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Chú giải Kinh Kalama

Xin chào tất cả mọi người. Lại một ngày nữa dành 
cho những người mới thực hành. Mỗi khi tôi nói 
chuyện, hay nghĩ về một bài nói chuyện hay bất cứ sự 
hướng dẫn nào cho những người mới tập thiền, tôi 
đều cố gắng nghĩ lại những ngày xa xưa, từ rất rất lâu 
trước kia, khi tôi sống ở Miến Điện và mới bắt đầu 
bước chân vào đạo, chập chững tập hành thiền. Bởi vì 
các bạn biết đấy, điều đó rất quan trọng. Có lần tôi 
đọc được một bài thơ của một thiền sư Nhật Bản, nó 
nhắc nhở tôi sự quan trọng phải nghĩ lại những thời 
xa xưa ấy mình đã như thế nào. Bài thơ có một câu 
như sau: “Đã có lần tôi còn trẻ, từ lâu thật lâu trước 
kia”. Vì vậy, nếu tôi nói chuyện với các bạn từ thực tế 
hiện tại của tôi bây giờ, thì rất có thể tôi sẽ không hiểu 
được những khó khăn của các bạn – những người 
mới bước chân vào thiền. Một câu thơ đã nhắc nhở 
tôi điều đó.

Mấy ngày trước, tôi đã nghĩ lại những ngày mình mới 
chập chững tập thiền, học đạo. Và ngay cả bây giờ, về 
một mặt nào đó, tôi vẫn còn là một người mới. Cuộc 
hành trình vẫn chưa kết thúc. Tôi đã đi được một 
đoạn đường dài, nhưng vẫn còn cả một đoạn đường 
dài trước mắt nữa… Khi còn trẻ, tôi luôn cố gắng 
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khám phá và tìm hiểu mọi thứ: tư tưởng, triết học, tôn 
giáo… và đọc rất nhiều sách. Tình cờ, có một lần tôi 
đọc qua một cuốn sách mỏng. Tôi không nhớ là mình 
có cuốn sách đó từ đâu, có thể từ một hiệu sách nào 
đấy. Nó rất rẻ, chỉ 1 Kyat tiền Miến Điện ngày đó, 
chừng khoảng 20 xu bây giờ. Tôi đọc nó, và cuốn sách 
ấy đã thực sự khiến tôi bị sốc. Nó giống như một cơn 
động đất vậy. Và sau khi đọc xong, tôi không thể đợi 
thêm chút nào được nữa, có cơ hội, một ngày nghỉ tôi 
đã cầm theo cuốn sách ấy và đi lên núi. Mỗi khi có 
một việc gì đó thật quan trọng, thật sâu sắc cần suy 
nghĩ, tôi đi lên núi, một nơi rất yên tĩnh và bình yên, 
cách xa thành phố. Điều đó rất quan trọng. Một 
khoảng cách tách biệt như thế là rất quan trọng. Môi 
trường và hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến suy 
nghĩ của bạn rất nhiều. Khi bạn đi xa đến một nơi thật 
yên tĩnh và bình yên, nơi không có cái gì liên quan 
đến con người, chỉ có thiên nhiên, cây cối… nhất định 
bạn sẽ cảm thấy vô cùng khác biệt. Vì vậy tôi đi đến 
nơi đó, trên núi cao, và đọc lại cuốn sách ấy thật 
chậm, từng câu từng chữ một, bằng cả hai thứ tiếng: 
tiếng Anh và tiếng Miến Điện, vô cùng thú vị. Tôi đọc 
bản tiếng Miến và rồi đọc lại bản tiếng Anh. Về sau tôi 
tìm thấy bản gốc trong kinh điển Pali, kinh nguyên 
thuỷ, đọc lại nó nhiều lần và còn dịch lại lần nữa, bởi 
vì tôi nhận ra bản dịch đầu tiên tuy không tồi, nhưng 
không chính xác lắm.

Tôi đã dịch bài kinh đó với sư U Dhammadina vào 
năm 1985, không lâu lắm, mới 12 năm trước, bởi vì tôi 
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rất thích bài kinh này, và đến giờ tôi vẫn còn thích. Và 
đây là bản dịch của bài kinh ấy. Bạn có thể băn khoăn: 
“Đó là bài kinh gì nhỉ? Tại sao Ngài kể về nó nhiều 
thế mà chẳng nói tên”. Hãy để các bạn nghi ngờ và tự 
tìm hiểu. Bạn hãy đợi, đúng rồi hãy đợi đã.

Khi tôi kể về bài kinh này với một người bạn, vốn 
cũng là một người tự do về tư tưởng, người có tư 
tưởng tự do nghĩa là không phải là thành viên của một 
hiệp hội tôn giáo nào. Anh ấy thực sự là người đi tìm 
hiểu và phát hiện. Khi tôi nói với anh ấy về bài kinh 
này, anh ấy nói: tôi đã trở thành một người Phật tử, 
và điều đó chỉ tốn 20 xu. Và anh ấy kể cho tôi một câu 
chuyện y hệt như của tôi. Một ngày, khi anh ấy đang 
đi bộ ở Yangon, ở vỉa hè bên lề đường, người ta bày 
bán những cuốn sách cũ, có rất nhiều sách cũ và anh 
ngồi xuống chọn xem có cuốn nào hay không để đọc. 
Và anh tìm thấy cuốn sách mỏng này, mua với giá 20 
xu – tiền Miến Điện khoảng 1 Kyat. Và anh nói, sau 
khi đọc xong cuốn sách đó, anh đã theo đạo Phật. Để 
trở thành một Phật tử, bạn không cần một nghi lễ nào 
hết, không cần phải có một tu sỹ đứng ra làm lễ để 
biến bạn thành một Phật tử. Nếu bạn thích những lời 
dạy của Đức Phật và thực hành nó, thế là đủ. Không 
một nghi lễ nào, không một quyền lực nào có thể biến 
bạn thành một Phật tử. Bạn không cần điều đó. Rất 
nhiều tự do, bạn thấy đấy.

Cuốn sách đó nói gì? Nếu bạn dành cho tôi đủ thời 
gian, tôi thực sự muốn kể thêm về nó. Đó là một bài 
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kinh ngắn, thực ra chỉ vài trang. Mỗi khi đến đây nói 
chuyện, tôi luôn có hai khó khăn. Một là phải nói tiếng 
Anh, và hai là không có đủ thời gian. Tôi có thời gian, 
nhưng tôi muốn hỏi các bạn: “Các bạn có thời gian 
không? Có thể nghe tôi nói khoảng 1 tiếng rưỡi 
không?” Bởi vì, thực ra đó là thời gian của các bạn. 
Tôi đến đây vì các bạn. Các bạn đến đây để nghe một 
bài Pháp về thiền và để hành thiền. Vì vậy, tôi sẵn 
lòng ở lại đây chừng nào các bạn cần. Và nếu các bạn 
cho phép tôi nói khoảng 1 tiếng rưỡi, tôi sẽ nói về bài 
kinh này một cách chi tiết. Bởi vì có thể tôi sẽ không 
có cơ hội để nói với các bạn về chủ đề này một lần 
nữa, một chủ đề rất quan trọng và thú vị. Vì vậy, xin 
hãy kiên nhẫn, nếu các bạn phải đi thì cũng OK.

Bài kinh này, trong tiếng Pali gọi là Kalama sutta. Tôi 
tin rằng nhiều người trong số các bạn đã từng đọc qua 
nó. Nhưng điều rất quan trọng là các bạn hãy đọc lại 
bài kinh này nhiều lần và hãy suy nghĩ sâu sắc. Và hãy 
ứng dụng tinh thần của bài kinh này trong những 
hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, tìm ra những ý 
nghĩa sâu sắc hơn của nó, cách mình hiểu và vận dụng 
nó như thế nào. Thực ra chỉ đọc, chỉ nghe một ý 
tưởng thì không đủ, điều quan trọng là phải sống với 
nó, cảm nhận nó – sống với nó, điều đó rất quan 
trọng. Nếu bạn sống với nó, nó sẽ ảnh hưởng đến 
cuộc sống của bạn, nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.

Tôi muốn đọc qua một vài câu quan trọng, diễn giải và 
thảo luận về ý nghĩa của nó cùng các bạn, bởi vì đối 
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với những người mới, mà không chỉ những người 
mới mà bất cứ ai đi tìm chân lý, tìm kiếm con đường 
đúng đắn, cũng cần phải biết điều này. Đây là lời chỉ 
dẫn mà Đức Phật đã đem đến cho bất cứ người nào 
hữu duyên.

Phần mở đầu, cũng như thường lệ, Ngài Ananda 
tường thuật lại. “Như vậy tôi nghe”. Ngài Ananda nghe 
bài Pháp này từ Đức Phật, bởi vì Ngài và Đức Phật 
đã có thoả thuận với nhau trước đó. Khi Ngài Ananda 
xin Đức Phật ban cho một số ân huệ, Ngài đã xin, mỗi 
khi Đức Thế Tôn thuyết bài Pháp nào ở đâu, nếu như 
lúc đó con không có mặt, xin Đức Thế Tôn hãy nói lại 
cho con nghe bài Pháp đó. Đức Phật đồng ý với đề 
nghị đó. Mỗi khi Ngài đi thuyết pháp ở đâu đó, khi về 
bao giờ Ngài cũng nói lại cho Ngài Ananda: “Này 
Ananda, Như Lai đã thuyết như vầy…”. Đức Phật và 
Ngài Ananda vốn là hai anh em họ, hai anh em rất yêu 
thương nhau. Mối quan hệ của hai người thật vô cùng 
đẹp. Cách hai người hiểu nhau, sống với nhau, sự tôn 
kính và tình thương đối với nhau đã dạy cho chúng ta, 
dạy cho bản thân tôi cách quan hệ với người khác 
như thế nào. Có rất nhiều điều chúng ta có thể rút ra 
từ trong kinh điển Pali và thực sự áp dụng được trong 
cuộc sống, nhưng chúng ta sẽ nói đến điều đó sau này. 
Tôi chỉ còn một giờ để nói tiếp.

Đoạn mở đầu của bài kinh như sau:

“Như vậy tôi nghe.
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Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala, 
cùng với đại chúng Tỳ-khưu, đi đến Kesaputta, thị trấn của 
người Kalama.

Những người Kalama ở Kesaputta được nghe: “Sa-môn 
Gotama là con trai dòng họ Thích Ca, xuất gia từ dòng họ 
Thích ca đã đến Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-
hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi tự mình chứng ngộ, Ngài 
đã giảng dạy cho chư thiên và loài người, hàng tu sĩ và cư sĩ, 
vua chúa cùng thường dân, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp 
toàn hảo từ chặng đầu, chặng giữa, cho đến chặng cuối; Ngài 
đã giảng dạy đời sống phạm hạnh chi tiết và rõ ràng, toàn 
hảo, hoàn toàn tinh khiết. Lành thay, nếu chúng ta được yết 
kiến một bậc xứng đáng được cúng dường như vậy”

Trong bài kinh này, một thời khi Đức Thế Tôn du 
hành ở trong xứ Kosala (Kosala là một vùng, tương 
đương với một bang, thực ra là một nước lớn ở tiểu 
lục địa Ấn Độ), cùng với một hội chúng Tỳ Khưu 
đông đảo, và đến một thị trấn buôn bán của người 
Kalama gọi là Kesaputta. Thị trấn đó gọi là Kesaputta, 
nhưng người sống ở đó được gọi là người Kalama. 
Kalama là tên của dòng họ, một dòng họ lớn nơi đó. 
Người Kalama ở Kesaputta nghe rằng vị ẩn sĩ 
Gottama, con trai của vua Tịnh Phạn, người ta gọi 
Ngài là bậc ẩn sĩ, đã xuất gia và du hành đến 
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Kesaputta. Ẩn sĩ Gottama, người có danh tiếng truyền 
xa như sau: Đức Thế Tôn là người đã đoạn diệt mọi 
phiền não, là bậc xứng đáng được cung kính, cúng 
dường – Ngài là bậc A-la-hán. Ngài đã tự mình chứng 
ngộ được sự giác ngộ hoàn toàn… Ngài đã tự mình 
giác ngộ, không thầy chỉ dạy, đó là điều rất quan trọng 
– Chánh Đẳng Giác.

Ngài là người có trí tuệ và đức hạnh hoàn hảo – Minh 
Hạnh Túc. Bạn thấy đấy, cả hai trí tuệ và đức hạnh 
cùng với nhau – đó là điều quan trọng. Hầu hết mọi 
người nghĩ rằng chỉ có trí tuệ mới thực sự là quan 
trọng, còn đức hạnh thì không đáng kể gì. Không phải 
như thế, cả hai phải đi đôi với nhau. Trí tuệ và đức 
hạnh. Người không có giới hạnh không phải là người 
trí tuệ, dù người ấy có hiểu biết nhiều đến bao nhiêu. 
Một tiêu chí hay một cách để xác định xem một người 
có trí tuệ hay không là hãy nhìn vào hành động, cách 
sống của người ấy. Xem họ có tự gây hại cho chính 
mình và gây hại cho người khác hay không.

Đức Thế Tôn là bậc Thiện Thệ, bởi vì Ngài chỉ nói 
những lời có lợi ích và chân thật – một điều rất quan 
trọng. Bạn không nên nói những lời vô ích. Có rất 
nhiều thứ chúng ta biết, nhưng chẳng có ích lợi, vì 
vậy điều quan trọng là chỉ nên nói những gì có lợi ích 
và đúng sự thật.

Đức Thế Tôn là bậc Thế Gian Giải, bậc hiểu biết thế 
gian. Đây là bản dịch của chúng tôi từ nguyên bản 
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Pali. Ngài là bậc hiểu biết thế gian, hiểu biết con 
người, và hiểu biết cả môi trường nữa. Chữ thế gian 
có rất nhiều nghĩa: thế giới của các chúng sinh, thế 
giới của cảm xúc, tâm thức, thế giới vũ trụ và các 
hành tinh. Ngài là người hiểu biết thế gian theo tất cả 
các nghĩa đó. Ngài hiểu biết tất cả.

Đức Thế Tôn là người giáo hoá vô thượng của những 
con người thích hợp để giáo hoá – Vô Thượng Sĩ 
Điều Ngự Trượng Phu. Với những người thích hợp 
để dạy dỗ, Ngài có thể dạy họ. Điều này rất quan 
trọng. Nếu bạn không phải là người thích hợp để dạy 
dỗ (không có duyên với đạo), không ai có thể dạy 
được bạn hết. Ở trong kinh điển Pali có rất nhiều 
trường hợp, tôi thấy mọi người đến với Đức Phật và 
nói chuyện với Ngài, và Đức Phật nhận thấy người 
này không thích hợp để dạy dỗ. Họ hỏi Ngài những 
câu hỏi, và Ngài cho họ câu trả lời, nhưng họ không 
hiểu được ý nghĩa. Nếu chúng ta sẵn sàng để học hỏi 
thì sẽ có người đến giúp chúng ta – với điều kiện 
chúng ta là phải người thích hợp để dạy dỗ. Đức Phật 
không dạy tất cả mọi người. Đây là điều quan trọng 
cần phải biết.

Đức Thế Tôn là bậc thầy của chư thiên và nhân loại – 
Thiên Nhân Sư. Ngài là một con người giác ngộ – 
Phật. Ngài là người sở hữu nghiệp báo của vô số hành 
động thiện lành đã gieo tạo trong bao nhiêu kiếp quá 
khứ, là người xứng đáng được tôn kính nhất thế gian 
– Thế Tôn.
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Đức Thế Tôn, sau khi tự mình chứng ngộ chân lý và 
thắng trí, đã tuyên bố giáo pháp và con đường diệt 
khổ ấy đến thế gian bao gồm cả chư thiên, phạm thiên, 
vua chúa và bình dân, các hội chúng tu sĩ và cư sĩ… 
Ngài giảng dạy giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn 
hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối, hoàn hảo cả 
về ý nghĩa và câu chữ, và Ngài đã sống một cuộc đời 
hoàn toàn thanh tịnh. Một cuộc đời hoàn toàn thanh 
tịnh. Thực sự, được gặp một bậc A-la-hán như vậy là 
một điều vô cùng ích lợi. Được gặp một con người 
như vậy quả thực là lợi ích khó được. Điều này rất 
quan trọng.

Cái khơi dậy nhiệt tâm thực hành thiền của tôi là 
những con người tôi đã được gặp khi còn trẻ, họ hành 
thiền và rất bình an, tĩnh lặng, thật ân cần, rộng rãi, 
nhân hậu và từ bi. Một số người trong họ là cư sĩ, một 
số là các nhà sư. Gặp gỡ những người như thế quả 
thực đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Cách tốt nhất để học pháp là từ một người đang sống 
với pháp.

Đó là cách tốt nhất, nhưng nếu bạn không thể tìm 
được những người như thế thì bạn vẫn có thể học 
Pháp nhờ đọc sách vở, kinh điển và nghe thuyết 
Pháp.

Sau đó, những người Kalama ở Kesaputta đi đến nơi 
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Đức Thế Tôn đang cư ngụ. Sau khi đến, một số người 
đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, như vậy là chỉ có một 
số người đảnh lễ và ngồi sang một bên. Một số người 
thì chào hỏi những lời chào thân thiện và ngồi vào chỗ 
thích hợp. Ngài có khoẻ không? Ngài vẫn an vui chứ? 
Dòng họ Kalama chào hỏi như vậy. Điều đó cũng là 
thông lệ bình thường. Đức Phật không bao giờ đòi 
hỏi bất cứ ai phải đến và đảnh lễ Ngài. Ngài không 
bao giờ yêu cầu người khác phải cung kính Ngài. Một 
số người đến và chắp tay vái chào Đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Họ không đảnh lễ mà chỉ chắp 
tay. Thế cũng là đủ. Một số người hỏi tôi: “Tôi có phải 
đảnh lễ Ngài không?”. Không cần thiết. Nếu bạn thích 
đảnh lễ thì cũng được. Nhưng nếu bạn không thích 
thì cũng OK, không cần thiết. Một số người xưng tên 
họ của mình rồi ngồi xuống một bên. Đây cũng là một 
điều thú vị cần ghi nhớ để suy nghĩ, nói cho ai đó biết 
họ tên của mình cũng là một cách để thể hiện sự kính 
trọng. Thời ngày xưa, việc đó cũng được coi là thể 
hiện sự kính trọng. Tôi tên là thế này, thế này, bạch 
Ngài, và dòng họ tôi là thế này, thế này. Điều đó nghĩa 
là bạn giới thiệu mình đến người khác để họ biết bạn. 
Cho họ biết bạn là ai. Nếu bạn không nói cho họ biết 
tên họ của mình, nghĩa là bạn đóng kín, không muốn 
mở lòng ra với họ. Bạn không thân thiện. Vì vậy, nói 
cho người khác biết tên của mình cũng là phát một tín 
hiệu thân thiện.

Khi đã ngồi xuống, những người Kalama ở Kesaputta 
thưa với Đức Thế Tôn vấn đề của họ. Và ở đây, họ đã 
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nói lên một vấn đề vô cùng quan trọng. Đối với những 
người mới bắt đầu học đạo, điều đó rất quan trọng. 
Tôi nghĩ các bạn có thể áp dụng vào trong trường hợp 
của chính mình, bởi vì chính bản thân tôi khi còn trẻ 
cũng cảm thấy như thế. Tôi tiếp xúc với rất nhều tôn 
giáo khác nhau. Thành phố nơi tôi sinh ra có những 
người đạo Hồi, người đạo Thiên chúa, đạo Hindu và 
đạo Phật, và còn cả những nhóm tôn giáo khác nữa. 
Tôi đi học ở trường giáo hội Thiên chúa giáo La Mã. 
Vì vậy, tôi đã tìm hiểu rất nhiều giáo lý khác nhau. Khi 
lớn lên tôi bắt đầu đọc sách. Tôi đọc tất cả các loại 
triết học, và cảm thấy vô cùng rối rắm. Càng đọc càng 
rối, không biết cái nào đúng cái nào sai nữa.

Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kalama ở Kesaputta 
bạch Thế Tôn:

– Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi đến 
Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của 
mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, 
chê bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, và một số Sa-môn, Bà-la-
môn khác cũng đi đến Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói 
sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm 
người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Ðối với họ, bạch 
Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ phân vân: “Trong 
những Tôn giả Sa-môn này, ai nói sự thật, ai nói sai sự 
thật?”

Đây là câu hỏi quan trọng của họ. Người Kalama hỏi, 
kính bạch Đức Thế Tôn, có rất nhiều Sa môn và Bà la 
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môn, những nhà tu hành, đến Kesaputta. Họ có thể đi 
thành từng nhóm, từng đoàn với nhau. Tôi nghĩ vùng 
Kesaputta này là một vùng đầu mối giao thông, có lẽ 
rất giống với Melbourne. Những đoàn tu sĩ này đến 
Kesaputta, họ tuyên truyền giáo lý và quan điểm của 
họ, nhưng những quan điểm và giáo lý của các tôn 
giáo khác thì họ đả kích, phê phán. Rất nhiều người 
đến, rất nhiều quan điểm khác nhau, họ giảng giải giáo 
lý của họ và phê phán giáo lý của người khác là sai 
lầm, họ coi thường các giáo lý khác, khinh miệt và đả 
kích. Hãy nghĩ về điều đó mà xem. Con người thường 
làm những việc như thế đấy.

Khi nghe họ tuyên truyền rồi phê phán lẫn nhau, 
trong lòng người Kalama thực sự nảy sinh nghi ngờ 
và không chắc chắn. Quá nhiều tôn giáo và quá nhiều 
quan điểm khác nhau. Nếu bạn lắng nghe tất cả các 
tôn giáo, nhất định bạn sẽ cảm thấy y hệt như những 
người Kalama ngày ấy. Trong số những tu sỹ ấy, ai là 
người nói lên chân lý, ai là người sai lầm, bởi vì 
đương nhiên là không phải tất cả mọi người đều đúng 
cả. Có người nói: “Ồ tất cả đều giống nhau cả thôi 
mà”. Tất cả mọi con đường đều dẫn đến cùng một 
đích đến. Bạn biết đấy, không thể như thế được. Hãy 
suy nghĩ thật trung thực mà xem. Ai đúng, ai sai bây 
giờ. Rất khó nói. Rất nghi ngờ.

– Ðương nhiên, này người Kalama, các con có những nghi 
ngờ! Ðương nhiên, này người Kalama, các con có những 
phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các con 
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đương nhiên khởi lên phân vân.

Đức Phật nói, thực ra các bạn nghi ngờ và không 
chắc chắn cũng là điều hợp lý. Trong những vấn đề 
đầy nghi ngờ như vậy, thì sự không chắc chắn sẽ phải 
khởi sinh. Bởi vì nó là vấn đề đáng nghi ngờ, nên nó 
không chắc chắn. Ở đây, chúng ta cũng sống trong 
một đất nước nhỏ, chúng ta cũng tiếp xúc với đủ loại 
tư tưởng và quan điểm, tôn giáo, chính trị, triết lý và 
khoa học y như người Kalama ngày xưa ấy.

Đức Phật nói: “Này người Kalama, các con chớ có tin điều 
gì chỉ vì được nghe điều đó nhiều lần; chớ có tin chỉ vì đó là 
truyền thống; chớ có tin bởi vì đó là lời đồn; chớ có tin bởi vì 
điều đó đúng với sách vở và kinh điển truyền tụng; chớ có tin 
bởi vì nó nghe có vẻ hợp lý; chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với 
một hệ thống triết lý, tư tưởng; chớ có tin bởi vì lý luận logic 
và suy diễn; chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với quan điểm 
của mình; chớ có tin bởi vì người nói điều đó có vẻ là người 
đáng tin; chớ có tin bởi vì người đó là thầy của mình”.

Đây là phần quan trọng Đức Phật dạy tiếp:

 “Nhưng này, người Kalama, khi các con tự mình biết rằng, 
những hành động này là bất thiện, là đáng chê trách, bị người 
trí chỉ trích, những hành động này khi chấp nhận và thực 
hiện sẽ dẫn đến gây hại, bất hạnh và đau khổ, thì này người 
Kalama, các con hãy từ bỏ những hành động ấy”.

Tôi đã đọc qua toàn bộ đoạn kinh đó, bây giờ chúng ta 
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hãy suy xét từng điểm Đức Phật nói. Những tiêu chí 
để xác định lời dạy nào là đúng hay sai là vô cùng 
quan trọng. Tất cả những người hướng đến một cuộc 
sống tâm linh và tu tập tâm linh cần phải suy xét kỹ về 
những tiêu chí này.

Chớ vội tin chỉ vì bạn đã được nghe điều gì đó nhiều 
lần, được nghe nhiều người nói như vậy. Con người 
thường tin vào rất nhiều thứ khi họ bị tuyên truyền, 
khi được nghe đi nghe lại nhiều lần. Đó chính là điều 
mà ngành quảng cáo thương mại vẫn thường làm. Khi 
bạn tiếp xúc với một cái gì đó nhiều lần, nó sẽ ăn sâu 
vào trong tâm bạn một cách hoàn toàn vô thức. Rồi 
bạn sẽ tin vào nó, bạn sẽ yêu thích nó. Khi quảng cáo 
một nhãn hiệu nào đó, họ thường vẽ lên một bảng 
quảng cáo thật lớn và dựng ở ven đường, bạn lái xe 
qua, thậm chí còn chẳng thèm chú ý đến nó nữa, 
nhưng cứ đi qua đi lại vài lần, nó đã thâm nhập vào 
tâm trí bạn lúc nào không biết. Bạn xem TV, bất cứ 
thứ gì trên đó, không chỉ là các tư tưởng tôn giáo mà 
bất cứ loại tư tưởng nào cũng có thể thâm nhập và 
chiếm hữu toàn bộ tâm trí bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến 
thái độ, hành vi, đến suy nghĩ của bạn, ảnh hưởng đến 
cuộc sống của bạn và cả hạnh phúc hay đau khổ của 
bạn nữa. Bạn sẽ cảm nhận điều đó như thế nào? Bạn 
sẽ tiếp nhận nó như thế nào đây? Chúng ta phải tiếp 
xúc với quá nhiều thứ mỗi ngày. Không hề hay biết, 
những tư tưởng ấy đã len lén xâm nhập vào trong tâm 
mình từ lúc nào không biết, và chúng ta tin rằng mình 
thích nó. Chúng ta tin rằng điều đó là đúng, làm sao 
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chúng ta biết nó là đúng hay không? Lặp đi lặp lại 
nhiều lần, bạn tin vào một điều gì đó bởi vì bạn được 
nghe đi nghe lại nhiều lần.

Chớ có tin chỉ vì điều đó là truyền thống. Đây cũng là 
điều rất quan trọng, khi bạn quan sát mọi người, ngay 
cả chính bản thân bạn, có thể ở đất nước này con 
người cởi mở và tự do hơn. Nhưng hầu như ở bất cứ 
nơi nào trên thế giới, con người thường tin vào cái gì 
đó chỉ đơn giản bởi vì nó là truyền thống, là tục lệ. 
Truyền thống nghĩa là cha mẹ bạn tin điều đó, ông bà 
tin, cụ kỵ tin, thầy giáo bạn tin, thầy của thầy giáo bạn 
tin vào điều đó. Bạn nghĩ: điều này nhất định đúng, 
bởi vì họ đều tin vào nó, từ những người nghèo khó 
đến những người đáng kính cũng đều tin cơ mà – bởi 
vì họ tin nên chắc nó phải là đúng, vì vậy tôi cũng tin.

Chớ tin vì truyền thống, chớ tin vì lời đồn đại. Lời 
đồn nghĩa là lời nói của người khác, là lời người khác 
tường thuật lại. Tôi nghe có người nói rằng anh ấy nói 
anh ấy biết rõ chuyện đấy, nhưng đấy là tôi nghe từ 
anh ta. Đó là thông tin loại hai, rất nhiều thứ chúng ta 
tin vào chỉ là những thông tin loại hai như vậy.

Chớ có tin chỉ vì nó phù hợp với sách vở, kinh điển 
truyền tụng. A… điều này rất quan trọng. Bất cứ cuốn 
sách nào. Khi muốn tìm ra xem điều này điều nọ là 
đúng hay sai, chúng ta luôn luôn có một chỗ để tham 
khảo, đối chiếu, ồ, trong sách này, sách nọ, ở trang số 
bao nhiêu đấy, đã nói điều này. Bất cứ loại sách vở tôn 
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giáo nào, ngay cả sách Phật Pháp, ngay cả kinh điển 
Pali – cũng chớ có vội tin. Làm sao bạn thực sự biết 
được mọi thứ trong sách vở, kinh điển là đúng? Hàng 
ngàn năm đã qua, làm sao bạn biết lỡ đâu có người đã 
thêm bớt cái gì vào trong đó thì sao? Nó có thể là kinh 
điển Pali, hay bất cứ kinh điển tôn giáo nào khác, hay 
là bất cứ văn bản, công trình nghiên cứu khoa học nào 
– ngày nay con người tin tưởng quá mức vào khoa 
học, ồ, nhà khoa học nọ, nhà bác học kia, người đã 
được giải thưởng Nobel đã nói như vậy đấy…Vì vậy, 
điều ông ấy nói nhất định là đúng, ông ấy biết. Tiêu 
chí đánh giá đúng sai đó hoàn toàn sai lầm, nó không 
thể được chứng minh theo cách đó, nhất là những 
việc liên quan đến pháp hành tâm linh hay tôn giáo.

Chớ có vội tin chỉ vì nó hợp logic, đây cũng là một 
điểm quan trọng. Tính hợp lý, logic là một sản phẩm 
của con người tạo ra, đôi khi sự logic lại rất nực cười, 
lúc khác nó lại có vẻ rất hợp lý. Tôi cố ý dùng chữ 
“đôi khi”, hãy chú ý đến chữ “đôi khi” này, đôi khi nó 
rất OK. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ. Hãy xem để xây 
được toà nhà này cần bao nhiêu thời gian? Ba tháng? 
Cứ cho là ba tháng đi. Để làm xong trong ba tháng 
cần bao nhiêu người? Cứ cho là cần khoảng 20 người. 
3 tháng nghĩa là 90 ngày, nếu tôi cho bạn 200 người, 
bạn có thể làm xong trong vòng 9 ngày được không? 
Không thể. Nhưng theo lý luận logic thì điều ấy có thể 
làm được. Về mặt tính toán, chúng ta tăng số lượng 
người gấp 10 lần, và rút ngắn thời gian xây đi 10 lần. 
Nếu tôi cho các bạn 2000 người thì sao? Có thể hoàn 
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thành xây dựng trong vòng 1 ngày không? Về mặt 
toán học, điều đó hoàn toàn có thể được. Nhưng thực 
tế thì đó lại là chuyện vô lý, nó logic nhưng lại không 
thực tế.

Có những điều hoàn toàn phi lý, nhưng lại có trong 
thực tế. Đó là những ví dụ trong khoa học, tôi sẽ cho 
các bạn vài ví dụ như vậy, chắc các bạn hẳn đã nghe 
đến sự phân cực. Bạn biết sự phân cực nghĩa là gì 
không? Nó là những tia ánh sáng đi xuyên qua một 
mặt phẳng, chỉ một mặt phẳng thôi. Chẳng hạn ánh 
sáng chiếu xuyên qua một mặt phẳng bằng nhựa trong 
suốt. Khi chiếu xuyên qua, đường đi của ánh sáng 
không phải là xuyên thẳng qua mặt phẳng đó, mà nó 
bị lệch đi một góc, gọi là sự phân cực của ánh sáng. 
Khi chúng ta đặt nghiêng tấm nhựa phẳng, thì những 
tia sáng chiếu vuông góc sẽ không thể nào đi qua, 
nhưng những tia sáng chiếu theo chiều ngang lại có 
thể đi qua. Nhưng khi để hai tấm nhựa trong suốt đó 
gần nhau, điều gì sẽ xảy ra? Các tia sáng vẫn xuyên 
qua cả hai đúng không? Về mặt logic, nó có thể đi 
qua. Nhưng, ở đây có một chữ “nhưng” rất quan 
trọng. Nếu bạn đặt thêm một tấm nhựa thứ ba nữa, 
ánh sáng không thể đi qua, tại sao? Bởi vì nó đã bị 
đóng lại, ánh sáng bị chặn, dù bạn có thay lại bao 
nhiêu tấm nhựa nữa, ánh sáng vẫn bị chặn (bởi vì ánh 
sáng đã bị lệch góc qua 2 tấm nhựa, nên sẽ bị phân 
cực đi chứ không xuyên qua được tấm nhựa thứ ba).

Nhưng không, khi bạn làm thí nghiệm sẽ thấy, bạn 



21

vẫn có thể nhìn xuyên qua cả ba tấm nhựa. Sự việc 
nghe chẳng logic tý nào, chẳng có lý một chút nào. 
Nhưng thực tế lại xảy ra đúng như thế. Tôi đã đọc 
nhiều cuốn sách về sự phân cực ánh sáng, tôi muốn 
biết nguyên nhân tại sao có hiện tượng đó, họ giải 
thích điều đó bằng toán học theo nhiều cách, nhưng 
đến tận bây giờ tôi vẫn chịu không thể nào giải thích 
được. Nhưng rõ ràng về mặt lôgic, nó không thể xảy 
ra được. Thời đại ngày nay, chúng ta được huấn 
luyện để suy nghĩ một cách lôgic, vì vậy, mỗi khi có cái 
gì đó không khớp với cách suy nghĩ của chúng ta là 
chúng ta liền cho rằng: “Điều đó là không thể”. Trong 
thiền tập, có rất nhiều thứ không hề lôgic, không hợp 
lý một tý nào, nếu suy luận lôgic nó sẽ chẳng có ý 
nghĩa gì. Vì vậy, khi hành thiền, chúng ta không được 
suy luận lôgic. Chỉ thuần tuý kinh nghiệm nó, cảm 
nhận nó. Khi bạn hành thiền, hãy buông bỏ suy luận. 
Có rất nhiều thứ trong thiên nhiên, trong vũ trụ mà 
chúng ta không thể giải thích theo suy luận lôgic 
được.

Chớ có tin chỉ vì điều đó phù hợp với một hệ thống 
triết lý, một hệ tư tưởng nào đó. Hệ thống triết lý, hệ 
thống suy luận như phương pháp suy luận của 
Descartes-nghi ngờ một cách có hệ thống. Ông là một 
người rất hoài nghi; ông thường suy nghĩ xuyên qua 
vấn đề một cách hệ thống và kết luận điều gì đó là vô 
lý. Nếu bạn nghiên cứu bất cứ một hệ thống triết lý 
nào, bạn sẽ thấy nhà triết gia luôn cố chứng minh rằng 
lý luận của ông ta là thực sự chặt chẽ. Tôi đã từng đọc 
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và nghiên cứu các hệ thống triết học của rất nhiều 
triết gia khác nhau. Có ba triết gia nổi tiếng mà tôi đọc 
nhiều nhất, và cả ba đều có những kết luận khác nhau 
về triết học, cả ba đều tự cho rằng lý luận của mình là 
chặt chẽ và logic nhất. Thế thì tại sao lại có ba kết luận 
khác nhau? Nếu chúng ta suy nghĩ thực sự logic thì 
phải thấy rằng: họ xuất phát từ cùng một điểm, nếu 
đúng lôgic, nhất định họ phải có cùng một điểm đến. 
Thế thì tại sao lại có tới những ba kết luận khác nhau? 
Thật thú vị, điều này đã nói lên tất cả. Chớ có tin chỉ 
vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý nào đó.

Chớ có tin điều gì chỉ vì đã suy xét kỹ lưỡng về sự 
hợp lý.

Chớ có tin bởi vì nó phù hợp với quan điểm của chính 
mình, hay còn gọi là định kiến. Đôi khi chúng ta có 
quan điểm của riêng mình. Khi gặp một ai đó có quan 
điểm giống của mình, nếu bạn đúng, bạn đúng thì 
nghĩa là tôi cũng đúng. Bạn đồng ý. Khi nghe ai đó 
đồng ý với mình, bạn cảm thấy mình đúng và anh ta 
cũng đúng. Nhưng đó không phải là tiêu chí để xác 
định sự thật.

Chớ có tin chỉ vì người nói điều đó có vẻ là người 
đáng tin. Đây cũng là một điểm rất quan trọng. Khi 
chúng ta đi nghe diễn thuyết, nghe thuyết pháp hay 
bất cứ buổi nói chuyện nào. Chúng ta nhìn lên họ, ồ, 
diễn giả này là người học rất cao, có rất nhiều bằng 
cấp, có nhiều danh hiệu. Chớ có tin chỉ vì người đó có 
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vẻ là người đáng tin. Chỉ là có vẻ là người đáng tin, 
bạn chẳng bao giờ thực sự biết được họ như thế nào. 
Đôi khi chúng ta nghĩ: người này có rất nhiều đệ tử. 
Ông ấy lãnh đạo cả một cộng đồng tín đồ đông đảo. 
Ông ấy có rất nhiều nhóm tín đồ khác ở khắp nơi trên 
thế giới. Ông ấy là một vị thầy vĩ đại. Lãnh đạo của 
nhiều nước trên thế giới là đệ tử của ông ấy. Họ theo 
ông, kính tín ông, họ đồng thuận với ông. Điều đó 
nghĩa là họ nghĩ vị thầy này nhất định đúng. Điều bạn 
nghĩ nhất định là đúng. Rất nhiều người trẻ tuổi suy 
nghĩ theo cách đó. Khi họ ngưỡng mộ, sùng tín một ai 
đó, họ không còn suy nghĩ gì nữa. Họ chỉ tin vào mọi 
điều người ấy nói.

Chớ có tin chỉ vì vị tu sĩ đó là thầy của bạn. Từ “vị tu 
sĩ” ở đây các bạn có nhớ không. Nó có mặt ngay trong 
đoạn đầu tiên của bài kinh. Thực ra vị tu sĩ  đó là để 
chỉ Đức Phật. Đức Phật thường được gọi là một vị ẩn 
sĩ, một vị tu sĩ. Chớ có tin chỉ vì vị tu sĩ đó là thầy của 
bạn. Nghĩa là chớ có tin một người nào đó hoàn toàn, 
chỉ vì lý do người ấy là thầy của mình, ngay cả đó là 
Đức Phật. Đó không phải là tiêu chí để xác định sự 
thật. Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này.

Nhưng, này người Kalama, khi các con tự mình biết 
rằng… Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Hãy nghĩ 
xem Đức Phật nghĩ như thế nào khi Ngài nói những 
điều này. Chớ có vội tin. Khi còn trẻ, rất nhiều người 
đòi hỏi tôi phải tin họ, nhưng tôi luôn từ chối. Chính 
vì vậy tôi là một người rất khác người. Cha mẹ tôi, họ 



24

hàng tôi, các thầy giáo của tôi luôn đòi hỏi tôi phải tin 
họ và nghe theo họ. Đôi lúc tôi thật là khó xử. Khi đọc 
được những lời dạy này của Đức Phật, nó làm cho tôi 
cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và nghĩ về Đức 
Phật, tôi lại đi lên núi, đọc lại cuốn sách mỏng đó và 
suy nghĩ về Ngài. Tôi thực sự không biết Đức Phật là 
ai. Hồi đó tôi còn rất trẻ. Chỉ là một người hoàn toàn 
mới, bắt đầu chập chững đọc và tìm hiểu. Tôi nghĩ 
người này, dù người đó là ai chăng nữa, cái người 
được gọi là Đức Phật này nhất định phải là một người 
có nội tâm rất mạnh mẽ, không thể là một con người 
yếu đuối. Ngài có rất nhiều năng lượng bên trong, rất 
nhiều sức mạnh nội tâm và rất nhiều tự do. Ngài tự do 
để cho mọi người tìm hiểu Ngài một cách thoải mái. 
Chỉ những người hoàn toàn tự do và giải thoát mới có 
thể cho phép người khác tự do soi xét, tìm hiểu về 
mình như thế. Nếu chúng ta cảm thấy bên trong mình 
yếu đuối, bất lực, nếu bạn không có được sức mạnh 
nội tâm, thì bạn sẽ thường đòi hỏi người khác phải tin 
vào bạn. Khi có người cứ luôn đòi người khác phải tin 
mình hoàn toàn, điều đó cho thấy, người đó thật sự 
yếu đuối, người đó không có tự do, không giải thoát. 
Điều đó cho thấy người đó phụ thuộc, dựa dẫm vào 
những người tin theo họ. Anh ta muốn người khác 
phải tin anh ta, bởi vì anh ta không thể tự tin vào 
chính mình. Vì vậy, nếu bạn thực sự hiểu được chân 
lý, nếu bạn thực sự mạnh mẽ, nếu bạn thực sự độc 
lập, bạn sẽ không đòi hỏi ai phải tin theo bạn hết. Bạn 
để họ tự tìm hiểu.
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Hãy nghĩ về những nét tính cách đó của Đức Phật mà 
xem. Rất nhiều lần, ngay cả đến bây giờ, khi đọc kinh 
sách, tôi vẫn thường nghĩ về Đức Phật, nghĩ về cái 
tâm của Ngài, nghĩ về sự tự do và giải thoát của Ngài. 
Khi đọc bài kinh này, tôi đã nghĩ: đây là con người 
mình có thể kính trọng. Giờ đây tôi đã tìm ra được 
một người để mình kính tín. Mặc dù Ngài đã mất từ 
lâu rất lâu, nhưng trong tâm tôi luôn có sự liên hệ với 
Ngài. Tôi kính tín Ngài. Bởi vì tất cả mọi người xung 
quanh tôi đều luôn tìm cách ép buộc tôi phải tin theo 
họ, họ không cho tôi đủ tự do để tự tìm hiểu. Họ luôn 
luôn nói với tôi về những cái họ biết: mày nói muốn tự 
tìm hiểu, mày biết được những cái gì nào, mày cứ làm 
như mày biết nhiều lắm ấy… Nhìn xem chúng nó kìa, 
chúng nó đều tin theo hết kia kìa. Tại sao mày không 
chịu tin? Đó là cách họ nghĩ, đó là lôgic của họ.

Hãy nghĩ về chính bạn mà xem. Bạn có thể cho phép 
một ai đó, một người trong gia đình, con trai, con gái 
hay vợ, chồng mình, hay anh em, bạn đồng nghiệp của 
mình có được tự do ấy hay không? Bạn có cho người 
khác quyền tự do tìm hiểu, tự do tin hay không? Có 
thể bạn biết cái gì là đúng và người đó không biết. 
Bạn có thể để cho người ấy quyền được tự do tìm 
hiểu hay là áp đặt cái đúng của mình lên họ, bắt họ 
phải chấp nhận cái đúng của mình? Bạn có tôn trọng 
quyền tự do của họ hay không?

Đó cũng là một điều quan trọng. Khi đọc bài kinh này, 
tôi đã từng nghĩ Đức Phật quả thật rất tôn trọng 
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người khác. Ngài tôn trọng nhân phẩm, tôn trọng con 
người. Chính vì vậy mà tôi tôn kính Ngài. Bất cứ 
người nào không tôn trọng tôi như một con người, tôi 
không thể tôn trọng được người ấy. Tôi từ chối. Tôi 
có thể còn là một người ngu tối và không hiểu biết, 
nhưng tôi cần sự tôn trọng đó để tìm hiểu sự thật. 
Không có sự tôn trọng đó, làm sao tôi có thể tìm hiểu 
được cái gì? Nhưng ngay cả khi không ai cho tôi sự 
tự do ấy, thì nó vẫn là tự do của cá nhân tôi, tôi có 
quyền tin hay không tin. Vì vậy, nếu bạn thực sự 
muốn tìm ra sự thật, bạn cần có lòng can đảm. Tôi có 
thể phạm sai lầm, nhưng đó là quyền tự do của tôi. Và 
trách nhiệm của tôi là tự mình tìm ra sự thật. Tôi 
không thể đi theo người nào đó một cách mù quáng, 
bởi vì rất nhiều lần tôi đã từng được nghe, có những 
nhóm tín đồ tôn giáo đã yêu cầu các tín đồ làm những 
việc thật kinh khủng. Và những tín đồ ấy cũng mù 
quáng làm theo, rất nhiều lần, hầu như năm nào tôi 
cũng được nghe những việc như thế xảy ra ở nơi này, 
nơi kia trên thế giới. Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn về 
chuyện đó, những tín đồ ấy bị ép buộc phải tin, bị lừa 
gạt và đôi khi bị thôi miên rồi tin tưởng mù quáng vào 
một đạo sư nào đó. Bạn thấy đấy, có những người tự 
xưng là đạo sư đi thôi miên người khác để họ tin 
tưởng vào mình. Bạn mất tự do của mình. Dưới nhãn 
mác tâm linh, bạn phải làm những việc thật bất thiện, 
đau khổ, thấp kém và nhục nhã. Có thể các bạn cũng 
đã từng được nghe nhiều câu chuyện như thế.

Những điều này là rất quan trọng. Các bạn ở đây là 
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để tìm kiếm sự thật. Nhưng sự thật là gì? Các bạn ở 
đây là để tìm ra con đường thực hành đúng đắn, 
nhưng đâu là con đường đúng? Làm sao bạn biết nó 
là đúng hay sai? Ai sẽ nói cho bạn biết bây giờ, không 
phải là tôi rồi. Nếu các bạn tin lời tôi, thì tức là các 
bạn không theo lời dạy của Đức Phật trong bài kinh 
Kalama này. Hãy nghĩ về sự tự do, giải thoát và sức 
mạnh nội tâm của Đức Phật. Nếu bạn thực sự mạnh 
mẽ, bạn sẽ không đòi hỏi người khác phải tuân phục 
mình. Đức Phật không bao giờ đòi hỏi điều đó. Đó 
chính là tiêu chí để thử nghiệm và xem người nào đó 
có thực sự mạnh mẽ hay không. Đức Phật không phụ 
thuộc vào các tín đồ, không phụ thuộc vào các đệ tử 
của Ngài. Ngài chẳng phụ thuộc vào ai cả. Ngài là 
người hoàn toàn tự do. Chính vì vậy nên Ngài có thể 
cho phép tất cả mọi người tự do. Hãy tự mình tìm ra 
chân lý. Tôi không đến đây để cứu vớt bạn. Chính 
bạn là người có khả năng tự cứu vớt mình. Vậy bạn 
đã thấy ra tự do của mình chưa? Thật nhiều tự do. 
Bạn có dám tự do hay không?

Tôi có một cuốn sách, thực ra tôi vẫn chưa đọc nó, tên 
là: “Nỗi sợ tự do” của Eric gì đó, tôi quên mất tên đầy 
đủ của tác giả. Cuốn sách đó nói: khi bạn không có tự 
do, thì bạn khao khát nó. Nhưng khi đã có tự do thì 
bạn lại sợ hãi nó, bởi vì đi kèm với tự do đó, chúng ta 
còn có trách nhiệm vô cùng nặng nề. Bây giờ các bạn 
hãy tự tìm ra cho chính mình, tôi sẽ không nói cho các 
bạn biết. Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn thầm lặng 
mong đợi một ai đó sẽ nói cho bạn biết cái gì là đúng 



28

và cần phải làm gì, nhưng đồng thời bạn cũng chống 
lại điều đó. Bạn đang làm cả hai việc đó cùng một lúc. 
Bạn muốn ai đó nói cho bạn sự thật, nói cho bạn biết 
bạn cần phải làm gì, nhưng đồng thời bạn lại chống lại 
điều đó, bạn nổi loạn. Chúng ta thích nổi loạn như thế. 
Nhưng nếu không nổi loạn thì chúng ta làm gì bây 
giờ? Quá nhiều tự do và cũng quá nhiều trách nhiệm. 
Đó không phải là việc dễ làm. Thực hành tâm linh là 
một trách nhiệm vô cùng lớn. Bạn có trách nhiệm tìm 
ra chân lý.

– Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, khi lòng tham, 
sân hận, si mê khởi lên trong tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa đến hạnh phúc hay đau khổ?

– Đưa đến đau khổ, bạch Đức Thế Tôn.

– Người này vì lòng tham, sân hận và si mê, này người 
Kalama, bị tham chinh phục, bị tham xâm chiếm, giết hại các 
sinh vật, lấy của không cho, ngoại tình với vợ người, nói dối, 
uống rượu và các chất say, và khích lệ người khác cũng làm 
như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh và đau khổ 
lâu dài không?

– Thưa có, bạch Đức Thế Tôn.

-Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, những hành động 
này là thiện hay bất thiện?

-Là bất thiện, bạch Đức Thế Tôn.
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– Là đáng chê trách hay không đáng chê trách?

– Là đáng chê trách, bạch Đức Thế Tôn.

– Bị người có trí quở trách hay không bị quở trách?

– Bị quở trách, bạch Đức Thế Tôn.

– Nếu được chấp nhận và thực hiện, có đưa đến gây hại và 
đau khổ hay không?

– Được chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến gây hại và đau 
khổ, bạch Đức Thế Tôn.

Người Kalama, các con nghĩ thế nào? Đức Phật nói, 
này người Kalama, khi các con tự mình biết những 
hành động này là bất thiện, những hành động này là 
đáng chê trách, những hành động này bị người trí phê 
bình, chỉ trích, những hành động này nếu thực hiện sẽ 
dẫn đến gây hại và đau khổ, thì khi ấy, này người 
Kalama, các con nên từ bỏ những hành động ấy.

Đức Phật đang nói về các hành động. Hãy chú ý đến 
từ “hành động”. Ngài không chỉ nói về suy nghĩ và tư 
tưởng. Các hành động quan trọng hơn. Các con nghĩ 
thế nào? Câu hỏi này rất thú vị. Đức Phật hỏi “Này 
người Kalama, các con nghĩ thế nào?”. Câu hỏi ấy nói 
lên điều gì? Nói lên một điều là bạn có quyền tự do 
suy nghĩ. Bạn có quyền tự do để trả lời câu hỏi này. 
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Bạn có quyền tự do để tìm hiểu, và điều đó cũng có 
nghĩa là tôi tôn trọng bạn, tôn trọng bạn có khả năng 
tìm ra được sự thật. Thật nhiều sự tôn trọng, Đức 
Phật rất tôn trọng người khác.

Này người Kalama, các con nghĩ như thế nào? Khi 
tâm tham khởi lên trong một người, nó khởi lên vì lợi 
ích của người đó hay sẽ gây hại cho người đó? Câu 
hỏi thật đơn giản. Câu trả lời cũng rất đơn giản. 
Nhưng hãy áp dụng câu hỏi và câu trả lời đó cho cuộc 
đời bạn. Khi bạn làm hại người khác, hãy hỏi mình tại 
sao? Thậm chí khi tự làm hại chính mình, cũng hỏi tại 
sao? Bởi vì tham, nhưng chúng ta không thực sự thấy 
rõ điều đó. Chính vì vậy nên con người ta mới làm đi 
làm lại mãi những việc như vậy. Người hút ma tuý, họ 
tự hại chính bản thân mình và làm hại cả người khác. 
Tại sao họ làm như vậy? Bởi vì tâm tham. Thậm chí 
có người còn nghiện ăn cả quà vặt nữa. Tại sao? Bởi 
vì họ thích cái vị ngon. Mặc dù không tốt cho sức 
khoẻ, nhưng họ thích.

Này người Kalama, các con nghĩ thế nào, những hành 
động này là thiện hay bất thiện, có lợi hay có hại, tốt 
đẹp hay xấu xa, có ích hay vô ích? “Là bất thiện, thưa 
Ngài”, thực ra rất dễ trả lời. Nhưng hãy nhìn sâu sắc 
hơn nữa. Hãy cảm nhận nó, khi bạn tức giận, khi bạn 
làm một việc gì đó, nó ảnh hưởng đến bạn hay đến 
người khác? Hãy nhìn thật sâu sắc. Khi bạn chú ý 
nhìn bạn sẽ biết rằng nó rất bất thiện. Nó rất thấp 
kém, hạ liệt. Nó hạ thấp giá trị của bạn, hạ cấp và lôi 
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bạn đi xuống. Chúng ta tự hạ thấp chính mình. Không 
ai có thể thực sự làm được điều đó, ngoài chính bản 
thân mình.

Những hành động này là đáng chê trách hay không 
đáng trách? Đức Phật hỏi. Họ trả lời: “Là đáng chê 
trách, thưa Ngài”. Tất cả những hành động này được 
người trí tán thán hay chỉ trích? Bị người trí chỉ trích, 
thưa Ngài. Người có trí không bao giờ tán thành 
những gì bất thiện. Có thể họ không đi tìm cách ngăn 
chặn, nhưng trong tâm họ không bao giờ tán thành. 
Họ không bao giờ nói việc đó là việc tốt. Có thể họ 
không có khả năng để ngăn chặn những việc đó.

Việc đó đối với các con như thế nào? Những hành 
động này nếu được thực hiện đầy đủ sẽ dẫn đến gây 
hại và đau khổ hay không? Việc đó đối với các con 
như thế nào? Câu “thực hiện đầy đủ” nghĩa là khi bạn 
kiên quyết thực hiện việc đó, khi con người kiên 
quyết thực hiện những việc bất thiện thì sẽ ra sao? Cả 
xã hội loài người sẽ bị huỷ hoại. Đó là điều sẽ xảy ra. 
Con người làm rất nhiều việc bất thiện. Dù chúng ta 
nói đến những việc như thế này nhiều đến đâu, cũng 
chẳng bao giờ con người làm theo.

Chúng ta thường không chú ý đến chính bản thân mình 
và đến những đau khổ của mình.

Chỉ nhờ ngày càng chánh niệm, chú ý nhiều hơn đến 
các trạng thái tâm của mình, thì chúng ta mới có thể 
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phát triển được chánh niệm và sự bình an, giải thoát 
trong tâm mình. Khi bạn tu tập chánh niệm, phát triển 
sự hiểu biết rõ ràng và sâu sắc, giải thoát, nếu mỗi 
người chúng ta đều làm việc đó, thì thế giới này sẽ là 
một nơi vô cùng bình yên. Chỉ khi có sự bình an trong 
tâm thì chúng ta mới có thể làm điều gì đó bình an ở 
bên ngoài. Nếu không có sự bình an bên trong, thì dù 
bạn có nói về nó bao nhiêu chăng nữa, chúng ta vẫn 
cứ làm hại đến người khác theo rất nhiều cách khác 
nhau, làm hại một cách chắc chắn.

Đó là những gì tôi muốn diễn đạt khi dịch lại lời của 
Đức Phật:

“Này người Kalama, các con chớ có tin điều gì chỉ vì được 
nghe điều đó nhiều lần; chớ có tin chỉ vì đó là truyền thống; 
chớ có tin vì đó là lời đồn đại; chớ có tin bởi vì điều đó đúng với 
sách vở và kinh điển truyền tụng; chớ có tin bởi vì nó nghe có 
vẻ hợp lý; chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với một hệ thống 
triết lý, tư tưởng; chớ có tin bởi vì lý luận lôgic và suy diễn; 
chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình; chớ 
có tin bởi vì người nói điều đó có vẻ là người đáng tin; chớ có 
tin bởi vì người đó là thầy của mình.

Nhưng này, người Kalama, khi các con tự mình biết rằng, 
những hành động này là bất thiện, là đáng chê trách, bị người 
trí chỉ trích, những hành động này khi thực hiện sẽ dẫn đến 
gây hại và đau khổ, thì này người Kalama, các con hãy từ bỏ 
những hành động ấy”.
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Thật là sâu sắc, bạn thấy không. Có người bảo bạn 
“Đừng làm việc đó” và bạn tuân theo. “OK, tôi sẽ 
không làm” nhưng bạn không biết rằng việc đó là việc 
bất thiện. Bởi vì bạn không biết, nên lần sau có người 
khác bảo bạn làm, bạn có thể vẫn làm theo. Bạn sẽ có 
thể làm, bởi vì bạn không thực sự hiểu, tâm bạn sẽ 
thay đổi theo hoàn cảnh. Và đối với các hành động 
thiện, Đức Phật cũng nói như vậy. Ngay cả một việc 
thiện, nếu bạn không hiểu, khi có người thúc giục hay 
ép buộc bạn làm: “Làm đi, đây là việc tốt”, bạn tin và 
làm theo “OK, tôi sẽ làm theo vậy”. Nhưng Đức Phật 
nói rằng: “Không, đó không phải là cách làm đúng 
đắn”. Điều đầu tiên bạn cần phải hiểu thế nào là việc 
tốt đã. Rồi sau đó thực hiện. Vì thế đó là hai điều quan 
trọng: hiểu và làm. Nếu bạn có một bản copy của bài 
kinh này, hãy đọc lại nhiều lần thật chậm rãi và cẩn 
thận. Đức Phật đã phân biệt rất rõ. Thậm chí khi bạn 
không làm việc xấu, nhưng nếu bạn không biết đó là 
việc xấu, thì có khả năng lần sau bạn sẽ làm. Điều đó 
rất rõ ràng đúng không? Và một việc tốt, nhưng nếu 
bạn không biết nó là việc tốt, thì một ngày nào đó bạn 
cũng sẽ ngừng lại không làm nữa. Vì vậy, chỉ khi nào 
tự mình biết rõ đâu là việc xấu, đâu là tốt, thì bạn mới 
dừng lại những việc xấu ác và chuyên tâm làm việc 
tốt.

– Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, khi không tham 
lam, không sân hận, không si mê khởi lên trong tâm người 
nào, khởi lên như vậy là đưa đến hạnh phúc hay đau khổ?
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– Đưa đến hạnh phúc, bạch Đức Thế Tôn.

– Người này không tham lam, không sân hận, không si mê, 
này người Kalama, không bị tham, sân, si chinh phục, không 
bị tham, sân, si xâm chiếm, không giết hại các sinh vật, 
không lấy của không cho, không ngoại tình với vợ người, 
không nói dối, không uống rượu và các chất say, và khích lệ 
người khác cũng làm như vậy. Như vậy có đem lại hạnh phúc 
và an lạc lâu dài cho người ấy không?

– Thưa có, bạch Đức Thế Tôn.

-Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, những hành động 
này là thiện hay bất thiện?

– Là thiện, bạch Đức Thế Tôn.

– Là đáng chê trách hay không đáng chê trách?

– Là không đáng chê trách, bạch Đức Thế Tôn.

– Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán thán?

– Được người có trí tán thán, bạch Đức Thế Tôn.

– Nếu được chấp nhận và thực hiện, có đưa đến hạnh phúc và 
an lạc hay không?

– Được chấp nhận và thực hiện sẽ đưa đến hạnh phúc và an 
lạc, bạch Đức Thế Tôn.
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Này người Kalama, vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si 
như vậy, tỉnh giác chánh niệm với tâm từ… tâm bi… tâm 
hỷ… tâm xả đầy khắp bốn phương, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang. Vị ấy an trú với tâm từ… tâm bi… tâm 
hỷ… tâm xả, rộng lớn, vô lượng vô biên, không hận, không 
sân.

Vị thánh đệ tử ấy, này người Kalama, với tâm không oán, 
không sân, không uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy, 
ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ổn:

1. “Nếu có đời sau, nếu có quả của nghiệp thiện, ác trổ sanh, 
sau khi chết, ta sẽ tái sanh lên cõi thiện, cõi trời hoặc cõi 
người này”. Đây là an ổn thứ nhất vị ấy có được.

2. “Nếu không có đời sau, không còn quả của nghiệp thiện, ác 
trổ sanh, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống với tâm 
không oán, không sân, không phiền não, được an lạc”. Đây là 
an ổn thứ hai vị ấy có được.

3. “Nếu việc ác ta đã vô ý làm, nhưng không có tâm ác với bất 
cứ ai, nếu ta đã không làm điều ác, sao ta phải chịu khổ đau 
được”. Đây là an ổn thứ ba vị ấy có được.

4. “Nếu việc ác ta không làm, dù là cố ý hay vô ý, ta quán xét 
thấy ta hoàn toàn thanh tịnh”. Đây là an ổn thứ tư vị ấy có 
được.

Vị thánh đệ tử ấy, này người Kalama, với tâm không oán, 
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không sân, không uế nhiễm, với tâm thanh tịnh như vậy, 
ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn sự an ổn này.

Không tham nghĩa là sự hào phóng, rộng rãi, tâm bố 
thí; không sân nghĩa là tâm từ bi; không si nghĩa là có 
sự chú ý, có chánh niệm-tỉnh giác, có trí tuệ… Chớ có 
đặt lòng tin vào các hình thức, lễ nghi. Đây là một 
điều quan trọng. Ở đây chúng ta làm việc đó thường 
xuyên, lễ lạt, hình thức, hầu như mỗi ngày, chúng ta 
phải suy nghĩ lại về điều đó. Các bậc thánh đệ tử là 
bất cứ ai đã chứng ngộ, hiểu Pháp, trân quý Pháp và 
thực hành Pháp, những người đã giải thoát mình 
không còn ác ý, si mê, những người có trí tuệ, tỉnh 
giác, có sự hiểu biết rõ ràng và chánh niệm. Đây cũng 
là điều quan trọng. Chỉ khi chúng ta chánh niệm và 
tỉnh giác, rõ ràng, thì chúng ta mới có thể thấy được 
những điều này, mới hiểu được những điều này.

Với chánh niệm và tỉnh giác, trải khắp một phương 
với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư – khắp bốn phương 
tám hướng như vậy. Để có được những tâm từ, bi, 
hỷ, xả tràn đầy như thế, chúng ta hãy cố gắng giữ gìn 
5 giới, tu tập chánh niệm để hiểu biết về tham, sân, si 
khi chúng đang diễn ra bên trong mình, ngay chính 
trong mình. Bằng cách thấu hiểu về chúng, dần dần 
chúng ta vượt qua chúng, và rồi từ bi sẽ tự có trong 
tâm mình. Đó hoàn toàn là sự thật, không phải là lý 
thuyết suông.
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Đây là những điều chúng ta có thể làm nếu chúng ta 
thực sự có nhiệt tâm, và là điều chúng ta nên làm nếu 
thực sự muốn tu tập tâm linh, nếu chúng ta thực sự 
tôn trọng chính mình. Tự trọng, đó là điều vô cùng 
quan trọng, đó là điều chúng ta nên làm. Chúng ta 
đang tự nâng cấp bản thân mình, đưa mình lên cao 
hơn. Chúng ta đang phát triển các phẩm chất tâm linh 
trong mình. Chúng ta cố gắng làm hết sức mình, cố 
gắng trở nên một con người tốt nhất trong khả năng 
của mình, cố gắng phát triển đến mức cao nhất các 
tiềm năng mình đang có, biến các tiềm năng đó thành 
hiện thực. Đây là điều chúng ta đang làm cho chính 
bản thân mình; chúng ta không thực hành Pháp cho 
bất cứ ai, mà là cho chính mình. Thực hành Pháp 
không phải để thầy mình vui lòng, không phải để cho 
bất cứ ai vui lòng, mà bạn đang tự làm cho chính 
mình. Thực hành như thế là bạn đang tôn trọng chính 
bản thân mình. Không tu tập, bạn sẽ không thể tự tôn 
trọng chính mình.

Ở đây Đức Phật nói về tâm từ, là một đề mục thiền 
quan trọng cần thực hành. Có ai có thể phủ nhận giá 
trị của việc thực hành tâm từ? Không ai phủ nhận 
được điều đó. Có ai mà bạn có thể yêu thương vô điều 
kiện được không? Ngay cả chính bản thân bạn, bạn 
đã yêu thương mình vô điều kiện được chưa? Nói thì 
dễ, nhưng thực hành thì không dễ tý nào. Bạn có thể 
tha thứ hoàn toàn cho ai bao giờ chưa? Hoàn toàn tha 
thứ và chấp nhận người ấy như bản thân họ như vậy. 
Không à? Có ai đã làm được điều ấy chưa? Chúng ta 
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luôn luôn có điều kiện kèm theo, luôn có chữ “Nếu” đi 
cùng.

Nhưng Đức Phật nói, các vị thánh đệ tử, những 
người tâm đã được giải thoát khỏi mọi ác ý, không 
còn đau khổ, phiền não, là những người có tâm từ, bi, 
hỷ, xả, vô lượng vô biên như thế. Sau một thời gian 
nhất định thực hành chánh niệm, tuỳ thuộc vào mức 
độ thực hành và mức độ thấy biết rõ ràng của bạn, 
tâm bạn sẽ được giải phóng khỏi những điều đó, 
không còn ác ý, không còn đau khổ, không còn phiền 
não, và rất thanh tịnh. Đó là điều thực tế. Bạn có thể 
thấy mình đang phát triển các phẩm chất nội tâm như 
thế nào. Bạn sẽ trở thành một con người tốt đẹp hơn. 
Bạn ngày càng tự tôn trọng bản thân mình hơn. Bạn 
cũng ngày càng yêu thương bản thân mình hơn. Đó 
quả thực là niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Không gì có 
thể làm cho bạn hạnh phúc hơn thế. Đối với những 
người như thế, bốn điều an ổn mà Đức Phật nói có 
thể đạt được ngay trong kiếp sống này. Bốn điều an 
ổn đó là gì?

1.“Nếu có đời sau, hãy lưu ý đến chứ “nếu” ở đây, nếu có đời 
sau thì sẽ có quả của nghiệp thiện, nghiệp ác trổ sanh, sau khi 
chết, ta sẽ tái sanh lên cõi thiện, cõi trời hoặc cõi người này”. 
Đây là an ổn thứ nhất vị ấy có được.

Nếu chúng ta không làm điều gì sai trái, nếu còn có 
kiếp sau, chúng ta sẽ được tái sanh nơi cảnh giới tốt 
đẹp.



39

Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào chất lượng tâm 
của chính chúng ta.

Với một cái tâm có chất lượng cao, với những phẩm 
chất tâm tốt đẹp, con người ta không thể rơi vào 
những cảnh giới thấp kém, đau khổ.

Chất lượng của cuộc sống là sự phản ảnh của chính nội 
tâm chúng ta, thực ra cuộc sống thực tế của bạn là do 

bạn tự tạo nên theo cách riêng của mình.

Nếu chúng ta biết điều đó, thì chúng ta sẽ có quyền 
điều khiển cuộc sống của mình đến một mức độ nào 
đó, còn nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ không 
thể làm chủ được cuộc sống của mình. Chỉ có thể làm 
chủ được một chút, điều khiển được một phần, nếu 
bạn thực sự biết phát triển chất lượng tâm của mình, 
bạn sẽ thấy mình có thể làm chủ được khá nhiều cuộc 
sống của mình. Ngay trong kiếp sống này, tôi biết rất 
nhiều người, nhiều bạn bè của tôi, họ thực hành thiền 
rất thành tâm, rất sâu sắc trong tim. Bất cứ làm công 
việc gì, làm ăn kinh doanh, họ luôn luôn giữ gìn sự 
chân thực, sống như vậy, thực hành Pháp như vậy họ 
đã tu tập được rất nhiều phẩm chất tốt đẹp và cả lòng 
trung thực. Cuộc sống của họ ngày càng trở nên dễ 
dàng và đơn giản hơn.

Chúng ta cảm thấy khó mà sống được như thế bởi vì 
chúng ta không thực sự trung thực. Chúng ta không 
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thực sự chánh niệm. Nếu chúng ta thực sự trung thực 
và chánh niệm, cuộc sống sẽ rất dễ dàng và đơn giản. 
Cuộc sống của chúng ta là sự phản ánh của các trạng 
thái tâm.

2.“Nếu không có đời sau, không còn quả của nghiệp thiện, ác 
trổ sanh, thời ở đây, ngay trong hiện tại, ta tự sống với tâm 
không oán, không sân, không phiền não, được an lạc”. Đây là 
an ổn thứ hai vị ấy có được.

Nếu không có đời sau, thì cũng không thể có quả của 
nghiệp thiện hay nghiệp ác trổ sanh được, không có 
phước hay tội nữa. Mặc dù vậy, giữ tâm không oán, 
không hận, bằng những việc thiện làm được ngay 
trong kiếp sống này, bạn không có oán thù, bởi vì làm 
hại người khác sẽ gây thù oán. Tâm bạn vắng bóng 
mọi cảm xúc sân hận, không phiền não, khổ đau.

Những người thực hành chánh niệm, thực hành tâm 
từ, tâm bi, nhờ chánh niệm họ phát triển được sự hiểu 
biết sâu sắc và rõ ràng. Họ an lạc ngay trong hiện tại, 
ở đây và bây giờ. Họ hưởng được lợi ích từ chính 
pháp hành của mình, không phải đợi đến tận kiếp 
sống tương lai. Kiếp sau có hay không, không còn 
quan trọng. Bởi vì, nếu có kiếp sau, thì những gì bạn 
đang làm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, nếu sự thực 
hành đó mang lại lợi ích cho bạn trong kiếp sau thì 
cũng tốt, không vấn đề gì, bạn không cần lo lắng về 
điều đó. Nếu không có kiếp sau, cũng chẳng sao, ngay 
trong hiện tại này bạn đang được hưởng lợi ích rồi. 
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Đọc kỹ lại đoạn kinh này bạn sẽ thấy rõ điều đó. Một 
số người suy nghĩ sai lầm rằng nếu không có kiếp sau, 
tôi có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ bị quả báo, 
bởi vì khi chết đi là hết, chẳng còn gì nữa. Nhưng hãy 
nhìn những người đó, trong hiện tại họ có thực sự 
hạnh phúc hay không? Họ có thể tự tôn trọng bản 
thân mình hay không? Họ có được người khác tôn 
trọng không? Tôn trọng nghĩa là đối xử với người 
khác như là một con người, một cách kính trọng. Bất 
cứ người nào làm việc bất thiện đều không có lòng tự 
trọng. Họ không thể tự tôn trọng chính mình. Người 
khác biết việc họ đang làm cũng không hề tôn trọng 
họ. Ngay cả những người không tin vào điều thiện, họ 
có tôn trọng những người làm thiện hay không? Bạn 
hãy thử cố gắng tìm hiểu cách mọi người hành xử, 
bạn sẽ biết điều đó.

3.“Nếu việc ác ta đã vô ý làm, nhưng không có tâm ác với bất 
cứ ai. Nếu ta đã không làm điều ác, sao ta phải chịu khổ đau 
được”. Đây là an ổn thứ ba vị ấy có được.

Trong cả hai trường hợp, không làm việc bất thiện và 
vô ý làm, tâm vị ấy hoàn toàn trong sạch. Có một số 
người nói rằng, kể cả khi bạn làm điều tốt, nó cũng 
chẳng có gì là tốt cả. Việc tốt chẳng có ý nghĩa gì, 
chẳng mang lại điều gì. Ngay cả khi bạn làm điều xấu, 
nó cũng chẳng làm sao cả, chẳng có cái gì là tốt, cái gì 
là xấu cả. Tôi đã từng nghe những loại lý luận như 
thế, ngay cả trong thời đại ngày nay. Thực ra đó quả 
là một quan điểm rất ngu ngốc. Nhưng ngay cả khi có 
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người cố thuyết phục bạn nghĩ như thế, bạn chỉ cần 
làm những gì lợi ích và tốt đẹp, cố gắng tránh những 
việc làm bất thiện, xấu ác, thì bạn sẽ không còn phải lo 
lắng về những gì mình đã làm nữa. Vậy, hãy cố gắng 
tìm ra con đường an toàn nhất cho mình. Nếu bạn cho 
mình là một người thông minh và trí tuệ, vậy hãy cố 
gắng tìm ra cách sống tốt nhất cho cuộc đời mình.

4. “Nếu việc ác ta không làm, dù là cố ý hay vô ý, ta quán xét 
thấy ta hoàn toàn thanh tịnh”. Đây là an ổn thứ tư vị ấy có 
được.

Đây là bốn điều an ổn mà bậc thánh đệ tử có được. 
Bằng những việc làm thiện, bạn sẽ không cần phải lo 
lắng điều gì. Dù nó có khiến bạn nghi ngờ rằng làm 
thiện có được hưởng tốt hay không, cũng không 
thành vấn đề.

Một số người bạn của tôi cũng hỏi tôi như vậy. Tôi có 
vài người bạn là những người vô thần, không theo tôn 
giáo nào cả. Họ không thực hành tâm linh, cũng 
không chấp nhận một giáo lý nào hết. Và họ hỏi tôi: 
làm sao bạn có thể tin vào những điều như thế. Làm 
sao bạn tin Niết Bàn là có thật? Làm sao bạn tin là có 
kiếp sau? Có người còn hỏi tôi: cần tu bao nhiêu lâu 
mới đắc đạo? Tôi nghĩ làm sao anh ta lại hỏi câu hỏi 
đó. Họ nói: nếu tôi biết mình thực hành trong vòng 
một tháng hay hai tháng thì đắc đạo, vậy thì tôi sẽ bỏ 
công sức ra tu. Nhưng nếu tôi chẳng biết chính xác 
bao giờ mới đắc đạo, vậy thì tôi chẳng muốn phí cuộc 
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đời mình đâu. Hãy xem lý luận của họ. Tôi nói với họ: 
“Các bạn ạ, ngay cả khi không có Niết Bàn, ngay cả 
khi không có kiếp sau, ngay cả khi những hành động 
thiện hay bất thiện chẳng mang lại quả báo phước hay 
tội gì, tôi vẫn thực hành chánh niệm, tôi vẫn cố gắng 
hết sức để trở thành một con người từ bi, yêu thương, 
tôi vẫn giữ tâm mình sáng suốt và thanh tịnh. Kiếp sau 
có hay không chẳng quan trọng, bởi vì tôi phát hiện 
rằng khi tâm sáng suốt và thanh tịnh, tôi rất bình an, 
tôi rất hạnh phúc. Không có chánh niệm, tâm suốt 
ngày bất an, xáo động vì những chuyện không đâu, 
không biết yêu thương và không có lòng nhân hậu, đó 
mới thật sự là khổ”.

Nhưng hãy hiểu cho tôi, đôi lúc tôi vẫn phạm sai lầm, 
ngay cả bây giờ, trong một số hoàn cảnh, mặc dù tôi 
có thể từ bi và thông cảm hơn, nhưng nhiều lần tôi đã 
từ chối không làm như thế, và tôi cũng đã nhiều lần 
hối tiếc về điều đó. Tôi có thể dành ra 5, 10 phút cho 
người ấy và cho họ cái họ thực sự đang cần. Họ muốn 
tôi quan tâm và chú ý tới họ một chút, nhưng tôi quá 
mệt mỏi và không muốn để ý đến họ. Tôi chỉ né tránh 
họ. Và rồi sau đó tôi tự cảm thấy mình thật không 
phải với họ, tôi cảm thấy đau đớn về điều đó. Chỉ có 
5, 10 phút sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Làm sao tôi 
lại không thể dành cho anh ta một chút thời gian như 
mọi khi. Tôi muốn các bạn biết rằng chính bản thân 
tôi không phải lúc nào cũng luôn nhân hậu, không 
phải lúc nào cũng luôn yêu thương được tất cả mọi 
người. Đôi khi tôi cũng rất lạnh lùng. Nhưng dù sao, 
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mỗi khi tôi có tâm từ và lòng bi mẫn, tôi cảm thấy 
mình rất hạnh phúc. Điều đó thực sự làm cho tôi cảm 
thấy hạnh phúc và an lạc. Tôi thích điều đó, tôi thích 
sống như vậy.

Là một con người, chúng ta không thể hoàn hảo, 
nhưng mặc dù không hoàn hảo, ít nhất chúng ta cũng 
có thể chân thật. Chân thật, ý tôi là khi bạn không tốt, 
không nhân hậu, điều đó khiến bạn tổn thương, bạn 
cảm thấy rất đau lòng. Khi bạn tốt bụng, nó khiến bạn 
cảm thấy hạnh phúc. Bạn cảm thấy bạn đã trở nên 
một con người tốt đẹp hơn. Bạn hạnh phúc về điều 
đó. Mặc dù cũng có đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi, 
nhưng những tâm thiện đó làm cho bạn cảm thấy 
hạnh phúc và an lạc ngay trong hiện tại. Hãy cố gắng 
chánh niệm hơn, thông cảm hơn và sáng suốt hơn, 
điều đó sẽ làm cho chúng ta bớt sân hận, tăng thêm 
lòng từ bi.

Các vị Thánh đệ tử ấy, này người Kalama, với tâm không 
oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế 
nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện 
tại, vị ấy có được bốn an ổn này.

– Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như vậy, bạch 
Thiện Thệ! Các vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm 
không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm 
không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ổn này.
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Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng những gì bị quăng 
ngã xuống, hay bày ra những gì bị che kín, hay chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Chúng con 
nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỳ-khưu. 
Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến ngày mạng chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng.

Đây là phần kết của bài kinh. Bạn thấy đấy, Đức Phật 
rất thực tế, Ngài không nói về thế giới này hay thế 
giới khác và bắt mọi người phải tin theo. Ngài nói về 
những điều rất thực tế, giữ 5 giới, phát triển chánh 
niệm, tâm từ, tâm bi. Chúng ta hãy cố gắng chánh 
niệm, cố gắng chú ý.

Tuần trước, tôi có giảng tóm tắt về kinh Tứ Niệm Xứ. 
Nếu bạn đọc bài kinh Tứ Niệm Xứ, nhiều chỗ bạn lại 
thấy có một từ thường xuyên được lặp đi lặp lại. Từ 
đó là từ Pajanati, nghĩa là tỉnh giác. Khi bạn hay biết 
mình – đó là tỉnh giác. Khi đang đi, bạn hay biết rõ 
mình đang đi, tức là bạn chú ý vào tâm mình và toàn 
bộ cơ thể khi đang đi. Khi bạn ăn cũng thế, bạn chú ý 
vào thân và tâm của mình. Bạn ăn như thế nào? Ăn 
chỉ vì muốn ngon? Ăn với tâm tham, tâm sân hay tâm 
si? Cảm giác tâm mình khi ăn thế nào? Cảm giác dễ 
chịu, cảm giác khó chịu. Hãy chú ý. Đức Phật dạy 
như thế. Bạn biết không, tất cả những gì bạn cần làm 
là chú ý tới bất cứ cái gì đang diễn ra trong hiện tại và 
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hay biết nó đúng như nó đang diễn ra.

Bạn không phải tin vào một cái gì hết. Chỉ cần biết sự 
việc như nó đang diễn ra. Đây là cảm giác dễ chịu. 
Đây là cảm giác khó chịu. Đây là cảm xúc. Đây là cảm 
xúc yêu thương. Đây là cảm xúc từ bi. Bất cứ cái gì 
diễn ra, hãy nhìn vào nó và xem nó là cái gì. Thực ra 
không cần phải tin, rất thực tế, rất đơn giản. Cả bài 
kinh này sử dụng từ tỉnh giác. Và khi suy nghĩ, bạn 
cũng hay biết mình đang suy nghĩ. Khi có suy nghĩ 
tham khởi lên, bạn hay biết rằng đây là suy nghĩ tham. 
Bạn hay biết nó, bạn không kiểm soát nó. Đừng tự 
làm khó mình và làm mọi thứ phức tạp lên, đừng bất 
mãn hay khó chịu vì điều đó. Khi bạn cảm thấy khó 
chịu với nó, bạn sẽ thất vọng. Thất vọng thực chất 
nghĩa là sân. Ngay cả khi điều đó đã diễn ra, bạn vẫn 
tiếp tục chú ý đến nó. Đây là thất vọng, bạn thất vọng 
về tâm tham ấy. Và còn thất vọng vì mình đã thất vọng 
nữa. Trói buộc lại chồng thêm trói buộc. Chúng ta 
luôn phản ứng, phản ứng rồi lại phản ứng nữa, nhưng 
nếu bạn cứ kiên trì quan sát thì một ngày nào đó bạn 
sẽ có thể quan sát mà không bị phản ứng nữa. Khi đó 
bạn sẽ được tự do để quan sát. Tự do để học hỏi là 
điều rất quan trọng. Bạn cần phải được tự do để quan 
sát. Bạn không dính líu vào nó, không liên quan đến 
nó. Bạn không còn phản ứng nữa. Đó chính là một 
loại tự do, một loại tự do rất quan trọng. Bạn được tự 
do để quan sát (mà không bị phản ứng chọc phá quá 
trình quan sát nữa).
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Cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi lâu như vậy và chú ý 
như vậy. Tôi cũng rất thích điều đó, theo cách riêng 
của mình, và còn một điều nữa tôi muốn nói. Có một 
số thứ trong cuộc đời mà bạn sẽ không thể hiểu nếu 
không tự mình trải nghiệm, và điều đó cần phải có sự 
nỗ lực, tinh tấn. Những thứ đó là gì? Đó là kinh 
nghiệm thiền. Không ai có thể dạy bạn được cả. Bạn 
phải thực hành đi, thực hành lại nhiều lần, để ngày 
càng trở nên chánh niệm hơn, và bạn sẽ kinh nghiệm 
được nó. Chánh niệm nghĩa là gì, tự do nghĩa là gì, 
sáng suốt là như thế nào, nhìn mọi sự thật rõ ràng và 
sáng suốt là ra sao. Vì vậy có những thứ bạn sẽ không 
bao giờ hiểu trừ phi tự mình kinh nghiệm nó, và nó sẽ 
chẳng bao giờ đến nếu bạn không cố gắng. Chính vì 
vậy Đức Phật dạy chúng ta: “Hãy chuyên cần tinh 
tấn, chớ có dễ duôi”. Suốt cả ngày, từ khi bạn mở mắt 
thức dậy cho đến khi rơi vào giấc ngủ, đó đều là thời 
gian bạn hành thiền. Vì vậy, hãy cố gắng hết mình.

Đầu tiên, hãy học thiền ở một nơi nào đó, giống như 
chỗ này, ở một chỗ đặc biệt, một tư thế đặc biệt. Bạn 
hãy thật thư giãn, đặt tay bạn thoải mái, bất cứ chỗ 
nào bạn muốn đặt, giữ lưng thẳng, nhưng đừng thẳng 
cứng người, thẳng nhưng phải thả lỏng và thư giãn. 
Cố gắng ngồi thẳng và thật thoải mái. Giữ đầu ở một 
vị trí thoải mái, không ngửa ra sau quá mức, thẳng và 
thả lỏng, điều quan trọng là cũng phải để hai tay của 
bạn thật thả lỏng. Có một số người gồng cứng tay 
hoặc bắt hai tay vào nhau thật chặt, đừng làm như 
thế, hãy thả lỏng thoải mái. Đừng để cho bất cứ một 
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bộ phận nào trong cơ thể căng thẳng một cách không 
cần thiết. Nếu bạn muốn đặt hai bàn tay lên nhau ở 
trong lòng, thì cứ việc đặt, để hai tay thật mềm, nhẹ 
nhàng, không dùng lực, không để căng cứng. Và hãy 
giữ cho vai mình thật thả lỏng, thư giãn, bởi vì vai của 
hầu hết chúng ta đều rất căng cứng, chúng ta có thói 
quen co rút vai mình. Có người thì một bên vai rút 
nhô lên, có người thì rút cả hai vai. Có người còn nói 
khi ngồi hai vai tôi co rút, nhô lên đến tận gần tai. Quá 
căng cứng, không thể xả bỏ và thả lỏng.

Hãy buông lỏng và thư giãn toàn thân. Điều rất quan 
trọng khi hành thiền là bạn phải thư giãn, tinh tấn một 
cách thư giãn và thoải mái. Giữ cho thân mình thư 
giãn, nhưng phải giữ cho tâm mình tỉnh táo và luôn an 
trú trên đề mục thiền càng liên tục càng tốt. Đối với 
những người mới bắt đầu, đề mục thiền cơ bản nên là 
hơi thở. Bạn cũng có thể chọn bất cứ đề mục nào khác 
mà bạn thích. Một số người thích quan sát chuyển 
động phồng – xẹp của thành bụng hay của lồng ngực 
khi thở, cũng được.

Bất cứ những gì đang diễn ra trong cơ thể bạn một cách 
tự nhiên đều là đề mục thiền, miễn là đề mục ấy rõ rệt 

nhất, chiếm ưu thế nhất.

Trước hết hãy hít vào thở ra thật sâu vài lần, hít thở 
sâu vài lần như thế sẽ khiến cho tâm bạn tỉnh táo hơn. 
Chú ý đến luồng không khí xúc chạm vào lỗ mũi, xúc 
chạm vào khu vực ngay bên ngoài lỗ mũi. Khu vực 
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tam giác ngay cửa lỗ mũi, hãy cảm nhận luồng không 
khí ra vào, mát khi hít vào, ấm ấm khi thở ra, chỉ cảm 
nhận nó chứ đừng suy nghĩ về nó.

Bây giờ, hãy rà soát qua toàn bộ cơ thể, từ đỉnh đầu 
xuống đến tận ngón chân, cảm nhận bất cứ cảm giác 
nào đang có mặt trên thân, chú ý đến từng cảm giác. 
Có chỗ nóng, có chỗ căng cứng, hãy điều chỉnh một tư 
thế ngồi thích hợp để bạn có thể ngồi lâu một chút… 
Bởi vì ít nhất bạn cũng có thể ngồi yên được từ 15 
đến 20 phút. Một số người tâm rất bất an, bởi vì bất 
an nên họ lo lắng rất nhiều thứ. Họ không yên không 
phải vì đau, mà không yên bởi vì tâm bất an.

Hãy ngồi theo một tư thế thích hợp, hít thở sâu vài lần 
và chú ý. Làm như vậy trong vài phút, bạn không cần 
phải lo lắng mình sẽ ngồi được bao lâu, nếu bạn 
muốn, bạn có thể ngồi được rất lâu. Hít vào thật sâu, 
thở ra hết, hít vào, thư giãn toàn bộ cơ thể, thở ra, 
buông lỏng và thư giãn toàn thân… Sau đó hãy để hơi 
thở bình thường, chúng ta tiếp tục chú ý hơi thở và 
cảm giác trên thân mình như vậy, cho đến khi đủ thì 
xả thiền.



50

Hỏi & Đáp

Bạch Ngài, con đang rất bất an. Con có cần phải đợi cho đến 
khi tâm hết bất an, bình tĩnh trở lại thì mới nên ngồi thiền 
không?

Nếu bạn nghĩ rằng: hiện giờ tôi đang rất bất an và bức 
xúc, tôi sẽ không hành thiền. Có thể sau khi hết bất an 
tôi sẽ hành thiền. Làm như vậy là bạn đang ra một 
quyết định rất nguy hiểm. Bởi vì bạn đang bất an, 
đang thất vọng và buồn bực, chính vì vậy hành thiền 
rất quan trọng đối với bạn. Khi bất an bạn sẽ phạm rất 
nhiều sai lầm. Vậy hãy tiếp tục hành thiền.

Bạch Ngài, con đang cảm nhận thấy một động lực, một sự 
thúc giục rất lớn đang dần dần lớn mạnh trong tâm con. Sức 
mạnh tâm linh đó đang khiến cuộc sống của con thay đổi, và 
đôi lúc cũng khiến con cảm thấy bối rối. Con thực sự mong 
muốn đi theo con đường phát triển tâm linh đó, nhưng cũng 
còn những băn khoăn về những thay đổi trong cuộc sống của 
mình. Con muốn xin Ngài cho con một lời khuyên và sách 
tấn.

Điều quan trọng nhất là con không được cố gắng 
kiểm soát hay chống đối, điều này rất quan trọng, và 
không đánh giá phán xét hay tự chỉ trích bản thân 
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mình. Những lời khuyên này Thầy đã cho đến rất 
nhiều người. Và có lẽ Thầy đã từng viết về nó nữa.

Bởi vì, con biết đấy, trong cuộc sống chúng ta luôn 
luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ. Chúng ta thích kiểm 
soát tất cả mọi việc. Nhưng càng cố kiểm soát, chúng 
ta lại càng mệt mỏi, kiệt sức và phiền não. Chúng ta có 
thể kiểm soát được một số thứ, nhưng rất ít ỏi, con 
phải hiểu và chấp nhận điều đó. Và chúng ta thường 
chống đối quá nhiều. Chúng ta xua đuổi quá nhiều 
thứ, ngay cả bản thân Thầy đôi khi vẫn làm điều đó. 
Tiếng ồn chẳng hạn. Khi phải nghe tiếng ồn, chúng ta 
muốn tống khứ nó đi. Chúng ta muốn xua đuổi nó: 
“Tôi không thích tiếng ồn đó, tôi không thích”. Chính 
điều đó làm cho mình mệt mỏi. Bởi vì xung quanh con 
luôn có rất nhiều người, rất nhiều tiếng ồn. Khi con 
chống đối lại tất cả mọi người, con sẽ kiệt sức, con 
luôn đánh giá phán xét: cái này không tốt, cái kia 
không hay…

Tất nhiên, trên đời có những điều tốt và cả những 
điều không tốt. Nhưng khi chúng ta đánh giá phán xét 
nó, tâm chúng ta sẽ ngập đầy những cảm xúc (giận, 
hờn, buồn, vui, yêu, ghét…), và chính những cảm xúc 
đó không tốt đối với con. Chúng ta phải đánh giá sự 
việc bằng trí tuệ (paññā). Chúng ta biết điều đó là 
không tốt, nhưng chúng ta không phiền não vì điều 
đó. Vì vậy, biết sự việc đó không tốt, nhưng không 
khởi phiền não vì nó, điều này rất quan trọng. Và hãy 
để tiến trình phát triển tâm linh đó diễn ra một cách tự 



52

nhiên. Đừng cố gắng quá mức. Nhưng hầu hết các vị 
thầy đều nói : “Hãy thực hành thật cố gắng, thật chăm 
chỉ”. Nhưng Thầy chỉ nói một điều này: “Hãy chú ý, 
chú ý, luôn luôn chú ý”. Chỉ cần chú ý, đừng cố gắng 
ép mình quá mức. Việc mà con cần chăm chỉ làm chỉ là 
chú ý, không cần điều gì khác. Đó chính là trí tuệ.

Thầy muốn con nói chuyện và trao đổi với con gái 
thầy. Con gái thầy có thể nói với con nhiều thứ hơn. 
Thầy đã làm một nhà sư hơn 40 năm rồi. Đó là một 
cuộc sống rất khác biệt. Con gái thầy, nó làm việc 
ngoài xã hội, làm rất nhiều việc, tiếp xúc với cuộc 
sống, với thế giới xung quanh. Có rất nhiều vấn đề 
phải giải quyết mỗi ngày. Chính vì vậy hai chị em có 
thể có nhiều kinh nghiệm để trao đổi và tâm sự với 
nhau hơn.

Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Dạ, bạch Ngài, con 30 tuổi ạ.

Con gái thầy lớn hơn con mười mấy tuổi. Chị ấy cũng 
thực hành pháp. Chị ấy thực hành thiền từ năm 16 
tuổi, thầy nghĩ như vậy. Đúng không nhỉ? Con bắt 
đầu hành thiền từ năm 16 tuổi đúng không?

À, chị ấy nói là không phải từ năm 16 tuổi. Mà năm 16 
tuổi chị ấy bắt đầu nhận ra được những điều này, điều 
nọ diễn ra trong tâm chỉ là các suy nghĩ. Chị ấy nhận 
ra mình có rất nhiều loại suy nghĩ khác nhau. Chị ấy 
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nói chị ấy nhớ được rất nhiều thứ. Chị ấy tỉnh dậy 
giữa đêm khuya, khi mọi người đã ngủ say. Chị ấy bắt 
đầu suy nghĩ và nhận ra: “A, đó chỉ là một suy nghĩ. 
Rất đơn giản”.

Khi con chú ý đến tâm mình và con biết rằng có một 
suy nghĩ đang diễn ra trong đó. Đó chính là sự khởi 
đầu của thiền tập. Thiền tập tiến triển rất chậm chạp, 
chậm chạp và dần dần. Thầy chẳng bao giờ thúc giục 
con gái thầy, Thầy chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải 
thực hành thật tích cực, chỉ cần chú ý, một cách thật 
kiên nhẫn, và để chánh niệm lớn dần lên một cách tự 
nhiên.

Giống như việc trồng cây, con thấy đấy, con chỉ cần 
trồng cây xuống đất, tưới tắm, cho phân bón, không 
cần nhiều quá. Nhiều phân quá cây sẽ chết, đúng 
không. Con hiểu không? Con tưới nước cho nó nữa. 
Chỉ vừa đủ, đừng quá nhiều. Con bón phân, và nếu nó 
cần chỗ râm mát thì con đưa nó vào chỗ có bóng râm. 
Nếu nó cần thêm ánh sáng mặt trời, thì con lại đưa nó 
ra ngoài một chút. Rồi con chỉ cần đợi cho nó lớn. 
Giống như vậy thôi. Nhưng thầy thấy nhiều “ông chủ” 
nói rằng: “Phải tu thật tích cực! Tích cực cho đến tận 
lúc chết”. Quá nhiều áp lực, và nó sẽ làm con cảm thấy 
kiệt sức. “Tôi phải thực hành tích cực hơn, tích cực 
hơn nữa, tích cực nữa”.

Chỉ chú ý thôi thì rất thú vị. Và nếu con yêu thương 
và chăm chút mấy con mèo con thì sẽ thấy. Chúng ta 
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nuôi chúng, chăm sóc chúng thật tốt và để cho chúng 
lớn lên một cách tự nhiên. Cũng y như vậy, con phải 
kiên nhẫn với chính bản thân mình. Hãy hiểu mình và 
biết chấp nhận, chấp nhận chính bản thân mình. Hãy 
quan sát tâm mình và xem nó cần gì, hỗ trợ đầy đủ 
cho nó. Hãy quan sát tâm mình và chấp nhận, quan 
sát một cách tử tế, một cách thật kiên nhẫn và yêu 
thương. Và đừng vội vàng, vội vàng là vô ích, bởi vì 
vội vàng làm cho tâm mình bất an và phiền não. Hãy 
tin điều đó. Hãy thực hành chánh niệm, biết mình mỗi 
ngày, ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Hãy chú ý tới 
thân và tâm của mình và xem: Cái gì đang diễn ra? 
Chỉ một câu hỏi duy nhất: Cái gì đang diễn ra. Đừng 
hỏi tại sao, cũng đừng hỏi như thế nào. Những điều 
đó sau này sẽ tự đến cùng với trí tuệ. Còn bây giờ thì 
chỉ cần biết: “Đó là cái gì?”.

Con có hiểu điều Thầy vừa nói không? Thứ tiếng Anh 
rất đơn giản. Con có thực hành trong cuộc sống hàng 
ngày không?

Dạ, bạch Ngài, con có thực hành trong cuộc sống.

Điều đó rất quan trọng. Ngay cả khi con sân, hận, đau 
khổ, hay những cảm xúc rất mạnh, chỉ đơn giản quan 
sát, đó là việc con gái Thầy làm trong mọi lúc. Bởi vì, 
sống trên thế giới này, không khởi sân, giận là điều rất 
khó. Đúng không? Khi con sân, con làm gì? Đừng tự 
áp đặt mình rằng: “Ồ, đừng có sân”. Nó xảy đến một 
cách tự nhiên. Hãy thong thả, ngồi xuống và quan sát 
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cơn sân của mình. Đừng cố vượt qua nó, đừng cố xua 
đuổi nó đi, chỉ nhìn, nhìn và nhìn. Sau một thời gian, 
con sẽ phát triển được chút trí tuệ. Và chính trí tuệ đó 
sẽ làm những việc cần làm. Không phải là bản ngã, cái 
tôi của con, con không thể làm điều đó bằng cái tôi, cái 
bản ngã được, chỉ có trí tuệ mới làm điều đó. Và với 
sự trợ giúp của chánh niệm, trí tuệ sẽ phát triển, và nó 
sẽ làm những việc cần phải làm, những việc đáng làm. 
Vì vậy, hãy thực hành chánh niệm ở mọi nơi, nhất là ở 
trên đường. Ở nhà, con có sự yên tĩnh, bình an và 
thoải mái, khi ngồi thiền, con sẽ chỉ quan sát được sự 
bình yên và tĩnh lặng đó, hoặc chỉ quan sát được bất 
kể những gì đang diễn ra hoặc con nghĩ là đang diễn 
ra trong tâm. Khi ra ngoài, con nổi giận, và đó là cơ 
hội tốt để con quan sát được cơn giận của mình. Vì 
vậy, bất cứ cái gì đang diễn ra, đó đều là đề mục để 
hành thiền. Thầy đã viết về vấn đề này trong rất nhiều 
cuốn sách, nhưng hầu hết là bằng tiếng Miến Điện.

Thực hành chánh niệm thực ra rất đơn giản. Thầy 
nghĩ là con đã đọc bản dịch kinh Tứ Niệm Xứ bản 
tiếng Anh do thầy dịch ra từ tiếng Pali rồi, đúng 
không?

Vâng, con đọc rồi ạ. Bản dịch ấy tương đối khác với các bản 
dịch khác, nhưng con thấy nó rất rõ ràng, nhất là những đoạn 
Thầy giải thích phía dưới.

Hơi khác một chút ở một số đoạn. Thầy dịch bài kinh 
đó từ lâu rồi, khoảng năm 1985 —1986, thầy không 
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nhớ rõ lắm. Từ rất lâu trước kia, với sự giúp đỡ của 
một vị sư người Úc, vị sư này về sau đã hoàn tục. Hai 
người mỗi ngày chỉ dịch vài câu, rất chậm, dịch từng 
câu, từng câu một rất chậm và cẩn thận. Con còn nhớ 
thầy đã nói về “Pajanati, pajanati” (nghĩa là tỉnh giác). 
Pajanati – tỉnh giác nghĩa là hay biết – không có gì hơn 
thế. Bất cứ cái gì diễn ra – con cũng đều hay biết. Sau 
một thời gian, con cũng biết rằng mình đang hay biết 
nữa. Điều đó rất rất quan trọng, bởi vì thực sự không 
phải là con hay biết, mà là tâm biết. Nó là tự nhiên, tự 
nhiên biết, chứ không phải một cái bản ngã, một cái 
tôi nào hay biết cả. Vì vậy, nếu con thực sự hiểu được 
kinh Tứ Niệm Xứ, thì chẳng có cái gì là khó hiểu nữa 
cả. Nó rất đơn giản và rõ ràng.

Con có một đứa con gái, năm nay cũng đã lớn, con và nó cũng 
ít khi được gặp nhau, cả năm gặp nhau chỉ 1-2 lần. Bởi vì nó 
sống rất xa nơi con ở, nó sống ở nước ngoài. Hai cha con rất 
yêu thương nhau, mỗi khi chia tay nó đều khóc, nhưng luôn cố 
giấu đi những giọt nước mắt. Con không biết mình có thể làm 
được gì cho nó? Con muốn dạy nó về chánh niệm, về tâm, về 
Phật Pháp, về cách sống ở trên đời, nhưng cảm thấy thật là 
khó. Có đôi khi con nghĩ, điều duy nhất con có thể làm được 
cho con gái con chỉ là hết lòng yêu thương nó thôi, Thầy ạ.

Con có thể hướng dẫn con gái con một cách thật nhẹ 
nhàng để ngày càng hiểu rõ hơn về những gì nó đang 
suy nghĩ hay cảm nhận. Đừng cố làm điều gì đặc biệt 
cả. Khi con gái Thầy còn nhỏ, nó thường đến và kể 
với Thầy rất nhiều chuyện, bất cứ chuyện gì, bởi vì nó 
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còn rất nhỏ. Nó kể chuyện ở trường, chuyện ở nhà. 
Thậm chí, có khi ông nói điều này điều kia làm cho nó 
buồn, giận, Thầy chỉ lắng nghe, lắng nghe nó. “Con 
nghĩ thế nào?”, và nó kể cho Thầy nghe rằng nó cảm 
thấy ra sao. Diễn đạt được những tình cảm và những 
cảm xúc của mình là điều rất quan trọng. “Con đang 
cảm thấy như thế nào?”. Bất cứ lúc nào, đây là điều 
rất quan trọng.

Chính cảm xúc là cái kiểm soát chúng ta. Một suy 
nghĩ không kèm cảm xúc sẽ không thực sự kiểm soát 
con được. Nhưng một suy nghĩ đi kèm cảm xúc sẽ có 
rất nhiều sức mạnh để kiểm soát con. Vì vậy, khi con 
chú ý hơn đến cái con đang cảm nhận, thì dần dần, 
càng chánh niệm, con sẽ càng ý thức hơn về bản thân 
mình, và càng ít bị nó kiểm soát hơn. Cảm xúc đó sẽ 
không kiểm soát được con nữa.

Rồi sau một thời gian, Thầy hỏi nó: “Con có biết tại 
sao ông nói những điều làm con bực mình như thế 
không?”, và nó bắt đầu suy nghĩ: “Tại sao ông lại nói 
với mình như thế nhỉ? Tại sao?”. Ah, có một điều là 
ông luôn luôn nói kiểu như thế… nhưng thực sự 
không phải là ông tức giận, đó là cách nói của ông. 
Nhưng mọi người cứ nghĩ rằng ông lúc nào cũng giận 
dữ. Nhưng mà không phải lúc nào ông cũng giận. Đó 
chỉ là phong cách nói chuyện của ông. Cách nói 
chuyện của thầy cũng giống như thế, rất mạnh mẽ, có 
khi gay gắt… Khi hiểu được điều đó, tâm nó trở nên 
bình tĩnh trở lại. Và đôi khi nó nói: “Ồ, có thể điều 
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ông nói cũng đúng, có phần đúng”. A, đúng rồi, có 
phần đúng. Tất cả mọi người đều có phần đúng, có 
phần đúng và có phần sai. Tất cả chúng ta đều như 
vậy cả.

Vì vậy, cần hiểu người khác, hiểu chính mình và các 
cảm xúc của mình, hiểu tại sao mình buồn bực và thất 
vọng, và khi đã hiểu chính mình thì tâm con sẽ bình 
tĩnh trở lại. Điều đó rất quan trọng. Cách tốt nhất để 
vượt qua bất cứ một vấn đề tâm lý nào là đầu tiên hãy 
chú ý quan sát để hiểu nó. Rồi vấn đề sẽ biến mất một 
cách từ từ, chứ không thể ngay lập tức được. Một số 
vấn đề còn kéo dài đến hàng năm, nhiều năm trời, cho 
dù chúng ta vẫn tiếp tục chú ý. Nó cần một thời gian 
rất dài để vượt qua. Và khi con hiểu biết được người 
khác, thì sẽ có sự tha thứ và thông cảm. Khi thực sự 
thấu hiểu, con sẽ tha thứ. Và quả thật ông cũng có đôi 
lúc bực mình thật. Thầy có nhiều thứ mà ông ấy 
không thích, điều đó cũng là một hiểu biết rất đơn 
giản, và chúng tôi vẫn sống hoà hợp với nhau được.

Có khi nó nói: “Ở nhà con là chủ”. Nó muốn làm chủ 
nhà, muốn là một người đặc biệt, nó muốn sống theo 
cách riêng của nó. Ờ, được, thầy nói, “Con thấy đấy, 
có bao nhiêu là người, con không thể lúc nào cũng có 
được điều mình muốn đâu”. Điều đó còn phụ thuộc 
vào cả tính cách của chúng ta nữa: cách chúng ta quan 
hệ với mọi người, cách chúng ta phản ứng với mọi 
người, hoàn cảnh của chúng ta và phụ thuộc vào cả 
việc chúng ta là ai nữa. Thầy hiểu điều đó. Thầy cũng 
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từng có và vẫn có rất nhiều khuyết điểm. Thầy không 
tự hào về điều đó và vẫn tự cười bản thân mình.

Đối với những người khác thì điều đó không quan 
trọng, họ sẽ quên ngay. Nhưng thầy thì suy nghĩ rất 
sâu sắc và nghiêm túc và vì vậy mà thầy thường thất 
vọng. Vì vậy thầy biết mình là con người rất nghiêm 
túc. Nhưng nếu có ai đó bảo thầy rằng đừng có 
nghiêm túc như thế, thầy sẽ nói KHÔNG ngay lập 
tức. Thầy sẽ vẫn nghiêm túc, thầy suy nghĩ nghiêm 
túc và sâu sắc, chính vì vậy mà thầy mới trở thành 
một nhà sư. Nếu không sâu sắc và nghiêm túc, thì rốt 
cuộc thầy cũng sống như những người bạn ngày xưa 
của thầy, hưởng thụ cuộc sống đời thường. Thầy 
không sống một cuộc đời tầm thường như thế. Nhà 
sư là những con người khác bình thường. Bởi vì thầy 
thường nhìn mọi việc một cách sâu sắc và nghiêm túc, 
nên đôi khi thầy nghĩ những điều đó (cuộc sống đời 
thường) là không thể chấp nhận được. Nó không phải 
là cách sống mà mình muốn sống. Và chính điều đó đã 
giúp Thầy thực hành Pháp và trở thành một nhà sư. 
Thầy đã sống gần nửa thế kỷ trong cuộc đời xuất gia 
rồi. Vì sao? Bởi vì thầy không thích cuộc sống tầm 
thường ngoài đời đó… nó vô nghĩa quá! Mọi người 
đều để tiền bạc, vật chất, dính mắc… chi phối và kiểm 
soát tâm mình. Điều đó thật vô nghĩa! Con không bao 
giờ có hạnh phúc được theo cách sống đó. Nhưng 
những người bình thường thì lại thích sống như thế.

Có lúc con sẽ thấy, thất vọng cũng là một loại trí tuệ. 
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Con thất vọng bởi vì con biết rằng điều đó là không 
đúng, không tốt. Nhưng mà con cũng phải quán sát cả 
điều này nữa, bởi nếu không con sẽ trở nên ngã mạn, 
để cái tôi xen vào trong đó. “A, tôi sẽ sửa lại mọi thứ 
cho đúng, tôi sẽ sửa tất cả mọi người”. Con không thể 
làm điều đó, không thể được, thậm chí con cũng 
không thể làm điều đó với chính mình. Con thất vọng, 
“Ừ, cái đó thật là dở, thật là đáng thất vọng!”. Con sẽ 
học được những điều rất quan trọng, rất lợi ích chỉ 
khi con hiểu được rằng con sẽ trở thành một con 
người trí tuệ, một con người chân chánh, hạnh phúc 
và bình an. Con không thể che dấu, hoặc chạy trốn nỗi 
thất vọng. Nếu con chạy trốn nó, con sẽ còn phải tiếp 
tục sống vô nghĩa như thế suốt cả cuộc đời. Con sẽ 
không bao giờ có thể vượt qua được nó nữa. Vì vậy 
hãy phơi bày nó ra, hãy để nó lộ diện và nhìn thẳng 
vào nó. Nhìn một cách kiên nhẫn và với tình thương 
nữa, ngay cả khi con tức giận, hãy nhìn cái tâm ấy 
như thể đó là một đứa trẻ con, một đứa bé dễ thương.

Giống như con gái Thầy, nó đến và mách với Thầy: 
“Ông mắng con thế này, thế kia”, hãy nhìn đứa bé của 
con mà xem, nó là một đứa trẻ. Cũng như vậy, khi con 
tức giận, hãy nhìn cái tâm đó. Cái tâm đó là một đứa 
trẻ con, đừng đánh nó. “Kể cho cha xem tại sao con 
tức giận thế?”. Hãy nhìn nó, nhìn nó, quan sát nó cả 
một thời gian dài. Chính việc nhìn được tâm mình 
như vậy, thì đó đã là một cái tâm trưởng thành. Vì 
vậy, khi con có chánh niệm, biết mình, con là một 
người trưởng thành, khi con không biết mình, con chỉ 
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là một đứa trẻ con.

Con cũng mong muốn được sống gần con gái con nhiều hơn. 
Hai cha con con sống xa nhau quá, chẳng mấy khi được gặp 
nhau.

Con hãy suy nghĩ và trao đổi về điều đó với con gái 
con, cố gắng tìm một nơi nào đó cho nó để nó có thể 
sống và học hỏi để phát triển. Con chỉ có một đứa con 
gái, Thầy có những hai đứa. Nhiều hơn con một đứa 
nữa kìa. Từ khi còn nhỏ, chúng nó sống với ông bà, ở 
rất xa, còn Thầy thì ở một nơi khác cũng rất xa chúng 
nó, nhưng trong lòng Thầy lúc nào cũng có chúng nó. 
Thầy yêu thương nó, yêu thương cả hai đứa con của 
Thầy, và giúp chúng nó học chánh niệm. Đó là một 
loại hình giáo dục vô cùng quan trọng. Chánh niệm 
cũng là một loại hình giáo dục. Nó giúp chúng ta tìm 
hiểu chính mình, tìm hiểu về thân và tâm mình, về mọi 
thứ. Tiến trình đó diễn ra một cách chậm chạp, dần 
dần qua nhiều năm tháng. Hãy thong thả mà làm con 
ạ, con thấy đấy, con còn rất nhiều thời gian phía 
trước, hãy luôn ghi nhớ điều đó trong tâm và nói 
chuyện, tâm sự nhiều với con gái con.

Hai cha con có thường xuyên liên lạc với nhau 
không?

Dạ có. Con và con gái con thường xuyên nói chuyện với nhau 
qua điện thoại. Cũng giống như Thầy, con luôn luôn lắng 
nghe nó kể chuyện.
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Tốt, hãy lắng nghe, lắng nghe nhiều. Trước tiên là hãy 
lắng nghe.

Con hy vọng là khi nó lớn lên, con có thể dạy dỗ nó 
được nhiều hơn. Hai cha con con sống xa nhau quá, 
nó sống ở nước ngoài, nói tiếng nước ngoài và hấp 
thụ nền văn hoá ngoại quốc. Sự giao tiếp, nói chuyện 
về những vấn đề sâu sắc hơn ngày càng trở nên khó 
khăn. Nhưng con sẽ cố gắng tìm ra một cách nào đó 
để dạy nó về chánh niệm.

Một điều nữa là… con xuất gia làm một nhà sư không phải 
để làm một người thầy dạy dỗ mọi người, nhưng đến giờ thì 
con không thể tránh được chuyện đó. Con thực sự mong muốn 
được sống độc cư trong rừng trong suốt quãng đời còn lại, 
người không biết mặt, đời chẳng biết tên, một cuộc sống bình 
an và tĩnh lặng để tu tập. Nhưng con không thể tránh né được 
tất cả mọi người. Họ cứ tìm đến và hỏi Pháp, xin được học, 
xin được hướng dẫn tu tập chánh niệm… con không nỡ lòng 
từ chối.

Thầy rất hiểu con, rất hiểu chuyện đó.

Thầy cũng chưa bao giờ muốn trở thành một người 
Thầy cả. Thầy chỉ muốn sống một mình trong rừng 
suốt cả cuộc đời còn lại. Đó là ước mơ của thầy. 
Nhưng như con nói đấy: “Con đã học hỏi được nhiều 
điều và khi gặp gỡ mọi người, con cũng muốn chia sẻ 
điều đó với họ”. Việc đó là việc tốt, một việc rất quan 
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trọng. Học chánh niệm và nói về chánh niệm mỗi khi 
Thầy gặp gỡ mọi người, đó cũng chính là lúc Thầy 
đang tu tập chánh niệm. Ngay cả khi đang nói chuyện 
về chánh niệm, Thầy cũng không nghĩ rằng mình đang 
thuyết Pháp, giảng đạo. Thế nào là thuyết Pháp? Thầy 
chỉ đang nói chuyện với các bạn của mình. Đó không 
phải là một bài thuyết giảng.

Nhưng rồi họ bắt đầu ghi âm lại các bài nói chuyện ấy 
và in ra thật nhiều bản. Thầy nói đừng làm điều đó. 
Nhưng họ nói: “Chúng con nghe Ngài nói xong rồi lại 
quên, vì vậy phải ghi âm và nghe đi nghe lại để hiểu 
kỹ hơn. Vì vậy chúng con cần ghi âm lại, chỉ là một 
cuốn băng ghi âm nhỏ thôi mà”…. Vậy là họ ghi âm 
lại… và rồi sau đó còn in ra nhiều bản nữa và bắt đầu 
bán các băng ghi âm. Thầy không thể nào bắt họ dừng 
lại được. Khi mọi người đến, chủ đề Thầy thực sự 
muốn nói chỉ là chánh niệm… mọi người tiếp tục đến 
nói chuyện và ghi âm lại, và trước khi Thầy biết 
những chuyện đó, thì Thầy đã bị trở thành một nhà sư 
nổi tiếng mất rồi.

Thế rồi một ngày, một vị sư bạn nghe băng ghi âm 
buổi nói chuyện của Thầy và chép lại, mang đến cho 
Thầy xem. Thầy thấy có rất nhiều lỗi, nhiều chỗ 
không chính xác, không đúng với những gì Thầy nói. 
Thế là họ nói: “Vậy thì Ngài sửa lại những chỗ sai đó 
hộ con”. Thầy sửa rồi đưa lại. Thế là họ bắt đầu in ra 
thành những cuốn sách… Thầy hoàn toàn không có ý 
định làm những việc đó.



64

Vì vậy, trường hợp của con cũng giống Thầy thôi. 
Con mơ ước được sống một cuộc đời bình yên và tĩnh 
lặng, một mình ở trong rừng trong suốt quãng đời còn 
lại. Rất tốt, rất tốt! Hãy luôn giữ niềm mơ ước đó con 
ạ. Nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu. Nhưng 
con hãy giữ ước mơ ấy.

Con sẽ phải trở thành một vị thầy, dù con có muốn 
hay không. Bởi vì mọi người cần điều đó. Mọi người 
cần những vị thầy mà bản thân họ không muốn làm 
thầy. Ở ngoài kia có vô số người đang khao khát làm 
thầy thiên hạ. Chỉ có một số rất rất ít những người 
không muốn trở thành thầy người khác. Một người 
bạn của Thầy có lần nói đùa rằng: “Chúng tôi chỉ 
muốn tìm những vị thầy chẳng muốn làm thầy người 
khác”.

Đúng là như thế, cuộc đời là như thế mà. Người Miến 
Điện có câu nói rằng: “Khi bạn không muốn gì, thì 
bạn sẽ có rất nhiều” và “Khi không còn mong muốn 
mình đẹp, bạn sẽ là người đẹp”, “Khi không muốn là 
người nổi tiếng, nhất định bạn sẽ phải nổi tiếng”. Dù 
con có cố cách nào để không trở thành người nổi 
tiếng, thì cuối cùng con vẫn phải là người nổi tiếng 
thôi.

Con chưa được chuẩn bị cho điều đó, chính vì vậy đôi lúc con 
cảm thấy khó xử.
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Tốt, hãy cố gắng sống yên tĩnh một mình trong rừng 
thiền của con càng nhiều càng tốt. Hãy tận dụng thời 
gian để hành thiền trước khi mọi người tìm đến và 
không để cho con thời gian làm việc đó nữa.

Một vị thầy của Thầy khi xưa cũng nói với Thầy: “Khi 
không ai biết con là ai, thì sẽ không có ai đến quấy rầy 
con hành thiền cả”. Mỗi ngày, có rất nhiều người đến 
tìm Ngài và Ngài chẳng có thời gian để hành thiền 
nữa. Bởi thế Ngài mới nói với Thầy, sự việc rồi sẽ xảy 
ra như thế với Thầy sau này. Ngài muốn làm một nhà 
sư sống ẩn cư trong rừng, xa rất xa con người, nhưng 
điều đó chẳng đến với Ngài. Bởi vì mọi người cần các 
vị thầy. Và con cũng không cần thiết phải biết tất cả 
mọi thứ mới có thể làm một người thầy. Không có ai 
biết tất cả mọi thứ được, có quá nhiều thứ để biết. 
Nhưng khi con thực sự biết thế nào là chánh niệm, thì 
thế là đủ rồi.

Nhưng để làm cho họ hiểu được chánh niệm, con lại phải tìm 
hiểu tâm họ và giúp họ giải quyết rất nhiều vấn đề khác, nhất 
là các vấn đề tâm lý. Bỗng nhiên con phát hiện ra mình lại 
làm công việc của một bác sỹ tâm lý bất đắc dĩ.

Đúng vậy. Con đã từng đọc sách của Thầy và thấy 
trong các cuốn sách ấy và trong các bài nói chuyện 
của Thầy, thầy nói rất nhiều đến tâm lý, bởi vì thiền 
chánh niệm cũng là một loại trị liệu tâm lý, một 
phương thức trị liệu tâm lý tích cực và thực tế. Và 
Đức Phật cũng nói rất nhiều về thân và tâm, các tâm 
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sở và tiến trình tâm. Vì vậy có vị thầy nói rằng những 
lời dạy của Đức Phật chủ yếu cũng là một thể loại trị 
liệu tâm lý. Cách thức để phát triển tâm mình, đó cũng 
chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi. Làm cách nào để làm 
được điều đó? Dùng những kiến thức tâm lý học mà 
con đã có để cố gắng giải quyết các vấn đề tâm lý. Và 
Đức Phật đã làm những gì? Ngài cố gắng giải quyết 
và vượt qua các vấn đề tâm lý. Vấn đề tâm lý lớn nhất 
là gì? Đau khổ!

Vì vậy đó chính là tâm lý học, chúng ta cần phải hiểu 
về tâm lý học, về những thể loại tính cách khác nhau. 
Con người rất khác nhau. Chúng ta cần phải hiểu rõ 
người này thuộc thể loại tâm lý, tính cách nào để nói 
hoặc hành xử một cách thích hợp. Chúng ta không thể 
và cũng không nên nói tất cả mọi thứ cho họ biết. 
Điều đó sẽ làm họ quá tải thông tin. Vì vậy con hãy 
học hỏi thêm về tâm lý học. Trong các cuốn sách của 
Thầy có viết rất nhiều về tâm lý. Thầy nghĩ mọi người 
thích đọc là vì điều đó.

Con cũng học được rất nhiều từ Thầy, và trong khi tiếp xúc 
với mọi người, con đã hiểu ra được rất nhiều điều từ thực tế, 
có thêm bao hiểu biết mới mẻ mà con nghĩ trước nay không có 
trong mình. Con cũng phát hiện ra mình có một số khả năng 
để giúp mọi người vượt qua các vấn đề tâm lý của họ. Nhưng 
dần dần nó cũng tạo thêm khó khăn cho con vì con sẽ trở nên 
bận rộn và mệt mỏi.

Bởi vì con có thiện ý giúp đỡ mọi người hiểu Pháp, và 
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chính điều đó thành sức hấp dẫn lôi cuốn mọi người 
tìm đến với con. Con hãy cố gắng lên!

Vâng con hiểu thưa Thầy. Xin tri ân Thầy đã dạy dỗ con! Đối 
với con, Thầy luôn là một người cha tinh thần cho con nương 
tựa trên con đường tu tập!
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Kinh Kalama

Tăng chi bộ kinh, III.65

Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỳ-khưu, 
đi đến Kesaputta, thị trấn của người Kalama.

Những người Kalama ở Kesaputta được nghe: “Sa-
môn Gotama là con trai dòng họ Thích Ca, xuất gia từ 
dòng họ Thích ca đã đến Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp 
như sau được truyền đi về Sa-môn Gotama: Ngài là 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Sau khi tự mình chứng ngộ, Ngài đã giảng dạy 
chư thiên và loài người, hàng tu sĩ và cư sĩ, vua chúa 
cùng thường dân, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp 
toàn hảo từ chặng đầu, chặng giữa, cho đến chặng 
cuối; Ngài đã giảng dạy đời sống phạm hạnh chi tiết 
và rõ ràng, toàn hảo, hoàn toàn tinh khiết. Lành thay, 
nếu chúng ta được yết kiến một bậc xứng đáng được 
cúng dường như vậy”.

Rồi những người Kalama ở Kesaputta đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
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xuống một bên; có người nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những lời chào 
đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên; có 
người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một 
bên; có người im lặng rồi ngồi xuống một bên.

Sau khi ngồi xuống một bên, những người Kalama ở 
Kesaputta bạch Thế Tôn:
– Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi đến 
Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm 
của mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, 
khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, và một 
số Sa-môn, Bà-la-môn khác cũng đi đến Kesaputta. 
Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, 
nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, 
chê bai, xuyên tạc. Ðối với họ, bạch Thế Tôn, chúng 
con có những nghi ngờ phân vân: “Trong những Tôn 
giả Sa-môn này, ai nói sự thật, ai nói sai sự thật?”

– Ðương nhiên, này người Kalama, các con có những 
nghi ngờ! Ðương nhiên, này người Kalama, các con 
có những phân vân! Trong những trường hợp đáng 
nghi ngờ, các con đương nhiên khởi lên phân vân.

Này người Kalama, chớ có tin điều gì chỉ vì được 
nghe điều đó nhiều lần; chớ có tin chỉ vì đó là truyền 
thống; chớ có tin chỉ vì đó là lời đồn đại; chớ có tin chỉ 
vì điều đó đúng với sách vở hay kinh điển truyền 
tụng; chớ có tin chỉ vì nó nghe có vẻ hợp lý; chớ có tin 



70

chỉ vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư 
tưởng; chớ có tin chỉ vì lý luận logic và suy diễn; chớ 
có tin chỉ vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình; 
chớ có tin chỉ vì người nói điều đó có vẻ là người 
đáng tin; chớ có tin chỉ vì người đó là thầy của mình.

Nhưng này người Kalama, khi nào các con tự mình 
biết rõ như sau: “Các pháp này là bất thiện; Các pháp 
này là đáng chê; Các pháp này bị các người có trí chỉ 
trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa 
đến bất hạnh khổ đau”, thời này người Kalama, hãy 
từ bỏ chúng!

Các con nghĩ thế nào, này người Kalama! Lòng tham 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 
đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?

– Bất hạnh, bạch Thế Tôn.

– Người này có tham, này các Kalama, bị tham chinh 
phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của 
không cho, tà dâm với vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho 
người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, tâm sân 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?
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– Bất hạnh, bạch Thế Tôn.

– Người này có sân, này người Kalama, bị sân chinh 
phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của 
không cho, tà dâm với vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho 
người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, tâm si khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 
đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?

– Bất hạnh, bạch Thế Tôn.

– Người này có si, này người Kalama, bị si chinh 
phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của 
không cho, tà dâm với vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho 
người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, các pháp 
này là thiện hay bất thiện?

– Là bất thiện, bạch Thế Tôn.
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– Đáng chê trách hay không đáng chê trách?

– Là đáng chê trách, bạch Thế Tôn.

– Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách?

– Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn.

– Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến 
bất hạnh đau khổ không? Hay ở đây, là như thế nào?

– Ðược thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đến bất hạnh, đau khổ, ở đây, đối với 
chúng con là vậy.

– Như vậy, này người Kalama, điều Ta vừa nói với 
các con: “Chớ có tin điều gì chỉ vì được nghe điều đó 
nhiều lần; chớ có tin chỉ vì đó là truyền thống; chớ có 
tin chỉ vì đó là lời đồn đại; chớ có tin chỉ vì điều đó 
đúng với sách vở hay kinh điển truyền tụng; chớ có 
tin chỉ vì nó nghe có vẻ hợp lý; chớ có tin chỉ vì điều 
đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư tưởng; chớ có 
tin chỉ vì lý luận logic và suy diễn; chớ có tin chỉ vì 
điều đó phù hợp với quan điểm của mình; chớ có tin 
chỉ vì người nói điều đó có vẻ là người đáng tin; chớ 
có tin chỉ vì người đó là thầy của mình“.

Nhưng này người Kalama, khi nào các con tự mình 
biết rõ như sau: “Các pháp này là bất thiện; Các pháp 
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này là đáng chê trách; Các pháp này bị người có trí 
quở trách; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận 
đưa đến bất hạnh, khổ đau”, thời này người Kalama, 
hãy từ bỏ chúng! Ðiều đã được nói lên như vậy, chính 
do duyên như vậy được nói lên.

Này người Kalama, chớ có tin điều gì chỉ vì được 
nghe điều đó nhiều lần; chớ có tin chỉ vì đó là truyền 
thống; chớ có tin chỉ vì đó là lời đồn đại; chớ có tin chỉ 
vì điều đó đúng với sách vở hay kinh điển truyền 
tụng; chớ có tin chỉ vì nó nghe có vẻ hợp lý; chớ có tin 
chỉ vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư 
tưởng; chớ có tin chỉ vì lý luận logic và suy diễn; chớ 
có tin chỉ vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình; 
chớ có tin chỉ vì người nói điều đó có vẻ là người 
đáng tin; chớ có tin chỉ vì người đó là thầy của mình.

Nhưng này người Kalama, khi nào các con tự mình 
biết như sau: “Các pháp này là thiện; Các pháp này là 
không đáng chê trách; Các pháp này không bị người 
có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp 
nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời này người 
Kalama, hãy tự đạt đến và an trú!

Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, không tham, 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy, là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy?

– Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.
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– Người này không tham, này người Kalama, không 
bị tham chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không 
giết các sinh vật, không lấy của không cho, không tà 
dâm với vợ người, không nói láo, khích lệ người khác 
cũng làm như vậy. Như vậy, có làm cho người ấy 
hạnh phúc an lạc lâu dài hay không?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, không 
sân, khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên 
như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người 
ấy?

– Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.

– Người này không sân, này người Kalama, không bị 
sân chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết 
các sinh vật, không lấy của không cho, không tà dâm 
với vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc, an lạc 
lâu dài cho người ấy hay không?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, không si 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như 
vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy?

– Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.
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– Người này không si, này người Kalama, không bị si 
chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các 
sinh vật, không lấy của không cho, không tà dâm với 
vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cũng 
làm như vậy. Như vậy, có đem lại hạnh phúc an lạc 
lâu dài cho người ấy hay không?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Các con nghĩ thế nào, này người Kalama, các pháp 
này là thiện hay bất thiện?

– Là thiện, bạch Thế Tôn.

– Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê?

– Không đáng chê, bạch Thế Tôn.

– Bị người có trí quở trách hay được người có trí tán 
thán?

– Ðược người trí tán thán, bạch Thế Tôn.

– Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến 
hạnh phúc an lạc không, hay ở đây, là như thế nào?

– Ðược thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đến hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đối với 
chúng con là vậy.
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– Này người Kalama, chớ có tin điều gì chỉ vì được 
nghe điều đó nhiều lần; chớ có tin chỉ vì đó là truyền 
thống; chớ có tin chỉ vì đó là lời đồn đại; chớ có tin chỉ 
vì điều đó đúng với sách vở hay kinh điển truyền 
tụng; chớ có tin chỉ vì nó nghe có vẻ hợp lý; chớ có tin 
chỉ vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư 
tưởng; chớ có tin chỉ vì lý luận logic và suy diễn; chớ 
có tin chỉ vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình; 
chớ có tin chỉ vì người nói điều đó có vẻ là người 
đáng tin; chớ có tin chỉ vì người đó là thầy của mình.

Nhưng này người Kalama, khi nào các con tự mình 
biết rõ như sau: “Các pháp này là thiện; Các pháp này 
là không có tội; Các pháp này được người có trí tán 
thán; Các pháp này nếu được thực hiện, được chấp 
nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời này người 
Kalama, hãy chứng đạt và an trú! Ðiều đã được nói 
lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên.

Này người Kalama, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm Từ 
tràn đầy khắp một phương; cũng vậy phương thứ hai; 
cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư.

Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
với tâm Từ rộng lớn, vô lượng, vô biên, không hận, 
không sân.
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Này người Kalama, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm Bi 
tràn đầy khắp một phương; cũng vậy phương thứ hai; 
cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư.

Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
với tâm Bi rộng lớn, vô lượng, vô biên, không hận, 
không sân.

Này người Kalama, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm Hỷ 
tràn đầy khắp một phương; cũng vậy phương thứ hai; 
cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư.

Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
với tâm Hỷ rộng lớn, vô lượng, vô biên, không hận, 
không sân.

Này người Kalama, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm Xả 
tràn đầy khắp một phương; cũng vậy phương thứ hai; 
cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư.

Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
với tâm Xả rộng lớn, vô lượng, vô biên, không hận, 
không sân.
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Vị Thánh đệ tử ấy, này người Kalama, với tâm không 
oán như vậy, không sân như vậy, không uế nhiễm như 
vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy 
đạt được bốn sự an ổn:

i) “Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên 
cõi thiện, cõi trời, cõi đời này”; đây là an ổn thứ nhất 
vị ấy có được.

ii) “Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị 
thục các nghiệp thiện ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta 
tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền 
não, được an lạc”; đây là an ổn thứ hai vị ấy có được.

iii) “Nếu việc ác ta đã vô ý làm, nhưng ta không có 
tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao 
ta có thể cảm thọ khổ đau được”; đây là an ổn thứ ba 
vị ấy có được.

iv) “Nếu việc ác ta không làm, dù là cố ý hay vô ý, 
như vậy ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh”; đây là 
an ổn thứ tư vị ấy có được.

Vị Thánh đệ tử ấy, này người Kalama, với tâm không 
oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm 
không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, 
ngay trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ổn này.

– Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như 
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vậy, bạch Thiện Thệ! Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế 
Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân 
như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm 
thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị ấy có được 
bốn an ổn:

“Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được 
sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này”; đây là an ổn 
thứ nhất vị ấy có được.

“Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục 
các nghiệp thiện ác thời ở đây, trong hiện tại, ta tự 
sống với tâm không oán, không sân, không phiền não, 
được an lạc”; đây là an ổn thứ hai vị ấy có được.

“Nếu việc ác ta đã vô ý làm, nhưng ta không có tâm ác 
đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có 
thể cảm thọ khổ đau được”; đây là an ổn thứ ba vị ấy 
có được.

“Nếu việc ác ta không làm, dù là vô ý hay cố ý, như 
vậy ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh”; đây là an 
ổn thứ tư vị ấy có được.

Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không 
uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị ấy có được bốn an ổn này.



80

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng 
những gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị 
che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay 
cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể 
thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Chúng 
con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng 
Tỳ-khưu. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử 
cư sĩ, từ nay cho đến ngày mạng chung, chúng con xin 
trọn đời quy ngưỡng.

Rừng thiền Sóc Sơn 2014
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Tiểu sử Thiền sư 
Sayadaw U Jotika

Thiền sư Sayadaw U Jotika sinh ngày 
05/08/1947 trong một gia đình Hồi giáo ở Miến Điện. 
Ngài được giáo dục trong một trường truyền giáo của 
nhà thờ Thiên Chúa giáo, tốt nghiệp kỹ sư ngành điện 
tử và nghiên cứu sâu rộng về khoa học, tâm lý học và 
triết học phương Tây. Ngài đã lập gia đình và là cha 
của hai người con gái, trước khi xuất gia làm một nhà 
sư Phật giáo nguyên thuỷ. Ngài đã trải qua hơn 20 
năm sống trong rừng sâu để độc cư tu thiền, sau đó 
chuyển về sống tại cố đô Yangon của Miến Điện.
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Sayadaw U Jotika là một thiền sư rất được kính 
trọng và nổi tiếng ở Miến Điện và trên thế giới. Mặc 
dù sinh ra và lớn lên ở Miến Điện, song thiền sư có 
một vốn hiểu biết uyên bác về nhiều nền văn hoá khác 
nhau. Ngài cũng đã từng nghiên cứu sâu rộng về văn 
hoá Tây Phương và đã nhiều năm sinh sống ở nước 
ngoài. Những bài giảng của Thiền sư Sayadaw U 
Jotika được các học trò ghi lại và xuất bản thành 
nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có: Cuộc đời là một 
hành trình tâm linh, Ngôi nhà chánh niệm, Bản đồ hành 
trình tâm linh, Tuyết giữa mùa hè, …
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