họ sẽ tiết chế được tâm ý và 

hành vi, giữ gìn oai nghi của một người Quân Tử, 

Hiền Nhân..., rời xa các ác, không để thân tâm bị ô uế, 

rời xa tam độc tham, sân, si..., được vậy thì thân tâm 

sẽ dần trong sáng, nhẹ nhàng,... bệnh tật cũng xa rời, 

thiên địa quỷ thần... đều ngưỡng mộ, kính trọng,... . 

 

Thấy đông, thấy tây... không thấy mình,... 

Nghe nam, nghe bắc... không nghe mình,... 

Nói trời, nói đất... không nói mình,... 

Biết quỷ, biết thần... không biết mình,... 

... 

Giả tướng, cảnh duyên... quên mất thân,... 

Phiền não, tập khí... quên đi tánh,.. 

Tạo ác, gieo nghiệp,... chuyển muôn thân,... 

Có được thân người,... không trân quý,... 

... 

Tánh Phật, tánh tổ... đồng tánh mình,... 

Thân Phật, thân tổ... đồng thân mình,... 

Thấu triệt tánh, tướng,... tâm không loạn,... 

Thấy... thân, thấy... tâm... thể an yên,...! 
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Điểm đến số 33 

 

“làm người... ắt phải học rất nhiều đạo lí...  

thì mới có thể trưởng thành,...” 

 

     Con người ngày nay không còn biết lấy đạo lí làm 

người... để sống, cái mà họ sống là “sống theo bản 

năng”, “là thuận theo phiền não, tập khí, tham, sân, 

si...” của mình,..., ai nói gì thì cũng đều bỏ ngoài tai, bản 

thân mình là nhất, cái gì cũng là đúng đắn, nếu chẳng may 

động chạm vào bản ngã của nhau thì nổi giận đùng đùng, 

khí thế ngút trời như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người 

khác,..., bạn có như vậy không?, bạn có gặp ai không như 

vậy không?,... . 

    Vậy cái gì gọi là đạo lí làm người?,...: 

    Giả như:  

-     Nhà nho,... thì lấy “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín...” 

làm tiêu chuẩn, từng ý nghĩ, hành vi, việc làm... 

đều phải chiếu xét vào đấy xem, nó có đầy đủ 

những đức tính ấy hay không?, nếu không đủ thì 

không coi là có đạo lí,..., và cần phải phản tỉnh thêm 

để cố gắng mà rèn luyện cho tốt hơn nữa,... – đó là 

người biết tu hành. 

-     Đạo kito,... thì cũng phản tỉnh từng ý nghĩ, 

hành vi, việc làm,..., nếu trái với lương tâm, trái 

với ý của chúa trời,... thì phải đi rửa tội và không 

tái phạm,... – đó là người biết tu hành. 
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-     Đạo Phật,... thì cũng phản tỉnh từng ý nghĩ, 

hành vi, việc làm,..., nếu trái với chánh tri, chánh 

kiến,..., trái với từ bi, trí huệ... thì phải xám hối và 

không tái phạm,... – đó là người biết tu hành. 

-     ... 

    Vì con người... không có một đạo đức nhân quả trong 

tôn giáo nào... kiềm chế lại, bản thân lại không tự biết nên 

đi ưu ái chủ nghĩa vô thần, ưu ái thành tựu nhỏ hẹp của 

khoa học thực dụng,..., ưu ái phiền não, tập khí... của chính 

mình,..., không còn niềm tin vào đạo đức nhân quả,... 

nên thả sức phóng túng thân, tâm,... . Sống gần trăm 

năm... rồi mà như đứa trẻ con còn hỗn láo, tùy tiện nói 

năng bừa bãi, không chút kiêng rè,... – đó là sự trưởng 

thành của con người,... hay sao?, hay là con người,... thì 

không cần đến sự trưởng thành để tồn tại?, suy nghĩ đó có 

giống với súc sinh?..., nó là của kẻ ác độc, phàm phu... hay 

của thánh hiền?, gia đình, xã hội... muốn hạnh phúc, an 

ổn... thì lối sống của ai sẽ đem đến được?,... và bạn muốn 

mình ra sao?,... . 

    Để trưởng thành, để xứng đáng mang thân người,... 

“thì hãy học lấy sự khiêm hạ,...”, đừng hơi có một chút 

trái nghịch với tâm mình là giận rỗi, nổi điên lên,... với 

người khác... bởi đó là phần con, là phần súc sinh. Đạo của 

thánh hiền là xả bỏ cái phần con ấy đi mà giữ lại phần 

người, nghĩa là giữ lại lương tri không bị ô tạp bởi các ác, 

bởi phiền não, tập khí, bởi tham, sân, si..., giữ lại cái bản 

tánh thuần khiết, trong lặng... nơi mỗi chúng sinh, vạn 

vật,... . Có lòng khiêm hạ... rồi thì mọi đạo lí nhân sinh... 

mới có thể lĩnh hội,... từ đó con người mới có thể dần 
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trưởng thành, trưởng thành để làm người hiền, làm Quân 

Tử, Thánh Hiền,..., làm Chúa, làm Phật,..., “hai từ trưởng 

thành,... chỉ để dành riêng cho họ mà thôi,...”, chứ 

trưởng thành không phải là nói đến tuổi tác, hay có thật 

nhiều thành tựu về công danh, sự nghiệp, tiền bạc, vật 

chất... đâu, suy nghĩ đó cũng không sai, nhưng là không sai 

đối với người thường thôi, nó rất nhỏ hẹp và cạn cợt,..., chỉ 

là suy nghĩ của một người bình thường... mà thôi, vì sao? 

Vì những thứ đó chính là luân hồi sinh tử,..., không 

phải suy nghĩ của sự cao cả, thoát tục,... của bậc trí 

thánh. 

 

Tâm không khiêm hạ,... 

Tùy tiện, nói, cười... 

Lời thiện khó nghe,... 

Vạn ác dễ tạo,... 

      *** 

Tâm biết khiêm hạ,... 

Rèn đạo thánh hiền,... 

Vạn đức thành tựu,... 

Người ấy trưởng thành...! 
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Điểm đến số 34 

 

“việc tu rất khó,... tại sao kẻ tu... 

 lại chọn nó để sống?... - 

luân hồi rất khổ,... tại sao kẻ phàm... 

 lại chọn nó để đi?...” 

 

    Trí hướng, con đường,... của mỗi người trong cuộc 

sống,... là khác nhau. Trí hướng, con đường,... ấy nói lên 

trí tuệ,... của họ ra sao?, họ sống là vì cái gì mà 

sống?,... . Giả như: kẻ tu hành thì lấy trí tuệ... làm sự 

nghiệp, làm mục đích sống, hàm dưỡng, và phát triển,... – 

còn kẻ phàm,... thì lấy công danh tiền tài, vật dục,... làm sự 

nghiệp, làm mục đích sống, tham cầu, và không ngừng 

tham cầu,... . 

    Cái gọi là trí tuệ là nhìn thấu được sự vô thường 

của sinh mạng,..., nhìn thấu được bản chất của vũ trụ 

nhân sinh,... mà tìm ra được hướng đi tốt đẹp nhất 

cho con người,... . Hướng đi ấy hết thảy cổ thánh tiên 

hiền... đều đã nhận ra, đã thành tựu, và đã chỉ lối... cho 

chúng ta, không gì khác đó là sự tu hành, giải thoát khỏi 

các khổ, khỏi sinh tử luân hồi... . 

    Sự tu hành đó là việc chúng ta phải xa lìa vật dục, 

chiến thắng phiền não, tập khí... để trở nên thánh 

thiện, thuần khiết,... thể nhập với chân tâm, tự tánh, 
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bản thể của vũ trụ vạn vật,... . Tuy là con đường rất 

gian nan, cực nhọc... như cá ngược nước,..., nhưng khi đã 

chiến thắng thì an hưởng được niềm vui nơi bể nguồn, cội 

rễ, bản thể... vĩnh hằng, không còn sinh tử triền miên, chịu 

vô vàn nỗi khổ,... .  

    Còn kẻ phàm thì không phải là con cá muốn ngược 

nước ấy, sợ ngược nước sẽ mệt, tốn sức, va phải đá sẽ rất 

đau, hoài nghi về bản thân không biết bao giờ mới tới được 

nguồn?, bao giờ tu hành được thành tựu?..., mà buông 

thả bản thân theo dòng nước, theo dòng nghiệp sinh 

tử,..., tùy thuận phiền não, tập khí... mà cam chịu 

thống khổ,... . Tuy thả mình với dòng nước cảm giác 

dường như dễ chịu lắm, nhưng càng thả trôi thì càng xa 

cội nguồn, xa tâm tánh..., càng lúc sẽ càng trở nên 

hung ác, đọa đày,... . 

    Vậy trí hướng, con đường... nào là sáng suốt hơn?, bạn 

chọn theo cách nào để sống,...?, hay cho đến bây giờ bạn 

cũng chưa biết mình là cái gì?, muốn cái gì?,... – nếu là 

như vậy thì nghe đến đây... “hãy tỉnh ngộ”... . 

 

Kẻ phàm... theo thói đời,... 

Dù sung túc, xa hoa,... 

Nhưng khổ đau chẳng rời,... 

Sinh tử càng lún sâu,... . 

          *** 

Bậc trí... chọn đường tu,... 

Tuy gian nan, vất vả,... 

Nhưng hỷ lạc theo mình,... 

Sinh tử dần lìa xa,...! 
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Điểm đến số 35 

“cha mẹ lo” 

 

Thuở nhỏ nhấc chân bước,... 

Cha mẹ mừng khôn xiết,... 

Lớn lên cũng bước ấy,... 

Cha mẹ ngàn nỗi lo... . 

         *** 

Thuở nhỏ còn thơ dại,... 

Không biết kính cha mẹ,... 

Giờ đây đã khôn lớn,... 

Hai nấm mồ lệ rơi,... ! 

 

Điểm đến số 36 

“gọi cha mẹ” 

 

Cha ơi thầy con dạy,... 

Mọi người phải yêu thương,... 

Gia đình mới chan hòa,... 

Điều đó phải không cha?... . 

         *** 

Mẹ ơi hãy dạy con,... 

Làm thế nào không chết,... 

Như người xưa đã dạy,... 

Phật đã đến vị lai,... ! 
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Điểm đến số 37 

 

“mượn cảnh duyên, vật dục... bên ngoài...  

để khỏa lấp thời gian, khoảng trống  

trong tâm hồn,... - thì vẫn chỉ là việc làm  

của người phàm phu,...” 

 

    Người tu hành chân chính, tinh tấn... thì lúc nào 

cũng phản tỉnh bản thân, dẹp bỏ đi tất cả những tạp 

niệm, việc làm... vô ích, cảm tính, động loạn,... làm 

ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh..., bởi họ rất trân quý 

thời gian sống trên đời mà không làm ra những việc thừa 

thãi ấy,... – còn người phàm phu, biếng nhác tu tập,... thì 

không được vậy, họ vẫn bị phiền não, tập khí, tâm tình... 

chi phối, vẫn thuận theo nó mà sinh khởi những thứ vô ích, 

cảm tính,... không dính dáng gì đến việc tu đạo,... .  

    “Hãy nhớ rằng, nếu là một người đã có tâm thoát 

li sinh tử mãnh liệt... thì những gì không giúp ích cho 

việc phát triển đạo tâm,... thì đều phải được loại bỏ, 

phải hiểu những việc làm... làm mất đi tâm thanh 

tịnh mà bị phiền não, tiêu tốn thời gian... đó đều là 

những việc của con cháu nhà ma... nó mới làm, là việc 

của luân hồi khổ đau,..., không phải cách nghĩ, cách 

làm của Phật, Bồ Tát... đâu”. 
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    Con người càng phàm tình... thì càng thiếu bản lĩnh, 

càng dễ mượn những cảnh duyên, vật dục... bên ngoài để 

thỏa mãn cảm xúc,..., khỏa lấp sự yếu đuối, thiếu thốn... 

trong tâm hồn,..., khi chết đi,... họ đi về đâu?,... . Nếu đã 

là bậc đại hùng, đại lực... như Phật, Bồ Tát... rồi thì có còn 

mượn cảnh duyên, vật dục... đó để làm cho mình trở nên 

vui vẻ... hơn không?... - kẻ trí thì hãy biết suy xét trong 

mọi chuyện, xả bỏ vật dục, tâm tình... phàm phu..., không 

tạo tác bừa bãi nữa,... – “sống ngay nơi tâm thanh 

tịnh,... thì mới mong đường đạo dần sáng tỏ, chứng 

được thánh quả,...”. 

 

Khởi tâm tình động loạn,... 

Làm ra việc thừa thãi,... 

Đánh mất tâm thanh tịnh,... 

Chẳng phải kẻ tu hành,... . 

          *** 

Đường an lạc không rõ,... 

Ắt lạc vào lưới ma,... 

Ngàn vạn... kiếp không ra,... 

Chưa sợ,... chưa tỉnh mộng,...! 
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Điểm đến số 38 

 

“việc làm dư thừa...” 

 

Biết phiền não... tại sao khởi vọng?... 

Ma tư tâm,... tại sao nuông chiều?... 

Việc luân hồi... tại sao cứ làm?... 

Chịu luân hồi... tại sao vẫn thích?... 

... 

Tâm thanh tịnh... tại sao khấy động?... 

Thể tĩnh, sáng... tại sao làm đục?... 

Làm Thánh Nhân... tại sao chẳng chịu?... 

Nơi cực lạc... tại sao không vào?... ! 
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Điểm đến số 39 

 

“không khó chịu, phiền não...” 

  

Chân tâm, tự tánh... không có cao sang, thấp hèn...  

- thì tội gì vì hai chữ thấp hèn... mà sinh tâm khó chịu?... 

                          *** 

Chân tâm, tự tánh... không có phiền não, tập khí...  

– thì tội gì vì phiền não, tập khí... mà sinh tâm khó chịu?... 

                          *** 

Chân tâm, tự tánh... không có nhàn hạ, cực nhọc... 

 – thì tội gì vì sự cực nhọc... mà sinh tâm khó chịu?... 

                          *** 

Chân tâm, tự tánh... không có thánh hiền, phàm phu...  

– thì tội gì vì còn là phàm phu... mà sinh tâm khó chịu?... 

                          *** 

Chân tâm, tự tánh... trước mọi cảnh duyên... đều không 

biến đổi,... – thì tội gì vì nghịch duyên,... mà sinh tâm khó 

chịu?...! 
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Điểm đến số 40 

“sự khôn khéo, uyển chuyển...  

trong đối nhân, xử thế...  

– cũng dễ làm ta quên mất sự định tỉnh  

của nội tâm, quên đi sự tu hành...” 

 

    Khi chúng ta tu tập đến một mức độ nhất định nào đó 

thì chúng ta sẽ có được cái trí tương xứng ở đó, dựa vào 

cái trí ấy sẽ tự biết đối nhân, xử thế... một cách khôn khéo, 

uyển chuyển... là nhất định, và nó dễ làm kẻ tu tự hào, say 

sưa, tự mãn, khinh khi người... khờ khạo, ngốc nghếch..., 

đó là lúc đạo hạnh chững lại, và bắt đầu thoái lui,... - chỉ 

khi nào biết phản tỉnh lại điều đó, không chấp vào cái khôn 

khéo, uyển chuyển... mà cho là thứ gì đó to tát, tinh ranh... 

của mình,... thì đạo hạnh mới có thể tiến bộ lên.  

 

Trí, đạo,... sinh hỷ lạc,... 

Hỷ lạc,... dễ ngủ say,... 

Say rồi,... tu chẳng nhớ,... 

Trí, đạo,... tự tan, bay... 

         *** 

Chân Quân Tử khiêm cung,... 

Tỉnh thức,... càng tỉnh thức,... 

Hỷ lạc,... càng hỷ lạc,... 

Trí, đạo,... tự vun vầy,...! 
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Điểm đến số 41 

 

“giữa hai con người... bất kì  

nhất thiết phải giữ được khoảng cách,...  

dù là mối quan hệ gì,... bởi một khi gần gũi,  

thân thiết... quá mức... 

 thì con người... dễ trở nên kinh nhờn,  

không còn biết đến sự kính trọng nữa,... ” 

 

    Kẻ phàm phu thì tâm tư nào cũng có thể nói ra, nói 

sạch sẽ, nói cho bằng hết... vì sao?, vì yếu đuối, muốn 

được mọi sự cảm thông, an ủi, chiều chuộng... từ mọi 

người,..., không chiến thắng được phiền não, tập khí... của 

mình,..., không được thỏa lòng thì hờn oán,..., thỏa lòng lại 

khinh nhờn, không còn coi ai ra gì,... – giống như ông bà ta 

hay nói: “gần Phật... thì gọi Phật... bằng anh”,... . 

    “Sự kính trọng... cần một khoảng cách giữa các 

tâm hồn để tồn tại, để nhìn nhận,...” – cho nên bất kì ai 

cũng nên giữ được một khoảng trống, khoảng cách,... nhất 

định nào đó trong các mối quan hệ (nhất là đối với vợ 

chồng, tình yêu, tình thân,...)... để khi cần thì có thể tìm 

kiếm được một không gian riêng tư mà tĩnh tâm suy xét, 

nghỉ ngơi..., sau đó mới có thể nói đến việc chỉ dạy, khuyên 
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dăn... tới người,..., không làm được vậy thì sự kính trọng... 

giữa người với người... không còn tồn tại nữa, “sự kính 

trọng, tôn trọng... không còn tồn tại thì sự học hỏi, 

rèn luyện... cũng sẽ không tồn tại”. 

    Con người gần gũi, thân thiết... nhau quá thì tự nhiên 

sẽ bị giằng buộc vào nhau,..., giống như hai cái chân đã bị 

xích lại vào hòn đá rồi vậy, đi đến đâu cũng phải kéo lê nó 

theo,..., đó không phải là một cuộc sống tự do, tự tại,..., 

không phải là cách sống bản lĩnh của bậc Quân Tử, Thánh 

Trí,... .  

    Bậc Quân Tử, Thánh Trí... tuy hiền hòa với mọi 

người... nhưng họ có tính nghiêm khắc, không chiều 

theo tâm ý, thói quen... xấu, ác, yếu nhược,... của mọi 

người, của chúng sinh... dù đó là bất kì mối quan hệ 

nào (dù là cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè...), như 

vậy họ mới có thể đem được tri thức, đức hạnh, bản 

lĩnh... tới cho mọi người được,... – đó là sự khác biệt rất 

lớn, rất khó làm... giữa bậc thánh, kẻ phàm,... .  

    Nếu nghĩ nghiêm khắc,... sẽ sợ làm người... phật lòng 

mà không giám làm,..., quá nhu mì, không đủ bản lĩnh, sự 

cứng rắn... để làm... thì chắc chắn là cho dù sống với nhau 

đời đời kiếp kiếp... cũng không giúp nhau được tiến bộ, 

phiền não, tập khí mỗi lúc một nặng thêm,... – đó không 

phải cái đích khi sống chung với nhau của bậc Quân 

Tử, Thánh Trí,... . Nếu bạn nghiêm khắc,... nhưng trong 

tâm của bạn vẫn từ bi, vẫn yêu thương họ... thì hãy bản 

lĩnh lên mà làm, mà chỉ dạy cho họ,..., họ phật lòng chán 

rồi, hờn rỗi chán rồi... thì họ mới kính trọng được, như vậy 

họ mới tiến bộ, còn sự phật lòng, hờn rỗi... kia chỉ là sự 
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phản ứng bình thường của cái tâm còn phàm tục,... ở họ 

mà thôi, đã là kẻ phàm thì ai mà không có?... . “Nếu bạn 

còn bị bất kì một sợi dây sích của cái tình thế gian 

nào sích lại, giằng buộc lại... thì bạn còn chưa có được 

cái bản lĩnh để chỉ dạy cho ai khác đạo lí về sự giác 

ngộ và giải thoát đâu, hãy phản tỉnh để rèn luyện,...”. 

    Bạn muốn nhìn thấy tượng Phật, Bồ Tát... thì phải 

đứng đủ xa một đoạn thì mới có thể nhìn thấy, đứng dính 

vào sát tượng thì làm sao mà thấy?,... – đó là phải có 

khoảng cách trong mọi mối quan hệ, mọi sự việc... để 

nhìn nhận, để học hỏi, để tồn tại sự kính trọng, tôn 

trọng,... . Dính vào nhau thì kẻ phàm... dễ lầm tưởng, 

đồng hóa... vào nhau, lấy bụng phàm phu mà suy bụng 

thánh nhân,..., sẽ trèo đầu cưỡi cổ thánh nhân,... như trèo 

lên tượng Phật, Bồ Tát... mà chẳng thấy có lỗi, bạn để 

người thân, bạn bè... khờ dại như vậy thì lỗi là của ai?,... 

do vậy “sự nghiêm khắc với chính mình, với mọi 

người, với chúng sinh vạn vật... không những là một 

điều cần thiết để giáo dục nhân đức,..., mà còn là một 

trách nhiệm , một nghĩa vụ... cho mọi sự được tốt đẹp, 

được phát triển...”. 

 

Kẻ phàm lắm thói hư,... 

Gần gũi thì khinh nhờn,... 

Rời bỏ thì hờn oán,... 

Yêu thương chẳng đúng cách,... 

Kiêng nể,... khó giáo hóa,... 

Không sợ,... không tiến đạo,... . 

           *** 



Những Điểm Đến Của Nhận Thức - tập 11 

 

 

76 

Bậc Thánh Trí tự tại,... 

Không sợi dây trói, buộc... 

Với hết thảy chúng sinh,... 

Không gần, cũng không bỏ,... 

Kẻ phàm với chẳng tới,... 

Biết sợ,... biết tiến đạo,...! 
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Điểm đến số 42 

 

“muốn làm người... trưởng thành lên...  

thì không thể không tạo ra sóng gió... 

 để họ được rèn luyện,...” 

 

    Khi con người... chưa được trưởng thành thì 

không được phép ở nơi sóng yên, biển lặng,..., mà phải 

trải được trải nghiệm tới những khó khăn, trắc trở... 

trong cuộc sống... để sớm trưởng thành,... . 

    Người chưa trưởng thành thì như đứa con nít ba tuổi 

vậy, có thể một câu khen cũng làm nó cười cả ngày, có thể 

một câu chê cũng làm nó khóc cả tháng,..., định lực... quá 

yêu ớt. “Người đã thật sự trưởng thành thì bao nhiêu 

lời khen, chê... cũng không thể làm họ động tâm, buồn 

phiền... được nữa”, “giữa những người trưởng thành 

sống với nhau thì cuộc sống mới thật sự có được sự 

nhẹ nhàng, hạnh phúc,..., còn giữa những người chưa 

trưởng thành với nhau thì cuộc sống ngậm tràn nghi 

kị, ganh ghét, oán hờn, mâu thuẫn...” – vậy bạn chọn sự 

trưởng thành, điềm nhiên, an tĩnh... của bậc Thánh, Trí... 

hay tâm tình động loạn, vui buồn, thương ghét... của một 

đứa con nít ba tuổi để sống với cuộc đời này?,... . 

    Do vậy, giữa vợ chồng, người thân, bạn bè, con cháu... 

chưa được trưởng thành thì “phải thường xuyên thử 

thách họ trong sự từ bi,...”, khéo tạo cho họ cách thức để 
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họ có cơ hội nâng cao trí tuệ và đức hạnh,..., cái đó mới là 

tài sản lớn nhất của con người... có thể trao cho nhau, chỉ 

dạy cho nhau,..., được vậy thì sống với nhau mới thật sự có 

ý nghĩa,..., bằng không thì chẳng khác lũ báo, lũ sói... sống 

thành bầy đàn trong thiên nhiên hoang dã cả,... . 

 

Con người... khác vạn vật,... 

Ở việc biết tiến tu,... 

Nếu tự biết phản tỉnh,... 

Hoặc được người... nhắc nhở,... 

Bằng tấm lòng thiện lương,... 

           *** 

Con người giống vạn vật,... 

Khi tùy thuận phiền não,... 

Không tỉnh, không người nhắc,... 

Cùng lăn trong lục đạo,... 

Bờ giải thoát càng xa,...! 
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Điểm đến số 43 

 

“nếu không tự đặt ra một giới hạn nào đó 

 cho bản thân,... – thì bản thân,... sẽ không 

 có một giới hạn nào cả (tức là vô hạn...),...” 

 

    Giới hạn đặt ra chỉ là một loại tâm chấp trước, 

khi tâm chấp trước đến cực điểm vào cái giới hạn nào 

đó thì sẽ cứng nhắc vào nó, vì sự cứng nhắc ấy cho 

nên trí tuệ không khai mở thêm,..., tư duy, hành sự... 

không được linh hoạt nữa,... . Chừng nào xả bỏ cái giới 

hạn ấy đi, tức buông cái tâm chấp trước ấy đi... thì trí tuệ 

cũng lập tức hanh thông lại, và còn tiến đến một cảnh giới 

thanh tịnh, trí tuệ, sáng suốt... hơn trước nữa,..., tư duy, 

hành sự... trong mọi việc ở cuộc sống đời thường, hay xã 

hội... sẽ tốt đẹp hơn,... . 

    Giả như: một nhà văn... đặt ra một cái đích (đích hàm ý 

là giới hạn, ranh giới, dấu mốc... mà tự mình đặt ra và 

chấp vào,... - giống như việc chấp vọng tưởng, phiền não... 

là nhận thức, tư tưởng... là của mình vậy,...) là viết được 

10 cuốn sách,..., nên cứ nghĩ là sức mình, trí mình... chỉ 

viết được 10 cuốn đó thôi, không viết được nữa, nên khi 

viết xong thì tâm tự nó có cảm giác không muốn viết nữa, 

nghĩ nữa,... – đó là tự mình lập ra cái đích... mà có khi ở 

trong đó cả đời,..., thân tâm không còn linh hoạt để tiếp tục 

phát triển, cống hiến... được nữa. Trong mọi công việc ở 



Những Điểm Đến Của Nhận Thức - tập 11 

 

 

80 

đời sống, xã hội... đều như vậy, chúng ta đừng dừng lại ở 

một giới hạn nào, vì dừng lại là đồng với người đã 

chết, “đích... có thể đặt ra để phấn đấu nhưng không 

có nghĩa là chấp vào, không có nghĩa đạt được thì 

dừng lại, hưởng thụ,... – bởi như vậy thì coi chừng hết 

phước, hết duyên... thì đọa lại,..., giống như bạn làm ra 

một khoản tiền mà không chịu làm nữa, cứ vậy tiêu thì đến 

lúc sẽ hết tiền và trở nên nghèo đói, khổ sở,...”. 

    “Giới hạn tự mình đặt ra được thì giới hạn đấy 

cũng tự mình vứt bỏ được,...” . Trong sự tu hành... - đó 

là việc xả bỏ tâm chấp trước(tức không có tâm chấp trước 

bất kì một cảnh giới nào, hình tướng nào,... giống như A la 

hán,...),..., xả bỏ đến tột cùng thì đắc đạo, thể nhập 

được chân tâm, tự tánh,... .  

    Cho nên, kẻ trí... thì cứ cái tâm thanh tịnh, tỉnh 

sáng... nơi chân tâm... đó mà sống, không nên tự làm 

khó mình, tự làm phiền não lên... để làm gì, đó không 

phải việc sáng suốt,... . Trong cái thể sáng suốt của 

chân tâm, tự tánh... nó đã đầy đủ trí tuệ, diệu dụng... 

để bạn có thể vượt qua mọi giới hạn của bản thân, của 

công việc,... đối với cuộc sống... một cách tốt nhất 

rồi,... - “Tâm trí thoáng đạt tới vô cùng... thì mới tới 

được cái đại trí, đại đạo...”. 

Mọi đích, vốn không có,... 

Qua rồi nó hóa không,... 

Chấp vào sẽ cứng nhắc,... 

Ở đích, tâm không rời,... 

Thì phước, duyên... rơi cạn,... 

Trí, Đạo... cũng tan, bay...! 
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Điểm đến số 44 

 

 

“thuốc độc... có thể giết chết  

một thân mạng,... nhưng tà thuyết...  

có thể giết chết nhiều thân mạng,...  

phá hủy huệ căn,... và đánh sập thiện căn,...” 

 

 

Chúng sinh thật đáng thương,... 

Trí tuệ chưa khai mở,... 

Đạo hạnh còn non dại,... 

Đúng, sai... không tự biết,... 

Bị tà ma... giảng giải,... 

Theo các pháp sân, si... 

Tin vào, không ra được,... 

          *** 

Bậc Thánh... đến trước mặt,... 

Đã hết lời khuyên dăn,... 

Tâm can... đã moi sạch,... 

Lệ từ bi rơi cạn,... 

Vẫn không kéo lại được,... 

Trí, đạo... bị đoạn dứt,... 

Trầm luân trong sáu nẻo,... 

          *** 
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Người... chứng thánh, đắc đạo...  

Dù ngàn, vạn... kiếp sau,... 

Vẫn theo, vẫn hóa độ,... 

Không rời bỏ chúng sinh,... 

Cho đến khi thành tựu,... 

Sớm tin lời Bậc Thánh,... 

Đường giải thoát chóng thành,...! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Những Điểm Đến Của Nhận Thức - tập 11 

 

 

83 

Điểm đến số 45 

 

“chỉ cần giữ gìn được tâm ý thiện lương,  

không phạm các ác... – thì Thần, Phật... 

 sẽ luôn bảo hộ, che chở, giúp đỡ...  

cho con người,...”  

Đồng thời... cũng chánh được sự quấy phá,  

hù dọa... của kẻ ác, ma quỷ, 

 thiên tai, hoạn nạn,...” 

 

Tâm ý bất thiện,... 

Cố phạm điều ác,... 

Như trời u ám,... 

Vạn vật giao tranh,... 

       *** 

Tâm ý thiện lương,... 

Như ngọc trong suốt,... 

Trời đất thấu tỏ,... 

Chở che, dưỡng dục,...! 
 

 

 

 



Những Điểm Đến Của Nhận Thức - tập 11 

 

 

84 

Điểm đến số 46 

 

“sự thiếu trách nhiệm...  

đối với mọi người, với sự tu tập,...  

– cũng là bởi quá xem thường,...  

mọi chuyện,...” 

 

    Kẻ phàm phu thì hay thờ ơ... vì không biết được hậu 

quả của mọi chuyện, việc gì cũng xem thường, coi nhẹ..., 

đến khi xảy ra hậu quả thì mặt xanh, da vàng, tâm trí bấn 

loạn,... . 

    Giả như:  

-     Việc không nghiêm túc, nghiêm khắc... để chỉ 

dạy đạo đức cho con cháu,... cái gì cũng cưng 

chiều, tùy thuận tâm ý, phiền não, thói quen... 

của chúng,..., đến khi chúng khinh nhờn, hư đốn... 

thì không còn nói được nữa, chúng làm phiền phức, 

rối loạn... mọi chuyện, mọi người... thì kẻ phàm chỉ 

còn biết đứng một chỗ mà chửi mắng, tức giận... 

với chúng,... . Nếu bạn là một người nghiêm khắc 

(nghiêm khắc với chính mình và mọi người trong 

việc tu tập hay trong sự việc,...) bạn sẽ không hành 

sử như kẻ phàm kia nữa... thì con cháu... mới biết 

“kính sợ”, “kính vì bạn có đức hạnh đủ lớn để 

chúng kính,..., sợ vì bạn tuyệt đối nghiêm túc, 
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nghiêm khắc,..., không xem thường, coi nhẹ... 

phiền não, tập khí... hư, xấu, ác...” . “Nếu con 

cháu... không kính bạn thì là bạn không có đức 

hạnh, nếu con cháu... không sợ bạn thì là bạn 

nhu nhược, yếu hèn..., nếu con cháu có kính mà 

không sợ thì bạn không đủ nghiêm túc, nghiêm 

khắc,..., nếu con cháu không kính mà sợ thì bạn 

chỉ bằng dạng côn đồ, vũ phu..., nếu không kính 

cũng không sợ... nữa thì bạn đích xác là người 

vô hình, vô giá trị... trong mắt của chúng... – 

nếu ý thức được tất cả việc này thì bạn sẽ thế 

nào?,... . “Là bậc Thánh Hiền... thì đến Thiên 

Địa Quỷ Thần... cũng đều biết Kính Sợ họ,... – 

Thiên Địa Quỷ Thần... không Kính Sợ Bạn... là 

vì bạn chưa phải là bậc Thánh Hiền,...” . 

-     Trong mọi mối quan hệ khác, hay mọi chuyện 

đời sống... cũng đều như vậy, nếu chúng ta cứ thờ 

ơ, không được nghiêm túc, nghiêm khắc... thì mọi 

thứ đều dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói là 

phiền phức, hỗn loạn dần đi..., sẽ không đi đến một 

cái đích tốt đẹp cho bản chất con người, bản chất sự 

việc... được,... . 

-      ... 

 

Bậc Quân Tử... sẽ không cam chịu cuộc sống tẻ 

nhạt, không có hàm dưỡng,... 

Chính vì vậy... trong tâm của họ luôn nghiêm túc... 

đối với mọi sự,... 
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Luôn tìm cách nâng cao cảnh giới nội tâm... và giúp 

mọi người việc ấy,... 

Không còn tình cảm riêng tư,... hay đối sử có sự 

phân biệt, kiêng nể,... nữa,... 

Rời xa mọi tình ái... mới có thể có được cái tình đạo 

cao cả của Bậc Thánh,... 

Đó là giá trị, bản lĩnh... chân thật của một con 

người... cần có được,... 

Từ đó mới có thể có được đóng góp tốt đẹp cho mọi 

người, cho xã hội..! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Những Điểm Đến Của Nhận Thức - tập 11 

 

 

87 

Điểm đến số 47 

 

“nhiều khi sự bất lực...  

cũng là một nỗi đau lớn của đời người,...” 

 

    Mỗi người chúng ta đều đứng ở một vị trí, có một vai 

trò, trách nhiệm... nhất định đối với gia đình, xã hội,... . 

Khi cái vai trò, trách nhiệm... ấy làm được tốt đẹp thì 

chúng ta cảm thấy thoải mái, yên vui... nhưng nó không 

được tốt đẹp, hay không thể thực hiện... thì sẽ cảm thấy 

buồn khổ, đau lòng,... .  

    Giả như: 

-     Người cha luôn có cái bản năng bảo vệ con của 

mình, nhưng cuộc sống có nhiều lúc cha không thể 

bảo vệ được con vì nhiều lí do, như xa cách, thể 

diện, giáo dục không được,... – thì người cha này sẽ 

cảm thấy rất đau lòng, khó chịu,... . 

-     Người mẹ thì có cái bản năng bao bọc con của 

mình, nhưng con rồi cũng sẽ lớn, nó phải rang 

cánh mà bay đi bốn phương, đó là cái lẽ sinh tồn tự 

nhiên..., con chẳng ở trong vòng tay bao bọc của 

mẹ, hoặc nó không cần điều đó nữa,... thì người mẹ 

nào không cảm thấy đau lòng, khó chịu?... . 

-     Người có việc làm, trí hướng... cao cả đối với 

đất nước, xã hội... nhưng vì sức khỏe, tuổi già, thời 

gian,... mà không thực hiện được việc làm, trí 
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hướng... đó tới cùng, họ cũng sẽ cảm thấy đau lòng, 

khó chịu,... . 

-     ... 

    Sự bất lực không hẳn là bạn không thể làm được 

trong việc gì đó, mà có thể là bạn dư sức làm được 

nhưng sự việc ấy nó không còn cần đến bạn nữa,... – 

cái đó gọi là nhân duyên nó chỉ đến vậy, dù với người hay 

với việc,..., nhân duyên thì không thể cưỡng cầu... mà 

được, cho nên trong đời mỗi con người... đều có nhiều lúc 

cảm thấy mình dư thừa, hụt hẫng, bất lực... mà u buồn, 

khổ tâm,... . 

    Nhưng bạn hãy hiểu rằng, tất cả đó chỉ là cách 

sống của một người bình thường, phàm phu..., họ còn 

thuận theo tình cảm, tâm tư... trong quyến thuộc... 

của họ,... . Còn cách sống, tâm thái... đối với người tu 

hành, bậc Thánh Trí... là không còn như vậy nữa, họ 

sẽ không có cái cảm giác bất lực, buồn khổ... kia đâu, 

dù họ cũng đứng y cái vị trí đó như bạn vậy. Vậy sự 

khác biệt ở đây là gì? – đó là đạo lực, trí lực... của họ rất 

lớn, tâm lượng của họ như một hồ nước ngọt mênh 

mông,..., những thứ khổ đau của cuộc sống chỉ như những 

hạt muối nhỏ rơi vào cái hồ đó, không đủ để làm thay đổi vị 

ngọt của nước, tức làm thay đổi tâm thái an vui, hư tĩnh... 

của họ trong cuộc sống. Còn tâm lượng của bạn chỉ như 

lượng nước ngọt ít ỏi trong bát, chỉ một hạt muối nhỏ đã 

làm cả bát nước mặn như nước biển rồi, làm sao mà không 

cảm thấy khổ đau, buồn tủi... cho được?, bạn có hiểu được 

đạo lí này không?,... . 
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Buông sạch, buông cho sạch,... 

Chẳng còn các tình ái,... 

Chẳng còn pháp thế gian,... 

Mỗi chúng sinh, vạn vật,... 

Đều có nghiệp, phước... riêng,... 

Trời đất,... tự sắp xếp,... 

Vương vấn chuyện bên ngoài,... 

Tâm không trong tỉnh giác,... 

Trí, đạo... không thể tiến,... 

          *** 

Bổn phận phải nên làm,... 

Đại cục phải nên gánh,... 

Nhưng không phải vì vậy,... 

Chấp dính mà khổ đau,... 

Kẻ sĩ... hãy thấu hiểu,... 

Các pháp là vô thường,... 

Giữ được sự thanh tịnh,... 

Tâm trí như Phật, Tổ,... 

Các khổ... không thể bám,... . 

          *** 

Phật... cũng có quyến thuộc,... 

Phật... cả đời giáo hóa,... 

Bổn phận gì không tròn?,... 

Đại sự nào không gánh?,... 

Tại sao ngài không khổ?,... 

Kẻ phàm buông không sạch,... 

Vương vấn... vào người, việc,... 

Chẳng thể hiểu lí này,... 

Buông sạch, buông cho sạch,...! 
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Điểm đến số 48 

 

“hãy thường tĩnh tâm lại để có thể 

 nhìn nhận, lường trước...  

được nhiều sự việc sắp diễn ra... 

 - có như vậy thì khi sự việc nó đến 

 bạn sẽ đủ mạnh mẽ, đủ tâm lí...  

để đón nhận và chấp nhận... được nó” 

 

    Sự việc... ở trước mắt khó để lường trước được,... 

nhưng chúng ta có thể chuẩn bị một số thứ để đối diện với 

bất kì việc gì mà vẫn giữ được sự điềm nhiên, an vui... – đó 

là phải có được một định lực, trí lực, đạo lực... lớn nhờ vào 

việc tu dưỡng hàng ngày, không lơi lỏng,... . “Vì con 

người... lúc bình thường không trong công phu,..., nên 

đến khi gặp chuyện là không đủ lực để có thể hóa giải 

rắc rối, phiền muộn,...”. 

 

Ban ngày không tu, đêm xuống nằm mộng,... 

Lúc rảnh không tu, gặp việc bối rối,... 

Khi sống không tu, đến chết bấn loạn,... 

... 

Tâm không định tỉnh, theo nghiệp đọa sinh,...! 
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Điểm đến số 49 

 

“định” 

 

Chim không hót, gà không gáy,… 

Cá không bơi, người không nói,... 

Chó không sủa, kiến không bò,... 

Gió không thổi, trời không mây,... 

Nước không chảy, biển không sóng, … 

... 

Không kẻ thân, không người lạ,... 

Không chúng sinh, không vạn vật,... 

Không nơi Phật, không nơi phàm,… 

Tâm không niệm, tướng an tĩnh,... 

Trí không tối, thể linh tịch,...! 
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Điểm đến số 50 

“khi tâm của bạn càng định tỉnh,...  

- bạn sẽ càng thấy vạn vật là đang đứng yên,  

không còn thấy sự chuyển động nào cả,...” 

 

    Vạn sự, vạn vật... đều đang chuyển động không ngừng 

nghỉ... vậy tại sao lại nói là chúng đứng yên?. Nó chuyển 

động,... là vì bạn nhìn nó bằng con mắt nhục nhãn của một 

người... bình thường, chưa có được một trí tuệ siêu việt, 

giác ngộ,... . 

    Con người... chỉ nhìn vạn sự, vạn vật... trên hình 

tướng, mà các tướng thì lại là hư huyễn, không thật có,... – 

vậy sự chuyển động,... của chúng đối với một người thật 

sự giác ngộ thì có cần phải nhìn nhận tới nó nữa?, có phải 

chuyện dư thừa?,... .  

    Cái mà người giác ngộ nhìn nhận thì không còn trên 

sự tướng nữa mà là trên tánh của các tướng ấy (càng định 

tỉnh thì sẽ càng nhìn nhận được trên tánh,...), “tướng thì 

chuyển động, biến đổi, sinh diệt... nhưng tánh thì bất 

động, vĩnh hằng, không sinh diệt,... – nghĩa là ở nơi 

tánh... thì chẳng có sự chuyển động nào cả,...” . 

    Đối với bậc đại giác, đại định... như Phật,... thì cả vũ 

trụ vạn vật (thập pháp giới, tam thiên đại thiên thế 

giới,...)... đều là không có hình tướng nên không có chuyển 

động của hình tướng nào cả, đều tịch tĩnh... (huống hồ là 

những sự tướng nhỏ bé... mà bạn đang thấy, đang chấp 
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thật,... trong cuộc sống riêng của bạn,... . Sự vô minh, 

phiền não... của chúng sinh... cũng chính ở sự chấp 

tướng mà có, nếu không chấp tướng nữa thì sự vô 

minh, phiền não... sẽ dần tiêu biến, dần trở về với tự 

tánh...) . “Cái mà Phật... nhìn là Phật Nhãn,... trong 

Phật Nhãn thì mọi thứ đều là chân tâm, tự tánh, là 

bản thể của cái vũ trụ vạn vật ấy,...”, “vì không thấy 

có tướng nên không còn ngăn ngại bởi tướng, không 

còn sự chuyển động của tướng, tâm trí xuyên thấu, 

trùm khắp, không còn ngăn ngại,...  – đó là Pháp 

Giới Phật, là Niết Bàn, Cảnh Giới Phật,... rồi vậy”,... 

. 

 

Phiền não... là tướng phiền não,... 

Vô minh... là tướng vô minh,... 

Không tướng... thì không phiền não,... 

Không tướng... thì không vô minh,... 

Cho nên, bản chất của việc tu hành,...  

- chính là lìa bỏ tâm chấp tướng,... 

Thấy tướng không tướng thì đồng Như Lai,... 

... 

Có phiền não... thì sinh ra tướng động, loạn,... 

Càng phiền não thì tướng ấy càng động, loạn,... 

Có vô minh... thì không thấy tự tánh,... 

Càng vô minh... thì càng không thấy tự tánh,... 

Không phiền não... thì tâm định, tỉnh, tịnh tĩnh,... 

Không vô minh... thì tự tánh hiện bày, càn khôn 

tiêu biến,...! 
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Điểm đến số 51     

 

“năng lực, sức mạnh, bản lĩnh...  

của bạn sẽ phát huy được tối đa...  

- khi bạn có được tâm thái sẵn sàng  

đối diện với cuộc sống, 

 thử thách, trướng ngại... một mình  

mà không cần ai giúp đỡ,...” 

 

    Đó là một sự chuyển biến tâm thức vào một thời khắc 

bất chợt trong đời (giống như sự ngộ đạo,... vậy), khi đó 

con người có được sự trưởng thành, chín chắn,..., từ một 

người thích dựa dẫm vào người khác, vào tài sản sẵn có... 

mà trở thành một người tự chủ, tự lực,..., sẵn sàng chiến 

đấu với mọi khó nhọc... của cuộc sống... “một mình”. 

    Khi còn sống dựa dẫm... thì con người tự nhiên mà trở 

nên chai lì, thiếu động lực, làm gì cũng hời hợt, qua loa, 

không làm hết khả năng, đúng hơn là không biết khả năng 

của mình ở chỗ nào và không muốn phát triển bản thân 

tiến xa được hơn thế,... – nhưng khi trở nên tự chủ, tự 

lực... thì khả năng của bản thân sẽ mạnh mẽ nhất, 

thấu hiểu mình nhất, và luôn muốn hoàn thiện, phát 

triển nó lên, mọi thứ đều được suy nghĩ, làm việc trong sự 
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cẩn thận, chủ động, có trách nhiệm,... đó chính là sự 

trưởng thành của con người,... . 

    Giả như: nếu có hai con đường, một con đường là 

đúng, một con đường là sai, con đường sai thì cả thế giới 

đều đi, mọi người cùng đi với nhau vui vẻ, chăm lo cho 

nhau, dựa vào nhau để sống,..., con đường đúng thì chỉ có 

một mình bạn đi, nếu bạn chọn nó thì đồng nghĩa với việc 

bạn sẽ phải đi một mình, cô độc, mọi thứ đều phải tự lo cho 

mình,... thì bạn có giám đi không?,... . Nếu bạn giám đi thì 

bạn mới thật sự trưởng thành, bạn không giám thì bạn 

chưa trưởng thành thật sự, còn yếu đuối, muốn được 

nương tựa, dựa dẫm... vào người khác... để sống. Tất nhiên 

trong cuộc sống thực tại sẽ khó có trường hợp nào như vậy 

nhưng không phải trong tất cả việc thì sẽ không có những 

lúc như vậy, đó chỉ là một câu hỏi nhỏ để kiểm tra sự 

chín chắn, trưởng thành của bạn tới đâu mà thôi. Nếu 

bạn chưa có được sự tự chủ, tự lực... thì bạn sẽ rất đau khổ 

đấy, không thay đổi bản thân, hàm dưỡng nội tâm... thì đến 

khi gặp chuyện bạn sẽ không đủ năng lực, bản lĩnh... để 

chiến đấu với nó đâu, (nhất là đối diện với cái chết,..., 

không chiến thắng được tâm tham, sân, si... thì ba đường 

ác đang chờ bạn bước vào,...),... . 

    Sự tự chủ, tự lực... như thế nào thì được gọi là chuẩn 

mực, là tấm gương để mỗi người... chúng ta học tập?. Giả 

như: Đức Phật,... từ khi ngài có sự chuyển biến trong tâm 

thức để có được sự trưởng thành, chín chắn,..., có bản lĩnh, 

sức mạnh... cần có thì ngài đã rời bỏ hoàng cung tráng lệ, 

nơi mà ngài có thể “dựa dẫm, nương tựa...” trong sung 

túc, khoái lạc... suốt cuộc đời,..., nhưng ngài dám “một 
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mình” bước đi để tìm con đường của chân lí, của sự 

giác ngộ, giải thoát,... – và “chỉ khi trong cái tâm thái 

đại hùng đại lực... ấy thì con người... mới có thể tiến 

đến sự giác ngộ và giải thoát được”, bởi trong sự giác 

ngộ và giải thoát... thì là tự giác chứ không phải ai giác cho 

mình,..., là tự mình giải thoát chứ không phải ai giải thoát 

giúp cho mình, họ được giải thoát thì mình cũng được 

thành tựu, không có đạo lí đó. Nếu sự dựa dẫm, nương 

tựa... là chân lí của sự giác ngộ, giải thoát... thì chỉ cần một 

người thành phật là tất cả chúng sinh đều “thành phật 

lây” cả rồi, nhưng đâu phải vậy, mỗi người xét đến cùng 

cực thì vẫn chỉ là phải tự mình bước đi mà thôi, “Phật, Bồ 

Tát... chỉ là người chỉ đường đáng tin cậy cho bạn, 

không thể tu thay cho bạn được,...” (giống như ngài A 

Nan, một đệ tử của Phật ban đầu cũng dựa dẫm vào Phật, 

nghĩ Phật là anh em họ hàng với mình nên không tự chủ, 

tự lực... mà tu hành, sau gặp nạn Ma Đăng Già... mới 

được tỉnh ngộ, mới chịu tu...). Cũng như trong cuộc sống 

đời thường vậy, xét đến cùng cực thì cũng chỉ có bạn là 

thương bạn thôi, không ai ở bên bạn mãi được, họ có 

nghiệp của họ, dù là anh em ruột thịt, dù là vợ chồng con 

cái,..., đến lúc chết thì theo nghiệp mà đọa sinh, không ai 

còn bên nhau nữa,... – cho nên: sớm muộn gì bạn cũng 

phải chững trạc, trưởng thành... để đối diện được với 

cuộc sống một mình (một mình ở đây là trong tâm thái 

sẵn sàng chiến đấu với mọi thứ dù chỉ có một mình một 

cách dũng mãnh như một chiến binh cảm tử,... chứ không 

phải là sự rời bỏ, xa lánh, bất cần... tất cả mọi người, mọi 

sự... để sống một mình,..., đó là sự yếu hèn, trốn chánh,... 
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không phải bản lĩnh, trưởng thành...), để tâm thức có sự 

chuyển biến đó thì vẫn là bạn phải tu tâm dưỡng tánh, tinh 

tấn cho đến khi đầy đủ nhân duyên thì tự con người... sẽ 

tự nhiên được trưởng thành, giác ngộ,... – đó là những 

chân lí quan trọng phải thấu hiểu trong cuộc sống mỗi 

chúng ta. 

 

Đi một mình, mới thấy mình bản lĩnh... đến đâu?,... 

Ở một mình, mới hiểu tâm tư... mình thế nào?,... 

Đứng một mình, mới rõ mình sống để làm gì?,... 

... 

Không thể một mình - thì yếu nhược, ưu phiền,... 

cũng không thể hiểu và hoàn thiện được bản thân, 

không thể nâng cao được cảnh giới của tâm hồn..., 

như vậy việc làm người... coi như là uổng phí,...  

... 

Không thể một mình thì không thể trở thành bậc  

Thánh Trí,... – bởi sự thánh thiện, và trí tuệ...  

chỉ có thể phát sinh khi tâm trí có tự chủ, tự lực,... 

... ! 
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Điểm đến số 52     
 

“khi bạn trưởng thành...,  

có được sự tự chủ, tự lực... 

 thì những thói xấu... tự nhiên  

sẽ dễ được kiểm soát,...” 

 

    “Trí tuệ và đạo đức chỉ được phát triển khi con 

người có được sự tự chủ, tự lực... để tu hành, nó không 

thể phát triển khi con người còn dựa dẫm, nương tựa... 

vào bất kể người... nào khác, bất kể thứ gì khác,...”. 

    “Có tự chủ, tự lực... thì mới có tự giác..., có tự giác 

thì mới biết phản tỉnh bản thân (phản quan tự kỉ,...), 

có phản tỉnh bản thân thì mới thấy được tâm ý xấu 

ác, thói quen xấu ác... còn tồn tại nơi mình mà buông 

bỏ, có buông bỏ thì mới trở thành Thánh Hiền, Phật, 

Bồ Tát... được – nếu không có được những quá trình 

đó thì mãi là kẻ phàm phu,... mỗi lúc một lún sâu 

trong luân hồi sinh tử,...”. 

    Nếu không có được sự tự chủ, tự lực... thì giống như 

kẻ không ăn mà muốn no bụng, không làm mà muốn của 

cải, không tu mà muốn chứng thánh quả vậy,..., điều đó là 

không thể được,... . 

    Giả như: Phật... tự chủ, tự lực... để tu hành nên mới 

thành tựu, và không muốn ngài A Nan cũng như tất cả 
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mọi tỳ kheo, chúng đệ tử khác... dựa dẫm vào mình, Phật... 

muốn mọi người... đều được trưởng thành, tự chủ, tự lực, 

tự giác... mà tu hành, “cái dựa vào không phải là vào 

Phật... mà là dựa vào Pháp Phật, tự mình nương đó 

mà tu,...” . Cho nên: “Không được dựa dẫm vào ai, 

cũng không để ai dựa dẫm vào mình... đó là một trách 

nhiệm lớn của người tu đạo, cũng như những người 

đứng đầu trong gia đình, trong xã hội..., phải lấy đó 

mà rèn rũa bản lĩnh... cho con cháu, người thân, bách 

tính... để nâng cao được cái bản lĩnh chung, trí tuệ 

chung, đức hạnh chung... lớn lên cho gia đình, dân tộc, 

đất nước,... – đó cũng là hành vi đại hiếu... rồi vậy”. 

    Khi tâm thái của con người... còn phụ thuộc, rằng 

buộc... vào nhau thì đến lúc xảy ra mâu thuẫn, bất đồng... 

trong tư duy, trong công việc... thì sẽ oán trách nhau, chỉ 

trích nhau, sân hận nhau,... là điều tất yếu xảy ra, nguyên 

nhân của những hậu quả đó là dựa dẫm vào nhau, quá 

nương tựa vào nhau để sống (sự nương tựa chân thật chỉ 

nên dừng lại ở việc tôn trọng nhau để có được một 

cuộc sống chung trong gia đình, tập thể, xã hội... trở 

nên hiệu quả, có ích,...). Cho nên: Bậc Thánh Trí... thật 

sự thì họ không còn muốn bị phụ thuộc, bị rằng buộc vào 

bất kì ai, bất kì chuyện gì... nữa, đó như là tâm đã xuất gia 

rồi vậy, không còn chấp chặt, dính mắc... vào thứ gì cả,... – 

chính vì vậy mà họ có thể xả bỏ được tâm hờn oán, ích kỉ, 

sân hận... một cách nhẹ nhàng, tỉnh thức,..., ai ai cũng 

được như vậy, người người vô sự, vô can... (tức can thiệp, 

dính mắc... vào nhau,...) thì thiên hạ luôn trong bình yên, 

an vui... rồi. 
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Tự lực... thì tự giác,... 

Tự giác... thì tỉnh thức,... 

Tỉnh thức... thì vọng tiêu,... 

Vọng tiêu... thì nghiệp mất,... 

Nghiệp mất... thì giải thoát,...! 
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Điểm đến số 53 
 

“bạn muốn người khác... 

 không thể sân giận,... bạn  

- thì bạn phải vứt bỏ được mọi sự rằng buộc,  

phụ thuộc... vào họ, 

 đồng thời bạn cũng phải là một người  

có đạo lực đủ lớn để họ  

không thể không kính sợ bạn,...” 

 

    Giống như mọi chúng sinh đối với Phật... vậy, không 

chúng sinh nào không kính sợ Phật,..., Phật... cũng không 

có một mảy tâm dính mắc vào bất kì ai, bất kì chuyện gì,..., 

bởi dính mắc... là tạo nghiệp, Phật... thì không có tạo 

nghiệp nữa, không có tạo nghiệp với ai thì làm sao họ sân 

giận... với bạn được?, bạn còn làm người khác khởi sân 

giận... thì là do bạn vẫn đang tạo nghiệp với họ, là 

đạo lực của bạn chưa đủ lớn để họ có thể kính sợ,... . 

“Có kính sợ thì mới không giám sân giận,..., không 

kính sợ thì không những là giám sân giận, mà còn 

giám chỉ trích, chửi bới, hãm hại,... và giám đủ thứ 

khác nữa”. 
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    Con người nếu không có bản lĩnh lớn thì rất dễ phụ 

thuộc vào nhau, phụ thuộc về tình cảm, vật dục, công việc 

mưu sinh,..., khó thể tách ra được, khó thể vẫn sống chung 

mà tâm không dính mắc được (dính mắc là bởi chúng ta... 

dùng vọng tâm (phiền não, tập khí...)... để đối nhân, sử thế, 

tiếp vật..., có vọng tâm thì có chỗ để mọi người, quỷ 

thần... bám víu mà sân giận,...), chỉ có hàng Bồ Tát tái 

sanh, người tu hành chứng Thánh Quả,... thì mới có cái 

bản lĩnh đó (họ dùng chân tâm (sự chân thành, thanh tịnh, 

bình đẳng, từ bi, chánh giác...) để đối xử với vạn sự, vạn 

vật,..., không có tâm nên chẳng thấy gì, chẳng thể bám 

víu vào đâu... mà sân giận,... được).  

    Con người chúng ta vẫn tràn đầy dục vọng, phiền 

não... cho nên trong mọi vấn đề của cuộc sống, chúng ta rất 

dễ làm người khác... sân giận, oán thù..., ngay trong gia 

đình, bè bạn... dường như ngày nào cũng nảy sinh mâu 

thuẫn,... – đó là bạn phải biết rằng: “đạo tâm của mình 

còn quá nhỏ bé, tâm trí còn nhiều phiền não,...”, cho 

nên: hãy học cách im lặng, lắng nghe, thấu hiểu, cảm 

thông, bao dung, tha thứ,... để cái đạo tâm ấy lớn 

mạnh lên, tâm trí sáng suốt lên,... như vậy mới có thể có 

cuộc sống yên bình hơn được, được người khác tôn kính 

hơn được,..., không lúc nào được yên bình, không ai 

tôn kính... thì khác con súc sinh ở chỗ nào?,... . 

 

Kẻ phàm dùng vọng tâm,... 

Trong đối nhân, sử thế,... 

Nên ắt đi tạo nghiệp,... 

... 
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Có tạo có dính mắc,... 

Đạo tâm ngày một giảm,... 

Chìm sâu vào luân hồi,... 

         *** 

Thánh Hiền dùng chân tâm,... 

Với hết thảy các duyên,... 

Nên chẳng tạo thêm nghiệp,... 

... 

Không tạo không dính mắc,... 

Đạo tâm ngày một lớn,... 

Dần thoát li sinh tử,...! 
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Điểm đến số 54 

 

“tâm vô minh, luân hồi...  

chẳng có gì khó hiểu...  

- chỉ là tâm ấy đang khởi vọng niệm” 
 

 

“đang vọng niệm?”! 
 

 

Điểm đến số 55 

 

“tâm giác ngộ, giải thoát... 

 chẳng có gì cao siêu...  

- chỉ là tâm ấy đang trong tỉnh giác” 
 

 

“đang tỉnh giác?”! 
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Điểm đến số 56 
 

“giữa hai người phàm phu...  

chỉ là hư tình, giả ý,... - 

Giữa hai bậc thánh hiền... 

 mới là thật tình, thật ý,...” 
 

 

    Kẻ phàm phu thì phân biệt đúng, sai,..., đúng thì 

mừng ra mặt, sai thì buồn ra mặt,..., họ chỉ có thể chấp 

nhận được lời hay, ý đẹp, ưng xu nịnh,..., còn những lời 

thật lòng, động chạm bản ngã... thì không thể chấp nhận 

được, không đủ năng lực chống đỡ phiền não,... – chính vì 

vậy họ đối với nhau là hư tình, giả ý..., là bất luận đúng, 

sai... miễn là làm vừa lòng nhau là được,..., bởi thế mới gọi 

là phàm phu (phàm phu... có thể hiểu là người không thể 

chấp nhận sự thật về bản chất con người của họ, của người 

khác, của sự việc... một cách tuyệt đối, không thể nói thẳng, 

nói trắng ra với họ được mà vẫn phải để lại vài phần sai 

trái ở họ... để cho họ giữ lại thể diện, sĩ diện,..., nếu không 

vậy họ khởi sân, si, oán hận... liền),... . 

    Bậc thánh hiền thì không còn phân biệt đúng, sai,... 

(đúng sai, phải trái... đối với họ hết thảy đều là vọng tâm...) 

đúng... cũng chẳng mừng,..., sai... cũng chẳng buồn,... - 

cho nên họ có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng 
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thắn mà không sợ đối phương sân hận, phiền não, 

phật lòng... đó chính là thật tình, thật ý,... . “Chưa nói 

được lời thật, ý thật... tới người khác... thì là yếu hèn, 

nhu nhược, không có bản lĩnh,..., chưa chấp nhận được 

lời thật, ý thật... từ người khác... thì là kẻ phàm phu, 

không phải bậc Thánh, Trí...”. 

    Kẻ phàm phu sống với hư tình, giả ý... cho nên đến 

giới hạn đạo đức của họ thì họ sẵn sàng ruồng bỏ 

người khác,... mà không còn muốn nói đến tình 

nghĩa... gì nữa, cho dù đó là vợ chồng, người thân, tình 

yêu, tình bạn,... hay bất kì là mối quan hệ nào khác. Khi bị 

ruồng bỏ rồi... thì mới hiểu được bản chất của các mối quan 

hệ ở những con người “không trong sự hàm dưỡng” nó 

không phải là thứ màu hồng mà kẻ phàm thường nghĩ,..., 

khi đó mới hiểu cái gì là thật, cái gì là giả,... . 

    Bậc thánh hiền sống với thật tình, thật ý..., luôn sống 

trong sự hàm dưỡng nội tâm, nên khi được người khác 

nhắc nhở sự sai trái... thì lại càng kính trọng họ, biết ơn họ, 

yêu mến họ hơn... chứ không sân giận, nổi điên... như kẻ 

phàm, vì vậy mà họ không có giới hạn đạo đức nào cả, 

cảnh giới thanh tịnh mỗi lúc một tăng thêm,..., đạo tâm 

tăng thêm thì tình yêu thương từ họ tới mọi người, tới 

muôn loài vạn vật... càng lớn lao, rộng mở... hơn, tăng đến 

tột cùng thì đắc đạo, giải thoát. 
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Kẻ phàm... sống với nhau... 

Bằng mặt chẳng bằng lòng,... 

Miệng cười cười, nói nói... 

Toàn từ đẹp, lời hay,... 

Khổ nỗi toàn là giả,... 

Lấy lòng khắp thiên hạ,... 

Tâm chỉ muốn lợi mình,... 

Thua, thiệt,... không cam lòng,... 

Sân, giận... cho bằng hơn,... 

Chẳng khác uống thuốc độc,... 

Lại mong người khác chết,... 

Hại thiện căn, huệ căn,... 

Kẻ ấy có đáng thương?,... 

          *** 

Bậc thánh... sống với nhau,... 

Bằng lòng, khó bằng mặt,... 

Hễ nói,... là thật tâm,... 

Không thêm bớt sự thật,... 

Chỉ mong người... thấu hiểu,... 

Lấy đó mà tu hành,... 

Rời bỏ sự hơn, thua... 

Rời bỏ tính sân, giận,... 

Đức hạnh ắt vun bồi,... 

Như cây được tưới nước,... 

Như độc có thuốc giải,... 

Chịu chữa thì khỏi bệnh,... 

Tự cũng thành Hiền Thánh,...! 
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Điểm đến số 57 

“Nhận thức tốt, đạo lí tốt...  

có thể khỏa lấp mọi chỗ trống... 

 trong tâm hồn của bạn,... .  

Chỉ cần trước mọi cảnh duyên... 

 bạn luôn tìm thấy được nhận thức tốt,  

đạo lí tốt... ở trong đó (tư duy tích cực...) 

 - thì bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn,  

thiệt thòi... bất kì thứ gì (dù nó là vấn đề tình 

 cảm, vật dục, hay danh vọng tiền tài,...),...” 

 

    Con người... chúng ta rất yếu đuối, hơi chịu thiệt... 

một chút là cảm thấy bị tổn thương, nước mắt chảy thành 

sông,..., rồi tủi thân, mặc cảm, tự ti,..., nếu bị người khác 

kích động, chỉ trích... vào chỗ đó thì khởi tâm sân, giận... 

tới họ. Nếu bạn là người như vậy thì phải tự hiểu rằng: 

“mình còn yếu đuối lắm”, và đồng thời “trí tuệ, đức 

hạnh... mình chưa có cao đâu”,... . Nếu một người có trí 

tuệ đủ lớn... thì họ sẽ luôn có được những tư duy tích 

cực... để không thể cảm thấy bị tổn thương, cho nên họ 
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cũng không thể có những tâm trạng tủi thân, mặc cảm, tự 

ti... kia được. Nếu có đức hạnh đủ lớn... thì họ đã đủ lòng 

bao dung, tha thứ... tới những ai kích động, chỉ trích... tới 

họ trong mọi cảnh duyên mà họ gặp phải, từ đó họ cũng 

chẳng thể khởi tâm sân, giận... tới ai được. Cho nên: “tư 

duy tích cực... chính là nguồn năng lượng giúp mỗi 

người... trở nên sáng suốt hơn, mạnh mẽ hơn, thanh 

thản, an vui hơn,...” . 

    Giả như:  

+    Trong vấn đề tình cảm, người vợ hay bị chồng trách 

mắng,... thì người vợ thay vì cảm thấy tủi thân, rồi sân, 

si... với chồng, đi nói xấu chồng trước mặt hàng xóm, bạn 

bè,... thì có thể suy nghĩ tích cực như: 

-     Tự hỏi bản thân xem mình có thật sự đáng 

trách như vậy không?, nếu chồng nói đúng thì mắc 

gì mình tủi thân, sân, si...?. Nếu chồng nói sai thì 

có thể hiểu rằng: có thể nhiều đời trước mình cũng 

hay vu khống người khác, vu khống chồng mình... 

nên bây giờ bị nói lại thì là công bằng rồi, có chi 

thiệt thòi... đâu,..., vui vẻ mà đón nhận, tu sửa, hóa 

giải... thôi,... – đó là biết về đạo lí nhân quả, biết tư 

duy về nhân quả... thì nó đã giúp ích cho bạn trong 

việc này rồi,... . 

-     ... 

+     Trong vấn đề tiền, của..., người ít tiền, ít của... thì 

cảm thấy rất mặc cảm, ganh tị với người giàu có, lắm tiền, 

nhiều của,..., vì vậy mà đôi khi cảm thấy nổi giận mà chỉ 

trích, nói xấu họ,..., như nói họ chắc gì đã kiếm được 

tiền, của ấy một cách chân chính, có khi tham ô, hối 
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lộ, vơ vét của người dân...., sao tự nhiên bạn lại khởi ác 

tâm tới họ?,... . Vấn đề không nằm ở việc họ đúng hay 

sai,..., họ đúng hay sai... không liên quan gì đến bạn cả, 

nghiệp tốt hay xấu mà họ tạo thì họ chịu, bạn cũng không 

chịu thay họ chút nào mà?,... - vấn đề là tại sao bạn lại 

có những tâm thái và lời nói không tốt đến người 

khác...?, chẳng phải nó là biểu hiện của một đạo tâm, 

trí tuệ còn hạn hẹp, nhỏ bé... trong bạn?. Thay vào đó 

bạn có thể suy nghĩ tích cực như: 

-     Họ có nhiều tiền, của... là do họ biết bố thí tài 

vật, trí tuệ... từ những đời trước, nay được hưởng 

quả,..., còn mình thì do không biết nên nghèo 

túng,..., nếu bạn biết tư duy như vậy thì có khi bạn 

lại cảm ơn họ đã cho bạn được một bài học và từ 

nay bạn thay đổi mình, xả bỏ tâm ích kỉ, thích nói 

xấu người khác... để hành tâm bố thí... như họ,... . 

-     ... 

+    ... 

   “Bậc Thánh, Trí... thường lấy tư duy về nhân quả 

và vô thường... để trước hết là tự an ủi bản thân, khỏa 

lấp hết chỗ trống trong tư tưởng,..., sau là để tìm ra 

chân lí để nâng cao thêm trí lực, đạo lực... cho chính 

mình,...” – cho nên họ khó thể rơi vào những trạng thái 

tâm tiêu cực được, đơn giản là bởi sự tiêu cực không 

chứa tư duy tích cực, mà chỉ chứa những vọng tâm về 

tham, sân, si... mà thôi.  

    “Năng lượng tích cực sinh ra bởi tư duy tích cực, 

năng lượng tiêu cực sinh ra bởi tư duy tiêu cực”, “tư 

duy tích cực thì gắn với đạo lí, nhận thức... tốt đẹp, 
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kết quả của nó là sự an vui, hòa thuận, đoàn kết,..., tư 

duy tiêu cực thì gắn với quan điểm vị kỉ, cố chấp, sân 

si,..., hậu quả của nó là bất an, mâu thuẫn, chia rẽ,...” 

– Vậy: cùng là phải tư duy khi mọi sự duyên xảy đến với 

bạn, nhưng cách mà bạn chọn tư duy theo hướng nào để 

giải quyết sự duyên đó thì hoàn toàn là do bạn quyết 

định, kết quả tốt hay hậu quả xấu... cũng là do bạn tự 

tạo,..., không thể chách được ai cả.  

    “Kẻ đại ngốc sẽ tư duy tiêu cực đến cùng cực,... và 

nhận lại các khổ cũng đến cùng cực,... - nhưng bậc 

Thánh, Trí... sẽ tư duy tích cực đến cùng cực,..., thẩm 

thấu chân lí và đạt tới được sự giác ngộ... rồi theo nó 

để tu dưỡng mà được giải thoát khỏi mọi sự khổ,...” . 

 

Hư tình, giả ý,... 

Hữu danh..., vô thực,... 

Các tướng vô thường,... 

Kẻ phàm dính mắc,... 

Các khổ tự sinh,... 

       *** 

Tự tâm giác, tỉnh,... 

Vạn pháp hóa không,... 

Trí tuệ phát sinh,... 

Khỏa lấp tâm tình,... 

Hết sầu, hết khổ,...! 
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Điểm đến số 58 

“một đạo lực, trí lực... nhỏ bé  

thì không thể gây nên chấn động...  

- đối với tâm thức của người khác... 

 một cách tốt đẹp được” 

 

    Chấn động ở đây là nói đến nội lực, công phu, sức 

mạnh... bên trong tâm của một người... có trí lực, đạo lực, 

phước lực... rất lớn, khi họ khởi tâm, xuất lời... là mọi 

người, vạn vật xung quanh bị chấn động (tức được tác 

động rất mạnh,...), nhờ đó mà mọi người, vạn vật... 

xung quanh được tỉnh thức (giống như họ vừa nghe 

tiếng chuông rất vang, vọng... vậy). Khi được tỉnh thức thì 

ai ai... cũng cảm thấy thân, tâm... nó nhẹ nhàng hơn, dễ 

hiểu mình hơn mà thấy được hướng tiến bộ,... . 

    Người... có đạo lực, trí lực... nhỏ quá... thì không thể 

làm người khác... chấn động được tâm thức, khởi tâm, xuất 

lời... ra chỉ như một làn gió nhè nhè thổi qua đối với người 

khác,..., họ không cảm nhận được gì cả, thậm chí họ 

không biết đến sự tồn tại của người đó,... . Cho đến 

người khởi tâm, xuất lời... lại mang tính tham, sân, si,... 

thì mọi người, vạn vật... xung quanh sẽ bị tác động xấu 

(giống như nghe phải tiếng kêu gào, hò hét... của ma, quỷ... 

vậy,...), sẽ làm mọi người... sợ hãi, phiền não, và khởi lên 

những tâm niệm xấu, ác... . 
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    Giả như: Đức Phật... khi đứng trước đại chúng tì 

kheo,... thì người chỉ cần phát một tâm yêu thương ra 

là toàn thể (không chỉ là chúng tì kheo đang hiện diện 

trước mắt mà toàn thể tam thiên... chấn động, từ cõi trời 

đao lợi thứ 33 cao nhất xuống tới cõi địa ngục vô gián thấp 

nhất,...)... đều cảm nhận được sự thanh tịnh, lợi lạc 

trong tâm mình, niềm tin vào sự giải thoát trào dâng 

lên,... . Còn mỗi người chúng ta, khởi tâm, xuất ý... của 

bạn là gì?, là từ bi, trí huệ,... hay là tham, sân, si...?, nó đủ 

uy lực để có được tác động tốt đẹp tới con người, xã hội, 

vạn vật... xung quanh bạn?, hãy tự hỏi, tự hiểu, tự tu... – 

bởi bạn mới là người hiểu bạn nhất, và chỉ có bạn mới 

giúp được cho bạn,... . 

 

Kẻ phàm... hung, rữ,... 

Tâm ý bất tịnh,... 

Lời nói khó nghe,... 

Vạn vật,... xa lánh,... 

Chẳng thể tới gần,... . 

                       *** 

Bậc Thánh hiền lương,... 

Khởi tâm, xuất ý,... 

Chấn động mười phương,... 

Vạn vật... lợi lạc,... 

Càn khôn dung hòa,...! 
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Điểm đến số 59 

“gặp thiện pháp duyên...  

thì nên giữ gìn cho nhau,...  

– bởi đó là một bàn đạp rất lớn để việc tu học  

được tinh tấn, thuận lợi..., 

 hay ít nhất là có được nhiều người bạn tốt, 

 có được nhiều niềm vui trong cuộc sống,...” 

    Mỗi người sinh ra trời đất, số phận... đã định sẵn 

là có bao nhiêu bạn xấu, bạn tốt... đến với mình trong 

đời rồi, nếu không có sự tu học, hàm dưỡng... thì con 

số đó là không thay đổi,... . Nhưng chúng ta không biết 

được điều này... cho nên trong đời đã vô số lần từ bỏ đi 

những mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì sự sân, giận, ích kỉ... của 

bản thân. Sân... lên là đừng ai động vào tôi, tôi không cần 

ai cả, hãy cút hết đi,... – như vậy thiện duyên... nào có thể 

tồn tại?. 

    Giả như:  

-     Một người... nếu biết trân quý những thiện 

duyên thì cả đời có khi gặp được vài trăm người... 

có nhân duyên tốt đẹp, họ sẽ giữ gìn nhân duyên đó 

cẩn thận, không vì tư tâm của mình hay khuyết 

điểm của người... mà có thể rời bỏ, vài trăm người 

đó là quyến thuộc bồ đề... tốt đẹp cho việc tu học, 
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mưu sinh..., nó sẽ tạo ra được một trường lực 

thiện (từ trường thiện...) rất mạnh mẽ... để con 

người cảm thấy tự tin, thoải mái, yêu đời... .  

-     Nếu một người không biết trân quý thiện 

duyên mà chỉ nghĩ cho mình, cho tư tâm của 

mình... thì có khi không có được một thiện hữu, tri 

kỉ... nào trong đời cả, và như vậy trường lực thiện 

dường như bằng không, sẽ không thể chống đỡ 

phiền não, không có nội lực để ngăn cản tâm ý ác, 

việc làm ác từ chính mình xuất ra hay bị tác 

động,... . 

-     Vậy theo bạn trong hai dạng người đó, ai là 

người khôn?, ai là kẻ ngốc,...?, bạn là người như 

nào?,... . 

-     ... 

    Trong cuộc sống đời thường, nếu chúng ta chịu quan 

sát một chút... thì sẽ thấy, những con người có được 

nhiều niềm vui, hạnh phúc... là vì họ biết trân quý cái 

thiện, người thiện, dễ dàng yêu thương và tha thứ cho 

mọi người... hơn,... . Còn người... có thể biết yêu thương 

và tha thứ cho cả cái ác, người ác... nữa thì họ là đại thiện 

nhân... rồi đấy. 

    Người có đức cao trong gia đình, tập thể, xã hội... họ 

hiểu được đạo lí này, cho nên họ có thể dẫn dắt được mọi 

người... . 

     Giả như:  

-     Một vị trụ trì của một ngôi chùa... thấy phật 

tử,... đến xin tu học, công quả... thì là họ mang cái 

thiện tâm đến chùa mà tu sửa bản thân,..., đó là 
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những thiện duyên... giữa họ và vị trụ trì... đó, nếu 

vị trụ trì biết trân quý thiện duyên, đủ lòng từ bi... 

thì sẽ làm cho họ đủ niềm tin, động lực... để tiến 

tu,... ( một vị đại đức... thì quyến thuộc bồ đề có thể 

lên tới hàng vạn người, triệu người... chưa tính 

những chúng sinh, vạn vật... hữu hình, vô hình..., 

cho đến một vị Phật... thì bồ đề quyến thuộc là 

vô lượng, vô biên...), còn nếu cũng phàm tình như 

người đời, thấy họ có sai là tức giận... và đuổi đi thì 

phá hết nhân duyên tốt đẹp, tự mình hại mình, hại 

cả người,... chẳng ai được tiến bộ cả, thiện duyên 

lại biến thành ác duyên, “trường lực thiện yếu 

hơn trường lực ác,... – thì ba đường ác (súc sinh, 

ngạ quỷ, địa ngục,...) đang mở cửa để đón chờ 

những con người như vậy,...”. 

-     ... 

Thiện, ác... do tâm,.. 

Đúng, sai... do tâm,... 

Khổ đau... do tâm,... 

Hạnh phúc... do tâm,... 

Ngu si... do tâm,... 

Trí huệ... do tâm,... 

Phiền não... do tâm,... 

Thanh tịnh... do tâm,... 

Luân hồi... do tâm,... 

Giải thoát... do tâm,... 

... 

Chấp chặt, dính mắc,... 

Bồ đề không nở...! 
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Điểm đến số 60 

 

“người có được tất cả những tư tưởng 

 tốt đẹp của nhân sinh... 

 – cũng chẳng bằng người trong tâm được 

thanh tịnh, chẳng có một tư tưởng nào cả,...” 
 

 

    Tư tưởng, nhận thức... của con người... bất luận đúng, 

sai, tốt, xấu... cũng đều là vọng tâm, phiền não,... – Cho 

nên: “Người... có thể hiểu tất cả lí lẽ trên đời... chẳng 

bằng người... có thể không cần hiểu tất cả lí lẽ trên 

đời,...”. 

 

Con người, xã hội... 

Vạn sự, vạn vật...  

Vốn chẳng có tướng,... 

Chuyển biến không ngừng,... 

Tùy duyên ẩn, hiện,... 

Lúc có, lúc không,.. 

Lúc sinh, lúc diệt,... 

Đến đi vô thường,... 

Truy tìm, nắm giữ,... 

Có phải kẻ ngốc?,...! 
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Điểm đến số 61 

 

“tinh hoa... trong tất cả đạo lí thế gian, 

 hay xuất thế gian...  

là giúp con người... xả bỏ phiền não 

 (vọng tưởng, phân biệt, chấp trước...) 

 để có được định tâm.  

Càng xả thì càng định,... 

 xả đến tột cùng thì đắc đạo,  

có được đại định, tịch tĩnh...” 
 

 

Định ! 
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Điểm đến số 62 

 

“con người... không theo đuổi được  

hạnh phúc... – là bởi vì không biết  

buông bỏ đau khổ,...” 

 

 

    Hạnh phúc và đau khổ... luôn chi phối cuộc sống mỗi 

con người,... (giống như Phật nói: cuộc sống không nằm 

ngoài hai chữ khổ, vui...), nó là hai thái cực của tất cả 

các trạng thái tâm thức, không ở bên này thì ở bên kia, 

không ở bên kia thì ở bên này, cũng có khi lẫn lộn cả hai 

thứ khi tâm thức đang bị hỗn loạn, hoang mang, lo sợ, dao 

động... mạnh mẽ,... . 

    Mỗi người... sinh ra trời đất, tạo hóa, số phận... đã sắp 

đặt sẵn là phải chịu bao nhiêu khổ, hưởng bao nhiêu vui... 

trong cuộc đời rồi, đó cũng là tập nghiệp riêng của mỗi 

người... từ nhiều đời, nhiều kiếp đã huân tập, đến duyên 

phải đối diện thì không thể chánh được. Cái chúng ta có thể 

thay đổi là thay đổi cách nhìn nhận về nó, hiểu về nó... 

để có thể chuyển được tất cả những trạng thái đau khổ... 

thành được hạnh phúc, an vui,... . 

    Giả như:  

-     Khi người vợ bị người chồng ruồng bỏ..., thì 

người vợ cảm thấy rất buồn tủi, hờn oán..., nhưng 

giả như nghĩ được là có khi một kiếp nào đó mình 
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cũng bỏ chồng nên bây giờ nhận lại quả báo,... . 

Nếu hiểu được như vậy thì đâu còn buồn tủi, hờn 

oán... gì nữa?, công bằng rồi buồn tủi, hờn oán... 

cái gì?. Và như vậy sẽ dễ dàng buông bỏ được đau 

khổ... khi chúng ta thay đổi được cách nhìn nhận về 

con người, sự việc,... . 

-     ... 

    Khi chúng ta hiểu và buông bỏ được hết mọi đau 

khổ... thì tâm trí mới có chỗ để nhìn nhận ra những 

điều làm mình hạnh phúc mà tiến đến, tự mỗi người 

mới giúp được mình thôi, đừng trông chờ vào ai cả, bởi 

mọi sự đến đi vô thường, nay còn mai mất,..., hạnh phúc 

ngày hôm nay rất có thể sẽ trở thành đau khổ cho 

ngày mai, không có thứ gì là bền lâu mãi cả,... . 

    Còn đối với bậc thượng căn, thượng chí... thì họ 

thấy mọi thứ là vô thường, sinh diệt... rồi cho nên họ 

không thấy gì là vui, cũng chẳng thấy gì là khổ,... 

nữa. Thứ vô thường, sinh diệt... nào là vui? Thứ vô 

thường, sinh diệt... nào là khổ?... chứ. Phật... dạy về tứ 

diệu đế (khổ, tập, diệt, đạo)... thì họ hiểu thẳng luôn chữ 

đạo đó, ngay chữ đạo đó là chân tâm, tự tánh..., “sống 

thẳng với nó, không có suy xét, biện luận, quán tưởng... gì 

về các khổ, các vui... nhỏ nhặt... trong cõi ta bà, trong luân 

hồi, trong thập pháp giới... nữa”, bởi nó vốn không có giá 

trị nào cả,..., họ không cần đau khổ, cũng không cần hạnh 

phúc,... – thứ họ cần là “cái chất thanh tịnh, vô sanh... 

để hướng tới sự đắc đạo, giải thoát,... – đó mới thật sự 

là buông bỏ khổ đau... một cách viên mãn”. 
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Khổ chính là vui,... 

Vui chính là khổ,... 

Bỏ khổ tìm vui,... 

Vui được chốc lát,... 

Vui biến thành khổ,... 

Lại nhọc công bỏ,... . 

... 

Như trẻ nô đùa,... 

Nghịch bong bóng nước,... 

Vừa chạm thì mất,... 

Cứ tìm, cứ chạm,... 

Nghịch thứ... vô thường,... 

Không chỗ nắm giữ,... . 

...  

Người trí... trưởng thành,... 

Chẳng đùa khổ, vui,... 

Chân tâm, tự tánh,... 

Thanh tịnh, vô sanh,... 

Thẳng ngay đó sống,... 

Chân thật lìa khổ,...! 
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Điểm đến số 63 

 

“nhiều khi chúng ta phải đơn giản cuộc sống 

 lại một chút, đừng có khắt khe quá...  

thì mọi chuyện mới dễ được thuận lợi,  

và trọn vẹn hơn...” 

 

    Con người.... chúng ta ưa thích sự cầu toàn, mọi thứ 

đều muốn có, muốn làm một cách thật hoàn hảo,..., nhưng 

bạn phải hiểu rằng thế giới này mang rất nhiều tính 

chất tương đối cho nên làm việc một cách tương đối thì sẽ 

dễ dàng hơn,... . Học cách chấp nhận sự đơn giản, tương 

đối một chút thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, 

thanh thoát... hơn biết bao?,... . 

    Người nào không thể đơn giản được, lại quá khắt khe... 

với mọi thứ... thì người đó thường hướng tâm ra bên 

ngoài mà không thường phản tỉnh bản thân... vì vậy họ 

cũng không phải là người đang trong sự tu dưỡng, đó 

chỉ là tính cách quá cầu toàn một cách cứng nhắc, bảo 

thủ... mà thôi, người có tâm trí rộng mở, thoáng đạt... 

tuyệt đối không cứng nhắc, bảo thủ... như vậy. 

    Con người... chẳng phải Thánh Hiền... thì làm sao 

mà không có khuyết điểm?,..., xã hội là xã hội của con 

người... cũng chẳng phải của toàn Thánh Hiền... thì 

làm sao mà trong xã hội ấy lại không có sự hỗn 
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loạn?,... . Nếu không thể chấp nhận sự thật này... thì bạn 

sẽ là một người không thực tế, giống như một người chẳng 

thuộc về nơi này vậy, còn bạn thuộc về nơi nào trong trí 

tưởng tượng hư giả của bạn thì không ai biết,... – cho nên, 

“học cách chấp nhận con người, chấp nhận xã hội, 

chấp nhận mọi sự việc... không được hoàn hảo... đó 

còn là một bài học lớn của đời người,...”, “có chấp 

nhận được thì mới có yêu thương và tha thứ,..., có yêu 

thương và tha thứ được... thì từ đó mới có trí tuệ để 

giúp ích cho con người, cho xã hội, cho sự việc... được 

tốt đẹp hơn,... đó là lối sống của bậc Thánh, Trí... rồi 

vậy”. 

 

Tâm nặng vật dục,... 

Chỉ biết có mình,... 

Tấm lòng chẳng lớn,... 

Mọi chuyện cứng nhắc,... 

Người ghét, việc ghét,... 

Bế tắc đủ đường,... 

        *** 

Tâm nhẹ vật dục,... 

Biết nghĩ cho người,... 

Tấm lòng rộng mở,... 

Mọi chuyện hanh thông,... 

Người thương, việc thương,... 

Như ý đủ đường,...! 
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Điểm đến số 64 

“con người... thường giả vờ 

 là không cần đến giá trị về tinh thần... 

 nhưng thực chất thì không lúc nào 

 không cần đến nó...” 

 

    Chẳng mấy ai nhận mình là yếu đuối cả, lúc nào cũng 

muốn mình trở nên mạnh mẽ... vì vậy mà trước mặt 

người khác luôn tỏ ra mạnh mẽ,... nhưng trong tâm thì 

phiền não, u buồn, cô đơn,... . 

    Người càng xem nặng giá trị vật chất thì càng khó 

thấy được giá trị về tinh thần, các tôn giáo là chỗ đề cao 

giá trị về tinh thần nhất, những người đề cao giá trị về 

tinh thần dễ là những người nằm trong các tôn giáo ấy, 

còn người bình thường thì tin vào vô thần, tin vào khoa 

học thực dụng,... nơi mà trí tuệ và đức hạnh con 

người... không thể phát dương lên được. 

    “Người có được trí tuệ và đức hạnh thật lớn thì 

người khác nhìn vào họ, nghĩ tới họ... sẽ không giám 

nói đến, nghĩ đến... tiền bạc, vật chất... trước mặt họ... 

– giống như nhìn vào Phật, Bồ Tát... vậy, có ai tới 

trước mặt Phật, Bồ Tát... nói chuyện tiền bạc, vật 

chất... không?,...” . Còn bạn, nếu người khác nhìn vào bạn 

mà vẫn mở miệng là bàn đến tiền bạc, vật chất... với bạn 

thì hãy tự hiểu rằng đức hạnh và trí tuệ của mình chưa đủ 
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lớn trong con mắt của họ đâu,... - đạo lí này bạn phải hiểu 

được sâu sắc thì bạn mới có thể thay đổi bản thân mà bước 

vào cuộc sống của Thánh Hiền... . 

    “Vật chất... là thứ có giới hạn, dễ xảy ra sự tranh 

giành,..., tinh thần là thứ không có giới hạn, cũng 

chẳng có gì để tranh giành nhau cả...” – cho nên giữa 

hai người,... quá đề cao giá trị vật chất, sống quá thực 

dụng... thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh,..., còn 

giữa hai người,... đề cao giá trị tinh thần, sống tin hiểu vào 

đạo đức, nhân quả... thì khó xảy ra mâu thuẫn, nếu là hai 

vị Thánh với nhau thì hoàn toàn là an vui, hạnh phúc... rồi, 

không còn bất kì một mâu thuẫn... nào có thể tồn tại. 

    Nhưng mỗi chúng sinh, vạn vật... đều có tự tánh, 

đều chứa đựng trí tuệ và đức hạnh vô lượng, tức ai 

ai... cũng đề cao giá trị tinh thần tới tột cùng như 

Phật, Bồ Tát... cả, nó không được nhận ra là bởi sự vô 

minh che mờ. Cho nên “trong sâu thẳm mỗi con người... 

đều có sự trắc ẩn về giá trị tinh thần chân thật ấy, chỉ là 

không đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ... chân thật để công 

nhận  về nó, sống thật tâm với nó, với mọi người, với 

thiên địa quỷ thần... mà thôi”. 

    Vật chất... bản chất của nó là vô thường, là thứ hư 

huyễn (khoa học nói nó chỉ là sự chuyển động rất mạnh 

của các hạt lượng tử mà tạo thành, bản chất của các hạt ấy 

cũng là hư giả, là do ý niệm bất giác mà tạo thành,...)... 

cho nên nó không có giá trị gì cả,... - vậy “vật chất vốn 

vô thường, không có giá trị... gì thì làm gì có giá trị về vật 

chất mà đề cao?”, đề cao chẳng qua là chấp mê bất ngộ, 

chấp hư bỏ thực,... mà thôi.  
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    Tinh thần (trí tuệ và đức hạnh chân thật) mới là thứ 

có giá trị, vì nó có giá trị nên có thể đề cao nó, đề cao được 

thứ chân thật có... thì con người, xã hội... tự khắc sẽ dần 

được hài hòa, an định... – đó là lẽ đương nhiên rồi vậy, và 

tất nhiên là “con người và xã hội... phải được dẫn dắt 

trong chánh kiến (tinh thần giác ngộ) chứ không phải là 

tà kiến (tà kiến là tinh thần vật chất, nó vẫn là thứ vô 

thường, không có giá trị... và sẽ hủy hoại con người, xã hội, 

vạn vật...)”. “Trong chánh kiến thì tất cả các tôn giáo được 

dung hòa làm một (vạn pháp quy về một),..., các nước... thì 

được hòa bình, yên vui,... . Trong tà kiến thì ắt mâu thuẫn 

tôn giáo, mâu thuẫn lãnh thổ,... phát sinh,...” – đạo lí này 

phải hiểu cho sâu sắc. 

Khi tâm còn phàm tình,... 

Nên sống thật với lòng,... 

Chẳng tự lừa dối mình,... 

Trước mọi người, vạn vật,... 

Sẽ dễ được cảm thông,... 

Sự việc dễ thuận lợi,... 

Tâm trí dễ bình an,... 

... 

Tâm vượt thoát phàm tình,... 

Trở thành bậc Thánh Nhân,... 

Trí Tuệ Nhãn khai mở,... 

Tự thấu được chánh, tà... 

Chẳng còn tâm để hiểu,... 

Chẳng còn vật để thấy,... 

Tiếp duyên không chướng ngại,...! 
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Điểm đến số 65 

 

“bạn muốn cắt đứt cái phàm tình 

 với người khác... thì bạn đừng dùng  

cái phàm tình với họ nữa,...” 

 

    Nghĩa là: một người còn sống trong phàm tình (hư 

tình, giả ý,...) thì không thể biết cách cắt đứt sự đối đãi 

giữa người với người... trong phàm tình tình. Chỉ khi có 

được cái trí của Thánh Nhân... thì mới biết cách cắt 

đứt phàm tình, cắt đứt được phàm tình thì mới tới 

được cái chân tình (thật tình, thật ý,...), chân tình là 

thứ mà các vị Thánh Nhân... đối đãi với nhau, nó 

thanh tịnh, trong sáng... không còn mang những tính 

chất hờn oán, sân si... của phàm tình.  

    Chân tình thì an vui, hạnh phúc..., phàm tình thì đau 

khổ, hận thù,... – vậy bạn muốn mình là Thánh Nhân... hay 

là phàm phu?..., muốn người thân, bạn bè... cho đến tập 

thể, xã hội... của bạn đều là Thánh Nhân... hay đều là phàm 

phu?,..., cách làm nào là hiếu đạo?, cách làm nào là 

bất hiếu?,... . 

    Cái trí của Thánh Nhân... là cái kéo sắc bén để cắt 

sạch sẽ mọi sợi dây phàm tình, nó vô cùng uy lực, 

mãnh liệt (như gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma,... 

không có nhu nhược, yếu hèn...)..., người khác... tới 

trước mặt là không còn quen thói nói chạm đến thứ thuộc 
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về tình cảm, tâm tư... của họ với bậc Thánh Nhân... ấy 

nữa. Nếu bạn còn ai đến trước mặt nói đến tình cảm, tâm 

tư... với bạn thì bạn chưa phải bậc Thánh Nhân... đâu, họ 

thấy bạn còn phàm phu như bạn nên họ mới không kính 

sợ, mới giám nói,... . Có ai tới trước mặt Phật nói chuyện 

tình cảm, tâm tư... với Phật không?, Phật đâu có tình cảm, 

tâm tư... gì đâu mà Phật nói?, thứ mà Phật nói là pháp giải 

thoát mà?,... . Cũng như vậy, bạn còn cái gọi là tâm tư, 

tình cảm, phàm tình... thì bạn mới nói đến nó,... – Cho nên 

bạn muốn có được cái kéo đó thì bạn phải trở thành 

Thánh Nhân, thành Phật... thôi, không có cách thứ 

hai nào cả, nếu có cách thứ hai thì đó là cách của Đại Ma 

Vương và con cháu của chúng khi bạn không còn giá 

trị gì với chúng nữa thôi. 

    Giả như: vợ con, bạn bè, hay bất kể một người nào 

khác... hay giận rỗi... vì những chuyện vụn vặt... với bạn, 

thì bạn sử lí thế nào?, kẻ phàm tình thì yếu lòng nên đi an 

ủi, vỗ về,... rồi làm đủ chuyện để họ không giận rỗi... nữa. 

Nhưng bậc Thánh Nhân... sẽ không làm như vậy, kẻ 

phàm... muốn giận cho giận, muốn rỗi cho rỗi,..., thậm 

chí muốn chết cho chết,... - phải mãnh liệt như vậy thì 

mới cắt đứt được những tình cảm, tâm tư,... của kẻ phàm 

tình ấy được. Bậc Thánh Nhân... làm vậy chẳng phải là họ 

máu lạnh,... mà là họ thương người... một cách thật sự, 

với một tấm lòng từ bi thật sự..., họ làm vậy để nói 

cho kẻ phàm một điều rằng: thứ tình cảm, tâm tư, 

giận rỗi... ấy nên bỏ đi để trở nên thánh thiện hơn, 

giải thoát hơn,... – đó mới là thứ có giá trị, có ý 

nghĩa,..., mới là hành vi hiếu đạo với mọi người,... 
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(giống như ngài A Nan rõng mãnh từ chối tâm tư, tình 

cảm... của mẹ con Ma Đăng già... và cuối cùng thì cả hai 

mẹ con họ đều bỏ được những thứ phàm tình... ấy mà 

chứng đắc A La Hán... – đó mới thật là hiếu đạo với chúng 

sinh...). Khi bạn giám làm thật sự với tâm trí, tinh 

thần... của một Bậc Thánh... thì bạn sẽ thấy họ cũng 

chẳng ngu gì mà giận rỗi... mãi đâu, cũng chẳng to 

gan đến nỗi chết đi đâu,... – chỉ là họ làm mầu trước 

mặt bạn khi trong mắt họ bạn còn là kẻ phàm phu... 

như họ mà thôi (như ngài A Nan khi cắt đứt những tình 

cảm, tâm tư... của mẹ con Ma Đăng Già, họ cũng thề sẽ 

chết nếu không cưới được ngài nhưng họ đâu có chết? lại 

còn chứng được thánh quả, cái mà họ giết chết đó lại chính 

là họ giết chết cái phàm tình của chính họ mà tới được cái 

thật tình của Thánh Nhân,... – Do vậy: mỗi người hãy 

chiêm nghiệm sâu sắc để giúp mình, giúp người... được 

tiến đạo, đó mới là việc quan trọng hơn cả). 

    Học Phật, học Thánh... cốt là để giải thoát chứ 

không phải để đáp ứng tâm tư, tình cảm... thuộc về vô 

thường, về luân hồi sinh tử... - phải xác quyết trong tâm, 

phải xác quyết với mọi người, vạn vật... một cách rõng 

mãnh là như vậy. 

 

Phàm tình với phàm tình,... 

Kẻ phàm phu chấp giữ,... 

Để đối xử với nhau,... 

Oán, hận... chẳng thể giải,... 

Mãi luân hồi sinh tử,... 

... 
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Thật tình với thật tình,... 

Bậc Thánh không giả dối,... 

Với muôn người, muôn vật,... 

Oán, hận... chẳng khởi sinh,... 

Dần thoát li sinh tử,...! 
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Điểm đến số 66 

 

“cảnh giới tâm quá khác biệt... 

 thì rất khó ở cùng, làm cùng...  

được với nhau,...” 

 

    Giống như người thánh kẻ phàm... với nhau vậy, nếu 

quá khác biệt cảnh giới tâm thì không thể ở cùng... với 

nhau được, nói chuyện với nhau cũng còn khó nữa... 

huống chi ở cùng, làm cùng... – bởi nhân sinh quan, vũ 

trụ quan... hoàn toàn khác nhau, tuy là cõi phàm thánh 

đồng cư nhưng “bằng mặt mà cách lòng,...”.  

    Muốn bằng mặt bằng lòng... thì phải làm sao cho cái 

nhân sinh quan, vũ trụ quan ấy... cân bằng lại, dung 

hòa lại... – việc đó lại chỉ có thể thành hiện thực khi sự 

giáo dục đạo đức nhân quả được chấp nhận và tu 

hành trong tâm tất cả mọi người,... . Chính vì vậy mà 

Thánh Nhân ở đời lấy sự việc giáo dục làm chính, lấy nó 

làm mục đích, làm sự nghiệp... khi sống chung với chúng 

sinh, vạn vật,... . 

    Giữa hai con người... bình thường đôi khi cũng có rất 

nhiều sự khác biệt trong cách nhìn nhận, nếu cả hai cố chấp 

quá, bảo thủ quá... thì chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn, hờn 

oán... với nhau, rồi nhân duyên cạn kiệt ắt sẽ li tan, đó 

là sự vô thường của những bản tính phàm phu với nhau.  
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    Bậc thánh hiền với nhau thì không bao giờ có li tan cả, 

bởi họ không có hợp thì làm gì có tan?, Tâm địa của 

họ giống y nhau rồi (tức nhân sinh quan, vũ trụ quan... 

là giống nhau, là nhìn nhận đúng bản chất của nhân sinh, 

của vũ trụ vạn vật... rồi... bởi cùng biết tu hành,...), “họ 

nhìn vào nhau như họ nhìn thấy chính họ trong gương 

vậy, có kẻ ngốc nào lại đánh (mâu thuẫn, hờn oán...) 

cái bóng của mình trong gương không?...” – điều đó chỉ 

có thể thành hiện thực khi con người với nhau biết đến 

hai chữ “tu hành”, bỏ đi mọi ngã chấp..., từ đó mà 

người người... mới có hòa thuận,..., gia đình mới có hạnh 

phúc,..., thiên hạ mới có thái bình,... . 

 

Vọng tâm với vọng tâm,... 

Cảnh giới với cảnh giới,... 

Ắt mâu thuẫn, xung đột,... 

.... 

Thanh tịnh và thanh tịnh,... 

Chẳng còn các cảnh giới,... 

Là cõi Phật... an vui,...! 
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Điểm đến số 67 

 

“con người phàm phu... thì càng lớn lên  

lại càng trẻ con, ngu mê... thêm,..., 

Bậc Thánh Hiền... thì càng lớn lên 

 càng trưởng thành, sáng suốt... thêm,...” 

 

    Nếu con người... không có sự tu hành thì có lẽ lứa tuổi 

trẻ con là trong sáng nhất, khi dần lớn lên thì phiền não, 

tập khí... xưa cũ hiển lộ dần ra, không còn chân thật, trong 

sáng... như trẻ thơ nữa, thay vào đó là tham, sân, si, mạn, 

nghi, ác kiến..., càng già thì càng nặng nề, chẳng biết 

cách từ bỏ. 

    Chỉ ở sự tu hành, biết hàm dưỡng tâm tánh... thì khi 

trẻ dần lớn lên nó mới biết nhìn vào bản thân, mới phát 

hiện ra những vọng niệm sai quấy,..., sự chân thật, trong 

sáng... thuở ban đầu của trẻ thơ... ấy - sẽ dễ dàng từ 

bỏ niệm xấu, thói hư,... nếu chúng được chỉ dạy sớm. 

Người lớn... niệm xấu, thói hư... đã thành nếp rồi thì làm 

sao còn dễ dàng được nữa?. Phần đa số con người khi về 

già rồi thì trở nên vô cùng cứng nhắc, bảo thủ, lập ra rất 

nhiều tư tưởng cố hữu mà lấy đó làm nếp sống, nếp 

nghĩ,..., không thể vô tâm (thanh tịnh...), uyển chuyển... 

được. 
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    Tuy vậy, dù ở bất kì độ tuổi nào, chỉ cần bản thân 

có quyết tâm tu hành đủ lớn..., đủ bản lĩnh để từ bỏ 

mọi phiền não, tập khí... thì sẽ dần có lại sự chân 

thật, trong sáng... của một đứa trẻ, có lại sự trưởng 

thành, sáng suốt... của bậc Thánh Hiền,... ẩn sâu trong 

tâm của mỗi người,... . 

 

Kẻ không tu lớn tuổi,... 

Cứ ngỡ mình trưởng thành,... 

Nào so với đứa trẻ,... 

Đức hạnh cũng chẳng bằng,... 

Càng lớn càng sân, si,... 

... 

Đạo của thánh không tuổi,... 

Kẻ học được sáng suốt,... 

Biết từ bỏ sân, si,... 

Càng lớn càng trững trạc,... 

Thành gương, người... tự soi,...! 
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Điểm đến số 68 

 

“vứt hết sự ngạo mạn... của bản thân  

– mới có được một tâm thái  

bình lặng, từ bi...” 

 

Lửa cao ngạo... bốc lên,... 

Thì trí tuệ lu mờ,... 

Thiêu dụi hết thiện tâm,... 

Không coi ai ra gì,... 

Người, vật... gần không được,... 

Cuối cùng thì cô độc,... 

Chẳng ai... muốn bầu bạn,... 

... 

Bậc Thánh Hiền... khiêm cung,... 

Tâm, trí... được bình lặng,... 

Xem mình như cỏ, rác... 

Nâng càn khôn... trên đầu,... 

Lửa cao ngạo... dập tắt,... 

Người, vật... hướng tâm nhìn,... 

Chim, thú... cũng bầu bạn,...! 
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Điểm đến số 69 

“nghiệp duyên giữa người với người... 

 vẫn còn tồn tại khi sự thương, ghét, 

 oán, hờn... vẫn chưa mất đi tuyệt đối,...” 
 

    Trong tất cả các mối quan hệ gia đình, xã hội,..., với 

chúng sinh, vạn vật,..., nếu trong tâm còn thương, ghét, 

oán, hờn... với ai,... thì điều đó có nghĩa nhân duyên chưa 

kết thúc ở đó, chủng tử nghiệp thức vẫn còn tồn tại, và chỉ 

chờ đủ duyên thì lập tức tái hiện, gặp lại..., đơn giản là bởi 

chưa trả hết duyên nợ, ân oán... cho nhau. 

    Lớn hơn nữa thì là giữa hai tập thể, hai đất nước,... 

cũng như vậy, cách để tiêu đi nghiệp trướng vẫn chỉ là ở 

sự bao dung và tha thứ,... - với một tâm thái thanh tịnh, 

tỉnh sáng, trí huệ,..., những thứ ấy mới có thể làm tiêu tan 

những đám mây mờ của vọng động,..., của thương, ghét, 

oán, hờn, ngu si... nơi thế gian trần tục. 

 

Còn giận... còn thương,... 

Hết giận... hết thương,... . 

Còn thù... còn nợ,... 

Hết thù... hết nợ,... . 

Còn tâm còn nghiệp,... 

Hết tâm hết nghiệp,... . 

Trí sáng nghiệp tiêu,... 

Kẻ trí giữ gìn...! 
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Điểm đến số 70 

“trí tuệ đến tột cùng thì hằng tri,  

không còn gì để nhận định,...” 

 

    Trí tuệ tột cùng(trí huệ...) không phải là tư duy, nhận 

định... về vấn đề nào đó nữa, dù nó có sáng suốt đến đâu,... 

mà là không tư duy, không nhận định... gì cả, nghĩa là 

tâm trí rỗng lặng, tỉnh sáng,..., hằng rỗng lặng, tỉnh 

sáng... ấy gọi là hằng tri. Phật, Bồ Tát,... là người sống 

với cái hằng tri đó, tri kiến phật (trí huệ Phật)... được sinh 

ra cũng là từ cái hằng tri đó mà ra. Còn kẻ phàm phu... thì 

ở trong phiền não mà tư duy, nhận định... thì tri kiến 

đó là tri kiến phàm phu,..., không phải tri kiến Phật, Bồ 

Tát... – chỗ khác biệt này chúng ta phải chiêm nghiệm cho 

sâu sắc, từ đó mới có thể sống với tâm thái của một Thánh 

Hiền... được. 

 

Bậc Thánh hay Kẻ Phàm,... 

Khác nhau ở tâm trí,... 

Thanh tịnh hay phiền não?,... . 

Khi đứng trước vạn pháp,... 

Tùy duyên hay can thiệp?... 

... 

Để tâm trí động, loạn... 

Mãi làm kẻ phàm phu,... . 

Để tâm trí lặng, sáng... 

Mới thành một vị Thánh,...! 
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Điểm đến số 71 

 

“đức hạnh đến tột cùng thì đại từ đại bi,... 

không còn thiện, ác... nào không thể 

 bao dung, tha thứ...” 

 

    Đối với tâm thái của kẻ “đại trí phàm phu (trí tuệ để tư 

duy, nhận định... tốt)” thì họ tôn thờ cái thiện đến tột 

cùng, nhưng lại căm ghét cái ác đến tột cùng,... - nhưng 

tâm thái của một vị Thánh Nhân... thì thiện cũng là 

ác, ác cũng là thiện, nói như vậy không phải là họ không 

phân biệt được thiện ác, không phải là họ không bảo vệ cho 

cái thiện và bài trừ cái ác... mà là đối với thiện ác họ 

không còn tâm phân biệt, chấp trước,..., không còn 

dính mắc mà khởi sân si, phiền não... như kẻ phàm, đối 

trước mọi cảnh duyên động loạn của trần tục... mà tâm trí 

vẫn thanh tịnh, tỉnh sáng..., người thiện yêu thương 

được thì người ác cũng yêu thương được mà không từ 

bỏ bất kì một chúng sinh nào – đó chính là đức hạnh 

đến tột cùng, là tâm đại từ đại bi của Phật, Bồ Tát,..., 

chỗ này chúng ta cũng phải chiêm nghiệm cho sâu sắc thì 

mới có thể bao dung, tha thứ... được cho hết thảy người, 

hết thảy sự... gian tà, động loạn... . “Bỏ sót một người 

không thể bao dung, tha thứ..., bỏ sót một sự không 

thanh tịnh, tỉnh sáng... thì đó chưa phải là Thánh 

Hiền,...” . 
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Bậc thánh hay kẻ phàm,... 

Khác nhau ở tâm thái,... 

Bao dung hay ích kỉ?,... . 

Khi đứng trước vạn pháp,... 

Vị tha hay sân, giận?,... 

... 

Chưa thương được kẻ ác,... 

Mãi làm kẻ phàm phàm phu,... . 

Thiện, ác... đều dung chứa,... 

Mới thành một vị Thánh...! 
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Điểm đến số 72 

 

“tâm ý muốn chỉ dạy cho người khác 

 là điều rất tốt,... – nhưng trước khi 

 làm việc đó thì hãy chắc chắn những thứ  

bạn chỉ dạy cho họ... là đúng đắn,  

là chánh kiến, là từ bi... nơi tâm ý của bạn,...” 

 

    Còn là con người, còn là chúng sinh,... thì còn là phàm 

phu..., không phải Thánh Hiền, Phật, Bồ Tát... thì ai ai 

cũng đều có một bản tính là “thích dạy đời...” người 

khác. Trong những lúc tức giận, sân si... thì lúc ấy “chỉ 

có bản thân mình là đúng, ai cũng sai hết... rồi lời nói 

gì cũng có thể buông, hành vi gì cũng có thể làm...”. 

    Sự có mặt của tức giận, sân si... thì cho dù lời nói, 

hành vi... có đúng bao nhiêu đi nữa... thì nó cũng là 

việc làm sai lầm, phan duyên... . Vì sao?... Vì tức giận, 

sân si... là những tâm thái phàm tình,..., nó không có ở 

Thánh Hiền, ở Phật, Bồ Tát,... . Mang tức giận, sân si... đi 

giáo hóa... thì người khác không tiếp nhận nổi,... bởi sự 

tiếp nhận tri thức, đạo lí... nó chỉ tới khi sự dạy và sự 

học... đều được ở trong một tâm thái hiền hòa, an 

vui,... . 
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-     Sự chỉ dạy... phải có tính đúng đắn... ở chỗ 

“người nói đến lúc cần nói, người nghe đến lúc 

cần nghe”, tức là phải đúng ở thái độ, ở hoàn 

cảnh,... . 

-     Sự chỉ dạy... phải là chánh kiến,... tức là lời nói 

ra phải đúng với chánh pháp,..., không phải là thứ 

tà ma, ngoại đạo..., không phải là thứ phàm tình, 

cảm tính, là nhận thức, tư tưởng,... hay sự suy 

diễn... hạn hẹp, cá nhân,... . 

-     Sự chỉ dạy... phải từ bi,... tức nó xuất phát từ 

tâm ý thiện lương, vì thương xót cho mọi người, 

cho chúng sinh... đến mức rơi cả nước mắt,... thì 

hãy giám đưa ra lời khuyên dăn,... – chứ nó không 

phải là ở tâm ý tức giận, hơn thua... mà buông 

lời,... . 

-     ... 

    Bạn giám chắc ba... điều cơ bản đó bạn làm được thì 

hãy giám mở miệng nói điều gì với ai khác,... – nếu không 

kết cục chỉ là sự chia rẽ, mất đoàn kết, mâu thuẫn, chiến 

tranh... mà thôi, đó không phải là thứ mà bậc Thánh Hiền, 

Phật, Bồ Tát... cần đến. 

    Để tâm ý, lời nói ra của mình được đúng đắn, là chánh 

kiến, là từ bi... đối với tất cả... thì điều kiện tiên quyết là 

bạn phải có được một sự tu tập trong nội tâm thật sự 

mạnh mẽ để có được một trí lực, đạo lực, định lực... đủ 

lớn thì bạn mới làm được, nếu không là chúng ta làm mọi 

thứ sẽ rất dễ rơi vào phàm tình, vào những tâm thái sân, 

si..., không thể giúp người, giúp mình... tiến bộ lên được. 

Hãy nhớ rằng: “nếu nghĩ hay làm mà không giúp ích 
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cho sự tiến bộ đức hạnh, trí huệ... của chúng sinh... thì 

bậc Thánh HIền, Phật, Bồ Tát... tuyệt đối sẽ không 

nghĩ, không làm đến”. Nếu không có sự tiến bộ ấy mà 

vẫn nghĩ, vẫn làm... thì đó chỉ là việc dư thừa, thuận theo 

phiền não, tập khí... của kẻ phàm phu... mà thôi, điều đó là 

tạo tác thêm nghiệp tội, càng thêm luân hồi, càng cách xa 

bến bờ của sự giác ngộ và giải thoát. 

    Đôi khi cha mẹ dạy con, thầy dạy trò, sư phụ dạy đệ 

tử... có đúng đắn nhưng chưa chắc có chánh kiến, có từ 

bi... . Có đúng đắn, có chánh kiến nhưng chưa chắc có từ 

bi,..., hoặc có chánh kiến nhưng chưa chắc có đúng đắn, có 

từ bi... – và bắt buộc phải đủ ba thứ ấy... thì sự dạy mới 

được tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, dễ thành công hơn,... . 

 

Kiềm chế... không có được,... 

Để tâm ý hơn thua,.. 

Sân giận và ác độc,... 

Lời nói ắt sai trái,... 

        *** 

Trí tuệ... không có được,... 

Vẫn vênh mặt dạy đời,... 

Bằng phiền não, thói hư,... 

Việc làm ắt sai trái,... 

        *** 

Từ bi... không có được,... 

Cho rằng mình hơn người,... 

Điều gì cũng là đúng,... 

Tự thành kẻ bất trị,... 

        *** 
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Bậc thánh nhân... khiêm nhường,... 

Trí huệ  và từ bi... 

Lời nói hay việc làm... 

Đều được người... tiếp nhận...! 
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Điểm đến số 73 

 

“khi bạn thật sự dám một mình  

chiến đấu với cuộc sống... 

 như một chiến binh dũng mãnh...  

phải chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng... 

 trong vòng vây của trăm ngàn... quân địch... 

 - thì bạn mới thấy được sức mạnh thật sự 

 nơi chính bạn...” 

 

    “Con người ta chỉ có thể tìm thấy sức mạnh của 

chính mình khi gạt bỏ đi mọi sự trợ giúp từ bên ngoài 

để sống với chính năng lực của mình”, nếu còn sống 

một cách dựa dẫm, bám víu... vào ai đó, vào thứ tài sản nào 

đó,... thì chưa được gọi là một người trưởng thành, chín 

chắn, bản lĩnh..., sức mạnh trong chính con người của 

mình cũng chưa được nhận ra. Sức mạnh chưa được nhận 

ra thì nó vẫn mãi ở cái giới hạn đó mà không có cách phát 

triển mạnh mẽ hơn nữa. Người có thể phát triển sức mạnh 

nội tại của bản thân ắt phải là người nhận ra cái sức mạnh 

đó trong con người mình trước đã, đồng thời cũng phải 

biết mình là ai?, mình đang ở đâu trong xã hội này?, bản 
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lĩnh của mình đang ở chỗ nào?,..., tất cả đều được nhận ra 

mà không còn chút hoài nghi gì về bản thân cả. 

    Ai cũng có sức mạnh của chính mình cả, nó còn yếu ớt 

hay mạnh mẽ... điều đó không quan trọng bằng việc 

bạn nhận ra được nó, nếu không nhận ra được nó thì như 

con hổ mà chỉ thấy lá gan, bản lĩnh... của mình chỉ như con 

chuột nhắt thôi,..., cái gì cũng sợ sệt và chẳng làm được gì 

cả, dẫu đứng trên muôn loài... mà luôn sống với tâm thái 

dưới muôn loài vậy..., nhưng nếu nhận ra thì như con 

mèo... mà được sống đúng với bản lĩnh của con mèo..., lại 

hù dọa cho con hổ tâm chuột kia chạy mất dép,... . Cho nên, 

nhận ra được sức mạnh của bản thân là điều rất quan 

trọng, đôi khi chỉ cần vậy thôi là bạn đã vượt qua dễ dàng 

nhiều sóng gió, khổ nhọc... của cuộc đời, chiến thắng được 

nhiều thứ tà ma, phiền não, kẻ địch... mà chính bạn cũng 

không thể ngờ tới rằng mình lại mạnh mẽ đến thế,..., khi đó 

bạn mới phát huy hết được năng lực của bản thân, và phát 

triển cái lá gan, bản lĩnh... của mình còn lớn hơn cái giới 

hạn hiện tại của bản thân,... . Đôi khi con mèo... nhưng 

lại có lá gan của con hổ, con rồng... mà khiến lũ hổ, lũ 

rồng... cũng kinh hồn, bạt vía,... – vì vậy, đừng xem 

nhẹ bản thân, dù ở hiện tại mình có là gì đi nữa, cái 

quan trọng hơn là chí khí, dũng khí... của bạn như nào 

mà thôi?. 

    Cái sức mạnh, bản lĩnh... chân thật nằm ở chí khí, sự 

ngoan cường,..., nó nằm ở đạo lực và trí lực... trong con 

người mình... là ra sao? - chứ không phải nằm ở việc hò to 

nói lớn, vung tay vung chân, nổi giận đùng đùng,..., đó chỉ 

là những hành vi của người chưa chín chắn, chưa trưởng 
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thành,... . Nhân gian có câu: “chưa đánh người thì mặt 

xanh mày tía,..., đánh người rồi thì hồn vía lên mây,...” – 

đó là chẳng biết mình là ai rồi vậy, nông nổi, bộp chộp... mà 

tự gây họa cho chính mình. 

    Cái gốc rễ của  sức mạnh, bản lĩnh... trong mỗi con 

người, mỗi chúng sinh... nằm ở việc nhận ra được chân 

tâm, tự tánh,... càng nhận ra và sống được với nó thì mọi 

thứ sẽ dần được hanh thông, thuận lợi,... . “Phật, Bồ 

Tát,... sống nơi chân tâm, tự tánh... cho nên họ không 

có trướng ngại,..., là những bậc đại hùng, đại lực,... tức 

đại sức mạnh, đại bản lĩnh... rồi vậy”. 

                                                                        

  Việc khó ở đời không phải là trèo núi, vượt biển... 

  Mà nằm ở việc nhận ra bản thân để tiến bộ,... . 

  Giám một mình dũng mãnh để đối chọi với cuộc đời,... 

  Đó là sự trưởng thành cần có của một con người,... 

                         *** 

  Sức mạnh bản thân mỗi người... là không có giới hạn,... 

  Cho nên đừng tự nhốt mình ở chỗ hạn hẹp nào,... . 

  Sự đáng thương, khổ nhọc... đều là do mình tự tạo,... 

  Có trách thì hãy tự chách bản thân, đừng trách ai,... 

                         *** 

  Chân tâm, bản thể... sinh ra muôn loài, vạn vật... này,... 

  Chẳng lí gì sống trong đó... lại không được giải thoát,... . 

  Làm chủ thân, tâm... là cái gốc của việc tu đạo,... 

  Bậc thánh, kẻ phàm... có khác cũng chỉ khác ở chỗ này...! 
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Điểm đến số 74 

 

“bạn đề cao điều gì nhất...  

thì cảnh giới tâm của bạn tu được tốt nhất...  

cũng chỉ có thể đến điều ấy...” 

 

    Giả như: một người đề cao thầy của mình “nhất”, 

“không còn ai bằng”,... thì năng lực không thể vượt qua 

thầy, cũng vậy, nếu đề cao một vị Bồ Tát, A La Hán... nào 

đó thì năng lực không thể vượt qua vị Bồ Tát, A La Hán...  

ấy,..., thậm chí là đối với tà sư, ngoại đạo... cũng vậy,... . Vì 

sao vậy? Vì đó là bạn đang chấp trước, đang đặt gia 

một giới hạn nào đó để mong cầu, để thành tựu,..., và 

không nỡ xả bỏ,... - tâm ấy vẫn là tâm phàm tục, vọng 

tưởng, chấp trước..., đó là trí tuệ chưa được hanh thông... . 

Chừng nào còn chấp giữ... thì chừng đó bạn chưa đột phá 

được cảnh giới của bản thân, tiến tới được sự an lạc thật 

sự. Nếu bạn đề cao Phật... nhất, bạn hiểu được “chỉ có một 

phật thừa chứ không có thừa nào khác”,..., một trí đó mà 

hướng thì mọi cảnh giới tâm sẽ tự có năng lực đột phá 

được, cuối cùng là tới quả vị Phật,... . Quả vị Phật,... cũng 

chỉ là một cách nói tương đối để chúng ta hiểu mà thôi, nếu 

hiểu được rốt dáo thì không còn cả cái tâm chấp trước... 

quả vị Phật ấy nữa mới là hiểu được một cách tuyệt đối, 

chấp trước quả vị Phật,... thì vẫn là mang một tâm 
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chấp trước,..., có tâm chấp trước... thì vẫn là phàm 

phu... vậy. 

    Do đó, bạn phải biết “mở rộng tâm lượng”, “mở rộng 

tới cùng cực, tới khi chẳng còn tâm,...”, và đừng cho 

rằng mình sẽ đứng mãi ở một giới hạn nào đó, tâm mình 

mãi mãi trụ vào cảnh giới nào đó, vì như vậy thì khi phước 

đức mất đi, định lực mất đi,... – ắt sẽ đọa lại, phàm phu 

lại,... . 

    Xét tới cùng cực thì ai ai... cũng là Phật..., ngay đó 

mà sống, ngay tâm định tỉnh, sáng suốt... ấy mà sống,..., 

chớ nên lập ra một cái gì khác mà chấp trước vào nó, 

bởi điều ấy là không phải là đang sống với chân tâm, 

tự tánh..., không sống với chân tâm, tự tánh... thì không 

phải là đang tu hành chân thật,..., có làm mưa làm gió... gì 

thì cũng chỉ là làm trong luân hồi sinh tử... mà thôi, không 

thể tới được cảnh giới vô sanh... . 

Kẻ tu khờ... dựng chuyện,... 

Như diễn viên nhảy múa,... 

Chấp ảo mà quên thật,... 

Khởi niệm mà chẳng buông,... 

Chân tâm... không tự thấy. 

          *** 

Kẻ chân tu... thì tĩnh,... 

Cảnh tâm hay cảnh đời,... 

Niệm khởi hay chấp trước,... 

Đều không bị dính kẹt,... 

Chân tâm... tự phơi bày !  
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Điểm đến số 75 

 

“dừng niệm” 

 

-     Khi đã giác ngộ,... thì vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước, nhận thức, tư tưởng... nào còn cho là 

cái ta?, còn cho là cái của ta?,... 

-     Khi sống nơi chân tâm, tự tánh,... thì còn thấy 

văn tự, hình tướng... nào không vô thường?, không 

sinh diệt?,...  

-     Lúc nào cũng luôn biết phản tỉnh bản thân,... 

thì có còn nhìn ra con người, sự vật, hiện tượng... 

bên ngoài?,... 

-     Khi nhận được tri kiến Phật,... thấy tất cả đều 

là Phật,... rồi... thì đúng sai, phải trái, thị phi, 

chánh tà,... có còn khởi tâm phân biệt?, còn làm tâm 

dao động?,...  

-     Khi tâm đại từ, đại bi... thì còn oán ghét, chê 

bai, chỉ trích, hơn thua, hận thù... với chúng sinh 

nào nữa?,...  

-      ... 

-     Khi tâm vô niệm, tỉnh sáng,... thì còn chạy theo 

phiền não nào?,... 

-     Khi đã thành Phật,... thì còn tu pháp môn nào 

nữa để thành Phật?,... 

-      ... ! 
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PHẦN II 
 

XÃ HỘI 
 

  

  Xu hướng sống tập thể để tồn tại là quy luật tự 

nhiên của muôn loài, mỗi loài tập hợp lại để bảo vệ 

nhau và cùng nhau kiếm ăn. Ở các loài động vật thì 

gọi là bầy đàn và ở loài người thì gọi là xã hội. Cái trí 

và cái đạo chính là sự khác biệt giữa loài người và 

muôn loài khác, không có trí và đạo thì tâm hồn con 

người ngang hàng với muôn loài, sự phát triển của trí 

và đạo ở mỗi nơi là khác nhau và thường mỗi nơi có sự 

đồng đều về nhận thức vì một người biết thường cho 

mọi người biết, cũng từ đó mà hình thành ngôn ngữ 

riêng, văn hóa riêng... . Nhận thức về trí và đạo thay 

đổi kéo theo nhận thức về các lĩnh vực trong cuộc sống 

thay đổi, tạo ra mỗi nơi có nét hiện đại riêng độc đáo 

riêng... về xã hội đó. 

    Khi thế giới bắt đầu có sự kết nối giữa các xã hội 

lại, thì sự giao lưu văn hóa và chia sẻ nhận thức diễn 

ra, sự hòa nhập gắn kết giữa các xã hội xuất hiện, 

nhưng sự chênh lệch về nhận thức và tài nguyên môi 

trường lại gây ra sự trao đổi qua lại ban đầu, biến cái 
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chênh lệch thành cái cân bằng do dần có sự kết nối. Cái 

cân bằng diễn ra thuận lợi thì giữa các xã hội có sự 

đoàn kết, không thuận lợi thì sinh mâu thuẫn và tranh 

chấp. 

    Một xã hội có tốt đẹp, có hạnh phúc, có bình yên..., 

thì xã hội đó phải có cho được tiếng nói chung, có cho 

được sự đoàn kết... . Khoa học của xã hội ấy phát triển 

kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực thì không được 

làm ảnh hưởng tới môi trường. Một xã hội khác muốn 

hội nhập thì phải có sự khắt khe, có lập trường mạnh 

mẽ,..., “thuận với luân lý tự nhiên” -  “đối với họ”, 

nếu không xã hội đó chưa tốt đẹp, chưa hạnh phúc,..., 

chưa bình yên. Những điều đó không giữ được thì xã 

hội ấy dễ bị tan hoại, và cả nhân loại chỉ cần không giữ 

được môi trường sống cho tốt đẹp thì cả nhân loại đã 

đủ tan hoại ! 
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Điểm đến số 76 

 

“trị quốc, an dân” 

 

Muốn thiên hạ thái bình... thì đừng đi xâm lược, 

hãm hại,... 

Muốn quốc gia hưng thịnh... thì quan chức phải 

thanh liêm,... 

Muốn dân chúng chan hòa... thì chế pháp phải 

minh bạch,... 

Muốn lúa thóc đầy kho... thì người người phải 

siêng cần,... 

... 

Muốn mối quan hệ êm đềm... thì đôi bên phải biết 

tiết chế,... 

Muốn con cháu ngoan hiền... thì cha ông phải 

thành gương,... 

Muốn vạn sự hanh thông... thì tâm địa phải thanh 

tịnh,... 

Muốn thế gian không gặp nạn... thì việc đạo chớ bỏ 

quên,... . 

 

    Tâm địa bất tịnh thì con người tham ác,..., con 

người tham ác thì quan chức và người dân đối lập,..., 

người người không như một thì đất nước lâm nguy,..., đất 

nước lâm nguy thì kẻ no người đói, người người lo sợ,..., 
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kẻ no thì hống hách, người đói thì phẫn uất, người người lo 

sợ... thì nhân gian sao có thể rối loạn?... . 

    Tâm địa thanh tịnh thì con người đức hạnh,..., con 

người đức hạnh thì quan chức và người dân không còn 

khoảng cách, người người như một thì đất nước vững 

mạnh, đất nước vững mạnh thì cơm áo no đủ, cơm áo no 

đủ thì người người không lo không sợ, người người không 

lo không sợ thì nhân gian đã trở thành chốn cực lạc... rồi.  

    Cho nên, dạy người có đức hạnh chính là dạy người 

có được tâm thanh tịnh, trị nước cho thái bình cũng 

chỉ là việc làm giáo dục này đối với tất cả mọi con 

người... mà thôi ! 
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Điểm đến số 77 
 

“trong lòng của bạn...  

không dung chứa được thứ gì...  

thì thứ đó dần sẽ rời xa bạn...” 
 

    Một con chim khôn nó sẽ không bao giờ rời đi khu rừng 

mà nó cảm thấy ấm áp và an toàn,..., nếu nó rời đi thì hẳn 

nơi đó không còn ấm áp và an toàn... nữa. Con người... 

chúng ta cũng như vậy, bản năng khiến con người... luôn 

tìm đến nơi có được cảm giác ấm áp và an toàn..., và cũng 

sẵn sàng ra đi khi nơi đó trở nên lạnh lẽo và bất an,... đối 

với họ. 

    Do vậy: người làm chủ gia đình, ròng tộc, quốc 

gia... hãy hỏi xem, tấm lòng của mình có dung chứa 

hết người trong gia đình, ròng tộc, quốc gia... của 

mình hay không?, hay còn bài xích ai?, căm ghét ai?, 

không thoải mái với ai?, muốn hại ai?,..., những chỗ đó là 

những chỗ không còn ấm áp và an toàn... đối với nhau nữa, 

và sớm muộn cũng dẫn đến sự chia ly, đối đầu... lẫn nhau. 

Nếu chia rẽ đến cực điểm thì mỗi người... chỉ biết lấy 

mình, điều đó là vô cùng nguy hiểm, bởi bất cứ thế lực 

xấu nào tấn công cũng sẽ không thể trống đỡ, gia đình 

sẽ chia ly, tập thể sẽ tan nát, đất nước sẽ lầm than,... . 

Đó là vai trò quan trọng của người đứng đầu,..., của đạo 

đức làm người bên trong những con người đó, và cái đứng 
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phía sau nữa là nền giáo dục luân lý đạo đức xã hội của 

mỗi đất nước có còn không?, có giữ gìn và phát triển không 

hay để lụi bại?,... . 

Cha, ông... không đủ tốt thì con, cháu... li tán,... 

Làm quan không đủ tốt... thì dân chúng phẫn uất,... 

Con người không đủ tốt thì vạn vật... xa lánh,... 

... 

    “Khu rừng có cây cối dậm dạp, nhiều hoa trái... 

thì muôn thú kéo về trú ngụ,..., cũng như thế, làm 

người có trí tuệ và đức hạnh lớn... thì muôn người... 

tới bầu bạn, học hỏi...” . Trong lòng mỗi con người, mỗi 

chúng sinh... đều vậy, nếu bạn không dung chứa được ai, 

được chuyện gì... thì bạn sẽ dần không còn thấy điều đó 

nữa, bởi nó sẽ dần xa bạn, đơn giản là bạn không còn 

ấm áp và an toàn... đối với họ nữa.  

    Khi vợ, chồng, con, cháu, bạn bè, đồng đội, bách tính,...  

đã chia ly... rồi thì đúng sai còn ý nghĩa nữa chăng?, thể 

diện còn ý nghĩa chăng?, tiền bạc, danh vọng... còn ý nghĩa 

chăng?,..., sống một cuộc sống cô độc, lạnh lẽo... ấy hạnh 

phúc được chăng?, làm người ý nghĩa chăng?... . 

Rừng này bao lớn?... 

Hoa, trái,... nhiều không?... 

Chim, sóc... còn ở?... 

Hay lạc chốn nào?... 

        *** 

Tâm này bao lớn?... 

Trí, đạo... ra sao?... 

Con, cháu... ở đâu?... 

Giang sơn có bền?...! 
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Điểm đến số 78 
 

“tình yêu thương từ nội tâm bạn,... 

 tới xã hội, vạn vật,... mới là thứ tạo ra được 

 động lực, sự sáng tạo, năng lượng  

tích cực,... trong công việc,...” 

 

    Chúng ta thường hiểu rằng, động lực, sự sáng tạo... để 

làm một việc gì đó là do có được sự động viên, ủng hộ... từ 

nhiều người hay không,..., nhưng sự thật thì không phải 

vậy, điều đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ... tiếp thêm sự 

hưng phấn thôi.  

    Giả như: một người nhu nhược, hèn nhát, cận trí,... thì 

cho dù có được cả thế giới... động viên, ủng hộ... họ cũng 

chưa chắc giám nghĩ, giám làm,..., nhưng một người đủ 

bản lĩnh... thì chẳng cần ai quan tâm... họ cũng sẽ thực 

hiện quyết định của họ tới cùng, dù là làm một mình, dù 

thịt nát xương tan,... – vậy lý do thật sự phải nằm ở chỗ, là 

“bên trong tâm hồn con người đó có bản lĩnh hay 

không?, bản lĩnh đó xuất phát từ sự hận thù, lòng 

tham... hay từ trí tuệ và đức hạnh,...?”. 

    Nếu làm việc xuất phát từ sự hận thù, lòng tham,... thì 

họ chỉ nghĩ cho riêng họ, và họ dễ dàng bất chấp mọi thủ 

đoạn... để làm việc. Nhưng nếu xuất phát từ trí tuệ và đức 

hạnh... thì họ sẽ nghĩ cho tất cả mọi người, cho xã hội... mà 
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làm việc, việc ấy chắc chắn là có ích cho mọi người, cho xã 

hội,... . Điểm khác nhau giữa hai... dạng người đó là tâm 

hồn họ có hướng thiện hay không?, có ngày ngày mong 

muốn hoàn thiện bản thân hay không?,... . 

    “Trí, đạo... trong con người... càng lớn thì tình yêu 

thương tới xã hội, vạn vật... càng lớn”, tình yêu thương 

càng lớn thì càng có động lực, càng có sáng tạo,... để càng 

làm tốt hơn trong công việc,... . Giả như: Đức Phật có tình 

yêu thương chúng sinh vô hạn,... mà có thể nói ra vô lượng 

pháp (tức sự sáng tạo, năng lượng tích cực... là vô 

lượng...),... giúp chúng sinh phá mê khai ngộ,..., tận tụy 

giáo hóa tới chết mới thôi,... . Nếu hoàn toàn không có 

tình yêu thương tồn tại thì chắc chắn sẽ không có bất 

kì động lực, sáng tạo... tốt đẹp nào cả,... - kẻ vô trí, vô 

đạo... ấy chính xác là con cháu của ma vương,..., đến để 

quấy phá, nhiễu nhương,... xã hội rồi,... . 

 

Có tình thương, tự có trí... 

Khi có trí, vạn sự thông,... 

Một người hiểu, tất cả hiểu,... 

Đường sáng tỏ, cùng nhau bước... . 

            *** 

Vũ trụ rộng, năng lượng nhiều,... 

Tình thương lớn, tự nhận được,... 

Trời, đất... vui, người, vật... kính,... 

Thiện muôn nơi, ác không còn,...! 

 

 

 



Những Điểm Đến Của Nhận Thức - tập 11 

 

 

158 

Điểm đến số 79 
 

“hãy làm người đủ tốt để không thể làm ác,... 

 – người không thể làm ác thì mới có thể  

làm việc tốt, có ích trong xã hội,...” 
 

 

    Mối quan hệ giữa người với người, người với vật, 

người với việc... có những thứ không thể làm khác được.  

    Giả như:  

- Làm bạn thân với nhau quá thì không thể làm vợ 

chồng của nhau được,... 

- Người phật tử thuần thành rồi thì không thể sát 

sinh được,... 

- Làm quan thanh liên thì không thể tham ô được,... 

- ... 

- Làm Phật,... thì không thể tạo ác nghiệp được... . 

    Vậy lý do vì sao lại không thể làm khác được?, đó là có 

cái đức, cái tình thương yêu lớn mạnh,... ngăn cản suy 

nghĩ và hành vi ác đó, đức càng lớn, tình yêu thương càng 

lớn,... thì việc ác càng khó tạo là việc chắc chắn rồi. Cho 

nên: làm cha, làm thầy,... thì phải làm sao dạy được con, 

trò... của mình đủ đức để chúng không thể làm việc sai 

quấy... trong xã hội, như vậy mới tròn trách nhiệm, ai 

cũng được dạy dỗ, có đủ đức trước khi bước ra ngoài 

xã hội thì xã hội ấy có yên ổn?, đất nước ấy có hùng 
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mạnh?... – và mỗi người hãy tự chách nhiệm với chính 

mình việc đó, không thể làm ác thì mới là người hiền thiện, 

là người có ích trong xã hội... . 

 

Sống không đức, tạo ác nhiều,... 

Nhiều người ác, nước tiêu vong,... 

Vạn sự suy, vì thất đức,... 

           *** 

Đức người lớn, việc tốt nhiều,... 

Nhiều người tốt, nước hùng mạnh,... 

Vạn sự hưng, ở lập đức,...! 
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Điểm đến số 80 

“chỉ có người có trí tuệ, đức hạnh... lớn...  

mới có thể hy sinh cuộc sống của mình 

 để cống hiến cho xã hội,...” 
 

    Mỗi người... đến tuổi trưởng thành đều cưới vợ, theo 

chồng,..., rồi tìm kiếm một công việc nuôi sống bản thân, 

gia đình, con cháu,..., dành toàn bộ thời gian để tồn tại theo 

cách tốt nhất,..., thỏa mãn mọi tham muốn,..., tóm lại là 

làm một người có cuộc sống bình thường. Nhưng để có 

được một cuộc sống bình thường đó thì trật tự xã hội 

phải ổn định thì mới bình thường được, nếu nó không 

ổn định mà thường xuyên xảy ra chiến tranh, động 

loạn, thiên tai, bệnh dịch... thì làm sao bình thường 

được?... – đó là mọi người chỉ sống trên cái ngọn của cuộc 

sống, không biết hoặc không cần biết... đến những thứ chân 

thật có thể kiểm soát vạn sự, vạn vật,... trong xã hội, trong 

vũ trụ,... . 

    Để có một xã hội trật tự, an lành... thì phải có thứ 

để giữ gìn nó chứ?, thứ ấy chẳng lẽ là những con người 

bình thường sao?,... . Thứ ấy là những con người... có 

trí tuệ, và đức hạnh,... lớn trong xã hội,..., họ là 

nguyên khí để giữ rìn, có ảnh hưởng tốt đẹp,... để xã 

hội tồn tại,... . Cách mà họ sống và làm việc nó khác biệt 

so với người bình thường, như những vị tu sĩ xuất gia 

trong các tôn giáo, các quan chức thanh liêm, các nhà khoa 
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học dành cả đời để nghiên cứu công trình khoa học có 

ích,..., họ  cũng có gia đình, bạn bè, tham muốn chính 

đáng... của cuộc sống như bao người bình thường chứ,..., 

nhưng họ giám hy sinh để tận tâm cho việc tu đạo, nghiên 

cứu, bảo vệ dân chúng, môi trường,... với cái đích chung 

là để chèo lái, dẫn dắt mọi người, mong cho mọi thứ 

tốt đẹp hơn, an lành hơn... “để mọi người bình thường 

có được một cuộc sống bình thường”. Nếu không có họ 

mà trong đất nước, trong xã hội... tất cả đều là những con 

người bình thường, đều sống trên cái ngọn của cuộc 

sống,... như muôn thú trong rừng,..., thì bạn thử nghĩ 

xem, khi có biến động xã hội... xảy ra thì có khác nào như 

khu rừng bị đốt cháy, mỗi con thú đều chỉ biết giữ thân mà 

chạy nháo nhào,... cho đến khi mọi thứ thành tro tàn,..., 

làm gì có sức chống đỡ nào đâu?... . 

    Nhưng để từ một người bình thường có được một trí 

hướng cao cả, giám hy sinh,... để trở thành người... là 

nguyên khí, cốt tủy... của xã hội,..., thì trước nhất họ phải 

là người đủ mạnh mẽ để chiến thắng chính họ đã, đó là 

nói đến việc tu dưỡng. Chỉ có tu dưỡng thì mới có được 

trí tuệ, đức hạnh... lớn,..., và chỉ có trí tuệ và đức hạnh 

lớn... ấy thì mới đủ lực để hy sinh, cống hiến... cả cuộc 

đời,... cho xã hội, cho chúng sinh vạn vật... được. 

    Giả như: Đức Phật... đã từ bỏ hoàng cung, ngai vàng, 

mẹ cha, vợ con,... để tìm cầu chân lý của sự giác ngộ, giải 

thoát..., sau đó là đem những sự chứng ngộ ấy giáo hóa 

chúng sinh... cho đến muôn ngàn đời sau,..., nhờ đó mà 

mọi xã hội... mới ổn định nhất,... . “Sở dĩ chúng ta có thể 

tồn tại được đến ngày nay là đều nhờ Phật, nhờ Tổ,... 
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tu hành và giáo hóa mới có được, nhờ oai thần, uy 

đức... của các ngài gia hộ,... mà chúng ta mới duy trì 

xã hội được,..., nếu không thì chúng ta đã dùng tham 

vọng, sự hung ác, tâm u mê, không biết kiềm chế... mà 

tự hại cả nhân loại... của mình từ lâu rồi”. 

 

Cùng là mạng sống,... 

Cùng chung một cõi,... 

Cùng một chân tâm,... 

Kẻ mê, người ngộ,... 

Làm phàm, làm thánh,... 

Tâm ý khác biệt, 

Chúng sinh không hòa,... 

Xã hội không hòa,... 

        *** 

Biết chán phàm tình,... 

Ớn ghét hư vọng,... 

Tìm về chân tâm,... 

Thành bậc trí, đức,... 

Hành việc cao cả,... 

Cứu mình, cứu đời,... 

Chúng sinh, vạn vật... 

Cùng hưởng bình an,...! 
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Điểm đến số 81 

 

“một xã hội được hài hòa, ổn định...  

thì phải cân bằng được sức lao động chung 

 của người dân,...” 

 

    Một đoàn thể, dân tộc, đất nước... có trí tuệ chung, có 

đức hạnh chung,..., và tất nhiên là cũng có sức lao động 

chung, đó là trung bình một ngày thì họ làm việc bao nhiêu 

giờ?, sự cực nhọc ra sao?, năng xuất ra sao?, có phù hợp 

với sức lực của mỗi cá nhân, đoàn thể,... đó hay không?,..., 

những chỉ tiêu đó xã hội phải điều tiết cho cân bằng được, 

nếu không cân bằng được thì chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều 

vấn đề cho xã hội,..., và khi nảy sinh ra quá nhiều thì việc 

giải quyết những vấn đề ấy cho ổn thỏa còn mất công, mất 

của,... hơn là việc điều tiết để được hài hòa. Giải quyết 

những vấn đề ấy không được tốt thì sinh ra mâu thuẫn, 

mất đoàn kết dân tộc, con người không muốn làm nữa,..., 

ảnh hưởng tới năng xuất chung, thậm chí là ảnh hưởng tới 

trí tuệ chung, đức hạnh chung,... của cả dân tộc, xã hội... 

đó. 

    Giả như: nếu để người dân,... chịu cực quá so với sức 

lao động chung của đoàn thể, xã hội... đó thì trong lòng họ 

ắt sinh phẫn uất, bi quan,..., yếu tố đó dễ làm con người,... 

trở thành tế bào tiêu cực,... cho xã hội. “Con người chỉ 

cần một tế bào ung thư cũng có thể giết chết mạng 
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sống, xã hội thì cũng vậy, nếu dồn một ai đó, một tập 

thể nào đó... tới mức cùng cực của sự sống... thì cũng 

sẽ ảnh hưởng tới xã hội trầm trọng như vậy, dù là 

một nhân tố nhỏ nhưng xem thường thì tất cả con 

người trong xã hội đó sẽ mất đi niềm tin, động lực,... 

để sống,..., sẽ không còn ai tin tưởng vào ai cả,..., đó 

là điều rất đáng sợ và nguy hiểm,...”. 

    Cho nên: một xã hội hài hòa được phải quan tâm đến 

từng người dân một, họ có công việc phù hợp chưa?, đã ổn 

định chưa?, họ làm có mệt quá không?, có ai chèn ép, bắt 

nạt họ không?, sức khỏe họ có tốt không?, thăm hỏi họ có 

thường xuyên không?, có hỗ trợ tốt cho họ nơi ở?, tiền 

chữa bệnh?, lương thực?, thắc mắc?..., đó là những vấn 

đề cơ bản mà một xã hội tốt đẹp phải “chủ động làm”, 

nó không phải là những thứ quá đòi hỏi đâu. Lòng tham, 

sự sân hận,... trong con người cũng chỉ là từ chỗ phẫn 

uất, bất bình... tới con người và xã hội mà khởi sinh, 

nếu một xã hội tràn ngập tình thương như anh em 

ruột thịt thì những thứ đó tự khắc hài hòa, dễ gì mà 

phát sinh được?, của cải, vật chất, sức lực, tư tưởng... 

trong xã hội dễ gì bị phân tầng được?,... . 

    Giả như: Nếu xét về nhân quả thì những người làm 

việc ít, cũng không giỏi,... nhưng có thể họ đã vất vả từ 

thời gian trước đó, những kiếp trước đó,..., nay họ chỉ là 

hưởng cái quả mà họ tạo ra,..., mọi sự khác biệt giữa kẻ 

giàu nghèo, nhàn hạ vất vả, nhà to nhà bé, bất hạnh an 

vui,... cũng chỉ là do bản thân mỗi con người, mỗi chúng 

sinh... tự mình tạo ra mà thôi. Nhưng đó không phải là 

cái cớ mà xã hội có thể bỏ mặc mỗi người... tự bản 
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thân họ mà đứng lên, đó là suy nghĩ với một đạo tâm 

rất nhỏ, thiếu tình thương, tấm lòng bao dung, sự 

đoàn kết... của những con người đang có phước lớn 

hơn,... - Họ sống trong cái phước đó mà nhìn nhận bị lệch 

lạc. Do vậy: Từ gia đình, tập thể, dân tộc,..., đất nước,... 

muốn hài hòa, ổn định,... vẫn là phải từ một cái tâm biết 

quan tâm, giúp đỡ... lẫn nhau để tồn tại, dù là bất kì một 

vấn đề thiết yếu nào trong cuộc sống đến những tâm tư 

tình cảm bên trong nội tâm,..., tất cả đều nên có được một 

đội ngũ tốt để chăm sóc, dẫn dắt bách tính xã hội,..., có như 

vậy mới xứng đáng mặc lên cái thân này bộ quần áo đẹp 

đẽ, không phải ra đồng cấy lúa cực khổ... để tạo ra cái ăn 

cho xã hội... . 

 

Con người... cũng vậy,... 

Xã hội... cũng vậy,... 

Tốt xấu do tâm,... 

An ổn bởi đạo,... . 

       *** 

Tình người,... trùm khắp,... 

Dễ gì sinh tham,... 

Mọi việc hài hòa,... 

Dễ gì sân, hận,.... 

       *** 

Dân tộc vững mạnh,... 

Thiên hạ thái bình,... 

Giữ được đoàn kết,.. 

Chẳng trị tự an,...! 
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Điểm đến số 82 

 

“những thứ động loạn... trong xã hội...  

mà nhiều người cho là hay ho, vui thích...  

sẽ tự nó mất đi – khi đạo đức chung  

của xã hội... được tăng lên,...” 

 

    Xã hội ở thời kì hiện đại có quá nhiều thứ động loạn, 

giết chết lương tri của con người,..., nhất là học sinh, lứa 

tuổi thanh thiếu niên,..., tư tưởng của con em đã bị lệch 

lạc, tiêu cực... quá nhiều, ăn chơi, nhảy múa, suy nghĩ, nói 

năng, hành sử,... vô độ, không biết kiểm soát,... . Luân lí 

đạo đức dần không còn tồn tại,..., thử hỏi sự an định và hài 

hòa xã hội sau này có còn hay không?, chẳng nói đến sau 

này mà ngay bây giờ cũng đã không còn rồi,..., khi đất 

nước xảy ra binh biến, hoạn nạn... thì có đủ bản lĩnh, 

đủ trí tuệ... để giữ gìn hay không?,..., hay chỉ phản xạ 

theo bản năng như con thú chỉ biết giữ lấy thân mạng?, 

thần trí tán loạn mà bỏ chạy... chẳng ai còn biết đến 

ai?,...?. 

    Trong các triều đại từ tây sang đông, từ cổ đến kim,... 

có rất nhiều triều đại huy hoàng, đạo đức xã hội được phát 

dương rất cao,... nhưng khi nó trở nên bại hoại, suy đồi... 

thì tiến về sự sụt đổ hoàn toàn,... . Từ đó cho thấy “đạo 

đức xã hội là thứ rời bỏ đi là xã hội tiêu vong”. Khi 
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con người và xã hội đang ở chỗ có được tự do, hòa bình... 

thì không biết giữ gìn và phát triển mà luôn tiến về phía tự 

tư tự lợi,..., thứ phát triển lên lại là lòng tham lam, sự ích 

kỉ, hơn thua, chiếm đoạt,..., đó là tánh phàm của con 

người... khi không được dạy dỗ thì sẽ trở nên ngang ngược, 

bướng bỉnh, không biết tiết chế, khó có thể giáo hóa,..., con 

người như vậy là đồng với muôn thú hoang dã chẳng có 

khác biệt. 

    Khi đạo đức chung trong xã hội càng giảm đi thì đồng 

nghĩa với nhận thức chung của xã hội sẽ càng lệch lạc, sai 

lầm, thiếu đạo lí,..., càng tạo ra thứ động loạn, kì quái... 

hơn, và con người sẽ càng cho nó là thứ gì đó hay ho, vui 

thích... để cười khì thỏa mãn những tâm thái động loạn,... 

ấy. Tệ nạn, mâu thuẫn, bất công... trong xã hội là từ chỗ đó 

mà có ra.  

    Ngược lại, nếu chúng ta đề cao luân lí xã hội, “mọi 

người, mọi nơi, mọi tổ chức... đều lấy đạo đức làm nền 

tảng để sống và làm việc...” thì đạo đức chung của dân 

tộc, của xã hội... sẽ tăng lên, khi đạo đức chung tăng lên thì 

trí tuệ chung tăng lên, mọi thứ lệch lạc, sai lầm, kì quái,... 

tự chúng sẽ dần tiêu tan, chẳng cần phải mất công dẹp 

bỏ,..., giống như ánh sáng được bật lên thì bóng tối tự tan, 

đâu mất công dẹp bỏ bóng tối đâu?, nếu đèn không sáng 

thì chúng ta có vùng vẫy cỡ nào thì vẫn là nằm trong 

bóng tối, có cải tạo xã hội thế nào thì xã hội cũng vẫn 

là động loạn,... . Khi trí sáng rồi, nhìn ra sự động loạn 

rồi... thì tự biết nó chẳng có gì là hay ho, vui thích... cả, 

mới nhận ra trước kia mình thật u mê, ngây dại,..., là một 

người thiếu sự dạy dỗ, tu dưỡng,..., là một người yếu đuối, 
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chưa trưởng thành,..., chưa thật sự có trách nhiệm, có tình 

thương...  tới chính mình, gia đình, xã hội,..., và hết thảy 

chúng sinh vạn vật,... . 

 

Đức hạnh chẳng sáng,... 

Thần trí... ngu mê,... 

Lấy khổ làm vui,... 

Ưa thích động loạn,... 

Xã hội... rối ren,... 

Bại hoại nhân luân,... 

... 

Là bệnh chúng sinh,... 

Muôn đời, muôn kiếp,... 

Thánh hiền nhọc công,... 

                       *** 

Đức mới chớm tỏ,... 

Lại làm suy đồi,... 

Hưng thịnh lại suy,... 

Suy lại hưng thịnh,... 

Lặp lại ngàn lần,... 

Cũng không phản tỉnh,... 

... 

Có sướng, có khổ,... 

Tự làm, tự chịu,... 

Oán ai, chách ai,... 

        *** 

An định xã hội,... 

Vác vai kẻ trí,... 

Âm thầm mà gánh,... 
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Dẫn dắt đại chúng,... 

Không người thấu hiểu,... 

Cô độc một mình,... 

... 

Dưỡng trí, giữ đạo,... 

Trời thương kẻ ấy,... 

Chân không lấm bùn,...! 
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Điểm đến số 83 
 

“không tìm được mong muốn chung...  

giữa người với người, tập thể với tập thể... - 

Thì đừng cầu đến sự hòa thuận, đoàn kết...  

nào cả” 

 

    Giữa hai người... chơi với nhau được gắn bó,... thì giữa 

họ chắc chắn có nhiều điểm chung (trí tuệ chung, đức 

hạnh chung, văn hóa chung (phong tục, tập quán...), 

và mong muốn chung...), từ đó mà họ mới có thể hòa 

thuận, đoàn kết... với nhau trong cuộc sống, giúp đỡ nhau 

cùng tồn tại,... .  

    Cho đến giữa các dân tộc, các đất nước, các xã hội... 

khác nhau cũng vậy, “phải tìm cho được cái điểm 

chung, mong muốn chung... cụ thể của họ nó là những 

cái gì?”- từ đó mới có những việc làm có thể đoàn kết họ 

lại với nhau được,... . 

    Giả như:  

-     Trong một nước có rất nhiều dân tộc, mỗi dân 

tộc lại có một bản sắc văn hóa khác nhau, bây giờ 

muốn nâng cao tình đoàn kết toàn dân tộc thì có thể 

mở cuộc thi, giao lưu... bản sắc các dân tộc để họ 

được gần nhau, cảm nhận về nhau,..., một năm làm 

1,2... lần thì khoảng cách về ngôn ngữ, địa lí, 
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phong tục tập quán,... sẽ càng được ngắn lại, 

tức đồng nghĩa với việc hòa thuận hơn, đoàn 

kết hơn,... – đó là việc làm cụ thể, thiết thực... 

không thể không có... để đoàn kết... giữa người với 

người, dân tộc với dân tộc,... chứ sự hòa thuận, 

đoàn kết... nó không tới từ việc hò to, nói lớn, chính 

sách ép buộc, hay không biết tôn trọng nhận thức, 

văn hóa của nhau,... những thứ đó chỉ đem đến sự 

mâu thuẫn, chia rẽ... mà thôi,... . “Hòa thuận, 

đoàn kết... là sức mạnh của đại dân tộc,..., 

không hòa thuận, không đoàn kết... thì đại dân 

tộc ấy không có sức mạnh nào cả... – đó là dấu 

hiệu của sự tan rã, mất sự tự do, độc lập, hạnh 

phúc...”,... . 

-     ... 

    Cái mong muốn chung sâu thẳm nhất, to lớn nhất, vĩ 

đại nhất... của một con kiến, một con người... cho đến cả 

một dân tộc, đất nước, xã hội... hay toàn nhân loại... là 

mong muốn có được sự tự do, hạnh phúc, no ấm, thái 

bình,... – những thứ đó muốn đạt được viên mãn thì chỉ 

ở sự giáo dục đạo đức Thánh Hiền... mới có được. Cho 

nên, chỉ cần người người... biết tu hành thì dù họ có khác 

biệt về dân tộc, đất nước, xã hội,... thì họ cũng sẽ vẫn biết 

phải yêu thương, đùm bọc cho nhau,... – còn người người... 

không biết tu hành thì dù cùng sống trong một môi trường 

cũng dễ gây bất đồng, mâu thuẫn... cho nhau. “Người 

quản lí xã hội... phải hiểu được sâu sắc... thì mới có 

thể tìm thấy được những phương cách... làm nâng cao 
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được phong khí của xã hội... mỗi lúc được tốt đẹp 

hơn,...  trong từng việc làm cụ thể”,... . 

 

Muôn loài, vạn vật,... 

Nhìn ra tứ phía,... 

Không ai... giống ai,... 

Tìm được điểm chung,... 

Muốn đoàn kết... lại,... 

Chẳng phải việc dễ,... 

... 

Làm bằng tư tâm,... 

Không hiểu cho người... 

Họ mong muốn gì?,... 

Chẳng hay, chẳng biết... 

Ắt sinh mâu thuẫn,... 

Vạn sự đều hỏng,... 

... 

Lương tri trong lòng,... 

Không ai... không có,... 

Cọng cỏ, cây kim... 

Vạn vật đại đồng,... 

Hiểu thông lẽ ấy,... 

Vạn sự như ý,...! 
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Điểm đến số 84 

 

“thứ không thể mang theo... 

 thì không cần phải mong cầu quá nhiều, 

 đủ sống là tốt rồi,... .  

Thời gian, sức lực... ngắn tạm  

của đời người... nên dành cho việc  

có ý nghĩa...” 

 

Tiền của... không thể mang theo,... 

Đất đai... không thể mang theo,... 

Nhà cửa... không thể mang theo,... 

Người thân... không thể mang theo,... 

Bạn bè,... không thể mang theo,... 

Công danh... không thể mang theo,... 

Thân xác... không thể mang theo,... 

        ... 

    Thứ không thể mang theo thì cầu nhiều hơn chẳng 

phải dư thừa?, chẳng phải tốn thời gian, sức lực... để 

thể dành cho những việc có ý nghĩa, có lợi ích cho con 

người, cho xã hội, cho chúng sinh vạn vật?,... .  

    Thực ra mỗi người chỉ cần tốn một phần thời gian, sức 

lực... là có thể tự lo cho bản thân mình rồi, chín phần còn 
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lại nên phát tâm hành thiện, tích đức, làm việc công đức... 

đó mới là lối sống thoát tục của thánh hiền, kẻ phàm phu 

thì dùng cả chín phần còn lại để mong cầu, gom góp, muốn 

lấy cả thiên hạ... cũng không thỏa mãn, không có một chỗ 

trống trong tâm thức để nghĩ đến điều gì cao cả,..., nếu 

bạn quả thật phàm tục đến mức vậy thì ngay đây phải biết 

phản tỉnh, thay đổi bản thân, phát ra cái tâm xuất phàm... 

để trở nên thánh thiện,... . 

    Thứ có thể mang đi thì “chỉ có nghiệp theo mình”. 

Nghiệp chia ra nghiệp ác và nghiệp thiện, ác hay thiện ấy 

thì cũng đều là cầu cho bản thân mà luân hồi, ác thì là 

tội, sẽ rơi vào ba đường ác, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục... 

mà chịu tội,..., thiện thì là phước, sẽ vào ba đường lành 

trời, người, atula,..., để hưởng phước,..., nhưng trong 

thiện ác ấy chúng có quan hệ nhân quả lẫn nhau, biến đổi 

tuần hoàn, trong thiện có ác, trong ác có thiện,..., không 

nhận biết được thì cứ mãi trong cái vòng luân hồi ấy mà 

xoay chuyển... . 

    Giả như: sống không tốt thì đọa, đọa thì đau khổ,..., 

đau khổ... thì ăn năn, ăn năn thì thành người tốt, sống tốt 

thì biết tạo phước đức cho bản thân, có phước đức thì 

giàu sang, giàu sang thì dễ thành người kiêu mạn,..., kiêu 

mạn... thì tạo tội, tạo tội thì đọa,... – cứ như vậy muôn đời 

muôn kiếp,... . Các chúng sinh đã trải qua vô số kiếp, số 

lần sinh tử đã nhiều như cát sông hằng, như hạt bụi khắp 

hư không,..., vậy nhưng vẫn chưa chịu tỉnh ngộ. 

    Thứ có thể mang đi mà không nằm trong luân hồi 

chính là tâm thanh tịnh, là tâm giác sáng, định tỉnh... 

của tự tánh,..., nơi đến của tâm ấy không phải là lục 
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đạo luân hồi bởi cái nhân đó không nằm trong lục 

đạo luân hồi,..., mà là thế giới cực lạc (tịnh tông), thế 

giới đại đồng (Khổng Tử), thế giới vô vi (Lão Tử), là 

thiên đàng (Chúa Yesu),..., là Phật Giới. Phàm là kẻ học 

đạo thì chín phần thời gian, sức lực... dư thừa kia nên để 

dành mà tạo công đức, có công đức mới có thể siêu thoát 

luân hồi, chỉ làm phước, tội... cho bản thân thì là không thể 

được. Nếu tâm đã chí thành chí nguyện thì một phần thời 

gian, sức lực... cho bản thân cũng không còn nữa, thì có 

làm cũng là làm vì lợi ích cho con người, cho xã hội, cho 

hết thảy chúng sinh vạn vật mà làm thôi,..., không còn một 

mảy may mong cầu... đó mới chân thật là công đức, là tâm 

thoát tục của thánh hiền,... . 

 

Công đức... có thể mang đi,... 

Trí huệ... có thể mang đi,... 

Đức hạnh... có thể mang đi,... 

Tâm thanh tịnh... có thể mang đi,...! 
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Điểm đến số 85 

 

“những thứ thuộc về đất trời...  

thì con người không thể lấy đi được,...” 

 

    Hãy suy ngẫm xem? Có thứ gì trên đời này là 

không phải của đất trời không?,... .  

    Mỗi chúng sinh... khi đến lúc mạng chung thì ngay cả 

cái thân xác này cũng phải trả lại cho đất trời. Trong đất 

trời là âm dương, ngũ hành,..., những thứ đó luôn luôn 

biến chuyển,... không bao giờ ngừng nghỉ,..., cái thân 

xác này tạo ra bởi những thứ đó thì chẳng lẽ nó là thứ 

vĩnh cửu hay sao?. Xét chi tiết hơn thì tiền bạc, châu báu, 

đất đai, nhà cửa, mọi loại vật dụng chế tác hiện đại,... có 

thứ gì là không lấy từ đất trời mà làm?,..., có thứ gì lại 

không vận dụng âm dương, ngũ hành... mà tồn tại?. Do 

đó, chỉ có người có trí tuệ lớn, nhìn thấu bản chất của 

sự việc... thì mới có thể buông bỏ được những thứ vật 

dục... ấy, kể cả là cái xác thân này... – có như vậy mới 

đạt đến được những cảnh giới của sự giải thoát, mới 

chân thật hiểu được thế nào là tự do, tự tại,... . 

    Thứ không thuộc về đất trời là thứ nằm ngoài âm 

dương, ngũ hành, vật dục,... đó là trí tuệ và đức hạnh, 

là bản tánh trong mỗi chúng sinh, vạn vật,..., nó còn 

là khởi nguồn của đất trời, sinh ra đất trời,..., sống 

nơi bản tánh thì là thầy của trời người... như Đức 

Phật... vậy. 
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Thứ chẳng phải của mình,... 

Lại mong cầu, ấp ủ,... 

Nào khác gì kẻ trộm,... 

Của thiên lại trả địa,... 

         *** 

Thiên lí không nhận ra,... 

Nhân quả không tin, hiểu,... 

Kẻ phàm ấy đến chết,... 

Vẫn u mê, điên đảo,... 

         *** 

Bản tánh ở nơi mình,... 

Là khởi nguồn vạn vật,... 

Chỗ chân truyền, bất diệt,... 

Kẻ trí chẳng xa rời,...! 
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Điểm đến số 86 

 

“nếu một gia đình, dân tộc, đất nước... nào 

 có thể xây dựng được đức chung lớn...  

- thì nhân tài... ở nhiều lĩnh vực...  

sẽ mọc lên như nấm,... 

để tương xứng với cái đức chung ấy...” 

 

    Giả như: trong quan niệm, góc nhìn... của Phật Giáo..., 

nếu bố mẹ... có một đức chung lớn thì đứa con đầu thai vào 

nhà cũng phải có cái phước đức nhân duyên... tương xứng 

với bố mẹ,..., đứa nào ác độc quá... sẽ không đủ phước, 

đức... mà đầu thai vào gia đình này được. Ngược lại, nếu 

bố mẹ ác độc quá, phước kém quá, đức chung kém quá... thì 

nhân tài, hiền tài... cũng không đầu thai vào được,... – chỉ 

trừ các bậc thánh hiền... là có thể tùy ý mà đi lại trong luân 

hồi để giáo hóa độ sinh,... . 

    Cũng như vậy, một dân tộc, một đất nước... muốn có 

nhiều nhân tài, hiền tài... xuất hiện để dẫn dắt bách tính xã 

hội... thì nhất thiết phải đặt vấn đề giáo dục nhân cách đạo 

đức... lên hàng đầu,... để xây dựng được một đức chung 

lớn,... . “Càng nhiều nhân tài, hiền tài... thì dân tộc đó, 

đất nước đó... sẽ càng vững mạnh, an vui...” - đó có là 

điều hiển nhiên?. 
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    Con người bình thường, phàm tục... thì khó mà nói lí lẽ 

này, góc nhìn này... cho họ hiểu được, bởi họ không đủ 

đức tin, trí tuệ... để có thể hiểu,..., nhưng nếu một gia 

đình, dân tộc, đất nước... nào mà tất cả đều không ai hiểu... 

thì họ sẽ lâm nguy, hỗn loạn... đấy. Hãy quán xét kĩ thực tế 

trong cuộc sống xem?, có đúng là như vậy không?... . 

    Khó hiểu quá... thì chúng ta có thể... bỏ qua quan niệm, 

góc nhìn,... của tôn giáo,... thì người thông minh một chút 

cũng có thể hiểu, biết, cảm nhận... được điều này. Giả như: 

khi một người có được một tâm địa trong sáng, yên tĩnh, 

điềm đạm, khiêm hạ, chín chắn, trưởng thành... thì tất 

nhiên họ sẽ là một người có được sự sáng suốt, trí tuệ... 

tương xứng khi nhìn nhận, làm việc, đối nhân xử thế,..., 

cách mà họ dạy dỗ con cháu... cũng tất nhiên là tốt hơn rất 

nhiều so với người có tâm địa không trong sáng, động loạn, 

kiêu mạn, nông nổi, bồng bột..., có đúng là như vậy 

không?. Đó không phải là một người có hàm dưỡng, có 

đức lớn... thì sự việc dễ hanh thông, thuận lợi,..., con 

cháu... được dạy dỗ tốt... thì khi nó ra xã hội nó sẽ trở nên 

có ích hơn hay sao?, sẽ trở thành hiền tài, nhân tài... cho 

dân tộc, cho đất nước... hay sao?... . 

    Tinh khí, sức mạnh... của trời đất, vũ trụ... sẽ hội 

tụ vào con người có đức, dân tộc có đức..., nó hội tụ 

được bao nhiêu?, bền hay không?,... là phụ thuộc vào 

cái đức trong những con người ấy... thế nào?. Tâm ý, 

chí hướng, bản lĩnh... của mỗi chúng ta hiện tại sẽ quyết 

định việc đó,..., một người nhỏ bé nhưng đủ bản lĩnh... thì 

vẫn có thể ảnh hưởng được rất lớn, là người đại hùng đại 

lực... như Phật thì không có giới hạn nào để đo lường... . 
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“Trong một gia đình, dân tộc, đất nước... có nhiều 

người có tâm ý, chí hướng, bản lĩnh... tốt thì sẽ có 

nhiều hiền tài, nhân tài... xuất hiện,...”, “nếu có nhiều 

hiền tài, nhân tài... xuất hiện rồi,... thì Bậc Thánh 

Nhân mới xuất hiện để thăng hoa cho những hiền tài, 

nhân tài... ấy, giúp họ thành tựu thánh quả và cứu 

giúp chúng sinh...”, cũng bởi chỉ có họ mới có thể hiểu 

được sự chỉ dạy của bộc Thánh Nhân tái sinh mà thôi... 

(không ai hiểu được thì họ cũng sẽ chẳng xuất hiện, bởi họ 

không làm việc dư thừa, vô ích... như người phàm chúng 

ta, không xuất hiện lung tung, tùy tiện... mọi nơi, mọi 

chỗ... như chúng ta,...). 

    Cho nên, không có điều gì là không ở sự nỗ lực của mỗi 

chúng ta cả, vận mạng của mỗi người, mỗi tập thể xã 

hội,... đều là do chúng ta tự mình quyết định và điều 

chỉnh... . Vận mạng 50% là do trời định (nghiệp cũ...), 

còn 50% còn lại là do mỗi con người, mỗi tập thể xã 

hội... hàm dưỡng đức hạnh... mà cải đổi được. “Bạn 

cải đổi được hoàn toàn thì bạn chính là Thánh Nhân, 

là Phật, Bồ Tát... rồi vậy, thế gian cải đổi được hoàn 

toàn thì thế gian biến thành thế giới cực lạc... rồi 

vậy”. 

 

Tâm an tĩnh,..., vạn pháp thông,... 

Đức hạnh lớn,..., Hiền Tài hiện,... 

Nhiều Hiền Tài,..., Thánh Nhân đến,... 

Thiện, đức,... còn, vạn vật... còn,... 

... 

               *** 
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Có an tĩnh,..., phiền não tiêu,... 

Có đức hạnh,..., các ác mất,... 

Có Thánh Nhân,..., ma quỷ chạy,... 

Giữa Thánh Nhân,..., thiên địa hòa,... 

...! 
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Điểm đến số 87 

 

“dùng tĩnh lặng... để chỉ dạy con người..., 

 ngoài việc phải có được một đạo tâm 

 đủ lớn ra... - thì cần phải có tính 

 nghiêm khắc... mới làm được” 

 

    Người đời chỉ có thể dùng lời nói, hành động... để 

chỉ dạy, khuyên dăn... người khác,..., bởi ngoài cái đó ra thì 

họ không còn cách nào khác để giao tiếp với thế giới bên 

ngoài,... . Nhưng người có trí huệ lớn họ dùng sự tĩnh 

lặng trong cái đạo tâm của họ để giúp người khác... tiến 

bộ. 

    Chân tâm, tự tánh... vốn là tĩnh lặng, sáng suốt, 

không phiền não... người nhận ra, thể nhập... được nó 

thì mới có thể dùng nó, phát huy sức mạnh của nó 

một cách chân thật. Họ sẽ không còn nhìn cuộc sống 

một cách dập khuôn, cảm tính, hình thức... nữa. 

    Giả như: 

-     Nếu chấp vào việc bắt tay... mới là thể hiện 

được tấm lòng, tình cảm... thì người cụt cả hai 

tay... họ không có tấm lòng, tình cảm... sao?,... . 

-     Nếu chấp vào lời nói, sự lắng nghe... mới là thể 

hiện được tấm lòng, tình cảm... thì người câm, 

điếc... họ không có tấm lòng, tình cảm... sao?,... . 
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-     Nếu chấp vào việc cho đi tiền tài... mới là thể 

hiện được tấm lòng, tình cảm... thì người ăn mày... 

họ không có tấm lòng, tình cảm... sao?,... . 

-     ... 

-     Nếu chấp vào việc Phật, Chúa... không ở thế 

gian giáo hóa mà nhập diệt, bỏ đi... thì cho rằng 

Phật, Chúa... vô tình, không từ bi... sao?,... . 

    Người có đạo lực lớn thì tâm như mặt hồ tĩnh lặng,... 

tuy không nói, không làm gì... nhưng đủ để làm cho mọi 

người xung quanh thắc mắc, hoài nghi, thậm chí chỉ trích... 

tới họ, “đó là một điều tốt, là dấu hiệu tốt...”, bởi sự 

tĩnh lặng ấy đã phát huy được diệu dụng của nó, tâm vọng 

tưởng, sân, giận... vi tế của mọi người được moi ra từ tàng 

thức (a lại da thức...), “nếu kẻ phàm... ngang đây biết 

phản tỉnh” thì tự khắc buông bỏ được những phiền 

não, tập khí... đó, ắt được tiến bộ trong đạo tâm. 

    Giả như: khi Phật... thuyết pháp, im lặng,... thì không 

một ai là không cảm thấy khó chịu, khó nghe, thắc mắc, 

hoài nghi, chỉ trích,..., đủ mọi loại vọng tâm, phiền não... 

của chúng sinh,... chạy ra,..., vì sao vậy? – đó là vì ai cũng 

có bản ngã cả, “lời phật nói là chân lí, sự tĩnh lặng của 

phật là tự tánh,...”, cái bản ngã của kẻ phàm bị đụng 

chạm, khởi lên... nên chịu không nổi mà phải bung ra, phản 

ứng..., nhưng nếu ai biết phản tỉnh, rời bỏ được mọi phiền 

não, tập khí trong mình đang hiện lên... thì chứng thánh 

quả không chừng. Cũng đã rất nhiều người chứng được 

thánh quả Tu Đà Hoàn, A La Hán,... ngay khi tiếp xúc với 

Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, hay Đồng Tâm với 
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sự tĩnh lặng của Phật mà thành tổ như ngài Ma Ha Ca 

Diếp,... . 

    Người còn thuận theo phàm tình, chiều theo phiền não, 

tập khí... cuả chúng sinh... mà làm họ hài lòng, thỏa mãn... 

thì chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ nghiêm khắc... để làm 

thầy của trời người, của hết thảy chúng sinh vạn 

vật,... (không thể cho mọi người thấy được giới hạn đạo 

tâm của mọi người... mà được tiến bộ, chỉ khi đến được 

những ngưỡng giới hạn thì mới có thể đột phá cảnh giới, 

càng tiến đến những cảnh giới sâu hơn, thanh tịnh hơn, 

giải thoát hơn...)  – bởi cái cuối cùng của việc tu đạo là 

bắt buộc phải xa rời những thứ phàm tình đó mà ngộ 

nhập tri kiến phật (ngộ nhập chân tâm, tự tánh...)..., 

sống với nó, nương đó mà giải thoát... đó mới là người 

thầy vĩ đại của trời người... như Phật... vậy. 

                                                                                

Ném đá xuống mặt hồ tĩnh lặng,... - 

Thì người ném có tội? hay mặt hồ tĩnh lặng có 

tội?... . 

                                 *** 

Khởi tâm, động niệm... và chân tâm... - 

Thì khởi tâm, động niệm... là đúng? hay ở nơi chân 

tâm tĩnh lặng... là đúng?... . 

... 

                                 *** 

Bởi vậy, kẻ dạy phải nghiêm khắc,..., kẻ tu phải 

chăm phản tỉnh,... - Người người... không tâm... 

 thì ba đời chư Phật... hiện khắp các cõi...! 
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Điểm đến số 88 

 

“giết chết cái phàm tình,...  

- thì mới tới được cái chân tâm,...” 

 

    Mỗi tình thân, tình anh em, tình bạn, tình đồng 

nghiệp,... cho đến tất cả các mối quan hệ xã hội..., ai ai 

cũng đều mong cầu trong đó sự thoải mái, đồng thuận,... 

trái ý là khó chịu, sân giận... liền, cái đó gọi là cái phàm 

tình của người phàm phu, là nhận thức, tư tưởng, phiền 

não, tập khí... của mỗi người,... – chính nó là thứ che mờ đi 

chân tâm, tự tánh... trong mỗi người,... . Thuận ý thì 

mừng như gặp Phật, trái ý thì sợ như gặp ma..., theo một 

bên thì là phan duyên, là tâm phân biệt, phàm tình..., đối 

đầu thì là tâm nôn nóng(chạo cử...), hơn thua,..., tránh né 

thì lại là thiếu bản lĩnh, thiếu lập trường, thiếu niềm tin... .  

    Giả như: nhà thiền có một câu thế này: “gặp Phật 

giết Phật, gặp Ma giết Ma...”, phải giết chết Phật và Ma 

(đúng sai, thiện ác, thánh phàm...), tức cái phàm tình, 

phiền não... (ba loại phiền não vọng tưởng, phân biệt, chấp 

trước...),... thì mới nhận ra được cái chân tâm, tự tánh... . 

Nghĩa là phải làm sao thì mới đúng?, nghĩa là bạn không 

phải làm gì cả, chúng chỉ là chúng,... nếu bạn “ngay nơi 

tâm tỉnh giác, sáng suốt... để sống, không màng và 

cũng không có tâm không màng... đến chúng...” thì 

“lực giác đủ mạnh, chúng tự tiêu” – đó là ánh sáng trí 

tuệ một khi đã phát sinh thì phiền não, vô minh vạn 
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kiếp... cũng tiêu biến, bật được đèn là bóng tối tự tan,..., 

không việc gì phải mất công dẹp bóng tối, dẹp vô minh... 

làm gì cả, “đó chính là tu mà không tu, không tu mà 

lại là tu rồi vậy,...” . 

 

Chấp giữ tính phàm,... 

Muôn kiếp chẳng tiến,... 

Kẻ khờ tùy thuận,... 

Hại mình, hại người,... 

       *** 

Xả bỏ tính phàm,... 

Chân tánh hiển hiện,... 

Bậc trí thông suốt,... 

Dụng khắp càn khôn,...! 
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Điểm đến số 89 

 

“nếu còn dùng nhận thức, tư duy...  

để hiểu về con người, xã hội, sự vật,  

hiện tượng...  

- thì vĩnh viễn không thể đạt đến 

 cái hiểu thông suốt về nó,...” 

 

    Bản chất của con người, xã hội, sự vật, hiện tượng... ở 

mỗi thời điểm là nhất định, nhưng nhận thức, tư duy... của 

mỗi người... là mỗi khác, từ đó mà kết quả nhận xét về 

chúng là khác nhau,... . “Cùng một loại bản chất nhưng 

lại có nhiều nhận xét trái chiều...” thì người nào là 

đúng?, người nào là sai?, nếu đem so sánh hai người... bất 

kì thì liền có sai biệt, từ cái sai biệt đó mà sinh mâu thuẫn, 

cãi lộn... vì sự sân, si,... liền,... - “đó là cái hạn chế của 

những ai còn chấp vào nhận thức, tư duy... của chính 

mình... mà cho nó là đúng đắn nhất, không có ai đúng 

hơn được nữa,...”. 

    Nhận thức, tư duy, tư tưởng... gì đi nữa trong tâm của 

mỗi chúng sinh... bản chất nó là phiền não (là tâm chấp 

trước, tâm vọng tưởng, tâm phân biệt...),..., nó là thứ biến 

đổi theo tầng thứ của các cảnh giới tâm, qua tầng thứ sâu 

hơn, thanh tịnh hơn... thì những thứ nhìn nhận về thế giới 
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trước kia trở nên hạn hẹp, sai lầm... . Và cho tới khi nào 

cảnh giới sâu đến tột đỉnh, là cảnh giới Phật, cảnh 

niết bàn, tịch tịnh... thì vạn pháp (con người, xã hội, 

sự vật, hiện tượng...) hoàn toàn là giai không, tức 

chẳng có gì để xem xét, nhận định, đánh giá... về 

chúng nữa, “bởi đã thoát ra khỏi chúng”, và chỉ khi nào 

thoát ra khỏi chúng thì mới có thể nhìn nhận về chúng một 

cách chính xác được. Như A la hán thoát khỏi vô minh 

(vạn pháp,...) thì mới biết vô minh là gì?, Phật, Chúa... ra 

ngoài tam giới mới biết tam giới là gì?,... . 

    Nhận thức, tư duy... cũng chính là các pháp trong tâm 

của mỗi chúng sinh..., nó so với con người, xã hội, sự vật, 

hiện tượng... bên ngoài là “cùng một bản chất, là nguồn 

cơn sinh khởi qua lại lẫn nhau,...”, là bản chất của vô 

thường, sinh diệt,... . “Dùng thứ vô thường... để nhận 

định thứ vô thường... mà cho là sự đúng đắn thì chẳng 

phải kẻ ngốc thì là gì?...” . Bậc thánh nhân... hiểu về 

chúng thì không nhận thức, không tư duy... gì hết, mà chỉ 

biết nó là nó thôi, biết rõ và nở một nụ cười... như vậy là 

đủ rồi. Ví như người xưa thường nói: “kẻ biết thì chẳng 

nói, kẻ nói thì chẳng biết vậy,...”. Như con cá dưới 

nước, dù nó vùng vẫy kiểu gì (nhận thức, tư duy, suy 

tưởng...) thì nó vẫn nằm trong nước, chừng nào nó vượt 

được vũ môn, hóa rồng (tức sự tu hành để giải thoát,... 

thấp nhất cũng phải thành Alahan,..., ra ngoài các pháp,...) 

thì mới thật sự nhìn thấy nước, hiểu về nước,... (tức thoát 

khỏi luân hồi, vô minh, các pháp...). 

    Nếu kẻ phàm phu chúng ta... vì tò mò quá, khó chịu 

quá... mà “muốn hiểu ngay” các pháp thế nào “một cách 
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tương đối”... thì cũng có cách để hiểu, để biết... về chúng. 

Đó là ngay khi thấy, biết... chúng - thì “thấy, biết... chúng 

chỉ là chúng thôi”, “tượng phật chỉ là tượng phật, bông 

hoa chỉ là bông hoa, con mèo chỉ là con mèo, hòn đá chỉ là 

hòn đá,..., không sinh thêm hay chạy theo... bất kì một 

vọng tưởng nào trong tâm của mình cả, tức đưa vạn 

pháp về chỗ không có giá trị để xem xét, để nhận định,..., xả 

bỏ sạch sẽ tư duy, nhận thức, tư tưởng,... phàm tình của 

mình lại, vứt bỏ hết, không còn một dấu vết gì về chúng 

nữa,... tức là tạm thấy biết... về chúng theo cái thấy biết... 

của Phật, Bồ Tát,... có tâm thể thanh tịnh, sáng suốt... rồi 

vậy” – đó cũng là con đường của thiền định,..., là sự tỉnh 

sáng, giác sáng... của tâm tánh, lâu ngày lực giác mạnh 

lên thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu về các pháp dần được 

rõ ràng hơn, bởi tâm giác sáng ấy là thứ nằm ngoài 

các pháp, nằm ngoài sự vô minh, sinh diệt và luân 

hồi,... . 

 

Vọng tâm đồng các pháp,... 

Lìa vọng, tức lìa pháp,... 

Chưa lìa được vọng tâm,... 

Tức còn trong các pháp,... 

          *** 

Dùng pháp để hiểu pháp,... 

Việc làm ấy ngốc nghếch,... 

Chân tánh... không dính mắc,... 

Vọng, pháp... tự giai không...! 
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Điểm đến số 90 

 

“thời gian, không gian...  

sẽ càng ngắn lại và hóa thành không,...  

– khi định lực, trí lực... của bạn  

dần rộng lớn và rộng lớn tới tột cùng,...” 

 

    Giả như: khi một người ngồi thiền hai tiếng đồng hồ, 

mới đầu học thiền thì cảm thấy hai tiếng đồng hồ rất là lâu, 

chân, tay, thân thể,... đã mỏi, mệt, đau, nhức... quá rồi, chỉ 

mong sao cho hết hai tiếng đó để được nghỉ ngơi,... – đó là 

lúc định lực, trí lực... của người đó còn nhỏ. Sau một thời 

gian tu luyện, người đó ngồi hai tiếng thấy nó nhẹ nhàng 

hơn, cảm giác như vừa ngồi được một lát thôi đã xong hai 

tiếng rồi... – đó là định lực, trí lực... lớn mạnh hơn rồi. 

Nhưng cho ngồi năm tiếng.. thì lại không ngồi được, nếu 

phải ngồi thì lại mong sao cho năm tiếng... trôi thật nhanh 

để mà nghỉ ngơi,... . Sau một thời gian tu nữa... dù là ngồi 

năm... tiếng thì cũng thấy nhẹ nhàng, cũng cảm giác như 

chỉ ngồi một lát thôi vậy,... – đó là định lực, trí lực... lớn 

mạnh hơn nữa,... . Nếu là một vị A La Hán, một vị Phật,... 

thì họ thích ngồi bao lâu cũng được, vì sao vậy?... – tức là 

vì định lực, trí lực... của họ đạt tới chỗ tột cùng, viên 

mãn,... khi đó thời gian, không gian đối với họ sẽ 

ngắn lại và hóa thành không. Người có đạo lực nhỏ thì 
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một cái bùng móng tay là hai giờ ngồi thiền,..., định lực 

lớn hơn một chút thì một cái bùng móng tay là năm giờ... 

ngồi thiền, định lực thật lớn như Tổ Bồ Đề Đạt Ma quay 

mặt vào vách núi mà ngồi thiền thì chín năm... cũng chỉ 

như một cái búng móng tay thôi vậy. Còn đối với một vị 

Phật... thì sự sinh rồi diệt của cả một vũ trụ... cũng 

chỉ như một cái búng móng tay mà thôi,... (tạm gọi là 

một cái búng móng tay để cho chúng ta tạm hình dung về 

thời gian,..., tạm đo lường định lực, trí lực,... của người tu 

hành... - chứ khi đã là Phật... rồi thì không còn khái niệm 

về thời gian, không gian... nữa, cho nó có và nhiều... là bởi 

tâm của chúng sinh còn phiền não, chấp trước..., khi tâm 

thanh tịnh dần cho đến tịch tịnh,... thì chúng sẽ biến 

mất,...). 

    Khi thời gian, không gian... không còn tồn tại, tức 

tâm địa chở nên hằng thanh tịnh, sáng suốt,.. thì mọi 

thứ của quá khứ, hiện tại, tương lại... thuộc về thời 

gian,... hay xa gần, to bé,... thuộc về không gian,... đều 

hiển hiện ngay nơi tâm của bạn, chỉ cần bạn muốn biết 

thì tự sẽ thấy được,... giống như một vị chứng A La Hán 

có thể thấu suốt 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai,..., còn đối 

với một vị Phật... thì có thể nhìn xa vô lượng tới quá khứ, 

vị lai... như ở trước mắt vậy. 

    Đơn giản hơn, là trong cuộc sống đời thường của mỗi 

con người... chúng ta, ai có được sự điềm tĩnh cao, trí tuệ 

tốt... thì dễ nắm bắt, nhìn thấu... được tâm ý của mọi 

người hơn, của sự việc hơn... từ đó mà có cách đối đãi tốt 

hơn,..., có được cuộc sống ý nghĩa hơn những người động 

loạn, gian ác..., cuộc sống thấy an vui nên cảm giác như 
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thời gian... chậm lại, chỉ sống một đời mà bằng với người 

khác sống 10, 20... đời vậy... – đó là định lực, trí lực... ở 

chỗ nào thì sự hỷ lạc, an vui, tự tại, giải thoát... ở chỗ 

đó, đến khi đạt đến tột cùng, vô vi... thì đắc đạo, thì 

thành Phật,... . 

 

    Khi đắc đạo, khi thành Phật... thì sự nhìn nhận tới 

vũ trụ vạn vật... sẽ tới được hai thái cực của sự sinh 

diệt,..., nếu là nhìn nhận trong sự tịch tịnh (đại đạo...) thì 

vũ trụ vạn vật (thời gian, không gian,...),... nó không tồn 

tại (giống như một vị A La Hán vậy, cái gì cũng nói là 

không tồn tại (tột cùng của cái không),...), nhưng nếu 

dùng trí lực viên mãn (đại trí...) để nhìn nhận thì tất cả nó 

lại là thứ vô lượng (tột cùng của cái có)..., tức là vũ trụ 

vạn vật là rộng lớn vô lượng, thời gian, không gian... là vô 

lượng,... (giống như các vị Phật , Bồ Tát... vậy, mọi thứ là 

vô lượng giác, vô lượng thế giới, vô lượng chúng sinh, vô 

lượng thọ, vô lượng tướng hảo, vô lượng trí tuệ, đức năng, 

phước báu, ...). Là Không (tột cùng không) hay là Vô 

Lượng (tột cùng có),... thì bản chất nó chỉ là một, chỉ 

là hai thái cực của cùng một vấn đề, tựa như âm - 

dương, phải - trái, tự tánh – phiền não,... vậy, chỉ cần 

thật hiểu một bên thì bên còn lại mới có thể tự hiểu 

được,..., còn khi chưa tới được, chưa thấu triệt được 

một thái cực nào thì còn mê lầm,... giống như thật biết 

thế nào là đúng thì sẽ tự biết sai là thế nào, chưa biết đúng 

là thế nào thì làm sao có thể biết sai là thế nào?,..., đơn giản 

là như vậy. Nhưng cái quan trọng của một người... đắc 

đạo rồi... là họ thấy rõ Không hay Vô lượng, Đúng hay 
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Sai,... nhưng họ không có tâm chấp trước... vào nó, tức 

không chấp trước... vào bên nào, thái cực nào..., đó là chỗ 

khác biệt với cái hiểu, cái chấp trước... của kẻ phàm (kẻ 

phàm thì chấp đúng mà khinh... sai, chấp không mà khinh... 

vô lượng, hay chấp vô lượng mà khinh không,... đó là u 

mê, là không minh bạch... vậy, thật là A la hán, thật là 

Phật, Bồ Tát... thì đại trí, đại đạo... dung hòa làm một, mới 

thấy cả hai thái cực,..., tuy nói một bên nhưng không có 

nghĩa bên kia họ phủ nhận, họ chấp trước... mà chỉ là 

họ nói cho phù hợp với từng căn cơ của mỗi chúng 

sinh trong việc giáo hóa... mà thôi,..., bởi họ phải giúp 

chúng sinh thật hiểu về cái không, hoặc thật hiểu về 

cái có - thì khi tới nơi rồi, bên còn lại mới tự hiểu 

được, họ không thể vừa nói không, vừa nói có mà 

chúng sinh có thể hiểu,..., chỉ có hàng thánh, bồ tát... 

rồi mới có thể hiểu,...). 

 

Có tức là không,... 

Không tức là có,... 

Không chấp, không lìa,... 

Là tâm bậc thánh,... 

      *** 

Khác với tâm phàm,... 

Phiền não, vô minh... 

Chấp chặt, dính mắc,... 

Chẳng được giải thoát,...! 
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Điểm đến số 91 
 

“nhìn màu khói...  

có thể biết được chất liệu để đốt lửa,... 

 – nhìn vọng tâm... có thể biết được  

bản chất của con người,...” 

    Giả như: 

-     Khi ta đốt cau su... thì khói màu đen, đốt củi 

sạch... thì khói màu xanh, đốt than...thì khói màu 

trắng,... . 

-     Khi chiếc xe máy hư, pô xả khói màu đen thì do 

lọc gió quá bẩn, lỗ gíc – lơ trong bộ chế hòa khí bị 

mòn,..., pô xả khói màu xanh thì biết dầu của động 

cơ bị đốt trong buồng đốt,..., pô xả khói màu trắng 

thì do trong chế hòa khí có chứa nước, trong xăng 

chứa nước,... . 

-     Khi con người... bị ốm yếu, nếu màu da màu 

xám cho thấy cơ thể không nhận đủ oxi,...,  da màu 

xám xanh thì có thể đã ăn phải thực phẩm chứa chì 

lâu ngày,..., da có nhiều nốt mẩn màu nâu xám, đặc 

biệt là quanh cổ, nách, háng... thì có thể là dấu hiệu 

bệnh tiểu đường,... . 

-     ... 
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    Con người,... hay mọi sự vật, hiện tượng... trong tự 

nhiên, vũ trụ... đều có cùng quy luật sinh diệt, nếu 

thông suốt sẽ thấy chúng cùng quy luật tồn tại, mọi 

biểu hiện của sự tồn tại ấy rất giống nhau,..., cho nên có 

thể biết được bản chất của mọi thứ ở lúc hiện tại khi thấy 

được biểu hiện của nó ra bên ngoài, cách thức mà con 

người... suy nghĩ, xã hội... vận hành, vạn vật... chuyển 

biến,... . 

    Trong gia đình, tập thể, xã hội,... cũng như vậy, nhìn 

vào những thứ mà họ đang quan tâm, đang suy nghĩ, 

đang làm,... thì biết được bản chất, năng lượng, sự 

vững bền, đoàn kết, suy vong,... của họ. Có thể từ đó mà 

biết cách đốt lửa, sửa xe, chữa bệnh, hay giáo dục đạo đức 

xã hội,... được tốt, kéo dài được thời gian tồn tại, hưng 

thịnh, hạnh phúc,... . 

    “Có lửa thì mới có khói,..., có ác tâm thì mới có 

phiền não,...”,... – đối với con người,... vọng tâm bên 

trong người khác khó thấy, nhưng nếu đứng trước một 

Hiền Nhân, một bậc Thánh Nhân, đứng trước Thiên Địa 

Quỷ Thần,... thì sẽ không dấu nổi, bản chất như nào thì 

hiện nguyên hình thế đó, cũng giống như chiếc xe hư đứng 

trước một thợ lành nghề, như người bệnh đứng trước một 

bác sĩ giỏi, một thần y,..., không thể che dấu được bản chất. 

    Giả như: Lục Tổ Huệ Năng nói với Ngũ Tổ Hoằng 

Nhẫn: “tâm con thường sanh trí huệ”,..., vì sao tâm 

Lục Tổ... thường sanh trí huệ? – đó là vì người không 

còn ác tâm, trong tâm thanh tịnh, tỉnh sáng, từ bi... 

những thứ đó thì thường sanh trí tuệ. Còn tâm kẻ 

phàm phu thì thường sanh phiền não, vọng tưởng,... 
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bởi bản chất là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến... 

những thứ đó còn tồn tại thì không thể sanh được trí huệ, 

chỉ sanh ra phiền não, sinh ra thập pháp giới chúng sinh, 

sinh ra luân hồi lục đạo,... . Mỗi người thử phản tỉnh tâm 

ý của mình xem, mình sinh ra cái gì?, có cần phải tu sửa 

không? hay để vậy?, muốn thanh tịnh, an lạc,... hay phiền 

não, u buồn,...?, muốn làm Thánh Nhân hay muốn làm 

Phàm Phu,...?, muốn giải thoát hay muốn trôi lăn trong 

luân hồi?,... . 

 

Kẻ phàm dù biết lỗi,... 

Nhưng vẫn khó sửa đổi,... 

Bởi ương ngạnh, cứng đầu,... 

[c tâm... thường sinh khởi,... 

Với cả người... thương mình,... 

Thần, Phật... cưỡi lên lưng,... 

Chẳng ác gì không phạm,... 

Tự hoại các pháp thân,... 

         *** 

Quay lại Tánh thường Biết,... 

Biết các ác nơi tâm,... 

Buông xả, không níu dữ,... 

Trí huệ... liền sanh ra,... 

Biết hối hận, ăn năn,... 

Đạo tâm... liền tăng trưởng,... 

Quỳ xuống chân Thần, Phật,... 

Thì bản ngã tiêu trừ,...! 
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Điểm đến số 92 

 

“hướng tâm ra bên ngoài,...  

hướng đến tột cùng thì diệt vong,... 

Thu tâm vào bên trong,... 

 thu đến tột cùng thì bất diệt,...” 

 

    Hướng tâm ra bên ngoài... chính là chúng ta chạy theo 

phiền não, tập khí... trong tâm của mỗi người,... cũng 

chính là chạy theo kiến thức, thành tựu... của khoa học, của 

cuộc sống xã hội,... – những thứ đó vốn là sản phẩm của 

tạo hóa, của vũ trụ vạn vật... nó vốn mang tính cân 

bằng, tự sinh tự diệt,..., nó được sinh ra đã mang một 

ý nghĩa, vai trò... riêng... dù là hạt cát, cọng cỏ,..., và 

mỗi chúng ta là một trong số đó,... . Cho nên: nếu chạy 

theo để tìm hiểu, để chinh phục,... thì mãi mãi không thể 

tìm hiểu được, mãi mãi không thể chinh phục được,... – bởi 

muôn loài, vạn vật... trong vũ trụ... có tính độc lập, tự chủ, 

tự quyền,..., sự tồn tại và ý nghĩa khác nhau,..., nếu xâm 

phạm vào nhau thì tự khắc sản sinh xung đột, mâu 

thuẫn,... làm mất cân bằng, hài hòa... trong xã hội, trong 

vũ trụ,... dù là giữa người với người, giữa người với muôn 

loài, vạn vật,... hay giữa vạn vật với nhau,..., xâm phạm 

đến tột cùng tức hướng tâm ra truy cầu... đến tột cùng thì 

ắt hủy diệt lẫn nhau,... . 
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    Thu tâm vào bên trong... chính là kẻ tu hành xả bỏ 

phiền não, tập khí... trong tâm,... cũng chính là xả bỏ việc 

truy cầu kiến thức, thành tựu... của khoa học, của cuộc 

sống xã hội,... để tâm trở nên chất phát, trong lặng... thể 

nhập với chân tánh, bản thể của vũ trụ vạn vật,... . Con 

người, vạn vật... đều như vậy thì không còn xung đột, mâu 

thuẫn,..., trời đất tự hài hòa, hoa trái... ăn không hết,... 

. Vũ trụ, vạn pháp... trong tâm hay bên ngoài thì 

chúng đều cùng một thể, cùng tính chất vô thường, 

sinh diệt, không có vĩnh hằng,... – nếu bỏ thứ hư giả ấy 

đi thì mới tới được thứ không hư giả, thứ vĩnh hằng... đó là 

bản thể của nó, cho nên: thu tâm đến tột cùng thì bất diệt, 

bởi chân tánh, bản thể... ấy là bất diệt,... . 

 

Không sống nơi chân tánh,... 

Trong tâm thuận phiền não,... 

Ngoài tâm ưng truy cầu,... 

Thích can thiệp vào nhau,... 

Ắt mâu thuẫn, hỗn loạn,... 

Kẻ phàm... hãy nên biết,... 

           *** 

Sống được nơi chân tánh,... 

Trong tâm được linh tịch,... 

Ngoài tâm được tùy duyên,... 

Biết tôn trọng vạn vật,... 

Trời đất... ắt dưỡng dục,... 

Bậc Thánh, Trí... mới hiểu,...! 
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Điểm đến số 93 

“nếu bạn muốn hiểu một người...  

hãy nhìn vào tâm ý, hành vi... 

 của người sống bên cạnh họ, của con vật  

mà họ nuôi,... . 

Muốn biết đạo lực... của bậc sư trưởng,  

cha mẹ... hãy nhìn vào tâm ý, hành vi...  

của học trò, con cái... của họ,... . 

Muốn biết đạo đức chung... 

 của một đất nước, một xã hội... hãy nhìn vào 

 tâm ý, hành vi... của dân chúng...  

sống trong đất nước, xã hội... ấy” 
 

    Giả như: một người nuôi một con vật lâu năm, thì 

hành vi con vật đó sẽ phản ánh tương đối chính xác tâm 

tính của người chủ... nuôi nó, như: 

-     Thấy nó sợ sệt, run mình, lẩn trốn... khi ta cầm 

roi thì biết nó hay bị ăn đòn, tính người chủ của nó 

có thể là nóng nảy, thích động chân tay,... . 
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-     Thấy nó khờ khạo, kém thông minh... thì biết 

chủ nó cũng không lanh lợi, sâu sắc,... 

-     Thấy nó tinh quái, linh hoạt... thì biết chủ nó 

cũng năng động, thông minh,... 

-     Thấy nó biết sợ, nghe lời... thì biết chủ nó 

nghiêm khắc, chủ nó hiểu tâm tính nó,... 

-     Thấy nó ngang bướng, không biết sợ... thì biết 

chủ nó nhu nhược, yếu hèn, không giám đánh nó, 

dăn nó... để chỉ dạy nó,... 

-     Thấy nó thoải mái, vui vẻ... thì biết chủ nó điềm 

đạm, an nhiên,... 

-     ... 
 

    Không những là con vật, mà tất cả mọi thứ xung 

quanh một con người... (từ đồ vật, cách sắp xếp đồ vật,... 

cho đến tâm tình của những người xung quanh họ,...) đều 

có thể phản ánh được bản chất của họ, chỉ cần tinh ý nhận 

ra thì dễ dàng hiểu được tương đối mọi sự trên đời,... . 

    Giả như:  

     +  Người phụ nữ thì họ khó che dấu được cảm xúc, 

tâm tư... cho nên cảm xúc, tâm tư... của họ... sẽ nói lên bản 

chất của người chồng mà họ ở bên cạnh,... . Như: 

-     Họ hay tức giận, hờn rỗi... thì người chồng này 

thiếu quan tâm, thiếu lời khuyên dạy, chia sẻ... tới 

vợ,... 

-     Họ hay nói xấu chồng với người khác,... thì 

người chồng này không được chính trực cho lắm, 

hay quát tháo, trách móc... tới vợ,... 

-     ... 
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     +   Cũng như vậy là...  

-     Người dân là sự phản ánh... đối với chính 

quyền của họ,... . 

-    Sự động loạn, tệ nạn... trong xã hội là sự phản 

ánh...  đối với năng lực, sự ổn định, thịnh vượng... 

của xã hội đó,...  

-     Trong tâm chúng sinh thì phiền não, tập khí... 

là sự phản ánh... đối với đạo lực, trí lực,... .  

-     Trong thiên nhiên thì thiên tai, bệnh dịch... là 

sự phản ánh... đối với nghiệp chung, đức chung, 

phước chung... của tất cả chúng sinh nơi đó,... . 

-     Trong vũ trụ thì sự va đập, sinh diệt... của vạn 

vật, tinh cầu, ngôi sao... là sự phản ánh... đối với sự 

tồn tại của tiểu vũ trụ, đại vũ trụ,... . 

-     ... 

    Tổng quan lại là... những người sống chung trong một 

gia đình, một tập thể, một đất nước, một xã hội, hay trong 

vũ trụ vạn vật,... người người, vật vật... trong đó đều có 

sự tương tác với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau,... là nhất 

định, nhìn vào một thứ được rõ thì sẽ biết thứ còn lại ra 

sao... – giống như muốn biết hình tướng thì có thể nhìn cái 

bóng của hình tướng ấy qua gương vậy. Nhà Phật nói: 

“tướng từ tâm mà sinh ra”,... cho nên “tâm thế nào thì 

tướng thế ấy”, “tâm tốt như Phật thì tướng đẹp như 

Phật, tâm ác như ma thì tướng xấu như ma”, có gì khó 

hiểu?,... . Vì thế mà những ai đang đứng đầu gia đình, 

tập thể, đất nước, xã hội... thì hãy có được cái nhìn 

tinh tế, sâu sắc... để hiểu được bản chất của con người, 

sự việc... xung quanh mình, hiểu được cái còn tồn tại, 
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thiếu sót... thì từ đó mới có thể giúp ích, cống hiến... 

được cho mọi người, cho xã hội... được tốt. Và để có 

được cái nhìn tinh tế, sâu sắc... ấy thì ngay bản thân mỗi 

người... hãy trở nên trong sạch lại, thành một cái tâm tốt, 

một tấm gương tốt... thì mọi người, vạn vật... xung 

quanh tự khắc được ảnh hưởng tốt đẹp, có đúng vậy 

không?,... . 

 

Vạn sự và vạn vật,.. 

Đều ảnh hưởng lẫn nhau,... 

Tương sinh thì trường tồn,... 

Tương khắc thì hoại diệt,... 

         *** 

Con người, hay chúng sinh,... 

Tương phản như chân, vọng... 

Gương sáng thì vật sáng,... 

Tâm sáng thì sự an,...! 
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Điểm đến số 94 

 

“tất cả đạo lí thế gian...  

xuất phát từ một tấm lòng 

 biết yêu thương mọi người, yêu thương  

muôn loài, vạn vật,... 

Tất cả đạo lí xuất thế gian... 

 xuất phát từ việc mong muốn mọi người,  

muôn loài, vạn vật... hiểu được chân tướng  

của vũ trụ nhân sinh, 

 đạt được sự giác ngộ và giải thoát” 

 

    Nhân đạo và thiên đạo... thuần khiết, là nơi để nói 

đến đạo lí thế gian,..., nói đến sự yêu thương, gắn bó, đoàn 

kết... của con người, muôn loài, và vạn vật... trong cái đại 

tự nhiên,... với nhau. Nó xuất phát từ những con người... 

có sự hồ nghi và giải nghi (tiểu nghi, tiểu ngộ...) về 

nhân đạo, thiên đạo,... để tiến đến sự giác ngộ, chứng 

đắc nhân đạo, thiên đạo,... ấy (tức nhập vào dòng thánh, bồ 

tát... không còn bị chi phối bởi nghiệp lực... bởi không còn 
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tham, sân, si..., họ theo nguyện lực của họ mà giáo hóa 

chúng sinh,...). Từ đó mà khởi tâm, xuất lời... là đạo lí 

thế gian, đem trí tuệ đến cho con người,..., giúp con 

người... hiểu nhân đạo, thiên đạo... mà có được cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc, thái bình,... . 

    Đạo vô ngã... thuần khiết, là nơi để nói đến đạo lí 

xuất thế gian,..., nói đến việc xuất li sinh tử luân hồi, 

buông bỏ mọi sự rằng buộc, dính mắc... đối với hết thảy 

con người và vạn vật... trong càn khôn vũ trụ,... . Nó xuất 

phát từ những con người... có sự chánh nghi và giải 

nghi (đại nghi, đại ngộ...) về chân tâm, tự tánh, bản 

thể của vũ trụ vạn vật,... để tiến đến sự giác ngộ, chứng 

đắc đạo vô ngã... ấy (tức việc thành Phật, Chúa.... thoát li 

khỏi lục đạo, thập pháp giới,...). Từ đó mà khởi tâm, xuất 

lời... là đạo lí xuất thế gian, đem trí huệ đến cho con 

người,..., giúp con người... hiểu đạo vô ngã.. mà có được sự 

thanh tịnh, hỷ lạc, giải thoát,... . 

    Nếu bạn không nói được lời đạo lí thế gian nào thì 

có nghĩa bạn chưa giác ngộ nhân đạo, thiên đạo,..., 

nếu bạn không nói được đạo lí xuất thế gian nào thì 

có nghĩa bạn chưa giác ngộ đạo vô ngã,..., là trong 

tâm của bạn vẫn đang chấp giữ những ý niệm về 

tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến,... mà trí tuệ chưa thể 

khai mở được,... – nhưng chỉ cần bạn khiêm hạ lại để học 

hỏi thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết,... . “Con người... 

không chịu sửa đổi thì mãi là chỉ kẻ phàm phu,... 

nhưng chịu sửa đổi thì lập tức thành bậc hiền thánh, 

khi trí tuệ được khai mở thì sẽ đem lại được lợi lạc 

cho chúng sinh, vạn vật...” . 
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Đạo người và đạo trời,... 

Tuy hai... lại là một,... 

Giúp chúng sinh an bình,... 

Giúp vạn vật dung hòa,... 

         *** 

Đạo vô ngã là khác,... 

Vẫn dung hòa vạn vật,... 

Nhưng lại chẳng dính mắc,... 

Chỗ ấy là giải thoát,...! 
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Điểm đến số 95 

“khi một người, một xã hội...  

bị xâm hại, tổn thương... 

 thì không phải do người khác, xã hội khác...  

gây ra, mà là do chính họ tự hại mình,...” 

    Khi sự động loạn... trong xã hội gia tăng, con người 

thiếu trí tuệ... sẽ đổ thừa cho người khác, xã hội khác gây 

ra..., nhưng kì thật đó là do chính mình, chính xã hội 

mình,... . 

    Giả như:  

-     Chúng ta thường ăn phải củ, quả... độc hại do 

bên nước ngoài tràn vào và trách nước họ độc ác, 

âm mưu xâm lược... - vậy người nước nào kiểm 

dịch để cho củ, quả... ấy lưu thông vào?, người 

nước nào vận chuyển, buôn bán... cho người 

dân của mình?,... chẳng lẽ đều là người nước 

họ?,... . Đó là do đạo đức nghề nghiệp, lương 

tri,... chưa được tốt, chưa làm tròn trách nhiệm, 

bổn phận... của người kiểm dịch, đứng sau đó là 

ngành kiểm dịch... của nước đó, sau là đạo đức, 

lương tri... của người vận chuyển, buôn bán..., họ 

vì lợi nhuận mà hại chính dân tộc của mình,..., nếu 

người kiểm dịch tốt, không cho hàng hóa độc hại 

tràn vào được, người vận chuyển, buôn bán... 

không vận chuyển, buôn bán... hàng hóa độc hại 
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đấy... thì thử hỏi có ai ngộ độc, bệnh tật vì chất 

độc,... không?, có đúng thế không?,... . 

-     Như ca nhạc, giải trí, phim ảnh... mang đến cho 

người dân, trẻ em... những hình ảnh kích dục, kiêu 

gợi, tà dâm... làm tâm dâm vọng... của đại chúng xã 

hội tăng cao,..., dẫn đến sự ảnh hưởng lớn trong 

tâm thức và sinh ra nhiều hệ lụy như phá thai, 

đánh ghen,..., các tệ nạn trong mọi xã hội đều chiếm 

tới 70% là nguyên nhân xuất phát từ việc mất đi 

hạnh phúc hôn nhân gia đình, tình yêu,..., từ sơ hở 

đó mà kẻ xấu xâm hại đất nước, xã hội mình... – đó 

là do người nước nào?,... . 

-     ... 

    “Nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm tha hóa 

nhân tâm và động loạn xã hội... là do mỗi người, mỗi 

xã hội... không đề cao việc hàm dưỡng đạo đức mà 

ra”, nếu việc này có thể làm tốt thì ngăn chặn được mọi sự 

ác độc, âm mưu xâm lược... của mọi kẻ thù “ngay từ 

đầu”,..., mọi thứ trong xã hội dần sẽ trở nên cân bằng, ổn 

định, hài hòa,..., nhân loại toàn người nhân đức thì nhân 

loại được an hưởng thái bình  – đó là đạo lí rõ ràng rồi 

vậy... . 

Tự mình hại mình,... 

Giữa trời kêu oan,... 

Khác gì kẻ ngốc,... 

Ăn cướp, la làng?,.. 

.... 

Ai sẽ cảm thông?... 

Ai sẽ cảm thông?...! 
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Điểm đến số 96 
 

“có vô lượng phương pháp, con đường... 

 để trở về với chân tâm, tự tánh..., 

 với căn nguyên, bản thể...  

của vũ trụ vạn vật,...  

- chỉ cần người tu... trở về được rồi,  

đắc đạo rồi... thì ắt tự có nhiều phương cách 

 thiện xảo, lập pháp, lập đường...  

cho chúng sinh... bám vào mà tu hành... 

 để tiến về sự giác ngộ và giải thoát” 
 

 

    Chúng ta thấy trên thế gian, có rất nhiều tôn giáo, 

trong tôn giáo cũng có rất nhiều phương cách tu tập khác 

nhau,..., nhưng chân lí của sự giải thoát thì chỉ có một, vậy 

cái nào sai?, cái nào đúng?, chẳng lẽ đúng hết sao?,... . 

    Nhân duyên, nghiệp tội, căn cơ, thời kì xã hội, phong 

tục tập quán,... của mỗi người... là mỗi khác, các pháp thì 

giống như món ăn vậy, người này hợp món này, người 

khác hợp món khác,..., không ép người khác ăn được món 
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họ không thể ăn được,... – chính vì vậy mà có nhiều 

phương cách, con đường... tu tập khác nhau để phù hợp với 

nhiều nhóm căn cơ trong xã hội,... . 

    Giả như: trong pháp môn thiền tông. Đối với người 

Trung Hoa thì họ thích nói thẳng, làm ngay, không vòng 

vo,... nên thiền tông ở đó mang tính chất mãnh liệt, cứng 

rắn,..., như có người hỏi Phật là gì?, thiền sư đáp: “cục cứt 

khô”, hỏi đại ý Phật Pháp là gì?, thì lại ăn gậy,..., nếu là 

người Việt Nam thì có chấp nhận được không?, người 

chưa thông đạo thì không thể chấp nhận được, đối với 

người Việt Nam thì ban đầu cũng phải minh bạch, nhưng 

ngay sau cái minh bạch đó là sự uyển chuyển, nhẹ nhàng, 

khéo léo, an ủi... thì mới chấp nhận, giống như thiền tông 

trúc lâm vậy. Còn bên Nhật Bản thì họ lại thích huyền bí, 

thanh cao, ngôn từ ẩn ý, nghệ thuật..., cái gì cũng thích có 

chữ đạo đằng sau, như thiền đạo, võ đạo, trà đạo, kiếm 

đạo,..., cho họ tu theo kiểu việt nam, trung quốc... thì họ rất 

nhàm chán, và không tu nữa,... – đó chính là người truyền 

đạo phải khéo léo, tùy duyên, tùy người, tùy chỗ,... mà có 

được phương pháp phù hợp. Nhưng cuối cùng của sự tu 

hành là đều hướng họ tới sự thanh tịnh tuyệt đối, dẹp bỏ đi 

phiền não, tập khí,... mà tới được sự giác ngộ và giải thoát. 

Chỗ giải thoát ấy Khổng Tử gọi là Thiên Lí,..., Lão Tử gọi 

là Đại Đạo, Vô Vi,..., Chúa gọi là Đức Chúa Trời,..., Phật 

gọi là Chân Tâm, Tự Tánh,..., nếu bạn cũng đến cái chỗ 

căn nguyên, bản thể... đó rồi thì bạn thích gọi nó là gì 

thì tùy bạn, hạt đậu, hạt cải... cũng được,..., đó chỉ là 

cho nó một cái tên gọi mà thôi, không nên chấp nhất,... . 

Sau này có tôn giáo nào xuất hiện đi nữa, pháp môn, con 
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đường... nào xuất hiện thêm đi nữa, hay của chính bạn lập 

ra (nếu bạn đã đạt được sự giác ngộ và giải thoát), hay của 

bất kì ai đi nữa,... thì cũng phải “dung hòa chúng lại với 

sự chân chánh, đại đồng...”, “và tất nhiên là thứ tà 

ma, bất chánh... phải sáng suốt nhận ra mà buông bỏ 

kịp thời,...” . Tất cả phải hiểu được đến sự rốt giáo đó, 

không được chê bai, hay rời bỏ... thứ gì cả,... – thì đó mới là 

Đại Đạo, Đại Đạo dung chứa tất cả, bao dung tất 

cả,..., nhưng lại không bị chấp chặt, dính mắc... vào 

một thứ gì, nếu để tâm bị dính mắc vào thứ gì thì dễ xa rời 

tất cả những thứ còn lại, như vậy có tu thì là hành tiểu đạo 

thôi không phải là hành đại đạo, có giải thoát thì chỉ giải 

thoát một phần bé nhỏ thôi không đạt đến sự giải thoát 

hoàn toàn,... bởi “chỉ có đại đạo thì mới có đại giải 

thoát, tiểu đạo thì chỉ có được tiểu giải thoát thôi,...”. 

    Khi bạn đắc đạo rồi thì bạn sang Châu Âu... bạn sẽ là 

Chúa,... nói pháp của Chúa, sang Ấn Độ thì sẽ là Phật,... 

nói pháp của Phật,..., sang Trung Hoa... thì là Khổng Tử, 

Lão Tử,... nói pháp của Khổng Tử, Lão Tử,..., sang việt 

nam thì là Phật Hoàng Trần Nhân Tông,... nói pháp thiền 

tông việt nam,..., hay bạn ở trong nhà bạn thì bạn nói 

pháp phù hợp với người nhà, ra ngoài xã hội thì nói 

pháp phù hợp với xã hội,... . Có vô lượng phương pháp, 

con đường... để diễn bày, chỉ điểm... như vậy - miễn sao là 

người nghe cảm thấy an vui, sự tu được tiến bộ,..., tiến bộ 

đến cùng cực thì tất cả đều về cùng một chỗ, chỗ đấy 

chính là cái chân tâm, bản thể của chính mình, của vũ 

trụ vạn vật... mà thôi, qua sông thì lụy đò, dùng pháp 

xong rồi thì xả pháp, có ai tới nhà rồi mà vẫn mang 
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trên mình thứ đưa mình tới được đâu?,... – hãy hiểu 

cho thông suốt thì mới tới được cái đại tu hành. 

 

Từ nơi bản thể,... 

Vạn pháp khởi sinh,... 

Có sinh, có diệt... 

Kẻ ngu chấp nhất,... 

Người ngộ lặng im,... 

        *** 

Không chấp nơi pháp,... 

Tâm thể sáng, lặng,... 

Thuận duyên mới dùng,... 

Ai cũng được vậy,... 

Thiên hạ đại đồng,...! 
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Điểm đến số 97 

 

“kẻ nào cho rằng nhận thức, tư tưởng...  

của mình là đúng... rồi đi chê bai, chỉ chích...  

người khác... nhằm bảo vệ nhận thức,  

tư tưởng... ấy,...  

- thì kẻ ấy là con cháu của ma vương,... tới  

để phá hoại chánh pháp, gây rối xã hội,...” 
 

 

    Đức Phật dạy: thời kì mạt pháp tà ma thuyết pháp 

nhiều như cát sông hằng,... . Chúng ma có tập khí phá 

phách, sân giận... rất mãnh liệt, chỉ chờ sức tỉnh giác của 

con người... yếu đi là chúng lập tức lộng hành, tìm đủ mọi 

gian cách để nhiễu nhương,..., biểu hiện rõ rệt nhất của 

chúng là truyền bá nhận thức, tư tưởng... một cách cố 

chấp, bảo thủ,..., phỉ báng, công kích... tất cả những vị 

đại đức, cao tăng, lãnh đạo... trong xã hội,..., nhằm 

gây rối loạn đức tin của bách tính, chúng sinh..., phá 

hoại đường tu của những người còn sơ học, tâm chưa 

được vững, trí chưa được sâu,... khiến cho họ bỏ chánh 

theo tà, chấp mê bỏ ngộ,... . 
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    Con trâu ăn cỏ cũng chính là chánh pháp, con bọ hung 

ăn phân cũng là chánh pháp,..., đó là đối với mỗi chúng 

sinh thì cái đúng sai... trong họ là khác nhau,..., “kể cả là 

giữa người với người,...”, nếu chấp vào nhận thức, tư 

tưởng... của mình cho là đúng đắn, phỉ báng nhận thức, tư 

tưởng... của người khác, cho họ là sai..., rồi cuối cùng là 

gây mâu thuẫn, oán nghiệp,... – đó chẳng phải là việc làm 

của con cháu nhà ma quỷ... hay sao?, bắt trâu không ăn 

cỏ mà ăn phân, bắt bọ hung không ăn phân mà ăn 

cỏ,..., việc làm đó có đúng đắn không?, có từ bi 

không?, có tùy duyên không?, có đúng chánh pháp 

không?,... . 

    Một người tu hành chân chính,... họ sẽ luôn giữ sự im 

lặng, họ biết tôn trọng mọi nhận thức, tư tưởng... của tất 

cả mọi chúng sinh, vạn vật..., nếu có ai chân thành hỏi 

pháp... thì họ mới chia sẻ trong sự an vui, nhẹ nhàng,..., 

không cố chấp, bảo thủ, không chỉ trích đích danh ai đó như 

kẻ tà ma (giám chỉ trích đích danh ai đó là sai điều gì... thì 

chỉ có Phật, Bồ Tát, Alahan... mới giám làm, bởi cái họ 

nhìn nhận là sự đúng đắn tuyệt đối,..., họ nói ra là để bảo 

vệ chúng sinh... thoát khỏi sự quấy nhiễu của chúng ma 

(Như Phật bảo vệ ngài A Nan khỏi nạn Ma Đăng Già 

vậy...),..., người chưa đắc đạo... thì hạn chế, hoặc không 

nên chỉ đích danh bởi dễ gây oán, tạo nghiệp... lắm, cùng 

lắm thì chỉ nên ám chỉ, nói khéo, nhẹ nhàng... đủ để mọi 

người hiểu bản chất của chân tướng... là được rồi),... bởi 

họ không chấp vào tư tưởng, nhận thức..., kể cả là cái 

mà họ nói, bởi họ hiểu vạn pháp là giai không, họ 
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không còn khù khờ... mà đi tranh cãi, bảo thủ... làm gì 

cả. 

    Cho nên, mỗi công dân của một nước... đều phải sáng 

suốt để nhận ra những kẻ mang dã tâm phá phách đất 

nước, xã hội... ấy..., để bảo vệ dân chúng của nước mình, 

gia đình mình,... . Mỗi người tu hành cũng phải sáng suốt 

để nhìn ra kẻ yêu ma, tà thuyết... mà bảo vệ được chánh 

pháp của tôn giáo mình, đức tin của mình, tâm tánh của 

mình,... – đó còn là trách nhiệm của mỗi công dân, của mỗi 

tín đồ... không thể thoái thác, vô trách nhiệm... . 

    Vậy làm sao để có thể nhận ra tà thuyết?,..., và làm sao 

để có thể loại bỏ tà thuyết ra khỏi xã hội?... . 

-     Để nhận ra tà thuyết thì chúng ta xem xét, nó 

có công kích, chỉ chích đích danh ai không?, nó có 

cứng nhắc, bảo thủ quan điểm không?, có chủ động 

lôi kéo tín đồ, người dân... không?, có hứa hẹn bất 

kì điều gì không?... những việc làm ép buộc, phan 

duyên, gây căng thẳng, chia rẽ... ấy rõ ràng 

không phải là hành vi của bậc Quân Tử, Thánh 

Hiền... làm. 

-     Để lại bỏ tà thuyết khỏi xã hội,... thì đơn giản là 

mặc kệ nó, không quan tâm, bình phẩm hay chia sẻ 

nó cho ai mà sập bẫy của chúng, lây lan giúp 

chúng,..., con bọ hung ăn phân thì cứ mặc nó ăn 

phân, con trâu ăn cỏ thì cứ mặc nó ăn cỏ,... mắc 

chi mà ta can thiệp vào làm gì?,..., con bọ hung 

kêu cả thế giới phải ăn phân và lúc nào nó cũng hò 

la như vậy thì chẳng lẽ ta làm người ta cũng nghe 

nó ăn phân sao?, rồi đi bàn tán việc ấy cho người 
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khác sao?... . “Ta không cho sự giả dối, tà ác... 

một giá trị nào cả... thì dần dần tự nó cũng tiêu 

biến, con bọ hung kêu mãi, xúi dục mãi... không 

ai nghe thì đến lúc nó mỏi miệng nó phải thôi 

chứ?,...”,... - và đối với bất kì kẻ tà ma,... nào cũng 

vậy, họ nói là quyền của họ (quyền tự do ngôn 

luận,...) nhưng nghe hay không là quyền của ta 

(quyền độc lập, tự chủ...), là sự sáng suốt của ta 

(đức hạnh, trí tuệ...) có đủ để giữ mình hay 

không?, giữ gìn xã hội của mình được an ổn 

hay không?... . 

-     ... 

    Nếu người nào cảm thấy mình đang trong chánh pháp, 

mà vẫn còn thấy mình còn ưa chỉ chích, công kích... ai đó,... 

thì phải hiểu rằng đạo tâm của mình còn rất nhỏ, chưa 

dung chứa được tất cả pháp, chưa thoát ra được đúng 

sai, chánh tà,..., chưa dung chứa được con bọ hung, 

con trâu, kẻ tà ma,..., và nên phản tỉnh lại để tiến tu, 

không theo cái tập khí phàm phu, tà mà kia trong mình 

nữa,... – đó là lòng từ bi phải trải khắp càn khôn, 

không còn bờ mé..., tâm ấy mới thật là tâm thoát tục 

của bậc Trí Thánh... . 
 

 

Tà mà gây nhiễu nhương,... 

Bởi tính chấp kiên cố,... 

Lòng sân hận nặng nề,... 

Tâm chẳng được an tĩnh,... 

Đi phá phách muôn nơi,... 
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          *** 

Bậc thánh thì im lặng,... 

Khí tiết tự thanh cao,... 

Tùy thời mới ban pháp,... 

Xây đức trong vạn vật,... 

Lòng từ trải muôn nơi,...! 
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Điểm đến số 98 

“vũ trụ vạn vật... vốn là Phật Giới...  

- mà chúng ta chẳng hề hay biết,...” 

 

    Phật Giới... (thế giới Vô Vi, Đại Đồng, Đại Đạo, 

Thiên Đàng, Cực Lạc...) là bản thể của vũ trụ vạn 

vật... . Giả như: Phật Giới... là một tấm gương lớn thì cả 

vũ trụ vạn vật... chỉ như một hạt bụi vô cùng nhỏ bám trên 

tấm gương ấy, nhỏ tới mức chúng ta không cần để ý đến 

nó khi nhìn vào tấm gương, giống như nó không tồn tại 

vậy,... . Nếu tâm trí của bạn có thể rộng lớn tới vô 

lượng... thì cả vũ trụ... bạn cũng chỉ xem nó như một 

hạt bụi kia vậy mà thôi, chẳng hề để tâm, chẳng hề 

khởi niệm,... – bởi tấm gương thì quá lớn, một hạt bụi nhỏ 

bé chẳng thể làm mờ đi hình ảnh được soi chiếu. 

    Cũng như vậy: Tự tánh, chân tâm... của chúng sinh 

cũng giống như tấm gương, hạt bụi nhỏ bé kia giống như 

phiền não (vọng tưởng, phân biệt, chấp trước...) bám vào 

bản tâm của chúng sinh. Một khi tu hành ngộ đạo, kiến 

tánh..., nhận ra gương sáng... nơi mình thì mọi phiền não... 

tự nhiên mà tan biến, mất giá trị,... – đó là ai ai cũng vô 

ngã... thì chính là phật giới,..., là cực lạc, thiên 

đường... rồi vậy. 

    Vạn tướng, vạn pháp, vạn vật... đều là thứ hư giả, 

khi tự tánh... hiển lộ thì thứ hư giả ấy lập tức biến 

mất - đó là tri kiến Phật,... . Vì Chư Phật... sống trong 

tri kiến ấy cho nên tất cả đều là Phật Giới,... - còn chúng 
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sinh mê lầm, chỉ thấy tướng... mà chẳng thấy tánh... thì tất 

cả đều là vật chất, bị ngăn ngại,..., nhìn vào gương thì chỉ 

thấy hạt bụi, thấy phiền não... mà chẳng thấy được cái bổn 

lai diện mục... của chính mình,... . 

 

Vũ trụ tuy lớn, 

Chỉ như hạt bụi, 

Bám trên tấm gương, 

Người trí chẳng thấy, 

Kẻ mê lại tường. 

       *** 

Sống trong hạt bụi, 

Bẩn thân, bẩn tâm, 

Lấy làm vui sướng, 

Vô thường ập tới, 

Sầu khổ, bi ai... . 

       *** 

Người trí tâm sáng, 

Sống nơi bản thể, 

Tự tại, vô ngại,... 

Không sầu, không khổ,... 

Càn khôn trong tay ! 
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Điểm đến số 99 

“Phật Tánh đồng khắp thái hư..., 

Một khi ngộ tánh thì trấn động mười 

phương thế giới,...” 

    Trở về với bản thể của vũ trụ vạn vật,... là việc sớm 

muộn cũng hoàn thành của mọi chúng sinh,... . Khởi 

nguồn của việc đó chính là lúc ngộ tánh, biết được bản 

thân có tự tánh Phật,..., tin hiểu được bản thân có thể trở 

thành Phật, không còn nghi ngờ,... – tâm ấy một khi đã 

ngộ, Phật Tánh xuất ra thì trấn động khắp mười phương 

thế giới,..., bởi nó cùng cái chất bản thể với tâm tánh Chư 

Phật,..., họ sẽ lặng lẽ gia hộ người ngộ tánh,..., chỉ cần 

người ấy kiên trì thì Phật Quả... chẳng còn cách xa. 

    Việc tu đạo, ngộ tánh... là việc tiêu trừ phiền não,..., 

“thấy biết vô lượng phiền não... là ngộ đạo, giảm đi 

vô lượng phiền não tới cùng cực, vô vi... là đắc đạo”, 

“ngộ đạo thì chấn động càn khôn, đắc đạo thì hòa với 

càn khôn làm một”, kẻ tu phải biết mở rộng tâm lượng, 

từ bỏ chấp trước, phân biệt, đoạn dục dưỡng tánh,... thì 

sớm ngày thành đạo. 

Bởi vô minh, nên chẳng thấy tánh,... 

Thấy vô minh rồi, tánh liền tỏ,... 

Tỏ tánh rồi, Chư Phật cùng biết,... 

Cùng biết rồi, các pháp dần tan,... 

Đã tan rồi, Phật Tánh diệu dụng,... 

Diệu dụng rồi, chúng sinh làm Phật,...! 
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Điểm đến số 100 

 

“đại trí chẳng ở chỗ học mà đạt được,... 

Đại đạo chẳng ở chỗ rèn mà đạt được,...” 

 

    Đại trí, đạo đạo... vốn đồng với chân tâm, tự 

tánh..., cho nên nó không dính giáng gì tới tư tưởng, 

nhận thức, vọng tâm,... của con người,... .  

    Sở học là gắn liền với những thứ tư tưởng, nhận thức, 

vọng tâm... đó, sở rèn cũng là rèn lấy những thứ học được 

đó mà đạt được cái an lạc, hạnh phúc tự lập ra bởi nó, 

nên khi nó thay đổi hay mất đi... thì thứ học được, an lạc có 

được,... cũng theo đó mà tiêu tan, và cuối cùng lại trở về 

với cái phiền não, bất an... ban đầu. Cho dù có kiến thức 

rộng như biển cả, cảnh giới tâm có cao như bầu trời, có trở 

nên uyên thâm, đạo mạo ra sao,... thì nó cũng là thứ vô 

cùng nhỏ bé và cạn cợt,... – “chẳng biết ngoài kia là cả 

một vũ trụ rộng lớn, chẳng biết ngoài cái vũ trụ rộng 

lớn là cả một bản thể vô tận,...”.  

    Kẻ thật sự có trí thì hãy vứt bỏ tất cả đi, kể cả cái gọi là 

uyên thâm, đạo mạo,... – bởi nó chỉ là những hình tướng 

giả lập,... mà con người... tạo ra bởi vọng thức, tình ý... mà 

thôi. Nếu chân thật xả bỏ, thì tâm tánh... hiện tiền, 

không còn dung chứa bất kì thứ gì nữa thì ngay đó mà 

sống, đó mới chân thật là đang hướng tới cái đại trí, 

đại đạo (tức sự giải thoát). 
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    “Đại trí... thì không còn thứ gì để phán xét đến nữa, 

chỉ là một tâm tánh tỉnh sáng vậy thôi. Đại đạo thì không 

còn lý nào để rèn nữa, chỉ là một tấm lòng từ bi, thương 

yêu... vậy thôi”. Dùng pháp thì xả pháp, qua sông thì bỏ 

thuyền,... – chỉ có bậc thượng căn, thượng trí... mới giám 

ngay đó để sống, chẳng phiền nhiễu, tạo chuyện... như kẻ 

phàm tình, ưa lí sự, chưa có cái ngộ lớn,... nên còn nương 

tựa, bám víu,... vào văn tự, hình tướng,... mà lấy làm thứ 

an ủi tâm tư vô thường của mình. 

 

Học thấu vạn sự, chưa phải đại trí,... 

Rèn xong muôn pháp, chưa phải đại đạo,... 

Sự, pháp... giả lập, trí, đạo... phàm tình,... 

Kẻ chấp mê muội, biết một bỏ mười,... . 

               *** 

Thật trí không học, thật đạo không rèn,... 

Tuy chỗ chơi vơi, Chư Phật cùng ở,... 

Thể tánh sáng suốt, vô cùng diệu dụng,... 

Xả bỏ chấp trước,..., trí, đạo... vẹn tròn,...! 
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Điểm đến số 101 
 

     “Tâm tánh giác sáng... thì mới có thể 

 

biến vô lượng phiền não thành vô lượng trí huệ,..., 

 

 biến vô lượng tội ác thành vô lượng đức năng...” 

 

    Tâm tánh chúng sinh khi không tỉnh giác thì là mê 

muội,..., khi tâm mê muội... thì tạo nghiệp, làm ác, không 

biết hóa giải nghiệp tội, chạy theo nghiệp thức... mà không 

biết dừng nghỉ,... .  

    Nhưng khi tâm tánh tỉnh giác thì nhận biết được 

phiền não đang khởi sanh, lượn lờ... kia, từ đó mà biết phải 

trái, đúng sai, thị phi, danh lợi,... - biết được cái gì nên 

làm, cái gì nên bỏ,... mà dần tiêu trừ được nghiệp tội,... . 

“Vì phiền não là vô lượng nên nhận biết được thứ vô 

lượng ấy chính là trí huệ vô lượng (tâm giác thì 

chuyển thức thành trí,…), vì tội ác là vô lượng nên 

sửa cho hết thứ vô lượng ấy chính là đức năng vô 

lượng,... – đó chẳng phải là biến vô lượng phiền não, 

tội ác... thành vô lượng trí huệ, đức năng... hay sao?”. 

    “Vô lượng trí huệ chính là đại trí, vô lượng đức 

năng chính là đại đạo,...” . “Vô lượng trí huệ, vô lượng 

đức năng... sinh ra bởi tâm tánh giác sáng... cũng tức 

là đại trí, đại đạo... là từ chân tâm, tự tánh mà diệu 

dụng ra bên ngoài”.  

    Khi ngộ tánh,... thì kẻ tu mới đầu thấy chới với quá, 

không thấy chỗ trụ nào cả, thân tâm biến đâu hết cả rồi?,... 
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mà có phần hoảng sợ,... - đó là bởi vì lâu nay (vô lượng 

kiếp tới giờ,...) ta quen thói phải dựa dẫm vào thứ gì đó, 

cảnh giới nào đó,... nay chúng bặt tăm thì chới với,... đó là 

chuyện bình thường thôi. Nhưng ngay chỗ không tâm... 

ấy, chỗ tâm tỉnh sáng, trong lặng... ấy mới chính là 

chỗ mà mười phương Chư Phật cùng ở, ngay chỗ đó 

mà sống thì sức giác lớn mạnh, khi sức giác đủ mạnh 

thì diệu dụng của tự tánh sẽ phát huy, mọi pháp sẽ 

đều thông hiểu, mây vô minh, nghiệp tội... sẽ tiêu tan 

dần đi, con đường thành Phật... là đang sáng tỏ dần 

rồi.  

    “Lấy chỗ không có tâm để sống với vạn tâm đó là 

đại trí,..., lấy chỗ không có chỗ trụ để an trụ đó là đại 

định, là đại đạo,... – thấy mà không thấy, trụ mà 

không trụ,..., đó là chỗ thấy, là chỗ trụ... chân thật khi 

sống nơi chân tâm, tự tánh...”. 

Phiền não không sợ,... 

Tội ác không sợ,... 

Chỉ sợ tâm này,... 

Còn chấp, còn giữ,... 

Không tỉnh, không sáng,... 

        *** 

Thể tánh tỉnh, sáng,... 

Không còn chấp, giữ,... 

Giám nhận, giám sống,... 

Không còn ngăn ngại,... 

Kẻ ấy giải thoát,... ! 

 

               ***_HẾT_*** 
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 Nội dung chính của tác phẩm: 

 

     Tác phẩm này nằm trong bộ sách  Những Điểm 

Đến Của Nhận Thức mà tác giả đang xây dựng. Cơ 

sở chính để xây dựng bộ sách dựa trên tất cả đạo lý, 

giáo lý... hay sự giáo dục nhân đức tốt đẹp của con 

người, của mọi tôn giáo, không có sự phân biệt. 

     Tác giả lấy sự thể hội về cuộc sống,..., đặc biệt về 

Nho Giáo, về Phật Giáo để xây dựng bộ sách Những 

Điểm Đến Của Nhận Thức. 

    ... 

     Mỗi tập Những Điểm Đến Của Nhận thức đều 

có một trăm lẻ một điểm đến chia làm hai phần. Phần 

một là phần CON NGƯỜI (gồm 75 điều) - chủ yếu 

nói đến những gì thuộc về tâm hồn của con người và 

cách nhìn nhận đạo lý để tu dưỡng bản thân. Phần 

hai là phần XÃ HỘI (gồm26 điều) - chủ yếu nói đến 

những góc nhìn thẳng tới bản chất của xã hội để mỗi 

người có cách ứng sử tốt hơn tới xã hội ! 
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 Những tư tưởng cụ thể để viết bộ sách: 

 
 

     “Muốn” mọi người hiểu hơn về bản thân mình. 

     “Muốn” mọi người có được sự thức tỉnh của tâm 

hồn, có một cuộc sống chủ động, đối sử hòa ái với 

nhau. 

     “Muốn” mọi người hướng đến và thấy được tầm 

quan trọng của đạo phật đối với dân tộc. “bởi sự 

trường tồn và mạnh mẽ của dân tộc có đóng góp vô 

cùng to lớn của đạo phật và bởi đó là con đường lĩnh 

hội trí tuệ và rèn luyện đạo đức vĩ đại nhất của nhân 

loại”. 

     “Muốn” mọi người tìm hiểu và rèn luyện giáo lý 

phật pháp, ít nhất là để thấy đó là giá trị văn hóa số 

một của nhân loại theo một cách nhẹ nhàng, từ đó 

giúp mọi người phát triển được nhiều nhận thức tốt 

đẹp đối với mọi người đối với xã hội với môi 

trường... . 

     ... 

     “Muốn” mọi người yêu thương nhau. 

     “Muốn” mọi người phần nào đó hiểu được bản 

chất “chân tướng vũ trụ nhân sinh” – hay hướng tới 

cái “ngộ đạo” để tu dưỡng bản thân, hướng đến cái 

vô ngã để an vui – tự tại – giải thoát ! 

 


