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Nghiệp   Quả 
 

 

Tác giả : Sudassà  Onkom 

    Dịch giả : Dương  Đình  Hỷ 

 

 

 

Tiểu sử tác giả : 

 

Sudassà Onkom sinh ngày 29, tháng 3, năm 1950 ở tỉnh Nakornswan, 

Thái Lan. 

Năm 1973 bà đậu Cử nhân Anh văn ở Thái Lan. 

Năm 1980 đậu Cao học Triết học. 

Năm 1992 đậu tiến sĩ Triết học ở Ấn Độ. 

Hiện tại bà là giáo sư Triết học ở viện Rajphat ở Băng-cốc. 

 

Những tác phẩm khác của bà : 

-Khái niệm về hạnh phúc trong Phật giáo. 

-Khái niệm về con người trong Phật giáo và thuyết Hiện sinh. 

Tác giả có một số khảo luận và truyện ngắn trong các báo Thái Lan. 

 

Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà là : Mọi chúng sinh đều tùy 

thuộc vào Nghiệp. Ở đây chúng tôi lược dịch là “Nghiệp quả”. 

 

Tác phẩm này được dịch sang Anh ngữ dưới nhan đề Fruit of Karma. 
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Lời   Nói   Đầu    

 

Khi Suchitra lần thứ nhất cho tôi coi bản thảo của bà dựa trên những 

biến cố trong một tu việc Phật giáo. Tôi thấy đó là chuyện lôi cuốn, diễn 

tả một đám người đàn ông và đàn bà của Thái Lan mới tới tu viện rối ren 

với sự chiến đấu và hy vọng với cuộc đời, nhờ sự giải quyết sáng suốt 

của vị trụ trì. 

 

 

Cuốn tiểu thuyết chỉ rõ dù nhịp sống nhanh vội của Thái Lan ngày 

nay vẫn có những đối nghịch trong sự quân bình, bình an trong các tu 

viện ở trong rừng, là trung tâm của văn hóa Thái. Những tham vọng của 

những nhà thương mại trong thế kỷ 20, sự thèm nghe và sợ nghe những 

tiếng chuông của những tu viện ở Băng-cốc. Những ý đồ và sự bất định 

của các đại gia và các tướng lãnh đều tìm kiếm trong những lời giải của 

Phật giáo, vạch ra bởi vị trụ trì Phra Khru Jarun. Trong khi tôi đọc cuốn 

sách này thì sự thực tập Thiền Minh Sát thấy rõ ràng hơn; và tôi thấy sự 

khéo léo liên kết vào đời sống bận rộn của vị trụ trì. 

 

 

Mặc dầu hình ảnh của vị trụ trì Phra Khru rất khôn ngoan và quyền 

lực, nhưng tôi đã không sửa soạn tí gì khi gặp gỡ chính ông. Năm 1992 

tôi dự khóa Thiền Minh Sát một tuần lễ. Đến tu viện Ambavana, tôi tới 

một tu viện trong sáng với những đền đài yên lặng quanh những cây thốt 

nốt, cây xoài; những thiền giả thiền hành trên những con đường 2 bên 

đầy hoa. Ambavana im lặng, phản ảnh nhân cách của vị trụ trì, cũng như 

của các tu sĩ, sư cô, cư sĩ đang theo đuổi học thiền. Đó là chỗ tuyệt diệu 

để ở và để thiền. 
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Nhưng để ngồi thiền với sự hiện diện của vị trụ trì là một cơ hội hiếm 

có. Thường là với các đệ tử nghiêm khắc của ông. 

 

Những lời của ông như phát xuất từ môt giếng không đáy và chắc 

chắn. Khi ông nói với tôi, một người chưa từng gặp, thì thật là kinh ngạc. 

Không kể đến sự bối rối vì ông đọc được tư tưởng tôi, cảm giác và 

chuyện cá nhân của tôi một cách chính xác. 

 

 

Bây giờ tôi hiểu tại sao Sudassà chuyển những ghi chép hàng ngày 

của vị trụ trì với đồ đệ thành tiểu thuyết, để giải trí và kích thích độc giả 

kính ngưỡng kiến thức của vị trụ trì này đồng thời chỉ dẫn cách tập 

Thiền Minh Sát để có kiến thức của chính mình. Câu chuyện không 

chấm dứt ở đây. 

 

 

Sudassdà đang bận rộn với một quyển sách khác, rút từ  thời gian 18 

năm dạy đệ tử của trụ trì Phra Khru. Quyển sách này sẽ nói rõ hơn về 

Thiền Minh Sát. 

 

Trong sách này độc giả sẽ tìm thấy những lời khuyên thực hành và 

cách dập tắt những phiền muộn, hy vọng hão, những giấc mộng không 

thực hiện được trong tỉnh thức. 

Richard Guard 
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Lời   Giới   Thiệu 

 

Fruit of Karma được dịch từ tiểu thuyết của tôi nhan là Chúng sinh 

tùy thuộc vào nghiệp của họ. Cuốn tiểu thuyết này được viết bằng tiếng 

Thái dưới bút danh Sudassà Onkom và được đăng từng chương trên báo 

bán nguyệt san Kallastri từ năm 1987. 

 

 

Cảm hứng dịch ra tiếng Anh đến từ người bạn tốt Richard Guard, đã 

đặt lòng tin vào Phật giáo. Chỉ mới đọc 5 chương đầu, ông đã đề nghị 

dịch toàn cuốn ra Anh ngữ để nhiều người được đọc hơn. 

 

 

Những biến cố xẩy ra trong sách đều có thật. Vài chuyện được kể lại 

bởi trụ trì Phra Khru của tu viện Ambavana. Những chuyện còn lại tự tôi 

chứng kiến.  

 

 

Là văn sĩ, tôi rất hạnh phúc mỗi khi tôi nhận được những thư độc giả 

kể lại những lợi ích khi đọc cuốn tiểu thuyết của tôi. Nhiều người thú 

thật đã phạm ngũ giới, nhưng nay thề sẽ giữ giới cho đến trọn đời. Vài 

người đã đến tu viện Ambavana để thực tập Thiền Minh Sát và họ cám 

ơn tôi đã chỉ dẫn họ.  
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Chính vì lòng từ bi và huệ của trụ trì Phra Khru mà có cuốn tiểu 

thuyết này. Không những ông cung cấp tài liệu mà còn là nguồn cảm 

hứng cho tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này tỏ lòng biết ơn xâu xa từ tâm 

khảm. 

 

 

Trụ trì Chao Khum Phra của tu viện Nanavesakavana đã dạy cho tôi 

Phật giáo từ sự hiểu rộng của ông, tôi thành thực cám ơn. Thượng tọa 

Kenamando đã giới thiệu tôi với Richard Guard và do đó dẫn tới sự xuất 

bản cuốn sách này. Và giáo sư tiến sĩ Sunthorn mà tôi có được những 

kiến thức về Phật giáo. Bạn tốt Richard guard và giáo sư Anchak đã tạo 

cảm hứng cho tôi dịch cuốn sách này, tôi muốn cám ơn họ và những thời 

gian họ bỏ ra cho cuốn sách. 

 

 

Và cuối cùng tôi xin cám ơn bố mẹ tôi, ông Srist và bà Sa-ard Onkom 

đã dành mọi thương yêu cho tôi. 

 

 

Giáo sư tiến sĩ Suchita. 
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CHƯƠNG     I 
 

Đại đức Pháp Hư theo thường lệ dậy lúc 4 giờ sáng, thực hành Thiền 

Minh Sát đến 6 giờ sáng, rồi đi khất thực, cho những người hàng xóm 

có dịp tạo phước do sự bố thí. Ông coi sự thực hành Thiền Minh Sát là 

bổn phận trong đời sống hàng ngày của người tu sĩ. Mỗi tu sĩ hay những 

chuẩn tu sĩ trong tu viện Am Bá Vân phải tập Thiền Minh Sát mỗi ngày 

để giảm thiểu thói xấu và tạo ích lợi cho mọi người trong cộng đồng. 

Đại đức Pháp Hư thường nhắc nhở các ông tăng nội trú : Đức Phật 

dạy mỗi ông tăng có 3 nhiệm vụ : học, thực hành và giảng dạy pháp. 

Những ông tăng nào chểnh mảng những bổn phận này sẽ bị chỉ trích là 

làm biếng và sự không tín nhiệm. 

Một ông tăng hỏi : 

-Một ông tăng bói toán : đoán số đề, làm trò quỷ thuật, là không làm 

tròn bổn phận tăng có phải không ? 

-Tôi không coi những người đó là tăng sĩ, họ chỉ kiếm sống. Hiện nay 

có nhiều người như thế. 

-Có lẽ họ không tin có sự xấu. 

-Có người tin nhưng vẫn cứ làm. 

-Thưa thầy, con nghe nói có nhiều vị tăng buôn bán nha phiến có phải 

không ? 

-Đừng nghĩ nhiều quá, hãy chú ý tới sự thực hành Thiền Minh sát. 

Có nhiều chuyện không biết thì tốt hơn. Chúng ta phải nhận rằng có 

nhiều ông sư, bà vãi xấu, nhưng đó là chuyện của họ. Đức Phật dạy 

rằng : mỗi người bị chi phối bởi nghiệp của mình. Gieo nhân nào thì gặt 

quả đó. Đó là sự thật. 

-Vâng ạ ! Con rất sung sướng được ở tu viện này. 

-Tôi không nhận những ông tăng mới không tuân theo 3 bổn phận của 

tăng sĩ, những người nào đến đây mà không thực hành Thiền Minh Sát 

thì được mời đi chỗ khác. Cái tôi muốn là phẩm chứ không phải là lượng. 

Người tu sĩ phải có tư cách mới đáng gọi là Phật tử. 

Tập Thiền Minh Sát  ở tu viện này rất nghiêm khắc rất nổi tiếng khắp 

nước Thái Lan. Từ khắp nơi tu sĩ cũng như cư sĩ đều về đây để tìm sự 

yên bình. Do đó tu viện Am Bá Vân đã trở thành trường dạy Thiền 
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Minh Sát, và nổi tiếng từ đó. Càng ngày càng nhiều người đến và càng 

nhiều xây cất nhưng vẫn không đủ cung cấp cho nhiều người đi tìm giải 

thoát. Những người này không để ý đến điều kiện vật chất mà chỉ chú 

trọng đến sự bình yên của tâm hồn. 

 

Một buổi sáng tháng 10, 1973 sau khi tập Thiền Minh Sát, sửa soạn 

để đi khất thực, với một thị giả mang giỏ đi theo. Khi Pháp Hư sắp ra 

cửa ông thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, đeo một túi xách nhỏ 

trên vai phải, ngồi xổm, 2 tay chắp lại : 

-Thầy có phải là Pháp Hư, trụ trì Am Bá Vân không ? 

-Chính tôi. Ông không sống ở đây có phải không ? 

-Không thưa thầy, con từ tỉnh Kha La tới. 

-Ông có thắc mắc gì để hỏi tôi ? 

-Vâng ! Con có điều quan trọng muốn hỏi. Nhưng đó là một điều bí 

mật. 

Ông ta liếc nhìn người thị giả. 

-Tôi hiểu rồi, nhưng ông phải bảo ngay cho tôi bây giờ hoặc chờ đến 

khi tôi khất thực xong. 

-Con có thể đợi thầy ở đây. 

Sau bữa ăn sáng, người lạ giúp thị giả rửa bát. Khi lại gần người lạ 

thấy Pháp Hư ngồi theo thế hoa sen, ông ta cũng bắt chước ngồi theo. 

-Tên ông là gì ? Ông đến đây thế nào ? 

-Con là Bảo Hy, thưa thầy. 

-Ông không đi bộ tới chứ ? Tỉnh Kha La xa lắm mà  ? 

-Thưa vâng, con phải đi mất 15 ngày. 

-Sao ông không đi xe hàng, có nhiều lắm mà ? 

-Trong giấc mộng bảo con phải đi bộ. 

-Ồ, ông tin vào mộng mị, tên ông rất lạ, có phải ông là người Việt 

không ? 

-Con là người Thái. 

Bảo Hy dấu gốc gác người Việt sợ Pháp Hư không cho mình tu. 

-Tại sao ông đến đây ? 

-Thưa thầy đây là một chuyện lạ. 

Người đàn ông lặng đi một lúc để tìm lời, rồi ông ta bắt đầu kể : 
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-Con sinh ra ở tỉnh Kha La. Cha mẹ con làm việc trong một lò sát 

sinh. Công việc của cha con là giết mỗi ngày vài con trâu, bò. Công việc 

của mẹ con là xả thịt để bán. Những người hàng thịt độ 4 giờ sáng đến 

mua và đem về tiệm. Con lớn lên và chứng kiến việc làm của cha mẹ, 

người chủ cho chúng con sống ở lò sát sinh. Khi con lên 9 thì cha dẫn 

con  đến trường tiểu học ở gần nhà. Con học được 4 năm thì thôi học và 

giúp việc cha mẹ trong lò sát sinh. Công việc của con là giúp mẹ xẻ thịt. 

Vào năm 14 hay 15 con giúp cha giết trâu, bò. Một năm sau, cha con 

chết, người chủ ra lệnh cho con thế chỗ cha con. 

-Cha ông chết làm sao ? 

Bảo Hy im lặng hồi lâu trước khi trả lời. 

-Mẹ con chém ông với dao mổ trâu. Ông luôn say sưa và hay cãi nhau 

với mẹ. Ngày ông chết, cha và mẹ cãi nhau một trận lớn. Mẹ không chịu 

được nên giết ông. 

Bảo Hy ngưng kể, sự việc hãy còn ở tâm ông như vừa mới xẩy ra, 

mặc dầu đã 10 năm rồi. 

-Vậy mẹ ông phải vào tù đúng không ? 

-Vâng, thưa thầy. Tòa xử bà 20 năm, nhưng đã giảm một nửa vì bà đã 

khai báo. Và năm 63 giảm đi một nửa nữa do sinh nhật của đức vua. 

-Nếu ông là người Thái, ông phải nói nhân ngày sinh nhật thứ 36 của 

đức vua . . . 

-Con xin lỗi, con chỉ được học có 4 năm, con không nói đúng nhưng 

con là người Thái. 

-Được rồi, cứ tiếp tục. 

-Mẹ con ở tù được 5 năm, sau đó bà trở về và làm việc trong lò sát 

sinh. Chúng con sống chung cho đến khi con 25 tuổi. Rồi phép lạ xẩy 

đến cho con. Thầy sẽ không tin đâu. 

Bảo Hy liếc mắt nhìn Pháp Hư xem phản ứng của ông. 

-Tiếp tục đi, tôi sẽ cho ông biết tôi tin hay không ? 

-Con có một giấc mơ lạ, ba đêm liên tiếp. Nó xẩy ra trong lúc con nửa 

mê, nửa tỉnh. Con mộng thấy trong một ánh chớp thầy và tu viện này. 

Hình ảnh rõ rệt đến nỗi con nhận biết tất cả. Sau đó con nghe có tiếng 

nói từ thinh không, không biết ai nói : 

-Bảo Hy cảnh mà ngươi thấy là tu viện Am Bá Vân và vị trụ trì là 

Pháp Hư. Hãy đi và xin phép được làm tu sinh ở đó. Tu viện ở về phía 
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Tây và ngươi phải đi bộ 15 ngày để đến đó. Ngươi phải thanh lọc tâm. 

Sau đó tiếng nói ngưng và con tỉnh dậy. 

Lúc đầu con không để ý, nhưng rồi  lần 2, lần 3 cũng thấy thế, con 

bảo mẹ, bà khuyên con hãy làm theo giấc mộng. Con bảo người chủ lò 

là con sẽ đi, nhưng ông ta ngăn con vì không có người nào thay thế. Cứ 

thế một năm trôi qua. Con lại có cơ hội khi mẹ con tái giá, chồng bà làm 

công việc của con, do đó con mới có thể đến được đây. 

-Mẹ ông bao nhiêu tuổi ? 

-Vào khoảng 45. 

-Ồ ! Vào tuổi này, người đàn bà có thể tái giá. 

-Vâng ! Cha ghẻ hơn con 2 tuổi. 

-Vậy là có nghĩa là mẹ ông cưới người bằng tuổi con. 

-Vâng ! Cha ghẻ là một người tốt, ông ta siêng năng và không nhậu 

nhẹt. 

Đại đức Pháp Hư tin những gì Bảo Hy nói, nhưng để chắc chắn ông 

phải kiểm chứng. Ông bước vào cảnh giới định và niệm thầm “cảm thọ”, 

và ông biết rằng những gì người đàn ông lạ nói đều là sự thật, trừ có một 

điều là ông ta là người Việt, chứ không phải là người Thái. Pháp Hư biết 

tại sao ông ta nói dối, nhưng nếu ông ta thực hành Thiền Minh Sát  

khiến tâm ông ta mở ra thì ông ta sẽ sợ những hành động thiếu đạo đức. 

-Con không hiểu tại sao tiếng nói đó bảo con rửa sạch tâm trí ở tu 

viện này ? Con phải làm gì khi con chả làm điều gì sai ? 

Người đàn ông vô minh không phân biệt được xấu và tốt. Lớn lên 

trong lò sát sinh, ông thấy trâu, bò bị giết hàng ngày ông cho đó là việc 

thường. 

-Hãy trả lời câu hỏi này : nếu không có duyên cớ thì làm sao lại có 

mộng ? 

-Con không làm gì nên tội, con không ăn cắp của ai, không đánh ai, 

không làm ai thương tổn cả. 

-Có thật không ? 

-Thật, con xin thề. 

-Tôi không thích thề, nếu ông nghĩ vậy cũng được, nhưng còn tiếng 

nói bảo ông phải rửa sạch tâm thì sao ? Chả lẽ không làm tội gì mà phải 

rửa sạch tâm ? 

-Đó là điều con muốn hỏi thầy. 
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-Vậy nay tôi bảo cho ông biết : những gì ông ông kể cho tôi nghe 

không phải là một giấc mộng. Đó là một dấu hiệu. Những người nhận 

được dấu hiệu này rất may mắn, vì không nhiều người nhận được. Nó 

giống như một người đã chết và trở lại bảo cho mọi người biết trong khi 

mình chết thế nào, địa ngục ra sao. Chúng ta chỉ có thể  nói là ông ta 

may mắn. 

-Sao thầy bảo người vào địa ngục là kẻ may mắn ? 

-Phải nói thế nào ? Ít có người có một cơ hội thứ 2 như vậy. Ông ta 

may mắn vì có cơ hội thanh lọc tâm ông. Sau khi tự mình nhìn thấy sự 

hiện hữu của địa ngục, ông ta không làm việc xấu nữa mà chỉ làm việc 

tốt. Và làm việc tốt ông ta không phải tái sinh vào những cảnh giới thấp 

kém sau khi chết. 

-Cảnh giới thấp là địa ngục có phải không ? 

-Cảnh giới thấp có 4 : địa ngục, ngạ quỷ, quỷ, súc sinh. Những kẻ làm 

xấu sẽ sinh vào những cảnh giới thấp. 

-Những hành động nào gọi là xấu ? 

-Phạm 5 giới : Cha mẹ ông có dẫn ông đến chùa để nhận 5 giới 

không ? 

-Chưa bao giờ, thưa thầy. Chúng con đi chùa chỉ để xem chớp ảnh. 

-Vậy thì ông không biết 5 giới là gì ? 

-Không. Xin thầy bảo cho con. 

-Hãy nghe cho kỹ 5 giới là : sát, đạo, dâm, vọng, tửu. 

Nghe Pháp Hư nói Bảo Hy thấy mình đã phạm 2 giới : sát và vọng. 

-Giết súc vật có phải là phạm giới không ? 

-Dĩ nhiên. 

-Vậy là con đã có tội, vì con giết trâu, bò hàng ngày trừ ngày nghỉ. 

Con tưởng chỉ có giết người mới là có tội. 

-Vậy, nay ông biết tại sao ông phải thanh lọc tâm ông có phải không ? 

-Phải, thưa thầy. 

Bảo Hy nhìn xuống sàn, mắc cỡ vì đã nói dối về gốc gác của mình. 

Ông im lặng hồi lâu rồi cuối cùng hỏi : 

-Thầy có nhận người không phải là người Thái làm tăng không ? 

-Tại sao không ? Tôi nhận người nào muốn làm tăng và có khả năng. 

-Khả năng gì ? 

-Không phải là người què, mù, điếc và sự cho phép của bố, mẹ, vợ. 
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-Nếu cha đã chết, không có vợ có được không ? 

-Mẹ có cho phép không ? 

-Thưa thầy có. 

-Trong trường hợp này thì được, sao ông hỏi vậy ? 

-Xin lỗi thầy, con đã nói dối. 

-Về cái gì ? 

-Con nói dối thầy con là người Thái. Cha mẹ con là người Việt, 

nhưng con đã được sinh ở Thái Lan. Vậy con là người Thái gốc Việt. 

-Nhưng tại sao ông lại nói dối ? 

-Nếu con nói thật sợ thầy không cho con làm tăng. 

-Ồ ! Tôi có hứa như vậy đâu. 

Pháp Hư chỉ muốn đùa, nhưng Bảo Hy coi đó là thật và hy vọng đó 

biến mất trong giây phút đó. 
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CHƯƠNG    II 
 

Bảo Hy ngồi xếp tròn một lúc lâu, lòng phân vân vì bị trụ trì ra mặt từ 

chối ông làm tăng. Ông thấy chân tê cứng và ông duỗi chân thẳng ra, 

nhìn trụ trì bằng đôi mắt tuyệt vọng, ông đang nghĩ cách làm sao để trụ 

trì nhận cho mình làm tăng. Càng nghĩ ông càng thấy buồn. Thấy Bảo 

Hy như vậy Pháp Hư thương hại : 

-Tôi chỉ đùa ông thôi, nếu ông muốn ta sẽ cho phép. Ông nói ông đã 

học xong lớp 4, vậy thì ông đã biết đọc, biết viết phải không ? 

-Dạ, con biết. 

-Ông phải thuộc lòng vài chữ Pali, nếu ông làm được, tôi sẽ cho ông 

làm tăng. 

-Thưa thầy phải mất bao lâu ? 

-Tùy theo trí nhớ của ông. Có thể từ 5 đến 7 ngày. Nếu không có thể 

cả tháng. Bây giờ tôi sẽ tìm một người giúp ông vì tôi không có thì giờ. 

Tôi phải dạy Thiền Minh Sát, tiếp khách đến thăm tu viện hàng ngày. 

Đôi khi tôi phải ra ngoài dạy pháp nếu có người mời, nếu tôi không đi 

họ sẽ kết tội tôi là lơ là bổn phận. 

-Người thầy nói ở đâu ? 

-Ở trong tu viện này, thị giả đi xem Pháp Bổn có ở trong phòng ổng 

không. 

Thị giả đi ra, một lúc sau trở lại với một ông tăng chừng 40 tuổi. 

Ông tăng quỳ lạy năm vóc gieo sát đất, hỏi : 

-Sư phụ gọi con có việc gì ? 

-Hãy dạy người này, ông ta muốn trở thành tăng. Ông dạy ông ta vài 

chữ Pali. Bảo Hy ! Đây là Pháp Bổn, hãy chào hỏi đi. 

Bảo Hy chắp tay lại, mỉm cười với ông tăng. 

-Ông phải dạy hắn quỳ ra sao. 

-Xin thầy đừng lo, con sẽ cố gắng làm tốt. Nhưng để ông ta ở đâu ? 

-Ở buồng ông đi, sau kỳ hạ sẽ có chỗ trống. Ngày kia kỳ hạ đã hết rồi. 

Quay lại Bảo Hy, Pháp Hư nói : 

-Ông sẽ không được thoải mái mấy trong 2 tuần tới. 

-Không sao thưa thầy. Con rất cám ơn thầy và thầy Pháp Bổn đã giúp 

con. 
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-Vậy là xong, đưa ổng về phòng ông, nếu có chuyện gì thì cho tôi biết. 

Bảo Hy hãy nghe lệnh của ông tăng này. 

Pháp Bổn quỳ lạy Pháp Hư ba lần và bảo Bảo Hy cũng làm vậy. Bảo 

Hy lễ rất vụng về vì ông chưa bao giờ làm vậy.  

 

Từ ngày đó ai đi qua phòng của Pháp Bổn đều nghe tóc, lông, móng, 

răng, da, bằng tiếng Pali. Pháp Bổn nhận xét về Bảo Hy tuy vụng về, 

nhưng biết vâng lời, trí nhớ tốt nên chỉ sau 4 ngày đã thuộc lòng những 

chữ Pali cần thiết. Vị trụ trì Am Bá Vân nghe Pháp Bổn tường trình thì 

rất hài lòng. 5 ngày trước khi kết hạ kết thúc, Bảo Hy được xuất gia; 

buổi lễ được cử hành ở Am Bá Vân. Pháp Hư chủ trì, 2 người xướng 

nghi thức là Pháp Bổn và Pháp Lân, có khoảng 25 ông tăng hiện diện 

làm chứng. Cả 25 ông tăng này đều thuộc tu viện Am Bá Vân. 

Ngày hôm ấy vị trụ trì không đi khất thực. Sau khi thực hành Thiền 

Minh Sát  ông sai người thợ hớt tóc đến cạo đầu Bảo Hy. Mới đầu ông 

ta cắt tóc ngắn, rồi rút ra một dao cạo. Khi dao chạm vào đầu Bảo Hy, 

ông rùng mình. Và nhớ đến cha mẹ, nhất là bố ông. Ông ước gì họ dự lễ 

này. Ông không biết cha ông ở đâu. Có lẽ ông đã sinh ở cảnh giới thấp 

hơn như lời vị trụ trì nói. Càng nghĩ ông càng thấy buồn. Nước mắt ông 

tuôn rơi. Ông khóc một lúc, người thợ hớt tóc vẫn tiếp tục. Vị trụ trì hỏi : 

-Vì sao ông khóc ? 

-Con nhớ tới cha mẹ. 

-Tại sao ? Cha ghẻ ông là người tốt vậy, mẹ ông sẽ hạnh phúc. 

-Vâng ! Nhưng con muốn mẹ con ở đây và thấy con mặc bộ áo vàng 

này. 

-Chắc chắn rồi mẹ ông sẽ thấy sau khi ông rửa sạch tâm ông, ông có 

quyền thăm bà. 

-Dạ ! Nhưng còn cha con, không biết ông sinh vào đâu ? 

-Đừng lo quá. Hôm nay là ngày của ông, ông phải nghĩ cho ông trước. 

Nếu ông nhẩy xuống ao sâu để cứu người thì ông phải biết bơi cái đã. 

Trong trường hợp của cha ông, nếu ông tập Thiền Minh Sát  và được 

hạnh phúc, ông có thể truyền hạnh phúc này cho cha ông, may ra có thể 

giảm sự đau khổ của ổng. 

Vừa nói trụ trì vừa đưa giấy lau mắt cho ông. 

-Thưa thầy có phải thế không ? 
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-Sao tôi phải nói dối chứ ? 

Bảo Hy sợ vị trụ trì nổi giận. 

-Con xin lỗi thầy, con sẽ cố gắng tập hết sức. 

-Tốt ! Hãy quên đi, không gì không làm được nếu cố gắng. 

Sau khi cạo đầu, trụ trì bảo ông đi tắm. 

Đêm đó, Bảo Hy đi đến phòng phương trượng với khay hoa, nến, 

hương để học Thiền Minh Sát. Đây là một tục lệ ở tu viện Am Bá Vân 

khi một ông tăng mới xin học pháp. Khi Bảo Hy tuyên bố mình sẽ học 

pháp thì Pháp Hư sẽ đích thân truyền dạy. Ông là một người có nhiều 

kinh nghiệm về Thiền Minh Sát. Khi vừa mới thọ giới ông đã đắc thần 

thông nhờ định lực. Nhưng những quyền năng này không dẫn tới giải 

thoát. Khi ông 45 tuổi ông tìm kiếm một người thầy có thể chỉ dẫn cho 

ông, và ông đã học được Thiền Minh Sát từ vị sư trong rừng. Và ông 

thầy đây là pháp cao cả nhất, lúc đó ông mới hiểu lời Phật nói : 

-Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất làm cho các ông diệt 

khổ và vào được Niết bàn, đó là Tứ Niệm Xứ. 

May mắn là ông gặp được bạn tốt có đủ 7 đức tính của người bạn : 

đáng yêu, đáng kính, có văn hóa, một người khuyên bảo, một người biết 

lắng nghe, có thể diễn tả những giáo lý xâu xa, không bao giờ khuyến 

khích không có lý do. Ông tập Thiền Minh Sát với vị ấy một năm. Và 

ông đã đạt được sự an bình. Lòng ông tràn đầy yêu thương và ông muốn 

mọi chúng sinh trôi lăn trong vòng sinh tử sẽ đạt được trạng thái hạnh 

phúc. Do đó ông biến đổi tu viện Am Bá Vân thành trường dạy Thiền 

Minh Sát. Ông dạy chư tăng và những người học cách đi, đứng, nằm, 

ngồi, ăn ,uống, ngủ, đi tiểu, đi đại tiện, sao cho mọi hành động đều có sự 

tỉnh thức. Am Bá Vân là nơi mọi người tìm thấy sự bình an cho tâm hồn. 

Trước khi dạy pháp thì ông hỏi ông tăng mới : 

-Pháp Bổn đã dạy ông một chút có phải không ? 

-Dạ ! 

-Ông ta dạy ông cái gì ? 

-Ông ta dạy con như thầy dạy con. 

-Tôi chưa dạy ông mà. 

-Có chứ thầy dạy con vâng lời ông ta, ông ta dạy con vâng lời thầy. 

-Tôi muốn nói Thiền Minh Sát cơ. 

-Dạ, chưa. 
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-Tốt, bây giờ hãy đứng dậy. Tôi sẽ dạy ông thiền hành trước. Có 6 

giai đoạn trong thiền hành. Giai đoạn 1 ông niệm 1 lần, giai đoạn 2 ông 

niệm 2 lần v . v.  . . giai đoạn 6 ông niệm 6 lần. Mỗi giai đoạn có kèm 

theo sati. 

-Thưa thầy sati là gì ? 

-Sati là sự tỉnh thức, không có sati thì mọi cố gắng cũng là không. 

Ông hiểu chưa ? 

-Dạ, xin thầy dạy cho con 6 giai đoạn đó hôm nay, con sẽ không làm 

phiền thầy nữa. 

-Chúng ta không làm thế được, mỗi giai đoạn phải học trong 1 ngày. 

Đừng vội khi học Thiền Minh Sát tâm ta phải yên tĩnh. Bây giờ tôi sẽ 

biểu diễn giai đoạn 1 của Thiền hành. Ông phải đứng thẳng, để 2 tay ra 

sau lưng, ngang với eo, tay trái trong tay phải. 

Ông tăng mới làm như lời chỉ, nhưng tay mặt nằm trong tay trái. 

-Không đúng. 

Pháp Hư đặt tay trái trong tay phải, và nói : 

-Bây giờ niệm 5 lần “Đứng”, mỗi lần thở thật sâu, và tỉnh thức từ đầu 

đến chân, và từ chân lên đến đầu. Hãy làm thử đi ! 

Bảo Hy vâng lời, vị trụ trì rất bằng lòng. 

-Tại sao lại niệm 5 lần “đứng” ? 

-Vì trong sách nói : tóc, lông, móng, răng, da. 

Tốt lắm ta niệm 5 lần và quan sát những thành phần này.  Có trường 

dạy khác, nhưng mục đích cũng là để giải thoát.  Chúng ta bắt đầu đi, 

bây giờ sự tỉnh thức của ông để ở đâu ? 

-Ở gót chân. 

-Được rồi, ở giai đoạn 1, ông bước chân phải ra trước và niệm. Chân 

phải bước như thế, rồi ông để sự tỉnh thức vào chân trái và niệm chân 

trái bước như thế. 

Pháp Hư bước 4, 5 bước làm mẫu rồi bảo Bảo Hy bước theo. 

-Đừng ! Đừng, đừng bước nhanh quá, phải bước chậm rãi như tôi chỉ 

cho ông. 

-Sao lại bước chậm thưa thầy, như vậy không tự nhiên. 

-Bước chậm để tìm sự thực. Nếu ông bước nhanh, sự thực sẽ bị che 

dấu bởi động tác, ông có hiểu không ? 

-Thế nào là sự thực ? 
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-Nếu ông muốn biết ông phải thực hành : thiền hành và thiền tọa hết 

sức. Ông phải tỉnh thức trong mọi tư thế. Khi sự tỉnh thức của ông khá 

rồi thì ông sẽ hiểu sự thật là thế nào. 

-Điều đó có phải là sự tỉnh thức của con không tốt chăng ? Tinh thần 

con tốt lắm mà, không có vấn đề gì hết. 

-Tôi không nói là ông có vấn đề về tinh thần, nhưng là thầy thì gặp 

người điên thì không dạy, tôi đã gặp trường hợp như vậy. Tháng trước 

có một bà giáo là trợ giảng tới đây học Thiền Minh Sát với Pháp Bổn, 

sau 3 ngày bà ta múa hát cả ngày. Thân nhân bà hoảng sợ muốn bà 

ngừng lại, nhưng bà không ngừng được. 

-Thân nhân bà phải làm sao thưa thầy ? 

-Họ muốn tôi chữa cho bà, nhưng tôi không phải là một nhà tâm lý, 

tôi đề nghị họ đưa vào nhà thương điên. 

-Bà có chịu đi không. 

-Họ nói với bà là họ đưa bà tới một tu viện khác tha hồ ca múa. 

-Sao người điên không học được Thiền Minh Sát ? 

-Tôi không trả lời ông, ông tự tìm biết sau khi tập Thiền Minh Sát. 

Tôi báo cho ông biết là sự nghi ngờ là một trở ngại cho sự thực tập. Do 

đó, ông chỉ tập trung trên sự thiền định. Nếu ông làm được, thì sự nghi 

ngờ sẽ biến mất. 

-Vâng, con sẽ tập và sẽ tiến bộ mau. 

-Ông đi độ 3 thước thì ngừng lại và niệm “Đứng” năm lần và rồi quay 

lại và niệm 4 lần. 

Bảo Hy làm theo và không gập khó khăn gì. 

-Ngày mai tôi sẽ dạy ông ngồi thiền và giai đoạn 2 của thiền hành. 

Bây giờ ông hãy trở về phòng và tập đi trong một giờ. Khi nằm ngủ ông 

nằm nghiêng về bên phải, để tay lên bụng và để ý đến sự phồng lên và 

xẹp xuống, niệm “phồng” và “xẹp” cho đến khi ngủ. Bây giờ ông có thể 

đi. 

-Xin cám ơn thầy đã dạy con với lòng từ bi, bác ái. 

Nói xong rồi ông tăng mới, quỳ lạy 3 lần. Ông niệm trái, phải khi đi 

về phòng của Pháp Bổn. Trong tai ông còn văng vẳng tiếng vậy, rồi của 

Pháp Hư. 
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CHƯƠNG   III 
 

Bảo Hy về phòng vui vẻ. Sau khi rửa tay, chân và niệm một mình. 

Những ông tăng trú ở tu viện Am Bá Vân sẽ phải tụ họp ở niệm Phật 

đường và tụng giới luật trong những ngày lễ Phật giáo. 

Pháp Bổn đã trao cho ông một đồng hồ báo thức và bảo : 

-Hãy giữ lấy để đánh thức ông. Nó chỉ cần thiết lúc đầu. Sau này khi 

ông tập khá Thiền Minh Sát rồi thì ông tự biết thời gian và không cần 

nó nữa. 

Thật là lạ, khi mới nghe Bảo Hy không tin, nhưng dần dần ông tự 

thấy đúng như vậy. 

Rồi Pháp Bổn chỉ cho ông tăng mới cách dùng đồng hồ báo thức và 

rồi ông nằm nghiêng mà ngủ. 

Bảo Hy để đồng hồ một giờ để thực hành thiền hành. Ông đi tới và đi 

lui trong phòng dài chừng 3 thước. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm 

ông ngưng sự thiền hành lại. Ông lại để báo thức lúc 4 giờ sáng và đi 

ngủ. Đồ ngủ của ông gồm một cái gối, một manh chiếu, một cái mền. 

Ông trải chiếu cạnh Pháp Bổn và tắt đèn. Ông nằm  dưới mền và đặt tay 

phải lên bụng. Ông cảm nhận sự phồng, xẹp của nó và niệm thầm 

phồng-xẹp và trong giây lát ông rơi vào giấc ngủ, không biết rơi vào 

phồng hay xẹp. 

Chuông đồng hồ reo vang, tiếp theo là tiếng chuông của tu viện. Tiếp 

theo đó là tiếng chó sủa. Bảo Hy giật mình nhưng vẫn buồn ngủ. Buổi 

sáng sớm trời rất lạnh, nằm nướng dưới mền vẫn thích hơn. Ông tăng 

mới giơ tay tắt đồng hồ báo thức, định ngủ nữa, nhưng như có một tiếng 

nói cảnh báo ông : 

-Bảo Hy, nếu ông lười biếng như thế thì không thể nào thanh lọc tâm 

ông được. Ông phải đi con đường đúng đắn. Hãy thức dậy và thực hành 

thiền hành. 

Bảo Hy nhận thấy tiếng nói bí mật này y hệt tiếng nói ông đã nghe 

năm ngoái. Ông vội vàng trở dậy, đánh răng, niệm kinh và thực hành 

thiền hành. 

Pháp Bổn đã đi đến niệm Phật đường, ông muốn ông tăng Việt tự 

mình một cõi tu tập. Tiếng cú kêu trong rừng không làm trở ngại ông vì 
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ông niệm tiếng cú kêu trong rừng.  Và khi nghe tiếng chó sủa, ông niệm 

tiếng chó sủa và hú. Đang khi ông tập thiền hành, thì ông thấy bụng sôi 

lên. Ông không quen nhịn đói. Ông đã ăn từ trưa hôm qua. Ông đi trung 

tiện nhưng không biết phải niệm làm sao vì thầy không dạy ông. Pháp 

Hư chỉ dạy ông niệm đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, đi tiêu, đi tiểu chứ 

không dạy đi trung tiện. Ông làm vài lần. Ông không hiểu đó là công 

việc của thân thể, việc này xẩy ra cho mọi người tập Thiền Minh Sát. 

Vào 6 giờ, Bảo Hy và 4 ông tăng đi khất thực cùng Pháp Bổn. Trụ trì 

giới hạn các nhóm từng 5 người, khuyến khích họ truyền pháp trong 

vùng. Khi khất thực trở về, họ đến thiền đường và dùng bữa với các vị 

tăng khác. Trụ trì đi khất thực với một thị giả. Ông chỉ ăn một bữa, trừ 

những ngày lễ ông ăn thêm bữa trưa khi các Phật tử đến cúng dường chư 

tăng. 

Khi chư tăng ăn xong, thực phẩm dư thừa được chia làm 2 phần : một 

phần cho những người dọn dẹp, một phần cho chư tăng. Nếu không đủ 

ăn thì đầu bếp của tu viện sẽ cung cấp thêm. Việc bếp nước là một vấn 

đề trọng đại của thiền viện, vì hàng ngày có nhiều người thường đến tu 

viện học thiền. Họ đến tu viện từ nhóm từng nhóm từ 1 trăm người hay 

hơn. Họ được cung cấp ăn ở. Họ rất biết ơn sự từ bi này và không ai 

không muốn trở lại.  

 

Bảo Hy thực hành thiền hành sau đó đi tắm và đến học pháp ngồi 

Thiền. 

-Ông sao rồi ? Tối qua có ngủ ngon không ? 

-Dạ ! Tốt. 

-Ông có biết mình ngủ lúc Phồng hay Xệp không ? 

-Dạ không ! 

-Không sao ! Ông hãy cố gắng đêm nay. 

-Một ông tăng tốt không nói chơi với thầy mình. 

-Sao thầy biết ? 

-Sao tôi lại biết ? 

Pháp Hư mỉa mai, Bảo Hy không ngăn được nghĩ ngợi thầm : Có lẽ 

ông là La Hán chăng ? 

-Tôi không phải là thánh cũng không phải là La Hán. Đừng ngạc 

nhiên tại sao tôi biết. Nếu ông tập Thiền Minh Sát  tốt, ông cũng sẽ làm 
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được như vậy, không khó khăn gì. Bây giờ ông có cảm giác phồng-xẹp 

khi thở không ? 

-Chỉ thấy phồng thôi, còn xẹp thì không rõ rệt, thưa thầy. 

-Hãy cố gắng lên ! Khi tâm ông tỉnh giác hơn bây giờ thì ông sẽ thấy. 

Đi, đứng, nằm, ngồi, hít, vào, thở ra  . . . là những tác động của thân. 

Thân đây là chỉ thân ông. Cách ông thực hành về niệm sáng nay không 

đúng, vì nó không phải là sự tỉnh thức trong thân mà là ngoài thân. Do 

đó không thể gọi là sự tỉnh thức thân trong thân. Ông còn nhớ sáng nay 

ông niệm gì không ? 

-Dạ ! Có. Con niệm gà gáy, chó sủa. 

Bảo Hy nghĩ thầm mình còn niệm “tôi đi trung tiện” không biết thầy 

có biết không ? 

-Sao tôi lại không biết chứ ! Nhưng đó đều không đúng. 

-Con niệm một mình sao thầy biết, hơn nữa con niệm ở trong phòng 

con mà ? 

-Tôi biết vì tôi niệm thọ. Chữ thọ này đáng giá cả triệu đồng. Đừng 

nghĩ là việc này vô lý. Nếu ông tập Thiền Minh Sát đến trình độ cao 

nhất và ông có thể dùng thọ này trong nhiều lợi ích. 

-Có thể dùng thọ này để đọc số trúng xổ số không ? 

-Chắc chắn rồi ! Nhưng không ai dùng cách này cả. Tập Thiền Minh 

Sát để trừ tham, sân, si. Nếu ông đọc được số trúng của xổ số thì đó là 

tham trái với mục đích của pháp Thiền Minh Sát. 

-Vâng, thưa thầy ! Con đã hiểu rồi, xin thầy giảng thêm về sự tỉnh 

thức trong thân. 

-Bây giờ trước khi ông hiểu chuyện này, ông phải hiểu 12 xứ đã. 12 

xứ gồm sáu căn và sáu trần. 6 căn là : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 trần 

là : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mắt nhìn sắc, tai nghe thanh, mũi 

ngửi hương, .  .  .  Ông thấy lưỡi làm gì ? 

-Thưởng thức bữa cơm. 

-Không đúng, nói lại. 

-Răng. 

-Không đúng, tiếp tục. 

-Con không biết. 

-Khi ông ăn, ông thấy bữa cơm nhạt hay mặn thì ông nói sao ? 

-Ngon, thưa thầy. 
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Không chịu được nữa Pháp Hư cho câu trả lời : 

-Đó là vị, còn thân biết gọi là xúc, còn ý biết gọi là pháp. 

-Cảm ơn thầy, bây giờ con hiểu rồi. 

-Bây giờ hãy chỉ cho tôi 6 trần ? 

-Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

-Vậy 6 căn ở ngoài cơ thể sao ? 

-Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

-Khi căn và trần gặp nhau,  ông biết chúng phản ứng như thế nào và 

ông niệm thế ấy. 

-Vậy có thể hiểu niệm là ghi nhận không ? 

-Phải đó, khi ông nghe gà gáy, chó xủa . . . ông chỉ ghi nhận “nghe”, 

không khám phá cái gì, hay của ai. Những gì mắt thấy, ông chỉ “nhìn” 

không thôi. Khi ông muốn đánh “rắm”, ông chỉ niệm “nghe”  .  .  . Nếu 

khi ông  ngửi, ông niệm thế nào ? 

-Nếu là của con, con niệm “thơm”, nếu là của người khác, con niệm 

“thối”. 

Pháp Hư cười : 

-Tốt lắm, câu trả lời rất hay. 

Sau khi cười đã rồi, Pháp Hư nói : 

-Tôi không biết là ông ngoan ngoãn hay cứng đầu nữa, là khéo léo 

hay ngu đần. 

-Con không khéo cũng không ngu. 

-Phải, tôi nghĩ rằng ông khéo léo và hy vọng ông khéo mãi. 

-Cảm ơn thầy. 

-Bây giờ ông đã hiểu rõ 12 xứ trong và ngoài. Khi thực hành ông có 

thể niệm. Nhớ kỹ ông không khám xét mà chỉ biết thôi. 

-Tại sao chúng ta không thể khám xét, thưa thầy ? 

-Vì khi ông niệm “thơm” là ông tham và khi ông niệm “thối” là ông si. 

Do đó ông chỉ niệm “ngửi”. Ông có hiểu không ? 

-Vâng, con hiểu. 

-Bây giờ nghe một con chim hót, ông niệm sao ? 

-Nghe. 

-Sao ông không niệm nghe chim hót? 

-Vì không phải là sự tỉnh thức trong thân. 
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-Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ học ngồi thiền. Ông phải thực hành liên 

tục để tỉnh thức trong mọi hoạt động khi căn tiếp xúc với trần. Sau khi 

thiền hành, ông niệm 5 lần “đứng” rồi niệm “ngồi” và ông từ từ ngồi 

xuống theo thế liên hoa. Để tay phải trên tay trái trong lòng. Thân thẳng, 

lưng thẳng, từ từ nhắm mắt lại, thở sâu, tâm đặt ở rốn vào khoảng chu vi 

2 tấc quanh rốn. Niệm phồng, xẹp khi bụng lên xuống. Ông không để 

cho tâm đi lang thang : chú ý trên sự lên xuống của bụng. Vì tâm khó trị 

nên Đức Phật đã ví nó như con khỉ. Con khỉ không ở yên một lúc nào, 

trừ phi nó ngủ, nhưng nó ngủ cũng ít. 

-Thầy giảng nhiều quá sợ con không hiểu hết. 

-Không sao, sau này ông sẽ hiểu, bây giờ ông có thấy phồng, xẹp 

không ? 

-Có. 

-Cái nào thấy trước ? 

-Phồng. 

-Đúng rồi, ai nói xẹp thấy trước là sai. Phải có phồng lên rồi mới có 

xẹp xuống chứ ? Những gì ông nghe hay ngửi hãy niệm như tôi đã dạy. 

Nhớ kỹ đừng kiểm soát. Ông sẽ ngồi 40 phút, lúc nào xong tôi sẽ bảo. 
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CHƯƠNG   IV 
 

40 phút có vẻ như rất lâu đối với Bảo Hy. Ông có thể tỉnh thức với sự 

phồng-xẹp lúc đầu, nhưng sau đó thấy khó khăn vì động tác xẩy ra quá 

nhanh khiến ông khó theo rõi. Ông thấy không tự nhiên. Ông muốn đi 

trung tiện, ông muốn kiểm soát nó. Ông không muốn đánh rắm trước 

mặt trụ trì. Nhưng ông càng cố thì lại càng tệ hơn. Ông lo lắng đến nỗi 

không chú ý đến phồng-xẹp nữa. 

-Đừng cố gắng đè nén nó. Đó là hiện tượng tự nhiên. Ông chỉ cần 

niệm “nghe” hay “ngửi” là được rồi. 

Ông tăng mới cảm thấy được an ủi. Ông để tự nhiên và quay lại chú ý 

đến phồng-xẹp. Sau một lúc ông cảm thấy đau toàn thân, nhất là ở chân. 

Ông nhớ lại thầy ông đã dạy : 

-Ông đang tỉnh thức trong cảm giác, đừng động đậy bằng cách này 

ông sẽ hiểu sự thực. Quan sát sự đau đó và ông niệm “cảm thấy đau”. 

Rồi quay lại phồng-xẹp và quên đau. 

Ông tăng mới như sống lại, ông được sự giúp đỡ của vị trụ trì đọc 

được tư tưởng ông. Ông không lo lắng nữa và cố gắng làm thật tốt. Pháp 

Hư muốn ông tăng tập một mình do đó ông đi lên gác. Bảo Hy không 

biết thầy mình đã đi, ông để ý đến phồng-xẹp nhiều hơn. Nhưng rồi ông 

kiệt sức, từ từ để chân trái lên trên chân phải, ông thấy khá hơn và mừng 

là không thấy thầy mắng mình. Ông tăng mới cảm thấy kiêu hãnh, và 

khái niệm cái “ngã” dần dần xuất hiện. Vì ông nghĩ là ông đã thực hành 

đúng. Tâm ông rối bởi vì bản chất của nó là không an. Trong vài phút 

khi vị trụ trì không có mặt, ông tăng mới nghĩ đến những chuyện khác 

không để ý đến phồng-xẹp. Mười phút trôi qua, và trụ trì trở lại để kiểm 

soát. 

-Ồ ! Ông thích nghĩ ngợi sao ông không niệm “bất an”. 

Bảo Hy ngừng suy nghĩ và niệm “bất an” nhiều lần rồi quay lại với 

phồng-xẹp. Nhưng chân càng cảm thấy rất đau như bể thành muôn mảnh, 

ông định đổi thế ngồi. 

-Đừng làm vậy, hãy niệm “hãy kiên nhẫn” và trở về với phồng-xẹp. 

-Không chịu nổi thưa thầy.  
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Bảo Hy nói thầm vì ông biết thầy ông có thể đọc được tư tưởng của 

ông. 

-Ông phải cố gắng dù có mất mạng. 

-Nhưng con không muốn chết. 

-Không ai muốn chết cả, nhưng hết đời vẫn phải chết, ông có thể chọn 

kiếp sống vui hay buồn. 

-Con chọn kiếp sống vui. 

-Tốt. Vậy ông phải can đảm cho xứng danh là Phật tử. Ông phải hiểu 

đây là tỉnh thức trong cảm giác. 

-Thưa thầy có phải cảm giác là thương hại không ? 

-Không, cảm giác có 3 loại : khổ, lạc, xả. Ông phải niệm cái gì ông 

thấy. Khi ông thấy khổ : ông niệm “khổ”, khi thấy vui ông niệm “lạc”, 

khi ông thấy không khổ, không vui ông niệm “xả”. Điều này có nghĩa là 

ông phải tỉnh thức trong mọi lúc. Ông không được kiểm soát nó và dính 

vào nó.  

Ông tăng mới cố gắng tỉnh thức để đè nén sự đau đớn xuống, nhưng 

càng cố gắng tỉnh thức thì càng đau. Bảo Hy tưởng như sắp chết. Ông cố 

hết sức dù mất mạng, và ông quên đau chỉ chú trọng đến phồng-xẹp. 

-Bây giờ đã hết giờ. Ông hãy niệm “tôi muốn thư giãn”, rồi mở mắt 

từ từ và niệm “nhìn”. 

Như tiếng vang từ trời, tiếng vị trụ trì đã chấm dứt cuộc chiến với đau 

khổ. Ông làm theo lời và từ từ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt hiền từ của 

Pháp Hư. Lòng ông mừng muốn khóc, ông quỳ lạy trụ trì để cảm ơn. 

Luân lý, định, tuệ đã rửa sạch tâm ông. 

-Bây giờ hãy đánh giá thực tập của ông. Ông sẽ nghỉ ngơi ở phòng 

ông. Tối nay tôi sẽ dạy ông giai  đoạn 2 của thiền hành. 

-Vâng ! Nhưng có câu hỏi : Tại sao tâm con bất an ? Sao trong thiền 

con nghĩ nhiều thế ?  Khi không thiền thì con chẳng nghĩ gì cả ? 

-Đó là bản chất của tâm. Phật gọi nó là con khỉ. Đấy là lý do tại sao ta 

phải tu tâm. 

-Và tại sao tâm con bất an khi tập thiền ? 

-Tâm vốn bất an dù có thiền hay không, vì dụng của nó là tỉnh thức 

khi căn tiếp xúc với trần. Ông cảm thấy nó phóng đãng khi ông tập thiền 

vì ông tập tỉnh thức để điều khiển nó, buộc nó chỉ nghĩ đến một việc nên 

nó cố chống lại. Ông có hiểu rõ điều này không ? 
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-Dạ vâng. Cám ơn thầy đã giảng rõ. 

Pháp Hư cảm thấy rất biết ơn Pháp Bổn đã dạy cho ông tăng mới lễ 

phép hơn. 

-Thưa thầy, còn một điều nữa con không hiểu là tỉnh thức trong cảm 

giác ? Thầy bảo con không được dính vào vui hay khổ có nghĩa là thế 

nào ? 

-Điều đó có nghĩa là cảm giác là vô thường, vô ngã, áp chế, cũng như 

các điều kiện khác đều qua các giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt. Do đó 

không chấp vào cái gì cả. Bổn phận của ông chỉ là quan sát tỉnh táo và 

ông sẽ thấy sự kiện ấy biến đổi. Thí dụ khi ông ngồi thiền, ông thấy đau. 

Ông niệm “thấy đau” một lúc rồi ông quên nó và rồi nó sẽ biến mất. 

-Có phải khi niệm “thấy đau” thì đau tan biến mất phải không, thưa 

thầy ? 

-Không phải ! Nhiều người đã hiểu lầm niệm “thấy đau “ thì đau sẽ 

hết. Sự thực đau sẽ hết dù có niệm hay không, vì nó phải theo tiến trình : 

thành, trụ, hoại, diệt. Chúng ta không kiểm soát được, điều chúng ta có 

thể làm được là nhận diện nó và để nó đến rồi đi. 

Bỗng nhiên Pháp Hư thấy thị giả của mình thập thò ở cửa. 

-Xóm Chài, có chuyện gì ? 

-Có 3 người ở Na Hồng muốn học Thiền Minh Sát. 

-Cho họ vào. 

Bảo Hy thấy có khách định đi, nhưng trụ trì bảo ông ở lại. Vài phút 

sau, một người đàn ông trung niên bò vào tay bưng một khay hoa, nến, 

hương, theo sau là 2 người bạn cùng tuổi. 3 người nói họ muốn học 

Thiền Minh Sát. 

Pháp Hư ra lệnh cho Bảo Hy thiền hành và tập ngồi thiền. Ông tăng 

mới cảm thấy mình vụng về, ông mới học thiền được 2 ngày trước thôi. 

Tuy nhiên ông hết lòng dạy cho đến khi 3 người thiền hành được, và tập 

ngồi thiền. 

-Bây giờ các ông đi ăn trưa ở nhà bếp. Sau đó các ông tự tập ở phòng 

các ông. Các ông đã có chỗ ở chưa ? 

-Không, thưa thầy, chúng con vừa tới. 

-Xóm Chài, đi xem có chỗ nào trống không ? 

-Không, thưa thầy ! Con vừa xem xong. 
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-Trong trường hợp này các ông phải ở giảng đường vậy. Tôi sẽ bảo 

trẻ mang mền tới. Các ông ở lại đây bao nhiêu lâu ? 

-3 ngày, thưa thầy. Sau khi biết nguyên tắc, chúng con sẽ tự tập lấy ở 

nhà. 

-Sao các ông không ở lại 7 ngày ? 3 ngày không đủ đâu. 

-Chúng con không thể làm được. Thưa thầy chúng con là thầy giáo, 

chúng con phải dạy học sinh. Đây là ngày nghỉ của chúng con. 

-Các ông chỉ nghỉ 3 ngày thôi ? 

-Chúng con có 15 ngày nhưng muốn đến đây 3 ngày cuối. 

-Tôi hiểu, nếu các ông cố gắng tập, thì các ông sẽ đạt được lợi ích 

trong 3 ngày. Tên ông là gì ? Nếu chúng ta gặp lại nhau tôi sẽ biết cách 

mà xưng hô. 

-Con là Si, hiệu trưởng. 

-Con là Bốn, ông này là Rô, chúng con chỉ tháp tùng thầy hiệu trưởng. 

-Ồ, hai ông chỉ là người đi theo, tôi tưởng các ông đến đây để tập 

thiền chứ. Nhưng các ông đã đến đây thì các ông phải tập cho tốt. Xóm 

Chài hãy dẫn họ đến nhà bếp. 

Và ông quay lại bảo họ : 

-Hãy theo người trẻ này dùng bữa rồi sau đó tự tập thiền, nếu có vấn 

đề gì thì lại bảo tôi. 

Ba người đàn ông quỳ lạy Pháp Hư và Bảo Hy 3 lần, rồi theo thị giả 

đi ra. 

-Bây giờ, Bảo Hy, ông hiệu trưởng sẽ trúng số độc đắc, ông có tin 

không ? 

-Sao thầy biết ? 

-Nhờ “cảm thọ” mà biết, ông ta sẽ trở lại sau 7 ngày về nhà. 

-Thầy sẽ bảo cho ông ta biết tin này không ? 

-Không, nếu không ông ta sẽ không chú ý trong sự luyện tập thiền 

được. 

-Thưa thầy con có đạt được thọ không ? 

-Tùy theo nhân quả. Nếu ông chăm và cố gắng thì có lẽ sẽ được. 

-Ngoài thầy có ai khác đắc “cảm thọ” không ? 

-Có chứ, nhưng ít thôi. Không quá khó đâu ! Như bà Lâm chẳng hạn, 

bà mù chữ chẳng biết hành thiền hay thiền định là gì cả, nhưng bà có 

lòng tin. Đó là một chuyện rất dài. Tôi sẽ kể cho ông một ngày nào đó. 
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Đừng quên mục đích chính của ông tới đây là rửa sạch tâm. Những 

chuyện khác chỉ là những phó sản thôi. Bây giờ, ông có thể đi độ ngọ, 

nếu không họ chờ đợi ông. Đã 11giờ 15 rồi. 

Sau bữa ngọ, 3 thầy giáo theo trẻ dẫn đến giảng đường. Mỗi thầy có 

mang theo một túi nhỏ có đựng quần áo. Trẻ dẫn 3 thầy tới giảng đường 

và đưa mền gối, và để họ tự tu tập. Thầy hiệu trưởng bắt đầu thực hành 

thiền hành, trong khi 2 vị thầy kia đang sửa soạn chỗ ngủ. Ông Bốn nói : 

-Tôi muốn nghỉ một lát, ông tập một mình có gì phiền không ? 

-Tôi không phiền đâu, nếu các ông ngủ. Tôi rất mừng các ông đã tháp 

tùng theo tôi đi tới đây. Tôi không muốn bỏ phí cơ hội. Các ông không 

thấy lạ là có nhiều người đến đây đến nỗi không còn chỗ trống sao ? 

Chúng ta còn có nhiều thời gian để ngủ, tốt nhất là học thêm kiến thức 

khi ở đây. 

Ông ngừng nói và bắt đầu tập thiền hành. 2 ông thầy giáo nhìn nhau 

và họ cũng bắt đầu tập đi. Cả buổi trưa cho đến 6 giờ chiều, bất cứ người 

nào đi ngang giảng đường đều thấy 3 thầy giáo đi lên đi xuống không 

nghỉ. 

Vị trụ trì áp dụng “cảm thọ” để kiểm soát sự thực tập của họ. Và thấy 

rằng họ sung sướng với pháp đến nỗi không ngừng được đi. Ông tới 

giảng đường để giúp họ. Thấy trụ trì tới, 3 thầy giáo quỳ lạy. 

-Các ông thấy thế nào ? Đi 6 tiếng các ông không mỏi sao ? 

-6 tiếng, con không biết thưa thầy. Con sung sướng đến quên cả ngồi 

thiền. Nếu thầy không đến có lẽ chúng con sẽ đi đến sáng. 

-Chắc chắn rồi, vì các ông đều vui với pháp. 

-Vậy có tốt không ? 

Ông Rô hỏi lần đầu tiên khi tới tu viện. 

-Không phải thế, sự chú ý không bằng sự cố gắng. Sự tỉnh thức phải 

quân bằng. Bây giờ các ông hãy ngồi thiền một giờ. Sau đó đi tắm và 

gập tôi lúc 8 giờ. 

3 người quỳ lạy, và làm như lời. Trụ trì ở lại một lúc, khi thấy họ làm 

đúng, ông trở về phòng.  

Đêm đó khi Bảo Hy đến phòng trụ trì, ông thấy 3 ông giáo đang nói 

chuyện với trụ trì. Họ quỳ lạy ông khi ông tới. Rồi trụ trì hỏi ông hiệu 

trưởng : 

-Ông ngồi thiền thế nào ? Có nhận thấy phồng-xẹp rõ ràng không ? 
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-Vâng ! Nhưng con cảm thấy đầy bụng, muốn trung tiện. 

-Ông làm gì ? 

-Con để tự nhiên. 

-Ông có niệm không ? 

-Có, con niệm “nghe” hay “ngửi”. 

Trụ trì hỏi ông Bốn : 

-Còn ông ? 

-Cũng như thầy hiệu trưởng. 

Pháp Hư cũng hỏi ông Rô cùng câu hỏi. 

-Con ngủ ngồi, nước miếng chẩy ra từ mồm con. 

Tất cả mọi người đều cười. Pháp Hư phỏng vấn 3 thầy giáo với sự có 

mặt của Bảo Hy, vì ông muốn dạy Bảo Hy một cách gián tiếp. Ông nhìn 

ông tăng mới như muốn nói : 

-Bảo Hy, ông thấy không, không ai có vấn đề như ông. 

Bảo Hy như đọc được tư tưởng của thầy : 

-Họ có học, thưa thầy. Con chỉ học có 4 năm sao so sánh với họ được 

chứ ? 

Vị trụ trì vui vẻ vì học trò mình hình như đọc được tư tưởng mình. 

Ông đùa học trò : 

-Bảo Hy, tôi nghĩ là ông đã đắc “cảm thọ” rồi. 
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CHƯƠNG   V 
 

Bảo Hy cười rạng rỡ vì ông biết rằng vị trụ trì chỉ đùa thôi. Ông cảm 

thấy rất sung sướng, vì ít nhất đó là dấu hiệu ông có thể đạt được sự 

“cảm thọ” một ngày nào đó. Vị trụ trì có kể bà Lâm mù chữ, so với bà 

thì ông còn hơn nhiều : vừa biết đọc, biết viết lại có thể thiền hành, ngồi 

thiền nữa. Ông còn đang chìm đắm vào những tư tưởng này thì Pháp Hư 

nói : 

-Bây giờ tôi sẽ dạy các ông giai đoạn 2 của sự thiền hành. Bảo Hy 

chúng ta phải niệm mấy lần trong giai đoạn 2. 

-2 lần cho giai đoạn 2; 3 lần cho giai đoạn 3. 

-Phải rồi ! Trong giai đoạn 2 lần thứ nhất ông niệm “nhấc chân lên” 

và lần thứ 2 ông niệm “để chân xuống”. Khi niệm “nhấc chân lên” ông 

nhấc chân phải lên cao chừng 3 phân, rồi đưa ra trước không niệm. Ông 

sẽ thấy việc này khó làm, do đó tôi mới bảo giai đoạn 2 này là giai đoạn 

khó tập nhất. Sau đó ông niệm ”đặt chân xuống” và từ từ đặt chân xuống 

sàn. Và rồi ông đặt sự tỉnh thức lên chân trái và cũng làm như đối với 

chân phải. Khi ông đi được 3 thước và ông niệm “đứng” năm lần. Rồi 

ông niệm “quay lại” bốn lần và quay lại. 

Pháp Hư bước làm mẫu 4, 5 bước rồi bảo ông tăng mới và 3 thầy giáo 

làm theo. 3 vị thầy giáo làm một cách dễ dàng, còn Bảo Hy thì thấy khó 

vì ông toát cả mồ hôi. Ông muốn tranh luận với thầy : thầy bảo mỗi giai 

đoạn phải học một ngày, nay lại cho 3 vị thầy giáo này học 2 giai đoạn 

trong 1 ngày ? Tiếng thầy vọng đến tai ông : 

-Họ đã thực hành giai đoạn 1 trong 6 tiếng đồng hồ, do đó tôi dạy họ 

giai đoạn 2. 

Thấy họ làm đúng, trụ trì bảo : 

-Các ông có thể về phòng mình tự tập mỗi giai đoạn nửa giờ. Ngồi 

thiền một giờ. Rồi đi ngủ. Nếu các ông muốn tập thêm thì cứ việc. Bây 

giờ tôi dạy các ông nằm nghiêng. Khi ông ngồi thiền xong, ông niệm 3 

lần “ tôi muốn ngủ”. sau đó ông dọn giường đọc kinh. Ông nằm xuống 

với sự tỉnh thức, tay để trên bụng, mình nghiêng về phía bên phải, xem 

mình vào giấc ngủ ở phồng hay xẹp. Nhớ là phải thức dậy lúc 4 giờ, tập 

thiền hành và ngồi thiền đến 6 giờ. 8 giờ tôi sẽ gập các ông. Bây giờ các 
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ông có thể đi. Nếu có vấn đề gì các ông có thể đến hỏi tôi. Nếu tôi ngủ 

các ông có thể bảo thị giả đánh thức tôi dậy. 

 Vì “cảm thọ”  đã cho ông biết tối nay ông tăng mới sẽ có chuyện. 

Thầy hiệu trưởng vì muốn đạt nhiều lợi ích nên khi về tới giảng đường 

là tập ngay, 2 thầy kia cũng làm y lời, nhưng sau đó thì đi ngủ một cách 

sung sướng, để mình thầy hiệu trưởng tập một mình lần thứ 2. Bảo Hy 

vặn đồng hồ báo thức 1 giờ đồng hồ. Ông tập thiền hành giai đoạn 1 một 

nửa giờ , rồi giai đoạn 2 một nửa giờ mà ông cho là rất khó, nhưng ông 

vẫn tập cho đến khi chuông reo. Rồi ông vặn đồng hồ một tiếng nữa cho 

việc ngồi thiền. Ông nhận thấy phồng-xẹp rõ ràng hơn. 

Sau 45 phút ông thấy chân đau, nhưng không đau lắm, ông niệm 

“biết”, nhưng khi nó trở nên mãnh liệt hơn ông niệm  3 lần “thấy đau” 

và lờ nó đi, ông quay lại với phồng-xẹp và không đổi thế ngồi. Khi tâm 

ông đến một trạng thái mà người ta gọi là nhất tâm thì nỗi đau hình như 

giảm đi và ông cảm thấy khá hơn. Và ông niệm “thấy vui”. Do đó khi 

nghe tiếng chuông reo thì ông không vui. Ông tắt chuông đồng hồ. Và 

bắt đầu tập giai đoạn 1 của thiền hành. Lần này ông không dùng đồng hồ, 

do đó ông muốn tập lâu chừng nào cũng được. Sau đó ông tập giai đoạn 

2 của thiền hành, nhưng chóng hơn vì nó khó hơn. Sau cùng ông ngồi 

thiền và mong đợi những cảm giác vui đến với ông. Ông tăng mới không 

biết rằng mình đi lạc đường.  

Bảo Hy tiếp tục niệm phồng-xẹp, ông thấy tâm vui vì những sự đau 

đớn không tái xuất hiện. Ông tăng mới vui đến nỗi ông không niệm 

“thấy vui” vì ông hiểu lầm rằng nếu ông niệm thế thì nó sẽ biến mất. Và 

ông quên cả việc niệm phồng-xẹp. Khi ông ngừng tỉnh thức ông thấy 

mình lang thang bay trên trời, bao quanh là một vầng sáng. Một giọng 

nói êm ái như rót vào tai ông : 

-Ông đã thành công rồi, muốn đi đâu thì đi. 

-Như thế, tôi muốn đến địa ngục, hãy dẫn tôi tới đó. 

-Không cần, ông có thể tự đến bằng cách ước. 

-Thật sao ? Trong trường hợp ấy, tôi muốn xuống địa ngục. 

Rồi Bảo Hy thấy mình xuống địa ngục, thấy cha mình đang bị phạt 

bởi các vị thánh trong thế giới đó. 

-Các thánh ơi, con sẽ dẫn quý vị lên trời nếu quý vị cứu cha con là 

người mà các vị đổ nước sôi vào mồm. 
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-Tôi không cứu được cha ông, ngay mẹ vợ của tôi mà tôi cũng không 

cứu được. 

-Bà ta phạm tội gì ? 

-Năm mới bà ta giết gà vịt để tế lễ. 

-Sao ông không tìm cách cứu bà ta ? 

-Tôi muốn lắm chứ, nhưng các nạn nhân của bà ấy không cho. Ông 

thấy không họ đương phản đối đấy. 

Bảo Hy nhìn thấy các con vật la, hét : 

-Đừng có giúp mụ này ! Mụ ta rất độc ác. Mụ hành hạ chúng tôi. Nếu 

ông giúp mụ, chúng tôi sẽ thưa với Diêm vương. 

-Ông thấy không, tôi không giúp gì được cho cha ông cả. Nếu tôi giúp 

thì trâu, bò sẽ húc tôi, vì hàng ngày cha ông đã giết mấy mạng trâu, bò. 

Nếu ông không tin thì tôi sẽ  cho ông xem Sinh tử bạ. 

-Đừng làm thế! Tôi tin ông mà ! 

Và Bảo Hy bảo cha: 

-Bố ơi, con cố giúp bố nhưng chẳng được. Bố phải kiên nhẫn, vì nay 

con đang tập Thiền Minh Sát ở tu viện Am Bá Vân. Con sẽ gửi cho bố 

hạnh phúc mà con nhận được. Bây giờ con sẽ viếng 6 cảnh trời. ( 1-Tứ 

thiên vương, 2-Đao lợi thiên, 3-Dạ ma thiên, 4-Đâu xuất thiên, 5-Lạc 

biến hóa thiên, 6- Tha hóa tự tại thiên). 

Ông nhìn các ông thánh, bà thánh mặc quần áo lóng lánh hạt châu,và 

chào hỏi khi ông băng qua. Rồi ông trở về phòng, và ngồi trong tư thế 

liên hoa. Ông mở mắt ra. Những gì xẩy ra cho Bảo Hy làm ông nghĩ lầm 

rằng mình đã thành công trong thiền định. Ông tăng mới muốn trình cho 

thầy hay kết quả thiền định của mình. 

Chỉ mới 2 giờ sáng, và ông thể chờ cho đến sáng. Bỗng ông nhớ vị trụ 

trì có nói hễ có vấn đề gì thì có thể hỏi bất cứ lúc nào. Ông quyết định 

đến phòng thầy. 

Bước chân của ông đánh thức các con chó, và chúng sủa khi ông đi 

qua. Bảo Hy phải phẩy tay cho chúng im. 

-Xóm Chài, làm ơn mở cửa ! 

-Sao ông đến muộn vậy ? Tôi còn ngái ngủ. 

-Thầy đã ngủ chưa? 

-Có lẽ trụ trì còn làm việc, phòng còn sáng. 

-Cho tôi gặp một phút, tôi có việc quan trọng cần nói với thầy. 
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-Để tôi xin phép đã, trụ trì không tiếp ai trong phòng trừ trường hợp 

đặc biệt. 

Pháp Hư hỏi trước khi thị giả mở mồm. 

-Có phải Bảo Hy đến đó không ? 

-Vâng ạ ! Ông ta muốn nói chuyện với thầy. 

-Bảo ông ta đợi 10 phút. 

10 phút sau, trụ trì hỏi : 

-Có chuyện gì vậy ? 

-Thầy đang ngủ ạ ? 

-Chưa, tôi bận quá không có thì giờ để ngủ. Đã mấy hôm rồi tôi 

không ngủ. 

-Thầy không thấy mệt sao ? 

-Không, vì tôi tỉnh thức trong mọi lúc. Nhớ kỹ khi ông buồn ngủ, ông 

có thể loại trừ nó bằng cách chú ý vào chỗ hõm của bụng và niệm “buồn 

ngủ’ bốn hoặc năm lần là nó tự biến mất. 

Bảo Hy định nói nhưng trụ trì đã nói trước : 

-Như ông biết đấy, tôi đang viết một cuốn sách về Thiền Minh Sát, 

đã hơn 100 trang rồi, còn 200 trang nữa phải viết. Nếu tôi ra đi thì sẽ để 

lại một cẩm nang để những người thực tập Thiền Minh Sát sẽ tự đánh 

giá mình. Chưa có ai viết một cuốn sách về loại này như vậy. Nó rất ích 

lợi cho những người thực tập. 

-Thưa thầy con đã đắc “cảm thọ” 

-Sao ông biết ? Ai đã bảo ông ? 

-Vâng ạ ! Một giọng nói, nói thầm vào tai con. 

-Nói gì ? 

-Thưa thầy, giọng nói ấy nói : Ông đã thành công rồi ! 

-Giọng nói ấy có giống giọng nói năm ngoái không ? 

-Không ! Giọng nói hay hơn. 

-Giọng nói này còn nói gì nữa không ? 

-Giọng nói đó nói : nếu con muốn đi đâu chỉ cần ước là đủ. Con đã 

lên thiên đường và xuống địa ngục. Con đã thấy bố bị phạt, con đã xin 

ông thánh tha cho cha con. Nhưng ông nói không tha cho cha con được, 

ngay cả mẹ vợ ông mà ông cũng không cứu được. 

-Đó là kinh nghiệm mà tôi cũng đã gập rồi. 

Bảo Hy mỉm cười sung sướng và nói : 
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-Nếu là vậy, con đã thật sự thành công rồi. 

-Ai bảo ông thế ? Ông đã bị Mara lừa dối, cũng như tôi bị lừa lúc 

trước vậy. 

-Thầy định nói gì ? Thầy và con có nhìn thấy thiên đường và địa ngục 

thật hay không ? 

-Đúng vậy ! Những thiên đường và địa ngục ông và tôi thấy chỉ là ảo 

ảnh không thật do Mara tạo ra. 

-Vậy thiên đường và địa ngục không có thật sao ? 

-Có chứ ! Là Phật tử sao ông lại không tin có thiên đường và địa 

ngục ? Nếu ông có thì giờ thì ông nên đọc các kinh điển bằng tiếng Pali 

trong tủ kia. 

-Thưa thầy vậy là thiên đường và địa ngục có thật, nhưng tại sao 

chúng ta lại nhìn thấy những cảnh ảo. 

-Ông có ngạc nhiên khi chỉ tập 2 ngày mà đã thấy thiên đường và địa 

ngục trong khi nhiều người phải tu tập nhiều năm. 

-Nó tùy thuộc vào bản chất của từng người, thưa thầy. 

-Có thể, nhưng ông phải biết đó là thật hay ảo. 

-Làm sao, thưa thầy ? 

-Rất dễ. Tôi sẽ bảo cho ông. Khi ông không tỉnh thức thì những gì 

ông thấy chỉ là ảo ảnh. Trái lại thì đó là sự thực. Nói một cách đơn giản 

thì ông áp dụng sự tỉnh thức vào sự quan sát. Ông có hiểu không ? 

-Vâng thưa thầy, Mara là gì ? 

-Mara là thần phá hoại những gì tốt lành. Có 3 cách làm tốt, đó là : 

1-Bố thí;  

2-Quan sát những hành vi luân lý;  

3-Sự phát triển tâm lý. 

Bất cứ khi nào ta làm việc tốt, chúng ta đều gập sự chống đối của 

Mara. Phải canh chừng Mara. Nếu không thắng được Mara thì ông 

không thể nào tu tập được. 

Ông tăng mới trở về phòng mà lòng tuyệt vọng. Ông tự nhủ : 

-Đều là bị Mara lừa, đáng xấu hổ. 

 

Chú thích : Thập ma là : 

1-Uẩn ma 

2-Phiền não ma 



34 

 

3-Nghiệp ma 

4-Tâm ma 

5-Tử ma 

6-Thiên ma 

7-Thiện căn ma 

8-Tam muội ma 

9-Thiện tri thức ma 

10-Bồ đề pháp tử ma. 
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CHƯƠNG   VI 
 

Ngày hôm sau, vào khoảng 10 giờ sáng, khi Pháp Hư đang giảng cho 

Bảo Hy và 3 vị thầy giáo giai đoạn 3 của thiền hành, thì Xóm Chài dẫn 

một ông bộ trưởng và vợ ông tới, cùng với 10 vị sĩ quan cảnh sát gồm 

thiếu tá và trung tá. Một người có nhiệm vụ mang túi xách của mệnh phụ. 

Đó là một vật rất đẹp làm bằng mây giống như một dải vàng mà đàn bà 

Thái mặc ngày xưa, nhỏ hơn, mỏng manh hơn. Ai biết giá của túi xách 

này đều phải sửng sốt, vào khoảng 2.000 bat. Trang sức của mệnh phụ 

cho biết bà ta biết tiêu tiền. Nếu đem số tiền này xây nhà cho các ông 

tăng ở thì có thể xây đến 10 nhà hay hơn thế nữa. Mặt bà chát đầy phấn, 

nhưng cũng không dấu được những vết nhăn của năm, tháng. Nhiều 

người thấy bà kiêu căng và không thích làm bạn. Ông Bốn liếc bà và 

cảm thấy ghét. Ông nói thầm : 

-Đáng tiếc, bà phải tự mang một túi xách nhỏ hơn. 

Những người mới tới lạy trụ trì, và ông Bốn thấy bà mệnh phụ không 

quỳ lạy năm vóc gieo sát đất, khiến ông càng ghét thêm. 

-Chào ông bộ trưởng, ông khỏe không ? 

-Chào thầy, tôi nghe danh thầy đã lâu, hôm nay nhân có việc qua đây, 

tôi mới có dịp thăm thầy. 

-Tình hình Băng Cốc thế nào ? Tôi thấy không được yên tĩnh lắm ? 

-Vì vậy tôi mới đến hỏi ý kiến thầy, thầy nghĩ thế nào ? 

-Chính trị là thế tục, tôi chỉ là một ông sư, tôi không muốn tỏ quan 

điểm cho ông thấy, nhưng ông đã hỏi tôi xin trả lời. Đây là nghiệp quả. 

Người làm tốt sẽ được quả tốt, người làm xấu sẽ gặt quả xấu. Chuyện 

này chưa xong đâu. Nhớ kỹ lời tôi nói. 

Ông Si, ông nhìn thầy hiệu trưởng : 

-Nếu ông không tin tôi, hãy ghi vào nhật ký, ngày này, tháng này  nếu 

tôi, Pháp Hư đã nói những gì mà không xẩy ra, tôi sẽ chịu phạt 2 vạn bat. 

Ông có chịu không ? 

-Dạ ! Chịu. 

-Được rồi ! Tôi không phải là nhà tiên tri, nhưng 3 năm nữa sẽ có một 

biến cố lớn, và 12 năm sau miền Nam của Thái Lan sẽ bị lụt lớn, nước 

sẽ dâng cao đến ngọn cây và nhiều tu viện sẽ bị hư hại. Nhiều người sẽ 
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mất mạng trong trận lụt này. 20 năm sau cả nước sẽ bị chiếm cứ bởi 

ngoại bang và người Thái không có đất mà sống. Những biến cố này đều 

là kết quả của nghiệp lực. Đừng quên hãy ghi vào nhật ký của ông. Nếu 

nó không xẩy ra, ông cứ đến đây nhận tiền phạt. 

Trụ trì im lặng hồi lâu rồi hỏi ông Bốn : 

-Ông có thấy biển nước chưa ? 

-Dạ ! Có. 

-Và biển cát ? 

-Chưa bao giờ, thưa thầy. 

-Bộ trưởng, ông đã thấy biển cát chưa ? 

-Dạ ! Có. 

-Trong trường hợp này chỉ có biển nước và biển cát, nhưng 15 năm 

tới sẽ có biển gỗ. 

Sao lại là biển gỗ, ông tăng này nói chuyện vô lý. 

-Phu nhân, không phải là chuyện vô lý đâu, tới lúc đó bà sẽ hiểu biển 

gỗ là gì. 

“Ồ, không, ông ta có thể đọc tư tưởng của tôi !”  

Lần này Pháp Hư không nói nên bà bộ trưởng tưởng là ông không 

biết. 

Thầy hiệu trưởng hỏi : 

-Thưa thầy, sao những biến cố này xẩy ra ? 

-Như tôi đã nói với các ông đó là luật nhân quả. Đức Phật đã chẳng 

nói sao ? Chúng sinh chịu sự chi phối bởi luật nhân quả. Hãy chờ xem. 

Thấy ông bộ trưởng có vẻ khích động, trụ trì hỏi : 

-Tôi thấy ông muốn nói chuyện riêng, có phải không ? 

-Vâng, tôi muốn hỏi ý kiến thầy. 

-Nếu thế các ông có thể đợi tôi ở đây. 

Nói rồi trụ trì lên gác, theo sau là ông bộ trưởng. Biết là ông bộ 

trưởng sẽ nói điều bí mật, nên trụ trì khóa cửa phòng lại. Ông bộ trưởng 

nhìn quanh chẳng thấy có vật gì quý cả, chỉ có sách và sách. Chỉ có chỗ 

cho độ 4 người và đó là chỗ vị trụ trì ngủ. Khi ngồi xuống ông bộ trưởng 

hỏi : 

-Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi thầy : Tôi muốn lật đổ chính phủ, 

nếu được tôi có thành thủ tướng không ? 

-Đừng làm vậy, không tốt đâu. 
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Bà phu nhân nghe lén sau bức vách la lên : 

-Tại sao chứ, chúng tôi đã hỏi nhiều vị thầy ở các tu viện khác, họ đều 

trả lời tốt, chỉ có ông tăng điên này là nói ngược lại. 

Nghe lời vợ nói ông bộ trưởng thấy mất mặt. Trụ trì gọi : 

-Xóm Chài, đuổi con mèo gào ngoài cửa cho tôi. 

Xóm Chài lại gần phu nhân thưa : 

-Thưa bà, xin bà xuống nhà ngồi cho. 

Bà bộ trưởng làm như không nghe thấy, Xóm Chài kêu to : 

-Thưa thầy con bảo con mèo rồi, nhưng nó không nghe. 

-Được rồi, mặc kệ nó. 

Ông bộ trưởng không dám hó hé với vợ. Ông sợ bà từ khi cưới, nhờ 

vợ mà ông có địa vị ngày nay. 

-Khi trụ trì nói không tốt nghĩa là thất bại có phải không ? Nhưng tôi 

chắc sẽ thành công như vợ tôi định. 

-Đó là lý do tại sao tôi nói không tốt. Tôi nói thẳng ra nó không tốt vì 

vợ ông. 

Bà vợ bộ trưởng la to. 

-Đừng la ! Hãy bình tĩnh, để tôi nói hết rồi bà muốn la cứ việc la. 

-Nhưng tôi đang lên, do vợ tôi ủng hộ. Bà rất nổi tiếng và có liên hệ 

với những người quyền thế. 

-Đúng, nhưng ông phải nhớ thủ tướng là người cao nhất của đất nước, 

nhưng ông còn kém nếu so với bả. Ông có hiểu lời tôi nói không ? Tôi là 

người thẳng thắn không thích nói quanh co. 

-Vâng, thưa thầy. Tôi hiểu. Nhưng tôi muốn biết nếu tôi cứ làm thì có 

thành công không ? Xin thầy bảo cho. 

-Nói thật ông sẽ thành công, sẽ làm thủ tướng như ông mong muốn. 

Người đàn bà ở ngoài cửa nghĩ : Vậy tại sao ông lại nói không tốt. 

Đúng là một ông tăng điên. Bà sửng sốt khi nghe trụ trì nói : 

-Tôi bảo không tốt vì ông chỉ làm thủ tướng hơn hai tháng. Sau đó là 

cuộc nổi dậy. Các sinh viên sẽ phản đối ông, khiến ông không tại chức 

nữa. Cả hai vợ chồng ông đều khổ sở. Ông hãy quyết định tự mình làm 

một ông bộ trưởng sung sướng hay một ông thủ tướng khổ sở ? 

-Nếu vậy, để tôi hỏi vợ tôi xem. 

-Không cần, tôi có thể nói ý của bả là muốn ông trở thành thủ tướng, 

vì bà không tin những gì tôi nói. 
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Phu nhân ông bộ trưởng rất kinh ngạc thấy vị trụ trì đọc được tư 

tưởng của bà. Còn ông bộ trưởng bối rối không biết phải theo người nào ? 

Ông sư này hay vợ ông ? Cuối cùng ông chọn theo vợ. 

-Trong trường hợp ông không tin tôi, tôi sẽ kể cho ông bằng chứng 

bằng cách kể những chuyện quá khứ của ông để ông quyết định theo ý 

kiến người nào. 

Rổi, Pháp Hư kể lại cuộc đời chính trị của ông bộ trưởng sợ vợ. 

Người đàn ông trong phòng và người đàn bà ở ngoài phòng câm như hến. 

Cả 2 người bắt đầu có lòng tin, nhưng 6 ông sư họ hỏi sáng nay thì sao ? 

Tin ông sư này hay 6 vị kia ? Trụ trì biết họ nghĩ gì nên nói : 

-Những vị sư quý vị tham khảo sáng nay không nói dối. Bất cứ người 

nào hỏi họ cũng trả lời như vậy. Tôi cũng đồng ý là kết quả tốt, nhưng 

chỉ tốt lúc đầu, về sau sẽ xấu. Hãy tin tôi đi, tôi thành thực với tất cả mọi 

người và không hề lừa dối ai. Tháng trước có một vị tướng đến đây nhờ 

tôi giúp đỡ làm thủ tướng. Ông muốn lời khuyên của tôi khi làm một 

cuộc đảo chánh. Tôi biết là không thể được và tôi bảo thẳng ông. Bà vợ 

không bằng lòng và ra về giận dữ. 

Pháp Hư không nói rõ là vợ viên tướng đang ở ngoài, ông không 

muốn bà bộ trưởng tưởng ông chỉ trích bà. 

-Thầy có thể tìm cách nào để giúp tôi không ? 

-Nếu tôi có thể, tôi sẽ làm không cần phải hỏi. Nhưng mà tôi không 

thể. Theo định luật nghiệp báo không ai làm được cả. 

-Ai tạo ra định luật này ? 

-Luật này là do nhân quả mà nên. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. 

Nghiệp là do mình tự tạo, không ai tạo cho ai được. Đây không phải là 

số phận mà là nghiệp. Khi tạo một nhân, sẽ gặt một quả.  Đức Phật đã 

nói : Tôi là chủ của nghiệp, là người thừa kế của nghiệp. Nghiệp là bụng 

mà tôi sinh ra. Nghiệp là gia đình tôi, hành động của tôi tốt hay xấu, tôi 

phải chịu.  

Cả hai người bắt đầu thích nghe pháp. Pháp Hư biết vậy và tiếp tục 

giảng : 

-Một người sinh ra giàu có hay nghèo nàn, hạnh phúc hay không là do 

nghiệp. Theo Phật giáo một hành động chỉ được gọi là nghiệp khi nó 

liên hệ với ý chí, hay ý chí là nền móng của nó. Đức Phật  nói : Đó là ý 

định hay ý chí hay ý định đạo đức mà tôi gọi là nghiệp. Có ý định, người 
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ta hành động trên thân, khẩu, ý. Nghiệp là một đề tài rất hay. Nếu ông 

thích và có thì giờ thì hãy đến đây một tuần lễ để bàn cãi. Tôi đã thu 

thập vài thí dụ về nghiệp đã xẩy ra trong tu viện này. Một vài chuyện có 

thể khó tin là đã xẩy ra chẳng hạn ông tăng ngồi dưới nhà là một. Ông ta 

đến đây để rửa nghiệp. Tôi dạy ông ta thiền tỉnh thức theo Tứ Niệm Xứ. 

Ông bộ trưởng nghe mà không hiểu, hỏi : 

-Thưa thầy, ông ta từ đâu tới ?  

-Từ Kha La, ông ta bảo tôi một tiếng nói trong mộng bảo ông ta đến 

đây tìm tôi, nói rõ cả tên tôi. Ông ta nằm mộng 3 đêm liên tiếp nên đến 

đây thử xem. Đó không phải là mộng mà là một mimitta, là một dấu hiệu. 

Tôi quyết định giúp ông ta, tôi thông cảm nỗi khổ của ông. 

-Nhưng thầy bảo không ai giúp được nghiệp của ai mà ?  

-Tôi có ý nói là tôi giúp ông ta với hết sức mình trong thiền định. Tôi 

chả làm gì cho nghiệp của ông ta cả. Ông ta làm nhân thì sẽ chịu quả. 

-Nhưng thưa thầy tại sao có những người làm ác mà vẫn hưởng hạnh 

phúc ? 

-Như tôi nói nghiệp là một đề tài hay, chúng ta không thể xét đoán 

một trường hợp mà ta thấy. Có thể trong quá khứ, ông ta đã làm tốt. 

Cũng như có người làm thiện mà vẫn gập kết quả xấu. Hãy nhìn theo 

cách này, khi ông ngồi đây, ông chiếm một khoảng thời gian, khi ông rời 

đây người khác lại ngồi chỗ của ông có phải không ? 

-Vâng, thưa thầy. 

Ông bộ trưởng thốt ra lời, bà vợ ở ngoài cũng vâng thầm. 

-Nay nếu có người nói với ông không ai làm tốt mà được tốt, trong 

khi có nhiều người làm xấu mà hưởng kết quả tốt. Ông phải nói với họ 

người làm tốt sẽ hưởng kết quả tốt, người không làm xấu sẽ hưởng kết 

quả tốt. Người làm xấu với kết quả tốt ví như than có dấu lửa bên dưới, 

nó sẽ nóng đỏ sau này. Đây là sự so sánh hợp lý, có phải không ? 

-Thưa thầy nếu không làm ác thì không chịu hậu quả ? 

-Phải ! Đó là lý do tại sao Đức Phật nói : 

Nếu  ông  sợ  và  ghét  đau  đớn 

Đừng  làm  ác  công  khai  và  bí  mật 

Nếu  ông  có  chủ  ý  làm  ác 

Thì  ông  không  tránh  khỏi  đau  đớn 

Dù  là  chạy  hay  là  bay. 
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Ông có thể thấy trong trường hợp Đại Mục Kiền Liên (Maha 

Maggallama), mặc dù có thể bay, nhưng không trốn được nghiệp. Ông 

có nghe tên ổng không ? 

Ông ta là một trong hai đại đệ tử của Đức Phật. Ông có quyền năng 

(thần thông đệ nhất), nhưng cuối cùng bị giết bởi đám cướp. Họ đánh 

ông đến xương bị gẫy vụn bởi vì trong quá khứ ông đã đánh cha mẹ. 

Mặc dù ông đã giải thoát, nhưng ông không tránh được phải trả quả. 

-Sao ông không trốn bằng cách bay ? 

-Có chứ! Ông ta chạy trốn 10 lần, nhưng bọn cướp vẫn đuổi theo. 

Cuối cùng, nhớ lại những hành động tiền kiếp ông tự nhủ : Tôi có thể 

trốn khỏi bọn cướp, nhưng không thể trốn khỏi nghiệp. Vì lý do đó ông 

để bọn cướp giết. 

-Ông ta có chết không ? 

-Nếu là một người thường thì ông ta đã chết, nhưng là người đã đạt 

thần thông, ông ta không thể chết như thế được. Ông dùng thần thông để 

nối các xương lại và bay tới diện kiến Đức Phật, báo cho Ngài biết, ông 

sẽ nhập Niết bàn. 

Liếc nhìn đồng hồ, trụ trì nói : 

-Hãy đi độ ngọ, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Ông không cần 

phải đi đâu có phải không ? 

-Không, thưa thầy. Tu viện của thầy là chỗ cuối cùng. Nói chuyện với 

thầy đã mở mắt cho tôi. 

Bà vợ ông bộ trưởng vội rời khỏi cửa trước khi trụ trì mở cửa bước ra 

cùng ông bộ trưởng, xuống thang. 

-Đi độ ngọ đi ! 

Trụ trì bảo mọi người trong phòng, Bảo Hy chào trụ trì rồi lặng lẽ đến 

nhà ăn, sợ các ông tăng khác chờ đợi. 

-Thầy không ăn sao ? 

-Tôi chỉ ăn một bữa, trừ ngày lễ, các đệ tử mời tôi mới ăn 2 lần. 

Thấy cách sống của Pháp Hư, lòng tin vào sư đã dần tăng trong lòng 

ông bộ trưởng. Những ông sư mà ông đã gập không làm ông tin như thế, 

vì họ sống xa hoa : ngủ trong phòng có máy lạnh, đi xe hào nhoáng. Và 

nhất là họ không giảng pháp xâu xa như vị sư này. 
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CHƯƠNG    VII 
 

Thị giả dẫn ông bộ trưởng và các tùy tùng tới phòng ăn mà các Phật 

tử đến ăn. Những người này đến đây để thực tập Thiền Minh Sát. Có 

người đến một mình, có người đi thành nhóm. Có người đến vài ngày, 

có người ở lâu hơn, Có người đến 7 ngày, nhưng hết hạn lại gia hạn, làm 

bà vợ đến đón sửng sốt. Cũng có người ghét phồng-xẹp, chân phải, chân 

trái nên bỏ về sớm.  

Vị của đồ ăn làm vui lòng phu nhân ông bộ trưởng, mặc dầu đơn giản 

mà hấp dẫn, bà thấy rất là ngon. 

-Súp măng cà-ri rất ngon, trước khi nấu bà có đun sôi măng trước 

không ? 

-Đây không phải là măng mà là mộng dừa, vì chúng nếm như măng 

nên những người không biết tưởng lầm. 

Viên cảnh sát bưng túi xách nói : 

-Bà không biết đây là phu nhân bộ trưởng sao ? 

-Xin lỗi bà, tôi không biết, tôi là người dân quê vô học, xin tha lỗi cho 

tôi. 

-Không có chi, bữa cơm rất ngon. Cá rán và canh rau cải rất tuyệt. Bà 

có bỏ thêm gia vị vào không ? 

-Không thưa bà, sư bảo bỏ vào đó sự tỉnh thức còn tốt hơn là bỏ bột 

gia vị. 

-Tỉnh thức là gì ? 

-Sư đề nghị mỗi người làm bếp phải học tỉnh thức một tuần lễ, do đó 

có thể nấu ăn với sự tỉnh thức. 

Đây là lần thứ hai bà nghe danh từ tỉnh thức mà không hiểu nghĩa của 

nó là gì. Sau bữa cơm bà sẽ hỏi Pháp Hư. Ở địa vị bà, bà không cần phải 

hỏi đầu bếp. 

-Có rất nhiều người, có lẽ phải tốn đến cả ngàn bat. Mỗi ngày ? 

-Vâng thưa bà, có ngày có tới 500 người ăn, 2 lần một ngày tốn vào 

khoảng 3.000 bat, trung bình 6 bat một người. 

-Tiền ở đâu ra ? 

-Từ sự bố thí, nếu không có ai cho thì sư sẽ  .  .  . 

-Sẽ làm sao  ? 
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-Sư sẽ mua thực phẩm bằng cách ghi nợ. Khi có tiền sư liền trả ngay. 

-Sao những người ở lâu không giúp đỡ. Tu viện có tính tiền không ? 

-Không thưa bà, sư không cho lấy tiền. Vì sư cho rằng họ tới đây để 

học pháp. Sư ủng hộ họ. Nói thật cũng có người cúng tiền, nhưng thật 

buồn cười phải trả tiền để học tốt. 

Ông bộ trưởng nhận thấy mọi người ăn uống trong im lặng. Bữa cơm 

rất ngon, nên họ không muốn nói chuyện. Sau bữa cơm là điểm tâm với 

bỏng. 

-Bỏng rất tốt, bà có thể nói cho tôi cách làm không ? 

-Không khó thưa bà, nhưng phải có tắc-tích. 

-Tắc-tích là gì ? 

-Đó là Anh ngữ, bà không nghe thấy bao giờ sao ? 

-Bà đánh vần coi. 

-Ồ, không thưa bà tôi mù chữ, cả tiếng Thái lẫn tiếng Anh. 

-Sao bà biết tiếng này ? 

-Tôi nghe nói ! 

Một người cảnh sát nói : 

-Thưa bà, có lẽ đó là tếc-ních. 

-Phải, có lẽ đúng đó. 

-Kỹ thuật gì ? 

-Trước hết phải chọn cơm rẻo, trộn với 2 thìa muối trong 3 cup nước 

khi vò. Khi vò cũng phải có kỹ thuật. 

-Sao lắm kỹ thuật thế ? 

-Dạ, nếu không thì không ngon. 

-Được rồi, và rồi ? 

-Đem hấp với đồ gia vị, nên nhớ là đồ gia vị phải làm sạch sẽ. 

-Cám ơn bà, tôi học được nhiều điều khi đến đây. Nước này rất ngon, 

có phải là nước mưa không ? 

-Phải thưa bà, nó được chứa trong bể, khi lấy cũng cần tếc-nic nữa. 

Lần 1, 2, 3 bỏ lần mưa thứ 4 mới lấy vì sợ mái nhà còn bẩn. 

Sau bữa trưa, thầy hiệu trưởng và 2 thầy giáo trở về giảng đường tập 

giai đoạn 3. Vị trụ trì bảo họ trở lại lúc 8 giờ và ông sẽ dạy họ thiền hành 

giai đoạn 4. Ngày mai ông sẽ dạy họ giai đoạn 5 và 6. Do vậy họ sẽ học 

đủ 6 giai đoạn thiền hành trong 3 ngày. Pháp Hư có thể thích ứng với 
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hoàn cảnh, ông không những biết dạy và biết đánh giá học sinh, và bảo 

họ cách học mau. 

Ông bộ trưởng và đoàn tùy tùng về buồng phương trượng. Pháp Hư 

biết hôm nay ông phải kể chuyện bà Lâm, do đó ông bảo mời Bảo Hy tới. 

Một người cảnh sát hỏi : 

-Thầy không đói sao ? 

-Không ! Tôi quen rồi; khi ở rừng tôi nhịn ăn cả 7 ngày mà chả sao cả. 

-Thưa thầy tôi rất kinh ngạc, thấy thầy đọc được tư tưởng người khác. 

-Tôi dùng “cảm thọ”, ông thích chuyện này sao? 

-Dạ ! Tôi có làm được không ? 

-Ông phải tập thiền Tứ Niệm Xứ, khi ông đạt được nhất tâm bất loạn 

thì nó tự đến. 

-Nếu thế xin thầy dạy tôi. Đàn bà có học được không ? 

-Phải, đàn bà, đàn ông đều có thể học, chỉ cần có thân và tâm. Ông có 

thể theo lớp học 7 ngày ở tu viện này. Sau đó ông tự tập ở nhà cho tới 

khi đạt được. Tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện một người đã đạt được 

“cảm thọ”. 

Bà này tên là bà Lâm; bà là vợ của ông giáo Vương. Nhà họ ở tỉnh An 

Thông. Ông Vương dạy Luân lý, nhưng ông nhậu hàng ngày, ông cũng 

có số đào hoa. Bà Lâm mù chữ và lời nói rất sắc bén. Một ngày nọ bà 

đến tôi, và kể cho tôi nghe về tính lăng nhăng của chồng. Tôi biết ông 

chồng, ông thường tới tu viện này. Khi bà kể xong, tôi hỏi bà có muốn 

chồng thôi chơi bời không ? nếu có thì hãy đến đây học Thiền Minh Sát 

một tuần. Bà đến và tôi dạy bà thiền. Bà không thể thiền hành hay ngồi 

thiền. Bà không phân biệt được chân phải, chân trái và khi ngồi thiền bà 

không nhận được phồng-xẹp. Tôi gần như mất kiên nhẫn và bảo bà trở 

lại ngày hôm sau với một đứa con của bà. Tôi đọc cho con bà một bài 

kinh và bảo đứa con dạy bà học thuộc lòng mỗi ngày 2 câu. Và bảo bà 

nửa tháng sau trở lại. 

Một tháng sau bà trở lại và đọc thuộc lòng. Mọi chữ đều đúng. Tôi 

bảo bà đọc hàng ngày trước khi đi ngủ 53 lần cộng 1. 53 là số tuổi của 

bà. Mới đầu bà còn dùng hạt dưa để đánh dấu, nhưng khi bà đạt được 

nhất tâm bất loạn bà không cần dùng nữa. Và như vậy bà có thể đọc 108 

lần mà không phải dùng hạt dưa hay đồng hồ báo thức. Khi bà càng tỉnh 
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thức, tâm bà tự phát triển và thay đổi. Bà không buôn bán thịt nữa vì bà 

biết đó là một nghề không chính đáng. 

-Bao nhiêu nghề coi như không chính đáng, ông bộ trưởng ? 

-Tôi không biết ? 

-Còn bà ?  

-Tôi cũng không biết, chỉ biết là không buôn bán thịt. 

-Còn Bảo Hy ? 

-Vâng có 5 : không buôn người, không buôn thịt, võ khí, rượu, chất 

độc. 

-Đúng rồi. Nay bà Lâm không buôn thịt, không chửi chồng, ngoài ra 

bà còn thiền hành, ngồi thiền và tập 2 giờ mỗi ngày. Như các người thấy 

đó, khi tâm tốt thì mọi thứ đều tốt. Một ngày nào đó, ông Vương nói là 

mình sẽ đi tỉnh Chai Na để thu tiền từ các trại. Nhưng thực tế thì ông đi 

đến tỉnh Na Hồng để thăm bà hai, và sống ở đó 4 ngày, khi về ông đưa 

cho bà vợ hai 300 bat. Bà Lâm muốn biết chồng đi đâu và làm gì. Bà 

đọc kinh, thiền hành và ngồi thiền. Khi tâm bà tỉnh thức bà niệm “cảm 

thọ” ba lần. Do đó bà biết cả. Bà bộ trưởng, khi bà biết ông nhà đi đâu 

và làm gì, có phải là tốt không ? 

-Tôi không có vợ hai. Thưa thầy, bà xã tôi tháp tùng tôi mọi chỗ. 

-Trở lại chuyện bà Lâm. Khi ông Vương trở lại bà chỉ mặt : 

-Ông đi đâu ? 

-Tôi đi thâu tiền. 

-Tiền đâu ? 

-Họ xin hoãn đến tháng sau. 

-Ông Vương, ông là một nhà giáo dạy luân lý, nhưng ông lại là một 

người vô luân, uống rượu, lăng nhăng, nói dối. Ông không đi Chai Na 

mà đi Na Hồng, và đưa cho vợ hai 300 bat, có phải không ? 

Ông Vương nghĩ thầm :  

-Sao bả biết, có lẽ Pháp Hư bảo, ngày mai tôi đi đến Am Bá Vân hỏi 

xem. 

Bà Lâm biết chồng nghĩ gì. Bà nói :  

-Không cần phải đi Am Bá Vân. Pháp Hư không bảo tôi, tôi tự biết. 

Ông Vương không tin, ngày hôm sau ông đến đây và hỏi tôi : 

-Có phải thầy bảo vợ tôi là tôi đi thăm vợ hai không ? 

-Không ! 
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Cuối cùng ông chịu thua vợ, và trở nên một người tốt. Các người có 

thấy “cảm thọ” có giá trị tốt không ? 

-Vâng  ! Tôi đồng ý. 

-Tôi rất mừng là ông bộ trưởng đồng ý nếu không tôi đã không kể 

chuyện. Về sau bà Lâm bị ung thư ruột, bác sĩ bảo bà chỉ sống được một 

tháng. Chồng bà mang bà về nhà, bà yếu đến nỗi không đi hay ngồi 

được, bà nằm mà thiền Tứ Niệm Xứ. Bà niệm “đau” để tỉnh thức và 

chống lại nó. Khi bà được nhất tâm bất loạn, bà quyết định không chết 

lúc đó. Bà muốn thấy con cái bà học hành thành tài và có công ăn việc 

làm. Ở mái nhà bà có một tổ ong lớn. Một ngày các con bà ngồi xung 

quanh, bà nói :  

-Các con hãy im lặng và quan sát, ta sẽ truyền hạnh phúc cho lũ ong 

và nhờ chúng hút độc cho ta. 

Khi bà ngừng nói, một đám ong bay xuống đốt bà và sau đó lăn ra 

chết. Đây là một chuyện lạ. Các ký giả muốn viết đăng báo nhưng tôi 

ngăn lại. Nhiều độc giả sẽ không tin và đó là điều không tốt. Kết quả là 

bà Lâm chết sau đó 3 năm, sau khi con cái bà đã tốt nghiệp và có công 

việc đàng hoàng. Tro cốt bà còn để ở đây.  

Ngày thiêu bà, họ không đợi tôi họ định đốt lúc 5 giờ nhưng không 

được. Lúc 7 giờ tôi về tới và lửa cháy sáng. Tôi nhớ lời bà nói : 

-Thầy phải đốt thì con mới cháy. 

Sau khi trụ trì kể xong, mọi người im lặng một lúc. Rồi bà vợ ông bộ 

trưởng hỏi : 

-Thầy có tức giận khi bị người chỉ trích không ? 

-Không ! Tôi không làm tổn thương tôi khi làm việc đó. Người ta đau 

khổ vì trở nên tức giận. Người chê bai kẻ khác là có tội. 

-Nếu đã xin lỗi, thì còn tội không ? 

-Không. Nhưng có những hành động không thể tha thứ được như tội 

ngũ nghịch*. Đây là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa mắc tội đả thương 

Đức Phật, mặc dù Phật đã tha thứ cho ông, nhưng khi chết ông vẫn phải 

sa địa ngục. 

*Tội ngũ nghịch gồm có : 

1-Giết cha 

2-Giết mẹ 

3-Giết A La Hán 
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4-Làm thân Phật chảy máu 

5-Phá hòa hợp tăng. 

Bà bộ trưởng trở nên sợ hãi vì bà đã chỉ trích trụ trì sáng nay, bà quỳ 

xuống lạy trụ trì 3 lần. 

-Xin thứ lỗi cho con, con đã trách thầy sáng nay. 

-Tôi đã tha lỗi cho bà sáng nay rồi. Tôi cũng phải khen ngợi bà là có 

can đảm. Rất ít người thấy sai mà dám nhận lỗi. 

Bà bộ trưởng nước mắt lưng tròng và sung sướng.  

Bộ trưởng và đoàn tùy tùng rời Am Bá Vân  vào buổi chiều, phu nhân 

tặng 2 vạn bat cho trụ trì để mua đồ ăn cho những người đến tu viện 

tham học. 
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CHƯƠNG    VIII 
 

Khi ông bộ trưởng và đoàn tùy tùng rời tu viện, Bảo Hy vẫn ngồi yên 

bình, ông hỏi : 

-Sao bà bộ trưởng không biết quỳ lạy năm vóc sát đất mà vẫn là một 

vị mệnh phụ ? 

-Ông luôn hỏi những câu thật lạ ? 

-Vì con muốn biết. 

-Sao ông muốn biết ? 

-Để rộng kiến thức. 

-Tôi biết, trong trường hợp này tôi sẽ được phúc. 

-Vâng ! Con biết thầy có nhiều phúc. 

-A ! Tôi quên mất ông hỏi gì ? 

-Trí nhớ thầy đã giảm, điều đó chứng tỏ thầy đã già rồi. Thầy chưa trả 

lời câu hỏi : một người không biết quỳ lạy năm vóc sát đất, sao thành 

mệnh phụ được ? 

-Vậy sao một người biết quỳ lạy lại không trở thành mệnh phụ ? Để 

trở thành mệnh phụ là do đức vua ban cho. 

Ông tăng mới không hiểu luật lệ này do đó ông chuyển đề tài : 

-Con thấy bà ta bắt nạt chồng, lại còn đứng ngoài cửa nghe lóm, khi 

thị giả bảo bà ta đi xuống nhà, bà cũng chẳng nghe. Nếu bà là vợ con, 

con sẽ đánh bà. Ông bộ trưởng hình như đã mất vẻ đàn ông. 

-Ai sợ ai là chuyện của họ, ông không phải lo. 

-Con không lo, nhưng đó là không phải. Ông bộ trưởng tướng mạo 

hùng dũng lại đi sợ một người bé bỏng. 

-Này Bảo Hy, một người tu hành Thiền Minh Sát không để ý đến 

chuyện người khác. Trong pháp thiền Tứ Niệm Xứ không dạy chúng ta 

làm việc đó. Vì thân, thọ, tâm và pháp đều ở trong chúng ta. Bây giờ tôi 

sẽ giảng sự tỉnh thức trong tư tưởng là phần thứ 3 của Tứ Niệm Xứ. 

Phần thứ nhất và thứ hai là gì ? 

-Tỉnh thức trong thân và tỉnh thức trong cảm giác. 

-Ông có hiểu những điều này không ? 

-Dạ có, thưa thầy. 
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-Được rồi, lần này ông phải xét đoán phần thứ ba. Những gì ông nghĩ 

tới, nói tới lúc này không liên quan đến tư tưởng tỉnh thức vì tâm ông để 

ý đến ngoại vật. Ý tôi là ông không kiểm soát được tâm ông, ông để nó 

lang thang vô ích. Một người thực hành tốt không để tâm đến bên ngoài, 

không chỉ trích người khác. Bổn phận của ông là tỉnh thức mọi lúc, nhận 

biết những gì đã xẩy ra trong cơ thể mình : cảm giác, tư tưởng. Hãy nghe 

cho kỹ : tỉnh thức trong tư tưởng là biết tư tưởng đó tham hay không, 

sân hay không, si hay không, tư tưởng đó chăm chú hay lơ đãng, siêu 

việt hay không, tỉnh thức hay không, tự do hay không. Khi ông đi hay 

ngồi thiền mà tâm ông không chú ý ông phải biết là ông không tỉnh thức. 

Nói một cách khác đơn giản là ông phải tỉnh thức trong mọi lúc. Đức 

Phật dạy 8 vạn 4 ngàn pháp môn, có thể tóm tắt trong chữ tỉnh thức. Câu 

dạy cuối cùng của Phật cho ANAN và 500 tỳ khưu cũng liên quan tới sự 

tỉnh thức, ông có nhớ không ? 

-Không ! Thầy đừng chọc quê con. 

-Tôi cho ông cơ hội, nếu không tôi độc diễn. 

-Con muốn nghe, xin thầy cứ độc diễn. 

-Được rồi ! Này các tỳ khưu, Như Lai nhắc các ông muốn lợi mình, 

lợi người thì phải cố gắng hết sức. Như ông thấy đó, 45 năm dạy dỗ của 

Phật chỉ là dạy tỉnh thức. 

-Trong câu nói của Phật chẳng có chữ tỉnh thức gì cả ? 

-Cố hết sức chẳng là tỉnh thức là gì ? Đó chẳng phải là bổn phận của 

tăng không ? Ông có thể kể tôi nghe những bổn phận đó là gì không ? 

-Đó là : 

1-Dự hội Upasatha. 

2-Đi khất thực. 

3-Đọc kinh. 

4-Quét sân chùa. 

5-Giữ 3 áo của tỳ khưu. 

6-Cắt tóc. 

7-Học luật. 

8-Dạy luật. 

9-Dự những buổi thực tập (probation). 

10-Và suy ngẫm về Tứ Niệm Xứ. 
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-Những gì ông kể ra đó chỉ là chi tiết. Nhưng bổn phận chính của tăng 

nhân là học, hành và giảng dạy. 

-Như thầy đã làm hiện nay, có phải không ? 

-Phải, vì tôi là Phật tử, ông cũng thế. Tôi áp dụng những gì Phật dạy. 

ANAN kể rằng Phật dạy Tứ Niệm Xứ cho các người Kurus tập Thiền 

Minh Sát. Thay vì chào buổi sáng, họ hỏi nhau : Ông đã tập Thiền 

Minh Sát chưa ? Và nếu trả lời rồi, họ sẽ nói : Tốt lắm, chúc mừng ông. 

Nếu trả lời chưa, họ sẽ nói : Ồ không, hãy đi chỗ khác ! Và càng nhiều 

người tập, thị xã nhỏ đã trở nên sầm uất. Đó chính là New Delhi ngày 

nay. Ông có biết tập Thiền Minh Sát đã đem lại nhiều lợi ích không ? 

-Vâng ! Con sẽ làm hết sức. 

-Bây giờ hãy về phòng ông và tập thiền hành và ngồi thiền. Và khi 

ông nằm đừng quên niệm phồng-xẹp, và chú ý xem ông rơi vào giấc ngủ 

ở phồng hay xẹp, ông đã thấy chưa ? 

-Thưa thầy chưa. 

-Không hề gì, khi nào ông thấy thì báo cho tôi biết. Ông hiểu không ? 

-Con có phải gập thầy lúc 8 giờ không ? Bây giờ gần 8 giờ rồi. 

-Không, ông có thể tập đến khi ngủ. Ngày mai ông phải dậy lúc 4 giờ 

và thực tập. Ông có thể cảm thấy mệt mỏi nhưng ông vẫn phải tập. Sự 

tập luyện sẽ đưa tới thành công. Tối nay tôi phải dạy cho 3 ông thầy giáo 

giai đoạn 4 của thiền hành. Ngày mai đã là ngày cuối cùng của họ rồi. 

-Thầy sẽ dạy họ giai đoạn 5 và 6 của thiền hành chứ ? 

-Tôi nghĩ thế, nhưng phải xem họ có nắm được không đã. Ông hiệu 

trưởng thì có khả năng, nhưng 2 ông kia thì không chắc. Với ông thì một 

ngày một giai đoạn là được, vì ông ở đây lâu. 

-Con đi đây, con sẽ tắm gội trước khi đọc kinh và thực tập. 

-Đi đi, đừng quên phải tập để thoát khổ. 

Pháp Hư bước lên lầu, ông đi tắm và viết sách. Cuốn sách này ông bắt 

đầu viết từ năm ngoái, cần phải 2, 3 năm nữa mới xong. Ông không có 

thì giờ ăn và ngủ. Do đó sức khỏe ông không khá. Tuy tâm ông không bị 

chi phối bởi ăn hay ngủ, nhưng cơ thể ông vẫn không tránh được những 

luật của thiên nhiên. Ba thầy giáo đến đúng 8 giờ. Pháp Hư hỏi từng 

người về sự tu tập của họ. Sau đó ông dạy họ giai đoạn 4 của sự thiền 

hành. Gồm 4 động tác : 

1-Nhón gót chân lên, 
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2-Nhấc chân lên, 

3-Đưa chân tới phía trước, 

4-Để chân xuống. 

 

Khi các thầy giáo đã làm đúng rồi ông bảo họ về thực tập ở giảng 

đường. Pháp Hư định lên gác để viết tiếp thì thị giả Xóm Chài vào thưa 

có 2 vị khách xin gặp mặt. Một cặp vợ chồng tiến vào, người vợ có bưng 

một khay hoa, hương. 

-Chào ông bà, sao đến khuya vậy ? 

-Con lái xe tới, vợ con xin được tập Thiền Minh Sát. 

-Vậy sao ! Bà ấy có thể ở lại bao lâu ? 

-Không thưa thầy ! Nhà con muốn tập ở nhà. Con đã chỉ cho bả thiền 

hành và ngồi thiền, nếu có vấn đề gì thì con sẽ hỏi thầy. 

Pháp Hư nhận ra người chồng năm ngoái đã đến đây học Thiền rồi. 

-Muốn sao cũng được, nhưng tập ở đây vẫn hơn vì tập ở nhà lúc đầu 

sẽ dễ bị sao lãng. 

-Dạ ! Con cũng mong thế ! Con phải đợi cho con con lớn hơn chút 

nữa. Cháu mới được 3 tuổi, 5 tháng. 

-Có người tới đây mà con cái còn nhỏ hơn thế nữa. Chẳng hạn tôi có 

một đệ tử là một giảng sư ở Băng-Cốc, bà ấy đến đến đây một tuần, con 

bà mới có 4 tháng. Bà ta bảo : Thưa thầy, con không để cho con con làm 

trở ngại việc tu tập mà người khác làm được. Bây giờ bả hay đến đây. 

-Bà ta có phải là người nhỏ nhắn không ? Con đã gặp bà ta nhiều lần, 

bà ta khoảng chừng 20 ngoài, không ngờ bà ta đã có con, bà ta trông trẻ 

lắm. 

-Bà ta hơn 30, nhìn trẻ hơn tuổi, đừng khen người đàn bà khác trước 

mặt vợ, ông sẽ bị véo đau khi tôi quay lưng. 

-Con quen rồi thưa thầy : Ổng chỉ khen vợ con người khác còn vợ con 

mình thì chê. 

Thấy tình hình không tốt, trụ trì bảo : 

-Đàn ông đều vậy, đừng quan trọng hóa. Tôi chấp nhận bà tập ở nhà. 

Sau khi làm lễ, cặp vợ chồng chào định đi. 

-Đừng đi vội, tôi muốn quý vị chứng kiến việc này. 
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Vị trụ trì chỉ một đám người đàn ông và đàn bà tiến tới. Người đi đầu 

bưng một khay đẹp. Không để ý đến cặp vợ chồng. Các bà tháo đồ trang 

sức ra đặt trên khay. 

Pháp Hư nhắm mắt và ban phước lành : ông đọc thần chú 3 lần, mở 

mắt ra ông nói xong rồi ! Khi ông nói xong, họ nhặt đồ trang sức lên nói 

lời từ biệt không quên mang theo cái khay rỗng đi sang tu viện khác. 

Khi họ đi khỏi, Pháp Hư lắc đầu : 

-Những người này tôi bảo họ học Thiền Minh Sát, nhưng họ từ chối, 

họ chỉ muốn có sự bảo hộ. 

-Sao thầy không giảng cho họ ? 

-Họ không hiểu, trình độ của họ chỉ đến thế. Nếu mọi ngưởi biết như 

nhau thì thế giới đã không chia cách. 

-Thưa thầy, một vật được ban phép lành có giá trị gì không ? 

-Sao thế được. Đó là một tư tưởng sai lầm. 

-Những người này có phải là những cánh sen trong bùn không thưa 

thầy ? 

-Phải ! Và họ sẽ làm đồ ăn cho cá, rùa. Nhớ kỹ đừng bao giờ làm như 

họ. 

-Vâng, nói thật, lúc trước con cũng như họ. Từ khi làm đệ tử thầy con 

không làm thế nữa vì đức hạnh của thầy. 

-Không phải đâu. Đó là do đức hạnh của ông, không phải là của tôi. 

Đó là tùy nghiệp của mỗi người. 

-Vâng ! Chúng con xin cáo lui để thầy an nghỉ. 

-Bây giờ tôi chúc ông bà hạnh phúc. Tiếp tục tập luyện, ông bà chẳng 

có chỗ nương tựa nào ngoài chính mình. Nếu có thì giờ thì hãy đến đây 

một tuần. 

Câu cuối ông nói với bà vợ. 

-Dạ ! Thưa thầy. 

Cặp vợ chồng ấy ra về lúc nửa đêm. 

 

 

 

 

 



52 

 

CHƯƠNG   IX 
 

Tiếng chuông tu viện đã dứt lúc 4 giờ nhưng tiếng chó sủa không dứt, 

và trở thành những tiếng tru gần một tiếng đồng hồ. Thầy hiệu trưởng 

tập thiền hành và niệm nhiều lần “nghe” nhưng cảm thấy bực bội. Có lẽ 

vì chó tru nhiều hơn thường ngày. Ông nghĩ thầm : Có lẽ chúng biết là 

hôm nay là ngày lễ. Ông thiền hành một giờ đồng hồ và sửa soạn ngồi 

thiền thì một ông tăng già đi tới. Mặc dầu bóng đèn 40 watt không sáng 

bằng đèn neon nhưng cũng cho thấy ông tăng vào khoảng 70 tuổi, rất 

gầy, ốm yếu, mặc áo cà sa cũ rích, dường như rẻ rách. Ông tăng già nhìn 

thẳng vào thầy hiệu trưởng. Khi ông lại gần, hiệu trưởng Si thấy ông 

không đi mà lướt trên sàn. Sự tỉnh thức cho ông biết rằng người đến từ 

một thế giới khác. Quay lại nhìn 2 thầy giáo thì ông thấy họ đang tập 

thiền hành. Nhìn thấy bạn đã thức, ông bớt sợ và hỏi : 

-Ông là ai ? Làm gì ở đây ? 

-Tôi là một ông tăng ở đây, tên Lương Đả Phong. 

-Sao ông không đi họp, hôm nay là ngày lễ mà ? 

-Đừng sợ ! Tôi không đến hại ông. Tôi chết đã 10 năm rồi, nhưng tôi 

vẫn ở đây. 

Một làn sóng sợ hãi lướt qua thầy hiệu trưởng khi nghe được lời này, 

cố hết can đảm ông hỏi : 

-Sao ông lại ở đây ? 

-Tôi xin bố thí. Bao nhiêu năm nay tôi bị đói khát, rét mướt. Làm ơn 

bảo Pháp Hư tôi cần có một cái áo cà sa. Sau khi thiền ông hãy truyền 

hạnh phúc cho Lương Đả Phong, do đó tôi sẽ được sinh vào một kiếp 

khá hơn. Tôi đã ở đây hơn 10 năm rồi để trả cho hết nghiệp xấu. 

-Lúc sinh thời ông không tập Thiền Minh Sát, nên bây giờ ông mới 

khổ vậy ? 

-Pháp Hư có bảo tôi, nhưng tôi không tin. Tôi quá kiêu ngạo nên trở 

thành quỷ đói. 

-Quỷ đói ? Nhưng ông không giống thế ! Khi tôi còn bé mẹ tôi tả cho 

tôi nghe quỷ đói dài và cao như cây cau, miệng nhỏ như lỗ kim, tay to 

như tầu cau, chẳng lẽ bà nói dối tôi ? 
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-Không ! Có nhiều loại quỷ đói. Tôi thuộc loại sống nhờ người cúng 

dường. Vì thế tôi mới đến nhờ ông, xin ông thương tôi. 

-Nếu thế tôi sẽ chuyển hạnh phúc đến ông mỗi khi tôi thiền xong. Tên 

ông là Lương Đả Phong có phải không ? 

-Vâng cảm ơn ông. Mong ông tu hành tốt. Đây có lẽ là con đường tốt 

nhất cho loài người. Tôi vẫn tiếc là khi còn sống đã phí phạm trong 

những thú vui cảm giác không mục đích. Cho nên ngày nay phải chịu 

khổ. Đừng làm như tôi. Nếu tôi lại được sinh làm người, tôi sẽ tập Thiền 

Minh Sát cả đời. Thôi, đây là lúc phải đi. Vĩnh biệt. 

Với lời nói đó, hình bóng đó bay mất cùng lúc bình minh ló dạng. 

Tiếng chó tru ngừng ngay. 

-Ông có bị sốt không sao lại lẩm bẩm một mình thế ? 

-Tôi nói chuyện với Lương Đả Phong, một ông sư già, ông có thấy 

không ? 

-Tôi không thấy gì cả; ông không tin thì hỏi ông Rô. 

-Có, tôi thấy ông lẩm bẩm một mình. Ông có sao không ? 

-Không, tôi không sao cả. Tôi muốn gặp trụ trì. Hãy đi với tôi. 

Ông Bốn nhìn đồng hồ và nói : 

-Bây giờ là 5:30, nửa giờ nữa trụ trì sẽ tới giảng đường. Chúng ta hãy 

tập cho qua giờ. 

-Nhưng các ông đều nghe tiếng chó tru phải không ? Chúng tru cả 

tiếng đồng hồ ? 

-Ông nói gì thế ? Chúng chỉ tru chừng 5 phút thôi mà ! 

Thầy hiệu trưởng quyết định không bảo bạn mà chỉ nói với trụ trì : 

-Vậy các ông có đi không ? 

-Được rồi, chúng tôi tập ngồi thiền ở đó. 

3 vị thầy giáo đến phòng trụ trì. Trời lạnh nhưng trong lòng thầy hiệu 

trưởng thì nóng như lửa, ông muốn gặp Pháp Hư càng nhanh càng tốt. 

Pháp Hư kinh ngạc khi thấy 3 ông thầy giáo, ông tưởng họ đến để từ biệt. 

Ông mời họ ăn sáng trước khi đi. 

-Chúng con không phải đến từ biệt. Con có một vấn đề. Xin lỗi thầy 

đã đến quá sớm. 

-Vấn đề gì ? Thấy ông lo lắng, ông có sao không ? 

-Thưa thầy trong tu viện này có ông tăng nào tên là Lương Đả Phong 

không ? 
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-Có, nhưng ông ta đã mất 10 năm rồi. Ông ta là một thiếu tá cảnh sát. 

Về hưu rồi mới xuống tóc. Ông biết ông ta hay sao ? 

-Thưa thầy không. Con mới gặp ông ta sáng nay lúc 5 giờ sáng. 

Và ông kể lại cho trụ trì nghe câu chuyện. 

-Thật xấu hổ khi một tăng sĩ xin một người thường bố thí. Ông có 

thấy là vị tăng này chịu khổ vì sao lãng không ? Ông ta là một vị tăng 

cứng đầu, tôi đã cảnh cáo rồi mà ổng không chịu nghe. Ông ta xin áo cà 

sa, sao ông ta không xin thẳng với tôi ? Bây giờ các ông hãy trở về giảng 

đường và tập thiền, ăn sáng, rồi trở lại đây, chúng ta sẽ bàn luận thêm.  

Ba ông giáo trở về giảng đường. Không ai dám nhắc tên Lương Đả 

Phong vì họ sợ ông lại xuất hiện. Trời hãy còn tối, mặt trời còn chưa 

mọc và người ta không nhìn thấy nhau. 

Pháp Hư vừa ăn sáng xong thì hiệu trưởng và 2 ông giáo tới. 

Mỗi người có một túi xách quần áo, tỏ rằng họ sẵn sàng đi về. Trụ trì 

đùa : 

-Các ông nên ở thêm một đêm nữa. 

-Chúng con không thể. 

-Sao không ? Các ông có thể được Lương Đả Phong cho trúng số. 

Ông Rô và ông Bốn có vẻ chú ý, ông Bốn nói : 

-Con muốn trúng số, nhưng nếu trúng con sẽ chết mất. 

Thầy hiệu trưởng hỏi : 

-Thầy có định bố thí cà sa cho Lương Đã Phong không ? 

-Ồ, tôi gần quên mất. Làm ơn hiểu rằng tôi sẽ cho ông một bộ cà sa 

để ông cho một ông tăng đã tập Thiền Minh Sát. Nếu ông ta không tập 

xin đừng cho ông ta. 

-Sao thầy chỉ cho ông tăng nào có tập thiền ? 

-Bởi vì chỉ ông tăng tập Thiền Minh Sát mới truyền được hạnh phúc. 

Vài ông tăng cũng không biết làm sao truyền ! Lương Đả Phong chẳng 

hạn. Ông ta làm tăng 10 năm rồi, nhưng khi được mời đi tụng kinh ông 

ta chỉ mấp máy môi. Đừng nói với ai về loại sư này.  

Rồi ông nhấc một chiếc cà sa lên và trao cho ông hiệu trưởng. 

-Ông đừng giữ nó, vì ông sẽ bố thí trong chốc lát. Bây giờ tôi giúp 

ông chuyển hạnh phúc đến Lương Đả Phong. Và ông ta sẽ được tái sinh 

trong một cảnh giới tốt hơn. Nếu ông không nói thì tôi cũng không biết 

là ông ta đã thành quỷ đói. 
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Ông Rô hỏi : 

-Sao thầy đắc “cảm thọ” mà lại không biết ? 

-Rõ ràng là ông không rõ đắc “cảm thọ”. Tôi rất vui là ông hỏi, do đó 

tôi có cơ hội giảng dạy cho ông. Đúng là tôi đã đắc “cảm thọ”, nhưng 

không có nghĩa là tôi “cảm thọ” hết mọi lúc. Nếu tôi làm thế sẽ rất rối 

loạn, tôi sẽ bận rộn, người này làm việc này, người kia làm việc nọ. Tôi 

sẽ không có thời giờ để làm việc khác nữa. Nên nhớ rằng khi “cảm thọ” 

thì tâm phải chú ý lắm. Chẳng hạn tôi đang nói chuyện với ông, tôi chỉ 

coi ông như những người khác. Nếu muốn biết ông nghĩ gì tôi phải “cảm 

thọ”,  ông có hiểu không ? 

-Vâng, những người tập Thiền Minh Sát có đắc “cảm thọ” cả không ? 

-Không. Có người không. Chẳng hạn không phải sinh viên nào cũng 

đậu cử nhân với cấp danh dự có phải không ? 

-Không, thưa thầy. 

-Cũng thế, những người tập Thiền Minh Sát đắc “cảm thọ” chỉ là phó 

sản mà thôi, không phải là mục đích. Vào thời Đức Phật còn tại thế có 

một bà vãi tên là Upalavanna. Bà là một vị A-La-Hán và có thần thông 

như Mục Kiền Liên. Nhưng bà bị hiếp bởi một chàng trai trẻ tên là 

Nanda, vì nghiệp của bà trong quá khứ. Bà vào phòng để nghỉ vì mệt 

mỏi, Nanda nấp dưới gậm giường bò ra và hiếp bà. Do đó, ông thấy 

không nếu tâm không tập trung thì thần thông không thi hành được. Do 

đó Lương Đả Phong không hiện ra với tôi nên tôi không biết. Có phải 

ông ta là quỷ đói không ? 

-Dạ, có mấy loại quỷ đói, thưa thầy ? 

-Có 4 loại : 

1-Những người sống nhờ bố thí của người khác, 

2-Những người khổ vì đói, 

3-Những người khổ vì lửa, 

4-Quỷ đói. 

Ông muốn loại nào, ông Rô ? 

-Thưa thầy, con không muốn loại nào cả. 

Ông Bốn hỏi : 

-Nghiệp lực nào khiến làm quỷ đói ? 

-Lòng tham. Lương Đả Phong đã lấy những đồ vật từ tu viện để dùng 

cho mình. Đức Phật đã nói : Những người tham lam sẽ tái sinh vào quỷ 
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đói hay ma quỷ. Vì lẽ đó khi chết tâm ông phải loại trừ những nhơ bẩn 

để được tái sinh trong những kiếp sung sướng. Nếu tâm ông đầy lòng 

tham thì ông sẽ tái sinh vào ngã quỷ hoắc ma quỷ. Nếu sân hận ông sẽ 

vào địa ngục, nếu si ông sẽ tái sinh vào súc sinh. Nếu ông sắp chết ông 

hãy làm sạch tâm. Tôi có một chuyện các ông có muốn nghe không ? 

-Vâng, thưa thầy. 

-Có một ông tăng, tôi không muốn nêu tên. Khi chết ông giữ chừng 

100 bộ cà sa trong tủ, ông giữ gìn những bộ áo này và không cho ai cả. 

Ông định sẽ đem cho vào ngày ông 80 tuổi. Nhưng không may là ông 

chết lúc mới 75 tuổi và sinh làm quỷ đói. 

-Thưa thầy, sao thầy biết là ông tái sinh vào quỷ đói ? 

-Ông ta bảo tôi. Ông ta một hôm hiện đến với tôi, cũng như Lương 

Đả Phong đã hiện ra với thầy hiệu trưởng. Có điều là tệ hại hơn vì ông ta 

trần truồng. Ông ta nói : Pháp Hư, hãy giúp tôi. Tôi lạnh lắm. Trong lễ 

hỏa thiêu hãy phân phát những áo cà sa trong tủ áo của tôi và những 

người dự lễ hãy truyền hạnh phúc cho tôi. Đêm đó ông hiện ra cám ơn 

tôi, ông mặc một bộ cà sa mới và có vẻ sung sướng. Các ông thấy không, 

tỉnh thức đã đưa đến nhiều điều tốt lành. 

-Vâng, thưa thầy. 

Rồi thầy hiệu trưởng nói : 

-Chúng con xin từ biệt thầy, cảm ơn những gì thầy đã lo cho chúng 

con cả về vật chất lẫn tinh thần khi ở đây. Là nhà giáo chúng con sẽ 

truyền đạt những kiến thức này cho học sinh, và họ sẽ trở nên những 

người tốt, những công dân tốt cho đất nước. Sau hết, con muốn nói rằng, 

chúng con không có gì để đền đáp lại công ơn của thầy trừ một số tiền 

nhỏ để thầy mua thực phẩm cho các người tu tập. 

Rồi ông trao một phong bì cho Pháp Hư. 

-Tôi khen ngợi quý thầy về những hạnh phúc mà quý thầy đã nhận 

được. Chúc quý thầy về nhà bình yên và tập Thiền Minh Sát hàng ngày. 

Một trong các thầy sẽ trúng số. Số này đã được mua rồi. Nếu có thể, tôi 

xin các thầy hãy bỏ mua số vì đó là cờ bạc. 

Ba ông giáo đã mua số, ông nào cũng nghĩ mình là người may mắn. 

Ông Si quyết định sẽ bỏ mua số dù có trúng hay không. Tập Thiền Minh 

Sát còn hơn là trúng số.  
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Ngày hôm sau Pháp Hư tỉnh dạy và tập Thiền Minh Sát 2 giờ như 

mọi ngày và truyền hạnh phúc tới Lương Đả Phong như đã hứa với thầy 

hiệu trưởng. Ông mở mắt ra và thấy Lương Đả Phong ngồi trước mặt. 

-Tôi đến để cám ơn. Nay tôi rất hạnh phúc. 

-Thật là tốt, ông đã tới. Tôi có chuyện muốn nói. 

-Cứ nói đi ! Tôi xin theo, lúc trước vì không nghe lời, nên tôi phải 

chịu khổ. 

-Điều tôi muốn hỏi là tại sao ông không hỏi tôi, mà lại nhờ thầy hiệu 

trưởng ? Có phải ông không biết xấu hổ khi xin sự bố thí từ một người 

thường ? Tôi không trách ông nếu ông xin một ông tăng khác. 

-Tôi sợ ông không tha thứ cho tôi. Lý do khác là tôi muốn rửa sạch 

nghiệp xấu, ông đã dạy tôi “Không ai có thể rửa sạch tội lỗi của người 

khác “, do đó tôi không đến hỏi ông. 

-Đúng vậy, nhưng cuối cùng tôi đã làm ông được nhẹ tội rồi. 

-Và tội đã được giảm nhẹ. Tôi nợ lòng nhân ái của ông. Nếu tôi được 

tái sinh làm người, tôi sẽ tập Thiền Minh Sát suốt đời. Tôi đã hiểu rằng 

quay trong vòng sinh tử luân hồi là khổ lớn nhất. Bây giờ là lúc tôi phải 

đi. Cám ơn rất nhiều về chiếc áo cà sa tôi đang mặc. 

Nói rồi ông quỳ lạy năm vóc sát đất và biến vào ánh sáng mờ nhạt 

của bình minh ló dạng. 
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CHƯƠNG    X 
 

Xế trưa ngày thứ 8 sau khi xuống tóc, Bảo Hy đi đến phòng trụ trì, thì 

một xe mầu sữa nhạt đậu trước cửa tu viện, theo sau là một xe mầu xanh 

dương. 2 người đàn ông và 3 người đàn bà bước ra. Ông tăng mới không 

nhận ra là người nào từ xe nào bước ra, nhưng chắc chắn là thầy hiệu 

trưởng dẫn đầu 4 người tiến về phòng phương trượng. Họ đến đó trước 

ông mấy phút. Khi ông tới và chào vị trụ trì, thầy hiệu trưởng giới thiệu 

ông với mấy người đi theo : 

-Đây là thầy Bảo Hy, thầy của tôi. 

Ông cảm thấy nóng cả người, một người đàn ông trung niên đã ca 

ngợi ông như thế, hơn nữa 2 người đàn bà xinh đẹp tháp tùng ông Si làm 

ông mắc cỡ. 

-Chào ông, ông Bốn và ông Rô có tháp tùng ông không ? 

-Không, thưa thầy. Đang là học kỳ. Con mang gia đình đến để chào 

thầy. Đây là Phong Phá vợ con, Phong Phán con cả, Vị Lai con thứ hai 

và Chai Na là con út. Chúng đã học xong và có công việc cả. 

Vị trụ trì dùng “cảm thọ” xoi 4 người và nói : 

-Cô này rất thông minh, cô đã xong bằng tiến sĩ. 

Vừa nói Pháp Hư vừa chỉ Vị Lai, cô mắc cỡ chắp 2 tay lại trước mũi 

và nói : 

-Con mong được như thế. 

Ông tăng mới nghĩ thầm : 

-Cô ấy vừa xinh đẹp, giọng nói thanh lại có học nữa nếu phải chọn 

giữa 2 cô thì không biết phải chọn ai ? 

Pháp Hư đọc được tư tưởng của trò nên nói : 

-Bảo Hy tôi bảo ông thầy hiệu trưởng sẽ trở lại sau một tuần lễ có 

đúng không ? 

-Nhưng thầy bảo ông ta sẽ trúng số ? 

-Đúng vậy ! Con định nói thế. 

Trụ trì nhìn học trò như định bảo : 

-Thấy không ? Những gì tôi nói đều là thật. 

-Con muốn cám ơn thầy đã mang may mắn đến cho con. 
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-Không phải tôi. Đó là may mắn của ông. Tôi chỉ biết là ông sẽ trúng 

số. Dù tôi biết hay không thì ông vẫn trúng vì nghiệp ông tốt. Tôi có một 

đệ tử không mua số bao giờ nhưng vẫn trúng. Một người say kêu ông ta 

mua hộ vé số vì ông ta cần tiền để mua rượu. Đệ tử tôi từ chối, nhưng 

người say cố ép đến không chịu nổi, và ông ta mua vé, và trúng ngay 

chiều hôm ấy. Ông ta cảm thấy biết ơn người say và quyết định chia tiền 

với ông. Nhưng khi tìm ra thì người say kia đã chết. Ông ta đứng tim vì 

tiếc. 

Cô gái lớn hỏi : 

-Trong trường hợp này đệ tử của thầy có sai không ? 

-Không, vì ông ta không có ý định xấu. 

Người con trai cả của ông Si nói : 

-Con biết một trường hợp tương tự. Ông ta trúng số, mua một xe mới, 

cưới vợ mặc dầu ông ta đã có vợ, uống rượu trai gái, đánh bạc, trong 

vòng một tháng ông đâm vào xe chở gỗ và chết ngay. 

-Đó là giàu khổ. Ông ta không biết luật của nghiệp. Ông ta giầu là 

nhờ những việc tốt trong quá khứ. Ông ta đã phá hoại nó khi phạm 5 

giới. Chính ông ta tiêu hủy chính mình. 

Bà Phong Phá hỏi : 

-Như vậy là những người có 2 vợ sẽ suy sụp phải không ? 

-Tôi nghĩ như thế. Còn ông ? 

-Con không biết, nhưng vợ con là một người đàn bà hay ghen, bà ta 

sợ con có vợ 2. 

-Các bà đều hay ghen, chỉ là khác trình độ thôi. 

-Thưa thầy, thầy không phải là đàn bà, sao thầy biết các bà đều ghen ? 

-Và cô không phải là tôi, sao biết tôi không biết ? 

Vị Lai quay sang Bảo Hy mong được trợ giúp. 

-Có lẽ cô ấy đã đắc “cảm thọ”, thưa thầy. 

Cô gái càng lạ lùng hơn, Pháp Hư trở lại đề mục : 

-Bây giờ, ông có thích sống như người con ông vừa kể không ? 

-Không, thưa thầy, con là người ngoan đạo. Con không thể làm thế. 

Gia đình con và con hưởng chung tiền thưởng. Mỗi người có 10 vạn bat. 

Con bảo họ, nếu thầy được mời, thầy sẽ phải đi. Do đó con mua một xe 

van này để thầy dùng làm phương tiện đi lại cho tiện. Mọi người đều 

chia xẻ tiền, và còn dư 2 vạn bat để đổ xăng. 
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Ông đưa giấy tờ cho trụ trì, Pháp Hư nhận chìa khóa xe và chúc lành 

cho họ. 

-Thầy có tìm được tài xế không ? 

-Tôi nghĩ Xóm Chài có thể làm được, nhưng ông ta không có bằng. 

-Chuyện này không khó, thưa thầy, các bạn con đều có dù họ không 

biết lái. 

Vị Lai nhận xét :  

-Thế là không phải, vì có thể làm hại người khác. 

Bà Phong đồng ý : 

-Một người bạn của tôi chết khi đang gọi điện thoại công cộng bên lề 

đường. Tôi đang nói chuyện với bà khi một xe tông vào trạm điện thoại. 

Tài xế bị chết ngay tức khắc, và tiếng bạn tôi tắt ngẵng. Tôi lái xe tới, và 

theo công an thì người lái xe là một người đàn bà. Sau một trận cãi nhau 

với chồng và uống rượu. Bà ta lái xe đi, vì say bà ta không cẩn thận 

khiến bà bạn vô tội của tôi bị khổ với bà. 

Ông tăng mới hỏi : 

-Ai chịu trách nhiệm khi thủ phạm đã chết ? 

-Vậy thì Bảo Hy sẽ chịu trách nhiệm. 

-Nếu thế thì trụ trì sẽ bị phiền vì ông tăng nội trú phạm tội. 

Pháp Hư bảo thầy hiệu trưởng : 

-Ông phải chuộc ông ta ra vì ông ta là thầy ông. 

-Vâng con sẽ chuộc thầy ra. 

Bà Phong bảo chồng : 

-Sao ông làm vậy, trụ trì chỉ rỡn thôi mà. 

-Bố chỉ rỡn thôi ! 

Bà Phong hỏi : 

-Trường hợp bạn con có phải là do nghiệp không ? 

-Dĩ nhiên rồi. Bạn bà phải có quan hệ với bà say rượu trong kiếp 

trước. Nếu không, không thể có quả mà không có nhân. Tại sao chứ ? 

Hàng ngày có hàng ngàn người gọi điện thoại ngoài đường mà không ai 

bị đâm xe như bạn bà ? 

-Vâng thưa thầy, có lẽ cha mẹ con có duyên nghiệp trong kiếp trước. 

-Đúng vậy ! Không những chỉ có cha mẹ cô, mà cả chồng tương lai 

của cô nữa. Mặc dầu cô có giáo dục tốt, nhưng cô không có may mắn về 

đường tình duyên. Cô cần kiên nhẫn để tránh ly dị. Chồng tương lai của 
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cô kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn, ăn nói thô tục. Ông ta chỉ thô tục với cô, 

còn đối với người đẹp khác thì rất là nhỏ nhẹ, do đó cô trở nên rất ghen 

tương và đau khổ. 

-Biết vậy tôi không cưới ổng. 

-Nếu được thế thì tốt. Nhưng đến lúc thì cô lại nói khác. Lúc đó cô sẽ 

nói với tôi : 

Thưa thầy con thương ảnh, con gả cho ảnh vì thương chứ không phải 

vì yêu. 

Trụ trì bắt chước giọng của Vị Lai làm mọi người bật cười. 

-Ảnh có phải là một tay chơi không ? 

-Không, nhưng với giọng nói nhỏ nhẹ luôn cuốn hút đàn bà. 

-Con rất bối rối vì con tin những gì thầy nói. 

-Hãy chờ xem tôi nói có đúng không ? 8 năm nữa nếu tôi nói không 

đúng, hãy đến đây bảo tôi. 

Bảo Hy nghĩ thầm : có lẽ người ấy là tôi. 

-Con có gặp ảnh không ? 

-Cô đã đi qua mặt anh ta nhiều lần ở viện đại học, nhưng không hề 

nói với nhau. Anh ta không chú ý tới cô vì anh ta đã có bạn gái. Anh ta 

phải trả xong nghiệp với người đàn bà đó đã. Anh ta trong 2 năm tới sẽ 

cưới người đàn bà ấy và ly dị ngay trong năm. Cô ta sẽ dời bỏ anh ta với 

đứa con của họ. Do đó vị hôn phu của cô có một đứa con riêng. 

-Điều đó rất tốt vì tôi không phải đẻ, con anh ta là con tôi. 

-Nhưng khi thời gian tới thì sự việc không như cô nghĩ. Nhớ kỹ 

chồng cô sẽ làm cô khóc hết nước mắt. 

-Ai hết nước mắt, của con hay của ảnh ? 

Được nuôi dưỡng tử tế và yêu đương cô không hiểu thế nào là đau 

khổ. Cô không nghĩ là mình sẽ trải nghiệm nó. Trong 8 năm thời gian sẽ 

thay đổi cả, sự duyên dáng và vui vẻ của cô sẽ không còn dấu vết. Cô sẽ 

thành một người khác. Cô sẽ ngồi khóc trước mặt trụ trì. Ông biết điều 

này nhưng cô không biết. 

-Chuyện đó tùy thuộc một phần vào cô, một phần vào anh ta. Cô có 

thể cười ngày nay, nhưng sau này thì không. Hãy chờ xem. 

-Nghiêm trọng vậy sao thầy ? 

-Đó là nghiệp của cô ấy. Cô ấy đã tạo trong quá khứ. 

Bà mẹ Phong nói : 
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-Những người có học không hành động như vậy. 

-Không phải là giáo dục mà là nghiệp, có nhiều nhiều người có bằng 

cấp cử nhân hay tiến sĩ mà vẫn đấm đá nhau đó. 

Lúc đó bà hiệu trưởng không lời nói được, lo lắng cho con gái. Viện 

chủ an ủi : 

-Bà đừng lo, người tạo nghiệp sẽ phải trả quả, không lâu đâu. Sau 9 

năm, cô ấy sẽ hạnh phúc. Chồng cô ấy là một người tốt. Nhưng vì 

nghiệp của họ nên họ phải cãi nhau. Tôi cũng phải trả nghiệp còn nặng 

hơn của cô ấy. Trả hết nghiệp là xong chuyện. 

-Tôi lo cho nó. 

Nghe lời này Bảo Hy hy vọng tới cô em. Lúc đó Chai Na hỏi : 

-Thưa thầy con có gập chồng con không ? 

Ông tăng mới nghe cẩn thận chỉ mong trụ trì nói : 

-Bây giờ ông ấy là một ông tăng.  

Ông tưởng tim ngừng đập khi trụ trì nói : 

-Cô muốn bao nhiêu đàn ông ? Cô vừa làm đám cưới tháng 8 này, 

chiếc xe là chồng cô mua cho cô có phải không ? 

Mặt Bảo Hy tái lại. Pháp Hư vừa bằng lòng, vừa thương hại học trò : 

-Vài người không có người phối ngẫu vừa ý, vì nghiệp của họ không 

hợp. Chẳng hạn Bảo Hy là một ông tăng  suốt đời thì sướng hơn là làm 

một người thường. 

Ông hiệu trưởng bàn góp : 

-Con hoàn toàn đồng ý với thầy. Thầy may mắn không có trách 

nhiệm với gia đình. Con nay thanh thản rồi, nhưng con đã vất vả nuôi 

các con nên người bao năm tháng. Nếu con còn độc thân con sẽ làm tăng 

cho đến hết đời. 

Những lời của thầy hiệu trưởng đã khuyến khích Bảo Hy rất nhiều, 

hơn nữa vị trụ trì còn thêm : 

-Khi hôn nhân có thể đem lại hạnh phúc thì Thế tử Tất Đạt Đa đã 

không thoái vị và trở thành một nhà tu khổ hạnh. Ông có muốn biết tại 

sao hôn nhân không đem lại hạnh phúc.  

Ông đứng dậy và lại tủ đựng tam tạng kinh điển, nhặt ra một cuốn 

kinh Pali và trở về chỗ ngồi. 

-Trong sách này, Đức Phật nói những cái hại của khoái lạc cảm giác.  

Ông đưa sách cho ông Si và bảo mở trang 360. 
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-Làm ơn đọc cho chúng tôi nghe đoạn 764 đến 766. 

Ông hiệu trưởng đọc lớn : 

-764 : Khoái lạc của cảm giác : cho ít khoái lạc, nhưng nhiều đau khổ, 

nó như một bệnh dịch. 

765 : Này các tỳ khưu đó là kết quả của 5 căn tiếp xúc với 5 trần, 

chúng ô nhiễm và tạo khổ. 

766 : Những khoái lạc của cảm giác này vui ít nhưng khổ nhiều . . . 

Khi ông Si đọc xong trụ trì hỏi : 

-Nay ông có hiểu sâu chưa ? Làm tăng sướng hơn là người thường. 

-Ồ, con ghen tỵ với thầy. Nếu con là đàn ông con sẽ đi tu. 

-Mặc dầu cô là đàn bà, nhưng nếu cô muốn cô cũng có thể tu. Tôi 

muốn nói về tinh thần. Nhiều người cạo đầu, mặc áo cà sa nhưng họ 

không làm đầy đủ bổn phận, tôi coi họ là tăng thịt. 

-Làm sao con có thể tu tâm ? 

-Bằng cách tập Thiền Minh Sát như cha cô. 

-Nếu thế ngày nghỉ tới, con sẽ đến đây một tuần. 

Cô em hỏi : 

-Còn gia đình của con thì sao ? 

-Bây giờ mới cưới thì tốt, nhưng về sau thì tệ hơn chị cô. Chồng cô 

hào hoa, khi chán cô, ông ta sẽ tìm cô gái khác. 

-Cả 2 con gái tôi đều không may. 

-Đừng lo lắng quá bà Phong, mỗi người làm chủ nghiệp của mình. 

Nhiệm vụ của chúng ta là xóa đi nghiệp cũ và không tạo thêm nghiệp 

mới. Đời sống là sự hỗn hợp của vui và khổ. 

Phong Phán hỏi : 

-Thưa thầy có cách nào giảm thiểu nghiệp không ? 

-Tại sao phải lo trước chứ ? Phải can đảm đối diện với hiện thực. Chỉ 

có Thiền Minh Sát một tuần mới nhẹ đi nghiệp lực. 

Chai Na nói : 

-Chồng con không cho phép con làm thế thưa thầy, ổng không muốn 

xa con quá lâu. Ngay cả sáng nay con nói sẽ tháp tùng cha mẹ con tới 

đây, ông cũng miễn cưỡng cho phép. 

-Bởi vì ông còn yêu cô, không muốn xa cô dù là một phút. Khi nào 

ổng chán cô, cô hãy đến đây, tôi sẽ hết sức giúp cô. 

-Cám ơn thầy. 
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Cô quỳ lạy trụ trì 3 lần, nước mắt lưng tròng. 

Sau khi nói chuyện thêm ít phút, 5 người nói lời từ biệt. Pháp Hư 

nhắc nhở 2 người con gái : 

-Hãy nhớ có thể đến đây tập Thiền Minh Sát lúc nào rảnh. Đừng lo 

nghĩ về tương lai, lúc nào tới sẽ đương đầu với nó một cách tỉnh thức 

không sợ hãi. 

Pháp Hư biết rằng ông phải cảnh cáo họ : 

-Có nhiều người khi chuyện xảy ra, sẽ tự tử để trốn khổ. Họ không 

thể trốn tránh bằng cách đó, và chỉ tạo ra nghiệp xấu thôi. Nhớ kỹ điều 

này. 

-Dạ ! 

2 người lạy Pháp Hư và Bảo Hy, rồi bước đến chỗ 3 người đứng đợi ở 

chỗ xe đậu. 
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CHƯƠNG    XI 
 

Ông tăng mới nhìn theo xe xanh từ từ rời khỏi bãi đậu  rồi vào đường 

xa lộ Á Châu. 

-Ông không rời mắt khỏi họ, có phải không ? 

-Bởi vì con thương họ. 

-Vì ông nhìn họ với vẻ thương sót nên tôi biết lòng từ của ông. 

-Vâng thưa thầy, con không bao giờ nghĩ rằng những người đẹp lại có 

học như thế mà lại có nghiệp xấu vậy. 

-Vậy ông chỉ thương họ vì họ đẹp sao ? 

-Không cứ, vậy thầy không thương họ sao ? 

-Sao lại không ? Ông không thấy tôi cố gắng ngày đêm sao ? Đó 

chẳng phài là từ tâm sao ? Bảo Hy, ông nên nhớ là những người sinh ra 

trong thế giới này đều đáng thương. Nếu họ gặp khó khăn và chúng ta có 

thể thì chúng ta phải giúp họ, dù xấu hay đẹp, ông có hiểu không ? 

-Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tốt với mọi người có phải không ? 

-Phải, nếu ông làm được như thế mới xứng gọi là Phật tử vì Đức Phật 

thương tất cả chúng sinh. 

-Thưa thầy con có cảm tình với những đau khổ của những người đẹp 

đó, không có nghĩa là con phân biệt mà vì họ rất may mắn sao họ có thể 

có nghiệp xấu vậy ? 

-Đấy là ông không hiểu nghĩa thật của nghiệp. Nghe cho kỹ : nghiệp 

là hành động, không hành vi nào được coi là hành động khi không có ý 

chí. Vì lẽ đó nghiệp có thể tốt hay xấu tùy thuộc vào ý chí muốn tốt hay 

xấu. Phật dạy rằng chúng sinh tùy thuộc vào nghiệp của mình, làm tốt sẽ 

được tốt, làm xấu sẽ chịu xấu như rỉ sinh ra từ sắt. Như 2 cô gái này nếu 

không làm gì thì họ không phải đương đầu với hậu quả. 

-Thầy nói như chúng ta có thể tạo nghiệp ? 

-Dĩ nhiên chúng ta có thể làm được. Đúng là chúng ta không chọn 

được nghiệp quá khứ và bổn phận của chúng ta là phải xóa bỏ nó đi. 

Nhưng chúng ta có thể chọn nghiệp hiện tại. Nhiều người không hiểu 

điều này; do đó họ chỉ đơn giản chấp nhận số phận của họ hơn là cố 

gắng làm tốt hơn. Thí dụ : một người nghiện rượu tiếp tục uống vì ông ta 

cho rằng số phận mình là thế. Đó chỉ là cái cớ. Nếu ông muốn cai thì ai 
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cấm ông. Thí dụ một người nghèo, vì kiếp trước ông bần tiện, không cho 

người khác một thứ gì. Ông nghĩ là do nghiệp xấu của ông. Và ông lười 

biếng không tranh đấu để được cuộc sống tốt hơn, thì ông sẽ nghèo mãi. 

-Điều này có nghĩa là nếu ông ta chống lại số phận, nếu ông ta thu 

thập nghiệp tốt thì khi nghiệp xấu hết, ông ta có thể giầu. 

-Đúng thế, nhưng khi ông ta giầu có ông ta vẫn bần tiện và không cho 

ai cả thì ông ta lại nghèo trong tương lai. 

Hai ông tăng im lặng hồi lâu, sau đó ông tăng trẻ hỏi : 

-Thưa thầy, trong trường hợp của 2 cô gái này có cách nào xóa nghiệp 

xấu không ? 

-Có chứ ! Với điều kiện là họ kiên nhẫn tập Thiền Minh Sát. Nhưng 

họ chẳng làm điều này đâu vì họ không biết khổ là gì. Trong 8 năm nữa, 

Vị Lai sẽ lấy chồng và cô ta sẽ hiểu khổ là gì; hiểu lời tôi nói, và cần sự 

giúp đỡ của tôi và chị em cô sẽ đến đây. 

-Nhưng cô ấy nói sẽ đến đây vào ngày nghỉ mà. 

-Cô ấy có nói thế, nhưng không đến vì không phải lúc, 8 năm  nữa cô 

ta sẽ tới. 

-Cô ta làm gì mà phải trả quả như thế ? 

-Điều đó khó giải thích. Đó đều là do nghiệp kiếp trước và nghiệp 

kiếp này. Nghiệp do nhiều kiếp trước không thể tránh khỏi. Cô Vị Lai và 

chồng cô đã tạo nghiệp xấu trong quá khứ và trong kiếp này họ hành 

động cùng nhau kết thành vợ chồng. Trong kiếp này cô rất ghen nên rất 

đau khổ. 

-Trừ ra những gì thầy vừa kể, cô ấy có nghiệp nào khác không ? 

-Chúng ta tạo nghiệp mọi lúc. Tôi đã không kể đến nghiệp bất định, 

nhẹ và khó hiểu. Nếu nghiệp mạnh nó sẽ kết quả trong hiện đời. Đối với 

Vị Lai, cô càng ghen thì càng đau khổ. Nghiệp này cô có thể tránh được 

nhưng cô không tránh. Đó không phải là lỗi của riêng cô, vì người đàn 

ông cho cô cớ để cô ghen. Ông ta rất thích thú thấy cô ghen. Có thể nói 

hạnh phúc của người chồng tùy thuộc vào sự đau khổ của người vợ. 

-Điều đó có nghĩa là nếu cô ta không ghen thì cô ta không đau khổ ? 

-Đúng. 

-Nếu con là cô ta thì con sẽ không ghen, con không làm mình tự đau 

khổ. 
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-Vì ông không là cô ta. Nếu ông là cô ta thì ông cũng làm thế thôi, 

ông có tin tôi không ? 

-Vâng. 

-Nếu ông không tin cũng chẳng sao. 

-Nhưng tốt nhất là tin thầy. Con là đệ tử của thầy, chẳng tin thầy thì 

tin ai ? Con không muốn được gọi là người vô ơn. 

-Ông nghĩ vậy là tốt. 

-Cám ơn thầy. 

-Cám ơn vì cái gì ? 

-Vì thầy khen con. 

-Tôi khen ông khi nào  ? 

-Vừa rồi thôi, thầy chẳng nói : Ông nghĩ vậy là tốt là gì. 

Pháp Hư im lặng.  

-Thưa thầy, nói về người khác không phải là chúng ta đi ra ngoài 

Thiền Minh Sát sao ? 

-Cuộc đàm thoại của chúng ta có thể coi là sự tỉnh thức về tư tưởng, 

ông có tỉnh thức mọi lúc không ? 

-Không, thưa thầy, chỉ đôi lúc. 

-Điều đó có nghĩa là tâm ông không chú ý hoàn toàn, ông phải cố 

gắng hơn nữa. Những gì chúng ta bàn cãi không phải là vô ích, vì tôi sẽ 

bảo cho ông biết cô Vị Lai sẽ trợ giúp tôi hoằng hóa Phật pháp. Cô ta và 

tôi đã giúp nhau trong quá khứ, và tiếp tục trong hiện tại. 

Ông tăng mới mở to mắt : 

-Ý thầy là cô ấy . . . 

-Không, không đừng nghĩ thế, nếu ông muốn biết tôi sẽ bảo ông 

nhưng ông phải hứa là sẽ không bảo ai vì điều đó làm hại cho họ. Ông 

có hứa không ? 

-Vâng, con xin hứa. 

Do đó trụ trì nhắm mắt lại để nhớ lại kiếp trước và ông nói : 

-Kiếp trước tôi là chỉ huy trưởng và cô Vị Lai là sĩ quan phụ tá. 

-Và tên của thầy là gì ? 

-Tôi không nói cho ông biết được vì có ghi trong lịch sử Thái. 

-Xin thầy tiếp tục. 

-Tôi và cô Vị Lai đánh trận cùng nhau nhiều lần. Lần cuối tôi bảo cô 

ấy hãy trốn đi, cô không nghe. Nhưng tôi bảo cô ấy nếu ở lại sẽ chết vô 
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ích, cô hãy sống sót để tìm cơ hội chiến đấu với kẻ thù. Do đó cô tới 

Savan và chết ở đó. Lúc hấp hối cô cảm thấy làm đàn ông phải chịu 

nhiều đau khổ nên cô quyết làm đàn bà trong kiếp tới. 

-Còn thầy thì sao ? 

-Là chỉ huy trưởng, tôi chiến đấu cho đến chết. Nhưng tôi tỉnh thức 

cho đến phút cuối. Tôi tha thứ cho kẻ giết mình cũng như xin lỗi những 

người tôi đã giết. Chúng tôi không ghét nhau chỉ làm công việc của 

người yêu nước. Suy nghĩ cách này sẽ làm tôi ít tội lỗi. Tôi trải qua 168 

năm để xóa nghiệp và tôi lại được làm người. Đừng hỏi tôi ở đâu và làm 

thế nào để xóa nghiệp, thật khó mà giải thích và cũng chẳng có ích gì 

cho ông. 

-Cô Vị Lai, có biết đã làm việc với thầy trong kiếp trước ? 

-Không, đừng bảo cho cô biết. 

-Không ạ, còn chồng cô ? 

-Là vợ người phụ tá. Bà bị đánh luôn, và bà thề sẽ trả thù, kiếp này bà 

làm chồng.  Chuyện như tiểu thuyết ông thấy không ? 

-Vâng, tiểu thuyết thường dựa vào đời thực. 

-Ông thấy đấy chúng ta phải tái sinh nhiều lần. Tôi chán lắm rồi 

không muốn tái sinh nữa dù chỉ một lần. 

-Lý do Như Lai trở thành một nhà tu khổ hạnh có phải là người chán 

ghét tái sinh có phải không ? 

-Đúng vậy, khi người giác ngộ và chứng túc mạng minh  . . . .nhưng 

túc mạng minh là gì ? 

-Là đạt được Tevijja. 

-Ông hãy nói nghĩa của nó. 

-Con không thể. 

-Tại sao ? 

-Vì thầy chưa dạy. 

-Sao ông không hỏi, tôi tưởng là ông đã biết chứ . 

-Đôi khi con không biết, nhưng con không hỏi. 

-Cũng vậy, tôi không bảo, ông tự học lấy. 

-Xin thầy dạy con, con lạy thầy đấy. 

-Không, nếu tôi bảo ông, ông sẽ nói : Thầy nói không bảo con, cuối 

cùng thầy cũng bảo. Có phải không ? Bây giờ trở lại chủ đề cũ. Sau khi 

đạt được Túc mạng minh, Như Lai nhận ra rằng xoay vần trong vòng 
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sinh tử thì rất khổ. Khi Người dạy đệ tử Người thường cho những tỷ dụ 

so sánh. Trên mặt đất này, nếu ông đánh tôi với một cái kim, thì đó là 

mồ tôi. Nếu thâu tóm các xương của tôi trong các kiếp thì sẽ cao hơn 

đỉnh núi Tu Di. Và nước mắt khóc khi khi lìa đời trong các kiếp tụ lại 

còn nhiều hơn nước của các đại dương. Do đó Như Lai chán tái sinh. 

Phật nhắc lại nhiều lần cho các chúng sinh sự bất lợi phải ở trong vòng 

sinh tử. Ngay thế, có nhiều người không tin Phật tiếp tục tử và sinh. 

-Còn thầy, thầy có tái sinh không ? 

-Đó còn tùy luật nhân quả. 

-Cái tạo nên nhân quả ? 

-Có 3 yếu tố :  

1-Nghiệp như cánh đồng. 

2-Thức như hạt lúa. 

3-Tham ái : như nước tưới cây, khiến cây mọc. 

Nếu 3 yếu tố này hợp tác thì có sinh. 

-Thầy đã xóa những yếu tố này chưa ? 

-Chuyện này rất quan trọng, không thể nói chơi, do đó tôi không bảo 

ông. Nếu ông muốn biết thì phải chăm tập, vì kiến thức này phải tự mình 

thể nghiệm. 

-Vậy thầy cho con hỏi một điều nữa thôi, việc này chắc thầy làm 

được. 

-Không cần phải hỏi, tôi trả lời được. 

Ông cảm thấy mắc cỡ bởi vì ông biết Bảo Hy định hỏi gì và ông chỉ 

thổ lộ cho Bảo Hy. 

-Vợ tôi kiếp trước đã đến đây làm công quả. Bà sẽ xây một tháp 

chuông cho chùa này. Bà lấy một ông bác sĩ, đẹp và khả ái hơn kiếp 

trước nhiều. 

-Bà ấy có đẹp như hoa hậu Thái Lan không ? 

-Rất quyến rũ và có lòng nhân ái. 

-Thầy có nhớ bà không ? 

-Sao tôi phải nhớ chứ ? Đây là một kiếp khác. Nếu tôi nhớ tôi sẽ 

không là tăng. Thôi không nói nữa, chúng ta đã nói nhiều rồi. Hãy về 

phòng ông mà tập Thiền Minh Sát. Nếu có gì cần hỏi, ông có thể hỏi tôi 

bất cứ lúc nào. Nhớ kỹ người thực tốt, ăn ít, ngủ ít nói ít nhưng tập nhiều. 

Nếu ông làm được như thế thì ông sẽ không tái sinh. 
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Bảo Hy quỳ lạy trụ trì 3 lần và bỏ đi. Cảm giác của ông lúc đó không 

thể nào giải thích được. Ông thấy lòng chùng lại, cô đơn, ông chưa bao 

giờ thấy vậy. Ông cố ý tập trung mỗi bước chân, nhưng ông không loại 

bỏ được những cảm giác này. Không hoàn toàn là vì ông thương hại 2 cô 

con gái này. Số phận họ tùy thuộc vào nghiệp của họ. Ông phải kiểm tra 

tại sao những cảm giác này lại nổi lên. 

Khi về phòng, ông tăng mới đi tắm và cảm thấy mát mẻ hơn. Nhưng 

những cảm giác này vẫn làm ông bối rối. Ông bắt đầu tập giai đoạn 1, và 

giai đoạn 6, 2 giờ sau đó. Và ông tập ngồi thiền. Khi ông tập trung, ông 

xét những cảm giác bất thường ấy. Ông thấy rằng vì lời của vị trụ trì nói 

rằng ông không có vợ, người thường đều muốn có một gia đình hạnh 

phúc, và con cháu để nối giõi. Khi ông biết là ông không có vợ, không 

sống như một người thường, một nỗi buồn dâng lên, và tồn tại trong vô 

thức của ông. Mặc dầu ông đã xuống tóc, nhưng những cảm giác này 

vẫn làm ông bối rối. Và còn đàn bà nữa, những sinh vật mảnh mai này 

nếu họ biết không có chồng và phải sống cô đơn thì không biết họ khổ 

chừng nào. 
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CHƯƠNG   XII 
 

Sau khi xong bữa sáng, Pháp Hư lên gác để viết sách. Ông bảo Xóm 

Chài, ông sẽ dùng 2 giờ để viết. Nếu có ai đến thăm trong thời gian đó 

thì họ phải đợi.  

Sau khi vị trụ trì rời khỏi phòng, một chàng trẻ xin phép gặp mặt. 

Chàng ta tới với một thiếu nữ đẹp, có vẻ là vị hôn thê. Khi nghe lời trụ 

trì đã dặn thị giả, chàng ta nói là mình không muốn đợi và đi thẳng lên 

gác. Không may cửa bị đóng, do đó chàng ta kêu lên : 

-Chú ơi ! Con đến thăm chú này. Làm ơn mở cửa mau. 

Không có tiếng trả lời, thị giả biết là vị trụ trì đã làm việc, ông không 

để ý đến chuyện gì khác, dù ai đến thăm ông cũng mặc kệ. Nghĩ rằng 

ông chú không nghe được, chàng trai trẻ kêu lớn hơn : 

-Chú ơi ! Cháu là Côi, đến thăm chú đây. 

Lại không có tiếng trả lời. Côi cảm thấy bị mất mặt với thị giả và vị 

hôn thê, mà chàng ta muốn giới thiệu với ông. 

-Thôi, vậy hãy đi coi sông Chao Phây ở sau chùa vậy, em còn nhớ 

không ? 

Họ có 2 giờ trước khi trụ trì xuống. 

Khi trụ trì xuống, ông thấy một người đàn ông và một người đàn bà 

chờ ông. Trong khi làm việc tâm ông không để ý đến ngoại vật, do đó 

ông không biết cháu ông đến thăm. 

-Là Côi đấy hả ? Cháu có khỏe không ? 

Trụ trì chào cháu trưởng con bà chị, chàng ta 10 năm trước đã bỏ 

chùa ra đi trước khi trở thành một ông sư. Ông không nhận biết cô gái, 

nhưng thấy quen quen. 

-Chú thế nào ? 

-Vậy vậy, cháu bỏ đi cũng đã lâu rồi. 

-Xin lỗi chú, cháu làm trong xưởng dệt của cha cháu ở tỉnh Tha Ta, 

rất xa đây, không dễ gì đi thăm. 

-Còn cha cháu thế nào ? 

-Ông mạnh, thưa chú, bây giờ ông tục huyền và có 3 con (mẹ Côi qua 

đời khi chàng còn là tăng). 

-Vậy sao ? Ông đã gần 60, làm sao trông coi trẻ nít được ? 
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-Vợ ông chịu trách nhiệm, thưa chú. 

-Sao cháu không gọi bà là mẹ ? 

-Bà là bạn con. Bà là bạn cùng lớp hồi nhỏ, do đó con không thể gọi 

là mẹ. Bà xấu số làm vợ ổng, vì ông nhậu mỗi ngày. Con bảo ông đến 

đây xuống tóc nhưng ông không chịu. 

-Sao ông từ chối khi con ông đã làm ? 

-Chú ạ chuyện đã lâu rồi, xin đừng nhắc lại. 

-Được rồi, tôi sẽ không nhắc lại. Cháu đến đây hôm nay có cần chú 

giúp gì không ? 

-Vâng ! Xin giới thiệu với chú vị hôn thê của con. Chúng con có thể 

mời chú đến dự đám cưới không ? 

-Đây là vị hôn thê của con hả, từ đâu tới ? 

-Chú không nhớ sao, cô ta là cô Cúc. 

-Cô Cúc là ai ? 

Pháp Hư không nhớ ra. 

-Một cô gái dâng đồ ăn mỗi sáng khi chúng ta đi khất thực bằng 

thuyền. 

Tuy nhiên trụ trì không nhớ cô. Do đó ông dùng “cảm thọ” để giúp 

ông. 

-Thấy rồi ! Thấy rồi ! Thì ra là cô gái đó. Ồ cô đã trở thành một người 

đẹp, đẹp đến nỗi tôi không nhận ra. 

Trụ trì không nghĩ là mình sẽ gặp lại cô gái đó. Cô Cúc bối rối vì 

những lời khen ngợi đó, cô cứ nhìn xuống sàn. 

Trong tâm ông, Pháp Hư nhớ lại chuyện 10 năm trước, lúc đó ông 

chưa học Thiền Minh Sát và rất thích thần thông, vì nó có lợi cho đời. 

Ông có một cái gương mà ông thường soi để biết tương lai. Nhưng sau 

khi gặp ông tăng trong rừng và học Thiền Minh Sát, ông bỏ thần thông. 

Những ngày đó ông đi khất thực bằng thuyền. Hàng ngày ông và Côi 

chèo thuyền trên sông Chao Phẩy. Sống ở bờ sông là một cô gái gầy 

chừng 11 tuổi, người ta gọi cô là cô Cúc. Cô để một chỏm tóc trên đầu, 

cô luôn chảy mũi thò lò. Thường là nước mũi rỏ vào bát mà cô không 

biết. Sau khi chèo qua nhà cô, Côi thường đổ bát xuống sông. Pháp Hư 

cũng làm như cháu. 

-Chú ơi bao giờ cô gái này chết ? 

-Chửi mắng cô, chỉ làm hại mình thôi. 
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-Con tức lắm. 

-Tức giận là điên. Nếu con muốn điên thì cứ việc. 

-Chú ơi, sao chúng ta không đến nhà cô ta ? 

-Không được, không thể phân biệt được. 

-Vậy chúng ta có thể bảo thẳng cô ta không dâng đồ cúng và thay vào 

đó là cha mẹ cô. 

-Con có thể nói với cô. 

-Không, con là trẻ con, chú nói thì tốt hơn. 

-Không, tôi không muốn. 

Và do đó họ tiếp tục khất thực bằng thuyền cho đến khi con đường bộ 

đến tu viện được làm. Côi sung sướng không phải ném đồ ăn xuống 

sông. Một tối, Côi xin chú chỉ cho biết vợ trong gương thần. Pháp Hư 

bảo chàng phải thề sẽ chấp nhận người trong gương, dù là người thế nào. 

Rồi ông trao gương thần cho chàng. Chàng trẻ tuổi nổi sùng khi thấy 

hình cô gái với mũi thò lò trong gương. 

-Cô gái kinh khủng, cháu không muốn cô này, cháu trả lại cho chú. 

16 năm trôi qua, lời tiên đoán đã trở thành sự thực. 

-Sao cháu lại cưới cổ ? Cháu luôn bảo là cô làm cháu bệnh ? 

-Con không biết cô là cô gái đó, sau khi rời tu viện con không gặp cô. 

Lúc con biết thì con đã yêu cô rồi. Nếu con biết trước thì con sẽ không 

yêu. 

-Côi ! Thật khủng khiếp, tôi có thể bỏ lời hứa hôn ngay, cả trăm 

người muốn cưới tôi. 

-Sao cô phải nổi giận, chúng ta sẽ là họ hàng sớm, tôi không pha trò 

được sao ? 

-Con không giận thầy, chỉ giận Côi thôi. 

-Được rồi, bao giờ cưới thì cho tôi biết, nếu có hẹn tôi sẽ bỏ. 

-Ngày 9 tháng 12 có tốt không ? Nếu không, lựa cho chúng con ngày 

khác. 

-Ngày tốt không quan hệ với tâm ta. Nếu tâm ta tốt thì việc sẽ tốt. Là 

Phật tử không tin vào ngày tốt. Nhớ kỹ lời này, nếu tin vào tôi. 

-Nếu không tin chú thì tin vào ai ? Mẹ con chết rồi, và cha con thì 

uống tượu tối ngày. 

-Con nghĩ vậy là tốt. Nói thật chú muốn cháu là tăng, vì làm tăng thì 

bớt tái sinh. 
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-Con muốn lắm, nhưng con phải nghĩ tới Cúc, nếu con làm tăng thì ai 

sẽ lo lắng cho Cúc. Cha mẹ cô đều mất cả rồi. 

-Không thành vấn đề. Cô Cúc có thể trở thành ni cô. 2 người có thể 

tập Thiền Minh Sát ở đây 

-Được thế thì tốt. Nhưng con sợ bị đuổi khỏi đây nếu không giữ được 

tâm. Hơn nữa áo cà sa hình như ghét con. 

-Nếu con sợ thế thì làm người thường tốt hơn. Vì làm tăng cấm trai 

gái, ca hát, nhẩy múa. Dù không làm tăng chú muốn 2 người đến đây tập 

Thiền Minh Sát một tuần, rồi sau đó tự tập. 

-Bây giờ con rất bận, không có thì giờ tập, con sẽ đến khi đã già. 

-Con hoãn đến đây cho tới lúc già, nhưng nếu con chết trẻ thì sao ? 

-Vậy phải coi mệnh thôi. 

-Nếu con theo mệnh, thì con sống không mục đích. Con có chắc là 

con sẽ đến đây khi già không ? Chú nghĩ là con sẽ uống rượu ngày đêm 

như bố con. 

-Cháu đến đây đã lâu rồi, tại sao chú cứ giảng đạo cho cháu. Chúng ta 

hãy nói chuyện quan trọng hơn. 

-Được rồi nếu con không là cháu ta, thì ta cũng chẳng nói. Và cô Cúc, 

nếu cô muốn một đời hạnh phúc thì những gì tôi nói đây không phải là 

những lời rơm rác mà rất có lợi. Nếu cô có thì giờ thì nên đến đây mà 

thực tập. Không phải cùng đến, có thể luân phiên mà đến. Cũng đừng 

viện cớ không có thì giờ điều đó chỉ chứng tỏ không rõ sự thực tập. 

Thực tập không phải là khi thiền hành niệm chân phải đi, chân trái đi, 

khi ngồi niệm phồng lên, xẹp xuống. Nếu cứ như thế thì chẳng làm được 

việc gì cả. 

-Vâng đó là lý do con không coi trọng pháp này. Chỉ làm phí thì giờ 

để kiếm sống. 

-Đó là sai lầm, cháu ơi, cháu phải hiểu cái cớ phải ở trong tu viện 7 

ngày là để học nguyên tắc và phương pháp, do đó cháu có thể áp dụng 

trong đời sống hàng ngày. Cháu có thể tập ngay trong khi làm việc. Bây 

giờ chú hỏi : trong khi làm việc cháu có thở không ? 

-Có, thưa thầy. 

-Vậy có niệm khi hít vào, và xẹp khi thở ra. Và khi cô gieo hạt, làm 

cỏ, cầy cấy cô chỉ làm với sự tỉnh thức, đó là người thực tập. Điều đó có 
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khó không ? Đối với người thường chả cần đề cập đến đạo quả, niết bàn, 

chỉ cần tâm yên bình là đủ. Và khi cái chết tới không bị bối rối. 

-Khác biệt giữa 2 cái chết là gì ? 

-Nếu tỉnh thức sẽ sinh vào cảnh giới tốt, nếu không tỉnh thức sẽ sinh 

vào cảnh giới xấu. 

-Con vẫn chưa hiểu, xin thầy giảng thêm. 

-Nghe cho kỹ : cảnh giới xấu có 4 là : địa ngục, ngã quỷ, A-tu-la, súc 

sinh. Những người ác sẽ sinh vào những đường xấu ấy. Những người tốt 

sẽ sinh vào trong 27 cảnh giới từ kiếp người tới cảnh giới vô sắc. 

-Cứ lời thầy nói, nếu không tạo nghiệp thì không tái sinh có phải 

không ? 

-Đúng, trạng thái ấy chúng ta gọi là Niết bàn. 

-Vậy nếu không tạo nghiệp thì sẽ vào Niết bàn. 

-Khi mà không tạo nghiệp, cũng đừng nói vào Niết bàn vì Niết bàn 

không phải là chỗ mà người ta có thể đến và đi. Niết bàn là sự chấm dứt 

những sự xấu và khổ. Nếu chúng ta theo Bát Chánh Đạo bằng cách thực 

tập Thiền Minh Sát, và khi Tuệ chiếu sáng chúng ta, và Tuệ đã xóa bỏ đi 

những điều xấu, thì đạt được Niết bàn. Bây giờ chúng ta đừng nói nhiều 

về việc này. 

-Thưa thầy, còn người chết mà bối rối thì sao ? 

-Điều này thì chúng ta có thể biết. Vì ông Im là người sống bên cạnh 

tu viện. Mặc dầu tôi đề nghị nhưng chẳng bao giờ ông ta tới tập. Khi ông 

hấp hối, ông bảo con mời tôi tới. Tôi bảo ông niệm Phật. Một người con 

thấy ông không niệm được bèn nhắc : Cha mau chắp tay lại và niệm 

Phật. Ông ta tức giận và rủa con : “Đồ mất dạy, không phải dục ta sắp đi 

đây”. Con không dục bố mà. Mày chẳng nói đi, đi là gì ? Đó không phải 

là dục sao ? Mặc dầu con ông cố giải thích nhưng ông vẫn không hiểu. 

Cuối cùng ông qua đời không tỉnh thức. 

-Và ông chết, khi tức giận con. 

-Phải ! Khi không tỉnh thức thì dễ tái sinh vào cảnh giới xấu. Một thí 

dụ khác là bà Ơn. Bà sống nhờ mò cua, bắt ốc. Hàng ngày bà mang 

chúng ra chợ bán. Khi bà hấp hối, bà thấy hàng vạn con ốc trước mặt. 

Con gái bà bảo bà niệm Phật bà niệm ốc. 

Cô Cúc hỏi : 

-Có ai chết tỉnh thức không ? 
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-Có, có bà Cần 75 tuổi mới tập Thiền Minh sát. 

-Có quá già không ? 

-Họ bảo tôi là bà rất hay quên. Khi bà 60 tuổi bà đã lơ đãng. 

-Người lơ đãng có tập Thiền Minh Sát được không ? 

-Được, vì lơ đãng khác điên. Nếu điên thì không được. Các cháu bà 

bảo bà rất lơ đãng. Một lần bà ra đống củi để lấy một thanh củi để đốt 

lửa. Bà không để ý có một con chó nằm ngủ ở đó. Thay vì nhặt thanh củi 

bà nhặt lên một cẳng chó. Con chó hoảng sợ và cắn bà. Bà tự rủa mình : 

Thật hồ đồ ! Đáng nhẽ nhặt lên cẳng chó lại nhặt lên cẳng củi. 

Cả Côi và vị hôn thê đều cười. Pháp Hư kể tiếp : 

-Bà ấy không ở chùa, tôi dạy cho bà và bà tự tập ở nhà.  

3 ngày sau bà quay lại chùa và nói : 

-Thưa thầy, con không tập được, con phải trông cháu. 

Tôi bảo bà làm gì cũng được chỉ cần làm với sự tỉnh thức là được. Thí 

dụ nhặt củi bà niệm “nhặt củi”, do đó bà không nhặt cẳng con chó. Tôi 

dạy cho đến khi bà hiểu mới thôi. Sau đó bà về nhà. Bà thực tập ở nhà 

trong nhiều tháng và trở thành một người có tỉnh thức. 

-Bà ta còn sống không thầy. 

-Bà ta chết ở tuổi 80. Cháu bà bảo sau khi tập Thiền Minh Sát bà trở 

thành lanh lợi hơn, làm mọi việc cẩn thận hơn. Vài người già làm biếng 

ăn và không để ý đến việc làm vệ sinh khiến họ hàng chán ghét. Những 

người tập Thiền Minh Sát không làm phiền họ hàng và gia đình. Đó là 

ích lợi chính của sự thực tập. 

Cô Cúc hỏi vị hôn phu : 

-Nếu là thế, em có thể ở lại đây một tuần không ? 

-Được chứ, nếu em muốn, nhưng em không có áo trắng. 

-Không thành vấn đề, tu viện có đủ cả. Nếu định ở đây thì không phải 

lo gì cả. Còn cháu thì sao ? 

Côi trả lời : 

-Vâng, đã đến đây, tốt nhất là ở lại. 

Pháp Hư khuyến khích họ : 

-Thật là tốt cho cả hai. Đó là đường tốt nhất để trừ khổ. 

Nếu tập cả đời sẽ đạt được mục đích tối hậu, nếu không trong đời này 

thì cũng sẽ đạt được trong đời kế tiếp. 

Côi bảo : 
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-Đừng quên ngày hôn lễ của chúng con. 

-Chắc chắn là không. Tôi sẽ sắp đặt mọi sự. Tôi sẽ bảo Xóm Chài dẫn 

cô Cúc tới chỗ ở của các ni cô. Cháu sẽ ở với Bảo Hy. 

Xóm Chài sau khi dẫn cô Cúc tới chỗ các ni cô, sẽ dẫn cháu tới phòng 

Bảo Hy. Cháu hãy đợi ở đây. 

Nói xong Pháp Hư lên gác để viết sách. 
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CHƯƠNG    XIII 
 

-Thầy làm tăng đã lâu chưa ? 

Côi hỏi Bảo Hy, sau khi thị giả đưa ông tới. 

-Tôi mới tu tháng trước. 

Ông tăng mới biết Côi là cháu của trụ trì, ông quyết định săn sóc hết 

sức để trả ơn Pháp Hư. 

-Thật sao ? Tôi tưởng thầy phải xuống tóc 10 năm rồi chứ ? 

-Tôi già lắm sao ? 

-Không, thầy chỉ chừng ba lăm, ba sáu. 

-Thấy không, rõ ràng là ông thấy tôi già, tôi mới 26 tuổi thôi. 

-Thật sao ? Thầy chỉ hơn tôi một tuổi, thầy có chắc là cha mẹ thầy 

quên vài năm chăng ? Có lẽ mẹ thầy nói thầy mới sinh khi thầy lên 10. 

-Đừng nói vậy với người khác, ông không nói tốt được sao ? Không 

ai nói với tôi như thế. 

-Đừng giận, tôi chỉ đùa thôi. Thầy là người lễ độ và uy nghi hơn các 

ông tăng mà tôi gặp. 

-Tại sao ? 

-Vì họ làm người ta nghi ngờ. Họ không để ý cử chỉ, lời nói hay tư 

tưởng. Một trong những người xấu là Lương Đả Thông. Ông ta say cả 

ngày lẫn đêm. 

-Trụ trì của tu viện ấy không nói gì sao ? 

-Không, vì trụ trì còn xấu hơn Lương Đả Thông nữa. Ông ta ít khi ở 

tu viện. Có người nói là ông ta ở với vợ. Và chỉ đến chùa 8 ngày trong 

một tháng, nhất là các ngày lễ. 

-Ông ta là tăng, sao có vợ được? 

-Tăng thật thì không, nhưng tăng giả thì có. Lương Đả Thông là một 

người nghiện rượu trước khi xuống tóc. Ông đi tu để cai rượu, nhưng 

ông không làm được. Còn vị trụ trì thì vài người thấy ông ở nhà vợ, tôi 

không bịa đâu. 

-Sao mọi người không lột áo họ ? Hành vi của họ làm xấu Đạo. 

-Đó là một chuyện dài, trụ trì là một người có quyền lực. Ông ta là 

một tên cướp trước khi xuống tóc. Một vài người định làm thế, nhưng 
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một người bị giết. Họ biết chắc là trụ trì ra lệnh, nhưng không ai giám tố 

cáo, chuyện này ngưng ở đây. 

-Thật đáng buồn ! 

-Cuối cùng mọi người từ chối bố thí cho chư tăng ở tu viện ấy. 

-Tôi không đồng ý. Mặc dầu có vài ông tăng xấu, nhưng không phải 

là các tăng đều xấu. Nếu mọi người không cúng dường họ đã đánh mất 

dịp làm công quả. 

-Thầy có ý gì ? 

-Nếu ngưng bố thì, họ mất cơ hội sinh thiên. Tăng có tốt, xấu. Nếu bố 

thí cho tăng xấu không có nghĩa là ta sẽ xấu như ông ta. 

-Thí dụ tôi cúng dường Lương Đả Thông 20 bat. Ông ta mua rượu hết, 

tôi có tội không ? 

-Làm việc tốt với tâm trong sáng, thì dù chúng ta cho ai cũng kể là 

làm công đức. Giả sử ông tăng xin ông bố thí cho tu viện, ông tin ông ta 

và bố thí, thì ông được công đức ngay khi ông cho. Còn nếu ông tăng 

dùng tiền ấy để mua rượu thì ông ta bị tội, không phải là ông. Làm việc 

tốt sẽ tốt cho Đạo. Nếu mọi người đều nghĩ là các ông tăng đều xấu và 

không bố thí thì Đạo Phật làm sao tồn tại được ? 

Chỉ sau một tháng, ông tăng mới đã có hiểu biết sâu xa về Đạo. 

-Những gì ông nói có thể đúng ! Nhiều người đi tu không vì lòng tin. 

Vài đấng cha mẹ muốn con đi tu vì hạnh kiểm xấu của con họ. Vài kẻ 

giết người dùng áo cà sa để che dấu tội lỗi của họ. Bằng cách này tu viện 

trở thành chỗ ở cho kẻ xấu. Chó, mèo cũng bị bỏ ở tu viện. 

-Nhưng dù họ có xấu lúc trước, thì sau khi xuống tóc rồi thì họ cũng 

trở thành tốt thôi. Đấy là may mắn của họ. 

-Vâng, nhưng cũng tùy thuộc vào nhiều nhân duyên như hoàn cảnh, 

số phận của người ấy nữa. 

-Và quan trọng nhất là người thầy. Nếu gặp thầy tốt sẽ có hy vọng trở 

thành người tốt. Tôi chẳng hạn, tôi gặp được Pháp Hư và tôi đã thay đổi. 

Nói thật lúc chưa gặp ông, tôi không phải là một người tốt. Ông là một 

người rất nghiêm khắc. Những ông tăng nào hành động xấu đều được 

mời đi chỗ khác. 

-Ông nói ông vừa xuống tóc tháng trước, vậy là trong mùa kiết hạ 

sao ? Ông thật may đó, vì nhiều tu viện khác sẽ bảo ông phải chờ đến kỳ 

kiết hạ xong. 
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-Phải, Pháp Hư rất từ ái với tôi. Ông không coi trọng xuống tóc lúc 

nào, miễn là phải cẩn trọng. Người xuống tóc nhưng không thực hành tốt 

Thiền Minh Sát thì còn xấu hơn người thường chỉ tập một tuần lễ. 

-Tôi cũng nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao chú tôi muốn tôi và vị hôn thê 

của tôi tập. Những gì ông nói làm tôi hạnh phúc hơn. Nếu mọi người nói 

tôi không phải là một người hoàn chỉnh thì tôi sẽ giải thích cho họ. 

-Thế nào là một người không hoàn chỉnh ? 

-Ý tôi là một người không bao giờ trở thành một ông tăng. Lúc trước, 

tôi đã đi tu nhiều năm nhưng không trở thành một ông tăng. Nhiều người 

nói tôi là một người không hoàn chỉnh. Nhưng đôi khi tôi nghĩ tôi không 

chấp nhận lễ xuống tóc vì họ giết trâu bò để hành lễ. Họ cũng uống rượu 

và say sưa. Vài người cởi áo sau 15 ngày. Do đó họ mắc tội hơn là được 

công quả. Sau khi chết họ sẽ đi thẳng tới địa ngục. 

-Khi tôi xuống tóc, Pháp Hư không cho giết trâu, bò. 

-Vâng chú tôi, rất chân thực và nghiêm khắc. Ông không cho phép ca 

hát hay nhẩy múa vì tiếng ầm làm rộn người thực tập. Một lần tôi đến dự 

lễ xuống tóc của bạn tôi ở  một tu viện mà tôi quên mất tên. 

-Tên bạn ông hay tu viện ? 

-Tên tu viện vì tên bạn tôi giống tên tôi. 

-Và chuyện gì đã xẩy ra ở buổi lễ ? 

-Xấu xa ! Họ đều say rượu và nhẩy múa ở giảng đường cả đêm không 

để ý đó là chỗ cấm. 

-Có lẽ họ nghĩ là họ đã làm công quả. Nhiều Phật tử không hiểu Phật 

giáo. Tôi chỉ hiểu tôi thành một ông tăng. 

-Tôi nghĩ đó là do tập quán thôi. Ông có nghĩ vài tập quán là sai lầm 

không ? 

-Đúng vậy. Tôi không công nhận vài tập tục cho là của Phật giáo. 

Chẳng hạn uống rượu trong những hoạt động công quả. Trước đó các sư 

bảo phải giữ giới. Do đó, họ tạo tội thay vì làm công quả. 

-Vâng khi họ giết trâu bò để làm lễ là họ đã phạm tội. 

-Ông làm tăng tập sự bao lâu ? 

-5 năm, từ 10 đến 15 tuổi. 

-Và ông ở đây với trụ trì 5 năm ? 

-Vâng. 
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-Và ông nhận được nhiều kiến thức từ trụ trì ? Ông Bổn nói ổng có 

nhiều thần thông ? 

-Đúng đó. Nhưng ông không dạy ai. Vì ông nói thần thông là vô dụng 

vì không trừ được khổ. Sau khi gặp ông tăng trong rừng và học Thiền 

Minh Sát, ông từ bỏ thần thông. 

-Và ông không bao giờ dùng nó ? 

-Đôi khi, ông nói thần thông không phải là tri thức thật. Ông chỉ dùng 

nó khi nào cần. Ông dùng nó khi một người bị ma ám. Ông cũng đọc 

chú giúp đàn bà đẻ dễ. Ông thổi vào trái cây bảo người đàn bà chửa ăn 

và sau đó không có chuyện gì. Thật là kỳ diệu có phải không ? 

-Ổng có thể tiên đoán ai sẽ là vợ phải không ? 

-Phải. Trong trường hợp tôi, tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ là 

chồng của Cúc. Theo lời đoán của chú tôi. Tôi sẽ tình cờ gặp nàng. Ông 

có muốn nghe chuyện không ? 

-Cứ kể đi, tôi nghe mà. 

Côi sắp sửa kể thì Bảo Hy hỏi : 

-Ông ném đồ ăn xuống sông có trái với luật nhà tu không ? Ông đã 

không tôn trọng vật người ta cúng dường. 

-Chú tôi dạy nó tùy theo ý định của người tu. Chúng tôi không vứt đi, 

nhưng nuôi cá. 

-Tôi đồng lòng với ổng, ổng thích sạch nên không ăn bẩn được. 

-Lúc đó tôi rất ghét cô Cúc, tôi giận chú tôi nhiều ngày, tôi nghĩ là 

ông chọc giận tôi. Tôi bảo ông là ông tự mình cưới cô Cúc chứ tôi thì 

chẳng bao giờ cưới cô. 

-Còn bây giờ ông có muốn là ổng cưới cô Cúc không ? 

-Không. Người nào muốn cưới Cúc phải giết tôi trước đã. Ông có biết 

là cô Cúc bây giờ khác hẳn cô Cúc lúc trước ? Lúc nhỏ cô bẩn thỉu, 

nhưng nay cô xinh đẹp như tiên. Ông sẽ thấy cô trong chốc lát. Cô sẽ tới 

với sư nữ, và sau lễ tiếp nhận cô sẽ tập thiền một tuần ở khu sư nữ trong 

khi tôi ở với ông. 

-Rồi tôi sẽ thấy vợ ông hay vợ Pháp Hư ai đẹp hơn ? 

-Ý ông là sao ? Chú tôi có người đàn bà đặc biệt sao ? Không thể nào, 

tôi ở với ông 5 năm, tôi chẳng bao giờ nghe được chuyện ấy. Có lẽ 

chuyện xẩy ra sau khi tôi cởi áo ? 

-Chuyện bí mật nên dừng ở đây, đừng bảo trụ trì không thì chết tôi. 
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-Tôi không nói, nhưng ông phải kể tôi nghe. 

-Nhưng tôi đã hứa không nói, ông đừng làm tôi thất hứa chứ. 

-Ông chọn nói với tôi hay tôi hỏi chú tôi. 

-Tôi không có lựa chọn khác sao ? 

-Không. 

Ông tăng mới chắp hai tay trước ngực nói lớn : 

-Trụ trì con xin lỗi đã thất hứa. Ông Côi ép con, chứ con không muốn 

vậy. Tất cả tội lỗi đều do ông Côi chịu. 

-Sao ông nói thế ? 

-Tôi đã bảo ông đó là một điều bí mật, nhưng ông muốn biết, do đó 

ông phải tội vì ép tôi nói. 

-Tôi phải nói là ông người thật thà nhất mà tôi gặp, tuy chú tôi sáng 

lạn nhưng ông cũng không kém, hãy làm ơn kể đi. 

-Tôi không kể vì không muốn ông phạm tội. 

-Ông đi nhanh lên, không thì ông không có thì giờ kể. 

Côi im lặng một lúc, ông không ngờ Bảo Hy nói thế. 

-Tôi biết ông không thể kể vì chuyện đó không đúng. Ông tự cho là 

biết nhưng kỳ thực là chả biết gì cả. 

Ông tưởng nói thế thì Bão Hy sẽ kể, nhưng Bảo Hy nói : 

-Tôi rất mừng là ông nghĩ thế. Trong 5 năm ông ở với trụ trì ông có 

thấy một người đàn bà đẹp nào tới với ổng không ? 

-Nhiều người tới, những gái già, các quả phụ, vài người đẹp còn thì 

xấu như ma. 

-Ý ông là sao ? 

-Tôi nói xấu. Chú tôi không chú ý tới họ. Đôi khi còn chỉ trích. Có 

một người có bằng tiến sĩ chuyên đến hỏi việc đời. Bà ta ăn mặc không 

đúng cách, như muốn rù quyến ông. 

-Nếu tôi là ổng tôi sẽ cởi áo. 

-Không !  Nếu là ông ông cũng không làm thế. Thật là kinh tởm hơn 

là hấp dẫn. Tôi không ngờ một người có ăn học lại làm vậy. 

-Và trụ trì làm gì ? 

-Mới đầu ông không nói gì, nhưng sau nhiều lần ông nói : Tôi biết 

đạo hữu nghĩ gì về tôi, nhưng đạo hữu không biết tôi nghĩ thế nào về đạo 

hữu. Nếu tôi muốn cởi áo thì tôi đã cởi áo từ lâu rồi vì người tôi thương 

còn đẹp hơn đạo hữu nhiều, vừa đẹp vừa hấp dẫn, lại tốt nữa. Nhưng tôi 
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vẫn không động lòng. Dưới mắt tôi đạo hữu không là gì cả. Thật đáng 

thương một người có học mà hành xử như một kẻ vô học. 

-Sao ông nhớ kỹ thế ? Có chắc là ông không bịa không ? 

-Chắc chắn là không . Tôi bảo ông là tôi nhớ rõ ràng. 

-Và bà này nói gì ? 

-Bà ta có thể nói gì chứ ? Bà ta bỏ đi và không bao giờ trở lại. Ông có 

nghĩ là đàn bà khiến đàn ông cởi áo có tội không ? 

-Khó nói lắm, nếu ông muốn biết thì hỏi trụ trì. 

-Tôi không dám. Nhưng ông có đồng ý là đàn bà là quỷ trong đời 

sống tu hành  không ? 

-Vâng. Nhưng tại sao ông lại yêu cô Cúc khi cô trở nên một người 

đàn bà ? 

-Chú tôi dạy : không có quỷ thì không tu tốt được. Tôi chỉ muốn tu 

cho tốt thôi. 

Côi trả lời lớn và rõ ràng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

CHƯƠNG   XIV 
 

Bảo Hy và Côi đến phòng trụ trì vài phút trước 6 giờ. Cô Cúc đã ở 

đấy với một sư cô mà Côi không thấy bao giờ. Cả 2 người quỳ lạy Bảo 

Hy. Cô Cúc có mang theo một khay hoa quả, nến và hương. 

-Em đợi có lâu không ? 

-Em đến trước anh vài phút. 

Ông tăng mới nhìn cô, thấy môi cô hồng chứ không đỏ như 2 chị em 

Vị Lai. Ông nghĩ rằng gái quê và gái tỉnh khác nhau ở mầu môi. Cô cũng 

không đẹp bằng 2 cô kia. Côi đùa : 

-Đừng nhìn vị hôn thê của tôi như thế. Tôi ghen đó nha. 

-Cô ấy là vị hôn thê của ông sao ? Ông không bảo tôi. 

-Ai biết là ông chẳng biết. Ông giỏi lắm mà, sao ông lại chẳng biết cổ 

là vị hôn thê của tôi. 

Cô Cúc không thích 2 người đàn ông cãi nhau, do đó cô giới thiệu ni 

cô với Côi : 

-Côi, đây là sư cô em ở với, cô là ni trưởng của ni viện.  

Côi chắp 2 tay trước ngực : 

-Xin nhờ cô. 

-Đừng lo, Xóm Chài có bảo tôi cô ấy là vị hôn thê của cháu trụ trì. 

-Cô ở đây bao lâu rồi ? 

-6 năm. Tôi từ tu viện phía Nam tới. 

-Sao cô lại di chuyển ? 

-Vì không chịu được. Các ông tăng ở đó vô kỷ luật, các sư cô thường 

cãi lộn. Do đó bạn tôi bảo tôi đến đây. Và trụ trì từ ái nên xây nữ tu viện 

cho chúng tôi. Bây giờ có chừng 30 cô. 

-Và các ông tăng ở tu viện này, họ có tốt không ? 

-Tôi có thể bảo đảm với ông là trụ trì rất tốt, còn các ông tăng khác 

thì tôi không biết. 

-Đạo hữu, từ khi tôi tới đây tôi không làm gì lỗi cả. 

-Vậy là tốt, vì ông có thể ở đây lâu. 

Pháp Hư  đến lúc 6 giờ. Mọi người chào ông. Khi ông vừa vào thì có 

3 người khách tới thăm. 2 người đàn bà và một ông cụ. Người đàn bà 

mập quỳ lạy Pháp Hư 3 lần rồi bảo 2 người kia : 
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-Bố, mẹ đây là Pháp Hư, hãy chào đi. 

2 vợ chồng làm như con gái nói. 

-Thầy còn nhớ con không ? 

-Có chứ bà Đặng. Ông tỉnh trưởng có đến với bà không ? 

-Không ạ, con từ Tha Pha tới. Con mang bố, mẹ tới tập Thiền Minh 

Sát. Bố con tên Sanh, mẹ con tên Kim. 

-Rất vui là bà mang bố, mẹ tới. 

Và nói với ông cụ : 

-Con gái cụ rất tốt. 

Và hỏi bà Đặng : 

-Họ ở bao lâu ? 

-7 ngày, thưa thầy. 

Và bà hỏi : 

-Bố, mẹ nghĩ thế nào ? 

-Tùy con, chúng ta làm tất cả những gì con muốn. 

Họ chỉ có mình bà, ông bà không nề hà những gì bà muốn, từ khi bà 

sinh ra cho tới khi bà đậu cử nhân. Nhưng sự chiều chuộng này không 

làm hư bà. Nay bà đã kết hôn và có 4 con trai. Chồng bà là một tỉnh 

trưởng. Con lớn bà sẽ trở thành bác sĩ nay mai. 

-Hãy thử 7 ngày trước, nếu muốn bố, mẹ có thể ở thêm. 

-Còn bà ? Lúc nào thì bà đến tập ? 

Trụ trì hỏi bà Đặng. Vì bà thường đến tu viện nghe pháp và làm công 

quả nhưng chưa tập Thiền Minh Sát lần nào. 

-Con bận quá thưa thầy. Con chờ đến khi ông chồng con về hưu, rồi 

chúng con sẽ tới. 

-Tôi không nghĩ thế. Tới lúc đó, bà lại nói phải trông cháu. Có nhiều 

người như thế và khi cháu họ lớn lên và có con, thì ông bà không có 

công quả gì cả. Tôi sợ bà cũng như thế. 

-Không thưa thầy, chúng con đã thề là không trông cháu, để bố mẹ 

chúng coi. 

-Điều đó có nghĩa là bà lo cho các con ? 

Lần này bà Đặng mắc cỡ : 

-Bố, mẹ con rất hãnh diện về các cháu. 

-Tôi chỉ có một con gái, tôi thấy thương còn chưa đủ, nên tôi thương 

cả các cháu. Nhưng nay thì tôi chán rồi. 
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-Nhưng khi các cháu bà có con, bà lại săn sóc chúng ? 

-Không, thưa thầy. Con đã hứa với chồng, con sẽ tập thiền ở nhà. 

Chúng con không làm việc nữa. Chúng con đã làm việc cực nhọc cả đời. 

Chúng con đã kiếm đủ tiền để hồi hưu. Đây chính là lúc chúng con làm 

công quả cho tương lai. Chúng con hạnh phúc trong đời này vì công đức 

của chúng con, chúng con phải cố gắng để được hạnh phúc trong kiếp 

sau. 

-Được lắm, nghĩ như thế là đúng. Khó có người nghĩ như vậy. Nhiều 

người sống buông thả vì họ không tin vào nghiệp. Hôm qua có một vị 

tướng hồi hưu đến đây nói rằng vợ ông đã bỏ đi theo tình nhân, lấy hết 

tiền của ông. Tại sao bà ấy làm vậy ? Ông đã 70 tuổi trong khi vợ ông 

mới có 28. Tôi đã cảnh cáo ông đừng cưới, nhưng ông không nghe. Vị 

tướng này đến thăm tôi 12 năm trước, ông hỏi tôi có cơ hội tái hôn 

không . Tôi hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông trả lời 58. Và tôi hỏi vị hôn thê 

của ông bao nhiêu tuổi ? 16. Cô ta ưng thuận lấy tôi. Cô rất duyên dáng 

là con một trung sĩ. Tôi niệm “cảm thọ “  3 lần và tôi thấy toàn cảnh. Và 

ông biết tôi thấy gì, Bảo Hy ? 

-Nghiệp quả, thưa thầy. 

-Đúng rồi ! Ông tướng đã phạm giới dâm trong kiếp trước cho nên 

kiếp này ông phải trả. Thí dụ kiếp trước giết người thì kiếp này phải chết 

sớm, kiếp trước ăn cắp thì kiếp này bị trộm, kiếp trước nói láo thì kiếp 

này nói chẳng ai tin. Đó là nghiệp không tránh được. 

-Xin lỗi thầy, nhưng con vẫn không hiểu tại sao con cháu phải chịu 

nghiệp của cha mẹ ?  

-Đó là cộng nghiệp, con cái và cha mẹ cùng phạm tội trong kiếp trước. 

Vì vậy họ phải chịu hậu quả. Ông có hiểu không ? 

-Xin thầy tiếp tục. 

-Tôi thấy vị tướng này phạm giới dâm ở kiếp trước, tôi hỏi ông tại sao 

cưới một cô gái chỉ bằng tuổi con gái mình, và ông có xin phép vợ ông 

không ? 

-Ông nói dối tôi, ông đã chia tay với vợ lâu rồi. Nhưng tôi biết ông 

không làm điều đó. Ông có 4 vợ, 3 người đã bỏ theo tình nhân chỉ một 

người là còn ở với ông. Khi tôi nói với ông, ông nhận nhưng ngờ là là 

người ta bảo tôi. Tôi bảo ông là không nên cưới cô gái đó, vì cô sẽ hành 

động như các bà vợ khác của ông mà thôi. Ông xin tôi giúp, nhưng tôi 
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bảo ông tôi không thể nghịch lại nghiệp được. Ông từ chối, ông cưới cô 

và 2 năm sau ông về hưu. Sau khi ông về hưu, cô gái có người yêu, ông 

tướng biết nhưng không giận dữ vì ông biết đó là nghiệp của ông. Cô gái 

định ở với ông cho tới khi ông chết để thừa hưởng gia tài. Nhưng cô 

thấy ông sống lâu nên cô lấy tiền của ông và đi theo tình nhân. 

-Còn bà Đặng, bà sẽ ở đây tối nay hay sẽ về nhà ? 

-Con sẽ về nhà, tài xế đang đợi con. Con sẽ bảo ông ta mang quần áo 

đến cho cha mẹ con. 

-Mẹ bà sẽ ở viện sư nữ, còn cụ ông sẽ ở với Bảo Hy. 

Bà Đặng đưa ra một phong bì cho Pháp Hư : 

-Con cúng dường tiền để mua thực phẩm cho người tập thiền. 

Trụ trì nhận và cám ơn bà. Rồi bà lạy 3 lần trụ trì và sửa soạn đi. Bà 

nói với bố mẹ : 

-Bố, mẹ con đi đây. Hãy tập kỹ đừng làm biếng, đừng quên truyền 

phúc cho con. 

Nghe vậy, Bảo Hy không biết ai là con, ai là bố mẹ. 

-Trước khi tập các người phải đọc kinh để hiểu thế nào là tâm, căn, 

trần, 12 xứ và tỉnh thức. Bảo Hy thế nào là tâm ? 

-Tâm là trạng thái của tỉnh thức. 

-Thế nào là trần ? 

-Là tâm dính vào. 

-Đúng rồi. Ông Sanh và bà Kim có hiểu không ? 

-Dạ không. 

-Không hề gì, quý vị sẽ hiểu khi thực tập. 

-Sau tâm là sự tỉnh thức. Đó là sự chú ý vào một vật gì ở mọi lúc. 

Ông bà có hiểu không ? 

Cặp vợ chồng già nói : 

-Dạ hiểu. 

-Còn các người thì sao ? 

Côi và Cúc trả lời : 

-Một chút thôi. 

Sau đó cô Cúc và bà Kim tới nữ tu viện để tập. Bảo Hy dạy ông cụ 

Sanh và Côi thiền hành ở phòng phương trượng vì nó rộng hơn phòng 

ông. Ông cụ Sanh tập rất cẩn thận, còn Côi thì lơ đãng. 

-Trụ trì dạy rằng muốn tốt thì phải tu tốt. 



88 

 

Côi cảm thấy mắc cỡ và bắt đầu để ý hơn đến những gì mình làm. 
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CHƯƠNG    XV 
 

-Thưa thầy, con có vài câu hỏi muốn hỏi thầy nhưng sợ thầy không 

trả lời, vì chẳng có gì liên quan tới Thiền Minh Sát cả. Nhưng nếu con 

không hỏi thì những câu hỏi này vấn vương trong tâm con. Con phải làm 

sao ? 

-Ông có bị chết không nếu tôi không trả lời ông ? 

-Có thể lắm, nhưng mọi người đều biết thầy là một người từ ái chắc 

không thấy con chết và con cũng không muốn chết trẻ. Do đó xin thầy 

trả lời cho con biết, con rất cám ơn thầy. 

-Được rồi ông không phải nói thêm. Ông muốn biết gì thì hỏi đi. Nếu 

tôi biết thì tôi sẽ bảo. 

-Nhưng thầy luôn biết là con sẽ hỏi gì, sao hôm nay thầy lại không 

biết. 

-Tôi biết khi tôi muốn biết. Nhưng lần này tôi không muốn biết. Đừng 

phí thời gian nói nhảm, vì tôi không cho ông một cơ hội nữa. 

-Vâng ạ ! Ông Côi bảo có vài vị tăng ở chỗ ông ăn cướp, nhậu nhẹt, 

trai gái, tại sao họ không bị lột áo ? Con không tin là ông Côi nói dối. 

-Còn có nhiều ông tăng tệ hơn thế. 

-Thưa thầy họ phạm năm giới. 

-Không, tôi không coi họ là tăng mà là những người phá Đạo. 

-Họ định phá hoại Phật giáo sao ? 

-Phật giáo tự nó không xuy đồi, mặc dầu người ta xa lánh. Nhiều 

người thấy các ông tăng trụy lạc thì nghĩ là Phật giáo xuống dốc. Họ 

nghĩ thế, vì họ thiếu suy nghĩ. 

-Họ thiếu gì ? 

-Thiếu tuệ giác, đó là nguồn gốc của mọi sự tốt lành, làm cho người 

ta phân biệt được một ông tăng và một kẻ phá Đạo. Ta không bỏ Phật 

giáo vì một ông tăng xấu. 

-Có phải là một người thiếu tuệ giác là một người điên ? 

-Không hẳn thế, vì họ rất có học. Họ là những giáo sư, bác sĩ, kỹ sư. 

Họ rất bảnh, trong vòng 10, 20 năm những kẻ phá Đạo sẽ tăng nhiều. 

Nhiều người thông minh sẽ hợp tác với họ. Và sự  rối loạn sẽ xẩy ra vì 
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nhiều người sẽ không phân biệt được đúng, sai. Vì những ông tăng giả 

này không làm đúng lời Phật. Và chuyện đó rất nguy hiểm. 

-Làm sao chúng ta cải tiến tình trạng này ? 

-Xin lỗi, ông nói chúng ta. Không chúng ta không làm gì được cả. 

Bảo Hy, chúng ta chỉ là một giọt nước trong biển cả; hay là những thế 

lực chính trị mạnh gấp chúng ta cả ngàn lần cũng không làm được gì. 

Hãy để cho nghiệp. 

-Thưa thầy, con nay rất bối rối. 

-Bối rối cái gì ? 

-Nghiệp, thưa thầy ! Có lúc thầy bảo chúng ta phải theo nghiệp chúng 

ta tạo ra trong kiếp trước, có lúc thầy bảo mặc kệ. Do đó con bối rối. 

-Không có gì phải bối rối cả. Tôi đã giảng cho ông là nghiệp rất rắc 

rối. Người thường không thể hiểu được. Đó là điều không thể nghĩ bàn. 

-Thế nào là không thể nghĩ bàn ? 

-Ông không nghe bao giờ sao ? Tôi nhớ là có giảng cho ông nghe rồi 

mà, sao ông chóng quên thế ? 

-Đúng rồi, trí nhớ của con rất tốt, nhưng gặp nhiều bối rối nên dễ mắc 

sai lầm, nhờ thầy giảng lại cho con. 

-Nghe không, không thể nhớ, ông phải tự xem mới được, đây rồi là 

quyển 21 của bộ kinh Pali, hãy mở ra. 

-Thưa thầy trang nào ? 

-Trang con khỉ ! 

-Xin thầy đừng mắng con. 

-Ông đáng bị mắng. 

-Thầy khéo và tốt. 

-Khéo ? 

Lần này Pháp Hư bối rối. 

-Trước thầy mắng con ngu, sau lại khen tốt. 

-Vậy ông thích khéo tốt hay khéo xấu ? 

-Dĩ nhiên là khéo tốt. 

-Đó không phải là lựa chọn. Tôi muốn ông chọn. 

-Nếu thế thì con chọn ngu nhưng tốt, con không muốn khéo nhưng 

xuống địa ngục. Còn thầy thì sao ? 

-Tôi không chọn vì tôi không ở trong điều kiện đó. 

-Điều đó có nghĩa là thầy ở ngoài tốt và xấu ? 
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-Tôi tưởng là ông muốn biết không thể nghĩ bàn có nghĩa gì ? Nhìn 

mục lục xem ở trang nào rồi đọc cho tôi nghe. 

Bảo Hy mở sách ra rồi đọc : Không thể nghĩ bàn là không thể nghĩ 

được, ở ngoài cảnh giới của suy luận. Có 4 loại không thể nghĩ bàn là : 

1-Cảnh giới của Phật. 

2-Cảnh giới thiền định. 

3-Quả báo. 

4-Khởi nguyên của vũ trụ. 

Ai suy nghĩ về những điều này sẽ bị điên và khổ. 

-Ông còn thắc mắc về nghiệp không ? 

-Không ! Con sợ bị điên và khổ. 

-Nếu ông nghĩ như vậy thì tốt. Tin tôi đi, chúng ta là chủ nhân của 

hành động của ta. Chúng ta không cần phải phân tích những việc xấu 

của kẻ phá Đạo. Họ phải chịu hậu quả của những việc họ làm. 

-Thưa thầy con còn một thắc mắc : Sao bộ kinh Pali ghi nhiều lời 

Phật nói thế ? Chỉ có một vị Phật hay là có nhiều vị Phật ? 

-Trong kiếp hiện tại có 5 vị Phật là : Kakusanona, Konagamana, Ca 

Diếp, Cồ Đàm và Di Lặc. Trong kinh nói Đạo Phật tồn tại 5 ngàn năm. 

2516 đã trôi qua chỉ còn 2400 còn lại. Tới năm 5000 các tôn giáo sẽ bị 

hủy diệt và có nhiều kẻ phá Đạo. 

-Thưa thầy một kiếp dài bao lâu ? 

-Người ta cho rằng một kiếp rất dài, tương tự có một khối đá dài, cao, 

rộng 10 dặm, 100 năm mới có một lần lau bằng một mảnh vải, cho tới 

khi hòn đá mòn hết. Một kiếp còn lâu hơn thế. 

-Còn lâu mới hết một kiếp. Thật chán khi trôi lăn trong vòng sinh tử 

trong một kiếp. 

-Đó là lý do tôi muốn ở ngoài vòng sinh tử, ông cũng nên thế. 

-Khi nào vòng sinh tử bắt đầu và khi nào chấm dứt ? 

-Không ai biết nó bắt đầu bao giờ và không chấm dứt khi con người 

còn tạo nghiệp. 

2 người im lặng một lúc lâu, sau đó Bảo Hy hỏi : 

-Nếu một ông tăng thuê giết người thì ông ta có sa địa ngục không ? 

-Ý ông thế nào ? Ông ta có sa địa ngục không ? Phật có nói chúng 

sinh là chủ của hành vi của mình và nhận chịu hậu quả. 

-Nhưng ông ta không giết, không thể là một tội được. 
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-Sao lại không, tuy ông ta không giết nhưng ông ta có ý định trong 

trường hợp này nếu chứng minh được thì ông ta phải cởi áo. Thật đáng 

buồn là vào tăng đoàn rất khó, nhưng lại vào địa ngục. Lấy trường hợp 

ông phó quận thuê người giết ông quận trưởng là thầy giáo mình. 

-Sao ông ta làm thế ? 

-Vì muốn thế chỗ ông quận trưởng, tôi đến dự lễ hỏa thiêu của ông 

giáo này vì tôi có quen ông. Báo chí đưa lên hàng đầu. Thật đáng buồn. 

-Ông phó có bị bắt không ? 

-Có. Thật là một trường ác mộng. 

-Thầy thật là giỏi, nói được cả tiếng Tầu, tiếng Anh và tiếng Thái. 

-Tôi đã làm nhiều điều tốt. 

-Nghiệp nào khiến thầy làm được vậy ? Con cũng muốn được như thế. 

-Nếu muốn được thì ông hãy đọc kinh. Khi Subha đến thăm Phật ở 

vườn Cấp Cô Độc và hỏi Ngài sao có người cao, người lùn, người giàu, 

người nghèo  . . . Đức Phật đã trả lời đó là kết quả của những hành động 

trong quá khứ. Nếu ông có thì giờ nên đọc quyển kinh số 14. Lúc nhỏ tôi 

đã làm nhiều điều xấu, từ khi thành tăng tôi đã từ từ trừ bỏ những kết 

quả xấu trong những đời trước. 

-Ý thầy là không muốn tái sinh nữa phải không ? 

-Nói thật tôi chẳng muốn dù là một lần. Nhưng còn tùy nhân nữa. 

Nếu không xóa hết nghiệp thì tôi phải tái sinh dù muốn hay không . 

-Bây giờ thì sao ? Thầy đã xóa xong nghiệp chưa ? 

-Không phải là việc của ông. Đừng làm phiền tôi với các câu hỏi của 

ông. Tôi không mắc bẫy đâu. 

Bảo Hy dài mặt ra, nhưng vẫn cố hỏi : 

-Nhưng con vẫn thắc mắc về chuyện thầy đã kể. 

-Chuyện nào ? 

-Chuyện ông phó thuê người giết ông quận. Con nghĩ là tội không lớn 

vì ông ta không giết. 

-Được rồi, tôi sẽ giảng chuyện này cho ông. Tội sát nhân thành lập 

hay không là tùy thuộc có 5 yếu tố này có hay không : 

1-Người sống. 

2-Biết rằng đó là một người sống. 

3-Có ý định giết. 

4- Toan giết. 



93 

 

5-Cái chết của người đó. 

Tôi sẽ kể một ví dụ ông có thể phân tích sự sát nhân này có phụ thuộc 

vào 5 yếu tố trên hay không. Chuyện này được truyền tụng là một 

chuyện thật. 

-Và thầy có coi là chuyện thật không ? 

-Cái gì ? 

-Khi thầy nói là chuyện thật, con không nghe thầy nói mà chỉ là nghe 

nói ? 

-Nếu ông không muốn nghe thì tôi không phải kể. 

-Con đương nghe, xin thầy cứ kể. 

-Một thời gian trước  . .  . 

-Bao lâu vậy ? 

-Tôi không biết, nhưng lâu lắm rồi. 

-Thầy có trí nhớ tốt, lâu vậy mà vẫn nhớ. 

-Bảo Hy, ông thật bất trị, tôi không kể nữa. 

-Xin lỗi thầy, xin thầy cứ kể. 

-Ngày xưa có một vị trụ trì tên là Lương Tá sống ở trong một tu viện. 

Một sáng đi tới nhà vệ sinh, ông thấy một con rùa lớn bò trên đường. 

Nhìn thấy con rùa, ông muốn ăn món rùa nấu cà-ri. Do đó ông về phòng 

lấy kinh ra và đọc : Khi tôi đi đến nhà vệ sinh, tôi trông thấy một con rùa 

lớn. Ông cứ nhắc đi nhắc lại cho thị giả nghe. Thị giả chỉ tưởng là ông 

niệm kinh thôi nên mặc kệ không để ý. Tức giận vì thị giả, ông niệm to 

lên. Lần này thị giả hiểu ý phương trượng. Và vội vàng đi bắt con rùa. 

Thị giả đổ gạo và nước vào nồi và bắc lên trên bếp. Sau đó ông bỏ rùa 

vào nồi nhưng rùa lớn quá không vừa nồi nên rơi ra ngoài. Lương Tá lại 

niệm trên đường tới nhà vệ sinh, tôi thấy một con rùa lớn, lớn đến nỗi lọt 

khỏi nồi, sao không dùng nồi lớn ? Nghe vậy thị giả chuyển rùa và gạo 

sang nồi lớn. Lương Tá được bữa rùa cà-ri. Đến đây là hết chuyện. Nay 

bao nhiêu yếu tố tôi vừa kể trên áp dụng vào chuyện Lương Tá ? 

-Tất cả. 

Bảo Hy trả lời không suy nghĩ. 

-Nhưng ông ta không tự mình giết rùa mà. 

-Dĩ nhiên rồi, con rùa là một chúng sinh và Lương Tá biết điều đó, 

nhưng ông vẫn muốn ăn nó. Và ông toan tính giết nó khi niệm rùa quá 

lớn khi nồi quá nhỏ, và con rùa bị chết vì sự toan tính đó. 
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-Giỏi lắm. Sao ông không lý luận như thế với chuyện trên. 

-Chuyện nào ? 

-Chuyện ông phó quận và ông quận trưởng. 

-Vâng ạ ! Con ngu quá. 

-Tôi đồng ý. 

-Con hãy còn thắc mắc. 

-Khoan đã, hôm nay chúng ta đã nói nhiều rồi. Tôi biết ông hỏi gì. 

Tôi sẽ trả lời sau này. Hôm nay không có thì giờ. Ông hãy về phòng và 

tập. Cố gắng lên để xóa những nợ cũ. 
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CHƯƠNG   XVI 
 

Bảo Hy thử nhiều lần nhưng không có cơ hội để hỏi trụ trì về những 

vấn đề xẩy ra trong tâm. Pháp Hư không có thời gian rảnh rỗi để trả lời 

những câu hỏi của đệ tử, như lúc trước. Danh tiếng ông truyền xa, và 

càng ngày ông càng có nhiều đệ tử, vả lại ông còn được mời giảng dạy ở 

các tu viện khác. Vì ông Si tặng ông một chiếc xe van, do đó ông di 

chuyển dễ hơn. Xóm Chài làm tài xế cho ông. Khi Xóm Chài bận thì 

ông mướn ông Củ. Nhưng ông Củ thường làm ông lỡ hẹn. Chẳng hạn, 

ông Củ bảo mình nằm mộng xấu nên không lái xe được hôm ấy, sợ bị tai 

nạn. Mặc dù Pháp Hư nài nỉ, nhưng ông vẫn cương quyết từ chối. Dù 

ông Củ sợ thế nào, nhưng ông vẫn không trốn được nghiệp và cuối cùng 

ông bị chết gẫy cổ trong một tai nạn thảm khốc, vì không giữ lời. Lúc 

nhỏ ông kiếm sống bằng cách buôn bán trên dòng Chao Phẩy. Buôn bán 

phát đạt ông có thể mua thêm một chiếc xuồng nữa để chở khách.  Một 

lần từ Băng Cốc trở về trong đêm xuồng ông đâm vào chỗ cạn, người lái 

và 6 hành khách bị chết đuối. Ông Củ khi vẫy vùng trong nước ông nghĩ 

tới mẹ và vợ. Vợ ông đang mang thai. Ông thề rằng nếu ông sống sót 

ông sẽ xuống tóc trong mùa kiết hạ và truyền hạnh phúc cho kẻ thù. Kỳ 

diệu là ông sống sót. Vợ ông sinh một con gái, ông thì bận rộn kiếm 

sống để nuôi gia đình nên quên bẵng đi lời thề. Sau này ông bán suồng 

và sắm một xe hơi buôn bán ở vùng Am Bá Vân. Sau đó thì ông thường 

bị mộng dữ, mộng thấy Diêm vương cảnh cáo ông nếu ông không giữ 

lời thề thì sẽ bị tai nạn gãy cổ. Ông Củ kể cho Pháp Hư nghe giấc mộng 

của ông và Pháp Hư khuyên ông hãy giữ lời hứa. Ông từ chối và dặn 

Pháp Hư không được bảo cho mẹ, vợ con được biết. Nhiều năm trôi qua 

như thế; con gái ông Củ đã 20 tuổi, và sắp lấy chồng. Ông Củ lại nằm 

mộng nhiều hơn. Pháp Hư dục ông xuống tóc nếu không muốn chết. 

Ông Củ vẫn từ chối, ông nói rằng nếu ông xuống tóc thì ai nuôi gia đình 

ông ? Ông Củ chết gẫy cổ trong một tai nạn xe. Pháp Hư rất buồn, mặc 

dầu ông biết đó là luật của nghiệp. 

-Thầy Pháp Hư cho mời thầy dự lễ. 

Xóm Chài bảo Bảo Hy khi ông tập xong. 

-Đến phòng phương trượng hả ? 
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-Không. Phương trượng mời thầy đi dự lễ cưới. Ổng bảo thầy mang 

túi xách vai và quạt làm lễ theo. 

-Chúng ta đi bây giờ sao ? 

-Chờ đó. Phương trượng bảo 5 giờ đi. Bây giờ mới có 3 giờ. Thầy có 

thể đến phòng phương trượng mấy phút trước. 

- Và thầy Pháp Bổn có biết không ? 

-Có, tôi đã báo, trước khi tới đây. 

Bảo Hy tắm lâu hơn mọi khi. Đây là đám cưới đầu tiên mà ông được 

dự. Ông cảm thấy kích thích. Sau khi tắm ông mặc một bộ đồ gọn ghẽ, 

sạch sẽ, túi xách vai và quạt và đến phòng phương trượng. Ông đợi 

chừng 10 phút thì Pháp Bổn tới. 

-Ông đợi lâu không ? 

-Một chút thôi, sư huynh tôi muốn hỏi một việc. 

-Ông cứ hỏi. 

-Tôi nghe sư huynh là tâm phúc của phương trượng ? 

-Không phải thế, phương trương thương tôi vì tôi ngốc nghếch, nếu 

tôi khéo léo như ông thì ổng đã để yên rồi. Khi tôi mới đến ông săn sóc 

cho tôi mọi thứ, mấy tháng sau đó mặc tôi tu tập một mình. 

-Sư huynh, tôi bị kích thích sợ hành vi không đúng. Sư huynh có thể 

cho vài lời khuyên không ? 

-Tôi sẵn lòng. Đừng lo lắng. Khi ngồi phải ngồi theo thứ tự thâm niên. 

Ông mới xuống tóc phải ngồi vào hàng cuối. Ông có thể tụng kinh chứ ? 

-Dạ vâng, nhưng sợ là tôi quên. 

-Ông phải nhớ nếu không làm cho chúng tôi mất mặt, việc ông có thể 

làm là xuống giọng khi ông không chắc chắn. Không ai biết vì chúng ta 

dấu mặt sau cái quạt. 

-Tôi không biết là tôi kích thích cỡ nào, nếu . . . 

-Nếu gì ?  

-Có con gái ở buổi lễ không ? 

-Dĩ nhiên là có, ít nhất là có cô dâu và vài phụ dâu. Nếu họ biết là có 

ông tăng trẻ, chắc các cô sẽ tham dự nhiều. Có lẽ lần này ông phải cởi áo. 

-Tôi không sợ điều đó. Tôi chỉ sợ bị kích thích và làm sao để khắc 

phục. 

-Được rồi, ông hãy niệm ông cảm thấy thế nào. Hãy đem Thiền Minh 

Sát ra ứng dụng. Vì tâm đi lang thang khi gặp cảnh, cho nên phải tỉnh 
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thức. Nếu ông có thể niệm ngay thì không có gì hại cả. Hãy coi đây như 

một bài tập về tâm. 

Lúc 5 giờ, Pháp Hư từ trên gác xuống. 2 ông tăng chắp tay chào rồi 

theo Pháp Hư ra xe gặp Xóm Chài. Pháp Hư lên xe ngồi cạnh tài xế, để 

mặc 2 ông tăng ngồi đằng sau. Xóm Chài đóng cửa xe và mở máy cho 

xe chạy vào đường xa lộ Á Châu, và quẹo trái về hướng thành phố. Sau 

20 phút họ đến bến đó. Nhà đám cưới ở bên kia sông. 

-Xóm Chài, hãy đợi ở đây, ông không cần phải qua sông với chúng 

tôi. 

Nói rồi Pháp Hư ra khỏi xe ra bờ sông đứng chờ xuồng. Sau đó ít lâu, 

một người đàn bà chở vài hành khách qua sông, tới. 

-Mời thầy lên xuồng, thầy đi làm lễ đám cưới sao ? 

-Bà đưa mình tôi hay cả 3 người qua sông ? 

-Dạ 3 người cũng được. 

-Còn mái chèo kia tôi sẽ giúp bà. 

Pháp Bổn nhặt mái chèo dư lên. 

Khi 2 ông tăng đều lên thuyền. 

-Mấy giờ các thầy về ? Chồng con sẽ thế con vào lúc 6 giờ rưỡi. 

-8 giờ, nhà đám cưới ở gần bến đó. Tiền đò là bao nhiêu ? 

-Thầy đừng trả, để con làm công quả. 

-Là một cái tội nếu lợi dụng một người nào. Nếu bà có lòng tin sâu 

hãy để tôi trả bà. 

-50 satang mỗi người, thầy trả cho con một bat là được rồi. Trụ trì trả 

cho bà 2 bat và nói : 

-Trong trường hợp này, tôi cho các cháu mua kẹo, cám ơn sự giúp đỡ 

của bà. 

Quán Gió là một quán nổi tiếng trong làng, ở bờ sông. Trong lúc đó 

quán đầy người. Một bàn có nhiều người nhậu, khi đi qua bàn đó Pháp 

Hư ghé tai Bảo Hy : 

-Bảo Hy, tối nay sau khi nhậu say các người này sẽ ẩu đả với nhau. 

-Sao thầy biết ? 

-Tôi biết chứ, cứ chờ xem. 

Ba ông tăng đi qua Quán Gió và tới nhà đám cưới. Sau khi tụng kinh, 

trụ trì nói lời từ biệt với chủ nhân và bỏ về với 2 ông tăng. Trên đường 

về Pháp Bổn hỏi Bảo Hy : 
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-Ông còn lo không ? hay đã hết rồi ? 

-Gần hết, cám ơn sư huynh. Cô dâu đẹp quá làm tôi phát run. 

Pháp Hư chen vào : 

-Tôi có cảm tưởng là ông luôn ngưỡng mộ đàn bà đẹp. Ông không 

biết rằng đàn bà là kẻ thù của đời sống tu hành sao ? 

-Con biết nhưng không giữ được. 

-Được rồi, cứ việc, nhưng có gì xẩy ra đừng nói là tôi không cảnh cáo 

trước. 

-Tôi cảm thấy là ông sẽ cởi áo. 

-Vâng ạ, nếu cứ nhìn người khác cưới vợ như vầy. 

-Và ông nghĩ là mình sẽ cưới vợ được sao ? 

-Chắc chắn rồi sư huynh. Vài ông tăng ở Am Bá Vân không đẹp trai 

như tôi, nhưng có thể cởi áo và lấy vợ, tại sao tôi lại không thể chứ ? 

-Không tùy thuộc vào trông ông như thế nào, mà tùy thuộc vào 

nghiệp của ông. Nếu ông không tạo nghiệp với người nào thì không cần 

phải xóa. Vợ chồng là một cặp cùng tạo nghiệp. Ông không có người 

nào cả. Trong đời này ông là một người độc thân. 

Trụ trì giảng cho ông tăng mới. Khi đến bờ sông, đợi xuồng tới. Vầng 

trăng bạc vằng vặc trên trời. Những người ở bàn ngoài Quán Gió còn ở 

đó, càng ngày càng to tiếng bỗng một tiếng hét vang lên : 

-Đứa chó nào làm đấy ?Mày gan nhỉ ? 

-Câm mồm, đồ chó chết, dễ thường mày không làm hả ? 

Pháp Hư bảo : 

-Chờ xem họ đánh nhau bây giờ. 

-Sao thầy không cản họ ? 

-Vô ích khi nói với người say, ông ta đã mất hết lý trí, cuối cùng là 

ông bị thương thôi. 

Cuộc cãi cọ càng trở nên dữ dội và những lời chửi thề càng dữ dội và 

bẩn thỉu.  

Họ chia thành 2 phe và bắt đầu ẩu đả. 

-Thưa thầy, chúng ta phải làm gì chứ ? 

-Đừng lo lắng, khi ông ở bên tôi. 

Ông tăng mới thấy một người đập chai rượu vào đầu một người khác, 

máu phun ra có vòi, và nạn nhân nằm trong vũng máu. 

-Thầy ơi, con sắp xỉu. 
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-Hãy niệm đi. 

Pháp Bổn khuyên Bảo Hy, Pháp Hư thì bảo : 

- Ông thất bại rồi, ông phải tập nhiều nữa. Kìa, xuồng đã đến rồi. 

Ông chỉ cái xuồng đang vào bến. Ba người bước xuống xuồng, lần 

này Pháp Bổn không phải giúp nữa vì người chèo đò là một người mạnh 

mẽ. Ngồi yên trên xuồng, Pháp Hư bảo : 

-Bảo Hy, ông thấy không nếu những người ấy tập Thiền Minh Sát thì 

chuyện này không xẩy ra. 

Pháp Bổn bảo : 

-Tôi tin rằng nguyên nhân của chuyện này không phải là một chuyện 

một người đánh rắm, khi nhậu say con voi chỉ nhỏ bằng một con heo. 

Mọi người khi say đều như vậy. Vì vậy Phật cấm rượu. Đây là giới cấm 

quan trọng vì khi ông phạm giới này thì ông dễ dàng phạm các giới khác. 

Tôi ước gì mọi người đều học thiền Tứ Niệm Xứ và luôn tỉnh thức. 

-Thưa thầy có nhiều người không học thiền Tứ Niệm Xứ, mặc dầu họ 

biết uống rượu chẳng mang lại lợi ích gì, nhưng họ vẫn uống. 

-Những người này thật đáng thương. 

-Tại sao ? Tôi nghĩ họ là những người xấu. 

-Ông không hiểu. Những người xấu rất đáng thương. Họ không biết 

rằng địa ngục đang chờ họ. Rất nhiều người ngày nay sống không tỉnh 

thức, họ được làm người mà không làm ích lợi gì. 

Ghé bờ, 3 ông tăng tiến lại xe đã mở cửa sẵn bởi Xóm Chài. 

-Ông đợi có lâu không ? 

-Đủ làm một giấc, nhưng nhiều muỗi quá. 

Vào trong xe Pháp Bổn tiếp tục câu chuyện : 

-Thưa thầy sự tỉnh thức rất quan trọng. Như Lai lúc gần mất còn nhắc 

các ông tăng phải sống tỉnh thức. 

-Phải, trong đời Ngài đã nhiều lần giảng về tỉnh thức trong các ẩn dụ. 

Chẳng hạn vết chân người bị che bởi vết chân voi. 

-Thưa thầy, thầy là Pali tạng sống; nhưng sao biết đó đúng là lời Phật 

nói, Ngài đã tịch diệt 2 ngàn năm trước rồi. 

-Phật tử phải tin vào Pali tạng. Tôi thật không hiểu ông Bảo Hy. Ông 

nên nghi những gì đáng nghi và không nghi những gì không đáng. Có vẻ 

ông đang bơi ngược dòng. Để tôi nói cách này : Giáo lý Phật là một 
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thách đố. Nếu ông không tin ông có thể điều tra. Nếu ông thấy giáo lý 

Ngài là đúng thì đó là truyền giáo ngoài bục giảng. 

-Con tin giáo lý của Phật. Tra xét là thừa vì con biết thầy đã tra xét cả 

rồi. Nhưng con vẫn nghi. 

Xóm Chài lái xe khỏi trung tâm thành phố vào xa lộ Á Châu, mất vào 

khoảng 30 phút thì xe tới trước phòng phương trượng và đậu lại. Bảo Hy 

nhân cơ hội này hỏi : 

-Ngày mai thầy có đi đâu không ? 

-Có, ngày mai có đám cưới 7 giờ sáng, chúng ta phải tụng kinh, ăn 

sáng và trở về vào lúc 10 giờ. Tôi sẽ có khách. Họ đến để cho tiền xây 

đại sảnh giá cả triệu đồng. 

Pháp Bổn hỏi : 

-Họ có báo cho thầy biết không ? 

-Không. 

-Sao thầy biết ? 

-Tâm tôi “cảm thọ” sáng nay bảo cho tôi biết. 

Trụ trì biết Bảo Hy còn nhiều câu hỏi nên ông cắt đứt : 

-Đợi đến mai tôi cho phép Pháp Bổn và ông dự tiếp khách, sau đó nếu 

có gì hẵng hỏi. 

Bảo Hy vui mừng còn Pháp Bổn thì coi thường vì đối với ông vui 

mừng hay không cũng chẳng khác gì. 
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CHƯƠNG    XVII 
 

Sáng hôm sau khi tụng kinh ở đám cưới về, Pháp Hư lên gác và tiếp 

tục viết sách. Vài phút sau Xóm Chài vào báo là có khách cầu kiến. 

-Gọi Pháp Bổn và Bảo Hy đến đây. 

Ông quay vào viết thêm vài trang khi chờ 2 ông tăng đến. Không lâu 

Xóm Chài quay lại với 2 ông tăng. Pháp Hư xuống gác chào mọi người. 

-Chào, ông từ đâu tới ? 

Trụ trì hỏi người đàn ông ngồi phía trước. 

-Con đến từ Chiêng Mai. 

-Và ông ? 

Người ngồi kế trả lời : 

-Con từ Phù Kết. 

Người thứ 3 từ Khán Chà, và người thứ tư từ Rẫy Ông. 

-Thật là hiếm, 4 người từ bốn phương tới đây. Sao các ông lại đến đây, 

có hẹn nhau không đấy ? 

-Không, thật là lạ chúng con không hẹn mà gặp. Khi xe con đến xa lộ 

Á Châu thì gặp 3 xe kia cùng một một màu và cùng có tài xế. 

-Tôi tin là có chuyện lạ hơn nữa. Các ông có tin là bốn ông sinh ra 

cùng ngày, cùng tháng, cùng năm không ? Hãy xem thử chuyện này có 

thật không ? 

-Thật không ? Thưa thầy con sinh ngày 27, tháng 3, năm 1928. 

Người đàn ông từ Chiêng Mai nói. 

-Đó cũng là ngày sinh của tôi. 

Cả 3 người kia đều kêu lên. 4 người, Pháp Bổn và Bảo Hy đều không 

hiểu gì về sự trùng hợp này. Nhưng Pháp Hư thì hiểu đó là do luật của 

nghiệp. 4 người từ 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc sẽ cùng làm nhân tốt 

ở Am Bá Vân. 

-Bây giờ là giờ độ ngọ, chúng ta hãy dùng bữa rồi sẽ nói chuyện. 

Rồi Pháp Hư bảo Xóm Chài dẫn đường cho mọi người tới phòng ăn, 

còn ông thì tiếp tục viết cho tới khi họ trở lại. Ở phòng ăn chỉ có một bàn 

dọn sẵn. Và đây là ngày lễ nên mọi người đều nhịn ăn. Chỉ có một số cư 

sĩ hiện diện. 

-Chào mừng quý vị ! 
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Bà bếp chào đón trong khi Xóm Chài rót cho họ một ly nước. Bà bếp 

60 tuổi bảo họ : 

-Xin quý vị cứ dùng như ý, trụ trì sẽ rất vui lòng. 

4 người đàn ông cảm thấy ấm áp như đi xa về nhà. 

-Tôi thấy tu viện này hơi lạ, các ông có cảm thấy không ? 

Người đàn ông từ Phù Kết hỏi, ông thấy thân thiết với 3 người kia 

như quen nhau đã lâu rồi, mặc dầu họ mới gặp nhau sáng nay. Người 

đàn ông từ Chiêng Mai chia xẻ : 

-Tôi thấy như nằm mơ, thật là một biến cố không thể tưởng tượng 

được, tôi không bao giờ đến một tu viện và không bao giờ tin tưởng vào 

một ông tăng nào, vì nhiều ông tăng ngày nay sống một đời sống bê bối. 

Nói lời này ông hạ giọng xuống sợ bà bếp nghe được. Người từ Khán 

Chà nói : 

-Tôi thường làm công quả, nhưng từ khi có chuyện với Chao Khư thì 

tôi bỏ hẳn. 

-Chao Khư nào ? 

-Chao Khư ở Băng-Cốc. 

-Có phải vì chuyện xấu ấy mà ông không kính trọng tăng nữa ? 

-Không hẳn thế. Chuyện như thế này : Ông anh tôi là một bộ trưởng 

và là đệ tử của Chao Khư. Ông thường mời Chao Khư trong những dịp 

làm công quả. Một lần để mừng sinh nhật của ông. Vợ tôi lái xe 

Mercedes đến phòng sửa sắc đẹp, tôi đành lái xe Toyota của con gái vậy, 

Các ông có tin không ? Khi tôi dẫn ông ra xe, ông hỏi tôi sao không lái 

Mercedes rước ông. Tôi thú thật, ông ngần ngừ không vào xe, và bảo tôi 

đợi. Một lúc sau một ông tăng khác đi ra và bảo ông sẽ đại diện cho 

Chao Khư. Và nói Chao Khư làm om xòm. Nếu không là Mercedes thì 

ông không đi. Các ông tăng trong tu viện đó đều biết là ông ta làm vì 

danh lợi, nhưng không ai dám cảnh cáo ông, vì ông là viện chủ. Ông anh 

tôi và tôi sau việc này không kính trọng ông nữa và ngừng cúng dường 

họ. 

-Tôi sẽ không tin vào chuyện của ông, nếu tôi không biết ông tăng ấy. 

Tôi không biết tại sao tôi tới đây ? 

-Tôi mong tu viện này không làm chúng ta chán ghét. Tôi có lòng tin 

vào vị trụ trì này. Có lẽ ông đạt thiên nhãn thông nên ông đã biết nhiều 
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về chúng ta. Tôi muốn bố thí ở đây. Có lẽ nghiệp kiếp trước dẫn tôi đến 

đây, vì ở Phù Kết có nhiều tu viện. 

Họ ngưng bàn luận vì đồ ăn rất ngon. Khi họ ăn xong Xóm chài dẫn 

họ trở lại chỗ Pháp Hư và 2 ông tăng đang chờ. Trụ trì nói : 

-Chư tăng ở tu viện này khác các tăng ở chỗ khác. Nếu họ được mời 

và họ không bận việc khác thì họ sẽ đi dù là phương tiện nào, ngay cả đi 

bộ. 

4 người liếc nhau, ngạc nhiên sao ông biết họ nói gì ? 

-Không phải các ông tăng ở Thái Lan đều như Chao Khư, còn có 

nhiều vị đáng kính. Đừng lầm. 

Và ông ra lệnh cho Xóm Chài : 

-Đi mời các tài xế đi độ ngọ chứ ! 

Người từ Rẫy Ông hỏi : 

-Sao thầy lại biết cả chứ ? 

-Các ông phải bỏ nghi ngờ đi, Thầy biết những gì thầy muốn biết. 

Pháp Bổn bảo họ, và Bảo Hy thêm : 

-Thầy có thể niệm thầm “cảm thọ” và biết tất. 

4 người hiểu Pháp Bổn nói gì, nhưng không hiểu Bảo Hy nói gì. 

-Bây giờ các ông đều ở đây, các ông hãy nói cho tôi biết tại sao các 

ông lại đến đây. Và tôi chắc các ông cũng không bảo nhau. 

-Con tới đây vì con mơ thấy một cô bảo con bố thí tiền để xây một 

đại sảnh ở Am Bá Vân, sẽ là một công đức lớn, và 3 người bạn cũ cũng 

cùng nhau làm việc này. 

Người đàn ông từ Rẫy Ông chưa dứt lời thì người từ Khán Chà đã cắt 

ngang : 

-Có phải một cô gái chừng 20 tuổi, tóc dài, da ngăm ngăm không ? 

-Phải, và mặc váy xanh, áo khoác trắng rộng tay ? 

Người từ Chiêng Mai hỏi : 

-Có phải tên cô là Mã Long không ? 

Tóm lại 4 người cùng một giấc mộng. Pháp Hư không ngờ Mã Long 

có lòng tin mãnh liệt thế. “Cảm thọ” cho ông biết 4 người sẽ tới nhưng 

ông không biết gì về Mã Long cả. 

-Có người nào là Mã Long ở tu viện này không ? 

-Có nhưng cổ không muốn gặp người, đừng làm phiền cổ. Nói 

chuyện đã lâu mà tôi không biết quý danh của các ông . 
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-Con là Buôn Chai ở Chiêng Mai. 

-Con là Sắc Chai ở Khán Chà. 

-Con là Vì Chai ở Rẫy Ông. 

-Còn con là Chai. 

Pháp Bổn hỏi : 

-Cả tên cơ. 

-Chỉ Chai thôi. 

Pháp Hư bảo : 

-Tôi biết tên của đại sảnh đường rồi, tôi chắc là các ông sẽ đồng ý. 

-Là gì vậy ? 

-Bốn Chai. 

-Còn tên thầy là gì ? 

-Mã Long không bảo các ông sao ? 

-Không, cô chì nói địa chỉ của Am Bá Vân. 

Pháp Bổn bảo họ : 

-Tên của thầy là Dạ Ân. 

-Vậy tôi đề nghị  tên của đại sảnh sẽ là  Đã ăn chay. Tên thầy đi trước, 

theo sau là tên chúng con. 

Mọi người đều đồng ý, do đó tên của trụ trì đề nghị sẽ bị bác bỏ. 

Ông Sắc Chai hỏi : 

-Bây giờ tên đã có rồi, còn họa đồ thì sao ? Thầy lo việc ấy hay chúng 

con ? 

-Việc ấy để tôi lo. Sau khi xong, tôi sẽ cho các ông coi, nếu muốn sửa 

đổi thì cứ việc, tôi không phải là kẻ độc tài. 

Nghe lời này 4 người cảm thấy sung sướng, lòng tin vào Pháp Hư 

càng tăng thêm. 

-Không có sự bất đồng nào, tôi rất sung sướng là lời đề nghị của tôi 

được chấp nhận. 

Ông Buôn Chai kết luận : 

-Mọi phí tổn đều do 4 chúng con đảm trách. 

-Tôi đề nghị một buổi lễ sẽ được cử hành để mọi người cùng làm 

công quả. Đây là một tục lệ mở ra cho mọi người nhất là người nghèo, 

25 xu hay 50 xu cũng được. 

-Vâng, tùy thầy ấn định ngày. Con không đến đây luôn được. Con sẽ 

để tiền lại đây nếu thiếu thầy có thể gọi con. 
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Ông ký ngân phiếu 30 vạn bat và đưa cho trụ trì cùng với danh thiếp. 

Các ông kia cũng làm như thế. 

Pháp Hư nhận và nói đùa : 

-Đây là một món tiền lớn, nếu tôi lãnh chi phiếu rồi trốn đi lấy vợ thì 

sao ? 

-Tùy thầy. 

-Có lẽ chúng ta mở một tài khoản đứng tên 5 người. 

-Đấy là một ý tốt, nhưng sẽ khó khăn khi rút tiền ra. 

-Tôi sẽ chỉ định một ủy ban lo việc này. Tôi biết có nhiều cư sĩ và 

tăng sĩ mắc tiếng xấu vì tiền. Một vị trụ trì đã bỏ trốn để đi lấy vợ. 

-Hành vi ấy có phải sa địa ngục không ? 

-Không phải bàn. Cúng dường để làm công quả chứ không phải để trụ 

trì cưới vợ. 

Trụ trì kết luận : 

-Hãy làm như thế này : tôi sẽ để mấy tháng lo bản vẽ, sau đó tôi tìm 

nhà thầu. Việc này mất cả tháng. Các ông hãy giữ tiền lúc này, lúc nào 

cần đến tôi sẽ liên lạc với các ông. Tôi không muốn giữ nhiều tiền. Xin 

các ông hiểu cho. 

Cuối cùng, 4 người nhà giàu lấy lại chi phiếu nhưng hứa sẽ góp phần 

trong việc xây tòa đại sảnh. Sau đó 4 người từ biệt đi. 

-Chúc các ông luôn hạnh phúc, thịnh vượng. Quan trọng nhất là sống 

chân thực. Nếu các ông không trung thực thì các ông sẽ gặp sự không 

may mắn ngay như các ông làm giàu vậy. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói. 

Sau khi 4 người đó bỏ đi, Bảo Hy nói : 

-Sao thầy trả lại chi phiếu ? Gần 1 triệu bat lận. 

-Vì tôi thấy họ còn nghi ngờ, họ phải thanh thản khi làm công quả. 

Đừng lo, họ sẽ trở lại. 

-Con yên lòng khi biết vậy. Vừa rồi thầy có nói đến vị trụ trì đó là ai 

vậy ? Và là tu viện nào ? Bây giờ ông ta ra sao ? 

-Tại sao ông muốn biết ? Dù tôi có nói, ông cũng chẳng biết. 

-Biết được sẽ có lợi cho con. Tốt thì con bắt chước, còn xấu thì con 

không theo. 

-Ông có lý do, nhưng tôi không bảo ông. Đó là đời của ổng dù tốt hay 

xấu. 

-Vậy thầy tùy theo luật của nghiệp. 
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-Ông hãy chờ xem. Vài người sẽ cởi áo, vài người vào tù, vài người 

tự tử. Nếu ta không gọi đó là nghiệp thì gọi là gì ? 

-Chúng ta phải gọi đó là nghiệp, thưa thầy. 

-Theo dữ kiện, tôi không muốn bàn cãi về chuyện này nữa. Tôi thấy 

xốc, vì không giải quyết được việc này vì nó ngoài bổn phận của tôi. Tôi 

quyết định không làm như những ông tăng ấy, và tôi dạy đồ đệ tôi không 

được làm điều xấu. Nếu đại sảnh này được xây sẽ giúp cho nhiều người. 

Tôi muốn không xây đại sảnh, nhưng muốn xây người. Tôi sẽ khuyến 

khích người ta làm tốt hơn là làm xấu. Trong tương lai ông sẽ là thầy 

dạy Thiền Minh Sát, hãy nghĩ đến điều này. 

-Vâng, con sẽ theo gương thầy. 

Pháp Bổn không có gì để hỏi, nói : 

-Con về phòng để tập. 

Ông chào trụ trì rồi bỏ đi. 
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CHƯƠNG    XVIII 
 

-Thưa thầy, ông Côi bảo con là thầy có một gương thần, có phải 

không ? 

Đó là câu hỏi thứ nhất mà Bảo Hy có cơ hội hỏi sư phụ : 

-Phải, ông ta còn nói gì với ông ? 

-Ông ta nói  gương còn chiếu vợ tương lai nữa, điều đó đã giúp ông 

cưới cô Cúc. 

-Phải thế không ? Câu hỏi của ông nhắc tôi là đám cưới của Côi là 

ngày 9 tháng 12. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tu viện này được mời 9 

người, ông và Pháp Bổn cũng được mời. Chúng ta sẽ bỏ buổi tụng kinh 

chiều và chúng ta sẽ khởi hành lúc 4 giờ. Xe van sẽ đầy người. 

-Vâng, thưa thầy con muốn biết về gương thần. Thầy có thể nói về nó 

cho con không ? Và nếu được con muốn biết vị hôn thê thế nào ? 

-Bảo Hy, tôi nghĩ là ông bị ám ảnh về chuyện này. Ông không nhớ là 

ông phải độc thân suốt đời hay sao ? 

-Dạ có ! 

-Vậy là ông không tin tôi. 

-Không, nhưng gương thần có thể cho con câu trả lời. Khi thầy tiên tri 

vài tháng trước có khi vợ con chưa đẻ. 

Pháp Hư định gạt đi, nhưng nghĩ lại ông ta hãy còn là một người trẻ, 

không thể cấm ông ta được. 

-Được rồi, tôi sẽ bảo ông. Tôi học phép này từ Lương Phổ Sứ khi tôi 

vừa đi tu. Những người muốn học phép này phải thiền đến khi đạt được 

định. Tôi đã tập định mấy tháng trời rồi mới tới học với Lương Phổ Sứ. 

Đó là một loại thần thông rất lợi hại khi tìm vật bị mất hay vợ tương lai. 

Tin tôi đi, nếu tôi rời tu viện này và đến Băng-cốc làm một ông thầy bói 

thì tôi đã thành triệu phú rồi. Rất nhiều người thích biết tương lai, nhất là 

các bà. 

-Sao thầy không làm thế ? Nếu con là thầy con đã cởi áo từ lâu. 

-Phải, đáng nhẽ tôi nên làm thế. Từ khi tôi học Lương Phổ Sứ, tôi đã 

lôi kéo được nhiều người vì pháp này. Tôi phải niệm chú và thổi vào 

gương. Đó không phải là một cái gương thường, mà là một gương hình 

bát giác. Giả sử một người muốn biết vợ tương lai, tôi đọc chú và ảnh vợ 
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tương lai của người đó sẽ hiện ra. Để xóa hình đi thì phải dùng nước 

thánh. Nếu không xóa thì hình còn lưu lại gương vài ngày. Lúc đó Côi là 

một ông tăng tập sự chừng 15 tuổi, khi trông thấy hình cô Cúc, ông 

tưởng tôi chơi xỏ. Bây giờ thì sao ? Ổng có chạy khỏi bàn tay cô Cúc 

không ? Trong tâm ổng hình ảnh cô gái thò lò mũi xanh làm cho ông vui 

vẻ. 

-Có thật là thầy vứt đồ cúng dường đi ? Đó không trái luật sao ? 

-Dĩ nhiên, thật là tởm. Tôi phải bảo Côi là để nuôi cá. Lúc đó tôi mới 

là tăng. 

-Làm sao thầy tiến bộ ? 

-Tôi học Thiền Minh Sát từ một ông tăng trong rừng. Tôi tỉnh thức 

biết đâu là tốt, đâu là xấu khi thực hành pháp. Nếu không tôi đã là quỷ, 

chống lại Phật giáo. Một hôm, trụ trì Cứ đến thăm tôi. 

-Để làm gì ? Ổng mất đồ sao ? 

-Không, để xem vợ tương lai. 

-Vợ ai ? 

-Vợ ổng. Ổng đã 62 tuổi, và còn muốn xem vợ tương lai. 

-Thầy làm sao ? Có xem cho ông không ? 

-Mới đầu tôi định không xem, nhưng thấy ông bị ám ảnh với chuyện 

đó. Trời ạ ! 

-Thầy có nhìn thấy gì không ? Có ai hiện hình không ? 

-Không. Tôi bảo là vợ ông chưa sinh, còn ở địa ngục. Ông nghĩ là tôi 

xỏ ông, nhưng đó là sự thực. Ông ta phải giận tôi lắm. 

-Ông ta còn sống không ? 

-Còn. Bây giờ chừng 70 tuổi, không biết ông ta còn nghĩ đến vợ 

tương lai không. Ông trụ trì này cũng giống ông. 

-Thưa thầy không, con mới 26 tuổi, con hãy còn trẻ và khỏe. Nếu con 

già 62 tuổi, con sẽ quên chuyện đó. Thầy làm ơn giúp con một lần đi, 

con sẽ không quấy rối nữa. 

-Quá muộn rồi. Đừng mất công xin tôi. Tôi đã bỏ hết rồi. Mặc dầu tôi 

thương ông nhưng không thể được. 

-Tại sao thầy ngừng lại ? 

-Có một lý do, việc này đã xong rồi, và tôi không muốn nhắc lại, có 

vẻ như chỉ trích người. 

-Xin thầy đừng xốc. 
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-Được rồi, để tôi kể và ông sẽ không nghi ngờ gì nữa. Chuyện thế 

này : ông Buôn Chảo muốn tìm một vật bị mất. 

-Là vật gì vậy ? 

-Một vật của Campuchia, có 50 đồng tiền vàng gắn trên đó. Ông 

Buôn Chảo giữ nhưng bỗng nhiên biến mất. Tôi đọc thần chú, và ông có 

biết xẩy ra gì không ? 

-Không. 

-Hình của ông Buôn Chảo hiện ra trong gương, nhưng tôi không để 

ông nhìn nó. Ông ta nài nỉ mặc dù không tin là gương thần có thể nói 

thật. Ông tin như trường hợp trụ trì Cứ khi không thấy gì hiện ra trong 

gương. Ông xin trụ trì bảo tôi cho ông xem, tôi vẫn từ chối và ông chửi 

thề. 

-Thế nào ? 

-Ông ta dùng những từ khó nghe, ám chỉ phần kín của cơ thể. 

-Chắc là thầy giận lắm. 

-Đúng vậy. Và tôi thề trước mặt trụ trì là không bao giờ dùng gương 

thần nữa. Và tôi ném nó xuống sông Chao Phẩy với hình ông Buôn Chải 

trong đó. Từ đó tôi từ bỏ làm thầy bói. 

-Ông Buôn Chảo còn sống không ? 

-Mặc kệ ổng. Tôi không trách gì ổng. Đó là cái nghiệp của ổng. Về 

sau có người cho tôi biết là ông bị tù vì ăn cắp vàng của Campuchia. 

-Khi giận thầy có niệm giận không ? 

-Lúc đó tôi không niệm vì tôi không biết. Sau khi học Thiền Minh Sát 

với ông tăng trong rừng thì tôi mới biết. Do đó lúc ấy tôi không kiểm 

soát được sự giận dữ. Nếu tôi là một người thường tôi có lẽ đã là sát 

nhân. Ông có thấy lợi khi làm tăng không ? 

-Ông Buôn Chảo thật là một người xấu. Người Campuchia vì loạn lạc 

phải trốn đến đây mang theo vật quý. Ông ta nỡ nào chiếm đoạt ? 

-Xin đừng nói xấu ông ta nữa. Ông ta đã trả quả. Nghiệp quả sẽ cho 

trái đúng lúc. Ông ta đã chửi tôi. 

Trụ trì mỉm cười, chuyện này làm thương tổn ông nhưng đã trở thành 

một kỷ niệm. Không có gì tồn tại mãi, không có gì nên bám vào. 

-Nếu con muốn học phép của Lương Phổ Sứ thì thầy có dạy con 

không ? 

-Tôi không biết tìm ổng ở đâu. Ổng đã chết rồi. 



110 

 

-Thật đáng thương. Con có thể học từ thầy không ? 

-Để làm gì ? Phép này không trừ khổ được và tôi không thể dạy ai. 

Tôi chỉ dạy Thiền Minh Sát, bùa yêu cũng vô dụng. 

-Thầy cũng học làm bùa yêu sao ? 

-Phải tôi học cả thần thông chính và tà, nhưng nay thì bỏ cả, chỉ còn 

Thiền Minh Sát thôi. 

-Sao thầy học bùa yêu ? 

-Còn phải hỏi, tôi muốn được yêu. 

-Những người yêu thầy đâu ? 

-Ông phải thấy các cô gái tranh nhau dâng đồ ăn cho tôi. 

-Tại sao bây giờ không có nữa ? 

-Vì tôi không chịu cởi áo, họ dần dần bỏ đi từng người một, họ đi lấy 

chồng cả rồi. Những cụ già ở bên kia sông muốn tôi thành con rể họ. 

Ông chỉ sang dãy nhà bên kia sông. 

-Thưa thầy, họ định làm gì ? 

-Họ mời tôi đến nhà, mong tôi sẽ cua con gái họ. Nhưng tôi biết ý 

định nên không đến. 

-Có bao giờ thầy cởi áo không ? 

-Không bao giờ. Tôi đã làm tăng lâu năm. 

-Không chắc chắn có phải không ? Thầy chỉ mới 50, trụ trì Cứ 62 còn 

nghĩ đến. 

-Đó là ổng, không phải là tôi. Nếu tôi có ý định cởi áo thì tôi đã làm 

từ nhiều năm trước, khi tôi còn trẻ. 

-Ông Côi nói khi còn trẻ thầy rất đẹp trai và phải dùng thuốc để bớt 

hấp dẫn có phải không ? 

-Ông có tin không ? 

-Không, nhưng con muốn nghe từ miệng thầy. 

-Tại sao ? Chỉ là vô ích thôi. 

-Con muốn cởi áo, thưa thầy. 

-Càng muốn càng không được. 

-Vậy thì thôi. 

-Vậy là tốt ! Tôi cầu nguyện là ông giữ được như thế. Làm tăng là 

một việc cao quý, sao ông muốn bỏ để tạo nghiệp xấu. 

-Thưa thầy, ngay cả những ông tăng xấu hơn con cũng cởi áo. 

-Nhưng cũng có người đẹp trai hơn mà không bỏ, tôi chẳng hạn. 
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-Đó là chuyện của thầy, không phải của con. 

-Tại sao ông muốn cởi áo ? Tại sao ông lại muốn kiếm gông quàng cổ. 

Một đời sống vợ chồng rất khổ. 

-Thầy chưa cưới vợ sao biết là khổ ? 

-Ông không phải là tôi sao ông biết là tôi không biết ? 

-Con xin hàng. Sao con phải cãi nhau với thầy chứ ? 

-Đây không phải là một sự đầu hàng; Bảo Hy chúng ta cần biện luận 

một cách đứng đắn. Đời sống hôn nhân rất khổ. Đúng là tôi độc thân 

trong đời này, nhưng các đời quá khứ tôi đã lấy vợ nhiều lần. Như tôi đã 

nói với ông, ông đã đi theo đường thánh, sao còn đổi ý ? 

Lời trụ trì làm đệ tử thấy rõ sự thật. Ông không biết tại sao ông có ý 

muốn cởi áo khi đã quyết định tu hành. Nghi ngờ nổi lên, ông hỏi : 

-Con không biết tại sao con có ý nghĩ cởi áo và cưới vợ ? Điều này 

làm con trăn trở, cái gì xui nên thưa thầy ? 

-Điều đó tùy thuộc vào nhân quả. Ông không biết rằng ông đương tu 

tập tốt sao ? Khi một người làm tốt luôn luôn có trở ngại. 

-Trở ngại này khi ta làm tốt sao ? 

-Đúng vậy! Ông phải vượt nó để được điều tốt nhất. Ngũ Cái là : 

1-Tham dâm 

2-Sân khuể 

3-Thụy miên 

4-Trạo hối 

5-Nghi pháp. 

 

-Nhưng sao Ngũ Cái chỉ tấn công khi ta thực tập. Khi chúng ta không 

thực tập thì chúng ở đâu ? 

-Chúng dính vào tâm ta. Khi chúng ta làm tốt, chúng sẽ cản trở ta. Do 

đó chúng ta phải trừ chúng. 

-Nhưng thầy thường nói “Nếu không có trở ngại thì không tu được tốt” 

có phải không ? 

-Phải. 

Bảo Hy thấy hạnh phúc hơn, nhưng ông hãy còn vài ngờ vực, ông hỏi 

Pháp Hư : 

-Có thật là thầy có thuốc làm giảm đẹp không ? 

-Nếu tôi có, ông định làm gì ? 
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-Con muốn dùng, thưa thầy. 

Nghe thấy lời đó, trụ trì nhìn mặt học trò : 

-Mặt ông không cần thuốc. 

-Đó là lời ông Côi nói, sao thầy cũng nói vậy ? Con không có ý đó. 

Con biết là con sinh ra đã xấu. Nhưng con muốn xấu hơn với thuốc của 

thầy, do đó không ai muốn cưới con. Do đó sắc dục không tấn công con 

nữa. 

-Không cần phải dùng thuốc. Nếu ông tỉnh thức mọi lúc thì sắc dục 

không có cơ hội tấn công ông. Ông phải vượt qua nó bằng nội dược chứ 

không phải là ngoại dược. 

-Vâng, thưa thầy con đã rõ. Con sẽ tập ở phòng con và sẽ vượt qua. 

Cám ơn thầy đã chỉ con con đường phải. 

Ông chào Pháp Hư và trở về phòng trong lòng vui vẻ. 
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CHƯƠNG    XIX 
 

Gần trưa, Pháp Hư tiếp bà Thông, trong khi Xóm Chài ngồi gần bên 

đợi nghe lệnh. Bất cứ khi nào tiếp riêng một người khác phái ông thường 

nài có sự hiện diện của một người thứ 3. Rõ ràng là trong vòng các đệ tử 

thân cận, trụ trì Am Bá Vân rất nghiêm khắc với các luật lệ. Nhiều ông 

tăng trẻ vì không biết cách đối đãi với đàn bà cuối cùng phải cởi áo và 

trở thành chồng của các người đàn bà ấy. Chỉ có sự tỉnh thức của người 

đàn ông mới giúp ông thoát khỏi mắc bẫy của người đàn bà và có thể 

dạy bà biết thế nào là đúng, sai. Vấn đề này có từ thời Đức Phật. Một sư 

cô tên là Vasika phải lòng ANAN. Với tâm tỉnh thức ông đã cứu được 

mình và cô ấy. 

-Bà thấy “phồng-xẹp” có rõ ràng không ? 

Trụ trì hỏi người đàn bà 40 tuổi. Bà ta định ở tu viện một tuần, nhưng 

Pháp Hư bảo bà ở thêm một tuần nữa vì “cảm thọ” cho ông biết bà ta sẽ 

không may. Nếu bà ta tập Thiền Minh Sát trong tu viện trong 15 ngày 

thì bà ta sẽ không sao cả. 

-Đôi khi rõ, đôi khi không, thưa thầy. 

Vừa lúc đó Bảo Hy tới nơi. Thấy có khách ông định rút lui, nhưng trụ 

trì cản ông lại. 

-Bảo Hy, ông có chuyện hỏi sao ?  Hãy vào đi. 

Bảo Hy chào trụ trì rồi kiếm chỗ ngồi, bà Thông quỳ lạy Bảo Hy 3 

lần. 

-Tôi đang phỏng vấn bả. Vì ông sẽ dạy Thiền Minh Sát trong tương 

lai, nên tốt nhất là ông hãy quan sát. 

-Vâng ạ ! 

Xóm Chài đi lo việc khác. 

-Thưa thầy, mấy lần tập vừa rồi không mấy tốt. 

-Tại sao ? Bà nhớ nhà à ? 

-Không thưa thầy, con buồn ngủ, dù đang tập thiền hành. 

-Và khi ngồi thiền bà chẩy rãi miệng có phải không ? 

-Vâng, thầy nói như là trông thấy vậy. 

-Tôi vừa trông thấy, vừa kinh nghiệm. Đó là trở ngại thụy miên. Đó là 

lý do tại sao bà buồn ngủ mọi lúc. 



114 

 

-Làm sao tránh được trở ngại này ? Thưa thầy. 

-Ăn ít, thay đổi tư thế luôn : đi, đứng, ngồi và nhất là phải ở ngoài trời. 

Cương quyết thành công là điều cần nhất. 

-Tu cho tốt rất khó, thưa thầy. Con thấy mất tinh thần. 

-Đừng nản chí chứ, bà đương không may, nếu bà chịu thua, bà sẽ gặp 

khó khăn ngay. Bà phải cố gắng vượt qua. 

Vào lúc đó một người đàn bà trung niên vào, chào trụ trì và thưa : 

-Thầy có nhớ con không ? 

-Ai quên được bà bếp Buôn chứ ? Bà thế nào ? Lâu không gặp bà . 

Bà Buôn là đầu bếp của tu viện nhiều năm trước, bà chuyển đến tỉnh 

Phi và không thấy đến bây giờ. 

-Con muốn đến đây mỗi ngày nhưng xa quá, và phương tiện khó khăn. 

Bà liếc nhìn người đàn bà mặc đồ trắng, ngồi im lặng trước mặt trụ trì. 

Nhìn rõ mặt người đàn bà ấy, bà càng ghét thêm vì nó giống mặt người 

vợ mới của chồng bà. Bà ly dị chồng trước và tái hôn với người sau. 2 bà 

chẳng có liên hệ gì với nhau mà sao bà vẫn ghét. Pháp Hư cảm thấy 

thương bà Thông, bà có nhiều kẻ thù trong kiếp trước. Ông hỏi : 

-Bà còn gì cần hỏi không ? Nếu không bà có thể về phòng mà tập. 

sáng mai tôi không có ở đây, tôi phải đi tụng kinh ở đám cưới của cháu 

tôi. Nếu có vấn đề gì khi tập thì bà sẽ hỏi tôi vào buổi trưa. Nhớ kỹ 

không được rời khỏi tu viện đấy. Bây giờ bà có thể đi. 

Người đàn bà quỳ lạy trụ trì 3 lần và đi. Bà Buôn nhìn bà ghét bỏ. 

-Thật rất tệ. 

Bà Buôn nói mà không hiểu tại sao. 

-Sao thế ? Bả không làm hại gì bà mà ? 

-Con  ghét bả, dáng đi rất xấu, mông lắc qua lắc lại. 

-Làm ơn đứng dậy và bước đi theo lối này. 

Bà Buôn làm theo lời, bước đi vài bước và trở lại chỗ ngồi khi Pháp 

Hư gọi : 

-Bà Buôn, bà có thấy bà khi bước đi thì mông bà lắc xấu hơn bà 

Thông không ? Vậy mà bà dám chỉ trích bả. 

-Con bước làm sao, không phải là chuyện của thầy! 

-Vậy làm sao bà lại chỉ trích bả ? 

-Vì con ghét bả. 
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-Tôi biết vì sao bà ghét bả. Có phải là bả trông giống vợ của chồng cũ 

bà không ? 

Bà Buôn không nói được một lời nào một lúc lâu rồi nói : 

-Đúng vậy ! Sao chuyện gì thầy cũng biết ? 

Bảo Hy chêm vào : 

-Đạo hữu, hãy nói tử tế một chút đi. Nói vậy thêm tội. 

Bà Buôn cảm thấy ông tăng mới thật đáng ghét. 

-Bảo Hy đừng để ý đến bà ta. Đó là nghiệp của bả. 

-Nhưng con nghĩ là cách cư xử này có thể sửa được, còn hơn là để 

nghiệp thao túng.  

-Bà đến đây cách nào và vì việc gì ? Bà đã không nói cho tôi biết. Tử 

khi bà đến đây bà không ngớt chỉ trích người này, người kia, tính bà 

không đổi tý nào. 

Pháp Hư nói thẳng nhưng bà Buôn vẫn giữ im lặng. 

Nhiều năm trước bà làm đầu bếp, tự phụ mình là chuyên gia nên xem 

nhẹ người khác. Họ thường nói xấu bà sau lưng : 

-Bả tuy ở tu viện nhưng vẫn làm việc xấu. 

-Con muốn ở đây một tuần giúp đỡ việc bếp nước, vả lại con nhớ thầy 

quá ! 

-Được rồi, tôi sẽ để bà chung phòng với bà đó. Có lẽ bà phải học 

thương bả. 

-Không ! Không ! Con không muốn ở với người con ghét. 

-Vậy thì bà ở với người bà thương. Hãy đến ở phòng phương trượng 

với tôi. 

-Kỳ diệu. Thưa thầy. 

-Nếu bà có tư tưởng xấu bà sẽ xa địa ngục, rồi bà sẽ làm phiền tôi, cả 

2 chồng bà sẽ trách tôi. 

Nghe vậy Bảo Hy thấy ghét bà ta, không biết rằng ý xấu đương tấn 

công ông. 

-Vậy thầy cho con ở đâu ? 

-Bà có thể ở phòng nào còn trống. Nhà thiêu xác hãy còn trống đấy. 

-Đừng cười con. Bà Buôn này không chết trước người mình ghét đâu. 

-Bà nói như bà có thể định được ngày chết. Nhưng như tôi thấy thì 

những người nói thế sẽ chết trước. 

-Thầy rủa con, thật là sui sẻo ! 
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Một ông cụ già chừng 60 tuổi vào xin thuốc : 

-Con gái con bị xuyễn, xin thầy ban cho con thuốc trị. 

-Tôi không có, nhưng tôi có thể chỉ cho ông cách làm. 

-Con đi tìm phòng ở. 

Bà Buôn lạy trụ trì 3 lần rồi đi, trước khi đi bà còn nói : 

-Hôm nay là ngày gì vậy ? Gặp toàn đồ gì đâu ? 

-Bà nói ai ? 

Bà Buôn không trả lời, đi thẳng. 

Người đàn ông nổi giận : 

-Thưa thầy, bà ấy là ai ? Xấu mồm như thế con sẽ đánh gẫy răng cho 

mà biết. 

-Đừng để ý đến bà ta, lo làm thuốc xuyễn cho con ông đi. 

Người đàn ông vội lạy trụ trì 3 lần rồi đi. 

-Ông có điều gì hỏi không ? 

-Con có một điều thôi : Những gì con ăn, uống đều thấy ngon là tại 

sao ? 

-Đó là vì ông bị trở ngại vì vị giác. 

-Đó là xấu hay tốt, thưa thầy ? 

-Không tốt ! Đối với người thường thì không sao. Nhưng với người tu 

thiền thì không tiến bộ được. 

-Thế thì phải làm sao ? 

-Phải quán khi ăn. Phật dạy ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. 

-Nói tóm lại là phải tỉnh thức khi ăn có phải không ? 

-Phải, tỉnh thức rất quan trọng để trừ ngũ cái. 

-Thưa thầy, tại sao một người ở tu viện  mà vẫn phạm tôi. Chả hạn bà 

Buôn đã ở tu viện nhiều năm rồi. 

-Vài ông tăng ở đây sao vẫn phạm lỗi vậy ? Bà Buôn cũng vậy thôi. 

-Sao thầy lại nói về con vậy ? 

Bà Buôn đi qua hỏi . 

-Thật tốt là bà đến đây, bà đã tìm ra chỗ ở chưa ? 

-Vâng, con đến để báo cho thầy quý mến. 

-Ngừng, đừng nói thế không tốt đâu. 

-Nhưng con thích thế, con ở đối diện với phòng của người đàn bà đó, 

và con sẽ làm bả phát điên. 
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-Làm ơn đi bà Buôn. Bả đến đây để làm công quả, làm phiền bà là 

một cái tội. Bà tới đây thật tốt. Vì tôi sẽ giảng cho bà. Bà Buôn, bà thật 

xấu, tại sao bà tập Thiền Minh Sát mà không có chút tiến bộ nào ? 

-Con mà xấu ư ? Con đến đây để giúp việc bếp nước, sao thầy lại chỉ 

trích con như thế ? 

-Ngưng nói và ngồi xuống. Nói với tăng như thế là vô lễ. 

Bà Buôn miễn cưỡng ngồi xuống. 

-Tôi cám ơn ý định giúp đỡ về bếp nước của bà, nhưng sao bà hành 

xử như vậy ? Tập tốt mà không chừa xấu ? 

-Vâng, con sẽ đổi thái độ. 

Bà Buôn nói dối trụ trì và bỏ đi. Pháp Hư lắc đầu : 

-Làm sai mà không chịu nhận lỗi. Ngày nay có nhiều người như thế. 

-Bà ta tập Thiền Minh Sát mà vẫn làm xấu sao ? 

-Nếu thực hành thiền thì bà ta có thể kiểm soát được hành vi của 

mình. 

-Vì bà ta thiếu cố gắng. Bà ta không Chánh Tinh Tấn. 

-Bà ta cố gắng nhưng không tỉnh thức có phải không ? 

-Phải. Ông hiểu nghiệp rất mau. Bảo Hy có lẽ ông sẽ được giải thoát 

ngay trong đời này. 

-Thưa thầy con mong vậy. 

-Nếu là thế ông về phòng mà tập. Đừng quên sáng mai chúng ta phải 

đi từ 4 giờ rưỡi sáng. Tôi đã hoãn lại nửa giờ. Tôi sẽ bảo Xóm Chài 

thông báo cho các ông tăng kia. 

Bảo Hy chào rồi đi. Ông niệm thầm tỉnh thức thay vì trái, phải khi 

bước đi. 
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CHƯƠNG    XX 
 

Trước khi đi Pháp Hư đến phòng bà Thông, theo sau là Bảo Hy và 

Xóm Chài. Bà Thông đã dậy từ lúc 4 giờ sáng và đã rửa mặt xong. Bà 

sắp sửa thiền hành thì nghe thấy Xóm Chài gọi ngoài cửa. Bà mở cửa và 

ngạc nhiên thấy Pháp Hư và Bảo Hy. Bà mời họ vào phòng, nhưng trụ 

trì từ chối và nói : 

-Tôi chỉ đến để nhắc bà đừng ra ngoài tu viện. Đừng quên là bà đang 

đen. Nếu bà không nghe tôi, thì không cứu được. Hãy nhớ lời tôi, tôi đi 

đây. 

-Cám ơn thầy, con sẽ theo lời thầy dạy. 

Bà nói chắc thế và quỳ lạy 2 ông tăng. 

Khi đi ra xe Pháp Hư bảo Bảo Hy : 

-Bảo Hy đây là cách tốt nhất mà tôi có thể giúp bả. Những lực lượng 

thù hận đến phá bà. Nếu bà ra khỏi tu viện hôm nay thì chắc chắn là phải 

chết. Nếu bà nghe tôi thì bà không phải chết. 

Ông tăng mới không nói gì, ông có cảm giác là chuyện xấu sẽ xẩy ra. 

Xóm Chài lái xe đưa mọi người đến nhà làm đám cưới. Họ đến nơi lúc 6 

giờ rưỡi. Nửa giờ trước khi đám cưới bắt đầu. Chú rể đón họ với nụ cười 

sung sướng. Mặc quần mầu xanh da trời với áo hồng và nơ xám ông 

trông rất bảnh. Nhìn Côi hạnh phúc, Bảo Hy lại nổi lòng ham muốn. 

Ông phải dập tắt nó bằng sự tỉnh thức. 

Bảo Hy hỏi chú rể : 

-Cô dâu đâu ? 

-Thưa thầy cô ấy còn ở trong nhà trang điểm, chưa về. 

Quan khách chưa tới, cho nên ông có thì giờ nói chuyện với các ông 

tăng. Khi Pháp Hư hỏi thăm về bố Côi, thì Côi nói là ông không chừa 

được rượu và không dám gập trụ trì. Các bà bếp bận rộn sửa soạn đồ ăn 

cho các vị tăng. Pháp Hư nhắm mắt và niệm thầm “cảm thọ” vì ông 

muốn biết các bà bếp nói gì ? 

-Sao bà nếm nhiều thế, ăn trước các ông tăng bà sẽ trở thành quỷ đói. 

-Ngon lắm. 

-Những người như thế sẽ thành quỷ đói, tôi thấy nhiều rồi ! 

-Sao bà biết ? 
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-Điều này đã dạy trong nhà nhiều đời rồi. Dù tôi không chính mắt 

thấy nhưng tôi tin những gì ông bà dạy không sai. 

-Điều này chỉ đúng vào ngày xưa thôi, lúc đó chư tăng còn được kính 

trọng. Ngày nay thì khác. Họ không đáng khoác áo vàng. Họ chỉ giỏi xin 

sỏ. Họ chỉ ăn đồ ăn ngon và xin tiền. 

Pháp Hư mở mắt ra, ông cảm thấy không thể nghe thêm được nữa. 

Thấy Côi đang nói chuyện với Bảo Hy ở cuối phòng ông niệm “cảm thọ” 

để xem họ nói gì ? 

-Sao ông không mời các ông tăng ở địa phương ? Ông không sợ họ 

giận sao ? 

-Như tôi đã nói với thầy, tôi không tin họ. Ông thấy nghiệp quả đã thi 

hành. Trụ trì đã chết. 

-Ổng chết làm sao ? 

-Bị chém chết, chắc là sa địa ngục. 

-Còn Lương Đả Thông, ông tăng say rượu thì sao ? 

-Ồ ! Thầy còn nhớ hả ? Ông cởi áo trước khi trụ trì chết. Có lẽ ông sợ 

sa địa ngục nếu không bỏ rượu. Nếu không bỏ được thì làm người 

thường cũng ít tội lỗi hơn. 

Pháp Hư nghĩ thầm : Ra là vậy. Không lạ các bà bếp không tin vào 

tăng lữ. 

Tiếng xe máy từ dưới vọng lên. Không lâu cô Cúc bước lên gác. Cô 

chào Pháp Hư và các ông tăng. Cô mặc áo hồng nhạt, tóc cuộn thành búi, 

trông cô xinh xắn trong ngày cưới. 

-Thầy đến lâu chưa ? 

-Chúng tôi đến trước cô. 

7 giờ hôn lễ bắt đầu. Chư tăng tụng kinh ban phước cho những người 

hiện diện. Cô dâu, chú rể chắp tay lắng nghe. 

Sau khi tụng kinh một cư sĩ bảo mọi người cùng nhắc lại một tiếng 

Pali cúng dường thức ăn cho chư tăng. Và chư tăng bắt đầu ăn sáng. Sau 

khi ăn xong chư tăng ban phước cho mọi người cùng cô dâu và chú rể. 

Họ cũng rẩy nước ban phước lành cho mọi chúng sinh. Tất cả các bà bếp 

đều ra khỏi bếp để được ban phước. Trụ trì nhận ra bà bếp đã nói xấu, 

ông đùa : 

-Những người cạo đầu, và khoác áo vàng đều xấu cả có phải không ? 

-Thầy ở tu viện nào ? 
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-Am Bá Vân, bà có nghe thấy bao giờ chưa ? 

-Không bao giờ, ở đâu vậy thầy ? 

-Không xa đây, nếu bà muốn tới thì bảo chú rể dẫn bà tới. Ở đấy có 

dạy Thiền Minh Sát. Bà có muốn học không ? 

-Vâng, thầy còn giận con không ? 

-Tại sao tôi phải giận ? 

-Vì con chỉ trích các thầy. 

-Vì sao tôi phải giận, tôi không phải hạng tăng bà nói đó, nếu phải thì 

tôi cũng không giận vì nếu giận thì là bà nói đúng, có phải không ? 

-Vâng, nhưng sao thầy lại biết những lời con nói ? 

-Bà sẽ biết khi bà học thiền, bà sẽ tới chứ ? 

-Vâng, con đợi tới khi gặt xong. 

Trong khi Pháp Hư đi khỏi tu viện, bà Thông cảm thấy rất khổ sở. Bà 

luôn cảm thấy thế khi ông không ở đây. Hôm nay bà cảm thấy mất kiên 

nhẫn hơn bình thường. Mặc dầu trời rất lạnh, lòng bà nóng như lửa. Bà 

cố gắng làm dịu lại bằng cách thiền hành, nhưng bà thất bại. Tâm bà bứt 

rứt và bà nghĩ đến nhiều chuyện khác. Bà nghĩ tới các con. Chúng làm 

sao khi bà vắng mặt ? Còn chồng bà ? Ông có nhân dịp bà đi vắng mà 

làm bậy với cô giúp việc ? Chồng bà say sưa tối ngày và cô gái đó luôn 

luôn quyến rũ ông. Không thể để họ cùng làm bậy dù mẹ bà ở cùng họ. 

Bà cụ quá già để nhận xét hành vi của họ. Bà Thông quyết định về nhà, 

chỉ mất độ 4 tiếng để đi và về. Bà chắc là sẽ về trước khi trụ trì trở lại. 

Lúc đó vào khoảng 6 giờ. Bà mặc quần áo và đi ra xa lộ Á Châu. Bà nhủ 

thầm trong khi đi : 

-Nếu tôi bắt gặp họ làm bậy, tôi sẽ giết họ. 

Khi đi tới xa lộ Á Châu bà phải băng qua đường để đón xe hàng. Nhìn 

phải trái thấy không có xe bà vội đi qua không để ý tới một xe truck 

đang đâm tới, trong gió lạnh. Tài xế không phanh dù thấy một người đàn 

bà băng qua. Bà Thông bị chết ngay bên lền đường. Các tài xế đi qua 

không dám dừng lại sợ bị đổ tội. Cảnh sát xa lộ đến vào lúc 8 giờ. 

Những người làng ở cạnh đến xem xác. Những bà bếp ở Am Bá Vân 

cũng có mặt trong đám đông. Ngay khi biết xác là bà Thông, bà Buôn 

khóc thảm thiết. Lòng hận thù biến thành thương xót. 

-Đi về xứ an bình, đừng trả thù tôi. 
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Bà nói nhỏ nhẹ với xác chết của bà Thông. Một bà bếp khác đi cùng 

thì cảm thấy tim như ngừng đập khi thấy xác bà Thông nằm bất động 

trên đường. Bà đã đưa cơm cho người đàn bà này 2 lần một ngày. Sáng 

nay khi bà đưa cơm thì ngạc nhiên vì cửa đóng, không biết bà ta đi đâu, 

và bây giờ, thật là một chuyện buồn. 

 

Ông La lái xe từ Băng-cốc đến với 2 con gái. Ông ta đến tu viện Am 

Bá Vân. Ông đã đưa vợ ông ngày mồng 1, tháng 12 đến tu viện tập 

Thiền Minh Sát. Vợ ông định ở một tuần. Nhưng khi bà đến thì trụ trì 

bảo bà phải ở 2 tuần, vì bà đang vận đen.  Bây giờ các con gái ông đòi đi 

thăm mẹ. Ông cũng muốn thăm bà. Trên xa lộ ông trông thấy tai nạn, 

nhưng ông không để ý. Tới nơi ông dẫn 2 con gái tới phòng của vợ. 

Thấy cửa đóng, ông dẫn chúng đến phòng phương trượng, hy vọng sẽ 

gặp bà ở đó. Những người ở đấy nói phương trượng đã ra ngoài. Ông 

cũng kể tai nạn đã xẩy ra cho một người ở tu viện. Nghi ngờ ông lái xe  

ra chỗ đám đông và khám phá ra sự thật thảm khốc. Lòng ông thổn thức 

khi thấy các con khóc lóc và ôm lấy xác mẹ. Con út ông sẽ ra sao khi 

thấy mẹ như thế ? 

Khi xe của cơ quan xã hội tới, ông xin họ đưa xác về tu viện Am Bá 

vân. Ông muốn trụ trì Pháp Hư lo việc tang lễ cho bà. Ông không biết 

đưa xác về Băng-cốc hay thiêu ở tu viện. Ông và 2 con đợi Pháp Hư ở 

phòng phương trượng. 

Ngay khi Pháp Hư bước ra khỏi xe van, chồng bà Thông chạy tới quỳ 

lạy 3 lần khóc lóc. Khi ông thấy xác vợ thì ông dằn được sự buồn khổ, 

nhưng khi gặp trụ trì thì ông không giữ được nữa và khóc. 

-Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Đời là thế. Không ai tránh khỏi sinh, lão, bệnh, 

tử. Bả đi vào cảnh giới khác, đừng lo cho bả. Bà đợi tôi ở góc đường. 

Tôi sẽ bảo ông. Hãy vào phòng trước. 

Các ông tăng khác đi về phòng mình. Riêng Bảo Hy đi theo trụ trì vì 

ông muốn biết rõ câu chuyện. Khi mọi người đã an vị. Trụ trì kể cho mọi 

người nghe những gì “ma” đã bảo ông. 

-Sáng nay, trước khi đi tôi đã cảnh cáo bà không được đi ra ngoài tu 

viện. Bà đã hứa rồi, nhưng sau khi tôi đi, bà đã lo lắng về ông và các con. 

Trụ trì không kể hết, nhưng ông La tự nói : 
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-Bà thấy con nhậu hàng ngày. Và sợ con lăng nhăng với cô giúp việc, 

mặc dù conkhông bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Từ khi bà đến tu viện, 

con không bao giờ nhậu và sẽ không nhậu suốt đời còn lại. Có lẽ bà đã 

chuyển đức đến cho con, khiến con có thể bỏ rượu. 

Ông La nói, nước mắt lưng tròng. 

-Tốt lắm ! Bà Thông sẽ hạnh phúc khi biết điều đó. Bà muốn thiêu 

xác ở đây. Bà muốn tiếp tục tập cho đến khi đi đầu thai. 

Bảo Hy hỏi : 

-Ma cũng tập được sao ? 

-Sao lại không ? Chẳng hạn Mã Long vẫn tập từ khi cô mất. Cô là 

một ngã quỷ nhưng nay đã thành thần. Cô rất đẹp và đôi khi hiện ra ở 

đây. Vài người đã thấy cô. Cô thường dạy Thiền Minh Sát cho cô Khê là 

sư nữ già nhất trong tu viện này, năm nay đã 80 tuổi. 

-Cô Khê có biết Mã Long là ma không ? 

-Cổ biết chớ, nhưng cô không sợ ma. Cô tập thiền hành với Mã Long. 

Trong khi các sư cô khác không dám. Bảo Hy ông đã biết chuyện của 

Mã Long, nhưng đừng có kể cho 4 ông đại gia biết đó. Nếu không họ sẽ 

không đến. 

-Vâng thưa thầy con sẽ không nói. 

-Thưa thầy, sao vợ con không sống lâu ? 

-Theo Phật giáo thì những người chết sớm là do kiếp trước thích giết. 

Những kẻ bị bà Thông giết trong kiếp trước đã báo thù trong kiếp này. 

Bà bảo tôi vậy. 

-Nếu bà không ra khỏi tu viện thì sẽ không phải chết có phải không 

thầy ? 

-Phải, kẻ thù của bà đợi bà ở xa lộ Á Châu, khi bà qua đường họ đẩy 

bà vào xe truck. 

-Thật khó tin là ma quỷ có thật. Nếu không phải là thầy kể thì con sẽ 

không tin. 

-Tuy là tôi nói nhưng ông có quyền không tin, cho đến khi ông chứng 

minh được. 

-Thưa thầy sao con chứng minh được ? 

-Bằng cách học Thiền Minh Sát một tuần. Ông có thời gian để đến 

đây không ? 

-Con sẽ cố, khi tụi nhỏ được nghỉ. 
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-Tốt lắm, bà Thông sẽ vui nếu ông có thể nói với bà. 

-Thưa thầy, con có thể đến với bố con không ? Con cũng muốn nói 

với mẹ con. 

-Được chứ, nếu con tập cẩn thận. Còn con có muốn tới không ? 

-Dạ nếu bố và chị tới, con cũng muốn tới. 

-Thưa thầy, lúc nào thì thiêu xác ? 

-Cần 3 đêm tụng kinh, không có sự tỉnh thức thì thân chẳng khác gì 

một thanh gỗ. 

Bảo Hy hỏi : 

-Nếu thế sao không thiêu ngay hôm nay ? 

-Không được vì bà ta còn có họ hàng. Họ sẽ tổ chức đám táng theo 

phong tục. Ông thấy đó còn nhiều người không rõ sống và chết. 

-Nếu thế con về Băng-cốc bảo họ. 

-Đừng làm vậy, hiện ông đang lo buồn, lái xe trong trường hợp này 

rất nguy hiểm. Tôi sẽ bảo Xóm Chài lái xe đưa ông đi gọi điện thoại. 

Một lý do khác là ông phải hiện diện ở đây trong lễ tẩm liệm vào 5 giờ 

chiều. Hy vọng là họ hàng sẽ đến đúng giờ. Bây giờ ông và các con phải 

nghỉ ngơi. Ông hãy ở phòng của vợ ông, ông có sợ không ? 

-Không, thưa thầy. 

-Được rồi, Xóm Chài dẫn họ tới phòng bà Thông và đưa ông La đi 

gọi điện thoại. 

Khi ông La và 2 con gái đi khỏi, bà Buôn khóc đi tới : 

-Thầy ơi ! Con sợ ma lắm. 

-Đúng rồi ! Vì bà ghét bả. Tôi mong bà bị ma nhát. 

-Con không ghét bả nữa, khi con nhìn thấy xác bả thì con lại thấy 

thương. 

-Nhưng nếu bả còn sống thì bà vẫn ghét có phải không ? 

-Con không biết. Nhưng con thật thương bả. Bà Thông ơi xin hãy đi 

tới xứ bình an và đừng trả thù tôi. 

-Không ai muốn trả thù bà đâu, bà Buôn ạ. Ngay cả ma cũng ghét bà. 

-Tốt lắm, do vậy con không bị ma nhát. Trong lễ tẩm liệm chiều nay 

con sẽ xin bả tha thứ. 

-Được lắm, hãy đưa các con gái bả đi ăn trưa. Bây giờ là 12 giờ rồi. 

Có lẽ bả sẽ tha thứ cho bà. 

Sau khi bà Buôn đi khỏi, Pháp Hư bảo Bảo Hy : 
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-Ông bỏ bữa ngọ hôm nay sao ? 

-Không sao ạ. Con hãy còn no vì bữa cơm của ông Côi. Đồ ăn rất 

ngon. Con ăn rất nhiều. 

-Điều đó chứng tỏ là ông còn chấp vào vị giác. Sao ông không niệm 

trong bữa ăn. 

-Vì ngon nên con quên. 

-Vậy ông phải cố gắng hơn. 

-Con nghĩ vậy. Thưa thầy bà Buôn có thôi ghét bà Thông như bà ta 

nói không ? 

-Bà ta sẽ như câu nói “Là ma thì đẹp, làm tốt thì trừ xấu, làm tăng 

trong tâm”. 

-Nghĩa là sao, thưa thầy ? 

-Nghĩa là khi sống thì ghét, nhưng chết rồi thì lại thương. Muốn làm 

điều tốt thì phải trừ bỏ điều xấu trước đã. Làm tăng trong tâm, thì ông là 

tăng không phải là hạng chỉ cạo đầu, khoác áo vàng như các bà bếp nói 

thì không phải giảng. 

-Vâng, con sẽ làm tăng không để ai coi thường như thế. 
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Vài  Nhận  Xét  Của  Dịch  giả : 

 

1- Con người tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhờ tam giác : Căn, Trần, 

Thức. Nhưng tác giả đã cho những thí dụ rất sống động và thực tế. 

Thí dụ 1 : Nghe chó sủa, tru, chim hót ta chỉ niệm “nghe”, ta không 

cần tra xét tiếng động do đâu, ở đâu  . . . 

Thí dụ 2 : Khi ngửi mùi thơm hay thối, ta chỉ niệm “ngửi” mà không 

phê phán : thơm, thối, thoang thoảng, ngào ngạt. 

Nói tóm lại là tác giả nói cách thức của Thiền Minh Sát là xả Thức, 

dụng Căn. 

Khi Căn gặp Trần sẽ sinh ra Thức. Nhưng ở đây đã bỏ Thức chỉ còn 

Căn và Trần. Như vậy ta chỉ dùng Dụng của Căn không cần tra xét Trần. 

 

2- Khi ta niệm thì đối tượng sẽ biến mất theo thời gian. Đối tượng 

biến mất theo tiến trình : thành, trụ, hoại, diệt dù ta có niệm hay không. 

Nhưng ta niệm để chứng tỏ là ta đang tỉnh thức. 

 

3- Nghiệp là kết quả của luật nhân quả. Nghiệp chỉ có khi ta hành 

động có ý thức. Thí dụ một bác sĩ dùng dao mổ làm chết bệnh nhân do 

bất cẩn và một kẻ sát nhân dùng dao giết nạn nhân để cướp đoạt tài sản. 

Cùng dùng dao nhưng mỗi người phạm tội một cách khác : Ông bác sĩ 

phạm tội ngộ sát, còn kẻ sát nhân phạm tội cố sát. 

 

4- Thiền Minh Sát còn gọi là thiền Tứ Niệm Xứ. Nhưng không phải 

là chia ra 4 chỗ tập. Tập hết thân rồi thọ và tâm pháp. Cả bốn xứ đều có 

một điểm chung là cảm giác : không có thân thì không có cảm giác, thọ 

thì thọ cảm giác chứ không thọ tư tưởng, tâm thì có chân và vọng, chân 

thì biết đâu mà tìm. Nhưng vọng thì ta thấy ở vui, buồn . . . Và cảm giác 

mà ta có thể gọi được thì đó là một pháp. Như vậy “ma” không có thân, 

không có cảm giác sao tập được Thiền Minh Sát như tác giả nói trong 

chương 20 ? 

 

5-  Theo tác giả thì khi quán, chúng ta phải tập trung tư tưởng. Như 

thế khác với những gì chúng ta hiểu, quán như tấm gương soi. Người soi 
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gương giơ tay lên hay hạ tay xuống thì bóng trong gương cũng giơ lên, 

hạ xuống. Người soi gương có cử động gì thì gương cũng phản ánh lại 

hết, không thêm, không bớt, không làm một cố gắng nào. Nếu quán mà 

phải cố gắng là sai. 

 

6- Quán thân trong thân, quán thọ trong thọ . . .  chỉ có ý khách quan, 

có nghĩa là khi quán thân thì chỉ quán thân mà thôi, không thêm, không 

bớt. 

 

7- Sáu giai đoạn của Thiền hành : 

 

Giai đoạn 1 :  Tỉnh thức chân phải bước, chân trái bước. 

Giai đoạn 2 :  Tỉnh thức nhấc chân phải lên, hạ chân xuống .  Làm y 

vậy với chân trái. 

Giai đoạn 3 : Tỉnh thức nhấc chân lên, đưa chân tới trước, hạ chân 

xuống. 

Giai đoạn 4 : Tỉnh thức nhón gót chân lên, nhấc chân lên, đưa chân 

tới trước, hạ chân xuống. 

Giai đoạn 5 : Tỉnh thức nhón gót chân lên, nhấc chân lên, đưa chân 

tới trước, đặ gót chân chạm đất, đặt cả bàn chân xuống. 

Giai đoạn  6 : Cũng như trên nhưng để ý tới chuyển chân. 
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Vài  Ý  Nghĩa   Về  

  Pháp   Thiền   Tứ   Niệm  Xứ 

 
Theo như tên bản kinh, chúng ta phải quan sát 4 chỗ là : Thân, Thọ, 

Tâm, Pháp. Nhưng chúng ta chỉ thọ cảm giác chứ không thọ tư tưởng, và 

cảm xúc cũng là một pháp. Vì vậy thiền Tứ Niệm Xứ có thể hình dung 

bằng hình vuông và 4 đỉnh là : Cảm giác, Thân, Cảm xúc, Tâm. 

 

                                 Cảm giác↓                ↓ Cảm xúc   

 Thân→ ←Tâm 

 

 

Chúng ta thấy : 

1- Cảm giác xẩy ra trên thân. 

 

Thí dụ : ngứa, lạnh, nóng  . . . 

 

2- Cảm xúc xẩy ra trong tâm. 

Thí dụ : Lòng  lão  thân  buồn  khi  tựa  cửa. 

 

3- Cảm giác sinh ra cảm xúc. 

Thí dụ : Thấy người hoạn nạn thì thương. 

 

4- Khi cảm giác nổi lên ở thân thì cảm xúc cũng nổi lên ở tâm. Và 

ngược lại. 

 

5- Quan sát cảm giác là quan sát gián tiếp tâm dù theo chiều thuận 

của kim đồng hồ : cảm giác →cảm xúc→tâm, hay chiều nghịch của kim 

đồng hồ : cảm giác→thân→tâm. (xem hình vẽ) 
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6- Khi quan sát thì ta phải làm 2 việc : 

 

a/ Trung thực: có gì thì nói đó không thêm, không bớt, không làm một 

cố gắng nào. 

Thí dụ : Một người soi gương  giơ tay lên thì bóng trong gương cũng 

giơ tay lên, người soi gương hạ tay xuống thì bóng hạ tay xuống. Bất cứ 

người soi gương làm một cử động nào thì bóng cũng làm y như thế. Và 

gương không làm bất cứ một sự cố gắng nào. 

 

b/ Niệm. 

Khi ta nghe chó sủa, chim hót ta chỉ niệm : nghe ; khi ta ngửi mùi 

thơm hay thối ta chỉ niệm : ngửi; khi ta nếm cay hay đắng ta chỉ niệm : 

nếm . . .; khi ta nhìn thấy xấu hay đẹp ta chỉ niệm : thấy; khi ta tiếp xúc 

với một người khác có thể thô bạo hay êm ái ta chỉ niệm : tiếp xúc. 

 

Đây là xả Thức dụng Căn. Ta dùng Căn-Trần-Thức để tiếp xúc với 

thế giới bên ngoài. Bỏ Thức đi thì chỉ còn lại Căn và Trần. Nhưng ở đây 

ta chỉ dụng Căn, nên không cần biết đến Trần, nghĩa là không cần biết 

nguyên nhân nào đã tạo ra cảm giác: thời tiết (nóng, lạnh), thức ăn (ngon, 

không ngon), tư thế (đi, đứng, nằm, ngồi), sự việc . . . Cường độ của cảm 

giác mạnh thì ta nhận thấy ngay còn yếu thì ta không thấy, nhưng nếu 

những cảm giác này tích tụ lại thì nó sẽ trở nên mạnh. Nhưng cảm giác 

là một pháp nên nó sẽ bị hủy diệt theo tiến trình : sinh, trụ, hoại, diệt. 

Mặc dầu nó bị hoại diệt, nhưng ta vẫn phải niệm vì ta phải tỉnh thức 

trong mọi lúc. 

 

7- Tại sao ta phải quan sát cảm giác ? Vì cảm giác có liên quan đến 

tiến trình của tâm. 

 

Thực vậy  :  con người = vật chất + tinh thần 

Hay          :  con người = sắc + (thọ+tưởng+hành+thức) 

 

Theo pháp thiền Tứ Niệm Xứ thì : 

Thức : ghi nhận sự kiện 
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Tưởng : so sánh với những việc trong quá khứ rồi xếp loại. 

Thọ : xẩy ra trên thân khi thức bắt đầu và khi tưởng bắt đầu thì nó 

sinh ra cảm giác. 

 

Có 3 loại cảm giác là : 

         -Lạc 

         -Xả : không vui, không khổ 

         -Khổ : không vui. 

 

3 loại cảm giác ảnh hưởng đến Hành. Tiến trình có thể tóm tắt như 

sau :          Thức → Tưởng → Thọ → Hành. 

 

3 giai đoạn đầu : Thức, Tưởng, Thọ chỉ là thụ động, chỉ giai đoạn 4 : 

Hành (sự phản ứng) mới là chủ động. 

Các tiến trình trên xẩy ra trên thân (sắc) rất nhanh. Các cảm giác đều 

mang mầm mống khổ ở trong. 

Cảm giác vui : chúng ta sợ vui hết : đó là hoại khổ. 

Cảm giác khổ : chúng ta khổ vì muốn chúng hết đi, thí dụ ta bị đau, 

muốn hết đau : đó là khổ khổ. 

Còn cảm giác xả thì ta có khổ xả. Như một thi sĩ đã mô tả cái khổ này 

bằng 2 câu thơ : 

Thà  một  phút  bùng  lên  rồi  chợt  tắt 

Còn  hơn  đèn  le  lói  suốt  năm  canh. 

 

Hành cũng là một duyên trong 12 nhân duyên mà Đức Phật đã tìm ra. 

12 nhân duyên này là : 

Vô minh sinh Hành 

Hành sinh Thức 

Thức sinh Danh sắc 

Danh sắc sinh Lục căn 

Lục căn sinh Xúc 

Xúc sinh Thọ 

Thọ sinh Ái 

Ái sinh Thủ 

Thủ sinh Hữu 
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Hữu sinh Sinh tử. 

 

Khi cảm giác tiêu diệt thì Hành cũng ngưng và Thức cũng ngưng, do 

đó chuỗi 12 nhân duyên cũng ngưng vì Hành là một khuyên của nó. Nếu 

đi sâu hơn thì ta phải nhận ra là cảm giác đó là cảm giác vui, khổ, xả. 

Những cảm giác vui sẽ khiến chúng ta thích thú muốn kéo dài hơn và 

tạo nên lòng tham. Những cảm giác không vui khiến chúng ta chán ghét 

và tạo nên lòng Sân. Và những cảm giác Xả sẽ tạo nên lòng Si. Chúng ta 

phản ứng lại (Hành) bằng Thân, Khẩu, Ý. Theo thường thức thì tác dụng 

của thân lớn hơn Khẩu và Ý vì bị đánh thì nặng hơn bị chửi và ý khinh 

bỉ. Nhưng theo thiền Tứ Niệm Xứ thì Ý có tác dụng lớn nhất. 

Thí dụ : Cô Loan trong truyện Đoạn Tuyệt của Nhất Linh giết chồng 

là ngộ sát chứ không phải là cố sát.  

 

Nói tóm lại làm sao diệt được Tham, Sân, Si thì Hành sẽ ngưng, 

nghĩa là không tạo nghiệp nữa; nghĩa là ta đã diệt nhân trong định luật 

Nhân Quả, do đó không tạo ra quả nữa. Khi cảm giác bằng không thì ta 

cũng không phải niệm nữa. Do đó, ta được vô niệm, là một trạng thái 

không có vọng tưởng và chân tâm xuất hiện. Đó là sự giải thoát khỏi khổ. 

Khi một sự việc xẩy ra ở tâm thì sẽ có 2 hiện tượng liên quan xẩy ra ở 

thân. 

1/ Cảm giác 

2/Hơi thở. 

Vì vậy, muốn quan sát tâm ta có thể quan sát cảm giác hay hơi thở. 

Quan sát hơi thở bình thường thì tâm an định, hơi thở gấp gáp thì tâm 

bị cảm xúc chi phối. Hơi thở là gạch nối giữa thân tâm, nghĩa là nó hoạt 

động cả trong ý thức và vô ý thức. Chúng ta có thể thở mạnh hay nhẹ, 

dài hay ngắn : đó là ta điều khiển hơi thở là hoạt động trong cõi ý thức. 

Nếu chúng ta không để ý đến hơi thở, nhưng nó vẫn hoạt động. Nhưng 

điều quan trọng là hơi thở không tạo ra tham, sân, si như các cảm giác. 

 

8- Khi quan sát cảm giác chấm dứt thì cảm xúc cũng chấm dứt, tức là 

ta đã diệt khổ từ trong trứng nước. Muốn có cảm giác thì ta phải có thân 

và tâm. Nếu có thân mà không có tâm thì không có cảm giác. Thí dụ : 

người chết không có cảm giác. 



131 

 

 

9- Trong kinh nói quan sát thân trong thân, thọ trong thọ, tâm trong 

tâm, pháp trong pháp, chỉ là sự quan sát một cách khách quan không 

thêm, không bớt. 

 

10- Chúng ta phải kinh nghiệm tứ pháp ấn trên cảm giác : 

a/ Vô thường : cảm giác luôn thay đổi lúc thế này, lúc thế khác. 

b/ Vô ngã : ngã cũng là một pháp nên cũng chịu luật vô thường. 

c/ Khổ : có cảm giác là có khổ (xem đoạn 7) 

d/ Không : có sinh thì phải có diệt. 

 

Kết luận . 

 

Vì tâm là một cái gì trừu tượng không nghe, không thấy nhưng ta có 

thể quan sát nó một cách gián tiếp bằng cách quan sát một cách cụ thể 

trên hơi thở và cảm giác. Chúng ta phải quan sát cả hơi thở (không tạo ra 

tham, sân, si) và cảm giác (có tạo ra tham, sân, si). Khi cảm giác biến 

mất thì cái chấp về tham, sân, si cũng biến mất, tức là ta không tạo ra 

khổ nữa : ta đã được giải thoát. 

 

Lấy một ví dụ cụ thể : Ta lắc một ly nước trong : nước vẫn trong. Ta 

lắc một ly nước có vẩn đục, nước trở thành đục. Nếu muốn ly nước đục 

trở thành trong trở lại, chúng ta có thể dùng phèn chua để các vẩn lắng 

đọng xuống đáy ly. Nhưng khi lắc thì nước vẫn đục vì các vẩn vẫn còn. 

Muốn nước trở thành trong chỉ có cách là loại vẩn ra khỏi nước bằng 

cách lọc. Tu tâm là thanh lọc tâm. Màng lọc chính là sự quan sát cảm 

giác vậy. Khi quan sát các cảm giác là chúng ta đang hiện diện ở đây và 

bây giờ (tức ngay trong hiện tại). Chúng ta không chìm đắm trong quá 

khứ, hãnh diện với những thành quả của mình hay hối hận vì những sai 

trái của mình. Chúng ta cũng không mơ mộng hão với những huyễn 

tưởng trong tương lai vì chúng chưa xẩy ra. Chúng ta đương sống trong 

hiện tại và chủ động chứ không phải là bị động. Chúng ta có thể tạo 

nghiệp tốt hơn trong tương lai. 

 


