Giúp đỡ trong suốt
TRÀ ĐÀM: GIÚP ĐỠ TRONG SUỐT
Hạnh: Buổi trà đàm ngày hôm nay với chủ đề là “Giúp đỡ trong suốt”. Giúp đỡ là một việc
làm tốt đẹp để giúp cho những người kém may mắn xung quanh ta được tốt hơn cả về tinh
thần lẫn vật chất. Đây cũng là truyền thống mà người dân Việt Nam ta vẫn thường làm. Song,
việc giúp đỡ này nếu không được đặt đúng hoàn cảnh, đúng người có thể gây ra những hậu
quả khó lường, như một số ví dụ em đã chia sẻ trong thư mời. Vậy làm thế nào để ta có hiểu
biết đúng đắn về việc giúp đỡ này, làm cho việc giúp đỡ được hiệu quả hơn, thông qua đó
chúng ta có thể có những hiểu biết sâu sắc hơn về từ bi chân thực. Đây cũng là nội dung mọi
người muốn chia sẻ trong buổi trà đàm lần trước. Và sau hai tuần chúng ta đã cùng gặp nhau
ở đây để chia sẻ chủ đề này. Và hơn nữa, tên của chủ đề là Giúp đỡ trong suốt, ngày hôm nay,
chúng ta có thể được biết, hiểu rõ hơn về khái niệm này. Đây cũng là con đường mà một
người tu tập thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, làm ích lợi cho người khác, là bài học để
có thể hiểu tốt hơn về trí tuệ, về từ bi chân thực. Và một trong những người đó, vị khách mời
chia sẻ trong buổi trà đàm ngày hôm nay, cũng như tất cả các buổi trà đàm trước, chính là
Trong Suốt. Anh có nickname mà nhiều người vẫn thường hay biết đến, là anh Trong Suốt,
hôm nay anh sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề này.
Trong Suốt: Mỗi lần gặp lại mọi người ở đây mình thấy rất thoải mái. Nói chung, mình đi
làm cái gì mà mình thấy thoải mái là sướng nhất, dù là mình đi giúp người khác, đúng không?
Mình bỏ công bỏ sức đi giúp người khác trong lòng mình cảm thấy rất dễ chịu, thì đấy là mình
đang làm điều sung sướng nhất trên đời này. Buổi trước các bạn muốn nói tiếp về chủ đề giúp
đỡ. Làm thế nào để giúp đỡ mọi người mà vẫn thấy sung sướng thoải mái? Nhiều người kể với
mình rằng: giúp đỡ xong thì nhiều khi thấy thà không giúp đỡ còn hơn, thấy không thoải mái
nữa, không giúp thì không sao, giúp xong thì không thấy thoải mái nữa, dù mục đích rất là tốt.
Mọi người mới hỏi mình rằng, vậy thì cách giúp đỡ là như thế nào?
Thường trước những buổi trò chuyện này mình không chuẩn bị trước, mình sẽ đến, ngồi
đây nghe các bạn nói, hoặc ý gì sẽ xuất hiện, mình sẽ bổ sung vào. Mình mong là sẽ nhận
được sự trao đổi, hãy kể những câu chuyện của các bạn.
Câu đầu tiên cho mình hỏi:
-

Ở đây ai đã từng một lần đi giúp đỡ người khác chưa ạ? (Nhiều người giơ tay)
Có ai chưa giúp ai bao giờ không ạ? (Không ai giơ tay)
Có ai đã giúp mà được người khác cảm ơn chưa ạ? (Nhiều người giơ tay)
Có ai giúp xong mà không được cảm ơn chưa ạ? (Một số người giơ tay)
Những người giúp xong luôn luôn được cảm ơn, xin giơ tay. (Một số người giơ tay)

Một bạn: Tôi luôn được cảm ơn, nhưng có thể có người nói ra, có người không nói.
Trong Suốt: Vậy có người nào chị giúp mà họ không biết là chị đã giúp không ạ?
ạ

: Có ạ.

Trong Suốt: Vậy chị giúp mà người ta không biết chị giúp thì cảm ơn thế nào bây giờ?
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Ở đây bao nhiêu người: giúp, người ta biết là mình giúp, có kết quả tốt, nhưng người ta lại
không cám ơn mình, xin giơ tay? (Một số người giơ tay)
Có ai giúp xong còn bị ghét, bị người kia nói xấu hay làm điều xấu? Bao nhiêu người ạ?
(Vài người giơ tay) Ít người thế? Những người còn lại là giúp ai bao giờ cũng được cảm ơn
hoặc không bị ghét? Giơ lại đi ạ. Những ai giúp xong mà bị ghét xin giơ tay ạ?
Bây giờ mọi người thử kể. Em thử kể câu chuyện của mình đi.
Một bạn: Đó là đối với trẻ con ạ. Con nhà em, phần lớn thích tự mình làm, nhưng nhiều khi
mình sốt ruột, mình làm hộ nó, nó còn cáu lên, quát nhặng lên.
Trong Suốt: Ai cho ví dụ khác, không phải trẻ con đi ạ. Giúp người không phải trẻ con, giúp
xong bị ghét?
Một bạn: Giúp một người, thực ra cũng là người thân của mình, ở trong một hoàn cảnh mà
mình nghĩ làm điều ấy là tốt cho bạn ấy. Sau một thời gian, có thể là do mình không giúp đến
tận cùng để bạn ấy đạt đến kết quả mà bạn ấy mong muốn. Có thể mình hơi vô tâm, chỉ giúp,
hành động ở lúc đó thôi, sau đó thì không quan tâm đến bạn nữa. Một thời gian không có kết
quả và bạn ấy có viết mail trách mình là thực ra có phải là giúp không, vì không đem đến kết
quả mong muốn.
Một bạn khác: Có một bạn học cùng trường với em nhưng khác lớp, có một đợt đang đêm
bạn bị đau bụng, hình như do bị ngộ độc, em vội vàng đưa đi viện, lo tiền thuốc thang, sau đó
bạn ra viện. Nhưng chỉ một thời gian sau, tự nhiên bạn lại nói xấu, nói mình là người không
tốt, và em cũng không hiểu vì lý do gì.
Một bạn khác: Em xin chia sẻ câu chuyện của em ạ. Cách đây một năm, em tuyển một bạn
nhân viên vào làm, hướng dẫn bạn ấy cách làm việc, training trong công việc. Sau một năm
em nhận thấy bạn ấy ở vào một vị trí khác thì phù hợp hơn và có khuyên bạn nên chuyển công
tác sang chỗ khác. Bạn ấy hiểu nhầm việc đấy và bạn ấy đi nói với người khác r ng: em
không tốt, em đánh giá thấp bạn ấy và không tạo điều kiện cho bạn ấy.
Chị Hằng: Chia sẻ với mọi người một chút, chuyện trong gia đình mình thôi, mình có chị dâu,
những lúc gặp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, từ không có chỗ ở, rồi những khó
khăn khác,… mình đã giúp đỡ rất nhiệt tình, từ nhà ở, chăm sóc, đến trông con cái, làm mọi
cái để chị có thể có thời gian để đi làm việc. Mình làm rất nhiều việc tốt cho chị ấy, do mình
về làm dâu trước nên mọi người trong gia đình thì rất là quý mình, nhưng tự nhiên chị ấy quay
sang đố kị, tìm mọi cách nói xấu mình với gia đình nhà chồng. Mình càng tốt thì chị ấy càng
khó chịu và tự nhiên càng nói những điều tiếng xấu đến mức mà mẹ chồng ghét lây mình.
Trong Suốt: Ở đây những người khi giúp mà chưa bị ghét bao giờ có dám đảm bảo với mình
sẽ không bao giờ bị ghét khi giúp đỡ người khác không? Biết cách giúp để không bao giờ bị
ghét không? Xin giơ tay đi ạ - Không ai giơ tay
Như vậy là giúp người khác là một chuyện và bị ghét là một chuyện khác. Hoàn toàn có
khả năng giúp người khác xong và bị ghét như bình thường. Hoàn toàn có thể mình tốt với ai
đó xong người ta chẳng tốt đẹp gì với mình cả. Mọi người có nghĩ rằng như thế là bình thường
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không ạ? Hay mọi người nghĩ nó bất thường? Thế thì một chuyện bình thường như vậy, ở đây,
mọi người thử nói thật xem mình có thể thoải mái khi bị thế không ạ?
Mọi người: Không ạ.
Trong Suốt: Khi không thoải mái thì mình có giúp lần sau nữa không? Giúp thêm một lần
nữa không?
Ở đây có bao nhiêu người: từng giúp, bị ghét, xong vẫn giúp tiếp? – 1, 2,…,6, nhiều thế?
Tại sao lại giúp tiếp ạ? Người ta ghét mình rồi tại sao mình còn giúp tiếp làm gì? Vì sao ạ? Ý
mình là giúp chính người nói xấu, bỏ mặc mình, hại mình?
Một bạn: Tùy từng mức độ chứ, ví dụ, khi mình giúp xong, người ta ghét theo kiểu là hiểu lầm
mình thì mình vẫn có thể tha thứ. Người ta ghét nhưng chưa đến mức độ có hành vi h n học,
trả thù thì vẫn giúp nếu như cái người ấy có thể là người thân của mình. Người thân của mình
đôi khi người ta cũng không hiểu hết mình.
Trong Suốt: Thế có ai ở đây gặp trường hợp như vậy là không giúp nữa? Tôi giúp ông rồi,
ông chả tử tế gì thì tôi giúp làm gì nữa? Ai dũng cảm giơ tay ạ? – 1…4, ít thế thôi ạ? Tưởng
đáng lẽ phải nhiều chứ. Xã hội mình thường xuyên là như thế mà.
Nhiều chứ, tất nhiên không phải trường hợp nào cũng như thế nhưng có trường hợp như
thế rồi. Ý mình là không phải lúc nào cũng như thế, nhưng mình đã gặp trường hợp là mình đã
giúp người ta, người ta chả tử tế gì thì mình không muốn giúp nữa. Có vẻ nhiều đúng không ạ?
(Nhiều người gật đầu) Theo mọi người, người kia có cần được giúp nữa không? Cái người mà
người ta đối xử xấu với mình ấy, người ta còn cần được giúp không?
Mọi gười: Có ạ. Về sau họ có nhu cầu, có thể họ vẫn cần được giúp.
Trong Suốt: Đấy, nghĩa là họ vẫn thuộc dạng cần được giúp đúng không? Tại sao mình
không giúp họ nữa?
Mọi gười: Vì mình đã ghét rồi.
Trong Suốt: Nói chung, mình không thích làm cái gì mà mình không thoải mái hết, trên đời
này là như vậy, đúng không? Mọi người đến đây ngồi vì mọi người thấy thoải mái, không ghét
ông Trong Suốt. Những người ghét mình chẳng đến đây ngồi làm gì. Con người có xu hướng
thích làm những gì mình thoải mái nhất. Nên là cách giúp đỡ tốt nhất, như mình nói ngay từ
đầu là mình phải cảm thấy thoải mái. Nếu mình có thể làm chuyện đó, giúp đỡ mà luôn luôn
thoải mái thì mình giúp đỡ thường rất hiệu quả vì người cần mình giúp rất nhiều, thậm chí có
khi là người thân của mình, chưa nói đến người bên ngoài. Chồng mình, vợ mình, anh chị em,
ruột, anh chị em họ của mình... Nhưng nếu mà mình không biết cách giúp đỡ một cách thoải
mái thì thông thường mình giúp đỡ sẽ rất hữu hạn. Mình sẽ chỉ giúp đỡ trong một giới hạn
nhất định thôi, xong mình không vượt qua được nữa. Nên thường kết quả sẽ rất ít, vì mình có
giới hạn của mình, mình không vượt qua được sự không thoải mái của mình, nên kết quả
thường nó cũng hạn hẹp lắm. Được một ít thôi, sau đó không được nữa người ta lại trách mình
là sao không giúp đến nơi đến chốn. Hoặc người ta lại nghĩ: giúp hay là hại? Nên giúp đỡ
không hề là một việc dễ dàng chút nào. Mong muốn giúp đỡ, mình tin rằng bất kỳ ai ngồi đây
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cũng có hết, nhưng giúp đỡ như thế nào cho nó hiệu quả, giúp thế nào để cho mình vẫn cảm
thấy thoải mái, an lạc, và giúp đỡ thế nào để cho người kia đạt được, nhận được sự giúp đỡ ấy
và tiến bộ thì nó không đơn giản.
Theo mọi người nghĩ, nó có đơn giản chỉ là mong muốn giúp đỡ là đủ không ạ? Còn cách
giúp đỡ, thái độ giúp đỡ như thế nào không quan trọng? Ở đây có bao nhiêu người nghĩ như
vậy? Có ai nghĩ như thế không ạ: “Tôi chỉ có mong muốn giúp đỡ người khác thôi, còn cách
thế nào hay thái độ như thế nào thì tôi không quan tâm”. Chắc không ai giơ tay đâu ạ. Tại vì
là, một sự giúp đỡ bao giờ cũng gồm 3 phần:




Đầu tiên là ý định giúp đỡ
Phương tiện giúp đỡ - phương cách giúp đỡ
Kết quả của sự giúp đỡ

Nếu mình làm trọn vẹn 3 phần đấy là giúp đỡ hoàn hảo. Nghĩa là: mong muốn giúp đỡ
thật sự, có một phương cách tử tế, tốt đẹp và thứ ba là kết quả nó xảy ra thì là một việc hoàn
hảo nhất. Và chắc là ai cũng muốn hướng đến sự hoàn hảo đấy.
Ở đây có ai không muốn hướng tới sự hoàn hảo của giúp đỡ không, giơ tay ạ? – Không ai
giơ tay hết.
Nhưng mình phải nói với mọi người một sự thật hơi đau lòng như thế này: đừng hy vọng
sự hoàn hảo xảy ra, không có hoàn hảo bao giờ hết. Chúng ta muốn hoàn hảo nhưng nó chẳng
bao giờ xảy ra đâu. Khi mình giúp một người thì chẳng có gì đảm bảo kết quả tốt cả, đúng
không? Ở đây có ai dám đảm bảo khi mình giúp một người thì kết quả sẽ xảy ra? Ở đây có ai
nghĩ rằng: tôi giúp thì thế nào cũng được kết quả? Có không ạ? – Có một người. Tại sao chị
nghĩ rằng tôi giúp thì sẽ được kết quả?
Một chị: Tôi nghĩ tôi giúp thì sẽ được kết quả tại vì việc gì tôi đã khẳng định tôi làm được tôi
mới giúp.
Trong Suốt: Chị ví dụ một chuyện chị giúp mà không có kết quả đi, hay là tất cả các việc chị
giúp từ trước tới nay đều có kết quả hết?
Trả lời: Tất cả các việc tôi giúp thì 99% đều có kết quả.
Trong Suốt: Tức là còn 1% đúng không ạ?
Trả lời: 1% là do hoàn cảnh chưa được hoặc chưa đến lúc được.
Trong Suốt: Vâng, như vậy nghĩa là có 1% không được, nhưng chị cũng rất giỏi khi đạt 99%
rồi.
Trả lời: Vì thường trước khi quyết định giúp một ai đó mình cũng cân nhắc trước mình có thể
đạt được kết quả đến đâu.
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Trong Suốt: Ví dụ, mình có một đứa con, mình giúp nó hết lòng đúng không, chẳng ai muốn
hại con mình cả, nhưng đã bao giờ mình giúp nó không có kết quả chưa ạ? Hay bố mẹ nào
ngồi đây đều cũng rất siêu ở chỗ là giúp đạt kết quả ngay, con mình tiến bộ ngay? Có ai ở đây
từng giúp con mình mà không có kết quả chưa ạ? Không có ai hết ạ?
Mọi gười: Thường không có kết quả ngay.
Trong Suốt: Chính xác, đúng đấy, ai mà nói thế là rất trung thực. Nó chỉ có kết quả khi nó
còn rất bé thôi, ví dụ khi nó còn lăn sang bên phải, lăn sang bên trái, hoặc mình cho nó bú thì
kết quả cao lắm. Nhưng khi nó bắt đầu lớn một chút rồi, (chỉ một bạn) hay em cho ví dụ đi.
Bạn Quế: Em nghĩ là kết quả mình nhận được nó đến rất là chậm, phải thử rất nhiều cách.
Trong Suốt: Em hãy cho ví dụ về việc giúp con mình không có kết quả, có ví dụ nào không?
Hay là bảo gì nó nghe nấy từ xưa đến nay?
Bạn Quế: Cũng có nhiều cái mình bảo thì nó không nghe. Ví dụ mình bao giờ cũng muốn con
mình ăn nhiều để nó lớn, hoặc nó làm gì thì nó phải tập trung vào: như học hành hay bất cứ
một thứ gì, hay nó phải sạch sẽ, nhưng mà nó thấy bẩn thỉu, được lê la thì nó thích hơn. Mình
bảo không phải lúc nào nó cũng nghe. Khi nó không thích ăn món gì, mình biết là tốt, nhưng
nó không thích thì cũng không nghe mình ngay được.
Trong Suốt: Ở đây, nếu mọi người giúp người khác, thì sẽ thấy kết quả không phải lúc nào
cũng xảy ra. Tất cả những gì các bạn kể lúc nãy, để chứng tỏ kết quả không phải lúc nào cũng
xảy ra. Vì để xảy ra được nó cần rất nhiều điều kiện khác. Trong đấy giúp đỡ của mình chỉ là
một phần thôi. Bây giờ mình hỏi này, tất cả mọi người đều muốn đến đây ngày hôm nay đúng
không? Tất nhiên là mọi người đã ngồi đây rồi tức là đều muốn đến đây rồi. Nhưng mọi người
ngồi đây có nghĩ rằng khi tôi muốn thì chắc chắn sẽ được không? Có ai nghĩ rằng tôi đến được
đây chỉ vì đơn giản tôi muốn thôi thì sẽ được? Có ai nghĩ thế không ạ? Hay phải đủ các điều
kiện khác: ví dụ trời không bị bão, ví dụ xe tôi không hỏng, ví dụ người nhà, gia đình tôi
không phải quá ốm yếu hay không gặp chuyện gì bất thường. Phải rất nhiều lý do thì chúng ta
mới đến đây được. Cũng như vậy, khi ta giúp mọi người thì phải có rất nhiều điều kiện khác
đến cùng với nó thì mới giúp thành công. Khi mình giúp một ai, mà nó thành công, thì không
phải chỉ đơn giản là công của mình đâu mà còn rất nhiều điều kiện khác: ví dụ người ta phải
sẵn sàng lắng nghe này, hoàn cảnh không quá khổ với người ta, quá khủng khiếp với người ta.
Còn nếu mình giúp người ta mà mình nghĩ rằng tôi giúp là được thì mình đã bỏ quên rất nhiều
các điều kiện khác.
Ví dụ mẹ giúp con mà nghĩ tôi giúp là được là hỏng rồi, ví dụ hôm đó con nó mệt chẳng
hạn, hoặc tự nhiên con nó giở chứng thì giúp thế nào được. Mình giúp bạn mình cũng thế thôi:
giả sử bạn mình khó khăn, vay mình tiền để mua thứ gì đấy, mình nghĩ cho vay xong nó sẽ
mua được nhưng mọi người chắc chắn nó sẽ mua được không? Có chắc chắn không ạ? Cậu
bạn ấy tự nhiên có một việc quan trọng ở nhà, ví dụ mẹ cậu ấy ốm và mang tiền đưa mẹ thế là
hết, chả mua được cái gì hết. Nên là người đi giúp thì luôn luôn mong muốn đạt được kết quả,
nhưng mà thực tế thì phải đủ điều kiện mới có được kết quả hoặc nói cách khác, thực tế là kết
quả có thể không đến.
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Người đi giúp thì luôn mong muốn đạt được kết quả. Em có muốn đạt được kết quả khi đi
giúp bạn em không? Có chứ đúng không? Nhưng thực tế là gì? Kết quả có thể chả đến. Thực
tế mà, mình sống trong thực tế hay là mình sống trong mong muốn của mình? Em có muốn
giúp được bạn không? Giúp được người thân của em không? Nhưng thực tế có giúp được
không? Có thể hoàn toàn không xảy ra. Thế nhưng người đi giúp nào cũng muốn là nó phải
xảy ra bằng được. Nỗi khổ đấy, bắt đầu xuất hiện là như vậy.
Thực ra nỗi khổ không đến từ việc mình không giúp được đâu. Nỗi khổ đến từ việc mình
có mong muốn giúp được nhưng kết quả nó không xảy ra theo ý mình. Một ví dụ là: kết quả
người ta được giúp mà người ta ghét mình. Đấy, kết quả không xảy ra theo ý mình, mình có
thoải mái đâu. Mình giúp người ta, thậm chí là giúp được, người ta lại quay lại nói xấu mình,
ghét mình, mình không thoải mái đúng không? Vì sao? Vì khi mình làm một cái việc giúp đỡ
người khác, mình luôn mong muốn rằng kết quả là phải tốt. Đấy là vấn đề chung của việc mọi
người đi giúp người khác. Khi mong muốn giúp người khác đều có suy nghĩ rằng kết quả phải
tốt. Nhưng thực tế nhiều khi nó không tốt.
Bây giờ ở đây đã ai giúp người khác mà kết quả không theo ý mình giơ tay đi ạ? Sau khi
nghe chuyện đấy xong rồi thì bao nhiêu người giơ tay?
Bây giờ câu này khó hơn: bao nhiêu người giúp người khác mà kết quả không theo ý
mình mà mình vẫn cảm thấy thoải mái, giơ tay? Mình vẫn thấy thoải mái như bình thường, giơ
tay ạ - 1, 2…6 người. Mọi người chia sẻ đi ạ. Sao giỏi thế ạ? Đi giúp người khác mà mình vẫn
thấy thoải mái? Mọi người chia sẻ đi ạ, nhất là các bạn phía sau. Sao giỏi thế ạ, giúp đỡ người
khác, kết quả không như ý mình, mà vẫn thấy thoải mái?
Một chị: Tôi kể một trường hợp gần nhất, cách đây khoảng 2 tháng, tôi giúp một em bé ở
trong Bình Dương, khi mình đưa thông tin lên mạng xã hội, trong một hội nhóm mọi người rất
nhiệt tình tham gia. Cháu bé cần cấp cứu ngay khẩn cấp thì cũng đã có những người đến tận
nơi và họ đã kịp thời chuyển bé lên bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Sau khi làm
được việc đó và mọi người đều thoải mái rồi thì nhận được phản hồi của một hội nhóm khác
và họ đưa ra thông tin là gia đình cậu bé đó đã không hoàn thành trách nhiệm mà lợi dụng
hoàn cảnh đó để quyên góp tiền. Khi mình là người đưa thông tin ra, mình có trách nhiệm đưa
tiếp thông tin xác nhận cho mọi người xem có đúng như thế không? Mình đã nhờ người trong
đó đi kiểm tra giúp. Nhưng có bạn đã copy paste luôn những câu mà mình nói nhưng lại bỏ
luôn đoạn dưới là “nhờ mọi người xác minh hộ” và bạn ấy cho title mới luôn là “Chúng ta đã
bị lừa” và thế là tất cả những điều tiếng đều hướng về phía mình. Nhưng sau khi giải quyết
xong, mình cũng rất thoải mái, vì kế quả là cậu bé đã được cấp cứu ngay đúng thời điểm và
đã qua được cơn nguy kịch nên mình vẫn thấy rất thoải mái.
Trong Suốt: Nếu như cậu bé không qua được cơn nguy kịch chị có thoải mái không?
Trả lời: Chắc chắn không thể rồi.
Trong Suốt: Cảm ơn chị. Một người khác chia sẻ đi ạ. Bạn vừa giơ tay xong nói đi ạ, kể một
ví dụ khác về việc mình giúp đỡ người khác, kết quả không như ý nhưng mình vẫn thấy thoải
mái.
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Một bạn tên Hùng: Xin chào mọi người ạ. Em tự giới thiệu em tên là Hùng ạ. Trước đây em
có giúp một bạn. Bạn ấy kém em một tuổi, lên đại học, em học trước bạn ấy một năm. Sau khi
lên đại học thì có một anh chàng làm quen và tán bạn ấy. Em ở Hà Nội trước bạn ấy một năm
nên em biết người ấy là người như thế nào ạ. Và một đôi lần em có nói với bạn ấy về tính cách
thực sự của anh ấy. Có lẽ khả năng r ng sự thân thiết với em không b ng sự thân thiết của
bạn ấy và anh kia nên bạn ấy trở nên không muốn làm bạn với em, cho r ng em làm phiền bạn
ấy. Mình giúp đỡ nhưng mình lại bị thái độ của họ đối xử lại với mình cũng không đúng. Sau
khoảng thời gian đấy em có được nghe một câu chuyện về bác nông dân và con bướm trên
Quà tặng cuộc sống ạ.
Trong Suốt: Em kể đi.
Hùng: Câu chuyện kể về một con bướm, một cái kén bướm. Kén bướm này mọc ngay cạnh
cửa sổ của bác nông dân. Hàng ngày bác nông dân thường hay đứng ra và quan sát kén
bướm, quan sát nó trưởng thành từng ngày, từng ngày một. Khi bác quan sát, đến thời gian
con bướm này sắp chui khỏi cái kén, tức là nó sắp bay ra. Bác nông dân đứng quan sát và
thấy con bướm này rất khó khăn để có thể chui ra được khỏi cái kén. Bác nông dân liền lấy
dao cắt cái kén ra và con bướm thoát ra rất là dễ dàng. Nhưng sau khi con bướm thoát ra thì
nó không thể bay được, cánh của nó không đủ rộng, đủ lớn để nó có thể bay. Bác nông dân lúc
này mới hiểu ra một điều: chính là những khó khăn đó mới giúp con bướm có cơ bắp, đủ rắn
chắc, đôi cánh đủ trưởng thành để có thể bay lên. Sau khi nghe câu chuyện này thì em có suy
nghĩ: khi nào mình giúp đỡ một người khác thì đôi khi mình giúp đỡ, nhưng sự giúp đỡ của
mình nó lại làm hại người ấy… nên là anh cho em hỏi: mình giúp đỡ người khác thì khi nào
thực sự sự giúp đỡ của mình đối với người khác là giúp ích cho họ thật sự, không làm hại họ?
Trong Suốt: Câu chuyện rất hay. Như anh nói lúc nãy, là mình không thể đảm bảo 100% rằng
cái người mình giúp sẽ đạt được kết quả. Nên dù, mình có là bác nông dân hay không thì vẫn
đầy lúc mình phạm sai lầm khi giúp đỡ người khác và mình phải chấp nhận cái thực tế đó.
Thay vì mình không chấp nhận nó là thực tế, thì khi giúp mà không có kết quả cái là mình sẽ
nản chí ngay, mình sẽ không muốn làm nữa ngay. Đúng không? Không ai đảm bảo rằng, bác
nông dân đấy, ngày hôm sau bác giúp một con cáo (hôm nay bác giúp con bướm rồi, nhận ra
phải để cho nó khó khăn, ngày hôm sau bác gặp một con cáo con). Con cáo con thì quen bú
mẹ rồi, một hôm tự nhiên bị lạc khỏi mẹ. Bác biết cáo mẹ ở đâu, nhưng nếu mình mang cáo
con trả về cho mẹ ngay thì cáo con sẽ tự nhiên mất cái định hướng tìm mẹ đi, thế là bác không
động vào con cáo con nữa. Ngày thứ nhất không sao, vì nó vẫn còn thở được, và ngày thứ 2 thì
nó không thở được nữa. Theo em bác nông dân nên làm thế nào? Biết con cáo mẹ ở đâu, con
cáo con thì không đi được nữa. Theo em bác nên làm thế nào?
Hùng: Bê về ạ?
Trong Suốt: Bê về hay kệ nó giống con bướm ý. Để cho nó tự làm. Theo em?
Hùng: Theo em chắc bác nông dân ứng xử giống trường hợp con bướm ạ. Bê nó về với mẹ.
Trong Suốt: Nếu bác là người cứng nhắc. Sẽ bảo “thôi, con cáo con phải để cho nó tự”. Đấy,
nếu bác cứng nhắc, bác nghe ông Trong Suốt khuyên: là từ nay trở đi để tự nó, vất vả bao
nhiêu cũng được, nó sẽ lớn lên và bác chỉ nghe lời đấy thôi. Giống như anh khuyên em câu
nào, em giữ câu đó, gặp hoàn cảnh khác một cái là em không làm được ngay. Đúng không?
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Nên câu nói của anh là tùy hoàn cảnh thôi, và đừng hi vọng là cái gì cũng có ích, cái gì cũng
có kết quả. Bây giờ quay lại câu chuyện bác nông dân và con cáo. Sau khi bác đã nghe Trong
Suốt nói là tùy hoàn cảnh bác ạ, nghĩa là con bướm thì khác, con cáo sắp chết thì khác, thế là
bác nghe lời đó, bác tức tốc chạy về nhà. Con cáo con rất là mệt mỏi rồi, nhưng bác vẫn kịp bê
nó đưa cho con cáo mẹ. Như thế tốt không? Có vẻ tốt đúng không? Mình có vẻ học được ngay
bài học. Ai dè. Con cáo con lớn lên thành con cáo săn gà rất giỏi. Thế là cả đàn gà của bác và
hàng xóm bị nó ăn thịt hết. Đấy, thế cái việc hôm nay tưởng là tốt, ngày mai chắc gì đã tốt.
Đúng không? Khi bác cứu một con cáo bác tưởng là rất tốt đúng không? Thế là bác tức tốc
gặp Trong Suốt: cháu ơi làm thế nào bây giờ? Cháu ơi, hóa ra con cáo đáng nhẽ ra bác phải để
nó chết, giờ nó ăn hết cả gà của bác và hàng xóm của bác. Thì anh mới nói với bác: “Bác ạ,
bác đừng có kỳ vọng r ng cái việc bác làm sẽ luôn luôn tốt. Cuộc sống chỉ có thể thử, rút kinh
nghiệm mà thôi. Tùy từng hoàn cảnh một, mình cố gắng làm cái tốt nhất thôi. Cháu thì không
nghĩ hành động ngày xưa của bác là sai đâu, lúc mà cứu con cáo ấy. Vì đó là điều tốt nhất bác
có thể làm trong ngày hôm đấy. Thế thôi, nên chẳng có vấn đề gì trong ngày hôm đấy cả. Còn
ngày hôm nay theo cháu bác nên bắn con cáo đi. Tiêu diệt nó đi nếu nó phá hoại kinh khủng
quá. Cả hai cái đều đúng, chả có vấn đề gì cả!”. Nên là cái câu chuyện này nói lên điều gì, tất
nhiên là câu chuyện anh tưởng tượng ra thôi. Câu chuyện này nói lên rằng: Trước khi chúng ta
đi vào cuộc sống giúp mọi người, chúng ta phải chấp nhận rằng: kết quả có thể hoàn toàn trái
ngược cái chúng ta mong muốn. Lúc nãy anh mới chỉ nói là không như chúng ta mong muốn
thôi, nhưng bây giờ anh nói thêm một câu khó nghe hơn một chút: có thể hoàn toàn trái ngược
với cái chúng ta mong muốn. Đấy là sự thật mà mình vào đời mình phải hiểu. Lúc nãy mình
mới chỉ nói đi vào đời mình có thể không như cái mình mong muốn đúng không? Nhưng bây
giờ chúng ta có thể nói một câu khó nghe hơn một chút: khi chúng ta giúp đỡ người khác, kết
quả có thể hoàn toàn trái ngược hẳn với cái chúng ta mong muốn. Ở đây đã ai gặp chuyện đấy
chưa ạ? Bạn nào cho ví dụ đi.
Một bạn tên Huế: Vâng xin chào tất cả mọi người có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ.
Em xin giới thiệu em tên là Huế ạ. Hôm nay em muốn chia sẻ một câu chuyện, như Trong Suốt
có nói là khi mình giúp đỡ một người khác và cảm thấy không được đúng như mình mong
muốn. Câu chuyện của em bắt đầu như sau ạ:
Cách đây khoảng 2 năm, khoảng 23h đêm, lúc đấy em đang đi chơi về trên khu vực Cầu
Giấy, gặp một cô bé rất là xinh xắn, khuôn mặt rất là lovely, đi xe Liberty và không may cô ấy
bị ngã xe, văng cả túi xách, điện thoại ra khỏi xe, ngã nhào cả người. Vì em cũng đi xe đạp
qua đấy, em mới dừng xe lại, nhặt túi xách điện thoại và dựng xe lên, tiến lại gần cô ấy, hỏi
xem có chuyện gì không thì bất ngờ cô ấy la lên: “cướp, cướp, cướp”, rồi la lên: tôi bị thế này
thế kia, anh này làm thế này thế kia. Lúc đấy em cảm thấy rất run sợ, tim đập rất mạnh.
Nhưng đến gần cô ấy em mới biết cô ấy hơi có hơi men rượu nồng nặc lên một chút ạ. Em
chấn chỉnh lại được tinh thần. Trong khi đó có một số người đến, chỗ đó cũng gần chốt công
an quận Cầu Giấy. Em thấy sự việc cũng không có gì mấy, cô ấy có hơi men, không làm chủ
được bản thân nên mới như thế. Và thực ra, đêm đó em không ngủ được, cái hình ảnh cô ấy cứ
hiện lên. Đúng là mình đi giúp người khác, sự việc không được như mình mong muốn, nhưng
theo em cho dù người đời đối xử với bạn như thế nào, xin hãy yêu thương họ, cho dù họ đối xử
với bạn ra sao, hãy giúp đỡ người khác, cho dù chẳng ai cảm ơn bạn.
Trong Suốt: Câu chuyện rất thú vị. Một ví dụ khác? Quế đi.
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Bạn Quế: Vâng, câu chuyện của em là hồi trước em có làm mối cho 2 người. Chuyện tình yêu
của họ thời gian 3 năm đầu kéo dài rất là tốt đẹp và ai cũng nghĩ r ng đôi đó rất là tuyệt vời.
Thế nhưng về sau họ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Trong quá trình có vấn đề, họ cứ tìm đến mình
tâm sự, rồi là nói chuyện này chuyện kia, cuối cùng thì họ cũng chia tay. Em thì em không
cảm thấy hối tiếc vì đã giúp đỡ làm mối cho họ. Nhưng về sau, em nghĩ r ng là tốt nhất là
mình không nên làm mối cho ai nữa. Kết quả cũng không được, nhiều khi cái mình nhìn thấy
tưởng là hay, mình tưởng là tốt, nhưng thực ra cũng không phải là cái tốt nhất.
Trong Suốt: Câu chuyện thì hay, nhưng kết luận thì hơi dở. Câu chuyện của bạn nam vừa nãy
thì kết luận rất tốt, nhưng để làm được như vậy phải có kỹ thuật, phải có phương pháp. Chứ
không phải cứ yêu thương mọi người đi là được. “Hãy yêu thương mọi người đi, dù người ta
không cảm ơn tôi”, nói rất hay nhưng khó để làm được điều đấy, đó là lý do chúng ta ngồi ở
đây. Còn câu chuyện của Quế thì nếu làm một việc xong mà không có kết quả và bảo từ nay
trở đi thôi không làm nữa, thì dần dần mình chẳng muốn làm gì hết trên đời này cả.
Thế thì trước khi giúp một người, bây giờ bắt đầu đi vào kỹ thuật này, chúng ta hãy tưởng
tượng kết quả hoàn toàn trái ngược 100% so với kết quả chúng ta mong đợi. Khi bắt đầu bước
vào giúp ai đấy, thay vì mình chỉ nghĩ rằng nó sẽ tốt, thì mình hãy tập chấp nhận rằng nó trái
ngược 100% cái mình muốn. Hãy tưởng tượng và chấp nhận. Khi mà tưởng tượng và chấp
nhận xong thì hẵng giúp. Có khó quá không ạ? Tập như thế có khó quá không ạ? Thông
thường đi giúp mọi người mình mong muốn điều tốt đúng không? Thế mà bây giờ có một ông
bảo mình phải tập tưởng tượng rằng nó trái ngược 100%, hoàn toàn không có kết quả gì mà có
khi còn có kết quả xấu ấy. Ví dụ mình sẽ tưởng tưởng rằng người ta mắng chửi mình như thế
nào? Người ta đổ oan cho mình như thế nào? Người ta nói xấu mình với mọi người như thế
nào, thế mà vẫn giúp tiếp. Mọi người có thấy khó không ạ? Khó quá không ạ? Hay là vẫn có
thể làm được? Quá khó đúng không? Nhưng thực tế là như vậy mà, hai ví dụ vừa xong chỉ là
hai ví dụ rất nhỏ thôi. Thực tế có thể như vậy. Đúng không ạ? Ở đây có ai nghĩ thực tế tôi sẽ
không bao giờ gặp hoàn cảnh đấy không ạ? Có dám hứa trước mặt mọi người không ạ? Tôi
hứa là tôi sẽ không bao giờ gặp hoàn cảnh là giúp ai đấy mà kết quả trái ngược 100% với cái
tôi mong đợi. Có ai hứa không ạ? Giơ tay ạ. Có ai không ạ? Chắn chắn chả ai dám, tôi cũng
chả dám hứa như vậy. Hoàn toàn có khả năng kết quả hoàn toàn trái ngược 100% cái ta mong
đợi. Vậy thì tại sao tôi lại không chấp nhận nó. Thế thôi! Mình không yêu cầu mọi người làm
điều gì khó hết, mình chỉ yêu cầu mọi người chấp nhận một sự thật là cái kết quả có thể trái
ngược hoàn toàn với cái mình muốn. Đấy, cái mình yêu cầu mọi người chỉ đơn giản là chấp
nhận sự thật thôi. Đấy là sự thật mà. Ở đây có ai không chấp nhận nổi sự thật rằng là mình sẽ
chết không ạ? Có ai không ạ? Có ai ở đây giơ tay ạ? Mình chắc chắn sẽ chết đúng không? Thế
thôi! Việc của mình giúp một người có khả năng kết quả hoàn toàn ngược lại. Đó là một điều
hiển nhiên. Bản thân cá nhân tôi giúp rất nhiều người và bị như thế rồi, nên thành thói quen
rồi. Thói quen là gì? Là giúp ai, lúc đầu, ngày xưa ấy, mình nghĩ là có kết quả hay không cũng
tốt, bây giờ mình tập đến mức là kết quả trái ngược 100% cũng tốt, cũng bình thường. Vì đó là
sự thật, thế thôi. Sự thật là giúp xong người ta mắng chửi mình là bình thường. Ở đây có 2 ví
dụ rồi, hoặc là có ai biết một trường hợp như vậy, giúp xong mà bị hiểu lầm, nói xấu, chế
nhạo, làm hại. Đấy, em thử kể xem nào.
Bạn Hân: Đáng nhẽ em quên rồi. Nhưng nhờ ví dụ của bạn đầu tiên nên em nhớ lại là em có
một kỷ niệm. Kỷ niệm này thực ra mà nói, nghĩ lại thì nó cũng rất là vui. Hồi đó em đang đi
trên đường Cát Linh, đang chờ bạn gái (bạn gái cũ, không phải bạn gái bây giờ đâu ạ), cách
đây 5 năm rồi. Em chở bạn gái đi học tiếng Anh thì đang chờ bạn gái, đang đi trên đường thì
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thấy một cô lao công bị tai nạn. Bình thường em có một thói quen không tốt lắm là thấy tai
nạn thì ít khi dừng lại xem tai nạn, hôm đấy mình nhìn thấy cô lao công ngay sát vị trí mình đi
qua, đầu cô bị chảy máu nên mình rất là sợ. Mình dừng lại và thấy mọi người nói phải đưa cô
ấy đi bệnh viện ngay. Lúc ấy cũng nhờ mọi người bế cô ấy lên, để đ ng sau lưng xe máy và
chạy ngay đến bệnh viện. Lúc đấy cũng không biết đường, phải nhờ người dẫn đường đến
bệnh viện gần nhất là bệnh viện Xanh-Pôn. Sau đấy, cũng gửi xe và đưa cô ấy vào. Lúc đấy
mình nghĩ đã giúp đỡ một người là ok rồi, giờ phải quay lại đón bạn gái. Lúc quay ra thì
người nhà người ta không cho lấy xe nữa, vì người ta nói có thông tin r ng người đưa người
bị tai nạn giao thông đến chính là người gây ra tai nạn giao thông. Không đưa mình xe, lúc
đấy thì mình chẳng còn cách nào khác, phải nhờ bạn khác đèo mình xuống công an chỗ
phường Cát Linh để người ta giải quyết. Nhưng người ta bảo, cái này cũng phải chờ, để họ
xác định rõ đồng chí gây tai nạn là đồng chí nào, thì người ta mới giải quyết được. Sau đó
mình chầu chực đến khoảng tầm 12h đêm. Sau đó người ta tìm được đồng chí gây tai nạn rồi
người nhà người ta mới cho lấy xe máy về. Thực ra có chuyện vui vì mình cũng nhận ra không
phải một mình mình là người tốt. Hôm đó cũng có một cô gái, cô ấy là người Đà Lạt, giọng
nói rất là dễ thương, cô ấy cũng chẳng quen biết gì mình cả, cũng là nhìn thấy mình giúp đỡ
người khác thì cô ấy giúp đỡ ngược lại mình. Tức là cô ấy lại đèo mình từ trên chỗ bệnh viện
Xanh-Pôn xuống chỗ công an phường Cát Linh để làm các thủ tục, để xác định mình không
phải là người gây tai nạn. Xong rồi đèo lên bệnh viện, đến khi mình lấy được xe thì mới về. Và
hai người cũng chẳng có thông tin, mặc dù cô ấy rất dễ thương, mình đã có bạn gái rồi nên
không dám hỏi han, thế là chia tay nhau từ đó và không biết thông tin gì về nhau. Câu chuyện
đó trở thành kỷ niệm khó quên, vì hóa ra trên đời còn rất nhiều người tốt. Xin hết.
Trong Suốt: Câu chuyện rất hay. Ba ví dụ rồi thế mà vẫn còn nhiều người nghĩ rằng người tôi
giúp sẽ không bao giờ phản lại, làm hại tôi cả. Có cần thêm ví dụ không ạ? Ở đây có bao nhiêu
người đang giúp một ai đó ạ? Ngay tại thời điểm này đang giúp một ai đó? Giơ tay ạ. Chuyện
nhỏ cũng được, không phải chuyện to đâu ạ. Chắc chắn phải là nhiều mới đúng chứ (mọi
người giơ tay). Rồi, bây giờ mình hỏi bạn ngồi đằng sau lưng nhé, bạn vừa giơ tay ở dãy giữa
nhé, mời bạn đứng lên đi ạ. Chị Hiền đúng không ạ? Chị có hình dung nổi người chị vừa mới
giúp có thể mắng chửi, xỉ vả, nói xấu, làm hại chị được không?
Chị Hiền: Thực ra mình không có hình dung thế, nhưng cái đấy cũng có thể có khả năng xảy
ra.
Trong Suốt: Em chỉ hỏi chị có thể hình dung được không thôi?
Chị Hiền: Hình dung thì cũng được. Ví dụ mình có một bạn, mình đang nghĩ là mình giúp bạn
ấy. Không hiểu vì lý do gì, mà hình như bạn ấy có vẻ không thích đồng nghiệp của bạn ấy,
thường xuyên có những nhận xét không được công b ng với đồng nghiệp của bạn ấy lắm.
Mình cũng có giúp, giải thích với bạn ấy, nhưng cũng có thể, khi mà mình giúp bạn thế này,
cũng có thể bạn quay lại không thích mình.
Trong Suốt: Không chỉ không thích mà có thể bạn còn quay sang nói xấu chị.
Chị Hiền: Mình không nghĩ đến điều ấy.
Trong Suốt: Không nghĩ nhưng có khả năng ấy không?
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Chị Hiền: Mọi thứ trên đời này đều có khả năng.
Trong Suốt: Như vậy là có đúng không ạ? Có khả năng là bạn ấy có khả năng nói xấu chị sau
lưng chị không?
Chị Hiền: Mọi thứ đều có thể.
Trong Suốt: Có khả năng ngày mai bạn ấy đâm thủng lốp xe chị không?
Chị Hiền: Cũng có thể.
Trong Suốt: Có khả năng bạn ấy vu cáo một chuyện mà chị không bao giờ làm không?
Chị Hiền: Cũng có thể.
Trong Suốt: Như vậy cái gì chả có khả năng xảy ra. Đúng không ạ? Nhưng mà gì? Thường
thì khi mình giúp mình không bao giờ chấp nhận nổi chuyện đó cả. Đúng không ạ? Không thể
chấp nhận được việc vừa mới giúp đã nghĩ ngay đến chuyện nó hại mình, nó xử lý mình, nó
phá mình như thế nào. Như thế mình luôn luôn bị bối rối, thất vọng, khi mà việc như thế
không xảy ra theo ý mình. Nhưng giả sử chị giúp mà chị nghĩ ngay được ở trong đầu như thế.
Cái ngày mà chị quyết định giúp ấy, cái lúc mà chị nghĩ “tôi sẽ giúp cô này” chị nghĩ ngay là
“ừ, nhưng có thể nó sẽ…” đấy, “đâm thủng lốp xe, nói xấu sau lưng mà ngày hôm nay tôi vẫn
quyết định giúp”. Nếu chị làm được như vậy thì theo chị có tốt hơn không ạ?
Chị Hiền: Làm thế chắc chắn là nó tốt hơn vì nó giống như cái hôm nọ nói về cái sân hận:
mình giận giữ khi những điều mình không mong muốn nó xảy ra. Thế nên là nếu mình có thể
lường trước hết được thì mọi thứ đến đều có thể coi là lẽ đương nhiên. Mình sẽ không có cảm
giác tức giận nữa.
Trong Suốt: Ít nhất mình sẽ không bị tức giận, bối rối, nên là nếu người ta hại mình, mình sẽ
hành xử một cách bình tĩnh hơn. Đúng không ạ? Cô ấy hại mình, mình sẽ bình tĩnh hơn. Còn
nếu mà mình có tức giận, thì rất dễ là mình trả thù, hoặc là mình làm hại người ta. Hoặc là nhẹ
hơn là mình không giúp được ai trên đời này nữa. Giống như Quế, đi giúp đôi bạn đó, ngay
lúc đầu mà nghĩ rằng có thể nó sẽ ly dị, và họ đổ lỗi cho mình mà vẫn giúp thì việc sau này họ
ly dị cũng là bình thường thôi. Đúng không?
Quế: Nhưng em nghĩ em không có khả năng ấy nên em không muốn làm nữa.
Trong Suốt: Đôi khi đâu phải lỗi của mình. Chị Hiền giúp hết sức nhưng chắc gì nhận thức
của người kia đã đủ.
Chị Giang: Mình chỉ có khả năng môi giới, nhưng mình không có khả năng làm cho người ta
hạnh phúc, người ta có hạnh phúc hay không lại là chuyện khác.
Trong Suốt: Chính xác! Chị Hiền chỉ có khả năng là khuyên bảo thôi. Chứ bảo cô ấy thay đổi
100% thì chị Hiền có làm được không?
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Chị Hiền: Mình chỉ khuyên bảo được thôi.
Trong Suốt: Thế! Mình chỉ có thể làm hết sức mình được thôi, còn kết quả xảy ra hay không
thì còn tùy duyên. Đủ duyên nó sẽ xảy ra. Nếu đến mức mình làm được như vậy, đấy chính là
giúp mà không vướng mắc. Tôi sẽ cố hết sức mình. Nhưng tôi biết một cách có trí tuệ và chấp
nhận rằng: có xảy ra kết quả hay không là đủ duyên. Nghĩa là đủ điều kiện nó mới xảy ra. Và
tôi chấp nhận rằng có thể có những chuyện kinh khủng nhất là người ta quay lại phá hoại tôi.
Thế mà tôi vẫn giúp. Thì cái loại giúp đỡ đấy mới là giúp đỡ có trí tuệ. Vì sao? Vì là giúp đỡ
trong một sự hiểu biết. Giúp đỡ có trí tuệ là như vậy. Là giúp đỡ trong sự hiểu biết. Đúng
không? Mình biết là được hay không là tùy duyên, tôi cố gắng “môi giới” còn được hay không
còn tùy chứ. Làm sao tôi kiểm soát được cuộc đời người ta. Chị Hiền cố gắng khuyên người
kia cố gắng nghĩ tốt về bạn bè, nhưng có xảy ra hay không thì phụ thuộc cô kia rất nhiều chứ,
đâu chỉ do tôi. Điều thứ nhất là gì? Tôi sẽ cố hết sức làm điều tốt nhất trong khả năng của tôi.
Nhưng kết quả có xảy ra hay không thì nó còn tùy. Đó là loại trí tuệ thứ nhất.
Và loại trí tuệ thứ 2 là gì? Có khả năng, rất ít phần trăm thôi, rằng người kia sẽ quay lại
chống phá, mắng chửi, làm hại tôi. Có khả năng đấy. Thế thì khi mình hiểu hai khả năng đấy
rồi. Mình vẫn giúp người ta thì đấy gọi là giúp đỡ có trí tuệ, có hiểu biết. Nếu mình không
giúp đỡ có trí tuệ thì sao? Như trường hợp Quế gặp phải chẳng hạn. Khi việc không thành và
họ quay lại trách chính mình. Trong khi chị Giang nói một câu rất chính xác rằng: mình chỉ có
thể môi giới được thôi, làm sao mình có thể đảm bảo được? Tôi đảm bảo 2 bạn sẽ hạnh phúc
khi đến với nhau, cha xứ còn chả làm thế được, chả ai làm thế được. Có ai ở đây dám đảm bảo
cuộc đời người khác không? Phật còn nói rằng: Ta có thể biết một năm có bao nhiêu hạt mưa
rơi xuống trái đất, sông Hằng có bao nhiêu hạt cát nhưng có một việc ta không thể làm được,
là ta không thể giúp được cái người mà không có duyên với ta. Nghĩa là Phật cũng không đảm
bảo được bất kỳ ai đến gặp Phật cũng có thể được giúp, chưa nói đến người bình thường. Một
ví dụ cụ thể, lần trước mình có kể một câu chuyện, ở đây có một số người đi nghe đấy: Phật
đoán trước được tương lai nhưng ông này không tin, hoặc trong thời của đức Phật có những
người mà họ ở cạnh Phật 20 năm liền, học Phật rất nhiều điều, xong có một hôm họ chào Phật
ra đi, Phật mới hỏi tại sao ông lại ra đi, ông kia trả lời: tôi nghe rất nhiều điều hay lẽ phải từ
ông, tôi đã quan sát cách sống của ông rất kỹ (20 năm là quá lâu rồi). Chuyện này được ghi
trong kinh điển. Nhưng mà tôi nhận ra một điều là thực ra ông chả hơn gì tôi. Ông cũng là
người tầm thường giống tôi thôi. Ông hơn tôi mỗi cái trên đầu ông có hào quang còn tôi không
có. Thế thôi, còn ông vẫn là người bình thường.
Một chị: Hào quang thì giờ lên Hàng Mã mua một cái mũ là đầy hào quang.
Trong Suốt: Đấy bây giờ kỹ thuật cao. Ông chỉ hơn tôi là trên đầu toả ánh sáng, còn tất cả
những thứ khác thì như bình thường. Cái ông ấy không đủ duyên với đức Phật. Nên Phật có cố
giúp ông ấy trong 20 năm cũng không có kết quả đâu, ông ấy vẫn bỏ đi như thường. Còn buổi
trước mình kể đấy. Có ông được đoán trước tương lai 2 lần mà ông còn không tin Phật. Không
nghĩ là Phật đúng, mà chỉ nghĩ là Phật gặp may thôi. Để mình nói rằng: mình không bao giờ
kiểm soát cuộc đời người khác được. Nên khi mình đi giúp mọi người, mình không thể kiểm
soát được việc kết quả có xảy ra hay không. Ở đây mọi người có đồng ý không ạ?
Mọi gười: Có ạ.
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Trong Suốt: Mình không thể kiểm soát được bất kỳ ai hết, nên mình đừng kỳ vọng rằng kết
quả cứ phải xảy ra thì mới là đúng, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Vì thế giới này
không lường trước được điều gì hết, nên như chị Hiền nói, cái gì cũng có thể xảy ra. Có khả
năng rằng cái người mình giúp sẽ quay lại làm hại mình. Điều mình vừa nói xong, chính là trí
tuệ. Còn nếu mình giúp mà mình nghĩ rằng buộc phải tốt, thế là không có trí tuệ. Mình giúp
mà nghĩ rằng không bao giờ cái người này có thể quay ra hại mình cả, đấy cũng là không trí
tuệ nốt. Khi mà giúp không có trí tuệ thì tất nhiên kết quả của nó là mình có thể sẽ đau khổ. Vì
chỉ cần một cái gì đấy trái ý mình một cái thôi là mình sẽ không thoải mái ngay. Đấy, đau khổ
là trong trường hợp mình không được như ý. Nếu mình mà chấp nhận hai điều đó rồi thì việc
gì xảy ra mình cũng ok cả. Hoặc ít nhất là mình cũng bình tĩnh để giải quyết nó. Nhưng nếu
mình không chấp nhận hai điều đó thì một sự việc nhỏ xảy ra không theo ý mình thôi là mình
không chấp nhận ngay.
Bây giờ quay lại chuyện dạy con cũng như vậy thôi. Dạy con mà nó chỉ không theo ý
mình một cái là đánh nó ngay. Có ai thế không ạ? Có ai đánh con dễ dàng không ạ? Mình biết
một chị nhưng hôm nay không đến đây, rất hay đánh con, trái ý một cái là đánh luôn, đấy là
biểu hiện của việc là khi giúp đứa con không nghĩ ra hai điều đấy. Không nghĩ được rằng mình
giúp là mong muốn tốt của mình thôi. Còn nó có thay đổi được không thì mình không kiểm
soát được. Nên là mình đừng có mong chờ kết quả. Mình hy vọng, cố gắng để được kết quả
nhưng đừng mong đợi, bắt buộc kết quả phải xảy ra. Khi mình giúp ai mình muốn kết quả là
tốt rồi, đúng không? Nhưng mình đừng bắt nó phải xảy ra. Điều thứ hai là mình hãy lường
trước được trường hợp nó sẽ xảy ra hoàn toàn trái ngược ý mình. Nếu ở đây ai cũng có thể làm
hai điều vừa xong, thì nghĩa là mình bắt đầu giúp đỡ mọi người có trí tuệ, có sự hiểu biết. Nếu
mình chưa làm được thì mình cân nhắc xem mình có nên làm không? Mọi người có nghĩ rằng
mình có nên làm không ạ? Nếu không làm thì cái khổ sẽ đến. Ít nhất nhìn ở góc độ mình
không làm, mình sẽ khổ là cái chắc. Vì chỉ một chuyện nhỏ không xảy ra theo ý mình thôi,
người ta trước mặt mình cảm ơn vâng dạ, sau lưng mình người ta nói xấu mình luôn là mình
khó chịu ngay. Còn đây mình đã lường trước người ta quay lại đâm thủng lốp xe của mình rồi,
đâu có gì đâu, nói xấu có vài câu.
Khi mà mình không khó chịu, thì mình mới có những năng lượng để giúp tiếp mọi người
nữa. Khi mình khó chịu một điều gì đấy, thì nó ngăn chặn hành động của mình ngay, nên mình
rất khó giúp tới nơi tới chốn. Tại vì sao? Tại vì có một sự khó chịu ngăn mình lại. Khi mình
giúp mọi người, nếu có một sự khó chịu ngăn mình lại, mình sẽ không giúp tiếp được nữa. Ví
dụ như là mình giúp hai lần chả có kết quả gì, đáng ra giúp lần thứ ba sẽ có kết quả, nhưng vì
hai lần kia không có kết quả rồi, mình chán rồi. Thế thôi, không giúp lần thứ ba nữa. Thế là
cuối cùng mình vô ích. Chả giúp được gì cả. Thế nên là mình giúp mọi người thì mấu chốt của
sự việc là không phải được việc hay không, mà mấu chốt ở đây là tôi cảm thấy thế nào khi
giúp người ta. Tôi có cảm giác tiêu cực khi giúp người ta hay không? Nếu tôi còn tiêu cực khi
giúp một người, thì thường sẽ không có kết quả gì, vì sớm muộn sự tiêu cực sẽ dừng tôi lại.
Và người ta cũng cảm nhận được sự tiêu cực đấy. Thế nên là bây giờ đặt vấn đề hơi khác. Lúc
trước em hỏi anh là làm thế nào để giúp đỡ có hiệu quả đúng không?
Hùng: Dạ vâng ạ. Trường hợp bác nông dân ạ. Sự giúp đỡ của bác với con bướm đã làm hại
con bướm.
Trong Suốt: Đúng. Em đang hỏi anh giúp đỡ thế nào cho hiệu quả.
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Hùng: Vâng. Giúp đỡ lúc nào thực sự có ích cho họ.
Trong Suốt: Anh đang trả lời là đấy chưa phải điều đáng quan tâm nhất. Bởi dù mình có là
Phật giúp đỡ chưa chắc đã hiệu quả. Đúng chưa? Anh nói điều quan tâm nhất là mình giúp đỡ
có trí tuệ hay không. Điều đáng quan tâm nhất khi mình giúp đỡ một người là thông thường ai
cũng nghĩ rằng phải có hiệu quả hay không đúng không? Toàn bộ xã hội này nghĩ như vậy.
Mình đang nói là gì, đừng kỳ vọng quá vào điều đấy. Có rất nhiều khả năng là mình chả giúp
được gì đâu. Dù mình cố hết sức rồi, dù mình giỏi như Phật mình cũng chả giúp được gì đâu.
Nên việc đầu tiên, đáng quan tâm nhất là hãy quan tâm mình giúp đỡ có trí tuệ hay không, có
trong hiểu biết rằng: kết quả xảy ra hay không là tùy vào hoàn cảnh, tùy duyên. Thứ hai là
mình có chấp nhận khả năng xấu nhất người ta quay lại phá hoại mình hay không. Nếu mình
có thể chấp nhận hai điều ấy mà giúp thì đấy là bắt đầu giúp đỡ trong trí tuệ. Đấy là cách đặt
vấn đề của anh. Còn nếu ngược lại, mình không làm được hai điều ấy thì sao? Rất dễ trong
quá trình giúp đỡ, mình bị sự khó chịu ngăn chặn lại, mình không giúp tiếp được nữa. Rất dễ
điều gì đấy không xảy ra theo ý mình và rất dễ có khả năng mình không còn đủ sự thoải mái
để tiếp tục giúp nữa, nên kết quả khó có thể xảy ra.
Quay lại chuyện bác nông dân và con cáo. Hôm nay giúp một người, nhưng ngày mai
người đó lại quay sang hại người khác. Mình không thể kiểm soát được việc đấy, mình không
thể kiểm soát được việc người ta có hại người khác hay không. Thế nên đầu tiên, thay vì việc
quá quan tâm đến kết quả có xảy ra theo ý mình hay không. Đôi khi ý của mình rất chủ quan,
không chính xác. Ý mình chắc gì đã chính xác. Cái mình cho là tốt chắc gì đã tốt thật sự? Ở
đây có ai dám nói ý của tôi rất chính xác không? Ở đây có ai dám nói người vừa giúp xong sẽ
không bao giờ làm điều xấu hay không?
Mọi gười: Không ạ.
Trong Suốt: Chính xác! Làm sao mình kiểm soát được việc đấy. Mình chỉ kiểm soát được
việc này: thứ nhất là mình thực sự muốn giúp người ta, không hại người ta, thì mình kiểm soát
được đúng không? Cái thứ hai mình kiểm soát được là giúp đỡ mà không bị bám chấp vào kết
quả. Thế nào là bám chấp vào kết quả? Như anh nói lúc nãy: là mình bắt kết quả phải xảy ra,
gọi là bám chấp vào kết quả. Thế nào là không bám chấp vào kết quả? Là mình chấp nhận
rằng kết quả có thể không xảy ra, hoặc xảy ra ngược lại so với cái mình mong muốn, mà mình
vẫn giúp thì đấy gọi là giúp đỡ không bám chấp vào kết quả. Cái loại giúp đỡ mà bám chấp
vào kết quả thì thường gây đau khổ, bởi cái gì không xảy ra như mình muốn là khổ ngay. Còn
kiểu giúp đỡ mà không bám chấp vào kết quả ấy, thì gọi là giúp đỡ có hiểu biết.
Như vậy mình đã giải quyết, đã nói một nửa vấn đề rồi. Nghĩa là mình giúp đỡ có bám
chấp hay không. Ở đây có ai muốn giúp đỡ bám chấp không ạ? Ở đây có ai đang giúp đỡ bám
chấp không ạ? Dũng cảm giơ tay ạ? Nghĩa là mong muốn kết quả buộc phải xảy ra. Ít người
dũng cảm thế? Chị nói đi ạ, ai giơ tay nói đi ạ.
Một chị: Ví dụ như là giúp con mình chẳng hạn. Khi mình giúp nó, mình mong muốn kết quả
đấy xảy ra.
Trong Suốt: Mong muốn khác nhé, đây mình đang nói đến bắt buộc phải xảy ra. Khác nhau
một chút đấy. Mong muốn thì ai cũng có mong muốn. Nhưng bắt buộc là gì? 100% nếu nó
không xảy ra thì tôi không chấp nhận nổi, tôi điên lên, tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi trừng phạt,
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làm đủ các trò cho thỏa mãn cơn tức của tôi. Giúp đỡ bám chấp là như vậy. Nghĩa là mình bắt
kết quả phải xảy ra. Ví dụ mình giúp đỡ ai đấy, hôm sau người ta nói xấu mình thì mình điên
lên, mình coi đấy là kẻ thù luôn. Bám chấp vào kết quả đấy. Đấy, ở đây có ai đang bám chấp
giơ tay đi ạ? Xin mời bạn phía sau đi ạ.
Bạn Nguyên: Cái này không hẳn là giúp đỡ vì nó liên quan đến Công ty của em, nó hỗ trợ,
kết hợp giữa doanh nghiệp với cả các nhà đầu tư. Mình đang hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp
làm việc được với các nhà đầu tư. Đương nhiên mình mong muốn kết quả hai bên làm việc
được với nhau. Mình mong chờ sự giúp đỡ ấy đạt được kết quả nhất định. Hệ quả của nó là
mình nhận được xứng đáng cái mà mình bỏ công ra giúp đỡ. Em không biết đưa nội dung này
vào đây có phù hợp để nói về sự giúp đỡ hay không.
Trong Suốt: Kinh doanh thì là trao đổi dịch vụ, không phải giúp đỡ, giúp đỡ một người để
được cái gì đấy thì nó không phải thuộc chủ đề giúp đỡ, mà chủ đề làm thế nào cho có lợi thì
có thể nói buổi sau. Giúp đỡ mình quên không định nghĩa: giúp đỡ mà để đạt được cái gì thì
không gọi là giúp đỡ mà là trao đổi dịch vụ với nhau. Như thế chưa gọi là giúp đỡ. Đấy là hoạt
động bình thường trong cuộc sống đúng không? Giống như mình muốn có gạo ăn phải kiếm
tiền để lấy tiền trao đổi với cô bán gạo, không thì mình sẽ không có đồ ăn, thì đấy có phải giúp
đỡ cô bán gạo đâu. Đấy là trao đổi dịch vụ với cô bán gạo.
Bạn Nguyên: Em làm việc với các doanh nghiệp khởi nghiệp, mà các doanh nghiệp khởi
nghiệp thì không có tiền nên em thấy thương thương nên em mới nói thôi, em sẽ thực hiện
cùng họ, khi nào đạt được kết quả rồi thì sẽ tính đến chuyện đấy sau. Em không biết chuyện
đó…
Trong Suốt: Đấy gọi là trao đổi dịch vụ giá rẻ. Rất rẻ đúng không, nhưng thực ra vẫn mong
được lợi. Ví dụ trao đổi dịch vụ giá rẻ như bán miễn phí để kích cầu, chưa được gọi là giúp đỡ.
Giúp đỡ phải có 2 tiêu chí này để mình biết là giúp đỡ : nếu mình không mong điều gì quay lại
thì đấy gọi là giúp đỡ. Còn nếu mình mong trao đổi một cái gì đấy thì gọi là trao đổi dịch vụ
thôi, không tính. Thứ 2 là giúp đỡ trong suốt có 2 phần: từ bi và trí tuệ. Mình giúp đỡ là vì
người ta, không phải vì mình, đó gọi là từ bi. Ví dụ bạn Hân giúp đỡ một cô bị chảy máu đầu,
bạn Hân có mong cô ấy cho bạn cái gì đâu, bạn chả cần gì hết, vẫn giúp. Đấy gọi là giúp đỡ.
Còn giúp đỡ mình biết chắc xong mình sẽ được một cái gì đấy gọi là trao đổi dịch vụ, không
tính. Định nghĩa Giúp đỡ là như vậy. Cái giúp đỡ tốt nhất là hoàn toàn vì người ta. Nghĩa là tôi
giúp anh bởi vì anh thôi, không phải là vì tôi, để phân biệt giúp đỡ và trao đổi dịch vụ. Đấy là
vị tha đấy, một thành phần của sự giúp đỡ.
Một bạn: Khi anh đưa ra định nghĩa như thế thì em nảy ra suy nghĩ hơi mâu thuẫn một chút
ạ. Việc giúp đỡ một cách hoàn toàn thì cũng có, nhưng đa phần trong cuộc sống, ví dụ như em
chẳng hạn, phần nhiều khi gặp tình huống đó thì tâm mình phải làm như thế hoặc làm như thế
thì mình cũng được thỏa mãn cái mình thôi, đôi khi không phải vì họ mà vì mình.
Trong Suốt: Đấy gọi là trao đổi dịch vụ một cách tinh vi. Tôi không cần tiền, không cần tình
cảm, không cần gì hết, tôi cần sự thoải mái trong lòng thôi. Đấy cũng chưa phải là sự giúp đỡ,
nếu người ta không làm em thoải mái thì sao? Thì em sẽ bực tức đúng không? Đấy là một
dạng tinh vi của sự giúp đỡ, tinh vi của từ thiện đấy. Mình đã quen nhiều người lắm rồi: khi từ
thiện xong, họ không nhận được gì hết nhưng mà ở giữa bàn ăn (ở đây có một số bạn ăn bữa
ăn đó thì biết) khoe chị vừa đi từ thiện 100 triệu ở Lạng Sơn về. Đấy là một dạng trao đổi tinh
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vi đấy. Chị không lấy gì từ người chị giúp cả, nhưng chị ấy cần sự thán phục của người xung
quanh. Nhà Phật đã nói rằng, bất kỳ hành động bố thí nào sau đấy khoe khoang về nó thì sẽ
mất hết công đức. Bao nhiêu công đức, tức là nghiệp tốt tạo ra từ bố thí, sau đó chỉ một lời
khoe khoang thôi là đốt cháy tất cả các nghiệp tốt đấy. Sau đó không còn là nghiệp tốt nữa, mà
chỉ là trao đổi một cách tinh vi hơn thôi. Mình cho cái này để mình nhận một cái gì đấy rất
tinh vi bên trong mình. Thế nên anh mới nói là gì? Để giúp đỡ phải có sự vị tha ở trong đó.
Cái việc mình giúp người ta là vì người ta, không phải vì mình. Nếu luôn đi kèm hai yếu tố là
từ bi và trí tuệ thì giúp đỡ bao giờ cũng sẽ tốt. Từ bi là gì? Là mình giúp người ta vì người ta,
không phải vì tôi cảm thấy là tôi vĩ đại, không phải để tôi cảm thấy tôi đặc biệt. Đấy là điều
đầu tiên. Điều thứ hai là khi giúp đỡ tôi chấp nhận khả năng rất xấu xảy ra, ví dụ như kết quả
không thành, ví dụ như người ta quay lại làm hại tôi. Đấy, nếu mình có thể giúp đỡ đi kèm hai
điều đấy thì đã giúp đỡ trong từ bi và trí tuệ.
Hân: Em thấy câu hỏi vừa rồi của chị rất hay ở chỗ là đôi khi nó rất tinh vi mà mình không
biết. Ví dụ: trong ví dụ của em vừa nói, em cũng không biết là vì có phải, tất nhiên là lúc đấy
mình rất lo lắng cho cái cô đấy, vì thói quen của em không phải là lúc nào thấy tai nạn là
cũng đứng lại. Nhưng mà đập vào mắt mình thì đúng là mình, thứ nhất mình lo cho cô lao
công mà bị tai nạn đấy, mà không thấy ai đỡ cô ấy cả, thứ hai nữa có thể là vì mình, nếu mà
mình không giúp đỡ trong trường hợp đấy thì mình sẽ rất là cắn rứt, thì không biết đấy có
phải là tinh vi hay không?
Trong Suốt: Tinh vi! Bây giờ muốn biết có tinh vi hay không, có 3 câu hỏi để kiểm tra:


Câu hỏi thứ nhất là: Sau khi mình giúp đỡ xong mà người ta không biết ơn mình thì
mình có thoải mái không? Nếu câu trả lời là Yes nghĩa là bắt đầu tốt rồi đấy.



Câu hỏi thứ hai là: Sau khi giúp xong người ta quay lại hiểu lầm, mắng chửi mình thì
mình còn có thể thoải mái không? Nếu mà Yes nữa thì là tốt lắm rồi nhưng vẫn chưa
tốt tối đa. Câu 3 mới tốt tối đa. Câu 3 dành cho trường hợp tinh vi đấy.



Câu hỏi thứ 3 là: Liệu bây giờ nếu hoàn cảnh không cho phép, ví dụ như là một chuyện
gì đấy quan trọng mình không thể giúp đỡ được mình còn thoải mái không? Nếu câu
này Yes nữa thì là đầy đủ. Nghĩa là giúp mà không được kết quả mà vẫn thoải mái là
giỏi lắm rồi. Nhưng hoàn cảnh nào đấy không phù hợp để tôi giúp và tôi không giúp
nữa thì tôi có thoải mái hay không?

Bây giờ mình áp dụng vào câu chuyện của em. Giả sử có chuyện gì đấy mà em buộc phải
đi, không giúp chị ấy được nữa. Em thấy thế nào? Buộc phải đi thiếu gì lý do: bố em ở nhà
gặp chuyện gì đấy em phải chạy về.
Hân: Lúc đấy em gần như là không nghĩ được gì nữa.
Trong Suốt: Không, đây là mình đang đặt câu hỏi. Vì nếu là mình trả lời câu 3 là yes thì mình
mới thật sự giúp không phải vì mình. Tùy hoàn cảnh thôi. Mọi người biết chuyện ông Gandhi
và ông Osho chưa ạ? Mọi người chưa biết đúng không? Ông Gandhi chắc ai cũng biết. Osho
chắc một số người biết. Ông Gandhi là vị Tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, người dành độc lập
đầu tiên cho Ấn Độ từ tay của nước Anh. Cách ông này dành độc lập không phải bằng bạo lực
mà dùng bất bạo động. Bất bạo động nghĩa là người ta đánh mình mình không đánh lại. Mình
- 16 Trong Suốt

Giúp đỡ trong suốt
chỉ đòi giành được độc lập thôi, tôi biểu tình không phải để đánh nhau với người ta, tôi biểu
tình chỉ để giành độc lập thôi. Điều đấy rất nhiều người chê cười nhưng cuối cùng lại đạt được
kết quả. Nước Anh phải trả lại độc lập dân tộc cho Ấn Độ. Ông được coi là một vị Thánh của
Ấn Độ.
Khi được coi là vị Thánh rồi, một người đến hỏi ông: “Con có chuyện này xin hỏi ngài”.
Ông Gandhi “Chị cứ nói đi”. Cô ấy nói là: “Bây giờ con theo một tôn giáo mà cấm con không
được nói dối. Nếu nói dối thì tương đương với tội chết trong tôn giáo đấy. Nghĩa là một cái gì
đấy rất là kinh khủng nếu vi phạm điều giới luật của tôn giáo đấy, nên con đã tự thề với mình
cả đời sẽ không bao giờ nói dối. Con tự thề với mình và trước Thượng đế của con và những
người bạn đồng đạo của con là không bao giờ con nói dối hết. Nhưng có chuyện oái oăm xảy
ra trên cuộc đời này. Một hôm con ngồi dưới gốc cây thì có một th ng ăn trộm chạy qua và
trốn ở sau gốc cây. Một đoàn người cầm giáo mác gậy gộc đuổi theo và hỏi con là th ng ăn
trộm ngồi ở đâu. Thế thì con biết làm thế nào bây giờ? Con đã thề rồi sẽ không bao giờ nói
dối. Nhưng nếu con nói thật ra thì th ng ăn trộm sẽ bị giết vì họ rất là lăm le hung dữ xông
vào chỉ muốn tìm cách diệt th ng ăn trộm thôi. Nên nếu con nói thật thì chết người khác. Nếu
con nói dối thì vi phạm vào điều cấm kỵ nhất, thiêng liêng nhất đối với con”. Theo mọi người,
mọi người sẽ làm như thế nào? Ở đây ai lựa chọn tôi sẽ nói dối giơ tay ạ? 1, 2,…7. Nói
“Không biết” cũng là nói dối rồi. Mình biết mà, thằng ăn trộm ngồi sau lưng mình. Ai chọn
nói dối ạ? Mọi người chọn nói dối thì giơ tay đi ạ? 2,4,5 Sao ít người thế ạ? Mọi người đều
muốn cho tên đấy chết hết? Chọn nói thật mà. Im lặng cũng là “biết mà không nói” đúng
không? “Tôi không biết” cũng là nói dối rồi, vì tôi biết mà. Bao nhiêu người chọn nói thật ạ?
Giơ tay ạ. “Thằng ăn trộm sau lưng tôi” – giơ tay. Hoặc không nói gì nghĩa là có gì rất khó
nói, nghĩa là thằng ăn trộm sau lưng tôi. Bao nhiêu người chọn phương án là thằng ăn trộm
chết ạ? Bao nhiêu người? Những người còn lại không giơ tay là vì sao? Những người không
giơ tay cho lý do đi ạ. Vì sao không giơ tay? Hay là không biết chọn cái nào, chưa chọn được?
Đấy các bạn ngồi sau cho lý do đi ạ.
Bạn Nguyên: Nếu họ hỏi mình th ng ăn trộm ở đâu thì em sẽ không nói về chuyện đấy mà em
chỉ nói giờ đây tôi phải đi cấp tốc, tôi phải đi bây giờ đây.
Trong Suốt: Anh hỏi thêm: “Thế nó có ngồi sau lưng cô không?”
Bạn Nguyên: Em sẽ đi luôn chỗ khác.
Trong Suốt: Đi thế nào được. Anh và cả một đoàn người cầm giáo mác, đi thế nào được. “Nó
có ở sau lưng cô không?” trả lời thế nào?
Bạn Nguyên: Chỉ được hỏi một câu thôi chứ.
Trong Suốt: Đâu, thực tế thế mà, sẽ hỏi câu thứ hai chứ. Có ai trả lời được? Dung nào
Bạn Dung: Em sẽ giả vờ điếc ạ.
Trong Suốt: Giả vờ điếc đúng không? Thế là nói dối rồi. Không điếc mà giả vờ điếc là nói
dối. Tất nhiên là như vậy.
Một bác: Tôi vừa nhìn thấy nó ở đây.
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Trong Suốt: Thế là thằng ăn trộm chết là chắc rồi. Vì nhìn xung quanh không thấy đâu chắc
là sau lưng thôi.
Bác trả lời: Tôi vừa thấy nó thôi.
Trong Suốt: Vừa thấy nó mà không thấy ở trước mặt thì chắc là ở sau lưng thôi. Chết là chắc
Trả lời: Nó vừa chạy ra chỗ kia rồi.
Trong Suốt: Thế là nói dối. Mọi người biết ông Gandhi trả lời như thế nào không ạ? Mọi
người nghĩ trả lời sẽ hơi khó đấy. Vì ông Gandhi không chỉ là nhà lãnh đạo về chính quyền
đâu, ông còn là một con người rất là tâm linh nữa. Ông là người suốt ngày niệm “Rama, rama”
của Ấn Độ giáo. Ông ấy đã trả lời thế này, mà báo chí về sau đăng lại đều rất khâm phục ông
ấy. “Một là tôi sẽ nói thật là th ng ăn trộm đ ng sau lưng tôi, nhưng sau đó tôi xin chết thay
th ng ăn trộm. Mọi người thấy vĩ đại chưa ạ? Sẵn sàng chết chỉ vì một th ng ăn trộm thôi”.
Nghĩa là vừa nói thật, vừa cứu được thằng ăn trộm, còn mình thì hy sinh. Mọi người thấy vĩ
đại chưa ạ? Quá vĩ đại đúng không ạ? Có ai thấy không vĩ đại không ạ? Vì sao?
Một bạn: Em chẳng thấy vĩ đại gì cả. Tại vì tội ai người nấy nhận. Chẳng ai tự nhiên xử một
người không có tội cả.
Trong Suốt: Ông ấy làm được thế còn người ta có xử không lại là chuyện khác. Ông ấy cố
gắng làm việc đấy, đấy là sự vĩ đại đấy.
Một bạn: Em nghĩ r ng nên để cho th ng trộm nó trả nghiệp thì kiếp sau mới hết nghiệp, còn
nếu ông ấy làm thế thì kiếp sau th ng trộm vẫn còn nghiệp mà ông ấy vẫn còn nghiệp.
Trong Suốt: Không, mình nên cứu giúp người khác, nếu ông ấy làm được như thế là giỏi đấy,
vì đã hi sinh bản thân mình. Còn nghiệp thằng trộm là chết thì nó vẫn chết thôi. Người ta sẽ
bảo thôi tôi không giết ông đâu, tôi giết thằng ăn trộm kia cơ. Nhưng ít nhất là ông đã cố gắng
hết sức rồi.
Một bạn: Ông ấy biết là nếu ông nhận thì người ta cũng không giết ông ấy.
Trong Suốt: Đấy là em nghĩ thế thôi. Tinh vi quá. Không phải thế đâu. Ông Gandhi về sau bị
ám sát khi 90 tuổi, ông bảo vệ chân lý và chết khi 90 tuổi. Ông là vị Thánh của Ấn Độ. Nhưng
có một người trên đời này khi đọc chuyện này đã buồn cười. Ông ấy tên là Osho. Osho cũng là
người gây rất nhiều tranh cãi. Nhiều người bảo ông ấy chỉ là lẻo mép thôi. Còn nhiều người
nhận ra đó là một người thực sự giác ngộ. Ở đây chúng ta không tranh cãi việc ông ấy là ai.
Chúng ta hãy nói về cách vì sao ông ấy cười đã. Ông ấy bảo: tại sao trên đời này có gã Gandhi
điên khùng thế. Tất cả học trò của ông đang ngồi quanh cảm thấy giật mình. Từ một vị Thánh
của Ấn Độ mà ông lại bảo là một gã điên khùng. Thế ông Osho nói gì có biết không? “Nếu ta
là Gandhi thì ta không cần phải nghĩ trước làm gì và hoàn cảnh tiện gì ta làm đấy. Cái gì
đúng nhất ta làm, cái gì thoải mái nhất ta làm. Ví dụ ta thấy th ng kia đáng chết thì ta bảo chỗ
th ng kia nấp cho chết. Nếu cần phải nói dối thì chả có lý do gì phải giữ cái lời thề đó làm gì
để giết một mạng người cả, ta nói dối. Nhưng ta chả cần lập kế hoạch hoặc trù tính gì hết.
Hoàn cảnh cái gì phù hợp nhất thì ta sẽ làm. Kiểu A hay kiểu ngược lại với A ấy, trong lòng ta
không còn tý áy náy nào cả. Thế thôi”. Đấy là câu trả lời của Osho. Đấy là sự phân biệt giữa
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trí tuệ và khuôn mẫu. Khuôn mẫu là phải giúp bằng được. Ông Gandhi tuy rằng rất giỏi nhưng
ông có một khuôn mẫu là phải giúp thằng kia bằng được. Thứ hai là khuôn mẫu phải không
nói dối. Rất nhiều khuôn mẫu! Osho chỉ khác ông Gandhi một chỗ thôi. Có thể vào đúng hoàn
cảnh đấy Osho cũng hành xử hệt như Gandhi luôn. Nhưng ít nhất ông ấy không cho mình một
khuôn mẫu nào hết. Vào hoàn cảnh tùy duyên mà hành xử. Đấy là sự khác nhau đấy.
Nếu mình có một khuôn mẫu là tôi phải thoải mái trong cuộc đời này thì mình sẽ làm mọi
thứ để giúp người ta để cho mình bớt áy náy. Nhưng nếu mình không cần khuôn mẫu đấy, ở
hoàn cảnh phù hợp thì tôi giúp, không phù hợp thì thôi. Thì lúc đấy sẽ gọi là trí tuệ. Thế nên
để đi từ không trí tuệ đến trí tuệ phải học rất nhiều, phải thay đổi rất nhiều. Những cái giúp đỡ
tinh vi là một cơ hội để chúng ta nhận ra rằng chúng ta còn những vướng mắc về trí tuệ nên
chúng ta phải học bài học đấy thôi. Để làm được như Osho thì rất là khó. Thế nhưng đấy là
một ví dụ cho thấy rằng cái tốt nhất của một triệu người chưa chắc đã phải là cái tốt nhất. Như
trong trường hợp của em ấy, nếu anh là em thì tùy thôi, nếu có thể giúp thì giúp, không thì
thôi, không vấn đề gì, không áy náy gì cả. Nếu có chuyện gì quan trọng khác thì thôi, bỏ đi.
Hân: Đúng là lúc đấy không có chuyện gì quan trọng khác.
Trong Suốt: Thì giúp. Thế thôi. Và thoải mái. Và chấp nhận rằng giúp xong bị công an bắt, bị
giữ xe đúng không?
Hân: Lúc đấy giúp thì không nghĩ đến sẽ bị giữ xe.
Trong Suốt: Lần sau, có giúp thì chấp nhận luôn. Có thể sau khi mình giúp cái này, bị công
an bắt ngay. Tôi vẫn giúp. Thì đấy chính là giúp đỡ và có hiểu biết. Mình hiểu biết rằng cái gì
cũng có thể xảy ra hết. Điều kinh khủng nhất cũng có thể xảy ra. Đấy là hiểu biết bằng trí tuệ.
Từ bi là mình giúp vì người ta, không phải vì mình. Thế thôi. Nếu mình làm được hai điều ấy
thì sự giúp đỡ của mình thực sự có hiệu quả. Đầu tiên hiệu quả với mình trước, vì mình tập
được một thói quen mới. Thói quen của hiểu biết và vị tha. Hay mình còn gọi đấy là trí tuệ và
từ bi. Và có thể mình sẽ giúp được người ta. Vì mình hành động không phải vì mình nên mình
sẽ giúp được người ta. Mình giúp người ta trong khả năng có thể của mình. Còn nếu mình bực
bội khó chịu thì mình không giúp được hết khả năng. Mình sẽ giúp được người ta cho đến
ngày tôi khó chịu thì tôi dừng lại. Đấy, nếu mình không tập con đường này thì tôi sẽ giúp anh
cho đến ngày tôi khó chịu thì tôi dừng lại. Đấy là cách hành xử thông thường. Tôi sẽ còn giúp
đỡ anh cho đến ngày tôi còn chưa khó chịu. Khi nào tôi khó chịu tôi sẽ dừng lại. Còn cái kia là
tôi sẽ giúp anh, đơn giản là tôi giúp anh. Anh có làm gì tôi thì tôi vẫn giúp và tùy duyên tôi
hành xử tiếp. Tôi không còn cảm giác khó chịu điều khiển tôi nữa. Nếu mình có thể làm như
vậy trong cuộc đời này, trong việc nhỏ này, mình sẽ bắt đầu thấy rằng cuộc sống của mình bắt
đầu thay đổi. Khi mình bắt đầu giúp ai đấy, mình không còn chờ mong người ta phải đem cái
gì đến cho mình nữa. Còn tất nhiên, mình hi vọng, mình khuyến khích, mình cố gắng làm điều
tốt thì tất nhiên luôn phải giữ. Không còn cái loại bắt buộc nó xảy ra nữa. Mình chấp nhận cả
cái điều kinh khủng nhất xảy ra, chuyện ngược lại có thể xảy ra trong cuộc sống của mình.
Nếu làm được như vậy, giúp đỡ không có bám chấp, không vì mình, thì đấy gọi là giúp đỡ từ
bi, trí tuệ. Có bám chấp thì vẫn chưa phải là có trí tuệ. Ví dụ ông Gandhi chưa phải là giúp đỡ
có trí tuệ vì ông có bám chấp vào kết quả phải cứu thằng ăn trộm và không nói dối. Đấy là
giúp đỡ có bám chấp. Mặc dù cái bám chấp của ông ấy rất là tuyệt vời. Nhưng hoàn cảnh mà
không phù hợp thì chưa chắc đã tốt. Nếu thằng kia là thằng cực ác và buộc phải giết thì sao?
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Nó vừa giết mấy trăm người và không cách nào khác là để cho công an bắt và để cho xã hội
xử lý thì sao? Thế nên là đi vào con đường tập, mình bắt đầu khác với cả xã hội này rồi.
Hôm nay, trước khi vào buổi này mình có gặp, nói chuyện với một số bạn ở dưới: mình
bắt đầu đi vào con đường tập, tức là mình bắt đầu đi ra khỏi cái dòng đời thông thường, mình
bắt đầu khác. Cả xã hội ca ngợi Gandhi, còn tôi thấy bình thường, là bắt đầu khác rồi. Tôi
không chê ông ấy đâu nhưng mà tôi thấy bình thường. Có thể tôi không lựa chọn như ông ấy.
Cả xã hội đang giúp người khác với mong muốn là kết quả phải xảy ra nhưng tôi không có
mong muốn đấy. Tôi sẽ cố gắng để kết quả tốt xảy ra nhưng tôi không bắt buộc nó phải xảy ra,
không chờ đợi nó phải xảy ra. Cả xã hội khi giúp người khác luôn nghĩ rằng được giúp nó phải
biết ơn mình. Tôi lại nghĩ rằng mình giúp xong nó còn hại lại mình. Thế mà tôi vẫn giúp.
Mình bắt đầu đi ra khỏi dòng nước thông thường. Kết quả của dòng nước thông thường là đau
khổ. Kết quả của sự giúp đỡ mà có bám chấp, có sự mong đợi là sẽ có đau khổ bởi cái điều
mong đợi không xảy ra. Kết quả của việc giúp đỡ tinh vi là cái tôi của mình to hơn. Cả hai cái
đấy đều chả tốt gì hết. Một cái tôi to và một sự đau khổ xảy ra thì đều chả có gì tốt cả. Thế nên
chúng ta đi vào con đường tu tập là chúng ta thay đổi cách sống. Tại sao lại gọi là Trong Suốt?
Tại vì bề ngoài trông mình chả khác gì một người bình thường đâu. Nghĩa là thế nào? Bề
ngoài tôi vẫn giúp mọi người, tôi chả tuyên bố với mọi người tôi giúp mà tôi không mong chờ
gì hết. Mình không tuyên bố với mọi người tôi giúp anh rồi sau đó anh muốn hại tôi thì hại.
Không, trông mình vẫn như một người bình thường giúp người khác nhưng tâm mình đã thay
đổi rồi. Không ai biết chuyện đấy, ngoài mình ra. Nên ngày mai nếu ông ấy quay trở lại cảm
ơn mình hết cỡ, mình thấy vẫn bình thường; hoặc ngày kia ông ấy quay lại mắng chửi mình,
mình vẫn thấy bình thường. Vì tâm mình khác rồi. Nên là một người tập con đường Trong
Suốt, tập giúp đỡ trong suốt thì trong cách hành xử chả khác gì người bình thường nhưng cái
tâm mình đổi. Tâm mình đổi thì khi nào hoàn cảnh bất ngờ xảy ra mình sẽ biết. Như vậy khi
giúp đỡ ai mình cần nhớ 3 câu hỏi đấy thôi: thứ nhất, khi giúp chẳng may không có kết quả gì
tôi còn giúp nữa không, tôi còn làm như thế nữa không; thứ 2, không kết quả gì, người ta còn
quay lại hại tôi, tôi còn làm nữa không; thứ 3, tôi làm có phải vì cái tôi của tôi không? Đấy,
nếu cả 3 câu trả lời đều đúng thì chúng ta hành xử đúng, nếu không thì chúng ta đau khổ thôi,
cái tôi to lên đau khổ sẽ đến. Giúp một người khác vì cái tôi của mình thì đấy chỉ là một cái tôi
thôi, đâu có gì hay ở đấy đâu. Đấy không phải là giúp đỡ thực sự luôn. Mình thường xuyên
gặp mọi người đến để nhờ mình giúp, mình tập cái đấy từ lâu lắm rồi. Sự thực là những điều
đấy nó xảy ra ấy mà. Ví dụ như người ta được giúp xong, người ta quay lại nói xấu mình là
chuyện bình thường. Ở đây có bạn nào giúp nhiều sẽ thấy ngay. Mình giúp chưa nhiều thì thấy
khó hiểu thôi. Giúp nhiều người lên một chút sẽ thấy xã hội này rất phong phú. Có người luôn
mong đợi người khác làm điều tốt cho mình thôi. Ai đó không làm điều tốt cho mình đã bị
ghét rồi. Có những người khi được giúp thì mong muốn kết quả phải xảy ra. Nên khi không
xảy ra là người ta khó chịu ngay. Có nhiều loại người. Và mình có điều khiển được họ đâu.
Mình chỉ điều khiển được cách hành động của mình thôi. Nên với mỗi người đến với mình,
mình đơn giản là “tôi sẽ giúp”. Sau một quá trình mình nghĩ đủ các thứ đấy, dần mình sẽ có
một thói quen mới: thấy khổ là tôi giúp, thấy phù hợp thì tôi sẽ giúp, không phù hợp thì thôi.
Mình sẽ không còn các loại chờ đợi, mong muốn không cần thiết nữa. Mấu chốt buổi chia sẻ
ngày hôm nay nằm trong đó.
Mấu chốt là mình giúp người, vị tha và không bám chấp. Đấy, mấu chốt của việc giúp đỡ
trong suốt. Vị tha là vì người ta, không phải vì mình, dù là tinh vi hay là không tinh vi. Không
bám chấp là gì? Là không mong chờ kết quả tốt. Không bắt buộc kết quả tốt phải xảy ra. Và
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không bắt buộc cái việc là người ta phải tử tế lại với mình. Đấy là không bám chấp. Em có câu
hỏi gì đúng không?
Bạn Hùng: Vâng ạ, em xin hỏi anh một điều này. Vẫn là câu chuyện vừa nãy em mới kể: bác
nông dân và cái kén bướm. Một câu chuyện thực tế. Trước đây, cuộc sống của em rất là khó
khăn, em cố gắng thi đại học và được như bây giờ. Em có tham gia một nhóm học có tên là Hà
Nội Gió. Có một chị trưởng nhóm, cuộc sống cũng rất là khó khăn, mẹ chị bị bệnh, c n bố thì
không có khả năng đi làm việc. Sinh năm 89 thôi ạ, chị phải vừa đi học vừa đi làm để trị bệnh
cho mẹ và nuôi bố. Bây giờ chị đã khá thành đạt. Gần đây có một bạn sinh năm 94 ạ, có vào
nhóm em, nhóm thành lập với mục đích giúp đỡ mọi người. Bạn ấy cũng có hoàn cảnh tương
tự, em trai bị thiểu năng tuần hoàn não, mẹ thì bị bệnh ốm n m liệt giường, bố thì khả năng
làm việc không có. Em có nói chuyện với chị, r ng em sẽ giúp đỡ bạn sinh năm 94 đấy, chị có
nói “trước khi em giúp đỡ nó, hãy để nó tự giúp đỡ mình”. Quay lại chuyện bác nông dân và
kén bướm, thực ra sự giúp đỡ của bác nông dân lại làm hại con bướm, làm con bướm không
thể cất cánh và bay lên được. Chính tình thương của bác nông dân đã làm hại con bướm.
Em muốn hỏi anh là lúc nào sự giúp đỡ là thực sự cần với một người, thực sự giúp ích
cho họ, không làm hại họ thì trong tình huống như thế nào?
Thứ hai là, đôi khi chúng ta nên vô tâm một chút, đừng có quá thương người khác mà làm
hại họ, khiến họ không thể cứng cáp hơn, giống như câu “thép đã tôi thế đấy”. Em muốn hỏi
anh hai câu đấy?
Trong Suốt: Câu hỏi của em rất thực tế. Vừa xong anh nói về nhận thức khi giúp người khác,
nhưng ở đây như anh nói: một hành động tốt gồm một nhận thức tốt, phương cách tốt và kết
quả tốt. Phương pháp rất quan trọng. Để không, “kệ” cũng là một phương pháp. Ban đầu là nói
đến mục đích giúp, thì mình nhớ 2 điều vừa xong. Đoạn một, mục đích giúp mình nên nhớ 2
điều: trí tuệ và từ bi - vị tha và không bám chấp. Nhưng khi mình giúp người khác thì ngược
lại, mình phải hết sức cố gắng để đạt được kết quả. Như thế mình sẽ chọn phương tiện khéo
léo để làm, đúng không? Không giúp gì cũng là một loại phương tiện khéo léo, chứ đừng nghĩ
rằng giúp mới là phương tiện khéo léo. Không giúp cũng là phương tiện khéo léo nếu như
không giúp đấy lại làm cho người ta cứng cáp hơn. Nên như vậy trong các phương tiện khéo
léo thì có rất nhiều phương tiện khác nhau. Quan điểm của nhà Phật chia giúp đỡ làm 3 loại
(giúp đỡ nhà Phật gọi là “bố thí” đấy): Tài thí, Pháp thí, và Vô úy thí.
Tài thí
Là mình giúp đỡ người ta bằng tài sản, vật chất. Ví dụ như người bạn mà em kể ấy: thì
cho người ta tiền để người ta bớt khổ, đấy gọi là tài thí đấy.
Pháp thí
Nghĩa là giúp cho người ta phương pháp. Tất nhiên trong nhà Phật là Phật pháp đấy,
nhưng mình hiểu rộng ra hơn một chút là phương pháp cho người ta thoát khỏi nỗi khổ đấy.
Đưa người ta một triệu người ta ăn 7 ngày là hết sạch. Nếu mình có thể, mình chỉ cho người ta
phương pháp suy luận, phương pháp suy nghĩ, hoặc là phương pháp hành động để người ta
thoát khỏi nỗi khổ đấy. Thế thì Pháp thí đã là giỏi lắm rồi đối với một người. Việt Nam mình
có câu “cho cần câu chứ đừng cho con cá”. Tài thí là cho con cá. Pháp thí là cho cái cần câu,
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cho người ta phương cách thoát khỏi hoàn cảnh, nhưng mà có một cái còn khó hơn nữa gọi là
Vô úy thí.
Vô úy thí
Là làm cho người ta hết sợ hãi. Nếu người ta yếu đuối mãi thì người ta luôn luôn sợ hãi.
Đúng không? Nếu một người luôn luôn yếu đuối thì luôn luôn sợ hãi. Mình làm cho người ta
hết yếu đuối, giúp người ta hết yếu đuối thì cái đó còn hơn cả tài thí và pháp thí. Mình làm cho
người ta cứng cáp, hết yếu đuối còn hơn cả tài thí và pháp thí. Hết yếu đuối, hết sợ hãi, người
ta tự làm mọi thứ trên đời này. Còn kể cả em cho người ta tiền, em cho người ta phương pháp,
nhưng người ta lúc nào cũng tự ti, lo lắng, sợ hãi thì người ta còn lâu mới sử dụng tốt được
tiền và phương pháp của em. Dù em cho người ta tiền rồi, cho người ta cách làm rồi, nhưng
“ôi tôi kém lắm, tôi chẳng bao giờ làm được đâu” liệu người ta có đạt được kết quả không?
Có không? Nên là đôi khi, nếu mình có thể được, mình nên giúp người ta “Vô úy thí”. Giúp
người ta hết sợ, tự tin, mạnh mẽ, cứng cáp. Tất nhiên là 3 cái đấy mức độ khó là tăng lên, ví
dụ: tài thí thì dễ đúng không? Trong túi có tiền cho người khác, quá dễ. Pháp thí thì mình phải
biết phương pháp, cách làm, là khó hơn nhiều rồi. Nhưng vô úy thí là khó nhất tại vì mình cực
kỳ nhiều phương tiện, nhiều cách khác nhau thì mới có thể thay đổi được người ta, biến từ một
người lo lắng, sợ hãi, tự ti thành người dám làm, không sợ nữa. Thế nên giả sử quay lại
chuyện của anh chẳng hạn. Khi anh giúp một người, thì anh dùng cả 3 cách. Có những người
trong giai đoạn này chỉ phù hợp với tài thí thôi, mình có nói gì họ cũng không vào đầu hết vì
họ suốt ngày đang canh cánh lo một mối lo nào đấy. Ở đây có bạn nào? (bạn ấy không đến đây
rồi). Có nhiều bạn như vậy. Có bạn bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, tiền không còn đồng nào trong túi
cả. Anh ngồi chỉ cho họ cách kiếm tiền họ cũng có nghĩ được đâu. Trong đầu lúc nào cũng
nghĩ ngày mai tôi sống thế nào, ngày mai tôi sống thế nào. Thì lúc đấy, tài thí là tốt nhất. Lúc
đó tôi có nói pháp thí họ cũng chả hiểu, chả muốn nghe. Có những người, hoàn cảnh của họ,
mình hiểu là nếu mình cho họ phương pháp thì quý hơn cho họ một ít tiền và tốt hơn cho họ
thì lúc đó mình pháp thí, mình nói theo cách nghĩ như mình nói từ nãy tới giờ. Cách nghĩ mới,
không nghĩ kiểu cũ nữa, một phương pháp sống khác, một cách kiếm tiền mới. Pháp thí để họ
biết cách làm. Có những trường hợp mình thấy rằng là với người này tài thí họ yếu đuối hơn,
pháp thí họ vẫn yếu đuối, cần vô úy thí. Vô úy thí là hành động khéo léo nhất. Đôi khi vô úy
thí phải mắng chửi họ, chứ không phải chỉ là vuốt ve họ đâu. Đôi khi vô úy thí là phải đuổi họ
ra khỏi nhà, cho họ tự lập. Không phải cứ giúp họ là vô úy thí đâu. Đôi khi họ khó khăn nhất,
họ tìm đến mình, mình bảo cũng chả giúp được vì mình không có tiền, để cho họ tìm cách nào
đấy mạnh mẽ hơn lên. Mình luôn luôn nhớ là có 3 cách khác nhau, chứ không phải chỉ có một
cách “cho là giúp” đâu. Nếu mình giúp họ bằng vô úy thí thì thực sự là mình giúp họ nhiều
nhất, họ sẽ còn giúp được cả người khác nữa, chứ không phải chỉ là giúp chính họ.
Thế nhưng để vô úy thí được ấy, muốn cho người khác không sợ, mình phải không sợ.
Mình đang sợ thì không thể nào giúp người khác hết sợ được. Ví dụ: anh hô là “động đất,
động đất, động đất”, anh rất là sợ hãi, hoảng sợ, thì sẽ rất nhiều người sẽ tin và chạy ra ngoài.
Mọi người không cảm thấy lắm nhưng mà thấy ông Trong Suốt hô, ông Trong Suốt chắc là
nói thật. Nhưng giả sử em (chỉ một bạn) ngồi yên, không nói gì, cười vui vẻ, thì những người
nhìn thấy cái cười vui vẻ của em, họ sẽ ở lại vì em chia sẻ với họ sự không sợ của em. Em
không sợ. Tất cả mọi người sợ, ông Trong Suốt sợ, nhưng em không sợ, em lấy sự không sợ
của em chia sẻ với mọi người. Cũng như vậy, nếu em muốn giúp người ta bằng vô úy thí, cứng
cáp, thì mình phải hết sợ đã. Bác nông dân bác sợ là con bướm bị chết, bác sợ nó sẽ yếu đuối,
nỗi sợ của bác rút cuộc chả có kết quả đâu. Mình muốn giúp người ta vô úy thí được thì mình
- 22 -

Trong Suốt

Giúp đỡ trong suốt
phải vô úy thí đã, mình không sợ. Ví dụ em còn đang sợ bạn kia không có tiền của em thì bạn
ấy sẽ chết mất thì em không thể giúp bạn ấy bằng vô úy thí được. Chỉ khi em bảo thôi tôi
không sợ, tôi nghĩ là tiền của tôi cũng không làm cho bạn cứng cáp lên. Tôi không sợ việc tôi
không cho tiền bạn ấy nữa, thì lúc đấy mới chia sẻ sự không sợ với bạn ấy được.
Thế nên là để giúp người khác có ba phương pháp như vậy, muốn tài thí phải có tiền,
đúng không? Không có tài sao giúp tài được, mình phải tìm cách sống và kiếm được tiền.
Muốn pháp thí thì mình phải có pháp, mình phải học được phương pháp giống như những buổi
ngồi đây này, mình có những phương pháp suy nghĩ khác, mình có những cách làm mới.
Muốn vô úy thí thì mình phải có vô úy, mình muốn giúp người ta hết sợ mình phải hết sợ.
Vậy thì nếu mình muốn giúp người khác thì mình rèn luyện ba điều đó, anh nghĩ cả ba cái
đều nên rèn luyện, tại vì một hoàn cảnh bất kỳ đều cần một hoặc cả 3 loại giúp đỡ. Nên mình
cần rèn luyện để có một cuộc sống kinh tế đầy đủ nếu mình có thể, mình nên rèn luyện mình
có phương pháp sống, phương pháp suy nghĩ, hành động đúng đắn và nên tập để không sợ hãi.
Một người chỉ có thể cho cái mình có chứ không thể cho cái mình không có được. Nên trước
khi giúp người khác mình cần nghĩ xem mình có gì để giúp không đã. Mình rèn luyện ba cái
đó. Anh trả lời câu hỏi của em được chưa?
Bạn Hùng: Em cảm ơn anh.
Bạn Hân: Như Trong Suốt nói thì chỉ khi mình có thì mới giúp được người khác, thế thì nó
xảy ra vấn đề là đôi khi mình muốn giúp người khác nhưng mà ngoài khả năng của mình thì
mình có nên giúp không? Em nghĩ một người đủ ba yếu tố đó cũng không nhiều.
Trong Suốt: Một trong ba là giúp được rồi, em có tiền là giúp được rồi, em có phương pháp là
giúp được rồi, em không sợ là giúp được rồi.
Trả lời: Tức là chỉ cần một trong ba điều đó ạ?
Trong Suốt: Tất nhiên, nhưng nếu muốn giúp được nhiều người mình nên rèn luyện cả ba. Vì
trên đời này có người cần cả ba, nếu mình chỉ giúp được một trong ba thì sự giúp đỡ của mình
hạn chế thôi.
Một bạn: Từ câu hỏi của anh Hân thì em muốn hỏi thêm, nếu một người trẻ họ mới ra đời, tài
chính của họ chưa có, phương pháp họ chưa có, kinh nghiệm cuộc sống về nhiều cái đáng làm
họ cũng chưa có nhiều, vậy với những người này khi nhìn thấy những người gặp khó khăn
khác thì họ nên thế nào. Cái đó mình nên phản ứng thế nào?
Trong Suốt: Câu hỏi rất hay. Có một cách giúp nữa không nằm trong ba cái trên, nó gọi là
Tâm thí. Mình cho người ta một lời chúc tốt lành, có nhiều trường hợp mình có giúp được đâu,
mình chỉ chúc được thôi, ví dụ như Lê Văn Luyện, giết một đống người. Người bị chết thì chết
rồi, người còn sống thì đau khổ. Anh ở đây thì chẳng giúp được gì những người đó ngoài chúc
họ, anh chúc tất cả những người chết rồi thì bình an và siêu thoát. Anh chúc Lê Văn Luyện thì
học được bài học và nhanh tiến bộ, anh chúc cô bé còn sống đó bớt bị tổn thương và lớn lên
như người bình thường. Anh chúc trong tâm và đó cũng là một thói quen sống luôn. Biến
thành thói quen vì tâm thí ai cũng làm được, mấy cái kia phải có tài, có pháp, có vô úy, nhưng
cái này thì ai chẳng có tâm. Mình có thể làm điều đó với bất kỳ ai, đó cũng là cách tập của
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những bạn tập với anh trên con đường Trong Suốt. Khi mình gặp bất kỳ ai trên đời này, thì
mình thầm chúc họ. Ví dụ chúc anh hay chúc chị giàu có, sung sướng, mạnh khỏe, giác ngộ.
Ví dụ mình đi vào thang máy thấy 3 người mình chúc 3 người; ví dụ mình ra mua hàng mình
chúc cô bán hàng, tập nó thành thói quen thường xuyên. Mình cho đi một câu chúc tốt đẹp, đó
cũng là giúp rồi, có rất nhiều trường hợp mình không thể giúp bằng ba cách kia, có rất nhiều
trường hợp có liên quan nhưng mình không thể giúp đỡ họ, mình có thể giúp đỡ họ bằng tâm
thí, chúc họ những lời mong muốn tốt lành. Mọi người tưởng cái mong muốn tốt lành chẳng
liên quan đến cuộc đời người ta đúng không? Nhưng thật ra suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến
toàn bộ thế giới này, đó là nói về mặt tâm linh thôi. Bây giờ nói về khoa học nhé, gần đây một
tiến sỹ của Nhật Bản đã đo được rằng nếu mình cho một cốc nước ô nhiễm để một ông sư cầu
nguyện thì sau khi ông sư cầu nguyện ông ấy đo được mức độ ô nhiễm giảm đi 9 đến 10 lần.
Ông dùng phương pháp đo đông cứng tinh thể nước, chụp hình ảnh rất nhanh, lúc trước cầu
nguyện thì rất chi là méo mó xấu xí, khi cầu nguyện xong thì rất chi là đẹp. Nghĩa là cái tâm
của mình tác động lên toàn bộ thế giới này mà mình không biết. Vì mình không đo được ngay
lập tức nên mình tưởng không tác động gì. Thực ra một suy nghĩ của mình thôi ảnh hưởng đến
tất cả những gì liên quan đến nó. Những người tập tâm linh thì càng hiểu rõ hơn vấn đề này,
một cái nghiệp thì có nghiệp của thân, khẩu, ý. Nghiệp hành động bao giờ cũng xuất phát từ
nghiệp của ý, nghiệp của suy nghĩ, thân nghiệp là nghiệp của thân thể, khẩu ý là nghiệp của lời
nói. Ý nghiệp là một cái rất mạnh mẽ, nó tạo ra các nghiệp khác nhau. Ví dụ như khi giúp một
người, thì với mong muốn giúp người ta thật sự, khác việc giúp với mong muốn lợi dụng
người ta. Hoàn toàn khác nhau mặc dù hành động bề ngoài giống hệt nhau, mặc dù cũng là
đưa tiền, nhưng một người muốn lợi dụng còn một người giúp thực sự. Kết quả cuối cùng thì
người giúp thực sự thì sẽ nhận được quả tốt hơn, còn người muốn giúp để lợi dụng thì sẽ bị
người khác lợi dụng thôi. Nhân quả nó cứ vận hành như vậy, nên là mình muốn giúp người ta
bằng ý nghĩ cũng là một điều tốt.
Trước khi mình giúp người khác một cách thông thường, mình nên tập một thói quen mới
trong cuộc sống, thói quen anh tập khá lâu rồi, kể cả những người đang tập cùng anh cũng
đang tập thói quen mới. Đó là gặp ai mình cũng chúc, chúc anh chị điều gì đó mà mình mong
muốn cho họ, thông thường là sung sướng, mạnh khỏe, giàu có, hạnh phúc và giác ngộ. Hôm
trước có bạn hỏi anh chúc giàu có để làm gì? Vì họ bảo người giàu khổ lắm, người giàu
thường khổ, theo mọi người có nên chúc người khác giàu có không ạ?
Mọi gười: Có ạ.
Trong Suốt: Tại sao lại không. Khổ chẳng bao giờ do giầu, ai hiểu giàu là khổ thì nhầm to,
tâm mình nếu có trí tuệ và từ bi là hạnh phúc, nếu không thì là khổ, thế thôi. Giầu hay nghèo
đều khổ nếu không có trí tuệ và từ bi. Thành ra nếu mình chúc họ giàu có, hạnh phúc và giác
ngộ, nếu sau buổi hôm nay mình bắt đầu tập kiểu đó thì là mình bắt đầu giúp mọi người rồi.
Đầu tiên mình chúc người quen biết, bố mẹ mình chẳng hạn, sau đó mình chúc người không
quen biết, sau này mình chúc cả những người ghen ghét, phá hoại mình. Tại vì chỉ có những
người khổ mới đi phá hoại mình thôi, chẳng có ai đang sướng mà lại đi phá hoại người khác
hết, chỉ có những người đau khổ mới tìm cách lấy cái gì đó của người khác, chỉ những người
đang thiếu mới đi lấy của người khác và chẳng muốn chia sẻ, chẳng muốn cho đi. Những
người đang muốn hại mình thì họ cũng khổ, nhân quả của việc hại mình thì họ cũng khổ. Nên
dần dần chúc sang cả những người từng hại mình hoặc đang hại mình, thế là mọi việc thay đổi
một cách rất kỳ diệu, mọi người ở đây tập thử sẽ biết.
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Một bạn: Anh cho em hỏi ạ, mình chúc là mình phải nói ra miệng ạ.
Trong Suốt: Không, nói thầm trong lòng thôi. Trong Suốt là sao, Trong Suốt là chẳng ai biết
cả. Trong Suốt vì người kia không biết, người kia không hề biết gì về mình chúc, thậm chí họ
còn nghĩ thằng kia chắc đang ghét mình đây. Thậm chí những người ghét mình họ còn nghĩ
mình ghét họ, họ không hề biết tâm mình như thế nào rồi. Tuy nó là Trong Suốt nhưng nó có
kết quả hiện ra trong cuộc sống của mình. Thế thì mình bắt đầu tập là tập như vậy, tập chúc
lành. Và khi vào hoàn cảnh mình có thể giúp thực sự mình có thể hỏi mình câu hỏi đó. Liệu tôi
có giúp hay không, tôi giúp vị tha hay vị kỷ. Đó là cách mình đi vào đời.
Một bạn: Em muốn hỏi một chút, đó là nhiều khi em đi đường gặp rất nhiều người đáng
thương, người nghèo khổ, nhiều khi mình không giúp được thì trong lòng mình cảm thấy day
dứt, cắn rứt. Thế thì trường hợp như thế mình làm thế nào cho đúng. Mình nên giúp họ hay
mình làm thế nào cho hợp lý, tốt cho mình và tốt cho họ?
Trong Suốt: Nếu có thể giúp thì giúp, nếu không thì chúc, đơn giản mà. Thấy người ta khổ thì
chúc trước đã, đầu tiên thay vì giúp vội, nếu hoàn cảnh phù hợp thì mình dừng lại giúp, không
thì thôi, mọi thứ nó cứ vận hành theo kiểu của nó. Em không đủ sức để giúp cả thế giới này
được, nếu em nghĩ nếu gặp ai khổ tôi cũng giúp bằng được, nếu không tôi thấy day dứt, nếu
em có suy nghĩ đó thì em thấy toàn bộ thế giới này đau khổ hết. Ai cũng có nỗi khổ hết, có
những nỗi khổ hiện ra ngoài mặt, có những nỗi khổ không hiện ra ngoài mặt. Nên tôi chỉ nên
giúp tất cả những người nào mà tôi có thể giúp. Và một cách thực tiễn là tôi tập cho tôi khả
năng giúp được đông người hơn, thay vì việc tôi có 1 mà tôi cho mỗi người 0,5, thì tôi cố gắng
có 100, 1000 đi. Đấy là cách thực tiễn hơn. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình không cần phải áy náy
nếu mình không có duyên để giúp người ta. Nhưng mình nên dành thời gian, công sức để cho
mình hiểu biết hơn, trí tuệ hơn, từ bi hơn. Bởi vì nếu mình như vậy thì mình sẽ có cơ hội giúp
nhiều người hơn.
Còn áy náy, day dứt là một cảm giác tiêu cực, không hề tốt trong cuộc sống này. Bây giờ
nói ngoài lề một chút, áy náy xong thì mọi việc nó vẫn thế mà, có thay đổi gì đâu, đúng
không? Em áy náy xong thì người đó có được giúp không? Áy náy, day dứt là một cảm giác
tiêu cực. Áy náy, day dứt khi tôi làm một việc gì sai, một cảm giác tiêu cực không cần thiết.
Điều thực sự cần thiết là gì? Là tôi ân hận là tôi làm điều sai và tôi quyết tâm không lặp lại
một lần nữa. Hãy dồn năng lượng vào chỗ quyết tâm đấy, thay vì dồn năng lượng vào chỗ áy
náy đấy. Áy náy day dứt, có khi cả đời mình áy náy day dứt vào một chuyện nào đấy mà nó đã
xảy ra rồi, chả thay đổi được. Nếu đã không thay đổi được nữa rồi, thì thôi, quyết tâm là
không mắc nó lại một lần nữa. Nếu sửa được thì tôi nên làm chứ. Còn nếu không sửa được thì
tôi quyết tâm không mắc lại một lần nữa. Cái quyết tâm đấy mới có giá trị thực sự. Đúng
không? Còn áy náy, day dứt tiêu cực, nó làm cho mình mất năng lượng, không hành xử đúng
trong những trường hợp sau nữa. Suốt ngày day dứt, suốt ngày buồn bã.
Một bạn: Lúc nãy trao đổi với anh, em nghĩ r ng là hình như cá nhân em cũng như nhiều
người thì thường trao đổi hoặc giúp đỡ tinh vi thôi ạ. Kể cả làm rất nhiều việc tốt thì cái tôi
vẫn rất to. Khi mà mình tu tập, em nghĩ mình có thể vượt qua được, bởi khi đó mình có tư duy
và mình hướng tới cái đó thì em nghĩ là đạt được. Nhưng cho em hỏi là nếu mình vượt qua
được những cái tôi này rồi, qua được danh tiếng hay tất cả những cái bề ngoài đấy, nhưng mà
vẫn còn một cái nữa, đó là cái cảm giác vui sướng trong l ng mình khi giúp ai đó. Mình
không cần phải đi khoe nhưng mình tự thấy vui sướng trong lòng mình. Liệu mình có cần tu
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tập cả cái đấy nữa không và cái suy nghĩ đó hoặc cái cảm giác đó của mình thì là như thế
nào? Là đúng hay vẫn còn một chút gợn nào đó của sự tinh vi ạ?
Tro g Suốt: Nếu muốn biết có gợn hay không, thì mình đơn giản là có cảm giác tiêu cực hay
không? Có tiêu cực khi điều gì đó không xảy ra theo ý mình thì đấy là gợn. Còn sung sướng là
bình thường. Sung sướng, hạnh phúc khi người khác hạnh phúc, nó chính là một trong Tứ Vô
lượng tâm của nhà Phật gọi là Từ - Bi - Hỷ - Xả. Hỷ là gì? Tôi hạnh phúc khi người khác hạnh
phúc, đó là tâm Hỷ. Bất kể người ta là người ghét tôi hay thích tôi, hay hại tôi, nhưng nếu
người ta hạnh phúc thì tôi hạnh phúc. Nghĩa là tâm hỷ. Tốt. Ở đây nên phát triển. Thậm chí là
trong kinh Phật có nói là: một học trò có hỏi Phật là làm thế nào để tích tập công đức thật
nhanh. Phật nói có một cách rất nhanh là, con thấy ai hạnh phúc thì con hạnh phúc như họ, thế
thôi. Thấy một người làm điều tốt thì con cực kỳ hoan hỷ vì họ đang làm điều tốt. Chỉ riêng
điều đó thôi thì con đã tích tập được điều tốt bằng họ luôn rồi. Tâm hỷ là điều mình không nên
bỏ mà mình nên hướng tới là khác. Mình nên hoan hỷ khi thấy điều tốt xảy ra cho dù cái điều
tốt ấy không phải là do mình tạo ra. Thậm chí cái điều tốt ấy không phải tốt cho mình lắm,
nhưng mình nên hoan hỷ khi thấy một người khác hạnh phúc, cái đấy thì nên tăng trưởng. Thế
còn làm thế nào để giúp đỡ mà không tinh vi, cách duy nhất là mình phải tỉnh táo thôi, vì
chẳng ai muốn giúp đỡ tinh vi cả đâu. Chỉ có điều giúp đỡ tinh vi mà không biết thôi. Thế nên
là mình tỉnh táo. Tỉnh táo là: (anh nhấn mạnh nhé) quay lại chuyện lúc nãy thôi, nếu mình giúp
đỡ, kết quả không xảy ra mà mình thấy nó bình thường thì đó là điều tốt. Còn giúp xong phải
cảm thấy hạnh phúc thì mới được, đó là tinh vi rồi, là vì tôi. Giúp vì tôi chứ không phải giúp vì
người ta. Từ - Bi – Hỷ - Xả là những cái tâm mình nên tập trong cuộc sống hàng ngày.





Từ - là mình mong muốn người khác hạnh phúc;
Bi - là mình mong muốn người khác hết khổ, thông cảm với người khác;
Hỷ - là mình vui khi người khác vui;
Xả - là mình không giận hờn, bám chấp vào cái gì hết.

Trong cuộc đời này mình nên tập Từ Bi Hỷ Xả. Đầu tiên là mình hạnh phúc, sau đó mình
lan tỏa cái hạnh phúc đó ra bên ngoài. Như lúc nãy anh nói, mình không thể cho cái mình
không có được. Nên nếu mình muốn cho hạnh phúc thì mình tập hạnh phúc trước, đúng
không? Mình không thể cho cái mình không có được.
Một bạ : Qua một, hai giờ được Trong Suốt, cũng như toàn bộ các anh chị chia sẻ về cuộc
sống đó là chúng ta giúp đỡ người khác. Qua các câu chuyện em cũng hiểu ra một điều r ng
cuộc sống không hề công b ng, quan trọng là chúng ta phải biết thích nghi với nó, quan trọng
là chúng ta phải biết chấp nhận nó, chúng ta phải chấp nhận chúng ta sinh ra và đến một
ngày nào đó chúng ta phải chết đi. Đó là quy luật không bao giờ thay đổi trong cuộc sống.
Chúng ta sống trong những ngày nắng đẹp rồi có những ngày mưa giông. Chúng ta giúp đỡ
người khác, chúng ta có thể nhận về mình sự hạnh phúc, vui vẻ cũng như chúng ta bảo vệ
mình trước đau khổ, hờn ghét của người khác. Em muốn hỏi Trong Suốt một điều là, em cũng
là người rất muốn giúp đỡ người khác, ví dụ như gặp một em bé ăn xin, nhưng trong túi không
có một đồng tiền nào, nhưng chỉ muốn giúp em bé đó. Cũng như một người nào đó muốn giúp
đỡ gia đình mình có cuộc sống hạnh phúc hơn, giàu có hơn, nhưng bản thân họ thì chưa làm
được điều đó. Em rất băn khoăn về hai câu hỏi muốn nhờ anh giúp đỡ. Một lần nữa xin một
tràng pháo tay dành cho Trong Suốt ạ.
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Tro g Suốt: Không có mà vẫn muốn giúp người khác đúng không? Không có phương tiện để
giúp. Thực ra từ nãy đến giờ mình nói gần hết rồi. Tức là mình không có phương tiện, nghĩa là
mình chưa đủ duyên để giúp. Mình phải hiểu là mọi việc trên đời này xảy ra nó phải đủ duyên,
giả sử em là bạn ấy đi, hãy nhớ rằng mọi thứ trên đời này xảy ra phải đủ duyên. Hai người có
đến với nhau hay không là phải đủ duyên, ví dụ thế, người ta nói là tình yêu không phải là vấn
đề của “Who” mà là vấn đề của “When”. Hai người đến với nhau khi đúng thời điểm nhất.
Không phải là người mình yêu hay người yêu mình nhất đâu. Thông thường là mình không lấy
được người đó. Ta lấy cái ông hay cái cô đúng thời điểm sẵn sàng lấy chồng lấy vợ nhất, hết.
Ở đây, ai đã đủ tình duyên chắc hiểu điều đó. Một số bạn trẻ đang nghĩ là Who đúng không?
Đang nghĩ là phải yêu đúng người mình yêu nhất. Lấy đúng cô/lấy đúng anh yêu mình nhất.
Nhưng các bạn sẽ thấy là chỉ đúng thời điểm thôi, phải đủ duyên, ví dụ như các bạn đến đây
ngồi phải đủ duyên, trời phải không mưa bão, không tắc đường… thì cũng thế thôi, khi mình
giúp đỡ một người thì muốn thành công cũng phải đủ duyên. Chứ không phải thành công là do
mình muốn là được đâu, thậm chí em có tiền cũng không giúp được chứ chưa nói là không có
tiền. Nên trong trường hợp em không có tiền hãy nhớ rằng mình chưa đủ duyên để giúp người
ta. Ta có thể giúp bằng vài lời động viên, vài lời khuyến khích, tấm lòng chân thành, vấn đề gì
đâu? Nếu cái duyên có tiền của tôi chưa đủ, thì tôi chưa làm chuyện đó, thế thôi.
Thế thì việc hiểu rằng chỉ giúp thành công khi đủ duyên còn một ích lợi nữa. Mọi người
biết là gì không ạ? Nếu giúp không thành công mình hiểu đủ duyên mới xảy ra, không thành
công thì mình cảm thấy bình thường, đúng không. Mình sẽ cố gắng. Còn nếu giúp thành công
có ích lợi gì không ạ? Nếu mình hiểu biết đủ duyên mới xảy ra. Có ai đoán được rằng nếu tôi
giúp người khác thành công mà tôi hiểu rằng thành công này đủ duyên mới xảy ra thì có ích
lợi gì ở đó không ạ?.
Một bạn: Không kiêu ngạo.
Trong Suốt: Chính xác, tôi không kiêu ngạo. Giúp đỡ có hai nguy hiểm, nguy hiểm đầu tiên
là không cẩn thận mình giúp vì cái tôi, thứ hai là khi thành công thì mình củng cố cái tôi của
mình to lên. Khi thành công mình lại không nghĩ đủ duyên mới thành công, mình nghĩ tôi giỏi
mới giúp thành công, càng giúp nhiều người thì cái tôi càng lớn. Cái tôi lớn thì nó hại mình,
nó tập kích mình bất kỳ lúc nào, ví dụ ai đó nói xấu mình là mình lập tức điên lên. Mình có thể
giúp 1000 người nhưng mình có thể giết một người vì cơn điên đó. Nên nếu giúp thành công
mà không nghĩ về đủ duyên thì cái tôi của mình to lên ngay. Khi mình giúp người khác thành
công thì mình nên nghĩ thế này “ à! thật là vui vì nghiệp tốt của người ta đã đủ chín”, không
phải vì tôi đã giúp được người ta mà vì nghiệp tốt của người ta đã đủ chín, người ta được hạnh
phúc hay không là do nghiệp tốt của người ta đủ chín thôi, nên nó nở ra quả, quả đủ chín thì
người ta hạnh phúc. Tôi chỉ là một trong hàng tỷ cái duyên để dẫn đến cái quả chín đó, nên tôi
chỉ là một trong hàng tỷ cái bình thường thôi. Công chính là công của người ta, người ta có
nghiệp tốt, không phải ngẫu nhiên người ta hạnh phúc đâu, trên đời này không có ai ngẫu
nhiên hạnh phúc cả. Hạnh phúc là người ta tích lũy đủ nghiệp tốt, quả nó nở ra người ta hạnh
phúc. Nên khi mình giúp ai đó thành công thay vì nghĩ tôi giỏi quá, tôi thật tuyệt vời hãy nghĩ
rằng: à thật là đáng mừng vì nghiệp tốt của người ta đã chín, còn tôi chỉ đóng một vai trò trong
hàng tỷ cái vai trò khác! Đó là cách tập. Nếu không mình càng giúp thành công mình càng có
cái tôi to, thì rất nguy hiểm. Thông thường mình thấy những người giúp thành công mà không
tu tập thì có cái tôi rất lớn. Thành công rồi còn phải bỏ nữa là không thành công, đó là nghiệp
tốt của người ta. Nên là thành công phải bỏ, không phải thành công của tôi, đó là nghiệp tốt
của người ta mà thôi, tôi không có công gì cả. Trong Suốt là thế, khi mình thấy vậy thì mình
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cũng chẳng muốn khoe khoang với ai cả, hoàn cảnh phù hợp thì tôi nói thôi, còn không thì
không nên nói ra làm gì cả. Thậm chí tôi giúp người ta chẳng biết cũng chẳng sao hết, nếu
mình hiểu điều đó thì thậm chí mình còn tập được một phương pháp còn hơn nữa là tôi giúp
mà không cần người ta biết, tôi làm điều tốt vì đó là cách sống của tôi thôi. Người ta biết hay
không là việc của người ta, không biết được, mình rất thoải mái không vấn đề gì cả. Ví dụ như
đơn giản là mình chúc thầm người ta, người ta có biết không? Không biết. Mấy ông trong
thang máy không biết được. Trông mặt thằng này ngầu ngầu chắc đang nghĩ xấu đây, đúng
không? Hoặc đang bực cái gì đó không biết được. Nhưng mình vẫn làm, mình tập thói quen là
làm điều tốt mà không cần ai biết, thế gọi là Trong Suốt. Vào cuộc đời này mình mà càng
không Trong Suốt thì càng bị nhiều cản trở. Trong Suốt thì mình có thể tham gia bất kỳ chỗ
nào. Cái tôi mà càng to thì càng bất hạnh. Mình tập cách để hành động thế nào đó hoàn toàn
Trong Suốt, ít người biết thôi, người nào thực sự cần biết thì nên biết, đó là cách tốt nhất. Mà
muốn người ta không biết thì đầu tiên mình phải thấy nó bình thường đã, đúng không? Mình
có thấy mình vĩ đại thì sớm muộn gì người ta cũng biết. Nên mình thấy mình bình thường thôi,
đủ duyên thì nó sẽ xảy ra.
Một anh: Trước tiên cảm ơn Trong Suốt về những buổi nói chuyện như thế này, nhờ những
buổi thế này ta nâng cao được kỹ năng sống. Nhưng mà riêng tôi, tôi có cách tiếp cận nó hơi
khác một tý, không biết sau khi kết thúc ý kiến của tôi, Trong Suốt có cách giải thích thế nào?
Nếu giúp một người mà giúp được người ta thì hãy giúp, c n giúp người ta mà không thành
công thì không nên giúp. Có đúng không ạ? Ví dụ trên xe bus gặp th ng móc túi, thì giúp làm
sao cho cô gái không bị móc túi, mà chẳng giúp được, cô gái vẫn bị móc túi thì con người đó
không thể hiện hành vi giúp. Đó là điểm thứ nhất, điểm thứ hai anh đưa ra là nếu cứ mong kết
quả xảy ra thì cũng không có trí tuệ, vì có những cái không đúng như thế. Để giúp một người
đạt kết quả thì có những cái đ i hỏi người ta phải có trí tuệ rất nhiều, tôi lấy ví dụ giúp một
người đang bị cháy ra khỏi đám cháy an toàn thì phải có trí tuệ chứ, chứ bảo cứ lao vào đám
cháy cứu một người mà không có trí tuệ thì không được, đúng không ạ. Ví dụ 2: Hay thấy bọn
lừa đảo trên xe bus, bọn nó dùng bài bật lá nó đang lừa đảo rất nhiều người, bản thân là một
người thấy bất bình mà chẳng yên, giúp một người tránh khỏi cái đó thì khó lắm đúng không?
Không có trí tuệ không giúp được đâu. Có lẽ một mình anh ngồi trên xe thấy ba bốn đứa đang
dở bài móc túi người khác, người ta bỏ tiền, bỏ vàng, bỏ đồng hồ ra, các bạn ở đây đi xe bus
chắc đã thấy. Giúp một người không bị lừa không dễ đâu, phải trí tuệ lắm chứ. Ví dụ 3: giúp
một người nghèo thành giầu có, hay đang bần cùng trở thành giầu thì đấy là người trí tuệ lắm
chứ. Cả nước ta, cả xã hội ta đang tính kế xóa đói giảm nghèo thì giúp mà không có mục đích,
không có trí tuệ thì theo tôi nghĩ là phải suy nghĩ. Đấy cách tiếp cận của tôi hơi khác tý, xin
cảm ơn anh.
Tro g Suốt: Không, câu hỏi này của anh phù hợp thôi, rất đúng. Đó là khi mình giúp một
người, mình phải vận dụng hết trí tuệ để giúp. Không có trí tuệ còn lâu mới giúp được, thế
nhưng mà ở đây mình nói loại Trí tuệ (viết hoa) khác. Có lẽ mọi người đọc kỹ bài giới thiệu
bạn Hạnh gửi thư cho mọi người, chúng ta nói về trí tuệ của người tu tập.
Trí tuệ thế gian là gì? Là trí tuệ để làm được điều này điều kia, cái đấy thì trong tu tập gọi
là phương tiện chứ không gọi là trí tuệ. Tức là giúp đỡ mọi người cần phải có phương tiện. Ta
không dùng từ trí tuệ kiểu đó, mặc dù trong cách hiểu của anh thì đúng là trí tuệ, nhưng trong
con đường tu tập người ta gọi đó là phương tiện, muốn giúp ai đó phải có phương tiện. Ví dụ
giúp một ông từ nghèo thành giầu có thì phải có phương tiện để giúp, phương tiện bao gồm
phương pháp, hoàn cảnh phù hợp, công cụ phù hợp, thì gọi là phương tiện. Trong đó phương
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pháp chính là cái trí tuệ anh vừa nói, ta biết phương pháp. Hay giúp một cô khỏi móc túi, lao
vào đám cháy cứu người cũng chính là mình có phương pháp. Còn Trí tuệ ở đây là cái gì? Ở
đây mình nói không có trí tuệ không phải là không có phương pháp. Phải rất giỏi phương pháp
mới giúp người khác được. Phải có nhiều phương pháp giỏi, sự thông minh, khéo léo, khôn
ngoan mới giúp người khác được, cái đó mình không phủ nhận, thậm trí phải rèn luyện mới có
được, còn tự nhiên không có đâu, thế nên rất ủng hộ anh trong câu chuyện đó. Mình phải có
phương tiện, trong đó có trí tuệ như anh vừa nói như thông minh, khéo léo, hiểu biết, mình
hoàn toàn khẳng định mình không phải không quan tâm cái đó, cái đó rất quan trọng.
Nhưng mà cái Trí tuệ mình dùng ở đây có ý nghĩa như thế này này, theo mọi người thì
ông Chủ tịch tập đoàn giầu nhất việt nam có trí tuệ không ạ?
Các bạ : Có ạ.
Trong Suốt: Giỏi lắm mới giầu thế chứ ạ. Một ca sỹ nổi tiếng có trí tuệ không ạ? Phải giỏi
lắm mới thành ca sỹ nổi tiếng được chứ ạ. Nhưng trong con đường tập, cái đó chưa nói lên họ
có Trí tuệ hay không. Họ mới chỉ là thông minh, khôn ngoan, giỏi giang thôi. Trí tuệ ở đây là
gì? Trí tuệ ở đây là hiểu sự thật, đấy, cái Trí tuệ gọi là hiểu sự thật. Ví dụ Trí tuệ hiểu rằng dù
tôi có cố gắng hết sức đến mấy, nếu không đủ duyên thì cũng không thể giúp được, đó là hiểu
sự thật. Cái đó trong trường lớp, sách báo, các lớp phương pháp kỹ năng không ai dạy hết.
Nhưng nó lại là sự thật, sự thật không được ai dạy cả, rằng dù cho tôi có cố đến mấy, tôi có là
siêu nhân, tôi có là Phật đi chăng nữa, thì không đủ duyên, tôi không thể giúp được ai hết. Trí
tuệ là hiểu và chấp nhận sự thật. Hiểu và chấp nhận sự thật là Trí tuệ của người tu tập, còn
trí tuệ thông thường kia là thông minh, khôn ngoan, khéo léo, gọi là Phương tiện. Như vậy
câu trả lời này ủng hộ ý kiến của anh đồng thời giải thích rõ hơn. Trí tuệ là mình hiểu và chấp
nhận được sự thật.
iế c
: Cho tôi xin lỗi một tý, nếu Trí tuệ với ý nghĩa hiểu biết và chấp nhận có lẽ
hơi phiến diện và chưa hết.
Trong Suốt: Đó là cách dùng từ thôi ạ, nếu mà buổi gặp nhau hôm nay ở chỗ khác bên ngoài
thì em hoàn toàn đồng ý trí tuệ là cái anh nói, rất thoải mái đồng ý luôn. Trí tuệ là phải rất
khôn khéo, thông minh, giỏi giang, thì rất bình thường, hoàn toàn đồng ý luôn. Ví dụ đơn giản
là em có một công ty 1000 người, nói về trí tuệ đơn giản là nói về cách kiếm tiền, hay cách để
làm việc cho đúng, cho tốt. Nhưng hoàn cảnh hôm nay chúng ta nói về loại Trí tuệ thông
thường ít biết đến, sách vở không nói đến, trường lớp ít nói đến, cuộc sống thực tế ít nói đến,
đấy là loại Trí tuệ em vừa nói xong, đó là hiểu và chấp nhận sự thật. Cái trí tuệ thông thường
tuy rất tuyệt vời, rất hay nhưng kết quả của nó vẫn không thoát khỏi sự khổ. Ví dụ cái ông Chủ
tịch tập đoàn giàu nhất Việt Nam có tý khổ nào không ạ?
Các bạn: Có ạ.
Trong Suốt: Cô diễn viên giỏi nhất Việt Nam có nỗi khổ nào không ạ? Đấy, rất trí tuệ theo
kiểu thế gian thì vẫn khổ. Hôm nay mình nói loại Trí tuệ khác, loại Trí tuệ này, giả sử mình có
thì mình không khổ. Ví dụ cô diễn viên đó bị viết một loạt bài vu khống cô ấy, thì cô ấy buồn
là cái chắc. Ông Chủ tịch tập đoàn kia, ngày mai ông bị bắt vào tù vì tội gì đó, thì ông ấy khổ
là cái chắc. Nhưng mà những người có Trí tuệ hiểu và chấp nhận sự thật thì họ không khổ.
Không nói đâu xa, ví dụ ngày hôm nay anh ngồi đây, anh chấp nhận ngày mai vào tù là
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chuyện bình thường, quá bình thường, cuộc đời kinh doanh biết thế nào được. Tôi chấp nhận
sự thật là ngày mai tôi có thể vào tù, nên ngày mai nếu tôi vào tù, chắc chắn tôi sẽ không khổ;
ví dụ mình chấp nhận 5 phút nữa hòn đá rơi vào đầu và mình chết, đó là hiểu sự thật và chấp
nhận sự thật. Năm phút nữa chết thì thôi, tất nhiên mình sẽ cố gắng để không chết, nhưng mà
biết thế nào được đúng không? Nghiệp xấu nó đến, có thằng nào đó ghét mình, ném đá một cái
vào đầu là ra đi luôn. Ở đây, để chúng ta thấy rằng là cái ý của anh rất tốt, rất đúng, mà có lẽ
chúng ta nên nhấn mạnh cái đó, là chúng ta phải có phương pháp thông minh, khéo léo, tài
giỏi để giúp người khác. Nhưng cái đó, nó hợp với các lớp kỹ năng, vì chúng ta không thể
ngồi đây ba hoa chuyện kiếm tiền trong khi thực sự phải ra ngoài kiếm tiền.
Nhưng chỗ này ta nói cái điều không cần phải ra ngoài đời vội, ta ngồi đây, chúng ta nói
cái sự thật, mà thực ra nó đã có sẵn rồi, chẳng qua là ta chưa được nhắc đến hay chưa chấp
nhận được thôi. Nó có sẵn rồi, có phải mình bịa ra sự thật ấy đâu, có phải mình bịa ra sự thật
là khi giúp một người có thể là không có kết quả không? Đúng không? Nhưng mà mình nên
hiểu chuyện đó và chấp nhận nó. Tại vì rất nhiều người khó chấp nhận, khi mà khó chấp nhận
rồi thì sẽ khổ khi mà nó không xảy ra. Anh hiểu ý em chưa ạ?
iế c
: Cái này tôi nghe có lẽ phải trao đổi, tại vì rõ ràng ngay lúc đầu tôi nói
khía cạnh triết học, anh nói khía cạnh Phật pháp nên là hai cái không đồng nhất, đúng không
ạ.
Tro g Suốt: Vâng ạ, chắc thế.
iế c
: Có lẽ là trong Phật pháp chúng ta có sử dụng nhiều vấn đề triết học, ví
dụ thế này tất cả hành vi, tính mục đích hành vi chứ không phải một con người có hành vi, mà
hành vi đó không dẫn đến kết quả gì thì chắc là…
Tro g Suốt: Bây giờ mình phải nói thế này để anh hiểu này, tức là mình không phải trở thành
những người hành động không có mục đích. Nhưng mà mình là người hành động và chấp
nhận rằng mục đích có thể không xảy ra. Chúng ta không tập để trở thành người không có mục
đích gì, chúng ta vẫn có mục đích, nhưng chúng ta tập thêm một cái nữa, đó là Trí tuệ đấy, đó
là việc cái mục đích của mình có thể không xảy ra, thế thôi. Còn người thông thường không tu
tập gì, thì thông thường khó chấp nhận chuyện đó. Còn đây mình chấp nhận hoàn toàn là mục
đích của tôi có thể không xảy ra, mặc dù tôi vẫn hành động có mục đích. Mình nói Trong Suốt
là vì sao? Vì bên ngoài mình vẫn trông không khác gì một người bình thường cả, mình lập kế
hoạch 3 tháng 6 tháng, lập kế hoạch cưới vợ lấy chồng, lập kế hoạch đi chơi… trông mình có
khác gì người bình thường không? Chẳng khác gì cả, mình hành xử, suy nghĩ trông vẫn có vẻ
như vậy. Nhưng mà mình khác người thường ở chỗ này, khi tôi lập kế hoạch, tôi hiểu rằng nó
có thể không xảy ra. Tôi có Trí tuệ hiểu rằng nó có thể không xảy ra và tôi hoàn toàn chấp
nhận chuyện đó như một sự thật hoàn toàn, thế thôi. Thế nên, Trong Suốt là các anh chị về
nhà, hay như tôi về công ty, mọi người vẫn trông tôi như bình thường. Công ty tôi chắc chỉ có
10 đến 20 người biết tôi có những buổi nói chuyện như thế này thôi. Mọi người vẫn nghĩ tôi
bình thường, tôi vẫn hành xử bình thường, chẳng có gì khác thường cả. Tôi lập kế hoạch 3
tháng, 6 tháng, tôi thưởng những người hoàn thành kế hoạch, phạt người không hoàn thành, tất
cả mọi thứ diễn ra như bình thường. Nhưng tâm mình thay đổi, mình không còn bắt buộc cái
mình muốn xảy ra nữa. Mình không còn muốn bắt buộc thực tại xảy ra theo ý mình nữa, nên
khi nó không xảy ra theo ý mình, thì mình không có khổ nữa. Như vậy thì khả năng thông cảm
sẽ tăng lên, khi mình bắt buộc cái gì xảy ra theo ý mình, thì mình mất khả năng thông cảm,
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mình mà bắt buộc nhân viên phải làm được việc đó 100% thì khi họ không làm được, thì mình
không còn muốn nói với họ thêm một câu nào nữa cả. Mình vẫn nói họ phải làm được, nhưng
mình vẫn hiểu là đủ duyên họ mới làm được, khi người ta không làm được thì mình thông cảm
và đến gần động viên, giúp đỡ thay vì trách mắng họ, để họ tiến bộ. Như vậy ta vẫn không
khác người bình thường ở chỗ hành động có mục đích và vẫn cố đạt kết quả. Nhưng chúng ta
không còn bám vào kết quả. Không bám chấp nghĩa là gì? Là nếu mà kết quả không xảy ra thì
tôi không bị tức giận và đau khổ. Còn nếu tôi bắt kết quả phải xảy ra, mà nó không xảy ra thì
đau khổ, tức giận lập tức xuất hiện cùng lúc ngay. Mọi người hiểu rõ chưa ạ.
Các bạ : Rồi ạ.
iế c
: Xin lỗi Trong Suốt một chút là cách tiếp cận của tôi có hơi khác với anh
một chút, anh có cảm thấy khó chịu không?
Tro g Suốt: Không ạ, hoàn toàn bình thường ạ.
iế c
: Thế tôi kết luận một câu, giúp đỡ trong suốt là giúp đỡ người khác mà
người ta không vụ lợi cái gì cả. Thế có đúng không ạ?
Tro g Suốt: Cái đó đúng một nửa, nửa đầu tiên ạ.
iế c

: Cảm ơn anh.

Tro g Suốt: Nửa đầu tiên, không cần cái lợi về phía mình, mà lợi cho người khác. Nửa thứ
hai là mình không mong chờ kết quả nó phải tốt. Rất xấu cũng được, mặc dù mình cố gắng để
cho nó tốt. Mình cố hết sức cho nó tốt, cực kỳ cẩn thận, cực kỳ thận trọng, tỷ mỉ cho nó tốt
nhưng mình không bắt buộc nó phải tốt. Nghe hơi mâu thuẫn một chút, nhưng cái mâu thuẫn
đó là Trí tuệ, vì nó là sự thật. Cái đó chẳng phải mình nghĩ ra, sự thật là dù mình cố mấy thì
hoàn cảnh đủ duyên thì nó mới xảy ra. Nếu không xảy ra thì vẫn sống như thế, vì mình cố hết
sức rồi. Giống như ai đó nói là cuộc sống con người có thể hoàn hảo được, sao có thể nói thế
được!
Cái cách nghĩ của em và anh trong hành động thì giống nhau thôi, hành động mình cố hết
sức cẩn thận, cực kỳ thận trọng, tỷ mỉ để đạt kết quả. Nhưng giả sử không đạt được thì sao?
Em thì không phải là nhà sư ngồi nói những điều hay lẽ phải đâu, em là người đi vào cuộc
sống, có vợ con, gia đình, công ty, có các loại quyết định ảnh hưởng đến quyền lợi của người
khác. Nên mình chọn cách sống vừa vào đời mà vẫn tập được.
Một c ị: Tôi thì có chia sẻ một chút, mình thì rất thích cách giải thích của Trong Suốt, mình
nghĩ r ng là cái đó cần một sự giác ngộ rất là lớn của mỗi con người. Tuy nhiên thì cuộc sống
của chúng ta ngoài sự giúp đỡ chân chính như Trong Suốt định nghĩa hay gọi là giúp đỡ có trí
tuệ, thì cuộc sống bây giờ thực sự cần đến sự trao đổi tinh vi. Vì nếu như chúng ta chờ đến khi
có sự giúp đỡ chân chính thì rất nhiều những em bé đang mổ tim phải chờ, để mà giác ngộ
được như chúng ta thì cần đúng khái niệm là giúp đỡ chân chính hay giúp đỡ trí tuệ, thì xã hội
c n nhiều người nghèo lắm, nhiều người thiệt th i lắm, nhiều đồng bào bị bão lụt lắm. C n
rất nhiều người cần đến sự trao đổi tinh vi, thì cũng là tốt lắm rồi. Mọi người có nghĩ vậy
không ạ?
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Trong Suốt: Mình nói không có vấn đề gì về trao đổi tinh vi hết, mình nói trao đổi tinh vi kết quả của nó vẫn là đau khổ. Nên nếu mình tập thì mình chuyển hóa cái đó, mình biết mình
đang trao đổi tinh vi, mình biết con đường còn đi xa hơn thế thì mình đi theo con đường đó. Ví
dụ kinh doanh của mình hoàn toàn là một sự trao đổi. Bao nhiêu người nhận từ mình một cái
gì đó, mình nhận lại từ người ta cái gì đó, đó là sự trao đổi, đó là cơ chế vận hành của tự nhiên.
Con hổ ăn con nai, rồi con hổ bài tiết sinh ra cỏ cây, con nai lại ăn cỏ cây … rất nhiều thứ trao
đổi tự nhiên. Cái trao đổi không hề xấu, nhưng mình nói trao đổi luôn đi kèm với đau khổ, kết
quả cuối cùng của nó là không hài lòng, không thoải mái, sự không toại nguyện ở đâu đó, đó
là sự bình thường diễn ra ở tất cả mọi nơi trên trái đất này.
iế c

c ị

: Nhưng mình nghĩ nó vẫn cần, c n hơn là không có.

Trong Suốt: Vâng đúng rồi và không vấn đề gì hết, thậm chí trong nhiều hoàn cảnh trao đổi
tốt hơn như chị nói. Tốt hơn là cứ khăng khăng tôi phải giúp đỡ trong suốt, tôi không giúp đỡ
không Trong Suốt.
iế c c ị : đây mình muốn nói. Từ nãy đến giờ ta nói về đầu tiên là ta đi giúp đỡ
người khác, ở đây tôi muốn hỏi là những người đang cần sự giúp đỡ, vậy thì họ nên thể hiện
như thế nào, hay có cách gì để được giúp đỡ nhiều hơn, triệt để hơn mà họ không dễ bị hiểu
lầm, hay đi cầu cạnh, xin ban ơn… Không phải cái người đi giúp đỡ lúc nào cũng nhìn ra
người cần giúp đỡ. Không phải lúc nào người ta cũng có thể nói ra cái điều người ta cần giúp
đỡ.
Trong Suốt: Mình đi vào đời sống mình nói trên nền tảng tương đối, mình đi vào tu tập mình
nói tuyệt đối, vì chân lý là tuyệt đối. Đời sống không có nền tảng tuyệt đối để mà quy chiếu,
đời sống rất tương đối. Ví dụ, để được giúp đỡ nhiều khi tôi phải kể khổ một chút, vì sao? Ví
dụ ông ăn xin, vì kể khổ người ta mới đưa tiền cho, nếu không kể khổ thì người ta không đưa
cho dù người ta rất tốt bụng, đúng không ạ? Cuộc sống rất tương đối mà, làm sao mà tôi rất
trong sạch đi vào đời được, vào đời thì tùy hoàn cảnh mà hành động. Nhận thức thì tuyệt đối
nhưng hành động thì rất tương đối, hay có câu “tư duy cao xa hành động thì đơn giản”. Vào
đời thì tùy thôi, tùy đối tượng cần gì. Ví dụ ở mình có trang eb, mình rất hay khuyến khích
mọi người làm là kể ra một hoàn cảnh khó khăn, tại sao không kể, cái người đang khó khăn
đâu nghĩ được việc kể hoàn cảnh của mình trên báo. Ví dụ nếu ai đó kêu rằng anh ơi giúp em
với, nếu cảm thấy trường hợp này lên báo được thì mình giúp họ bằng cách nói với họ: em gọi
cho số này này, kể chuyện khó của mình cho họ, sẽ có bài báo trên tờ báo và có nhiều người
giúp hơn. Nên không có nguyên tắc tuyệt đối nào trong câu chuyện chị vừa nói cả, tùy hoàn
cảnh mà mình quyết định cái gì nên làm. Đối với em thì không có vấn đề gì trong việc mình
kể ra khó khăn của mình một chút, nếu có ích thì vẫn làm. Nhưng nếu kể khổ với dụng ý xấu
thì mình nên ngăn chặn, trong quá trình đi giúp người khác thì thấy có những trường hợp
người ta lợi dụng mình và người khác, thì đấy là khả năng phân biệt. Nhà Phật có hai loại trí
tuệ: trí tuệ hiểu rõ bản chất mọi việc và trí tuệ phân biệt được tính chất mọi việc. Trí tuệ hiểu
rõ bản chất mọi việc tức là hiểu rằng trong bản chất tốt xấu chỉ là tương đối. Còn trí tuệ phân
biệt được tính chất mọi việc là hiểu rõ rằng cái này tốt hơn cái kia, cái kia xấu hơn cái này, cái
này nên làm còn cái kia chưa nên làm. Mặc dù về bản chất là không mong chờ gì, đúng
không? Nhưng về nhận thức thì biết cái này làm trước, cái kia làm sau. Cái trí tuệ đó là trí tuệ
cần trau dồi trong hành xử của mình.
iế c

c ị

: Thế thì đề nghị Trong Suốt lúc nào có một buổi giảng về trí tuệ nhà Phật.
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Trong Suốt: Nhà phật có 5 loại trí tuệ khác nhau:


Đại i cả tr : Đầu tiên là trí tuệ của tấm gương, tấm gương là mình phản chiếu
mọi thứ, mình biết hết mọi thứ, mình chỉ biết thôi, đặc điểm của tấm gương là nó
không phản ứng gì hết, mình để tấm gương ở đây thì ai gãi đầu, gãi tai, cười mỉm nó
biết hết ngay lập tức, nhưng nó không phản ứng gì hết. Đó là một loại trí tuệ mình cần
có trong tu tập, mình biết hết nhưng mình không phản ứng, không bị phản ứng. Đó là
trí tuệ rất quan trọng, mình không biết thì mình hành xử không đúng, mình biết mà bị
phản ứng thì sai. Tấm gương có được khi mình có hiểu biết đúng và thiền định đúng
đắn, khi đó mình ngồi đây như tấm gương phản ánh hết tất cả mọi nét mặt, nụ cười của
mọi người ngồi đây. Nhưng mình không đi vào phân tích đánh giá người ta là tốt hay
không tốt, dở hay là hay, được hay không được. Ví dụ khi nghe ý kiến nói mình thì
mình không nói ý kiến này dở quá, hay quá, bỏ đi. Mình chỉ ghi nhận thôi.



P á gi i t tá tr : Loại trí tuệ thứ hai là trí tuệ hiểu biết bản chất của mọi việc,
giống như lúc nãy mình vừa nói, khi một việc xấu đến tai mình thì mình bảo ừ, chắc gì
đã xấu như vậy; việc tốt đến tai thì mình cũng bảo chắc gì đã tốt như vậy; hai cái xấu
và tốt đến với mình cùng lúc thì mình bảo hai cái này cùng bản chất như nhau, nó chỉ
tương đối mà thôi. Tức là mình hiểu bản chất chứ mình không hiểu hình thức. Hình
thức tức là thấy một người đuổi người khác thì mình thấy chắc người chạy là người
khổ, người đuổi là người sướng. Thấy một thanh niên khỏe mạnh đuổi một ông già trên
đường, mình nghĩ ngay người đuổi là người xấu tính, còn cụ già là người tốt. Tuy
nhiên có thể mình bị hình tướng nó lừa, có thể thanh niên mới là người tốt, ông già là
người xấu. Nhưng cái trí tuệ thông thường thì ngay lập tức nó gán người này tốt, người
kia xấu ngay. Thế thì trí tuệ hiểu rõ bản chất là gì, là có thể không phải, có thể chẳng
có vấn đề gì hết. Không bị lừa về hình tướng nữa, hiểu bản chất xấu tốt cũng chỉ là
tương đối thôi. Ông già thì rất xấu trong trường hợp này, nhưng tốt trong trường hợp
khác. Đó là loại trí tuệ thứ hai. Loại trí tuệ thứ nhất (Đại viên cảnh trí) giúp mình nắm
thông tin mà không phản ứng, loại trí tuệ thứ hai làm mình không mắc kẹt vào thông
tin, mình không buộc nó phải tốt hoặc phải xấu.



i u u
át tr : Loại trí tuệ thứ ba là loại trí tuệ phân biệt, mình biết tuy rằng không
tốt không xấu nhưng trong hoàn cảnh này thì cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì nên, cái gì
không nên. Tuy những người khổ, những người sướng thực ra cũng là những người
khổ thôi, người sướng chẳng qua sướng hơn một chút về hình thức, vật chất nhưng về
tinh thần có khi ông khổ còn sướng hơn ông sướng. Nhưng mình biết trong hoàn cảnh
này mình nên giúp thế nào, tại sao lại giúp? Giúp ai và giúp như thế nào. Đấy gọi là trí
tuệ phân biệt, mình không nói hai ông như nhau, tôi không gặp hai ông nữa. Cái ông
giàu đến thì mình bảo “à, ông khổ về tinh thần” thì mình giúp về tinh thần, ông nghèo
đến thì mình giúp về vật chất, tức là mình có khả năng phân biệt đúng đắn, không bị
mắc lừa. Ví dụ thanh niên đuổi ông già thì mình hỏi những người xung quanh xem tại
sao? Thì mình hiểu, mình phân biệt được. Mình phân biệt đâu là tốt là xấu trong hoàn
cảnh này, nhưng ngày mai ông già về nhà hy sinh cơm áo cho con cái thì mình cũng
phân biệt xấu tốt trong hoàn cảnh mới. Trí tuệ phân biệt là trí tuệ mình phải rèn luyện
trong cuộc sống này, phải có kinh nghiệm sống mới có sự phân biệt ấy, phải vào đời,
phải sai lầm mới có được kinh nghiệm đúng. Cái trí tuệ hiểu biết mọi việc theo đúng
bản chất thì sai đúng đều như nhau, nhưng trí tuệ kia là mình vào đời mình sống, phải
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sai đã, sai nhiều lần đi đã, xong rồi sửa, rồi học những bài học, rút kinh nghiệm. Đây
chính là trí tuệ thứ ba, mà người tu tập hướng đến.


g tá tr : Loại trí tuệ thứ tư là trí tuệ bình đẳng, bình đẳng là thấy mọi
người hay mọi vật đều đáng trân trọng như nhau. Không phải là người giàu tôi không
giúp tý nào, người nghèo tôi mới giúp. Ngày xưa, thời đức Phật, có hai học trò, một
ông Tu bồ đề và một ông Ca diếp là hai vị A la hán rất giỏi, thế nhưng hai ông ấy vẫn
chưa tập đến đoạn có trí tuệ bình đẳng. Một ông chỉ suốt ngày ăn xin nhà giàu, ông
nghĩ rằng nhà giàu thì đời này họ làm ăn buôn bán đủ thứ có thể gây ra nhiều nghiệp
xấu rồi, thế nên tôi phải đến nhà giầu để họ bố thí cho tôi, để họ bớt nghiệp xấu đi. Còn
ông Ca diếp thì nghĩ người nghèo rất nhiều nghiệp xấu, nghiệp xấu nhiều thì mới
nghèo, nếu họ nhiều nghiệp tốt thì đã giàu có rồi, nên ông chỉ chuyên đến xin nhà
nghèo thôi, ông nghĩ rằng nhà nghèo bố thí cho ông sẽ được tích phước nên họ bớt khổ
trong tương lai. Theo mọi người thì hai ông, ông nào đúng ạ? Cái trí tuệ phân biệt sẽ
cho biết hoàn cảnh nào thì ông nào sai, hoàn cảnh nào thì hai ông cùng đúng, hoàn
cảnh nào hai ông đều sai, ở trong hoàn cảnh nào cần giúp ai và giúp như thế nào. Trí
tuệ hiểu rõ bản chất thì hai ông đều như nhau, hai ông đều còn thiếu hiểu biết, còn
phân biệt giàu nghèo, chỉ giúp người giàu hoặc người nghèo, đó là thiếu hiểu biết. Trí
tuệ như tấm gương thì nó chẳng nói gì hết, tôi ghi nhận có hai ông, một ông đến nhà
giàu, một ông đến nhà nghèo, hết, chỉ ghi nhận thôi. Trí tuệ bình đẳng thì nói hai ông
này không bình đẳng, hành xử không bình đẳng, đáng ra nên giúp hết mọi người.
Nhưng mà đối với tôi thì tôi đối xử bình đẳng với hai ông này, tôi khuyên ông Tu Bồ
đề là ông nên đến nhà nghèo đi, khuyên ông Ca diếp ông nên đến nhà giàu đi. Bình
đẳng là mình đối xử bình đẳng với mọi người, vì mình hiểu thực ra bản chất tất cả mọi
người bình đẳng như nhau.



Còn một loại trí tuệ cuối cùng, đó là T à
ở tác tr . Là loại trí tuệ giúp mình hoàn
thành bất kỳ những gì mình muốn, làm được bất kỳ điều gì cần làm. Trong nhà phật có
5 loại trí tuệ như vậy, thành sở tác trí đặc biệt dành cho những người vào đời, làm
những điều cần làm, nhưng nếu không có 4 trí tuệ kia thì cũng không làm được. Thật
ra không thể có một cái được, cần có cả bốn cái còn lại. Thế nên lâu nay mình chỉ nói
quanh quanh, không nói về thành sở tác trí là vì vậy, mình phải chuẩn bị cái tâm thái
đầy đủ thì mình mới làm được cái mình cần làm, ví dụ mình cần phải biết được là cái
gì mình cần làm, đúng không. Cái trí tuệ làm được cái cần làm thì nó luôn làm được
cái cần làm, nhưng trước đó nó phải biết được cái gì cần làm, cái gì không cần làm, đó
là trí tuệ phân biệt rồi. Nếu không có trí tuệ phân biệt thì mình toàn làm cái không đáng
làm. Nếu muốn có trí tuệ phân biệt đúng đắn thì cần phải có trí tuệ biết rõ bản chất, nếu
không thì mình sẽ phân biệt sai, trong hoàn cảnh này thì đúng trong hoàn cảnh khác lại
sai. Nếu không có trí tuệ hiểu rõ bản chất mình cứ bắt nó đúng theo phân biệt kiểu của
mình. Ví dụ thế này nhé, mọi người bảo Bác Hồ là tốt hay xấu?

Mọi gười: Tốt ạ.
Tro g Suốt: Quá tốt đúng không ạ. Thế nhưng những người bên kia chiến tuyến chẳng ai nói
tốt cả, đủ các loại bài bôi bác Bác Hồ. Đối với mình thì Bác là vĩ đại rồi, nhờ có Bác mình có
ngày hôm nay, có hội trường này, có cơm ăn áo mặc … nhưng với những người con của các
sỹ quan chết trận phía bên kia, họ chẳng nghĩ tốt về Bác đâu. Trí tuệ phân biệt là đúng với
hoàn cảnh này, không đúng với hoàn cảnh khác. Đứng giữa đám con của sỹ quan nước ngoài,
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ta không thể hô Hồ Chủ Tịch muôn năm được. Tôi có trí tuệ phân biệt, tôi sẽ im lặng, ví dụ
thế. Thế nên để nói rằng muốn có trí tuệ kia thì phải có trí tuệ khác đi trước, vì thế mình cứ nói
dần nói dần thôi. Hôm nay mình nói về trí tuệ gì, hôm nay mình nói về trí tuệ không mong đợi
và chấp nhận điều xấu có thể xảy ra, trí tuệ đấy chính là tri tuệ hiểu bản chất mọi thứ đó, hiểu
bản chất mọi thứ là bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra hết. Có thể có hôm nào đó, mình nói
thêm về phân biệt hay Thành sở tác trí. Nhưng mà phải đi trước như thế này, không có loại
nào có thể thiếu loại khác được đâu, loại nào cũng cần những loại còn lại. Hôm nọ mình nói về
bình đẳng, nói về kiêu hãnh, về định kiến đó, là mình nói về bình đẳng đó.
Một bạ : Em còn thắc mắc nữa ạ, như anh nói là không nên bám chấp, nhưng đa số chúng ta
khi mà người khác hành động không như chúng ta muốn, thông thường chúng ta thay đổi thái
độ của mình đối với họ, tức là cái hành động của mình bị ảnh hưởng theo. Tức là cái hành vi
của người ta ảnh hưởng đến thái độ của mình. Vậy để làm thế nào, tập thế nào để thái độ của
mình không bị ảnh hưởng bởi hành vi của người ta. Dù cho họ có tốt xấu hay như thế nào thì
mình vẫn giữ nguyên được thái độ của mình. Cái thứ hai là đa số mọi người đều có một cái
tôi, cái tôi rất là cao, thì mình có bài tập thế nào hay hiểu biết thế nào để hạ thấp cái tôi của
mình xuống một chút?
Trong Suốt: Câu hỏi đầu tiên của em là làm thế nào để người ta đối xử xấu với em mà em vẫn
đối xử tốt với người ta đúng không?
iế c

bạ

: Tức là thái độ của mình…

Tro g Suốt: Thái độ tốt với người ta, Trong Suốt nghĩa là thái độ của mình thế nào không
quan trọng lắm, quan trọng là thực tâm mình thế nào. Chứ đôi khi người ta xấu với mình thì
mình phải tỏ thái độ lại để người ta nhận được bài học chứ không phải lúc nào cũng cười vui
vẻ là tốt đâu. Thế nên người xấu đối với mình, nên có thái độ đủ xấu để họ học ra được cái gì
đó. Ở đây anh không nói cách làm thế nào để có thái độ tốt, anh không cho thái độ tốt xấu lúc
nào cũng hay, mà là có thái độ phù hợp. Với mỗi hoàn cảnh, hoàn cảnh này cần mắng chửi thì
mắng chửi, cần khen ngợi thì khen ngợi, cần mặc kệ thì mặc kệ. Nhưng mình có cái tâm phù
hợp thì nên, cái tâm không muốn hại ai hết, cái tâm chấp nhận mọi cái xấu xảy ra. Vì nó là sự
thật, cách tập anh nói rồi, khi em giúp người ta mà em trông đợi vào cái tốt, thì ngay lập tức
nghĩ rằng cái xấu có thể xảy ra, người ta có thể quay lại mắng chửi mình, và mình chấp nhận
điều đó, trong khi mình vẫn cố hành động tốt. Khi mình tưởng tượng cái không tốt, chính là
cái tâm mình không mong chờ rồi. Em tập cái tâm không mong chờ, còn bề ngoài vẫn như
bình thường, mình vẫn làm, vẫn mong thấy kết quả, em vẫn làm cho người ta thấy cần làm
đúng, nhưng bên trong em khác, không mong chờ nữa.
Em đã hiểu “Trong Suốt” chưa, “Trong Suốt” là hành xử của em vẫn thế, vẫn có thể cáu
giận, quát mắng, khi cần vẫn mặc kệ, nhưng cái tâm của em khác rồi, tâm của em vì người
khác rồi, chính là tâm từ bi, không mong chờ. Nên mấu chốt là tâm của mình thế nào, còn thái
độ của mình là tùy duyên, tùy hoàn cảnh. Thái độ của mình là cái gì tốt nhất cho người ta, như
mắng chửi, giận giữ, bỏ đi… hay chê bai mấy câu để khích tướng người ta… thiếu gì cách.
Nhưng mấu chốt là mình tập cái tâm của mình, mình có mong chờ không? Kiểm tra nó xem,
nếu có mong chờ thì nhớ nhắc mình mọi thứ không lường trước được, điều xấu vẫn có thể xảy
ra. Nên mong chờ, bắt buộc là không cần thiết, còn hy vọng thì được. Mình có thấy là mình vì
người ta thật không, hay vì mình. Nếu vì mình thì mình chỉ làm cái tôi của mình to lên thôi,
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nên tốt nhất là không vì mình. Còn về hình thức thì vẫn vậy, vẫn cho đi lấy lại, đó là cách tập
“trong suốt” trong cuộc đời bình thường.
Câu hỏi thứ nhất của em đúng không, làm thế nào để người ta có thái độ xấu, còn mình
vẫn có thái độ tốt đúng không? Anh bảo không cần thái độ tốt, cần có thái độ phù hợp, cách
tập là có cái tâm đúng, không mong chờ, là tâm vị tha. Câu hỏi thứ hai là cái tôi đúng không,
chắc phải có buổi riêng. Trong nhà Phật gọi là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, là
cái tôi đó. Cái tôi kể cả mình có làm nó bé đi thì nó vẫn hết sức nguy hiểm, chứ không phải bé
đi là tốt đâu. Thế nên nhà Phật đưa ra con đường giải quyết hoàn toàn, trọn vẹn, còn nếu em
muốn làm nhỏ nó đi có thể tập cách khiêm tốn, nhẫn nhục, kiên nhẫn, không cần đến nhà
Phật… nhưng cái bé đi đó thì nó chỉ đợi cơ hội để to lên ngay, giống như em tập khiêm tốn đi
thì vô nghĩa nếu trong lòng em còn tự cao, cơ hội đến cái là bùng lên ngay. Nên là có thể trong
những lần sau sẽ nói về việc giải quyết cái tôi thế nào ở cả hai góc độ, góc độ tương đối là làm
bé nó đi, kiểu gì cũng phải làm bé nó đi và góc độ thứ hai là tuyệt đối, làm nó tan biến đi như
thế nào? Nhà Phật có phương pháp làm nó tan biến, chắc phải có chủ đề riêng vì nó rộng lớn
lắm. Theo nhà Phật kẻ thù lớn nhất cần tiêu diệt là “ cái tôi”.
Môt bạ : Em muốn hỏi một chút ngoài chủ đề hôm nay, như anh nói có những vấn đề có sự
mâu thuẫn ấy, em thấy có nhiều sự mâu thuẫn nhưng em hiểu những khái niệm của nhà Phật,
ví dụ anh có nói về ý nghiệp, tức là ý nghĩ của mình cũng sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ cái gì
đó, ngoài vũ trụ, ý nghĩ có năng lượng của nó, ý nghĩ mình có thể thay đổi cái đó đúng không
ạ?
Tro g Suốt: Đơn giản hơn theo luật nhân quả thôi, nhân là ý nghĩ thì quả là một cái gì đó.
iế c bạ
: Tức là em có đọc và xem cái mà rất nhiều người thành công trên thế giới
có đúc kết và viết thành quyển sách tương tự, luật hấp dẫn ý. Tức là khi mình khao khát cái gì
càng lớn, mình càng nghĩ đến nó nhiều thì mình càng dễ đạt được nó. Thế thì ví dụ như anh
nói về chủ đề mình không nên mong cầu, không nên bám chấp quá vào kết quả của nó. Tức là
mình đang hướng đến hạnh phúc, thành công mà mình biết có khả năng không thành công thì
cái ý nghĩ đó mâu thuẫn với nhau, liệu suy nghĩ đó c n sức mạnh không? Em đang băn khoăn
về việc đó.
Tro g Suốt: Thế bây giờ em đang thiếu thứ gì?
iế c

bạ : Em đang thiếu tiền bạc.

Tro g Suốt: Em ngồi ở nhà nghĩ về tiền đi, một tháng xem tiền có về tay em không?
iế c

bạn: Không có ạ.

Tro g Suốt: Cái người viết quyển sách về lực hấp dẫn ấy, họ thiếu một cái hiểu biết quan
trọng rằng là luật nhân quả chi phối mọi thứ. Em muốn có tiền phải gieo nhân mới có tiền.
Nhân gồm có thân – khẩu – ý, tức suy nghĩ, lời nói và hành động. Chứ không phải ý không, họ
quên mất hai phần kia, họ chỉ nghĩ ý là xong, kết quả là em ngồi nghĩ một tháng và không thấy
tiền. Em nghĩ xong thì thân em phải hành động, khẩu em phải nói thì may ra tiền mới đến tay
em được, đúng không? Quyến sách đó hơi dở ở chỗ đó, nó quên mất nghiệp gồm thân khẩu ý,
nên nó chỉ nghĩ ý là đủ, còn khẩu và thân nữa. Đấy là đầu tiên để suy nghĩ kiểu đó, thứ hai là
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việc mình nghĩ về điều xấu thì cuộc đời mình có xấu đi đâu? Đúng không? Ví dụ mình giúp
người ta nhưng mình nghĩ người ta phá hoại mình thì liệu người ta có phá hoại mình không?
Theo em thì sao. Ví dụ Anh vừa giúp em xong, liệu ngày mai em có quay lại mắng chửi anh
không?
iế c

bạ

: Có thể.

Tro g Suốt: Có thể có, có thể không, bởi vì nó có thể có và anh chấp nhận rồi. Nên cái đó là
hiểu biết, cái nghiệp của anh là nghiệp hiểu biết. Khi giúp em anh hiểu là có thể em quay lại
mắng anh thì anh gây nghiệp có hiểu biết, đúng không? Nghiệp của anh là vừa giúp em vừa có
hiểu biết. Một nghiệp tốt thì nói chung quả tốt, anh gieo một nghiệp là giúp đỡ có hiểu biết thì
anh thấy chẳng có lý do gì để nhận quả xấu hơn quả giúp đỡ và quá kỳ vọng. Giúp đỡ mà quá
kỳ vọng là giúp đỡ không hiểu biết. Giúp đỡ không hiểu biết thì tất nhiên là không tốt bằng
giúp đỡ có hiểu biết rồi. Anh nói hiểu biết ở đây không phải là hiểu biết thế gian mà là hiểu
biết chân lý. Nên khi anh giúp mà có hiểu biết vẫn tốt hơn. Nếu giúp đỡ mà em nghĩ: thôi,
chắc chắn nó phải tốt, chắc chắn người ta phải cảm ơn mình, việc này chắc chắn sẽ tốt lên, thì
là thiếu hiểu biết. Hiểu biết là nếu em nghĩ rằng tôi sẽ cố hết sức để nó tốt lên, nhưng tôi chấp
nhận rằng có thể có một khả năng nó xấu đi. Đâu có mâu thuẫn gì đâu? Đúng không? Câu
chuyện của em vì em bị ảnh hưởng bởi quyển sách nói rằng cứ nghĩ là được, quyển sách đó
anh nói là sai lầm, suy nghĩ chỉ chiếm 1/3, là một phần nhỏ thôi, mình phải có hiểu biết, hành
động, lời nói nữa. Khi em bị ảnh hưởng bởi quyển sách, em bắt đầu nghĩ rằng nghĩ tốt sẽ được
cái tốt, nghĩ xấu bị cái xấu, cái đó phải phá bỏ đi, cái suy nghĩ đó là suy nghĩ thiếu hiểu biết.
Nghĩ tốt cái xấu vẫn có thể đến, cần phá bỏ cái suy nghĩ mà rất nhiều người đang tin là cứ nghĩ
tốt là sẽ tốt. Mọi thứ đều theo nhân quả. Nhân quả gồm có thân – khẩu – ý, nên mình chỉ nghĩ
không thôi mà không có hành động, lời nói thì không có kết quả đâu, đó là cái thứ nhất. Cái
thứ hai là nghĩ về những chuyện xấu một cách hiểu biết, chấp nhận thì đó là trí tuệ chứ không
phải là nghĩ xấu. Đấy là hiểu biết. Khi mình nghĩ về chuyện xấu mình chấp nhận nó, bảo đây
là một khả năng, chứ không bảo đây là một chuyện chắc chắn xảy ra, như vậy cái nghiệp của
em là nghiệp có trí tuệ chứ không phải nghiệp của người nghĩ xấu, em nghĩ và vẫn chấp nhận
nó mà. Còn ngược lại em bảo chắc chắn phải tốt thì đấy là không có hiểu biết. Hoặc em bảo
chắc chắn phải xấu cũng thế, hai cái tương đương nhau. Đều là thiếu hiểu biết hết, đơn giản là
tôi sẽ cố hết sức nhưng cái xấu có thể xảy ra. Thế thôi, đấy là hiểu biết.
iế c bạ
: Em muốn hỏi, giả sử suy nghĩ đó rất đồng nhất, ví dụ người cực kỳ khao
khát một vấn đề gì đó, tất nhiên ngoài suy nghĩ người ta sẽ hành động. Người ta hành động đủ
mọi cách để người ta đạt được cái đó và cái xác suất, ví dụ như anh nói cái suy nghĩ nó chiếm
1/3 trong cái đạt đến đích nếu trong cái suy nghĩ đấy kèm theo một suy nghĩ r ng điều đó có
thể không xảy ra thì điều đó có làm giảm sức mạnh của suy nghĩ đó đi không? Ý em là thế.
Trong Suốt: Cái việc nó có thể không xảy ra là sự thật, mình không thể chối từ sự thật. Mình
có làm gì thì làm cũng không chối sự thật được. Nên là nếu mà em nghĩ được như thế thì em
chỉ có lợi, vừa mong muốn vừa có hiểu biết. Mà quay lại anh đi, anh làm kinh doanh, anh
mong muốn anh thành công, nhưng anh chấp nhận ngày mai anh vào tù thì liệu ngày mai anh
có vào tù không?
Các bạ : Có thể có, có thể không.
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Tro g Suốt: Anh sẽ cẩn thận, cẩn thận hơn đúng không? Anh hiểu rằng có thể tôi sẽ vào tù
nên tôi sẽ cẩn thận. Hành động của anh phải cẩn thận, thật ra nó làm anh cẩn thận hơn, chứ nó
không làm anh nhụt chí đi. Nó làm anh cẩn thận hơn. Khi em giúp một người mà em biết
người ta có thể phản lại em thì em cẩn thận hơn chứ, đúng không? Em cẩn thận hơn trong cách
hành xử của em chứ. Nên cái này giúp mình khi có hiểu biết bao giờ cũng cẩn thận hơn, không
hiểu biết gì thì mới là không cẩn thận, đấy. Không hiểu biết gì, chắc chắn sẽ chủ quan, chủ
quan là không cẩn thận rồi, đúng chưa? Còn có hiểu biết là mình cẩn thận nên hành động của
mình càng chính xác, khéo léo hơn. Đâu có vấn đề gì đâu, có hiểu biết còn tốt hơn vì mình
biết, “à, có khả năng 5 phút nữa có hòn đá rơi vào đầu”, thế thì tôi cẩn thận đội mũ bảo hiểm.
Hiểu biết về cái xấu chỉ làm người ta cẩn thận hơn thôi chứ không làm cho cái xấu xảy ra đâu.
Hiểu biết về cái xấu, chỉ là hiểu biết thôi mà, nó làm ta cẩn thận hơn chứ, làm sao làm cái xấu
xảy ra được. Thế nên nếu mình tin vào những suy nghĩ kiểu đó, vấn đề của em là tin vào suy
nghĩ phiến diện là nghĩ cái gì được cái đó, thế nên mới nghĩ cái xấu được cái xấu. Nghĩ về cái
xấu trong sự hiểu biết thì không gọi là xấu nữa, người ta gọi là hiểu biết, dẫn đến tỷ mỷ, cẩn
thận hơn, kết quả xảy ra có thể tốt hơn.
Một bạ : Từ câu hỏi của anh, em có câu hỏi ngoài lề một chút, cái này em cũng băn khoăn
rất lâu rồi. Phật có nói mình không nên kỳ vọng, không nên mong cầu cái gì đó xảy ra. Nhưng
trong kinh doanh mình luôn luôn đặt mục tiêu, mình luôn luôn đ i hỏi phải xảy ra. Thì em
thấy có điều gì đó rất mâu thuẫn.
Tro g Suốt: Đúng, tại vì đây là những từ dễ bị nhầm lẫn, từ em nói là từ kỳ vọng, dễ nhầm
lẫn. Ví dụ nhé, mình đi giúp mọi người, mong cầu đó có tốt không? Mong muốn giúp mọi
người thực sự tiến bộ. Nên bảo không mong cầu gì, đâu có đúng. Mong muốn giúp mọi người
thành công, tiến bộ tốt chứ, đúng không? Nên nếu hiểu câu đó, đừng mong cầu gì nữa thì là
chẳng hành động gì hết, thấy giúp người khác được cũng chẳng giúp nữa. Thế nên hiểu câu đó
như thế này mới là đúng này, không phải là không kỳ vọng, không mong muốn gì nữa, tôi
luôn mong muốn điều tốt nhưng tôi đừng bắt buộc nó phải xảy ra. Bởi sự thật là không có gì
bạn có thể bắt xảy ra theo ý bạn được, đó là không kỳ vọng đấy. Kỳ vọng là gì? Là một cái
bám chấp bắt buộc một cái gì đó phải xảy ra. Từ này rất dễ hiểu lầm, ai cũng nghĩ đạo Phật là
yếm thế, rồi đủ các thứ đúng không? Yếm thế, tránh đời, khuyên người ta sống co tròn lại. Đó
là cách hiểu sai, vì Việt Nam mình chỉ có dòng tu của những tu sỹ là chính, như là lên núi
tránh đời, ngồi một góc ăn chay niệm Phật, bây giờ biến tướng một chút là đi cúng bái lấy tiền.
Việt Nam mình không có dòng tu của những tu sỹ hoạt động, cái đó ở Tây tạng có. Ở Tây
tạng, một vị tu sỹ có thể lấy vợ đẻ con, làm vua, gây chiến tranh, bảo vệ đất nước. Đạo Phật
không chỉ hướng người ta ngồi một chỗ đâu, mà còn hướng người ta hoạt động, nhưng hoạt
động phải khéo léo, phải bắt nguồn từ từ bi, phải có trí tuệ. Đỉnh cao của đạo Phật ở Tây tạng
là Kim Cương thừa, làm thế nào để tôi hoạt động có ba điều đó. Thông thường đạo Phật ở Việt
Nam mình chỉ nghe đến hai điều trí tuệ và từ bi đúng không? Phật là ông cúi đầu thế này,
khoanh tay, nói đến Phật là trí tuệ và từ bi. Nhưng nếu mọi người đến thăm phòng của mình ở
cơ quan thấy một ông Phật nhảy múa trong lửa, một tay cầm trùy, tay cầm dây thòng lọng,
xung quanh bốc lửa, có con mắt ở đây, miệng có hai cái răng nanh. Trông kinh không, hình
dung đi, đấy là Phật đấy, một vị Phật ở Tây tạng. Ngài Kim Cương Thủ bồ tát, một vị Phật của
sức mạnh. Thế thì phật giáo Tây tạng, hay phật giáo Kim cương thừa nói chung nhắm đến ba
mục tiêu: Trí tuệ, từ bi và hành động, chứ không phải trí tuệ và từ bi không, ngồi một chỗ.
Phật giáo Kim cương thừa hướng đến hành động, nhưng hành động có trí tuệ, từ bi và sự khéo
léo chứ không phải là không hành động gì. Nên là nó hoàn toàn không mâu thuẫn gì với cuộc
đời này hết, nó thâm nhập vào cuộc đời này như một người bình thường. Một vị sư Tây tạng
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có vợ con, làm kinh doanh giàu có, thậm chí ngày xưa có những vị vua giác ngộ, hàng phục
những nước láng giềng. Đâu phải đạo Phật chỉ ngồi một góc đâu, nhưng những cái đó ít được
truyền sang Việt Nam nên mọi người ít thấy được. Nên đạo Phật nhiều người thấy nó như co
lại. Cá nhân mình tập theo Kim cương thừa, thế nên mình có ngày nói chuyện hôm nay, mình
đi vào đời, lấy vợ đẻ con, kinh doanh đủ thứ, mình cũng có những tính xấu. Một ông sư lên
chùa thì khó có tính xấu, nhưng đã vào đời thì động chạm đến quyền lợi tất cả những người
khác, cái người mà thích mình thì sẽ khen ngợi mình, ghét mình thì sẽ nói xấu mình, nên đi
vào đời cần cả ba cái: trí tuệ - từ bi – khéo léo. Tất cả những buổi nói chuyện của mình từ xưa
đến nay mục đích là để hướng câu chuyện đến đoạn đó. Chứ không phải tôi ngồi nghe ông
Trong Suốt để thành người tốt, không phải. Người tốt mới chỉ được 1/3 cái đó, mới được từ bi
thôi. Mình sẽ dùng các phương pháp khác nhau để phát triển cả ba điều đó trong con người
mình. Mình phát triển bằng cách nào? Không phải là tránh đời mà là dùng chính những câu
chuyện trong cuộc đời này, chuyện gia đình, chồng con, bạn bè, công việc, kinh doanh, giúp
đỡ để phát triển trí tuệ - từ bi – khéo léo trong đời mình. Đấy là con đường Trong Suốt, mình
làm nó mà không cần ai biết mình đang làm điều đó, đó chính là vào đời, vào đời mà nói tôi là
Phật tử đây, tôi làm điều tốt cho cuộc sống đấy, thì mình cực kỳ bị ngăn ngại trong cuộc sống,
đúng không? Đó là nền tảng của những buổi nói chuyện này, mình không phấn đấu thành
người tốt, mình ngồi đây phấn đấu trở thành người trí tuệ - từ bi – khéo léo. Người tốt không
cần ngồi đây cũng được, lên chùa thành người tốt ngay. Hay đơn giản là làm cuộc sống bớt va
chạm đi, cái tốt đó cũng chưa phải là cái tốt, cái tốt đó mà gặp hoàn cảnh xấu là xấu ngay,
thiếu hiểu biết sao tốt được, còn bị ngăn ngại làm sao mà tốt được. Nhưng mà tại sao mình nói
nhiều về cái phần đừng mong chờ, đơn giản là mọi người hay mong chờ, đúng không ạ? Nên
hôm nay tôi tập trung vào cái đừng mong chờ, thế thôi. Tôi nhấn mạnh vào cái đó vì mọi
người hay mong chờ quá, thói quen rồi mà, từ bố mẹ mình truyền cho mình, anh chị em cô
bác… truyền cho mình, mong đợi cái gì đó buộc phải xảy ra, nếu không xảy ra thì khó chịu,
thế nên mình nhấn mạnh vào cái đừng mong chờ. Chứ giả sử mình là ông sư, mình sẽ nói về
hoạt động như thế nào? mình sẽ nói từ bi thực sự không phải là ngồi một chỗ cầu nguyện, mà
là đến tận nơi giúp người ta. Tại sao Quan âm bồ tát nghìn tay nghìn mắt, là để giúp được rất
nhiều người. Nếu mình là sư thì hoàn cảnh như thế này mình sẽ nói là “à, các vị đừng nghĩ thế
này tuyệt vời, khi nào chưa đến tận nơi giúp mọi người được thì các vị may ra chỉ được 2/3, có
trí tuệ và từ bi thôi, chứ các vị chưa có năng lực, khéo léo hoạt động.” Nhưng đó là vấn đề
khác, ngày hôm nay những người vào đời hay mắc lớn nhất là hay mong đợi quá, làm cái gì
cũng mong đợi kết quả như ý mình, nếu không được thì đau khổ, thì mình nói nhiều về khía
cạnh thôi mong đợi, tốt nhất đừng mong đợi. Đó là lý do hôm nay mình nói câu chuyện này.
Một bạn: Em có hỏi chút vấn đề bên ngoài, bình thường em hay được mọi người khen, nhưng
có người nói lời khen là kẻ thù của rèn luyện bản thân, có người nói lời khen giúp mình tự tin
hơn, đôi khi lời khen giúp nâng người khác lên rất nhiều, làm người được khen có động lực
phát triển hơn. Vậy hai cái này có mâu thuẫn gì nhau không ạ?
Trong Suốt: Theo em có mâu thuẫn không?
iế c

bạ

: Em chưa hiểu lắm.

Trong Suốt: Đứa bé mà được khen nó rất khác. Ở đây có đứa bé, nó chạy đâu rồi nhỉ. Mình
có một đứa cháu. Đấy, một đứa bé mà được khen thì nó thay đổi nhanh lắm, chê nó thì lâu
lắm. Khen nó xem. Bây giờ không nói đứa bé, nói đến đồng nghiệp xem. Khi cần được khen
thì khen, khuyến khích họ. Thế nhưng tất nhiên có những người có xu hướng tự cao tự đại,
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mình khen họ chỉ củng cố cái xấu trong họ. Thế nên, ở đây vấn đề cuối cũng cũng chẳng phải
nằm ở lời khen. Nếu khen là xấu thì khen ai cũng xấu đúng không? Thế mà có người được lợi
người thì không. Nếu khen là tốt thì khen ai cũng phải tốt nhưng tại sao có lời khen lại bị hại.
Vấn đề ở đây là trí tuệ, hoàn cảnh này thì nên dùng cái gì. Ví dụ: những người có xu hướng tự
tôn, tự tôn mình cao lên cho mình quan trọng, thì lời khen làm củng cố tính tự tôn đó, hay
nhân viên mình cũng thế thôi, một số người có tính tự tôn mình hay chê lắm; ngược lại, những
người có xu hướng tự ti, đánh giá thấp mình, nhiều người lắm, vợ mình chẳng hạn, thì mình
hay khen lắm, khen từ sáng đến tối vì mãi chưa vượt qua được tự ti của chính mình.
iế c

bạ

: Nhưng vợ anh có tu tập mà?

Trong Suốt: Có tu tập nhưng tự ti ăn sâu quá rồi. Có người thì tự tôn lúc này, tự ti lúc khác.
Thế nên mình cần có trí tuệ. Đấy là nói chung như thế. Với người tu tập thì nói chung khen là
không tốt. Lúc đầu động viên thì được, nhưng đến một lúc nhất định thì khen là không tốt. Ở
đây phải có một số kỹ thuật phòng thủ trước lời khen. Mọi người muốn nghe không ạ. Tại sao
đến một lúc nhất định thì khen đối với tôi bây giờ là không tốt, tôi phải phòng thủ trước những
lời khen. Tại vì cái tự tôn đã tồn tại quá lâu rồi, khen một cái là tự tôn to lên ngay. Phòng thủ
như thế nào? Có nhiều cách lắm. Bắt đầu tốt nhất là: Khi người ta khen mình, thay vì mình so
sánh với người ta thì mình so sánh với người giỏi hơn mình. Ví dụ khen sao anh đánh đàn giỏi
thế, so với Đặng Thái Sơn tôi chỉ là muỗi. Mình nghĩ thế thật. Người ta vừa khen mình, ngay
lập tức tìm ra đối tượng hơn mình để so sánh. Phản ứng đầu tiên không phải mình vĩ đại, mình
thấy mình còn kém cỏi so với ai đó. Nếu ai đó khen mình là người tu tập thì so sánh với đức
Phật thì mình chỉ như ngọn nến trước mặt trời. Dần dần biến thành một thói quen tự nhiên. Tại
vì khi mình được khen, mình thấy mình hay, vì mình so sánh với người kém hơn mình. Mình
mà đi so sánh với những người cao hơn thì mình sao bằng họ được. Đó là cách phòng thủ
nhanh, nghĩ ngay đến người giỏi hơn mình, chỉ cần nghĩ thôi thì tự biết mình quay trở lại với
mình ngay, cái này rất hiệu quả.
Một bạ : Cái khen có một câu chuyện nữa là khi một anh nào đó khen một cô gái “em ơi,
nhìn em xinh thế” cô gái bảo “em cũng bình thường thôi”, lúc này người khen cảm thấy buồn.
Đó là một sự đối lập, ví dụ cô gái trả lời “cảm ơn anh” thì chắc chắn là khác.
Tro g Suốt: Theo em buồn đến từ đâu?
iế c bạ
: Buồn đến từ câu trả lời “em cũng bình thường thôi”, nếu cô ấy trả lời
khác thì sẽ không buồn.
Trong Suốt: Em buồn lỗi là cô gái hay là lỗi của em? Nỗi buồn của em đến từ cô gái hay đến
từ em. Em đang chờ đợi cô gái phải đón nhận được lời khen, đó là mong đợi. Khi mong đợi thì
sẽ đi kèm với buồn ngay, vì người ta không làm theo ý mình. Ví dụ rõ ràng chưa, thế nên đừng
mong đợi nữa, khen là khen, đừng mong đợi người ta phải biết ơn mình vì lời khen. Khen đơn
giản là khen, tôi nói cái tôi cho là đúng. Mong đợi của em làm em buồn, nếu em không mong
đợi thì cô gái ấy nói gì chẳng được. Cô ấy bảo thằng đểu, có thể cô ấy nói thế chứ, em bảo em
rằng khi tôi nói ra câu này tôi không mong đợi cô ấy biết ơn tôi, thậm chí tôi có thể chấp nhận
rằng cô ấy chửi tôi ngay lập tức. Thì đó chính là bài tập, bài anh vừa nói xong. Khi em khen
thì đừng mong đợi và chấp nhận người ta không cảm ơn mà còn bị nói thằng đểu, hay cô ấy
không nói ra nhưng nghĩ trong đầu là thế. Đúng không?
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Quay lại chủ đề một chút, mình muốn giúp đỡ đúng đắn thì mình phải có hiểu biết đúng
đắn, hiểu biết đúng đắn là hiểu biết sự thật rằng bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nên nếu kết
quả không thành hoặc người ta quay lại nghĩ xấu, mắng chửi, hại tôi thì đó cũng là điều có thể
xảy ra thôi, chấp nhận điều đó. Khi chấp nhận rồi thì tôi vẫn cố gắng làm hết sức, hết khả năng
của tôi, nhưng tôi chấp nhận cái xấu nhất. “Trong Suốt” là gì? Tức là cái chấp nhận ấy chỉ
mình biết thôi, Trong Suốt mà. Người ta gặp mình vẫn tưởng là mình cố hết sức được, nhưng
mà bên trong mình biết, tại sao Trong Suốt như thế bởi chỉ khi nào mình Trong Suốt, mình
mới không bị ngăn ngại thôi, mình làm việc hiệu quả. Mình tu tập thì tập có tâm thái như vậy,
không bất ngờ nếu không thành, không đau khổ nếu người ta quay lại mắng chửi mình. Ở đây
nếu mọi người tu tập từ ngày hôm nay thì ít nhất làm mọi người hạnh phúc hơn nhiều, còn sau
đó mới hiệu quả hơn, bởi mình không còn bực tức nữa, bởi khi mình bực tức, khó giúp người
khác lắm. Giúp xong, nó không cảm ơn mình là không muốn giúp nữa, khó giúp người khác
lắm. Đó là mấu chốt câu chuyện ngày hôm nay, mọi người về tập đi đã.
Một cái tập nữa nhưng mà không cần người khác biết là mình chúc lành, chúc thầm trong
lòng, một thói quen mới, gặp ai mình cũng chúc thầm người ta vui vẻ, hạnh phúc, giầu có, giác
ngộ. Thói quen Trong Suốt nốt, chẳng cần kể ra bao giờ hết. người ta gặp mình một lần trong
đời rồi đi mất, không sao hết. Chủ đề hôm nay đến đây là hết rồi, mọi người còn trao đổi thêm
gì nữa không.
____________________________________________________________________________
Lưu ý: Trên đây chưa phải là cách giải quyết tận gốc mọi vấn đề mà bạn đang gặp phải. Nếu
bạn muốn tìm đến một con đường hướng tới tu hành Phật Pháp chân chính có cơ hội giúp vượt
thoát khổ đau. Xin liên hệ với:
Hồng Nhung qua Email – nguyen.hong.nhung.1504@gmail.com
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