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LỜI HUẤN TỪ KHI
TIẾP NHẬN GIÁO ÁN TU TẬP
---➢---

Naøy caùc Thaày! Thaày daïy Giaùo aùn naøy

laø nhaèm phuïc hoài giaùo phaùp chôn chính cuûa
ñaïo Phaät, coù ñaày ñuû lyù phaùp vaø haønh phaùp ñeå
giuùp cho moïi ngöôøi töï thaép ñuoác leân maø ñi,
khoâng coøn laàm ñöôøng laïc loái, neáu hoï töï coù
quyeát taâm tìm ñöôøng giaûi thoaùt khoå ñau vaø
chaám döùt luaân hoài. ÔÛ ñaây Thaày daïy phaùp naøy
nhaèm ñeå cho chuùng ta thaáy ñöôïc con ñöôøng
ñi, thaáy ñöôïc caùch haønh trì ñeå cho chuùng ta
chaám döùt ñau khoå, chaám döùt luaân hoài.
ÔÛ ñaây caùc thaày ñöøng nghó raèng Thaày
thuyeát giaûng Giaùo aùn naøy laø ñeå thu huùt caùc ñeä
töû cuûa ngöôøi khaùc, laø khieán cho hoï trôû veà quy
y vôùi Thaày. Quyù thaày chôù hieåu nhö vaäy!
Boån sö cuûa quyù thaày thì quyù thaày haõy giöõ
nguyeân vò boån sö aáy cho quyù thaày. Khoâng
kheùo quyù thaày nghe Thaày thuyeát giaûng roài ôû
ñaâu cuõng uøn uøn tôùi xin Thaày quy y heát. Thaày
khoâng coù mô öôùc ñieàu ñoù ñaâu. Maø Thaày chæ
mong vò boån sö maø quyù thaày nöông vaøo theo
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Phaät phaùp tu haønh thì baây giôø caùc vò thaày ñoù
vaãn laø nhöõng vò thaày cuûa quyù thaày chöù ñöøng
coù laáy Thaày maø laøm thaày. Thaày chæ ñem caùi
Giaùo aùn ñeå cho quyù thaày bieát ñöôïc ñöôøng ñi,
tu cho ñuùng maø thoâi, chôù ñöøng coù boû hoï, nghó
hoï laø nhö theá naøy theá khaùc. Ñieàu ñoù laø ñieàu
sai quaáy.
Vì vaäy maø hoâm nay Thaày môùi nhaéc nhôû
ñieàu naøy ñeå cho quyù thaày hieåu. ÔÛ ñaây Thaày cöù
theo lôøi Phaät daïy trong kinh maø can ngaên,
vöùt boû chöù Thaày khoâng coù yù baøi baùc ngöôøi naøy,
baøi baùc ngöôøi kia. Cho neân baøi naøy Thaày
muoán nhaéc ñeå cho quyù thaày hieåu caùi loøng cuûa
Thaày nhö theá naøo treân con ñöôøng xaây döïng
Giaùo aùn naøy.
Quyù thaày cuõng ñöøng nghó raèng Thaày
giaûng Giaùo aùn naøy laø ñeå quyù thaày töø boû nhöõng
kinh saùch cuûa quyù thaày. Quyù thaày chôù hieåu
nhö vaäy!
Quyù thaày haõy giöõ nguyeân kinh saùch cuûa
quyù thaày. Quyù thaày hoïc kinh saùch naøo, hoïc
ñaïo naøo thì quyù thaày cöù giöõ noù chöù quyù thaày
ñöøng coù boû. Nghóa laø quyù thaày thaáy ñöôøng loái
Giaùo aùn maø Thaày daïy theo ñaïo Phaät ñaõ daïy
coù lôïi ích thì cöù taäp luyeän cho coù lôïi ích, coù
giaûi thoaùt, chöù quyù thaày ñöøng coù neùm, quaêng,
ñoát kinh saùch naøy, ñoù laø ñieàu khoâng ñuùng!
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Cho neân ôû ñaây Thaày nhaéc nhôû quyù thaày.
Baây giôø caùc thaày coù caû moät tuû kinh saùch cuûa
caùc toân giaùo khaùc, caùc thaày cuõng khoâng ñöôïc
neùm. Cho neân caùc thaày ñöøng coù xem noù laø
thöôøng, maø caùc thaày coù caùi gì thì cöù ñeå nguyeân
noù, ñöøng coù pheâ phaùn noù baèng caùch naøy, baèng
caùch khaùc laø quyù thaày ñaõ sai. Caùc thaày chæ
bieát Giaùo aùn Thaày ñaõ neâu ra ñaây ñeå giuùp cho
quyù thaày ñi treân con ñöôøng thieän, ñeå giaûi
thoaùt cho quyù thaày ñöôïc caùi nhaân aùc, ñeå giuùp
caùc thaày höôûng ñöôïc phöôùc baùu, giaûi thoaùt.
Chöù khoâng phaûi caùc thaày coi thaày mình khoâng
ra gì, coi kinh saùch mình ñang hoïc khoâng ra
gì thì caùi ñieàu ñoù laø ñieàu khoâng ñuùng.
Quyù thaày cuõng ñöøng hieåu Thaày giaûng
Giaùo aùn naøy laø muoán cho quyù thaày töø boû gia
ñình, soáng khoâng gia ñình; töø boû taøi saûn lôùn
taøi saûn nhoû; töø boû baø con quyeán thuoäc lôùn
quyeán thuoäc nhoû ñeå xuaát gia tu haønh. Quyù
thaày chôù coù hieåu nhö vaäy!
Taát caû nhöõng caùi gì cuûa quyù thaày thì quyù
thaày haõy giöõ nguyeân nhö vaäy, nghóa laø tình
caûm thöông yeâu gì quyù thaày cöù giöõ nguyeân nhö
vaäy. Roài quyù thaày cöù tu taäp ñeán chöøng naøo ñoù
noù ly thì noù ly. Chöù quyù thaày ñöøng coù nghe
Thaày noùi, baûo nhö vaäy roài quyù thaày caùch ly
gia ñình mình baèng caùch naøy caùch kia. Bôûi vì
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Thaày hieåu taâm traïng cuûa quyù thaày laø taâm
traïng khoâng coù hieåu roõ, khoâng coù thoâng minh.
ÔÛ ñaây Thaày khai trieån ra ñeå thaáy caùi phaùp
ñuùng cho chuùng ta thöïc hieän con ñöôøng giaûi
thoaùt, chöù khoâng phaûi nghe nhö vaäy roài veà
naït noä vôï con, tuïi baây laø baùo naøy kia noï; nhaø
cöûa taøi saûn laø oan gia toäi baùo, noù laøm cho tao
dính maéc thì caùi ñoù laø caùi sai. Chuùng ta ñöøng
coù voäi vaøng, chuùng ta haõy thöïc hieän nhöõng
phaùp naøy, trau doài laàn löôït roài töï noù thaáy caùi
ñuùng caùi sai, chöù ñöøng coù veà maø xua ñuoåi baèng
caùch khaùc, thì ñieàu ñoù laø ñieàu sai.
Quyù thaày cuõng ñöøng hieåu Thaày giaûng
Giaùo aùn naøy laø daïy quyù thaày töø boû caùc phong
tuïc taäp quaùn, tuïng kinh, cuùng baùi, caàu sieâu caàu
an, meâ tín coi sao boùi queû, coi ngaøy toát xaáu
hoaëc boû pheá taát caû caùc ngheà nghieäp. Quyù thaày
ñöøng coù hieåu nhö vaäy maø haõy giöõ nguyeân nhö
cuõ!
Nghóa laø quyù thaày cöù hoaøn toaøn giöõ
nguyeân ñöøng coù cheâ bai noù. Haàu heát quyù thaày
nghe roài möôïn caùi choã Giaùo aùn cuûa Thaày chæ
trích ngöôøi naøy cuùng baùi, caàu sieâu ñeàu laø baäy,
coi sao boùi queû ñeàu laø sai, hay coi ngaøy toát xaáu
ñeàu laø baäy… Ñöøng coù noùi caùi ñieàu ñoù maø chuùng
ta haõy tu. Chuùng ta bieát ñoù laø nhöõng phaùp aùc,
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ñem ñeán cho chuùng ta khoå ñau thì chuùng ta
khoâng laøm noù maø thoâi.
Quyù thaày cöù nghó quyù thaày baây giôø laøm
caùi ngheà gì ñoù maø quyù thaày gieát haïi chuùng
sanh, laøm ñau khoå chuùng sanh thì quyù thaày
khoâng laøm chöù khoâng phaûi quyù thaày baùc, ñöøng
coù noùi! Ai ngöôøi ta coù nghieäp naáy, ngöôøi ta
laøm, coøn mình noùi laø coi chöøng mình bò phaïm
ñoù. Ñoù laø caùi choã thaày caûnh giaùc, khi maø nghe
Thaày giaûng roài quyù thaày deã laàm laïc laém.
Cuõng nhö nghe Thaày daïy tu Töù voâ löôïng
taâm, taâm töø taâm bi cuûa mình maø hoát côm cho
choù aên, hoát côm cho kieán aên thì ñieàu ñoù laø
ñieàu sai. Côm cuûa ñaøn na thí chuû ngöôøi ta laøm
baèng moà hoâi nöôùc maét, coøn con vaät thì noù laø
nghieäp baùo cuûa noù. Taïi sao chuùng ta laïi hoát
moà hoâi nöôùc maét cuûa ngöôøi khaùc trong khi
chuùng ta ñang aên nhôø cuûa ngöôøi khaùc. Ñoù laø
töø sai, töø khoâng trí tueä.
Chuøa mình khoâng nuoâi choù, maø Phaät coù
nuoâi choù bao giôø, theá maø gaëp con choù naøo cuõng
ñem côm cho aên, thaønh ra baây giôø moät baày
choù voâ ôû. Bôûi vì choã ñoù coù aên noù phaûi ñeán chöù
gì. Thaày thaáy maáy caùi thaát naøo coù boû côm cho
choù aên thì caùi thaát ñoù choù laûng vaûng hoaøi, coøn
caùi thaát naøo khoâng cho choù aên thì caùi thaát ñoù
khoâng coù choù laûng vaûng. Mình quyeán ruõ ngöôøi
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ta, mình taïo cho ngöôøi ta caùi nghieäp nôï. Mình
aên côm cuûa ñaøn na thí chuû, mình bieát mình
traû ñöôïc caùi nôï naøy chöa. Caùi nôï naøy raát lôùn,
tu haønh chöa xong thì caùi nôï naøy bieát ngaøn
ñôøi traû cho heát.
Loøng töø cuûa mình phaûi töø moà hoâi nöôùc
maét mình laøm ra cho thì môùi goïi laø loøng töø
chöù. Coøn caùi naøy mình möôïn hình thöùc tu
haønh ñeå laáy cuûa ngöôøi ta cho ngöôøi khaùc, thì
nhö vaäy mình coù töø khoâng? Ngöôøi ta laøm baèng
moà hoâi nöôùc maét daønh ra. Ñoù laø nhöõng caùi
hieåu sai, caùi laàm laïc.
Cho neân caùi baøi naøy ñeå Thaày vaïch ra cho
caùc thaày thaáy sai leäch cuûa caùc thaày. Khi nghe
noùi ñeán töø bi hyû xaû thì caùc thaày töôûng laøm
nhö vaäy laø ñuùng. Khoâng ñuùng ñaâu! Cho neân
nghe Giaùo aùn cuûa Phaät noùi nhö vaäy, phaûi
traéng baïch nhö voû oác laø veà chuùng ta laøm caùch
naøy caùch khaùc, laøm cho gia ñình tan naùt, khoå
sôû. Coù nhieàu ngöôøi ñaõ hieåu qua lôøi daïy cuûa
Thaày veà laøm ñau khoå gia ñình heát, khoâng
thaáy söï giaûi thoaùt maø thaáy ñòa nguïc tröôùc
maét. Ñoù laø nhöõng caùi hieåu laàm laïc lôøi Thaày
daïy. Neáu maø Thaày khoâng coù lôøi caûnh giaùc naøy
thì chaéc chaén laø ñaïo Phaät ñöa ñeán khoå ñau
cho theá gian naøy chöù chöa phaûi laø haïnh phuùc
cho ai heát.
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Quyù thaày cuõng ñöøng hieåu Thaày giaûng
Giaùo aùn naøy ñeå quyù thaày töø boû caùc phong tuïc.
Nghóa laø Teát nhaát, muøng Naêm, cuùng baùi gioã
quaûy naøy kia… thì kieåu naøy veà baùc saïch heát,
khoâng ai cuùng baùi heát. Thì caùi ñoù laø caùi sai,
caùi khoâng ñuùng!
Cho neân chuùng ta phaûi giöõ nguyeân nhö
cuõ. Ai laøm gì laøm, ta bieát caùi ñoù laø phaùp aùc
thì khoâng laøm. Baây giôø trong nhaø mình ñeán
ngaøy cuùng baùi, ngöôøi ta gieát heo, gieát boø thì
ngöôøi ta gieát maëc ngöôøi ta, khoâng coù ñöôïc caûn.
Mình ñöøng neân gieát, ñöøng neân aên thòt laø
ñuùng, laø mình bieát ñoù laø phaùp aùc. Chöù mình
chöa coù ñuû söùc ñoä ai heát, ñöøng coù hoïc ôû ñaây
mình ñem ra mình noùi ngöôøi naøy, noùi ngöôøi
kia, noùi ñoù laø laøm aùc naøy kia. Ñoù laø phong tuïc
ngöôøi ta ñaõ quen roài, ñeå cho ngöôøi ta laøm.
Cho neân coù nhieàu ngöôøi hoûi Thaày, baây
giôø con laø ngöôøi noäi trôï ôû trong nhaø beáp, ngaøy
tö ngaøy Teát maø trong nhaø coøn aên thòt chuùng
sanh thì phaûi laøm thòt naøy kia, phaûi laøm thöïc
phaåm töø chuùng sanh, nhö vaäy con bieát aên
chay thì con laøm sao?
Hoûi moät caùch Thaày noùi raát laø ngu ngô
thieät, hoång bieát gì heát. Nghóa laø mình phaûi
laøm cho moïi ngöôøi vui ôû trong gia ñình cuûa
mình. Baây giôø moïi ngöôøi ñang ôû trong caùi
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phong tuïc nhö vaäy, ngöôøi ta quen nhö vaäy. Thì
mình laø ngöôøi daâu con trong nhaø mình phaûi
laøm cho ngöôøi ta vöøa loøng. Caùi taâm cuûa mình
bieát nhö vaäy thì mình ñöøng coù aên thòt chuùng
sanh. Mình bieát nhö vaäy mình ñöøng coù mua
con gaø soáng mình veà caét coå, mình haõy mua
con gaø cheát ngöôøi ta laøm saün. Mình phaûi kheùo
leùo linh ñoäng ñeå bôùt ñi baøn tay ñaãm maùu cuûa
mình. Vaø mình bieát trong thieän phaùp cuõng töø
töø taäp chöù khoâng leõ baây giôø ñuøng moät caùi
mình khoâng laøm gì heát. Ví duï giôø naáu chay
ñaäu huõ ñi, nhaø ngöôøi ta moïi ngöôøi khoâng baèng
loøng thì mình laøm chuyeän ñoù sao ñöôïc!? Ñoù laø
tu chöù khoâng phaûi laø thaønh Phaät lieàn. Nghe
caùi nhö laø mình thaønh Phaät roài, töø bi döõ laém
roài. Bao nhieâu kieán cuõng ñoå cho aên, cho aên
xong noù caén mình gaàn cheát. Ñoù laø quaù ngu!
Phaät gì maø ngu quaù ngu!
Quyù thaày ñöøng nghó raèng Thaày giaûng
Giaùo aùn naøy laø Thaày daïy quyù thaày boû chuøa to,
thaùp lôùn, boû Giaùo hoäi, boû pheá söï giaûng daïy
kinh saùch, boû pheá caùc phaùp yeát ma, boû pheá
caùc phaùp thieàn ñònh maø quyù thaày ñang tu taäp.
Quyù thaày ñöøng coù nghó nhö vaäy maø haõy giöõ
nguyeân taát caû!
Nghóa laø mình thaáy, mình xeùt thaáy caùc
phaùp thieàn naøy noù khoâng ñuùng thì mình ñöøng
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tu chöù khoâng ñöôïc boû, mình boû laø mình baøi
baùc. Coøn ai chöa hieåu thì ngöôøi ta tu gì thì tu,
khoâng ñöôïc noùi moät lôøi noùi naøo. Noùi anh tu
nhö vaäy laø sai, ñoù khoâng phaûi laø phaùp Phaät,
caùi ñoù laø baøi baùc ngöôøi ta, töùc laø coù söï tranh
luaän choáng traùi nhau.
Cho neân ôû ñaây Thaày caûnh giaùc vaán ñeà
naøy, qua baøi phaùp naøy ñeå cho quyù thaày hieåu
ñöôïc taâm traïng cuûa Thaày khoâng muoán coù söï
choáng traùi nhau ôû treân con ñöôøng tu taäp theo
ñaïo Phaät, duø laø giaùo phaùp cuûa ai cuõng ñeàu quyù
troïng heát. Hoï coù ñi tôùi ñöôïc hay khoâng ñi tôùi
ñöôïc mình khoâng ñoäng chaïm. Chöù khoâng phaûi
mình thaáy tu taäp giôùi luaät mình ñöôïc roài baét
ñaàu mình cheâ reà hoï. Ñoù laø caùi sai, laø caùi phaùp
aùc chöù khoâng phaûi laø phaùp ñuùng ñaâu. Ai laøm
gì thì maëc ngöôøi ta, chuùng ta laøm sao coá gaéng
laøm cho taâm chuùng ta giaûi thoaùt ñöôïc trong
phaùp thieän, ñem laïi an vui haïnh phuùc cho
chuùng ta tröôùc, roài sau ñoù chuùng ta laøm göông
haïnh soáng ñeå ngöôøi ta thaáy ñuùng roài ngöôøi ta
theo. Chöù khoâng phaûi baûo ngöôøi ta, daïy ngöôøi
ta baèng caùi mieäng löôõi maø ngöôøi ta theo ñaâu.
Quyù thaày ñöøng nghó raèng Thaày giaûng
Giaùo aùn naøy laø muoán quyù thaày töø boû nhöõng gì
maø caùc Toå ñaõ truyeàn thöøa, Toå Toå truyeàn nhau.
Quyù Thaày ñöøng nghó nhö vaäy!
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
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Taát caû nhöõng gì maø caùc Toå ñaõ truyeàn cho
quyù thaày, quyù thaày haõy giöõ nguyeân nhö cuõ.
Nghóa laø oâng thaày ñoù daïy mình cuùng baùi, tuïng
nieäm, keä ngaâm hoaëc gì ñoù baây giôø cuõng laøm y
nhö vaäy heát. Nhöng mình thaáy caùi ñieàu ñoù
khoâng ñem ñeán thieän phaùp thì laàn laàn töï söûa
laáy mình. Roài mình daàn daàn tu taäp cho mình
ñi vaøo con ñöôøng thieän phaùp maø ñöùc Phaät ñaõ
neâu ra. Chôù khoâng noùi thaày Toå mình laøm caùi
ñoù sai, caùi ñoù traät, caùi ñoù laø meâ tín, khoâng
ñöôïc noùi caùi ñieàu ñoù. Ñoù laø caùi yù cuûa Thaày
muoán giaûng baøi naøy laø nhö vaäy ñoù.
Quyù thaày ñöøng nghó raèng Thaày giaûng
Giaùo aùn naøy laø Thaày muoán quyù thaày töø boû
ngheà thaày thuoác trò beänh, laøm vieäc töø thieän,
boá thí, v.v.. quyù thaày chôù nghó nhö vaäy!
Taát caû nhöõng gì laøm lôïi ích cho moïi
ngöôøi, cho xaõ hoäi thì quyù thaày haõy giöõ nguyeân.
Nghóa laø quyù thaày bieát ñöôïc nhöõng caùc phaùp
aùc ñeå quyù thaày tu taäp caùi taâm cuûa mình, trau
doài caùi taâm thöông yeâu cuûa mình. Coøn nhöõng
vieäc laøm kia thì haõy giöõ nguyeân chöù quyù thaày
ñöøng boû, xieân qua moät goùc ñoä khaùc thì caùi ñoù
khoâng phaûi laø caùi yù cuûa Thaày giaûng Giaùo aùn
naøy ñaâu.
Quyù thaày cuõng ñöøng nghó Thaày giaûng
Giaùo aùn naøy laø muoán cho quyù thaày khoâng vieát
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kinh, soaïn saùch, dòch kinh, vieát saùch. Quyù
thaày chôù coù nghó nhö vaäy!
Taát caû nhöõng ñieàu maø quyù thaày ñaõ laøm
coù tính caùch phoå bieán moïi ñöôøng loái tu taäp thì
quyù thaày cöù giöõ nguyeân. Nghóa laø moïi ñöôøng
loái ñoù ñeàu coù theå laø toát chöù khoâng xaáu ñaâu, noù
khoâng giuùp ích cho ngöôøi ta caùi naøy thì noù
cuõng giuùp ích cho ngöôøi ta caùi khaùc. Cho neân
cöù giöõ nguyeân maø laøm nhöng quyù thaày cöù söûa
nhöõng caùi ñieàu khoâng toát, ñieàu aùc, haønh ñoäng
aùc, haønh ñoäng khoâng toát trong taâm cuûa mình
theo Giaùo aùn cuûa Phaät ñeå quyù thaày ñöôïc giaûi
thoaùt.
Quyù thaày cuõng ñöøng hieåu Thaày giaûng
Giaùo aùn naøy laø choáng traùi, baøi baùc quyù thaày
phaù giôùi, phaïm giôùi, maø taát caû nhöõng gì quyù
thaày ñang soáng quyù thaày cöù giöõ nguyeân. Nghóa
laø ñöøng coù nghó raèng Thaày daïy Giaùo aùn naøy
ra laø choáng traùi vôùi nhöõng thaày phaù giôùi,
khoâng phaûi ñaâu!
Nghóa laø quyù thaày ñoù laøm nhöõng gì thì
maëc, cöù giöõ nguyeân chöù khoâng phaûi baét buoäc
hoï phaûi giöõ gìn ngaøy aên moät böõa gioáng nhö
Thaày, hoaëc nguû ít, hoaëc ñoäc cö, hoaëc laø nhaãn
nhuïc, tuøy thuaän, baèng loøng ai heát. Thaày
khoâng baét buoäc hoï. Taát caû Giaùo aùn naøy laø
khoâng baét buoäc ngöôøi naøo heát. Mieãn laø ngöôøi
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
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ñoù nhaän ra phaùp aùc, phaùp thieän. Phaùp aùc döùt,
phaùp thieän taêng tröôûng thì hoï höôûng ñöôïc söï
giaûi thoaùt. Coù nhö vaäy thoâi! Giaùo aùn naøy ra
ñôøi laø nhaèm muïc ñích nhö vaäy. Ai thaáy ñöôïc
cöù thöïc hieän, ai thaáy khoâng ñöôïc thì thoâi. Chöù
khoâng ñöôïc theo choã Giaùo aùn naøy maø baøi baùc
ngöôøi ta ñuùng hay sai, ñieàu ñoù laø khoâng ñöôïc.
Quyù thaày cuõng ñöøng hieåu Thaày daïy Giaùo
aùn naøy laø baét buoäc quyù thaày phaûi tu theo Giôùi
- Ñònh - Tueä cuûa ñöùc Phaät, quyù thaày ñaõ tu theo
giôùi ñònh tueä naøo thì quyù thaày cöù giöõ nguyeân!
Nghóa laø mình tu theo giôùi ñònh tueä naøo,
cuûa kinh ñieån naøo thì cöù giöõ nguyeân. Coøn
mình thaáy ñöôïc Giôùi - Ñònh - Tueä cuûa ñöùc
Phaät ñuùng thì coá gaéng khaéc phuïc daàn daàn
theo ñoù. Coøn nhöõng giôùi ñònh tueä naø o maø
khoâng ñuùng, coù aùc phaùp trong ñoù, coù nhöõng
caùi phi thôøi trong ñoù thì laàn laàn chuùng ta döùt,
chöù khoâng noùi noù laø ñuùng, laø sai. Chuùng ta töø
töø döùt chöù khoâng phaûi laø chuùng ta döùt ñöôïc
ñaâu. Giôø coù quyù thaày cuõng noùi tu giôùi ñònh tueä
nhöng maø moät ngaøy aên hai, ba böõa thì ñoù laø
phi thôøi. Mình khoâng noùi laø phi thôøi maø mình
bieát laø Giôùi - Ñònh - Tueä cuûa Phaät daïy ngaøy
aên moät böõa môùi khoâng phi thôøi thì mình daàn
daàn söûa ñoåi. Bôûi vì mình coøn ñang aên ngaøy ba
böõa neân mình söûa laàn cho mình aên ngaøy moät
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böõa. Ñoù laø ñi vaøo thieän phaùp khoâng phi thôøi
nöõa. Coøn quyù thaày ngöôøi ta chöa hieåu bieát
hoaëc ngöôøi ta hieåu bieát maø ngöôøi ta soáng khaéc
phuïc chöa ñöôïc thì mình khoâng ñöôïc noùi,
khoâng ñöôïc pheâ bình hoï, khoâng ñöôïc noùi giôùi
ñònh tueä ñoù laø giôùi ñònh tueä sai. Giôùi ñònh tueä
ñoù laø cuûa Ñaïi thöøa chöù khoâng phaûi giôùi ñònh
tueä cuûa Tieåu thöøa, mình ñöøng coù noùi ñieàu ñoù,
noùi ñieàu ñoù laø ñieàu khoâng toát.
Naøy quyù thaày, Thaày daïy Giaùo aùn naøy
muïc ñích cuûa noù laø cho quyù thaày bieát phaùp
naøo laø baát thieän, phaùp naøo laø thieän. Phaùp baát
thieän maø quyù thaày chöa töø boû thì haõy coá gaéng
töø boû vì phaùp baát thieän ñoù noù laøm cho caáu ueá,
ñöa ñeán taùi sanh luaân hoài, laøm khoå ñau, ñöa
laïi quaû khoå, ñem laïi giaø cheát ôû trong töông lai
cuûa chuùng ta. Nghóa laø Giaùo aùn Thaày daïy cho
quyù thaày bieát phaùp thieän, phaùp baát thieän ñeå
cho quyù thaày tu taäp döùt boû noù chöù khoâng phaûi
ñem ra ñeå quyù thaày thaáy caùi sai caùi ñuùng cuûa
theá gian. Phaûi hieåu nhö vaäy môùi bieát ñöôïc caùi
taâm traïng cuûa thaày khi giaûng Giaùo aùn naøy.
Taïi sao töø xöa Thaày khoâng giaûng Giaùo
aùn naøy? Laø taïi vì Thaày thaáy noù chöa coù ñuû
duyeân, ñoàng thôøi Thaày noùi ra thì sôï ngöôøi ta
khoâng hieåu mình. Thaày giaûng ra thì noùi Thaày
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coù yù choáng baùng caùc phaùp cuûa moïi Phaät phaùp
treân theá gian.
Thaày giaûng Giaùo aùn naøy coù nhöõng phaùp
thieän maø quyù thaày chöa ñöôïc trau doài nhö
Thaày giaûng Giaùo aùn Töù voâ löôïng taâm thì trau
doài taâm töø, taâm bi, taâm hyû, taâm xaû. Quyù thaày
chöa bao giôø ñöôïc trau doài, baây giôø Thaày giaûng
caùch thöùc ñeå cho quyù thaày bieát, ñeå trau doài
taâm mình ñi vaøo thieän phaùp. Ñoù laø muïc ñích
cuûa Thaày laø nhö vaäy.
Thaày giaûng Giaùo aùn naøy, coù nhöõng thieän
phaùp maø quyù thaày chöa ñöôïc trau doài ñeå ñöôïc
thanh tònh, khoâng laøm caáu ueá, chaám döùt taùi
sanh luaân hoài, heát söï ñau khoå, ñöa ñeán quaû
laønh, khoâng giaø, beänh, cheát. Thì muïc ñích cuûa
thaày giaûng Giaùo aùn naøy ñeå quyù thaày trau doài
ñeå thaân taâm mình thanh tònh, ñeå khoâng coøn
caáu ueá, khoâng coøn oâ nhieãm nöõa, chaám döùt söï
taùi sanh luaân hoài ñau khoå, ñöa ñeán nhöõng quaû
laønh vaø thoaùt khoûi giaø, beänh, cheát. Muïc ñích
cuûa Giaùo aùn laø nhö vaäy, chöù khoâng phaûi muïc
ñích nhö hoài naõy noùi ôû treân, cho neân caùc thaày
ñöøng hieåu nhö nhöõng caùi ôû treân, ñoù laø sai.
Nhöõng phaùp aáy Thaày ñaõ giaûng daïy trong
Giaùo aùn ñeå cho quyù thaày thöïc haønh theo ñuùng
lôøi giaûng daïy cuûa Thaày, thôøi caùc phaùp caáu ueá,
baát tònh, baát thieän phaùp cuûa quyù thaày ñöôïc
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dieät tröø; caùc phaùp thieän thanh tònh ñöôïc taêng
tröôûng vaø quyù thaày seõ töï chöùng bieát, chöùng
ngoä vaø ñaït ñeán an truù ngay trong hieän taïi, trí
tueä cuï tuùc vieân maõn, chaám döùt sanh töû luaân
hoài, laøm chuû söï soáng cheát, ñeå quyù thaày chöùng
nghieäm ñöôïc söï tu taäp vaø quyù thaày seõ ñöôïc an
truù ngay trong hieän taïi cuûa söï giaûi thoaùt ñoù.
Nôi quyù thaày, quyù thaày seõ chöùng minh cuï theå
cho söï giaûi thoaùt, chôù khoâng phaûi noùi moät
caùch maø khoâng coù traïng thaùi, khoâng coù söï giaûi
thoaùt, goïi laø voâ sôû ñaéc ñaâu. Noù coù söï an laïc,
coù söï giaûi thoaùt thaät söï, coù taâm thieän thöïc söï,
coù loøng thöông yeâu thaät söï ñeå chöùng nghieäm
qua caùi söï tu taäp, trau doài cuûa quyù thaày, baèng
caùch laø quyù thaày sieâng naêng tu taäp ngay trong
hieän taïi. Ngay trong khi tu taäp ñaõ coù söï chöùng
nghieäm ñoù roài, thì nhö vaäy quyù thaày môùi tin
Giaùo aùn maø Thaày vaïch ra noù coù keát quaû thöïc
söï, ñem laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi.
Ñeán ñaây, qua phaàn naøy thì quyù thaày ñaõ
thaáy raèng Thaày ñaõ daïy Giaùo aùn naøy laø yù nhö
vaäy. Chöù khoâng phaûi ñeå laáy caùi choã naøy ñeå
baøi baùc choáng ñoái ngöôøi ta, hoaëc theá naøy theá
khaùc thì ñieàu ñoù laø phaùp aùc chöù khoâng phaûi
phaùp thieän nöõa.
Caùc thaày nhôù kyõ nhö vaäy, caùc thaày noùi
ñuùng chöù khoâng phaûi sai, nhöng maø ñöùng
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trong goùc ñoä ngöôøi ta hieåu thì hoï thaáy quyù
thaày laø nhöõng ngöôøi aùc phaùp chöù khoâng phaûi
ngöôøi thieän phaùp ñaâu. Bôûi vì ngöôøi ta coøn kieán
chaáp, coøn laàm chaáp, coøn oâm chaët cho neân
ngöôøi ta ñau khoå, töùc toái, giaän döõ, tranh luaän
vôùi quyù thaày. Luùc ñoù quyù thaày ñem thieän phaùp
maø bieán thieän phaùp trôû thaønh aùc phaùp vôùi
moïi ngöôøi. Thì ñieàu naøy quyù thaày ñaõ laøm sai
khoâng ñuùng lôøi daïy cuûa Thaày.
Cho neân khi maø nghe ñöôïc lôøi daïy cuûa
Thaày roài thì quyù thaày phaûi aâm thaàm maø noã
löïc tu haønh, khoâng ñöôïc ñem caùi Giaùo aùn naøy
maø daïy ngöôøi khaùc. Taïi sao vaäy?
Chæ khi naøo coù nhöõng ngöôøi coù quyeát taâm
tu ñeå tìm giaûi thoaùt thì chuùng ta thaáy hoï coù
söï tha thieát, soáng ñuùng caùi haïnh cuûa ngöôøi
quyeát tu. Ngöôøi ta muoán xaû boû thì mình cho
ngöôøi ta ñoïc, hoaëc ngöôøi ta nghe. Coøn nhöõng
ngöôøi soáng phi thôøi, soáng theo duïc laïc theá
gian thì ñem saùch naøy ra ngöôøi ta tìm moïi
caùch choáng ñoái, ngöôøi ta bò toäi loãi vôùi Phaät
phaùp. Vì Phaät ñaõ daïy chöù ñaâu phaûi cuûa Thaày,
Thaày chæ laø ngöôøi khai trieån laïi nhöõng lôøi cuûa
Phaät chöù khoâng phaûi phaùp naøy laø cuûa Thaày.
Thaày ñaâu phaûi laø ñöùc giaùo chuû cuûa ñaïo Phaät,
Thaày cuõng khoâng coù giaùo phaùp, trieát, ñöôøng
loái cuûa ñaïo Phaät. Thaày chæ khai trieån laïi caùi
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ñöôøng cuûa ñöùc Phaät, maø neáu ñem cho ngöôøi
ñang laàm chaáp, ñang say meâ ôû trong duïc laïc
theá gian thì ngöôøi ta phaûi coù söï tranh luaän,
baøi baùc phaùp naøy, töùc laø ngöôøi ta baøi baùc phaùp
cuûa Phaät. Vì vaäy laøm cho ngöôøi ta toäi loãi hôn
vaø ngöôøi ta seõ troâi laên trong luïc ñaïo saùu neûo,
bieát khi naøo ngöôøi ta gaëp Phaät phaùp.
Cho neân chuùng ta phaûi bieát thöông
ngöôøi, bieát thöông ngöôøi laø bieát ngaên ngöøa toäi
loãi cuûa hoï. Cuõng nhö mình bieát ngaên ngöøa toäi
loãi cuûa ngöôøi aên caép thì mình ñeå caùi xe, caùi
vaät duïng gì mình phaûi caûnh giaùc. Coù caûnh
giaùc neân ngöôøi aên caép khoâng laáy ñöôïc, vì vaäy
maø khoâng bò toäi loãi. Cuõng nhö mình bieát
thöông ngöôøi thì mình phaûi caûnh giaùc ñöøng
ñeå cho nhöõng caùi phaùp rôi vaøo nhöõng ngöôøi
ñang soáng trong duïc laïc. Vì ñang soáng trong
duïc laïc hoï phaûi coù nhöõng lyù luaän ñeå che ñaäy
nhöõng ñieàu ñoù, do ñoù hoï thaønh ra phæ baùng
Phaät phaùp. Maø phæ baùng Phaät phaùp thì hoï toäi
voâ löôïng. Cho neân vì vaäy maø hoï bò ñoïa ñòa
nguïc cho bieát ñeán kieáp naøo maø hoï gaëp Phaät
phaùp.
Cho neân vì moät caùi duyeân khoâng toát thì
ñôøi ñôøi kieáp kieáp hoï khoâng gaëp ñöôïc Phaät
phaùp. “Ñöôïc thaân laø khoù, ñöôïc gaëp Phaät
phaùp coøn khoù hôn”, theá maø hoâm nay chuùng
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ta voâ tình ñaõ laøm cho hoï rôi vaøo caùi voâ löôïng
kieáp khoâng gaëp Phaät phaùp thì ñoù laø caùi toäi,
quaù toäi. Chuùng ta phaûi bieát thöông ngöôøi. Vì
theá, khi hoïc ñöôïc Giaùo aùn naøy roài thì quyù thaày
caån thaän maø truyeàn phaùp chöù khoâng phaûi
ñuïng ñaâu phoâ ra heát hoaëc laø ñaêng treân baùo
chí, hoaëc in thaønh saùch baùn ôû caùc hieäu saùch,
ñieàu ñoù khoâng phaûi.
Phaùp naøy laø phaùp quyù giaù, phaùp naøy ñem
ñeán cho moïi con ngöôøi ñöôïc giaûi thoaùt, soáng
ñöôïc an vui, ñöôïc thöông yeâu nhau, ñuøm boïc
laáy nhau trong moïi hình thöùc. Phaùp naøy phaû i
ñöôïc xem laø caùi phaùp quyù nhaát trong ñôøi soáng
cuûa nhaân loaïi, cuûa con ngöôøi. Vì theá phaùp naøy
ñöôïc ñem boá thí, ñöôïc ñem laøm taøi lieäu hoïc
taäp cho nhöõng con ngöôøi bieát tìm ñöôøng giaûi
thoaùt. Vaø phaùp naøy khoâng ñöôïc baùn, phaùp naøy
luoân luoân ñöôïc trao ñeán ngöôøi quyeát tìm con
ñöôøng giaûi thoaùt. Coøn nhöõng ngöôøi khoâng
quyeát tìm con ñöôøng giaûi thoaùt, chaïy theo duïc
laïc theá gian, ham thích duïc laïc theá gian thì
nhöõng ngöôøi ñoù chöa ñuû duyeân, chuùng ta chöa
neân trao. Chôø khi naøo hoï chaïy theo duïc laïc
theá gian, ñaâm ñaàu vaøo caùi khoå; chöøng naøo hoï
thaáy ñôøi laø khoå thaät, hoï than thôû ñôøi khoâng
coù gì laø haïnh phuùc thì chuùng ta môùi ñem cho
hoï xem, ñöa cho hoï bieát ñeå cho hoï thöùc tænh.
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Coøn hoï ñang say treân ñoáng tieàn, treân danh
lôïi, treân saéc duïc thì thoâi chuùng ta khoan ñaõ,
haõy döøng laïi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi naøy. Cho
neân muoán trao phaùp phaûi trao cho ngöôøi coù
ñuû duyeân. Trao cho nhöõng ngöôøi khoâng ñuû
duyeân thì hoï caøng laøm theâm toäi aùc.
Ñoù laø nhöõng lôøi caûnh giaùc, nhöõng lôøi
khuyeân cuûa Thaày ñoái vôùi quyù thaày. Cho neân
Thaày khoâng muoán duøng caùi phaùp naøy ñeå taïo
caùi danh cuûa mình, maø chæ duøng caùi phaùp naøy
ñeå laøm lôïi ích cho chuùng sanh. Cho neân ñaâu
caàn phoå bieán cho roäng raõi, ñaâu caàn quaûng baù
cho noù roäng lôùn. Roäng lôùn maø coù bao nhieâu
ngöôøi tu ñöôïc? Thaø laø aâm thaàm xem xeùt xem
ngöôøi naøo ñuû duyeân, vì ñuû duyeân thì ñaâu hoï
cuõng gaëp, coøn khoâng ñuû duyeân thì duø baøy baùn
giöõa chôï hoï cuõng khoâng theøm mua. Cho neân
ôû ñaây chuùng ta soáng trong phaùp nhaân duyeân
cuûa Phaät thì chuùng ta ñaõ hieåu roõ, vaø soáng
trong phaùp nhaân quaû cuûa Phaät thì cuõng ñaõ
raønh. Cho neân chuùng ta ngoài ñaây maø chôø
ngöôøi coù ñuû duyeân thì môùi ñem phaùp trao chôù
khoâng phaûi ñem ñi baùn phaùp ñeå ñoä ngöôøi. Ñoä
ngöôøi kieåu ñoù laø ñoä danh, ñoä lôïi chöù khoâng
phaûi ñoä ngöôøi.
Cho neân khi quyù thaày khi trôû veà queâ
höông cuûa mình maø coù ñuû duyeân in ñöôïc saùch
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naøy thì caàn phaûi trònh troïng. Ngöôøi naøo coù
taâm thaønh ñeán ñeå ñaûnh leã phaùp ta môùi boá thí
cho hoï. Ngöôøi naøo khoâng ñaûnh leã duø coù boû
haøng trieäu, haøng tyû baïc cuõng khoâng cho chöù
noùi gì naêm ngaøn, möôøi ngaøn thì phaùp baûo cuûa
Phaät coi quaù reû. Ñoù laø nhöõng lôøi noùi nhaéc nhôû
quyù thaày vaø cuõng laø nhöõng lôøi noùi sau cuøng
khi Thaày trao caùi Giaùo aùn naøy ra.
(Trích: Giaùo aùn Tu Taäp Giai Ñoaïn I,
Baêng soá 14/61, muøa An Cö naêm 1997)
Nhoùm Hoïc Taäp Ñaïo Ñöùc
ñaùnh maùy thaùng 7/2015.
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