Tinh y‰u Lâm T‰ Løc
NhÃt Hånh vi‰t
Trong Lâm T‰ Løc, T° có nói r¢ng møc Çích cûa T° là Çánh phá, trÎ bŒnh và cªi trói. NhÜ
vÆy thì møc Çích cûa T° không phäi là ÇÜa ra nh»ng tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ chúng ta h†c hÕi,
Çàm luÆn và bÎ m¡c kËt vào ÇÃy. Vì vÆy n‰u ta h†c Lâm T‰ Løc v§i møc Çích tìm cÀu nh»ng
tÜ tÜªng uyên áo Ç‹ Çàm luÆn và Ç‹ m¡c kËt vào chúng là ta Çã Çi ngÜ®c v§i š cûa T°.
Nh»ng giáo lš và nh»ng phÜÖng tiŒn thi thi‰t cûa ngÜ©i xÜa (ngÜ©i xÜa ª Çây là Bøt và T°) së
trª thành nh»ng cái bÅy sÆp giam hãm ta, vì vÆy ta hãy cÄn thÆn, hãy nh§ tÃt cä nh»ng thi thi‰t
Ãy, dù là tam thân, thÆp ÇÎa, th‰ gi§i hoa tång hay tÎnh Ç¶..., trÜ§c h‰t ÇŠu là nh»ng giä danh
(T° g†i là danh tØ suông, væn cú, ch» nghïa). N‰u ta m¡c kËt vào nh»ng thi thi‰t Ãy, cho
chúng là nh»ng th¿c tåi khách quan có m¥t ngoài ta, là ta Çã bÎ sa vào bÅy sÆp.
Ta không nên Çi tìm cÀu Bøt, T°, BÒ Tát, tam thân, thÆp ÇÎa, th‰ gi§i hoa tång, lÀu các cûa Di
L¥c ngoài ta. Ta phäi chÃm dÙt m†i tìm cÀu. Phäi ngÜng s¿ tìm cÀu ngay và hãy trª vŠ bän
thân trong giây phút hiŒn tåi. Bän thân trong giây phút hiŒn tåi chÙa Ç¿ng tÃt cä nh»ng gì ta
muÓn tìm cÀu: pháp thân, bát nhã, giäi thoát, Bøt, T° và các cõi nÜ§c trang nghiêm.
Bän thân ª Çây không h£n là næm uÄn, vì næm uÄn vô thÜ©ng có Çó không Çó. NhÜng bän
thân cÛng không phäi là m¶t cái gì có th‹ nhÆn thÙc ngoài næm uÄn, bªi vì nh© có næm uÄn
nÜÖng nhau mà ta nhÆn diŒn ÇÜ®c bän thân Ãy vÓn là con ngÜ©i thÆt cûa chính ta. Con ngÜ©i
thÆt Ãy là chân tâm sáng chói có diŒu døng nhÆn diŒn và ti‰p xúc v§i m†i mÀu nhiŒm cûa s¿
sÓng : T° g†i Çó là cái tinh minh sáng r« bi‹u hiŒn thành sáu Çåo thÀn quang : khä næng thÃy,
nghe, ngºi, n‰m, xúc chåm và tÜ duy. Næm uÄn là vô thÜ©ng nhÜng bän tâm bi‹u hiŒn nh©
næm uÄn là con ngÜ©i thÆt cûa ta thì không sinh, không diŒt, không có, không không, vÜ®t
thoát m†i khái niŒm. ñó là con ngÜ©i thÆt không có vÎ trí (nghïa là không th‹ ÇÜ®c ÇÒng nhÃt
v§i m¶t uÄn trong næm uÄn ho¥c cä næm uÄn). Con ngÜ©i thÆt Çó là Bøt. Bøt không phäi là
m¶t th¿c th‹ có ngoài con ngÜ©i thÆt Çó. Bøt và chúng sinh không phäi là hai th¿c th‹ riêng
biŒt (PhÆt sinh vô nhÎ). N‰u không thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, n‰u không có ÇÙc tin v»ng chãi nÖi s¿
th¿c này, thì không bao gi© chÃm dÙt ÇÜ®c s¿ tìm cÀu, phóng th‹, vÅn không dØng låi ÇÜ®c Ç‹
làm m¶t con ngÜ©i vô s¿, vÅn còn có khuynh hÜ§ng chán phàm yêu thánh, vÅn chÜa có ÇÜ®c
hånh phúc và an vui thÆt s¿.
NgÜ©i nào có khä næng vÆn døng ÇÜ®c cái tâm sáng chói và sáu Çåo thÀn quang kia thì có th‹
ngay tåi Çây trong gi© phút này ti‰p xúc ÇÜ®c v§i th‰ gi§i hoa tång, v§i tam thân, v§i h¢ng sa
Bøt và BÒ tát, có th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, Ç¶ Ç©i, giúp ngÜ©i, và thÃy r¢ng tÃt cä nh»ng cänh gi§i
này cÛng ÇŠu là nh»ng hình änh phän chi‰u (quang änh) cûa cái tâm sáng chói và mÀu nhiŒm
kia.
MÅu ngÜ©i lš tÜªng trong Çåo Bøt nguyên thÌ là vÎ la hán, mÅu ngÜ©i lš tÜªng trong Çåo Bøt
Çåi thØa là vÎ bÒ tát, còn mÅu ngÜ©i lš tÜªng trong thiŠn Lâm T‰ là con ngÜ©i vô s¿. Con
ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i không chåy theo n¡m b¡t bÃt cÙ m¶t cái gì n»a cä, dù Çó là Bøt, là
T°, là Ni‰t Bàn, là Tam Thân, là TÎnh ñ¶. Con ngÜ©i vô s¿ là ngÜ©i Çã dØng låi, không còn
dính m¡c vào m¶t lš thuy‰t, m¶t giáo pháp, m¶t ÇÜ©ng lÓi nào n»a h‰t. Con ngÜ©i vô s¿ có t¿
do, có khä næng sÓng hånh phúc ngay trong gi© phút hiŒn tåi, không bÎ bÃt cÙ m¶t cái gì có
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th‹ kéo Çi, k‹ cä lš tÜªng Ç¶ sinh, cÙu Ç©i. Bªi vì lš tÜªng Ç¶ sinh cÙu Ç©i cÛng có th‹ b¡t
mình chåy Çi tìm cÀu, bÕ mÃt giây phút hiŒn tåi, bÕ mÃt cái tâm sáng chói và sáu Çåo thÀn
quang Çang có m¥t, vÓn là nguÒn gÓc cûa tÃt cä chÜ Bøt và các PhÆt Ç¶.
Bøt không phäi là ÇÓi tÜ®ng tìm cÀu cûa ta, ÇØng lÃy Bøt làm møc tiêu lš tÜªng cûa mình,
ÇØng cho Bøt là m¶t th¿c th‹ tÒn tåi ngoài ta. Hình änh cûa ta xây d¿ng trong ÇÀu vŠ Bøt
không phäi là Bøt. Bøt Ãy có sinh, có trú, có hoåi, có diŒt, Bøt Ãy không Çáng là hình änh lš
tÜªng mà ta chåy theo. Bøt Ãy là m¶t bóng ma, g†i là ma Bøt, có th‹ h§p hÒn ta vì vÆy g¥p
ma Bøt ta phäi chém ÇÀu liŠn, g¥p ma T° cÛng vÆy, ta cÛng phäi chém ÇÀu. Ta phäi chém ÇÀu
tÃt cä các loài ma, bªi vì tÃt cä nh»ng tåo d¿ng cûa trí óc, tÃt cä nh»ng thi thi‰t cûa c° nhân chÌ
có giá trÎ cûa thuÓc hay trÎ bÎnh, n‰u ta xem nh»ng cái Çó là nh»ng th¿c tåi có th¿c biŒt lÆp
ngoài ta, không phäi là phÜÖng tiŒn ch»a trÎ các cæn bŒnh si mê, tham ái, sân hÆn và tìm cÀu
cûa ta thì chúng trª thành chÜ§ng ngåi, trª thành bÅy sÆp, vì vÆy ta phäi ch¥t ÇÀu chúng m‡i
khi chúng xuÃt hiŒn.
Con ngÜ©i thÆt, con ngÜ©i vô s¿ không bao gi© bÎ cänh vÆt lôi kéo, vì vÆy luôn luôn gi» ÇÜ®c
t¿ do. Cänh gi§i Ma không lôi kéo mình ÇÜ®c Çã Çành, cänh gi§i Bøt cÛng không lôi kéo
mình ÇÜ®c. Tåi vì mình Çã thÃy r¢ng Ma và Bøt tÜÖng tÙc, Ma và Bøt bÃt nhÎ, Çó là bŒnh và
thuÓc có m¥t m¶t lÀn Ç‹ trÎ nhau, Ç‹ nÜÖng nhau. Con ngÜ©i vô s¿ vì th‰ thÃy Ma cÛng mÌm
cÜ©i và thÃy Bøt cÛng mÌm cÜ©i. Con ngÜ©i vô s¿ có th‹ Çánh dËp ÇÜ®c cä Ma và cä Bøt.
T° khuyên m†i ngÜ©i ÇØng › låi vào kÈ khác, dù h† t¿ g†i là Bøt, là T°, là Çåi thiŠn sÜ, là
thánh tæng, ÇØng Çi tìm ki‰n giäi nÖi tØ chÜÖng, nÖi kinh Çi‹n, nÖi væn cú, ÇØng kËt vào các
danh tØ, ÇØng hy v†ng tìm giäi thoát và trí tuŒ nÖi s¿ h†c hÕi và nghiên tÀm kinh Çi‹n. Tìm
giäi thoát và giác ng¶ nÖi s¿ nghiên tÀm kinh Çi‹n cÛng nhÜ hy v†ng tìm ÇÜ®c nh»ng gi†t
nÜ§c mát trong m¶t b¶ xÜÖng khô. Giáo Çi‹n chÌ là nh»ng b¶ xÜÖng khô. Phäi trª vŠ giây
phút hiŒn tåi, vÆn døng cái tâm sáng chói Çang có m¥t ngay tåi Çây thì m§i có th‹ ti‰p xúc
ÇÜ®c v§i giäi thoát và giác ng¶, ti‰p xúc ÇÜ®c v§i Bøt và T° Çang là nh»ng th¿c th‹ sÓng Ç¶ng
nÖi giây phút này.
NgÜ©i tu Çåo không cÀn phäi døng công mŒt nh†c. ñØng Çày Ç†a thân th‹ và tâm trí b¢ng
cách chåy Çi tìm cÀu. Trong tinh thÀn vô Ç¡c mình phäi thÃy r¢ng mình Çã là cái mình Çang
tìm cÀu rÒi, cÛng nhÜ Ç®t sóng t¿ bi‰t mình là nÜ§c, có th‹ ngÜng ngay låi s¿ bôn ba Çi tìm
nÜ§c. PhÜÖng pháp th¿c tÆp là dØng låi, bªi vì giây phút hiŒn tåi nào cÛng là giây phút trª vŠ
ngôi nhà Çích th¿c cûa chính mình, tØ bÜ§c chân, hÖi thª cho Ç‰n hành Ç¶ng æn cÖm, m¥c áo,
uÓng nÜ§c, Çi cÀu. Không cÀn Çi Çâu h‰t, không cÀn làm gì n»a. Cái mà mình Çi tìm Çã có
s¤n ngay ª Çây. Vì vÆy mình có th‹ th¿c s¿ là m¶t ngÜ©i vô s¿. Bøt và T° là nh»ng ngÜ©i vô
s¿. N‰u mình ti‰p tøc Çày Ç†a thân tâm vì s¿ th¿c tÆp, vì s¿ tìm cÀu, vì s¿ nghiên cÙu, vì s¿
døng công kh° nh†c cûa mình thì mình Çi ngÜ®c v§i con ngÜ©i cûa T° và cûa Bøt, và mình
cách xa v§i T° và Bøt nhÜ tr©i xa cách ÇÃt.
Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i t¿ do, ª Çâu cÛng làm chû ÇÜ®c mình. N‰u mình có ÇÜ®c cái
thÃy chân th¿c (ki‰n giäi chân chính) thì mình không còn bÎ kËt vào nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ,
diŒt cûa vån pháp, k‹ cä nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ, diŒt cûa Bøt Thích Ca, và vì vÆy mình cÛng
không bÎ kËt vào hóa thân Bøt. Dù s¿ vÆt quanh mình và chính bän thân cûa næm uÄn mình có
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Çang Çi ngang qua nh»ng tÜ§ng sinh, trú, dÎ, diŒt Ãy mình cÛng không trª thành nån nhân cûa
s¿ buÒn vui hay thÜÖng ghét. Mình không bÎ cänh Çoåt. Mình luôn luôn ÇÙng vào vÎ trí chû
Ç¶ng, ÇÙng v»ng trong chánh ki‰n cûa mình và không trª nên nån nhân cûa hoàn cänh, cûa kÈ
khác, không than phiŠn r¢ng hoàn cänh nhÜ th‰ Çó, ngÜ©i ta nhÜ th‰ Çó cho nên tôi Çã phäi
nhÜ th‰ này. Mình chuy‹n ÇÜ®c hoàn cänh mà hoàn cänh không th‹ chuy‹n ÇÜ®c mình.
Mình luôn luôn là con ngÜ©i thÆt cûa mình trong bÓn Ç¶ng tác Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi, mình
không cÀn phäi Çóng kÎch, dù là Çóng vai giäi thoát, Çóng vai giác ng¶, Çóng vai Çåi thiŠn sÜ.
Cái này g†i là ‘tùy xÙ tác chû, lÆp xÙ Ç¡c chân’. Con ngÜ©i thÆt có nghïa nhÜ th‰.
Vì mình có khä næng sÓng v§i con ngÜ©i thÆt cûa mình cho nên mình không cÀn phäi làm
dáng làm ÇiŒu. Mình Çâu có cÀn phäi chÙng tÕ mình là giäi thoát, là giác ng¶. Mình có th‹
sÓng m¶t cu¶c sÓng bình thÜ©ng, mình chÌ cÀn làm m¶t con ngÜ©i bình thÜ©ng. Con ngÜ©i
bình thÜ©ng này là con ngÜ©i vô s¿, có giá trÎ cao hÖn cä nh»ng vÎ bÒ tát t¿ xÜng là Çang Çi
trên con ÇÜ©ng viên, ÇÓn, Çang Çi ngang qua mÜ©i ÇÎa, Çang Çi vào tÎnh Ç¶, tåi vì các vÎ này
vÅn còn mang theo tâm niŒm yêu thánh, ghét phàm, vÅn còn cái nhìn nhÎ nguyên, vÅn còn Çi
tìm cÀu, chÜa dØng låi ÇÜ®c. Con ngÜ©i vô s¿ m§i Çích th¿c là con ngÜ©i Çáng ÇÜ®c chÜ thiên
ca tøng, ÇÜ®c ÇÎa thÀn nâng gót, ÇÜ®c chÜ Bøt muôn phÜÖng xÜng tán. Tåi vì con ngÜ©i vô s¿
là con ngÜ©i hoàn toàn t¿ do, vô tÜ§ng, không làm dáng làm ÇiŒu, không cÀn Ç‹ låi v‰t tích gì.
Con ngÜ©i vô s¿ này chính là Bøt, là T° Çích th¿c. Ngay trong gi© phút này, con ngÜ©i Ãy
Çang ª trên quê hÜÖng cûa mình, không cÀn Çi tìm cÀu gì n»a. Ngay trong gi© phút này, con
ngÜ©i Ãy có th‹ Ùng thân hiŒn vÆt, th‹ hiŒn thÀn thông, ti‰p xúc v§i chÜ Bøt mÜ©i phÜÖng,
rong chÖi nÖi m†i cõi nÜ§c, và dù næm uÄn cûa mình vÅn còn là næm uÄn có sinh có diŒt,
ngÜ©i Ãy vÅn có th‹ ngay trong gi© phút hiŒn tåi, bi‹u diÍn ÇÜ®c phép thÀn thông là Çi an låc
ngay trên m¥t ÇÃt (ÇÎa hành thÀn thông). NgÜ©i Ãy không cÀn Çi Çâu h‰t, không cÀn phäi ra
khÕi tam gi§i. Tam gi§i ÇÓi v§i ngÜ©i Ãy chÌ là quang änh. NgÜ©i Ãy có t¿ do cho nên ngÜ©i
Ãy thänh thÖi ngay tåi nÖi này, nh»ng y‰u tÓ cûa tam gi§i là døc, s¡c và vô s¡c không Ç¶ng
ÇÜ®c ngÜ©i Ãy.
T° Lâm T‰ rÃt có š thÙc là nh»ng l©i nói cûa T° chÌ là nh»ng phÜÖng tiŒn Çánh phá, cªi trói
và trÎ bÎnh nên T° không muÓn chúng ta xem nh»ng l©i nói Ãy là khuôn vàng thÜ§c ng†c Ç‹
h†c hÕi và tôn th©. T° dåy r¢ng nh»ng l©i T° nói chÌ là nh»ng bÙc vë ÇÜ®c th¿c hiŒn trong hÜ
không, chúng ta ÇØng bÎ kËt vào chúng. T° dåy : ñ‹ Ç¶ Ç©i, có khi ta phäi m¥c Çû thÙ áo : áo
thanh tÎnh, áo giäi thoát, áo gi§i luÆt, áo vô phân biŒt... ThÃy nh»ng chi‰c áo Ãy ngÜ©i ta phát
sinh ki‰n giäi rÒi bÎ m¡c kËt vào nh»ng ki‰n giäi Ãy. Vì vÆy có khi ta phäi cªi h‰t áo ra, Ç‹
cho ngÜ©i ta thÃy ÇÜ®c con ngÜ©i. Con ngÜ©i có th‹ m¥c áo. NhÜng con ngÜ©i không phäi là
áo. ChÌ khi nào thÃy ÇÜ®c con ngÜ©i, ta m§i ti‰p xúc ÇÜ®c v§i con ngÜ©i, và v§i con ngÜ©i
trong ta, và chÌ lúc Ãy m§i buông bÕ ÇÜ®c tÃt cä nh»ng gông cùm mình tØng mang lÃy xÜa
nay, nh»ng gông cùm do c° nhân (Bøt, T°) thi thi‰t và Çem t§i. ThÃy ÇÜ®c con ngÜ©i thÆt, h†
m§i Çåt ÇÜ®c quä vÎ vô s¿.
Không nên Çi tìm Væn Thù trên NgÛ ñài SÖn, không nên Çi tìm Quan Âm ngoài bi‹n Nam
Häi, không nên Çi tìm Ph° HiŠn ª Nga My SÖn. Các vÎ làm gì có m¥t trên Çó. Các vÎ Çang có
m¥t tåi Çây, trong gi© phút này trÜ§c m¥t chúng ta, trong tâm chúng ta. Phäi ti‰p xúc v§i các
vÎ ngay trong gi© phút này. N‰u thÃt båi thì së thÃt båi mãi mãi trong tÜÖng lai, tåi vì Væn
Thù, Ph° HiŠn và Quan Âm không có trong tÜÖng lai và không th‹ ti‰p xúc ÇÜ®c trong tÜÖng
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lai. Ta là kÈ Çåi trÜ®ng phu, tåi sao ta phäi Çi tìm Væn Thù, Ph° HiŠn và Quan Âm ngoài ta.
Ta chính là Væn Thù, Ph° HiŠn và Quan Âm ngay tåi Çây, trong giây phút hiŒn tåi.
TØ bÕ s¿ tìm ki‰m bên ngoài không phäi là Ç‹ b¡t ÇÀu m¶t s¿ tìm ki‰m bên trong. Cái mà ta
tìm cÀu bên ngoài Çã không có thì bên trong làm gì có ! Trong và ngoài chÌ là hai š niŒm.
ñ¶ng cÛng không phäi là nó mà TÎnh cÛng không phäi là nó. ñØng tÜªng TÎnh là cºa ngÕ và
bÙc màn vén cho ta thÃy s¿ th¿c. S¿ th¿c vÜ®t ra ngoài Ç¶ng và tïnh, vÜ®t ra khÕi trong và
ngoài. Công án cÛng nhÜ m¥c chi‰u ÇŠu là s¿ tìm cÀu, không th‹ ÇÜa ta t§i trång thái vô s¿.
ñ‹ Ç¶ ngÜ©i, ta có th‹ ho¥c Çoåt cänh, ho¥c Çoåt nhân, ho¥c Çoåt cä cänh cä nhân, ho¥c không
cÀn Çoåt cái gì h‰t. ñoåt cänh là giúp cho ngÜ©i ta chÃm dÙt s¿ tìm cÀu bên ngoài. Con chó
có PhÆt tính không, Çåi š cûa PhÆt pháp là gì, chû š cûa T° ñåt Ma là gì? TÃt cä nh»ng cái Ãy
ÇŠu là bÅy sÆp. Tìm hi‹u tÃt cä nh»ng cái Çó không có ích l®i gì cho s¿ th¿c hiŒn tùy xÙ tác
chû, lÆp xÙ Ç¡c chân cä. Phäi Çoåt tÃt cä nh»ng cái Çó. N‰u cÀn thì Çánh. N‰u cÀn thì hét.
NhÜng h†c nhân có th‹ trª vŠ và m¡c kËt vào chû th‹ nhÆn thÙc, nghï r¢ng mình Çã thoát ÇÜ®c
ÇÓi tÜ®ng nhÆn thÙc. NhÜng chû th‹ làm gì có, n‰u ÇÓi tÜ®ng không có ? Cho nên Çoåt cänh
xong cÛng phäi Çoåt ngÜ©i. ñoåt cänh mà giúp ngÜ©i ta ÇØng kËt vào ngÜ©i thì hay rÒi,
nhÜng n‰u ngÜ©i Ãy còn kËt vào n¶i hÜ§ng, vào chû th‹ thì phäi Çoåt luôn. Có khi Çoåt ngÜ©i
có th‹ giúp kÈ kia thoát luôn cä cänh cùng m¶t lúc. ñó là nh»ng phÜÖng tiŒn Çánh phá, cªi
trói, trÎ bŒnh, có gì là thÀn kÿ bí hi‹m ?
Ki‰n giäi chân chính không phäi là k‰t quä cûa công phu nghiên tÀm h†c hÕi. Ki‰n giäi chân
chính là cái thÃy sâu s¡c vŠ tính không sinh không diŒt, không ngÜ©i không ta, không có
không không cûa vån pháp. ThÃy ÇÜ®c là thÃy ngay, không thÃy ÇÜ®c thì có nói qua nói låi
nhiŠu lÀn cÛng vô ích. Cho nên ÇŒ nhÃt cú, câu khai thÎ ÇÀu, là cÖ h¶i duy nhÃt. ñánh mÃt cÖ
h¶i này thì Çánh mÃt h‰t. ñŒ nhÎ cú là s¿ v§t vát. ñŒ nhÎ cú chÌ là s¿ an ûi. ñŒ tam cú là s¿
thÃt båi hoàn toàn. TÙ liŒu giän không có gì bí hi‹m thì tam huyŠn, tam y‰u cÛng nhÜ ti‰ng
hét và cây gÆy, cÛng không có gì là bí hi‹m. Trong quá trình h†c hÕi và tu chÙng, công phu
tham vÃn ÇÜ®c d¿a trên nguyên t¡c chû và khách. Chû Çáng lš là phäi Ç¶ ÇÜ®c khách. Chû là
ngÜ©i thiŒn tri thÙc và khách là ngÜ©i Ç‰n tham vÃn. Có khi khách giúp ÇÜ®c chû. Có khi
khách giúp ÇÜ®c khách. Có khi chû giúp ÇÜ®c khách. Có khi chû giúp ÇÜ®c chû. Có khi chû
và khách ÇŠu giúp ÇÜ®c nhau. Có khi chû và khách làm håi cho nhau. ñó là nh»ng trÜ©ng
h®p ta có th‹ nhÆn diŒn n‰u ta có ÇÜ®c tr¿c giác cûa chánh ki‰n. CÛng không có gì là bí hi‹m
trong tÙ tân chû.
TuŒ giác không phäi là ki‰n thÙc khái niŒm. TuŒ giác có khä næng mang t§i sÓng Ç¶ng và t¿
do trong giây phút hiŒn tåi. Ki‰n thÙc không làm ÇÜ®c viŒc Ãy. Vì vÆy cho nên không hi‹u
thì bÎ Çòn Çã Çành mà hi‹u cÛng bÎ Çòn nhÜ thÜ©ng, n‰u ‘hi‹u’ chÌ là ki‰n thÙc suông mà
không phäi tuŒ giác. N‰u thÃy ÇÜ®c ÇiŠu này, ta có th‹ cäm thông ÇÜ®c v§i nh»ng gì Çang
xäy ra trong các cu¶c ÇÓi diŒn. Ta không nên cÓ tìm trong các mÅu ÇÓi thoåi và hành xº
(khám biŒn) Ãy nh»ng tÜ tÜªng Ç¥c thù ho¥c nh»ng š chÌ sâu s¡c. nh»ng gì ta thÃy Çang xäy
ra gi»a các ÇÜÖng s¿ là cÖ h¶i cûa h†. N‰u ÇÙng ngoài mà quán sát ta së không thÃy ÇÜ®c gì.
N‰u ta bÜ§c vào trong, Çem h‰t s¿ sÓng cûa ta ra tham d¿ thì ta có th‹ có m¶t cÖ h¶i Ç‹ tuŒ
giác bØng mª. N‰u bÜ§c vào trong mà ta không cäm ÇÜ®c m¶t cái gì h‰t, thì có nghïa là
trÜ©ng h®p Çó không phäi là trÜ©ng h®p cûa ta, th‰ thôi. CÛng nhÜ khi ta ÇÙng ng¡m m¶t bÙc
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tranh siêu th¿c, ta ÇØng cÓ š tìm hi‹u nghïa lš. Ta ÇØng nói là ‘ta không hi‹u’. Hi‹u hay
không hi‹u ta cÛng lãnh ba mÜÖi gÆy nhÜ thÜ©ng.
T° không có š muÓn khuyên chúng ta chÃm dÙt s¿ h†c hÕi và th¿c tÆp gi§i, ÇÎnh và tuŒ. T°
chÌ muÓn ta ÇØng m¡c kËt vào s¿ h†c hÕi và th¿c tÆp mà thôi. H†c hÕi Ç‹ trª thành h†c giä,
tam tång pháp sÜ, thuy‰t giäng thao thao bÃt tuyŒt, T° không cÀn cái Çó. Cái Çó T° g†i là
nghiŒp ÇÎa ngøc. Bän chÃt cûa nó là s¿ tìm cÀu, không h£n là s¿ tìm giäi thoát mà là s¿ tìm
cÀu danh l®i. Ta cÀn h†c hÕi, ta cÀn hành trì, nhÜng s¿ h†c hÕi và hành trì Ãy phäi có tác døng
giúp ta trª thành con ngÜ©i vô s¿, con ngÜ©i giäi thoát. B¢ng không, nh»ng h†c hÕi và nh»ng
th¿c tÆp Çó chÌ là gông cùm.
Con ngÜ©i vô s¿ là con ngÜ©i tùy xÙ tác chû nên không phäi là con ngÜ©i thø Ç¶ng. Trái låi,
ngÜ©i Ãy luôn luôn ÇÙng vŠ phía chû Ç¶ng. Ta không th‹ nào nói r¢ng : n‰u ngÜ©i tu Çåo
không theo Çu°i m¶t chí hÜ§ng, không thao thÙc th¿c hiŒn m¶t lš tÜªng, không có møc Çích
theo Çu°i, thì ai së là ngÜ©i t‰ Ç¶ chúng sinh, cÙu v§t nh»ng loài Çang chìm Ç¡m trong bi‹n
kh° ? Bøt là m¶t ngÜ©i vô s¿, không tìm ki‰m m¶t cái gì. NhÜng Bøt là m¶t ngÜ©i hoåt Ç¶ng
Ç¶ sinh không ngØng nghÌ. Con ngÜ©i vô s¿ tuy rÃt tích c¿c trong viŒc giúp Ç©i Ç¶ ngÜ©i,
nhÜng không bao gi© bÎ kéo theo hoàn cänh và công viŒc, không bao gi© Çánh mÃt mình trong
mong cÀu, trong d¿ án, trong công viŒc. Con ngÜ©i vô s¿ luôn luôn còn là mình, còn t¿ do,
không bao gi© bÎ ‘burn out’ (h‰t xí quách), cho nên con ngÜ©i vô s¿ còn mãi mãi thong dong.
T° khuyên chúng ta : ÇØng chåy theo danh l®i, ÇØng chåy theo s¿ nghiŒp, ÇØng bÕ thì gi© mua
vui, ÇØng ham xây cÃt chùa l§n, ÇØng vÆn Ç¶ng làm tæng thÓng, ÇØng cÓ thi ÇÆu b¢ng ti‰n sï,
ÇØng mong cÀu chÙc vÎ Çåi thiŠn sÜ. ChÌ cÀn m‡i ngày m¶t bát cÖm, m¶t manh áo, m¶t chi‰c
giÜ©ng nhÕ. ñ‹ thì gi© Ç‹ sÓng thÆt v§i mình, Ç‹ trª thành m¶t con ngÜ©i vô s¿, giäi thoát
thÆt s¿. TÃt cä nh»ng công phu h†c hÕi và tu tÆp ÇŠu phäi giúp cho mình trª nên thong dong,
Çem låi hånh phúc ngay trong gi© phút hiŒn tåi. N‰u không tÃt cä ÇŠu chÌ là gông cùm. Con
ngÜ©i thÆt cûa ta, vô vÎ chân nhân, cÛng nhÜ con ngÜ©i thÆt cûa Bøt, Çang có m¥t Çích th¿c.
Hãy trª vŠ vÆn døng cái tâm sáng chói v§i sáu Çåo thÀn quang Ç‹ nhÆn diŒn nó. Nó không
phäi là sáu trÀn Çang mang tính thành, trú, hoåi, không. Nó không phäi là m¶t vÆt, vì vÆy g†i
nó là m¶t vÆt thì không Çúng. NhÜng nó Çang có m¥t kia, và ta chÌ cÀn nhÆn diŒn nó.
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