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Lš trí sáng suÓt và th¿c t‰: 

ñåo PhÆt là Çåo giác ng¶, nh»ng l©i dåy cûa ÇÙc PhÆt 
nh¢m thÙc tÌnh con ngÜ©i trª vŠ c¶i nguÒn bän th‹ cûa 
chính mình. MuÓn nhÆn ÇÜ®c Th¿c Th‹ Çó, PhÆt dåy 
có nhiŠu pháp môn tu. TÃt cä pháp môn ÇŠu là phÜÖng 
tiŒn. NhÜng tu bÃt cÙ pháp môn nào, chúng ta cÛng 
phäi cÀn có trí tuŒ Bát nhã. Có th¡p sáng ng†n ÇuÓc trí 
tuŒ bát nhã, m§i phá tan ÇÜ®c màn Çêm tæm tÓi vô 
minh mà tØ lâu nó Çã che m© tánh giác cûa chúng ta. 
M¶t khi bóng tÓi vô minh không còn, thì ánh sáng chÖn 
lš hiŒn bày. Do Çó, nên ngÜ©i PhÆt tº khi Ç‰n v§i ñåo 
PhÆt, tÃt nhiên là phäi Ç‰n b¢ng trí tuŒ, ch§ không th‹ 
Ç‰n chÌ thuÀn tuš b¢ng niŠm tin. N‰u chÌ b¢ng niŠm tin 
không thôi, thì së trª thành mê tín và không th‹ nào 
thâm hi‹u ÇÜ®c  c¶i nguÒn cûa Çåo PhÆt. Cho nên, 
chúng ta cÀn phäi dùng lš trí Ç‹ soi sáng niŠm tin.    

Trong kinh Kalama, ÇÙc PhÆt Thích Ca dåy: 

‘ ñØng tin tÜªng m¶t ÇiŠu gì chÌ vì nghe ÇÒn, là tÆp tøc 

c° truyŠn, dÅu r¢ng tÆp tøc Ãy Çã träi qua Ç©i nÀy sang 
Ç©i khác.’ 

‘ñØng tin tÜªng m¶t ÇiŠu gì vì c§ ÇiŠu Ãy Çã ÇÜ®c nhiŠu 
ngÜ©i nh¡c Çi nh¡c låi, dù là bút tích cûa thánh nhân Ç‹ 
låi, vì thói quen tØ lâu Çã làm cho ta nhÆn ÇiŠu Ãy là s¿ 
thÆt, ho¥c do trí tÜªng tÜ®ng cûa ta tåo ra mà nghï là do 
m¶t vÎ thÀn linh khai thÎ chÌ giáo cho ta, ho¥c vin vào uy 
tín cûa các bÆc phø huynh ho¥c các thÀy dåy.’ 

‘ChÌ tin nh»ng ÇiŠu chính bän thân mình Çã th¿c 
nghiŒm kÏ càng và suy xét sâu xa thÃy Çúng v§i s¿ thÆt; 
Çem låi hånh phúc cho mình và ngÜ©i khác, thì ta tin 
nhÆn ÇiŠu Çó mà thôi.  RÒi ta cÓ g¡ng æn ª, hành Ç¶ng 
cho thÆt Çúng v§i nh»ng ÇiŠu Ãy.’ 

Chính ÇÓi v§i ÇÙc PhÆt, Ngài cÛng không bu¶c ngÜ©i 
PhÆt tº phäi tin Ngài m¶t cách mù quáng.   

‘Các ngÜÖi hãy coi ta nhÜ ngÜ©i hÜ§ng dÅn các ngÜÖi 
trên ÇÜ©ng tu h†c.’ 

Ngài còn nói m¶t cách quy‰t liŒt hÖn: ‘Tin ta mà không 
hi‹u ta, Ãy là phỉ báng ta.’ 

ñÓi v§i ngÜ©i PhÆt tº, các kinh Çi‹n cûa nhà PhÆt không 
có tính cách Ç¶c Çoán và bí hi‹m nhÜ nh»ng tín ÇiŠu 
trong các Çåo khác. 

Kinh Çi‹n là nh»ng l©i giäng dåy cûa ÇÙc PhÆt, m¶t 
ngÜ©i Çã giác ng¶ hoàn toàn.  Ngài trình bày låi nh»ng 
gì Ngài Çã chÙng ng¶, Ç‹ chúng ta nÜÖng theo Çó mà 
tÜ duy quán chi‰u. Nghïa là chúng ta cÀn phäi Ùng døng 
Tam huŒ h†c : Væn, TÜ, Tu trong ti‰n trình nghiên cÙu 
tu h†c.   

Khi nào chúng ta Çã suy nghï kÏ rÒi, Çã th¿c hiŒn có k‰t 
quä Çôi chút, và nhÆn thÃy nh»ng ÇiŠu giäng dåy Ãy 
Çúng v§i lë thÆt, vØa ích l®i cho ta và cho ngÜ©i khác, 
lúc Ãy chúng ta së tin và m§i ÇÜ®c tin. 

Lòng tin bÃy gi© m§i thÆt là sáng suÓt, tin nhÜ vÆy m§i là 
ÇÙc tin chân chánh, v»ng bŠn. 

PhÆt giáo làm nÄy nª lš trí con ngÜ©i Ç‰n c¿c Çi‹m và 
dåy con ngÜ©i dùng lš trí Ãy vào nh»ng viŒc th¿c t‰, 
không Ç‹ mÃt th©i gi© vào nh»ng suy luÆn siêu hình 
vi‹n vông, không ích l®i cho Ç©i sÓng. 

Đạo Phật 
              là đạo vô thượng 
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ñÙc PhÆt Thích Ca dåy: 'NÀy các tÿ kheo, các ngÜ©i 
ÇØng th¡c m¡c vŠ vÃn ÇŠ th‰ gi§i nÀy là h»u hån hay vô 
hån, h»u cùng hay vô cùng.  Dù th‰ gi§i nÀy là h»u hån 
hay vô hån, h»u cùng hay vô cùng, ÇiŠu mà chúng ta 
nhÆn xét là thÆt có trong Ç©i vÅn là nh»ng kh°, Çau, 
sinh, lão, bŒnh, tº.’’ 

ñÙc PhÆt Çã dåy: 'Ta chÌ Çem låi cho Ç©i m¶t phÜÖng 
thuÓc trÎ bÎnh Çau kh° mà thôi.’ 

Bªi vÆy ngÜ©i PhÆt tº phäi dùng lš trí sáng suÓt và t¿ do 
vào công viŒc cÓt y‰u là ch»a bŒnh Çau kh° và tåo 
hånh phúc chân thÆt, vïnh viÍn cho mình và tha nhân. 

ñÙc PhÆt Thích Ca Çã Çi sâu vào rØng chân lš.  NhÜng 
Ngài chÌ l¿a ch†n m¶t sÓ ít chân lš cæn bän, có l®i cho 
s¿ giäi thoát Ç‹ Çem ra giäng dåy cho các ÇŒ tº.  Nh»ng 
gì Ngài bi‰t thì vô tÆn vô biên nhÜ lá trong rØng, nh»ng 
ÇiŠu Çem ra dåy ít nhÜ n¡m lá trong tay.  Nh»ng ÇiŠu 
Ngài dåy có l®i ích thi‰t th¿c cho s¿ giäi thoát khÕi kh° 
cûa các hàng ÇŒ tº. 

B. ñåi bình Ç£ng: 

ChÜ PhÆt thÎ hiŒn thành ngÜ©i b¢ng xÜÖng b¢ng thÎt nhÜ 
chúng ta, nhÜng bi‰t suy nghï Çúng chân lš và tinh tÃn 
tu hành, làm nh»ng hånh l§n cÙu Ç¶ chúng sanh, nên 
Çã s§m thành PhÆt.  Chúng ta hiŒn nay chÌ vì chÜa tÌnh 
ng¶ và tu tÆp, nên bÎ nhiŠu mê lÀm trói bu¶c.  Khi nào 
dÙt bÕ ÇÜ®c h‰t xiŠng xích mê lÀm Ãy thì chúng ta së 
thành PhÆt nhÜ chÜ PhÆt vÆy. 

Không m¶t Çåo nào nâng giá trÎ con ngÜ©i lên bÆc cao 
quš cùng t¶t nhÜ Çåo PhÆt.  Không m¶t Çåo nào dÅn 
d¡t con ngÜ©i lên ÇÎa vÎ ngang hàng v§i ñÃng Tôn Th© 
nhÜ vÆy! 

ñÙc PhÆt dåy:'Không có giai cÃp trong dòng máu cùng 
ÇÕ, trong nÜ§c m¡t cùng m¥n.’ 

ThÆt là m¶t thông ÇiŒp ÇÀy tình thÜÖng, ngôn tØ và væn 
t¿ không th‹ diÍn tä h‰t ÇÜ®c tình thÜÖng yêu trùm kh¡p 
Çó. ThÆt là bình Ç£ng ÇÓi v§i muôn loài cùng có máu ÇÕ 
và nÜ§c m¡t.  HÖn th‰ n»a, Ngài còn dåy ngÜ©i PhÆt tº 
th‹ hiŒn lòng thÜÖng yêu m¶t cách tích c¿c Ç‰n các loài 
h»u tình lÅn vô tình, vì chúng ÇŠu có PhÆt tánh, ÇŠu së 
thành PhÆt. 

ñÙc PhÆt dåy: ‘Ta là PhÆt Çã thành, chúng sanh là PhÆt 
së thành.’ 

Tinh thÀn bình Ç£ng ÇÜ®c th‹ hiŒn trong bài hÒi hÜ§ng: 

  NguyŒn Çem công ÇÙc nÀy, 
  HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä, 
  ñŒ tº và chúng sanh, 
  ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo. 

ñiŠu nÀy Çã nói lên tính bình Ç£ng m¶t cách tuyŒt ÇÓi tØ 
n¶i tâm Ç‰n hành Ç¶ng cûa ngÜ©i con PhÆt. 

VÛ trø, vån vÆt, theo PhÆt giáo, chÌ là nh»ng hiŒn tÜ®ng 
duyên h®p cûa m¶t bän th‹, mà bän th‹ sáng suÓt Ãy 
có tØ bao gi© và cÛng không th‹ nói Ç‰n bao gi© hoåi 
diŒt, bän th‹ sáng suÓt nÀy có tØ vô thÌ Ç‰n vô chung. 

M†i hiŒn tÜ®ng ÇŠu do nhiŠu nhân duyên tåm h®p v§i 
nhau mà thành, rÒi cÛng vì nhiŠu nhân duyên khác mà 
tan rã và luân hÒi, ho¥c trª vŠ an trø nÖi bän th‹ bÃt 
sanh bÃt diŒt. 

PhÆt dåy:'TÃt cä các pháp trong th‰ gian chÌ có nhân 
quä, chÙ không có m¶t ngÜ©i nào làm ra.’ 

ChÜ PhÆt là nh»ng vÎ ÇÀy Çû nhân duyên tÓt lành Ç‹ 
nhÆp v§i bän th‹.  Chúng ta và tÃt cä chúng sanh khác 
ÇŠu có th‹ tu tÆp Ç‹ rÒi cÛng së ÇÀy Çû nhân duyên trª 
vŠ sÓng yên vui trong bän th‹ trong såch, sáng suÓt, 
nhÜ các ñÙc PhÆt.   

Quan niŒm bình Ç£ng cûa Çåo PhÆt là bình Ç£ng tÆn 
gÓc, tÆn nÖi bän th‹. 

NgÜ©i th‰ gian nói Ç‰n bình Ç£ng Çã hàm chÙa s¿ cách 
biŒt, s¿ phân chia, ngø š bÃt bình Ç£ng Çã gây ra, ho¥c 
Çã duy trì s¿ bÃt bình Ç£ng. 

'N‰u t¿ tâm không bình Ç£ng, dù bên ngoài có giäng 
nói bình Ç£ng, tham cÀu bình Ç£ng Ç‰n Çâu, cÛng 
không bao gi© ra khÕi phåm vi cûa bÃt bình Ç£ng.’ 
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TH´CH CH·NH TÚC : Tinh ThÀn Bình ñ£ng Cûa ñåo 
PhÆt 

Khi nào quan niŒm ÇÜ®c muôn vÆt ÇŠu ÇÒng m¶t bän 
th‹, ÇÒng m¶t PhÆt tánh, muôn vÆt ÇŠu y nhÜ nhau và 
ÇŠu có giá trÎ b¢ng nhau, ch£ng cÀn phäi thêm b§t, san 
ph£ng, m§i tåo ra bình Ç£ng thÆt s¿. 

LuÆn ñåi ThØa Khªi Tín tóm t¡t š nghïa bình Ç£ng cûa 
Çåo PhÆt nhÜ sau:' TÃt cä các s¿, vÆt tØ ngàn xÜa, Çem 
lìa tÜ§ng do l©i nói, lìa tÜ§ng do ch» nghïa, lìa tÜ§ng do 
s¿ hi‹u bi‰t phàm phu gán cho nó, thì tÃt cä ÇŠu tuyŒt 
ÇÓi bình Ç£ng, không hŠ bi‰n Ç°i, không th‹ phá hoåi, 
ÇŠu chÌ có m¶t CHÂN TÂM, nên g†i là CHÂN NHÐ, là 
PH�T TÁNH'. 

C. ñåi tØ bi: 

ñåo PhÆt quan niŒm muôn loài, muôn vÆt, bình Ç£ng 
nhÜ nhau nên lòng tØ bi cûa chÜ PhÆt bao trùm ÇŠu 
kh¡p muôn loài, muôn vÆt, không phân biŒt giÓng nòi, 
màu s¡c, cao hèn, ÇËp xÃu, bÄn såch v.v...Chúng sanh 
Çau kh° nhiŠu vô lÜ®ng thì tØ bi cûa PhÆt r¶ng vô biên.  
TØ bi cûa ChÜ PhÆt và BÒ Tát không khác nào ánh 
sáng m¥t tr©i, Çâu Çâu cÛng ÇÒng ÇŠu soi tÕ. 

TØ là cho vui, bi là cÙu kh° (TØ næng gi» låc, bi næng båt 
kh°).  ChÜ PhÆt và BÒ Tát thÜÖng xót chúng sanh Çau 
kh°, nên cÙu Ç¶ cho h† khÕi kh° Çau và ban vui cho h†. 
Cái vui Çây không phäi là cái vui tÀm thÜ©ng cûa th‰ 
gian, mà là cái vui chân thÆt, vïnh viÍn, cái vui giäi thoát 
ra khÕi ngøc tù cûa ngu tÓi và Çau kh°, luân hÒi. 

TØ bi cûa Çåo PhÆt khác xa v§i bác ái. 

Bác ái là yêu thÜÖng r¶ng rãi, bác ái chÌ chú tr†ng Ç‰n 
Çau kh° trong Ç©i sÓng này mà thôi. 

TØ bi cûa ChÜ PhÆt (và PhÆt tº) không nh»ng chú tr†ng 
Ç‰n quä kh° Ç©i này, mà còn chú tr†ng cä Ç‰n nhân 
kh° n»a, nghïa là Ç‰n nh»ng quä kh° trong Ç©i tÜÖng 
lai, Ç‰n Çau kh° cûa luân hÒi.  Nhân kh° có diŒt h‰t thì 
các Çau kh° trong nh»ng Ç©i sau m§i h‰t. 

Bác ái nhÜ nÜ§c sông ngòi, tØ bi nhÜ nÜ§c Çåi dÜÖng, 
khó bŠ so sánh. 

Bác ái tâm trí còn bÎ ràng bu¶c bªi phân biŒt, còn nhÆn 
bi‰t ngÜ©i có lòng yêu và kÈ ÇÜ®c cÙu giúp, ÇÙc tØ bi 
không hŠ phân biŒt. 

Muôn loài muôn vÆt ÇŠu cùng m¶t bän th‹, mà ChÜ 
PhÆt và BÒ Tát Çã nhÆp m¶t v§i bän th‹, nên bÃt cÙ 
m¶t vÆt nào Çau, ChÜ PhÆt và BÒ Tát cÛng ÇŠu cäm 
Ùng, cÛng ÇŠu Çau thÜÖng nhÜ chính PhÆt và BÒ Tát 
Çau vÆy. 

Bªi th‰, ngÜ©i PhÆt tº có lòng bác ái, rÒi tu tÆp dÀn dÀn 
Ç‰n ÇÙc tØ bi cao cä vô biên cûa PhÆt và BÒ Tát. 

D. ñåi dÛng: 

ñ‹ th¿c hiŒn ÇÙc tØ bi r¶ng l§n, giáo lš Çåo PhÆt dåy 
ngÜ©i PhÆt tº tu tÆp ÇÙc dÛng cäm vô biên.  

ñÙc PhÆt Thích Ca dåy: ‘Cõi døc gi§i, s¡c gi§i, vô s¡c 
gi§i nhÜ nhà lºa.’ 

Chúng sanh qu¢n quåi, Çang bÎ thiêu ÇÓt trong nh»ng 
ng†n lºa thù giÆn, oán ghét, tham lam, mê tÓi ... ChÜ 
PhÆt và BÒ Tát luôn luôn ra vào trong nhà lºa Ç‹ cÙu Ç¶ 
chúng sanh.  

ChÜ PhÆt và BÒ Tát Çã tu tÆp nhÜ th‰ nào Ç‹ ra vào 
nhà lºa? 

TrÜ§c khi cÙu ngÜ©i phäi cÙu mình Çã.  Mình không bÎ 
cháy, không bÎ nh»ng ng†n lºa tham, sân, si thiêu ÇÓt, 
m§i có th‹ ra vào t¿ do trong lºa Ç‹ giäi thoát ngÜ©i 
khác ÇÜ®c. 

Công viŒc ÇÀu tiên mà chÜ PhÆt và BÒ Tát Çã làm và 
PhÆt tº phäi tÆp làm, là chi‰n th¡ng v§i chính mình, Çó 
là phá tan nh»ng xiŠng xích mê lÀm, dÆp t¡t nh»ng 
ng†n lºa tham, giÆn, si mê, thù oán ÇÓt cháy thân tâm.  
Ai cÛng bi‰t chi‰n công Ãy là m¶t chi‰n công khó khæn, 
phäi cÀn Ç‰n m¶t lòng dÛng cäm, s¡t Çá l§n lao, m§i 
th¿c hiŒn ÇÜ®c. 

ñÙc PhÆt dåy:’’Chi‰n th¡ng m¶t vån quân không b¢ng 
t¿ th¡ng mình.  T¿ th¡ng mình là chi‰n công oanh liŒt 
nhÃt.’’ 

NgÜ©i PhÆt tº khi phát nguyŒn quy y, Çã b¡t ÇÀu khªi 
lòng dÛng cäm Ãy. 

RÒi tinh tÃn tu tÆp, ÇÙc dÛng cäm dÀn dÀn tæng Ç‰n 
mÙc cao siêu.  NgÜ©i PhÆt tº không còn thÃy trª l¿c, 
nguy hi‹m nào n»a, và së Çi tØ chi‰n th¡ng này Ç‰n 
chi‰n th¡ng khác, ra vào trong nhà lºa mà không s® 
hãi, vì Çã có m¶t áo giáp nhiŒm mÀu Ç‹ tránh nh»ng 
ng†n lºa Çang thiêu ÇÓt chung quanh. 

E. Tích c¿c hoåt Ç¶ng: 

ñåo PhÆt tÆp cho con ngÜ©i làm hi‹n hiŒn nh»ng ÇÙc 
tính sáng suÓt, bình Ç£ng, tØ bi, dÛng cäm, tinh tÃn mà 
còn luyŒn cho nh»ng ÇÙc tính Ãy nÄy nª Ç‰n cùng t¶t, 
nên Çåo PhÆt là Çåo tích c¿c hoåt Ç¶ng. 

NgÜ©i PhÆt tº tØ lúc b¡t ÇÀu vào Çåo phäi hoåt Ç¶ng 
ngay, hoåt Ç¶ng nhiŠu, Ç‹ mª mang trí tuŒ, chi‰n th¡ng 
tham, sân, si; và phäi tÆp chi‰n ÇÃu v§i m†i hoàn cänh, 
dù có trª l¿c, nên xông pha vào xã h¶i Ç‹ cÙu giúp 
ngÜ©i khác. 

Theo gÜÖng chÜ PhÆt và chÜ BÒ Tát, ngÜ©i PhÆt tº 
không sÓng riêng, không giác ng¶ và giäi thoát riêng 
cho mình, mà còn phäi sÓng và giác ng¶, giäi thoát cho 
kÈ khác. 
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 ñ©i cûa PhÆt tº là m¶t Ç©i hoåt Ç¶ng không ngØng, Çi 
tØ chi‰n công nÀy Ç‰n chi‰n công khác, Çem lòng tØ bi 
và bình Ç£ng gieo r¡c nhân lành kh¡p m†i nÖi, dÜ§i m†i 
hình thÙc. 

PhÆt dåy:'Trong hoåt Ç¶ng cûa ngÜ©i PhÆt tº, không 
m¶t viŒc lành nào mà không làm, không m¶t vÆt gì mà 
không cÙu Ç¶.’ (PhÆt s¿ môn trung bÃt xä nhÃt pháp)  

ñ‹ viŒc cÙu Ç¶ Ãy ÇÜ®c Ç¡c l¿c và r¶ng kh¡p, ÇÙc PhÆt 
dåy ngÜ©i PhÆt tº phäi h†c và th¿c hành næm món 
sáng suÓt (NgÛ minh) tÙc là næm ÇiŠu kiŒn cÀn thi‰t cho 
s¿ t¿ giác, giác tha.  Næm món Ãy là: 

1. N¶i minh: h†c hi‹u sáng suÓt giáo lš cûa Çåo 
PhÆt. 

2. Nhân minh: diÍn giäng rành måch, sáng suÓt 
giáo lš nói trên 

3. Công xäo minh: tÆp cho khéo léo, hi‹u cho rõ 
ràng nh»ng môn công, kÏ nghŒ ( tÙc là nh»ng 
nghŠ nghiŒp và hoåt Ç¶ng kinh t‰ xã h¶i). 

4. Y phÜÖng minh: nghe hi‹u thông suÓt các 
phÜÖng thuÓc ch»a bŒnh  vŠ thân và tâm. 

5. Thanh minh: hi‹u bi‰t sáng suÓt ti‰ng nói cûa 
m†i ngÜ©i, m†i loài. 

NgÜ©i PhÆt tº phäi sáng suÓt bÃy nhiêu thÙ Ç‹ hoåt 
Ç¶ng, giúp Ç« ÇÜ®c thi‰t th¿c và r¶ng kh¡p. 

Nh»ng ngÜ©i chÜa vào Çåo, ho¥c chÜa hi‹u Çåo PhÆt, 
thÜ©ng nghï tÜªng sai lÀm, cho r¢ng Çåo PhÆt là m¶t 
Çåo chán Ç©i, làm cho con ngÜ©i trÓn tránh trách nhiŒm 
v§i xã h¶i, và hèn y‰u ÇÓi v§i bän thân mình. 

ñåo PhÆt våch rõ cho con ngÜ©i bi‰t b¶ m¥t giä tåm 
cûa Ç©i là nh»ng hiŒn tÜ®ng sanh tº, phiŠn não, Çau 
kh°, không vì th‰ mà Çåo PhÆt thành m¶t Çåo chán Ç©i. 

ñåo PhÆt là m¶t Çåo rÃt yêu Ç©i, yêu Ç©i sÓng thÆt, yêu 
b¶ mÆt thÆt (bän lai diŒn møc) ÇËp Çë, trong såch, yên 
vui cûa Ç©i. 

Vì yêu b¶ m¥t thÆt cûa Ç©i nên m§i sinh ra lòng yêu 
ngÜ©i, yêu tÃt cä m†i ngÜ©i trong bình Ç£ng, yêu tÃt cä 
m†i loài không phân biŒt. Lòng yêu bao la r¶ng kh¡p, 
trùm b†c h‰t thäy chúng sanh, vì chúng sanh dÜ§i 
nh»ng hình tÜ§ng sai biŒt, ÇŠu cùng có m¶t b¶ m¥t thÆt, 
ÇËp Çë, sáng sûa, r¶ng l§n nhÜ nhau, tuy r¢ng b¶ m¥t 
Ãy hiŒn nay còn bÎ bøi nhÖ phû ÇÀy. 

ñ©i sÓng cûa ñÙc PhÆt Thích Ca th‹ hiŒn hoàn toàn 
cûa lòng thÜÖng yêu trùm kh¡p Çó. 

* Vì yêu Ç©i và yêu chúng sanh Çau kh°, nên Thái Tº 
m§i ly cách nh»ng ngÜ©i thân, cung ÇiŒn, ngôi báu Ç‹ tu 
tÆp, tìm phÜÖng thuÓc ch»a kh° cho Ç©i, nên trong gÀn 
nºa th‰ k›, ÇÙc PhÆt Çã xông pha Çi kh¡p Çó Çây, Ç‰n 
m†i tÀng l§p xã h¶i, Ç‹ giäng dåy cho m†i ngÜ©i tìm ra 

và nhÆn thÃy b¶ m¥t thÆt cûa Ç©i sÓng.  B¶ m¥t Ãy là: 
Bän Th‹, ThÆt Tánh, Ni‰t Bàn. 

 CÛng nhÜ sóng không th‹ lìa nÜ§c mà có, Bän Th‹, 
ThÆt Tánh, Ni‰t Bàn không th‹ lìa Ç©i, lìa ngÜ©i và vån 
vÆt mà có.  Cho nên ngÜ©i PhÆt tº không lúc nào là 
không sÓng tích c¿c v§i mình và v§i Ç©i; v§i mình Ç‹ tu 
sºa mình, giác ng¶ mình, v§i Ç©i Ç‹ thÙc tÌnh ngÜ©i, cÙu 
Ç¶ ngÜ©i. 

Có thÙc tÌnh mình hoàn toàn và có cÙu Ç¶ ngÜ©i ÇÀy Çû 
m§i có th‹ Çåt t§i Ni‰t Bàn. 

Bi‰t rõ nhÜ th‰, chúng ta së hi‹u ÇÜ®c m¶t phÀn nào š 
nghïa câu kinh thâm thúy sau Çây: 

‘’Ni‰t Bàn tÙc là sanh tº. sanh tº tÙc là Ni‰t Bàn.’’ 

Lúc mê là sanh tº, khi ng¶ là Ni‰t Bàn, cänh sanh tº và 
Ni‰t Bàn không phäi là hai nÖi xa cách mà chÌ là m¶t. 

Pháp nhiŒm mÀu cûa Çåo PhÆt là dåy cho con ngÜ©i 
bi‰t cách chuy‹n mê thành ng¶, bi‰n cäi cänh sanh tº 
Çau kh° cûa th‰ gian thành cänh an låc -  ni‰t bàn cûa 
chÜ phÆt- 

Có ngÜ©i muÓn tìm Ni‰t Bàn, nhÜng thÜ©ng qua låi 
trong Ni‰t Bàn mà không bi‰t Çó là Ni‰t Bàn, chÌ thÃy 
toàn sanh tº, phiŠn não.  Hång ngÜ©i Ãy chÌ bi‰t cái 
danh cûa Ni‰t Bàn mà không bi‰t cái th¿c cûa Ni‰t 
Bàn. 

VÆy ta ÇØng lÀm r¢ng giäi thoát là lìa bÕ, chán ghét cõi 
Ç©i hiŒn tåi.  Giäi thoát chính là sÓng hoåt Ç¶ng, yên vui, 
sung sÜ§ng, t¿ do hoàn toàn ngay trong Ç©i hiŒn tåi.  
TrÜ§c khi tØ bÕ xác thân vô thÜ©ng nÀy Ç‹ nhÆp Ni‰t 
Bàn, và rÒi låi tØ Ni‰t Bàn mà Ùng hóa ra kh¡p m†i nÖi 
Ç‹ ti‰p tøc hoåt Ç¶ng cÙu Ç¶ chúng sanh vô tÆn. 

ChÜ PhÆt và BÒ Tát Çã và Çang sÓng cái Ç©i sÓng Ãy.  
PhÆt tº chúng ta tu tÆp Ç‹ cÛng sÓng cái Ç©i sÓng cûa 
chÜ PhÆt và BÒ Tát vÆy. 

F. ñåi t¿ do: 

M¶t Çi‹m Ç¥c biŒt n»a cûa Çåo PhÆt là quan niŒm cao 
sâu cùng c¿c vŠ ÇÙc tánh t¿ do cûa con ngÜ©i. CÛng 
nhÜ nh»ng ÇÙc tánh: sáng suÓt, tØ bi, bình Ç£ng, dÛng 
cäm nói trên, ÇÙc tánh t¿ do cûa PhÆt tº r¶ng rãi bao la 
không b© b‰n. 

S¿ t¿ do Ãy ch£ng ai cho ta, ch£ng luÆt pháp nào tåo 
nên, và cÛng ch£ng luÆt pháp nào có th‹ bäo vŒ.  Nó 
vÅn có ª trong thâm tâm cûa ta và cûa m†i loài, m†i vÆt.  
NhÜng chúng ta chÜa bi‰t sº døng nó, chÜa bi‰t làm 
cho nó hi‹n hiŒn ra, cho nên chúng ta cäm thÃy luôn 
luôn thi‰u t¿ do và kh° sª trong m¶t Ç©i sÓng chÆt hËp. 

 

(Xin xem tiếp trang 29) 


