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Người kiêu ngạo giống như người ngồi trên một đỉnh núi – cao hơn những người khác
nhưng cô độc, lạnh lẽo, và không phát triển được gì. Tuy nhiên, với trí tuệ nhà Phật thì
kiêu ngạo có thể chuyển hoá thành sự bình đẳng, thấy được cái hay, cái đẹp của mọi
người ở khắp nơi.
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1. Bám chấp là gì? Dấu hiệu của sự bám chấp
Có bạn hỏi: Tại sao cứ chuyển địa điểm Trà đàm liên tục vậy?
Thầy Trong Suốt: Mọi người đoán thử xem tại sao mình cứ chuyển từ chỗ này sang chỗ
khác?
Một bạn nam: Thay đổi không gian ạ.
Một bạn nữ: Tạo cảm giác luôn mới.
Thầy Trong Suốt: Vâng. Ở đây toàn là người giỏi, đoán toàn đúng. (Cười) Lý do là mình
thích thay đổi không khí, đúng như bạn này nói hay như ấy chị nói, chỉ đơn giản thế thôi.
Thích cái mới, thích cái gì đấy khác biệt.
Còn ngày xưa, khi các vị thầy ở Tây Tạng họ tập ấy, thì ông thầy cứ khoảng một tuần
lại tìm đến một ngọn núi khác nhau để cắm trại, học trò phải đi theo, rất là vất vả. Vì ở Tây
Tạng ngày xưa làm gì có ô tô đâu, chỉ có xe ngựa thôi hoặc đi bộ, mà núi thì cao và hiểm
trở. Nhưng mà các vị thầy cắm trại một tuần ở đâu đấy xong rồi đi chỗ khác. Đố biết vì sao
thế ạ?
Lý do ông thầy không phải như mình là thích chỗ mới đâu, mà ông thầy sợ học trò bị
bám chấp. Nghĩa là khi ta ở đâu lâu quá là ta bám chấp vào thức ăn, nước uống, chỗ ở ở
đấy. Ví dụ, ở lâu biết là chỗ này ấm rồi bắt đầu dựng lều, ở một chỗ rất là ấm áp, dễ chịu,
thế là bắt đầu có một thói quen bám chấp là: “Tôi muốn được ấm áp mãi, tôi muốn được ăn
cái thức ăn này mãi”. Để cắt đứt điều ấy thì ông thầy, cứ một tuần hoặc hai tuần, dẫn học
trò đến một chỗ hoàn toàn lạ. Và học trò ngày xưa học rất khổ sở vì cứ chưa yên vị đã phải
đi rồi. Nhưng chính hoàn cảnh đấy thì học được bài học về không bám chấp. Còn bây giờ
nhiều khi mình ở một chỗ quá quen ấy, hoặc là quen một người quá lâu rồi, mình bắt đầu
trở nên bám chấp.
Ví dụ, mình quen một người quá lâu rồi, người ta đối xử tốt với mình, mình khăng
khăng rằng người ta phải tiếp tục đối xử tốt với mình. Nên ngày hôm sau người ta đối xử
không tốt với mình là mình bực ngay. Ví dụ: Ông chồng 2, 3 hôm… một tuần tốt với mình,
thì thứ bảy mà ông ấy không tốt với mình là ông ấy có vấn đề. Cô bạn gái hay cậu bạn trai
của mình cũng thế, nếu mà ba hôm không đến muộn, hôm thứ tư đến đón mình muộn là có
vấn đề – mình tức rồi. Khi mình tức giận như vậy là biểu hiện của sự bám chấp, bám chấp
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rằng là cái người đấy phải tốt với mình mãi, bám chấp rằng cái chỗ đấy phải tốt với mình
mãi. Ví dụ làm ở cơ quan một thời gian thấy mọi khi sếp đối xử tốt với mình, một hôm sếp
mắng mình một trận, thế là về cảm thấy tức giận sếp. Đấy là những dấu hiệu của sự bám
chấp.
Bám chấp là gì? Khi mình quen với cái gì rồi thì mình muốn nó tiếp tục được như
vậy. Đã tốt phải tốt mãi. Ví dụ là đã ngồi chỗ này rồi lần sau muốn ngồi chỗ này một lần
nữa, vì chỗ này sướng quá.
Một bạn nam: Thành thói quen.
Thầy Trong Suốt: Đấy, lần sau mình đến chỗ cực kỳ dở, xe cộ rú rít ầm ĩ xung quanh.
Nếu ở chỗ dở mình vẫn tập được thì mình mới tiến bộ được; còn nếu không thì mình cứ
sống càng lâu mình càng bám chấp nhiều. Càng già càng trở nên bám chấp, thậm chí là cố
chấp. Cố chấp là bắt mọi thứ phải theo ý tôi. Thành ra bây giờ mình cũng nên thay đổi và
chấp nhận thay đổi một cách đương nhiên. Khi nào mình chấp nhận được sự thay đổi là
đương nhiên ấy, thì lại không vấn đề gì nếu mình được hưởng sự sung sướng mãi, vì nếu
nó mất đi mình cũng chẳng sao cả. Nhưng khi mà mình chưa chấp nhận được sự thay đổi
là đương nhiên, thì mình hưởng sung sướng mãi là nguy hiểm đối với chính mình, vì làm
cho mình tăng dần sự bám chấp lên. Cái gì mà mình càng làm quen, mình càng phải cẩn
thận. Mình càng quen ai mình càng cẩn thận, mình càng phải giảm bớt cái việc mong đợi,
mong chờ từ người ta.
Ví dụ, mình sống với vợ hoặc chồng, hoặc người yêu thì càng ngày mình càng phải
trân trọng người ta hơn, chứ không phải coi thường người ta hơn. Ví dụ coi thường là thế
nào? Coi thường là, ví dụ vợ mình nấu cho mình ăn ngon một tuần rồi thì mình cho rằng
nghiễm nhiên từ nay trở đi vợ phải nấu ăn ngon. Hôm nào vợ nấu không ngon mình bắt
đầu chê bai, mình bắt đầu khó chịu vì vợ mình nấu không ngon. Trong khi mình và người
ta là hai người xa lạ, tự nhiên người ta nấu ăn ngon cho mình, đáng lẽ mình phải trân trọng
người ta hơn chứ? Nhưng mình cứ quen với sướng rồi, mình cho sướng là nghiễm nhiên –
“Nghiễm nhiên tôi phải sung sướng, nghiễm nhiên vợ tôi phải đối xử tốt với tôi” – mình
mất đi sự trân trọng với người vợ mà ngày xưa, khi mình còn yêu người ta, mình lại thấy
rất trân trọng.
Hay con cái là một ví dụ khác. Con cái được bố mẹ đối xử tốt quá, thành ra con cái lúc
nào cũng nghiễm nhiên bố mẹ phải tốt. Nên bố mẹ làm điều gì mà chỉ cần hơi khác bình
thường, hơi trái ý nó một chút thôi là nó giận dỗi, làm đủ trò. Đấy là do giáo dục của mình.
Đấy là mình làm cho nó tưởng rằng nghiễm nhiên nó phải được sung sướng. Nên mình
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thấy là các đứa bé bây giờ gặp chuyện đấy rất nhiều. Ngày xưa ít, không có điều kiện, bố
mẹ quá vất vả, đi làm đầu tắt mặt tối, thành ra con cái không được đối xử sướng lắm, nên
nó ít bám chấp, lớn lên rất thương cha mẹ và rất có ý thức tự lập.
Nhưng bây giờ ngược lại. Bây giờ thì các em bé hầu hết là quá sướng, cho cái sướng là
đương nhiên, nên nó giận dỗi chuyện không đâu, thậm chí tự tử chỉ vì mẹ mắng một câu,
bố mắng một câu thôi, gần đây báo chí đăng đấy. Khi mà con sung sướng rồi, chỉ cần mình
làm gì đấy trái với cái nó mong chờ thôi là có thể dẫn nó đến trầm cảm và tự tử. Ngày xưa,
bố mẹ đâu có thời gian đến mức đấy đâu, bố mẹ phải làm suốt, đến 11 giờ, 12 giờ… phải
đi làm thêm, nuôi lợn, nuôi gà… nên đứa trẻ lại rất là thương bố mẹ và biết tự lập.
Nên mình phải hiểu: Sự bám chấp là một nguyên nhân rất lớn dẫn đến đau khổ. Nên
mình học trong cuộc sống này, nếu mình có bám chấp thì mình phải tập xử lý ngay. Chứ
mình đợi đến ngày mình quá bám chấp, rồi mình không bỏ được nữa. Hay nếu người thân
mình, con mình, bạn mình, người yêu hay vợ mình bám chấp vào mình quá, mình cũng
phải xử lý ngay. Vì mình hiểu rằng, đây là nguyên nhân của đau khổ đây – “Nếu mà người
ta quá quý tôi này, quá trông chờ ở tôi thì chỉ một ngày nào đấy tôi làm gì hơi khác thôi, là
người ta khổ ngay. Nên ngay từ hôm nay tôi phải có hành động để nhắc nhở người ta
ngay”.
Cái điều đơn giản anh vừa nói xong, nhân tiện nói việc mình thay đổi chỗ làm Trà đàm
ấy, là điều tuy đơn giản nhưng tất cả các gia đình đều mắc phải. Bằng sự quan sát, mình
sẽ thấy chồng với vợ, bố mẹ với con cái, người yêu với nhau, rất dễ làm cho người kia bám
chấp vào mình. Thậm chí là mình sung sướng khi người ta bám chấp vào mình, vì mình trở
nên quan trọng mà.
Khi người ta bám chấp vào mình, khi người ta cứ trông chờ vào mình, nghĩa là mình
trở nên quan trọng. Ví dụ, hai người yêu nhau, người ta trông chờ vào người yêu là: Bạn
trai phải giúp bạn gái – thì người bạn trai cảm thấy mình rất là quan trọng, không hiểu
rằng cái đấy chính là mầm mống của đau khổ. Tại vì bạn trai, bạn gái là bình đẳng với
nhau. Tại sao cứ phải con trai giúp con gái? Tại sao không phải bạn gái cũng tham gia vào
việc cùng giải quyết vấn đề, sao phải chờ đợi nhau? Khi mình được cảm thấy được trân
trọng ấy, mình tưởng thế là tốt, nhưng mình phải xem là trân trọng đấy có bám chấp hay
không, nếu loại trân trọng đấy có bám chấp thì thực ra chưa phải là tốt.
Chủ đề hôm nay không phải là về bám chấp, nhưng vì tiện thể nói câu chuyện đấy,
cũng là một lời chia sẻ với mọi người, vì quan sát của mình thấy các gia đình như thế quá
nhiều. Bám chấp vào nhau, bố mẹ vào con cái, con cái vào bố mẹ. Ví dụ nếu bố mẹ
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nói: “Con là nguồn hạnh phúc của bố mẹ!” thì không sao, nhưng mà “Con là nguồn hạnh
phúc duy nhất của bố mẹ” thì là vấn đề. Nghĩa là không có con bố mẹ bất hạnh ngay, con
bỏ đi hay con chán cái gì đấy là bố mẹ bất hạnh ngay – thì đấy là bám chấp đấy. Nếu nói
con cái là nguồn hạnh phúc của bố mẹ thì được, nhưng nói con cái là nguồn hạnh phúc duy
nhất của bố mẹ thì… Thế mà ở nhiều gia đình, con cái là nguồn hạnh phúc duy nhất của bố
mẹ, không biết cái gì khác ngoài con cái. Nên khi con cái mất đi hay con cái lớn, trở tính
trở nết thôi thì bố mẹ đau khổ vô cùng.

2. Phân biệt giữa Tự kiêu và Tự tin
Thầy Trong Suốt: Buổi trước chúng ta nói về “Kiêu hãnh và Định kiến”. Mục tiêu của
buổi đấy là nói hai chủ đề cùng một lúc, nhưng mọi người yêu cầu nói về “Định kiến”
trước và phần đấy kéo dài hết cả buổi. Thực ra “Định kiến” có thể nói vài buổi. Nhưng
thôi, ta tạm dừng “Định kiến” ở đấy, hôm nay chúng ta chuyển sang chủ đề có vẻ liên quan
đến nhiều người hơn. Ví dụ, buổi trước mình hỏi là: “Ai nghĩ là mình có định kiến?”, thì
rất ít người giơ tay. Bây giờ mình hỏi lại lần nữa, ở đây có ai nghĩ rằng mình là một người
kiêu hãnh, hay tự kiêu đi? Có ai giơ tay không ạ? (Rất nhiều người giơ tay)
Woa, sao đông thế à? Tưởng ít người thấy mình tự kiêu chứ? Thôi hỏi là: Ai chưa thấy
mình tự kiêu bao giờ? Ai chưa bao giờ có một hành xử hoặc một suy nghĩ một cách tự
kiêu, giơ tay ạ? (Không ai giơ tay) À thế được rồi. Thế nghĩa là ai cũng đã từng có lần tự
kiêu. Đúng không ạ? Theo mọi người tự kiêu có xấu không ạ? Xấu hay tốt?
Một bạn: Xấu ạ!
Thầy Trong Suốt: Ai nghĩ là tự kiêu tốt, giơ tay ạ? (Vài bạn giơ tay) Một người nghĩ là
tốt, hai người nghĩ là tốt.
Thầy Trong Suốt: Tại sao em nghĩ tự kiêu là tốt?
Bạn Phương: Em nghĩ bởi vì nếu không có một chút tự kiêu thì con người ta ai cũng nhạt
nhòa như nhau.
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Thầy Trong Suốt: Ừ, tự kiêu làm cho người ta không nhạt nhòa.
Bạn Phương: Nếu tự kiêu quá thì… Cái gì quá nó cũng là không tốt, nhưng nếu nó không
có thì nó cũng…
Thầy Trong Suốt: Em có vẻ nói về tự tin, đúng không? Chứ không phải tự kiêu?
Bạn Phương: Tự tin quá thì nó thành tự kiêu ạ.
Thầy Trong Suốt: À không, nhưng mà cái em nói là “làm người ta không nhạt nhòa” là tự
tin chứ hả, hay là tự kiêu?
Bạn Phương: Cái đấy thực ra em cũng không phân biệt được rõ.
Thầy Trong Suốt: À. Ai nghĩ tự kiêu là tốt? Tại sao em nghĩ tự kiêu là tốt?
Bạn Hiếu: Thực ra thì tự kiêu có nhiều mức độ, trong các hoàn cảnh khác nhau. Có những
hoàn cảnh đôi khi mình cũng phải tự kiêu một chút để giữ được niềm tin và giá trị của bản
thân. Ví dụ em làm kinh doanh, có khi những thành tích đạt được chưa được như mình
mong muốn, nhưng đôi khi, trong một số hoàn cảnh đòi hỏi bắt buộc thì mình phải nói…
Em hiểu tự kiêu có nghĩa là mình đang nghĩ quá cái mình đang có, thì nó có thể là không
đúng với sự thật. Nhưng có khi nó tạo cho mình động lực để mình phải có được cái điều
cao hơn trong tương lai.
Thầy Trong Suốt: Tự động viên à?
Bạn Hiếu: Vâng. Em nghĩ là như thế. Lúc ấy, thực ra, tự kiêu có thể là để khẳng định giá
trị bản thân và làm vững tin hơn vào…
Thầy Trong Suốt: Nhưng người ta biết em tự kiêu thì người ta có đánh giá em cao không?
Em tỏ ra quá cái em có. Ví dụ, em đang có một cô người yêu, đúng không? Tỏ ra có ba,
bốn cô…
Bạn Hiếu: Vâng, thực ra thì đấy là tự kiêu với anh em bạn bè.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Có tự kiêu ở đấy không?
Bạn Hiếu: Đấy cũng có ạ.
Thầy Trong Suốt: Cũng có à? (Mọi người cười)
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Bạn Hiếu: Con trai rất thích được khoe là mình…
Thầy Trong Suốt: Có nhiều cô thích hả?
Bạn Hiếu: Là được nhiều em theo.
Thầy Trong Suốt: À, đấy là tự kiêu đấy.
Bạn Hiếu: Đấy cũng là một cái tự kiêu.
Thầy Trong Suốt: Người ta có đánh giá cao em khi em tự kiêu không?
Bạn Hiếu: Thực ra thì tự kiêu đấy các bạn nữ sẽ rất là ghét.
Thầy Trong Suốt: Các bạn nam thì sao?
Bạn Hiếu: Anh em thì cũng…
Thầy Trong Suốt: Anh em ở đây nghĩ thế nào ạ? Có đánh giá cao anh đấy không ạ? (Mọi
người cười)
Một bạn: Anh em cũng ghét luôn.
Thầy Trong Suốt: Anh em còn ghét hơn. (Cười) Tí nữa sẽ nói hoặc buổi sau sẽ nói tại sao
lại ghét hơn.
Bạn Hiếu: Nhưng mà cái ghét của anh em lại làm mình rất thích.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Tự kiêu – mình phải phân biệt hơn một chút, vì em có một câu
chuyện là tự kiêu có một giá trị, đúng không?
Bạn Phương: Vâng.
Thầy Trong Suốt: Phân biệt giữa tự kiêu và tự tin. Tự tin thì không có gì xấu cả, thậm chí
là cực kì tốt. Tự kiêu là một cảm giác rằng mình đặc biệt hơn người khác. Mình phóng đại
cái mình có cao hơn cái-mình-thực-có. Ví dụ, mình chỉ có một cô theo thôi nhưng mình
luôn luôn nói với mọi người là tôi có mười cô; công ty mình thì đang làm ăn bê bối, mình
ra ngoài mình nói là tôi thành công lắm; hay là mình ngồi trong một nhóm mười người,
mình không thèm nhìn họ vì mình nghĩ rằng họ không đáng để mình nhìn đến, vì mình
thông minh hơn, đẹp trai hơn… Tự kiêu là một cảm giác rằng tôi hơn người khác, tôi hơn
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và phóng đại cái mình có lên. Đấy gọi là tự kiêu. Thế thì, theo mọi người tự tin là thế nào?
Nếu tự kiêu là thế, thì tự tin là thế nào ạ?
Một bạn: Tự tin là thể hiện đúng cái mình có.
Thầy Trong Suốt: Nếu mình nói, tự kiêu là thấy mình hơn người khác và phóng đại cái
mình có hơn lúc bình thường, hơn khi mình thực có, thì theo mọi người tự tin là gì? Ở đây
vừa xong có bao nhiêu người tự kiêu rồi? Bây giờ những ai thấy mình tự tin, giơ tay
ạ? (Một vài người giơ tay) À, đấy, thú vị đấy ạ! Bây giờ chị Giang giải thích, vì sao chị tự
tin?
Chị Giang: À, tôi nghĩ rằng tự tin thì thực ra nó có rất nhiều mặt của cái khái niệm này,
bởi vì có thể có những người tự tin một cách chính đáng nhưng có những người thì lại tự
tin hơi mù quáng.
Thầy Trong Suốt: Bây giờ mình nói tự tin chính đáng đi, mù quáng có khi lại thành tự
kiêu rồi, đúng không? Nên ta nói tự tin chính đáng.
Chị Giang: Nhưng đa số chúng ta thường không phân biệt được tự tin và tự kiêu; tự tin
một cách mù quáng, hay tự tin một cách chính đáng như thế nào. Hiện giờ gần như cả xã
hội người ta như vậy. Tôi nghĩ, tự tin một cách chính đáng là người luôn tin những cái
điều mình hiểu, luôn luôn tin những cái điều mình làm và luôn luôn tự tin thể hiện điều đó.
Có những người tin vào điều mình làm, có những người tin vào điều mình hiểu, nhưng lại
không dám thể hiện điều đó. Còn cái người tự tin là cái người dám thể hiện những điều
mình nghĩ, mình nói và tin rằng nó sẽ đúng, và nó đúng.
Thầy Trong Suốt: Như chị Giang nói là tự tin phải đi kèm sự hiểu biết, hiểu rằng cái mình
biết là đúng.
Chị Giang: Tại vì chúng ta đang bàn đến khái niệm là “tự tin chính đáng”.
Thầy Trong Suốt: Vâng, tự tin chính đáng đấy, đúng không ạ? Mọi người giơ tay tự tin
nói tại sao mình tự tin đi ạ!
Bạn Trưởng: Đôi khi mình cảm thấy tự tin bởi vì theo em hiểu, sự tự tin nó tự vào thân
mình, tin vào con người mình, tự tin nghĩa là tự mình, tin vào khả năng của mình. Đôi khi
mình làm một việc mình cảm thấy là có thể làm được và mình chắc chắn là có thể làm
được kết quả tốt. Tự mình tin vào khả năng của mình.
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Thầy Trong Suốt: Nếu chỉ là tự mình tin vào khả năng của mình, thế lỡ mình không làm
được thì sao? Thì có gọi là tự tin không? Ví dụ em tin là nếu em đi thi toán quốc gia thì em
được giải nhất.
Bạn Trưởng: Cái đó như anh vừa nói là mình dựa vào kiến thức của mình, nghĩa là mình
có kiến thức đầy đủ rồi, mình có khả năng và dựa vào những cái đó mình đánh giá bản
thân mình.
Thầy Trong Suốt: Nghĩa là tự tin phải đi kèm sự hiểu biết, chứ không thể gọi là tự tin
không hiểu biết. Nghĩa là mình học toán dốt, mình toàn được một điểm, xong mình không
thể tự tin là mình được giải nhất quốc gia đâu ạ. Đúng không?
Một bạn nữ: Vâng ạ.
Bạn Phương: Theo em thì có ba nấc: Tự ti – Tự tin – Tự kiêu. Trước đây em là một người
rất là tự ti, vì có rất nhiều người giỏi xung quanh em và em không làm được nhiều việc.
Nhưng sau đấy thì em xem xét, em phân tích và sau đó em thực hiện nó. Khi em thực hiện
được dần từng thứ từng thứ một, thì em dần dần có được cái tự tin rằng, lĩnh vực sau này
khó hơn em vẫn có khả năng làm được. Và em chứng minh nó không phải bằng lời nói mà
bằng kết quả. Và sau khi nó có kết quả rồi, thì em tự tin, em nói với mọi người rằng em đã
thực hiện được nó rồi. Em nghĩ đấy, rất đơn giản, là tự tin.
Thầy Trong Suốt: Rất hay. Nghĩa là khi em thực hiện được, có khả năng thực hiện được
điều đấy thì em có lòng tự tin.
Bạn Phương: Vâng. Bởi vì sống trong xã hội thì con người rất dễ bị dư luận đánh giá. Và
con người rất cần sự công nhận của xã hội. Sự công nhận ấy sẽ đến từ việc mình có thực
hiện được nó thực sự hay không.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Rất tốt. Tự tin là mình biết mình làm được cái điều mình định làm,
có đúng không?
Bạn Phương: Vâng.
Thầy Trong Suốt: Vì mình hiểu về chính mình, hiểu về khả năng của mình cũng như là
hiểu việc đấy, thì khi em tự tin, em có so sánh em với mọi người là “tôi kém hơn, tôi giỏi
hơn” nữa không?
Bạn Phương: Em thường là không.
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Thầy Trong Suốt: Khi em tự ti thì em có so sánh không?
Bạn Phương: À, tự ti thì em có.
Thầy Trong Suốt: Khi tự tin em còn so sánh nữa không?
Bạn Phương: Trước đây em có đặt ra hai người rất giỏi trong trường em. Hai người đó
giữ vị trí rất quan trọng, trong khi em là một người rất bình thường. Khi em tự ti thì em đặt
mục tiêu là em sẽ vượt qua họ. Khi em vượt qua họ rồi thì thời gian cứ trôi đi, càng lâu thì
bước tiến của em với họ càng ngày càng cách xa nhau. Sau đó em không xem cái việc vượt
qua người khác là vấn đề em cần quan tâm nữa, mà em xem việc vượt qua chính mình
hàng ngày mới là vấn đề cần thiết em phải quan tâm.
Thầy Trong Suốt: Đúng thế, khi mình còn đi so sánh với người khác ấy, thì mình chỉ hoặc
là tự ti hoặc là tự kiêu mà thôi. Nếu mình so sánh mình thấy hơn, dễ tự kiêu lắm, đúng
không ạ? Tại sao học cùng một lớp mà tôi lại giỏi hơn họ, tôi thật là đặc biệt. Đúng không
ạ? Tại sao tôi cùng hoàn cảnh, cùng là một người sinh ra ở trong đất nước Việt Nam, mà
tôi lại xinh hơn người ta. Đấy, thế là tự kiêu xuất hiện. Tự kiêu là một cảm giác thấy mình
đặc biệt hơn người khác và thường phóng đại các phẩm chất của mình lên. Tự tin ngược
lại. Một dấu hiệu tự tin là không có sự so sánh nữa.
Nếu mình tự tin thực sự nhé, mình không phải đi so sánh với ai cả. Nếu bạn nào muốn
phân biệt được mình tự tin, hay tự ti, hay là tự kiêu ấy, thì đơn giản thôi, xem trong lòng
mình có sự so sánh không. Nếu bảo là: “Tôi tự tin, vì tôi giỏi hơn người khác” – thì đấy
không phải là tự tin rồi. “Tôi tự tin, tôi hiểu biết. Tôi hiểu sâu sắc rằng, tôi làm được điều
đấy, có khả năng đấy”, thế thôi. Tôi không phải bảo là “Tôi tự tin bởi vì tôi giỏi hơn những
người xung quanh tôi”, đúng không?
Bạn Hằng: Anh Thắng có bao giờ tự kiêu không?
Thầy Trong Suốt: Ngày xưa anh là một người rất tự kiêu. Ngày xưa toàn thi được giải
nhất thôi, từ bé đến lớn, học giỏi nhất, xong rồi thi được giải nhất, dần dần mình làm cho
mình có suy nghĩ là mình hơn người khác, vì mình hay được giải cao hơn mà. Thì đấy,
mình thành tự kiêu đấy. Thành công nhiều thì dễ tự kiêu lắm, thành công nhiều dễ cho
mình suy nghĩ là mình hơn mọi người xung quanh.
Bạn Phương: Em thấy có thêm một trường hợp nữa trong cái tự tin. Khi anh tự tin anh
thực hiện được công việc đó, thì có rất nhiều người dèm pha anh. Và trong lúc người ta
dèm pha mình, thì cần thiết phải vững thêm một chút bản lĩnh nữa, bởi vì chắc chắn trong
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lúc như thế, nếu chúng ta bị các yếu tố bên ngoài tác động vào, nó sẽ khiến cho mình có
rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Vì thế, trong lúc đó mà vẫn giữ nguyên được cái bản lĩnh
của mình, không bị các yếu tố bên ngoài tác động vào mình là cũng rất tốt.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Nếu mình tự tin làm được việc đấy, xong nghe khoảng ba người nói
là: “Anh không làm được đâu!”, mà mình cảm thấy lo lắng thì đấy chưa phải tự tin thực sự,
đúng không? Khi mình còn bị dao động nghĩa là mình chưa tự tin, đơn giản thế thôi.
Quay lại vấn đề, là mình phải phân biệt, vì nếu không cẩn thận mình sẽ bị nhầm giữa
hai cái với nhau. Ví dụ, mình đang nghĩ là mình tự tin nhưng thực ra mình đang tự kiêu.
Đấy, hoặc là mình đang tự kiêu nhưng mà lại nghĩ rằng “đây chỉ là tự tin thôi”. Nên là, ở
cuộc đời này, quan trọng là mình phải hiểu đúng, nếu không thì mình sẽ đi từ thái cực này
sang thái cực khác.
Tự kiêu là một cảm giác rằng tôi hơn người khác. Tự kiêu bao giờ cũng đi kèm với sự
so sánh. Sau khi so sánh xong thì thấy tôi đặc biệt và phóng đại lên. Tôi đặc biệt, thì bắt
đầu tôi nghĩ là tôi giỏi toán hơn, xong lập tức nghĩ là tôi thông minh hơn. Đúng không ạ?
Đấy là phóng đại đấy. Giỏi toán hơn nghĩa là điểm toán cao hơn đấy, nhưng một lúc sau
nghĩ là tôi thông minh hơn. Nên thường những người học giỏi có mấy ai thành công đâu!
Đúng không ạ? Học giỏi không ai thành công nhiều đâu, thành công một cách tương đối
thôi, tại vì học giỏi cũng chỉ là học giỏi thôi! Tôi điểm toán cao hơn, có nghĩa là tôi giải
toán giỏi hơn anh bạn tôi, chẳng có nghĩa là tôi thông minh hơn. Bằng chứng là mười năm
sau bạn tôi làm được vô số điều, còn tôi vẫn mãi mãi là một thạc sĩ gì đấy giảng dạy, vẫn
học toán ở một trường nào đấy ở nước ngoài. Nghĩa là tôi giỏi toán hơn, tôi điểm toán cao
hơn chưa chắc tôi đã thông minh hơn.
Nhưng mà khi mình bắt đầu so sánh hơn rồi. Ví dụ, mình suy nghĩ mình hơn bạn mình
rồi hay là hơn người khác rồi ấy, mình bắt đầu có một thói quen là phóng đại. Nếu tôi hơn
ở cái A, tôi sẽ hơn ở cái B. Đấy! Nếu tôi hơn ở toán thì chắc tôi cũng thông minh hơn. Nếu
tôi giàu hơn nó có nghĩa là tôi giỏi hơn, ví dụ như thế. Có đúng không ạ? Việt Nam mình
hay có kiểu, bây giờ khi bắt đầu vật chất hóa rồi, bắt đầu thấy ông nào giàu hơn là ông ấy
giỏi hơn… – nghĩa là, đầu tiên so sánh, sau khi so sánh xong lại kèm sự phóng đại nữa,
phóng đại về cái mình có và hạ thấp cái người khác có.
Phóng đại cái mình có và hạ thấp cái người khác có – đấy là những biểu hiện của
tự kiêu. Khi mình cho mình hơn người khác này, xong mình cho mình rất đặc biệt này,
mình phóng đại cái mình có này và hạ thấp cái người khác có, thì đấy là biểu hiện của tự
kiêu rõ rệt.
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Mọi người có thể nhìn vào cuộc sống của mình, xem mình có bao giờ tự kiêu chưa,
bằng cách đấy. Khi mình ngồi với mọi người, mình có cảm giác tôi hơn người ta không?
Tự tin thì không có cảm giác hơn người khác. Chỉ đơn giản là tự tin tôi làm được, tôi có
khả năng. Tự tin là như thế, còn tự kiêu là mình bắt đầu “À, tôi hơn người ta, tôi giàu
hơn”, đúng không? Đấy là bước một, bước đầu tiên thấy hơn, bước thứ hai bắt đầu phóng
đại cái mình có lên và đánh thấp người khác xuống: “Tôi giàu hơn chắc là tôi cũng giỏi
hơn, chắc là tôi hào phóng hơn”.
Có chắc giàu hơn hào phóng hơn không ạ? Chắc gì đúng không ạ? Đấy, bắt đầu gán
cho mình phẩm chất mà mình không có. Phóng đại phẩm chất mình có hoặc gán phẩm chất
mình không có và đánh thấp người ta xuống. Rất tiếc là, nếu như chúng ta không cẩn thận
thì rất dễ bị tự kiêu khi chúng ta giỏi. Người càng giỏi càng dễ tự kiêu.
Như mình nói ví dụ mình ngày xưa đấy, cứ được giải này giải kia xong, dần dần mình
có một sự tự kiêu mà tự nhiên mình không biết tại sao xuất hiện. Nghĩa là chúng ta giỏi
giang, có năng lực thực ra rất dễ mắc cái bẫy của sự tự kiêu. Khi chúng ta giỏi giang, có
kết quả hơn người khác rồi, chúng ta so sánh, cho rằng phẩm chất của chúng ta hơn họ, sau
bước đấy là chúng ta đánh giá thấp họ xuống và nâng cái mình đang có lên.
Ở Tây Tạng, người ta ví người tự kiêu giống như người ngồi trên một đỉnh núi. Ngồi
trên đỉnh núi rất là cao, đúng không ạ? Cao hơn những người khác, những người khác sống
ở đồng bằng còn tôi ngồi hẳn trên đỉnh núi, nhìn xuống người khác thấy họ rất thấp. Đấy,
nhưng mà đỉnh núi là chỗ lạnh nhất, cô độc nhất và chẳng có gì phát triển trên đỉnh núi cả.
Cây cối không mọc được ở chỗ lạnh như thế. Đúng không ạ? Còn đồng bằng thì cây cối có
thể mọc được, nó không lạnh như thế và nó không cô độc, rất đông người ở đấy. Nên khi
chúng ta tự kiêu ấy, giống như chúng ta đặt mình ở đỉnh núi đấy. À! Rất cao! Nhìn xuống
người khác, nhưng thực ra chúng ta đang ở chỗ cô độc nhất khi chúng ta tự kiêu. Chúng ta
đang ở chỗ lạnh lẽo nhất khi chúng ta tự kiêu và chúng ta, đặc biệt là, đang ở chỗ mà
không có gì phát triển được cả, không tiến bộ được nữa. Tự kiêu làm người ta không tiến
bộ được nữa. Trên đỉnh núi cây cỏ chẳng mọc được.
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3. Phẩm tính mới xuất hiện khi chuyển hóa được tự kiêu
Thầy Trong Suốt: Giải quyết tự kiêu là một quá trình chuyển hóa sự tự kiêu của chúng ta
trở về đúng giá trị của nó. Khi sự tự kiêu trở về đúng giá trị, chúng ta trở thành người tự tin
nhưng một phẩm tính nữa xuất hiện bên cạnh sự tự tin đấy. Mọi người biết là phẩm tính gì
không ạ? Mẹ, theo mẹ là gì ạ?
Mẹ Thầy Trong Suốt: Kiêu hãnh.
Thầy Trong Suốt: Kiêu hãnh là tự tin hay tự kiêu? Anh đấy là người rất kiêu hãnh, là tốt
hay xấu?
Mẹ Thầy Trong Suốt: Kiêu hãnh là tốt. Bởi vì lúc ấy mình cảm thấy mình làm được một
việc gì đấy mà nó rất là tốt, mà mình cảm thấy là mình rất là hứng thú, mình rất hãnh diện,
thì đấy là kiêu hãnh và mình nghĩ kiêu hãnh là tốt.
Thầy Trong Suốt: Anh ấy là người rất kiêu hãnh, theo mẹ, anh ấy tốt hay là xấu? Một ông
tướng ở chiến trường đánh thắng quân giặc, về rất kiêu hãnh, thì đấy là xấu hay tốt? Ông
ấy chỉ giỏi đánh giặc thôi. Nhưng mà về ông coi người khác dưới mắt ông ấy chẳng ra gì
cả.
Mẹ Thầy Trong Suốt: Không. Nhưng không phải kiêu hãnh là người ta có thái độ coi
người khác không ra gì.
Thầy Trong Suốt: Cái chữ kiêu hãnh hay được hiểu như vậy.
Mẹ Thầy Trong Suốt: Tự kiêu thì mới là coi người khác không ra gì. Chứ còn kiêu hãnh
là có những lúc kiêu hãnh, chứ không phải con người mà… Tức là nó có những hành
động…
Thầy Trong Suốt: Như mẹ nói chỉ là tự tin thôi. Chưa phải là một phẩm tính mới. Theo
mọi người, ở đây không biết ai có kinh nghiệm đấy chưa, nếu mình tự kiêu mà mình trở
thành tự tin, mình mất đi sự tự kiêu ấy thì nảy sinh một phẩm tính mới, theo mọi người đấy
là phẩm tính gì?
Một bạn: Theo em đó là sự kiên nhẫn.
Thầy Trong Suốt: Rồi, một người nói kiên nhẫn, mọi người cứ nói thoải mái đi ạ, mình
chưa nói là tại sao. Một người nói kiên nhẫn, còn ai nói khác. Chị nói là gì?
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Một chị: Đó là khiêm tốn.
Một bạn: Sự chuyển hóa.
Thầy Trong Suốt: Chuyển hóa là động từ mà em. Phẩm tính đi ạ, có phẩm tính gì mới
xuất hiện?
Một bạn: Ích kỷ.
Một chị: Khiêm tốn.
Một chị: Tự hào.
Thầy Trong Suốt: Tự hào, bạn nào nói tự hào hay quá. Đấy, cái mẹ nói là tự hào, không
phải kiêu hãnh đâu, kiêu hãnh là kiểu hơi khác một chút.
Mẹ Thầy Trong Suốt: Tự hào thì nó cũng na ná (giống) với kiêu hãnh.
Thầy Trong Suốt: Khác nhau đấy, không giống nhau đâu.
Một chị: Mình nghĩ là từ kiêu hãnh mà chuyển thành tự tin thì sẽ kèm theo một phẩm tính
mới là lạc quan.
Thầy Trong Suốt: Lạc quan, rồi, hay quá, tiếp đi ạ.
Một bạn: Biết yêu thương.
Thầy Trong Suốt: Yêu thương. Rồi, hay quá! Tiếp đi ạ. Các anh, các chị mới đến ấy ạ, có
một anh dưới cùng, anh nói đi ạ. Theo anh thôi, mình cứ đoán thôi, nếu như mình không có
kinh nghiệm thì mình cứ đoán thôi, còn nói đến kinh nghiệm thì càng tốt, càng nên nói.
Bạn nam: Theo em thì sự chuyển hóa đấy có thể cũng sẽ xuất hiện sự tự ti.
Thầy Trong Suốt: Vì sao ạ?
Bạn đó: Bởi vì, em nghĩ một cách logic là nó là dương thì bắt buộc nó phải có một cái âm
gì đấy nó kéo xuống được.
Thầy Trong Suốt: Đấy là em đoán đúng không? Nhưng em nói kết quả cuối cùng đi. Kết
quả cuối cùng là gì? Mình không thể tự tin và tự ti cùng một lúc được, đúng không? Mọi
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người có gì không ạ? Có một từ em đang đợi mọi người nói, mọi người cứ nói đi khi nào ra
thì thôi, còn nếu không có thì thôi em sẽ nói.
Một bạn: Bao dung.
Thầy Trong Suốt: Bao dung giống với thương yêu đúng không? À bao dung nó khác một
chút đúng không? Bao dung, rồi rất hay! Tiếp đi ạ.
Một bạn: Tha thứ, bao dung, chia sẻ.
Thầy Trong Suốt: Tha thứ, chia sẻ, rất hay. Gần lắm rồi, rất gần rồi. Còn ai nữa không ạ?
Chú Kiên: Tự hào mà không kiêu căng.
Thầy Trong Suốt: Đấy, tự hào đấy, tự hào là từ rất hay. Và không kiêu căng đúng rồi. Tự
hào mà không kiêu ngạo.
Bảo Châu: Em nghĩ là nhìn đúng được cái tiềm năng của bản thân mình và bản thân của
người khác.
Thầy Trong Suốt: Đấy Bảo Châu nói gần, gần lắm rồi đấy.
Một chị: Có lẽ là sự thấu hiểu chăng?
Thầy Trong Suốt: Thấu hiểu! Chính xác. Câu Bảo Châu là nhìn được cái tiềm năng mình
và tiềm năng của người khác đúng không? Cực kỳ gần rồi.
Một chị: Giác ngộ.
Một chị khác: Đồng cảm.
Thầy Trong Suốt: Vâng. Giác ngộ thì quá gần rồi, giác ngộ thì quá đúng rồi, đúng chung
với tất cả mọi thứ. (Mọi người cười) Đồng cảm, rồi gần lắm. Tất cả mọi người nói gần
đúng rồi, thì em sẽ nói nốt thôi.
Một chị: Hòa đồng ạ.
Thầy Trong Suốt: Hòa đồng, gần quá gần
Chị đó: Dễ thông cảm với người khác.
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Thầy Trong Suốt: Dễ thông cảm. Đấy, gần lắm rồi đấy.
Chị đó: Chia sẻ.
Thầy Trong Suốt: Chia sẻ. Tuyệt vời!
Một bạn: Thấu hiểu.
Thầy Trong Suốt: Thấu hiểu, chia sẻ, hòa đồng, thương yêu, nhìn thấy tiềm năng người
khác. Thế thì quay lại cái buổi hôm trước mình nói về “Kiêu hãnh và định kiến”, anh có
nói là “Mỗi người sinh ra là đã có sẵn một xu hướng xấu, nhưng đồng thời đi kèm với xu
hướng xấu đấy là có một khả năng để nảy nở một cái hướng cực kỳ tốt”.
Mình nói lại buổi hôm trước một chút. Phật giáo Tây Tạng nói rằng có năm xu hướng
xấu: Tham lam, kiêu ngạo, sân hận, ghen tị và ngu dốt. Có người sinh ra đã có xu
hướng kiêu ngạo sẵn rồi. Nếu mọi người để ý tuổi thơ của mình sẽ thấy có khi từ bé mình
đã rất kiêu ngạo, rất tham lam rồi, hoặc là đã rất lười biếng chẳng hạn, rất là sân hận.
Những phẩm tính đấy tuy nhà Phật gọi là độc, nhưng cái độc đấy có thể được chuyển
hóa thành những phẩm tính cực kỳ tốt đẹp. Mình có phẩm tính nào thì cái tốt đẹp sẽ nảy nở
theo hướng đấy. Ví dụ người tham lam thì sẽ biến thành một người có khả năng bao dung,
thông cảm, giúp đỡ mọi người.
Thế thì năm cái tính ấy đều sinh ra năm cái tính tương tự. Ở đây các bạn có kinh
nghiệm cá nhân có thể thấy là mình có một trong năm tính đấy hoặc thậm chí có cả năm
tính đấy. Như em (Trong Suốt tự nói bản thân) là có cả năm cái đấy.
Nhưng khi nó chuyển hóa thì nó thành cái gì? Ví dụ, ngày xưa mình tham lam là vì
mình luôn luôn lo cho cái Tôi của mình. Nhưng khi mình cho thành một kiểu tham lam
mới, là mình lo cho đau khổ của người khác, giúp người khác thoát khỏi đau khổ. Ngày
xưa mình tham hạnh phúc cá nhân, bây giờ mình tham hạnh phúc của toàn thể mọi người,
thì tham đó không gọi là tham nữa, đó gọi là Từ Bi. Mình mong muốn tất cả mọi người
hạnh phúc và hành động giúp mọi người hạnh phúc, thì cái tham đấy đâu gọi là tham! Nên
là cũng cùng một cái tham đấy nhưng cuối cùng lại được chuyển hóa thành sự Từ Bi.
Đấy, thế thì trong năm cái đấy, có một cái gọi là kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì đặc điểm
của nó là màu vàng, ở đây có ai mặc áo vàng không ạ? (Đếm) Một áo vàng, hai áo vàng ạ.
Và thích màu vàng, ở đây ai thích màu vàng giơ tay ạ? Ai thích màu vàng hay thích mặc
đồ vàng giơ tay ạ? (Đếm) À một người, hai người.
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Một bạn: Thích vàng.
Thầy Trong Suốt: Thích vàng. (Cười) Đặc điểm của kiêu ngạo phân biệt ra gọi là màu
vàng và đặc tính là đặc tính của đất. Ở đây có ai thích cái gì chắc chắn, vững chắc thì gọi là
kiêu ngạo. Tất nhiên kiêu ngạo là cảm giác mình hơn người khác, mình đánh giá mình hơn
người khác, mình coi thường người khác và đánh giá quá cao chính mình nhưng cái kiêu
ngạo đấy khi chuyển hóa thì nó thành một loại trí tuệ, nhà Phật gọi là Bình Đẳng Tánh
Trí, nghĩa là trở nên thấy được tính bình đẳng ở khắp mọi nơi.
Nãy mọi người nói từ: chia sẻ, thông cảm, hay Bảo Châu nói là thấy được cái hay của
mình và mọi người, thì đấy chính là biểu hiện của Bình Đẳng Tánh Trí. Tôi kiêu ngạo bởi
vì tôi thấy tôi hơn người khác, nhưng nếu tôi chuyển hóa nó thành trí tuệ, thì tôi có một
loại trí tuệ thấy rằng tất cả mọi người đều đẹp, đều hay, đều có điểm tuyệt vời và tôi trân
trọng điều đấy. Từ kiêu ngạo biến thành bình đẳng. Ngày xưa tôi kiêu ngạo, tôi không bao
giờ đến gần những người nghèo cả, bây giờ tôi thấy tôi chẳng hơn gì, khác gì những người
nghèo, tất cả đều là những con người, đều cần hạnh phúc, nên tôi đến giúp đỡ người nghèo.
Kiêu ngạo nếu đến đỉnh cao của chuyển hóa, nó chuyển thành sự bình đẳng. Bình
đẳng ở đây không phải đơn giản là mình thấy là mình bằng người khác đâu, chưa đủ. Bình
Đẳng Tánh Trí là thấy được cái đẹp, cái hay của mọi người xung quanh – đấy là bình đẳng.
Nghĩa là: “Tôi hay nhưng anh cũng hay” chứ không phải “Tôi hay còn anh dở”. Kiêu ngạo
là: “Tôi hay còn anh dở, tôi giỏi anh kém”. Nhưng “Tôi hay mà anh cũng hay” thì mới là
khó. Nhưng đấy là cái mình có thể chuyển hóa được.
Ví dụ, ngồi ở đây có thể ông Thắng là ông biết rất nhiều điều, nhưng ông Thắng không
thể… ví dụ như là chạy nhanh được. Đúng không ạ? Ông Thắng béo, nặng này không chạy
nhanh là chắc. Trong một số trường hợp, như để cứu người khác ấy, thì chạy nhanh rất là
quan trọng. Đấy, cứu ai ra khỏi một nguy cơ nào đấy, người chạy nhanh, người khỏe mạnh,
nhanh nhẹn lại là quan trọng. Nên là ông Thắng không cảm thấy mình hơn gì một ông có
thể không nói năng lưu loát, nhưng mà chạy rất nhanh. Vì sao? Vì ông Thắng có thể nói,
nhưng cái người cần chạy đến cứu thì ông Thắng chẳng chạy đến được. Còn như cái anh
bên cạnh, nói năng không lưu loát nhưng nghe “Cháy! Cháy!” một phát là anh ấy chạy vèo
đến cứu được vài người ra.
Tức là mình thấy được cái đẹp, cái hay ở người khác. Và nếu mình chịu khó nhìn xung
quanh, thực sự nhìn vào sâu bên trong, thấy thực sự ai cũng có cái đẹp hết. Nhưng nếu
không chịu khó nhìn thì mình chỉ thấy cái gì? Mình chỉ thấy cái xấu thôi, thấy mình đẹp và
họ xấu. Hết! Đấy là kiêu ngạo. Hết và hết! Mình đẹp họ xấu, dừng lại ở đấy, chấm hết. Nếu
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mình chịu khó nhìn sâu sắc vào từng người một, thì mình sẽ thấy cái đẹp của tất cả mọi
người, và lúc đấy bắt đầu phát sinh trong lòng mình một cảm giác trân trọng. Thậm chí, khi
họ chưa đẹp, mình thấy là họ sẽ đẹp. Vì họ cũng giống như mình, ngày xưa mình cũng có
đẹp đâu! Nên là họ đầy đủ tiềm năng của cái đẹp, mình thấy cái tiềm năng đẹp ở khắp mọi
người. Nếu mình chưa thấy cái đẹp ngay lập tức thì mình thấy cái tiềm năng đẹp đấy. Cái
tiềm năng đẹp đấy có thể là những phẩm tính tốt đẹp.
Nhưng nếu đi vào con đường tập, mình thấy sâu xa hơn nữa, tiềm năng đấy chính là:
“Ai cũng có khả năng để trở thành người tuyệt vời. Ai cũng có khả năng để trở nên hiểu
biết, để trở nên yêu thương. Không phải chỉ mình tôi có khả năng đấy, mà tất cả mọi người
đều có khả năng trở nên hiểu biết và yêu thương. Vì điều đấy nên tôi trân trọng tất cả mọi
người như nhau, và tôi sẵn sàng đến gần họ, giao lưu với họ một cách chan hòa”.

4. Ba dấu hiệu để nhận ra mình tự kiêu hay không?
4.1 Biết mình tự kiêu rất khó
Tự tin phải đi kèm với bình đẳng thì mới là tự tin thực sự. Tự tin mà chưa đi kèm
với bình đẳng thì mới chỉ là kiểu tự tin giữa đường thôi. Tự tin thực sự là mình vừa tự tin,
vừa thấy cái đẹp của mọi người. Mình thấy tự tin nhưng mình bình đẳng với tất cả những
người khác, thì đấy là tự tin thực sự. Còn nếu mình đang tự tin mà mình thấy người ta vẫn
kém, mình vẫn chưa thấy được cái đẹp của người ta, mình vẫn chưa xuất hiện sự bình đẳng
bên trong, thì mình vẫn còn phải chuyển hóa tiếp. Mình mới đi được nửa đường. Rất tốt.
Là mình đã đến đoạn tự tin rồi. Nhưng chưa đủ. Mình cần phải đi tiếp.
Mình nói về cái đích mất rồi, bây giờ mình sẽ quay lại nói là tự kiêu thì có hại hay
không có hại? Lúc nãy mọi người nói là xấu đúng không ạ? Có ai nói tốt không ấy nhỉ?
Một vài bạn: Có ạ.
Thầy Trong Suốt: À có vài người nói tốt, nhưng mà nói một lúc thì cũng không thấy tốt
lắm, đúng không? Đấy. Nhưng biết mình tự kiêu rất khó. Tự kiêu thì không tốt, nhưng
biết mình tự kiêu có khó không ạ? Không dễ đâu ạ. Ở đây ai nghĩ rằng biết tự kiêu là dễ,
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giơ tay ạ? (Không ai giơ tay) Thế ai nghĩ biết tự kiêu là khó, giơ tay ạ. (Một vài bạn giơ
tay) Rồi. Bây giờ, mời mọi người nói tại sao biết mình tự kiêu lại khó?
Bạn Hiếu: Em nghĩ là khi mình tự kiêu thì nó làm cho mình có một cái cảm giác rất dễ
chịu và thoải mái.
Thầy Trong Suốt: Tự kiêu thoải mái lắm, đúng không ạ? Tự kiêu rất thoải mái. Tôi hơn
người khác, tôi đẹp như này. Đúng. Rất tốt. Ai nói nữa ạ?
Bạn Nguyên: Tại vì khi tự kiêu thì mình sẽ cảm thấy rằng, đối với mình như thế quá là
bình thường, chẳng có gì là tự kiêu cả. Nhưng thực ra là, đối với người khác nhìn vào thì
họ sẽ nghĩ là tự kiêu.
Thầy Trong Suốt: Rất hay. Nghĩa là mình thì mình thấy là bình thường, người khác mới
biết, còn mình thì khó biết, đúng không ạ?
Minh Hoa: Hiển nhiên là thế.
Thầy Trong Suốt: Sao lại hiển nhiên là thế, theo em vì sao?
Minh Hoa: Tức là khi mình đạt được cái gì đấy, mình cảm thấy mình đặc biệt, mình giỏi
hơn người khác, mình tốt hơn người khác chẳng hạn, thì tự kiêu nó đến tự nhiên. Và mình
nghĩ rằng, hiển nhiên như vậy.
Thầy Trong Suốt: Ừ, “Tôi hơn thật mà”, đúng không ạ? Rõ ràng tôi điểm cao hơn, tất
nhiên là tôi hơn người khác. Đúng không ạ? Rõ ràng là tôi được giải, người ta không được
giải, nên là hiển nhiên là tôi hơn người khác. Đấy!
Minh Hoa: Vâng. Nên khó phát hiện là như thế.
Thầy Trong Suốt: Nên là tự kiêu thì có hại, nhưng thực ra mình rất dễ bị nó lừa. Vì rõ
ràng mình có bằng chứng là mình hơn người khác mà. Một là mình có bằng chứng này, hai
là mình rất thoải mái. Tự kiêu là nó rất thoải mái. Đúng không ạ? Cái ông ngồi trên đỉnh
núi ấy, mới lên đỉnh núi rất thoải mái, vì rất mát, rất thoáng, ngày xưa ở dưới kia chật chội.
Ông ngồi đấy một năm có khi bắt đầu mới cô độc. Chứ còn mới ngồi chưa thấy khó chịu
đâu. Một năm thấy lạnh lẽo, cô độc, và không phát triển thêm được cái gì cả. Không biết
trèo đi đâu được nữa, đỉnh núi rồi mà, và xa cách mọi người. Nhưng lúc đầu thì rất thoải
mái.
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Tự kiêu ban đầu làm mình rất thoải mái, dễ chịu, và mình lại có bằng chứng đầy đủ.
Nên mình càng dễ bị lừa vì tự kiêu. Kết quả tự kiêu, như mình nói, là trở thành người trên
đỉnh núi. Ngày nào đấy, ở đây mỗi người mà nhìn xuống thấy người khác thấp hơn mình
ấy, là cần phải cẩn thận. Có khi mình đang giống như cái ông trên đỉnh núi rồi. Nghĩa là
mình đang ngồi một chỗ lạnh lẽo, cô độc, và không có gì phát triển, mà mình đang nghĩ
mình hơn người khác. Theo mọi người, cái ông ngồi trên đỉnh núi có sướng hơn là ông
đang sống ở đồng bằng không ạ? Ở đây, ai nghĩ là sướng hơn, giơ tay ạ? Ai nghĩ là khổ
hơn, giơ tay ạ? Ở trên đỉnh núi nhé, không có bạn bè chơi gì này, rất cô độc, lạnh này, và
không có gì phát triển, không trồng cây gì cả, thậm chí đói ăn nữa cơ…nhưng mà tôi vẫn
nghĩ tôi hơn người khác, vì tôi ở trên đỉnh núi, họ thì lắt nhắt dưới chân tôi, trong mắt tôi,
họ chỉ bé tí thế này thôi. Và họ ở dưới cái đồng bằng kia, người dưới đồng bằng rất là thấp,
nên là mình mới cảm giác rất là sung sướng.
Mình không biết rằng thực ra bắt đầu khổ. Khi mình bắt đầu tự kiêu, nghĩa là mình bắt
đầu khổ xuất hiện. Mình không hay biết. Đúng không ạ?
Khi bắt đầu tự kiêu, thực ra là khổ bắt đầu xuất hiện. Không ai chơi với mình nữa.
Ông ở trên đỉnh núi ông cứ ở đấy thôi, tại sao tôi phải chơi với ông. Đấy! Một là, không ai
chơi với mình nữa. Thứ hai là, mình bắt đầu không phát triển được nữa. Khi mình thấy
mình rất cao rồi, mình không có cảm thấy rằng mình cần phát triển nữa. Đấy là một cái
điểm nữa của tự kiêu. Thứ ba là lạnh lẽo. Cho dù, có nhiều người bảo tôi không lạnh lẽo
đâu, không cô độc đâu, ví dụ thế.
Vì mình quen nhiều người thành công lắm, người ta nói là “người thành công thường
cô độc” – mọi người có nghe thế không ạ? Cái ngày mà mình ngừng chia sẻ với người
khác là bắt đầu cô độc rồi, mặc dù họ nói là không, ông Thắng nói thế nào chứ tôi có cô
độc đâu, tôi thành công thế này, mọi người đều đến gần tôi, khen ngợi tôi, tôi có cô độc
đâu. Nhưng mà cái người thành công đấy, chỉ cần một ngày ông ấy mất cái sự thành công
đó đi, ông mới thấy rõ sự cô độc của mình: không có bạn bè thực sự, không có người nào
quan tâm đến ông ấy cả. Ông ấy chỉ đơn giản là ngồi đấy và được rất nhiều người đến nịnh
hót, nhờ vả… Còn khi ông ấy trở lại một con người bình thường, ví dụ, ông ấy đang là một
ông giám đốc thành công, sự nghiệp bị phá sản, thì ông ấy mới hiểu ai là bạn ông ấy. Đấy.
Giống như khi mình thành công, mình nghĩ ai cũng là bạn mình. Nhưng khi mình phá sản,
rồi mình xem, mới biết ai thực sự là bạn mình.
Khi mình hạnh phúc, mình đang giàu có, đang có khả năng cho người khác, mình thấy
ai cũng là bạn mình. Nhưng mình thử bất hạnh xem, ví dụ, mình mang tiếng là người ăn
cắp, xem còn bao nhiêu người là bạn mình? Mọi người ở đây nói chung chắc là toàn những
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người tử tế, không bị mang tiếng ăn cắp. Mình tưởng tượng xem một ngày nào đấy, mình
bị mang tiếng là một người ăn cắp, ví dụ như là vào siêu thị bị mang tiếng lấy trộm cái gì
đấy. Ví dụ, cái gì nó rơi vào túi mình, xong rồi đi ra mình bị bắt, rồi báo chí viết ầm ĩ lên
mình là đồ ăn trộm, ăn cắp. Thế rồi vài hôm nữa lại viết lịch sử của Vương Vũ Thắng. Ông
Thắng đã từng ăn cắp như thế nào. Đấy. Hóa ra không phải ăn cắp lần đầu tiên mà ông đã
từng ăn cắp năm lần, bảy lần trước nhưng không ai phát hiện ra, ví dụ thế. Vì đã bị ghét là
người ta thích nói thế mà.
Thì đấy, mình sẽ tự hỏi xem là liệu bao nhiêu người sẽ còn là bạn mình thực sự. Vì
sao? Vì những người đến chơi với mình, họ bị mang tiếng theo ngay. Đấy! Thế mới biết
khi mình thành công, nếu mình tự kiêu một cái là mình bắt đầu đơn độc rồi. Khi mình mất
đi sự bình đẳng là mình bắt đầu đơn độc. Khi mình không đánh giá được cái tốt của người
khác là mình bắt đầu mất đi những mối quan hệ thực sự. Nên là người giàu có, quyền lực
thường rất cô đơn vì thế. Nhưng mà lúc mình đang được tự kiêu, rất sung sướng.

4.2 Ba dấu hiệu để nhận ra mình tự kiêu hay không
Thế nên để biết, nhận ra là mình tự kiêu hay không, có 3 dấu hiệu rất quan trọng.
Thứ nhất, xem trong tâm mình có so sánh hay không – điều này là mấu chốt. Nếu
không kiểm tra thì mình sẽ không biết, nhưng kiểm tra thì mình sẽ biết mình có đang so
sánh hay không. Nếu mình đang so sánh mạnh, thì là tự kiêu rất mạnh. Còn hơi so sánh, thì
là bắt đầu hơi tự kiêu rồi. Tự tin thì khác, là thấy tôi tuyệt vời, tôi biết cách, tôi hiểu rõ
nhưng tôi không so sánh với ai hết. Còn tự kiêu là bắt đầu mình so với ai đấy. Tôi hơn
thằng bạn của tôi, tôi hơn cái cậu ngồi cạnh bàn của tôi.
Đấy là dấu hiệu cho thấy rằng mình đang tự kiêu. Kiểm tra trong tâm mình rất dễ, xem
mình có so sánh hay không.
Thứ hai, kiểm tra xem mình có coi thường ai hay không. Vì tự kiêu bao giờ cũng đi
kèm cảm giác coi thường một cái gì đấy. So sánh xong này, chưa hết, bắt đầu coi thường.
Tôi có, họ không có, nghĩa là họ tầm thường. Tôi mới là đặc biệt còn họ tầm thường. Đấy
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là dấu hiệu thứ hai của việc tự kiêu là có sự so sánh. Thứ nhất là so sánh, thứ hai là có sự
coi thường.
Dấu hiệu thứ ba là tự thấy mình quan trọng. Tự nhiên tôi thấy tôi quan trọng thế,
ngày xưa tôi không thấy quan trọng lắm, nhưng từ khi tôi được lên làm trưởng phòng, ví
dụ thế, tôi bỗng thấy mình quan trọng, khó thay thế. Đơn giản thế này thôi, mình hỏi thế
này: “Bây giờ mình là chủ một công ty, có hơn 1000 nhân viên, liệu ngày mai mình chết,
thì công ty mình sẽ làm gì bây giờ?”. Ở đây có ai là nhân viên của mình không ạ? (Một bạn
giơ tay) Theo em thì anh chết, ngày mai công ty sẽ thế nào, có phá sản không?
Một bạn nữ: Ngày mai ạ?
Thầy Trong Suốt: Ừ, ngày mai anh chết, công ty có phá sản không? Chắc là sẽ tìm một
ông giám đốc mới, đúng không? Theo em là công ty sẽ tìm giám đốc mới, hay là đóng cửa
luôn, mọi người nghỉ việc hết luôn?
Bạn nữ kia: Em trả lời theo thực tế công ty ạ. Công ty hiện tại có hai người chèo lái là
anh và anh Tân, em nghĩ là… Cái ví dụ chết thì em bỏ qua, tại vì giả sử là anh có một vấn
đề gì đấy mà anh không thể tiếp tục được, thì em nghĩ là anh Tân sẽ phải nỗ lực một
mình. Cái việc tìm một người mới thì em nghĩ nó cũng sẽ rất là nhiều, khả năng xảy ra rất
là cao.
Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, tất nhiên. Mình chết xong nhé, công ty mình nó sẽ vẫn phát
triển, mình biết chắc điều đấy. Hôm nay, ngồi đây mình biết chắc điều đấy, vì mình ở công
ty, mình biết, sẽ tìm ông khác. Lại ông Thắng phẩy đến xuất hiện, và lại làm giám đốc, thế
thôi. Mình tưởng là mình quan trọng, đúng không? Thực ra mình chẳng quan trọng như
mình tưởng đâu. Chị Giang ngày mai chị có chết được không?
Chị Giang: Thú thực là rất có thể.
Thầy Trong Suốt: Có thể đúng không ạ. Chị chết xong, trên đời có gì kinh khủng xảy ra
với… ví dụ với cơ quan chị không?
Chị Giang: Chắc là không.
Thầy Trong Suốt: Với chồng chị có kinh khủng không?
Chị Giang: Chồng thì chắc là càng không. (Mọi người cười to)
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Thầy Trong Suốt: Anh chồng chị đang ngồi đây này. Đơn giản lắm. Chết thì một thời
gian sau rất là thương nhớ, buồn, xong có thể lấy cô khác. Đấy là sự thật mà. Ai bảo chưa
chết nhỉ, ai bảo chưa chết ông ấy đi lấy cô khác nhỉ? (Cười) Mình tưởng mình rất quan
trọng, đúng không? Nhưng mình thử nghĩ xem, mình chết xong rồi, đời vẫn thế. Đúng
không ạ? Có khi đời đẹp hơn thì sao. Dĩ nhiên thì đời vẫn thế. Rồi lại có một ông Thắng
phẩy xuất hiện làm giám đốc. Lại có ông chồng mới, lại một cô vợ mới, chẳng có gì kinh
khủng lắm! Mình không quan trọng như mình tưởng đâu. Nhưng mà khi mình kiêu ngạo
rồi, tự kiêu rồi, mình thấy mình rất quan trọng. Mình quên mất sự thật là mình không quan
trọng đến như vậy.
Một chị: Nhưng có lẽ mình hơi phản đối một chút, bởi vì nếu cái chết của mình không ảnh
hưởng đến chồng mình, nhưng ảnh hưởng đến đối tượng như con mình, vì quyền lợi của
nó. Chẳng hạn chị nói là “Nếu như con học không giỏi hoặc con không ngoan, thì mẹ sẽ
chết sớm hơn”. Thế là ngày hôm sau con mình rất ngoan. Bởi vì nó sợ là…
Thầy Trong Suốt: Sợ chết! (Cười)
Chị đó: Nếu như mà không ngoan thì mẹ sẽ chết, nên là nó ngoan lắm.
Thầy Trong Suốt: Em không nói là mình không có tí vai trò nào, chỉ nói là mình không
quan trọng như mình tưởng. Ví dụ, mình tưởng là mình chết thì con mình sẽ chẳng ra gì.
Đúng không ạ?
Chị đó: Nếu mình đã nói thì nói tất cả các khía cạnh, nếu nói một vế trên…
Thầy Trong Suốt: Nghĩa là mình không quan trọng như mình tưởng thôi, chứ không phải
mình không quan trọng tí nào. Ngược hẳn, khác hẳn. Ví dụ nhé, bây giờ, nếu anh chết thì
công ty anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì sao? Vì anh có rất nhiều sự cam kết với mọi
người, giúp mọi người tiến bộ, nên là chuyện tiến bộ của rất nhiều người sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu bây giờ anh chết, vợ con anh ảnh hưởng rất nhiều, vì anh đang nuôi vợ con anh. Anh
chết là vợ con anh không có tiền để sống ngay. Nhưng mà rất nhiều thôi, chứ không phải là
vợ anh chết theo anh. Vì sao? Vợ anh còn kiếm được tiền nuôi con anh. Còn bố mẹ anh ở
đấy, còn nhiều cách khác để tồn tại. Thế là mình vẫn quan trọng, nhưng mình không
quan trọng đến mức như mình tưởng, là gì? Là tưởng rằng, thiếu mình thì mọi thứ sụp
đổ hay sao ấy?! Nhưng thực ra mình không quan trọng như mình tưởng đâu. Thế nhưng,
nếu mình trở thành tự kiêu rồi, mình thấy mình cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn sự thật.
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Sự thật là, anh chết thì công ty anh sẽ lao đao một thời gian. Nhưng mình nghĩ rằng,
mình chết thì công ty mình tan nát, không biết đi về đâu. Đấy là mình bắt đầu quan trọng
hóa mình lên rồi. Sự thật là, nếu chị chết thì đúng là con chị rất khó khăn, khổ sở. Nhưng
không có nghĩa rằng, chị chết thì con chị sẽ không nên người. Nó vẫn có thể nên người,
đúng không ạ?
Nói về cái chết, thì mọi người nghe hơi sợ hoặc hơi ngại. Nếu mình là người tu tập,
mình thấy rằng chuyện chết là chuyện hiển nhiên, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mình không
đảm bảo là tối nay mình còn sống. Ra đường một cái, xe đâm vào là mình ra đi ngay. Nếu
mình đối diện chuyện đấy như một sự thật, thế thôi, sự thật hiển nhiên, mình nói về nó một
cách nhẹ nhàng. Thậm chí, nếu mình quá quan trọng hóa mình, mình nghĩ rằng mình
không thể chết được. Có ai thế không ạ? Mình không thể chết được. Đấy! Đấy là khi quan
trọng hóa đến mức cao độ rồi đấy, mình nghĩ là mình không thể chết được.
Một bạn nam: Bất tử!
Thầy Trong Suốt: Mình cảm giác mình không thể chết được. Mình chết thì kinh khủng
quá, điều đấy kinh khủng quá, ảnh hưởng đến gì đấy của ai. Trong khi mình thấy là mình
chết bất kỳ lúc nào. Đấy, mình hay nói đùa là đi cầu thang thì ngã, đúng không ạ? Đi ra
đường, ô tô đâm; Sờ vào ổ điện, điện giật…. Mình có vô số kiểu chết khác nhau. Hay tối
ngủ, một cơn gió độc vào là sáng hôm sau miệng cứng đờ và lăn ra chết.
Một bạn: Uống nước bị sặc chết.
Thầy Trong Suốt: (Cười) Uống nước bị sặc chết. Trẻ con uống nước sặc chết thật.
Đấy là ba dấu hiệu của việc biết xem tự kiêu có đang xuất hiện bên trong mình hay
không. Tất nhiên, nhiều mức độ tự kiêu. Nhưng ba cái đấy: Một, sự so sánh, chắc chắn tự
kiêu phải đi kèm so sánh. Thứ hai là, coi nhẹ người khác, coi thường người khác. Tự kiêu
mức độ cao là bắt đầu coi thường. Mức độ đầu tiên chỉ so sánh thôi, nhưng cao hơn một
chút, bắt đầu coi thường. Mức độ thứ ba là cảm thấy mình quá quan trọng, mình không thể
thiếu được.
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4.3 Nhìn thấy tiềm năng tốt từ người khác
Một bạn nam: Ở cái thứ hai anh nói, tức là để nhìn thấu người khác, và nhìn những điểm
tốt ở người khác, thì đấy là cái mà mình biết. Nhưng để thực hành thì đôi khi rất khó. Vì có
những người, theo mình, mình đã tốt với người ta, nhưng người ta làm mất niềm tin của
mình, không phải một lần mà nhiều lần chẳng hạn. Và mình vẫn theo cái lý thuyết, mình cố
gắng đi tìm điểm tốt của người ta, nhưng thực ra trong tâm mình lúc đấy là mất niềm tin.
Đôi lúc mình thấy mình cao hơn người ta, ít nhất là về mặt nhân cách.
Thầy Trong Suốt: Ừ, rất tốt. Ví dụ này rất hay, vì rất nhiều người gặp phải chuyện này.
Mình đã giúp ai đấy rất nhiều, nhưng mỗi lần mình giúp người ta, người ta lại làm một
điều tiêu cực với mình. Ví dụ, mình giúp người ta tiền, ngày mai người ta nói chuyện với
bạn là: “Thằng đấy cho tôi tiền chỉ để chứng tỏ nó giàu thôi”. Mặc dù mình thực sự thương
người ta và giúp họ tiến bộ, thì người ta nói xấu mình liên tục, hoặc thậm chí hành động
xấu, hại mình. Đúng không ạ? Thế là mình coi thường người ta.
Thế nên lúc nãy, anh nói dở câu chuyện, là nếu mình không thấy được điểm tốt của
người ta, thì mình thấy tiềm năng tốt của người ta. Người ta, lúc này có thể sai lầm,
nhưng người ta có tiềm năng trở thành người tốt. Cũng giống như mình ấy, mình cũng đã
từng sai lầm chứ, đúng không? Mình cũng đã từng làm điều không phải với người khác,
chứ đâu phải lúc nào mình cũng là người đúng. Ở đây, ai đã từng làm điều không phải với
người khác giơ tay ạ?
Mọi người: Nhiều lắm ạ. (Mọi người cười)
Thầy Trong Suốt: Thế! Mình cũng thế mà. Mình đâu có hơn người ta đâu. Chẳng qua là
bây giờ mình khác người ta thôi. Và nếu mình chưa giác ngộ, mình không dám đảm bảo là
mình không làm điều sai lầm với ai hết. Nghĩa là thực ra, mình có hơn người ta quá đâu?
Đúng là tạm thời lúc này mình hơn người ta, nhưng nhìn sâu xa một chút thì mình không
hơn người ta. Vì người ta và mình đều có tiềm năng như nhau, đều trở nên hiểu biết, tốt
đẹp. Đấy, lúc mình không thấy được bằng chứng nào cụ thể, thì hãy nhìn vào cái tiềm năng
đấy. Đúng không ạ?
Ngày xưa trong thời Đức Phật, có rất nhiều tấm gương. Có những vị trước khi thành
một vị A La Hán, một bậc giác ngộ, là một tên giết người, giết 999 người khác nhau. Và vì
sao? Vì họ đi theo một tôn giáo, ông thầy bảo là nếu anh giết 1000 người, thì anh đạt được
sự giác ngộ. Thế là ông ấy giết 999 người rồi, và giết người nào xong, ông chặt ngón tay,
đeo quanh cổ. Một hôm, ông ấy sắp giết mẹ của mình. Ông không biết đấy là mẹ mình, chỉ
Trongsuot.com

25 / 97

TĐ Kiêu hãnh và Định kiến: Phần 2 – Kiêu hãnh

Hà Nội, 2012

biết là sắp xong 1000 người rồi. Ông ấy đi vào rừng tìm nốt người thứ 1000 để giết, và hy
vọng là giác ngộ. Em thấy là người ấy so với em thì thua xa em, đúng không? Em làm gì
có chuyện dại như thế. Ông ấy vừa dại dột, vừa điên rồ, vừa hung dữ. Nếu nhìn như vậy thì
chắc không bao giờ mình muốn đến gần người ta hết. Nhưng Đức Phật là người nhìn thấy
sự bình đẳng, thấy rằng người ta có tiềm năng giác ngộ.
Hôm đấy, Phật là người biết rất nhiều chuyện, nên là biết chuyện đấy, thay vì để ông
kia gặp mẹ, thì trước khi mẹ ông ta xuất hiện, Phật mới đi trước mặt ông ấy. Việc của ông
này là tìm cách giết người, thế là ông ấy mới đuổi theo Phật để giết. Nhưng mà ông ấy thấy
rất kỳ lạ là mình chạy nhanh như bay, mà ông Phật thì đi từng bước một, nhưng đuổi mãi
mà không được. Ông mới bảo:“Nhà sư kia dừng lại!”.
Phật quay lại nói: “Ta đã dừng lại từ lâu rồi. Chỉ có ngươi mới là người chưa dừng
lại”.
Thế là ông ấy thấy kỳ lạ quá, vì thấy Phật không sợ mình gì hết, mình thì hung dữ cầm
dao, còn ông kia thì từ tốn quay lại nói: “Ta dừng lại từ lâu rồi. Còn ngươi mới là người
chưa dừng lại”, bèn hỏi Phật: “Tại sao ông nói thế? Không sợ ta giết nhà ngươi bây giờ à?”
Phật nói: “Ta đã dừng cái sự hận thù và ngu dốt của ta từ lâu rồi. Còn ngươi vẫn đang
tiếp tục hận thù và ngu dốt”.
Thế là ông này sau đấy cảm phục Phật, đi theo Phật, và chỉ một thời gian ngắn sau,
ông ấy giác ngộ thành A La Hán.
Nếu Phật không thấy tiềm năng của ông ấy thì Phật sẽ không bao giờ đến gần ông ấy
cả, nghĩ là cái loại kiểu người này, cách xa một kilomet, đúng không? Thì làm sao Phật
giúp một người thành A La Hán được, giúp người ta giác ngộ được? Riêng Phật thấy rằng,
trong tất cả chúng ta, những người ngồi đây ấy, đều có tiềm năng trở nên giác ngộ, hay nói
cách khác là tiềm năng trở nên trí tuệ và yêu thương người khác, nên là Phật giúp tất cả
mọi người. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có tiềm năng đấy hết. Nên nếu chúng ta chưa tìm
ra được cái điểm để trân trọng họ ấy, thì hãy nhìn vào cái tiềm năng đấy.
Đấy là một cách. Mà đấy cũng chỉ là một ví dụ thôi, còn trong chuyện của nhà Phật thì
còn nhiều, nhiều chuyện khác kiểu như vậy nữa. Nhiều người trước đây là kẻ giết người,
hoặc làm người xấu, trở nên một bậc giác ngộ.
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Một chị: Nhưng mình nghĩ cái đấy nó chỉ đúng với lịch sử tôn giáo trước đây thôi. Bởi vì
trước đây xã hội đơn giản hơn, nó chưa phát triển, không có những chất kích thích như là
ma túy, hay những chất kích thích cực mạnh như bây giờ, thì tội ác nó có thể chỉ là do một
lời nguyền nào đấy, vì một lời thôi thúc nào đấy. Khi người ta nhận thức ra, người ta
không làm như thế.
Còn bây giờ, những tội ác của con người lại không xuất phát từ nhận thức hay là từ sự
giác ngộ, mà nó lại là những ảo giác. Nó bị kích động bởi một cái gì đấy mà không còn chỉ
là cái xấu của con người với nhau nữa. Mình nghĩ chẳng hạn như Lê Văn Luyện, Phật có
nói với nó, thì nếu như nó đã uống khoảng vài viên màu hồng hay màu xanh vào thì mình
nghĩ nó vẫn đi tìm người để giết. Bởi vì cái sự kích động bây giờ nó khác.
Thầy Trong Suốt: Đúng, đồng ý với chị là bây giờ khó hơn. Khó hơn nhưng không có
nghĩa là không thể, đúng không ạ? Khác nhau đấy ạ. Bây giờ đúng là khó hơn vì thời đại
này, tâm địa con người trở nên phức tạp hơn ngày xưa nhiều. Phức tạp là đà cuồng dại rất
nhiều, nhưng nó không có nghĩa là không thể. Ví dụ nhé! Em nghĩ là Phật mà gặp Lê Văn
Luyện ấy, thì Phật cũng có cách giúp để cậu ấy ít nhất là không thành người ác nữa. Đấy!
Tại vì Phật nhìn thấy tiềm năng.
Bây giờ, em kể một câu chuyện khác để chị nghe. Câu chuyện này giải thích ý của chị.
Nghĩa là cũng thời Đức Phật có một ông, ông này không bao giờ chịu tin và nghe ai hết.
Nhưng vợ con ông ấy thì nói là “ở trong rừng có một vị tu sĩ tên là Gotama” – là Đức Phật
ấy – “rất là giỏi”. Thế thì ông ấy mới bảo: “Làm gì có chuyện giỏi như mọi người tưởng,
nên là ta đến kiểm tra xem thế nào”. Thế thì ông ấy gặp Phật, mới hỏi Phật là:
- Bây giờ, nếu ông thực sự giỏi như là vợ con tôi và những người khác tin thì ông
phải có khả năng nhìn thấy tương lai, vì các vị thầy của tôi nhé, chưa phải là Phật,
mà đã nhìn thấy tương lai rồi, nên ít nhất ông phải nhìn thấy tương lai.
Phật bảo:
- Đúng vậy, ta có khả năng thấy tương lai.
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Ông này bảo:
- Thế ông hãy nói tôi biết là khi nào thì con tôi chết?
Ông này nghĩ là con mình nó trẻ thế, Phật có chết rồi, con mình vẫn còn sống. Nên hỏi
thế, chắc là Phật không kiểm chứng được mà. Kể cả Phật bảo lúc này lúc này chết, chẳng
kiểm chứng được. Hỏi thế thực ra là hỏi khó để về khoe với mọi người là Phật không biết,
hoặc biết sai thôi. Nhưng ai ngờ Phật nói: “Bảy ngày nữa, con ông chết”.
Ông này bán tín bán nghi, hỏi tại sao lại chết. Phật nói: “Chết vì bội thực”. Ông này
không tin, về không nói câu chuyện đấy ra với con, nhưng ông ấy nói: “Trong vòng bảy
ngày nữa các con ăn ít thôi. Nói chung là ăn cực kỳ ít, thậm chí là nhịn đói đi” .(Mọi người
cười)
Đấy, nhịn đói đi. Con thì phải nghe theo bố thôi. Thế là nhịn đói luôn, ngày ăn rất ít.
Bảy ngày sau, vui sướng quá vì con chưa chết, ông ấy rất sướng, sướng lắm, bảo thôi ngày
mai, mình sẽ đến gặp Phật nói là ông sai bét rồi, thế mà ông dám xưng là cái gì cũng biết.
Ông bảo vợ là “Thôi, hết bảy ngày rồi, cho nó ăn thoải mái đi vợ”.
Đêm hôm đấy, ông ấy bảo là ngày hôm sau hãy cho nó ăn thoải mái, thì bà vợ thương
con quá, nên đêm hôm đấy nói với con là “Thôi, bố con cho thoải mái rồi”. Đúng hôm đấy,
cho nó ăn thoải mái, thế là đứa con lăn chết vì bội thực. Đúng đêm hôm đấy thì bội thực.
Ngày hôm sau, ông ấy nghe tin đấy, ông ấy rất là buồn. Nhưng ông ấy là người rất
cứng đầu nên ông ấy nghĩ đấy không phải là Phật biết, chẳng may nó thế, hoặc là một lý do
nào đấy. Thế là ông ấy mới tổ chức ma chay, xong rồi vẫn không tin Phật. Đứa con chết
xong nó về báo mộng cho bà vợ: “Con chết rồi. Con biết Phật là một bậc Đại giác ngộ, nên
mẹ hãy khuyên bố là hãy nghe theo lời Phật đi, chứ đừng tự kiêu ngạo thế nữa”. Bà vợ hết
lời khuyên ông này. Nhưng ông này ông ấy vẫn không tin là Phật đúng.
Thế là ông lại đến gặp Phật một lần nữa. Phật mới bảo:
- Ta đã cầu nguyện để giúp cho đứa con nhà ngươi, vì nghiệp xấu nó đến, nên là nó
phải chết. Ta đã cầu nguyện để giúp nó lên được những cõi cao rồi. Bây giờ, ngươi
đã tin lời ta chưa, và ngươi có muốn tu tập không?
Ông này nói, đấy chỉ là Phật may thôi, không phải là Phật giỏi, thế bây giờ, nếu mà
Phật biết được chuyến làm ăn đi buôn xa sắp tới của ông ấy có kết quả đúng như mong đợi
hay không, nếu mà Phật biết lại đúng như vậy, thì ông sẽ tin. Thế là Phật nói là:
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- Nhà ngươi sẽ đến một vùng đất, ở vùng đất đấy nhà ngươi sẽ gặp một cô gái. Sau
chuyến đi này, ngươi sẽ mang cô gái ấy về và lấy làm vợ hai.
Ông này thấy dễ quá, như vậy là nếu mình không muốn lấy vợ hai thì chắc chắn sẽ
không lấy vợ hai, thì Phật sẽ sai là chắc. Đúng không ạ? Ngày xưa con mình thì mình
không điều khiển được tí, chứ còn bây giờ mình lấy vợ hai hay không thì mình điều khiển
được chứ! Thế là ông ấy rất là thoải mái, bảo là yên tâm rồi, chắc chắn Phật sai rồi. Thế là
ông đi buôn. Ông đến một vương quốc, chuyến buôn bán của ông rất thành công, gặp cô
nào ông cũng không thèm nói chuyện, để đỡ bị quyến rũ mà. Ông bảo tôi không muốn lấy
vợ hai, Phật sẽ sai.
Đến một vương quốc thì đức vua vừa mới mất. Trong triều đình có rất nhiều các vị
quan khác nhau và rất nhiều các vị vương tôn quý tộc khác nhau, mọi người tranh nhau
xem ai lên làm vua mà không quyết định được. Thế là mọi người mới bảo: “Thôi bây giờ
để trời quyết định. Bây giờ sẽ cho cô công chúa đất nước đấy đến ngồi dưới gốc cây đóng
giả làm người ăn mày, người đầu tiên nào bỏ vào đấy một đồng tiền bằng vàng, bình
thường chỉ cho ăn mày đồng bạc thôi, cho vàng chắc chắn là có số mệnh làm thiên tử, nên
sẽ lấy cô gái đấy và sẽ được làm vua. Nhưng nếu người đấy từ chối sẽ giết, và cô công
chúa sẽ làm vua”. Bình thường người ta không cho con gái làm vua mà, nhưng nếu một
ông cho tiền vàng rất tử tế rồi mà từ chối thì sẽ giết, và cô công chúa làm vua.
Thế là ông này trên đường về, thấy một người ăn mày, không biết là con trai hay con
gái. Rất hào hứng mà, mình sắp thắng được Phật rồi, thế là trong túi có đồng vàng, thôi đã
thế, đang hào hứng, đang rất sung sướng vì sắp về gặp Phật, chứng minh Phật sai, mình
đúng. Thế là có đồng vàng vứt luôn vào túi người ăn mày đấy, không biết con gái hay con
trai, vừa đi khoảng 50 mét thì quân sĩ túm lấy, công kênh lên, bắt về làm vua. Ngày xưa
vua chỉ là vua một vùng tiểu vương bé thôi, vua giống như vua một thành phố bây giờ thôi,
không phải vua to như là một đất nước. Thế là ông này thấy kinh, ông này mới bảo, thôi
chết rồi bị người ta bắt, người ta nói là vì ông là người rất hào phóng, chúng tôi tin ông là
người có số mệnh thiên tử, phải lấy cô công chúa đấy.
Ông nói: “Không, tôi không thích làm vua đâu, tôi không thích làm vua, không lấy
vợ”. Thế là người ta đem ông này ra giết, nếu ông không chịu lấy thì sẽ đem ông ra chặt
đầu, ông này ngậm ngùi đành chịu thôi, không cách nào khác cả.
Thế là trước khi ông ấy quay lại đất nước đó làm vua, ông ấy đem cô gái này về để
gặp vợ. Khi gặp vợ, vợ ông bảo: “Ông đã thấy chưa, Đức Phật đã nói với ông hai lần đều

Trongsuot.com

29 / 97

TĐ Kiêu hãnh và Định kiến: Phần 2 – Kiêu hãnh

Hà Nội, 2012

chính xác, mặc dù ông không hề cố gắng, thậm chí ông còn trốn tránh mà đều xảy ra như
vậy, thế mà ông lại còn nói là đấy là số tôi tốt, Phật chẳng có hiểu biết gì cả”.
Cuối cùng khi ông ấy làm vua, ông ấy vẫn không hề tin Phật, đất nước của ông không
hề tin Phật và ông chết trong sự không tin Phật. Để nói rằng sự cố chấp của con người
đúng là kinh khủng, không kém gì khả năng tiến bộ của con người hết. Nhưng mà không
có nghĩa ông ấy chết rồi thì ông ấy không bao giờ tiến bộ được nữa, mà ông sẽ có những
cơ hội khác ở các đời sau. Nhưng nếu mình thấy đời này người ta không có cơ hội giống
như Lê Văn Luyện mà chị nói, thì người ta vẫn còn đầy rẫy các cơ hội khác ở các đời sau.
Kể tiếp một chút đời sau, mọi người có muốn nghe đời sau thế nào không ạ? Hay thôi sang
chuyện khác.
Mọi người: Có. (Mọi người cười)
Thầy Trong Suốt: Đời sau ông này vẫn là người rất cố chấp, cực kì cố chấp, vì ông ấy
không tin Phật, nên là thói quen đấy làm cho đời sau ông vẫn tiếp tục không tin. Do đời
trước ông ấy nhạo báng Phật quá nhiều, nên nhân quả của việc nhạo báng Phật là đời sau
ông là người nghèo nàn và bị tất cả mọi người nhạo báng. Ông ấy chết rất sớm, một thời
gian ngắn sau là ông ấy chết thôi, nên là đời sau của ông ấy Đức Phật vẫn còn đang tại thế.
Khi nghèo nàn như vậy, lại bị nhạo báng nên ông nuôi dưỡng sự sân hận. Và một ngày
nào đó ông ấy bị nhạo báng quá, ông ấy giết người. Ông ấy giết người, nhưng mà ông
không hiểu, ông ấy giết nhầm người, cái người ông ấy giết lại chính là… Nghĩa là khi ông
sinh ra trong một gia đình có mẹ, không có bố, người bố bỏ đi đâu mất, để lại mẹ con ông
ấy, nên lớn lên ông rất bị coi thường. Ông thuộc đẳng cấp thấp của xã hội, bị coi thường,
nên ông nuôi dưỡng sự sân hận đấy. Thì trong lần ông ấy quá tức giận vì bị coi thường, bị
chế nhạo, ông cầm dao giết một người, và người đó về sau chính là bố ông ấy. Nên là ông
ấy đau khổ khủng khiếp vì hóa ra ông giết chính bố mình.
Thì cái đau khổ khủng khiếp đấy làm ông mất hết niềm tin vào cuộc đời, và ông ấy
lang thang trong rừng, gọi là “ông” thôi, chứ ông ấy mới là một chàng thanh niiên. Thế thì
ông ấy mới nghĩ rằng: “Tất cả mọi người đều xa lánh tôi, tôi là một tên tội phạm. Bây giờ
cách duy nhất là tôi đi tìm, tôi nghe nói rằng là trong khu rừng đấy có một vị tu sĩ giác ngộ
tên là Gotama và ông ấy có thể giúp tôi giác ngộ được. Ông ấy giúp tất cả mọi người vì ai
ông ấy cũng giúp. Đấy, thế thì tôi sẽ đến nhờ ông ấy xem thế nào”.
Trên đường ông ấy gặp một học trò của Phật. Vì Phật là một người rất siêu, nên học
trò của Phật rất là siêu. Học trò của Phật biết là đời trước ông này đã từng hành xử như vậy
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với Phật, đã được Phật nói trước hai lần nhưng còn đi nhạo báng Phật, rồi coi thường Phật.
Ông học trò của Phật có khả năng nhìn các đời trước nói với ông này là: “Nhà ngươi đừng
hy vọng gì hết, vì giết cha mẹ, nhạo báng Phật là những nghiệp cực kỳ xấu, trọng tội, nên
theo nhân quả nhà ngươi chẳng có cơ hội”.
Người lúc nãy anh kể là giết 999 người nhưng không phải giết cha mẹ và cũng chưa
từng nhạo báng Phật. Còn ông này ông ấy mắc hai tội lớn nhất là giết cha và phỉ báng một
vị Phật, thì ông đừng có hy vọng gì gặp Phật được. Và gặp Phật, như Phật cũng nói rồi
là: “Ta có thể biết trên sông Hằng có bao nhiêu hạt cát, một năm có bao nhiêu hạt mưa rơi
xuống Ấn Độ, nhưng có một điều ta không thể làm được”. Mọi người có ai biết là điều gì
không ạ?
Một bạn nữ: “Không có duyên với ta”.
Thầy Trong Suốt: Đúng rồi! Phật nói là: “Ta không thể độ được những người mà không
có duyên, không có đủ duyên”. Nghĩa là không đủ duyên thì cũng không độ được. Chứ nếu
không, tất cả những người ở thời Phật thì Phật đã độ hết, thành giác ngộ hết rồi. Phải có đủ
duyên.
Thế ông kia mới nhìn vào kiếp trước, không chỉ một kiếp đấy mà những kiếp trước
nữa, thấy là trong vòng khoảng 100 kiếp gần đây ông ấy chẳng làm điều gì tốt cả. Kiếp thì
phỉ báng Phật, kiếp thì giết cha, kiếp thì đánh đập người thân, kiếp thì tàn sát… Rất xấu.
Người học trò Phật nói với ông ấy là: “Ông đừng hy vọng gì hết, Phật cũng không thể có
duyên giúp được ông đâu. Thậm chí ở đời trước, đã hai lần Phật sẵn sàng dạy ông rồi mà
ông còn không tin, còn phỉ báng, thì làm sao có duyên với Ngài để tiếp tục được nữa”.
Ông này buồn bã lắm, đến một bờ suối ngồi khóc. Ông nghĩ là giết người này, rồi bị
xã hội coi thường, thậm chí đến một nơi như chỗ của Phật mà cũng không được dung nạp.
Ông định tự tử thì Phật đi qua, Phật cũng biết chuyện đấy mà. Phật mới hỏi: “Tại sao ông
khóc?”
Ông mới kể câu chuyện, Phật bảo là: “Nhà ngươi cứ đến đây ta sẽ dạy cho nhà ngươi.
Ta chính là Gotama đây!”. Thế thì ông ấy học Ngài Gotama và thêm một thời gian ngắn
sau ông cũng thành A La Hán.
Thế thì cái sự thành A La Hán của ông ấy làm cho vị học trò của Phật cảm thấy vô
cùng bối rối và khó hiểu vì chính Phật đã dạy là ai không có duyên với Phật, Phật không
thể giúp được. Tại sao ông này giết cha mẹ lại còn phỉ báng Phật mà lại vẫn giác ngộ
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được? Thế ông học trò mới đến hỏi Phật: “Tại sao ông này lại có thể giác ngộ được trong
khi Phật đã dạy chính chúng con là không có duyên, mà con đã dùng thần thông của con
nhìn thấy 100 kiếp gần đây, không những là không làm điều tốt mà ông ấy còn làm toàn
điều xấu, thậm chí là ông ấy còn phỉ báng nhà Phật?”
Phật mới bảo là: “Tại vì tuy ông giác ngộ rồi, nhưng mà năng lực của ông chỉ nhìn
được 100 kiếp thôi. Còn ta có thể nhìn được tất cả các kiếp trước của ông này. Đã lâu lắm
rồi, một kiếp ông này là con ruồi, có một con bò đi quanh tòa tháp của vị Phật đời trước.
Và con ruồi ăn phân mà, nó cứ đi theo phân, hết miếng phân này đến miếng phân khác.
Thế thì nó đi đúng một vòng tròn quanh tòa tháp đấy. Thì cái duyên nhỏ đi quanh một cái
tòa tháp thôi, cũng đủ tích tập đủ công đức để đời này ta giúp được nó”. Đấy là lý do Phật
giúp được người kia vì con ruồi đã từng đi một vòng tròn quanh tháp Phật.
Thế để nói là gì? Những người như Lê Văn Luyện có thể đời này chưa biết, họ sẽ có
thể không tiến bộ được, nhưng cũng không ai biết là tương lai như thế nào cả. Nên nếu
mình nhìn sâu xa hơn thì nhìn vào cái tiềm năng đấy của họ, tiềm năng giác ngộ có thể nó
chưa nở rộ ra. Nhưng nó có tiềm năng. Tiềm năng trở thành trí tuệ, từ bi. Vì sao? Vì khi họ
thực sự trở nên trí tuệ, từ bi ấy thì họ đi giúp rất nhiều người khác. Nếu ông Lê Văn Luyện
kia mà đời này hay đời sau giác ngộ thì ông ấy lại có khả năng giúp được rất nhiều người.
Nên là đâu phải ông ấy luôn luôn là người xấu, mãi mãi là người xấu, muôn đời là người
xấu đâu? Mình thì giống như vị A La Hán kia, vị A La Hán chỉ nhìn được 100 đời, mình
chỉ nhìn được một đời thôi. Mình không thực sự biết được hết là câu chuyện sẽ đi về đâu.
Vì thế nên để thông cảm và thấy cái đẹp của người khác ấy thì mình càng phải nhìn
sâu sắc vào họ hơn nữa. Đấy là cách để chúng ta nhìn sâu vào người khác. Nhưng mà
trường hợp như Lê Văn Luyện là rất hiếm, còn bạn bè, những người bình thường quanh
chúng ta nhiều hơn chứ. Thì chúng ta hãy tập cách nhìn ra, nhận ra cái đẹp của họ, thông
cảm với họ.
Nếu chúng ta còn cảm thấy là mình hơn họ, hoặc mình tốt họ kém, thì cảm giác đấy là
do chúng ta chưa nhìn và hiểu một cách sâu sắc thôi. Nếu hiểu sâu sắc, mình sẽ thấy mình
cũng đã từng là người xấu rất nhiều, không đời này thì các đời khác nữa. Nên bây giờ nếu
có ai xấu đến trước mặt mình thì mình chẳng hề coi thường người ta, mình chỉ muốn giúp
người ta. Đấy là kinh nghiệm sống, đấy là cảm nhận sống cá nhân mình. Một người xấu
gặp mình thì mình chỉ muốn giúp thôi, chứ mình không coi thường. Trong cuộc sống, mình
gặp rất nhiều người, gọi là có những câu chuyện xấu đến kể mình nghe. Có thể chính họ
xấu hoặc có thể những người khác làm xấu với họ, nhưng đối với mình, mình thông cảm
với tất cả những người đấy.
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Vì mình hiểu là ai cũng có tiềm năng, ai cũng đã từng sai lầm. Nhưng bây giờ mình
bớt sai lầm rồi thì mới chỉ cho người còn đang một chút sai lầm. Có sao đâu! Còn nếu
không chỉ được thì mình cũng cầu mong người ta tiến bộ. Vì mỗi người sinh ra, lớn lên có
một hoàn cảnh khác nhau, có một nghiệp lực các đời trước khác nhau thì chuyện bây giờ
họ sai lầm, còn mình chưa có sai lầm là chuyện bình thường. Đấy là một cách để thông
cảm với mọi người. Khi mình có khả năng thông cảm thì sự kiêu ngạo của mình giảm
ngay. Khi mình không thông cảm được thì kiêu ngạo của mình tăng lên. Thế nên để giải
quyết kiêu ngạo, tự kiêu đấy, thì mình có thể dùng một phương pháp gọi là thông cảm.

4.4 Cẩn thận với thông cảm trong “ngoặc kép”
Bây giờ mọi người kể một câu chuyện mình chưa thông cảm được đi ạ! Có ai dám kể
một câu chuyện chưa thông cảm được không ạ? Hay nghe nói xong thông cảm được với tất
cả mọi người rồi? (Mọi người cười) Để làm ví dụ tập luôn. Ở đây có ai mà mình chưa
thông cảm được không ạ? Mẹ chồng chẳng hạn này, hay là người mà…
Một bạn: Chồng cũng có nhiều chuyện không thông cảm được ạ.
Thầy Trong Suốt: Chồng à? Đấy! Chồng không thông cảm được. (Cười) Đấy, có ai kể
câu chuyện gì không ạ? Hoặc không của mình mà của người khác, mà cảm thấy không thể
nào thông cảm được, không thể nào thông cảm nổi. Hay nghe xong câu chuyện của mình
xong thì ai cũng thông cảm được hết?
Bạn Phương: Em có một câu chuyện như thế này, em có chơi thân với một bạn ba năm và
bạn ấy lừa em khoảng 30 lần.
Thầy Trong Suốt: Ừ. (Mọi người cười) Mỗi năm lừa mười lần?
Bạn Phương: Vâng một năm khoảng mười lần gì đấy, có khi còn hơn. Và lần sau lớn hơn
lần trước, cứ lớn dần lên. Rất nhiều người nói với em là không thể tha thứ cho bạn ấy được
nữa, và cũng có lúc em nghĩ rằng, em không thể tha thứ được. Có một thời gian khoảng
sáu tháng, em tránh xa, em từ bỏ, em không chơi nữa và sau đó thì em lại rất dễ bị mềm
lòng.
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Thế thì có một lần, nói chung là bạn ấy lại dồn em đến đường cùng và sau em lại mềm
lòng, em lại giúp bạn ấy tiếp. Đến thời gian vừa rồi thì bạn ấy lại ép em thêm một lần nữa.
Mà lần này lớn bằng tất cả các lần trước cộng lại.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Hay đấy! Câu chuyện rất hay. (Mọi người cười)
Một bạn nam: Nghe xong mọi người không thông cảm nổi cho bạn. (Mọi người cười)
Bạn Phương: Vâng. Thì cách đây khoảng một tuần bạn ấy ép em một lần nữa. Bạn ấy biết
em có một nhược điểm là, nếu bạn ấy bị dồn đến đường cùng, không ai có thể giúp thì em
sẽ giúp. Bạn ấy biết được cái nhược điểm của em, nên lần này bạn ấy dồn em và ép em.
Bởi vì những lần trước bạn ấy cũng có biết, bạn ấy lờ mờ nhận ra thôi.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Bây giờ biết rồi đúng không? Sẽ càng lợi dụng hơn.
Bạn Phương: Đấy. Thì bạn ấy dồn em đến tận cùng luôn. Lần này em xem lại thì thấy như
thế chưa chắc đã là tốt. Bởi vì nếu em còn giúp bạn ấy nữa thì bạn ấy sẽ, giống như anh
nói là bám chấp, thì sau này nó sẽ không dừng lại ở đó. Mà người ta sẽ lại có suy nghĩ là
em vẫn dang rộng vòng tay đến với họ, cho nên lần này em quyết định không giúp nữa.
Bạn ấy có liên lạc với em, em cũng không liên lạc lại với bạn nữa. Bởi vì em nghĩ là có lẽ
đấy sẽ tốt cho bạn hơn là em lại tiếp tục giúp.
Thầy Trong Suốt: Lỡ bạn ấy đường cùng lần nữa thì sao? Nếu tí nữa có điện thoại là bạn
ấy vào đường cùng, chẳng ai giúp bạn ấy nữa thì em sẽ làm gì?
Bạn Phương: Thực ra nó không phải lần này là đầu tiên, duy nhất.
Thầy Trong Suốt: Nhiều lần đường cùng rồi đúng không?
Bạn Phương: Rất nhiều lần đường cùng rồi. (Mọi người cười) Và nhiều khi tình trạng còn
xấu hơn cả như thế này nữa.
Thầy Trong Suốt: Bạn này là gì với em? Người yêu hay là?
Bạn Phương: Là bạn, nhưng một bạn gái.
Thầy Trong Suốt: Người dưng đúng không? Đại loại người dưng đúng không?
Bạn Phương: Đó không hẳn là người dưng, em học cùng với bạn ấy.
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Thầy Trong Suốt: Ừ. Bây giờ còn thông cảm với bạn ấy không?
Bạn Phương: Em thì vẫn luôn luôn suy nghĩ là bạn ấy có rất nhiều điểm tốt.
Thầy Trong Suốt: Thôi bây giờ nói thật luôn, có thông cảm được không?
Bạn Phương: Thông cảm thì vẫn thông cảm được.
Thầy Trong Suốt: Vẫn thông cảm bạn ấy? Vẫn không coi thường bạn ấy?
Bạn Phương: Vẫn thông cảm được. Không coi thường.
Thầy Trong Suốt: Không coi thường tí nào?
Bạn Phương: Không. Bình thường ạ.
Thầy Trong Suốt: Thật à?
Bạn Phương: Những lúc mà em tức giận thì em sẽ nói bạn ấy, em quát bạn ấy rất lớn.
Thầy Trong Suốt: Nhưng em có coi thường bạn ấy không? Hoặc là…
Bạn Phương: Không. Em không.
Thầy Trong Suốt: Thật á? Vẫn thông cảm hoàn toàn và không coi thường?
Bạn Phương: Nó không phải là thông cảm hoàn toàn, tức là em vẫn luôn luôn cố gắng.
Em cùng với một bạn nữa, bọn em cố gắng để cho bạn ấy có cái sự tiến bộ bởi vì bọn em
biết được rằng là bạn ấy không thể kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình.
Thầy Trong Suốt: Bạn ấy bị bệnh tâm thần đúng không?
Bạn Phương: Bạn không bị bệnh tâm thần. (Mọi người cười)
Thầy Trong Suốt: Không kiểm soát được hành vi chỉ có tâm thần thôi. (Mọi người cười)
Bạn Phương: Không đến mức như thế. Nhưng mà nó là chuyện tiền bạc và chuyện uy
tín. Bạn ấy không thể giữ được uy tín của mình và không thể giữ được chuyện tiền bạc của
mình. Và bạn ấy còn bị cầm đồ họ đến họ chặn và bị ép rất nhiều, nhưng mà em biết là bạn
ấy rất là vất vả. Nên là…
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Thầy Trong Suốt: Theo mọi người, bây giờ có thể thông cảm được với bạn kia không ạ?
Một bạn: Thông cảm tốt cho họ.
Thầy Trong Suốt: Ai nghĩ “nếu giả sử là tôi giống bạn Phương thì tôi hoàn toàn thông
cảm được”, giơ tay ạ! Không ai giơ tay ạ?
Một bạn: Lừa mãi, nhiều lần.
Thầy Trong Suốt: Lừa đi lừa lại, lợi dụng mình mãi.
Một bạn nam: 30 lần!
Thầy Trong Suốt: 30 lần đúng không? Mà lần cuối cùng lại còn to hơn tất cả các lần cộng
lại nghĩa là phải 60 lần.
Bạn nam đó: Càng giúp càng hư.
Bạn Phương: (Cười) Vâng, càng giúp càng hư. Nhưng mà thật ra là vừa rồi bạn ấy có
một cái rất là tốt. Bởi vì bạn ấy cũng bị rất nhiều người o ép, nhưng bạn ấy không thể nào
thể hiện được mình và cũng không bao giờ dám khẳng định mình.
Thầy Trong Suốt: Em có khó chịu với bạn đấy không?
Bạn Phương: Khó chịu thì có.
Thầy Trong Suốt: Một dấu hiệu của việc thông cảm hoàn toàn là không còn khó chịu.
Bạn Phương: À thế ạ? Thế thì em không có thông cảm hoàn toàn đâu ạ. (Cười)
Thầy Trong Suốt: Đấy! Thông cảm hoàn toàn là hết khó chịu ngay.
Bạn Phương: Vâng, thế thì em không.
Thầy Trong Suốt: Đấy. Ví dụ anh nói cho em biết là kiếp trước em nợ bạn ấy 300 lần chứ
không phải 30 lần. Đời này bạn ấy mới đòi có 30 lần thôi, nên còn 270 lần nữa đang đợi thì
em bớt khó chịu đúng không?
Bạn Phương: Vâng, chắc chưa là gì.
Thầy Trong Suốt: Nhưng mà em không biết điều đấy.
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Bạn Phương: Vâng. Thế thì em nghĩ là kiếp trước em nợ rất nhiều người. (Mọi người
cười)
Thầy Trong Suốt: Ừ.
Bạn Phương: Và chắc là em phải nợ vô cùng và vô vàn lắm. Bởi vì bạn ấy chỉ là một
trong số những trường hợp rất nhỏ nhoi mà em giúp trong thời gian vừa qua. Em nghĩ
chắc em nợ nhiều lắm. (Cười)
Thầy Trong Suốt: Bây giờ trước khi nói về thông cảm thì mình phải nói về việc mình
hành động thế nào là tốt cho người ta đã. Thông cảm mà không tốt cho người ta, thì theo
em thông cảm có tốt không? Em thông cảm nhưng mà người ta lại khổ hơn, người ta lại
kém hơn, người ta thiếu hiểu biết hơn, người ta sai lầm hơn thì liệu thông cảm có tốt
không? Em thông cảm, người ta thấy rằng: “À, tôi sẽ tiếp tục sai lầm được”. Vì sao? Vì khi
tôi sai lầm còn có người đến giúp tôi. Tôi sẽ sai lầm tiếp, vì khi tôi sai lầm còn có người tôi
lừa được, thì liệu thông cảm của em có đem lại kết quả tốt cho bạn đấy không?
Bây giờ chỉ hỏi đơn giản thôi là em thông cảm như vậy, mỗi lần bạn ấy ngã thì em giơ
tay ra, dù bạn ấy làm điều xấu xa gì nữa. Thì theo em điều đấy là tốt cho bạn ấy hay là
không tốt cho bạn ấy?
Bạn Phương: Em nghĩ thời điểm này thì s ẽ là không tốt cho bạn ấy.
Thầy Trong Suốt: Tại sao một điều không tốt cho bạn ấy mà em cứ làm đi làm lại?
Bạn Phương: (Cười) Cái đấy nhiều khi em mới nghĩ rằng là chắc gì mình giúp người ta
đã là tốt?
Thầy Trong Suốt: Nhưng anh hỏi là tại sao cứ làm đi làm lại một điều mà không tốt cho
bạn ấy?
Bạn Phương: Tại vì thời điểm đấy bạn ấy dồn em đến mức cuối cùng rồi ấy, thì em lại
nghĩ thôi, thôi thì “tặc lưỡi” thôi thì giúp.
Một chị: Vậy là không kiểm soát được hành vi của mình.
Thầy Trong Suốt: Ai là người không kiểm soát được hành vi? (Mọi người cười)Ai là
người không kiểm soát được hành vi, em không kiểm soát được hay bạn đấy không kiểm
soát được?
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Bạn Phương: Vâng, chắc là em.
Thầy Trong Suốt: Em biết một việc làm hại người khác mà em không kiểm soát được, em
vẫn làm.
Bạn Phương: Trước đây thì em không nghĩ như thế là không tốt cho bạn ấy. Trước đây thì
nó cũng chỉ nho nhỏ thôi. Em nghĩ là chắc người ta cần thì em giúp, nhưng đến thời điểm
này thì em nghĩ là…
Thầy Trong Suốt: 30 lần thì chắc chắn rằng trong đấy phải có lúc nào đấy em thấy là
không tốt.
Bạn Phương: Thì có một thời gian em không biết là lý do làm sao.
Thầy Trong Suốt: Có thời gian. Đồng ý! Nhưng trong gần đây thế nào cũng có lúc em
biết chứ.
Bạn Phương: Thời gian gần đây thì em cũng mới biết. Và khi em biết và thật sự nó là như
thế thì đúng là em nói thẳng với bạn ấy là em sẽ không giúp nữa.
Thầy Trong Suốt: Trước đây em giúp bạn ấy bởi vì em không biết đấy là làm hại bạn ấy?
Bạn Phương: Em nghĩ, vì bình thường con người ta thỉnh thoảng sẽ cần, những lúc khó
khăn thì bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường. Nhưng mà em thấy sau một thời gian khá dài
thì nó không…
Thầy Trong Suốt: Khi em giúp một người, em phải nhìn sâu sắc hơn là liệu mình có giúp
người ta được thật sự hay không thì hẵng giúp. Đúng không? Còn nếu mình nhìn sâu sắc,
mình thấy rằng mình đang hại người ta, lúc đấy không nên giúp mà mình vẫn giúp thì đấy
là mình không kiểm soát được hành vi của mình.
Bạn Phương: Dạ vâng ạ.
Thầy Trong Suốt: Mình bị cái yếu đuối của mình, nó đè lấy mình. Đúng không?
Bạn Phương: Dạ đúng rồi.
Thầy Trong Suốt: Cũng như vậy, khi mình muốn thông cảm với một người, đây đang nói
giúp một người nhé, thì mình cũng phải xem cái thông cảm này nó dựa trên nền tảng nào.
Ví dụ, em thông cảm với người ta, nếu em nhìn kỹ một lúc, hóa ra là đơn giản để chứng tỏ
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tôi là người tốt thì thông cảm đấy là thông cảm để chứng tỏ là mình tốt, không phải là
thông cảm.
Trên đời có một loại “thông cảm” như vậy. Có một loại gọi là “thông cảm” trong
ngoặc kép. Nghĩa là giúp người khác để chứng tỏ tôi là người tốt, chứng tỏ tôi là người
không bỏ bạn bè khi khó khăn. Đấy đâu phải là thông cảm đâu, đấy là hoàn toàn trong
ngoặc kép. Đấy là cái Tôi của mình, thế thôi. Cái Tôi của mình nó muốn tỏ ra nó là một
người tử tế. Hết! Chứ nó hành động không phải vì người ta. Nó hành động để chứng tỏ nó
tử tế.
Đấy, phải cẩn thận cực kì. Cái Tôi của em nó muốn là mình tử tế. Trong khi người
khác không giúp thì tôi sẽ giúp, người ta là người dưng với tôi mà người khác không giúp,
tôi sẽ giúp. Đấy chính là cảm giác của cái Tôi. Cái Tôi nó muốn trở nên đặc biệt. Nó muốn
mình đặc biệt. Đúng không? Bao nhiêu người khác không giúp, tại sao tôi giúp, tôi đặc biệt
đây! Hay tôi là người tử tế, cái Tôi muốn tỏ ra nó là người tử tế. Tôi tử tế đây!
Đấy, đôi khi những hành động mang tính giúp đỡ hoặc thông cảm nếu không có trí tuệ
ở đấy, anh nói hiểu biết đấy, thì đôi khi nó hoàn toàn vừa thiếu hiểu biết hay gọi là ngu dốt,
thứ hai chính là tự kiêu đấy: “Tôi đặc biệt hơn người khác. Tôi đến giúp bạn bởi vì tôi đặc
biệt hơn người khác. Tôi đến giúp bạn bởi vì tất cả người ta không ai giơ tay ra giúp đỡ
cho bạn, còn tôi giơ tay cho bạn”, đúng chưa? Đấy, tinh vi lắm, anh nói tự kiêu, nó có cảm
giác rất thoải mái, khi giúp người khác mình cảm thấy mình rất đặc biệt.
Khi giúp người khác, mình rất đặc biệt, đúng không ạ? Vì chẳng ai giúp, tôi lại giúp,
người ta là người dưng với tôi, tôi lại giúp, trong khi bố mẹ, anh chị người ta chẳng giúp.
Nên phải cẩn thận. Câu chuyện của em có một chút liên quan tới cái Tôi đấy. Giúp người
khác để trở nên đặc biệt hơn. Đấy chính là giúp mà kiêu ngạo. Cẩn thận khi giúp mà kiêu
ngạo. Giúp mà lại kiêu ngạo thì cái giúp đấy lại nguy hiểm.

Mình có một ví dụ khác! Ở đây có ai ăn chay trường không giơ tay ạ?
Một chị: Ăn chay một tháng hai lần thôi chứ chưa ăn chay trường.
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Thầy Trong Suốt: Vâng, trường đi ạ. Có ai ăn chay trường không ạ? Không có thế thì
mình kể câu chuyện vậy. Mình có một người bạn ăn chay trường. Mình không ăn chay
trường nhưng thỉnh thoảng ăn chay. Hôm đấy đi ăn chay với nhau, bạn ấy bảo với
mình: “Chị không thể hiểu nổi là tại sao bây giờ còn có những người ăn được thịt? Thế họ
không biết thương những con vật đấy à?”(Mọi người cười) Đấy, chị nói thế.
Một bạn nam: Không thể hiểu. (Cười)
Thầy Trong Suốt: Không hiểu nổi tại sao mọi người ăn thịt, mà mình là người cũng ăn
thịt. Bạn ấy tưởng mình là người ăn chay giống bạn ấy. Mình gặp nhau toàn ăn chay mà.
Đơn giản ai ăn cái gì thì mình ăn cùng người ta cái đấy. Ví dụ người ta ăn chay thì mình ăn
chay cùng, người ta ăn mặn thì mình ăn mặn cùng. Nhưng vì mình biết người ta ăn chay
nên rủ người ta ăn chay, thế là người ta nghĩ mình ăn chay trường nên người ta nói câu
đấy: “Chị không thể hiểu nổi sao có những loại người đấy, có những người như thế? Họ
không biết thương yêu những loài vật khác gì cả”.
Đấy, thế thì mình mới hỏi chị ấy: Như vậy chị đặc biệt hơn họ đúng không? Vì chị ăn
chay, họ không ăn chay, chị thương yêu, họ không thương yêu?
Chị ấy công nhận: “Ừ về mặt nào đấy đúng là chị đặc biệt hơn họ. Mình biết thương
yêu con vật, còn họ không biết thương yêu con vật”.
Thế mình bảo là: Em khuyên chị là phải dừng ăn chay lại.
Chị hỏi: Tại sao lại dừng ăn chay?
Mình bảo: Em thấy chị ăn chay, nhưng mỗi lần chị ăn được một ít đồ chay, chị lại nuôi
dưỡng thêm lòng kiêu ngạo một ít, nên là càng ăn chay thì càng kiêu ngạo. Em chẳng thấy
tốt gì ở việc ăn chay của chị cả. Còn em nói chị nghe nhé, khi mà chị cầm một mớ rau thả
vào nồi nước sôi ấy, thì có một triệu con vi sinh vật cũng chết. Phật dạy rằng: “Sinh mạng
một con vật bé, con vật to là như nhau”. Tương đương một triệu con gà bị chết. Nên chị ăn
một bữa rau này chị giết tương đương một triệu con gà, chẳng hơn gì người ta cả. Chị có
hơn gì người ta đâu mà sao chị lại nghĩ là mình hơn? Đấy là vừa thiếu hiểu biết vừa kiêu
ngạo.
Sau đấy thì chị không gặp mình nữa. (Mọi người cười) Bây giờ thì không biết thế nào,
sau lần đấy, mình không biết chuyện gì xảy ra.
Một bạn: Chắc là chị ấy ghét anh luôn. (Cười)
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Thầy Trong Suốt: Nhưng mà đấy, để nói là đôi khi mình làm điều tốt nhưng chỉ để thỏa
mãn cái Tôi của mình thôi. Càng làm điều tốt mình càng kiêu ngạo hơn. Nên mới nói tại
sao phải rất cẩn thận với sự kiêu ngạo, tự kiêu ấy. Khi một dấu hiệu của sự so sánh xuất
hiện, đấy là mình bắt đầu tự kiêu rồi. Tôi ăn chay là tôi hơn tất cả những người ăn mặn,
thì càng ăn chay càng tự kiêu, không có gì hơn ở đấy cả. Tôi ăn chay mà tôi hơn người ăn
mặn thì càng ăn chay tôi càng tự kiêu, đúng không ạ? Thì đâu có gì hay ở việc ăn chay
đâu! Nếu tôi càng ăn chay tôi càng tự kiêu, thì tôi ngày càng trở thành một người tự kiêu
hơn những người khác.
Đấy, thành ra phải cẩn thận khi giúp người khác. Quay lại câu chuyện của em, đôi khi
cũng là cái Tôi của mình nó muốn nó đặc biệt hơn, nên phải hết sức cẩn thận – “Người
khác không giúp còn tôi đến bước đường cùng thì tôi vẫn giúp” – Đấy, phải hết sức cẩn
thận. Thế nên mình nói khó nhận ra là vì thế. Vì như em nói, khi mình hơn cái gì đấy, mình
rất thoải mái, đúng không ạ? Mình ăn chay xong mình thấy hơn ăn mặn, mình thấy mình
rất thoải mái, mình đặc biệt, mình tốt. Mình giúp người khác trong khi những người kia
không giúp người đấy, mình thấy mình rất đặc biệt. Đúng không? Thế nên để đối trị với
điều đấy, bây giờ mình nói tự kiêu là có vấn đề rồi, đúng không? Gây ra đau khổ rồi.

5. Cách chuyển hóa tự kiêu
5.1 Bước 1: Nhận ra nó
Việc đầu tiên của việc chuyển hóa tự kiêu là mình nhận ra nó. Mình không nhận ra
nó thì đừng hy vọng chuyển hóa cái gì hết. Không nhận ra nó thì mình luôn luôn đánh lừa
chính mình rằng, mình là người bình thường. Nhưng mình nhận ra nó, mình thấy nếu còn
sự so sánh thì có sự tự kiêu. Đơn giản thế thôi, rất đơn giản. Mình tự tin, nghĩa là thấy
mình làm được việc đấy, mình có năng lực đấy có thể làm được. Tự kiêu là mình có thể
làm được giỏi hơn người khác, tốt hơn người khác, người khác kém, mình tốt, mình giỏi.
Đấy, có ba bước là: So sánh, coi thường và tự thấy mình cực kỳ quan trọng. Thì trong
đấy, so sánh là dấu hiệu đầu tiên để mình thấy mình có tự kiêu hay không? Chị kia tự kiêu
vì chị ấy so sánh. Nếu anh hỏi là: “Nếu chị ăn chay, chị có thấy đặc biệt hơn không?”. Mà
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chị nói là: “Hoàn toàn không, như nhau!”, thì chưa có tự kiêu gì ở đấy cả. Nhưng chị ấy
bảo: “Ừ, đúng là một góc độ nào đấy chị ấy thấy mình đặc biệt hơn”. Đấy là dấu hiệu của
sự tự kiêu xuất hiện. Càng ăn chay, càng tự kiêu.
Em có thấy mình đặc biệt hơn những người không giúp bạn ấy không? (Bạn Phương
gật đầu) Đấy, đấy là sự tự kiêu. Không có gì tốt ở đấy cả. Nếu em giúp mà em thấy bình
thường như những người khác, thì đấy là giúp trong sự bình đẳng. Mình có duyên giúp
người ta thì mình giúp người ta. Và mình giúp là vì người ta, chứ không phải vì cái Tôi của
mình, nên lúc mình thấy là giúp mà không có lợi cho người ta thì mình hoặc là tìm cách
khác hoặc lùi lại ngay, đúng không? Còn giúp mà mình thấy đặc biệt hơn người khác đấy
là vấn đề rồi. Đấy là giúp bằng sự tự kiêu chứ không phải giúp bằng thông cảm, bằng tình
thương thực sự, bằng trí tuệ.

5.2 Các cách để đối trị sự tự kiêu
Bước đầu tiên là nhận ra nhé. Thế khi nhận ra rồi thì giải quyết như thế nào? Ví dụ
trong câu chuyện của em, nhận ra “hóa ra đây là mình đang giúp trong sự tự kiêu” thì làm
thế nào? Hay là chị kia ăn mặn mà hóa ra chị ấy tự kiêu thì giờ làm như thế nào?
Có rất nhiều cách để đối trị với sự tự kiêu. Mình sẽ chia sẻ với các bạn vài cách ở đây.
Cách đầu tiên là nếu mình đã có thói quen so sánh rồi thì hãy so sánh với điều hoàn
hảo để thấy mình còn rất bình thường. Đấy là một cách rất khéo léo. Vì mình đã có thói
quen so sánh rồi đúng không? Thì mình đừng có so sánh với ông kém mình nữa, bắt đầu so
sánh với cái hoàn hảo đi. Ví dụ mình so sánh với Phật đi. Mình đã được như Phật chưa ạ?
Một bạn: Chưa ạ.
Thầy Trong Suốt: Còn lâu đúng không ạ? Thế thì có gì mà tự kiêu? Mình còn chưa được
như Phật có gì mà tự kiêu. Nhưng giả sử mình được như Phật rồi thì liệu Phật có tự kiêu
không ạ?
Một chị: Có.
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Thầy Trong Suốt: Phật mà! Tự kiêu nhé chứ không phải tự hào, tự tin.
Một bạn: Không.
Thầy Trong Suốt: Theo chị?
Một chị: “Tôi khẳng định cái này là cái này, tôi nói là đúng rồi” mà anh không tin đó là
tự kiêu. (Cười)
Thầy Trong Suốt: Không! Tự kiêu là thấy mình hơn người khác. Mình nói rồi mà. Tự
kiêu là thấy mình hơn người khác.
Chị đó: Phật biết trước được số phận của những người kia rồi.
Thầy Trong Suốt: À, tự kiêu tức là thấy mình hơn người khác. Phật thì thấy mọi chúng
sinh là bình đẳng như nhau, không có sự tự kiêu. Nếu chị tin là Phật tự kiêu thì chị ngồi
đây làm gì? Đúng không ạ? Tất cả những cái em nói đều xuất phát từ trí tuệ nhà Phật hết.
Em là học trò và đi theo con đường của Phật. Nếu chị còn tin là Phật tự kiêu thì chắc chắn
chị sẽ không ngồi ở đây. Nhưng không sao, chị ngồi đây cũng không sao, mình sẽ nói
chuyện để mình tìm hiểu thêm, chắc chị cần dành thời gian nhiều hơn để hiểu Phật là ai.
Nếu Phật còn bị tự kiêu, Phật không bao giờ đi giúp người khác được cả. Tức là mình chưa
bằng Phật thì mình chẳng có gì mà tự kiêu cả. Đúng không ạ? Mình còn chưa được như
Phật có gì mà tự kiêu! Nhưng nếu mình là Phật rồi thì càng không nên tự kiêu, vì Phật có
tự kiêu đâu. Đấy, đấy là cách một.
Cách một là, mình so sánh với một đối tượng hoàn hảo, để giảm bớt lòng tự kiêu
của mình. Ví dụ mình rất giàu, so với Bill Gates, mình chỉ là muỗi. Và Bill Gates chẳng tự
kiêu, ví dụ thế, giả sử Bill Gates không tự kiêu, mình không biết ông có tự kiêu hay không,
nên chẳng có lý do gì mình tự kiêu cả. Đấy, mình hãy so mình với một người giác ngộ,
mình chưa giác ngộ, họ giác ngộ, thì mình có gì mà tự kiêu đâu. Họ đầy yêu thương và
hiểu biết, mình đã yêu thương, hiểu biết đầy đủ chưa? Thế có gì mà tự kiêu? Còn họ đã
giác ngộ rồi, họ chẳng tự kiêu tí nào nữa, tại sao mình lại tự kiêu?
Thì đấy là một cách, một phương pháp thực sự để chuyển hóa. Nghĩa là mỗi lần khi
mình so sánh, ví dụ mình so sánh với ông A, ông B, lập tức mình nhớ ra: “À, mình hãy so
sánh với Phật đi!”. Đấy là cách chuyển hóa. Mỗi lần mình nảy lên một cảm giác so sánh,
mình hơn bạn mình, mình hơn nhân viên mình, hơn một ai đấy trên đường, hãy nhớ đến
đối tượng là Phật. Đấy! Và mình thấy rằng một là, mình chưa được như ông ấy, mình
chẳng có gì tự kiêu hết. Hai là, giả sử mình được như ông ấy thì ông ấy không tự kiêu tí
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nào, thì mình càng chẳng có lý do gì tự kiêu cả. Đấy là cách rất khéo léo đấy! Ở đây nếu
bạn nào tập rồi sẽ thấy hai điều xảy ra khi làm được như vậy.
Một bạn nam: Em có ý kiến là nếu mình muốn so sánh với Phật thì chắc là mình phải tìm
hiểu rõ hơn về Phật.
Thầy Trong Suốt: À đúng rồi. Tất nhiên.
Một bạn: Vì có cũng nhiều người chưa hiểu Phật như thế nào, nên có thể họ cũng không
biết là Phật có đáng để mà mình so sánh hay không.
Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, mọi người nên tìm hiểu, tất nhiên. Nhưng mà tìm hiểu rất dễ,
bây giờ rất nhiều tài liệu, sách vở v.v…
Một bạn nữ: Nhưng nó vẫn còn có cái so sánh đúng không ạ?
Thầy Trong Suốt: Tất nhiên đấy chưa phải là cách rốt ráo, nhưng là một cách rất khéo
léo, vì mình đang trong cái đà so sánh, mình chọn ngay một đối tượng rất tuyệt vời để so
sánh. Hoặc là bạn nào theo Thiên Chúa thì so sánh với Chúa đi. Không biết có ai theo đạo
Thiên Chúa ở đây không ạ? (Một bạn giơ tay) Đấy, thì so sánh với Chúa. Chúa khi bị đóng
đinh trên cột thánh giá, thay vì bực tức những người đóng đinh ông ấy thì Ngài nói là: “Xin
Cha ở trên trời hãy tha thứ cho những người này, vì họ không biết họ đang làm gì”. Đấy!
Chúa bị đóng đinh đến chết trên cây thánh giá, mà ngay khi đau khổ như vậy Ngài còn nói
hãy tha thứ cho người đã đóng đinh ông ấy.
Thì mình làm sao? Mình đã được bằng Chúa chưa mà để có gì mà tự kiêu? Mình, khi
bị ai đấy làm hại là mình nổi lên sân hận ngay thì đâu có gì đáng tự kiêu đâu? Còn Chúa có
tự kiêu đâu, ngay cả Chúa được như vậy còn không tự kiêu, thế tại sao mình còn tự kiêu?
Đấy, phải chọn Phật, Chúa, những đối tượng hoàn hảo, tuyệt vời.
Ở đây phải hiểu, ví dụ, Phật đã có những đời Ngài lóc xương, lóc thịt cho người khác
ăn này, nhiều lắm. Nếu mình đi vào tìm hiểu thì mình sẽ thấy Phật với Chúa là đối tượng
vô cùng hoàn hảo.
Bạn đó: Ý em nói là như thế thì đối trị bằng cách nào ấy ạ?
Thầy Trong Suốt: Đấy là một cách thôi. Cách vừa xong rất hiệu quả với những người
hiểu rõ về Phật, về Chúa, tức hiểu rõ những đối tượng cao cả để đi theo. Những người nào
hơi có xu hướng đi theo con đường này rồi thì rất hiệu quả. Thế bây giờ là cách thứ hai.
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Cách thứ hai là dành cho những người chẳng biết Phật là ai, Chúa là ai, đúng không? Thấy
ai cũng thua mình hết. Đúng không ạ? Thấy trong cái thế giới, xã hội này chẳng ai bằng
mình cả.

Cách thứ hai là: “Tôi cũng đã từng như họ”. Nếu mình có thể nói câu đấy: “Tôi
cũng đã từng như họ” thì mình có thể giải quyết được. Ví dụ mình thấy một người kiêu
ngạo, mình nhớ lại ngày xưa mình cũng đã từng kiêu ngạo. Mình thấy một người nói năng
sai lầm, mình nghĩ rằng: “Ừ, mình đã từng sai lầm”. Đấy là cách rất hiệu quả: “Tôi cũng đã
từng như họ, nếu tôi không đang như họ, thì tôi cũng đã từng như họ. Không đời này thì
đời khác, tôi đã từng như họ”.
Chúng ta ở đây, mỗi người đều trải qua vô số đời rồi, có đời chúng ta làm vua, quan,
có đời chúng ta làm ăn mày, ăn cướp, giết người, không phải chúng ta, ai cũng luôn luôn
tốt đẹp đâu. Nếu hiểu về nhân quả, luân hồi mình sẽ thấy như vậy. Mình đã loanh quanh
bao nhiêu đời rồi. Nên nếu mình gặp một người xấu thì mình đã từng như họ đâu đấy thôi.
Còn nếu không tin đời trước thì nhìn đời này xem, đời này mình cũng đầy lúc sai lầm,
mình cũng đầy lúc tham lam, đúng không ạ, mình cũng đầy lúc lừa dối.
Mình chỉ cần trung thực với chính mình thôi. Nếu không hành động lừa dối thì ít
nhất cũng suy nghĩ lừa dối. Mình cũng đầy đủ các vấn đề giống họ, đã từng như vậy, có thể
ít hơn họ, không đến mức độ như họ, nhưng mình cũng cùng bản chất lừa dối, tham lam,
kiêu ngạo, ghen tị, lười biếng, v.v… với họ. Nếu ở đây ai nghĩ rằng, mình không như vậy
thì đấy là một sự thiếu hiểu biết.
Khi mình nghĩ “mình đã từng như vậy” thì mình có sự thông cảm, mình không kiêu
ngạo nữa, mình thấy là: “Ừ, họ cũng có khả năng tiến bộ giống như mình đang tiến bộ đây
này. Họ có khả năng tiến bộ”.
Đấy là cách thứ hai, là tôi cũng đã từng như họ. Cách thứ nhất là tôi còn xa so với Phật
nên chẳng có gì tự kiêu cả, cách thứ hai là tôi cũng đã từng như họ, nghĩa là tôi cũng như
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họ. Cái nữa, tôi cũng như họ là thực ra tôi với họ đều đang vô minh. Vô minh ở đây là
chưa đầy đủ hiểu biết. Biểu hiện vô minh là trong cuộc sống mình vẫn còn tham lam, sợ
hãi, sân hận, v.v. Có thể mình không sân hận mạnh như họ, không tham lam đến như họ,
nhưng mình cũng sân hận ở chỗ khác, tham lam ở chỗ khác, lo lắng ở chỗ khác, nên mình
và họ cùng đều giống nhau ở chỗ là cùng chưa giác ngộ, cùng đang vô minh hết.
Đấy, cách thứ hai là “tôi đã từng như họ hoặc tôi cũng giống như họ, là vô minh”.
Cách đấy là cách cực kì hiệu quả. Khi mình so sánh với ai đấy, mà nhìn vào người đấy
mình thấy họ và mình giống hệt nhau, mức độ thì có thể khác nhau nhưng cùng bản chất. Ở
đây ai đã gặp mẹ chồng không tốt thì hãy nghĩ lại xem. Đúng không ạ? Tôi cũng đã từng
như vậy, ở đời trước, tôi cũng là một bà mẹ chồng, hoặc đời này đi, sau này tôi có con,
chắc gì tôi đã hơn hẳn hoàn toàn.

Cách thứ ba là thông cảm với họ, trên Trongsuot.com mình có bài viết “Những tia
sáng của trí tuệ và tình thương chuyển hóa ghét bỏ thành thông cảm”. Trong bài đấy mình
có viết là bất kì ai trên đời này cũng có một lịch sử riêng, đúng không ạ? Hoàn cảnh riêng
đấy, lớn lên như thế nào này, rồi nghiệp lực ra sao này. Vì cái lịch sử đấy nên họ luôn hành
động theo một cái kiểu mà đúng với lịch sử của họ. Ai trên đời này cũng đang cố làm cái
điều mà họ cho là đúng nhất. Và điều đấy giống hệt tôi. Họ đang làm điều họ cho là đúng
nhất, mặc dù điều đúng nhất của họ có thể rất sai lầm đi, nhưng ai cũng đang cố làm điều
mình cho là đúng nhất và tôi cũng như vậy, tôi cũng đang cố làm điều tôi cho là đúng nhất,
nên họ rất đáng thông cảm. Kể cả khi họ cố tình tạo ra điều sai ấy thì đối với họ lúc đấy là
việc họ cho là phù hợp nhất.
Ai cũng đã từng ở trong một cái nghiệp lực khác nhau, một hoàn cảnh sống khác nhau,
ai cũng đang cố làm điều tốt nhất mà mình cho là đúng nhất, và tôi cũng giống như vậy.
Mọi người có thể bỏ thêm thời gian, vì hôm nay mình không có nhiều thời gian nói
điều đấy. Điều đấy có thể là một chủ đề rất lớn luôn, về thông cảm ấy, mọi người có thể
dành thêm thời gian đọc những bài trên trang Trongsuot.com. Ai cũng đang cố làm điều
mình cho là tốt nhất. Mình cứ nhìn bạn mình xem, đối với họ đấy là điều tốt nhất họ có
thể làm. Đối với cô bạn ấy, đúng không? Đối với cô ấy, cách tốt nhất để làm là đi lợi dụng
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lòng tốt của người khác. Nhưng mà cô ấy có nghĩ thế đâu, đối với cô ấy không phải là “tôi
đi lợi dụng người khác mà là tôi đang cố làm điều tốt nhất”. Vì thiếu tiền việc tốt nhất phải
làm là gọi cho Phương, thế thôi, đúng không? Có thể một lúc nào đấy cô ấy hối hận, nhưng
mà lúc rơi vào hoàn cảnh đấy, cô lại hành động như kiểu đấy.
Nói như thế không phải để mình bao biện cho người ta, đơn giản là mình thông cảm
cho người ta, còn mình, lúc mình chọn cách đối xử thì phải chọn cách nào tốt cho người ta
nhất, một cách sâu sắc, chứ không phải tốt bề mặt. Đúng không? Nên thông cảm là một
vũ khí rất mạnh mẽ để giải quyết sự tự kiêu. Khi mình thông cảm, mình sẽ không thấy
mình hơn người ta, mình thấy người ta và mình đều như nhau – “tôi cũng đang giống họ ở
chỗ tôi cũng đang cố làm điều tôi cho là đúng nhất” – Tất cả mọi người ngồi đây đều đang
cố làm điều cho là đúng nhất là ngồi đây, còn tất cả những tên ăn trộm ngoài kia cũng đang
nghĩ điều tốt nhất là phải đi ăn trộm, đúng không?
Chỉ có người có trí tuệ thì biết tốt nhất là ích lợi cho mọi người và cho chính
mình. Còn người thiếu trí tuệ thì điều tốt nhất của họ thường là có hại cho người khác. Thế
thôi, nên vấn đề không phải là có gì đáng coi thường họ, mình phải giúp họ để họ có trí tuệ
chứ, nếu mình có cơ hội. Đúng không? Đấy là cách thứ ba. Cách thứ ba để chuyển hóa sự
tự kiêu chính là thông cảm với mọi người, thấy rằng tôi cũng như họ ở chỗ là đang cố làm
điều đúng nhất.

•

Biến thói xấu thành thói tốt

Thế nếu ta tập theo cách vừa xong thì điều gì xảy ra? Nghĩa là, mỗi lần chúng ta so
sánh, vì tự kiêu bao giờ cũng kèm so sánh mà, thì chúng ta lại tập được sự bình đẳng. Bởi
vì sao? Bởi vì ai cũng giống nhau, tôi cũng giống họ thôi, tôi cũng vô minh giống họ, tôi
cũng đã từng sai giống họ, tôi cũng đang cố làm điều tốt nhất và tôi cũng có tiềm năng giác
ngộ giống họ.
Cái này thì hơi khó một chút, bạn nào đi vào con đường nhà Phật rồi sẽ hiểu rằng tất
cả chúng ta ngồi đây đều có tiềm năng giác ngộ bằng nhau, không ai hơn ai hết. Nhà Phật
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gọi là Phật tính đấy, hay là một cái gì gần gũi hơn là Phật ở trong tâm đấy. Hay là “quay
đầu là bờ, buông dao thành Phật”. Nên dù chúng ta đang xấu thế nào, chúng ta chỉ cần
buông nó ra thôi, chúng ta khơi gợi tiềm năng Phật tính của chúng ta lên, thì chúng ta bình
đẳng như nhau. Tiềm năng giác ngộ đấy ở trong mỗi người là tương đương nhau, nên
chúng ta hoàn toàn bình đẳng với người khác.
Nói cái đấy thì hơi khó với một số bạn, nhưng mà đấy là cách mình nhìn tất cả mọi
người ở đây, như nhau, mình không thấy có gì hơn tất cả mọi người. Bất kì ai ở đây có thể
năm phút nữa thành thầy mình ngay, vì tiềm năng giác ngộ như nhau mà, chỉ cần ông giác
ngộ là mình coi như thầy rồi. Thấy được tiềm năng giác ngộ ở người khác và ở mình, hay
như Bảo Châu nói: “Thấy được cái tốt, tiềm năng ở tất cả mọi người”. Đấy chính là sự bình
đẳng. Không phải là thấy mọi người xấu như nhau đâu. Cách thứ nhất là mình thấy xấu
như nhau, còn cách thứ hai là tốt như nhau. Ai cũng có tiềm năng đấy hết, chẳng qua lúc
này chưa lộ ra, hay lộ ra rồi, hay lộ ra ít, lộ ra nhiều thôi, còn tiềm năng đấy giống hệt
nhau. Mình thấy là mọi người tốt như nhau, nếu có vô minh thì cũng là vô minh như nhau,
còn nếu mình đã hết vô minh thực sự rồi thì mình chẳng bao giờ kiêu ngạo, coi thường
người khác nữa.
Ngày xưa, khi mình đặt phép so sánh thì kết quả của quá trình đấy là mình thấy mình
hơn người khác. Còn bây giờ khi mình tu tập rồi, mỗi khi mình đặt phép so sánh thì kết
quả của nó là mình bằng tất cả mọi người. Rất nhiều lý do: đều đang cố gắng hết sức, đều
có thể gặp sai lầm, đã từng hoặc đang gặp sai lầm, và đều có khả năng giác ngộ như nhau.
Thế thì, sự thú vị ở đây là gì? Là mỗi lần so sánh, ta lại ra sự so sánh bằng nhau. Tại
sao gọi là chuyển hóa là như vậy. Chuyển hóa là gì? Là chúng ta không tiêu diệt cái gì cả,
mà chúng ta biến một cái thói xấu thành thói tốt, đấy gọi là chuyển hóa.
Một bạn nữ: Em có một cách chuyển hóa của cá nhân thôi. Người Ấn mỗi khi họ chào
nhau thì nên chào là Om Shanti Namaste, có nghĩa là “tôi là một thực thể bình an và tôi
cúi chào trước tất cả những phẩm hạnh cao đẹp nhất của bạn”. Em thấy điều đấy cũng rất
là hay, có nghĩa là nếu đi sâu vào thì chúng ta đều là Phật, chỉ vì những cái màn vô minh ở
bên ngoài mà chúng ta làm những điều không đúng thôi.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Rất tốt, đấy là cách mà anh vừa nói lúc nãy. Nghĩa là bây giờ mấu
chốt là gì?
Bạn đó: Nghĩa là mình thấy là mọi người và mình như nhau và đồng thời là…
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Thầy Trong Suốt: Ừ. Đấy!
Bạn đó: Và thấy là mình và tất cả mọi người là một ấy ạ.
Thầy Trong Suốt: Đúng! Mấu chốt của việc chuyển hóa là gì? Ngày xưa tôi kiêu ngạo là
vì tôi so sánh và kết quả của so sánh là hơn là kém. Bây giờ tôi vẫn so sánh, nhưng kết quả
của so sánh là bằng, thế thôi. Đấy, nhưng về mặt nguyên tắc thì vẫn là sự so sánh, mình
chuyển hóa nhưng mà chuyển hóa kiểu khác, kiểu mới. Thế thì sao? Cái chuyển hóa này là
chuyển hóa của trí tuệ, vì khi nào có trí tuệ mình thấy là bằng nhau thôi, không trí tuệ mình
thấy hơn và kém. Cái hay của cách này là ông nào càng kiêu ngạo thì ông càng tiến bộ
nhanh. Vì sao? Vì ông càng kiêu ngạo ông càng so sánh nhiều. Ông không tập gì, ông
không kiêu ngạo tí nào thì ông không tập gì hết, nên ông tiến bộ lâu lắm. Còn ông hay kiêu
ngạo thì ông lại càng tiến bộ nhanh, vì ông suốt ngày so sánh mình với người khác. Nếu
ông đấy ngồi và nghe, rồi thì so sánh một lúc, ông ấy thấy mình bằng người ta thì có gì mà
phải hơn.
Đấy, nên con đường chuyển hóa là như vậy. Trong năm cái độc lúc nãy mình kể lại:
Tham lam, kiêu ngạo, giận dữ, thì lời khuyên là gì? Là ông nào có cái tính xấu nào thì
dùng chính cái đấy tập là tốt nhất.
Bạn Hằng: Thế sân giận thì sao anh?
Thầy Trong Suốt: Buổi trước anh nói, có hẳn buổi về sân hận còn gì nữa. Nghĩa là mình
có tính xấu nào thì mình dùng luôn cái đấy để mà tập, vì cơ hội nhiều nhất ở đấy. Mình sân
hận thì dùng ngay sân hận mà tập, mình kiêu ngạo thì dùng ngay kiêu ngạo mà tập. Còn
như ông Thắng có năm tính xấu thì dùng cả năm cách. (Mọi người cười) Đấy, càng tốt.
Thực ra mình quan sát rồi, ai cũng có cả năm cái đấy thôi, nhưng cái nào mạnh mẽ
nhất thì dùng cái đấy, chứ không phải có người chỉ có một mà không có bốn cái kia đâu.
Nó có nhưng nó có mức độ bé, tinh vi hơn thôi. Ví dụ như em, (chỉ bạn Phương) độ tinh vi
của cái kiêu ngạo của em rất là cao. Giúp người khác mà kiêu ngạo thì tinh vi rất cao.
Có người kiêu ngạo kiểu khác, luôn luôn nghĩ là mình hơn người khác. Thậm chí hồi
bé anh gặp một cậu bạn, mẹ cậu ấy luôn luôn nghĩ là cậu ấy hơn tất cả những người bạn
trong lớp, hồi lớp ba ấy. Một lần anh đến nhà bạn ấy chơi, thì mẹ bạn ấy bảo: “Cháu phải
học thằng Việt Anh nhé vì nó giỏi lắm. Nó hay lắm”. Sao kì lạ thế? Điểm mình luôn cao
hơn nó. (Mọi người cười) Mình luôn được cô tuyên dương, còn nó chẳng bao giờ được cô
khen cả. Bây giờ anh vẫn nhớ mãi chuyện đấy, anh rất buồn cười, nhưng anh không biết
Trongsuot.com

49 / 97

TĐ Kiêu hãnh và Định kiến: Phần 2 – Kiêu hãnh

Hà Nội, 2012

nói thế nào. (Mọi người cười) Nhưng đến phát bà ấy không cần biết mình là ai: “Cháu phải
học nó, nó chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi”. Đấy, thì có những người họ như thế, bản tính
tự thấy là mình hơn người khác, không có lý do luôn, không bằng chứng gì luôn
Một bạn nam: Miễn bàn.
Thầy Trong Suốt: Tôi hơn anh, không cần bằng chứng gì hết. Đấy, những người như thế
càng có cơ hội tốt. Những người như vậy thì mỗi lần so sánh một cái, thấy rằng mình hơn
người khác, nghĩ luôn quá trình vừa xong, thấy mình bằng người khác, giống nhau và đều
có tiềm năng giác ngộ như nhau, thông cảm được với mọi người. Thì cuối cùng kết quả của
quá trình đấy là sự chuyển hóa. Cái mình nói từ nãy đến giờ nó không phải là bài học trong
sách nào hết, đấy là tất cả kinh nghiệm cá nhân mình dùng để chuyển hóa, chia sẻ với mọi
người ở đây. Nãy mình nói ngày xưa, vì mình là người được nhiều thành tích nên mình là
một người rất kiêu ngạo. Ở đây có ai có câu hỏi hay là chia sẻ gì không ạ?
Bạn Hằng: Như là kiêu ngạo thì thành “Bình đẳng vô lượng” thì cái sân hận thành cái gì
ạ?
Thầy Trong Suốt: Sân hận! Mọi người thích nói chuyện chủ đề khác chưa hay là vẫn
quay lại?
Bạn Hằng: Không. Em chỉ hỏi đúng một câu này thôi ạ.
Thầy Trong Suốt: À. Sân hận nó chuyển thành… gọi là “Đại viên cảnh trí”. “Đại viên
cảnh” là cái kính rất to và tròn đầy. Nghĩa là trí tuệ như tấm gương. Bình đẳng tánh trí là trí
tuệ bình đẳng vô lượng, còn đây là trí tuệ như tấm gương. Như tấm gương nghĩa là gì?
Nghĩa là nó phản chiếu mọi thứ mà không bị ảnh hưởng. Đặc điểm của tấm gương là thế
này: Trong gương có thể hiện ra một con quỷ, đúng không ạ? Hoặc một đám lửa hay là
một ông Phật nhưng tấm gương nó mãi mãi trong sáng như vậy, trong sáng, bình an. Nó
không vì đám lửa mà nó chết, nó cháy. Không vì con quỷ mà nó xấu tính đi, không vì ông
Phật mà nó đẹp hơn lên. Tấm gương đặc điểm của nó là có khả năng phản chiếu mà không
bị ô nhiễm. Thế thì cái người sân hận sau này sẽ có khả năng là biết hết mọi thứ mà không
bị ảnh hưởng gì cả.
Ví dụ, một người xấu họ mắng chửi mình. Thông thường người sân hận là quay lại
đánh chửi luôn, đúng không? Nhưng ông này thấy rằng “À, cái ông này sân hận mình vì
chuyện A, chuyện B, chuyện C, vì có thể cách đây ba ngày con ông ấy bị ốm này, cách đây
hai ngày, gì gì đấy…” biết hết tất cả chuyện đấy. Nhưng mà không có phản ứng với ông
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kia, không đánh nhau lại, khi biết hết rồi thì ông mới bắt đầu giúp được ông kia. Khi ông
biết hết mà, tấm gương biết hết mọi thứ mà, phản chiếu mọi thứ nhưng không phản ứng thì
nó mới có khả năng giúp được ông kia làm việc gì đấy. Có thể việc của nó là không nói gì
lại; hoặc việc của nó là đi giúp con ông ấy; hoặc việc của nó là thôi, bỏ đi; hoặc việc của
nó thậm chí là đánh lại, nhưng để dạy cho người kia bài học… Nhiều cách lắm nhưng nó
có khả năng biết hết chuyện gì xảy ra với ông kia để mà nó phản ứng.
Còn khi mình sân hận thực sự, không phải tấm gương nhé, mình phản ứng ngay lập
tức với cái sân hận của người khác, với sự làm hại mình của người khác. Mình không cần
biết lý do sau lưng đấy là gì, tại sao người ta lại làm mình giận, mình không cần biết. Mình
nghĩ tôi giận vì tôi cần phải giận. Tôi bị ông kia giận đúng không? Tôi hành xử cái gì đấy
để tiêu diệt người kia.
Buổi trước anh nói là cơn giận có một đặc tính rất mạnh mẽ là phá hủy, giống như
Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ấy, ông giận bọn Nguyên Mông quá, đúng không? Ông
bóp nát quả cam. Hay là ông sếp đập cái bàn rầm một cái, hay là ông chồng đóng sầm cái
cửa một cái, thậm chí mình có những người quen mà giận xông vào đánh vợ luôn. Đấy, khi
cơn giận nổi lên thì cái năng lượng giận là năng lượng muốn phá hủy, xé giấy, đập bàn,
đập cửa, bóp nát quả cam, đánh người khác. Đấy đều là điều xấu vì nó phá hủy, tiêu diệt
người khác. Thế nên khi mình có trí tuệ tấm gương, mình biết lý do cơn giận này, tại sao
người ta lại giận mình, điều gì xảy ra ở đây, cái gì là cái cần phải giận, cần phải giải quyết.
Thì mình sẽ có một loại khả năng là mình sẽ giận, nhưng mà giận đúng cái xấu để tiêu diệt
cái xấu.
Ví dụ thay vì mình bảo nhân viên là: “Em là một người lười biếng” thì nói là: “Cái
hành động này là hành động không đúng, không chấp nhận được, sai nguyên tắc”. Thay vì
mình nói cả con người người ta là người xấu, mình chỉ nói đúng cái việc đấy là việc phải
giải quyết, phải sửa thôi. Thế nếu mình nói cả con người người ta là người xấu nghĩa là
mình đang chiếu cơn giận vào người ta và hủy diệt người ta. Người ta tổn thương là chắc
vì có phải người ta lúc nào cũng lười đâu. Người ta có thể một năm, người ta lười một
ngày thôi còn 364 ngày còn lại người ta rất tử tế với mình, người ta cống hiến tận tụy cho
mình, mình buông ra, lỡ nặng lời: “Em là người lười biếng!” nghĩa là mình phủ nhận hoàn
toàn người ta, trong khi đó mình chỉ cần phủ nhận cái hành động đấy thôi.
Nhưng vì mình không có tấm gương nên mình đồng hóa người ta là người xấu ngay.
Mình nói những lời thô lỗ, nặng lời. Ở đây có hai người yêu nhau, vợ chồng là dễ nhất,
nghĩa là mình thường giận kèm cả con người kia chứ không giận đúng phần muốn người ta
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sửa. Giận luôn, đã giận giận cả người luôn! Không thèm gặp nhau nói chuyện luôn, quay
lưng vào tường luôn.
Một bạn nam: Bấy giờ xử lý thế nào anh?
Thầy Trong Suốt: Em đi buổi trước không? Buổi trước anh nói rất kỹ về chuyện đấy.
Bước một là nhận ra vấn đề cần giải quyết không phải là đối tượng giận của mình, mà là
cái sai, thiếu hiểu biết, sai lầm… xuất hiện ở đấy. Thế là thay vì mình chiếu năng lượng
tiêu cực vào con người kia thì mình chỉ chiếu vào cái phần đấy thôi. Đúng không? Còn
mình chiếu vào cả con người kia, thì mình diệt cả người ta, người ta đâu đến nỗi đấy.
Người ta cũng là người tốt chỗ này, chỗ khác chứ! Người ta có thể sai với mình một việc
nhưng còn trước đây bao nhiêu việc người ta đúng với mình, tại sao mình lại coi thường
người ta? Tại sao mình lại giận, muốn hủy diệt người ta, mình lại nói lời nặng lời với
người ta? Vì mình đang bị nhầm, mình không phải là tấm gương, mình cho rằng là người
ta là có vấn đề, thực ra chỉ là hành động có vấn đề thôi, con người không bao giờ có vấn đề
hết. Đấy, khi mình chiếu năng lượng giận mình vào đấy rồi thì mình giúp người ta tiêu diệt
được cái xấu, mà mình không hủy hoại người ta.
Nếu vợ chồng giận nhau thì không nên giận cả con người kia, hay là người yêu giận
nhau ấy, mà giận cái phần đấy thôi chứ. Đúng không? Còn nếu mà em đã giận rồi mà
người ta không sửa rồi thì em có lựa chọn là thôi, nhưng mà vẫn không giận cả con người
người ta, giận đúng cái phần đấy thôi. Nhưng phần đấy không phù hợp với em thì thôi, kết
thúc. Đấy thì em có loại hiểu biết đấy.
Tấm gương nó biết hết mọi thứ, nghĩa là em biết phần nào cần giải quyết, phần nào
cần phải giận, cần phải giải quyết. Người ta làm điều sai với em bởi vì người ta có một
hiểu biết sai lầm hoặc là có một thói quen sai lầm. Mình phải giận cái hiểu biết sai lầm,
thói quen sai lầm đấy để tiêu diệt nó, giúp người ta tiêu diệt cái sai lầm thì người ta trở
thành tốt đẹp.
Bài “Sân hận là một bông hoa đẹp” có nói kỹ hơn, rất nhiều thứ, giống như buổi hôm
nay này. Anh nói giống như nguồn gốc của sự kiêu ngạo là gì, lúc nãy có nói nguồn gốc
của giận dữ là gì, phương pháp chuyển hóa như thế nào. Thì buổi trước anh nhớ là có một
bạn đi nghe về, xong hai tuần sau vợ bạn đến gặp anh hỏi là: “Tại sao anh nói gì mà bây
giờ anh ấy khác hẳn ngày xưa?”
Thế mới bảo ngày xưa anh ấy thế nào? “Ngày xưa anh ấy rất nóng tính, ví dụ anh ấy
dặn em là phải nấu cơm đón khách đến. Ngày xưa anh về nhà mà em chưa nấu thì anh gắt
Trongsuot.com

52 / 97

TĐ Kiêu hãnh và Định kiến: Phần 2 – Kiêu hãnh

Hà Nội, 2012

um lên rồi bực tức, đập bàn, đập ghế. Thì hôm trước em có việc đột xuất, phải ở lại cơ
quan muộn, anh ấy đã dặn em phải về nhà phải nấu hết rồi vì anh ấy tiếp khách. Hôm ấy
em gọi điện thoại cho anh ấy bảo là anh ơi em không về được đâu, giọng anh ấy có vẻ rất
bực, không nói thẳng ra là bực vì ông khách đang ở đấy. Nhưng khi em về đến nhà thì anh
ấy lại nói với em rất vui vẻ rằng em với anh với cả khách đi ra ngoài ăn đi. Không có cái
bực mà lúc nãy anh ấy gọi cho em nữa, em không biết anh làm kiểu gì mà anh ấy được như
vậy. Em hỏi, anh ấy nói là anh bực em một lúc, đúng là có bực thật. Nhưng xong rồi anh
nhớ ra cái gì đấy xong rồi chuyển hóa, thì lúc vợ về là vui vẻ, thế là ba người ra quán ăn rất
vui vẻ.”
Thì đấy, nếu mình chuyển hóa thì sẽ được như vậy, đấy là cách chuyển hóa. Chuyển
hóa không phải là mình tiêu diệt, chặn cái gì lại. Mà mình khéo léo và mạnh mẽ quyết liệt,
khéo léo nhưng phải quyết liệt, để chuyển cái xấu đấy, dùng trí tuệ soi sáng nó, và nó sẽ tự
động, do trí tuệ có xuất hiện, tự động biến thành cái tốt. Đấy là con đường chuyển hóa, con
đường dành cho tất cả những người vào đời như thế này.

6. Cách tập cho người vào đời
6.1 Điểm lợi của người tập trong đời
Vào đời mình không thể bảo là “tôi sẽ không bao giờ giận nữa, tôi sẽ không bao giờ
kiêu ngạo nữa”. Không bao giờ có chuyện đấy. “Tôi sẽ không gì gì nữa… Tôi sẽ cố kìm
nén”. Mọi người vào đời chỉ nói thế này thôi này: “Tôi có thể còn giận nữa, tôi có thể còn
nổi lên cảm giác kiêu ngạo nữa, nhưng nếu lần sau nổi lên cái đấy, tôi sẽ chuyển hóa nó
bằng trí tuệ. Để tình thương và trí tuệ xuất hiện trong tôi. Tôi không nói tôi sẽ không bao
giờ giận nữa. Nhưng tôi có một cam kết với chính mình là nếu tôi còn giận thì tôi sẽ
chuyển hóa tiếp, thế thôi. Tôi còn kiêu ngạo thì tôi còn chuyển hóa tiếp. Và tôi có một cam
kết rằng là tôi sẽ phát hiện ra những cái đấy để chuyển hóa.”
Đấy là cách tập dành cho người vào đời. Nếu mình làm được như vậy thì đi vào đời có
một điểm lợi rất lớn. Mọi người có biết là gì không ạ? Nếu mình tập được kiểu ấy thì rất
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lợi. Có ai trả lời thử được không? Nếu mình có thể chuyển hóa được trong cuộc sống này,
thì có những điểm lợi nào xuất hiện?
Một bạn nữ: Mình sẽ dễ hòa nhập với cộng đồng, dễ chiếm được cảm tình.
Một bạn nam: Em nghĩ nếu tập kiểu đấy thì bản thân mình sẽ trở thành một năng lượng
rất là tuyệt vời, và có thể lan tỏa ra những người xung quanh.
Thầy Trong Suốt: Ví dụ bây giờ anh là một ông sư ở trên núi 20 năm xuống, anh giảng
các phương pháp ngồi thiền rồi đủ các loại, tưởng tượng hoặc gì đấy, Xong rồi mọi người
ở đây có nghe và về dùng, về tập không ạ? Xong ngày mai anh lại lên núi ngồi.
Một bạn: Không. (Cười)
Thầy Trong Suốt: Khó, đúng không ạ? Rất khó! Ở đây có thể có một số người tập, nhưng
rất khó. Nhưng nếu mình vẫn len lỏi ở cuộc đời này và mình chuyển hóa được ấy, thì bao
nhiêu người được lợi từ hành động của mình. Đôi khi mình không biết luôn, nhiều người
đến gặp anh nói là ngày xưa anh nói với em câu gì đấy, em thay đổi, mà anh không hề biết
là mình nói gì với họ cả.
Vào đời mình có mấy điểm lợi này:
Thứ nhất là mình có rất nhiều cơ hội để tập, vì rất nhiều người làm mình giận, rất
nhiều cơ hội để mình tự kiêu, nên là mình trở thành tập nhiều. Tự nhiên không cố tình
chăm chỉ mà thành chăm chỉ. Vào đời rất có nhiều những chuyện khó chịu mà, nên mình
tập được nhiều. Đấy là việc đầu tiên. Nếu mình tập chuyển hóa trong đời ấy, thì càng gặp
nhiều chuyện khó chịu thì mình càng tiến bộ nhanh.
Thứ hai là nếu mình có kết quả thì rất nhiều người được lợi. Ngay lập tức, trong
quá trình mình tiến bộ họ đã được lợi rồi. Và nếu mình tiến bộ thực sự, người ta được lợi
nhiều hơn. Thế nên Việt Nam mình có câu:” Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba
tại chùa”. Tại sao không phải thứ nhất là tu tại chùa? Ông bà mình khi nói câu đấy là
những người rất thực tiễn. Tại sao không phải thứ nhất là tu tại chùa, thứ nhì tại chợ, thứ ba
tại gia?
Gia đình là nơi dễ cho mình những cảm giác sân hận hay khó chịu nhất. Sau đó là đến
công việc, chợ là công việc đấy. Và ba mới là đến chùa, chùa là chỗ ít gây cảm giác nhất.
Gia đình là chỗ mình dễ khó chịu nhất, ở đây có ai đồng ý không ạ? Chứ không phải là bạn
bè đâu. Bạn bè mình nói mình một câu nặng lời, mình cũng bỏ qua dễ lắm, nhưng mà thử
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người yêu, người thân mình làm mình khó chịu xem, mình có bực mình, khó chịu lâu
không? Nhặm nhọi mãi đúng không? Ở đây có ai có con thì thấy con mình mà làm gì sai,
mình nhặm nhọi mãi. Ai có người yêu hay có vợ, mà người yêu, vợ nói một câu gì nặng
nề, mình nhớ mãi bao lâu không quên được. Còn một bác, cô bán cá ở chợ mà mắng mình
một câu thì hôm sau mình cũng quên. Đúng không ạ? Thế nên là nếu mình tập ở nhà, tập ở
công việc, chợ là công việc đấy, thì rất là hiệu quả.

6.2 Dấu hiệu để nhận ra mình kiêu ngạo
Rồi, mọi người có chia sẻ, hỏi han hay là kể chuyện gì không ạ? Có ai nghe xong mà
thấy mình vẫn khó chuyển hóa thì kể câu chuyện mình ra để cùng tập. Có ai còn cảm thấy
rằng kể cả nghe xong cái này rồi tôi vẫn không thể chuyển hóa nổi, cực kỳ khó chuyển hóa
cái sự kiêu ngạo của tôi thì giơ tay ạ. (Một vài người giơ tay) Một người, hai người. Nghĩa
là sau khi biết tất cả các phương pháp rồi, mà tôi vẫn cảm thấy cực kỳ khó, không thể làm
được thì giơ tay. Em nói tại sao đi.
Bạn Trưởng: Tức là đôi khi, mình không nhận thức được là mình kiêu ngạo.
Thầy Trong Suốt: À, khó khăn đúng không?
Bạn Trưởng: Nhiều khi kiểu như là nó quá lớn rồi, mình không thể nào có thể làm chủ
được nó. Kiểu như là kích nó lên một cái cường độ rất là lớn rồi, và tất cả cái gì đó chỉ
như một hòn đá ném vào một cái ao mà thôi – tất cả những trí tuệ, những lời nhắc nhủ của
mình từ trong đầu là…
Thầy Trong Suốt: Thói quen kiêu ngạo của em quá lớn rồi chứ gì? Hay là thế nào?
Bạn Trưởng: Đôi khi có những lúc như thế.
Thầy Trong Suốt: Đấy là thói quen quá lớn nên mình không nhớ được cái khác. Và em sợ
là mình sẽ như thế đúng không?
Bạn Trưởng: Vâng. Đấy em sợ…
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Thầy Trong Suốt: Không nhận ra là mình kiêu ngạo nữa, không tập được nữa.
Bạn Trưởng: Vâng. Mình không làm chủ, mình nghĩ rằng là có thể…
Thầy Trong Suốt: Rất thực tế đấy. Em nói rất thực tế. Thực ra cái nhận ra mình kiêu ngạo
khó hơn đoạn sau. Hoặc là nói là bằng nhau đi. Khi mình nhận ra mình kiêu ngạo cũng
quan trọng tương đương với việc là mình chuyển hóa được kiêu ngạo. Thực ra lúc đầu ấy,
thậm chí là nhận ra còn khó hơn, lúc đầu bắt đầu tập ấy, thì việc nhận ra đó còn là quan
trọng hơn.
Bạn Hiếu: Em nghĩ cái khó nhất là lúc nào cũng phải xác định cho mình cái tư tưởng là
lúc nào cũng phải cảnh giác với sự kiêu ngạo của mình. Phải có tinh thần cảnh giác ạ.
Thầy Trong Suốt: À, chính xác, rất tốt.
Bạn Hiếu: Thì tự nhiên cái việc cảnh giác đấy thôi đã làm được 50% vấn đề rồi.
Thầy Trong Suốt: Nói chung, kể cả năm thói quen đấy: tham lam, lười biếng, kiêu
ngạo… ấy, mình đã quen nó quá lâu rồi, nên bây giờ mình muốn nhận ra nó thì mình
phải cảnh giác. Vì đối với mình thì nó đã rất bình thường rồi. Cái sự kiêu ngạo của mình
đối với người khác là rất khó chịu, nhưng đối với mình nó quá tự nhiên rồi, đúng không?
Người khác khó chịu lắm. Thấy một ông kiêu ngạo đi vào phòng có ai vui đâu, nhưng
mình quá tự nhiên, nghiễm nhiên tự thân các ông nên các ông cứ chịu khó đi. (Mọi người
cười) Hiểu không?
Đấy, nên là lúc đầu ấy, sự tập trung phải đặt vào điều là nhận ra. Anh nói tương đối
rõ dấu hiệu của kiêu ngạo là so sánh rồi, đúng không? Thì ngoài dấu hiệu so sánh ra còn
một dấu hiệu nữa để nhận ra. Là mình cố tình tỏ ra là mình đúng, tìm mọi cách tỏ ra là
mình đúng. Đấy là dấu hiệu của kiêu ngạo.
Một bạn nam: Cái này khó này. (Cười)
Thầy Trong Suốt: Ví dụ hai người yêu nhau, lúc nào em cũng đúng, còn anh mới sai,
không có chuyện em là người sai, anh là người đúng. Cố tình nghĩa là rất cố gắng, cố sống
cố chết để tỏ ra mình đúng. Nghĩa là bình thường thì không sao, nhưng bắt đầu mình hơi
quá một chút là mình đang cố tỏ ra là mình đúng mặc dù mình biết trong lòng chưa chắc đã
phải là quá đúng.
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Đấy là một dấu hiệu của kiêu ngạo đấy. Cố tỏ ra là mình đúng, đấy là một dấu hiệu
này. Dấu hiệu thứ hai là cố che giấu một cái sai của mình. Đấy, đấy là dấu hiệu thứ hai.
Có nhiều dấu hiệu lắm kiểu kiểu đấy, nghĩa là mình cố che cái sai của mình đi.
Bạn Hiếu: Như thế là không dũng cảm ạ?
Thầy Trong Suốt: Không phải. Ngoài không dũng cảm ra thì mình còn đang không chấp
nhận nổi rằng “tôi cũng kém”. Kiêu ngạo nghĩa là “tôi nghĩ là tôi hơn”, nên mình không
chấp nhận nổi được thực tế là tôi kém. Thế là khi có một cái gì đấy, mình cố tỏ ra đúng
này, cố tỏ ra mình không sai, cố che giấu cái sai này, đấy là dấu hiệu việc mình đang cố tỏ
ra, cố nghĩ rằng cái tôi này là phải hơn cái tôi khác. Đấy.
Bạn Hiếu: Tại vì cái cảm giác mà thừa nhận với chính bản thân mình là mình kém hơn vô
cùng khó chịu, không dễ chấp nhận.
Thầy Trong Suốt: Thì phải tập thôi.
Bạn Hiếu: Thế thì mình phải chuyển hóa cái cảm giác ấy như thế nào?
Thầy Trong Suốt: Tập thôi, đấy. Tập nhận ra. Nhận ra rằng,mình cố tỏ ra là đúng, cố tỏ
ra là mình không sai. Khó lắm đấy. Nhưng mà đấy là dấu hiệu rất rõ rệt. Vì khi mình cố là
trong người mình có sự khó chịu. Mình phải cố một cái gì đấy là trong người mình bắt đầu
có một cái cảm giác không muốn cố nữa. Vấn đề của “cái cố” là gì, là khi mình đã cố cái gì
ấy, thì bên trong ngược lại có một cảm giác không muốn cố. Em cố dậy sớm tập thể dục
đúng không? Đấy, thì em sẽ có cảm giác không muốn cố nữa. Và chính cái không muốn ấy
nó ngăn cản em hành động.

7. Tự kiêu và Tự ti
Bạn Hiếu: Em sợ nó có hai cái thái cực. Ví dụ đơn giản là hai anh em chơi với nhau, đua
nhau xem thằng nào mua ô tô trước. Thì lúc gần đến cái đích thỏa thuận với nhau là phải
có ô tô rồi, mà mình cảm thấy không thể nào đủ khả năng mua được ô tô để thắng bạn
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mình, thì lúc đấy mình phải chấp nhận. Mình có cảm giác vô cùng khó chịu là mình sẽ là
người thua cuộc. Và mình phải đối mặt với sự thua cuộc đấy. Nhưng lại xảy ra một tâm lý
tiếp theo đó là có khi mình nhụt chí, để về sau này mình không bao giờ mình mua được,
không bao giờ trở thành một người có thể…
Thầy Trong Suốt: À, à. Hay! Đúng vậy! Mình bỏ hẳn kiêu ngạo ấy thì mình…
Bạn Hiếu: Có khi lại thành nhụt chí.
Thầy Trong Suốt: Mình chuyển hóa kiêu ngạo thành tự tin. Chứ mình không chuyển hóa
kiêu ngạo thành bình bình, bằng bằng, thậm chí là tự ti.
Lúc nãy có mấy bạn nói về tự ti, đúng không ạ? Đấy! Mình không cẩn thận ấy, một lúc
sau mình thành tự ti chứ không phải là tự tin nữa. Hết kiêu ngạo thành tự ti.
Một bạn nam: Thì có thể nó chuyển sang hẳn thái cực…
Thầy Trong Suốt: Mà thông thường là không có trí tuệ, không có hiểu biết ấy, là từ thái
cực này sang thái cực khác.
Bạn đó: Đúng ạ.
Thầy Trong Suốt: Làm được thì kiêu ngạo, không làm được thì tự ti. Không bao giờ mình
ở giữa được. Đúng không ạ?
Bạn Hiếu: Vâng đúng ạ.
Thầy Trong Suốt: Giống như là mình đi trên một con đường hai bên là vực ấy, hoặc là bị
nghiêng sang phải sẽ là rơi xuống vực, hoặc nghiêng sang trái cũng rơi xuống vực, mà
không đi thẳng ở giữa được.
Kiêu ngạo hay là tự kiêu ấy, với cả tự ti là cùng bản chất, bản chất đấy là sự so sánh.
Ở đây có ai cảm thấy hơi tự ti về việc gì đấy không ạ? Hay là đã từng tự ti cái gì đấy? Giơ
tay ạ!
Một bạn nam: Nhiều lắm.
Bạn Trang: Em luôn có cảm giác là cái tự ti luôn luôn ở trong em, nó giống như một cái
vỏ bọc. Tức là đi đâu em cũng cảm thấy, ví dụ trong công việc thì em luôn thấy rằng, em
không có khả năng làm thực sự tốt, hoặc là đi với mọi người thì em luôn thấy là mình kém
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cỏi. Trong một buổi ngồi chơi với bạn bè, có những người nói chuyện mà mọi người sẽ
cảm thấy là thú vị thế, gây cười thế, hoặc như thế nào đấy…
Thầy Trong Suốt: Còn mình mở miệng ra thì lắp bắp…
Bạn Trang: Tại sao mình lại không làm được, mình không thể nào mình nói được…
Thầy Trong Suốt: Em mở miệng ra có lắp bắp không?
Bạn Trang: Thì em cũng có lắp bắp.
Thầy Trong Suốt: Lắp, lắp, lắp, lắp thế này hay thế nào?
Bạn Trang: Đến mức thế thì không, nhưng mà…
Thầy Trong Suốt: Nghĩa là em thực ra là vẫn bình thường. Bảo ngồi bên cạnh đúng
không? (Nói với bạn nam ngồi bên cạnh bạn Trang) Theo em thì Trang, bạn ngồi bên cạnh
em, có phải là người như bạn ấy nói không?
Bạn Bảo: Không ạ.
Thầy Trong Suốt: Trang nói chuyện có duyên tí nào không hay là cực kỳ lắp bắp?
Bạn Bảo: Em thì nói chuyện với Trang nhiều thì thấy Trang nói chuyện rất là có duyên.
(Mọi người cười) Nói chung là nghe cũng thấy thoải mái tai. (Mọi người cười)
Chị Hoa: Thực ra thì mình nghĩ cái cảm giác tự ti như là tâm trạng của bạn Trang ấy, thì
ai cũng có thôi. Thế nhưng nói lại với bạn Trang để bạn có thể tự tin một phần. Ví dụ lúc
nãy bạn Trang vào muộn thì mình rất là ấn tượng với bạn Trang. Mình thấy bạn ấy trông
rất là xinh xắn này, rồi bạn ấy mặc rất là có phong cách này, và mình để ý bạn có một cái
túi rất là xinh. Đấy, thực ra theo như lời bạn ấy nói thì bạn ấy lắp bắp hay này kia, nhưng
rõ ràng mọi người nghe cũng rất là dễ chịu đúng không ạ? (Mọi người cười)
Đấy là tự mình tạo một cái cảm xúc như vậy, tức là mình luôn so sánh. Ví dụ trong
một nhóm mà tự nhiên mình thấy là tại sao mọi người có duyên thế, mình không có duyên,
tại vì mình so sánh, đúng không ạ? Thế nhưng người khác nhìn vào mình thì nó lại khác.
Thực ra bản thân mình cũng thế, lúc đầu có thể nói mình là người tự tin từ bé, lớp
trưởng này, quản ca này, rồi tham gia mọi hoạt động. Mình thấy là việc gì mình cũng làm
được và cảm thấy rất là tự tin. Nhưng đến một lúc nó mất cân bằng, bắt đầu mình cảm
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thấy tự ti. Ví dụ như là sức khỏe yếu này, rồi mọi công việc… và khi sức khỏe yếu thì tinh
thần nó xuống này. Thì mọi thứ đến lúc đấy mình lại bảo “ôi tại sao bây giờ mình chẳng
làm được cái việc gì cả”. Xong mình lại so sánh, bảo là “ừ sao nhìn bên cạnh mình, bạn
mình làm việc vẫn tốt, rồi tại sao mọi thứ mọi người tốt, mình không tốt?”. Đấy, thế thì tất
cả mọi cái thực ra là tự mình tạo áp lực cho mình.
Hồi đầu mình làm ở đại sứ quán Pháp, mình cảm thấy hơi tự ti bởi vì mình còn thiếu
rất nhiều kỹ năng. Ví dụ gặp người nước ngoài thì lắp ba lắp bắp, chẳng nói được. Dần
dần thì mình tự trau dồi, tự học, dần dần khi mình làm được việc, có thêm được những kỹ
năng thì bắt đầu tự tin, thấy tự tin thì mọi việc nó rất là trôi chảy. Thế khi mà tự tin quá thì
nó cũng kéo theo, thực ra kiêu, lúc đó mình không nhận ra là kiêu, bởi vì nghĩ là mình làm
được thế thôi, nhưng rõ ràng là có sự so sánh. Với cương vị là một người quản lý, lúc đấy
mình thấy nhân viên “ôi trời ơi làm việc gì mà chậm như rùa bò ấy!”, tức là các bạn trẻ
vừa mới ra trường kinh nghiệm không có, bắt đầu tạo cho mình cái áp lực rất là mệt, rất là
khó chịu trong công việc. Cảm thấy oải, bảo “trời ơi bực thế này thì bây giờ làm sao?”.
Dần dần mình cũng đặt mình vào người khác để thông cảm, rằng ngày xưa mình mới
ra trường chắc cũng thế. Tức là mình đặt mình vào một người nhân viên, bạn ấy cũng từ
quê ra này, rồi điều kiện bạn ấy được tiếp xúc thì hạn chế này, rồi gia đình bạn ấy kinh thế
thì cũng không phải là thế này thế khác… đại khái thế, tức là đặt mình vào người khác để
mình thông cảm hơn.
Thì cách của mình là mình tự điều chỉnh, thông cảm thì mình thấy nhẹ nhàng hơn.
Đấy, thực ra qua những ví dụ nho nhỏ như vậy thì mình nghĩ là mình để ý một chút
thôi, tự mình điều chỉnh. Tất nhiên không thể nói là hoàn toàn 100% là bây giờ mình
không giận, hay không bực, hay là không thế này thế khác, thế nhưng mà mình nhìn sâu
hơn, đặt mình vào người khác rồi mình hiểu kỹ hơn, thì tự nhiên là cũng được giải tỏa, thì
chia sẻ với các bạn như vậy. Mình cảm ơn. (Mọi người vỗ tay)
Thầy Trong Suốt: Còn ai chia sẻ gì không ạ, trước khi mình nói về tự tin và tự ti? Em
chia sẻ đi.
Bạn Trưởng: Dạ vâng. Em nói về cái tự ti của bản thân em. Em thì cứ nghĩ thì mình
thường tạo cho mình cái vỏ bọc ở bên ngoài. Tức là mình không bao giờ công nhận bản
thân mình là bình thường, được như người khác, mà mình đôi khi cho mình không bằng
một bạn khác. Và mình rất ít khi nói ra những điều mình biết, và mình thường để người
khác nói và mình tạo đó là một vỏ bọc và nó rất chắc, dường như nó được làm bằng thép.
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Thầy Trong Suốt: Không dám nói đúng không?
Bạn Trưởng: Vâng, để yên.
Thầy Trong Suốt: Kệ, đúng sai không quan trọng, đúng không? Nói ra thì lại thành xấu
đúng không? Tôi thành không hiểu biết. Sợ, cố che giấu cái gì đấy, là một biểu hiện.
Bạn Trưởng: Kiểu như mình giấu mình.
Một bạn nam: Lúc nãy anh có nhắc đến cái cố gắng chứng tỏ mình đúng ấy, cái này rất
là, rất khó nhận biết. Vì mỗi người có một góc nhìn khác nhau, thì khi đánh giá về một vấn
đề…
Thầy Trong Suốt: Đây là hơi quá một chút, chứ còn mình biết, mình có một cái đúng
mình bảo vệ thì không nói, nhưng mà lại hơi quá, chính mình cũng biết là hơi quá.
Bạn đó: Cái đấy rất khó nhận biết, rất tinh vi.
Thầy Trong Suốt: Đấy là một cách thôi. Cách lớn nhất là so sánh là biết ngay ấy mà.
Mình cứ có sự so sánh thì đấy là tự kiêu.
Bạn đó: Có những cái nó tinh vi hơn, kiểu như lúc nãy anh nói là giúp đỡ người khác vì…
Thầy Trong Suốt: À rồi, càng tinh vi thì mình càng phải soi kỹ. Nhưng bây giờ anh cần
mọi người kể tự ti đã rồi anh sẽ nói thêm tự ti, trước khi quay lại vấn đề tự kiêu của em
đúng không. (Chỉ một bạn) Em kể đi.
Minh Hoa: Em có một câu chuyện liên quan đến chị sếp cũ. Em nghĩ bây giờ em nhận ra
được là chị ấy tự kiêu xong, bây giờ chị ấy lại tự ti. Chị sếp cũ bằng cấp thì trung cấp thôi
nhưng mà là lãnh đạo mình. Thế nhưng chị luôn luôn nhìn ra việc xấu của nhân viên. Ví dụ
anh này hay sai chính tả thì chị ấy bảo là anh ấy sai chính tả, trong khi đó chị ấy viết văn
bản cũng sai chính tả đầy ra. (Mọi người cười) Thế xong chị ấy bảo là đứa kia ăn mặc xấu
xí, trong khi chị ấy vẫn ăn mặc có hơn ai đâu. Đại khái là bằng cấp của chị ấy cũng chỉ là
trung cấp thôi, bọn mình thì là đại học, nhưng mà chị ấy nghĩ là chị ấy hơn, chị ấy sửa bài
cho mình, chị nghĩ là sửa theo hướng của chị ấy mới là đúng.
Đến thời điểm ban của em tan rã, mọi người nhận thấy vấn đề ở ban của mình không
ổn, thì mọi người ra đi. Bây giờ bốn, năm tháng rồi, em nhận ngay ra chị ấy có một nỗi
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khổ, tức là hồi chị ấy còn đang nhìn thấy chị ấy hơn mọi người, thì bây giờ chị ấy bị mọi
người ghét. Và trong công ty bây giờ gần như chẳng ai chơi với chị ấy mấy.
Thầy Trong Suốt: Lên đỉnh núi rồi ấy, đúng không?
Minh Hoa: Vâng, đấy, tức là mọi người gần như rất là ghét chị ấy. Bây giờ rủ đi ăn cũng
không bao giờ rủ chị ấy. Không bao giờ chat với chị ấy. Gần đây chị ấy gặp mọi người,
mới biết mọi người ra ngoài lương cao hơn, phong cách ăn mặc các thứ khác với chị ấy,
làm ở văn phòng đẹp hơn văn phòng của chị ấy, thì chị ấy lại sinh ra tự ti.
Thầy Trong Suốt: Ừ, ví dụ rất hay! Anh đang định nói chuyện đấy. Mọi người không biết
rằng là tự kiêu mà gặp thất bại biến thành tự ti ngay lập tức. Đấy. Kỳ không? Nói về tự
kiêu nhé, mà nó thành công thì không nói làm gì, gặp thất bại một phát là biến thành tự ti.
Mọi người biết vì sao không? Vì tự ti và tự kiêu cùng một bản chất. Đấy!
Vì nó cùng bản chất nên cả hai cái luôn luôn tồn tại cùng một lúc, chẳng qua cái nào
bộc lộ ra là do hoàn cảnh thôi. Cái người đang tự kiêu cũng chính là người đang tự ti mà họ
không biết. Mình tự kiêu ở chỗ mình giỏi và mình tự ti ở chỗ mình kém. Mình tự kiêu ở
chỗ mình đẹp và mình tự ti ở chỗ mình xấu, cùng một lúc luôn, nhưng mình chưa biết. Vì
sao? Nó không lộ ra. Hoàn cảnh lật một cái là lộ ngay lập tức. Cái chị mà lúc chị ấy viết
mấy câu chê người khác ấy, chị đang tự ti mà chị không biết, hoặc là chị có biết, nhưng mà
chị đang tự ti đấy. Khi mà mình bằng cấp thấp, mình chê người khác mày bằng cấp cao
mày không giỏi bằng tao, đấy là chị tự ti bằng cấp thấp mà không biết.
Nên là gì? Tự ti và tự kiêu cùng xuất hiện một lúc, nhưng nó có lộ ra hay không là
do hoàn cảnh. Nên ai đang tự kiêu thì cũng hãy nhớ rằng, mình đang tự ti ở chỗ nào đấy,
dù mình chẳng biết. Vì sao? Vì mình cùng đang so sánh. Nên là nếu mình so sánh hơn thì
mình tự kiêu, còn mình so sánh kém thì mình tự ti ngay. Mà mình có bao giờ hơn tất cả
mọi người, mọi thứ đâu. Đúng không ạ? Ông Thắng có thể học giỏi hơn ai đấy đúng
không, nhưng mà béo lắm! Bạn gái không thích bằng một anh đẹp trai khác ngồi bên cạnh
mình. Cậu đấy thì không học giỏi bằng mình, nhưng cậu đẹp trai hơn và duyên dáng hơn.
Thế là hồi cấp ba mình có tự ti là chắc, chẳng có cô nào thích mình. Đấy. Mình vừa có tự
kiêu là mình giỏi hơn tất cả bọn nó, mình tự ti là mình kém về chuyện tán gái hơn tất cả
bọn nó. Cùng một lúc chứ? (Mọi người cười).
Đấy, thiếu hiểu biết thì dẫn đến sự so sánh sai lầm, so sánh sai lầm thì dẫn đến hoặc tự
kiêu hoặc tự ti, hoặc cùng một lúc trong một số hoàn cảnh khác nhau. Nên thực ra nói về tự
kiêu thì không thể không nói về tự ti được. Đấy, vì cùng một bản chất, cùng một vấn đề.
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Đúng không ạ? Cùng vấn đề của sự so sánh đấy. So sánh sai lầm, còn nếu so sánh đúng
nhé, thì nó sẽ là sự hiểu biết. Ví dụ anh học giỏi toán hơn bạn anh, đó là chuyện hoàn toàn
đúng, chẳng có gì cả. So sánh sai lầm là phóng đại cái tốt của mình và coi thường cái
tốt của người ta. Nên tại sao tất cả từ nãy tới giờ mình nói là nói về các phương pháp suy
luận hay suy nghĩ để cho những cái so sánh của mình trở thành so sánh đúng đắn.

8. Cách giải quyết Tự ti cực nhanh
8.1 Chuyển kiểu so sánh mới
Quay lại câu chuyện nãy Trang kể về tự ti. Mình tự ti vì mình thấy kém một cái gì đấy
của người khác. Trong khi bao nhiêu người nhìn vào em thấy rất hay, đúng không? Em vẫn
tự ti vì em thấy mình kém ai đấy. Thì anh hỏi em câu này: “Liệu rằng trên đời này có ai mà
không kém người khác một cái gì đấy không?”
Bạn Trang: Chắc là không ạ.
Thầy Trong Suốt: Không, đúng không? Như vậy thì liệu có khả năng là một ngày nào đấy
Trang trở nên không kém bất kỳ ai một cái gì hết, có khả năng đấy không?
Bạn Trang: Có một ngày nào đấy thì có một khả năng nào đấy.
Thầy Trong Suốt: Có khả năng là một ngày nào đấy em sẽ không còn kém ai nữa để em
tự tin không?
Một bạn: Không có được cái cảm giác đấy.
Thầy Trong Suốt: Anh cũng chẳng dám đảm bảo, đúng không? Chắc là khi nào mình
thành Phật thì mình mới hết chuyện đấy thôi. Còn tất nhiên là em sẽ kém ai đấy cái gì đấy.
Đúng không? Tất nhiên là như thế, chẳng có ai trên đời này lại hơn tất cả mọi người được.
Việt Nam mình có ông nào ngày xưa rất là giàu ấy nhỉ? Bạch Thái Bưởi chẳng hạn, ông có
kém ai cái gì không? Hay là ông hơn tất cả mọi người? Theo mọi người.
Một bạn nam: Chỉ hơn về mặt tiền bạc.
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Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, chỉ hơn tiền thôi đúng không ạ? Chứ còn chắc chắn là có
nhiều chỗ ông cũng chẳng hơn. Ví dụ ông có thể bắn cung giỏi chẳng hạn, nhưng nhiều
người bắn cung giỏi hơn ông là chắc. Đúng không ạ? Thế có ngày nào đấy Trang trở nên
nói chuyện hay hơn tất cả những người khác không? Theo Trang? Em ngồi một cái tất cả
mọi người nhìn em thu hút, đắm đuối vì em nói chuyện hay quá, có ngày đấy không?
Bạn Trang: Em sợ là không ạ.
Thầy Trong Suốt: Ai bảo bây giờ cũng thế ấy nhỉ? (Cười) Anh không thể biết là cái ngày
nào anh trở nên bắn tên giỏi hơn tất cả mọi người được. Có thể là trong tương lai một lúc
nào đấy, nhưng nó chỉ rất tương đối thôi, vì ở đâu đấy, lúc nào đấy sẽ có người hơn mình.
Cứ cho là em nói chuyện hay nhất đi, thì sẽ đến một ngày nào đấy em bị mệt mỏi đúng
không, em bị già yếu đi, sẽ có người nói chuyện hay hơn mình. Nên khi mình so sánh ấy,
thì bao giờ mình cũng tìm ra được cái người hay hơn mình. Đấy, anh muốn nói đến chuyện
đấy. Khi mình đã cố tình so sánh thì bao giờ mình cũng tìm ra được người hay hơn mình.
Mọi người ở đây hãy thử cố xem là so sánh một cái gì đấy, và thấy là không ai hay
hơn mình cả đi. Mỗi người ở đây thử cố đi ạ. Mình chọn một cái gì đấy thuộc về mình, của
mình, xong rồi so sánh để thấy rằng không ai hơn mình chỗ đấy cả. Nếu bạn nào cố được
thì giơ tay để nói chuyện thử xem. Đừng ngại. Có ai chọn một cái gì đấy nhé rồi so sánh và
thấy đúng rằng không ai hơn mình chỗ đấy hết, giơ tay ạ?
Bạn Hạnh: Em thì có một ý kiến khác một chút ạ. Là em thấy cái tự ti nhiều khi nó sẽ núp
dưới sự kỳ vọng hoặc là mong muốn của mình ở bên dưới. Ví dụ như một bạn, bạn ấy bảo
là đi ra ngoài bạn ấy thiếu tự tin, bạn ấy không ăn nói được như mọi người. Nhưng mặc dù
là mọi người nhìn thấy xinh đẹp rồi là khen bạn ấy ăn mặc thời trang, nhưng có thể là vì
bạn ấy có một cái kỳ vọng là ngày mai đi ra đường bạn ấy cũng được khen như thế. Thế
nên bạn ấy sợ rằng ngày mai bạn ấy ra đường bạn ấy ít nhất là có thể là không khen
nhưng mà không bị chê, là cũng phải được như ngày hôm trước. Nghĩa là hôm qua tôi
được khen rồi, thì ngày mai tôi lại phải được khen tiếp. Như thế, đi đâu tôi cũng thấy xinh
đẹp, đi đâu tôi cũng thấy giỏi giang như thế.
Thầy Trong Suốt: Trang kỳ vọng gì em?
Bạn Trang: Em kỳ vọng là em sẽ sống một cách rất tự tin.
Thầy Trong Suốt: Ừ, hay đấy, rất hay. Bây giờ anh sẽ nói một phương pháp giải quyết tự
ti cực nhanh. Anh đã từng tập và anh thấy cực kỳ hiệu quả.
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Anh là người hay phải nói trước công chúng, khi chưa nói những buổi như thế này,
anh phải nói những buổi ở công ty, bây giờ rất nhiều rồi, nhưng ngày xưa là mấy chục
người. Hay là anh ngày xưa anh làm lớp trưởng, bí thư. Thỉnh thoảng vì mình có thành tích
lại phải đi nói trước đông người, kể kinh nghiệm. (Mọi người cười) Một mặt mình rất tự
tin, vì nói chung là mình cũng biết cách nói năng. Nhưng mà lần nào trước khi lên sân
khấu hoặc là trước một, hai ngày, mình cũng có nỗi sợ là lúc đấy mình không lưu loát thì
sao? Xấu mặt quá, vì xưa nay mình vẫn được coi là người nói năng hay. Hồi đấy được coi
là người tử tế, biết nhiều, v.v… Lỡ mình nói linh tinh thì sao, nói sai thì sao? Thế là anh
thấy rằng cái sợ đấy nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến kết quả cuộc nói chuyện của anh, một số
điều mình không dám, mình biết ngay là phong thái mình đã là rụt rè rồi, cộng với cả nhiều
cái mình không dám động vào. Và đấy là hồi trước khi chưa tu tập.
Thế thì năm hai nghìn lẻ mấy đấy, anh bắt đầu tu tập rồi, và công việc bắt anh phải lên
nói chuyện. Anh nhớ là có một lần anh đi nói chuyện trước sinh viên trường đại học công
nghệ, mấy trăm hay mấy nghìn sinh viên ấy, đông lắm. Thế thì hồi đấy mình đã hiểu rằng
là gì? Nếu có một cảm xúc tiêu cực nổi lên thì phải tập ngay. Nên là hôm đấy, trước khi
lên sân khấu thì mình bắt đầu cảm thấy sợ, ngại. Đấy! Nhưng nếu mình mà không tu tập gì
ấy, thì mình sẽ nói rằng: “Ôi, Thắng ơi cố lên, Thắng ơi cố lên!” xong rồi lên. Nhưng mà
lúc đấy mình làm điều ngược lại hoàn toàn, mình bắt đầu nhận ra rằng “À, mình đang kỳ
vọng rằng mình sẽ không bao giờ nói một buổi nói sai lầm”.
Mình đang có một kỳ vọng rằng, mình sẽ không bao giờ có một buổi nói sai lầm, nên
mình rất sợ một buổi nói chuyện mà nói ngọng hay nói sai, nói kém xuất hiện trong cuộc
đời mình. Đấy, đấy là bước đầu tiên. Nhận ra mình có một loại kỳ vọng ẩn dưới cái câu
chuyện này. Và anh làm gì khi đấy? Trước khi lên sân khấu, anh bắt đầu ngồi tưởng tượng
là hôm nay mình sẽ nói những lời lắp bắp, mình nhắm mắt lại tưởng tượng mình sẽ nói
những lời chẳng ra gì, mình sẽ nói những lời gây phiền nhiễu rồi sai, rồi nói năng linh tinh.
Và mình bị ở dưới hò hét, la ó, chửi mắng. Khi anh tưởng tượng điều đấy và anh thấy rằng
là “Ừ, có thể chứ!”, và mình chấp nhận điều đấy. Mình chấp nhận rằng mình sẽ có sai lầm.
Mình chấp nhận rằng mình sẽ có một buổi nói không thành công. Mình chấp nhận rằng
mình cũng không phải đẹp đẽ gì trong mắt mọi người khác, như mình luôn mong muốn.
Khi chấp nhận được như vậy, mình tiêu diệt cái kỳ vọng là nó phải tốt. Khi mình chấp
nhận điều đấy rồi, thì mình rất thoải mái lên nói, vì cùng lắm là bị ném đá, ném cà chua,
ném trứng thối, đi xuống, thế thôi. Sau đấy mình gặp vài lần như thế nữa và về sau thì
không còn sợ nữa. Tất cả lời nói thế này này, mình không bao giờ kỳ vọng kết quả của
buổi hôm nay sẽ như thế nào hết. Mất đi cái loại kỳ vọng kết quả. Khi mình đứng đây mình
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nói, mình không có kỳ vọng là mọi người phải tôn trọng mình, thấy mình tử tế hay là thấy
mình nói đúng, v.v… Không kỳ vọng gì nữa. Đơn giản, mình nói cái mà mình cho là mình
nên nói nhất. Hết! Còn tí nữa về, ai ghét, ai nói xấu gì, đó là việc nằm ngoài sự quan tâm
của mình. Và mình chấp nhận là “Ừ, nếu có chuyện đấy xảy ra, cũng được, lần sau rút kinh
nghiệm, làm lại tốt hơn”.
Thế thì sự kỳ vọng – nó là mấu chốt của vấn đề. Khi mình tự ti ấy, Hạnh nói có một
điều rất đúng, là vì sao? Mình sợ rằng sẽ bị coi thường. Đúng không? Trang có sợ không?
Bạn Trang: Có.
Thầy Trong Suốt: Tự ti là sợ bị coi thường, đúng không? Mình sợ bị coi thường bởi vì
mình kỳ vọng rằng mình sẽ không bị coi thường. Đấy, mình có một kỳ vọng ẩn giấu. Có
thể là kỳ vọng mình biết rõ, mình nhớ ra, hoặc là kỳ vọng ẩn giấu – thầm kỳ vọng,
rằng “Tôi không bị coi thường đâu”. Nhưng rất tiếc cuộc đời này chẳng biết thế nào
cả. “Tôi giỏi đến mấy tôi vẫn bị coi thường, nữa là tôi cũng đầy vấn đề. Nên chắc chắn là
tôi sẽ bị coi thường ở đâu đấy, bởi ai đấy, và vì như vậy tôi lại càng cảm thấy là tôi kém
cỏi”. Tôi bị coi thường nghĩa là tôi càng kém cỏi mà. Đúng không? Thế nên là để giải
quyết câu chuyện cụ thể của Trang ấy, thì mình phải thấy rằng, chuyện mình bị coi thường
là bình thường, có thể xảy ra.
Một bạn: Nếu mà như thế thì bản chất của tự ti là nỗi sợ hãi.
Thầy Trong Suốt: Ừ, sâu xa hơn nữa, tí nữa anh sẽ nói tiếp.
Một bạn: Em muốn nói ví dụ trong cái tự ti ấy ạ, bình thường khi tự ti thì người ta sẽ
thường so sánh với rất nhiều người khác nhau. Ví dụ mình cảm thấy là mình kém hơn hẳn
so với người ta ở một mặt gì đấy, và tất cả mọi người đều thành đạt hết chẳng hạn. Đấy,
thì cái ẩn dưới như thế tức là mình cảm thấy mình kém hơn hẳn so với người khác.
Thầy Trong Suốt: So sánh mà, tự ti hay tự kiêu đều là sự so sánh. Nhưng mà cái so sánh
cái mình hơn…
Bạn đó: Nhưng nó nặng nề ở chỗ là có quá nhiều người, ví dụ thành đạt là một chuyện hết
sức bình thường, tự dưng mình lại là một người mà ở dưới sâu hẳn một mức so với người
ta chẳng hạn.
Thầy Trong Suốt: So sánh xong lại có bằng chứng nữa, đúng không? So sánh cộng bằng
chứng đấy, lúc nãy tự kiêu cũng thế. So sánh xong lại có bằng chứng là mình hơn hẳn, thế
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là mình thấy đúng là mình tự kiêu là xứng đáng. Còn bây giờ ngược lại, so sánh lại có bằng
chứng là mình kém, tất nhiên mình tự ti, đúng không? Như anh đã nói rồi, mấu chốt của
vấn đề là mình đã có so sánh thì chỉ có mình tự ti ít hay tự ti nhiều thôi, còn kiểu gì mình
cũng có cái kém ai đấy. Nếu mình kém một người thì mình tự ti ít, còn mình kém một trăm
người xung quanh mình, tự ti hơn rất nhiều. Đúng không Trang?
Bạn Trang: Dạ vâng.
Thầy Trong Suốt: Chứ nếu mà mình so sánh với một người thì mình chỉ là hạng hai thôi,
mình chưa phải hạng bét. Nhưng mà hạng bét thì đúng là mệt lắm. Anh lại nói tiếp rằng tự
ti giống tự kiêu ở chỗ là mình bao giờ cũng có sự phóng đại. Tự kiêu là mình phóng đại
phẩm chất của mình lên, thì bây giờ mình phóng đại cái xấu của mình lên. Tự kiêu là mình
coi thường phẩm chất của người khác, thì bây giờ mình quá coi trọng phẩm chất của người
khác. Thì so sánh mà, so sánh thiếu trí tuệ là bao giờ cũng như thế, hoặc là quá phóng đại
mình, hoặc là người khác lên. Đúng chưa?
Thế nên là gì? Ở đây mình lại phải tập cách so sánh khác, giống như là tự kiêu ấy,
tập cách so sánh khác. Nếu mình không tập cách so sánh khác thì mình lại tiếp tục lại đi
vào cái vòng luẩn quẩn của việc so sánh xong lại phóng đại, v.v… Khi mà mình hơn người
khác ấy, thì mình so sánh mình thấy là mình cũng như họ, mình cũng sai lầm v.v… như họ.
Thế khi mình kém người khác thì mình so sánh thế nào bây giờ? Vì đúng là mình có đầy
đủ bằng chứng là mình kém. Đúng không? Mình có đầy đủ bằng chứng là mình kém. Bây
giờ anh hỏi em câu này: “Ca sĩ Hồng Nhung đi, có sung sướng không?”
Một bạn: Sướng quá còn gì nữa. (Mọi người cười)
Thầy Trong Suốt: Rồi, có một nỗi khổ nào không, hay là hoàn toàn không khổ tí nào?
Mọi người: Có, có khổ…
Thầy Trong Suốt: Rồi. Bây giờ người giàu nhất Việt Nam có nỗi khổ nào không?
Bạn Phương: Đầy. Cướp.
Thầy Trong Suốt: Người quyền lực nhất Việt Nam có nỗi khổ nào không?
Mọi người: Có.
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Thầy Trong Suốt: Nếu mình nhìn một cách sâu sắc ấy, thì ai cũng có nỗi khổ hết. Mình
nhìn không sâu sắc mình thấy là mình khổ, còn họ không khổ, đúng không? Mình kém họ
quá, đúng chưa? Mình chẳng khổ gì cả, à họ không khổ gì cả, còn mình thì nào là đau ốm
này, đúng không? Nào là…
Một bạn: Lương thấp.
Thầy Trong Suốt: Gì gì đấy. Lương thấp này, đúng không? Ai nói đấy ạ, hay quá. (Mọi
người cười) Nhiều lắm, rất nhiều cái loại khổ như vậy. Còn họ chẳng có vấn đề gì cả, khi
mình so sánh như vậy thì mình thấy là mình kém, họ hơn. Nhưng nếu mình nhìn sâu sắc
bên trong ấy, thì mình sẽ thấy ai cũng đầy những điều không thoải mái và toại nguyện.
Mình có một người bạn có thể gọi là giàu nhất Việt Nam được, thì anh có ấy ánh mắt lúc
nào cũng mở thế này, rất ít khi nháy mắt. Thế thì một người bạn bảo là ông ấy bị làm sao
ấy nhỉ, sao mắt ông ấy không bao giờ nháy? Giàu nhất Việt Nam không nháy mắt mà chỉ
thế này thôi… (Thầy Trong Suốt diễn tả ánh mắt)
Mình cũng không để ý đâu, nhưng mà khi người ta nói thế, một hôm mình đang nói
chuyện thân tình, mình hỏi anh ấy: “Anh đang nghĩ gì đấy?”. Anh ấy bảo là đang nghĩ xem
cái nhà máy của anh ở chỗ này nó có bị sản xuất sai không, hay làm mất uy tín của anh
không. Vì chỉ cần một con chuột rơi vào chỗ đấy thôi là uy tín của anh gây dựng hai mươi
năm nay tan thành mây khói. Nghĩa là, vì ông ấy có khoảng 60 cái nhà máy ở khắp nơi nên
nếu chỉ một cái nhà máy có một con chuột rơi vào cái dây chuyền sản xuất đấy thôi thì uy
tín của ông ấy biến thành mây khói. Thế là ông ấy cực kỳ lo lắng.
Ông ấy mở mắt vì sao? Vì ông ấy đang phải nghĩ và lo về một con chuột thôi. Giàu
nhất nhì Việt Nam, một con chuột có thể làm ông ấy mất uy tín. Kinh khủng không? Nên
ông ấy lo suốt ngày. Bên ngoài nhìn vào thấy ông ấy vợ con đàng hoàng, giàu, báo chí ca
ngợi, ai cũng nghĩ là ông ấy rất sướng. Nhưng mà anh hỏi mấy lần là: “Anh đang nghĩ
gì?”, thì câu trả lời của ông ấy bao giờ cũng là: “Anh đang lo”. Ít khi ông ấy nói là anh
đang hạnh phúc, sung sướng lắm, bao giờ cũng là đang lo một nỗi lo gì đấy. Lúc thì là vợ,
lúc thì là báo nói gì đấy, lúc thì lại con, nói chung lúc nào cũng lo. Và anh ấy bảo: “Em
không thấy anh đầu bạc thế này à?”. Đấy, lo nhiều. Giàu nhất nhì Việt Nam nhưng luôn lo
lắng, có sướng đâu, đúng không? Có đầy nỗi khổ tâm.
Đấy, lo cũng là một loại khổ tâm đấy. Một con chuột cũng làm ông ấy phải mất hết uy
tín. Còn con chuột mà rơi vào bát cơm nhà anh cũng chẳng có vấn đề gì với anh cả. (Mọi
người cười) Đúng không? Đấy. Một con chuột rơi vào chẳng ảnh hưởng mấy, một con
chuột có thể làm ông ấy mất uy tín. Nguy hiểm không? Một người giàu nhất Việt Nam mà
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có thể bị mất uy tín chỉ vì một con chuột thôi, rất khôn khéo, nhảy đúng vào dây chuyền
sản xuất của ông ấy. Mà thử hỏi xem nếu như thế thì bao giờ hết lo được? Đến 60 tuổi chắc
ông ấy vẫn lo như thế thôi, vì con chuột vẫn có thể rơi vào, Việt Nam vẫn còn đầy chuột.
Đúng không ạ? Chuột nó không chết hết, thành ra là ông vẫn còn lo đến tận bây giờ, đến
tận 60 tuổi, 70 tuổi không biết thế nào. Chắc khi nào ông ấy bán doanh nghiệp đi thì ông ấy
sẽ hết, hoặc là khi mà ông ấy chuyển giao cho người khác thì lúc ấy không lo mất uy tín
nữa.
Đấy, thấy chưa? Cái người mà giàu có như vậy họ vẫn còn nỗi khổ tâm. Người mà nổi
tiếng như là một ca sĩ chắc chắn cũng đầy nỗi khổ tâm. Thế nhưng vì mình không nhìn
thấy điều đấy nên mình nghĩ rằng mình kém họ. Đúng không? Chứ nếu như anh nhìn thấy
nỗi khổ ở tất cả mọi người, anh là người mà tất cả mọi người đến kể chuyện nỗi khổ cho
anh nghe đấy, thì mình thấy ngay là chẳng ai hơn ai cả. Anh nói chuyện với cô cắt tóc ở
ngoài tiệm cắt tóc, giúp cô ấy một chuyện; anh nói chuyện với anh giàu nhất nhì Việt Nam,
giúp anh ấy chuyện khác… thì mình thấy có ai hơn ai đâu. Ai cũng đầy nỗi khổ, không ở
góc này thì góc khác. Không ai hơn ai cả đâu. Tất cả đều là những người gặp khổ, phải giải
quyết khổ. Điểm chung của tất cả mọi người là gặp khổ, phải giải quyết khổ.
Đấy, thế nên là khi mình có thói quen so sánh, thì mình hãy cố gắng tập một thói quen
mới là thông cảm, nhìn vào nỗi khổ của mọi người. Khi gặp một người mình thử hỏi xem
là liệu người này có khó khăn gì không? Có gì không toại nguyện hay không? Khi mình
làm như vậy, mình vừa phát triển được khả năng thông cảm hơn, đồng thời cái so sánh của
mình dần dần được chiếu sáng bởi trí tuệ rằng ai cũng khổ hết. Còn khi so sánh, mình thấy
mình kém vì sao, mình nghĩ là người ta không có cái đấy, còn mình thì có. Ví dụ thế này,
mình chia tay một đời chồng rồi, thì mình thấy ai đang có chồng cũng là hơn mình hết.
Đấy là ví dụ về một cách nghĩ hoàn toàn sai lầm. Mình đã chia tay một đời chồng rồi, nên
mình nghĩ là ai đang có chồng là đều hơn mình hết, họ hạnh phúc, còn mình không hạnh
phúc, ví dụ thế. Đúng không? Hoặc là mình sẽ kém một cô mà chưa lấy chồng lần nào.
Đúng không?
Bạn Trang: Cái tâm lý rõ ràng là khi mà mình đã bị ly dị một lần rồi thì mình luôn cảm
thấy là xã hội sẽ nhìn vào là:“Ôi nó đã từng ly dị một đời chồng”. Thì cái việc mà đến với
một người khác rất khó, lúc nào cũng có cảm giác như là con nhà người ta ban phát tình
cảm cho mình chẳng hạn. Đấy, hoặc là sẽ luôn cảm thấy bị kỳ thị mặc dù không biết cái
chuyện đấy nó có thật vậy không, nhưng mà luôn luôn tưởng tượng ra.
Thầy Trong Suốt: Cái người kỳ thị đấy họ có khổ không? Lúc đấy mình sẽ nghĩ như vậy.
Cái người kỳ thị đấy có nỗi khổ hay không? Người ta nghĩ là người ta hơn mình đúng
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không? Người ta ban phát cho mình. Nhưng liệu người đấy họ có khổ tí nào không? Hay
người đấy là người hoàn toàn sướng? Hay là họ cũng có nỗi khổ của họ? Khi một người có
nỗi khổ ấy, bao giờ cũng thích nhìn thấy người khác khổ hơn mình. Buồn cười
chưa? (Cười) Nếu tôi có nỗi khổ, tôi thích gặp những người khổ hơn tôi để tôi thấy thoải
mái. Đấy, cái người mà họ đang kỳ thị mình thì cũng là người đang khổ, thế thôi. Hãy
thông cảm cho họ. Ít nhất là họ không hiểu biết, họ mới kỳ thị mình, đúng không? Họ
không hiểu biết nên họ mới coi thường và kỳ thị người khác. Đấy cũng là một loại nỗi khổ
khác. Họ cũng khổ thôi. Họ không hơn mình đâu, họ cũng khổ giống mình.
Nếu mình nhìn được điều đấy khắp nơi ấy, thì mình vừa phát triển lòng thông cảm,
đồng thời mình không còn sự so sánh theo kiểu “họ hơn mình, họ ban phát cho mình” nữa.
Nếu họ nghĩ họ ban phát cho em, mà em không hề nghĩ là họ ban phát cho em, có sao đâu!
Nếu họ nghĩ là họ ban phát cho em nhé, nhưng em không hề mảy may nghĩ rằng họ ban
phát gì cho mình hết, thì liệu em có khổ không? Liệu em có buồn không? Em không hề
mảy may nghĩ là họ ban phát cho em. Nhưng vì em cũng hơi sợ, hơi nghĩ là họ ban phát
cho em, có đúng không? Thì mới buồn. Đúng không? Em cũng hơi nghĩ thế, giống như là
mình thấy ở Việt Nam ai cũng bảo là “đã có một đời chồng rồi thì là không tốt”, thế là
mình cũng bị nhiễm luôn. Chứ nếu mình không hề nghĩ như vậy thì mình hoàn toàn tự tin
sống một cuộc đời bình thường. Mình bị nhiễm bởi những người khác, nên mình mới nghĩ
rằng là mình kém, người ta tốt, người ta hơn.
Thế nên là mình phải tập một phương pháp suy luận mới, một phương pháp suy
luận có trí tuệ của nhà Phật để thấy rằng thực ra ai cũng như ai thôi, ai cũng khổ như ai.
Trong mắt anh, trừ những người giác ngộ, còn tất cả ai cũng khổ như ai hết. Không khổ
chỗ này thì khổ chỗ khác. Kinh nghiệm của mình càng rộng, ở đây có thể có một số anh
chị có kinh nghiệm rộng hơn, thì thấy rõ ràng như vậy, chẳng ai toại nguyện cả. Ai cũng có
vấn đề ở đâu đấy, chỉ có người nào thể hiện hoặc không thể hiện ra thôi. Nên là em rất
dũng cảm vì em thể hiện ra. Thế thôi.
Còn bao nhiêu đôi vợ chồng có vấn đề còn nặng nề hơn nhưng họ không thể hiện ra
ngoài. Cái người mà đang coi thường mình ấy, họ cũng là người có nỗi khổ mà thôi. Đấy,
thế thôi, họ cũng không hơn mình, mình cũng không hơn họ, họ chẳng hơn mình, họ cũng
là người có nỗi khổ giống mình. Và vì thế nên mình phải tập để thoát khổ, để có trí tuệ,
chứ việc của mình không phải là ngồi buồn bã vì bị họ coi thường.
Thế nên là mục tiêu của tu tập ấy, không phải là để khá hơn, giỏi hơn người khác
đâu, đơn giản để mình có trí tuệ thôi. Vì không có trí tuệ thì dù mình có khá hơn, giỏi
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hơn người khác, mình vẫn khổ. Vì không hiểu biết đúng, thì dù mình có giỏi hơn người
khác, khá hơn người khác, giống như anh giàu nhất nhì Việt Nam đi, anh ấy có sướng đâu?
Không có trí tuệ thì không bao giờ hạnh phúc được. Nên tất cả mọi người đều
giống nhau ở chỗ đấy, đều đang trên con đường đi tìm trí tuệ mà thôi, để hạnh phúc hơn
thôi. Mình giống như họ, thông cảm với họ, và đồng thời cũng không coi thường mình.
Đấy là một cách so sánh khác, cách so sánh khác cách bình thường.
Ví dụ bao nhiêu người nghĩ là mình đã bỏ chồng rồi, nhưng anh thì nghĩ rằng, người
nào dũng cảm bỏ chồng mới là giỏi, còn hơn tất cả những người khác là đang cố gắng giả
vờ là có một người chồng tử tế, cố giữ một cái khuôn mẫu về hình ảnh bên ngoài giả dối,
không dám hành động để bỏ chồng. Đấy là cách nghĩ của anh. Không biết ở đây có ai đồng
ý không ạ? (Hai người giơ tay)
Đấy. Ít người đồng ý, có hai người đồng ý thôi, còn người khác nghĩ ngược lại đúng
không? (Cười) Hay mọi người cứ thà chồng có phản bội mình, có đánh đập mình, làm tất
cả điều xấu với mình, mình cứ phải giữ bộ mặt là “tôi đang tốt đẹp đây” ở bên ngoài? Xã
hội mình đang nghĩ như vậy đấy. Tất nhiên mình không bảo mọi người là kể hết ra ngoài.
Nhưng nếu lúc phù hợp cần bỏ thì mình nghĩ là bỏ thôi, phù hợp hơn chứ.
(Trong Suốt quay sang nói với mẹ)
Mẹ? Mẹ là một thế hệ cũ, mẹ thử nghĩ thế nào? Theo mẹ thì bây giờ có hai lựa chọn,
một là bỏ chồng và bên ngoài chê cười mình đúng không, hai là chồng mình nó ngoại tình
rồi nó làm đủ các loại điều xấu xa với mình thì mình cũng phải giả vờ tôi vẫn hạnh phúc
đây?
Mẹ Thầy Trong Suốt: Đúng là trước đây khi chưa hiểu biết, tức là chưa đi vào tu tập ấy,
thì mình nghĩ là dù gì thì gì đã là người phụ nữ mà lại bỏ chồng thì người ta nghĩ rằng
người này chắc phải xấu xa lắm. Bỏ chồng là một điều gì đấy mà người phụ nữ không nên
làm, nghĩa là chỉ những người xấu thì mới làm. Tức là xã hội người ta luôn nghĩ rằng
những người bỏ chồng là những người không ra sao.
Thầy Trong Suốt: Năm bao nhiêu mẹ nghĩ như vậy? Từ năm bao nhiêu đến năm bao
nhiêu?
Mẹ Thầy Trong Suốt: À có nghĩa đấy là từ năm 2009 trở về trước. Còn sau đấy thì mình
cứ hiểu dần ra thì mình thấy là tại sao những cặp vợ chồng cứ luôn luôn lục đục với nhau,
mà đi ra ngoài vẫn phải coi như là hạnh phúc, coi như là tốt đẹp. Và nhất là gia đình nhà
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người ta ấy, thì người ta không muốn điều ấy xảy ra, cho nên luôn luôn nói với con rằng
con không được phép đưa ra tòa này, rồi ly dị này kia, thậm chí là không được nghĩ đến
cái việc đấy.
Thế nhưng sau đó dần dần mình mới thấy rằng, tại sao mình lại phải sống cái cuộc
sống như thế? Tại sao lại cứ phải chịu đựng như thế? Tại sao mình phải tự lừa dối mình
như vậy? Cho nên cái việc bỏ chồng là một việc hết sức là bình thường. Không phải 2009
mà 2010 cũng còn suy nghĩ như vậy. Đấy. Nhưng mà sau đó mình hiểu dần ra thì bây giờ
mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà những đôi vợ chồng…
Thầy Trong Suốt: Thế con mẹ bỏ chồng thì sao? Con mẹ bỏ chồng có vấn đề gì không?
Mẹ Thầy Trong Suốt: Ví dụ như vậy, mình nghĩ mình cũng chấp nhận.
Thầy Trong Suốt: Ừ, thế tốt.
Mẹ Thầy Trong Suốt: Nhưng nếu như không hàn gắn được, tức là đến mức mà không thể
nào, chứ nói chung là cố gắng, nếu mà cảm hóa nhau để có cuộc sống tốt đẹp để cho con
cái nó đỡ khổ, thì đấy là điều vẫn nên làm. Nhưng nếu trường hợp mà đã cố gắng lắm rồi
mà không được thì đấy là chuyện bình thường. Mà mình cũng cảm giác là nó bình thường,
nó không có vấn đề gì cả.
Thầy Trong Suốt: Chị Hiền nghĩ thế nào ạ? Chị có đồng ý với mẹ em không?
Chị Hiền: Thực ra tôi nghĩ là khi hai người đến với nhau mà sống với nhau không hạnh
phúc thì nên tách nhau ra, biết đâu khi hai người tách nhau ra thì hai người đều tìm thấy
hạnh phúc riêng của mình. Và lúc đấy người chồng cũng có hạnh phúc riêng của mình mà
người vợ cũng có hạnh phúc riêng của mình, còn hơn là hai người cứ buộc nhau vào và
suốt ngày lúc nào cũng cảm thấy khó chịu với nhau, trong cuộc sống lúc nào cũng cảm
thấy căng thẳng.
Theo tôi thì kể cả với người phụ nữ hay người đàn ông đều như thế cả, vì khi đã không
thông cảm với nhau, không chia sẻ được với nhau, và không lắng nghe nhau nói nữa thì
chi bằng là hãy tự tìm cho mình những hướng đi mà tự mình lựa chọn và cảm thấy phù
hợp. Thì đấy là một cách tốt nhất ạ!
Thầy Trong Suốt: Đấy Trang thấy không, đến mẹ anh nhé, là thế hệ cũ mà vẫn còn có thể
thay đổi được mà. Bây giờ năm nay là 2012, Việt Nam mình nghĩ như em nói đúng không?
Anh tin rằng 2062 chắc chẳng còn ai nghĩ thế nữa, người ta nghĩ chuyện này là chuyện cổ
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tích. (Mọi người cười) Đúng không? Cách đây 50 năm là như vậy, đấy. Thế là bình thường
thôi, cái đúng ngày hôm nay nó có thể là sai lầm hoàn toàn của mười năm nữa, thậm chí
chẳng phải 2062 đâu, 2022 thôi là sắp bắt đầu cổ tích đến nơi rồi. Đúng không?
Nhưng vì sao? Vì mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những người khác, nên mình cũng
nghĩ như vậy. Đấy mới là vấn đề của em, chứ vấn đề của em không phải vấn đề kia. Mình
bị nhiễm cách nghĩ của người khác, mình cũng cho rằng nghĩ thế là sai, bỏ chồng là sai, là
có gì đấy bất thường. Còn nếu đủ duyên thì chuyện đấy xảy ra là bình thường. Thế nên đấy
là khi mình so sánh mình hay có thói quen phóng đại mà. Mình phóng đại cái sai của mình,
rồi mình phóng đại cái tốt của người khác. Còn nhìn một cách cân bằng thì mình thấy ai
cũng có nỗi khổ riêng.
Tương tự lúc nãy là ai cũng có khả năng tiến bộ, thì đây là ai cũng có nỗi khổ cả. Nên
là cái người mà đang nghĩ là ban phát cho mình, đơn giản là mình nên thương họ vì họ
thiếu hiểu biết. Đấy, mình tập một cách so sánh mới, vì mình còn đang so sánh. Mình cần
một cách so sánh mới, trong cái so sánh đấy, mình có trí tuệ và hiểu biết, thì dần dần cách
so sánh của mình nó tan ra. Anh không hy vọng là trong một năm hay là nhanh thế đâu, nó
tan dần, tan dần, như mẹ anh ấy, cũng phải mất thời gian đúng không? 2009, 2010, nên
đừng hy vọng là nó quá nhanh. Nhưng mình càng hiểu biết đến đâu, càng chấp nhận đến
đâu, thì nó tan nhanh đến đấy. Mẹ anh là năm 2010 là mẹ anh là 50 tuổi đúng không? Gần
60 tuổi, 58 tuổi, nghĩa là tận 58 năm liền mẹ anh vẫn nghĩ kiểu kia. Thế mà chỉ mất thời
gian một năm, hai năm thôi.
Đấy, nên là những cái so sánh ấy, bao giờ cũng rất tương đối. Với sai lầm của mình là
mình tin so sánh là tuyệt đối – “Tôi kém là tôi kém thật, người ta hơn là hơn tôi thật. Tôi
kém là tôi kém hẳn, người ta hơn là hơn tôi hẳn” – Mình không hiểu rằng, so sánh là hoàn
toàn tương đối, phụ thuộc vào cách nhìn của mình và của người khác. Nên mình lại đem
một cái tương đối ra mình chuyển nó thành tuyệt đối, mình bảo tôi kém, thì thành người tự
ti.
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8.2 Không sợ mình bị coi thường
Giải quyết tự ti có hai vấn đề. Một là, mình chuyển kiểu so sánh mới; hai là, mình
không sợ việc mình bị coi thường nữa. Đấy, mình hiểu rằng là đủ duyên thì sẽ bị coi
thường.
Anh ngồi đây đúng không? Có thể ở đây chưa ai coi thường anh hết. Nhưng lỡ ngày
mai ra đường, ví dụ anh dẫm chân lên chính người ngồi đây này, xong lúc đấy vội vã, anh
chẳng để ý, anh đi luôn không xin lỗi gì hết, có khi coi thường ngay ấy. Ví dụ, mình đang
đi vội cứu ai đấy cũng nên, nhưng mình không để ý gì cả, mình va quệt hay mình dẫm
chân người ta, xong mình chẳng nói gì, mặt mình tỉnh bơ bỏ đi, thì mình có thể bị coi
thường ngay lập tức. Nên coi thường hay không coi thường ranh giới chỉ ngắn thế này thôi.
Đủ duyên thì mình sẽ bị coi thường, đơn giản thế thôi. Đủ duyên thì khi lên sân khấu anh
sẽ nói nhầm, nói lẫn, nói lung tung, và bị coi thường.
Nên tuy rằng mình không cố làm ai coi thường mình hết, nhưng mình phải chấp nhận
rằng mình có thể bị coi thường, và cho đó là chuyện bình thường. Nếu không thì mình luôn
có kỳ vọng là tôi không bị coi thường, và mình sẽ càng cố che giấu những cái mình nghĩ là
đáng bị coi thường đó, mình càng cố hành xử không đúng đắn và mình sẽ bị coi thường
nhiều hơn.
Thế nên để giải quyết vấn đề đấy thì mình bỏ đi cái loại kỳ vọng rằng mình sẽ không
bị coi thường. Cái người tự ti thì bỏ luôn kỳ vọng là mình sẽ không bị coi thường đâu.
Chắc chắn là sẽ bị coi thường. Đấy! Không người A thì người B, người ghét mình coi
thường mình là chắc. Người quý mình có thể tôn trọng mình, nhưng người ghét mình luôn
coi thường. Đúng không? Nên đủ duyên thôi là sẽ có người coi thường mình. Mình không
thể bắt cả thế giới này tôn trọng mình được. Giống như anh nói lúc nãy là “không ai bắt cả
thế giới này kém tôi được”. Nên là đủ duyên bị coi thường, tại sao mình không chấp nhận
chuyện đấy như một chuyện đương nhiên? (Hỏi một bạn) Em có thể tưởng tượng nổi cảnh
mọi người coi thường em không? (Một bạn lắc đầu) Khó hả?
Bạn Hằng: Đủ duyên là do nghiệp của kiếp trước ạ?
Thầy Trong Suốt: Ừ, đủ các loại duyên khác nhau, nhiều lý do khác nhau. Duyên trong
nhà Phật, theo cách dùng từ thông thường, là điều kiện. Đủ điều kiện là mình sẽ bị coi
thường. Đấy, như anh nói, điều kiện của cái việc anh bị coi thường là anh dẫm lên chân
người khác mà không xin lỗi gì hết, vì một lý do nào đấy. Đấy, đủ điều kiện mình sẽ bị coi
thường. Nên tại sao mình lại cứ phải có một kỳ vọng là không ai coi thường tôi? Thà tôi
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chấp nhận! Anh chấp nhận là tất cả mọi người coi thường, phỉ nhổ anh ngay ngày mai hoặc
ngay tí nữa, chuyện đấy là bình thường. Nếu mình thấy chuyện đấy xảy ra mình sẽ nghĩ
“À, thế là đủ duyên rồi, có thể nghiệp xấu của mình nó nở ra, thì mình bị coi thường”, thế
thôi. Hết, dừng ở đấy.
Bạn Hằng: Nếu bị coi thường là kiếp trước người ta làm gì sai hả anh? Tức là người ta
phạm lỗi nào thì kiếp này bị coi thường?
Thầy Trong Suốt: Có nhiều lý do vô cùng. Ví dụ, kiếp trước em coi thường người khác,
hoặc kiếp này coi thường người khác, chứ còn kiếp trước làm gì vội. Đời này em cứ coi
thường người khác thì thế nào cũng có người coi thường em là chắc. (Một bạn cười) Chắc
chắn luôn! Chắc chắn chưa cần phải vội đến đời trước. Đời này em chỉ cần hơi coi thường
người ta thôi, thì vì nhân quả là một cái nhân bé ấy, nó có thể nở thành một cái quả to, nếu
mà nhiều nhân bé cộng lại. Chứ không phải nhân quả là em vay người ta một, người ta trả
em một đâu. Em vay mỗi người 0,0001 đồng, nhưng đủ nhiều đủ lâu, sẽ có người tự nhiên
đến lừa em lấy một số tiền lớn. Đấy là lý do vì sao mình tu tập rồi ấy thì bất kỳ một sự khó
chịu nào mình cũng phải dùng và chuyển hóa ngay là vì thế. Vì mình không biết điều gì sẽ
xảy ra nếu mình không chuyển hóa nó đâu.
Thế thì cái sự so sánh là như vậy. So sánh là mình luôn luôn có thói quen phóng đại,
luôn luôn có thói quen tuyệt đối hóa mọi thứ, mặc dù nó tương đối, mình luôn luôn có nỗi
sợ bị người khác coi thường. Và mình phải tập thôi, không có cách nào khác. Mình không
thể đợi đến ngày mình trở thành tuyệt vời, để không ai coi thường mình nữa. Cách duy
nhất mình có thể làm là chuyển hóa cái tâm của mình, để nếu có ai đấy coi thường mình thì
mình vẫn có thể hiểu biết và thông cảm. Đúng chưa? Mình không thể làm đến đoạn ai ai
cũng nghĩ tốt về mình, nhưng mình tập để nếu giả sử có ai nghĩ xấu về mình, mình vẫn có
thể dùng cái việc nghĩ xấu đấy mà tiến bộ lên được.
Hôm nọ anh có đọc một câu chuyện không biết bạn nào gửi vào nhóm An tựu ấy, rất
hay. Có một nhà sư ở Đài Loan là Thánh Nghiêm, là một vị sư nổi tiếng của Tịnh độ, ngài
cũng là người rất uyên bác, tri thức, hiểu biết. Ngài mới kể rằng, có quen một ông sư viết
sách, giảng đạo, rất là từ bi, giúp đỡ người khác. Thế nhưng có một ông sư khác suốt ngày
cũng đăng đàn, nói ông này là sai lầm, thiếu hiểu biết, truyền bá, rao giảng sai lời Phật. Khi
mọi người kể cho ông sư tốt nghe chuyện đấy – là có một ông sư khác viết xấu về ngài, và
có nhiều người ủng hộ ông sư kia – thì người ta chờ đợi là ngài cũng phải nói vài lời ngược
lại, nói xấu ông kia một tí chứ. Nhưng ngài bảo là: “Ừ, chắc là tôi có lỗi lầm gì đấy với
ông kia, nếu không đời này thì đời trước, nên tôi mới bị ông ấy đối xử như vậy. Nên đây là
lỗi của tôi. Xin anh chị hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến ông sư kia”.
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Đấy. Thế thì có vài người chuyển đến ông kia thật. Ông không hề bào chữa mình đúng
gì hết. Ông chỉ nói thế thôi – “Chắc là tôi cũng có lỗi gì, nếu không đời này thì chắc là đời
trước, tôi có lỗi gì với anh ấy. Nên là anh chị hãy chuyển giúp tôi lời xin lỗi đến ông sư
kia”. Thế thì khi ông sư tốt mất, thì người ta mới phỏng vấn ông sư ngày xưa viết xấu, ông
mới nói là: “Cái sai lầm lớn nhất trong đời tôi là tôi đã từng viết những lời phê phán ông
kia. Tôi nhận được rất nhiều lần ông ấy xin lỗi tôi, và sau đấy, tôi thấy đấy là sai lầm lớn
nhất của tôi”.
Đấy! Nhà sư kia có sợ bị coi thường đâu. Nếu bị coi thường, cũng là nhân quả mà thôi.
Nếu tôi cố hết sức rồi, mà tôi vẫn bị coi thường, tôi đã làm hết khả năng rồi, và hoàn cảnh
tôi nó thế, thì thôi, chấp nhận nó thôi, vui vẻ chấp nhận. Còn nếu khá hơn thì còn đi xin lỗi,
nhưng mà đấy là tuyệt vời hơn, nhưng mà không thì cũng vui vẻ, bình thường, chấp nhận
thôi. Nên chuyện mình bị ai đấy coi thường là quá bình thường.
Bản thân mình cũng đã bị coi thường rất nhiều lần và nhiều người khác nhau coi
thường mình. Ở đây có lẽ cũng ít người bị coi thường nhiều như mình. Ở đây có ai biết
những câu chuyện của mình trong quá khứ, sẽ thấy là có giai đoạn mình bị, chắc là hàng
triệu người coi thường. Đấy! Có vấn đề gì đâu. Càng làm cho mình hiểu rõ rằng đủ duyên,
thì dù mình làm điều tốt vẫn bị coi thường mà. Mình làm điều đúng. Còn mình làm điều
sai, càng đáng bị coi thường, có gì đâu. Cũng chẳng vấn đề gì nếu mình làm điều sai, thì
càng đáng bị coi thường. Nên trong cả hai trường hợp, thì đều bình thường. Bị coi thường
là bình thường. Nên là mình không còn cái loại kỳ vọng rằng người ta phải tôn vinh tôi, và
không được coi thường tôi nữa. Ngày hôm nay ngồi đây, mình không còn kỳ vọng ấy nữa.
Bất kỳ ai cũng có quyền coi thường mình, và mình không thấy đấy là vấn đề.
Thế thì – không kỳ vọng đấy – thì mình không còn nỗi sợ nếu bị coi thường nữa, nên
mình không tự ti nữa. Chưa kể là tự ti đến từ so sánh. Bây giờ so sánh, mình thấy ai cũng
giống ai hết, ai cũng đẹp giống ai hết.

8.3 Nhìn tất cả mọi người như các vị Phật
Mình nói sâu hơn một chút. Nếu ở đây có bạn nào đi vào con đường tập sâu sắc hơn,
thì mới tập bằng phương pháp mới, là nhìn tất cả mọi người như các vị Phật. Ngày xưa,
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cách đây khoảng bốn năm, mình tập cái đấy, mình thấy cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần tập hai
tháng thôi.
Có hai phương pháp để giải quyết những vấn đề tự ti và tự kiêu. Cách thứ nhất là mình
tập nhìn tất cả mọi người là Phật hết. Khó quá, có khó không ạ? Hơi khó đúng không ạ?
Người ta cũng là người bình thường, cũng đầy lỗi lầm. Thế mà mình tập nhìn người ta như
Phật. Ở đây có ai cảm thấy là làm được không ạ? Không làm được thì chắc ai cũng thấy
không làm được. Ai cảm thấy làm được, giơ tay lên ạ? Tập nhìn mọi người là Phật. (Không
ai giơ tay) Đấy, khó vô cùng! Vì mình nhìn con người ai chẳng có lỗi lầm, tại sao mình
nhìn họ như Phật. Nếu mình đi sâu vào tìm hiểu hơn ấy, thì thực ra, tất cả lỗi lầm này nó
chỉ là một sự…
Một bạn: Làm được gần như Phật thôi ạ. Chứ không được như Phật.
Thầy Trong Suốt: Nhìn mọi người như Phật. Mình nhìn mọi người như là hóa hiện của
Phật, để giúp mình học cái bài học gì đấy. Khi một người xấu đến làm điều xấu với mình,
thì đấy là Phật đến làm điều xấu để giúp mình học bài học cần thiết. Đúng không ạ? Vì nếu
người ta không làm điều xấu, thì mình không có khổ. Không có khổ thì làm sao mình tiến
bộ được. Đấy chính là Phật đến giúp mình tiến bộ. Đúng chưa ạ?
Một bạn: Không có khổ thì làm sao mà biết sướng được.
Thầy Trong Suốt: Đúng. Không có khổ thì không biết cái gì hết luôn.
Bạn kia: Không có đau khổ làm sao mà hạnh phúc được.
Thầy Trong Suốt: Chính xác. Không có đau khổ thì không có hạnh phúc. Không có đau
khổ, không có trí tuệ. Vì mình không thể tiến bộ được. Mình không biết là mình có vấn đề
gì để mình giải quyết. Nên là bất kỳ ai làm mình khổ, lập tức trong mắt mình là Phật luôn.
Đầu tiên, mình tập là nhìn bất kỳ ai làm mình khổ là Phật đã. Đấy! Nếu chưa làm mình khổ
thì thôi. Nhưng mà, cứ cho là khó làm đi, thì bất kỳ ai làm mình khổ là Phật đi. Phật hóa
thành cái ông đấy đến giúp tôi, rèn luyện từ – bi – hỷ – xả v.v… Sau này, mình nhìn tất cả
mọi người là Phật. Vì, mình thấy cái đẹp, cả cái khả năng giác ngộ, Phật tính trong mọi
người. Thực ra, nếu mà mình nhìn kỹ ai cũng đẹp hết.
Mình nhớ hồi đi Thái Lan cách đây hai năm, mình ngồi ở sân bay, lúc đấy đi cùng Bảo
Châu này. Đêm hôm đấy mình phải ngủ ở sân bay, vì đến sáng hôm sau mới bay, thì lúc
khoảng hai giờ đêm mình tỉnh giấc, mình nằm ở chỗ cầu thang máy đi lên, chỗ cái ghế.
Lúc tỉnh giấc mình bắt đầu thấy, đầu tiên là một anh hơi thấp đi cà nhắc này, một chị hơi
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béo béo này, thế là mình thấy tất cả đều rất là đẹp. Lý do là lúc mình tỉnh dậy giữa giấc
ngủ ấy, là cái tâm thức thông thường chưa thức dậy hoàn toàn, nên nó chưa đi vào nhận
xét, đánh giá mọi người. Lúc mình mới hơi choàng tỉnh dậy là chưa đi vào nhận xét, đánh
giá vội đâu.
Ở đây, nếu ai đã từng thức dậy giữa đêm, thì thấy mọi thứ rất là mới mẻ, lạ lẫm.
Không biết ở đây có ai từng bị thức giữa giấc không? Chưa đánh giá là tốt xấu, với hay,
đẹp gì đâu. Khi mình không đánh giá nữa, mình thấy tất cả đều đẹp. Mọi người chỉ xấu đi
khi mình bắt đầu đánh giá thôi. Còn khi mình không đánh giá nữa, mình thấy mọi thứ đẹp
một cách tự nhiên. Đi khập khiễng cũng đẹp kiểu khập khiễng, béo đẹp kiểu béo. Mỗi
người đẹp một cách tự nhiên của họ. Mỗi người đang tồn tại một cách tự nhiên và đẹp một
cách tự nhiên. Những cái xấu chỉ tâm trí mình đánh giá thôi. Đúng không ạ?
Một bạn: Cái đấy có bị gọi là lãng mạn không anh?
Thầy Trong Suốt: Không, đẹp đây là đẹp tự nhiên. Không phải là mình nghĩ nó đẹp là nó
đẹp. Mà thấy nó sinh động, sống động. Mình không đánh giá, mình thấy mọi thứ rất sinh
động. Giống như hoa hồng này, (Trong Suốt giơ cành hoa hồng lên) mọi người thấy đẹp
không ạ?
Một bạn: Có chứ.
Thầy Trong Suốt: Rất đẹp, đúng không ạ? Nếu mình nhìn nó một nghìn lần, có khi nó hết
đẹp. Vì quen mắt quá rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà khoảng một tháng sau quay về đây,
lại thấy nó lần đầu tiên, lại thấy đẹp. Đúng không ạ? Như vậy, cái đẹp thì nó vẫn thế mà,
nó có khác gì đâu. Nhưng mà mình có thể thấy nó đẹp hoặc xấu, hoặc không đẹp là do
cách nhìn của mình. Đúng chưa ạ? Thế mọi người có biết là ở thế kỷ 15, một người phụ nữ
đẹp là như thế nào không ạ? Ở phương Tây ấy ạ.
Một bạn: Béo, hơi béo một tí.
Thầy Trong Suốt: Chính xác, phải béo một tí. Tất cả các bức tranh ở thế kỷ 15, là những
cô béo, đẫy đà. Bây giờ mình thấy cô béo, đẫy đà, thì mình thấy thế nào?
Một bạn: Ớn.
Thầy Trong Suốt: Đấy, thấy bảo thế ớn luôn. (Mọi người cười)
Một bạn nữ: Cứ thử gầy xem gầy có ớn không? (Mọi người cười)
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Thầy Trong Suốt: Như vậy, xấu đẹp nó nằm ở đâu? Nằm ở trên cái hoa, hay là nằm ở chỗ
này? (Trong Suốt chỉ vào mắt của mình)
Mọi người: Ở mắt thôi.
Thầy Trong Suốt: Chính xác! Người ta nói là, gì nhỉ? Cái gì mà hóa Tây Thi ấy nhỉ?
Trong mắt người yêu thì người mình yêu hóa thành Tây Thi. Có câu đấy, có câu “Tình
nhân…” Đại loại thế. Cái gì hóa Tây Thi. Tình nhân chuyển hóa Tây Thi gì đấy. Đẹp hay
không là do mình thôi. Nên là…
Một bạn nam: Trong đôi mắt em, anh là tất cả.
Thầy Trong Suốt: Vâng, đấy. (Mọi người cười) Chính xác! (Cười) Đẹp hay không là toàn
do cách mình nhìn. Nên là mọi người đều bình đẳng giống nhau. Xấu đẹp v.v… là do mình
nhìn thôi. Còn tất cả đều hết sức là bình đẳng, đều hết sức là sống động, đều hết sức đầy
tiềm năng. Nếu mình nhìn được như vậy, thì mình sẽ thấy được sự bình đẳng khắp nơi.
Đấy chính là cái trí tuệ bình đẳng. Mà mình hoàn toàn làm được chuyện đấy. Mình chỉ cần
ngừng đánh giá phát là làm được ngay. Hôm trước mình có buổi nói “Kiêu hãnh và định
kiến”. Tại sao có buổi đấy? Tại vì định kiến nó gây ra vấn đề, khi mình đánh giá là có xấu
và đẹp. Còn nếu không, mọi người đều đầy tiềm năng hết, đầy khả năng.
Ông Thắng có thể đang ngồi thế này, cũng có thể đứng lên đi, có thể hát một bài. Ai
cũng đầy tiềm năng hết, nhưng định kiến của mình làm người ta không thể làm được
chuyện gì nữa. Người ta, ai xấu là xấu mãi, người ta đã là người tốt là người tốt mãi.
Không ai nghĩ rằng là người xấu biến thành người tốt, người tốt biến thành người xấu. Và
mình cứ bị cái xấu tốt tương đối đấy làm mình so sánh, xong thấy mình kém, hoặc thấy
mình giỏi. Trong khi thực ra là mình bình đẳng với tất cả mọi người. Bản chất của mọi
người là bình đẳng với nhau. Thậm chí, như Phật nói là bản chất một con vi sinh vật, với
cả một con voi là bình đẳng. Thế nhưng vì mình so sánh, đánh giá, định kiến, thế là mới có
tốt, xấu, cao và thấp. Theo mọi người thì cái bàn này cứng hay mềm? (Trong Suốt gõ gõ
vào bàn)
Mọi người: Cứng.
Thầy Trong Suốt: Cứng đúng không ạ? Có ai nghĩ là nó mềm không ạ?
Một bạn: Mềm ạ, mềm so với một thanh sắt.
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Thầy Trong Suốt: À, hay quá. Đấy, có người nói được rồi. Nếu mà tay mình đang cầm
một cái bao tay sắt nóng chảy đúng không ạ? Mình sờ mình thấy mềm thế, nhưng mình
không có, nên mình thấy nó cứng. Đối với con mọt ấy, thì bàn này rất mềm. Thậm chí còn
ăn ngon nữa cơ. Không chỉ mềm mà còn ăn ngon được. Thế thì cuối cùng là cứng mềm
nằm ở cái bàn, hay nằm ở con mọt hay con người? Cái bàn này chẳng cứng mềm gì hết.
Thế nhưng mình sẵn sàng cãi nhau đến tận gãy lưỡi với một ông bảo là cái bàn này mềm.
Đúng không? So sánh cũng thế, mọi sự so sánh đều cực kỳ tương đối, nhưng mình lại bị tin
vào cái so sánh của mình quá.
Một bạn: Cãi từ cái quần đùi thành quần dài. (Cười)
Thầy Trong Suốt: Đấy (Cười). Vâng, có khi anh làm được. Đúng rồi. Thế thì là gì? Là khi
mình đã có các loại so sánh, định kiến ấy, thì nói chung là sẽ sai lầm. Nên mình sẽ hoặc là
tự ti, hoặc là tự kiêu. Đấy. Vì vậy, nên mấu chốt của buổi hôm nay, chúng ta sẽ nói về vấn
đề là, từ nay, chúng ta hãy so sánh một cách có trí tuệ, để thấy được sự bình đẳng và
cái đẹp ở mọi nơi. Đấy là mấu chốt. Nếu có so sánh, thì hãy so sánh một cách có trí tuệ.
Nếu so sánh có trí tuệ ấy, thì chúng ta chỉ có thể hiểu biết và thông cảm hơn thôi, chứ
chúng ta không thể tự ti hoặc tự kiêu hơn được. Chúng ta sẽ hiểu biết hơn và thông cảm
hơn nếu chúng ta biết so sánh có trí tuệ. Chúng ta sẽ bình đẳng, thông cảm, kiên nhẫn, gần
gũi như tất cả các bạn nói lúc nãy. Tất cả các phẩm tính đấy nó sẽ nảy nở bởi vì trí tuệ xuất
hiện.
Con đường tập như thế nào?
Bước một phải nhận ra. Không nhận ra thì không thể làm gì, chuyển hóa gì hết.
Bước một phải nhận ra, bằng các dấu hiệu như đã nói lúc nãy, có sự so sánh của sự phóng
đại, của sự cho mình quan trọng, cho người khác kém, v.v…
Và bước hai ấy là mỗi lần mình có một cảm giác, có một sự nhận ra đấy, thì mình
phải áp dụng các phương pháp như mình vừa tập, mình vừa mới nói xong, để chuyển hóa
ngay lập tức, ở ngay tại trận. Chứ không đợi là thôi, hai năm nữa tôi mới làm, bây giờ tôi
phải tự kiêu cho nó sướng. Đấy. Tôi sẽ tập ngay tại lúc tôi cảm giác tự kiêu hoặc tự ti đấy.
Nếu mọi người tập, thì quá trình ấy sẽ diễn ra và nó chuyển hóa rất là nhanh. Mình
nghĩ là nhanh. Nếu như mình tập, là người quyết liệt, nghĩa là cứ bất kỳ lúc nào mà mình
cảm thấy mình tự kiêu hoặc tự ti là mình tập ngay ấy, thì quá trình chuyển hóa rất là nhanh.
Đấy là cái tóm tắt cho buổi ngày hôm nay. Các bạn về tập đi rồi có thể gặp mình riêng
hoặc chung một buổi nào đấy, để nói lại xem trong quá trình tập có điều gì xảy ra. Được
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không ạ? (Mọi người vỗ tay) Có ai có kể chuyện hay là kết thúc ở đây? Hay là có ai đề
nghị buổi sau nói gì không? v.v…

9. Buổi sau nói về cái gì?
Một bạn: Nói về cách giúp đỡ đi anh.
Thầy Trong Suốt: Mình có buổi về lo sợ này, buổi về sân hận này, buổi về kiêu hãnh này,
buổi định kiến.
Một bạn khác: Lười biếng.
Thầy Trong Suốt: Tha thứ.
Một bạn: Tha thứ chưa, đúng không ạ?
Thầy Trong Suốt: Tha thứ nói chưa nhỉ? Thông cảm chính là tha thứ đấy. Chưa nói hẳn
buổi tha thứ. Hay là nói buổi tha thứ? Hay là nói ghen tị?
Một bạn khác: Thông cảm hôm nay nó cũng gần gần thế.
Bạn đó: Thất bại có khi còn khó nghe hơn ấy ạ.
Bạn khác: Nhưng mà lại cần phải nghe.
Một bạn khác: Xin anh tư vấn thêm.
Thầy Trong Suốt: Vâng. Mọi người, thường là những buổi cuối như này, mọi người đề
xuất một số ý tưởng. Xong rồi, buổi sau thì bạn Hạnh sẽ tập hợp, rồi nghĩ một chủ đề. Còn
không nghĩ được thì thôi. Tùy duyên. Buổi sau có hứng gì thì nói cái đấy. Thường là trước
khi mình đến đây, mình không chuẩn bị gì đâu. Mình chỉ đơn giản đến đây ngồi và xem có
gì nên nói thì nói thôi. Nên là không ngại, kể cả, thậm chí buổi sau nghĩ ra chủ đề cũng
được.

Trongsuot.com

81 / 97

TĐ Kiêu hãnh và Định kiến: Phần 2 – Kiêu hãnh

Hà Nội, 2012

Một bạn: Dạ, em đề xuất là nói về cách giúp đỡ được không ạ? Ví dụ như là, vừa nãy anh
nói là giúp đỡ thì phải có cái trí sáng suốt.
Thầy Trong Suốt: Ờ, hay, hay, hay.
Bạn kia: Giống như là Phương, bạn Phương khi giúp đỡ một ai đó thì… Nhưng mà vấn đề
là làm sao để mình biết được là mình giúp đỡ người khác có…
Thầy Trong Suốt: Sáng suốt hay không?
Bạn kia: Có sáng suốt không? Khi mà cái ông mà đạt đến A La Hán quả, ông ấy nhìn 100
kiếp, ông ấy còn thấy là sai. Nữa là mình, mình đã là gì đâu mà mình biết là nó có đủ nhân
duyên hay không?
Thầy Trong Suốt: À, rồi.
Bạn kia: Có người thì, theo góc nhìn người ta, như thế lại là giúp người ta, là tốt. Nhưng
mà góc nhìn người khác lại không.
Thầy Trong Suốt: Hay, hay. Đặt chủ đề rất hay!
Bạn kia: Đúng là một ông quả vị rất cao, ông ấy đánh người khác. Nhưng mà những
người khác bảo “ôi, ông này làm sao, ông ấy vấn đề tâm thần à, mà ông ấy lại đánh người
khác?”. Nhưng mà không hề biết rằng cái cú đánh đấy lại giúp cho cái bệnh là, cái gì nhỉ.
Tắc nghẽn mạch máu não hay cái gì gì đấy, của cái ông kia.
Thầy Trong Suốt: Được! Chủ đề đấy hay đấy. Chủ đề đấy hay. Giúp đỡ thế nào cho nó,
cho nó tốt, cho nó có hiệu quả?
Ví dụ như anh giúp đỡ không quan tâm đến kết quả. Người như anh ấy, anh nói xong, anh
không quan tâm mọi người ở đây về có tiến bộ hay nghĩ gì hết. Anh đã gieo cái nhân rồi thì
quả nó sẽ nở.
Bạn đó: Cái quan trọng là giúp người…
Thầy Trong Suốt: Nên anh chỉ quan tâm là gieo cái nhân hết khả năng của mình thôi. Chứ
lại không quan tâm là tôi giúp thế nào để về nhà, họ phải cảm thấy tiến bộ, hay phải cảm
ơn tôi?
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Một anh: Không. Thực ra cái giúp đỡ nó cũng đa dạng. Ví dụ tôi có rất nhiều câu chuyện
muốn chia sẻ, nhưng có lẽ để lần sau đi ạ. Nhưng mà có một điều là có những cái mà
không phải hẳn là người ta giúp đỡ, lúc đấy, trong cái tình trạng như vậy, có thể mình cảm
tưởng là bị áp đặt, cảm tưởng là bị đẩy vào chân tường. Nhưng thực ra, 15 năm sau thì
mới quay ra cám ơn họ.
Thầy Trong Suốt: Vâng. Đấy. Hay quá! Buổi sau anh chia sẻ.
Anh đó: Ví dụ mà người ta không đánh bật mình ở chân tường, đẩy mình vào chân tường,
có lẽ mình không có những cái ngày hôm nay.
Thầy Trong Suốt: Được, chính xác.
Anh đó: Có lẽ đấy, bản thân người ta, người ta cũng chưa chắc nghĩ đấy là sự giúp
đỡ. Nhưng mình, về sau mình nghĩ đấy là một sự giúp đỡ. Và mình thấy rất vui vẻ. Sau 15,
20 năm sau, đến bắt tay, cám ơn anh ấy.
Thầy Trong Suốt: Hay quá. Vâng. Như em ấy, ngày xưa mà những người mình ghét ấy,
bây giờ, mình cảm ơn họ hết.
Anh đó: Đúng rồi.
Thầy Trong Suốt: Vì hóa ra họ giúp mình rất nhiều mà mình không biết. Nhờ có họ mà
mình có ngày hôm nay.
Anh đó: Nhờ có họ ghét mình mà mình trưởng thành hơn.
Thầy Trong Suốt: Đúng thế. Chính xác. Buổi sau mình sẽ nói thái độ của người đi giúp
đỡ như thế nào là phù hợp. Mọi người lên trang trongsuot.com có bài viết là “Giúp đỡ
Trong suốt”. Mọi người có thể đọc qua bài đấy xem.
Anh đó: Hôm nay rất cám ơn anh Thắng và ban tổ chức, hôm nay là lần đầu tiên mình
đến. Và cũng cám ơn một người bạn đã đến và như là dẫn đến một cái con đường mà đầy
chông gai, nhưng mà đích của nó lại toàn hoa hồng.
Thầy Trong Suốt: Vâng, hay đấy. Quá hay. (Cười)
Chị Hoa: Thực ra mình nghĩ là mọi cái xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, hay gọi là cái nhận
biết là cái khó nhất. Trong tham, sân, si, thì mình nghĩ là cái si là cái, theo mình là quan
trọng nhất. Tức là anh phải đủ hiểu biết thì mới có thể nhận biết được, nhận biết được mới
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kéo theo tất cả những cái khác. Thì mình không biết là những chủ đề như thế nào để mình
có thể đề cập đến cái hiểu biết hay chính là sự giác ngộ?
Thầy Trong Suốt: Đấy, hôm nay là hiểu biết đây. Từ nãy đến giờ mình nói là hiểu
biết. (Cười)
Chị Hoa: Nói về giúp đỡ thế nào cho đúng, thế nào là sai? Tức là để mình, tất cả đều nhận
thấy là do mình thiếu hiểu biết. Thế thì…
Thầy Trong Suốt: Hiểu biết ấy, nó có thể đọc sách. Nhưng mà ở đây, buổi này, mình sẽ
nói về các loại hiểu biết trong hành động. Đúng không ạ? Ví dụ, mình nói về kiêu ngạo,
hôm nào có kiêu ngạo về tập. Cộng với cái nói chuyện hôm nay, thì sinh ra một loại hiểu
biết, gọi là hiểu biết của kinh nghiệm. Thì hiểu biết, nó có hai loại: Hiểu biết do việc đọc
và nghe; Hiểu biết của kinh nghiệm. Đấy, những buổi này thường là mình sẽ nói nhiều
hơn về hiểu biết của kinh nghiệm. Còn đâu, mình khuyến khích mọi người nên đọc sách.
Tại vì tất cả những cái chân lý rất cao đẹp của nhà Phật đều có trong sách hết. Thế nhưng
những buổi này là buổi nói về “Làm thế nào tôi có cái loại hiểu biết bằng kinh nghiệm”.
Đấy! Thì hai cái bổ sung cho nhau là điều tốt nhất.
Chị Hoa: Mình thấy là những buổi thế này rất là hữu ích ấy, bởi vì mọi người chia sẻ với
nhau những kinh nghiệm. Đấy là cái mà mình nhận ra được, tức là mình hiểu biết hơn. Nó
dễ tiếp cận ấy.
Một anh khác: Thực sự là rất bổ ích, bởi vì mình quan niệm là cái học ở trường ấy, nó chỉ
đạt độ 40, 50% thôi. Những cái đấy là bằng cấp, còn cái bằng ở đời mới ra được những
thứ mình đánh giá là rất quan trọng. Nên đối với mình, trong suốt quá trình mình đi làm,
nhìn nước ngoài người ta tuyển dụng ấy, không có đánh giá cao bằng cấp đâu, bản thân
mình học rất nhiều. Nên mình không cần đánh giá bằng cấp. Nếu mà phải có một cái bằng
A, B, C tiếng Anh thì mình suốt đời không bao giờ xâm nhập được vào một công ty nước
ngoài để làm. Bởi vì bản thân mình không có một cái bằng gì, kể cả bằng A không có. Đấy
là một cái mình thấy rất là hay. Một cái bằng ở đời, bằng học bên ngoài này, cái đấy mới
là quan trọng, còn bằng cấp thì thôi.
Thầy Trong Suốt: Bằng ở đời ấy không ai công nhận cả. Đấy. (Cười) Bằng ở trong trường
ai cũng công nhận.
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Anh đó: Khi mình tư vấn cho một doanh nghiệp phỏng vấn một anh Master ở Úc về, mà
tiếng Anh không sõi. Có tin không? Bảo là đã làm giám đốc tài chính ở chỗ nọ chỗ kia mà
khi hỏi đến những cái vấn đề về tài chính, anh ấy không hề biết.
Thầy Trong Suốt: Chính xác.
Anh đó: Anh ấy bảo là quân của anh ấy làm. Nhưng mà cuối cùng anh ấy, mới bảo thế
thôi, được rồi, để tôi gọi mấy đồng chí công an vào xem cái bằng của anh ấy. Lúc đấy, anh
kia mới thú thật là anh ấy sang bên kia chỉ có chơi thôi. Nên là chúng ta đừng có đánh giá
những người đi học nước ngoài, mang cái con hổ giấy về. Nhiều người trong nước giỏi
hơn nhiều. Ví dụ như vậy. Cái bằng ở ngoài đời hay hơn rất nhiều.
Thầy Trong Suốt: Bằng ở đời có một vấn đề duy nhất thôi, là không ai công nhận cả. Thế
buổi sau chủ đề gì ạ? Giúp đỡ được không ạ?
Mọi người: Giúp đỡ đi ạ.
Thầy Trong Suốt: Giúp đỡ Trong suốt. (Cười) Giúp đỡ ở đời phải tập cách gọi là giúp đỡ
trong suốt. Giúp đỡ ở trong đời, những người tu tập trong đời là phải tu tập trong suốt.
Một chị: Mà cũng đã chắc gì là anh bảo bạn ấy là giúp đỡ, bạn ấy đừng giúp đỡ như thế
lại là tốt.
Thầy Trong Suốt: Anh nói là anh sẽ cố gắng gieo những cái hạt giống tốt nhất, còn kết
quả đâu có biết được đâu. Kết quả có của trước mắt, của tương lai, của dài hạn.
Anh đó: Thế nhưng mình phải phân biệt thế nào là giúp đỡ, giữa ranh giới cái tốt với cái
xấu. Giúp đỡ nhưng không phải giúp đỡ, nó hoàn toàn sai lầm. Một đứa trẻ con ngã một
cái, thế là bố mẹ, ông bà ra đánh cái ghế, đánh cái bàn, nâng nó lên, có phải giúp đỡ
không, hay là để tự nó đứng dậy và không đổ lỗi cho bất kỳ một ai cả?
Thầy Trong Suốt: Đấy.
Anh đó: Cái đấy là giúp đỡ hay không?
Thầy Trong Suốt: Thú vị đấy ạ. Chủ đề giúp đỡ có vẻ thú vị.

Trongsuot.com

85 / 97

TĐ Kiêu hãnh và Định kiến: Phần 2 – Kiêu hãnh

Hà Nội, 2012

10. Hỏi đáp
Một bạn nam: Cho em hỏi là cái tri thức thì mình lấy từ trong sách nhưng mà em thử đọc
qua mấy quyển sách, em thấy nó khó đọc quá. Ví dụ như cái quyển mà Phật đã dạy gì
chẳng hạn.
Thầy Trong Suốt: Quá khó hả?
Bạn đó: Thì mình không quen đọc những sách như thế. Thì có cách nào nó dễ dàng hơn, ví
dụ như là đọc sách kinh doanh các thứ, đôi khi mình còn thấy dễ hơn.
Thầy Trong Suốt: Ừ, đọc những quyển dễ hơn. Muốn hiểu thực sự ấy, thì phải có kinh
nghiệm. Nhưng mà thôi, lúc đầu, cũng phải có cái loại hiểu tri thức, để mình có hướng mà
đi. Ngày xưa, cách đọc sách của anh là đọc cái nào mà không hiểu, bỏ luôn. Rất dễ. Cầm
quyển sách lên đọc, đúng không? Trang nào không hiểu, bỏ. Hay là chương nào không
hiểu, bỏ. Không cố tìm hiểu thật lâu. Vậy lý do mình đọc như thế là vì sao? Vì là cái đạo
Phật ấy, có một vấn đề là nếu mình cố phiên dịch nó thì mình thường phiên dịch sai.
Bạn đó: Em thấy những cái bài trên Trong Suốt của anh, em đọc rất là thích tại vì nó dễ
hiểu. Còn những cái quyển sách mà nó nguyên, nó viết và nó hơi mang tính chất là những
cái điển tích, nó hơi khó.
Thầy Trong Suốt: Cái người mà viết quyển sách đấy thì có hai kiểu khác nhau. Một là,
những người viết bằng kinh nghiệm; và hai là, người viết bằng lý luận, viết bằng tri thức.
Thì mình nên tìm sách của những ông nào có kinh nghiệm. Tại vì ông ấy có kinh nghiệm
rồi, ông ấy sẽ có một kiểu diễn đạt và cách nói khác. Còn cái ông mà nói bằng lý luận thì…
Bạn đó: Bằng lý luận thì thôi. Em có, hình như em có biết một thầy, thầy ấy là thầy Duy
Tuệ ấy. Thì những quyển sách của thầy ấy, em có nhìn thấy đầu sách rồi, nhưng mà, cái
quyển đấy thì có nên mua không?
Thầy Trong Suốt: Anh không biết. Em cứ đọc thử xem. Ngày xưa thì anh đọc các bài của
thầy ấy thấy rất là hay. Còn đâu có hợp với em không, đọc các bài giảng. Thường anh nghe
giảng hơn là đọc sách, vì thầy ấy dạy thầy có ghi âm, thầy ấy đưa phát trên mạng.
Bạn đó: Để đi chuyên sâu hơn một chút ấy, như em đọc qua trên website của anh, thì bước
ban đầu là để mình hiểu đã, mình gọi là kinh nghiệm từ sách vở ấy ạ. Xong rồi mới đến cái
kinh nghiệm từ thực tế?
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Thầy Trong Suốt: Đúng rồi.
Bạn đó: Cái kiến thức thực tế.
Thầy Trong Suốt: Đúng.
Bạn đó: Anh nói là hai cái bước đấy thì làm song song, chứ không có tách biệt đúng
không ạ?
Thầy Trong Suốt: Ừ, đúng.
Bạn đó: Thì cái bước thứ nhất ấy, có cần phải rõ ràng ra một cái giáo án mà phải đọc
quyển nào, quyển nào, hay là mình cứ thích thì mình đọc?
Thầy Trong Suốt: Tùy kiểu người, có một kiểu người tư duy rất hệ thống. Anh kiểu tư
duy hệ thống này, thì sẽ tìm hiểu rất hệ thống. Còn kiểu thứ hai là tư duy giải quyết vấn đề,
tôi có vấn đề này thì đọc quyển này. Thì tùy em, em kiểu nào thì đọc quyển đấy. Anh thuộc
loại tư duy hệ thống, ban đầu, anh đọc rất đầy đủ các loại sách, có thể là vì sau này, anh có
nhiệm vụ đi giảng lại cho mọi người. Nhưng nhiều khi em chỉ cần giải quyết một vấn đề
nào đấy thôi, em đọc đúng quyển đấy. Ví dụ như có quyển “Giận” của thầy Thích Nhất
Hạnh chỉ nói về giải quyết cơn giận thôi. Em đọc quyển đấy đi, nếu mà hay giận. Hay là
sau này, giả sử sau này bạn Hạnh bạn ấy in một quyển sách, bà ấy nói đúng không? Có bài
là kiêu ngạo. Quyển sách tên là “Kiêu Ngạo”. Đọc đúng quyển đấy thôi. Còn tất nhiên là
mình nên đọc hiểu đầy đủ.
Anh nói tùy người, nhưng mà mình luôn luôn nên hiểu một cách tương đối đầy đủ để
mình có cái nhìn tổng quát. Ví dụ có giận này, hay có kiêu ngạo, ghen tị, thì đều xuất phát
từ một điều là thiếu hiểu biết. Thì nên đọc một quyển là “Thiếu Hiểu Biết”.
Bạn đó: Vâng.
Thầy Trong Suốt: Đấy là gốc của các vấn đề. Nhưng lúc đầu thì em có cảm hứng với
quyển nào, đọc quyển đấy. Lúc đấy thì anh khuyên mọi người đọc quyển sách nào mình
cảm hứng nhất. Giống anh lúc đầu tiên ấy, anh đọc quyển nào anh hiểu thì anh đọc, điều
anh thích thì anh đọc. Lúc đầu, mình cần chọn, mình tạo cho mình một cảm hứng để mình
tu tập. Đấy. Lúc đầu, mình cần có cảm hứng. Đi vào con đường này ấy, thì phải có cảm
hứng. Chứ không thể ép mình là phải tu. Giống như đến ngày hôm nay đến gặp anh ấy, thì
phải có cảm hứng. Chẳng ai ép em đến phải gặp anh cả. Đúng không? Mình tu ở giữa đời
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là mình phải tạo ra một cái cảm hứng để mình tu. Mình nên tạo cho mình cảm hứng để
mình tu. Anh tu đầy cảm hứng đấy. Anh tu không có bắt buộc gì đâu. Rất nhiều cảm hứng.
Bạn đó: Tức là nếu cái động lực của em để đi theo con đường này ấy, là vì em thấy trên
thực tế là mình biết nhiều, nhưng mình xử lý những vấn đề trong công việc hay trong cuộc
sống thì vẫn gặp rất nhiều vấn đề. Thì mình kỳ vọng là sau khi mình có những cái kiến thức
như thế, hoặc gọi là kỹ năng đi, thì mình sẽ giải quyết cuộc sống nó dễ dàng hơn. Thì cái
động lực như thế có nên không?
Thầy Trong Suốt: Lúc đầu là rất tốt, lúc đầu miễn em tốt lên là được. Chứ không tập để
xấu đi, là được. Nếu tập để hại người khác là xấu, tập để mình tốt lên là tốt. Nhưng đến lúc
nhất định, trên con đường tập, anh không biết lúc nào xảy ra với em, tại vì sau cái nhóm
này, có một nhóm gọi là nhóm “đọng lại”. Đọng lại là những người quyết tâm tập một cách
chuyên sâu. Thì khi nào mình đã tập đến đoạn đấy rồi, thì mình phải hiểu rằng là mình chỉ
tốt hơn một cách tương đối được thôi. Còn muốn tốt hơn tuyệt đối thực sự ấy thì mình phải
tìm giải quyết cái vô minh của mình.
Đấy. Giải quyết cái sự thiếu hiểu biết sâu thẳm của mình. Phải đạt sự giác ngộ, thì lúc
đấy mục tiêu của mình không phải trở thành người tốt nữa. Mình chỉ có mục tiêu là người
hiểu rõ thôi. Không có mục tiêu là sướng nữa.
Anh bây giờ chẳng có quan tâm là anh sẽ sướng hoặc khổ nữa. Anh không có mục tiêu
đấy nữa. Nhưng mà đấy, nó phải đến do mình có hiểu. Hiểu là sướng khổ luôn luôn là
tương đối. Bây giờ giả sử như là cái khổ xảy đến với mình mà tâm mình an lạc ấy, thì
chẳng có khổ. Mặc dù hình thức là bị gãy chân, gãy tay, giả sử anh ra đường bị ô tô đâm
một cái gãy chân, thì anh nghĩ là anh vẫn vui, vẫn vui vẻ bình thường, không có oán trách
một ai hết. Hay là ngày mai, báo chí nói xấu anh chẳng ra gì, thì anh vẫn thấy vui vẻ bình
thường, không oán trách bất kỳ ai. Thì cái khổ nó đi từ mức độ thô sang mức độ tinh vi.
Bạn Hằng: Em hỏi câu này hơi buồn cười tí, tức là anh đạt đến mức độ nào? Em chỉ tò mò
một tí thôi. Anh đạt đến mức độ nào của giác ngộ ấy? Bởi vì anh bảo kiếp trước anh là cư
sĩ ở Tây Tạng ấy, thì em cũng không hiểu.
Thầy Trong Suốt: Anh chẳng biết. (Cười) Anh không có đánh giá chính mình. Anh chỉ
biết điều này này, là anh có mong muốn chia sẻ những cái anh đã trải qua với mọi người.
Bạn Hằng: Thế anh còn khổ không?
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Thầy Trong Suốt: Nếu mà nói về góc độ nào thì em cũng không biết được, nên để tự em
quan sát đi. Đúng không? Ví dụ anh bảo em là cốc nước này rất là ngọt. Em cũng tạm tin
thôi, đúng không? Thế nếu mười người xung quanh em bảo cốc này đắng lắm, thì em sẽ tin
ai? Khả năng cao em tin mười người. Cuối cùng, đọng lại ở em cũng chỉ là niềm tin thôi.
Anh bảo anh hết khổ rồi, đối với em chỉ là một niềm tin thôi. Anh bảo anh chưa hết khổ,
đối với em, cũng chỉ là một niềm tin thôi. Nhưng cái ngày nào em nếm cốc nước này này,
em biết nó ngọt hay không ngọt. Cũng thế thôi, mình không thể biết người khác được đâu,
mình chỉ biết tâm mình thôi. Nhưng anh có thể nói như thế này, tất cả những cái anh nói là
những cái mà anh trải qua. Anh không bịa đặt, anh không lấy sách vở ra anh nói, anh nói
bằng toàn bộ kinh nghiệm của anh. Đấy! Còn đâu, em hoàn toàn có thể quan sát, nhận xét,
hay là suy nghĩ. Đấy là việc của em.
Bạn Hằng: Một người giác ngộ với một người thành công thì nó khác nhau về trí thông
minh, ở loại thông minh, hay là do linh hồn của họ, hay như thế nào? Em không hiểu.
Thầy Trong Suốt: Ừ. khác nhau như là bầu trời với trái đất ấy. (Mọi người cười) Người
giác ngộ khác người thành công giống như là bầu trời khác trái đất. Nhưng chắc em phải
tìm hiểu nhiều hơn. Tại vì em ngay cả những cái khái niệm đấy em còn chưa rõ, thì hỏi anh
là có cái này cái kia không, thì em phải hiểu những khái niệm cơ bản ấy trước. Nên tìm đọc
sách đi, xem là thành công khác giác ngộ ở chỗ nào.
Bạn Hằng: Em thấy đọc sách, giác ngộ toàn là những cái bậc đại sư, rồi họ vừa nổi tiếng,
vừa thành công các thứ luôn.
Thầy Trong Suốt: Thì đấy, thì đấy là một hiểu biết không đúng của em về giác ngộ đấy.
Giác ngộ không liên quan đến nổi tiếng hay không nổi tiếng. Không liên quan đến thành
công hay không thành công. Cũng không liên quan đến đại sư hay không đại sư.
Bạn Hằng: Như vậy, người giác ngộ, nếu như họ cứ bình thường, không ai biết đến, thì ai
biết đấy là người giác ngộ.
Thầy Trong Suốt: Họ có cần ai biết đâu. Trong suốt là như vậy. Trong suốt là mỗi em biết
thôi.
Bạn Hằng: Nhưng mà giác ngộ thì phải giúp đỡ người khác, mà không ai biết thì giúp đỡ
ai?
Thầy Trong Suốt: Thì nên đọc bài viết của anh. Buổi sau đi, buổi sau nói về giúp đỡ đi.
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Một bạn khác: Em muốn hỏi là ở đâu, lúc nào mình sinh ra tâm so sánh thì có nhất thiết
lúc nào cũng phải là…
Thầy Trong Suốt: Cả ba tồn tại cùng một lúc chứ. Khi em còn so sánh thì em còn tự tin
và tự ti.
Bạn đó: Thực ra là ở trạng thái giác ngộ thì bạn ấy sẽ, em thấy thực ra nó phức tạp hơn…
Thầy Trong Suốt: Đúng rồi, như nói lúc nãy đấy. Có thể vừa tự tin, vừa tự ti cùng một lúc
luôn.
Bạn đó: Đôi khi là mình cảm thấy mình tự tin, nhưng khi mà có cái tác động, mình lại thấy
mình tự ti, đó không phải là vì mình so sánh với người khác mà chỉ là so sánh với chính
bản thân mình thôi.
Thầy Trong Suốt: Cũng được, cũng là một loại so sánh. Thì cũng là so sánh, đúng không?
So sánh và kỳ vọng đấy. Mình tự ti là bởi vì mình kỳ vọng. Thế thôi, đơn giản thế thôi.
Bạn Trưởng: Em hỏi về vấn đề của em. Do mình thường tạo vỏ bọc của bản thân mình,
mình tự ti vào bản thân mình và mình tạo vỏ bọc. Mình thu mình lại.
Thầy Trong Suốt: Đấy thì em phải bớt so, em phải chấp nhận là người ta coi thường mình
đi. Chấp nhận được không? Khó hả?
Bạn Trưởng: Rất là khó để thể hiện…
Thầy Trong Suốt: Chấp nhận bằng tư tưởng trước đi, trước khi chấp nhận trong cuộc sống
thì chấp nhận bằng tư tưởng. Cách tập là như vậy. Đầu tiên, mình tưởng tượng bị coi
thường đi. Mình chấp nhận trong tư tưởng đã, chứ đừng chấp nhận trong cuộc sống vội.
Nhưng nếu em làm năm lần bảy lượt, 100 lượt thì em dần dần em có khả năng “Ừ thôi,
người ta coi thường mình tí cũng được”. Thả, em thả lỏng cái vỏ bọc của em ra. Khi em
càng chấp nhận bị coi thường, vỏ bọc của em càng lỏng ra. Mà khi vỏ bọc của em càng
lỏng ra, em càng tiến bộ. Em đi ra ngoài, em va chạm mới tiến bộ được, còn vỏ bọc thì sao
mà tiến bộ được. Mà càng tiến bộ, càng tự tin.
Bước đầu tiên là em thả lỏng bớt cái sợ bị coi thường đi. Chấp nhận là tôi bị coi
thường, chấp nhận trong này này. (Chỉ vào trong người) Tôi chấp nhận rằng mình sẽ bị coi
thường nhưng trong này đã, tạm trong này đã. Vì suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động. Nên đầu
tiên, em cứ tập, em cứ tưởng tượng – một ngày tưởng tượng một tiếng cho anh, hoặc năm
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phút cho anh – là tôi bị coi thường như thế nào, người ta coi thường, người ta mắng chửi,
người ta nói xấu tôi như thế nào. Đấy. Em thử làm một ngày, làm 100 ngày xem có thay
đổi không. Chắc chắn thay đổi. Bởi vì cái gì cũng thế, bắt đầu từ suy nghĩ mình ra.
Bạn Hiếu: Mình nghe những vấn đề anh Thắng chia sẻ ấy, thì đầu tiên mình có một tâm
thế là mình đừng có quá căng thẳng, tập trung. Thường những điều anh Thắng nói làm cho
mình rất hay bị căng thẳng và tập trung những điều anh ấy nói. Nhưng vấn đề là bản thân
mình, khi nghe, mình có sự thư giãn, trong sự thư giãn ấy thì mình lĩnh hội, sẽ cảm thấy nó
nhẹ nhàng, như buổi chia sẻ. Ví dụ như mình quá tư duy, mình thấy vấn đề nó mang tính
chất như kiểu là lý luận ấy. Mình tư duy, mình quá tập trung, nên cái cách mình tiếp nhận
thông tin, mình thấy bị cơ cứng. Anh nghĩ rằng, em nên thả lỏng và nhẹ nhàng từ cách tiếp
nhận thông tin. Đấy, thì dần dần, em sẽ thấy là em tự giải quyết được vấn đề. Thường thì
anh thấy là mình tập trung cao độ quá chưa chắc đã là tốt. Mình thư giãn trong quá trình
tập trung, thì sẽ tiếp thu dễ.
Một bạn nam: Cái này em cũng rất muốn chia sẻ, nhưng mà cái hiểu biết của mình chưa
sâu sắc thì mình sẽ chờ đến khi nào mình sâu sắc…
Thầy Trong Suốt: Một người mù liệu có thể dẫn một người mù khác đi đúng đường được
không? Đúng không?
Bạn đó: Mình chỉ có cảm giác là đấy là con đường đấy sẽ có ánh sáng.
Thầy Trong Suốt: Mình thì khuyên họ là tìm đến ánh sáng, chứ mình không dẫn họ đến
ánh sáng được, nên mình phải tập cho mình bớt mù đã. Một người bị trói tay liệu có mở
trói cho người khác được không? Nhưng mình có thể nói mình không mở trói cho người
khác được, mình có thể khuyên người ta là hãy tìm người đến giúp họ mở trói, hoặc tìm
một con đường để thoát khỏi mù thì được. Nên là em nên khuyến khích người ta. Bây giờ,
em chưa nên đi chỉ cho người khác, nhưng mà nên khuyến khích người khác ngay từ bây
giờ. Đấy, dẫn đến buổi này này, đọc sách của Phật, dẫn đến buổi gặp anh nói chuyện, đọc
các sách khác.
Tất cả những cái anh nói ngày hôm nay đều xuất phát từ trí tuệ của nhà Phật. Nhưng
mà mình đã có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình chia sẻ kinh nghiệm đấy. Nhưng gốc
của nó là trí tuệ của Phật. Mà gọi là trí tuệ Phật, nghĩa là cho dễ gọi thôi, chứ thực ra nó là
chân lý đấy, nó là sự thật. Phật là người truyền bá thì gọi là trí tuệ của nhà Phật, thực ra nó
là chân lý, để mình thấy rằng tất cả các lời mình nói, đơn giản, nó sẽ tự nhiên là như thế,
cuộc sống là như thế. Có ai hỏi thêm câu gì không ạ?
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Một bạn nữ: Nếu mà hiểu rõ về duyên, nghiệp, thì rất là tốt. Nhưng chẳng hạn như có
nhiều người dựa dẫm vào cái việc tùy duyên, vì duyên nên là tôi tát anh, vì duyên mà tôi
giết anh. Thế thì…
Thầy Trong Suốt: Ừ. Thì em nên đến nghe buổi nói chuyện trước của anh. Thì sẽ hiểu hế
nào là tùy duyên. Có buổi anh nói về tùy duyên.
Chị kia: Trước đó nữa chứ không phải buổi “Định kiến” ạ.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Nhưng mà thôi, buổi này, nói ngay bây giờ cũng được, nói ngắn gọn
thôi. Duyên là tất cả các điều kiện. Nên cái mong muốn của em cũng là một điều kiện. Chứ
không phải duyên là chẳng phải liên quan đến mong muốn của mình. Đúng không?
Bạn đó: Đấy là do suy nghĩ của mình.
Thầy Trong Suốt: Để em đến đây ngày hôm nay, thì em phải có mong muốn đã. Song
song với đó, là bầu trời không có bão, cảnh sát giao thông là không làm tắc đường, bố mẹ
em phải không ốm, bố mẹ anh phải khỏe. Nghĩa là để em và anh gặp nhau ngày hôm nay,
thì rất nhiều yếu tố khác nhau: bầu trời, mặt trăng, mặt trời, đúng không? Mặt trời mà sinh
ra một cơn bão từ là thôi rồi, là mọi người về hết rồi. Nên là mặt trời, mặt trời cũng liên
quan đến mình, trái đất liên quan đến mình, những ông cảnh sát giao thông, bố mẹ họ cũng
liên quan đến mình. Nên suy rộng ra là rất nhiều người và vật liên quan đến việc gặp nhau
ngày hôm nay ở đây. Thì đấy gọi là duyên, tất cả cái đấy gọi là duyên.
Thế tùy duyên nghĩa là gì? Là mình không chỉ tùy vào cái suy nghĩ, mong muốn của
mình. Mong muốn của em chỉ là một phần tỷ của những cái mong muốn cộng với những
cái khác thôi.
Bạn đó: Đúng rồi.
Thầy Trong Suốt: Đúng không? Thế thôi. Thế nhưng ngược lại là người nói tùy duyên
nghĩa là “tôi làm gì cũng không liên quan đến tôi” thì lại sai lầm. Vì trong cái hành động
của em, bao giờ mong muốn cũng xuất phát từ ý của em, từ suy nghĩ của em.
Bạn đó: Nên là mình cũng là thành phần…
Thầy Trong Suốt: Nên mình cũng là thành phần của duyên. Nên gọi là tùy duyên không
có nghĩa là mình không có vai trò tí nào. Tôi tát anh là do duyên tát anh. Không phải! (Mọi
người cười) Đấy, đấy là do. Khi tôi tát anh là có mục đích, có suy nghĩ, và như vậy là nó
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cũng là duyên. Nên hiểu không đúng về duyên, thì lại buông thả. Không hiểu về duyên thì
nghĩ là mọi thứ là tùy mình. Đấy.
Bạn đó: Thế thì nói quay lại vấn đề là bất cứ ai mà không có duyên với Phật, thì Phật
không thể cứu độ, nói tóm lại là, mình có muốn được cứu độ hay không, mình có muốn
được tu tập hay không?
Thầy Trong Suốt: Ừ, đấy cũng là một trong những cái duyên tốt. Một trong những ý tốt.
Một bạn nam: Vậy thì mình hiểu nôm na là quả cầu, trái đất có đến tám tỷ người, thì đâu
phải ai cũng theo đạo Phật đâu.
Thầy Trong Suốt: Đủ duyên thì mới xảy ra. Em gặp anh nào cũng là đủ duyên.
Bạn đó: Vâng.
Thầy Trong Suốt: Mà hết duyên thì bỏ đi. Em gặp, chia tay cô nào cũng là hết duyên. Nên
không có gì là buồn, quá buồn.
Bạn đó: Rất buồn.
Thầy Trong Suốt: Rất buồn hả? (Cười) Khi mình hiểu về tùy duyên, thì mình mới sống
thế được. Mình sống rất tùy duyên, mặc dù mình vẫn có ý tốt, hành động tốt, nhưng mình
lại vẫn tùy duyên, cùng một lúc.
Bạn Trưởng: Cho em hỏi là về tướng, về tướng ấy.
Thầy Trong Suốt: Tướng ấy hả?
Bạn Trưởng: Em thấy là thực ra rất nhiều người, đối với họ thì tướng số rất là có ý nghĩa,
và nên tin vào. Em nghĩ nếu mà tướng số nó định sẵn số phận của mình như thế thì…
Thầy Trong Suốt: Đấy, hiểu biết đấy là sai lầm đấy. Mình tu tập rồi, mình phải dần bỏ
những suy nghĩ, những niềm tin vào tướng số, các thứ đi. Mình chỉ tin vào một điều là
nhân quả thôi. Nhưng mà mình bảo phủ nhận nó hoàn toàn thì cũng không đúng đâu. Thực
ra anh nói rất nhiều lần rồi, nói nhiều lắm rồi. Giống như anh nói lúc nãy là, mình ngồi đây
phải có mặt trăng, mặt trời đúng không. Đúng không? Anh gặp em hôm nay là có liên quan
đến mặt trời, mặt trăng. Nên là việc cuộc đời mình bị ảnh hưởng bởi các ông sao trên trời
là bình thường. Việc gặp một người còn có liên quan đến mặt trời, mặt trăng nữa là. Nên
các vì sao có liên quan đến mình, cuộc sống mình thật sự. Vì duyên với nhau, có duyên với
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nhau. “Chứ không phải là ông sao trên trời không có liên quan tí nào đến tôi đâu. Ông sao
trên trời cũng liên quan đến hành xử của tôi ở đây”. Nhưng mà cái tướng số hoặc tử vi ấy,
nó có một cái sai lầm là nó cắt bớt những mối liên quan khác, nó chỉ thấy cuộc đời mình
chỉ liên quan đến sao thôi, chứ không liên quan đến tất cả những gì khác nữa. Đấy mới là
vấn đề. Nên là tướng, tiếc v.v… nó có tác dụng nhất định, nhưng mà nó không phải chỉ
như thế.
Ví dụ như là nhân tốt ngày hôm nay em gieo thì sẽ thay đổi hoàn toàn cái số của em.
Nên là tướng số, tử vi, bói toán v.v… ấy, nó không phải sai hoàn toàn đâu. Nó có phần nào
đấy liên quan. Nhưng cái sai ở đây là mình cho nó quyết định cuộc đời mình. Thì hoàn
toàn sai. Tại vì như vậy là, ví dụ như có một tỷ cái duyên gặp nhau ngày hôm nay, em lại
nói rằng anh Thắng ơi, hôm nay gặp nhau chỉ do ông mặt trời thôi. Đấy. Thì giống như
kiểu mình xem tướng, xem số, tử vi ấy, là mình thế nào chỉ liên quan đến ông sao trên trời
thôi. Nhưng nếu mà em bảo là không hề liên quan một tí nào đến ông mặt trời thì lại cũng
hỏng nốt. Có liên quan nhưng mà không phải hoàn toàn.
Một bạn nam: Có thể thay đổi được.
Thầy Trong Suốt: Đấy. Tử vi, tướng số cũng như vậy. Có liên quan nhưng không hoàn
toàn. Và cái gì quyết định cái việc thay đổi đấy, chính là nhân quả, cái nghiệp mình gieo
ngày hôm nay, chứ không phải là do cái ngày xưa mình đã gieo đâu. Mình gieo ngày hôm
nay quyết định mạnh mẽ nhất.
Bạn Trưởng: Nhân thì có nhiều cái đúng không ạ?
Thầy Trong Suốt: Mình gieo cái nhân gì ngày hôm nay. Vì cái nhân quá khứ mình có
điều khiển được đâu, nên là hôm nay mình gieo nhân gì. Ví dụ anh ngồi đây nhé, khi anh
nói chuyện, thì anh không có bất kỳ một chờ đợi nào là mọi người sẽ tiến bộ hết. Nhưng
anh luôn luôn gieo những hạt giống mà anh cho là tốt nhất, trong khả năng của anh, để mọi
người tiến bộ. Nhưng anh không chờ đợi mọi người tiến bộ. Tí nữa ra khỏi đây, tất cả mọi
người quên hết, đối với anh chẳng có vấn đề gì cả. Đấy. Nên mình hiểu nhân quả, mình
sống như thế. Hiểu nhân duyên, hiểu nhân quả thì mình sẽ có cuộc sống không cần bám
chấp vào kết quả, nhưng lại luôn luôn cố làm điều tốt nhất. Không bám vào quả, nhưng lại
luôn gieo nhân tốt. Đấy. Mình luôn gieo nhân tốt, mà lại không bám vào việc là phải ra quả
tốt. Em cũng thế thôi, cố hết sức đi, nhưng mà đừng có lúc nào cũng lo lắng liệu mình có
trở nên tự tin hay không, là vô ích.
Một bạn nữ: Cố làm điều tốt nhất thì vẫn là còn có sự so sánh, đúng không anh?
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Thầy Trong Suốt: Đúng. Đúng. Mình cố làm điều tốt nhất.
Bạn đó: Để mình biết là có cái điều tốt nhất?
Thầy Trong Suốt: Đúng. Đúng. Trong thế giới tương đối thì mình không bao giờ có thế
sống một cách tuyệt đối được. Trong thế giới tương đối luôn luôn có tốt xấu, đúng sai, có
cái nên và không nên. Giống như anh không nên giết em ở đây, đúng không? Nói rất tương
đối thôi. Chưa chắc anh giết em ở đây đã xấu đâu, về mặt lâu dài, xa xăm ấy. Nhưng mà về
tương đối, rõ ràng anh không nên làm thế. Nên là mình sống trong thế giới tương đối, thì
mình vừa phải hành xử một cách tương đối, nhưng vừa phải không quên cái tuyệt đối. Ví
dụ anh sẽ không quên rằng là em không bao giờ tốt hoặc xấu hết, nhưng khi hành xử với
em thì anh luôn luôn quan tâm đến việc làm thế nào cho em tốt lên. Mặc dù anh không hề
quên chuyện là em không có tốt, xấu.
Bạn đó: Tốt lên chứ không phải là tốt nhất, đúng không ạ?
Thầy Trong Suốt: Ừ. Tốt lên.
Bạn đó Nếu không là mình lại bám chấp vào kết quả.
Thầy Trong Suốt: Thế thì đạo Phật nó có cái khó hiểu như thế. Vừa cái này, lại vừa
ngược lại. Vừa cố gắng, mà lại vừa không quan tâm kết quả. Là hơi khó đúng không? Vừa
cố làm cho tốt hoặc xấu, mà lại vừa thực sự là không thấy tốt, xấu.
Một anh: Không nên quá tin vào tử vi đâu. Tử vi, tướng số ấy.
Thầy Trong Suốt: Chính xác.
Anh đó: Một phần nào đấy thôi. Tại vì cái tử vi ấy, cái giờ ngày tháng năm sinh, những
cái đấy cũng đúng một phần. Nhưng mà nó không phải là chiếm lĩnh toàn bộ cuộc sống,
cuộc đời…
Thầy Trong Suốt: Đúng. Đúng. Nó chỉ là một phần rất bé của cuộc đời.
Anh đó: Nó còn mấy yếu tố nữa, mấy yếu tố đấy rất quan trọng, đó là môi trường, đó là
cái chỗ địa điểm nhà ở, rồi cái nơi làm việc…
Thầy Trong Suốt: Nhiều lắm, nhiều yếu tố.
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Anh đó: Nếu mình, nếu nghiên cứu tử vi, mình thấy ngay ngày xưa lý lịch của mình ấy,
ngay từ thời Bác Hồ, bao giờ cái nơi sinh cũng vô cùng quan trọng. Bởi vì cũng là giờ tý,
ngày tý, năm tý, tháng tý, năm tý, sinh ra một ông làm tổng thống, nhưng một ông chỉ là
một thợ phụ hồ. Hai nơi sinh khác nhau hoàn toàn.
Thầy Trong Suốt: Tử vi Ấn Độ ấy, là họ có cả, gọi là kinh độ, vĩ độ của nơi mình ra. Tử
vi của Ấn Độ ấy.
Anh đó: Tức là nơi sinh ấy.
Thầy Trong Suốt: Vâng. Nơi sinh ấy. Nó cần phải thêm thông số ấy nữa.
Anh đó: Sinh ở thành phố Hồ Chí Minh khác với sinh ở Hà Nội, khác hoàn toàn.
Thầy Trong Suốt: Đúng, nhưng kể cả hai, tất cả cái đấy cộng vào vẫn chưa đủ. Đúng
không ạ? Vì nó còn nhiều thứ trên đời nữa.
Anh đó: Chưa đủ.
Thầy Trong Suốt: Vâng. Vô cùng nhiều thứ khác nhau.
Anh đó: Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ nữa.
Một bạn khác: Còn đâu phụ thuộc vào chính bản thân mình quyết định.
Thầy Trong Suốt: Nhưng mà nếu mình tu tập rồi ấy, như là em là người tu tập ấy, thì em
không còn bị ảnh hưởng bởi tử vi, tướng số gì nữa luôn. Mình chỉ có gieo cái nhân gì bây
giờ thôi.
Anh đó: Cái đấy cũng nên tham khảo, tương đối đấy. Mình thấy cũng tương đối, về tử vi,
cũng nên tham khảo.
Thầy Trong Suốt: Vâng. Nhưng mình ví dụ là mình không tu tập, hoặc là mình tu tập
nhưng mà mình vẫn giúp những người không tu tập, thì mình vẫn lại phải quan tâm cái
đấy.
Anh đó: Đừng quá tin. Thế thôi.
Thầy Trong Suốt: Ừ. Mình vẫn phải quan tâm cái đấy, để giúp người ta.
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Ai cũng có thể thực hành để an lạc và hạnh phúc ngay giữa đời thường.
Để hiểu rõ hơn cách thực hành như thế nào, bạn có thể tham gia vào Câu lạc bộ
UNESCO Thiền – Yoga Trong Suốt: http://trongsuot.com/ hoặc liên hệ qua địa chỉ
email: tradamtrongsuotvn@gmail.com
Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé!
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