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TRÀ ĐÀM:    U N      M   T ÀN    N   T    U  N N N   N  

     

 

Tron  Suốt: Sau các buổi trà đàm về phương pháp chuyển hóa để biến các thói xấu như 

tham lam, sân hận, kiêu ngạo, ganh tị… thành Trí tuệ và Tình thương thì có một số người 

hỏi là nguyên lý nào nằm dưới những phương pháp có vẻ không phải Đạo Phật lắm này?  

 

Nhưng câu trả lời là tất cả đều đến từ trí tuệ nhà Phật. Chắc chắn phải có nguyên lý hết 

sức cơ bản để biến Sân hận thành bông hoa đẹp, ghen tị thành chìa khóa dẫn đến thành 

công chân thật, tham lam thành nguồn gốc của yêu thương và sáng tạo… Đây có thể coi là 

buổi nói chuyện đợt thứ hai sau đợt đầu tiên về các phương pháp giải quyết cụ thể các vấn 

đề cuộc sống như lo sợ hay phá sản giải quyết thế nào (Trà đàm Đằng sau nỗi sợ là sự kì 

vọng/Đối diện với sợ hãi), quan hệ cha mẹ con cái (Trà đàm Khoảng cách giữ hai thế hệ - 

Mâu thuẫn và cách chuyển hóa)… Buổi hôm nay sẽ nói về N ân quả  N    p v   u  n.  

Câu hỏi đầu tiên là ở đây bao nhiêu người tin nhân quả? Bao nhiêu người nghi ngờ nhân 

quả? Nghi ngờ cũng là chuyện bình thường vì đại nghi là đại ngộ, tiểu nghi chỉ là tiểu ngộ 

thôi. Nghi ngờ càng lớn cơ hội giác ngộ cho mình càng lớn nên không vấn đề gì khi mình 

nghi ngờ nhân quả. 

 

M t   n: Ví dụ tự nhiên nhiều khó khăn dồn dập đến như họa vô đơn chí không giải thích 

được. 

 

Tron  Suốt: Ví dụ tự nhiên nhiều khó khăn dồn dập đến như họa vô đơn chí không giải 

thích được là quả k  n  t ấ  n ân đâu.  oặ  n  ều n ân   ả t ấ  quả ở đâu. Trong 

quá khứ chưa từng làm cho ai khó khăn dồn đập đến vậy mà sao giờ lại khó khăn thế? Như 

sếp mình ăn hối lộ mà lên chức vù vù, thậm chí báo chí đến đăng trong khi mình làm ăn tử 

tế vẫn nghèo, gặp nhiều khó khăn hay không giàu như ông ấy. Thế nên nhân quả vô cùng 

khó tin, ai cũng nghi ngờ nhân quả. Xã hội này không phủ nhận nhưng nghi ngờ vì thấy 

quả mà không thấy nhân, có gieo nhân mà chả thấy quả đâu cả. Nếu không tin và hiểu 

nhân quả thì không thể đi theo con đường có trí tuệ, thành công, hạnh ph c trong cuộc đời 

này. Nếu không tin các phương pháp nhà Phật thì làm sao tập các phương pháp nhà Phật 

được? Nếu không tin những nền tảng như nhân quả thì làm sao tập các phương pháp 

chuyển hóa để tiến bộ? Ai mà tin nhân quả thì có thể do đời trước tu hành rồi, hay đời này 

thấy trước mắt gọi là nhân quả nhãn tiền, đã gieo nhân này nên gặt quả này; nếu không thì 

chỉ nửa tin nửa ngờ.  

 

Tron  Suốt: Ở đây có nhiều người tin Phật. Ai tin Phật nhưng không tin lời Phật nói? 

 

M t   n: Em tìm hiểu về Đạo Phật nhưng khi nghe Đức Phật nói về Vô ngã thì không tìm 

hiểu nữa vì không chấp nhận được điều đó. Vô ngã và Vô thường vẫn là câu hỏi lớn còn 

đang phải chiến đấu với bản thân mà chưa thể làm được. 

 

Tron  Suốt: Em nửa tin nữa ngờ vì chưa làm theo lời Phật & chứng nghiệm Vô ngã được. 

Nên tin Phật nhưng thấy Phật nói sai? 

 

B n ấ : Em vẫn hi vọng có một con đường giúp mình hạnh phúc hơn, Đạo Phật là 1 con 

đường nhưng chỉ đến đoạn ấy thôi vì Phật dạy là không sân si nhưng em vẫn thấy mình 

sân si, không bỏ được vì bỏ đi thì thấy không còn là mình nữa, vẫn cứ cố gắng bám vào cái 

ngã bản thân nhất định không chịu từ bỏ.  
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Tron  Suốt: Em cần tìm hiểu thêm để hiểu đ ng lời Phật dạy vì cách hiểu không có cái tôi 

là không đ ng, ngay từ đầu đã hiểu sai. Vô ngã không phải là không có cái tôi mà là không 

có cái tôi trường tồn, cái tôi bất biến, không thay đổi.  

 

Buổi nói chuyện này dành cho những người tin Phật rồi mới có nền tảng nói chuyện 

giống như học toán phải có tiên đề. Câu chuyện về nhân quả có những chuyện rất th  vị và 

kì lạ. Câu chuyện đầu tiên là nguồn gốc lễ Vu lan. Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ có nguồn 

gốc từ một học trò rất giỏi của là Mục Kiền Liên có thần thông vĩ đại như bay lên trời, cưỡi 

trên mặt nước, có thể nhìn xa và rất nhiều điều khác nhưng khi tu hành, có thần thông thì 

Ngài phát hiện mẹ mình đang bị bắt dưới địa ngục và quyết tâm xuống cứu mẹ. Vì có thần 

thông nên việc xuống địa ngục với ông không có khó khăn gì nên ông xuống gặp mẹ. Ông 

gặp mẹ trong hoàn cảnh hết sức đau khổ vì bà mẹ suốt ngày trong lửa cháy thiêu đốt. Khi 

hết bị lửa đốt Mục Kiền Liên gặp mẹ và dâng cho mẹ bát cơm khi thấy mẹ đói quá. Khi 

ông cầm trên tay là bát cơm nhưng đến tay mẹ ông thì bát cơm biến thành một cục than đỏ 

rực nên mẹ không thể ăn được. Dù cho thần thông tuyệt vời nhưng không làm cho mẹ ăn 

được bát cơm và ông cảm thấy rất đau khổ vì đã tu hành đắc đạo thế này mà không cứu nổi 

mẹ mình. Mục Kiền Liên mới gặp Đức Phât và hỏi Đức Phật cách cứu mẹ. Đức Phật mới 

nói là tuy ông có thần thông nhưng không thắng được nghiệp lực vì mẹ ông làm rất nhiều 

điều xấu nên phải chịu quả xấu là xuống địa ngục như vậy. Khi ông đưa bát cơm, nghiệp 

ông tốt là cầm bát cơm nhưng nghiệp mẹ xấu nên biến thành than mất rồi nên muốn cứu 

mẹ thì phải mời các vị Alahán là những vị tu hành giác ngộ đến rằm tháng bảy tổ chức lễ 

cầu siêu, tất cả các vị cùng đọc kinh cầu siêu cho mẹ ông thì mẹ ông mới siêu thoát. Ngài 

làm đ ng như vậy sau một thời gian thì mẹ Ngài lên cõi trời. Sau đó thì đến rằm tháng bảy, 

những gia đình có người thân đã mất cũng muốn cấu nguyện cho người thân họ siêu thoát 

nên tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ.  

 

Như vậy một người tài giỏi như Mục Kiền Liên cũng không thắng được nghiệp lực 

của mẹ mình, không cứu được nghiệp xấu của mẹ dù đã giác ngộ và thần thông tuyệt vời. 

Ngài siêu việt như khi giơ cánh tay ra hàng trăm người ngồi lên tay ngài và Ngài di chuyển 

tất cả sang chỗ khác… Những chuyện này xảy ra thường xuyên thời Đức Phật nhưng mọi 

người biết Ngài chết như thế nào không? Một người giác ngộ có thần thông như Ngài có 

chết bình an như những vị sư chết trên giường rất nhẹ nhàng không? Ngài không như vậy, 

Ngài chết với cái sọ bị vỡ một cách bất ngờ. Khi Ngài đang đi trên đường với một học trò 

thì có hai tên cướp nhảy ra đánh vỡ đầu Ngài và Ngài chết, nghe rất đơn giản, không có gì 

phức tạp ở đây cả. Khi mọi người mang xác Ngài về, mọi người mới hỏi Đức Phật: “thưa 

Đức Phật rất nhiều đệ tử Ngài tu hành không đắc đạo như ngài Mục Kiền Liên, không thần 

thông giỏi như ngài Mục Kiền Liên nhưng họ chết rất bình an, tại sao ngài Mục Kiền Liên 

lại chết bi thảm như vậy?” Đức Phật trả lời trong quá khứ ngài Mục Kiền Liên trong một 

kiếp đã từng nghe lời x i bẩy của vợ, giả làm tên ăn cướp đánh cha mẹ mình bị mù lòa để 

được thừa kế tài sản. Trong một kiếp khác thì ông đánh cá và giết rất nhiều tôm cá. Hai 

nghiệp xấu này cộng lại thì dù đời này Ngài tu hành đắc đạo và làm rất nhiều công đức 

nhưng Ngài vẫn phải chịu quả báo là chết một cái chết bi thảm. Hai câu chuyện cho ta thấy 

là k  n   ó quả xấu n o l   k  n   ó n ân  ủa nó. Ngài Mục Kiền Liên vĩ đại hơn 

nhiều so với ch ng ta thì Ngài cũng gặp quả xấu như thường. Nên khi gặp bao nhiêu 

chuyện khó khăn cũng không có gì bất ngờ cả, chắc chắn phải có nhân ở đâu đấy, không có 

nhân nào thì không thể có quả đấy được. Đức Phật đã nói không có nhân nào mà không 

nở ra quả v  k  n   ó quả n o l   k  n   ó n ân. Trong lịch sử có rất nhiều câu 

chuyện như vậy.  

 

Chuyện vừa xong là một chuyện xấu, bây giờ đến một câu chuyện tốt. Ngày xưa ở Tây 

Tạng thế kỉ thứ 8 có một nhà vua rất hùng mạnh là Trisong Detsen. Ngài đem quân đi đánh 

Mông Cổ, đánh Ấn Độ, đánh Nepal, đánh Trung Quốc, đánh đông dẹp bắc, ở đâu cũng bị 
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Ngài làm cho khiếp sợ đến nỗi tất cả các nước đều cống nạp cho Tây Tạng nhỏ bé. Nhưng 

kì lạ là nhà vua lại có một đức tính là hơi nhu nhược, nghĩa là không quyết định được. 

Trong rất nhiều chuyện thì sự nhu nhược Ngài làm hạn chế sự phát triển Phật Pháp ở Tây 

Tạng. Ví dụ khi Phật Pháp được Ngài Liên Hoa Sanh (Một vị Phật của Tây Tạng và là 

người đầu tiên đem Phật Pháp vào Tây tạng) đem vào Tây Tạng thì rất nhiều lần nhà vua 

đã suýt đuổi Ngài Liên Hoa Sanh ra khỏi Tây Tạng vì nghe lời x i bẩy của các đại thần, vì 

Ngài không quyết định được. Mọi người mới hỏi tại sao một người như vậy lại có thể đánh 

đông dẹp bắc chiến thắng tất cả các nước, một ông vua tính tình không quá mãnh liệt lại 

nhu nhược đôi khi nghe lời dèm pha, có l c bị các quan đại thần lấn quyền tại sao có thể 

đem quân chinh phạt các nước khác như vậy. Mọi người mới hỏi Ngài Liên Hoa Sanh là 

đức vua nhu nhược biết rõ là Phật giáo là đ ng thì tại sao có l c ra quyết định ảnh hưởng 

Phật giáo thì Ngài Liên Hoa Sanh nói là: đức vua đã tích tập rất nhiều nghiệp tốt trong các 

đời trước nên đời này Ngài thắng đối thủ không phải chỉ do ngài giỏi mà do nghiệp tốt các 

đời trước của Ngài nở ra. Khi nghiệp tốt Ngài nở ra thì quân thù gặp chuyện này chuyện 

khác thì tự nhiên thất bại. Mọi người mới hỏi đời trước Ngài làm chuyện gì thì Ngài Liên 

Hoa Sanh mới kể câu chuyện như sau: “Trước khi đức Phật Thích ca tồn tại thì có Đức 

Phật Ca Diếp. Khi Đức Phật Ca Diếp mất thì Đức vua của vương quốc mới xây một bảo 

tháp rất là lớn để xá lợi Phật bên trong cho mọi người thờ c ng.  

 

Thế thì có ba anh em con một người đàn bà cùng tham gia xây tháp, người là kiến tr c 

sư, người là thợ xây… Do công đức việc xây tháp là việc vô cùng quý báu trong việc tích 

tập công đức vì Đức Phật có nói là trông thấy bảo tháp giống như trông thấy tâm của Phật. 

Người nào đi vòng quanh bảo tháp và lễ lạy thì tích tập công đức lớn gấp vô số lần việc 

đem tất cả của cải châu báu trong vũ trụ đi bố thí nên những người xây tháp công đức lớn 

lớn gấp nhiều lần nữa. Trong đời đó ba anh em cùng xây cái tháp. Người anh cả nói với hai 

người em bằng công đức việc xây tháp này anh muốn trong đời sau anh sẽ là một vị vua 

đem Phật Pháp đến một đất nước man rợ để gi p đất nước ấy trở nên hiểu biết trí tuệ. 

Người anh thứ hai nói rằng nếu anh làm như vậy thì em sẽ là ngươi đem kinh điển sách vở 

và trí tuệ nhà Phật đến giảng cho mọi người ở đất nước của anh, người em thứ ba thì nói 

rằng nếu hai anh làm như vậy rồi thì em sẽ là người bảo vệ Phật pháp đánh bại tất cả các 

loại ma quỷ hay con người phá hoại Phật Pháp. Ba anh em sau khi xây pháp đã quyết tâm 

như vậy. Đến năm 700 sau công nguyên tại Tây Tạng, Ngài Trisong Detsen lên làm vua thì 

đem quân đánh thắng khắp nơi dù Ngài không quá xuất sắc, không phải là người quá khỏe 

thậm chí là mất khá sớm (53 tuổi) nhưng vì công đức Ngài vô số nhiều nên tất cả kẻ thù 

đều bị khuất phục. Khi Ngài đánh thắng các nước thì do nghiệp lực lời thề nguyện ngày 

xưa là đem Phật Pháp đến với Tây Tạng nên Ngài quyết định đi mời các vị Thánh tăng ở 

Ấn độ đem Phật pháp vào Tây Tạng vì thời điểm đấy Tây Tạng chưa có đạo Phật mà chỉ 

có đạo Bon - đạo bản địa, đạo thờ rất nhiều quỷ thần, sử dụng những năng lực quỷ thần. Từ 

Ấn Độ Ngài mời được một vị Thánh Tăng tên là Shantaraksita là người đầu tiên đem đạo 

Phật giáo vào giảng giải và thiết lập ở Tây Tạng.  

 

Tuy nhiên khi ngài Trisong Detsen và Shantaraksita cùng nhau xây dựng tu viện 

Samye thì cứ ban ngày xây bao nhiêu thì buổi tối tự nhiên sụp hết. Mọi người không hiểu 

tại sao. Nhà vua hỏi những người có khả năng nói chuyện được với ma quỷ thì được nói là 

ma quỷ ở địa phương không hài lòng với đạo Phật thì cứ ban ngày người xây thì buổi tối 

ma quỷ phá vì thế mà xây mãi không xong. Với sự kiện này thì 25 vị đại thần trong triều 

nói là đạo Phật không được chào đón ở Tây Tạng nên xin nhà vua đuổi vị Thầy giáo Ấn 

Độ về đi.  

 

Nhà vua cảm thấy bối rối khó xử, vì Ngài không phải người dũng mãnh quyết định 

được mọi thứ nên nhà vua nói với Ngài Shantaraksita rằng: ch ng ta không có duyên làm 

Phật giáo tại Tây Tạng, xin lỗi Ngài và mời Ngài về Ấn Độ.  



   u N    p m   t  n    n   t    u  n n n   n  p    

Trong Suốt - 4 - 

Ngài Shantaraksita nói: dù ta là một người giác ngộ nhưng ta không có các thần lực mà 

muốn hàng phục ma quỷ ở Tây Tạng cần thần lực nên xin nhà vua mời một vị thánh tăng 

tên là Liên Hoa Sanh - một vị thánh tăng giác ngộ có đầy đủ thần lực ở Ấn Độ vào đất 

nước ch ng ta trừ ma diệt quỷ.  

 

Nhà vua bảo: Để mời được ngài Shantaraksita ta mất mười mấy năm mà phải tìm khắp 

nơi ta mới gặp được Ngài, còn Ngài Liên Hoa Sanh là ai ta còn chưa biết mà những người 

có khả năng như Ngài ấy thì rất khó tìm, làm thế nào ta có thể gặp được Ngài Liên Hoa 

Sanh? 

 

Ngài Shantaraksita nói: Xin nhà vua đừng lo lắng vì trong đời trước Ngài Liên Hoa 

Sanh là người em thứ ba cùng ch ng ta xây tháp nên bằng lời hứa đấy chắc chắn nhà vua 

sẽ mời được Ngài. Nhà vua cử binh lính đi đến biên giới Ấn Độ thì thấy Ngài Liên Hoa 

Sanh đợi sẵn ở đó và Ngài Liên Hoa Sanh nói ta biết nhà vua các ngươi muốn mời ta đến 

nên Ngài lên đường vào Tây Tạng. Khi Ngài vào Tây Tạng bởi năng lực giác ngộ của Ngài 

những con quỷ ngày xưa phá thì buổi tối đến xây tiếp nên tu viện Samye, ban ngày người 

xây buổi tối quỷ xây. Những con quỷ phá ngày xưa bị Ngài dùng năng lực bắt nó về xây, 

thế là trong một năm một tu viện đồ sộ rộng lớn mà bình thường mất 20 năm nay hoàn 

thành trong một năm. Bây giờ đến Tây Tạng cách thủ đô Lhasa không xa lắm có thể thấy 

tu viện đấy. Đó là một câu chuyện nghiệp tốt trong quá khứ nở ra có thể có kết quả tốt đời 

này.  

 

Ví dụ để ta thấy những người trong đời này tuy bình thường thôi nhưng rất là giàu có, 

bình thường thôi nhưng may mắn hạnh ph c hơn người khác rất nhiều lần thì giải thích thế 

nào nếu không có cái gọi là nhân quả? Một người không giỏi hơn, không thông minh hơn 

chúng ta nhưng có may mắn hơn ch ng ta do trời cho hay nhân quả? Tại sao cùng ngày giờ 

sinh ra có những đứa bé cụt chân cụt tay, sinh ra trong những đất nước rất kham khổ, có 

những đứa bé rất khỏe mạnh bụ bẫm vui tươi. Mới sinh ra đã kịp làm điều gì xấu đâu? Nếu 

không có nhân quả đời trước làm sao có những chuyện như vậy?  

 

Quay lại chủ đề    u n    p đ  t  nh công, bao nhiêu người nghĩ mình tương đối 

thành công? (Một số người giơ tay) Bao nhiêu người thành công do mình cố gắng nỗ lực? 

(Một số người giơ tay) Có nỗ lực có thành công là biểu hiện của nhân quả. Mình nỗ lực 

một cách đ ng đắn đem lại thành công, đó là nhân quả do nghiệp tốt. Nghiệp (Karma) 

nghĩa đen là hành động. Ch ng ta có nghiệp tốt (Hành động tốt) thì ch ng ta có quả (kết 

quả) tốt. Vậy sự cố gắng nỗ lực cũng là một nghiệp tốt. Không phải là đời trước tôi bố thí 

nên đời này cứ thế mà hưởng. Hiểu vậy là thiên lệch, đạo Phật có nhiều cách hiều sai lầm 

như thế. Hoặc hiểu là đời này tôi hạnh ph c đơn giản do đời này tôi làm điều tốt cũng là 

chưa đủ. Người hiện đại ch ng ta phải hiểu không có sự nỗ lực thì nghiệp tốt đời trước 

chưa đủ để ta có kết quả tốt ngày nay. Còn nếu ch ng ta nỗ lực và chúng ta thành công thì 

đó là quả của cả nghiệp đời này lẫn các đời trước. Như vậy có đơn giản không? Hiểu 

nghiệp để thành công có khó quá không? Có cố gắng tốt, có hành động tốt thì có kết quả 

tốt, nhưng tại sao có l c ch ng ta cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại không tốt? 

 

M t   n: Do bây giờ mới gieo nhân và do quả kiếp trước nở ra.  

 

Tron  Suốt: Rất thông minh. Nếu không được như ý thì cứ đổ cho kiếp trước là xong. 

(Mọi người cười) Ví dụ như công việc thì làm tốt nhưng cứ kinh doanh là không thành 

công. Chỉ đổ cho đời trước đã làm cái gì sai và đơn giản quả nở ra là không thành công. 

Nhưng như thế là không đủ. 
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Còn m t đ ều quan trọn  n ưn  xã     ít n ườ  đán    á  ao  đó l   u  n. Duyên 

là các điều kiện. Khi làm một việc thành công hay không do đủ các điều kiện hay không. 

Ví dụ đơn giản mọi người ngồi đây đã làm một việc thành công là muốn đến đây ngồi và 

đã ngồi được ở đây. “Tôi cố gắng đến đây ngồi và ngồi được ở đây”. Phòng sẽ không đông 

thế này nếu trời mưa to tầm tã (Chỉ một số ít sẽ đến dù mưa. Dù là những người khác cũng 

muốn đến nhưng hoàn cảnh không cho phép). Hoàn cảnh là mưa bão to quá không đến 

được dù cố gắng đến, nỗ lực là một chuyện nhưng thành công là chuyện khác. Muốn thành 

công phải đủ duyên nghĩa là muốn thành công phải đủ điều kiện.  

 

Ví dụ muốn đến căn phòng này thành công thì cần điều kiện hôm nay đừng mưa bão 

sấm chớp đùng đùng, hay xe không bị thủng cả hai lốp xe ngay giờ sắp đến đây. Nếu ông 

trời không mưa hay xe không hỏng nhưng đường tắc, hay khu nhà này mất điện, bố mẹ ở 

nhà tự nhiên ốm… việc mình ngồi đây liên quan đến bố mẹ ốm hay gặp chuyện gì đấy, hay 

bạn thân của bố mẹ gặp chuyện nên mình phải về gấp trông nhà, sếp ở cơ quan bảo đến 

làm việc ngay, hay bị cảnh sát giao thông bắt... Vậy việc ngồi đây được liên quan đến cả 

bố mẹ ông bạn mình. Rất nhiều điều kiện khác nhau mình mới ngồi được ở đây. Thế mà 

mình cũng nghĩ rằng mình đến được đây là do mình muốn đến. Mình cố gắng không thành 

công là do nhiều điều kiện không xảy ra được. Nên dù rất cố gắng, thông minh tài giỏi thì 

việc mình làm không kết quả vì chưa đủ điều kiện để kết quả xảy ra.  

 

Một ví dụ khác cố hết sức mà không xảy ra là Yêu đơn phương, là cố hết sức để yêu, 

làm đủ các cách nhưng mà không đủ duyên, không đủ điều kiện để người ta yêu lại mình. 

Ví dụ đ ng l c mình yêu cô ấy thì hình mẫu lí tưởng cô ấy là một anh cao 1.8m, đi ôtô thì 

thôi rồi vì mình không đủ điều kiện, nhưng giả sử một năm sau khi cô ấy yêu người như 

tiêu chuẩn đấy chả có gì tốt đẹp cả thì cô ấy bắt đầu yêu lại những anh chân thật. Thì lúc 

đó mình yêu đơn phương cô khác mất rồi :). Hay có câu nói “Tình yêu là vấn đề của thời 

điểm, đ ng người mà sai thời điểm thì cũng vô nghĩa” trong phim 2046 rất hay. Đây là 

cách phiên dịch chữ Duyên thời hiện đại. Thời điểm đấy hai người chưa sẵn sàng đến với 

nhau nên đ ng người nhưng thời điểm chưa đủ thì chưa đến với nhau, nhưng ở thời điểm 

khác thì câu chuyện đã khác rồi. Rất nhiều người cố gắng đến với nhau mà không đến 

được, yêu nhau nhưng hoàn cảnh không đủ nên vẫn không lấy được nhau. Có khá nhiều 

người không muốn lấy nhau nhưng cuối cùng vẫn lấy.  

 

M t   n: Em muốn hỏi về Nghiệp và Duyên. Nếu không thành công là chưa làm đủ để 

thành công nhưng có một dạng khác là cố gắng đấy nhưng không thành công nên phẩy tay 

bảo là không có Duyên, đổ thừa cho hoàn cảnh. Ví dụ như muốn đến đây nhưng mưa to 

sấm chớp đùng đùng thì bảo là không có duyên nên ở nhà. Nhưng thực ra nếu vẫn muốn 

đến thì có thể dắt xe đi. Vậy làm sao biết thế nào là có duyên, thế nào là không có duyên? 

 

Tron  Suốt: Đôi khi người ta sẽ lấy lí do không đủ duyên nên không làm nữa. Trong 

những duyên để ngồi được tại đây thì có một duyên rất mạnh là Duyên muốn đến đây ngày 

hôm nay, mong muốn đến đây chứ nếu không có mong muốn đến thì dù có đủ điều kiện 

trời đẹp... cũng không đến được. Nghĩa là trong hàng nghìn duyên để ngồi được với nhau ở 

đây thì có một duyên rất mạnh là ý chí nỗ lực phấn đấu của mình, và đừng quên điều đấy. 

Nhiều khi đó là Duyên trội có thể vượt tất cả duyên khác để đến được đây. Nên tùy duyên 

hay hiểu duyên không có nghĩa là mọi thứ cứ kệ đi mà phải hiểu rằng là nỗ lực cá nhân 

mình cực kì quan trọng để quả có thể nở ra (Có chí thì nên).  

 

M t   n: Em có một người bạn. Bạn ấy và chồng cô ấy rất nỗ lực để vượt qua khó khăn 

đến với nhau. Sau khi kết hôn chồng ra nước ngoài cùng mẹ để lấy quốc tịch nước ngoài 

đến bây giờ không liên lạc với nhau nữa và sẽ kết thúc câu chuyện nên bản thân bạn ấy rất 

buồn vì thời điểm khó khăn vượt qua được nhưng đến giờ lại không hạnh phúc. Một câu 



   u N    p m   t  n    n   t    u  n n n   n  p    

Trong Suốt - 6 - 

hỏi lớn của bạn là có phải kiếp trước bạn ấy đã làm điều gì đó để bạn ấy không xứng đáng 

được hạnh phúc đáng lẽ phải có hay không? Vậy là hai người có duyên với nhau, cả hai có 

sự nỗ lực nhưng kết quả xấu vẫn xảy ra thì làm gì để xoa dịu mất mát này cho bạn ấy ạ? 

 

Tron  Suốt: Trong trường hợp này người ta hay dùng câu là Không đủ duyên, hay có 

duyên mà không có nợ. Là đủ duyên để đến được với nhau nhưng không đủ duyên để ở với 

nhau. Đủ duyên để gặp nhau, yêu nhau thậm chí cưới nhau nhưng không đủ duyên để sống 

được với nhau 10 năm. Duyên chỉ đến thế thôi. Duyên là những điều kiện về nghiệp, điều 

kiện về nhân quả để người ta đến được với nhau, yêu nhau, lấy nhau nhưng điều kiện nhân 

quả không đủ để sống được với nhau nhiều năm. Không phải cặp vợ chồng nào cũng sống 

với nhau lâu, có những cặp vợ chồng lấy nhau sống với nhau một thời gian thì hết duyên 

nên chia tay. Vì một người chết hay hoàn cảnh nào đó làm hai người bỏ nhau. Câu thứ hai 

của em liệu bạn ấy đã làm điều gì xấu không thì chưa chắc. Duyên chỉ xảy ra được như vậy 

vì trong những đời trước, sự gắn bó hai người không đủ mạnh mẽ. Ví dụ có những cặp vợ 

chồng đời này hứa với nhau là kiếp sau ch ng ta lại cưới nhau thì khả năng rất cao đời sau 

lại là vợ chồng của nhau. Nhưng có những cặp vợ chồng mà cô vợ nói là tôi sẽ không bao 

giờ gặp lại anh nữa thế thì chuyện gì xảy ra? Liệu có thể không gặp lại được không, có thể 

thoát nợ được không? Rất khó thoát vì hai người khi sống chung với nhau bắt đầu gây ra 

chuyện cho nhau đau khổ nghĩa là nợ nhau rồi mà nợ thì không thể không trả. Cô gái nói 

tôi sẽ không gặp lại anh nữa thì chắc bị anh ta làm khổ rồi, mà có nợ với nhau chắc chắn 

đời sau gặp nhau để trả nợ tiếp. Khi trả xong hết rồi thì bỏ đi không muốn tiếp nữa vì chỉ 

muốn gặp nhau để trả xong nợ thôi. Trả xong ba đến năm năm chẳng hạn hết rồi lại đi tìm 

chủ nợ mới. Nên trong câu chuyện không phải cô ấy đã làm điều gì xấu đâu mà duyên nợ 

hai người chỉ thế thôi, không nhiều hơn nữa, không đủ lớn hơn nữa, còn muốn lớn nữa thì 

đời sau khi gặp lại nhau cần gây thêm những duyên mới ví dụ có thể sống với nhau năm 

năm thôi nhưng nhờ duyên nghiệp mới thì có thể sống tiếp mười năm nữa do duyên mới, 

không phải do duyên đời trước. Duyên đời trước chỉ làm hai người sống với nhau một thời 

gian thôi, nhưng khi hai người ở với nhau làm điều tốt cho nhau thì kéo dài duyên ấy ra, 

còn làm điều xấu cho nhau thì có thể r t ngắn duyên ấy lại, chỉ ngắn một ch t xong lại kết 

thúc. Trong câu chuyện trên chỉ là  o t đ n  tự n   n  ủa n ân quả, không có nghĩa là 

bạn làm điều xấu mà đơn giản là hai người chỉ từng ấy duyên thôi, chỉ nợ nhau từng ấy 

thôi, khi hết rồi thì mỗi người tìm đến chủ nợ khác của mình. Nếu có chủ nợ cũ thì tìm lại 

anh ấy/cô ấy mà trả tiếp nên một người một đời có thể lấy ba bốn ông chồng/ bà vợ là như 

vậy.  

 

M t   n: Làm thế nào nhận ra dấu hiệu có duyên hay không với một người? 

 

Tron  Suốt: Chắc thế giới cần tìm một cái máy kiểu như iPhone cầm chụp chụp xoẹt phân 

tích xem người đó có đủ duyên với mình hay không. (Mọi người cười) Nếu hiểu đầy đủ về 

chữ Duyên thì thấy cái gọi là nghiệp lực giữa hai người với nhau không chỉ trong đời trước 

đâu mà có vô số nhiều đời trước, có đời mình là kẻ thù người ta, có đời là người thân của 

người ta, l c là bố mẹ người ta... chồng chéo nhau, chồng chéo nhiều đến mức mà Đức 

Phật có nói là chỉ một vị Phât mới biết đầy đủ về nhân quả còn người nào khác muốn biết 

thì sẽ bị điên. Nên mình không thể biết được vì mình sẽ điên mất khi biết xong, mình 

không thể biết một người đủ duyên hay ít duyên với mình theo kiểu tìm ra dấu hiệu nhưng 

mình có thể học cách sống gọi là Tùy Duyên. Việc biết một người có đủ duyên với tôi 

không thì tôi không làm được nhưng việc sống với một người tùy duyên hay không thì làm 

được. Thế nào là sống tùy duyên? Ví dụ như hai người yêu nhau rất lâu rồi nhưng không 

thể cưới được nhau vì lý do nào đó như bố mẹ hai bên không cho… Nếu một người sống 

tùy duyên thì thôi, nhẹ nhàng cho qua, biết là không đủ duyên nên sẽ sống tùy hoàn cảnh 

điều kiện, cho qua nhẹ nhàng, không cả đời nhung nhớ anh ấy/ cô ấy nữa hay cả đời căm 

tức bà mẹ không cho tôi cưới anh ấy/ cô ấy... Sống tùy duyên sẽ rất thoải mái còn sống 
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không tùy duyên là sẽ giữ chặt lại hình bóng ấy trong người, căm tức hay nung nấu gì thì 

sẽ đau khổ mãi. Việc biết có đủ duyên không là điều rất khó nhưng việc sống tùy duyên 

hay không thì tập được và mọi người đều nên tập để hạnh ph c. 

 

M t   n: Nếu thích nhiều người, gặp ai cũng thích được thì có duyên với người ta hết ạ? 

 

Tron  Suốt: Do em có nghiệp đấy. Và chỉ có hai khả năng: Một là người giác ngộ thấy cái 

đẹp ở khắp nơi nhưng cái thích người giác ngộ khác cái thích người chưa giác ngộ ở chỗ là 

chỉ thích thôi chứ không muốn sỡ hữu, vào khu vườn thấy toàn hoa đẹp, bông hoa nào 

cũng tuyệt vời cảm thấy rất sung sướng xong đi về nhà, chứ không cầm bông nào về; hai là 

người chưa giác ngộ thuộc loại tham lam muốn sỡ hữu mọi thứ trên đời, vào vườn hoa 

thích tất cả các bông hoa và muốn ôm cả vườn hoa này về nhà, giống như ngày xưa một 

vua có thể có mấy nghìn bà vợ là thích kiểu tham lam. Cái thích người giác ngộ là tôi thích 

tất cả mọi thứ mà không cần sỡ hữu gì cả, không phải của tôi mà vẫn vui vẻ như thường, 

kiểu kia là thích nhưng mà sẽ không vui lắm nếu không phải là của tôi và sẽ tìm cách biến 

thành của tôi. 

 

Tron  Suốt: Cứ nỗ lực và nỗ lực hết sức mà không được thì hiểu là chưa đủ duyên nên 

chưa thành công. Ở đây có nhiều người kinh doanh mà không thành công thì hiểu là chưa 

đủ điều kiện hay chưa đủ duyên. Việc cố gắng mà không thành công là do chưa đủ duyên. 

Như làm kinh doanh mà kinh tế khủng hoảng thì cố cách mấy cũng khó thành công. Mọi 

người thử nhìn lại cuộc đời xem, những l c thất bại xem đ ng là chưa đủ duyên hay 

không. Ngay cả việc thời điểm đấy mình không cố hết sức cũng là một duyên (điều kiện) 

là tôi chưa cố hết sức. Vậy nên tất cả thành công thất bại của mình đều là chưa đủ duyên. 

Các thành công của mình cũng do đủ duyên đủ điều kiện rồi mà thôi. Tại sao thế giới có 

những người giàu vô cùng hàng chục tỉ đô la, ai cũng nghĩ là do ông ấy rất giỏi. Đọc sách 

ai cũng thấy tấm gương các tỉ ph  để học tập theo, ai cũng nghĩ ông ấy được như vậy vì 

ông ấy quá giỏi. Nhưng nếu nghe buổi hôm nay thì thấy là không hoàn toàn như vậy đâu, 

nhiều khi do ông có nhiều nghiệp tốt, gặp nhiều duyên lành nên cách làm của ông ấy dẫn 

đến thành công, còn người khác bắt chước y hệt không gặp đủ duyên thất bại như thường. 

Mình học theo người khác chưa chắc được như người ta vì họ có nghiệp họ, họ có hoàn 

cảnh của họ, họ có duyên khác mình. Nên nếu nỗ lực mình ngang với người ta thậm chí 

hơn nhưng thành công của mình chưa chắc đã xảy ra nếu không đủ duyên.  

 

Trong Suốt: Tin nhân quả là điều rất quan trọng vì khi tin nhân quả rồi thì sẽ đặt câu hỏi 

liệu khi tôi chết rồi thì nhân quả đó sẽ tiếp tục như thế nào. Theo mọi người nhân tốt và 

nhân xấu mình làm sẽ đi đâu khi chết rồi? Bao nhiêu người tin có kiếp sau? (Một số người 

giơ tay) Bao nhiêu người không tin? (Một số người giơ tay) Bao nhiêu người nửa tin nửa 

ngờ? (Một số người giơ tay) Nghi ngờ là tốt vì không có vấn đề gì hết, nghi ngờ thì khi tin 

sẽ tin chắc hơn. Vì như vậy nên gần đây những nhà khoa học của Mỹ đi tìm bằng chứng 

đời sau và đời trước (vì mình không có bằng chứng) bằng việc ghi lại được hơn 1000 

trường hợp khác nhau khắp thế giới nhớ về đời trước của mình chính xác. VN đã in cuốn 

sách tên là Đầu thai, mọi người có thể tìm đọc, không phải là những lời tuyên bố mà là 

công trình khoa học nói rõ về những trường hợp nhớ rõ về các đời trước và được kiểm 

chứng. Hay các sách khác là Tiền kiếp có thật không, Tái sinh ở phương Tây, hay Những 

bí ẩn cuộc đời của Edgar Cayce, ông không chỉ nổi tiếng với những dự đoán rất chính xác 

về tương lai mà còn bởi khả năng chữa bệnh kỳ diệu nhờ hiểu luân hồi và những quy luật 

nội tại ẩn chứa bên trong đó. Nếu chưa tin có đời sau là chưa tin nhân quả, vì nếu không có 

đời sau thì nhân đó đi đâu, quả sẽ nở ra ở đâu. Bao nhiêu người làm điều xấu xa rồi chết thì 

xấu xa nở ra ở đâu? Nên việc tin nhân quả sẽ dần dẫn đến tin vào kiếp trước kiếp sau. Tin 

sẽ    u t  n    n  đờ  n   k  n    ỉ  ị ản   ưởn   ở  n ữn  v    mìn  l m tron  

đờ  n   m   òn do n ữn  v    đờ  trư   nữa n n muốn  ó kết quả tốt t ì n n tí   tập 
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n ân tốt. Không thể bảo là muốn kết quả tốt mà không tích tập tí nhân tốt nào. Hiểu nhân 

quả mới quan tâm đến tích tập nhân tốt chứ nếu không thì chỉ cố hết sức rồi xem có may 

được hay không thôi. Người hiện đại là tôi sẽ cố gắng làm còn may mắn thì có thành công 

nhưng nếu mình là người hiểu nhân quả, hiểu nghiệp thì sẽ nói tôi sẽ liên tục tích tập 

nghiệp tốt vì sớm muộn nó cũng sẽ nở ra và tôi sẽ có kết quả tốt, như vậy sẽ chủ động hơn 

nhiều. Khi chưa hiểu nhân quả sẽ rất là bị động. Mà xã hội này hầu hết sống một cách bị 

động nghĩa là cứ cố làm cái này cái kia không được thì than thân trách phận, người có sự 

thực hành tốt cần tích tập nghiệp tốt nếu muốn có kết quả tốt. Ở đây đã ai quan tâm đến 

tích tập nghiệp tốt? Nếu không quan tâm tích tập nghiệp tốt thì cũng đừng hi vọng ra quả 

tốt, may lắm thì ra quả mà chỉ là may rủi thôi (May là do có nghiệp tốt đâu đấy sẵn có đời 

trước chẳng hạn thì mới có kết quả tốt ngày nay). Thế nào là tích tập nghiệp tốt? 

 

 á    n: Tích tập nghiệp tốt như giúp đỡ khi ai khó khăn, phóng sinh, chụp ảnh làm 

người khác vui… 

 

M t   n: Ví dụ em đang đi trên đường thấy một người vô gia cư ngồi lề đường em bỏ tiền 

túi ra đưa cho họ thì có 2 trường hợp. Một là họ bỏ tiền mua một bữa ăn vì đang đói thì 

em tích tập được nghiệp tốt nhưng trường hợp hai nếu họ dùng tiền đó đi uống rượu và 

chết khi say thì ý tốt của em đã thành kết quả xấu. Vậy thì việc cho tiền người khác là tốt 

hay xấu? 

 

Tron  Suốt: Nghiệp gồm có thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp. Thân nghiệp là những 

nghiệp do hành động, khẩu nghiệp là nghiệp do lời nói, và ý nghiệp là nghiệp do ý định. 

Trường hợp ý định tốt nên ít nhất em có ý nghiệp tốt, em nói những lời tử tế với người 

khác ít nhất em có khẩu nghiệp tốt, còn thân nghiệp thì chưa biết được vì hành động tạo 

kết quả tốt thì gọi là thân nghiệp tốt, còn hành động gây ra một kết quả xấu thì chưa chắc. 

Một nghiệp gồm ý định, hành động, và kết quả nên chỉ ý nghiệp tốt là rất tuyệt vời rồi, nếu 

cả ba cùng tốt là nghiệp tốt hoàn toàn nếu không chỉ một phần tốt, ví dụ như ý định tốt, 

hành động tốt, nhưng kết quả chưa chắc tốt nên ý định tốt hành động tốt là tốt rồi, còn kết 

quả thì hãy tùy duyên, tùy điều kiện vì nếu cho một ông già tử tế thì có nghiệp tốt còn nếu 

cho một ông già chăm chăm đi uống rượu thì có nghiệp xấu, em phải chia sẻ một phần 

nghiệp xấu với ông ấy. Nên chỉ cố gắng hết sức vì không kiểm soát kết quả 100% được. 

Tùy duyên nghĩa là sẽ cố hết sức nhưng không cố kiểm soát kết quả vì hiểu là không kiểm 

soát nổi. Mình cố hết sức nhưng có bao giờ biết hết thông số đâu. Không thể nào biết hết 

thông tin người mình cho tiền được nên việc của mình là cố hết sức trong khả năng của 

mình còn kết quả là tùy duyên. Nếu được như vậy thì bố thí sẽ rất hạnh ph c. Khi biết cách 

tùy duyên thì làm xong một điều tốt mình sẽ rất hạnh ph c.  òn nếu k     n  đ n  tốt 

xon  n  ĩ kết quả p ả  tốt t ì  ọ  l  k  n  t   du  n  v  sẽ k  n    n  p   . Mình 

sẽ chăm chăm đi theo ông ấy xem ông làm gì, ăn cơm hay uống rượu, ăn cơm thì mình 

thấy hạnh ph c, uống rượu thì mình thấy khổ. Nên trong cuộc sống khi hành động cố hết 

sức nhưng kết quả tốt hay không là tùy duyên.  

 

Ví dụ anh ngồi đây cố hết sức nói điều anh cho là đ ng nhất còn không hề mong muốn 

bắt buộc bất kì ai ở đây là phải không được hiểu sai vì anh biết anh không kiểm soát được. 

Hành động thì cố hết sức nhưng kết quả phải tùy duyên, nếu làm được trong tất cả hành 

động như vậy thì sẽ rất hạnh ph c, mình sẽ có thành công và hạnh ph c. Nếu không chỉ có 

một loại thành công nhưng không hạnh ph c. Thế nào là thành công nhưng không hạnh 

phúc? 

 

Anh có một anh bạn có thể nói là giàu nhất nhì Việt Nam, một tỉ ph  đô la nhưng mắt 

anh ý l c nào cũng mở không nháy. Một hôm anh thấy lạ vì ngồi cả tiếng không thấy mắt 

anh ý nháy anh hỏi tại sao thì ông ý bảo là không biết. Anh hỏi ông ý thế anh đang nghĩ gì 
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trong đầu. Ông ý bảo đang nghĩ về con chuột. Anh hỏi tại sao đang ngồi đây mà nghĩ về 

con chuột. Ông ý nói vì ông ý có 10 cái nhà máy mì khắp Việt Nam, chỉ cần một con chuột 

rơi vào cái dây chuyền ấy thì hôm sau lên báo mất hết uy tín ngay. Nên ngồi đây nghĩ về 

con chuột, lo kiểm soát dây chuyển, nếu lên báo thì sẽ gọi ông tổng biên tập nào giải quyết 

thế nào…nên có một tỷ đô mà l c nào cũng lo lắng căng thẳng vì không hiểu tùy duyên. 

Tùy duyên là cố hết sức, có một quy trình kiểm soát chất lượng tốt, có những người làm 

việc chăm chỉ cần mẫn thì không lo nữa. Tùy duyên nếu ngày mai con chuột rơi vào thì 

chịu thôi, chấp nhận và xử lý. Nhưng ông ấy không sống được như vậy nên chỉ thành công 

mà không hạnh ph c. Ông ý than là chỉ muốn bán hết doanh nghiệp rồi đi chơi.  

 

Không sống tùy duyên thì hành động xong cứ bắt kết quả theo ý mình nên rất khó 

hạnh ph c. Còn mình cố hết sức hành động nhưng không bắt 100% kết quả theo ý tôi. Như 

nuôi con cũng thế, ở đây ai đảm bảo con tôi là đứa trẻ sẽ làm đ ng như lời tôi 100%, chỉ có 

robot mới làm thế được nên sẽ có những ông bố bà mẹ luôn căng thẳng vì muốn kiểm soát 

việc con sẽ làm theo ý mình. Tùy duyên là sẽ chăm lo hết sức cho con, cố gắng dạy dỗ 

trong khả năng của mình, còn kết quả đ ng như mình muốn hay không thì không kiểm soát 

được. Đủ duyên nó sẽ như mình muốn, không đủ duyên thậm chí nó còn hư… Ví dụ khác 

là chủ doanh nghiệp không thể kì vọng nhân viên 100% làm đ ng lời mình truyền đạt dù 

mình đã đem hết tâm huyết chỉ bảo. Họ có thể hứa sẽ làm đ ng quy trình tiêu chuẩn nhưng 

kết quả thực tế thì không kiểm soát được. Không cẩn thận mình rất dễ thành người nghĩ về 

con chuột. Rất dễ, cực kì dễ trở nên như thế luôn, như đang họp ở cơ quan nghĩ xem trời có 

mưa không vì đang phơi đồ ở nhà sợ ướt hết đồ. Mình chắc chắn không kiểm soát được 

trời có mưa không, nhưng l c nào cũng lo một điều mình không kiểm soát nổi là đồ có ướt 

không. Mình phơi quần áo, khóa cửa ra khỏi nhà thì ướt hay không là tùy duyên. Nếu mình 

không tu tập gì thì trong đầu chỉ có những cái mắc quần áo như vậy thôi.  

 

Hay ví dụ khác là một người qua đường gặp phải đèn đỏ đứng lại và lầm bầm chửi 

thề! Mình có kiểm soát được đèn bật lên tắt đi l c nào đâu nhưng cứ thấy khó chịu vì nó 

bật lên. Đó là ví dụ thứ hai cho việc mình muốn kiểm soát cái không kiểm soát được. Thế 

nên, muốn sống hạnh ph c phải tùy duyên. T   du  n n  ĩa l  đừn   ố k  m soát  á  

k  n  k  m soát đượ   mìn    ỉ  ần  ố  ết sứ  t      ứ k  n  k  m soát đượ  (K  m 

soát đâ  n  ĩa l  100% xả  ra t eo ý mìn  muốn). Mình có thể nuôi con yêu thương 

trách nhiệm, cố gắng tác động hết sức nhưng không thể kiểm soát nó 100%. Mình có thể 

truyền đạt cho nhân viên hết sức chứ không kiểm soát họ có theo ý mình 100%. Mình có 

thể rất chăm chỉ làm ăn nhưng không kiểm soát được liệu mình có thành công hay không. 

Thành công hay không là phải đủ duyên, muốn hạnh phúc thì phải sống tùy duyên, nếu 

mình quá lo lắng cho kết quả thì mình đang có triệu chứng của việc không sống tùy duyên 

rồi.  

 

Vậy muốn thành công phải hiểu thành công là kết quả của nghiệp tốt, cộng với cố 

gắng cá nhân mình. Hiểu điều đấy thì một mặt rất cố gắng, mặt thứ hai là tích tập những 

nghiệp tốt vì nghiệp tốt gi p mình có những duyên thuận lợi để thành công. Mặc dù mình 

cố gắng, mình đã tích tập nhiều nghiệp tốt vẫn phải nhắc mình về tùy duyên, kết quả có 

đến hay không là tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện. Nếu mình làm được hai điều đấy 

cùng l c thì mình sẽ là người thành công và hạnh ph c. Nếu mình chỉ làm được một trong 

hai thứ, ví dụ như mình chỉ làm được một phần là cố hết sức và tích tập nghiệp tốt thôi mà 

không tùy duyên được thì sẽ thành công mà không hạnh ph c vì l c nào cũng lo lắng kiểm 

soát, l c nào cũng sợ cái này cái kia xảy ra. Còn nếu mình chỉ làm một nửa tùy duyên mà 

không có nửa cố gắng cá nhân và tích tập nghiệp tốt thì mình có thể tạm gọi là hạnh ph c, 

có thể bình an một ch t nhưng không có sự thành công, về cơ bản mà nói thì hạnh ph c đó 

cũng mong manh lắm vì không có nghiệp tốt thì cái xấu xảy ra. Mà cái xấu xảy ra thì chỉ 

bó tay.  
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Ví dụ thế này, ngồi đây nói rất dễ là con mình thế nào là tùy duyên nhưng giả sử lát nó 

bị ô tô đâm lập tức mình rối loạn lên ngay, nghiệp xấu xảy ra mình mất đi bình an ngay lập 

tức. Nên mọi người đừng nghĩ rằng cứ tùy duyên là hạnh ph c, không đủ đâu, tùy duyên 

nhưng vẫn phải cố gắng tích tập nghiệp tốt, còn nếu chỉ tùy duyên không thôi thì khi 

chuyện xấu xảy ra đủ lớn là mình chịu, mình sẽ bất hạnh ngay. Như con mình bị ngất thì 

không sao nhưng con tôi gãy chân gãy tay chắc chắn mình có sao rồi. Hiểu như vậy thì 

hiểu là việc tích tập nghiệp tốt và việc sống tùy duyên là không tách rời nhau được, không 

thể nói tôi chỉ thích thành công thôi hoặc tôi chỉ sống tùy duyên thôi. Hai điều này liên 

quan chặt chẽ với nhau.  

 

V    mìn   ố  ắn  t o n    p tốt  ọ  l  S ẾT   ẶT.  òn v    mìn  sốn  t   

du  n t ì đượ   ọ  l  T Ả LỎN . Siết chặt là trong mọi hành động mình luôn luôn cẩn 

thận tối đa, liên tục tích tập nghiệp tốt. Thả lỏng là gì? Thả lỏng là khi mình đã cố gắng 

như vậy rồi thì kết quả đến hay không là tùy duyên, không bị ràng buộc, không bắt buộc 

kết quả phải xảy ra nữa. Nên ai sống được theo tinh thần siết chặt và thả lỏng đ ng l c thì 

sẽ có cả hai là thành công và hạnh ph c. Người nào có điều một mà không có điều hai, siết 

chặt mà không thả lỏng thì có thể thành công mà không hạnh ph c, mà như thế cũng không 

gọi là thành công. Và chỉ có điều hai (thả lỏng mà không siết chặt), là có loại bình an tạm 

tạm nhưng rồi cũng sẽ gặp chuyện này chuyện khác nên khó gọi là hạnh ph c được.  

Đó là tinh thần buổi trà đàm ngày hôm nay, có câu hỏi nào từ các bạn không? 

 

 âu  ỏ : Trước đây có mối quan hệ bạn bè và có gây ra những lỗi lầm nên gặp chuyện 

xấu xảy ra với em. Trước đó em có học thiền nhưng sau khi chuyện xấu xảy ra, mình biết 

mình làm sai làm người khác tổn thương nhưng từ đó đến nay vẫn mang cái tổn thương và 

không ngồi thiền được nữa, khi ngồi tĩnh tâm thì cảm giác xấu cứ nổi lên làm mất bình 

tĩnh. Thế thì việc tùy duyên là một mặt còn một mặt làm thế nào để đối diện và chuyển hóa 

những nghiệp xấu nổi lên? 

 

Tron  Suốt: Rất hay. Để giải quyết nghiệp xấu thì hành động quan trọng gọi là sám hối. 

Sám hối không chỉ là thừa nhận sai lầm. Mọi người thường nghĩ sám hối chỉ là hối hận 

thôi, đó là sự hiểu biết sai lầm. Vì phần quan trọng nhất của sám hối là phát ra một quyết 

tâm, tôi quyết tâm không mắc lại lỗi đó một lần nữa, năng lượng của mình phải dồn vào 

quyết tâm đấy, hiện giờ em đang dồn vào phần hối hận. Đáng ra năng lượng phần hối hận 

của em nên dồn vào phần tôi quyết tâm không mắc sai lầm lần nữa. Vì dồn năng lượng vào 

phần tích cực thì mới có kết quả, còn em dồn vào phần hối hận thì vô nghĩa, hối hận thì em 

sẽ bị dằn vặt cả đời.  

 

Bất kì ai ở đây nếu có những lỗi lầm hay những chuyện đã gây ra không tốt thì nên 

sám hối theo cách tôi vừa nói xong: “Tôi hối hận về những gì tôi đã làm, nhưng quan trọng 

hơn tôi hiểu rằng tôi phải quyết tâm không mắc lại lần nữa”. Khi sám hối được như vậy 

mình sẽ dồn năng lượng vào chỗ tích cực nên không bị cảm giác hối hận dày vò mà chỉ có 

quyết tâm lớn lao là tôi sẽ không mắc lại sai lầm nữa. Đó là mức độ thứ nhất của giải quyết 

nghiệp xấu nhưng nếu khá hơn một ch t sẽ có hiểu biết thứ hai là khi đã gây nghiệp xấu 

cho người ta thì dù có sám hối hối tiếc thì nghiệp xấu đã gây ra rồi nên người thông minh 

hơn là phải hành động để sửa chữa, nếu chưa có điều kiện để sửa chữa thì quyết tâm hành 

động để sửa chữa trong đời này và trong các đời sau. Ví dụ mình đã mắng chửi ai thậm tệ 

xong người ta đi Mỹ mất rồi, mình không có cách nào xin lỗi họ nữa thì mình sẽ quyết tâm 

không mắc lại lần nữa, và tôi quyết tâm sẽ gi p người kia có được sự giác ngộ giống như 

tôi đang có/đang biết trong đời này và các đời sau. Thế thì khi em quyết tâm như vậy, nếu 

đời này em không làm gì cho người ta được thì quyết tâm đấy dẫn em đến đời sau em làm 

cho người ta, tất nhiên em hơi khổ một ch t vì em phải đến gặp người ta để trả nợ.  
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Kiểu gì nhân quả cũng bắt em trả nợ nhưng đây là trả nợ trong nỗ lực, trong quyết 

tâm; còn kiểu kia là cố tình quên nhưng vẫn phải trả. Quyết tâm là: “Tôi xin sám hồi về 

những gì tôi đã làm, tôi quyết tâm không mắc lại lần nữa. Nhưng quyết tâm lớn lao nhất 

của tôi phải dồn vào việc gi p người kia đến được hạnh ph c và giác ngộ trong đời này 

hoặc trong những đời sau”. Nếu có quyết tâm đấy thì chuyển hóa nghiệp xấu của em rất 

nhiều, nếu không thì em chỉ có dày vò. Trong ba phần đấy thì phần hối hận chỉ là phần rất 

bé, hai phần sau mới là quan trọng nhưng người thông thường chỉ dồn vào phần hối hận là 

chính (Cả đời dày vò day dứt: “Ôi sao mình nỡ bỏ cô ý đi, sao mình nỡ lừa dối cô ấy...”) 

mà đáng ra phải nghĩ là tôi quyết tâm đời sau tôi sẽ đến và làm cô ấy hạnh ph c và giác 

ngộ, gi p cô ấy hiểu ra những điều chân lý để sống hạnh ph c thật sự.  

 

Giác ngộ là hiểu chân lý, hiểu sự thật vì chỉ khi nào hiểu sự thật người ta mới có thể 

hạnh ph c thực sự thôi, còn không thì chỉ có hạnh ph c kiểu tạm thời. Như những người 

giàu có chỉ hạnh ph c khi đang có tiền thôi, khi hết tiền bị người khác coi thường hết hạnh 

ph c ngay; còn người giác ngộ bị coi thường vẫn hạnh ph c được, khi hiểu sự thật vẫn 

hạnh ph c khi bị coi thường chứ không đợi đến l c người khác khen ngợi tôi mới hạnh 

ph c. Nên điều tốt nhất mình có thể làm cho người đã bị mình làm khổ là mong muốn cho 

họ giác ngộ, vì khi giác ngộ họ sẽ không có đau khổ trở lại, còn nếu em chỉ làm họ tạm 

thời hạnh ph c thì khi hết duyên, mất điều kiện hay hoàn cảnh tốt là họ sẽ khổ trở lại.  

 

Người giàu sẽ khổ trở lại khi thành người nghèo, người có danh tiếng sẽ khổ trở lại khi 

bị người khác chê bai. Ở Trung Quốc có câu nói là: “Ai có một triệu đôla thì gọi là người 

giàu, còn ai có mười triệu đôla thì gọi là người khổ”. Có một triệu đô gọi là giàu chứ có 

mười triệu đô gọi là khổ rồi. Có mười triệu đô suốt ngày lo lắng quay cuồng giữ tiền, sẽ 

đầu tư vào đâu, bất động sản, vàng, hay chứng khoán... Những thứ này lên xuống là bất an 

ngay. Nên người giàu khổ rất dễ, chỉ cần có nguy cơ mất tiền là đã khổ rồi chứ chưa nói 

mất tiền hẳn. Như đọc báo thấy tin thị trường chứng khoán đang đi xuống là thấy buồn rồi 

vì họ đầu tư cổ phiếu, còn ông không đầu tư cổ phiếu đọc báo thấy tin đó chả sao cả. 

Không cẩn thận mình sẽ dễ bị như vậy.  

 

Quay lại câu chuyện của em, mình phải quyết tâm gi p người ta giác ngộ, nhưng mình 

không thể gi p người ta giác ngộ nếu mình không giác ngộ được. Đ ng không? Một người 

mù làm sao chỉ đường cho một ông mù khác được, hai ông mù chỉ đường cho nhau chỉ 

đâm vào ô tô thôi, thế nên phải mắt sáng đã; một người bị trói tay trói chân không thể mở 

trói cho người bị trói khác. Nên quyết tâm thứ tư mạnh mẽ hơn: “Tôi quyết tâm giác ngộ”. 

Vì tôi hiểu rằng chỉ khi nào giác ngộ tôi mới gi p được những người đấy thực sự. Như vậy 

nếu em làm được bốn điều anh vừa nói xong thì em chuyển hóa hoàn toàn sự dày vò của 

em thành trí tuệ: 

 

1.  ố   ận. 

2. Qu ết tâm k  n  mắ  l   lần nữa. 

3. Qu ết tâm dẫn n ườ  k a (n ườ  mìn  đã l m k ổ) tron  đờ  n    oặ  đờ  sau 
đến v   sự   á  n  . 

4. Qu ết tâm   á  n     ín  mìn  đ     p n ườ  k á . 

 

Đó là cách chuyển hóa dày vò thành trí tuệ. Nếu không quyết tâm em sẽ không chuyển 

hóa gì hết, ba mươi năm sau em vẫn bị dày vò nhưng nếu em làm được bốn điều anh vừa 

nói xong thì em sẽ làm được điều ngược lại là biến dày vò thành lợi thế của em. Mỗi khi 

em có dày vò hối hận thì quyết tâm của em mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nhiều những người 

không có sự dày vò đấy. Như thế em sẽ chuyển hóa một cách triệt để hoàn toàn cả một mối 

lo lắng dày vò khó chịu thành mong muốn vị tha giác ngộ cho người khác. Đó là cách tập 
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trong cuộc sống hàng ngày, nên ở đây ai đang có điều gì hối hận thì nhớ bốn điều tôi vừa 

nói xong, và nên phát tâm trong cuộc sống hàng ngày để tận dụng luôn sự hối hận dày vò 

thành động lực rất mạnh mẽ dẫn mình đến sự giác ngộ. Những buổi trước anh nói nhiều 

hơn nhưng đây là một ví dụ. 

 

 âu  ỏ : Nếu bản thân mình để hành động tùy duyên nhưng ý nghĩ mình vẫn muốn nằm 

trong kiểm soát của mình thì phải làm sao? 

 

Tron  Suốt: Đó gọi là bị ngược. Hành động phải siết chặt, còn suy nghĩ phải thả lỏng (tùy 

duyên). Trạng thái em nói ngược lại, nghĩa là hành động thì có vẻ tùy duyên, không thèm 

cố nhưng suy nghĩ thì không như thế, không thể chấp nhận được thế. Như thế thì rất nguy 

hiểm, để hóa giải cái đấy thì đầu tiên phải nghe những buổi như thế này để em thấy trạng 

thái đấy hoàn toàn sai lầm và bắt đầu suy nghĩ về nhân quả, về duyên. Mình chuyển dần 

suy nghĩ của mình trước, khi suy nghĩ mình chuyển rồi thì dần dần hành động của mình sẽ 

đi theo. Câu chuyện của em anh nghĩ là nhiều người gặp phải, không phải ít người. Nghĩa 

là hành động tùy duyên nhưng suy nghĩ lại ép buộc. Em có thể gi p họ bằng cách nghe 

những buổi này, nhưng nếu họ không nghe theo được thì điều gì sẽ xảy ra? Một kết quả 

xấu sẽ xảy ra với họ… 

 

 âu  ỏ : Vậy phương pháp nào chuyển hóa những ai như thế? 

 

Tron  Suốt: Anh bảo là hai khả năng, nếu họ nghe và hiểu ra, nghe xong, ngẫm nghĩ, thấy 

đ ng, và dần dần làm theo là trường hợp tốt nhất. Trường hợp thứ hai họ nghe xong không 

ngẫm nghĩ, không làm theo thì một điều xảy ra là chuyện xấu xảy đến cho họ để họ học bài 

học cần thiết, không còn cách nào khác, và mình phải chấp nhận chuyện đấy. Tức là những 

người không học bằng trí tuệ thì sẽ học bằng hành động, họ phải gặp quả xấu. Khi sống 

như vậy thì mới học bài học đấy được.  

 

Ví dụ câu chuyện có một cô gái đến gặp một nhà sư, cô ấy hỏi nhà sư: “Thưa nhà sư 

con rất yêu anh ấy dù con biết anh ấy có vợ mất rồi, con rất yêu nhưng không thể cưới anh 

ấy được thì con phải làm thế nào bây giờ? Mặc dù con đã được học rằng là hành động phải 

siết chặt, nghĩa là con không thể đến gần anh ấy được vì anh ấy có vợ rồi, con đến sẽ gây 

nghiệp xấu cho con và anh ấy; còn suy nghĩ phải thả lỏng, phải tùy duyên. Nhưng ngược 

lại, con lại khác, hành động con kệ thế nào cũng được, gặp cũng được không gặp cũng 

được; còn trong suy nghĩ con là phải lấy được anh ấy”.  

 

Thế thì nhà sư mới bảo là: “Thôi nói chuyện làm gì vội, không cần nói chuyện vội, 

con uống nước đi đã”. Nhà sư đưa cô gái cốc nước, cô ấy cầm cốc nước, nhà sư cứ lấy 

bình nước nóng đổ vào cốc nước đấy, cô gái cứ cầm cốc đến khi cốc nóng quá rồi cô ấy hét 

lên một tiếng và thả cái cốc ra. Thế thì nhà sư mới bảo là: “Đau t ì sẽ  u n  t     on  ”.  

Có những người phải như vậy, đau thì mới buông được. Thế là cô gái hiểu ra và đi về. Có 

những người không buông được trong suy nghĩ thì phải gặp đau khổ gì đấy, và mình phải 

chấp nhận điều đấy. Trong quá trình đi gi p mọi người có những người mình khuyên mà 

họ không hiểu hay cố tình không nghe thì nhiều khi mình phải chấp nhận nhìn thấy cảnh 

họ đau. Quả thật như vậy, nhiều người sau khi đau mới đến gặp và nghe lời mình nói. Nên 

cuộc sống mình phải có sự kiên nhẫn như vậy, phải chấp nhận có những người phải đau 

mới buông được. Có những người thông minh, hay nghiệp tốt nhiều khi hiểu là sẽ buông; 

còn có những người thuộc dạng đau rồi mới buông, có khi hết đau lại nắm lại thì có thể 

đau hai ba lần; có những người cả đời thậm chí không học bài học đấy được. Mình phải 

kiên nhẫn chấp nhận chuyện đấy, có những người cả đời không thể hiểu được chuyện tập 

như thế này, phải chấp nhận rằng đây không phải bài học cuộc đời của họ, cuộc đời này họ 

cần học những bài học khác, mình không thể bắt buộc tất cả mọi người đều phải tiến bộ 
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theo ý tôi được đâu, vì đó là không tùy duyên rồi. Tôi sẽ cố hết sức, đưa những phương 

pháp tốt nhất, khuyên mọi người những lời hay nhất, còn người ta có nghe theo, có kết quả 

hay không là tùy duyên. Ở đây bao nhiêu người bị nước nóng thả tay ra rồi? Ai dũng cảm 

giơ tay? (Nhiều người giơ tay) Hầu hết mọi người đau rồi mới buông, đau hai ba lần rồi 

mới đến với tu tập.  

 

 âu  ỏ : Có ai chưa đau muốn tu tập không? 

 

Tron  Suốt: À có một số người đời trước đau quá rồi. Đời này có những người sinh ra 5 

tuổi nói với mẹ là con muốn đi tu. Đó là những người chưa đau đã buông, họ là những 

người đời trước đã quá đủ đau khổ, dấu ấn quá mạnh mẽ nên đời sau buông rất dễ dàng. Ví 

dụ Đức Phật không đau mà vẫn buông, Đức Phật đến năm 29 tuổi ngài vẫn rất sung sướng, 

ở trong cung điện xa hoa, đầy cung tần mỹ nữ, có vợ đẹp con khôn, sắp lên trị vì một 

vương quốc. Ngài không có tí đau nào nhưng chỉ khi nhìn thấy một người ăn xin ốm bệnh 

chết bên đường, Ngài nhận ra tất cả mọi người đều sẽ như thế nên Ngài buông ngay l c 

đấy và tìm ngay một con đường tu hành giác ngộ, không cần đau mới buông. Nên có 

những người đời trước trải nghiệm đủ rồi thì không cần đau mới buông. Ở đây anh chị nào 

không đau đã buông thì chắc đời trước đã tập rồi. 

 

 âu  ỏ : Một người bình thường nếu không biết luật nhân quả thì làm sao biết người ta sẽ 

tạo nghiệp xấu hay nghiệp tốt ạ? 

 

Tron  Suốt: Nhân quả không tha bất kì ai nên có hiểu nhân quả hay không thì nhân quả 

vẫn cứ xảy ra. Vào đ ng l c họ chịu quả xấu em có thể khuyên họ một câu thì rất tốt, còn 

nếu không họ không biết thì tiếp tục chạy tiếp. Ngày xưa ở VN có cuốn sách rất hay tên là 

Cơ hội của Ch a, trong sách có câu Đau khổ của con người là cơ hội của Chúa, không có 

đau khổ thì Ch a không có cơ hội gi p mọi người được, đôi khi người ta phải đau khổ 

mình mới gi p người ta được. Những người chưa hiểu nhân quả thì em phải đợi thôi, phải 

rất kiên nhẫn, đợi l c họ gặp kết quả nói họ mấy câu, đó là cách gi p những người như 

vậy. Hoặc mình nói trước với họ, khi họ bị quả xấu họ nhớ lời mình mới nhận ra như thế là 

đ ng. Thông thường anh chọn cách nói trước chứ đợi họ đau thì rất lâu, và chắc gì họ tìm 

đến mình, nên thôi nói trước với họ luôn, rằng gieo nhân này thì quả này sẽ đến… 

 

Đây là một chuyện có thật ở Hà Nội có ghi âm lại mấy buổi trước. Có một bạn làm tín 

dụng ở ngân hàng rất có tiếng, cả phòng bạn ấy làm một thủ thuật để có chỉ số đẹp. Vì bạn 

ấy có tập với tôi trước đó rồi nên bạn ấy phân vân không biết có nên làm thế không, vì làm 

là lừa ngân hàng để nhận thưởng nhưng toàn số liệu giả. Ví dụ muốn chỉ số tiền gửi cao là 

cứ bảo người ta gửi tiền trong một tháng xong tháng sau bảo người ta r t hết tiền ra, xong 

gửi lại nên tháng nào doanh số cũng rất cao. Bạn ấy gặp tôi bảo là không biết nên làm thế 

nào. Tôi khuyên bạn ấy không nên làm vì cái đấy sẽ có quả xấu. Bạn ấy nghe lời nhưng 

trong trường hợp này căng thẳng ở chỗ là ông trưởng phòng gây sức ép, khi bạn ấy không 

làm như vậy thì chỉ số chung cả phòng không đẹp nên bắt bạn ấy làm thế, nếu không sẽ tìm 

cách đuổi bạn ấy.  

 

Bạn ấy đến gặp tôi lần hai và hỏi em biết làm thế nào bây giờ, l c trước chỉ là vấn đề 

của em, bây giờ là vấn đề chung cả phòng, nếu không làm như vậy thì phòng em xấu mặt 

với cơ quan và ông trưởng phòng sẽ tìm cách đuổi em. Tôi cũng khuyên lần nữa là không 

nên làm. Bẵng đi sáu tháng sau gặp lại thấy bạn ấy rất vui vẻ, tôi hỏi thăm bạn ấy nói rất 

may nghe lời khuyên của tôi, vì một thời gian sau thì thanh tra ngân hàng phát hiện ra, 

những người làm thế mất hết việc, ông trưởng phòng mất chức, còn em làm thật nên trở 

thành người làm tốt nhất phòng, những người khác toàn giả số nên không có kết quả thật 

nên em được cả cơ quan coi trọng.  
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Mình nên khuyên trước người ta khi người ta sắp làm việc xấu là tốt nhất, nhưng có 

những người vẫn lựa chọn làm việc xấu. Trường hợp này bạn ấy là người tập đủ lâu rồi, 

còn đầy người vẫn chọn làm việc xấu. Nhưng khi mình khuyên như vậy rồi quả xấu nở ra, 

họ vẫn nhớ lời của mình. Hiểu nhân quả mình sẽ không muốn làm những việc như vậy nên 

sẽ có loại thành công bền vững hơn, hơn những người cố gắng làm điều sai để thành công; 

và thứ hai là mình có sự bình an trong tâm hồn, còn những người kia không bao giờ có 

được. Đó là thành công và hạnh ph c đến cùng một l c 

 

 âu  ỏ : Về nhân quả, em không nhớ lắm nhưng ví dụ dâng cúng hoa cho Đức Phật sẽ 

xinh đẹp, bố thí sẽ giàu có… Nhân buổi nói chuyện về  iểu nghiệp mới thành công, tùy 

Duyên nên hạnh phúc thì các bạn trẻ nên tích tập nhân tốt như thế nào? 

 

Tron  Suốt: Ngoài những nhân tốt mà mọi người thường xuyên nói đến như cố gắng làm 

việc, cố gắng học tập, sống có trách nhiệm, thì mình có vài phương pháp mọi người có thể 

tập, mình đã tập qua và hướng dẫn mọi người tập có kết quả.  

 

Phương pháp đầu tiên tích tập nghiệp tốt là Bí mật      t ầm (1). Cực kì hiệu quả, 

đơn giản là gặp ai cũng ch c thầm người ta, ch c thầm trong lòng không nói ra miệng, 

ch c mọi người mạnh khỏe, giàu có, hạnh ph c, và giác ngộ. Mình hay ch c như vậy, sức 

khỏe rất quan trọng, điều kiện kinh tế rất quan trọng, hạnh ph c rất quan trọng, và giác ngộ 

là quan trọng nhất. Tại sao là ch c thầm vì không ai biết và người được ch c cả đời có khi 

không biết mình ch c.  

 

Đầu tiên mình ch c những người thân, người quen của mình, bạn bè, nhân 

viên…mình gặp đều ch c thầm họ trong lòng; sau đó mở rộng ra đến những người không 

quen biết ví dụ như những người trong cầu thang máy, các cô bán hoa quả trên đường, 

những người chủ cửa hiệu, bác trông xe, nhân viên nhà hàng như các bạn nhân viên ở 

đây…Họ không hề biết, có khi cả đời không hề biết nhưng mình bí mật ch c thầm như vậy 

từ ngày này sang ngày khác. Sau đó mình sẽ bí mật ch c cho những người mình ghét hay 

những ai phá hoại mình.  

 

Đầu tiên là ch c người thân, sau là ch c người dưng, tiếp là ch c kẻ thù – những 

người đang phá hoại mình hay những người mình có kỉ niệm không tốt với họ thì chuyển 

hóa mạnh nhất sẽ xảy ra khi mình ch c những người đấy. Mình cho đi nhưng không hề nói 

cho họ biết, cũng không cần lấy lại gì của họ cả, hoàn toàn cho đi một cách vô tư không 

đòi hỏi lấy lại gì hết. Đó là những nghiệp tốt dần dần sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của 

mình, cách nghĩ của mình, đồng thời là cách người khác đối xử với mình. Ở đây anh chị 

nào tập thời gian đủ lâu sẽ thấy rõ rệt kết quả, cách tập rất đơn giản, không cần đi làm từ 

thiện bố thí mà vẫn có nghiệp tốt vì đó là một loại bố thí, không bằng hành động mà bằng 

ý nghiệp. Thứ hai nữa nó là cách chuyển hóa tâm của mình rất mạnh, mình ghét người ta 

mà ch c được người ta thì tâm mình trở nên bình an hơn rất nhiều nên tối thiểu là mình có 

sự bình an. Còn khi mình đã gieo những nhân tốt như vậy rồi thì kiểu gì quả tốt cũng xảy 

ra, tự nhiên sẽ có người đến gi p mình, không nhờ cũng có người đến gi p mình. Người ta 

không nhờ mình ch c mình vẫn ch c họ, tự nhiên cuộc sống sẽ có những người nghĩ tốt về 

mình, mình chẳng cần bảo ai hãy nghĩ tốt về tôi đi tự nhiên vẫn có người nghĩ tốt về mình.  

 

Đây là việc rất tốt, rất nên làm của những người đi vào đời, nhất là những người làm 

kinh doanh. Mình có vô số cơ hội để tập, trong kinh doanh hay làm ở đâu cũng có vô số 

đối tượng khác nhau, người hỗ trợ mình có, người phá hoại mình có, người muốn làm điều 

xấu cho mình, ghen ghét, nói xấu, dèm pha, trù dập mình có… thì có thể dùng phương 

pháp này. Ai tập đủ lâu thì thấy kết quả rõ ràng, mọi người thử tập xem, đây là một cách 
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rất hiệu quả. Khi mình bí mật cho đi (Ch c thầm) sẽ có người bí mật gi p đỡ mình, đó là 

nhân quả tự nhiên. 

 

Thứ hai, một cách rất quan trọng để ch ng ta tích tập nghiệp tốt là  ảm t ấ   oan  ỷ 

k   n ườ  k á    n  p    (2). Cảm thấy hoan hỷ khi người ta làm được một điều tốt, nhà 

Phật gọi phương pháp này là tùy hỷ công đức. Đức Phật có dạy trong kinh Ánh Sáng 

Hoàng Kim là khi nghe người khác làm một điều tốt mà mình cảm thấy hoan hỷ tận đáy 

lòng thì mình có nghiệp tốt bằng với người vừa tạo ra xong. Chỉ cần hoan hỷ, rất hoan hỷ, 

ngắm người khác vui và thấy thật vui khi thấy ai đấy làm điều tốt. Mình thấy sung sướng 

hạnh ph c tận đáy lòng mình vì người ta làm điều tốt. Đây là cách rất tốt tích tập công đức, 

đặc biệt khi ta gặp càng nhiều người như vậy ta tích tập công đức càng nhanh.  

 

Tuy nhiên mọi người phải để ý một chuyện rất quan trọng, công đức tích tập nhanh 

nhưng mất cũng dễ. Ví dụ thế nào là mất công đức? Đức Phật có dạy nếu mình làm điều 

tốt xong mà khoe khoang về công đức mình làm lập tức mất công đức việc đấy, chả may 

trong cuộc sống nếu mình khoe việc tốt mình làm lập tức mình mất ngay công đức đó. Ví 

dụ, mình có quen một chị ở HN, chị đến nhà mình chơi, câu đầu tiên chị nói với mình là 

chị vừa đi từ thiện 100 triệu ở Lạng Sơn về, mình đang định vui vì chị ấy làm từ thiện thì 

thấy buồn vì chị ấy khoe trước đông người. Đó là cách mất công đức rất nhanh.  

 

Cách thứ hai là thay vì hoan hỷ khi người ta làm điều tốt, mình ghen ghét, như thế 

mình sẽ mất công đức bằng công đức người ta vừa làm. Nên hết sức cẩn thận trong đời 

sống, đặc biệt là ghen tị là cái rất dễ xảy ra. Ví dụ mình vừa nghe tin người ta được giải 

thưởng Sao vàng chẳng hạn, mình nói “ôi giải Sao vàng vớ vẩn, chỉ là vứt đi” hay “tôi còn 

quen ông bạn tôi được 10 giải sao vàng một l c”… Ghen tị mà, thế là mình mất luôn một 

đống công đức vì ghen tị khi người ta làm điều tốt hay hạnh ph c. Thế nên khi thấy ai làm 

điều tốt thì tốt nhất mình nên hoan hỷ, tối thiểu cũng đừng cảm thấy khó chịu khi người ta 

làm điều tốt.  

 

Điều thứ ba làm mất công đức nữa là  ố  t ế  khi làm điều tốt. Ví dụ hôm nay gi p 

người ta xong về nghe vợ mình nói mấy câu lại tiếc vì gi p người khác thì bao nhiêu công 

đức đã làm biến mất hết. Điều thứ tư làm mất công đức là sân  ận. Có câu nói là một cơn 

giận đốt cháy cả rừng công đức. Giận rất nguy hiểm vì bao nhiêu công đức tích tập sẽ mất 

hết khi giận. Đó l   ốn đ ều tổn       n  đứ  (K oe k oan     en   ét   ố  t ế   v  sân 

 ận). Nếu mình chỉ xây ít (tích tập công đức ít) mà phá nhiều (làm những việc tổn hại 

công đức) thì mình sẽ mất công đức nhiều. Thứ nhất là không khoe khoang công đức mình 

có, mình chỉ nói ra khuyến khích người khác làm điều tốt thì được, chứ không khoe để thể 

hiện mình tuyệt vời. Thứ hai là không ghen tị khi người khác làm điều tốt, vì nếu không 

mình sẽ mất chừng ấy công đức. Thứ ba là không hối tiếc vì đã làm điều tốt. Thứ tư là 

không sân hận vì sân hận làm mất rất nhiều công đức. Nếu ai làm được bốn điều đấy thì 

công đức sẽ không bị giảm đi. Đồng thời mình sẽ gây dựng công đức bằng những cách như 

cảm ơn, ch c lành, hoan hỷ khi thấy người khác làm điều tốt. Ví dụ gặp ai hỏi họ có làm 

điều gì tốt không, nghe người ta kể mà trong lòng sung sướng, mình vừa hạnh ph c vừa có 

nghiệp tốt. 

 

 á   t ứ n ất l  t ầm      l n  (1)  t ứ  a  l  t    ỷ   n  đứ  (2).  á   t ứ  a 
hơi mang tính tu hành một ch t, là đọ  t ần     (3). Thần ch  là câu nói, những tiếng nói 

mang năng lượng tốt lành rất to lớn. Toàn bộ thế giới mình đang sống chính là năng lượng, 

những người ngồi đây thực ra là những bó năng lượng chạy qua biến đổi liên tục xong rồi 

biến mất hoặc chuyển đi chỗ khác, chỉ thế thôi. Thần ch  là những năng lượng rất mạnh 

mẽ có thể thay đổi môi trường chung quanh mình. Khi mình đọc thần ch  thì mình sẽ gi p 

cho những người hay những con vật xung quanh nhận được điều tốt.  
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Cách rất dễ tích tập công đức là đọc thần ch  càng nhiều càng tốt từ sáng đến đêm. 

Mình có thể đọc câu thần ch  của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, câu thần ch  có năng lượng 

cực kì tuyệt vời là Om mani padme Hum. Nên đọc từ sáng đến tối, hít vào Om mani, thở 

ra padme Hum. Khi mình đọc câu thần ch  này nếu ai có khả năng nhìn thấy hào quang sẽ 

thấy ánh sáng chung quanh mình thường có màu trắng đục với cả màu xám biến thành màu 

xanh lục tỏa xung quanh mình. Ánh sáng đấy có khả năng làm người xung quanh mình an 

bình, hạnh ph c và gi p những vong linh chung quanh mình nếu chạm vào được siêu 

thoát. Nên câu thần ch  đấy tích tập rất nhiều công đức.  

 

Mọi người ở đây có thể nghĩ rằng Trong Suốt nói kiểu gì ấy vì làm kinh doanh chỉ tin 

vào vật chất - thực tế thôi chứ thần ch  là gì, nghe khó tin quá. Nhưng thực tế câu thần ch  

có sức mạnh thay đổi thực sự, và những ai có khả năng thiên nhãn thì sẽ nhìn thấy hào 

quang. Để tin thì tốt nhất mọi người nên đọc thêm sách vở để hiểu thêm, và nên tập. Một 

học trò – vị bồ tát Trừ Cái Chướng đã hỏi đức Phật về công dụng câu thần ch  này: “Thưa 

Đức Phật có thể nói cho con tác dụng thần ch  Om mani padme Hum”. Đức Phật trả lời: 

“Ta có giảng một triệu kiếp thì ta cũng không giảng hết được sức mạnh câu thần ch  này. 

Ta có thể biết được một năm Ấn Độ có bao nhiêu hạt mưa, sông Hằng có bao nhiêu hạt cát 

nhưng ta không thể biết và kể hết được sức mạnh thần ch  Om mani padme Hum.” Thần 

ch  rất đơn giản, 6 âm nhưng tác dụng vô cùng to lớn. Đây là cách tập cực kì hiệu quả cho 

ai muốn tích tập công đức thật nhanh”. 

 

 âu  ỏ : Thay vì Om Mani Padme  um, mình đã có thói quen là Nam Mô A Di Đà Phật 

rồi và mình cảm thấy rất là bình an thì có gì khác giữa hai cách đọc? 

 

Tron  Suốt: Có khác, Nam Mô A Di Đà Phật là con xin quay về và nương tựa vào Đức 

Phật A Di Đà, nghĩa là mình xin đi theo Đức A Di Đà. Xin đi theo không đơn giản theo 

nghĩa đen là sau này khi chết con sẽ lên cõi Phật vì Ngài ở cõi Phật, mà đầy đủ hơn là con 

xin làm theo những lời Ngài dạy, nghĩa là làm điều tốt. Thế nên khi đọc Nam Mô A Di Đà 

Phật rồi thì sẽ nhắc nhở mình về việc làm những điều tốt, hướng về Phật Pháp. Đó là tác 

dụng nhắc nhở mình làm điều tốt và hướng tâm về Phật Pháp - hướng đến sự giác ngộ. Đó 

là giá trị câu Nam Mô A Di Đà Phật, câu niệm này rất giá trị. Nhưng đấy chỉ là câu niệm 

Phật, niệm danh hiệu Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm danh hiệu Đức Quan 

Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm danh hiệu Đức Phật.  

 

Còn thần ch  là gì? Mỗi vị Phật khi giác ngộ đều có một câu gọi là tâm ch  của mình. 

Đức Phật Thích Ca có câu riêng của Ngài, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có câu của 

Ngài, Ngài Milarepa – một Thánh tăng Tây Tạng khi giác ngộ cũng có. Câu tâm ch  là tập 

hợp tất cả sức mạnh của một vị Phật nhưng khi Ngài đọc lên, tất cả chư Phật mười phương 

đều nói là: “Ta ban phước cho câu thần ch  hay câu tâm ch  này, và câu tâm chú này có 

sức mạnh như sức mạnh của ta”. Nên một câu tâm ch  là đại diện cho một vị Phật nhưng 

cũng đại diện cho các vị Phật khác. Sức mạnh câu tâm ch  mang ý nghĩa khác. Còn các 

câu kia là câu niệm Phật, khi nhắc đến danh hiệu Phật mình có rất nhiều công đức và đồng 

thời cũng được che chở rất nhiều.  

 

Câu tâm ch  là toàn bộ sức mạnh của một vị Phật cũng như các vị Phật khác được kết 

nối đến với mình và tỏa ra môi trường xung quanh làm lợi ích cho mọi người. Ngoài lợi 

ích cho mình còn lợi ích rất nhiều cho mọi người xung quanh nên muốn gi p mọi người, 

mình nên đọc một câu tâm ch . Khi đọc Nam Mô A Di Đà Phật là người đi theo Phật 

nhưng khi đọc Om mani padme Hum thì nhận năng lượng và sức mạnh Đức Quán Thế Âm 

và lan toả ra môi trường xung quanh cho những người khác nên câu này có sức mạnh rất 

lớn. Nhưng nếu đã là thói quen thì cũng không vấn đề gì, đọc Nam Mô A Di Đà Phật là 
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làm theo đ ng lời Phật dạy thì cũng là tu hành rồi. Nếu hiểu Nam Mô cho vui thì không 

được, mà hiểu Nam Mô là con xin quay về nương tựa vào Phật thì sẽ làm theo đ ng lời 

Phật dạy và cũng sẽ tìm đến sự giác ngộ, đây là một cách tập tốt.  

 

Hai cách đều tốt nhưng những người đi vào đời anh khuyên đọc Om mani padme Hum 

vì mình tiếp x c rất nhiều người, đọc câu đấy thì rất nhiều lợi ích cho những người xung 

quanh. Thần ch  giống như chìa khóa. Ví dụ, trong căn phòng này sóng radio phủ đầy 

xung quanh nhưng nếu mình không có tần số sóng ví dụ như là 95MHz thì mình không thể 

nghe âm nhạc được, và không gi p những người xung quanh nghe được. Dù sóng radio 

đầy phòng này nhưng âm nhạc không vang lên được. Cũng thế thôi, năng lượng của chư 

Phật đầy trong vũ trụ, mình không có chìa khóa để mở ra thì mình không nhận được. Câu 

thần ch  là chìa khóa, câu thần ch  Om mani padme Hum là chìa khóa để nhận năng lượng 

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.  

 

 âu  ỏ : Đọc Om Mani Padme  um lúc bình thường hay chỉ đọc khi được trao truyền? 

 

Tron  Suốt: Một số câu có thể đọc phổ biến. Câu Om mani padme Hum được viết trong 

kinh điển Đại thừa. Kinh điển là Hiển thừa, nghĩa là không cần một vị Thầy trao truyền. 

Chỉ cần đọc là được sự ban phước của Đức Phật rồi, không cần vị Phật đứng trước mặt 

mình nên câu thần ch  Om mani padme Hum có thể tự đọc được. Có một số câu không 

được phổ biến rộng rãi nên chỉ được đọc khi có người có thẩm quyền trao truyền cho mình. 

Ví dụ thần ch  có bốn loại khác nhau. Có loại là Tăn  í  , đọc lên có thể tăng trưởng 

những điều tốt đẹp. Có loại gọi là Tứ  ta , đọc lên dẹp trừ những điều xấu. Có loại gọi là 

L    uốn, đọc lên cuốn h t những cái tốt đến với mình. Có loại gọi là   n  p ụ , đọc lên 

có thể hàng phục người khác hay cái xấu khác. Người ta kỵ nhất là đọc những câu mang 

tính hàng phục khi không được phép vì khi đọc câu đấy thì làm kinh động môi trường xung 

quanh. Ví dụ đọc câu tăng ích ai nghe cũng được tăng lợi ích nên không sao, còn đọc 

những câu mang tính hàng phục thì những loài phi nhân (không có thân người) nghe sẽ 

thấy kinh hoàng ngất ngay lập tức. Những câu đấy đọc nếu không cẩn thận gây hại cho 

người khác. Những câu mang tính hàng phục hay phẫn nộ thì không ai viết vào sách kinh 

điển cả mà phải có Thầy và phương pháp tập. Những câu mang tính tăng ích... đọc thoải 

mái được vì không hại cho ai hết nên bây giờ mình thấy rất nhiều thần ch  được phổ biến. 

Thần ch  Tara, thần ch  Quan âm, thần ch  Văn Thù... có thể đọc công khai được nhưng 

một số loại thì không đọc như thế được. 

 

 âu  ỏ : Lúc nãy có bạn tin vào Đức Phật nhưng không tin vào lời Phật dạy. Tôi tin Đức 

Phật và tin có Phật, cũng có chứng kiến nhân quả. Tôi tin lời Phật dạy nhưng không tin 

vào kinh điển lắm. Từ thời Đức Phật cách đây 2600 năm đến bây giờ kinh điển qua nhiều 

bản sao chép thì liệu kinh điển này có đáng tin cậy và sử dụng so với lời Đức Phật dạy 

không? 

 

Tron  Suốt: Thực ra thì không ai có băng ghi âm Phật nói gì cả nên kiểu gì cũng phải tin, 

chỉ là tùy anh tin ở mức độ nào thôi. Không ai ghi âm được lời Phật nên tùy mức độ tin. Có 

những người chỉ tin Kinh điển Nguyên thủy thôi. Kinh điển Nguyên thủy là lời Phật dạy 

xong nằm trong trí nhớ của các vị A la hán, xong thì cứ 100 năm các Ngài lại gặp nhau 

một lần tụng lại kiểm tra lại cẩn thận, sau 500 năm lá bối ra đời thì viết lên lá, đó là kinh 

điển được truyền lại bằng trí nhớ của loài người. Một số trường phái Phật giáo nói là chỉ có 

kinh đó mới đáng tin thôi, còn những kinh điển khác thì không đáng tin.  

 

Đấy là một cách tin, mình buộc phải tin vì mình đã gặp Phật, nghe Phật trực tiếp bao 

giờ đâu, mình chỉ nghe kể lại, đọc lại thôi nên mức độ tin khác nhau. Cách vừa xong là 

K n  đ  n N u  n t ủ , tin lời Đức Phật nói trong 20 năm đầu tiên do các vị A La Hán 
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tụng đi tụng lại rồi viết ra giấy thì được gọi là chính thống, còn những kinh điển khác thì 

không đáng tin. Những người tin điều này tập theo con đường này và sẽ đạt được kết quả 

nhất định. Tiếp theo có một Kinh điển khác gọi là Kinh điển Đại thừa, khó tin hơn. Vì đến 

thế kỉ thứ 1, thứ 2, Ngài Long Thọ - một vị đại bồ tát xuống long cung cầm kinh điển ấy 

đem lên. Nghe khó tin chưa, vì dưới long cung chứ không phải trên mặt đất, lí do là khi 

Đức Phật thuyết kinh đấy thì những vị Thiên Long (Rồng) ghi lại và lưu trữ dưới long 

cung, đến thế kỷ 1,2 thì có vị bồ tát lấy lên được, thế mọi người có tin điều đó không? Có 

rất nhiều người bảo không tin vì nghe huyền hoặc quá nhưng thực ra tôi thấy có khác gì 

cách kia đâu? Cách kia cũng là trí nhớ con người, còn đây là trí nhớ các vị Thần có khi còn 

rõ và chính xác hơn chứ? Nên có những người sẽ tin theo cách hai, là tất cả K n  đ  n Đ   

t ừa đều đáng tin. Kinh Đại thừa nghe rất huyền bí, bao la, rộng lớn vì Đức Phật giảng 20 

năm sau cho rất nhiều vị Thần như Thiên Long…nghe nên kinh điển này nghe rất là hoành 

tráng.  

 

Thế nhưng có một loại kinh điển thứ ba không phải Đức Phật nói mà người ta cũng có 

thể tin được, đó là Mật đ  n. Nhà Phật có thể tạm chia là có ba thừa là Nguyên Thủy, Phát 

triển (Đại thừa), và Kim cang thừa. Kim cương thừa là thừa mà không phải hoàn toàn do 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, trong đó có những mật điển do các vị Phật khác thuyết. 

Có nhiều người chỉ tin Đại thừa vì thấy Mật thừa là khó tin rồi, vì có những vị Phật chả tái 

sinh ở trái đất này đi thuyết kinh mà buộc mọi người tin theo, thế nhưng cũng phải tin cả 

thôi mà.  

 

Tóm lại điều gì cuối cùng là quan trọng trong việc đấy?  uố    n  d  tập N u  n 

t ủ   Đ   t ừa  a  K m  ươn  t ừa đều xuất p át từ n ềm t n  ết  vì k  n  n ềm t n 

sẽ k  n  tập đượ   k  n   ư   đ  đượ . N n  á  đ ều đ n   a  sa  l  do mìn  tập  ó 

kết quả  a  k  n   mìn  đ  v o  on đườn  đấ  mìn  tập v  mìn  t ấ   ó kết quả  a  

không. Đức Phật có giảng là: “Sau này khi ta chết các ngươi đừng có tin vào lời ta, đừng 

có tin vào những thánh đệ tử của ta, đừng có tin vào những vị Thầy pháp nổi tiếng. Chỉ khi 

nào các ngươi tập có kết quả, có kinh nghiệm về những điều đấy thì hãy bắt đầu tin”. Đức 

Phật giảng như vậy, và tôi tập theo tinh thần như vậy. Mình có thể tạm tin, tin trước để tập 

nhưng quan trọng nhất là mình chứng nghiệm điều kinh điển viết, khi đấy mình mới thực 

sự có niềm tin đầy đủ chân thực. Còn trước đấy mình phải tin vào Phật, tin vào con đường 

mình đi để mình có thể bước đi được và có thể cảm nhận được kết quả. 

 

 âu  ỏ : Vậy thì hơi khó để chứng ngộ. Để đạt chứng ngộ nào đó phải có thời gian, có 

đức tin, và có kinh điển để noi theo, hoặc có một vị Thầy để hướng dẫn mình. Nhưng kinh 

điển cũng do được chép lại khi Đức Phật qua đời, những người chép lại chưa phải là 

những vị Phật hay bồ tát mà chỉ là người tu tập bình thường ghi lại, nội dung ghi lại như 

em nghe anh nói buổi này về em ghi lại thì ý em nhiều hơn ý của anh. Như vậy những điều 

đó truyền lại từ thời đó – thời gian rất là xa, trong những điều đó sẽ có nhiều cái biến đổi. 

Rõ nhất trong thời này có rất nhiều tôn giáo, kể cả trong Phật giáo chia ra rất nhiều dòng 

phái, chùa, Thầy khác nhau. Có những con đường tu rất nhiều kiếp mới đạt chứng ngộ. Có 

thể mình không tin vào sách, mình tin vào mình nhưng để đạt chứng ngộ đấy rất lâu, rất 

khó, vậy mình nên như thế nào để sớm có niềm tin tuyệt đối? 

 

 

Tron  Suốt: Câu hỏi rất hay. Khi mình hiểu điều đấy rồi mình sẽ mong chứng ngộ thật 

nhanh. Cách nghĩ của anh tích cực ở chỗ đấy. Hiểu điều đấy không phải mình không tin 

mà cố gắng chứng ngộ sớm, vì chỉ khi nào chứng ngộ mình mới có niềm tin tuyệt đối, 

không thì niềm tin của mình kiểu gì cũng dựa vào cái gì đấy. Anh đi theo con đường nào 

cũng phải dựa vào cái gì đấy nên mình sẽ tìm con đường nào gi p mình chứng ngộ thật 

nhanh, khi anh chứng ngộ càng nhanh anh có niềm tin rõ ràng nhất. Con đường nào thì lại 
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tùy duyên của mình, mình không hoàn toàn biết được mà do tích tập các đời trước của 

mình nên đời này mình có cảm hứng và niềm tin rõ ràng vào một con đường nhất định. Ví 

dụ có những người khi tôi nói về mật thừa họ tin ngay lập tức, có những người không thể 

tin nổi luôn vì nghe thần ch … quá xa lạ. Hay có những người chỉ nghe Tịnh độ là tin 

ngay, như bà tôi, tôi có giảng gì về nhân quả, vô thường… bà không hiểu gì cả mà chỉ cần 

nghe Phật A Di Đà thì chỉ muốn tập để về cõi A Di Đà thôi.  

 

Việc mình tin vào cái gì không phải chỉ có đời này, không phải dựa vào trí tuệ thông 

thường của mình mà là sự tích tập trí tuê từ rất nhiều đời trước. Tuy nhiên khi đã tin rồi thì 

phải bước đi, ví dụ tôi có thể giảng cho mọi người về con đường rất nhanh, nếu ai tin rồi 

nên thử và bước đi, đi thật cam kết và nỗ lực để nhanh chóng đạt được kết quả, khi đấy thì 

niềm tin mới là chân thực nhất. Còn trước đấy phải tạm tin vào Thầy, tạm tin vào Pháp 

Thầy giảng. Tạm tin không phải là nửa tin nửa ngờ mà là hết sức tin để mà đi, niềm tin như 

ánh sáng soi đường để mà đi. Thực ra mình chỉ tin khi mình có kinh nghiệm thôi nên tôi 

không bao giờ trách học trò tôi không tin tôi hoàn toàn cả, vì họ chỉ tin 100% khi họ có 

kinh nghiệm thực sự thôi. Đức Phật có giảng về điều này là: 

 

-   p áp  ất   n ân: Nghĩa là khi học với người Thầy thì tập trung vào Pháp nhiều hơn 

vào Thầy. Pháp ở đây là chân lý; chứ không phải là phù, ch , ấn, thần thông… Không hiểu 

Pháp là chân lý là hiểu sai ngay từ đầu. Y pháp bất y nhân là theo chân lý/ sự thật chứ 

không theo Thầy hay người nói về nó. Ví dụ như Phật nói một người muốn đi gi p người 

khác phải tự mở trói cho mình trước – đây là chân lý, hay Đức Phật dạy mọi thứ trên đời 

đều vô ngã – đây là chân lý, tam pháp ấn Khổ-Vô thường-Vô ngã là chân lý… Mình theo 

Pháp là quan trọng nhất, có thể có người nói về chân lý nhưng chưa chứng ngộ sự thật, 

nhưng khi người ấy giảng về vô ngã, về sự thật mình cũng phải tin vào để đi theo sự thật 

đó. Khi mình hiểu thế nào là chân lý, tức có chánh kiến nhà Phật thì mới biết Thầy mình 

giảng đ ng hay sai, hiểu đ ng thấy Thầy giảng đ ng thì theo, hiểu đ ng khi thấy Thầy sai 

mình không theo nữa. Khi hiểu chân lý, mình dùng chánh kiến soi, ví dụ thấy Thầy dạy 

bùa ch  thì biết Thầy không phải là người thực hành Phật Pháp, không mang đến giải thoát 

mà chỉ theo lòng tham của mình tìm năng lực này nọ… mình thấy sai nên không theo Thầy 

nữa. 

 

Hiểu Mật tông dựa trên nền tàng Đại thừa chứ không chỉ là một tôn giáo có phù, ch , 

ấn, thần thông. Đại thừa là tất cả giáo lý gi p một người phát bồ đề tâm để giải cứu cho 

mình và cứu độ người khác, dựa trên chánh kiến về Tính Không. Việt Nam hiểu nhầm Mật 

tông là phù, ch , ấn. Kim cương thừa là dựa trên nền tảng Đại thừa, trên nền tảng Chánh 

kiến và Bồ đề tâm, mình không thể bỏ hai điều này ra khỏi Mật tông được.  

 

-   n  ĩa  ất   n ữ: Nghĩa là theo ý nghĩa của câu nhiều hơn từ ngữ/ câu chữ. Học trên 

nghĩa chứ không dựa vào câu chữ mà biện luận/ tranh luận mà không hiểu ý nghĩa chân 

thật câu đấy…  

 

-   trí  ất   t ứ : Nghĩa là theo trí tuệ tuyệt đối chứ đừng theo nhận thức phân biệt thông 

thường. Điều này là khó nhất vì thông thường mình phân biệt câu chữ ý nghĩa lời Phật 

giảng bằng ý thức. Câu này nghĩa là mình phải tin vào trí tuệ chân thật, Phật tính bên trong 

có sẵn của mỗi người, chứ không phải lý luận của ý thức thông thường. 

 

Người nào có cả ba điều trên thì có thể dần dần đến đích. Đó là cách đi thông thường 

nhưng Mật thừa lại ngược lại, Mật thừa thì y nhân nhiều hơn y pháp. Mật thừa là con 

đường khác, là con đường mình phải tin vào Thầy mình, Thầy mình còn quan trọng hơn là 

Phật. Bằng niềm tin này mình sẽ đi thật nhanh đến đích. Vì vậy phải có thời gian để kiểm 

tra người Thầy kỹ càng trước khi quyết định đặt trọn niềm tin vào Thầy. 



   u N    p m   t  n    n   t    u  n n n   n  p    
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Mỗi con đường đều có cách đi riêng nhưng cuối cùng cũng là  ó  á  t n đ  m  đ . Ai 

muốn đi cũng phải tin để mà đi dù có nghi ngờ bao nhiêu đi nữa, muốn lên đường phải tin 

thôi, vấn đề mọi người có duyên với con đường nào thì tin vào cái đấy và đi hết sức. Thậm 

chí đi một thời gian không kết quả có thể thôi và đi con đường khác, đó là chuyện hoàn 

toàn bình thường, đó là cách thực dụng nhất, hơn là ngồi nghĩ cái nào đ ng nhất mà đi xem 

cái nào kết quả nhất. 

_________________________________________________________________________ 

 

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 

gi p vượt thoát khổ đau. Xin liên hệ với: 

 ồn  N un  qua Ema l – nguyen.hong.nhung.1504@gmail.com  
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