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Ba   chữ   nhiệm   mầu   
(Three   magic   words) 

Dương  Đình   Khuê 

 

Đó là nhan đề của cuốn sách “Three magic Words”, tác giả là Uell 

Stanley Andersen, sách xuất bản năm 1972, mà chúng tôi đã may mắn 

mua được với giá rẻ mạt là 50 xu trong một yard sale một buổi sáng thứ 

bẩy ở gần nhà. Tôi quý nó như một cuốn thiên thư, tuy nó không dạy 

phép hô phong hoán vũ, hay đằng vân độn thổ, nhưng trong sách lại cắt 

nghĩa rất rõ ràng nhiều điều bí mật của đời sống tâm linh, ví dụ tại sao 

có người làm gì cũng thành công, trái lại có người làm gì cũng thất bại 

như thể có ma quỷ ám ảnh. Sách đó còn giải đáp nhiều vấn đề siêu hình 

như : Sáng tạo vũ trụ, có Thiên đường, địa ngục không, có luân hồi 

không ? 

 

Một điều thích thú nữa là tuy tác giả là một tín đồ Thiên Chúa giáo, 

luôn luôn dẫn chứng nhiều đoạn văn trong Thánh kinh Cựu ước và Tân 

ước, nhưng nhiều khi cách lý luận của ông rất gần với giáo lý đạo Phật. 

 

Được quyển sách quý báu như vậy, chúng tôi không dám giữ làm của 

riêng, mà xin chia xẻ với quý vị. Nhưng trong bài này chúng tôi sẽ bỏ 

qua những vấn đề siêu hình cao xa, một phần vì chúng tôi tự nhận rằng 

không đủ thẩm quyền để trình bầy trung thực, và một phần nữa cũng vì 

chúng tôi nghĩ rằng : phần đông chúng ta đều là kẻ phàm phu, hãy còn 

mơ tưởng đến những hạnh phúc thế gian như tiền bạc, sức khỏe và tình 

yêu, hơn là nghĩ tới con đường Đạo đưa tới Thiên đường, hay cõi Niết 

bàn vô lậu, vô sinh vô diệt, ra ngoài cả không gian lẫn thời gian. 

 

Do đó bài này chỉ gồm có 2 phần : 

-Một phần lý thuyết trình bầy cơ cấu của sự thành công trên đường 

tìm kiếm hạnh phúc thế gian; 

-Và một phần thực tế định rõ giá trị của những cái gì ta coi là yếu tố 

của Hạnh phúc. 
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Trước hết, ba chữ nhiệm mầu là những chữ gì ? Tác giả bảo rằng đó 

là 3 chữ : You Are God, nghĩa là : Quý vị chính là Thượng đế mà không 

tự biết. Câu đó rất gần với câu thông dụng trong Phật giáo : Mọi chúng 

sinh đều có Phật tính, Phật là chúng sinh đã giác ngộ thành Phật đạo, và 

chúng sinh là Phật chưa thành. 

 

Nhưng theo tác giả, 3 chữ đó còn có ý nghĩa quan trọng hơn và thực 

tế hơn nhiều, là : Mỗi người chúng ta đều có thuộc tính như Thượng 

đế, cũng toàn năng và có quyền lực vô biên như Thượng đế. Và tác giả 

giải thích như sau : 

 

1-Vạn pháp dù tinh thần hay vật chất, đều duy tâm sở hiện, đều do tư 

tưởng tạo ra cả. Đây là một vấn đề cao siêu rất ít người hiểu được, họa 

chăng có cụ Tịnh Liên Ngiêm Xuân Hồng, cụ đã giảng rằng tư tưởng 

thần lực của chư Phật và nguyện lực của chư Bồ tát, biến thành vạn 

pháp, quay nhanh thì thành những pháp tinh vi, quay chậm thì thành 

những pháp thô sơ như cây cỏ núi non, súc sinh và con người. Chúng tôi 

còn ngu si, không dám nói nhiều, chỉ xin đưa ra vài ý kiến nhỏ nhoi có 

thể xác nhận định luật đó : 

-Bài  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà Phật tử chúng ta 

đều thuộc lòng, có câu : Không bất dị Sắc, Không tức thị Sắc, Sắc tức thị 

Không, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Nghĩa là cả Thân và 

Tâm con người đều xuất từ bản thể Chơn Không Diệu Hữu của Vũ trụ.. 

-Khoa học ngày nay cũng đã nhận rằng năng lượng và vật chất là một, 

được xác nhận trong phương trình bất hủ của Einstein E = mC
2 

, mà tư 

tưởng hiển nhiên cũng là một năng lượng như điện lực. 

-Tất cả những đồ vật ta thường xử dụng như cái đèn điện soi sáng 

gian phòng này, cái micro này nhờ nó mà tiếng nói yếu đuối của chúng 

ta cũng có thể vang tới cuối gian phòng, như cái xe hơi đã đưa quý vị 

sáng hôm nay đến hội trường, đều là kết quả của tư tưởng của các kỹ sư 

đã nghĩ ra chúng, đã vẽ ra cách thức chết tạo chúng, chứ nếu không có tư 

tưởng đó thì thấy rõ một đống sắt, thủy tinh làm sao tạo được chúng. 
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2-Vạn pháp đã duy tâm sở hiện, thì họa phúc giầu nghèo, khỏe yếu, 

cô đơn hay tình yêu, đều do tạo ra cả. Nhưng là Tâm nào ? Tác giả phân 

biệt có 2 Tâm : 

-Một là Thức tâm (conscious mind), nó có gốc rễ ở ngũ căn và thân 

thể con người, nên cũng là dụng cụ có mục đích bảo tồn sự sinh sống 

của thân thể. Ví dụ ta có mắt để tránh nước, lửa, hầm hố, ta có tai để 

nghe những tiếng nói của bạn bè hay tiếng gầm thét của dã thú, ta có 

mũi và lưỡi để ngửi, nếm những đồ ăn uống tốt hay độc hại, v . v .  Nó 

còn là bộ óc để suy nghĩ, lý luận, phân biệt cái có hại hay có lợi cho 

cuộc sinh sống của ta. Nói tóm lại, thức tâm có liên quan mật thiết với 

thân thể vật chất, và do đó cũng chia sẻ những sở đoản của vật chất hữu 

hình tức hữu tận về không gian và thời gian, chịu luật sinh, trụ, hoại, 

diệt. 

-Hai là Tiềm thức tâm (unconscious mind), nó là một phần của Tiềm 

thức tâm của Vũ trụ, tức là của Thượng đế, nó siêu việt cả không gian 

lẫn thời gian, bất sinh bất diệt. Và do đó nó có năng lực vô biên và trí 

thông minh rốt ráo, cái mà nhà Phật gọi là Trí Bát Nhã Ba La Mật đa. 

 

3- Giữa 2 cái Tâm đó, hiển nhiên Thức tâm kém xa Tiềm thức tâm. 

Thức tâm thì phiến diện, phàm trần, nên không hiểu rốt ráo sự việc, và 

sức ký ức cũng rất kém, chỉ nhớ lại vài sự việc đã xẩy ra vài ngày trước, 

vài giờ trước, và cũng không rõ ràng. Trái lại, Tiềm thức tâm có trí hiểu 

biết rất kỳ diệu, và ký ức cũng rất rộng sâu, có thể nhớ lại những sự việc 

quá khứ từ nhiều năm trước, và rất rõ ràng như đang xẩy ra trong hiện 

tại. Xin lấy hai thí dụ : 

 

a/ Một họa sĩ muốn vẽ cảnh chợ Tết, nhưng chưa biết phải vẽ những 

gì để diễn tả cảnh chợ Tết thật sống động : bánh chưng xanh, câu đối đỏ, 

hay cụ đồ nằm viết câu đối, hay anh lái lợn khiêng lợn ra chợ bán, hay 

cô hàng bán vàng mã, mũ áo Táo quân ? Và xếp đặt những thứ đó thế 

nào cho ổn ? Anh dùng Thức tâm để suy nghĩ, và không đạt đợc kết quả 

nào. Nhưng nếu anh có trong tiềm thức một hình ảnh chợ Tết anh thích 

thú như khi anh còn nhỏ ở Hanoi, được cha mẹ dẫn đi thăm chợ Tết 

Đồng Xuân, thì anh chỉ việc hỏi Tiềm thức anh, rồi đi nằm ngủ. Sáng 
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hôm sau thức dậy, thì hình ảnh chợ Tết đã rất rõ ràng trong trí óc anh, 

anh chỉ việc cầm bút vẽ nó lên mảnh lụa hay mảnh giấy. 

 

b/ Và đây là một thí dụ về sức ký ức khác nhau của Thức tâm và 

Tiềm thức tâm. Tôi muốn nhớ lại buổi trình diễn văn nghệ Tết năm 

ngoái do Hội người Việt cao niên tổ chức. Nếu buổi trình diễn văn nghệ 

đó đã không gây cảm xúc mạnh đến Tiềm thức tôi, thì dù mới qua một 

thời gian ngắn là một năm, tôi cũng không thể nào nhớ lại mọi chi tiết, 

đã có ca sĩ nào, hát những bài gì. Trái lại, lúc bé vào tuổi lên 10, tôi đã đi 

xem một cuộc múa sư tử rất hào hứng, ở phố hàng Buồm, vào đêm rằm 

tháng tám. Mặc dầu thời gian đã qua hàng bẩy chục năm, tôi vẫn có thể 

nhớ mọi chi tiết của cuộc vui đó : người cầm đầu sư tử và 2 người cầm 

đuôi, đều quấn xà cạp và đi giầy vải trắng, chừng 10 người vác gậy đi 

dẹp hàng phố chung quanh, nhà hàng treo giải thưởng là một cửa hiệu 

bán thuốc Bắc, cao 2 tầng, giải thưởng bỏ trong một phong bì mầu đỏ và 

treo cao từ cửa sổ gác hai xuống, rồi người múa sư tử phải trèo lên vai 

đồng bạn, múa chào chủ nhà như thế nào, rồi sau đó mới thò tay ra giật 

giải thưởng. Tôi lại còn nhớ lại tiếng pháo nổ như thế nào, mùi thuốc 

pháo vừa hăng hắc vừa thơm tho như thế nào. Thật là kỳ diệu, tôi chẳng 

phải bóp trán suy nghĩ gì mà những ký ức đó đã nằm sẵn trong Tiềm 

thức tâm của tôi, tự nhiên bật ra như thật từ quá khứ đến hiện tại. 

 

4- Tuy vậy, có điều kỳ lạ là cái Tiềm thức tâm mạnh mẽ như thế lại 

phải vâng lời cái Thức tâm yếu kém, chứ không thể tự ý hoạt động được. 

Phải chăng đó là theo nguyên lý Tự do quyết định (libre arbitre), mỗi 

người được quyền lựa chọn lựa số mệnh của mình và phải chịu trách 

nhiệm về số mệnh đó, chứ không thể đổ thừa cho Trời, Phật được. 

 

Sự kiện này được chứng tỏ trong việc dùng thôi miên. Ví dụ một thầy 

thôi miên xoa tay vài lần trước mắt khách hàng, làm cho người đó ngủ 

mê, rồi bảo hắn như sau : “Tay anh không còn tri giác, không cử động 

được, bao giờ tôi ra lệnh khác thì nó mới được cử động”. Và quả như thế 

Cánh tay người khách hàng không còn tri giác gì nữa, bấu vào không 

biết đau. Có khi người ta dùng quyền pháp của thôi miên để cưa tay 

chân một thương binh mà không phải đánh thuốc mê. 
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Có hiểu cái quyền năng của thôi miên như vậy, ta mới cắt nghĩa được 

những phép lạ nói trong Thánh kinh như Đức Chúa Jesus đã chữa bệnh 

cho người mù lại trông thấy, người tê liệt lại đi được,  . v . v. . và truyện 

Quan Công đời Tam quốc được Hoa Đà cạo xương để chữa thương bị 

tên tẩm thuốc độc đã cắm vào xương tay, khiến người chung quanh phải 

rùng mình ghê sợ, mà Ngài vẫn cười nói như thường như không hề gì. 

Nhưng Quan Công đâu phải thiên thần, chỉ vì ngài đã dùng Thức tâm để 

ám thị Tiềm thức tâm rằng cánh tay sẽ không đau đớn khi Hoa Đà cạo 

xương trị thương. 

 

5- Và ta hiểu luôn rằng nếu Tiềm thức tâm một người có những ý  

nghĩ đen tối tự ám thị rằng mình nghèo đói, ốm yếu, bị người chung 

quanh bạc đãi, hất hủi, thì thực sự người đó sẽ thất bại trên đường đời, 

không kiếm ra đủ tiền để nuôi thân, thân thể luôn ốm đau, và bị những 

người chung quanh hất hủi, không một chút tình thương. 

 

Có thể quý vị sẽ cãi là vô lý vì ai lại điên dại mà tự ám thị mình với 

những ý nghĩ đen tối đó ? Nhưng tác giả Andersen giải thích là thực sự 

có vậy. Trong cuộc đời, khi Thức tâm con người bị kinh nghiệm một sự 

đau đớn, tủi nhục, như làm việc bị chủ mắng mỏ, hoặc tỏ tình với người 

yêu lại bị người này cự tuyệt, thì Thức tậm hắn không muốn nhớ lại 

những sự việc đau buồn đó, bèn chôn vùi chúng vào trong Tiềm thức 

(mà Phật giáo gọi là A Lại Da Thức). Tác giả Andersen gọi những ký ức 

bại hoại đó là những Prompters, những yếu tố ngăn trở ta không được 

tiếp xúc với cái Tiềm thức toàn năng của ta, như thể một cái khóa. Nhà 

Phật gọi những Prompters đó là những nghiệp chướng. 

 

6- Như vậy, muốn cho ta được xử dụng  cái Tiềm thức tâm toàn năng 

toàn trí vô biên, thì ta phải biết cách xóa bỏ những Prompters, những 

nghiệp chướng trong A Lại Da Thức. Tọa thiền chính là phương pháp 

Phật giáo dạy cho đệ tử làm, để khử trọc lọc thanh, bằng cách tịnh thân, 

tịnh tức rồi sẽ được tịnh tâm. Mỗi ngày phải tọa thiền như vậy, ít nhất 2 

lần, buổi sáng khi mới trở dậy, và buổi tối trước khi đi ngủ. Và đây là 
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những nguyên lý tối thiểu của việc tọa thiền, mà chúng tôi chỉ mới lãnh 

thụ được một phần nhỏ : 

 

a) Hơi thở là nhịp cầu nối giữa thân và Tâm. Nếu muốn điều tâm, 

phải điều thân rồi điều hơi thở (điều tức). Điều tức là thở vào và thở ra 

nhịp nhàng, đều đặn và thở hơi thiệt dài. Và nếu có thể, thì khi thở vào 

thì biết hơi thở đến bụng, phình bụng, rồi lên đến ngực, mở lồng ngực và 

trú ở chỗ chân mày. Và khi thở ra, thì xẹp bụng lại, tống hơi thở từ bụng 

xuyên qua lưng, rồi theo xương sống lưng lên cổ tới đỉnh đầu và thoát 

ra. (Chú thích : Ở đây muốn nói là dùng ý chí hướng dẫn cái khí trong 

người vận chuyển theo đường hướng đó, chứ  thực sự hơi thở vào, ra 

đâu có thể vận chuyển như vậy) 

 

b) Tâm con người luôn luôn vọng động, nên người xưa gọi là tâm 

viên ý mã, cả ý nghĩ tích cực hướng thiện như lòng từ bi, khoan hồng, và 

đức tin, tin rất mãnh liệt rằng mình khỏe mạnh, giầu có, được mọi người 

vì nể thương yêu, và những ý nghĩ tiêu cực hướng hạ, nhưng ta không 

cần phải níu lấy những cái trên và xua đuổi những cái dưới, cứ để cho 

tâm tư ta suôi dòng như nước chẩy, vì nếu chống lại nó thì không khác 

gì ta xây một cái đập ngăn nước, cái đập đó sớm muộn sẽ bị phá vỡ. 

 

c) Ta chỉ cần nhận diện các ý nghĩ là đủ, cái này là thiện thì ta biết nó 

là thiện ý, cái kia là ác thì ta biết nó là ác nghĩ, thế thôi. Thức tâm ta 

được chú ý đến những ý nghĩ thiện, nhấn mạnh chúng vào Tiềm thức, 

biến chúng thành những chủng tử thiện trong A Lại Da Thức. Rồi ta sẽ 

thấy đời sống tâm linh của ta được thay đổi một cách kỳ lạ : từ con 

người băn khoăn, buồn rầu, ích kỷ, thù hận, biến thành con người vui vẻ, 

khoan hòa, yêu đời. Và cả hình hài ta và hoàn cảnh chung quanh ta cũng 

sẽ thay đổi thuận chiều với những mong ước của ta : từ yếu đuồi ta trở 

thành khỏe mạnh, ông chủ nơi sở làm sẽ có thiện cảm với ta, vợ con, bạn 

bè sẽ vì nể ta, chiều chuộng ta. 

 

7- Nhưng đối với phần đông chúng ta, còn chìm đắm trong bể trầm 

luân, ác nghiệp rất nhiều, thì việc tọa thiền mỗi ngày vài chục phút sẽ 
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không đủ để khử trược, nên Phật giáo còn nghĩ ra một phương pháp : 

Thọ bát quan trai, kéo dài thời gian trì giới tới 24 tiếng đồng hồ. 

 

Tác giả Andersen còn cho rằng chỉ trì giới có một ngày vẫn chưa đủ, 

ta phải làm công việc đó trong 30 ngày liên tiếp, gọi là Spiritual Diet. Có 

một số Phật tử cũng đã thực hiện Spiritual Diet, họ gọi là Nhập thất, thời 

gian có thể kéo dài từ 15 ngày đến một tháng hay hơn thế nữa, và trong 

thời gian đó họ tuyệt thực hoàn toàn, chỉ uống nước lã hay nước chanh 

thôi. Theo lời kể lại, thì sau khi xuất thất, sức khỏe của họ không sút 

kém mà lại còn gia tăng, chữa được nhiều chứng bệnh kinh niên như 

nhức đầu, đầy hơi, táo bón, . v . v . 

 

8- Sau hết, muốn cho Tiềm thức tâm của cái Tiểu ngã được thông cảm 

với cái Tiềm thức tâm của Vũ trụ hay Đại ngã, thì phải có thêm 2 điều 

kiện cần thiết là : Lòng Từ bi hay tình yêu và Đức tin. 

 

Sau đây chúng tôi sẽ nói đến tình yêu, khi bàn đến những yếu tố của 

hạnh phúc, giờ đây chỉ xin nói về Đức tin. 

 

Như cổ nhân đã nói, đức tin là khả năng đảo hải di sơn, làm đủ mọi 

phép lạ. Khi Đức Chúa Jesus chữa bệnh cho người mù, người tê liệt, 

người hủi, thì sức thôi miên mãnh liệt của Đức Chúa cũng không đủ để 

làm phép lạ, nếu bệnh nhân không có đức tin ở quyền năng của Ngài. 

 

Và đọc lịch sử, ta cũng thấy đức tin giữ một vai trò tối quan trọng 

trong những biến cố trọng đại. Ví dụ khi quân Nguyên tràn sang nước ta 

lần thứ nhất, năm 1257, vua Trần Thái Tông muốn hàng để yên dân thì 

Thái sư Trần Thủ Độ cương quyết nói : “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, thì 

bệ hạ đừng lo !” Đến đời vua Trần Nhân Tông, năm 1284, quân Nguyên 

lại sang xâm lăng nước ta, Trần Hưng Đạo được phong làm Tiết chế 

quân đội toàn quốc, Ngài không những luyện tập binh sĩ cho tinh, lại còn 

khéo kích thích lòng ái quốc và niềm tin ở cuộc thắng lợi cuối cùng 

trong một bài hịch bất hủ, nên tuy lúc đầu quân ta có thua vài trận  mà 

cuối cùng vẫn tiêu diệt được 30 vạn quân Mông Cổ đã từng dẫm nát cả 

cơ nghiệp nhà Tống và cả một phần đất của châu Âu. 
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Sau khi nhà Hồ thoán đoạt ngôi báu của nhà Trần, quân Minh mượn 

cớ đó lại sang xâm chiếm nước ta. Một vị anh hùng là Lê Lợi khởi nghĩa 

ở Lam Sơn, lúc đầu chỉ có mười mấy đồng chí, thực lực rất yếu kém, 

nhưng nhờ về đức kiên nhẫn, tự tin ở sứ mệnh cứu dân ra khỏi lầm than, 

nên chỉ trong 10 năm đã bình định được toàn quốc, khiến vua nhà Minh 

phải công nhận sự độc lập của nước ta. 

 

Gần đây hơn, những cuộc kháng chiến dai dẳng của Phan Đình 

Phùng, Hoàng Hoa Thám đều được duy trì nhờ đức tin mãnh liệt vào 

hồn thiêng sông núi. 

 

Trái lại, thiếu lòng tin đó, thì chưa đánh đã chạy, tự mình diệt mình 

trước rồi sau địch mới diệt được mình. Như quân của vua Lê, chúa Trịnh 

tan rã trước sự Bắc tiến của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, như quân 

dân thời Đệ nhị cộng hòa tự tan rã trước sự tấn công của Việt cộng, chứ 

đâu phải tại sức mình yếu? Quân đội vẫn hùng mạnh, nhưng bị đồng 

minh phản bội bỏ rơi, không tiếp tế đạn dược và lãnh đạo đất nước hèn 

yếu, hoảng sợ vội ra lệnh bỏ rơi chiến trường, rút lui, nên mới xẩy ra sự 

mất miền Nam tự do vào tháng 4, năm 1975. 

 

Nay trở về với vấn đề của chúng ta, là Đức tin cần có để có một Tiềm 

thức tâm mạnh mẽ, thì Đức tin ấy là gì ? Tin cái gì ? 

 

Là từ chối mọi ý nghĩ tiêu cực, dù hoàn cảnh đen tối đến đâu cũng 

không sờn lòng. Phải vững tin ở quyền năng tối thượng của Thượng đế. 

Nhưng thường thường chúng ta dễ tin ở những ý nghĩ tiêu cực vì chúng 

đã thành tập quán của chúng ta. Phá vỡ chúng không phải là chuyện dễ 

dàng. Ta chớ nên rơi vào cạm bẫy này : Tôi đã cố gắng chánh tư duy, mà 

rồi chẳng được kết quả nào, vậy việc chánh tư duy là vô bổ, không hiệu 

nghiệm, do đó lại rơi vào những ý nghĩ đen tối. Dù chưa đạt được kết 

quả nào, ta cứ nên vững tin rằng Tiềm thức tâm của ta, bắt nguồn ở 

Thượng đế, có đủ khả năng giải quyết mọi khó khăn cho ta. Và ta chớ có 

dại dột hành động trái với lời khuyên nhủ của Tiềm thức, cứ vững tin 

rằng giao phó cho một quyền năng vô biên, không có gì mạnh hơn. Nói 
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cho rõ hơn, Đức tin là cố gắng tin tưởng đến phút thành công cuối cùng, 

cứ như một giọt nước cứ chẩy mãi xuống một hòn đá thì lâu dần có thể 

soi thủng hòn đá. Vậy ta phải trao cho Tiềm thức tâm mọi quyền hành, 

đừng có trái lệnh nó bằng một hành động suy nghĩ nào khác. 

 

Đức tin là luật của tinh thần. Trong thế giới vật chất, đức tin thường 

theo sự chứng nghiệm. Nhưng trong thế giới tinh thần thì lòng tin phải đi 

trước sự chứng nghiệm. Ví dụ ta phải xử dụng một chiếc xe hơi hiệu 

Toyota mà người ta quảng cáo là rất tốt, chỉ sau khi chứng nghiệm rằng 

nó tốt thì ta mới tin được rằng lời quảng cáo kia là đúng. Trái lại trong 

việc cải tạo đời sống tâm linh, ta phải tin tưởng trước rằng Tiềm thức 

tâm của ta có một quyền năng vô biên, rồi sau mới đạt được những kết 

quả mong muốn. 

 

* 

                                                        *  * 

 

Trên đây chúng ta đã học được cách chuyển hóa một cuộc đời khốn 

khổ thành hạnh phúc. Bây giờ xin sang vấn đề thứ hai là xem người ta 

thường quan niệm hạnh phúc là gì, phải gồm những yếu tố nào, và giá trị 

thực sự của những yếu tố đó. 

 

Đa số người ta đều đồng ý rằng muốn được hạnh phúc thì phải hội đủ 

3 điều tối thiểu là: sung túc những phương tiện sinh sống vật chất, có 

sức khỏe rồi rào, và sống trong tình thương của những người chung 

quanh ở gia đình và xã hội, nhất là tình yêu giữa nam nữ. 

 

1) Yếu tố thứ nhất là có đầy đủ những phương tiện sinh sống vật chất 

như nhà cao cửa rộng, đồ ăn uống thừa thãi và ngon lành, quần áo bền 

chắc và đẹp đẽ. Tất cả những thứ đó đều có thể mua bằng tiền. Vậy yếu 

tố thứ nhất có thể tóm tắt trong chữ: Tiền. 

 

a/ Nhưng tiền chỉ là một trung gian đổi chác, chứ bản chất của nó 

không phải là hàng hóa hay dịch vụ. Ví dụ một nhà nông bán những 

nông phẩm sản xuất được lấy tiền, rồi đem tiền đó để mua nhà cửa, quần 
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áo, xe hơi, hoặc khi ốm đau thì đi khám bệnh, trả tiền cho bác sĩ. Vị bác 

sĩ cũng vậy, khám bệnh cho người ốm lấy tiền, và dùng tiền đó để mua 

sữa, bánh mì của nhà nông. 

 

Trong lịch sử có một trường hợp rõ ràng là tiền bạc đem lại sa sút chứ 

không đem lại phồn thịnh kinh tế. Đó là trường hợp của nước Tây Ban 

Nha ở thế kỷ 15, 16. Trước đó Tây Ban Nha là một cường quốc, nhưng 

sau khi chiếm được các mỏ vàng của Nam Mỹ, vàng đem về quá nhiều, 

dân chúng bèn bỏ cả sản xuất, dùng vàng đó mua hàng ở ngoại quốc, 

thành ra biến thành một nước lạc hậu, kỹ nghệ máy móc hầu như không 

có. 

 

b/ Đó là trường hợp một quốc gia vì quá nhiều tiền mà sinh khốn khổ. 

Tư nhân cũng vậy, Đạo Phật đã nói rất đúng lý vô thường, tiền bạc trong 

nhà nhiều khi đội nón ra đi. Một vị Tổ sư lại còn nói rằng tiền bạc kiếm 

được khó khăn là của 5 nhà, là : con cháu phá tán, quan nha đục khoét, 

nước lụt cuốn trôi đi, lửa thiêu rụi, và trộm cướp sang đoạt. 

 

c/ Nói tóm lại, sống ở đời cần phải kiếm tiền, nhưng vừa phải thôi, 

không nên quá tham lam mà làm việc đến kiệt lực, làm tới 2, 3 jobs, để 

rồi chẳng bao lâu lăn cổ ra chết, đâu có hưởng được số tiền kiếm được 

bằng mồ hôi nước mắt ? Nói chi đến những việc kiếm tiền phi pháp, thì 

luật nhân quả sẽ tức khắc thi hành, thân bị tù tội, con cháu điếm đàng, 

hư hỏng. Ta cứ nhìn chung quanh ta là đủ thấy biết bao gia đình quan 

lớn bị sa sút một cách thảm thương. 

 

d/ Xin nói thêm rằng, muốn kiếm tiền nhiều khi phải phục vụ nhiều. 

Người làm công chăm chỉ công việc, không đi sớm về trễ, sẽ được chủ 

biết công và tăng lương. Có người lại kêu việc này dễ việc kia khó, mình 

chán nản không muốn là, như vậy làm sao mong được kiếm nhiều tiền ? 

Phải biết rằng không có việc dễ việc khó, mà chỉ có việc ưa thích và việc 

khó chịu, tức là tùy thuộc ở tâm mình. Mình coi nó là dễ chịu, thì tự 

khắc nó sẽ thành dễ. 
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2) Yếu tố thứ hai của hạnh phúc là sức khỏe rồi rào. Thật vậy, dù có 

tiền của như núi, mà lại ốm yếu, ăn một miếng thịt bò cũng sinh đau 

bụng, thì có lắm tiền càng thêm tội. 

 

a/ Điều thứ nhất ta phải chú ý là sức khỏe vật chất là sản phẩm của 

tâm an, và bệnh tật nhiều khi xuất từ tâm bất an. Những người cau có, 

hoặc bị tình phụ thường không thể nào khỏe mạnh được. Có thể nói 

thêm rằng bệnh tật là sản phẩm của Thức tâm, quá suy nghĩ, mang trong 

nó nhiều yếu tố sung đột. 

 

Trái lại, nếu Tiềm thức tâm được an ổn, hòa hợp với Tiềm thức tâm 

của Vũ trụ, có thể rút ra từ đấy một nguồn sinh lực rồi rào bất tận, thì 

không một bệnh nào, không một vi trùng nào xâm nhập vào được thân 

thể. Ta biết nhiều chứng bệnh như áp huyết cao, ung thư, mạch máu 

cứng lại, phát sinh ở những người lo nghĩ nhiều, sợ hãi, thù ghét .  v . v .  

 

b/ Khả năng chữa bệnh của Tiềm thức : lập lại trật tự trong tâm hồn 

có thể làm nhiều phép lạ chữa bệnh. Và tình yêu là quyền năng chữa 

bệnh quan trọng nhất, vì tình yêu xóa bỏ hẳn lòng vị kỷ, hận thù là 

những vi trùng độc hại vô cùng. 

 

3) Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một người rất giầu sang và khỏe 

mạnh, nhưng tâm hồn khô cằn, không thương yêu ai và cũng không 

được ai thương yêu, thì người đó có được hạnh phúc không ? Nhưng xin 

lỗi quý vị, giả thuyết đó chỉ là giả thuyết, không thể có sự thực được. 

Đốt đuốc đi tìm 5 châu, 4 biển, chúng ta cũng không thể nào thấy một 

quái thai như thế, dù độc ác như Tần Thủy Hoàng đế hay Hitler, cũng đã 

từng thương yêu cha mẹ, vợ con, bạn bè, chứ con người hoàn toàn 

không tình thương thì không thể nào có được. 

 

Vì sao ? Vì đó là luật của thiên nhiên, cũng như luật Nhân Quả, luật 

Sinh, Trưởng, Hoại, Diệt, đã là con người có Thọ, Tưởng, Hành, Thức 

thì không thể nào chối bỏ hoàn toàn tình yêu được, nhất là tình yêu nam 

nữ, vì bản thể Vũ trụ là Thái cực sinh Lưỡng nghi, âm và dương, hai cái 

đó thu hút nhau, tìm kiếm nhau, như đá nam châm thu hút sắt, như mặt 
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trăng phải quay chung quanh trái đất, và trái đất phải quay chung quanh 

mặt trời. 

 

Tình yêu thương mà chúng tôi nói ở đây là một yếu tố căn bản của 

hạnh phúc, không phải là nhục dục như Lã Bố vì yêu Điêu Thuyền mà 

giết bố nuôi là Đổng Trác, và cũng không phải là lòng yêu vị kỷ, có tính 

toán, như Lưu Bị giang tả cầu hôn. Nó là tình yêu vị tha, như mối tình 

của người chinh phụ đối với chồng đi lính biên khu đã diễn tả trong tác 

phẩm bất hủ Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm. 

Nhưng có lẽ nhà văn đã diễn tả tình thương yêu cao thượng nhất là Khái 

Hưng, ông đã dùng câu truyện cổ tích “Anh chàng gánh nước lấy được 

vợ tiên”, nhưng đã cho một kết cấu khác trong vở kịch thơ Tục Lụy. 

Trong thời gian hiện tại sau khi miền Nam bị xụp đổ đã có biết bao 

nhiêu  phụ nữ miền Nam có chồng là Quân Dân Cán Chính của chính 

phủ VNCH đã âm thầm thể hiện tình thương yêu vị tha : lăn xả vào cuộc 

đời kiếm tiền để nuôi con cái và tằn tiện để  dành tiền mua thực phẩm, 

lặn lội gian nan cực khổ đi thăm nuôi chồng bị cộng sản cưỡng bức tù 

đầy. 

 

Ở một đoạn trên, chúng tôi đã nói rằng tình thương yêu là phương 

thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, vì tình yêu đến 

thì hận thù và ghen ghét sẽ tiêu tan, không còn quấy nhiễu thân tâm nữa. 

 

* 

                                                        *  * 

 

Chúng ta vừa học ý nghĩa của Ba chữ nhiệm mầu, phương thức để 

đạt tới hạnh phúc cá nhân, bài học đó chẳng qua là Trở về nguồn, nguồn 

gốc của năng lực và trí khôn vô biên trong Vũ trụ, và đã nằm sẵn trong 

Tiềm thức tâm mỗi người. 

 

Bài học đó, chúng ta có thể áp dụng cho cộng đồng người Việt lưu 

vong. Sở dĩ chúng ta còn cảm thấy yếu đuối, trơ trọi trên đất khách quê 

người, là vì chúng ta chưa biết trở về nguồn là hồn thiêng sông núi Việt 

Nam, chưa biết rút ra từ nguồn gốc đó sức mạnh vô biên, có thể biến đổi 
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những cô hồn buồn tủi của chúng ta thành những tâm hồn đầy sinh khí, 

đủ sức mạnh để chống chọi mọi khó khăn của cuộc đời mới. 

 

Thập kỷ 80. 

 

 

 

 

 

 


