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Năm mới đến,

Sư Phụ chào mừng quý vị trong niềm hân hoan và 
ước vọng cho một khởi đầu của một sự tỉnh thức tâm 
linh vĩ đại, đầy mới mẻ.

Cầu chúc quý vị mỗi ngày đều tràn đầy những điều kỳ 
diệu, hạnh phúc, tình thương và trí huệ.

Cầu xin ân sủng của Thượng Đế là kho tàng quý 
giá nhất luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi bước 
đường mới của “cuộc sống”.

(Lời chúc mừng năm mới 2003 của Sư Phụ gửi đến toàn thể đồng tu) 
“Dearest Beloved”:  Các đồng tu thương mến

ChingHai

dearest  beloved,



Sau khi Tâm Ấn, chúng ta bước 
vào một giai đoạn làm việc một 

cách thanh thản, vượt trên 
không gian và thời gian, vượt 
qua tất cả những quy luật ràng 

buộc của thế giới này. 
Mọi việc sẽ bắt đầu diễn ra theo 
một phương hướng bất khả tư 
nghị và chúng ta thật sự sống 

trong thiên đàng tại thế. 
Ðây là cuộc sống dành cho 

chúng ta vì chúng ta là con cái 
của Thượng Ðế.
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Sơ lược tiểu sử
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền 
Trung Âu Lạc (Việt Nam) và du học tại Anh quốc khi 
tuổi còn niên thiếu. Sau đó, Ngài định cư tại Đức và 
làm việc trong Hội Hồng Thập Tự giúp thông dịch 
cho những người tỵ nạn và những người dân nhập cư. 
Sau này, Ngài kết hôn với một vị bác sĩ người Đức, 
sống cuộc đời của một người tại gia, nhưng trong 
lòng Ngài luôn thiết tha mong tìm sự khai ngộ tâm 

linh qua việc trau giồi học hỏi và thành tâm cầu 
nguyện.

Cuối cùng, được sự đồng thuận của phu 
quân, Ngài từ giã đời sống hôn nhân, du 

hành đến rặng Hy Mã Lạp Sơn để mưu cầu 
Chân Lý. Sau nhiều năm tầm Đạo, Thanh 

Hải Vô Thượng Sư đã gặp một vị Minh 
Sư tại thế và được truyền Pháp Môn 
Quán Âm – pháp môn thiền quán về 
Ánh Sáng và Âm Thanh nội tại, Chân 
Ngã của chúng ta – và đã đạt được đại 
khai ngộ.
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Từ đó, để đáp lại lòng thành tâm của những người 
mong cầu Chân Lý, Ngài đã du hành khắp nơi trên 
thế giới để giảng dạy pháp thiền Quán Âm và tham 
gia các công tác từ thiện hầu giúp đỡ những người 
tỵ nạn, những nạn nhân thiên tai và những người 
nghèo khó. Ngài trang trải cho cuộc sống của mình 
và các hoạt động của đoàn thể tu hành bằng doanh 
thu từ những tác phẩm nghệ thuật cũng như các 
ấn bản của những bài thuyết giảng, thơ và nhạc do 
chính Ngài sáng tác. Những nỗ lực không ngừng của 
Ngài trong việc nâng cao tâm thức và sự an sinh cho 
nhân loại đã được rất nhiều các tổ chức và chính phủ 
trên thế giới ghi nhận.

Cũng như đa số chúng ta, Thanh Hải Vô Thượng Sư 
bẩm sinh vốn chưa khai ngộ và cũng phải trải qua 
nhiều năm tháng sống cuộc đời thế tục. Nhưng từ 
khi đạt khai ngộ, Ngài đã trực tiếp thể nghiệm được 
các cảnh giới thiên đàng và sẵn sàng hướng dẫn cho 
những ai thành tâm muốn liễu ngộ Thượng Đế. 
Ngài cống hiến và truyền dạy Pháp Môn Quán Âm 
miễn phí cho tất cả mọi người. Nếu quý vị đã sẵn 
sàng, Ngài sẽ đến đưa quý vị về Nhà, như tựa đề của 
quyển sách “Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần” của 
Ngài.  
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Các đồng tu Pháp Môn Quán Âm là 
những người may mắn nhất thế giới! 
Chúng ta không những học được một 

pháp môn vô giá có thể hiện đời giải thoát mà còn 
được truyền dạy pháp môn này từ một vị Chân 
Sư tại thế. Tuy nhiên con đường trở về Thiên 
Quốc còn rất nhiều chông gai và cám dỗ. Nên có 
lẽ chúng ta thường tự hỏi: “Làm thế nào để hoàn 
thành vận mệnh của mình một cách an toàn và 
suôn sẻ?” Quý vị không cần phải lo lắng điều đó 
nữa bởi vì Sư Phụ từ ái đã ban cho chúng ta rất 
nhiều lời khuyên hữu ích từ kinh nghiệm cá nhân 
của Ngài, đây chính là những công cụ hữu hiệu và 
cụ thể để hỗ trợ chúng ta trên bước đường tu học. 
Nếu luôn nhớ đến những lời hướng dẫn này và 
ứng dụng vào việc tu hành hàng ngày, chúng ta sẽ 
có trợ lực rất lớn để vượt qua những cám dỗ của 
Ma Vương cũng như những vấn đề thế tục khác 
cho tới khi chúng ta an toàn trở về Nhà.

Lời mở đầu
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Mọi việc thế tục đều 
có những bí quyết để 
thành công và việc tu 
hành cũng vậy. Khi biết 
được những bí quyết này, 
chúng ta sẽ không mất 
nhiều thời gian và năng lực tu t u 
hành của mình, nhưng vẫn gặt hái được cùng thành 
tựu một cách nhanh chóng hơn. Tuyển tập này xuất 
bản với mong muốn mang lại sự thuận tiện cho việc 
tu hành và nhắc nhở chúng ta về lời vàng ý ngọc mà 
Sư Phụ đã ban tặng cho chúng ta trong nhiều năm 
qua. Như Ngài đã nói: “Tôi đã tìm hiểu đủ các pháp 
môn và tôi biết không có pháp môn nào tốt hơn 
những gì tôi đã dạy cho quý vị.”

Cảm ơn Sư Phụ đã ban cho chúng con những 
bảo vật tâm linh vô giá.
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Khi nói về Thượng Đế hoặc Linh Hồn Vô Thượng, 
Thanh Hải Vô Thượng Sư hướng dẫn chúng ta nên sử 
dụng những đại từ không chỉ định giới tính để tránh 
việc bàn cãi Thượng Đế là Nữ hay Nam.
She + He = Hes (như trong chữ Bless)
Her + Him = Hirm (như trong chữ Firm)
Hers + His = Hiers (như trong chữ Dear) 
Ví dụ: Ngài (Hes) để mọi thứ diễn ra theo ý muốn của 
Ngài (Hiers) sao cho phù hợp với chính Ngài (Hirmself ).

Là một nhà thiết kế nghệ thuật đầy sáng tạo và đồng 
thời là một vị Thầy tâm linh, Thanh Hải Vô Thượng Sư 
thường diễn tả nét đẹp nội tại trong các việc làm. Đó là 
lý do Ngài gọi nước Việt Nam là “Âu Lạc” và Ðài Loan 
là “Formosa”. Âu Lạc là tên gọi cổ xưa của Việt Nam có 
nghĩa là “âu ca lạc nghiệp”. Và Formosa có nghĩa là “mỹ 
miều”, phản ánh một cách trọn vẹn hơn nét đẹp của hòn 
đảo này và cư dân trên đó. Thanh Hải Vô Thượng Sư 
cho biết dùng những tên gọi này sẽ mang lại sự thăng 
hoa tâm linh và may mắn cho đất nước và người dân hai 
xứ sở này.
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K hi một vị Minh Sư giáng thế, 

không chỉ những đệ tử của Ngài 

được nâng cao tâm thức và khai 

mở trí huệ, mà cả nhân loại 

cũng được tịnh hóa và thăng 

hoa lên một trình độ tâm thức 

nào đó cao hơn.



Trụ Vào Đạo
 Phương Cách Sư Phụ Đạt Chân Lý Tối Cao
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Tôi theo đuổi việc tu hành mà không hề 

có bất kỳ ý niệm, yêu cầu hay người nào 

trong tâm trí…

 Thậm chí nếu lúc đó quý vị bảo tôi 

tử vì Ðạo, tôi cũng sẽ làm 

mà không lưu luyến bất cứ điều gì 

nơi thế gian này.
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1 Tôi Chỉ Có Lòng Thành Tâm 2

Khi hồi tưởng lại, tôi thấy không có gì là 
bí mật đàng sau sự thành Ðạo của mình. 
Tất cả những gì tôi có là tấm lòng thành 

thuần khiết. Tôi theo đuổi việc tu hành mà không 
hề có bất kỳ ý niệm, yêu cầu hay người nào trong 
tâm trí. Tôi tự nhiên như vậy đó. Thậm chí nếu 
lúc đó quý vị bảo tôi tử vì Ðạo, tôi cũng sẽ làm 
mà không lưu luyến bất cứ điều gì nơi thế gian 
này. Dù có thức ăn hay không tôi vẫn tiếp tục 
tu hành. Tôi không bao giờ vì miếng ăn mà than 
phiền hay xa cách Đạo.

Tôi nhớ lại, khi còn ở Ấn Ðộ, tôi đã cúng 
dường tất cả số tiền tôi có cho những vị thầy 
tôi gặp mà không chừa lại xu nào. Tôi không hề 
tiên lượng rằng đôi lúc tôi cũng ao ước ăn một 
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chút bánh kẹo hoặc kem. Khi đó tôi ăn khá ngon 
miệng và mỗi ngày đều ăn rất nhiều. Vì không 
còn tiền, ngày nào tôi cũng thèm như điên có 
được vài chiếc bánh ngọt mà không được. Chỉ 
thỉnh thoảng khi đi ra ngoài với người ta, nếu 
được mời ăn một món gì đó thì tôi ăn như một 
con ma đói. Dù vậy, những điều này cũng không 
hề làm suy giảm lòng khát khao Chân Lý trong 
tôi. Ðó là phẩm chất duy nhất mà tôi có thể nhớ 
và cũng là lý do tôi được Thượng Ðế yêu thương 
và cho thưởng thức “hương vị” của Ðạo.

Vì vậy, tôi muốn chia sẻ bí quyết này với 
quý vị. Nếu muốn mau thành Ðạo thì ngoài việc 
tìm kiếm một vị thầy giàu kinh nghiệm, chúng 
ta còn phải có tâm đạo thật chân thành; như vậy 
mới đủ. Thượng Ðế không cần chúng ta cúng 
dường tiền bạc hay phải ăn thuần chay. Chúng 
ta ăn thuần chay vì muốn giảm bớt chướng ngại 
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cho mình và không muốn tiếp tục nợ máu. Tuy 
nhiên, Thượng Ðế không bao giờ nhẫn tâm ép 
buộc chúng ta phải làm bất cứ điều gì.

Ví dụ, khi chúng ta đi học, các thầy cô không 
bao giờ đòi hỏi chúng ta phải thức khuya dậy sớm 
hay học bài này môn nọ. Họ không có những 
yêu cầu khắt khe đối với chúng ta, nhưng là học 
trò, chúng ta hiểu rằng nếu không thức khuya 
dậy sớm thì sẽ không học giỏi được. Cũng vậy, 
khi còn đang học hành, chúng ta cần tránh xa 
những chỗ vui chơi. Khi còn là học sinh, có phải 
chúng ta học hành rất cực nhọc không? Chúng ta 
hy sinh mọi thứ và rất hiếm khi vui chơi. Thỉnh 
thoảng mới đi nhảy đầm hay dự tiệc; không phải 
ngày nào cũng có thể đi. Ðó không phải vì thầy 
cô cấm đoán mà vì chúng ta hiểu được mình 
không thể lười biếng và đó là bí quyết để thành 
công trong học tập. Nếu thờ ơ chúng ta sẽ bị ở lại 
lớp hoặc thi rớt.
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1 Chuyên Tâm Vào Ðạo 2

C húng ta tu hành cũng có một số bí 
quyết cần phải tuân theo, chẳng hạn 
như cần phải ăn thuần chay để tịnh hóa 

thân, khẩu, ý. Thoát khỏi những phiền não của 
cảm giác tội lỗi vi tế đó, lương tâm chúng ta sẽ 
an bình. Chúng ta cũng phải chăm sóc gia đình 
chu đáo và giữ chế độ một vợ một chồng. Tại sao 
vậy? Bởi vì nếu trong gia đình có sự xáo trộn và 
có những cảm xúc không hay, chúng ta sẽ khó 
tiếp tục tu hành. Đầu óc bị phân tán và chúng ta 
không thể chú tâm tu hành. Giới luật là để bảo vệ 
chúng ta, giúp chúng ta định tâm lâu hơn, cũng 
giống như khi chúng ta đang học ở trường vậy. 
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Một ví dụ khác là chúng ta không nên xem 
những phim ảnh và sách báo có nội dung thiếu 
lành mạnh. Ðiều này có thể giúp chúng ta tránh 
được sự kích thích, rồi sau đó quên mất Tự Tánh 
bên trong và lòng mong cầu Chân Lý của mình. 
Chỉ nghiêm trì giới luật thôi sẽ không giúp chúng 
ta thành Phật. Không! Không! Không! Tôi lấy 
một ví dụ khác: Một em học sinh không bao giờ 
đi nhảy đầm hoặc ra ngoài vui chơi, nhưng nếu 
không chuyên tâm học hành thì liệu em đó có thể 
tốt nghiệp được không? Em đó sẽ không thể tốt 
nghiệp! Ðây chỉ là những phương pháp phụ trợ 
mà thôi. Cũng giống như vậy, ăn thuần chay, giữ 
giới và tụng kinh sẽ không giúp quý vị đạt Ðạo. 
Nhiều lắm là quý vị chỉ có thể thu được vài kiến 
thức và biết thêm vài điều đạo đức. Nhưng đạt 
Ðạo lại là một bài học hoàn toàn khác hẳn, tự 
huấn luyện chính mình hầu khám phá và tìm ra 
kho tàng bên trong chúng ta.
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1 Hàng Thuận Tuyệt Ðối 2

C                 ho nên khi quý vị đạt quả vị Phật, thì có 
lẽ tôi sẽ không có ý kiến về việc quý vị 
nên làm những gì, nhưng không phải bây 

giờ. Hiện giờ quý vị vẫn phải tuân theo giới luật 
và tự rèn luyện mình vào kỷ luật. Bằng không, 
quý vị sẽ dễ bị phân tâm và không thể chú tâm 
vào mục đích tối thượng. Là người mới tu hành, 
tốt nhất quý vị nên giữ giới luật nghiêm túc để 
vun bồi tâm đạo. Cho nên đừng hỏi tôi: “Tại 
sao Sư Phụ lại nghiêm khắc quá vậy?” Tôi không 
nghiêm khắc! Tôi chỉ tặng quý vị những bí quyết 
tu hành. Nếu tu hành quá tùy tiện, thì chúng ta 
sẽ rất khó học được những kỹ thuật tối thượng; 
cho nên những người mới tu hành phải tuân theo 
sự chỉ dạy của vị thầy. Và đây là một điều rất khó 
thực hiện. Tất cả quý vị đều nghĩ rằng mình có 
thể làm được, nhưng khi khảo nghiệm đến thì 
quý vị có thể thất bại.
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Có một quyển kinh ở Ấn Ðộ viết như sau: 
Hồi giáo có giới luật nói rằng không những bản 
thân không được uống rượu mà ngay cả quần 
áo và tấm thảm để cầu nguyện cũng không được 
để gần rượu. Nhưng còn có một câu khác: “Nếu 
vị Minh Sư bảo chúng ta phải mang tất cả quần 
áo ngâm vào rượu, thì chúng ta cũng phải làm.” 
Ý nói rằng vị thầy nói sao thì chúng ta phải làm 
vậy, điều này thật khó! Người Trung Hoa xưa có 
câu: “Khi bước vào chùa, phải mang thân, khẩu, ý 
giao cho Long Thần Hộ Pháp”, ý nói là phải hoàn 
toàn hàng thuận. Khi quý vị tuyệt đối không còn 
ý kiến riêng, không còn ngã chấp, thành kiến 
cũng như tư tưởng, thì quý vị sẽ đạt được trạng 
thái hoàn toàn xả bỏ. Tuy nhiên, điều này rất khó. 
Theo quan sát của tôi, rất ít người vượt qua được 
khảo nghiệm này.
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1 Phải Có Tâm Ðơn Thuần Như Trẻ Thơ  2

C ó lần ở Ấn Ðộ, tôi gặp một vị thầy nổi 
tiếng thế giới. Lúc đó tôi bị ho rất nặng, 
có lẽ do bị dị ứng với bụi. Vì khi ở đó, 

tôi phải quét dọn hàng ngày. Dường như không 
ai thích làm công việc này nên cầu thang rất dơ và 
bụi bám dày đặc. Ngay cả mành cửa sổ cũng phủ 
đầy bụi, thế nên tôi đã quét dọn sạch sẽ. Có lẽ lúc 
quét bụi, tôi bất cẩn để bụi bay vào phổi, khiến 
tôi bị ho mấy tháng liền. Tôi ho đến nỗi có cảm 
giác như lá phổi sắp nổ tung và không còn chịu 
nổi nữa, như là sắp chết vậy. Tôi ho suốt ngày 
đêm, ngủ không được mà ngồi thiền cũng không 
xong. Lúc bấy giờ, vị thầy cho gọi tôi đến. Tôi rất 
tin tưởng ông; bất cứ vị thầy nào tôi cũng đều 
tin tưởng. (Cười.) Thật kỳ lạ, tôi có một đức tin 
khác thường. Mỗi khi nghe người ta nói có người 
nào đó là Minh Sư thì tôi tin ngay mà không 
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cần khảo xét. Tôi tin tưởng như vậy đối với tất cả 
những vị thầy mà tôi đã gặp.

Lúc đó tôi rất tin tưởng vị thầy này. Ông gọi 
tôi đến vì thấy tôi ho dữ dội. Tôi nghĩ rằng ông 
sẽ cho tôi một phương thuốc bí truyền hoặc có lẽ 
sẽ dùng thần thông để giúp tôi ngưng ho. Khi tôi 
bước vào trong, ông bảo tôi uống một ly thuốc. 
Sau khi tôi uống xong, ông và người thị giả kiểm 
tra lại chai thuốc thì cả hai người đều tái mặt. Họ 
rất sửng sốt. Chao ôi, không! Đó là dầu xoa bóp! 
Tôi đã uống một ly lớn. Rất may là tôi vẫn chưa 
chết. Hẳn là tôi phải có một sức sống rất mãnh 
liệt. Cả hai người khuôn mặt tái ngắt, đầy sợ hãi, 
nhưng họ không để cho tôi biết; sau này tôi mới 
biết chuyện.

Sau đó, ngày nào họ cũng đến hỏi thăm tôi: 
“Cô có khỏe không?” Tôi đáp: “Tại sao vậy? Tôi 
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không sao cả.” (Cười.) Tuy vậy, khi uống thuốc 
đó vào, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ muốn 
ói ra, nhưng lại không dám. Thuốc của thầy cho, 
làm sao tôi có thể nhổ đi được? Tôi oẹ ra rồi lại 
nuốt xuống mấy lần, cho đến khi nuốt sạch. Ôi 
chao! Khó chịu vô cùng! Thuốc này vừa chát, vừa 
cay, vừa đắng, lại vừa nhờn dầu. Trời ơi! Tôi chưa 
bao giờ uống loại thuốc nào khó nuốt như vậy. 
Chỉ về sau này, tôi mới phát hiện ra là họ cho tôi 
uống lầm thuốc. Nhưng tôi vẫn không hề hoài 
nghi, vẫn tiếp tục ở lại đó một thời gian dài. Nếu 
là người bình thường khác, họ sẽ nói: “Người 
này không phải là Minh Sư! Nếu là Minh Sư, tại 
sao lại có thể cho mình uống lầm thuốc để đến 
nỗi suýt mất mạng?” Nhưng tôi không hề có tâm 
hoài nghi!

Có lẽ vì tâm tôi đơn thuần, ngu ngơ nên 
Thượng Ðế đã thương yêu bảo bọc, cho tôi được 
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liễu ngộ Chân Lý nhanh hơn. Tôi không có nhiều 
bí quyết. Chỉ có vài cách đơn giản, dễ làm và tôi 
đã nói cho quý vị hết rồi. Nếu muốn thành Ðạo, 
quý vị phải có tâm thuần khiết như trẻ thơ vậy; 
hãy trong sáng và đơn thuần trong mọi việc mình 
làm, như vậy quý vị sẽ mau thành Ðạo. Nếu quý 
vị quá phức tạp, hay bàn cãi, tranh luận, còn 
phân biệt đúng sai quá nhiều và quá xem trọng 
sự thành bại thì đừng đổ lỗi cho tôi nếu quý vị 
thành Ðạo quá chậm; quý vị đã tự tạo thất bại 
cho mình.
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1 Thiên Ðàng Tạm Thời 2

Không có gì thật sự quan trọng ở thế giới 
này. Sớm hay muộn tất cả chúng ta cũng   
 sẽ chết và chẳng bao lâu quanh nấm mồ 

chúng ta cỏ dại sẽ mọc đầy. Cho nên trước khi 
xuống mồ, chúng ta hãy tận lực để sống một cuộc 
đời vui vẻ, làm những việc mình thích một cách 
thành tâm thành ý; phụng sự thế gian, chăm sóc 
bản thân, chăm sóc gia đình và hưởng thụ những 
điều tốt lành mà thế giới này đã ban tặng cho 
chúng ta. Ðôi khi những điều không tốt lại là bài 
học và cũng có những khía cạnh đẹp riêng. Khi 
quan sát sự vật bằng con mắt khai ngộ, chúng ta 
sẽ thấy mọi vật đều rất xinh đẹp. Quý vị có để 
ý thấy con ếch “xinh đẹp” như thế nào không? 
Chúng rất dễ thương, phải không? Chúng ta có 
thể nhìn thấy khía cạnh dễ thương trong vạn vật. 
Ðôi khi những vật xấu xí cũng có mặt dễ thương 
và có tính giáo dục.
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Do đó, chúng ta hãy cố gắng hết mình xem 
thế giới này như là thiên đàng tạm thời, đối đãi 
với những người chung quanh như đối đãi với 
Phật Bồ Tát và những chúng sinh khai ngộ. Tuy 
họ không nhận thức được điều đó, nhưng chúng 
ta vẫn nên tôn trọng họ, đối đãi với họ như đối 
đãi với chính bản thân mình vậy; nghiêm khắc 
nhưng bao dung; thương yêu nhưng không ràng 
buộc. Rồi sau đó thân, khẩu, ý của chúng ta sẽ 
càng được nhẹ nhàng, tu hành như vậy chúng ta 
tự nhiên sẽ đắc Ðạo.

Ðừng vội vàng, đừng lo lắng và đừng cưỡng 
ép mình. Ðẳng cấp của chúng ta ra sao cũng 
không thành vấn đề, vì không ai giống ai cả. Dần 
dần, mọi người cũng sẽ hiểu. Tôi chỉ có thể hứa 
rằng quý vị sẽ không phải trở lại thế giới này để 
chịu khổ, sẽ không phải đọa địa ngục, không 
phải đầu thai làm súc sanh và nhất định sẽ được 
lên cảnh giới cao. Tuy nhiên, đẳng cấp quý vị đạt 
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được tùy thuộc vào niềm tin và lòng thành tâm 
cầu Ðạo của quý vị. Ðiều này tôi không chịu 
trách nhiệm; tôi chỉ có thể hướng dẫn và giảng 
dạy thôi. Quý vị đi nhanh hay chậm, đi đúng 
đường hay không là tùy thuộc vào quý vị. 1 

1 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 9 tháng 4 năm 1991 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Tin Tưởng Tuyệt Đối Vào Minh Sư

L úc tọa thiền chúng ta phải 

thành tâm, thành ý như thể là 

đang tọa thiền lần cuối cùng 

vậy hoặc giống như ngày mai 

hay năm phút nữa là chúng ta 

sẽ vãng sinh. Nếu trong tâm có 

thái độ này thì chúng ta thiền sẽ 

có kết quả.



Tin Tưởng Tuyệt Đối Vào Minh Sư

  19

Tôi hoàn toàn đặt trọn bản thân mình –

thân, khẩu, ý –

và cuộc đời tôi –

quá khứ, hiện tại và vị lai –

trong tay của Sư Phụ tôi.

Cho nên tôi cảm thấy an toàn, 

như một đứa trẻ.
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1 Bí Quyết Duy Nhất Của Tôi 
Là Tánh Đơn Thuần! 2

T ôi không thể nói bí quyết tu hành của 
tôi. Vì thực tế tôi không có bí quyết nào 
cả. Có lẽ bí quyết duy nhất là tánh đơn 

thuần! Thượng Ðế sẽ chăm sóc những người đơn 
thuần. Vì họ yếu đuối như một em bé, nên mọi 
người đều muốn bảo vệ cho em. Khi chúng ta 
thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, bơ vơ, lạc lõng, chúng 
ta sẽ nhanh tay bồng ẵm mặc dù chúng ta không 
phải là cha mẹ của em bé. Thấy em bé khóc, 
chúng ta vỗ về. Thấy em bé đói, chúng ta mau 
mau cho ăn. Ðó là vì em bé quá ngây thơ và vụng 
dại. Do đó mọi người đều muốn chăm sóc em.

Có lẽ bí quyết của tôi chỉ là “tánh đơn 
thuần”. Khi chúng ta đơn thuần, Thượng Ðế sẽ 
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chăm sóc chúng ta. Như vậy lúc nào chúng ta 
cũng ở bên Ngài vì Ngài không bao giờ lìa xa 
chúng ta. Chúng ta quá thơ ngây. Nếu Ngài xa lìa 
chúng ta, chúng ta sẽ chết mất. Một em bé quá 
nhỏ, quá ngây thơ và bất lực, chúng ta sẽ trông 
nom em, lúc nào cũng ở bên cạnh và che chở bảo 
bọc em suốt 24 giờ mỗi ngày. Nếu chúng ta giống 
như em bé, chúng ta sẽ luôn ở bên Thượng Ðế và 
“người lớn” sẽ chăm lo mọi việc.

    Tôi dựa vào lực lượng của Thượng Ðế để 
truyền Đạo cho quý vị. Tất cả những gì tôi làm 
đều là Thượng Ðế làm, chứ không phải là con 
người phàm này làm. Như vậy an toàn hơn, vì 
người phàm có thể lầm lỗi, nhưng Thượng Ðế 
thì không. Nên có câu nói: “Ðại trí như ngu”. 
Nếu chúng ta khờ dại tới mức đó, Thượng Ðế sẽ 
không thể làm ngơ. Ngài sẽ chăm lo mọi việc và 
chúng ta sẽ không lầm lỗi.
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1 Sư Phụ Tôi Biết Mọi Việc 2

Khi tôi còn là đệ tử và bị bạn đạo hiểu 
lầm hoặc đổ lỗi điều gì đó, tôi cứ lờ đi. 
Tôi nghĩ: “Sư Phụ mình biết mọi việc. 

Ngài sẽ lo liệu.” Lòng tin của tôi rất cao và tôi 
không hề than phiền hay cố gắng giải thích điều 
gì cho bản thân. Tôi hoàn toàn đặt trọn bản thân 
mình - thân, khẩu, ý - và cuộc đời tôi - quá khứ, 
hiện tại và vị lai - trong tay của Sư Phụ tôi. Cho 
nên tôi cảm thấy an toàn như một em bé, không 
phải làm điều gì theo ý của tôi cả. Có lẽ đây là bí 
quyết của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất an toàn, 
không phải nhận lãnh trách nhiệm. Do đó tôi rất 
tự tại, không buồn bã hay âu lo, “bởi vì Sư Phụ 
tôi biết tất cả. Ngài là vĩ đại nhất.” Trong lòng tôi 
cảm thấy như vậy.
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Tôi chẳng bao giờ biết buồn cho đến bây 
giờ. Trước kia, khi tôi còn là đệ tử, chuyện gì 
cũng hoàn mỹ, tôi để mọi việc cho Sư Phụ an 
bài. Không có điều gì phải than phiền, vì trong 
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lòng tôi biết Ngài sẽ chăm sóc tôi. Ðó là bí quyết 
duy nhất của tôi: niềm tin tuyệt đối. Nếu quý vị 
không có lòng tin nơi tôi thì hãy tin Phật Tổ và 
Thượng Ðế tối cao. Ngài có thể nhìn thấu hành 
động của mọi chúng sinh và Ngài sẽ chăm sóc tất 
cả. Ngài thật sự sẽ làm như vậy! 21 

2  Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền lục tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 13-18 tháng 2 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



K hi vị Minh Sư nhìn chúng ta, Ngài 
sẽ biết ngay chúng ta có chỗ nào cần 
phải sửa chữa và phải sửa bằng cách 
nào, theo cách nghiêm khắc hay dịu 
dàng. Do đó, nếu chúng ta tu hành 
với một vị Minh Sư, chúng ta nên tôn 
trọng chỉ thị của Ngài và hoàn toàn 
giao phó thân, khẩu, ý của mình cho 
Ngài. Nếu chúng ta chỉ thực hiện 
một nửa lời cam kết thì đừng trách 
vị Minh Sư khi chúng ta gặp thất bại. 
Minh Sư cho một nửa khi chúng ta xin 
một nửa, cho tất cả khi chúng ta xin 
tất cả.



K hi nghĩ đến vị Minh Sư, quý vị trở 
thành đồng nhất thể với Ngài và liễu ngộ 
rằng Ngài chính là quý vị. Minh Sư là Bản 
Lai Diện Mục của quý vị. Nhưng vì giờ 
đây quý vị chưa nhận thức được điều đó 
nên quý vị không thể làm được gì hơn: 
quý vị phải nghĩ Minh Sư là quý vị. Dần 
dần theo ý nghĩ này, tất cả những phẩm 
chất của Minh Sư sẽ truyền qua quý vị 
và quý vị sẽ tìm được mình qua vị Minh 
Sư. Rồi sau này quý vị sẽ nhận thấy rằng 
“Ồ! Minh Sư là tôi. Lúc nào cũng là tôi.” 
Ðó là lý do mà từ thời xa xưa, người ta 
thường tôn kính các vị thánh hiền và 
Minh Sư — đó là vì tôn kính bản thân họ 
chứ không phải vì tôn kính vị Minh Sư.



Hãy Nhất Tâm và Xả Bỏ
Trong Lúc Bế Quan
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Bởi vì nếu quý vị không chết đối với thế giới này, 

thì quý vị không thể sống với Thượng Ðế. 

Cho nên chúng ta phải nhất tâm bất loạn.

Những việc tôi làm trong kỳ bế quan này 

là để bảo hộ hoặc đưa quý vị vào 

sự nhất tâm này.
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1 Hãy Nhất Tâm và Xả Bỏ 
Trong Lúc Bế Quan 2

Đối với những người có tiến bộ thì tôi 
xin chúc mừng. Quý vị đã làm hết sức 
mình, đã xả bỏ được nhiều thứ. Nhờ 

vậy mà quý vị có tiến bộ. Ðối với những người 
chưa có tiến bộ; quý vị có tiến bộ, nhưng quá ít.

Muốn được tiến bộ nhanh như quý vị hằng 
mong muốn và thường thắc mắc: “Sư Phụ, làm 
cách nào để được tiến bộ nhanh?” Thì tôi bảo: 
“Buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ tất cả,” nhưng 
quý vị chưa buông bỏ. Quý vị đến đây, đầu óc 
đầy những thân nhân, bạn bè và con cái. Tôi nói, 
quý vị đã có họ suốt ngày, suốt cả đời rồi và chỉ có 
năm ngày ở đây để dành cho Thượng Ðế! Nhưng 
không, Thượng Đế vẫn đứng thứ nhì. Ðó là lý do 
quý vị không tiến bộ.
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Bí quyết duy nhất 
đó l à sự buông bỏ . 
Thượng Ðế sẽ chăm 
sóc mọi việc. Chúng 
ta không thể làm 
được điều gì! Nếu 
không có ân điển 
của Thượng Ðế thì 
chúng ta chẳng thể 
làm được việc gì. Dĩ 
nhiên, quý vị đến 
đây và muốn tôi can 
thiệp vào định mệnh 
của quý vị. Ðôi khi tôi có 
thể cầu xin Thượng Ðế việc 
này. Nhưng đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi 
có thể can thiệp vào; tôi có thể làm bất cứ việc gì 
cho quý vị. Nhưng đó là vấn đề của quý vị. Bởi 
vì nếu quý vị đến đây với ý định đó thì quý vị chỉ 
được có bấy nhiêu thôi. Có thể con trai quý vị sẽ 
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trở nên ngoan hơn hoặc người con gái có đời sống 
hôn nhân tốt đẹp hơn, nhưng quý vị chỉ được bấy 
nhiêu thôi. Cả một kho tàng quý báu, quý vị để 
lại đàng sau. Thật đáng tiếc cho quý vị.

Do đó tôi không ngại khi quý vị hỏi bất cứ 
điều gì, ngay cả những câu hỏi thế tục và nhỏ 
nhặt; tôi có thể trả lời cho quý vị tất cả. Tôi có thể 
giúp quý vị bất cứ điều gì. Nhưng tôi chỉ buồn 
cho quý vị. Quý vị ở đây chỉ có năm ngày, nhưng 
cũng không sao nhớ tới Thượng Ðế được.

 
Chỉ một lần thôi, quý vị nên đến đây chỉ vì 

Ngài, chỉ vì Thượng Ðế mà thôi! Nhưng không, 
lúc nào quý vị cũng đến đây để viện cớ, đòi hỏi 
đủ thứ đặc ân. Tất cả những ân huệ này quý vị có 
thể cầu xin ở nhà. Nói thật cho quý vị biết: Bất cứ 
lúc nào quý vị cầu Thượng Ðế hay cầu lực lượng 
Minh Sư, chúng tôi đều nghe. Chúng tôi không 
hề điếc! Hy vọng quý vị không nghĩ như vậy. 
(Thính chúng vỗ tay.)
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Và tôi hy vọng quý vị đừng nghĩ rằng “tôi” 
là đây (Sư Phụ chỉ nhục thể của Ngài) - rằng tôi 
bệnh, tôi đau, tôi yếu, tôi nhỏ con, tôi lớn con và 
tôi như thế này, tôi như thế nọ. Không, không, 
không phải! Ðó không phải là tôi; không phải 
là con người này. Chúng tôi không mù, không 
câm, không điếc và cũng không khờ khạo. Cho 
nên, không cần phải đến đây than vãn chuyện gia 
đình, chuyện bạn bè hay những vấn đề khó khăn 
và rủi ro của quý vị. Quý vị cũng có thể làm vậy; 
quý vị có thể kể cho tôi nghe bất cứ điều gì quý 
vị muốn. Ðương nhiên, nếu quý vị muốn xem tôi 
như một người mẹ, như một người bạn và một 
người để an ủi thì cũng tốt. Nhưng phải nhớ rằng 
những thứ này chỉ là thứ yếu.

Mỗi khi có thiền bế quan thì quý vị nên tận 
dụng lợi ích của thời gian này, vì không có sự 
phiền nhiễu, không có những đòi hỏi từ gia đình, 
bạn bè, không kinh doanh, không công việc, 
không có ông chủ, không có đồng nghiệp, không 
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có chồng hay vợ – chúng tôi tách họ ra cho quý 
vị – không có cãi vã, không có trẻ con. Thì quý vị 
nên chú tâm. Hãy trân quý thời gian này như thể 
sau kỳ bế quan này quý vị sẽ chết. Quý vị thậm chí 
không còn có cơ hội để lo nghĩ tới gia đình, những 
người mà quý vị sẽ phải bỏ lại! Khi quý vị vãng 
sinh, liệu quý vị còn có cơ hội lo lắng cho họ nữa 
không? Không! Và quý vị cũng không biết được 
liệu tôi có còn sống đến ngày mai hay không, chứ 
đừng nói chi đến năm ngày sau và cũng không biết 
được tôi có còn ở đây để tổ chức một cuộc bế quan 
khác hay không. Cho nên quý vị thật là khờ dại.

Những người không tiến bộ thật là khờ dại. 
Mỗi lần quý vị đến dự bế quan, chúng tôi đều 
nhắc quý vị tập trung vào một “người” mà thôi: 
một “chồng”, một “vợ”. Ðó mới thật là chung 
thủy. Không phải chung thủy với người hôn phối 
của mình ở trần gian này, mà phải chung thủy 
với “vị hôn phối” trên thiên đàng; đây là điều 
quan trọng nhất vì người hôn phối ở đây có thể 
bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu quý vị trở nên 
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xấu xí, bệnh hoạn, già nua hay khi họ gặp được 
một người tốt hơn, giống như duyên nợ nới lỏng 
và họ gặp một người trong tiền kiếp mà họ cảm 
thấy tâm đầu ý hợp hơn, như vậy là quý vị tận 
số rồi. Nhưng “vị hôn phối” trên thiên đàng sẽ 
không bao giờ rời xa chúng ta. Vậy mà chúng ta 
lại không chung thủy; quả thật đáng buồn. Tuy 
nhiên, hy vọng lần này những người chưa tiến 
bộ sẽ học được bài học của mình. Bất cứ khi nào 
hoặc nếu có kỳ sau quý vị hãy tận dụng cơ hội 
nhé? (Thính chúng vỗ tay.)

Tôi không giận, không nản chí với quý vị; 
tôi không sao cả. Tôi chỉ làm những gì cần phải 
làm trong thời khắc đó. Cho nên, nếu quý vị cảm 
thấy đó như là thuốc độc, thì bây giờ hãy trả lại 
cho tôi. Quý vị có thể về nhà và được tự do. Quý 
vị sẽ tốt, quý vị sẽ hoàn mỹ như trước và quý vị 
vẫn là quý vị. Khi quý vị có mặt ở đây, tôi phải 
chỉnh sửa, phải gội rửa cho quý vị và tiến trình 
này nhiều khi cũng gây đau đớn cho cả hai chúng 
ta. Nhưng không sao. Công việc đã xong và quý 
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vị được tự do. Sau năm ngày, những điều tốt xấu ở 
đây cũng đều trôi qua. (Thính chúng vỗ tay.)

Quý vị hoàn mỹ, quý vị được thương yêu và 
được chào đón như thường lệ, kể cả trong lúc bế 
quan. Nhưng những phương thức chữa trị khác có 
thể làm quý vị cảm thấy mình không được thương 
yêu, không được chào đón. Ðiều đó không đúng. 
Đó chỉ là liều thuốc cần dùng ngay lúc đó. Thành 
thử những gì quý vị không cần thì hãy trả lại; để 
lại ngay tại đây rồi ra về tự do. Quý vị vẫn hoàn 
mỹ như thường lệ, dù chưa tiến bộ đi nữa. Quý 
vị vừa học được một bài học khác, với chi phí của 
riêng mình. Ý tôi là luôn cả hao tổn về tài chánh. 
(Mọi người cười.) Quý vị tốn rất nhiều tiền đi đến 
đây rồi trở về mà không được gì cả. 

Ðó không phải là lỗi của tôi; tôi bán tất cả! 
Bán cho mọi người như nhau. Tôi không đặc biệt 
để dành món gì cho ai; mọi người đều mua được 
cùng một loại hàng. Nếu muốn mua, người nào 
cũng có cơ hội. 
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Bây giờ, đối với những người đã tiến bộ, 
quý vị nên vui mừng và hãnh diện về mình. Tôi 
không có phần thưởng hay bằng khen gì để tặng 
quý vị, nhưng quý vị biết rằng quý vị đã được 
tưởng thưởng. Tự mình có bằng khen. Quý vị 
nên vui mừng. (Thính chúng vỗ tay.) Còn những 
ai chưa tiến bộ hay chỉ tiến bộ được một chút, 
bởi vì quý vị không thể nào không tiến bộ một 
chút – thì tôi hy vọng sẽ có lần sau cho quý vị, 
để quý vị có thể sửa đổi lỗi lầm của mình. Lần 
sau, nếu có lần nào nữa và nếu quý vị còn có cơ 
hội để đến dự bế quan như thế này nữa, thì xin 
hãy nhất tâm bất loạn như quý vị đã chết rồi. 
Nếu quý vị chết thì không ai có thể làm gì được 
quý vị. Hãy viết chữ “chết” lên trán trước khi 
ra khỏi cửa. Và khi kỳ bế quan kết thúc, xóa đi 
rồi nói: “Tôi sống lại rồi!” Thật sự là như vậy. 
(Thính chúng vỗ tay.)

Bởi vì nếu quý vị không chết đối với thế gian 
thì quý vị không thể sống với Thượng Ðế. Trong 
Thánh Kinh cũng nói như vậy: “Các con không 
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thể tôn thờ Thượng Ðế và tiền tài cùng một lúc.” 
Cho nên chúng ta phải nhất tâm bất loạn. 

Những việc tôi làm trong kỳ bế quan này là 
để bảo hộ hoặc đưa quý vị vào sự nhất tâm. Dù 
đó là thương yêu, vỗ về, ôm ấp hay la mắng; tất cả 
chỉ để giúp quý vị trong năm ngày này. Thành thử 
nếu được tôi đối xử dịu dàng thì đừng nghĩ rằng 
mình đặc biệt và nếu bị tôi la mắng thì cũng đừng 
nghĩ rằng mình rất tệ. Tất cả quý vị đều bình 
đẳng như nhau, trong lòng tôi quý vị đều được 
thương yêu như nhau. (Nghẹn lời.) Tôi thương 
quý vị rất nhiều! (Thính chúng vỗ tay.)

Mặc dù đôi lúc quý vị làm điều gì đó mà tôi 
không thích, vì tôi biết điều đó không tốt cho sự 
tu hành của quý vị hoặc trong tâm quý vị có điều 
gì đó không tốt cho sự tu hành của quý vị, nhưng 
tôi biết đó không phải là lỗi của quý vị. Ðó chỉ 
là do hoàn cảnh khiến quý vị như vậy. Thế giới 
khủng khiếp này đã đưa đẩy quý vị vào những 
tình trạng đó. 



HÃY NHẤT TÂM VÀ XẢ BỎ TRONG LÚC BẾ QUAN •  37

Tôi không có gì khác ngoài tình thương dành 
cho quý vị. Tôi không muốn dùng lời lẽ nghiêm 
khắc, nhưng rồi tôi vẫn phải làm. Đó là vì lợi ích 
của quý vị, nhưng tôi muốn quý vị biết rằng tôi 
thương quý vị qua tất cả đối xử đó. Cũng giống 
như những lúc quý vị la rầy con cái, nhưng không 
bao giờ ngừng thương yêu chúng. Nếu có đứa nào 
không khỏe, quý vị sẽ đưa vào bệnh viện. Cách 
điều trị này khiến chúng đau đớn, nhưng quý vị 
muốn chúng khỏe mạnh. Thành ra, quý vị đưa 
chúng vào viện tâm thần, vì muốn chúng thông 
minh hơn trong tương lai, quý vị hy vọng như 
vậy. Sự chữa trị ở đây cũng vậy, nhưng công việc 
điều trị không khi nào dễ chịu. Cố gắng thiền 
nhiều hơn thì quý vị sẽ không bị chữa bệnh kiểu 
này nữa.

Một số quý vị khai ngộ hơn ở trên thiên 
đàng trước khi xuống đây, nhưng quý vị muốn 
khai ngộ hơn vậy nữa. Ví dụ, quý vị đã khai ngộ 
được 80% trên thiên đàng, có nghĩa là đã ở cảnh 
giới Thứ Tư hay gì đó. Nhưng vì biết tôi sẽ có 
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mặt ở đây nên quý vị xuống đây tìm tôi. Và khi 
xuống đây, sự khai ngộ của quý vị giảm xuống 
thấp hơn lúc ở trên thiên đàng. Rồi quý vị cứ 
đau khổ, đau khổ hoài ở dưới này, quên hết mọi 
thứ trên con đường và trên thiên đàng dành cho 
quý vị. Dưới đây quý vị đau khổ hơn vì quý vị đã 
quên tất cả.

Cho nên, tôi cố gắng đủ mọi cách để quý 
vị nhớ lại, để quý vị trở về đẳng cấp trước kia và 
cao hơn nữa, cao hơn đẳng cấp trước khi quý vị 
xuống đây. Điều gì có thể làm được là tôi làm 
cho quý vị. Nhưng quý vị cũng phải cố gắng nhớ 
lại Chân Ngã của mình. Bằng không, nhớ càng ít 
thì chúng ta càng đau khổ. Dù sao, tôi chỉ muốn 
quý vị biết rằng quý vị rất được thương yêu và 
kính trọng, vì quý vị là những người tốt. Không 
phải là trước kia quý vị xấu và bây giờ quý vị mới 
tốt; mà vì hoàn cảnh đã khiến quý vị thành người 
xấu, nhưng quý vị vẫn cố gắng trở thành người 
tốt. Ðó chính là cái tốt của quý vị. (Thính chúng 
vỗ tay.)
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Quý vị bị nhiều áp lực từ gia đình, xã hội, 
bạn bè, đồng nghiệp, công việc, ông chủ, chồng, 
vợ, v.v... Mà quý vị vẫn ráng hết sức ngồi thiền 
ở nhà, đi cộng tu, đồng thời đến đây dự bế quan 
nữa. Cho dù quý vị đến đây bằng máy bay rất dễ 
dàng, nhưng cũng không phải dễ như vậy. Vì lẽ 
này, tôi thật tình thương quý vị. Tôi biết quý vị 
đã cố gắng hết mình và Thượng Ðế cũng sẽ biết. 
Cho nên, nếu muốn gì thì quý vị cứ cầu xin tại 
nhà. Lần tới quý vị đến dự bế quan thì hãy chỉ 
mong muốn Thượng Ðế thôi; chỉ trong năm 
ngày, hãy chết đối với thế gian. (Thính chúng vỗ 
tay.) 31 

3 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền ngũ mừng Giáng Sinh tại 
Florida, Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 12 năm 2002 (nguyên văn tiếng Anh)
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1 Xả Bỏ Tất Cả và Ðược Tự Tại 2

K hi ở trên cảnh giới cao hơn, chúng ta sẽ 
nhìn thấy mọi vật trong vô số thế giới 
hiện ra và biến mất trong một sát-na, 

giống như là bong bóng nước vậy! Chúng ta cũng 
không thể nói là nó xảy ra trong một sát-na nữa. 
Mọi vật biến mất ngay sau khi xuất hiện. Giống 
như những thế giới ảo ảnh mà chúng ta thấy ở trên 
cảnh giới cao hơn. 

Vì sự vô minh của mình, chúng ta dường 
như đã phải chịu đau khổ khá lâu. Chúng ta bị 
kẹt trong cái lồng của thời gian và không gian; vì 
thế chúng ta cảm thấy thời gian dường như là lâu 
lắm rồi. Trên thực tế thì không phải như vậy. Ðối 
với Thượng Ðế thì quãng thời gian đó chưa bằng 
một giây hay một sát-na và không được tính là 
thời gian. Thời gian trôi qua quá nhanh! Nhưng 
bởi vì quý vị bị kẹt vào trong một góc, nên không 
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thể nhìn thấy toàn diện và nghĩ rằng mình chỉ ở 
đó mà thôi. Ðiều này không đúng; quý vị là vô sở 
bất tại. Quý vị chỉ bị kẹt ở đó và không thoát ra 
được. Rồi sau đó quý vị tự cho rằng mình thuộc 
về nơi đó, mình chỉ là người này hay người kia.
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Ðôi khi, những chú chim hay côn trùng nhỏ 
bị kẹt trong cửa sổ nhà chúng ta. Vì kiếng cửa sổ 
quá trong và căn phòng quá sáng, chúng không 
biết là có một cánh cửa sổ ở đó nên đã đâm sầm 
vào kiếng cửa sổ. U đầu, mù mắt và một lúc sau 
thì ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Chúng không bay 
vào qua khoảng trống mà lại bay thẳng vào tấm 
kiếng cửa sổ.

Chúng ta cũng vậy! Chúng ta phải xả bỏ mọi 
thứ, ngay cả niềm hạnh phúc thì mới được. Ngay 
cả sự an bình, sức khoẻ, sự thành đạt, danh vọng, 
tiền tài hay gia đình, chúng ta cũng không nên 
đòi hỏi. Chúng ta không nên đòi hỏi bất cứ điều 
gì. Như vậy chúng ta sẽ không đau khổ. Chỉ là do 
chúng ta đòi hỏi quá nhiều, cho nên chúng ta bị 
kẹt lại ở chỗ này hay chỗ kia, cái mũi cũng bị kẹt 
ở đó nữa. Và rồi chúng ta khóc than cầu cứu. 41 

4 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 28 tháng 9 – ngày 3 tháng 10 năm 1990 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Lợi Ích Của Việc Gần Gũi
Những Người Giàu Kinh Nghiệm Tu Hành
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Nhiều khi chỉ ở gần họ thôi,

chúng ta cũng cảm thấy rất dễ chịu 

và muốn ngồi thiền, không muốn nghĩ tới 

những điều thế tục nữa.
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1 Nếu Có Thể, 
Hãy Gặp Minh Sư Mỗi Ngày 2

Đôi khi chúng ta cần có một người nào 
đó nhắc nhở về những lợi ích tu hành 
để chúng ta nhớ đến việc tu hành. 

Nếu không, ngày nào chúng ta cũng tiếp xúc với 
những người phàm phu hoặc với những chúng 
sinh có đẳng cấp thấp, từ trường không tu hành 
của họ sẽ kéo đẳng cấp của chúng ta xuống một 
chút, rồi chúng ta trở nên giống như họ, bận rộn 
với công việc thế gian mà quên đi mục đích quan 
trọng nhất của mình.

Do đó, gần gũi với những người giàu kinh 
nghiệm tu hành và các bậc thánh hiền quả là rất 
hữu ích! Điều này có nghĩa là khi gần gũi với 
đồng tu và Minh Sư, chúng ta sẽ gặt hái được 
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nhiều lợi ích. Những ích lợi này không phải là do 
chúng ta gặp họ hay nghe họ nói. Thậm chí đôi 
khi chúng ta không nghe được họ nói, nhưng từ 
trường tu hành của họ cũng đủ nhắc nhở và cho 
chúng ta sự khích lệ tu hành. Rồi sau đó tự nhiên 
chúng ta sẽ nghĩ tới chuyện tu hành. Nhiều khi 
chỉ ở gần họ thôi, chúng ta cũng cảm thấy rất dễ 
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chịu, có cảm hứng muốn ngồi thiền, không muốn 
nghĩ tới những điều thế tục nữa.

Vì lẽ đó mà ở Ấn Độ người ta nói nếu có thể 
được thì hàng ngày hãy đến gặp Thầy của mình, 
còn không thì tối thiểu cũng hai hay ba ngày gặp 
Ngài một lần hoặc ít ra gặp mỗi tuần một lần 
hoặc hai tuần một lần; nếu không thể được thì 
mỗi tháng một lần. Khó khăn hơn nữa thì vài 
tháng một lần hoặc mỗi năm một lần. Và nếu 
không thể được nữa thì hãy cố gắng để gặp Ngài 
một lần trong đời! Nếu điều này cũng không thể 
thực hiện được nữa thì vào lúc lìa đời quý vị cũng 
sẽ được gặp. Chắc chắn vào lúc đó Ngài sẽ đến 
đưa quý vị đi. Cho nên, đến phút cuối cùng quý 
vị cũng sẽ gặp Ngài. Tuy nhiên, chúng ta phải có 
duyên với Ngài thì Ngài mới đến.

Vì vậy người ta mới nói: “Gặp Phật không 
dễ.” Không nhất định là chúng ta sẽ gặp được 
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Minh Sư cho dù chúng ta sống trong cùng thế 
giới với Ngài hoặc nghe được lời thuyết pháp 
của Ngài khi ở cùng một thời đại với Ngài. Nếu 
chúng ta có cùng độ tuổi hoặc sống trong cùng 
quốc gia hay cùng làng với vị Minh Sư, không 
nhất định chúng ta sẽ nhận được sự gia trì của 
Ngài, bởi vì đôi khi chúng ta đã tự khóa lòng 
mình. Tâm chúng ta mới là quan trọng!

Cho nên một số người như các đồng tu ở 
Trung Hoa hoặc Âu Lạc, họ không thể gặp được 
Sư Phụ và cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhục thể 
của Sư Phụ nhưng họ có thể thấy được hóa thân 
của Sư Phụ. Ðó là vì tâm họ ở cùng với Sư Phụ. 
Đây cũng được xem là sự trưởng dưỡng tâm linh. 
Tâm rất là quan trọng! 51 

5 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 10 tháng 10 năm 1992 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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1 Thiền Ðịnh Không Cần Nỗ Lực 2

 Vấn:  Phải hành thiền bao lâu mới đạt được 
khai ngộ?

Sư Phụ: Khai ngộ đến trong tích tắc. Một khi 
quý vị ngồi xuống cùng với Minh Sư và thành tâm 
muốn khai ngộ, thì sẽ đạt khai ngộ ngay tức khắc; 
đôi khi còn khai ngộ trước khi Tâm Ấn nữa; có lúc 
tôi chưa hướng dẫn xong thì người ta đã khai ngộ 
rồi. Có vài người quá vội vàng; họ không có thời 
gian để chờ đợi. (Thính chúng cười.)

Nhưng phải ngồi thiền mỗi ngày, vì lúc nào 
chúng ta cũng muốn được sống trong trạng thái 
khai ngộ và luôn muốn đổi mới sự nhận thức về 
khai ngộ. Hoặc chúng ta cũng muốn củng cố và 
phát triển sự khai ngộ cho tới vô tận. Nếu không, 
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cho dù có tọa thiền đến một trăm năm, quý vị 
vẫn không đạt được khai ngộ.

Khai ngộ không đến từ thiền định mà đến 
từ lực lượng của Minh Sư. Trong lúc thọ Tâm Ấn 
hoặc trong lúc gọi là tọa thiền theo pháp môn 
của chúng tôi, quý vị không thiền bởi vì thiền 
vẫn là một sự cố gắng. Nhưng cách thiền của 
chúng tôi không đòi hỏi nỗ lực. Ðôi khi quý vị 
có thể ngồi đó, thậm chí ngủ gục nhưng rồi quý 
vị vẫn được khai ngộ. Hoặc quý vị sẽ được khai 
ngộ trong lúc ngủ vì lực lượng Minh Sư sẽ đánh 
thức quý vị, đánh thức linh hồn của quý vị trong 
giấc ngủ. Trong lúc đầu óc của quý vị ngủ say và 
thân thể của quý vị nghỉ ngơi, linh hồn của quý 
vị sẽ được thức tỉnh vào trong thế giới của ánh 
sáng và trí huệ.

Vì thế thiền định không phải là một phương 
tiện để được khai ngộ. Nhưng vì ngôn ngữ thế 
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gian hạn hẹp, chúng ta phải gọi đó là thiền định. 
Thật ra, quý vị chỉ ngồi đó tiếp nhận ân điển của 
Thượng Ðế và nhận thức lực lượng tối thượng 
của chính mình. Thật ra không có thiền định, bởi 
vì bất cứ việc gì đạt được hoặc là kết quả của vài 
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hành động, thì đó vẫn còn là sản phẩm của thế 
gian hoặc còn nằm trong khuôn khổ vật chất. Vì 
vậy thiền định của chúng tôi là thiền mà không 
thiền; thiền mà không nỗ lực. (Thính chúng vỗ 
tay.) 61 

6 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Seattle, Hoa Kỳ, 
ngày 7 tháng 4 năm 1993 (nguyên văn tiếng Anh) 



Thiện tri thức rất quan trọng, 

chúng ta có người bạn tốt và 

lương thiện, mỗi ngày nói với 

chúng ta một ít việc thiện lành, 

khuyên chúng ta đi theo đường 

hướng đúng. Thì chúng ta đi trên 

chánh đạo và ngày càng tốt hơn. 

Phẩm chất tốt đẹp của chúng ta 

ngày càng được phát triển và 

hiển lộ. Chúng ta sẽ ngày càng 

hiểu được đường hướng nào là 

đúng.



Khiêm Nhường Là Gần Với Đạo
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Người khiêm nhường rất gần

với Thượng Ðế và các thánh nhân.

Người có tâm đơn thuần gần với Ðạo hơn. 

Càng ngạo mạn thì chúng ta 

càng xa cách Ðạo.
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1 Âm Thầm Tu Hành 2

Tu hành có nhiều đẳng cấp và con đường 
tu thì dài vô tận. Cho nên người mới tu 
hành không nên khoe khoang và phóng 

đại. Tôi bảo quý vị không được kể thể nghiệm 
cho người khác nghe là vì tốt cho bản thân quý vị, 
không phải cho tôi. Quý vị có thể kể cho cả quốc 
gia nghe cũng được, không có ảnh hưởng gì đến 
tôi. Tiết lộ kho tàng quý báu riêng tư của mình 
chỉ hại cho chính bản thân mình mà thôi.

Cho nên hãy âm thầm tu hành; vì chúng 
ta phải duy trì đẳng cấp của mình và từ từ đi 
lên đẳng cấp của Phật, Ma Ha Tát hay Bồ Tát 
cao đẳng (những bậc đại khai ngộ). Nếu một 
người mới tu có chút thần thông và ra ngoài tự 
quảng cáo mình, đó là vì tâm họ chưa định và 
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phải biết rằng loại người này không đáng tin cậy. 
Khi gặp người như vậy, bậc tu hành chân chính 
sẽ biết ngay là họ đang có nhiều chướng ngại – 
mắc “bệnh thiền” mà chúng ta thường nhắc đến. 
Người không mắc “bệnh thiền” sẽ không ra ngoài 
khoa trương. 

Người tu hành phải nên khiêm nhường. Ở 
đẳng cấp càng cao lại càng phải khiêm nhường, 
càng sợ người ta biết được đẳng cấp và lực lượng 
của mình. Có người lúc mới tu vẫn còn được lắm. 
Sau khi đạt được đẳng cấp không đáng kể hoặc 
có chút thể nghiệm, họ khoa trương khắp nơi. Vì 
nói quá nhiều, nên họ gặp phải nhiều ma chướng. 
Đẳng cấp càng cao ma chướng càng nhiều. 

Cho nên lỗi lầm đáng sợ nhất trong việc tu 
hành là kể thể nghiệm. Khi nói quá nhiều, thể 
nghiệm sẽ trở nên biến chất, không chính xác hoặc 
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sẽ mất hết thể nghiệm, chỉ có ảo tưởng; bởi vì định 
lực bị phí phạm, bầu không khí tu hành cũng bị phá 
vỡ. Ban đầu bầu không khí tu hành vốn là một bức 
tường bảo hộ, nhưng vì bị tiết lộ quá nhiều, nên ma 
khoét lỗ chui vào. Cho nên tu hành sợ nhất là thái 
độ khoe khoang ngạo mạn; càng kiêu ngạo thì càng 
có nhiều phiền phức. 71 

7 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ðài Bắc, Formosa, ngày 17 tháng 12 
năm 1986 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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1 Khoe Khoang Thành Tựu 
Sẽ Hủy Hoại Ðời Mình 2

N hư tôi đã dặn quý vị lúc truyền Tâm 
Ấn, bất cứ lúc nào Ma Vương, vị vua 
ảo tưởng hay ma quỷ cũng có thể biến 

hóa thành hình dáng giống như Phật, yêu ma, 
thiên thần, Thượng Ðế hay bất cứ vị Minh Sư 
nào trong quá khứ, hiện tại hoặc vị lai để đánh lạc 
hướng những người tu hành thành tâm, bất cẩn 
hoặc thiếu cảnh giác. Trong kinh Phật cũng có nói 
đến 50 thứ cạm bẫy mà yêu ma thường dùng để 
gạt gẫm người tu hành, dẫn người đó đi lạc lối. 
Vậy thì, chúng ta không cần biết nhiều về ma quỷ 
để làm gì. Chỉ cần quý vị giữ mình trong sáng, 
thành tâm và thành thật với chính mình, thì quý 
vị sẽ không bao giờ bị rơi vào cạm bẫy hay gặp bất 
cứ khó khăn gì và không ai có thể lừa gạt được 
quý vị, dù đó là Ma Vương đi nữa. 
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Nếu chúng ta tham danh vọng, lợi lộc và 
địa vị cao, dù trong cấp bậc tâm linh, chúng ta 
cũng vẫn bị rơi vào cạm bẫy của lực lượng phủ 
định, vì đó chính là điều họ đang trông đợi; họ 
chờ đến lúc chúng ta không đề phòng là họ sẽ 
tẩy não chúng ta, khiến chúng ta tưởng rằng 
mình đã thành Phật, rằng mình rất vĩ đại, rằng 
mình có sứ mệnh, mình thế này, mình thế nọ. 
Rồi chúng ta cảm thấy hãnh diện. Chúng ta sẽ 
bị rơi vào bẫy của sự hãnh diện giả tạo, của sự 
kiêu ngạo, thế là chúng ta tiêu đời! Đúng vậy, 
chúng ta có thể trở lại bản tánh khiêm nhường 
và tiếp tục tu hành như trước, nhưng điều này sẽ 
rất khó. Chúng ta đã bị đưa đi quá xa và khi trở 
lại phải mất rất nhiều thời gian. Chúng ta lãng 
phí nhiều thời giờ và sức lực. Cho nên, là người 
tu hành, chúng ta không thể nào bất cẩn, không 
thể hãnh diện với sự tu hành của mình hoặc 
muốn nhanh chóng có một địa vị trong thế giới 
tâm linh. 
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Nhiều người tọa thiền chẳng bao nhiêu, 
không nghiêm trì giới luật, ăn thuần chay cũng 
đại khái, vừa thấy được vài ảo ảnh lầm lạc đã 
tưởng rằng mình thành Minh Sư hay thành Phật 
rồi. Quý vị có thể thành bất cứ gì quý vị mong 
ước. Quý vị có thể khoe khoang thành tích của 
mình, nhưng rồi kết quả sẽ tự nói lên sự thật. Ðôi 
khi sự khoe khoang này sẽ hủy hoại cuộc đời quý 
vị. Chúng ta tự hủy hoại bản thân mình, rồi sau 
đó nếu muốn trở lại tình trạng như trước kia thì 
đã quá muộn. Cho nên, trong tu hành tánh khiêm 
nhường rất quan trọng. Tự bên trong chúng ta 
phải khiêm nhường, chứ không phải chỉ có khiêm 
nhường trong hành động mà thôi. Đôi khi có 
người hành động có vẻ không khiêm nhường lắm, 
nhưng trong lòng lại rất khiêm nhường. Có người 
làm ra vẻ khiêm nhường, nhưng thật ra trong lòng 
vô cùng kiêu ngạo. Ðôi khi dáng vẻ bên ngoài 
khiến người ta hiểu lầm. 81

8 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tứ quốc tế tại Tây Hồ,           
Formosa, ngày 20 tháng 2 năm 1996 (nguyên văn tiếng Anh)
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1 Câu Chuyện về Thiền Sư Linh Chi 2

Cũng có một câu chuyện khác về Thiền sư 
Linh Chi của Trung Quốc. Khi còn là thiền 
sinh, ông ngủ suốt ngày. Ông ngủ ở bất cứ 

nơi nào. Một ngày kia, khi ông đang ngủ ở một góc 
phòng thiền, ông thấy Sư Phụ của ông đi vào. Ông 
giả vờ sợ hãi, lấy gối thiền, túi ngủ trốn đến một góc 
khác và ngủ tiếp. Sư Phụ ông biết, cả hai đều rất hiểu 
nhau. Thế rồi Sư Phụ ông đi thẳng vào phòng thiền, 
nhìn thấy một nhà sư khác đang ngồi thiền, sư ông 
đá vào người nhà sư đó rồi nói: “Ngươi, đồ ngủ gật! 
Ngươi đang giả bộ làm gì đó? Ngươi nên học cách 
thiền như Linh Chi ở đàng kia.” (Thính chúng cười.)

Vị sư đó không thể tin được điều sư phụ ông 
vừa nói. Quý vị biết vị sư đó ngồi thế nào không? 
Ngồi ngay ngắn trước tượng Phật, áo quần chỉnh 
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tề, nhưng vẫn bị đá vào mông. (Thính chúng cười.) 
Với cây nhang đang cháy trước mặt, ông ngồi yên 
cho đến khi cây nhang tàn. Nhưng đầu óc ông lại 
đầy tạp niệm. Cho nên Linh Chi tuy nằm trong túi 
ngủ, nhưng sư phụ ông nói ông đang thiền, còn vị sư 
đang ngồi ngay ngắn kia lại là đang ngủ. Quý vị hiểu 
không? Ðó là do đẳng cấp khác nhau.

Đúng, Linh Chi ngủ, nhưng lại không ngủ. 
Chỉ là thân thể ngủ nhưng trí huệ ông lúc nào 
cũng sáng suốt. Dù làm việc gì, lúc nào ông cũng 
trụ vào Chân Ngã. Ông không bao giờ xa rời 
trung điểm. Còn vị sư kia ngồi ngay đơ như một 
khúc gỗ, nhưng tâm ông bấn loạn, không làm gì 
được. Cho nên hãy cố gắng tập trung và không 
nên phê bình người khác qua hình dáng bên 
ngoài. Ðồng tu của chúng ta, có người bên trong 
không giống như bên ngoài. 91

9 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Costa Rica, ngày 2 
tháng 6 năm 1991 (nguyên văn tiếng Anh)
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1 Càng Ngạo Mạn,
Chúng Ta Càng Xa Cách Đạo 2

N gườ i kh i êm nhường r ấ t g ần vớ i 
Thượng Đế và những bậc thánh nhân. 
Những người có tâm đơn thuần sẽ gần 

với Đạo hơn. Chúng ta càng cao mạn thì càng 
xa cách Đạo. Tại sao chúng ta lại xa cách Đạo? 
Vì chúng ta dựa vào thế giới này! Nếu không 
nương dựa vào thế giới này, chúng ta sẽ không 
cao mạn. Nếu chúng ta dựa vào tiền tài, quyền 
lực, trí thông minh hay địa vị xã hội là chúng ta 
đang dựa vào thế giới và sự vô thường. Chân Lý 
không thuộc về thế giới này, cũng không phải là 
vô thường. Cho nên càng dựa vào phương diện 
này, chúng ta ngày càng xa phương diện khác. 
Đó là một sự giải thích hợp lý và không có gì là 
khó hiểu cả.  
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Những người không có tiền tài, quyền lực, 
những người già cả và không ai chăm sóc thì 
khiêm nhường hơn. Cho nên quý vị thường thấy 
tôi đối xử rất tốt với những người đó và những 
phạm nhân trong tù. Đôi khi tôi không tử tế với 
quý vị. Xin thứ lỗi cho tôi về việc đó, nhưng sự 
việc là vậy đó. Tôi không cố ý đối xử tốt với họ 
hay cố tình đối đãi với quý vị không tử tế. Tôi 
chỉ là một tấm gương phản chiếu con người quý 
vị ra sao mà thôi. Đừng trách cách tôi cư xử với 
quý vị hoặc là so sánh: “Tại sao Sư Phụ tử tế với 
người kia mà không tử tế với mình?” Nếu tôi tốt 
với người nào, quý vị hãy nhìn người đó thì sẽ 
hiểu. Người đó không nhất thiết đẹp hơn quý vị. 
Không phải! Có thể răng của họ đã rụng sạch và 
không còn thân nhân hay bạn bè; có thể người 
đó không còn một xu dính túi và tôi thậm chí 
còn phải cho họ tiền. Nhưng tôi đối xử tốt với 
họ vì tâm của họ đơn thuần và khiêm tốn. Họ 
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không bị hoen ố, không có chướng ngại, không 
ràng buộc và không lệ thuộc vào điều gì. Tâm của 
họ vô cùng rộng mở. Họ gần như đồng nhất thể 
với vũ trụ.

Nếu chúng ta vẫn còn bám víu vào điều gì 
đó, là đã tự giới hạn chính mình - mình là quan 
chức, là một người có đạo đức hay là người đắc 
Đạo. Chúng ta vẫn còn bị nhốt ở một góc, chưa 
được khai mở. Người khiêm tốn và đơn thuần 
không bám víu vào bất cứ điều gì. Không có gì là 
có tất cả. 101 

10 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 13 tháng 8 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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1 Trở Nên Khiêm Tốn Hơn 
và Không Dám Phê Bình Người Khác 2

H ãy kiểm thảo nhật ký tu hành mỗi ngày 
để xem những gì chúng ta làm đã tốt 
hay chưa. Nếu điều tốt quá ít, điều xấu 

quá nhiều và nếu còn đầy những tham, sân, si, 
thì chúng ta biết rằng chúng ta nên tự hổ thẹn 
với bản thân. Sau đó, dần dần chúng ta sẽ khiêm 
nhường hơn và không dám phê bình người khác, 
vì chúng ta có thể thấy được mình đen như than. 
Nếu chân chúng ta còn ngâm trong bùn, làm sao 
chúng ta dám cầm đuốc mà soi chân người. Cho 
nên sẽ giảm bớt được ngã chấp.

Bằng không, quý vị có thể ở lại đây. Mỗi ngày 
tôi sẽ la mắng vài lần là ngã chấp của quý vị sẽ bớt 
ngay, vì ở đây quý vị không còn chỗ để trốn nữa. 
Tôi cứ lấy khuyết điểm của quý vị ra để mà gọt, 
gọt hoài. Sau này quý vị sẽ không dám kiêu mạn 
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gì nữa. Nhưng sự khiêm nhường và lòng tự ti là 
hai điều khác nhau. Lòng tự ti mặc cảm thì khác. 
Nó làm cho người ta cảm thấy thấp kém và vô 
dụng. Tôi la mắng quý vị, nhưng bên trong sự la 
mắng đó có tình thương, sự nâng đỡ và gia trì.

Còn thế giới bên ngoài, người ta áp bức quý vị 
bởi vì danh tiếng và sự giàu sang. Vì lợi ích cá nhân, 
họ làm cho đời sống của chúng ta vô cùng khốn khổ, 
đau lòng và hoàn toàn làm tiêu tan lòng tự tin của 
chúng ta. 

Cho nên hai hành động la mắng này khác 
nhau. Một bên là tranh giành với chúng ta, còn 
bên kia là vì giúp chúng ta dẹp bỏ ngã chấp. Trong 
hành động la mắng thứ hai có ẩn chứa tình thương. 
Cho nên đôi khi chúng ta cảm giác như có hương 
thơm êm dịu, một bầu không khí nhẹ nhàng, từ ái. 
Và mặc dù bị la mắng nhưng dường như lúc nào 
quý vị cũng tưởng nhớ người đó, không thể quên 
họ được và cũng không cảm thấy ghét người đó. 
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Nhưng ở thế giới bên ngoài, dù người ta dùng lời 
lẽ ngọt ngào để nói chuyện, chúng ta vẫn cảm thấy 
sợ. Chúng ta lo sợ rằng họ có thể dùng quỷ kế để 
gạt mình. Chúng ta cảm nhận rằng họ đáng sợ như 
là đang giấu một con dao để sẵn sàng đối phó với 
chúng ta. 111

11 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 10 tháng 10 năm 1990 (nguyên văn tiếng Âu Lạc)



Những người thấp kém rất khiêm 

nhường, trong sáng và đơn thuần. 

Họ không có gì để ỷ lại, để bám víu 

hay nương dựa. Họ biết họ không có 

gì cả; do đó tâm họ rất trong sáng và 

đơn thuần. Lực gia trì vĩ đại có thể 

dễ dàng đi vào một tâm hồn trống 

rỗng, trong sáng và đơn thuần.



Những Người Có Tâm Đơn Thuần
Tiến Bộ Nhanh Hơn 
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Bên ngoài trông họ không đặc biệt,

nhưng họ thật sự thích tôi, tin tưởng tuyệt đối 

nơi tôi và thương yêu tôi nhất.

Những gì tôi nói, họ đều nghe theo.

Trong lòng không có sự hoài nghi,

ngoài mặt cũng không phản đối.

Khi gặp những người này,

quý vị có thể thấy họ tiến bộ rất nhanh.
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1 Những Người Có Tâm Đơn Thuần
Tiến Bộ Nhanh Hơn 2

Tại sao những người có tấm lòng thuần 
khiết và tâm đơn thuần tu hành tiến bộ 
rất nhanh? Bởi vì những người “khờ” 

không biết tranh luận. Họ giống như trẻ thơ, 
hoàn toàn tin tưởng tôi, không chút hoài nghi. 
Ở đây có rất nhiều người như thế. Cho nên họ 
tiến bộ rất nhanh. Nhìn bề ngoài không thấy có 
gì đặc biệt, nhưng họ thực sự thích tôi, rất tin 
tưởng tôi và quan tâm tôi nhiều nhất. Những gì 
tôi nói, họ đều nghe theo; trong lòng không hoài 
nghi, ngoài mặt cũng không phản đối. Khi gặp 
những người này, quý vị có thể thấy được họ tiến 
bộ rất nhanh. 
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Còn những người khác dường như rất ngoan 
ngoãn và tôn kính tôi, nhưng sau khi nói chuyện 
với họ đôi lời, quý vị sẽ biết ngã chấp của họ rất 
lớn, không hoàn toàn tin tưởng tôi. Đôi lúc do 
chính họ nói ra. Khi quý vị tiếp xúc với nhiều 
người hơn, quý vị sẽ biết được rõ ràng người nào 
thật sự hiểu rõ giáo lý của tôi và có niềm tin tuyệt 
đối nơi tôi. Nhưng quý vị không thể biết được 
khi nhìn dáng vẻ bên ngoài của họ.

Quý vị tu hành tiến bộ nhanh hay chậm, 
không phải chỉ tùy thuộc vào vị Minh Sư mà 
còn tùy vào lòng tin của quý vị đối với Minh Sư 
và phản ứng của quý vị đối với vị Minh Sư. Tôi 
mách cho quý vị một bí quyết tu hành tiến bộ, 
nhưng đừng kể lại cho ai khác nhé. (Thính chúng 
cười và vỗ tay.)
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1 Bị Ngăn Cách Bởi Bức Tường 
Tâm Sự Lạnh Lùng 2

C húng ta tu hành tiến bộ nhanh hay 
chậm còn tùy vào sự thuần khiết của 
lòng mình. Đôi khi chúng ta rất muốn 

trở nên đơn thuần, nhưng lại không thể làm 
được. Ðó là vì trong tiền kiếp chúng ta đã có một 
trái tim lạnh lùng, nên giờ đây bức tường lạnh 
lùng đó đã gây chướng ngại cho chúng ta. Chúng 
ta không thể dễ dàng tin tưởng hoàn toàn vào vị 
Minh Sư và cũng không thể hoàn toàn dâng hiến 
thân, khẩu, ý của mình cho Ngài. 

Một số người tu hành rất siêng năng. Họ 
tọa thiền bốn hoặc năm tiếng đồng hồ mỗi ngày, 
nhưng tâm của họ vẫn lưu luyến trần gian. Họ 
vẫn còn ham danh lợi và tiền bạc, nên không thể 
tiến bộ được. Có thể họ cần phải tái sinh trở lại 
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một lần nữa, vì họ vẫn còn muốn sống trong thế 
giới này. Ðối với những người đó, tôi phải an 
bài cho họ trở lại một lần nữa và để họ theo học 
với một vị Minh Sư khác, nhờ vậy họ mới có thể 
tiến bộ được. Một số đồng tu chúng ta ở đây đã 
từng tu theo Pháp Môn Quán Âm trong những 
kiếp trước. Tuy nhiên, họ chỉ đi nửa đoạn đường 
vì vẫn còn lưu luyến thế giới này. Hoặc có lẽ họ 
chưa đủ thành tâm, vẫn hoài nghi Minh Sư, nên 
họ phải trở lại.

Ðiều này giống như câu chuyện mà tôi đã 
kể quý vị nghe trước đây. Có một người viết thư 
nói với tôi rằng sau khi được thọ Tâm Ấn, anh ta 
cầu nguyện tôi. Anh ta thật lòng tin tưởng tôi, 
chỉ trong hai tháng, anh ta đã tiến bộ vượt bực, 
có thể đi đến cảnh giới cao trong lúc thiền định. 
Anh ta nhớ đến lời nói của vị thầy cũ, nếu thần 
thức rời khỏi thân thể trong lúc tọa thiền thì sẽ bị 
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ma nhập. Vì vậy anh ta bắt đầu hoài nghi giáo lý 
và pháp môn tôi dạy. Cho nên đẳng cấp của anh 
ta lập tức rớt xuống. Cho đến bây giờ anh ta vẫn 
không thể đi lên trở lại. Ðiều này cho quý vị thấy 
Ma Vương có thể tạo ra chướng ngại cho chúng 
ta lớn đến mức nào. 121 

12 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 29 tháng 10 năm 1988 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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1 Những Người Tâm Đơn Thuần
Câu Thông Với Thượng Đế Nhanh Chóng 2

Những người có tâm đơn thuần thì đơn 
giản hơn. Họ câu thông với Thượng 
Ðế nhanh chóng bởi vì họ không có 

quá nhiều cân nhắc, quá nhiều sự so sánh hay 
quá nhiều học vấn để vượt qua. Những người 
càng nhiều kiến thức hay đôi khi những người 
càng thành công thì càng phức tạp, vì họ phải 
mưu cầu thành công trong một lĩnh vực nào 
đó. Cho nên, họ quen suy nghĩ, phân tích thiệt 
hơn, được thua, thành bại: “Nếu tôi ngồi thiền, 
Thượng Ðế sẽ cho tôi những gì? Tôi sẽ có được 
những gì? Làm như thế có đáng không? Thời 
giờ là tiền bạc mà!” (Thính chúng cười.) Ðôi khi 
nó là như vậy. Và rồi từ trong tiềm thức, chúng 
ta đã tự cản trở mình trên con đường tới thiên 
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đàng. Chúng ta gọi đó là ngã chấp, nhưng thật ra 
không có ngã chấp. 131

13 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, 
ngày 6 tháng 9 năm 1994 (nguyên văn tiếng Anh)
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1 Luôn Giữ Tâm Đơn Thuần
Như  Trẻ Thơ 2

N gười đơn thuần sẽ đắc Ðạo. Ðiều quan 
trọng nhất là tâm đơn thuần, tâm 
không phân biệt, tâm không có sự khác 

biệt giữa đau khổ và hạnh phúc. 

Quý vị có biết Thiền sư Tăng Xán (Tam Tổ 
Thiền tông) nói gì không? “Những người có tâm 
phân biệt rất khó tìm được đại Ðạo.” Ý ông nói 
rằng những người có tâm bình đẳng, đơn thuần 
và mãn túc mới dễ tìm thấy Ðạo hơn. 

Lão Tử cũng nói rằng chỉ khi nào chúng ta 
trở thành như một đứa trẻ thì mới có thể đắc 
Ðạo. Chúa Giê-su cũng nói rằng trừ khi các 
ngươi trở nên đơn thuần như trẻ thơ, bằng không 
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các ngươi không vào được Thiên Quốc. Phật giáo 
và Ðạo giáo đều nói giống nhau, Thánh Kinh 
cũng nói tương tự. 

Hồi giáo cũng nói giống vậy. Hồi giáo dạy các 
tín đồ không được chỉ trích người khác. Bất kể 
người đó ra sao, đó là sự an bài của Thượng Ðế. 
Có nghĩa là chúng ta nên giống như trẻ thơ, đừng 
chỉ trích người khác. Như vậy mới đúng! 141

14 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi thuyết giảng tại Bình Ðông, 
Formosa, ngày 1 tháng 12 năm 1988 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



M ục đích thiện lành và thuần khiết 

nhất sẽ thu hút những điều thiện lành 

trong vũ trụ, tất cả những gì thuần 

khiết, thậm chí còn nhiều hơn những 

gì chúng ta mong cầu nữa.



Nếu chúng ta có trái tim nhân hậu, 
chúng ta có thể dễ dàng đồng nhất với 
vạn vật và dễ dàng câu thông với Thượng 
Ðế. Nếu tâm của chúng ta bị chia cách thì 
giống như có một bức tường bao quanh 
chúng ta vậy. Do đó, không phải chỉ vì 
chúng ta ở cạnh Minh Sư mà tâm chúng 
ta rất gần với Ngài. Nếu tâm chúng ta 
muốn được gần Ngài, cho dù chúng ta 
đang ở cách xa một triệu dặm đường, 
nhưng dường như không có sự ngăn cách 
nào cả. Nếu chúng ta ở bên cạnh Ngài 
nhưng trái tim chúng ta không ở cùng 
với Ngài thì quả thật chúng ta vô cùng 
xa cách Ngài.



Hãy Thư Giãn

Nếu quý vị cảm thấy thoải mái 

trong thiền định, như khi quý vị gặp tôi,

đó mới là thiền.

  83
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1 Thiền Định Đích Thực 2

Tất cả quý vị đều bám víu vào những 
linh ảnh trong thiền định, cho đó là thể 
nghiệm tu hành thật sự, còn những linh 

ảnh thấy được khi không tọa thiền thì không 
tính. Nhưng thật ra, đó chính là lúc quý vị thật sự 
thiền, bởi vì “đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền.” 
Thiền định không có nghĩa là ngồi yên một chỗ 
và tự chỉnh đốn mình. Cách đó không đúng, 
vì lúc ấy chúng ta thiền với ngã chấp, do đó mà 
không có thể nghiệm. Chúng ta nên thiền một 
cách tự nhiên để được khai ngộ.

Nếu quý vị cảm thấy thoải mái trong thiền 
định như khi quý vị gặp tôi, đó mới là thiền. 
Chúng ta đã nghe một câu chuyện nói về một 
người được khai ngộ trong lúc chẻ củi và trường 
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hợp khác về một người nữa được khai ngộ sau 
khi nghe vài lời nói từ một vị Minh Sư. Chỉ vậy 
thôi. Tại sao quý vị không có thể nghiệm sau 
hàng giờ ngồi thiền bực bội? Đó là vì quý vị thiền 
với ngã chấp, với đầu óc. Quý vị tập trung quá 
mức; gây áp lực cho mình quá nhiều, cho nên bị 
vướng mắc, lo âu. Thành thử quý vị không có thể 
nghiệm. Đó không phải là thiền định đích thực, 
mà chỉ là một thứ tập luyện mà thôi.

Thiền định đích thực là có thể thiền bất 
kỳ lúc nào. Cho nên một số quý vị có được thể 
nghiệm tốt trong lúc ngủ hoặc trong lúc chăm 
chú nhìn tôi. Đó là thiền, vì lúc đó quý vị trụ 
tâm. Quý vị tập trung bởi vì đang sung sướng 
được gặp tôi hay được nghe tôi nói và lúc đó quý 
vị dẹp bỏ thành kiến qua một bên. Đó có phải là 
lúc quý vị thiền không? Đó là lúc quý vị có được 
một thể nghiệm bình thường.
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Giả sử quý vị ngồi đó, cặp lông mày chau 
lại, nghĩ rằng “Ta muốn thiền. Ồ! Tại sao mình 
không có thể nghiệm? Sao thể nghiệm chưa tới? 
Ồ! Khi nào thì thể nghiệm tới?” (Thính chúng 
cười.) Quý vị tự hối thúc mình, vội vã muốn 
được thể nghiệm khai ngộ. Nhưng những thể 
nghiệm này không bao giờ vội vàng. Chúng tùy 
tiện đến và đi. Thể nghiệm không bám víu vào 
bất cứ điều gì; như Kinh Kim Cang có nói: “Khai 
ngộ đến khi chúng ta không chấp vào một điều 
gì.” Chúng ta nên theo cách tu hành hoàn hảo 
này để đạt được khai ngộ. 
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1 Đất Tịnh Độ Ở Ngay Trước Mặt 
Chúng Ta 2

Khi quý vị chăm chú nhìn tôi với một 
tâm trạng rất đơn thuần trong sáng 
không một chút xao động, quý vị sẽ 

có tất cả những thể nghiệm mình nên có. Trong 
lúc nghe tôi giảng pháp, một số quý vị nhìn thấy 
hội trường biến thành một thế giới đầy ánh sáng 
vô cùng rực rỡ. Đó là Tịnh Độ quốc. Đó là ý 
nghĩa của câu nói: “Tịnh Độ quốc ở ngay trước 
mặt chúng ta.” Thế giới này là cảnh giới vật chất, 
nhưng khi tập trung tư tưởng, thế giới này ngay 
lập tức trở thành Tịnh Độ quốc và trong mắt 
chúng ta ma quỷ có thể thành thánh nhân. 

Một số quý vị than phiền với tôi rằng sau 
khi cộng tu, quý vị không có thể nghiệm tốt như 



vậy. Thật ra, đó là vì ngã chấp của quý vị lộ ra 
và tình thương của quý vị giảm thiểu. Đồng tu 
không ảnh hưởng gì tới quý vị. Quý vị không 
nên trách người khác, mà phải tự xét mình. Vì 
thế tôi không thích những người hay than phiền; 
chỉ là tôi không nói ra mà thôi. Những người 
này mong tôi sẽ trách người khác, nhưng tôi sẽ 
không thiên vị. 

Khi nhìn tôi, một số quý vị có đủ chuyện 
trong đầu. Quý vị nhìn nhưng thật sự là không 
nhìn. Vậy thì tốt hơn là đừng nhìn! Mặc dù quý 
vị nhìn tôi, nhưng có rất nhiều chuyện đang xảy 
ra trong đầu quý vị. Quý vị thắc mắc không biết 
mình có nên niệm Hồng Danh không, giống 
như muốn đuổi tôi vậy. (Thính chúng cười.) Nếu 
trong lúc nhìn tôi mà quý vị nghĩ vậy có nghĩa là 
quý vị muốn mau mau đuổi tôi đi; làm tôi cảm 
thấy khó chịu. Quý vị nên nhìn tôi như một đứa 
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trẻ đã lâu ngày không 
được gặp lại cha mẹ, 
như vậy quý v ị sẽ 
có thể nghiệm bên 
trong, đó là điều tốt 
nhất mà quý vị có 
thể có được.

Không nên nghĩ 
rằng chúng ta chỉ thiền 
khi nhắm mắt , ngồ i 
đó bất động và chân mày 
chau lại. Không, không! Đó              Đ ó 
Đó chỉ là một sự tập luyện. Chúng ta ngồi yên 
lặng để bày tỏ lòng thành của mình. Mặc dù 
có lúc chúng ta không thể ngồi trong tĩnh lặng, 
nhưng vẫn cứ tiếp tục. Trong lúc thiền chúng ta 
chờ đợi Thượng Đế. Ðôi khi vì thành tâm chúng 
ta thấy thể nghiệm, nhưng có khi chúng ta không 
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tập trung được và tự nói với mình: “Thôi! Dù có 
thành tâm hay không, con chỉ có thể làm được 
như vậy. Xin Thượng Đế hãy giúp con.”

Do đó chúng ta nên ngồi thiền mỗi ngày, hãy 
xem đó như là một bổn phận, giống như phải ăn 
cơm cho dù không muốn. Chúng ta nên tập thói 
quen nghĩ đến Thượng Đế ngay sau khi thức dậy 
vào buổi sáng và sau khi đi làm về vào buổi tối. 
Bởi vì mỗi ngày chúng ta bận rộn và không thể 
nghĩ tới Thượng Đế một cách thành khẩn; vì vậy 
nên thiền lúc sáng sớm sau khi thức dậy, rồi thiền 
một lần nữa vào buổi tối sau khi về nhà. Tuy 
nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có 
thể hoàn toàn nghĩ tới Thượng Đế; mà chỉ làm 
hết sức mình thôi. Chúng ta cũng nên làm như 
thế trong khi làm việc.
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1 Chứng Nghiệm Khai Ngộ Trong Lúc
Nghe Minh Sư Giảng Pháp 2

C ho nên, được nghe một vị Minh Sư 
Khai Ngộ giảng pháp là ân điển và 
phước báu vĩ đại nhất. Bởi vì chúng 

ta được nhìn Minh Sư hai hay ba tiếng đồng hồ 
liên tục, được chấn động lực của Ngài nâng cao 
hoặc nghiệp quả xấu của chúng ta được gội rửa 
một phần nào bởi hào quang của Ngài, rồi sau 
đó chúng ta sẽ có thể nghiệm bên trong. Khi đến 
đây, quý vị không thể nhìn thấy tôi hai hay ba 
tiếng đồng hồ liên tục, nên không được nhiều sức 
gia trì như lúc ở buổi giảng pháp. Được nhìn một 
vị Minh Sư Khai Ngộ trong hai, ba giờ đồng hồ 
liên tục là một phước báu vô cùng lớn lao! Không 
phải người nào cũng có cơ hội này. Một thoáng 



92

nhìn trong hằng hà sa số năm cũng đủ, huống chi 
là hai tới ba tiếng đồng hồ! Chúng sinh ở những 
hành tinh khác không bao giờ được nhìn thấy hay 
được nghe một vị Minh Sư Khai Ngộ. Họ không 
có sự liên lạc với một vị Minh Sư. Thành thử, 
quý vị nên nắm lấy cơ hội gặp gỡ Chân Sư trong 
đôi ba giờ. Trong những buổi khai thị của tôi, có 
nhiều người, bao gồm đồng tu hay không phải là 
đồng tu, đều có thể nghiệm khai ngộ.

Cho nên, thiền định không có nghĩa là ngồi 
mà thôi. Thiền định là khi chúng ta tập trung tư 
tưởng với tất cả lòng thành. Vì thế khi đang làm 
việc quý vị cũng có thể nghiệm. Đôi khi chúng 
ta không có thể nghiệm trong thiền định và cảm 
thấy thất vọng, vì chúng ta thiền với ngã chấp. Đó 
không phải là cách thiền tự nhiên. Nhưng không 
sao. Quý vị vẫn có công đức. Chỉ cần thành tâm 
hành thiền. Kết quả không quan trọng.
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Ðể tôi nói cho quý vị nghe tại sao trong lúc 
thiền quý vị không có thể nghiệm bên trong. Bởi 
vì lúc đó quý vị không hoàn toàn buông bỏ và 
quý vị không thật sự tập trung. Chúng ta nghĩ 
mình tập trung, rồi chau mày thắc mắc: “Tại sao 
hóa thân Sư Phụ không đến?” Lòng thành tâm 
và sự mong mỏi khác với ràng buộc. Tuy nhiên, 
đối với những người mới tu hành cũng khó phân 
biệt sự khác nhau giữa hai điều này. Không sao, 
cứ làm hết sức mình. Bất kể quý vị thiền giỏi hay 
dở, bị phân tâm hay chú tâm, miễn là quý vị có 
tâm ngồi thiền và nghĩ tới Minh Sư là sẽ được 
tính điểm. Nỗ lực của quý vị sẽ được ghi nhận và 
dù thế nào đi nữa quý vị cũng sẽ được thăng hoa. 
(Thính chúng vỗ tay.)

Ví dụ, quý vị làm việc cho người bán quần 
áo. Đôi khi không có khách hàng đến, quý vị ngồi 
đó ngủ gật. Nhưng ông chủ vẫn trả lương cho 
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thời gian quý vị ở đó. Vào những lúc khác, quý 
vị bận rộn cả ngày, ông chủ cũng trả lương bấy 
nhiêu. Miễn sao đến cửa tiệm là được lãnh lương 
mỗi tháng. Thiền định cũng giống như vậy. Quý 
vị nên tọa thiền, bất kể có thể nghiệm hay không. 
Nỗ lực của quý vị sẽ được ghi sổ và tôi sẽ “trả 
lương” quý vị một ngày nào đó, để quý vị trả tiền 
“vé” đi về Thiên Quốc. (Thính chúng vỗ tay.) 151 

15 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, 
Formosa, ngày 12-18 tháng 8 năm 1988 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Phần đông quý vị đều tự tìm phiền 

não và chướng ngại cho mình. Quý 

vị không để cho mình phát triển và 

thanh thản. Không thanh thản thì 

không có cách nào suy nghĩ thông 

suốt và nghĩ không thông suốt thì 

việc làm không hoàn hảo.



96

1 Sống Quân Bình Là Ðạo 2

Q uý vị nên tu hành một cách quân bình. 
Ngày hôm sau trở thành thánh nhân 
cũng được, vậy tại sao phải vội vã để 

thành đạt ngay hôm nay? Quý vị đã chờ đợi biết 
bao nhiêu kiếp rồi, đợi thêm một vài ngày nữa thì 
có sao đâu? Càng nôn nóng, quý vị càng gây trở 
ngại cho chính mình.

Thời xưa, có một người theo học với một 
vị Minh Sư Khai Ngộ. Một hôm, ông hỏi thầy: 
“Thưa Sư Phụ, trong thế giới này, Ngài thấy có 
được bao nhiêu người thành tâm như con?” Vị 
Sư Phụ trả lời: “Vũ trụ này đầy những người như 
con.” (Mọi người cười.) Vẫn còn nghi ngờ, người 
đệ tử hỏi tiếp: “Thưa Sư Phụ, con rất thành tâm. 
Nếu con buông bỏ tất cả, kể cả cha mẹ, vợ con, 
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thân nhân và bạn bè, thì phải tu hành bao lâu con 
mới đạt được quả vị Phật?” Vị Sư Phụ đáp: “Nếu 
con tinh tấn, con có thể đạt được quả vị Phật 
trong khoảng 5 năm đến 15 năm.” Người đệ tử 
hỏi tiếp: “Như thế thì chậm quá. Nếu con nhịn 
ăn, nhịn uống và bỏ ngủ, mà chỉ thiền kiết già 
24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thì Ngài nghĩ bao lâu 
con mới đạt được quả vị Phật?” Vị Sư Phụ nói: 
“Như thế thì có lẽ con cần từ 30 đến 50 năm mới 
thành Phật.” (Mọi người cười.) Quý vị biết tại sao 
không? Ông ấy nôn nóng quá. Ông tưởng ông là 
ai? Ông có thành Phật hay không thì ai mà quan 
tâm? Ai cần một người như ông ta?
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1 Trung Ðạo Là Phương Cách Tốt Nhất 2

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một đệ 
tử ngay cả ban đêm cũng không ngủ. 
Dường như ban ngày ông tọa thiền, 

ban đêm ông tụng kinh, cho đến khi mắt ông gần 
như bị mù hẳn. Ðức Thích Ca Mâu Ni bảo rằng 
“Lối tu của ngươi sẽ làm ngươi sớm thành Ma 
Vương thay vì thành Phật. Khi ngươi chơi đàn 
tam thập lục và dây đàn quá căng có phát ra tiếng 
không?” Người đệ tử trả lời: “Thưa không!” Ngài 
lại nói: “Và nếu dây đàn quá chùng có phát ra 
tiếng không?” Ông ấy nói: “Thưa, cũng sẽ không 
thể phát ra tiếng.” Rồi Ðức Thích Ca Mâu Ni 
mới nói: “Cách tốt nhất là trung đạo.”

Cho nên, một đời sống quân bình là Ðạo; 
tâm bình thường là Ðạo. Chúng ta không nên 
tham cầu bất cứ điều gì. Tham cầu được nhanh 
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chóng thành Phật cũng là một loại tham lam. 
Chúng ta phải trung hoà trong mọi việc. Làm 
sao quý vị có thể đòi hỏi một em bé sơ sinh đi 
xe đạp? Có lẽ quý vị nôn nóng muốn thấy em bé 
khôn lớn và trở thành một người có tài, nhưng 
quý vị không thể hối thúc em được. Em bé đi 
còn chưa vững, thì làm sao quý vị có thể bắt 
em chạy? Cho dù em cố gắng, em cũng sẽ bị té 
ngã. Khi một em bé mới biết đi chập chững mà 
cố gắng để chạy, thì chỉ được vài bước em sẽ té 
xuống, phải vậy không? Kết quả là em bị gãy 
sống mũi và thương hại thân thể, tất cả cũng bởi 
vì em quá nôn nóng.
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1 Hãy Chăm Sóc Tâm Trí Của Mình Trước 2

Trước tiên chúng ta nên chăm sóc tâm trí 
của mình. Hãy kiểm thảo xem lý tưởng 
của mình có thuần khiết và cao thượng 

không, chúng ta đã chế ngự được tham, sân, si của 
mình chưa, chúng ta có đủ từ bi và nhẫn nại đối 
với người khác không; chúng ta có đủ cao thượng, 
thông cảm, độ lượng và tha thứ cho những lỗi lầm 
của người khác không. Khi đạt được tất cả những 
đức tính này, lúc đó chúng ta thành Minh Sư hay 
thánh nhân cũng chưa muộn. Khi chưa đạt được 
sự hoàn mỹ, nếu chúng ta trở thành Minh Sư thì 
có ích lợi gì cho ai? Chúng ta vẫn chưa xóa sạch 
những cảm giác tội lỗi hoặc chưa tẩy sạch những 
thành kiến và vô minh của mình. Ðầu óc vẫn còn 
rất hẹp hòi, nên chúng ta không thể khoan dung 
cho nhiều người. Tình thương của chúng ta vẫn 
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còn quá ít ỏi để yêu thương được nhiều người. Vậy 
thì vội vã trở thành Minh Sư có lợi ích gì? Dù cho 
tất cả các vị Phật và Minh Sư rót tất cả lực lượng 
của các Ngài vào một người hẹp hòi, bất an và vô 
minh như vậy, thì có ích lợi gì?

Có lực lượng nhưng không có tình thương, 
thì người đó sẽ trở thành Ma Vương. Giữa Phật và 
ma không có sự khác biệt đáng kể. Cả hai đều có 
thần thông như nhau, nhưng Phật có tình thương, 
điều mà Ma Vương không có. Ma Vương rất ích 
kỷ, đòi hỏi đủ thứ và cái gì cũng muốn chiếm giữ. 
Ma Vương chỉ biết chỉ trích nhưng không bao 
giờ tha thứ. Phật không phải chỉ trích không, mà 
Ngài còn tha thứ. Ngài chỉ trích mỗi khi cần thiết, 
để giúp người đó tiến bộ và để họ nhận ra những 
khuyết điểm của họ. Khi cần tha thứ, Ngài tha 
thứ, Ngài cho họ sự khích lệ thích đáng để tiếp tục 
sống mà không mang nặng cảm giác tội lỗi.
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1 Âm Dương Quân Bình Mới Thành Phật 2

Để thật sự trở thành một vị Phật, chúng ta 
phải hoàn mỹ về mọi mặt, không phải 
chỉ hoàn mỹ ở một khía cạnh nào đó 

thôi. Nếu chúng ta chỉ rộng lượng, nhưng không 
bao giờ phê bình, thế cũng chưa tốt lắm! Chẳng 
hạn như, có lúc thay vì nên rầy la và dạy dỗ người 
nào đó, thì quý vị lại khen ngợi họ, như thế là quý 
vị chỉ làm hư và hủy hoại khả năng phán xét của họ 
trong việc tu hành. Vì vậy tôi nói: “Âm (Phủ định), 
Dương (Khẳng định) quân bình mới thành Phật.” 
Chúng ta phải hiểu thấu mọi việc nơi thế giới này. 
Sống ở trần gian, chúng ta vẫn cần ăn uống, ngủ 
nghỉ và tiếp xúc với người khác; cho nên chúng ta 
nên giữ bình thường. Ðối với đẳng cấp bên trong 
hay sự tiến bộ tâm linh của mình, chúng ta nên giữ 
yên lặng và cố đừng biểu lộ ra bên ngoài. 161 

16 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 19 tháng 10 năm 1990 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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1 Đừng Bám Víu Vào Kết Quả 2

Chúng ta không thể đạt tới thiên đàng 
chỉ trong một bước. Việc tu hành cũng 
giống như vậy. Miễn sao mỗi ngày 

chúng ta chăm chỉ tu hành, khi thời điểm đến sẽ 
đạt được kết quả một cách tự nhiên. Cũng giống 
như nuôi dưỡng con cái: Miễn sao lo cho các 
con chu đáo mỗi ngày, các con sẽ tự lớn khôn. 
Khi nhìn lại, chúng ta nói: “Chà, bọn nhỏ lớn 
quá!” Có em còn cao hơn cả cha mẹ. Rồi bỗng 
nhiên, tóc chúng ta bắt đầu điểm bạc mà chúng 
ta cũng không nhớ là từ bao giờ. Tôi thậm chí 
cũng có vài sợi tóc bạc! (Thính chúng cười.) Tôi 
đếm mà – có những ba sợi. (Mọi người cười.) 
Thành ra đừng lo nếu quý vị chưa thấy có kết 
quả. Cứ tiếp tục tinh tấn tu hành, đừng bám víu 
vào kết quả.

Vài đồng tu nói với tôi rằng họ không thấy 
thể nghiệm gì trong thiền định. Tôi nói thấy cảnh 
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giới là chuyện không cần thiết. Nếu tâm an định 
hơn, nếu cảm thấy yên ổn hơn, nếu có niềm tin, 
niềm hạnh phúc và nếu cảm nhận được lực lượng 
bảo hộ của Thượng Đế thì chúng ta đã có những 
thể nghiệm quý báu nhất rồi. Thấy ánh sáng và 
có những thể nghiệm không là gì cả. Có những 
người có thể nghiệm trong thiền định, nhưng tâm 
họ vẫn bất an và thiếu niềm tin. Sau đó họ rời bỏ 
đoàn thể chúng ta. Nhiều người có niềm tin rất 
mãnh liệt nơi tôi. Họ biết rằng theo giáo lý của 
tôi là chánh đạo. Họ tập trung tâm ý vào pháp 
môn này, thế là họ không bị lầm lạc. Những người 
như vậy mới có những thể nghiệm cao đẳng nhất. 
(Thính chúng vỗ tay.) Do đó, khi nghe những 
đồng tu khác kể về thể nghiệm của họ thì cũng 
đừng khó chịu. (Thính chúng cười và vỗ tay.) Lúc 
chúng ta cảm thấy bình an và yên ổn là lúc chúng 
ta đang có thể nghiệm tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, 
nếu không nghe âm thanh nội tại thì cũng khó 



HÃY THƯ GIÃN •  105

cho quý vị cảm giác bình an và yên ổn. Thật không 
phải dễ. 171 

17 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 29 tháng 7 – ngày 6 tháng 8 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Trong thế giới này, chúng ta không 

thể quá vội vàng. Khi muốn điều gì, 

chúng ta nên cố gắng không mong cầu 

và rồi điều đó sẽ là của chúng ta. Ðiều 

này rất lạ. Chúng ta càng muốn điều 

gì, điều đó sẽ càng xa khỏi tầm tay. 

Ðối với sự khai ngộ và đạt Đạo cũng 

như vậy. Chúng ta đừng bao giờ hối 

thúc Thượng Ðế hãy cho chúng ta mau 

thành Phật. Thay vào đó, chúng ta nên 

tự tại, điềm tĩnh và chỉ lo chu toàn 

những bổn phận hàng ngày của mình.



Hãy Vui Vẻ
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Những người không thể cười

là những thánh nhân đau khổ. 

Họ quá nghiêm túc. 

Họ chưa đủ cởi mở.
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1 “Đạo Cười” 2

Tôi nghe nói cười là liều thuốc bổ có 
thể chữa được bá bệnh. Người Trung 
Hoa có câu nói: “Mỗi ngày ta phải 

cười ba lần thật thỏa thích.” Vậy thì ngày hôm 
nay chúng ta đã cười bao nhiêu lần rồi? (Thính 
chúng cười.) Nhiều quá đếm không hết phải 
không? Thảo nào có người buộc tội là tôi không 
được nghiêm chỉnh cho lắm. (Mọi người cười.) 
Họ nói thay vì giảng giải kinh điển, tôi cứ mãi 
kể chuyện cười. Đó là vì chúng ta thuộc tông 
phái kể chuyện cười. (Thính chúng cười.) Cho 
nên nếu có người nào hỏi quý vị theo tông phái 
nào thì chỉ nói với họ chúng ta thuộc “Đạo 
Cười!” (Mọi người cười; thính chúng vỗ tay.) 
Nếu Phật mà đau khổ thì đó là Phật khổ, Phật 
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vô dụng. Nếu làm Phật mà không thể cười được 
thì thành Phật để làm chi?

Ở Tây Phương cũng có câu nói: “Một thánh 
nhân đau khổ là thánh khổ.”
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1 Chúng Ta Có Thể Biết Được Đẳng Cấp
Tu Hành Của Mình Qua Nụ Cười 2

Do đó, chúng ta có thể biết được đẳng 
cấp tu hành của mình cao chừng nào 
bằng cách xem mỗi ngày chúng ta cười 

được bao nhiêu lần. (Mọi người cười.) Chúng ta 
có thể đo lường được đẳng cấp tu hành của mình 
qua nụ cười, không cần phải đợi sau khi chúng ta 
bắt đầu tu Pháp Môn Quán Âm với một vị Minh 
Sư mới biết được. Những ai không thể cười được 
đều là Phật khổ. Họ quá nghiêm khắc. Họ chưa 
đủ cởi mở.

Nhiều khi quý vị hỏi tôi: “Tại sao những nhà 
sư và ni cô ở mấy chùa khác không cười được? Ai 
trông cũng rất nghiêm trang và khổ sở.” Vì họ là 
“các vị Phật khổ.” Họ không có gì để cười vui vì 
tâm họ bị khép kín.
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Càng tu hành nhiều tâm của chúng ta càng 
thảnh thơi. Chúng ta trở nên cởi mở hơn. Chúng 
ta cảm thấy chẳng có gì đáng nói và chúng ta cũng 
không màng đến những chuyện tốt hay xấu. Đó 
là lý do vì sao làm Minh Sư thật khó: Ngài phải 
sửa đổi những khuyết điểm của con người mặc 
dù những việc đó không quan trọng đối với Ngài. 
Ngài không buồn để ý đến chuyện gì hết, như vậy 
làm sao Ngài vẫn còn có thể làm công việc này 
được? Thật là phiền toái và mệt nhọc. Ngài phải 
tự buộc mình làm những chuyện mà Ngài không 
thích làm. 

Trước đây lúc tôi còn sống một mình, tôi rất 
sung sướng. Tôi chẳng muốn gì và cũng không 
cần gì cả. Bây giờ tôi có nhiều đệ tử và rắc rối 
của tôi cũng từ đó tăng theo. (Thính chúng 
cười.) Thật vậy đấy! Tất cả quý vị đều mang 
chuyện rắc rối của mình đến rồi kể cho tôi nghe. 
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Mỗi người kể cho tôi nghe một chuyện rắc rối 
khác nhau. (Mọi người cười.) Khi thấy quý vị 
quá khổ sở, tôi lo lắng cho quý vị và tìm cách 
làm cho quý vị vơi đi nỗi đau. Kết quả là tôi 
cũng bị quý vị kéo xuống luôn. Tôi chỉ có thể 
hồi phục lại được sau khi tôi đã giải quyết xong 
tất cả các vấn đề của quý vị bởi vì tôi đồng nhất 
thể với quý vị.

Riêng những người làm cha làm mẹ, quý vị 
có đau khổ khi con cái của mình bị đau ốm hay 
không? (Thính chúng đáp: “Dạ có.”) Đúng vậy. 
Quý vị không thể nào ngủ được. Quý vị ngồi bên 
cạnh giường con mình để vỗ về, quạt và chăm sóc 
cho con. Quý vị không thể nào ngủ yên hay ăn 
uống và trông rất bơ phờ. Quý vị tự trách mình là 
không thể nào gánh lấy bệnh cho con mình hay 
chia sẻ bớt được sự đau khổ của đứa con. Không 
phải là chính quý vị bị bệnh. Chỉ là quý vị cảm 
nhận được nỗi đau giống như con mình mặc dù 
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bản thân quý vị rất khỏe mạnh. Quý vị cảm thấy 
xót xa vì nhìn thấy con mình thật nhỏ bé và yếu 
đuối, rồi đứa con cứ khóc liên miên vì không thể 
nói cho quý vị biết được bé đau ở chỗ nào. Có 
phải vậy không? (Thính chúng đáp: “Dạ phải.”)

Ngay cả các bậc cha mẹ ở trần gian đã như 
vậy rồi, huống chi những bậc cha mẹ tâm linh của 
những người tu hành. Các Ngài thật sự khóc cho 
chúng ta. Nhưng nếu như hoàn cảnh đã quá đau 
khổ mà quý vị còn để cho mình trở nên khổ sở, 
thì làm sao quý vị có thể tiếp tục sống cho được? 
Do đó lúc nào chúng ta cũng nên nhìn về khía 
cạnh lạc quan của vấn đề. Tôi luôn kể chuyện 
khôi hài cho quý vị vui cười vì bản tánh tôi thích 
cười đùa. Chúng ta phải cười lên bất kỳ lúc nào 
có thể được vì ở thế giới này rất khó để mà cười! 
(Mọi người cười; thính chúng vỗ tay.) Nếu quý vị 
đến đây với tôi mà vẫn không thể nào cười được, 
thì quý vị hết hy vọng rồi. Quý vị hết thuốc chữa 
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rồi. Quý vị sẽ không bao giờ có thể tìm được 
niềm vui ở bất kỳ nơi đâu.

Vì vậy, nếu như muốn thành Phật, khi đến 
đây quý vị nên nhớ quý vị sẽ thành một vị “Phật 
Cười.” Cho dù quý vị không thể thành Phật 
được, ít ra quý vị cũng có thể thành một vị thần 
– một vị “Thần Cười.” (Mọi người cười.) Nếu 
chúng ta không có tâm cởi mở và thái độ khoan 
dung thì thành Phật có ích gì?

1 Chúng Ta Trở Nên Rộng Mở, Chan Hòa
Như Không Khí, Như Đại Dương 2

C àng tu hành nhiều, chúng ta càng thoải 
mái. Chúng ta không còn cảm giác tội 
lỗi nào nữa. Không điều gì có thể trói 

buộc chúng ta và không định kiến nào có thể đè 
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nén chúng ta. Chúng ta trở nên rộng mở, chan 
hoà như không khí, như đại dương. Chúng ta 
không bị giới hạn bởi bất kỳ thành kiến hoặc bị 
trói buộc bởi bất kỳ truyền thống hay phong tục 
nào. Tâm chúng ta trở nên rộng mở. Đó là lý do 
chúng ta dễ cười. Chúng ta có thể cười cho dù 
không có lý do gì để cười bởi vì bên trong chúng 
ta thật vui sướng. 171 

17 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 29 tháng 7 – ngày 6 tháng 8 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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1 Miền Đất Cười 2

Sau một thời gian nỗ lực và thành tâm hơn, 
Thượng Đế sẽ đưa chúng ta tới Miền Đất 
Cười. Đây là nơi có nhiều chuyện khôi 

hài và đối với chúng ta điều gì cũng buồn cười. 
Không còn có vị Phật đau khổ nữa và không còn 
có mấy thánh nhân nghiêm trang đi lòng vòng cố 
biểu lộ cho người khác thấy là họ làm việc chăm 
chỉ, hết lòng với Minh Sư, yêu thương Minh Sư 
đến độ phải nhảy tới trước mặt mọi người chỉ để 
nhìn Ngài, v.v... Vì thế quý vị thường nghe được 
hầu hết các vị Minh Sư đều có tánh khôi hài. Họ 
có thể cười với mọi người, ngay cả với Thượng 
Đế và với chính họ nữa. Đó là dấu hiệu của một 
người khai ngộ. Họ đã đến Miền Đất Cười vì họ 
biết mọi chuyện thật ra chỉ là một trò chơi. 181 

18 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất quốc tế tại Nam Vang, 
Cam Bốt, ngày 14 tháng 5 năm 1996 (nguyên văn tiếng Anh)
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1 Tu Hành Tinh Tấn Chỉ Để
Ðạt Được Trạng Thái Thanh Thản 2

Nế u c h ế t ,  t ô i 
sẽ cười mà 
c h ế t .  Đ ó 

là sự thật. Một khi 
hiểu được Chân Lý, 
chúng ta có thể vui 
cười từ mọi khía 
cạnh; vì vậy chúng 
ta không nên ngưng 
cười trong bất cứ hoàn 
cảnh nào.

Thật ra chúng ta tu hành chăm chỉ cũng chỉ 
để đạt được trạng thái thoải mái, nhờ đó chúng ta 
có thể vui thích với chính mình và với những gì 
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mình có trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi chúng 
ta có thể mở rộng tâm hồn, khoan dung với mọi 
chuyện và có thể cảm nhận được Phật Tánh trong 
mọi chúng sinh. Cho nên chúng ta không khinh 
thường bất cứ ai. Chúng ta có thể đánh giá thấp 
những thói quen của họ hay những tánh xấu 
mà họ thâu thập, nhưng chúng ta không khinh 
thường họ. Cho dù chúng ta không thích thói 
quen của họ, nhưng lúc nào chúng ta cũng thích 
con người của họ. 191 

19 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất quốc tế tại Tam Ðịa Môn, 
Bình Ðông, Formosa, ngày 24 tháng 12 năm 1992 (nguyên văn tiếng Anh)



Chúng ta cần phải nhìn vào phía 
sáng của mặt trời, nhìn vào mặt sáng 
của mọi phương diện. Đó là một trong 
những bí quyết mà tôi đã truyền cho 
quý vị. Đây là cách chúng ta gìn giữ 
niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện và 
phát triển tài năng sáng tạo cùng 
bản tính vui vẻ khẳng định của mình. 
Chúng ta không thể lúc nào cũng mong 
mỏi mọi việc diễn ra theo ý của mình. 
Mà chúng ta phải biết chấp nhận mọi 
việc theo sự an bài của Thượng Đế. 
Điều này luôn luôn mang lại sự vui vẻ, 
bất ngờ và hợp ý, khiến cho đời sống 
thú vị hơn.



K hi chúng ta cười, toàn thân chúng 

ta cũng cười theo và tâm thức của 

chúng ta cũng tự động được nâng cao 

lên một cấp bậc nào đó. Cho nên hãy 

cười thật nhiều. Hãy cười trong lúc 

vui cũng như lúc khổ. Khóc khi quý vị 

cần, nhưng đồng thời cũng cười khi 

quý vị khóc. Hãy để giọt lệ rơi nhưng 

trong tâm quý vị cười. Hãy cố cười 

những lúc quý vị có thể cười được.



Hãy Thương Yêu Gia Ðình
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Với tình thương này, chúng ta sẽ cảm thấy 

tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Chúng ta rất 

dễ dàng chấp nhận người ngoài và thương yêu 

tha nhân. Khi về nhà, quý vị hãy thử xem. 

Ðây là con đường dẫn đến hạnh phúc.
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1 Bảo Vệ Tình Cảm Của Mình 2

Khi tôi nói chuyện với quý vị về tình yêu 
và hôn nhân, xin chớ nghĩ rằng tôi đi 
quá phạm vi trách nhiệm. Không đâu! 

Tôi làm vậy là vì trong lúc thiền, nếu hôn nhân 
hoặc tình cảm giữa vợ chồng quý vị không hạnh 
phúc, quý vị không nhập định nổi. Quý vị cảm 
thấy lòng dạ đau khổ, tâm trí bất an. Ðầu óc quý 
vị đầy những chuyện đó. Ngay cả Hồng Danh 
cũng không niệm nổi, huống chi nói tới việc 
nhập định! Lúc đó người bạn đời của quý vị quan 
trọng hơn Sư Phụ. Nhưng tôi không trách quý 
vị bởi những chuyện đó không thể tránh được. 
Lúc đó ngay cả nhập Niết Bàn quý vị cũng không 
muốn. Cho dù quý vị muốn cũng không làm nổi, 
bởi vì quý vị không vui. Tôi đã trải qua những 
kinh nghiệm này nên bây giờ tôi có thể làm thầy 
quý vị. Những trường hợp đó rất khó tránh và 
khó kiềm chế. 
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Ðương nhiên, khi tu hành tiến bộ, chúng ta 
sẽ biết cách giải quyết chuyện tình cảm của mình. 
Tuy nhiên, có vài đồng tu trong lòng đau khổ và 
buồn bã. Thành thử tôi cần phải nói chuyện đời 
cho quý vị nghe bởi vì chuyện đó cũng có liên 
quan tới sự tu hành. Khi hạnh phúc, quý vị sống 
trong Niết Bàn. Không cần biết là người nào 
đến với quý vị, quý vị cũng cảm thấy vui, có thể 
thương yêu hay tha thứ bất kỳ ai, cho bất cứ vật gì 
hoặc cho bất cứ ai. Nhưng lúc không hạnh phúc, 
quý vị không muốn làm bất cứ việc gì hay nhận 
lãnh trách nhiệm nào. Nếu muốn cũng không 
làm nổi, vì quý vị không có hứng khởi để làm việc 
ấy. Lúc đó, quý vị chán tất cả mọi sự, chỉ muốn 
quên đi cõi thế gian này. Vì lẽ đó có câu nói rằng: 
“Đời đạo song tu.” Ðúng không? (Thính chúng 
đáp: “Dạ phải.”) Vậy đó. Tất cả quý vị đều đã trải 
qua kinh nghiệm này. 

Do vậy, tôi thường nói rằng nếu muốn thẳng 
tiến trên con đường tâm linh quý vị phải gìn giữ 
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tình cảm và cuộc hôn nhân của mình. Người còn 
độc thân cũng nên gìn giữ tình cảm giữa mình 
với những người thân yêu, nếu thật tình thương 
nhau. Một khi tình cảm bị đổ vỡ, nếu cố hàn gắn 
thì cũng đã quá trễ. Thời gian hạnh phúc không 
kéo dài mãi mãi. Không phải lúc nào chúng ta 
cũng gặp được người mình thật tình thương yêu 
và muốn gắn bó. Cho nên một khi tìm được 
người đó thì phải lo chăm sóc cho họ. 

Ðừng nghĩ đó là việc nhỏ nhặt hay chuyện 
thế tục. Không, không đâu! Con người thường 
cảm thấy cô đơn khi không có bạn đồng hành. 
Có người chịu được, nhưng hầu hết thì không. 
Thành thử nếu quý vị vẫn còn cần thứ tình cảm 
này thì phải lo chăm sóc. 

Ngay cả viên ngọc nhỏ còn được thương yêu, 
bảo bọc như kho tàng, huống chi là tình yêu! 
Tình yêu có thể rất hữu ích cho quý vị. Mặc dù 
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quý vị không nên bám víu vào đó, nhưng cũng 
không thể bỏ bê tình cảm được. Một chiếc xe có 
thể không phải là một người như quý vị hay một 
phần của quý vị, nhưng quý vị vẫn cần chiếc xe 
đó để đến Tây Hồ. Nếu đi bộ thì quá ư bất tiện 
và mất thời gian. Quý vị không thể nói “Tôi đến 
Tây Hồ để tu tâm và khai ngộ. Sao lại cần xe? 
Ðây chỉ là một phương tiện vật chất. Bỏ chiếc xe 
bên lề đường cho rồi!” Không thể làm vậy được. 
Chiếc xe giúp quý vị đến đây nhanh chóng và 
đưa quý vị tới chỗ tôi mau hơn. Quý vị tiết kiệm 
được rất nhiều thời giờ để dành cho việc tọa 
thiền. Ðương nhiên, quý vị cũng có thể đi bộ, 
nhưng phải mất vài tháng trời, khi đến nơi thì có 
lẽ tôi đã đi rồi. 201 

20 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 5-12 tháng 5 năm 1991 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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1 Biến Gia Đình Thành Thiên Đàng 2

Có những người tu hành rất mãn nguyện, 
hạnh phúc và tự tại, bởi vì đầu óc họ 
không hề bị vướng mắc điều chi. Họ thơ 

ngây, không có cảm giác đè nén, không bị áp lực. 
Do đó họ không cần ngủ nhiều, mà họ vẫn rất 
thanh thản và tràn đầy sinh lực. Quả thật như 
thế.  

Những lúc chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, bất kể 
vì nguyên nhân gì, bất kể chung quanh chúng ta là 
bạn bè, chồng vợ hay con cái, chúng ta đều có thể 
trò chuyện vui vẻ suốt đêm. Mặc dù chúng ta chỉ 
ngủ một hay hai tiếng đồng hồ, chúng ta vẫn cảm 
thấy tràn đầy sinh lực. Nhưng khi chúng ta buồn 
bã, có mặc cảm tội lỗi hoặc khi nghiệp chướng tới, 
dù ngủ nhiều bao nhiêu chúng ta cũng cảm thấy 
rất mệt mỏi. Vì vậy sáng nay tôi bảo quý vị rằng 
hãy thanh thản, thanh thản, thanh thản!
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Hãy yêu thương gia đình của quý vị, hãy thật 
tình yêu thương họ, rồi họ cũng sẽ yêu thương 
quý vị. Nhờ tình thương này, chúng ta sẽ cảm 
thấy rất vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ dễ dàng 
chấp nhận người ngoài và dễ dàng thương yêu 
người khác. Khi về nhà quý vị hãy thử xem. Ðây 
là con đường dẫn đến hạnh phúc. (Thính chúng 
vỗ tay.) 

Phần lớn những người thành công trong 
sự nghiệp thường là người có gia đình ổn định. 
Mọi người trong gia đình dùng tình thương đối 
đãi với nhau. Họ tương đối có tinh thần tương 
trợ, không mấy phức tạp. Cả hai vợ chồng tạo ra 
một bầu không khí tương hợp, nên khi ra ngoài 
họ không dễ bị sóng gió và cũng không dễ bị ưu 
phiền. Lúc chúng ta vui vẻ, chúng ta ít để ý đến 
lỗi lầm của người khác. Chúng ta không quan 
tâm hay buồn phiền. 
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Nếu chúng ta từ chối tình thương trong gia 
đình và tình thương của những người gần gũi 
mình, chúng ta làm việc gì cũng sẽ không thành 
công. Chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn bực, thậm 
chí cũng không chịu nổi mình và đương nhiên 
chúng ta sẽ không chịu nổi người khác. 

Những rắc rối, phiền phức trong xã hội đều 
đến từ sự bất hòa trong gia đình. Vì chúng ta 
không có bạn tốt để hợp tác, không có những 
người bạn sẵn sàng hy sinh, thông cảm cho nhau, 
bảo bọc và tôn trọng nhau. Chúng ta không 
có một người tri kỷ để làm bạn suốt đời. Hiểu 
không? (Thính chúng đáp: Dạ hiểu!)

Vì thế nên tôi nói đừng biến gia đình mình 
thành địa ngục. Bởi vì chúng ta phải sống ở trong 
đó, chúng ta cần phải trông nom, chỉnh đốn, sửa 
sang, tô điểm và biến gia đình thành thiên đàng. 
Chúng ta thương người, không phải là vì lòng 
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từ bi bác ái. Chúng ta thương người, là vì muốn 
được vui vẻ thoải mái. Chúng ta càng mang 
tình thương đến cho người khác, họ sẽ càng yêu 
thương chúng ta. Khi mọi người yêu thương lẫn 
nhau, đời sống sẽ dễ chịu biết bao! 211

21 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 29 tháng 7 – ngày 6 tháng 8 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Trong thế giới này cả hôn nhân và 

tình bạn đều có điểm tốt. Lợi ích lớn 

nhất là hai người có thể giúp đỡ lẫn 

nhau, nhắc nhở nhau về Bản Lai Diện 

Mục bên trong và sự quan trọng của 

việc tu hành. Nếu bất cứ hoàn cảnh 

hay mối quan hệ nào mà luôn nhắc 

nhở chúng ta tu hành và Bản Lai Diện 

Mục bên trong thì đó là một quan hệ 

tốt, có tình thương và tình cảm tốt.
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Thượng Ðế không quá hẹp lượng để rồi 
cấm đoán chúng ta không được thương 
yêu người phối ngẫu mà mình thường 
thương mến. Thượng Ðế không độc ác 
để rồi chia rẽ đôi nhân tình để được 
câu thông với Ngài. Chúng ta phải mở 
rộng trái tim để thương yêu Thượng Ðế 
và đồng thời thương yêu những chúng 
sinh khác, kể cả những người trong gia 
đình. Nếu có thể thương yêu những 
người xa lạ và xa cách thì tại sao không 
thể thương những người trong gia đình, 
những người thân yêu gần gũi nhất với 
mình?



Ngã Chấp và Thiền Quán Âm
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Làm thế nào để tránh được ngã chấp? 

Tôi khuyên quý vị nên thiền quán âm nhiều hơn. 

Nếu biết được thì hãy ráng kiểm thảo 

và làm chủ mình. 

Ðừng tăng thêm ngã chấp hay lặp lại thói quen. 

Nếu có thể tránh nó, ngừng lặp lại thói quen.
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1 Ngã Chấp và Thiền Quán Âm 2

N gã chấp từ đâu đến? Chúng ta có thể 
nói rằng ngã chấp là một loại cá tánh, 
thái độ tinh thần cá nhân. Cá tánh từ 

đâu đến? Cá tánh không có gì vĩ đại cả; đó không 
phải là Tự Tánh, cũng không phải là Phật Tánh 
khai ngộ của chúng ta. Ðó chỉ là tính nết, phát 
sinh từ những thói quen tích tụ không ngừng từ 
trước tới nay. Mỗi lần sinh ra đời, dù làm người, 
thú hoang, thiên nhân, chúng sinh dưới địa ngục, 
cầm thú hay ngạ quỷ, chúng ta đều có một số thói 
quen nào đó. Mỗi loại chúng sinh đều có những 
thói quen tập quán riêng biệt và tất cả đều do sự 
học hỏi.

Trong quá khứ chúng ta đã thu thập nhiều 
thói quen. Qua quá trình luân hồi, chúng ta thâu 



NGÃ CHẤP VÀ THIỀN QUÁN ÂM •  135

thập rồi lưu trữ rất nhiều hành động xấu, giống 
như băng thâu âm. Khi nhấn nút thì nó phát lại. 
Cái nút này là gì? Ðó là những cơ hội hay những 
cơ duyên mà chúng ta gặp phải khiến cho máy 
thâu âm tự động mở lên.

Cho nên nhiều khi chúng ta rất hung dữ với 
người khác mà không biết tại sao. Ðó là vì cái nút 
bị nhấn trúng. Trong quá khứ có người vô tình 
nói chuyện gì đó mà chúng ta đã  nghe qua khiến 
cho chúng ta tức giận. Bây giờ khi nghe lại những 
lời tương tự mang máng như vậy là bực tức liền. 
Hay có thể trong tiền kiếp khi chúng ta là người 
hay là thú, có người đặt bẫy mình. Bây giờ mỗi 
khi thấy một vật gì mà bên ngoài trông có vẻ hơi 
giống cái bẫy đó là sợ. Chúng ta không hiểu tại 
sao kiểu dáng của một chiếc hộp nào đó lại làm 
mình sợ. Có hộp trông giống như cái bẫy mà 
chúng ta đã gặp trong tiền kiếp, cho nên chúng ta 
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rất sợ hay rất ghét nó. Thành thử có người thích 
bàn ghế trong nhà hình tròn hay ghét bàn ghế 
hình vuông hoặc thích bàn ghế hình tam giác. 
Tất cả những điều này có liên quan tới những ấn 
tượng của chúng ta từ kiếp trước.

Những điều kiện mà chúng ta thích, không 
thích, ghét hay thương tạo thành cái gọi là ngã 
chấp. “Tôi” chỉ thích nó như vậy thôi; cái này 
hợp ý “tôi” - đó gọi là “ngã chấp”. “Ngã chấp” 
có nghĩa là cá tánh. Cái này, cái nọ là thói quen 
của “tôi”; “tôi” nghĩ như vậy; “tôi” không thể 
thay đổi; “tôi” không muốn thay đổi hoặc “tôi” là 
người thế này và “tôi” không thể thay đổi! Đó gọi 
là ngã chấp, nhưng thật ra, ngã chấp là cá tánh; 
không có gì là bí ẩn hay khó hiểu cả.

Mỗi lần làm một hành động nào hay học một 
ý tưởng mới nào thì một tần số mới trong bộ óc 
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được mở ra để chứa tài liệu mới. Chỗ này chứa 
hận thù, chỗ kia chứa tình thương, chỗ này cho 
ganh tỵ, chỗ kia cho danh lợi. Mỗi một phẩm 
tánh chiếm một chỗ khác nhau. Càng nhiều thói 
quen bao nhiêu thì bộ óc càng đầy hộp, đầy ngõ 
ngách bấy nhiêu.

Những cái hộp này hay những tần số này vốn 
có thể tự tan biến. Rất đơn giản. Nếu bên trong 
không có gì thì chúng sẽ nhập lại với nhau rồi tan 
biến. Tuy nhiên trong não bộ có một chất gọi là 
“chất xám” chứa đầy trong đó những tần số hay 
những chiếc hộp này. Tất cả những ý kiến, hành 
động mới đều được ghi lại trong chất xám nằm 
đầy trong các tần số trống trong não, giống như 
máy điện toán chuyên lưu dữ kiện vậy. 
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1 Chỉ Có Chấn Ðộng Lực Của Thiền Quán Âm 
Mới Có Thể Rửa Sạch Nghiệp Chướng 2

C húng ta không thể nào xóa bỏ được 
những điều hay những phẩm chất mà 
chúng ta mới học được. Cho nên chúng 

ta phải tu Pháp Môn Quán Âm để rửa sạch 
những thói quen xấu bên trong. Không còn cách 
nào khác để rửa! Quý vị thường nghe nói “tẩy 
não” một người, nhưng nếu chỉ tẩy não bằng lời 
lẽ thì không đủ sạch. Bộ óc của chúng ta rất nhỏ 
nhưng có thể thâu vào mọi thứ, số lượng không 
giới hạn. Ðó là điều phiền phức. Thâu vào quá 
nhiều, không thể nhanh chóng xóa sạch. Mỗi 
ngày chúng ta đều bị tạp niệm là bởi vì đã thâu vô 
quá nhiều thứ.

Pháp Môn Quán Âm không phải là văn 
tự; mà là chấn động lực, dòng điện, lực lượng 
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Thượng Ðế dùng để tẩy rửa tạp niệm và những 
quan niệm sai lầm của mình. Chấn động lực này 
không làm tăng thêm những băng tần hay ngăn 
ngách bên trong chúng ta. Ðó là vì nếu dùng một 
ý tưởng nào đó để loại trừ một ý tưởng khác thì 
sẽ có sự kháng cự. Không có nghĩa là ý tưởng cũ 
sẽ được tẩy rửa! Không phải, chúng ta chỉ thêm 
vào một ý nghĩ khác mà thôi. Kết quả là càng 
ngày càng dày đặc thêm và chúng ta trở nên bối 
rối hơn. Do đó tất cả các vị Minh Sư đều nói 
rằng “Càng học nhiều và hiểu biết nhiều thì càng 
khó liễu ngộ Chân Lý.” Chúng ta tích lũy nhiều 
thứ trong đầu, nén chúng lại cho tới khi không 
còn điều gì có thể phát triển nổi. Tốt xấu lẫn lộn. 
Ðiều tốt không thể phát triển mà cái xấu cũng 
không tẩy rửa được; chúng trở nên bế tắc. Bây giờ 
quý vị đã hiểu tại sao một người có học thức càng 
nhiều thì càng khó khai ngộ!
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Cho nên chỉ có Pháp Môn Quán Âm là hợp 
lý, không giống như những công án của Thiền 
tông hay những câu kinh tụng để thêm vào 
trong đầu óc của chúng ta. Trái lại, chúng ta tẩy 
rửa đầu óc mình. Vì lẽ đó mặc dù tôi dạy quý 
vị niệm Hồng Danh và quán ánh sáng, nhưng 
nếu quý vị không quán âm thì cũng không hiệu 
quả. Vì thế niệm Hồng Danh và quán ánh sáng 
cũng là để thêm vào mà thôi, dù những thứ cộng 
thêm này có thể kiềm chế được những thứ khác 
và làm chúng ta quên đi những phiền toái của 
trần gian. Giả sử chúng ta giận người nào đó và 
muốn trả đũa hoặc la mắng họ, giờ đây niệm 
Hồng Danh chúng ta sẽ quên đi sự thù ghét. Có 
nghĩa là chúng ta có thể dùng những Phật hiệu 
tốt lành này để kiềm chế tạp niệm, ngăn cản 
không cho tạp niệm gây phiền phức. Như vậy 
không có nghĩa là chúng biến mất hay được tẩy 
sạch bằng cách niệm Hồng Danh hay niệm A Di 
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Ðà Phật. Không đâu! Dù chúng ta có niệm thêm 
hàng vạn lần Phật hiệu mỗi ngày để kiềm chế 
tạp niệm, nhưng sau đó cũng phải dùng quán 
âm để tẩy rửa chúng, kể cả những Hồng Danh 
đó! (Thính chúng vỗ tay.) Tôi rất vui mừng là 
quý vị hiểu.

Bây giờ quý vị đã biết ngã chấp là gì và làm 
cách nào để loại trừ. Ðừng để ngã chấp phát triển 
mạnh và giam hãm chúng ta như một bức tường. 
Như thế quý vị sẽ nghĩ rằng mình là người này 
và đây là mình. Ðó là ngã chấp. Quý vị sẽ cứ tiếp 
tục làm những điều sai lầm như vậy hoài, rồi sau 
đó càng ngày càng tệ. Nếu không có người giúp 
mình ngăn chặn thì quý vị sẽ trở nên tệ hơn nữa. 
Quý vị sẽ nghĩ như vậy là tốt rồi và cảm thấy đắc 
ý nữa. Cuối cùng ngã chấp sẽ trở thành một thói 
quen, giống như hút thuốc và uống rượu vậy. 
Mặc dù đã biết những thứ đó không tốt cho thân 
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thể, quý vị vẫn cứ uống rượu và hút thuốc càng 
nhiều, để rồi trở thành nghiện nặng.

Bởi vậy chúng ta cần phải tập tính khiêm 
nhường. Chúng ta không nên thêm vào những 
thói quen mà mình đã tích tụ trong nhiều kiếp, 
đồng thời cũng không nên để phát triển mạnh 
rồi về sau trở thành khó sửa. Chúng ta đã có quá 
nhiều thói quen xấu rồi. Nếu không giảm bớt mà 
còn thêm vào thì làm sao chịu nổi? Cho dù muốn 
giảm bớt cũng không có cách nào làm được. Bao 
giờ chúng ta mới có thể giảm hết được? Chúng ta 
đã thâu thập quá nhiều. Tránh đừng thâu thêm 
vào cũng là khó lắm rồi, huống chi cần phải xóa 
bỏ những thói quen khó đổi, ngay cả những tập 
quán mà chúng ta đã thâu thập được qua nhiều 
kiếp! Vì vậy chúng ta cần phải dùng lực lượng 
siêu thế giới này, chấn động lực của quán âm để 
tẩy rửa nhanh chóng. Tẩy não theo cách bình 
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thường không có ích lợi gì. Chỉ có quán âm mới 
đúng là “tẩy não”.

Quý vị hỏi tôi làm cách nào để tránh được 
ngã chấp. Tôi khuyên quý vị nên quán âm nhiều 
hơn. Nếu biết thì hãy ráng tự kiểm thảo và kiềm 
chế mình. Ðừng thêm ngã chấp vào hay lặp lại 
thói quen. Nếu có thể tránh thì hãy ngưng lại. 
Nếu không biết đó là ngã chấp của mình thì 
chúng ta không thể làm được gì hết. Ðiều đó 
còn tệ hơn nữa. Chúng ta phải quán âm nhiều 
hơn! Hãy quán âm nhiều hơn! Hãy quán âm 
nhiều hơn! Âm thanh sẽ tự động tẩy rửa chúng 
ta; không còn cách nào khác. (Thính chúng vỗ 
tay.) Bây giờ quý vị nhận thấy rằng Pháp Môn 
Quán Âm thật sự là vĩ đại! Không có pháp môn 
này, chúng ta không bao giờ rửa được những thói 
quen đời đời kiếp kiếp của mình! 221

22 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa,  
ngày 29 tháng 4 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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1 Pháp Môn Có Thể Gội Rửa Những
Vết Di Truyền Qua Nhiều Thế Hệ 2

Từ thời nguyên thủy nhân loại vẫn tiếp tục 
làm rất nhiều việc xấu. Cho nên muốn 
xóa sạch những chứng tính xấu từ bên 

trong DNA rất khó, nhiều khi chúng ta được sinh 
vào một thân thể đã ghi khắc nhiều tài liệu tốt và 
xấu, mà chúng ta bắt buộc phải thừa kế. Chúng 
ta không thể làm gì được, ngoại trừ qua thiền 
định, chúng ta mới có thể rửa sạch và xóa đi, nhờ 
vậy những tính xấu không còn lưu lại dấu tích gì. 
Nếu mỗi ngày chúng ta xóa bỏ một ít, dấu tích 
của sự phủ định sẽ không còn lưu lại trong các tế 
bào của chúng ta. Sau đó chúng ta mới có thể làm 
những việc tốt. 

Cho dù quý vị có Phật Tánh và có Thượng Ðế 
bên trong, quý vị vẫn phải phấn đấu với những 
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dấu ấn của DNA trong các tế bào của mình. Ðó là 
nguyên nhân quý vị làm việc chậm chạp, bản thân 
không tốt và đôi khi làm những việc phủ định, 
thậm chí ngược lại ý muốn của mình. Ngay cả khi 
chúng ta muốn làm điều tốt, nếu không có thiền 
định hay dùng lực lượng của Thượng Ðế để tẩy 
rửa những vết ấn DNA trong các tế bào, chúng ta 
cũng không làm được gì nhiều.

       Cho nên thế giới mới trở thành như bây giờ. 
Do nhiều người muốn làm việc tốt nhưng không 
thể cưỡng lại được những dấu ấn phủ định, đã sinh 
ra ngay cả trước khi chúng ta bước vào thân thể 
này. Dấu ấn phủ định đã có sẵn tại đó. Bây giờ quý 
vị đã hiểu tại sao cần phải ăn thuần chay và tọa 
thiền, để quý vị không có thêm những vết tích phủ 
định vào trong DNA vốn đã xấu của mình. Quý 
vị đã có đủ những dấu ấn xấu; không cần phải có 
thêm nữa. 
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      Ngay cả việc quý vị không thể thiền lâu, đó 
cũng là do DNA. Có lẽ quý vị có một thân thể chưa 
bao giờ tọa thiền trong tiền kiếp. Có thể từ thời 
ông bà tổ tiên, trong gia đình quý vị chưa ai học 
thiền bao giờ. Hơn nữa, quý vị không được sinh 
vào một gia đình như ấn định, vì ngày nay người ta 
thường uống thuốc ngừa thai và phá thai, v.v... Cho 
nên quý vị phải nhảy vào bất cứ gia đình nào, để rồi 
nhận lấy DNA xấu. Ðành phải chịu thôi. Ðó là tin 
buồn, nhưng tin vui là chúng ta có thể xóa bỏ dấu 
ấn đó bằng cách thiền quán ánh sáng và âm thanh. 

Ðó là lý do chúng ta có mặt tại đây. Hãy tin 
tưởng tôi, tôi không dạy quý vị điều gì mê tín, cũng 
không bảo quý vị phải sùng bái tôi, cúng dường 
tiền bạc cho tôi hay gì cả. Ðiều này chỉ vì lợi ích cho 
chính bản thân quý vị và lợi ích cho thế giới.
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1 Tha Thứ Chính Mình
và Cố Gắng Lần Nữa 2

Trước khi Ðức Phật giáng trần, Ngài đã 
là một vị Phật. Tuy vậy Ngài vẫn phải 
thiền sáu năm. Chúa Giê-su là con của 

Thượng Ðế, nhưng khi đến đây, Ngài phải chạy 
khắp nơi suốt mười hai năm để học hỏi với nhiều 
vị thầy khác nhau và tọa thiền trong sa mạc trước 
khi Ngài có thể ra giảng pháp và trở thành một 
vị Minh Sư hoàn mỹ. Ðó là vì vấn đề của DNA! 
Không phải vì chúng ta tốt hay xấu, chỉ là công 
cụ mà chúng ta thừa kế đôi khi không được như ý 
muốn. Vì vậy, hãy tha thứ chính mình và hãy luôn 
cố gắng. 231

23 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Bangkok, Thái Lan, 
ngày 14 tháng 9 năm 1994 (nguyên văn tiếng Anh)
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Chung ta nen suy nghT khing dinh, 
l~c quan va can dam hon. 

Va roi dieu d6 se trd thanh th6i quen, 
vi nhat iet vi tam ~0. 

-Thanh H.il V6 TtlUQng Sll 



-Thanh HAl VO Thll"ng Sll 
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PHÁT TRIỂN THÂN, KHẨU, Ý 
CÙNG VỚI NHAU

Đôi khi quý vị cảm thấy mình tu hành 
không có tiến bộ và dường như mình 
đang lãng phí thời gian. Quý vị có hiểu 

tại sao không? Bởi vì tu hành bao gồm tu thân, 
khẩu và ý. Ví dụ, trong quá trình tu hành, tư 
tưởng của quý vị tiến triển rất tốt, gột rửa được 
những khái niệm xấu, những tư tưởng không 
trong sạch. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Minh Sư, 
Pháp và Tăng. Quý vị chỉ nghĩ đến việc tu hành 
Pháp Môn Quán Âm, v.v...  
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Trong trường hợp này, ý của quý vị rất tiến 
bộ và “khai hóa”, nhưng rất có thể “thân” của quý 
vị vẫn còn tụt lại ở phía sau, không theo kịp với 
sự tiến bộ của “ý”. Lúc đó, có thể quý vị cảm thấy 
mình tu hành không tiến bộ. Trong vài trường 
hợp khác, thì có thể “thân” và “ý” của quý vị thuần 
khiết, nhưng khẩu nghiệp vẫn chưa sạch. Có 
trường hợp, quý vị đã tịnh khẩu một thời gian, 
không nói chuyện nhiều như trước, nhưng thân 
nghiệp vẫn chưa sạch, nên quý vị cũng không đạt 
được tiến bộ. 

Điều này cũng giống như cha mẹ cùng đi với 
con nhỏ. Cha mẹ đi rất nhanh, còn đứa con thì 
mải mê với cỏ hoa, đá sỏi và dòng suối bên đường, 
mà quên tiến bước. Cho nên cha mẹ phải dừng lại 
để đợi cho đến khi con mình theo kịp. Tình trạng 
của thân, khẩu, ý cũng tương tự như vậy. Nếu có 
mặt nào bị trì trệ, thì hai mặt kia không thể tiến 
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triển. Cả ba phải được quân bình và hòa hợp, thì 
tu hành mới có tiến bộ. 241 

24 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tân Ðiếm, 
Formosa, ngày 22 tháng 8 năm 1986 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Sân Hận Sẽ Gây Chướng Ngại 
Cho Việc Tu Hành

Vì sao khi tu Pháp Môn Quán Âm, đôi khi 
quý vị chỉ nghe được âm thanh mà không 
thấy ánh sáng? Đó là do có trở ngại - máy 

truyền hình bị hư. Cho nên chúng ta phải siêng 
năng tu sửa hàng ngày. Bằng cách nào vậy? Thân, 
khẩu, ý của chúng ta phải trong sạch, không nên 
oán ghét bất cứ ai; nên nhẫn nhục. Bất kể người 
khác đối xử với chúng ta thế nào, chúng ta cũng 
đều phải yêu thương và nhẫn nhịn. Đó là cách 
khắc phục những trở ngại của chúng ta. 

Tại sao có trở ngại? Bởi vì từ trường sân hận 
của chúng ta sẽ biến thành một thứ rất thô tạp 
chắn ngay trước mặt và ngăn cách chúng ta với 
Chân Lý. Mọi chướng ngại là do chúng ta tự tạo 
ra. Khi giận dữ, chúng ta phát ra một từ trường 
đầy khó chịu. Loại từ trường đen tối và dày đặc 



PHÁT TRIỂN THÂN, KHẨU, Ý CÙNG VỚI NHAU •  157

này bao quanh chúng ta như một chướng ngại 
vật, ngăn cách chúng ta với mọi điều tốt lành. Từ 
trường này bao quanh chúng ta như bộ y phục rất 
dơ khiến chúng ta không thể tiếp nối được với từ 
trường tốt. Vì thế chúng ta không thể thấy được 
đất Phật tươi sáng, mà chỉ thấy nghiệp chướng 
đau khổ. 

Cho nên chúng ta phải thanh tịnh hóa thân, 
khẩu, ý và nghiêm trì giới luật để sửa chữa máy 
truyền hình bị hư hỏng của mình, để được xem 
hàng ngày. Máy truyền hình bên ngoài cần phải 
có tiền bạc, dây cáp và chương trình, nhưng máy 
truyền hình bên trong không cần những thứ 
đó. Chỉ cần tu sửa một chút là được. Hàng ngày 
chúng ta phải dùng chiếc máy này, rồi chúng ta sẽ 
trở nên quen thuộc và có thể sử dụng bất cứ khi 
nào chúng ta muốn. 251

25 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Ðài Nam, 
Formosa, ngày 21 tháng 5 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Luôn Giữ Tâm Đơn Thuần 
và Khẳng Ðịnh

C húng ta phải thận trọng với lối sống của 
mình, vì những gì chúng ta nghĩ đều 
tạo ra một điều gì đó. Nếu đó là ý nghĩ 

phủ định, sẽ tạo ra một từ trường phủ định và 
thu hút những điều chẳng lành đến cho chúng 
ta cũng như những người chung quanh, rồi đi 
đâu chúng ta cũng mang theo. Ví dụ, nếu quý vị 
mang theo một túi thuốc độc bị lủng, thì đi đến 
đâu túi thuốc độc này cũng sẽ gây hại cho quý vị 
và những người xung quanh. Tư tưởng xấu còn 
độc hại hơn cả phim ảnh xấu hay bất cứ chất độc 
nào khác. Hãy cẩn thận với những gì chúng ta 
nghĩ. Nếu tư tưởng đó thật sự không tốt, hãy cắt 
bỏ ngay lập tức, niệm Hồng Danh, hướng vào 
bên trong, tịnh hóa bản thân và hưởng thụ sự gia 
trì của Thượng Ðế từng giây từng phút khi quý 
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vị còn sống. Hãy cảm tạ vì mình còn được khỏe 
mạnh, còn được sống, còn có một nơi tốt lành 
để đến, nghỉ ngơi và còn có những người bạn tốt 
như thế này, đặc biệt là có được một người bạn 
tốt như tôi. (Thính chúng vỗ tay.)  

Tôi chưa bao giờ yêu cầu quý vị phải làm bất 
cứ điều gì cho cá nhân tôi. Tất cả những gì tôi 
làm cho quý vị đều miễn phí, tự nguyện và bằng 
tình thương. Quý vị thường hỏi tôi: “Thưa Sư 
Phụ, chúng con phải làm gì để đền đáp công ơn 
của Ngài?” Không, quý vị không cần phải đền 
đáp gì cho tôi cả. Chỉ cần quý vị tịnh hóa, lưu 
tâm việc của mình và để cho tôi làm công việc của 
tôi. Ðiều này rất đơn giản. Vì nếu quý vị cứ nhìn 
vào rác của tôi, quý vị sẽ không thể tiến bộ. Nếu 
quý vị cứ nhìn vào rác của người hàng xóm, thì 
quý vị tự hại mình thôi. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. 
Tôi không cấm quý vị nhìn vào rác của người 
hàng xóm hoặc cấm quý vị làm bất cứ việc gì mà 
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quý vị thích. Có điều quý vị phải nghĩ xem những 
điều đó có lợi cho mình hay không.

Mỗi khi nghĩ điều gì không tốt về ai đó, quý 
vị có cảm thấy dễ chịu không? Không. Ðiều đó đã 
là không tốt rồi. Quý vị không nhất thiết phải tin 
lời tôi nói, quý vị hãy tự mình nghĩ xem. Mỗi khi 
giận dỗi hay nghĩ xấu về một người nào đó, dù ai 
đúng ai sai, thì ai là người khó chịu nhất? Người 
đầu tiên sẽ là chúng ta. Cho nên điều này rất đơn 
giản.

Tuy vậy, tự làm chủ mình cũng rất dễ. Chỉ 
cần luôn luôn tập trung vào bên trong, niệm 
Hồng Danh và cầu nguyện Minh Sư sẽ giúp 
quý vị, giúp quý vị có ngay những ý nghĩ nhân 
từ hoặc thay thế tư tưởng xấu bằng tư tưởng 
từ ái. Ðiều này không có nghĩa là thỉnh thoảng 
quý vị không được tức giận khi quý vị thật tình 
tin tưởng là mình đúng. Nếu quý vị thực sự tin 
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tưởng như vậy, thì hãy bày tỏ ý nghĩ của mình. 
Ví dụ, nếu quý vị tức giận ai, thì hãy nói cho họ 
biết lý do. Nhưng trước hết quý vị phải xét xem 
điều này có đúng không, có hợp lý không và có 
đáng không. Nếu quý vị giận vì bị người đó chọc 
tức, thì hãy nói với họ. Ít nhất cũng cho họ cơ hội 
để giải thích hoặc làm sáng tỏ vấn đề. Ðừng suy 
nghĩ và phán đoán người đó qua kinh nghiệm cá 
nhân của mình, qua đẳng cấp tu hành cao thấp 
của mình hoặc trả thù họ và đi nói với người khác 
về họ, trong khi họ cũng không biết quý vị đang 
nói gì. Rồi người thứ ba còn vô dụng hơn. Người 
đó chỉ ngồi đó lắng nghe toàn là rác rến. Người 
đó cũng không biết gì về chuyện này. Rồi có thể 
người thứ ba lại nói với người thứ tư. Thế là cả 
trung tâm toàn là rác rến.

Ðôi khi quý vị không nói về điều đó, nhưng 
quý vị lại nghĩ về nó, như vậy cũng không tốt. 
Tốt nhất lúc đó quý vị nên cầu nguyện với 
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Thượng Ðế rằng: “Xin hãy lấy chất độc này ra 
khỏi người con.” Nếu không, quý vị sẽ làm mọi 
người chung quanh nhiễm độc. Bởi vì tư tưởng, 
lời nói và hành động đều giống nhau, rất mạnh 
mẽ, nhất là khi chúng ta tập trung tư tưởng. Và 
mệt nhất là những khi nghiệp chướng đến và quý 
vị phải va chạm với một người nào đó. Sáng hôm 
sau, quý vị nhìn vào gương sẽ thấy khuôn mặt của 
mình tối đen. Chất độc bên trong phát ra khiến 
quý vị cảm thấy rất mệt mỏi, già đi rất nhanh và 
không còn tươi tắn nữa. Cho nên hãy giữ mình 
thanh tịnh và khẳng định. Ðó là điều tốt nhất cho 
quý vị. 

Nhiều lúc quý vị không thể tránh được; ví 
dụ, nếu quý vị phải sống chung với người nào 
đó, họ là người gây ra phiền phức khiến cả hai 
đều hiểu lầm nhau, thì quý vị phải giải thích rõ 
ràng với nhau. Nhưng điều này không giống việc 
quý vị nghĩ xấu về người khác khi mà họ không 
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hề biết gì về quý vị và cũng không hề biết quý vị 
đang nghĩ xấu về họ. Hoặc có thể những điều quý 
vị đang nghĩ không đúng sự thật. Cho dù đó là sự 
thật, quý vị cũng không biết việc làm của nghiệp 
quả ra sao. Quý vị không biết Thượng Ðế đã an 
bài điều gì cho người đó hay cho người này hoặc 
với mục đích gì. Quý vị không biết gì cả. Cho 
nên, tốt hơn là hãy ngậm miệng. Hãy ngừng suy 
nghĩ, niệm Hồng Danh và nghĩ khẳng định, bởi vì 
khi nghĩ khẳng định, quý vị không mất mát điều 
chi. Mỗi lần nghĩ phủ định là quý vị thiệt thòi. 
Chỉ vậy thôi. Ðó là tốt cho quý vị, chứ không 
phải do tôi cấm đoán hay Thượng Ðế trừng phạt 
quý vị. Nếu quý vị luôn cố gắng nghĩ tốt về tất cả 
mọi người, thì cuộc sống của quý vị sẽ tốt đẹp hơn 
rất nhiều. 261 

26 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Los Angeles, Hoa 
Kỳ, ngày 5 tháng 7 năm 1997 (nguyên văn tiếng Anh)
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Lưu Ý Ăn Thực Phẩm Tinh Khiết

Q uý vị ăn uống phải cẩn thận để khỏi bị ô 
nhiễm, khiến cho các tế bào và đầu óc bị 
rối loạn, vì tất cả những thứ này sẽ làm 

trở ngại cho sự phát triển tâm linh; chứ không 
phải Thượng Đế để ý chúng ta ăn gì. Nhưng nếu 
thân thể chúng ta bị nhiễm độc bởi các loại độc 
tố hoặc bởi những thức ăn không tinh khiết như 
là thịt hay những sản phẩm có thành phần động 
vật thì các tế bào của cơ thể và đầu óc chúng ta 
cũng sẽ bị ô nhiễm, xáo trộn. Như vậy chúng ta sẽ 
suy nghĩ thiếu sáng suốt hoặc không thể ngồi tĩnh 
lặng để tìm về cội nguồn phúc lạc và trí huệ. 

Nếu chúng ta làm cho các tế bào, não bộ và 
huyết mạch trong người xáo trộn, thì “tâm trí”  
cũng sẽ bị rối loạn theo. Rồi chúng ta không thể 
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suy nghĩ chính xác được nữa. Khi tọa thiền chúng 
ta sẽ trở nên ngứa ngáy, bất an. Thậm chí nếu 
chúng ta có thể ngồi thiền tốt, thì thể nghiệm 
bên trong cũng bị lu mờ bởi những ảnh hưởng 
phủ định từ các độc tố mà chúng ta đã đưa vào cơ 
thể. Vì thế, không phải Thượng Đế để ý quý vị 
ăn thực phẩm gì hay tôi để ý quý vị ăn những gì 
hoặc là khi quý vị ăn một chút thịt thì lập tức bị 
rớt xuống địa ngục. Không phải vậy. Chỉ là nếu 
chúng ta muốn được giống như Thượng Đế thì 
chúng ta phải thận trọng trong mọi việc làm của 
mình; chúng ta phải ăn thức ăn tinh khiết để giúp 
cho thân, khẩu, ý thanh tịnh. 

Tôi không quan tâm quý vị ăn những gì, 
nhưng những gì quý vị ăn vào sẽ ảnh hưởng tới 
sự tu hành, thiền định, tới tâm trạng, tính khí, cá 
tánh, đặc tính và giá trị cuộc đời của quý vị. Mọi 
thứ đều tùy thuộc vào đó. Khi còn sống trong 
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thế giới vật chất thì mọi thứ vật chất vẫn sẽ ảnh 
hưởng chúng ta. Vì lợi ích của chính mình, chúng 
ta phải cẩn thận; ăn những thực phẩm tinh khiết 
– những thức ăn có ít nghiệp chướng, ít đau khổ. 

Thú vật chịu rất nhiều đau khổ; chúng tham 
sống sợ chết, nếu vì chúng ta mà chúng bị buộc 
phải chết sớm, thì dĩ nhiên sự sợ hãi và lòng sân 
hận của chúng sẽ lưu lại trong miếng thịt mà 
chúng ta ăn. Do đó chúng ta cũng trở nên hung 
dữ, bị kích động, bất mãn và đôi khi bạo lực 
giống như cảm giác của loài thú trước khi chết. 271 

27 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Los Angeles, Hoa 
Kỳ, ngày 6 tháng 7 năm 1997 (nguyên văn tiếng Anh)



Thế giới vật chất ít nhiều gì cũng 

ảnh hưởng đến chúng ta. Do đó, 

thực phẩm mà chúng ta ăn vào 

cũng làm ảnh hưởng tới tinh thần, 

thể xác cũng như tâm linh của 

chúng ta; điều này đã được chứng 

minh từ thời xa xưa.
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Hậu Quả Của Sự Ham Muốn Cúng Dường

Bấy giờ, một vị Minh Sư ở Ấn Ðộ có năm 
trăm người đệ tử. Ông là một vị thầy thật 
bình thường, đẳng cấp không cao lắm, 

nhưng ông biết được tương lai. Có lẽ ông ở đẳng 
cấp Thứ Hai. Thường ngày nếu có ai mời ông dự 
tiệc hay cúng dường, ông không bao giờ dẫn đệ tử 
theo. Một ngày kia các đệ tử không chịu nổi nữa. 
Họ nói: “Sư Phụ, mỗi khi có tiệc mời, Ngài chỉ 
đi một mình. Còn chúng con cứ làm việc mãi mà 
không bao giờ được hưởng những vui thú như vậy. 
Nếu lần này Sư Phụ không cho chúng con theo, 
chúng con sẽ bỏ đi.” Thế là lần đó ông dẫn họ theo 
và từ đó trở đi lúc nào ông cũng cho họ đi theo.

Kiếp sau, vị thầy này tái sinh thành một vị 
xuất gia thuần khiết, đẳng cấp cao hơn và nổi 
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tiếng hơn. Mỗi khi ông đi đến đâu cũng có năm 
trăm con hạc bay theo sau. Ðó chính là năm trăm 
người học trò của ông kiếp trước đã không tiêu 
hóa nổi công đức cúng dường của đại chúng vì 
họ không có đủ lực lượng, không đủ trong sạch 
hoặc là không đủ công đức tu hành để hưởng thụ 
những đồ cúng dường đó.

Có sự khác nhau giữa người với người, chứ 
không phải chỉ giữa thầy với trò. Thế nên, tôi đã 
dạy quý vị nên thanh đạm, đừng tham lam quá 
phần của mình. Không nên tiêu xài quá mức mình 
có. Khi cần thiết thì chúng ta lấy dùng. Khi không 
cần đến thì hãy cố gắng đừng lấy. Bằng không 
chúng ta sẽ gặp rắc rối. Có khi chúng ta sẽ mắc 
bệnh, thậm chí mắc cả những chứng bệnh nan y.

Tôi biết có một vị tu hành, lúc nào cũng 
sống dựa vào người khác và lúc nào ông ấy cũng 
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bị bệnh tiêu chảy do dùng đồ cúng dường không 
tinh khiết! Ðôi khi chúng ta nhận quà tặng từ 
người không được trong sạch, chúng ta cũng bị 
ảnh hưởng. Chúng ta có thể không biết những vật 
này sẽ ảnh hưởng tới mình, nhưng nó giống như là 
chúng ta nợ người này người kia điều gì đó. Chúng 
ta chỉ cảm thấy dường như mình bị buộc vào họ 
và không hiểu tại sao mình không thể tách rời 
họ. Ðôi khi là như vậy, đó chỉ là vì chúng ta nhận 
những quà tặng của người đó. (Có người hỏi: Vậy 
thì đối với những người khác, không phải là người 
tu hành, thường tặng quà cho nhau trong cuộc 
sống thì sao?) Tôi đã dạy quý vị cố gắng đừng nhận 
quà nếu không cần thiết và khi có người tặng quà 
cho mình thì quý vị hãy tìm cách tặng họ lại thứ gì 
khác, cho dù đó là người thân của mình. 91

9 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Costa Rica, ngày 
2 tháng 6 năm 1991 (nguyên văn tiếng Anh)
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Tạo Từ Trường Khẳng Định 

Q uý vị ngồi thiền ở nơi nào, thì từ trường sẽ 
lưu lại nơi đó. Bởi vậy lúc nào quý vị cũng 
nên làm việc tốt để được bảo bọc trong từ 

trường tốt. Ngay cả khi nói chuyện về hành thiền, 
về Thượng Đế, về lực lượng Minh Sư và về những 
điều hay, lẽ đẹp cũng sẽ tạo ra từ trường tốt. Cho 
nên khi ngồi thiền, dĩ nhiên quý vị sẽ tạo ra từ 
trường tốt và sẽ được lưu lại ở chỗ đó. Càng ngồi 
thiền ở nơi đó nhiều bao nhiêu, thì từ trường ở nơi 
đó càng dày bấy nhiêu. Càng nói chuyện về những 
điều khẳng định, bức tường từ trường bao quanh 
quý vị càng dày. Và như vậy đồng thanh tương 
ứng, quý vị sẽ thu hút thêm những từ trường tốt 
từ nhiều hướng khác nhau. Cho nên mỗi khi đi 
đến đâu, quý vị cũng mang theo cái gọi là “túi” lực 
lượng, một vòng hào quang của từ trường tốt.

Và càng mang theo nhiều từ trường tốt, quý 
vị càng cảm thấy dễ chịu hơn. Càng cảm thấy dễ 
chịu, quý vị càng nói nhiều về những điều khẳng 
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định, những điều tốt đẹp. Càng nói về những 
điều khẳng định, tốt lành và càng làm nhiều điều 
tốt, thì quý vị càng tạo nên nhiều năng lượng tốt. 
Càng tạo nên nhiều năng lượng tốt, quý vị càng 
cảm thấy dễ chịu và càng làm nhiều điều tốt hơn, 
vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ chấm dứt.

Cho nên đừng bao giờ chìm đắm trong vòng 
từ trường phủ định. Hãy sống trong từ trường 
khẳng định. Tôi biết điều đó rất khó. Bởi vì đôi 
khi người ta kéo quý vị xuống. Nhưng phải cảnh 
giác, phải cẩn thận. Luôn luôn cố gắng giữ tâm 
khẳng định. Hãy nói nhiều và làm nhiều những 
điều khẳng định mà mình có thể. Hãy tự bảo vệ 
mình và rồi quý vị sẽ tạo nên một căn nhà tuyệt 
vời, một căn nhà lưu động, để mỗi khi đi đâu, quý 
vị cũng mang theo ánh sáng, chấn động lực tốt và 
từ trường tốt. Càng mang theo nhiều từ trường 
tốt, quý vị càng thu hút; càng thu hút thì quý vị 
càng có nhiều lực lượng và càng khẳng định. 281 

28 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tam quốc tế tại Los 
Angeles, Hoa Kỳ, ngày 16-18 tháng 12năm 1998 (nguyên văn tiếng Anh)
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Cách Giảm Thiểu 
Ham Muốn Tình Dục

 Vấn:  Thưa Sư Phụ, Ngài có thể khuyên con 
nên làm thế nào để có thể kiềm chế được những 
ham muốn tình dục đáng ghét của mình? Cầu 
Thượng Đế gia trì cho con.

Sư Phụ: Tôi không có kinh nghiệm này. Biết 
không? Có rất nhiều cách chữa trị. Nhưng đa số 
mọi người khi ăn thịt uống rượu quá nhiều, sẽ 
khơi dậy nhiều thú đam mê trong họ. Chúng ta 
đã có đủ cái gọi là thú tính trong người rồi, vì thế 
chúng ta làm nhiều điều giống như loài vật. Điều 
này chúng ta không thể kiềm chế được. Vì chúng 
ta thừa kế tánh chất của thú vật khi còn sống tại 
thế giới này, một phần là vì chúng ta có thân thể 
này.
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Cho nên bây giờ, nếu muốn kiềm chế sự đam 
mê đó, chúng ta phải giảm bớt những thức ăn có 
độc tố và kích thích, đại khái như vậy. Có những 
loại thực phẩm làm gia tăng dục tính. Có người 
tìm kiếm những thứ này. Có một số người như 
vậy. Vì vậy các vua xưa kia thường ăn những món 
ăn đặc biệt, bởi vì họ có nhiều thê thiếp. 

Có nhiều thực phẩm kiềm chế sự ham muốn 
dục tính. Bước đầu là hoàn toàn thuần chay, 
không trứng, không cá, không rượu, không dùng 
chất độc hại. Có nhiều thứ mà người bình thường 
chúng ta phải trả giá cao để mua, đều là chất độc. 
Tôi thường tự hỏi tại sao người ta bỏ ra nhiều tiền 
như vậy để tự đầu độc mình. Nhưng dù sao, đó là 
sự lựa chọn và ý muốn cá nhân của họ.

Cho nên, nếu quý vị hỏi tôi làm sao để giảm 
dục tính của mình, có nhiều cách để làm. Quý vị 
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hãy chuyển sang thuần chay, ăn uống đơn giản, 
không ăn quá nhiều dầu và gia vị kích thích, đại 
khái vậy. Uống nhiều nước lọc. Ðừng uống rượu 
sâm banh! Rượu sâm banh là thứ tệ nhất, chỉ 
dành riêng cho ngày cưới. Quý vị biết hả? Tôi 
không biết. Tôi chỉ nghe nói vậy thôi. Tôi không 
biết. Người ta nói như vậy.

Nhưng đơn giản nhất là hãy bận rộn, làm 
những việc có ý nghĩa, giúp đỡ người khác; rồi 
quý vị sẽ quên đi vấn đề của mình. Tôi cũng 
không biết tại sao quý vị lại có thời giờ để nghĩ 
tới sự ham muốn này. Tôi tin rằng những đam 
mê giới tính của quý vị sẽ tự biến mất nếu quý vị 
thức suốt đêm và đọc sách như tôi (Thính chúng 
cười và vỗ tay), vì tình dục rất sợ làm việc. 

Hãy làm một việc gì đó, thế giới này có rất 
nhiều đau khổ, hãy tình nguyện làm vài việc 
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trong những lúc nhàn rỗi. Hãy cảm nhận sự khổ 
đau của đồng loại, hòa mình vào sự cống hiến và 
niềm vui, một niềm vui thuần khiết trong công 
việc phụng sự những người đau khổ này. Mang 
hạnh phúc thanh cao đến cho tha nhân. Điều đó 
cũng sẽ mang lại hạnh phúc thanh cao đến cho 
quý vị. 

Có thể quý vị đã đọc quá nhiều tin tức nhảm 
nhí, thiếu lành mạnh. Bây giờ đừng đọc nữa. 
Hãy chuyển sang đọc các loại sách thánh hiền. 
Đọc Thánh Kinh, đọc kinh điển Phật giáo, đọc 
Kinh Koran, đọc bất cứ thứ gì về đời sống thánh 
thiện mà quý vị có, được không? Sách của Ấn Độ 
giáo, bất cứ sách nào quý vị thích, sách tập yoga, 
giáo lý của các bậc thánh hiền; có rất nhiều sách 
để đọc. 291 

29 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi thuyết giảng tại Tân Gia Ba, 
ngày 10 tháng 1 năm 1995 (nguyên văn tiếng Anh)



K ết hôn cũng được, nếu việc này không 
cản trở sự tu hành của quý vị. Và tình dục 
cũng không sao, miễn là nó không gây 
phiền phức và làm trở ngại sự tiến bộ của 
quý vị. Nhưng thường thì có ảnh hưởng, vì 
đầu óc chúng ta không thể chế ngự được 
điều này. Kinh nghiệm tình dục quá mãnh 
liệt khiến con người khó có thể kiềm chế 
được. Đó là lý do hầu hết các Minh Sư 
đều khuyên đệ tử của họ tránh xa tình 
dục. Cũng như rượu vốn là một chất độc, 
nhưng nếu quý vị uống một chút, rượu 
không thể giết chết quý vị hoặc đưa quý 
vị xuống địa ngục; nhưng nếu bây giờ quý 
vị uống một ít, ngày mai quý vị sẽ uống 
nhiều hơn, rồi sau đó quý vị sẽ hủy hoại cơ 
thể, trí óc và tinh thần của mình. Cho nên 
Minh Sư nói: “Hãy tránh xa rượu.” Không 
phải vì Minh Sư độc đoán hay ức chế người 
khác, mà  Ngài biết điều gì là tốt và điều 
gì không tốt. Tuy vậy quyền lựa chọn vẫn 
là ở chúng ta.
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ĐỌC SÁCH VÀ NGHE BĂNG THUYẾT PHÁP 
CỦA SƯ PHỤ LÀ LIỀU THUỐC BỔ TÂM LINH 

TỐT NHẤT

Đọc sách của Sư Phụ mỗi ngày không 
khác gì đi dự buổi thuyết pháp của Sư 
Phụ. Điều đó mang lại cho quý vị sự 

gia trì và khai mở trí huệ. Nếu được quý vị cũng 
nên thường xuyên nghe băng thuyết pháp của 
Sư Phụ. Ví dụ, nếu quý vị ngủ không được hoặc 
có vấn đề làm quý vị lo lắng, thì nên mở băng 
thuyết pháp của Sư Phụ. Nếu trước khi đi ngủ, 
quý vị đọc sách hoặc nghe băng thuyết pháp của 
Sư Phụ, thì khi thức dậy quý vị sẽ cảm thấy khác 
hẳn. Cũng có thể dùng sách của Sư Phụ làm gối 
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ngủ. (Có người hỏi: “Chúng con có được phép 
làm như vậy không?”) Ðược, càng ngày trí huệ 
của quý vị sẽ càng khai mở. (Thính chúng cười. 
Có người hỏi: “Chúng con có bị Long Thần Hộ 
Pháp đánh không?”) Không. (“Nhưng trong kinh 
Phật có nói không được lấy kinh điển làm gối 
ngủ.”) Tôi nói được là được. Tôi là Minh Sư tân 
thời. (Thính chúng cười.)

Người thời nay thời giờ rảnh rỗi rất hiếm, 
dùng sách của tôi làm gối ngủ có thể giúp quý vị 
học hỏi tốt hơn. Sau khi đọc sách của tôi xong, 
thường thì quý vị không nhớ được bao nhiêu. 
Nhưng nếu dùng những quyển sách này làm gối 
ngủ, quý vị sẽ nhớ được nhiều hơn, vì vị Minh 
Sư sẽ dạy quý vị. Vả lại lúc quý vị ngủ thì dễ 
dạy hơn, vì đầu óc sẽ ít bướng bỉnh hơn. (Thính 
chúng cười.) Tôi sẽ đào nhiều lỗ trong não bộ của 
quý vị và đi vào nhanh hơn. Ðương nhiên quý vị 
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vẫn cần phải đọc sách; nếu chỉ dùng sách làm gối 
ngủ thôi, thì cũng vô ích. Mỗi ngày quý vị nên 
đọc một chương ngắn. Không nhất thiết phải 
đọc quá nhiều trong một lần. Nếu thích quý vị 
cũng có thể đọc hết cả quyển sách trong một lần. 
Tuy nhiên, mỗi ngày quý vị vẫn cần đọc ít nhất 
là một đoạn. Hàng ngày thân thể chúng ta cần 
có thực phẩm và tương tự vậy, tinh thần chúng ta 
cũng cần được nuôi dưỡng. Quý vị cũng có thể 
nghe băng của Sư Phụ, như vậy sẽ giúp quý vị tu 
hành tiến bộ nhanh chóng hơn. Quý vị tiến bộ 
chậm quá! 301 

30 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tân Ðiếm, Formosa, ngày 6 tháng 9 
năm 1987 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Chân Nghĩa Của “Bát Quan Trai Giới”

Nếu suốt ngày suốt đêm quý vị đều không 
có thời giờ, thì lúc ngủ có thể nghe băng 
của Sư Phụ. Hãy để vị Minh Sư nói 

chuyện trong lúc quý vị ngủ, như vậy quý vị cũng 
được ảnh hưởng. Chúng ta phải tận dụng bất cứ 
phương tiện sẵn có nào để giúp mình tu hành. 
Người thời nay không có thời giờ để tu hành, hơn 
nữa bên ngoài lại bị ảnh hưởng bởi lực lượng của 
Ma Vương. Ma Vương nhìn không giống ma quỷ 
như chúng ta nghĩ. Lực lượng của Ma Vương là 
bầu không khí do chúng ta tạo ra – giống như 
bầu không khí của bom nguyên tử hay phóng xạ. 
Những từ trường này ảnh hưởng rất nhiều đến 
chúng ta. 

Nếu có thể, mỗi tuần nên để bao tử trống 
một ngày. Ðây là điều chúng ta nên làm. Nếu 
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không làm được, thì hãy để đầu óc mình trống 
một ngày. Phật giáo gọi đây là Bát Quan Trai Giới. 
Quý vị có biết Bát Quan Trai Giới nghĩa là gì 
không? Ðể bụng trống và đọc kinh vẫn chưa đủ. 
Tu Pháp Môn Quán Âm là thực hành Bát Quan 
Trai Giới đích thực. Chúng ta phải dùng âm lưu 
để rửa sạch nghiệp chướng và những ảnh hưởng 
bên ngoài của mình. Như vậy chúng ta mới có thể 
tận dụng mọi cơ hội mình có để tu hành. Bất cứ 
lúc nào, chúng ta cũng phải tu hành. Lúc ngủ, quý 
vị có thể tu hành bằng cách mở băng của Sư Phụ. 
Trên xe buýt, quý vị cũng có thể tọa thiền, nghe 
băng hoặc đọc sách của Sư Phụ. Ðiều này sẽ giúp 
quý vị tu hành tiến bộ nhanh hơn. 301 

30 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tân Ðiếm, Formosa, ngày 6 tháng 9 
năm 1987 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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BÁT QUAN TRAI GIỚI

1.  Không sát sinh.
2. Không trộm cắp.
3. Không tà dâm.
4. Không nói dối.
5. Không uống rượu.
6. Không tham gia nhảy múa, ca hát, đánh đàn, 

xem múa hát, trang phục cầu kỳ, trang điểm 
hoặc dùng nước hoa.

7. Không nằm giường quá cao và thoải mái.
8. Không ăn sau 12 giờ trưa. 



Xem băng thuyết pháp giúp cho đầu 
óc lắng dịu và giải tỏa được nhiều thắc 
mắc của quý vị trước khi tọa thiền. 
Việc làm này giúp ích rất nhiều. Ðừng 
nghĩ rằng điều đó là vô ích rồi cứ chạy 
vòng quanh làm những việc khác. 
Nghe băng Tán Phật hay băng thuyết 
pháp sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều 
cho dù có lúc quý vị không thật sự chú 
tâm. Nhưng đôi lúc quý vị sẽ chú tâm 
vì có vài câu nói sẽ bất chợt làm quý vị 
tỉnh ngộ hay làm tinh thần quý vị lắng 
dịu. Nếu chú tâm theo dõi bài giảng 
trên màn ảnh, chắc chắn sẽ giúp ích 
cho sự thiền định của quý vị.
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Thuốc Bổ Đôi Khi Cần Thiết 
 Cho “Mùa Ðông” Của Sự Tu Hành

Trên bước đường tu hành đôi lúc chúng 
ta gặp phải những khó khăn, chẳng 
hạn như mỗi khi trời đông giá lạnh, 

thì chúng ta cảm thấy trong người khó chịu. 
Dường như việc giữ giới luật có phần khó khăn 
và lòng tin của chúng ta cũng không kiên định 
lắm. Dường như chúng ta tu hành thoái bộ hay 
đứng yên một chỗ và cảm thấy rất buồn bực. Ðó 
gọi là “mùa đông của sự tu hành.” Khi tu hành 
suôn sẻ chúng ta gọi đó là “mùa xuân” hay “mùa 
hè”. Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông đều 
có điểm khác biệt riêng của từng mùa và trong 
việc tu hành cũng có những sự khác biệt tương 
tự như vậy. Chúng ta không thể ngày nào cũng 
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giống nhau. Vì vậy có những lúc chúng ta làm 
lỗi, muốn bỏ, không muốn tu hành hoặc cảm 
thấy tu hành không có gì thú vị. Chúng ta có thể 
cảm thấy chán nản, nhưng không biết nguyên 
nhân. Đây là đặc tính “mùa đông của sự tu hành.” 
Những lúc như vậy, chúng ta phải mau đi kiếm 
thuốc bổ để tự bồi dưỡng cho mình. 

Ví dụ, khi mùa đông lạnh lẽo, nếu cảm thấy 
trong người không khỏe, chúng ta có thể đến gặp 
bác sĩ đông y để mua thuốc bổ. Ngoài ra, chúng 
ta có thể ăn thêm thực phẩm bổ dưỡng hay mỗi 
ngày ăn thêm một bữa nữa để tăng cường đủ sức 
khỏe cho tới khi mùa xuân đến. Mùa xuân chúng 
ta không ăn nhiều như vậy, còn mùa hè ăn rất ít, 
nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu, không mệt mỏi hay 
buồn bã nhiều như lúc mùa đông.
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Khi tu hành không thuận lợi thì cũng giống 
như khung trời mùa đông. Nhưng một thời gian 
sau chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Khi ở trong 
giai đoạn “mùa đông của sự tu hành”, chúng ta dễ bị 
hoang mang, bỏ tu hoặc bị gạt gẫm. Có thể chúng 
ta sẽ cảm thấy chán nản, không tiến bộ, không thích 
tu hành hoặc có những trường hợp không vừa ý, 
trục trặc xảy ra. Tuy nhiên, nên biết rằng sau một 
thời gian mọi việc cũng sẽ yên ổn. Trong thời gian 
đó dù có lỗi lầm, tu hành thoái bộ hay mất niềm tin, 
cũng nên tự tha thứ cho mình. Nếu có thể được, 
nên mau mau lấy “thuốc bổ” uống! Chẳng hạn 
như tham dự bế quan, đi gặp Sư Phụ, gặp đồng tu 
thường xuyên hơn, đi cộng tu nhiều hơn, đọc thêm 
sách của Sư Phụ hay nghe thêm băng, v.v... Tất cả 
những thứ này là “thuốc bổ tâm linh” cho chúng ta. 
Sau khi uống vào chúng ta sẽ cảm thấy khỏe khoắn 
hơn. Rồi chúng ta có thể tiếp tục tu hành cho tới 
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khi “mùa xuân” đến. Vào “mùa xuân” chúng ta sẽ 
cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không cần “thuốc bổ” 
nhiều như vậy nữa. 311

31 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất quốc tế tại Tây Hồ, 
Formosa, ngày 13-18 tháng 2 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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THỜI GIAN TỐT NHẤT ĐỂ TỌA THIỀN

Tôi nghĩ tọa thiền vào buổi sáng là tốt nhất, 
rất dễ có thể nghiệm và thấy được ánh sáng, 
vì lúc đó đầu óc chúng ta tương đối tỉnh 

táo sau khi đã được ngủ đầy đủ. Sau khi ngủ vừa đủ 
mà còn muốn ngủ thêm chút nữa, lúc đó ngồi thiền 
là tốt nhất. Dĩ nhiên, đó cũng là lúc khó thức dậy 
nhất, như lúc chúng ta ăn chưa hoàn toàn no, vẫn 
còn muốn ăn thêm chút nữa. Giờ phút đó thức dậy 
ngồi thiền là tốt nhất. 
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Sau một đêm nghỉ ngơi, nhiều khó khăn, 
trở ngại và nghiệp chướng đều đã được rửa sạch. 
Những ấn tượng và ảnh hưởng không tốt từ ngày 
hôm trước đã được tẩy rửa và quên sạch! Bao 
nhiêu nhân quả đã được trang trải trong giấc mơ, 
cho nên buổi sáng khi thức dậy chúng ta rất tươi 
tắn. Vì thế, lúc ngồi thiền rất dễ thấy ánh sáng và 
dễ câu thông với phẩm chất cao đẳng bên trong 
chúng ta. 

Có một số người làm việc ban đêm, ban ngày 
ngủ. Tùy theo hoàn cảnh, nhưng quý vị nên tọa 
thiền sau khi thức giấc. Nếu bảy giờ thức không 
nổi thì chín giờ, nhưng tối thiểu vẫn phải ngồi 
thiền một lúc, bằng không đầu óc sẽ không ổn 
định; những điều tốt chúng ta sẽ cho là xấu hoặc 
ngược lại. Chúng ta sẽ dễ bị ô nhiễm bởi nghiệp 
chướng của người khác và bị kéo xuống. Ðẳng 
cấp sẽ bị rớt rất nhanh, cho dù không bị rớt thì 
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cũng rất khó tiến bộ. Chúng ta sẽ không có được 
tâm trạng vui vẻ và làm bất cứ việc gì cũng không 
thuận lợi lắm. Nếu có người làm lỗi với mình, 
chúng ta cũng không thể dễ dàng tha thứ và điều 
gì cũng không thể suy nghĩ thông suốt. Do đó tọa 
thiền rất quan trọng. 321 

32 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 12 tháng 4 năm 1992 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Mỗi ngày chúng ta đều phải tọa 

thiền, cả buổi sáng lẫn buổi tối, dù 

là xuất gia hay tại gia. Chúng ta tọa 

thiền vào buổi sáng để có thể đối 

diện với những món quà nhơ bẩn 

trong ngày. Buổi tối chúng ta tọa 

thiền để được bảo vệ và đêm ngủ 

được bình an, để có thể rửa sạch từ 

trường bị ô nhiễm trong ngày.
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Làm Cách Nào Ðể Tập 
Thói Quen Thiền Sáng Sớm

 Vấn:  Con có thể làm gì để thiền được mỗi 
ngày nếu không có đủ thời gian trong ngày?

Sư Phụ: Quý vị không thức giấc nổi à? Tôi 
cũng vậy. Không ai muốn thức giấc khi đang nằm 
trong chiếc giường ấm áp, nhưng rồi chúng ta 
phải cố gắng. Giả sử quý vị có việc làm, phải thức 
dậy để đi làm việc, thì cũng phải dậy. Vì hai ngàn 
Mỹ kim một tháng mà quý vị thức giấc vào lúc 
năm giờ sáng mỗi ngày. Nhưng vì Thượng Ðế thì 
quý vị không thức giấc nổi! Vậy tôi phải làm sao? 
Quý vị phải đặt thứ tự ưu tiên cho mình. Có thể 
dậy sớm hơn thường lệ một chút, rồi sau này sẽ 
quen.
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Ví dụ nếu thức dậy lúc ba giờ sáng là sớm 
quá, thì đừng dậy lúc ba giờ. Nếu bình thường, 
năm giờ sáng quý vị phải thức dậy để đi làm, thì 
ngày đầu tiên quý vị hãy thức dậy lúc năm giờ 
kém hai mươi hoặc thậm chí là năm giờ kém 
năm phút cũng được. Ngày hôm sau hay một 
tuần sau, thì dậy lúc năm giờ kém mười phút. 
Hãy để mình quen với ý định đó, rồi tự thưởng 
cho mình thật nhiều. Tự nói với mình rằng: 
“Nếu hôm nay ngươi thức sớm, ta sẽ thưởng 
cho ngươi gấp đôi bánh bagel hay có thêm một 
ly cà phê”. Ðầu óc thích điều gì thì chúng ta tự 
thưởng cho mình điều đó.

Quý vị cũng phải thương bản thân mình, 
vì dù sao cũng chỉ có một nhục thể này thôi và 
nhiều lúc chúng ta rất mệt mỏi. Chúng ta làm 
việc cực nhọc tám hay mười tiếng mỗi ngày, chỉ 
để bộ máy này hoạt động. Rồi nhiều khi còn 
phải quan tâm đến những công việc khác trong 
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gia đình như vợ, con, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm, 
thân quyến, v.v... Chúng ta thật sự đòi hỏi thân 
thể này quá nhiều. 

Cho nên, đương nhiên nếu buổi sáng quý vị 
không thể thức dậy sớm để thiền thì hãy tha thứ 
cho mình. Ðừng khắt khe với mình quá mức, mà 
hãy từ từ huấn luyện mình. Xem truyền hình ít 
lại và đi ngủ sớm hơn một chút để sáng ngày hôm 
sau có thể thức dậy được. Những hoạt động mà 
quý vị thường làm quá nhiều trước đây để tiêu 
khiển thời gian nhàm chán của mình, bây giờ hãy 
dùng thời gian đó để biết về Thượng Ðế. Chỉ cần 
biết sắp xếp thời giờ là được.

Tôi cũng rất bận rộn. Quý vị sẽ không ngờ; 
trông tôi ngồi đây xinh đẹp vậy mà cũng rất bận 
rộn. Nhiều lúc tôi muốn thức dậy sớm cũng khó. 
Nhưng quý vị phải để đồng hồ báo thức. Ðôi khi 
phải như vậy.
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Trong truyền thống Ấn Ðộ thời xưa, có một 
vị Phật, ông có thể thức suốt đêm, nhưng lại ngủ 
ngồi thay vì ngủ nằm; thành thử cũng vậy thôi. 
(Thính chúng cười.) Ðồng tu chúng ta cũng vậy. 
Khi dự bế quan, họ ngồi đó trông có vẻ rất hay, 
nhưng họ ngồi đủ kiểu. (Sư Phụ khôi hài gục đầu 
qua một bên làm điệu bộ của người ngủ gật.) Cho 
nên không thành vấn đề. Cứ cố gắng hết mình, 
điều đó mới là đáng kể. Vị Phật này ở Ấn Ðộ có 
tóc dài giống như tôi, ông cột tóc lên trần nhà. 
Tôi không nói đùa! Về sau ông thành Minh Sư 
bởi vì ông cố gắng rất nhiều. Ông ấy cột tóc lên 
trần nhà nên mỗi khi gục đầu xuống là: “Ô! Úi 
cha!” (Thính chúng cười.)

Tôi không nói quý vị để tóc dài và làm giống 
vậy. Nhưng hãy tìm cách cho riêng mình. Như 
là dậy sớm; ví dụ, ban đầu tôi phải để một bình 
nước đá bên cạnh. Khi chuông đồng hồ reng, tôi 
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với tay ra lấy nước đá tạt vào mặt: Ồ! Nước đá 
thấm ướt quần áo, chỉ còn có cách là phải nhảy ra 
khỏi giường.

Quý vị không cần phải làm như vậy; quý vị 
có cách riêng của mình. Nhưng mỗi khi quý vị 
muốn làm việc gì, thì quý vị sẽ làm được. Hãy tin 
rằng mình sẽ làm được, bởi vì quý vị là Thượng 
Ðế. Ðối với Thượng Ðế, không có gì là không 
làm được. Hãy nhớ rằng quý vị có Thượng Ðế 
bên trong, chứ không phải ai khác. Đừng nghe 
theo lời đầu óc và bộ não của mình; đó chỉ là bộ 
máy điện toán. Ðầu óc sẽ nói rằng “À, hãy ngủ đi. 
Giấc ngủ rất tốt cho anh.” Nhưng đó không phải 
là tiếng nói của Thượng Ðế. Thượng Đế không 
nói vậy. 331 

33 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Auckland, Tân Tây  
Lan, ngày 27 tháng 4 năm 2000 (nguyên văn tiếng Anh)



Buổi sáng còn rất yên tịnh. Từ 

ba tới sáu giờ, đa số mọi người 

đều đang ngủ: không xe cộ, không 

tiếng ồn, không trẻ con và không 

có tiếng điện thoại reng. Hơn nữa, 

sau một đêm nghỉ ngơi, đầu óc quý 

vị cũng thư thái, cơ thể vẫn chưa 

hoạt động hoàn toàn. Cho nên quý 

vị ngồi thiền dễ hơn, có thể được 

nhập định, nghĩa là lên thiên đàng 

càng lúc càng mau. 
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Biến Hai Tiếng Rưỡi Đồng Hồ 
Thành Vô Thời Gian

H ai tiếng rưỡi đồng hồ tọa thiền mà quý 
vị đầu tư mỗi ngày, sẽ có hiệu quả lâu 
dài đến hàng ngàn năm; bởi vì giây 

phút bước vào sự vô tận trong lúc tọa thiền, thời 
gian sẽ dừng lại. Ðó không phải chỉ là hai tiếng 
rưỡi, mà là hàng ngàn năm, hàng thiên niên kỷ 
tiến hóa và phát triển. Quý vị bước vào một vùng 
thời gian và không gian khác. Nhờ vậy quý vị 
được nạp điện và được thay đổi khi quý vị quay 
trở về, cho nên quý vị không nhất thiết phải trở 
lại vào kiếp sau để được sửa đổi hoặc được là 
chính mình. Bởi vì mỗi người chúng ta được sinh 
ra, mục đích là học hỏi để tìm lại chính mình. 
Chỉ vậy thôi. Nếu không học trong kiếp này 
chúng ta phải học vào kiếp sau, kiếp sau và kiếp 
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sau nữa. Cho nên, nếu bây giờ có thời giờ, chúng 
ta hãy tọa thiền mỗi ngày hai tiếng rưỡi. Ðó có 
nghĩa là chúng ta đang làm việc này cho hàng 
triệu năm. Mỗi hai tiếng rưỡi đồng hồ mà hàng 
ngày quý vị tọa thiền, đừng nghĩ rằng đó chỉ là 
hai tiếng rưỡi và cũng đừng nghĩ như vậy là quá 
nhiều. Mỗi phút quý vị ngồi xuống tượng trưng 
cho một kiếp. Bởi trong sự vô tận này, không có 
gì là hai tiếng rưỡi hay một phút. Nó luôn là vĩnh 
hằng. Chúng ta tính thời gian chỉ vì bị mắc kẹt 
trong thời gian, nên lúc đó chúng ta thấy nó là 
thời gian. Một khi chúng ta ra khỏi thời gian rồi, 
thì không còn thời gian nữa.

Thời gian tọa thiền rất quý báu. Đó là hàng 
trăm triệu ức năm tiến hóa ép lại với nhau, giống 
như vi mạch trong máy điện toán. Chỉ là một vi 
mạch nhỏ xíu như vậy mà chứa được hàng ngàn, đôi 
khi cả hàng triệu tin tức. Cho nên, không phải kích 
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thước, không phải thời gian và cũng không phải con 
số mà chúng ta thông thường biết đến. Thời gian tọa 
thiền là một khoảng thời gian và không gian hoàn 
toàn khác. Do đó, càng đi vào khoảng trống vô thời 
gian, vô không gian này (cười) thì càng tốt cho quý 
vị. Càng hiểu biết được chính mình, quý vị càng 
được tự do. 341 

34 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền ngũ quốc tế tại Trung tâm 
Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn, ngày 9 tháng 5 năm 1998 (nguyên văn tiếng Anh)



N ếu thiền càng nhiều, cuối cùng 

chúng ta sẽ biết rằng mình không 

cần gì cả. Mỗi ngày là một phép 

lạ, chúng ta càng ngày càng sung 

sướng hơn và càng có tình thương 

hơn. Ðó là món quà tốt nhất mà 

Thượng Ðế ban cho chúng ta. 
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Bí Quyết Thiền Được Lâu 
và Không Cảm Thấy Mệt

Chúng ta nên làm gì nếu muốn thiền lâu 
và không cảm thấy mệt? Bí quyết là: 
ít nói, đừng nhìn chung quanh, đừng 

nghĩ chuyện tốt xấu của người khác và chỉ niệm 
Hồng Danh hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong 
ngày. Nếu quý vị cảm thấy bất an trong lúc thiền 
quán âm thì hãy niệm Hồng Danh vài phút rồi 
sau đó quán âm lại. Đừng để ý khi cảm thấy bộ 
phận nào của thân thể bị tê cứng hay đau nhức! 
Khi trong trạng thái nhập định, quý vị sẽ có cảm 
giác như toàn thân không còn hiện hữu. Do đó, 
đừng cử động. Khi thiền quán âm mệt rồi thì hãy 
đổi tư thế và quán ánh sáng. Hai chân của quý 
vị sẽ rất cảm kích, vì nó bị đau nhiều và đầu thì 
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bị căng trong tư thế quán âm vừa rồi. Khi đó, 
nếu quý vị đổi tư thế và quán ánh sáng, sẽ cảm 
thấy thoải mái hơn nhiều. Vì vậy, nên luân phiên 
quán ánh sáng và quán âm thanh, cả hai sẽ trợ 
giúp lẫn nhau và quý vị có thể thiền lâu không 
mệt. 

Một số đồng tu chúng ta có thể thiền suốt 
đêm, vì họ luân phiên quán ánh sáng và quán âm 
thanh. Nhưng đừng thay đổi quá thường xuyên, 
cứ năm phút lại đổi tư thế, như vậy sẽ vô dụng. 
Ngồi trong một tư thế càng lâu càng tốt. Ánh 
sáng và âm thanh sẽ trợ giúp lẫn nhau. Khi quán 
ánh sáng quá lâu, đôi khi quý vị cảm thấy mệt 
mỏi và đau nhức thì có thể đổi tư thế và quán 
âm thanh. Rồi quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn 
nhiều, vì cảm thấy như có một điều gì đó để 
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nương tựa. Bí quyết thiền định này nhiều người 
không biết. 351 

35 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 13-18 tháng 2 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Tọa thiền cũng là một loại phần 

thưởng, vì khi chúng ta có thể ngồi 

xuống, chúng ta thật sự vì muốn 

được trí huệ mà ngồi, thì cho dù có 

đạt thể nghiệm hay không, đó cũng 

là một phần thưởng rồi.
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NẾU GẶP CHƯỚNG NGẠI TRONG LÚC THIỀN

Nếu ở nhà quý vị bị chướng ngại, như 
cảm thấy chúng sinh vô hình đến quấy 
nhiễu, khiến quý vị không thiền được 

hoặc nếu cảm thấy khó chịu hay bất an, thì có 
hai giải pháp. Quý vị có thể mở băng thuyết 
pháp của tôi, băng nhạc hay băng Tán Phật. 
Ðừng để phía sau chỗ ngồi, để phía trước và mở 
nhỏ. Ðừng bao giờ để thiết bị gì ở phía sau lưng, 
vì sự chú ý sẽ bị kéo ra sau và quý vị sẽ khó tập 
trung ở phía trước. Không phải là không được, 
mà là không tốt cho quý vị. Luôn để băng thâu 
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âm, máy truyền hình, nhạc hoặc những thứ mà 
quý vị muốn nghe ở phía trước, kể cả điện thoại, 
máy fax hoặc bất cứ thiết bị gì. Nếu quý vị phải 
ngồi trong văn phòng làm việc, hãy ngồi đối diện 
với máy. Nếu thiết bị đó có reng thì cũng reng ở 
phía trước, sẽ không kéo sự chú ý của quý vị ra 
phía sau, rồi sẽ rất khó kéo sự chú ý trở lại phía 
trước. Nếu nghe điện thoại, thì nên nghe tai 
phải. Hãy tập thành thói quen, đừng nghe bằng 
tai trái. Bất cứ thiết bị gì kéo sự chú ý sang bên 
trái hoặc ra phía sau đều không có lợi cho quý 
vị. Quý vị hãy nhớ kỹ điều này. Ðây là điều thứ 
nhất. Ðiều thứ hai là quý vị có thể niệm Hồng 
Danh lớn tiếng khi cần thiết hoặc mỗi ngày niệm 
khoảng một tiếng đồng hồ cho tới khi tình hình 
khả quan hơn. 

Còn một phương pháp phòng ngừa khác 
nữa, nếu quý vị cảm thấy sợ hãi, đôi khi có cảm 
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giác chúng sinh vô hình đang ở chung quanh 
hay ở phía sau hoặc nếu quý vị bị ma nhập trước 
khi tu với tôi và quý vị vẫn còn sợ, thì có thể để 
hình của tôi thành một vòng tròn quanh chỗ 
ngồi. Quý vị có rất nhiều hình; không nhất thiết 
phải là hình lớn, hình nhỏ thôi. Hình lớn nhỏ 
không quan trọng, người mới quan trọng. Dù là 
hình nhỏ cũng được, hãy xếp thành vòng tròn 
chung quanh quý vị. Truyền thống Mạn Đà La 
(Mạn Đà La: vòng tròn vũ trụ) của Tây Tạng là 
phần còn lưu lại của phương pháp này. Họ luôn 
vẽ một vòng tròn. Truyền thống này bắt nguồn 
từ khi vị thầy dạy họ ngồi trong một vòng tròn 
với vài món đồ mà vị thầy đã gia trì và tặng họ 
làm kỷ niệm. Họ để quanh mình tất cả tình 
thương và lực gia trì của người thầy. Sau này họ 
kiểu cách hơn, thêm vào đủ thứ khác, nào là hoa, 
nhang đèn, cát, màu sắc, v.v... 
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Quý vị có thể làm bất kỳ điều gì quý vị 
thích, miễn sao cảm thấy thoải mái, an toàn và 
được che chở. Hãy để hình tôi chung quanh, 
đồng thời có thể để hoa nếu muốn, để nhang, 
đèn cầy hay bất cứ vật gì cũng được. Nhưng 
đừng để khói bay nhiều quá, rồi quý vị sẽ bị ho 
hoài. (Thính chúng cười.) Hương nhang và khói 
đèn cầy mặc dù rất lãng mạn và trông có vẻ tu 
hành, nhưng nhiều lúc cũng làm quý vị khó chịu. 
Sau đó quý vị sẽ bị đau cổ hoặc nghẹt thở. Ðó là 
một phản ứng phụ lâu dài và không tốt. Nhưng 
nếu quý vị chịu nổi thì không sao. Tôi không 
cấm cản điều gì trong việc tu hành, miễn sao làm 
quý vị cảm thấy dễ chịu là được. 

Thậm chí quý vị cũng có thể lần tràng hạt 
hoặc tụng kinh hay làm bất kỳ điều gì khác. 
Nhưng sau đó quý vị lại quá bám víu vào thói 
quen lần tràng hạt đó và quên tập trung vào đây. 
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(Sư Phụ chỉ vào mắt huệ của Ngài.) Gọi đầu óc 
quay trở lại rất khó. Mỗi ngày chúng ta đã bám 
víu quá nhiều vào thế giới bên ngoài rồi. Sáng 
sớm thức dậy là phải rửa mặt, đánh răng, trang 
điểm hay thắt cà vạt. Như vậy cũng đã hướng về 
vật chất nhiều lắm rồi. Khi làm việc, quý vị nghĩ 
về tiền bạc và thậm chí lúc về nhà vẫn nghĩ tới 
tiền. Cho nên, mỗi ngày chúng ta đều đã quán 
tưởng về đàn ông, đàn bà, cà vạt, nữ trang, phấn 
son hoặc tiền bạc. Vì vậy khi có thời giờ cho 
riêng mình để thiền, chúng ta nên hướng sự chú 
ý vào bên trong. 361 

36 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tứ quốc tế tại Hoa Thịnh    
Đốn, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 12 năm 1997 (nguyên văn tiếng Anh)
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Tập Trung Vào Mắt Trí Huệ

K hông phải tôi hoặc vị Minh Sư nào đó, 
vì cuồng tín hay uy quyền mà cấm đoán 
quý vị làm điều này điều nọ; không 

phải vậy. Chỉ là chúng ta nên quên đi mọi việc 
khác, rồi tập trung vào mắt trí huệ. Nhưng khi tập 
trung, quý vị nên nhìn thẳng về phía trước. Khi 
quý vị nhìn thẳng ra phía trước, là nói theo cách 
vật chất, thật ra khi nhìn bằng mắt trí huệ là ở 
bên trong. Tuy nhiên, chúng ta không phải ở bên 
trong, không phải ở bên ngoài, cũng không phải 
ở bất cứ nơi nào. Đó chỉ là một cách nói, để quý 
vị biết cách làm theo lối vật chất. Bằng không, khi 
quý vị nhắm mắt và bịt tai, tất cả mọi thứ khác 
đều ở bên trong. Lúc đó quý vị sẽ không còn tiếp 
xúc nhiều với thế giới vật chất. Quý vị sẽ ở bên 
trong, một mình với chính quý vị và rồi quý vị 



Neu quy vi tuy~t doi tin tlldng 
va song vi ly ttldng tu hanh, 

quy vj se nhanh chong g~t hai 
dtl<)c thanh t~u. Va khi g~t hai 

dtl<)c thanh qua roi, quy vi 
se cang tin ttldng hon, 

til d6 vi~c tu hanh cang 
dom hoa ket trai. 



Neu muon tien b¢ nhanh, chung ta can phai 
quen minh, lam m¢t nglldi khiem nhlldng, 
lam tat ca nhilng cong vi~c nho nh~t nhat 

rna nhilng nglldi khac khong muon lam. 
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biết mình, lại nhận ra chính mình – mình là linh 
hồn, là Thượng Ðế, là Phật Bồ Tát. Đó là lý do mà 
tất cả những bài kinh và tràng hạt này nọ, sẽ trở 
nên có hại và cản trở sự tập trung của chúng ta. 

Không phải những thứ này không tốt. Tất             
cả những gì có thể nhắc nhở quý vị về Thượng 
Ðế đều tốt như là hình ảnh, kinh điển, thập tự 
giá, tượng Phật, cái gì cũng được. Ngoại trừ lúc 
tọa thiền, tốt nhất quý vị hãy tuyệt đối buông bỏ 
mọi thứ; bởi vì quý vị là Phật, là thập tự giá, là 
Thượng Ðế. Không cần bất cứ sự nhắc nhở nào 
khác. Nhưng Mạn Đà La là để bảo vệ cho quý vị, 
đôi khi có người nào đó, một vài cá nhân thôi, sợ 
chúng sinh vô hình tới quấy nhiễu họ như trước 
kia và những ký ức đó hãy còn ám ảnh hoặc họ sợ 
đêm tối. Vì thế vào thời xưa người ta đốt đèn cầy 
ngồi thiền cho đỡ sợ. Nên đôi khi tôi có khuyên 
một số người trong quý vị có thể để đèn sáng ngồi 
thiền, không sao. Tuy nhiên, điều đó không có 
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nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải để đèn sáng 
hoặc mọi người đều phải để đèn sáng. Nhưng rồi 
người này học người kia và nói rằng “Ồ, thắp đèn 
cầy ngồi thiền tốt quá” và thế là mọi người đều để 
đèn, khiến việc làm này trở thành thói quen. Như 
vậy thì không nên. 

Quý vị có thể thoa mắt huệ với một chút 
dầu hay không cần dầu. Nếu khô quá thì hãy 
thoa dầu, da sẽ mềm mại hơn. Ngoài ra, đối với 
những người có tuổi như tôi làm như vậy da sẽ 
bớt nhăn. (Thính chúng cười.) Tôi không thoa 
dầu thường xuyên, chỉ thoa khi trang điểm. Nếu 
khó tập trung, quý vị có thể dùng ngón tay cái 
hay mấy ngón tay khác day day mắt huệ một chút 
và ngưng tại đó. (Sư Phụ chỉ vào giữa trán, giữa 
và trên hai chân mày.) Ngừng như thế này hay chỉ 
day và rồi ngưng lại sau đó. 361 

36 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tứ quốc tế tại Hoa Thịnh    
Đốn, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 12 năm 1997 (nguyên văn tiếng Anh)



C húng ta phải học nữa, học mãi. 

Hãy hạ quyết tâm bắt đầu trở lại và 

nói rằng “Hôm nay mình thất bại, 

thiền không tốt lắm. Ngày mai mình 

sẽ cố gắng hơn.” Lúc nào cũng cố 

gắng phấn đấu để có ý chí làm tốt 

hơn, để có thể tiến bộ về tâm linh. 

Rồi quý vị sẽ trở thành một người 

mạnh mẽ hơn và có trí huệ hơn trên 

thiên đàng.
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Cách Ðối Phó Với Vấn Ðề Thân Thể 
Rung Ðộng Trong Lúc Tọa Thiền

 Vấn:  Thỉnh thoảng khi con đang quán ánh 
sáng, dường như có một luồng lực lượng dâng 
lên, làm người con lắc qua lắc lại nhiều phía. Ðó 
là gì vậy? 

Sư Phụ: Không sao. Ðôi khi hai lực phủ định 
và khẳng định đang chống chọi nhau. Vì chúng ta 
chưa đủ vững vàng và chưa hoàn toàn thanh khiết 
nên mới như vậy. Sau này sẽ ổn thỏa. Ðừng lo lắng. 
Ðừng chạy theo cảm giác; cứ để tự nhiên. Cho nên 
chúng ta phải giữ mình thanh tịnh bằng giới luật, 
mọi thứ, để có thể tiếp nhận được lực lượng thanh 
khiết và mạnh mẽ phi thường này. Hãy cố gắng để 
ý việc ăn uống, lời nói, hành động và tư tưởng của 
quý vị cho thuần khiết, rồi hiện tượng này sẽ giảm 
thiểu hoặc dứt hẳn. 
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Ðôi khi nếu quý vị bị lắc lư nhiều quá thì hãy 
ngồi trên sàn nhà. Ðừng ngồi cao quá, để tránh bị 
té. (Thính chúng cười.) Tôi không nói đùa. Hoặc 
hãy thử ngồi trên tấm ván hay sàn gỗ; gỗ sẽ hút 
bớt năng lực cho quý vị và sau đó quý vị sẽ không 
cảm thấy bị rung chuyển nhiều. Đôi khi trong 
lúc quán âm, quý vị có cảm giác nóng bỏng. Nếu 
không chịu đựng nổi, hãy ngồi sang chỗ khác. 
Ðừng ngồi trên nệm, hãy tìm sàn gỗ mát để ngồi 
hoặc đặt chân lên tấm gỗ hay trên mặt đất. Nó sẽ 
làm trung hòa một vài ảnh hưởng mạnh của chấn 
động lực khi quý vị chưa có khả năng để chịu 
đựng. Chỉ trong trường hợp này thôi, nhưng hãy 
tiếp tục quán âm. Âm thanh đặc biệt mạnh. 

Nhiều khi quý vị không thanh tịnh, đó là 
do tiếp xúc với người khác, chứ không hẳn là do 
nghiệp chướng của riêng quý vị. Cho nên mỗi 
khi có chuyện xảy ra đừng nên lúc nào cũng tự 
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trách mình. Ðôi khi tiếp xúc với người khác, họ 
không trong sạch và nghiệp chướng của họ cũng 
ảnh hưởng tới chúng ta. Rồi nhiều khi chúng ta 
ăn thức ăn mà không biết rằng thức ăn đó không 
tinh khiết; điều đó cũng đã xảy ra. Thế nên, bất 
kể vì lý do gì, chúng ta cũng nên tọa thiền nhiều 
hơn.

 
Nếu quý vị ngồi trên nệm và không cảm thấy 

thoải mái, có thể vì nóng quá, hãy ngồi trên sàn 
gỗ hoặc trên mặt đất, đất trống. Ðặt chân lên 
rồi thiền, hay ngồi dưới sàn trên nệm rơm cũng 
được, như vậy thoáng hơn, mát hơn cho quý vị; 
bởi vì đôi khi nệm chúng ta ngồi không phải 
được thiết kế để quán âm. Hãy thử đổi vị trí, có 
thể đổi chỗ hoặc đổi nệm ngồi, rồi quý vị sẽ thấy 
dễ chịu hơn. 371

37 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất quốc tế tại Tây Hồ, 
Formosa, ngày 31 tháng 10 năm 1995 (nguyên văn tiếng Anh)
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Trưởng Dưỡng Dũng Khí 
và Vượt Qua Trở Ngại

 Vấn:  Mỗi lần sau khi tọa thiền được một 
lúc, con muốn đứng dậy, không thể tiếp tục ngồi 
thiền, vì cảm thấy dường như có một lực lượng 
kéo con lên.

Sư Phụ: Lực lượng gì? (Thính chúng cười.) 
Quý vị không tự trách mình lười biếng, mà lại đổ 
lỗi cho lực lượng bên ngoài. Quý vị luôn trách ma 
quỷ, cáo, chuột, mèo, mà không chịu nghĩ rằng 
đó có phải là vấn đề của mình không. Nếu chúng 
ta tu hành tinh tấn, cuối cùng chúng ta sẽ có thể 
nghiệm bên trong, nhưng phải thật sự cố gắng và 
không đổ lỗi cho lực lượng phủ định quấy nhiễu 
lôi kéo chúng ta. Thật ra, không có lực lượng nào 
lôi kéo chúng ta, ngoại trừ sự yếu đuối của chính 
mình. Cho dù Ma Vương có quấy nhiễu, tất cả 
cũng bởi vì chúng ta sợ nó. 
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Người Âu Lạc có câu nói: “Xem mặt mà bắt 
hình dong.” Ý nói là nhìn xem người đó có dữ 
dằn và có dũng khí không. Nếu không Ma Vương 
sẽ làm phiền quý vị. Nếu Ma Vương thấy quý vị 
dữ hơn, Ma Vương sẽ không dám quấy nhiễu! 
Trong truyện Tây Du Ký (một câu truyện cổ tâm 
linh của Trung Hoa), khi Diêm Vương muốn 
bắt Tôn Ngộ Không xuống địa ngục, ông rất tự 
đắc nói với Tôn Ngộ Không: “Ha ha, ta là Diêm 
Vương đây!” Nhưng đến lúc bị đánh bại, ông cúi 
đầu van xin: “Ôi! Ðại Thánh! Xin tha mạng cho 
ta! Xin tha mạng cho ta!” (Thính chúng cười.) 
Chúng ta nên giống như Tôn Ngộ Không. Nếu 
quá yếu đuối, Ma Vương sẽ đến dọa nạt. Nếu 
lúc nào cũng sợ lực lượng của Ma Vương, thì lực 
lượng đó sẽ đến, vì thật ra chúng ta đang trông 
đợi lực lượng Ma Vương đến. Bằng không, trên 
thế gian này chẳng có lực lượng nào chỉ đến với 
quý vị mà không đến với người khác? 
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Do đó, khi có chướng ngại, chúng ta cần phải 
có “tâm vô quái ngại”. Ngay cả khi chúng ta cảm 
thấy có một lực lượng phủ định, chúng ta vẫn 
phải tiếp tục tọa thiền. Nếu thiền không được, 
hãy đứng dậy đi dạo một chút rồi sau đó cố gắng 
ngồi thiền tiếp. Trong lúc niệm Hồng Danh và 
cầu Sư Phụ bên trong giúp đỡ, hãy tiếp tục tọa 
thiền và xem lực lượng phủ định có thể làm được 
gì chúng ta. (Thính chúng vỗ tay.) Tư tưởng của 
chúng ta nên khẳng định, lạc quan và dũng cảm, 
rồi mọi sự sẽ thành thói quen, bởi vì nhất thiết vi 
tâm tạo! Nếu thiếu tự tin và dũng khí, thì ngay cả 
một con chuột cử động cũng làm chúng ta sợ hãi; 
chúng ta sẽ tưởng tượng đó là một vật ghê sợ hay 
là Ma Vương hoặc là lực lượng gì đó đến. Nhưng 
thật ra đó chỉ là một con chuột! Vì vậy đừng sợ 
hãi bất cứ điều gì! 381 

38 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Ðài Nam, 
Formosa, ngày 12 tháng 1 năm 1989 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Đừng sợ cảm giác sợ hãi của quý vị, 
bởi vì càng sợ, cảm giác sợ hãi này sẽ 
càng tăng thêm. Chúng ta càng nghĩ 
đến chuyện gì, thì chuyện đó càng trở 
nên mạnh mẽ hơn. Vậy thì chúng ta 
hãy nghĩ đến “tình thương.” Bất cứ lúc 
nào, chúng ta cũng chỉ nên nghĩ đến 
“tình thương”, “ái lực” và luôn nghĩ 
khẳng định, thì lực lượng Minh Sư sẽ tự 
nhiên chăm sóc mọi việc. Rồi chúng ta 
sẽ quen dần và không còn chướng ngại 
nữa, sau đó tất cả những nỗi lo sợ của 
chúng ta cũng sẽ biến mất.
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Thuần Phục Đầu Óc Con Người

 Vấn:  Con cảm thấy vô cùng căng thẳng và 
luôn bị dằn vặt? 

Sư Phụ: Dằn vặt về chuyện gì?

 Vấn:  Chỉ là việc ngồi thiền.

Sư Phụ: Ðừng biến ngồi thiền thành một 
công việc; đó chỉ là lúc nghỉ ngơi. Hãy bảo đầu óc 
rằng không có gì để làm cả, chỉ ngồi đó nghỉ ngơi 
thôi. Nếu không thể ngồi lâu, quý vị có thể nằm 
xuống nghỉ. Hãy làm cho đầu óc dễ chịu.

Quý vị có thể đặt một cành hoa trước mặt và 
mặc những bộ quần áo đẹp. Hãy làm như là một 
buổi lễ, nếu điều đó khiến quý vị cảm thấy dễ 
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chịu. Vì lẽ đó nên có người đặt nhang đèn, hoa 
quả và tất cả những thứ đó chỉ để thỏa mãn đầu 
óc. Ðiều gì có thể giúp việc thiền định được thú 
vị thì quý vị có thể làm. Hãy vui vẻ! Hoặc có thể 
nằm xuống nghỉ ngơi và chú tâm ở đây (mắt trí 
huệ).

Trước tiên hãy làm cho đầu óc dễ chịu. 
Ðừng tạo khó khăn cho đầu óc vì đầu óc không 
thích điều đó. Đầu óc không thích làm việc. Nếu 
quý vị quá nghiêm túc, đầu óc sẽ nổi loạn, nghĩ 
rằng “Tôi không thích như vậy. Tôi thích được 
vui chơi; tôi muốn đi ra ngoài; tôi muốn nghe 
nhạc hoặc uống cà phê với bạn. Tôi không muốn 
ngồi đây.”

Cho nên hãy làm cho đầu óc vừa ý. Hãy mời 
vài người bạn tốt hay đồng tu đến nhà. Hoặc 
đến nhà họ uống cà phê, trò chuyện hoặc cùng 
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nhau làm việc gì đó trước. Sau đó cùng nhau ngồi 
thiền, như thể đó là một phần của trò chơi, một 
phần của sự vui đùa. Ban đầu thì như vậy. Sau 
này khi đã thành thói quen, quý vị không cần trò 
chơi đó nữa. Ngồi nơi nào quý vị cũng cảm thấy 
dễ chịu.

Trước tiên hãy để đầu óc thư thái. Thông 
thường, tất cả chúng ta đều muốn gấp rút trở 
thành thánh nhân, nên mới có nhiều vấn đề. 
Chúng ta dằn vặt giữa đầu óc và linh hồn. Linh 
hồn muốn thiền; đầu óc muốn vui chơi. Cho 
nên bằng cách này hay cách khác chúng ta có thể 
thưởng cho đầu óc, như là sau khi tọa thiền tốt thì 
sẽ tự thưởng mình những thức ăn mình ưa thích; 
tự mình đi chơi, thăm bạn gái; sau đó làm những 
điều thiện lành. Ðầu óc sẽ biết rằng: “À, như vậy 
tốt.” Huấn luyện đầu óc cũng giống như quý vị 
huấn luyện chó. (Thính chúng cười.) Quý vị biết 
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cách huấn luyện chó mà. Khi chó làm một việc gì 
hay, quý vị cho chú một phần thưởng. Ðó là cách 
để chú chó trở nên ngày càng giỏi.

Ðôi khi đầu óc chúng ta là một chướng ngại 
vật. Nếu quý vị thật sự không muốn ngồi thiền 
thì cứ để như vậy. Ðừng tự ép buộc mình nhiều 
quá. Hãy làm những công việc khác: chạy bộ hay 
tập thể dục. Khi mỏi mệt quý vị sẽ muốn ngồi 
xuống. Ðầu óc sẽ không gây rắc rối. Thật sự, vấn 
đề đó xảy ra khi chúng ta đơn độc một mình: Ðôi 
khi đầu óc gạt chúng ta rất nhiều. Nếu không ai 
khuyến khích hoặc nâng đỡ, chúng ta không thể 
tiếp tục nhanh chóng. Vì lẽ đó chúng ta cần có 
thầy, bạn bè, đồng tu. Rồi chúng ta có thể kể vấn 
đề đó cho họ nghe, nhiều khi họ có thể giúp được.

 
Cho nên nếu có thể hãy cố gắng đi cộng tu 

thường xuyên. Quý vị có thể bàn luận vấn đề với 
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các đồng tu. Hãy làm bạn với họ, mời họ đến nhà 
uống cà phê, uống trà hoặc ngược lại. Hãy biến 
thiền định thành một công việc thú vị. Thỉnh 
thoảng cùng nhau ra ngoài giải trí, đi xem chiếu 
bóng hay cùng nhau làm việc gì đó, để thiền 
định trở thành một phần của tình bạn và niềm 
vui. Ðối với một số người, thoạt đầu điều này rất 
cần thiết. Quý vị phải khám phá những điều mà 
đầu óc thích. Sau đó ban thưởng cho đầu óc một 
chút; đừng nghiêm khắc với đầu óc quá.

Có người không cần làm như vậy. Họ thích 
tọa thiền, nên thật dễ dàng. Nhưng dù vậy, khi 
thiền tới một giai đoạn nào đó, đôi khi chúng ta 
cũng gặp bế tắc. Bỗng dưng chúng ta cảm thấy 
không muốn thiền nữa, không muốn làm những 
việc như vậy nữa. Chúng ta đã ngán Phật (chúng 
sinh khai ngộ), đại khái vậy. Nhưng đó chỉ là tạm 
thời thôi. Về sau, khi quý vị có bạn, đọc một vài 
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quyển sách về tâm linh, nghe vài cuốn băng tu 
hành hay ngay cả đọc những kinh điển Phật giáo 
– có lẽ như vậy hơi quá mức – nhưng một số 
quyển sách thời nay nói về sinh tử, về thiền định 
và về thể nghiệm thiên đàng của những người 
khác, chúng ta sẽ cảm thấy thêm khích lệ cũng 
muốn có được những thể nghiệm ấy. Và rồi quý 
vị sẽ cố gắng nhiều hơn.

Chúng ta phải tìm cách làm việc cho phù 
hợp với nhịp sống, phong cách, lối suy nghĩ và 
thói quen của mình. Thói quen rất khó đổi. Nếu 
không thể thay đổi nhanh thì chúng ta nên thay 
đổi từ từ. 391 

39 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tam quốc tế tại Norfolk, 
Anh quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
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Ân Ðiển Bất Ngờ Có Thể Ðến 
Bất Cứ Lúc Nào!

 Vấn:  Chúng ta phải làm gì nếu không thể 
ngồi xuống thiền được? 

Sư Phụ: Thì hãy đứng dậy, đi dạo một lúc, 
rửa mặt hoặc đi tắm. Ði bách bộ rồi trở về thử 
lại lần nữa. Ðừng bỏ cuộc. Quý vị tọa thiền 
mỗi ngày, không phải ngày nào cũng được khỏe 
khoắn và có kết quả; dù vậy quý vị vẫn phải tọa 
thiền mỗi ngày. Quý vị phải thiền vào bất cứ 
lúc nào có thể được, vì ân điển của Thượng Ðế 
không hẹn trước với chúng ta; Ngài không hẹn 
với chúng ta rằng “Ngày mai Ta sẽ đến để cho 
ngươi sự bình an, cho ngươi một thể nghiệm; 
ngày mai Ta sẽ đưa ngươi lên cảnh giới Thứ Ba.” 
Không, không, không! Ân điển sẽ đến vào bất cứ 
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lúc nào, bất cứ giây phút nào, ngay cả những lúc 
quý vị ít mong chờ nhất. Cho nên chúng ta phải 
kiên trì bằng bất cứ phương cách nào để hành 
thiền và cầu nguyện Thượng Ðế bên trong, Ðấng 
Tối Cao bên trong để dẫn dắt, trợ giúp, nâng đỡ 
và gia trì cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều 
phải tọa thiền cho dù có thành công hay không. 
Và bất cứ lúc nào, có thể ngày mai hoặc vài phút 
tới quý vị sẽ được. Ðừng bỏ cuộc. Giống như 
việc mở cửa tiệm bán hàng, chúng ta không bao 
giờ biết được lúc nào sẽ có khách đến. Quý vị 
vẫn phải mở cửa cả ngày và chờ đợi; dù khách có 
đến hay không, cũng phải mở cửa. Ðôi khi người 
khách cuối cùng sẽ đến mua tất cả số hàng trong 
tiệm hoặc mua hết một nửa. 401

40 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi thuyết giảng tại Đại học 
Berkeley, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 10 năm 1989 (nguyên văn tiếng Anh)



Cho dù đẳng cấp của chúng ta 

không cao lắm, nhưng nếu chúng 

ta có lòng sám hối chân thành và 

cầu nguyện mỗi ngày, Thượng Đế 

vẫn sẽ gia ân cho chúng ta. 
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DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MUỐN TIẾN BỘ 
NHANH HƠN

 Vấn:  Nếu muốn tiến bộ nhanh hơn và thiền 
nhiều hơn thì chúng ta sẽ được mãn ý, vậy thật sự 
chúng ta cần phải thiền thêm bao nhiêu để được 
tiến bộ?

Sư Phụ: Quý vị phải xem mình có thể thiền 
hoặc muốn thiền bao nhiêu. Ngoài ra, sự tiến bộ 
không phải chỉ đến từ riêng việc ngồi thiền mà cả 
từ tấm lòng và niềm tin. Lòng thành tâm nói rằng: 
“Ồ, tôi thật sự chỉ muốn điều này thôi.” Quý vị 
khao khát trong lòng, đó là một hình thức thiền 
định, chứ không phải chỉ ngồi xuống thiền.
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 Vấn:  Trong đời sống hàng ngày, cách chúng ta 
giải quyết vấn đề và cảm nhận của chúng ta có thể 
giúp được gì không? 

Sư Phụ: Có, có, có chứ: quan điểm về sự việc 
và sự buông bỏ của quý vị. Chúng ta có thể nói 
mãi, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có con 
đường riêng để đến với Thượng Ðế. Nhanh hay 
chậm là do tự chúng ta chọn. Quý vị không thể 
ra lệnh cho tâm của mình phải làm gì; tôi cũng 
không thể. Quý vị có nó hoặc không có nó mà 
thôi. Một ngày nào đó quý vị sẽ mệt mỏi, chán 
chường với sự giả dối và ảo ảnh của trần gian. Lúc 
đó trong lòng quý vị sẽ có sự cam kết. Không cần 
biết quý vị ngồi bao lâu, quý vị đã cam kết rồi, và 
trong tâm, lúc nào quý vị cũng nghĩ đến Thượng 
Ðế, đó chính là thiền định đích thực và đối với 
quý vị việc đó đã trở nên rất dễ chịu. Rồi quý vị 
biết điều đó, biết rằng quý vị có thành tâm. Bằng 
không, trước đó quý vị có cố gắng thật nhiều để 
thành tâm, nhưng đó chỉ là sự cố gắng thôi. Ðây 
là điểm khác biệt! 411 

41 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Luân Ðôn, Anh 
quốc, ngày 10 tháng 3 năm 1998 (nguyên văn tiếng Anh)
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Tu Khổ Hạnh Không Thể Xóa Bỏ 
Chướng Ngại Của Nghiệp Quả

 Vấn:  Thưa Sư Phụ, dù rằng chúng ta không 
thể đạt được quả vị Phật qua cách tu khổ hạnh, 
nhưng việc này có thể giúp loại trừ một số chướng 
ngại của nghiệp quả hay xóa bớt một số nghiệp 
chướng của mình không?

Sư Phụ: Không, không thể được! Tu khổ hạnh 
vô ích! Tại sao chúng ta phải hành hạ ông Phật 
của mình? Thượng Ðế ở bên trong chúng ta. Nếu 
quý vị hành hạ Ngài, tức là quý vị đang hành hạ 
Phật. Quý vị đã xúc phạm Ngài. Quý vị cũng thấy, 
sau khi tu hành được một thời gian, Phật Thích 
Ca Mâu Ni cũng phải từ bỏ lối tu khổ hạnh! Cuối 
cùng Ngài đã bỏ lối tu khổ hạnh, để tu theo pháp 
môn chân chính và đúng đắn. Ðó là cách để Ngài 
loại bỏ những chướng ngại nghiệp quả của mình 
mà không phải bằng việc tu khổ hạnh.
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Khi tu theo chánh pháp, nếu thích quý vị 
cũng có thể tu khổ hạnh chút đỉnh hoặc hưởng 
thụ xa hoa cũng không sao. Bởi vì quý vị đã 
đi đúng đường, bất kể là quý vị đi xe tắc-xi, xe 
Mercedes-Benz hay xe Rolls Royce cũng chẳng 
sao. Con đường đúng mới là điều quan trọng, 
không phải là chiếc xe. Vừa rồi tôi đi xe tắc-xi, rồi 
cũng đến nơi. Quý vị có thể đi bằng xe buýt, xe 
Rolls Royce hay xe riêng của mình và quý vị cũng 
đến nơi. Ðó là vì chúng ta đi đúng đường. Không 
phải là lối tu khổ hạnh tốt hay xấu; mà con đường 
cần phải đúng. Tu hành Pháp Môn Quán Âm, rồi 
quý vị sẽ được giải thoát và loại bỏ được những 
nghiệp chướng của mình! 421 

42 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi thuyết giảng tại Hồng Kông, 
ngày 2 tháng 5 năm 2000 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Tu Hành Chánh Pháp

Tu hành theo pháp môn của chúng ta rất 
thoải mái. Một khi chúng ta có chánh 
pháp, chúng ta có thể ăn uống ít nhiều 

tùy ý. Ðâu có vị Phật nào đòi hỏi chúng ta phải 
nhịn đói và đau khổ cho đến chết mới nhận được 
ân điển của Ngài? Ðiều đó vô lý. Tại sao chúng ta 
lại bị cấm đoán không được chăm sóc bản thân 
cùng lúc với sự tu hành? Thật là vô lý. Ví dụ, cha 
mẹ chúng ta rất giàu có và nhất mực thương yêu 
chúng ta, họ có thể bảo chúng ta phải ráng học 
hành để thâu thập một số kiến thức. Sau khi lớn 
khôn và có tài năng rồi, họ sẽ giao phó tài sản của 
họ cho chúng ta. Trước đó họ chỉ lo ngại rằng 
chúng ta không biết cách quản lý.

Dĩ nhiên là chúng ta phải nghiên cứu và 
học hỏi, nhưng trong khi học tập chúng ta vẫn 
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có thể ăn uống, vui vẻ và mặc quần áo đẹp. Tại 
sao vậy? Bởi vì cha mẹ chúng ta giàu có; chỉ đơn 
giản vậy thôi. Tương tự như vậy, chúng ta tu 
hành vì muốn đạt được quả vị Phật và trở thành 
đồng nhất thể với Thượng Ðế. Vậy thì Phật hay 
Thượng Ðế là giàu có nhất. Quý vị có bao giờ 
nhìn thấy một vị Phật nghèo không? (Thính 
chúng cười.) Ðiều này không thể xảy ra. Cả thế 
giới là của Ngài. Thiên đàng và trần gian cũng 
thuộc về Ngài. Vậy thì làm sao Ngài có thể nghèo 
được? Ngài có quyền lực vĩ đại nhất; Ngài có tất 
cả. Thế thì tại sao chúng ta lại cố ý làm như người 
ăn mày vậy? Chúng ta tu hành là để đạt được 
tài sản của Ngài, để đạt được quả vị của Ngài 
và để trở thành đồng nhất thể với Ngài. Nhưng 
trước khi hội nhập với Ngài và có được tài sản 
của Ngài, ít ra chúng ta nên có đủ thức ăn, nước 
uống, vui chơi và hưởng thụ. Tại sao phải giả vờ 
sống đau khổ như vậy? 
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Cho nên điều quan trọng nhất trong sự tu 
hành là có được một khái niệm đúng đắn và một 
pháp môn tu hành chân chính. Bấy nhiêu đó cũng 
đủ cho chúng ta sống một cuộc đời hoàn toàn 
bình thường. Những quan niệm sai lầm và những 
phương pháp tu hành không đúng sẽ mang lại 
chướng ngại cho chúng ta. 431

43 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 5 tháng 7 năm 1992 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Con Ðường Để Đạt Quả Vị Thánh  

Không có tinh thần hy sinh, thì chúng ta 
không thể trưởng thành. Và như vậy, cho 
dù có tu mấy trăm năm đi nữa cũng vô 

ích mà thôi. Chỉ biết lo cho bản thân mình mà 
không biết đến người khác thì đó không phải là 
phong cách của Phật Bồ Tát (những thánh nhân 
khai ngộ). Thì chúng ta biết rằng mình vẫn còn xa 
lắm mới đủ tiêu chuẩn. Mỗi khi không nghĩ đến 
người khác, quý vị nên biết rằng đó là lúc mình 
đang cộng tác với Ma Vương, với lực lượng phủ 
định. Ma và Phật (chúng sinh khai ngộ) chỉ khác 
nhau ở điểm này. Khi nghĩ đến người khác một 
cách vô vị kỷ, chúng ta là Phật. Và khi chỉ nghĩ 
đến bản thân, quên đi người khác, thì chúng ta 
thành ma. Từ tiêu chuẩn này, chúng ta có thể tự 
đo lường mình rất rõ ràng. Ðừng hỏi tôi đẳng cấp 
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của quý vị đến đâu hoặc quý vị đã thành Phật hay 
chưa? 

Quý vị tin tôi là một vị Phật, đó là vì lúc nào 
tôi cũng chỉ nghĩ đến người khác, đến mức quên 
hẳn lợi ích, cũng như điều bất lợi, tương lai, sức 
khỏe, sự thoải mái, danh dự và nhu cầu của riêng 
mình. Tôi không màng điều chi nữa. Vì người 
khác tôi sẽ hy sinh tính mạng của mình, cho dù 
có thành công hay không. Chúng ta không thể 
dùng sự thành công hay thất bại để đo lường. Mỗi 
khi chúng ta làm việc thiện, không nhất thiết phải 
được thành công. Không phải vậy. Ðiều này còn 
tùy vào chúng ta có phát tâm cứu người sắp chết 
hay không, xem chúng ta có thành tâm hy sinh và 
cống hiến bản thân mình để phụng sự người khác 
hay không. 441 

44 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tam quốc tế tại Nam Vang, 
Cam Bốt, ngày 28 tháng 3 năm 1996 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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Lòng Phụng Sự Vô Ngã

Thế nên chúng ta phải phụng sự một cách 
vô ngã, rồi mọi thứ khác sẽ đến. Nói với 
quý vị những điều này rất khó vì quý vị 

thường nghe câu: “Hãy tìm Thiên Quốc trước, 
rồi mọi thứ sẽ đến với các ngươi.” Nhưng Thiên 
Quốc là gì? Thiên Quốc không phải chỉ dành 
riêng cho quý vị. Nếu tôi có một Thiên Quốc thì 
tất cả mọi người phải vào được. Bằng không, tôi 
sẽ không đến đó, mà sẽ đợi mọi người. Tôi ngồi 
trong đó một mình hay với quý vị hoặc với một 
vài đồng tu vui hưởng Thiên Quốc trong khi cả 
nhân loại đang lăn lộn trên địa cầu, đau khổ đủ 
điều, vậy thì có tốt gì cho tôi đâu? Cho nên, nếu 
có thì Thiên Quốc sẽ tới sau khi mọi người đều đã 
được khai ngộ. 
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Tôi tin tưởng vào những việc làm vì hạnh 
phúc của người khác hơn những việc làm cho 
hạnh phúc của riêng mình. Nếu quý vị tiếp tục 
đi trên con đường đó, quý vị sẽ thấy mãn túc hơn 
so với khi quý vị có bất cứ thể nghiệm nào. Cho 
nên đừng đi lạc hướng; quý vị làm vậy là được rồi. 
Hãy làm như vậy. Hãy phục vụ người khác, rồi 
quý vị sẽ mãn túc hơn so với khi quý vị thấy bất 
cứ cảnh giới nào, bất cứ thể nghiệm ánh sáng nào 
hoặc vị Phật nào. Tôi nói thật đó. 451 

45 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Texas, Hoa Kỳ, ngày 
12 tháng 11 năm 1993 (nguyên văn tiếng Anh)



Việc phụng sự người khác đương 

nhiên không có lợi tức hoặc lương 

bổng. Nhưng chúng ta có vinh dự 

được phụng sự chúng sinh. Công 

việc chính nó là phần thưởng và 

vinh dự cao cả nhất.
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Càng Làm Việc, 
Chúng Ta Càng Khai Ngộ

C húng ta làm việc là cho chính mình, bởi 
vì chỉ khi nào làm việc thường xuyên đầu 
óc chúng ta mới phản ứng nhanh nhẹn 

và khi gặp trở ngại, chúng ta sẽ biết cách vượt qua. 
Ðiều này trở thành một thói quen và sau này nếu 
gặp vấn đề hoặc khó khăn, chúng ta có thể đối 
phó một cách nhanh chóng và giải quyết mau lẹ. 
Những người không làm việc thường có phản ứng 
chậm chạp. Có thể họ có hảo ý nhưng không thể 
làm việc mau lẹ vì thiếu trí khôn thường tình về 
công việc. Họ không quen phản ứng nhanh, cho 
nên khi làm việc họ không thận trọng lắm. 

Chúng ta cần phải làm việc thường xuyên hơn 
để chuyên tâm nhiều hơn. Càng làm việc, qua kinh 
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nghiệm, chúng ta càng thận trọng. Sự hiểu biết và 
trí thông minh do kinh nghiệm mà có, chứ không 
phải chỉ đến từ sự học hỏi mà thôi. Làm việc gì 
cũng vậy. Càng làm việc nhiều, chúng ta càng phản 
ứng nhanh nhẹn tự nhiên hơn và càng giỏi hơn. 
Chúng ta có thể tự mình trau giồi thói quen này. 

Không phải chỉ sau khi khai ngộ tôi mới phản 
ứng nhanh nhẹn và có khả năng làm đủ mọi việc. 
Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, bởi vì tôi thích làm. 
Lúc tôi được tám hay chín tuổi còn học tiểu học, 
nhà chúng tôi có ba, bốn người giúp việc. Nhưng 
tôi vẫn tự mình đi xách nước, lượm củi và chẻ củi. 
Thỉnh thoảng tôi nấu ăn cho ba mẹ, đun nước 
pha trà và nấu nước tắm cho ba. Tôi tự mình giặt 
ủi quần áo, tự chăm sóc mình và không muốn 
những người giúp việc phải phục vụ tôi. Ðó là lúc 
còn học tiểu học. Từ năm lớp hai tôi đã tự chăm 
sóc cho mình. Ðó là cách tôi tự huấn luyện mình 
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phản ứng mau lẹ. Tôi không phải từ thiên đàng 
xuống đây và trở thành thánh nhân rồi bảo quý 
vị làm điều này điều nọ. Quý vị có thể thấy tôi có 
khả năng làm được mọi việc, như là tráng xi măng 
và làm thợ mộc. Tôi có thể tự mình làm đủ mọi 
việc, còn giỏi hơn thợ chuyên nghiệp nữa. 

Mỗi công việc chỉ là một phương tiện để 
chúng ta học hỏi và trưởng thành. Thật ra, chúng 
ta không làm việc gì cả. Quý vị không nên than 
phiền và nghĩ rằng mình làm cực nhọc. Ðó chỉ 
là một phương tiện để chúng ta học hỏi. Thượng 
Ðế dùng phương pháp này để giáo dục chúng ta, 
để chúng ta được khai ngộ, cho chúng ta một cơ 
hội để phát triển tài năng, trau giồi nhân phẩm, 
tô điểm cách xử thế và luyện tập sự chuyên tâm 
của mình. Mọi công việc đều giống nhau, vì 
chúng ta chỉ có thể học hỏi những điều khác 
nhau qua cách này. 
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Nếu thật sự chú tâm vào công việc, dù làm 
bất cứ việc gì chúng ta cũng có thể học hỏi được 
một điều nào đó. Giống như noi theo một thí 
dụ sẽ giúp chúng ta nhận thức được những điều 
khác. Do đó, đôi khi làm việc, bỗng nhiên chúng 
ta liễu ngộ được nhiều chân lý. Công việc là một 
cách để tự kiềm chế mình, giúp chúng ta đo lường 
tính nết, khả năng chịu đựng, tài năng và mức độ 
khai ngộ của mình. Vì thế, quý vị không nên sợ 
làm việc. Sợ làm việc cũng là một căn bệnh. Càng 
làm việc, chúng ta sẽ càng khai ngộ. 461

46 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 25 tháng 4 năm 1992 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



K hi chúng ta làm việc không vụ lợi, 

chỉ vì tình thương mà làm, thì mọi việc 

sẽ rất trôi chảy. Không cần biết việc 

này sẽ có lợi cho mình hay cho người, 

chúng ta làm chỉ là vì trong lúc đó sự 

việc cần phải được thi hành. Như vậy, 

chúng ta sẽ thấy rằng đời sống tâm 

linh của mình càng ngày càng tiến bộ. 

Chúng ta càng có khả năng chịu đựng; 

càng làm việc, càng cống hiến, chúng 

ta càng tiến bộ nhanh hơn. Không cần 

ai khen ngợi, chúng ta tự biết mình.
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Bản Chất Của Minh Sư - 
Làm Chủ Chính Mình và Trở Nên Hoàn Mỹ

Minh Sư không phải là một người toàn 
thiện, hoàn mỹ – không bao giờ và sẽ 
không bao giờ. Quý vị cần phải biết 

điều này. Nhưng Minh Sư là người có thể làm chủ 
những lỗi lầm của chính mình. Chúng ta có thể 
học hỏi từ lỗi lầm của mình và nguyện sẽ cải thiện 
mình mỗi ngày. Giống như một thiên tài đang 
tiếp tục công việc khó nhọc để duy trì; làm Minh 
Sư cũng vậy, tất cả đều là chuyện làm chủ chính 
mình chứ không có điều gì khác. Nếu có ai theo 
quý vị, đó chỉ là nhân tiện, chỉ vì hào quang của 
quý vị. Sự thành tâm chân thật của quý vị thu hút 
họ từ bên trong. Ðó là nguyên nhân quý vị không 
cần phải nói chuyện. Quý vị cũng không nhất 
thiết phải bảo họ bất cứ điều gì, nhưng họ vẫn tin 
quý vị. Làm Minh Sư là như vậy.
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Ðừng tưởng rằng tôi sinh ra đã hoàn hảo, lúc 
này tôi hoàn hảo hoặc tôi sẽ vĩnh viễn hoàn hảo. 
Không! Tôi cũng đang học hỏi giống như quý vị. 
Nhưng tôi đã làm chủ được mình. Tôi không để 
đầu óc sai khiến tôi phải làm gì, bởi vì tôi biết 
đầu óc. Tôi làm bạn với đầu óc, thương lượng 
với đầu óc rằng “Ngươi làm chuyện này và ta sẽ 
làm chuyện kia, chúng ta sẽ không làm phiền lẫn 
nhau. Nếu ngươi làm tốt, ta sẽ ban thưởng. Ta cho 
ngươi ăn ngon, phải không?” Tôi nói với đầu óc: 
“Ta sẽ cho ngươi bất cứ điều gì khi ngươi muốn”. 
Chỉ là hiện tại đầu óc không muốn điều gì nhiều, 
vì nó biết không thể đòi hỏi được gì nhiều với tôi, 
nên nó bỏ qua. Ngay cả khi nó muốn ngủ, tôi nói: 
“Không! Hãy thức dậy làm việc.” Thế là nó phải 
làm. Mười năm nay nó đã quen như vậy. Nó nói: 
“Nói chuyện với bà này cũng như không. Bà ta rất 
ngoan cố. Bà ta muốn làm gì là làm, có cãi cũng 
không được.”
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Làm Minh Sư cũng vậy thôi, không ngừng 
cố gắng cho sự hoàn mỹ, cho một cá tánh tốt đẹp, 
cao quý hơn – không hẳn là một cá tánh mà là 
một lý tưởng tốt đẹp hơn, vì khi bàn về cá tánh, 
chúng ta vẫn có ý thích danh vọng và tất cả những 
thứ này. Chúng ta biết rằng mình vẫn còn ngã 
chấp và muốn hãnh diện về mình; điều đó không 
đúng. Chỉ là quý vị nghĩ rằng bất cứ điều gì mình 
muốn làm, bất cứ điều gì mình cho là cao quý, là 
lý tưởng cao đẹp, ích lợi cho người khác, là điều 
tốt, thì mình phải cố gắng thực hiện. Không cần 
biết cái giá phải trả là bao nhiêu, quý vị chỉ thực 
hiện và không nói gì. Ðó là sự khác biệt duy nhất. 
Bằng không, thì có gì khác đâu?

Nếu chúng ta được mổ xẻ ngay bây giờ, không 
ai có bộ não tốt hơn bộ não của người khác. Có thể 
chỉ số thông minh của tôi hay của quý vị cao hơn 
một chút, nhưng điều này không có nghĩa là chúng 
ta khác nhau nhiều. Chúng ta có bộ não giống 
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nhau, nghị lực giống nhau, chỉ có điều chúng ta có 
tập luyện cho nó kiên cường hơn hay không; đó là 
tự do ý chí của chúng ta. 

Hầu hết chúng ta sử dụng ý chí tự do của mình 
một cách tai hại, trì trệ, làm chậm sự phát triển của 
chúng ta để đến một đẳng cấp ý thức cao hơn. Ðừng 
hỏi tôi tại sao chúng ta phải cố gắng lên cao hơn. Làm 
một chúng sinh cao quý và có trí huệ vẫn dễ chịu 
hơn là lúc nào cũng vô minh, trì trệ, chậm chạp, lười 
biếng, như một “người lười chảy thây”, chỉ nằm đó 
chờ sung rụng. 

Tốt hơn là đừng sùng bái tôi, tốt hơn là đừng 
chạy theo tôi mà hãy noi theo gương của tôi. Hãy 
sùng bái những kết quả đến từ nỗ lực của tôi và rồi 
thực hành theo đó. Hãy làm giống vậy, rồi không bao 
lâu quý vị sẽ trở thành Minh Sư. 471 

47 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Los Angeles, 
California, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 3 năm 1996 (nguyên văn tiếng Anh)
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Huấn Luyện Ðầu Óc 
và Trưởng Dưỡng Lòng Tự Tin

C húng ta phải vui vẻ, tự tin và khẳng 
định. Mỗi khi quý vị nghĩ rằng đẳng 
cấp mình thấp thì hãy cắt đứt tư tưởng 

đó ngay. Mỗi khi cảm thấy buồn bã và bị suy sụp 
thì hãy cắt đứt tư tưởng đó ngay! Việc này rất khó 
làm, nhưng đó là cách để đánh đuổi phiền não, 
là cách để được lên cao hơn. Quý vị không thể 
muốn ở đẳng cấp Thứ Năm và cùng lúc nghĩ rằng 
mình thấp kém, bị nghiệp chướng trù dập và bi 
quan. Nếu vậy tôi không thể giúp được. Quý vị 
là người quyết định mình muốn ở đẳng cấp nào, 
không phải tôi. Tôi không thể gia trì cho quý vị; 
quý vị phải tự gia trì cho mình.
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Giả sử tôi nói: “Ðược, hãy đi lên đẳng cấp 
Thứ Năm; tôi gia trì cho quý vị.” Nhưng đầu óc 
quý vị vẫn quen nghĩ phủ định, buồn bã và bi 
quan. Quý vị phải huấn luyện đầu óc của mình. 
Nói với đầu óc rằng quý vị là chủ nhân; bảo đầu 
óc nên nghĩ gì, làm gì, cảm nhận điều gì và ở 
đẳng cấp nào mà mình ra lệnh. Khi làm được 
điều này thì quý vị biết rằng mình là Minh Sư. 
Quý vị đã là Minh Sư rồi, có điều khó thuyết 
phục nổi chính mình mà thôi. Quý vị phải làm 
việc với chính mình. 281 

28 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tam quốc tế tại Los Angeles,   
Hoa Kỳ, ngày 16-18 tháng 12 năm 1998 (nguyên văn tiếng Anh)



260

Đạt Sức Chấn Động Nhanh Hơn

K  hi sức chấn động của quý vị rất thấp và 
rất chậm, nghĩ chậm, nói chậm, làm  
 chậm, thì quý vị làm được gì? Quý vị 

làm được công việc gì? Quý vị phụng sự được 
điều gì? Ðẳng cấp của quý vị quá thấp và sức 
chấn động của quý vị quá chậm. Sức chấn động 
càng thấp thì đẳng cấp đời sống càng thấp. Cho 
nên quý vị thấy sỏi đá cứng ngắc, không thể di 
chuyển. Cây cối còn có thể lay động một chút, 
nhưng phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Rồi côn 
trùng cùng các loài cá và những loài vật khác thì 
có thể cử động được, nhưng suy nghĩ vẫn chậm 
chạp. Chúng ta là loài người phải nhanh nhẹn 
hơn. Chúng ta phải có tần số cao hơn, chấn động 
nhanh hơn; bằng không, chúng ta không thể nào 
theo kịp, không thể đi lại, không thể lớn khôn, 
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không thể phát triển, không thể cải tiến và không 
thể tiến bộ. Chúng ta không thể chậm chạp mãi 
như vậy, như lúc còn là loài thú, sỏi đá, cây cỏ 
hay sâu bọ. Bây giờ chúng ta khác rồi, không thể 
bám víu vào những chấn động cũ nữa. Chúng ta 
phải hành động lẹ làng. 



262

Vì trong tiền kiếp, chúng ta đã là thú vật, 
đá sỏi hay cỏ cây rồi, chúng ta không cần ở lại 
đẳng cấp đó mãi. Chúng ta phải biết rằng bây 
giờ mình đang ở một đẳng cấp khác. Chúng ta 
phải hành động, phải cải tiến, dùng cơ hội này để 
suy nghĩ và làm việc nhanh chóng, năng lực phải 
chạy nhanh hơn. Như vậy chúng ta mới có thể 
chạy lẹ hơn, lẹ hơn, lẹ hơn nữa, cho tới khi nào 
chấn động của mình nhanh giống như của Phật 
và Thượng Ðế, để chúng ta được hợp nhất cùng 
với các Ngài, thông minh như các Ngài. Lúc đó 
chúng ta thành Thượng Đế. 

Chúng ta không thể đứng đó bào chữa cho 
mình, rồi trách Sư Phụ đã thúc đẩy mình. Tôi 
phải thúc đẩy quý vị. Bằng không quý vị sẽ đứng 
hoài một chỗ. Tôi phải lay tỉnh quý vị, bắt quý vị 
làm việc nhanh nhẹn, tư duy nhanh và nói nhanh. 
Quý vị phải nâng chấn động lực của mình lên một 
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đẳng cấp nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn và 
nhanh hơn nữa. Những người thông minh phản 
ứng và suy nghĩ rất nhanh nhẹn. Phật Bồ Tát có 
sức chấn động rất nhanh, cho nên các Ngài làm 
việc rất nhanh. Các Ngài có thể làm trăm ngàn 
công việc trong cùng một lúc, vì chấn động lực 
của các Ngài cực kỳ nhanh, nhanh đến độ trông 
có vẻ như các Ngài không làm việc vậy. Nhưng 
thực tế các Ngài làm việc liên tục, suốt 24 giờ, 
đủ mọi việc trong cùng một lúc. Vì các Ngài quá 
nhanh, nên trông có vẻ như không cử động gì cả. 
Vì thế người ta có câu: “làm mà không làm” – 
nghĩa là vậy.  481 

48 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Costa Rica, ngày 2 
tháng 2 năm 1991 (nguyên văn tiếng Anh)
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Phụng Sự Đại Chúng Là Cách 
Rửa Nghiệp Nhanh Nhất   

K                                           hi đến trung tâm tôi cảm thấy khác hẳn. 
Vì thế tôi thường nói, khi quý vị làm 
công việc phụng sự, nghiệp chướng của 

quý vị được rửa rất mau. Ví dụ, nếu quý vị trả nợ 
một đồng, một đồng, từng đồng một, thì phải 
mất thời gian rất lâu. Nhưng nếu trả dứt trong 
một lần thì nhanh lắm, lập tức hết nợ. Làm công 
việc phụng sự này cũng giống như trả tất cả một 
lần, bởi vì có nhiều người sẽ sử dụng, cho nên quý 
vị hết nợ.

Nếu chúng ta chỉ làm việc cho một người 
hoặc một công ty, với mục đích phục vụ bản thân 
để kiếm tiền nuôi dưỡng thân thể này và đời sống 
này, thì dĩ nhiên lợi ích chỉ có bấy nhiêu đó thôi. 
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Nhưng khi làm những việc, không phải cho lợi 
ích của riêng mình hay được tiền bạc, mà vì lợi ích 
của nhiều, rất nhiều người thì dĩ nhiên công việc 
của chúng ta có một phạm vi rộng lớn hơn. Công 
đức nhiều hơn và nhờ đó mà nghiệp chướng được 
rửa rất mau. Chúng ta nợ thế giới này rất nhiều 
và bây giờ cũng phải trả lại rất nhiều. Chỉ có cách 
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này mới trả nhanh được. Nếu không thì trả bằng 
cách nào? 

Chúng ta nợ rất nhiều người, nợ toàn thể 
nhân loại rất nhiều thứ. Nếu không hoàn trả cho 
cả nhân loại, mà chỉ trả cho một vài người, thì 
phải mất hàng thế kỷ! Sống ở thế gian này, chúng 
ta mang nợ cả thế giới. Có một số người chúng ta 
nợ cỏ cây, có người nợ đường sá, có người nợ áo, 
nợ cơm. Chỉ có cách trả nợ cả thế giới thì mới có 
thể rũ sạch được. Chúng ta đã nợ nhiều người, 
nên phải hoàn trả nhiều người. Công việc này 
giúp chúng ta hoàn trả nhiều người trong cùng 
một lúc vì nhiều người sẽ sử dụng trung tâm này. 
Ðó là cách để trả tất cả. Vì vậy mà nghiệp chướng 
được rửa rất nhanh. 

Sinh ra trong thế giới này, chúng ta nợ rất 
nhiều người: nợ người này chén cơm, người kia 
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manh áo, người nọ... Người nào cũng là ân nhân 
của mình. Một số người chúng ta có thể trả ơn 
qua sự tiếp xúc trực tiếp, như cha mẹ, con cái, 
thầy cô. Chúng ta cho họ tiền bạc và tình thương; 
những người này chúng ta có thể đền đáp được. 
Còn những người khác thì quá xa, có lẽ chúng ta 
phải hoàn trả họ qua tiền thuế hoặc làm lợi cho 
họ bằng một việc nào đó, có thể xa hơn chút nữa. 
Nhưng chúng ta không thể hoàn trả cho quốc 
gia khác. Nếu là người cùng xứ, có lẽ chúng ta có 
thể đóng thuế hoặc làm gì đó để được cân bằng. 
Những kỹ thuật về y học, những khám phá về hóa 
học và mọi thứ từ các quốc gia khác, những thứ 
nhập cảng, xuất cảng v.v... làm thế nào để cảm ơn 
tất cả những người đó hoặc trả ơn họ một cách 
trực tiếp hay gián tiếp? 

Cho nên bây giờ, chúng ta có một trung tâm 
ở đây, tại Costa Rica này. Quý vị đến đây xây 
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nhà vệ sinh, đào giếng, trồng cây và xây cất thiền 
đường. Quý vị cắt cỏ, làm đường, làm sân cho 
người khác ngồi, rồi tất cả mọi người trên thế giới 
đến đây vui hưởng. Như vậy, quý vị trả tất cả chỉ 
trong một lần. 491 

49 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Costa Rica, ngày 2 
tháng 2 năm 1991 (nguyên văn tiếng Anh)



Nếu chúng ta phục vụ đại chúng,

Thượng Ðế cũng sẽ phục vụ chúng ta. 

Ðó chính là nguyên tắc làm việc 

của vũ trụ.



Nếu chúng ta vẫn còn đòi hỏi một 

điều gì hoặc tâm vẫn còn chấp vào 

một nơi nào đó, thì chúng ta sẽ bị Ma 

Vương lợi dụng. Nếu chúng ta không 

còn sợ hãi hoặc không đòi hỏi gì cả, 

hài lòng với những gì mình có, thậm 

chí không có gì cũng được, thì chúng 

ta sẽ không lo sợ bất cứ cạm bẫy và 

phong ba nào.



DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MUỐN TIẾN BỘ NHANH HƠN •  271

Làm Tấm Gương Sáng Ngời 
Của Đức Hy Sinh và Tình Thương Chân Thật   

Khi còn sống ở đời, chúng ta phải cống hiến 
cả cuộc đời mình cho sự thiện lành, cho sự 
tiến hóa của nhân loại, cho toàn thế giới và 

cho toàn vũ trụ. Tầm nhìn của chúng ta phải thật 
rộng lớn, bao quát; phải cao thượng đến độ chúng ta 
không còn gì để mất nữa. Trong viễn ảnh vĩ đại như 
vậy, chúng ta không còn gì để lo sợ. Mọi chướng 
ngại sẽ trở nên bé nhỏ, mọi bất lợi cá nhân sẽ trở 
thành vô nghĩa đối với quan niệm này. Tôi không 
cảm thấy chúng ta đang nói chuyện hão huyền hay 
chỉ là một ảo tưởng, mà tôi cảm thấy một ngày gần 
đây điều này sẽ thành sự thật. Ðiều này có thể đã 
bắt đầu mọc rễ, sẽ có nhiều nhánh mới mọc ra từ 
mọi hướng, nảy nhiều lộc mới, nhiều đóa hoa mới, 
nhiều cành mới. Viễn ảnh này phải phát triển rộng 
lớn hơn, vĩ đại hơn, nhanh chóng hơn và bao trùm 
toàn thế giới với tinh thần thương yêu và phụng sự 
vô điều kiện. 
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Chúng ta còn cần gì ở thế giới này ngoại trừ 
một vài bộ quần áo và lương thực đủ nuôi thân 
xác mình? Tại sao chúng ta phải lo lắng về sự giàu 
nghèo, địa vị, quyền lực và danh tiếng trong thế 
giới này? Nếu chúng ta hiểu được rằng nhu cầu 
của chúng ta rất ít, rằng chúng ta không thể ăn 
quá đôi ba bữa một ngày, rằng chỉ cần vài bộ quần 
áo để che thân, thì sẽ không còn gì để lo sợ.

Nếu cởi bỏ bộ y phục vật chất này thì cũng 
được; chúng ta sẽ được ban cho một bộ khác nếu 
cần; nếu không cần cũng không sao. Nếu không trở 
lại cũng được. Ngày nào còn sống ở thế gian này, 
chúng ta phải làm cho đời sống của mình có ý nghĩa. 
Chúng ta sống để làm gì nữa đây? Sớm muộn gì 
chúng ta cũng sẽ chết. Và nếu từ cảnh giới khác nhìn 
lại, nhìn về quá khứ, trong nhiều thập niên qua của 
đời mình, chúng ta thấy thân, khẩu, ý của mình thật 
vô nghĩa, chẳng có gì vinh quang và rồi chúng ta sẽ 
cảm thấy nặng nề. Vì lẽ đó con người phải tái sinh 
trở lại.
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Không ai ngồi đó để phán xét chúng ta ngoài 
lương tâm của chính mình. Ðó là người duy nhất 
mà mình không thể trốn chạy. Thượng Ðế có thể 
tha thứ cho chúng ta, toàn thế giới có thể không 
biết gì về việc chúng ta làm, nhưng chúng ta biết. 
Chúng ta là người duy nhất mà mình không thể 
dối gạt, không thể trốn chạy được. Cho nên bất 
cứ làm việc gì, chúng ta phải chắc chắn rằng điều 
đó có ích lợi cho mình. Khi làm việc lợi ích cho 
người khác, chúng ta cũng có lợi ích. Bằng nhãn 
quan của mình, chúng ta nhìn thấy thật rõ ràng, 
từ việc làm của mình mọi người được lợi ích ra 
sao, qua nỗ lực của mình thế giới tiến hóa như thế 
nào. Chúng ta biết rõ ràng. Mục đích của chúng 
ta phải cao thượng, phải cao cả và phi thường. 
Bằng không, sống một đời như loài vật thì có 
ích dụng gì: ăn uống, làm việc, nuôi dưỡng con 
cái, không còn gì khác nữa, không có lý tưởng 
cao thượng và không có mục đích cao quý. Tại 
sao chúng ta chỉ làm một người thấp kém, tầm 
thường trong khi chúng ta có một lực lượng tối 
thượng và một tâm hồn cao quý như vậy?
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Chúng ta đã thừa hưởng quá nhiều giáo điều 
cao thượng từ những bậc Minh Sư khác nhau; 
các Ngài đã gia ân cho địa cầu của chúng ta qua 
sự hiện diện, trí huệ và sự gia trì vô tận của các 
Ngài. Tại sao chúng ta chỉ làm một chúng sinh 
tầm thường thay vì là một tâm hồn rộng lớn, 
phóng khoáng, vĩ đại hơn để mang lại lợi ích cho 
nhiều người và cho tâm thức của chính mình - khi 
chúng ta nhìn, khi chúng ta cảm nhận, khi chúng 
ta biết mình đã làm được việc gì trong cuộc đời. 
Khi chúng ta còn phải hít thở bầu không khí này, 
thì chúng ta còn học hỏi tất cả mọi điều có lợi ích 
cho người khác. Ðó là phương cách mang lại lợi 
ích cho bản thân. Ðó là phương thức nâng cao 
tâm thức và thăng hoa thành một thánh nhân. 501 

50 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 10 tháng 4 năm 1992 (nguyên văn tiếng Anh)
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TẠI SAO CỘNG TU LẠI CÓ LỢI ÍCH
BẤT KHẢ TƯ NGHỊ?

C ông đức nhận được từ buổi cộng tu sẽ 
hơn gấp nhiều lần so với việc ngồi thiền 
một mình tại nhà nhiều ngày, nhiều 

tháng, nhiều năm; tùy theo số người tham gia 
cộng tu. Vì vậy, càng nhiều người cộng tu và thời 
gian cộng tu càng lâu, thì tinh thần của chúng ta 
sẽ càng đổi khác. Quý vị có đi cộng tu hay không, 
tôi nhìn là biết ngay. Ðồng tu của chúng ta cũng 
nhận biết được điều này. Có sự cách biệt rất rõ 
ràng. Nếu quý vị đến cộng tu thường xuyên, rồi 
ngưng một thời gian, sau đó đi cộng tu trở lại, 
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quý vị sẽ cảm nhận được sự khác biệt và cảm thấy 
mình không được thuần khiết lắm. 

Càng có nhiều người cộng tu, quốc gia của 
chúng ta sẽ càng có nhiều phước báu. Quý vị 
không cần phải thắc mắc: Tại sao chỉ có vài người 
chúng ta cùng nhau cộng tu mà cả quốc gia được 
phước báu? Thật vậy! Cũng như trong một căn 
nhà lớn có vài người sống chung với nhau, nếu 
một trong những người này giàu có và có lòng 
cống hiến thì cũng đã đủ. Người này sẽ tu sửa 
những nơi bị hư dột trong nhà và như vậy sẽ lợi 
ích cho cả gia đình. Cho dù có vài chục người ở 
trong ngôi nhà đó cũng không thành vấn đề. Bản 
thân người ấy sẽ được lợi ích và mọi người trong 
nhà cũng đều cảm thấy an toàn. Ðó là trường hợp 
của một gia đình. Cũng như vậy, nhất định những 
người khác sẽ được lợi ích từ sự tu hành của vài 
người chúng ta. 
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Chỉ một ngọn đèn đường cũng đã hữu ích 
đến rất nhiều người, hàng ngàn hàng vạn người đi 
qua đi lại. Ngọn đèn không hề bị mất mát gì mà 
thậm chí còn trở nên hữu dụng khi càng có nhiều 
người sử dụng. Cũng vậy, mặc dù thế giới không 
có nhiều người tu hành, nhưng nếu chúng ta có tu 
hành thì cũng đã đủ rồi. Bằng không, nếu không 
một ai tu hành, tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn. 
Giống như nếu cả ngôi làng không có một ngọn 
đèn, thì sẽ hoàn toàn tối đen. Nếu có được một 
hay hai ngọn đèn, như vậy sẽ tốt hơn là không có! 
Xa lộ vốn rất tối tăm, tuy nhiên nhờ có vài ngọn 
đèn, chúng ta có thể nhìn thấy một quãng đường 
xa. Cho nên tu hành càng tinh tấn, quý vị càng 
giúp ích bản thân và nhiều người khác. Ðó là điều 
tôi thích nhất. 511 

51 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Nhật Bản, ngày 12 
tháng 3 năm 1992 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)



Trong lúc cộng tu, lực lượng rất lớn. 
Dù rằng đẳng cấp tâm linh của chúng ta 
rất thấp, chúng ta cũng sẽ được nâng lên 
một đẳng cấp cao hơn nhiều sau khi tham 
gia cộng tu một thời gian. Mặt khác, dù 
rằng đẳng cấp của chúng ta cao, nhưng 
nếu không đi cộng tu, chúng ta sẽ bị đẩy 
xuống một đẳng cấp rất thấp. Ðó là vì 
trong thế giới này, chúng ta nương dựa 
vào nhau và có liên hệ với nhau; không 
ai có thể đơn phương hoàn thành bất cứ 
điều gì. Tu hành cũng vậy, sẽ là một sự 
sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể thành 
công trong việc tu hành bằng cách tu tập 
một mình; điều này chỉ cho thấy sự vô 
minh và đẳng cấp thấp kém của chúng ta.



TẠI SAO CỘNG TU LẠI CÓ LỢI ÍCH BẤT KHẢ TƯ NGHÌ? •  279

Làm Thế Nào Để Tập Trung và Thiền Tốt Hơn

 Vấn:  Thưa Sư Phụ, khi tọa thiền con không 
thể tập trung tư tưởng ở đây, đầu óc cứ suy nghĩ 
lung tung với đủ thứ tạp niệm. Làm thế nào con 
có thể tập trung và thiền tốt hơn?

Sư Phụ: Câu hỏi đó có phải của đồng tu 
không vậy? (MC: Quý vị có phải là đồng tu 
không?) Bởi tôi sẽ có câu trả lời khác nhau cho 
từng người (Trả lời: Dạ, là đồng tu.) Ðó là lý do 
chúng ta phải đi cộng tu. Vì cộng lực sẽ giúp 
chúng ta và chúng ta cần phải kiên nhẫn; có người 
tập trung được ngay, nhưng có người lại cần thời 
gian lâu hơn. Tôi đã đề cập điều này trong buổi 
thuyết giảng trước đây. Ngoài ra, hãy tha thứ cho 
chính mình. Hoàn cảnh của thế giới này khiến 
chúng ta khó có thể tĩnh tâm thiền định và trầm 
tĩnh suy tư, nhưng chúng ta hãy tiếp tục cố gắng. 
Ở thế giới này chúng ta có lợi điểm, đó là vì việc 
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tu hành ở đây rất khó khăn, nên Thượng Ðế gia 
trì cho chúng ta gấp bội. Chúng ta đi một bước 
thì lực lượng của Minh Sư sẽ đi cả trăm bước để 
hỗ trợ chúng ta.

Tu hành trên thiên đàng không được như vậy. 
Ở đó, nếu quý vị muốn tu hành thì cần thời gian 
lâu hơn. Ví dụ, chúng ta tu ở đây một ngày bằng 
tu cả trăm ngày nơi thiên đàng. Do đó, có nhiều 
thánh thần hoặc thiên nhân ở cảnh giới cao muốn 
đầu thai vào thân người để được tu hành nhanh 
hơn. Ðó là bởi vì nơi đây chúng ta có đủ mọi lực 
cọ xát, như là nghiệp quả, những nghịch cảnh, 
thiên tai, chiến tranh, đau khổ và vui sướng, tất cả 
đan xen với nhau. Ðây là một công cụ vững chắc, 
hữu dụng cho bản thân chúng ta và cho thế giới. 

 
Trong lúc tu hành ở đây, chúng ta cũng có cơ 

hội giúp đỡ đồng loại của mình và đồng thời có 
thêm công đức. Ví dụ, quý vị thiền một mình ở 
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nhà thì chỉ có công đức của một người. Nhưng 
nếu qua sự cố gắng hay biện tài, quý vị cống hiến 
chỗ ở của mình, giả sử vậy, để một trăm người đến 
hành thiền thì công đức sẽ tăng thêm một trăm 
lần. Do đó, quý vị tu sẽ nhanh hơn một trăm lần; 
quý vị hiểu ý tôi không? Hay quý vị đưa một trăm 
người đến thọ Tâm Ấn, những công đức này cũng 
thuộc về quý vị. Vì xét cho cùng chúng ta đồng 
một thể và càng liên kết với nhiều người, chúng ta 
càng trở nên vĩ đại và công đức càng to lớn. Nói 
theo toán học thì là như vậy. 

Do đó, ở đây tốt hơn là ở thiên đàng. Trên 
thiên đàng mọi người đều hạnh phúc nên họ cứ 
từ từ. Họ không có động lực đàng sau để thúc đẩy 
họ tập trung. Vì vậy tôi thường nói, mỗi khi quý 
vị đau buồn hay tuyệt vọng, quý vị cầu nguyện 
dễ hơn, có khi tọa thiền lại tốt hơn. Lúc đó quý 
vị nhớ đến vị Minh Sư nhiều hơn và nói rằng: 
“Sư Phụ ơi! Xin giúp con, giúp con, giúp con...” 



282

(Thính chúng cười.) Và ngày hôm đó quý vị có 
nhiều thể nghiệm tốt hơn, ánh sáng rực rỡ hơn, âm 
thanh rõ ràng hơn hoặc cảm thấy phấn chấn hơn, 
gần gũi với Thượng Ðế hơn. Cho nên, tuy tu hành 
ở thế giới này có khó khăn nhưng cũng rất tốt. 

Tôi vui mừng là nhiều đồng tu chúng ta tu 
hành rất tinh tấn. Có người đến trung tâm chỉ để 
nhìn chung quanh nhưng sau đó... họ không thể 
nhìn quanh mãi, vì ai nấy cũng đều nhắm mắt. 
Không bao lâu họ cảm thấy hổ thẹn nên cũng 
nhắm mắt và thấy được điều gì đó bên trong thay 
vì ngắm nhìn các cô gái đẹp bên ngoài. Vì thế 
có một ngôi chùa hoặc một trung tâm cũng rất 
hữu ích, để mọi người có thể tụ họp cùng nhau 
tập trung ý lực và nhất tâm nghĩ về Thượng Ðế; 
điều này giúp ích rất nhiều. Cho nên quý vị hãy 
từ từ. Quý vị có thể nhìn chung quanh một lúc, 
khi cảm thấy chán, quý vị có thể nhắm mắt lại và 
cùng thiền với mọi người. Ðược không?
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Ðiều khiển đầu óc bao giờ cũng khó khăn; vì 
vậy chúng ta phải tu hành mỗi ngày. Bằng không 
tôi sẽ bảo quý vị: “Hãy thọ Tâm Ấn, rồi quý vị là 
Phật.” Không còn việc gì khác để làm. Phải không? 
Ðó là vì thói quen lâu đời của mình, biết bao nhiêu 
ngàn năm nay, có thể là lâu hơn nữa! Cho nên dùng 
một kiếp người để rửa sạch tất cả những thói quen 
này là một việc làm rất khó, nhưng cũng rất đáng. 
Quý vị có muốn ở đây thêm một ngàn năm nữa để 
tiếp tục công việc đó không? Có lẽ sẽ vui lắm! Cho 
nên tôi bảo quý vị phải thiền lâu hơn, hai tiếng rưỡi 
hay ba tiếng đồng hồ; vì hai mươi phút đầu vẫn còn 
tranh chấp - cứ tiếp tục như vậy rồi sau hai mươi 
phút mọi chuyện sẽ từ từ lắng dịu. Nửa tiếng đồng 
hồ sau, quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy sảng khoái và sau 
bốn mươi phút quý vị sẽ biến mất. (Thính chúng 
cười.) 521 

52 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi thuyết giảng tại ngôi đền Ấn Ðộ, 
Fremont, California, Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 11 năm 1993 (nguyên văn tiếng Anh)
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PHẤN ĐẤU ĐỂ BIẾT RẰNG 
KHÔNG CẦN PHẤN ĐẤU

 Vấn:  Sư Phụ có nói rằng mọi việc đều đã 
được an bài cho chúng ta nên tâm con thắc mắc: 
Nếu mọi việc đều đã được an bài thì mục đích của 
sự cố gắng đạt khai ngộ hoặc được giải thoát để 
làm gì, nếu sự cố gắng của mình thật sự vô nghĩa 
trong lúc này?

Sư Phụ: Quý vị phải phấn đấu hết sức mình 
để đạt đến trình độ không cần phấn đấu.
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 Vấn:   Ý Sư Phụ nói rằng chúng ta nên cố 
gắng cho đến khi bỏ cuộc?

Sư Phụ: Không, quý vị cố gắng cho đến khi 
quý vị hoàn toàn hiểu rằng mọi nỗ lực đều vô 
dụng. Quý vị phải cố gắng để sau này không cần 
cố gắng. Ngay bây giờ, dù tôi có nói gì đi nữa: quý 
vị vẫn cứ cố gắng. Cho nên tôi bảo quý vị nên cố 
gắng như thế nào. Và tôi nói: “Cứ cố gắng đi, cố 
gắng hơn vậy nữa, cố gắng cho đến khi quý vị đạt 
đến mức hiểu biết là: Tại sao tôi phải cố gắng? Tôi 
đã đến đây rồi. Tôi đã đến nơi rồi.”

Nếu bây giờ tôi nói cho quý vị, quý vị sẽ 
không hiểu. Cho nên quý vị phải phấn đấu để 
hiểu rằng mình không cần cố gắng. Bởi nếu bây 
giờ tôi nói: “Đừng cố gắng,” quý vị có thể ngừng 
không? Quý vị có thể nào buông bỏ và hàng 
thuận không?
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 Vấn:  Thật ra con cũng thấy mình làm vậy 
nhưng rồi cảm thấy hơi chậm nên cố gắng trở lại 
nữa. 

Sư Phụ: Đúng rồi, là như vậy đó. Quý vị vẫn 
chưa đạt đến mức. Vậy thì ráng nỗ lực thêm, đến 
một ngày quý vị sẽ ngưng cố gắng. Đó là mục 
đích. Bởi nếu không cố gắng bây giờ, quý vị sẽ 
không cảm thấy dễ chịu. Lúc quý vị ngừng cố 
gắng mà vẫn cảm thấy thoải mái, thì không sao. 
Bây giờ, nếu không cố gắng, quý vị sẽ gặp trở 
ngại.

 Vấn:  Vậy nếu con ngừng cố gắng cho dù con 
không hoàn toàn hiểu điều đó, như vậy cũng sẽ 
không có hiệu quả. Có phải Sư Phụ nói như vậy 
không?

Sư Phụ: Phải, không có hiệu quả.
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 Vấn:  Như vậy chúng ta phải thật sự đạt đến 
trình độ hiểu biết đó?

Sư Phụ: Đúng. Nhưng không phải trình độ 
hiểu biết của đầu óc mà là thật sự thanh thản, thật 
sự thoải mái. Bởi vì bây giờ quý vị hiểu những gì 
tôi đang nói bằng đầu óc, nhưng liễu ngộ lại là 
một chuyện khác. 531

53 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất quốc tế tại Tam Địa Môn, 
Bình Đông, Formosa, ngày 22 tháng 12 năm 1992 (nguyên văn tiếng Anh)



PHẤN ĐẤU ĐỂ ĐẠT ĐẾN TRÌNH ĐỘ KHÔNG CẦN PHẤN ĐẤU •  289

Một Thời Ðại Tràn Ðầy Ân Ðiển Thượng Ðế   

 Vấn:  Thưa Sư Phụ, Ngài có nghĩ rằng sẽ có 
một ngày tất cả chúng ta đều trở về Nhà và không 
phải đối phó với những vấn đề thế tục không?

Sư Phụ: Ồ! Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ về Nhà.

 Vấn:  Ý con nói là tất cả chúng ta!

Sư Phụ: Tất cả chúng ta! Không ai bị bỏ lại 
đàng sau. Không có chuyện trở lại lần thứ hai cho 
quý vị. (Mọi người cười.) Ngoại trừ quý vị thật 
tình muốn trở lại vì đã để lại một người đẹp hay 
gì đó, đại khái vậy. Vì lúc này là thời kỳ rất xấu 
cho thế giới và lực lượng Minh Sư quyết định là 
chúng ta đã chịu khổ đủ rồi. Cho nên nếu chúng 
ta chỉ có một chút cố gắng và một chút thành 
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tâm, vị Minh Sư sẽ ôm lấy chúng ta và bỏ qua tất 
cả. Bởi vì quý vị không thể làm được. (Sư Phụ thở 
dài.) Thật tình mà nói, quý vị không thể thiền ở 
thế giới này. Quý vị thật sự không thể. Cho nên 
bất cứ những gì chúng ta làm để có thể thiền hoặc 
thành quả đạt được, thật ra đều là nhờ ân điển của 
Minh Sư, ý nói là lực lượng Minh Sư, chứ không 
phải con người này. Dù sao đi nữa, vào buổi tối, 
vị Minh Sư sẽ dẫn chúng ta đến những cảnh 
giới khác, an toàn hơn và tốt đẹp hơn. Ban ngày, 
chúng ta quá bận rộn. Ðầu óc cứ cản lại lực lượng 
tâm linh, cho nên vào lúc này chúng ta phải hành 
động thật nhanh. Nếu quý vị giữ giới, tọa thiền 
và đi cộng tu, quý vị sẽ thấy mình tiến bộ nhanh 
đến nỗi chính quý vị cũng không thể tưởng tượng 
được. Khi quý vị nhìn lại bản thân, thấy giống 
như một người khác ở đàng sau, thật vậy! Những 
người đã thể nghiệm qua điều đó sẽ nói cho quý vị 
nghe. Tôi không nói điều đó từ sách vở, mà là từ 
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kinh nghiệm bản thân và những tấm gương sống 
của những anh chị em quý vị. Gặp người thân 
trong gia đình (đồng tu) mỗi tuần một lần cũng 
hay, phải không? Ðây là điều tốt, không mấy ai có 
thể giữ được như vậy, nhưng điều này rất hữu ích 
cho họ và nếu không thể đến cộng tu hoặc không 
muốn đi vì lý do nào đó, xin quý vị hãy tọa thiền 
ở nhà. Không có gì “bắt buộc” cả, chỉ là việc làm 
này có ích lợi cho quý vị. Bất cứ điều gì tôi nói 
cho quý vị đều tốt cho quý vị mà thôi. Không có 
sự cấm đoán nào cả. Giữ được thì tốt cho quý vị. 
Hoặc nếu không giữ được, quý vị sẽ thể nghiệm 
một vài trắc trở hay chướng ngại và rồi quý vị sẽ 
hiểu nguyên do. 541

54 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Hạ Uy Di, Hoa Kỳ,  
ngày 4 tháng 9 năm 1994 (nguyên văn tiếng Anh)
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Hãy Trân Quý Cơ Hội Tu Hành

 Vấn:  Một trong những bài thuyết giảng Sư 
Phụ có đề cập tới bài thơ “Biển Tình Thương” của 
Kabir. Thưa có phải vậy không? 

Sư Phụ: Phải, tôi đã đề cập nhiều lần đến thơ 
của Kabir, nhưng hỏi gì về bài “Biển Tình Thương”? 

 Vấn:  Bài đó nói về Thượng Ðế tối cao mà họ 
gọi là Sat Purush; Ngài giáng trần đầu thai làm 
những người khác nhau trong mỗi một thời đại 
(Yuga). Và trong thời Mạt Pháp, Sat Purush giao 
ước với Ma Vương (vị giáo chủ của tam giới) để 
mang rất nhiều linh hồn trở về Nhà. 

Sư Phụ: Phải, đây là thời Mạt Pháp, thời đại 
đen tối. Cần phải có một người mạnh mẽ xuống 
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đây để mang mọi người lên! Xe to! Xe mạnh! 
(Cười.) 

 Vấn:  Có phải vì vậy mà nhiều linh hồn được 
giải thoát dễ dàng không? 

Sư Phụ: Phải, đúng vậy; quý vị biết rồi. 
Ðương nhiên là vậy. Ðây là thời đại cuối của chu 
kỳ này. Cho nên những người còn lại hãy nhanh 
chân! Ngài sẽ mang mọi người lên; do đó, Ngài 
rất đại lượng. Nhưng cũng cần phải có rất nhiều 
lực lượng, tựa như một trận bão lớn mang đến 
vô số nước. Phải có một trận bão lớn để có thể 
mang nhiều nước vào đất liền; một cơn mưa bình 
thường không làm nổi. 

Thành thử, thời bây giờ cũng giống như “bán 
sỉ.” Vì chúng ta có rất nhiều chỗ trống và nhiều 
ân điển, để mọi người có thể trú ngụ được. Không 
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thành vấn đề. Quý vị rất may mắn! (Thính chúng 
vỗ tay.) Thượng Ðế rất đại lượng, nhưng chưa bao 
giờ Ngài đại lượng đến như vậy. Khi xưa, nhiều 
lắm thì cũng chỉ được một số ít người, có thể là 
một ngàn người. Bất kể là việc gì, chưa bao giờ 
nhiều như vậy và chưa bao giờ được tụ họp công 
khai như vậy. Quý vị quả thật may mắn. 

Vào thời xưa, nếu muốn cộng tu họ phải trốn 
chạy khắp nơi, dùng mật hiệu, bắt tay lén, đưa 
tay làm mật dấu (làm ký hiệu bằng tay) hoặc cách 
chào của quý vị – ngay cả cách này (Sư Phụ làm 
dấu) – nhớ mắt huệ, niệm Hồng Danh, quán âm, 
vậy là cùng nhóm với nhau. Ðó là dấu hiệu bí mật 
mà người Thiên Chúa giáo thường làm để nhận ra 
họ là anh em đồng tu với nhau. Bởi vì thời bấy giờ 
Chúa Giê-su phải ẩn trốn và tất cả các đệ tử cũng 
phải trốn. Thậm chí họ cũng không dám công 
khai thừa nhận Thầy và nói rằng “Tôi không biết 
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người đó.” Ngay cả đệ tử giỏi nhất là Peter cũng 
từ chối Ngài ba lần. Ðó là do lực lượng phủ định 
quá nặng nề tới nỗi một người vĩ đại như Chúa 
Giê-su và đệ tử nhiệt thành như Peter cũng không 
dám hé miệng. Thời đó bị đàn áp dữ dội. Nhưng 
thời nay chúng ta rất may mắn. 551 

55 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Florida, Hoa Kỳ,    
ngày 9 tháng 6 năm 2001 (nguyên văn tiếng Anh)
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Chúng Ta Là Những Đạo Sĩ 
May Mắn Nhất

 Vấn:  Con xin hỏi Sư Phụ trong kiếp này 
chúng ta phải tu cao tới mức nào để sau khi chết 
thì không phải trở lại đây?

Sư Phụ: Càng cao càng tốt. Nếu không vị 
Minh Sư sẽ đẩy lên; vị Minh Sư sẽ ở đó để đưa 
quý vị lên bất cứ cảnh giới nào, rồi tiếp tục hướng 
dẫn quý vị lên. Bằng không, quý vị phải vượt qua 
tam giới. Với những Minh Sư khác, quý vị phải 
vượt qua khỏi cảnh giới Thứ Ba mới không phải 
trở lại. Nhưng đối với Pháp Môn Tối Thượng 
này, quý vị không phải trở lại. 

Bởi vì đôi khi không lên được cảnh giới cao 
vốn không phải là lỗi của quý vị. Ví dụ, giả sử 
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hôm nay quý vị thọ Tâm Ấn rồi ngày mai quý vị 
vãng sinh. Minh Sư có trách nhiệm mang quý vị 
lên cho dù đẳng cấp của quý vị có ở đâu trước khi 
lìa khỏi thân xác hoặc trước khi vị Minh Sư lìa 
khỏi thân thể. Chúng ta không sao cả. Lúc này 
chúng ta hoàn toàn mở rộng cánh cửa cứu giúp 
tất cả mọi người. Bất cứ ai thành tâm sẽ được lực 
lượng Minh Sư giúp đỡ, rất rộng lượng. Thế kỷ 
này vô cùng rộng lượng. 

 Vấn:  Tại sao thế kỷ này lại quá đặc biệt mà 
không phải là một ngàn năm trước? 

Sư Phụ: Bởi vì thỉnh thoảng, thiên đàng 
lại mở cửa “bán đại hạ giá”. (Mọi người cười.) 
Giống như vật dụng bán rẻ trong nhà để xe: mỗi 
món đều một đồng. Còn tùy vào vị Minh Sư nào 
xuống. Quý vị cũng biết, tất cả chúng ta đều là 
Minh Sư. Nhưng có Minh Sư vừa nhớ lại, vừa 
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được khai ngộ lại trong kiếp này. Có Minh Sư thì 
đã khai ngộ đời đời kiếp kiếp. Có Minh Sư chưa 
bao giờ rời thiên đàng và đây là lần đầu tiên giáng 
trần. Có Minh Sư đến rồi đi nhiều lần và có căn 
duyên với rất nhiều chúng sinh trên địa cầu này. 
Khi vị đó trở lại đây, thì chỉ như những người bạn 
cũ: “Các bạn muốn gì cũng được, không sao cả. 
Chúng ta đã quen biết nhau.” (Thính chúng vỗ 
tay.) Có lẽ chúng ta đã là bạn cũ nên mới như vậy. 

Nếu là Minh Sư mới xuống thì vị đó không 
có duyên với nhiều chúng sinh. Nên họ chỉ bắt 
đầu nhận vài đệ tử, rồi tiếp tục nhận nhiều đệ tử 
hơn vào kiếp sau. Nếu vị Minh Sư vừa nhớ lại 
được mình là Phật trong kiếp này thì đương nhiên 
vị đó cũng phải phát triển thêm kinh nghiệm. 
Không phải vì Minh Sư ấy không biết, nhưng 
cũng giống như tất cả những chuyện khác, quý vị 
phải tập luyện. Tập đối phó với đầu óc con người, 
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đối phó với bộ máy hành chánh của thế gian, 
làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi những phiền 
nhiễu trên địa cầu này và làm sao giữ mình để âm 
thầm giúp đỡ người khác mà không mang phiền 
phức đến cho mình. 

Nhưng Minh Sư mới thì không biết chuyện 
này. Vị Minh Sư mới đi ra ngoài thật nổi bật, 
trống kèn đủ thứ. Rồi có thể sau ba năm rưỡi 
hoặc hai năm rưỡi hay ba tháng rưỡi là họ đi. Lực 
lượng tâm linh vốn giống nhau, cùng đến từ vũ 
trụ. Nhưng cách đối đãi với đệ tử và cách đối phó 
với chính quyền trong thế giới này, thì họ phải học 
hỏi, vì những việc này thuộc về đầu óc, những việc 
này là tài năng và sự khéo léo, không liên hệ gì tới 
sự khai ngộ và linh hồn. Dĩ nhiên cũng có liên hệ, 
vì càng khai ngộ quý vị học hỏi càng nhanh chóng. 
Nhưng nếu vị đó đã có kinh nghiệm từ đời đời 
kiếp kiếp thì không cần phải học nhiều. 
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Vì làm sao một người có thể học được nhiều 
như vậy trong một kiếp? Cho dù được khai ngộ, 
quý vị cũng không thể học sửa xe, lái máy bay, 
lái tàu, kế toán thương mại, phần mềm, phần 
cứng máy điện toán và đủ mọi thứ khác. Quý vị 
học cũng được, nhưng cuộc đời quá ngắn ngủi. 
Những môn này không thuộc về tâm linh. Ðó là 
những khả năng cần phải dùng đầu óc, trí não, 
tay chân, thân thể phàm phu để hiểu và thành 
thạo. Cho nên, nếu vị Minh Sư đó đã học được 
tất cả những cách làm Minh Sư như thế nào – 
không phải là “cách”, mà ý nói rằng nếu là Minh 
Sư, vị đó phải trực diện và phải có khả năng làm 
nhiều việc khác nhau – Minh Sư loại này thì dễ 
hơn, mau hơn và đơn giản hơn. Chỉ cần biết cách 
thức của trần gian mà thôi. 

Pháp môn giống nhau, giáo lý giống nhau, 
lực lượng giống nhau và Chân Lý giống nhau. 
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Nhưng vị minh sư có khả năng hay không: tùy 
thuộc vào năng lực hóa độ đại chúng, tùy thuộc 
vào cách dạy đệ tử làm sao để tiến bộ nhanh nhất 
và tốt nhất. Vị Minh Sư có thể dạy cùng pháp 
môn cho cùng các đệ tử. Hai vị Minh Sư khác 
nhau có thể dạy cùng pháp môn cho hai đệ tử 
khác nhau. Nhưng đệ tử của Minh Sư này sẽ tiến 
bộ khác hay tiến bộ mau hơn đệ tử của Minh Sư 
kia. Đó là như vậy. Sự tiến bộ còn tùy vào sự tiếp 
nhận giáo lý của đầu óc đệ tử nữa. Bởi vì nếu đầu 
óc không hiểu, đầu óc không chấp nhận, thì quý 
vị không thể tiến bộ nhanh, không cảm thấy dễ 
chịu lắm, không cảm thấy tin tưởng hoặc tự tin. 
(Thính chúng vỗ tay.) 551

55 Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Trung tâm Florida, 
Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 6 năm 2001 (nguyên văn tiếng Anh)
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Tài Liệu Tham Khảo
Xin xem nguyên văn các bài khai thị của 

Thanh Hải Vô Thượng Sư để nhận được ân điển vĩ đại từ Ngài.

1  Ngày 9 tháng 4 năm 1991, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh Hải 
Vô Thượng Sư số 90, mục Ðiểm Sáng (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

2  Ngày 13-18 tháng 2 năm 1989, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 133, mục Lời của Sư Phụ/ MP3-CR01 (nguyên văn 
tiếng Trung Hoa)

3  Ngày 28 tháng 12 năm 2002, tại Florida, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 146, mục Sư Phụ Khai Thị (nguyên văn tiếng Anh)

4  Ngày 28 tháng 9 - 3 tháng 10 năm 1990, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản 
Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 146, mục Lời Pháp Cam Lồ/ MP3-CR09 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

5  Ngày 10 tháng 10 năm 1992, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 140, mục Sư Phụ Khai Thị/ Băng thâu hình số 278 
“Pháp Môn Bù Loong” (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

6  Ngày 7 tháng 4 năm 1993, tại Seattle, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh Hải 
Vô Thượng Sư số 43, mục Vấn Đáp Chọn Lọc/ Băng thâu hình số 348 “Lực 
Lượng Minh Sư Mang Đến Sự Khai Ngộ” (nguyên văn tiếng Anh)

7  Ngày 17 tháng 12 năm 1986, tại Ðài Bắc, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 52, mục Sư Phụ Khai Thị (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

8  Ngày 20 tháng 2 năm 1996, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 71, mục Sư Phụ Kể Chuyện/ Băng thâu hình số 528 
“Càng Thành Tâm Hướng Về Thượng Ðế, Càng Giảm Thiểu Tham Vọng” 
(nguyên văn tiếng Anh)

9  Ngày 2 tháng 6 năm 1991, tại Costa Rica, trích từ Bản Tin Thanh Hải Vô 
Thượng Sư số 25, mục Sư Phụ Khai Thị/ Băng thâu hình số 175 “Sự Thật Về 
Phật, Chúa Giê-su và Các Vị Minh Sư Khai Ngộ” (nguyên văn tiếng Anh)

10  Ngày 13 tháng 8 năm 1989, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh Hải 
Vô Thượng Sư số 95, mục Lời Pháp Cam Lồ (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

11 Ngày 10 tháng 10 năm 1990, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 33, mục Điểm Sáng (nguyên văn tiếng Âu Lạc)

12 Ngày 29 tháng 10 năm 1988, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Sách Khai thị Bí 
Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, quyển số 6, bài “Bí Quyết Tu Hành Tiến Bộ” (ấn 
bản tiếng Trung Hoa)
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13 Ngày 6 tháng 9 năm 1994, tại Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 43, mục Bạn Có Biết/ DVD số 444 “Dựa Vào Chính 
Mình” (nguyên văn tiếng Anh)

14 Ngày 1 tháng 12 năm 1988, tại Bình Ðông, Formosa, trích từ Bản Tin 
Thanh Hải Vô Thượng Sư số 45, mục Lời của Sư Phụ/ Băng thâu hình số 21 
“Chuyện Cô Bernadette” (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

15 Ngày 12-18 tháng 8 năm 1988, tại Nghi Lan, Formosa, trích từ Bản Tin 
Thanh Hải Vô Thượng Sư số 130, mục Sư Phụ Khai Thị/ MP3- CR02 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

16 Ngày 19 tháng 10 năm 1990, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh Hải 
Vô Thượng Sư số 131, mục Sư Phụ Kể Chuyện” (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

17 Ngày 29 tháng 7 - 6 tháng 8 năm 1989, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ MP3-
CR06/ Băng thâu hình số 91 “Thiền Thất tại Tây Hồ vào Mùa Hè (4)” 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

18  Ngày 14 tháng 5 năm 1996, tại Nam Vang, Cam Bốt, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 63, mục Sư Phụ Khai Thị/ Băng thâu hình số 547 
“Những Biến Chứng Của Sự Ăn Mặn” (nguyên văn tiếng Anh)

19  Ngày 24 tháng 12 năm 1992, tại Tam Ðịa Môn, Bình Ðông, Formosa, trích 
từ Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 27, mục Điểm Sáng/ Băng thâu hình 
số 295 “Làm Bạn Với Đầu Óc Của Mình” (nguyên văn tiếng Anh)

20  Ngày 5-12 tháng 5 năm 1991, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 131, mục Tường Trình Đặc Biệt/ MP3-CR10/ Băng 
thâu hình số 165 “Thiền Thất tại Tây Hồ vào Mùa Hè (3)” (nguyên văn tiếng 
Trung Hoa)

21  Ngày 29 tháng 7 - 6 tháng 8 năm 1989, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản 
Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 61, mục Sư Phụ Khai Thị/ MP3-CR06/ 
Băng thâu hình số 92 “Thiền Thất tại Tây Hồ vào Mùa Hè (5)” (nguyên văn 
tiếng Trung Hoa)

22  Ngày 29 tháng 4 năm 1989, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh Hải 
Vô Thượng Sư số 143, mục Sư Phụ Khai Thị (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

23  Ngày 14 tháng 9 năm 1994, tại Vọng Các, Thái Lan, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 154, mục Sư Phụ Khai Thị/ Băng thâu hình số 446 
“Quan Niệm Sai Lầm Sẽ Đưa Nhân Loại Đến Thảm Họa” (nguyên văn tiếng 
Anh)

24  Ngày 22 tháng 8 năm 1986, tại Tân Ðiền, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 88, mục Lời của Sư Phụ (nguyên văn tiếng Trung 
Hoa)
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25  Ngày 21 tháng 5 năm 1989, tại Ðài Nam, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 92, mục Ban Hướng Dẫn Tâm Linh (nguyên văn tiếng 
Trung Hoa)

26 Ngày 5 tháng 7 năm 1997, tại Los Angeles, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 84, mục Sư Phụ Khai Thị/ Băng thâu hình số 587 “Bí 
Quyết Tự Tịnh Hóa Khỏi Sự Ô Nhiễm Bên Ngoài”

27  Ngày 6 tháng 7 năm 1997, tại Los Angeles, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 85, mục Lời của Sư Phụ/ Băng thâu hình số 587 “Bí 
Quyết Tự Tịnh Hóa Khỏi Sự Ô Nhiễm Bên Ngoài” (nguyên văn tiếng Anh)

28  Ngày 16-18 tháng 12 năm 1998, tại Los Angeles, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin 
Thanh Hải Vô Thượng Sư số 132, mục Vấn Đáp Chọn Lọc/ Băng thâu hình 
số 639B “Mỗi Linh Hồn Tự Chọn Cuộc Hành Trình” (nguyên văn tiếng Anh)

29  Ngày 10 tháng 1 năm 1995, tại Tân Gia Ba, trích từ Bản Tin Thanh Hải Vô 
Thượng Sư số 45, mục Sư Phụ Khai Thị/ DVD số 467 “Sự Đau Khổ Của 
Thế Giới Đến Từ Sự Vô Minh Của Chúng Ta” (nguyên văn tiếng Anh)

30  Ngày 6 tháng 9 năm 1987, tại Tân Điếm, Formosa, trích từ Sách Khai Thị, Bí 
Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, quyển 5, chương “Sự Tích Lễ Vu Lan” (nguyên 
văn tiếng Trung Hoa)

31  Ngày 13-18 tháng 2 năm 1989, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 141, mục Lời của Sư Phụ/ MP3- CR04 (nguyên văn 
tiếng Trung Hoa)

32  Ngày 12 tháng 4 năm 1992, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 63, mục Lời của Sư Phụ/ Băng thâu hình số 241 “Pháp 
Môn Câu Thông Cao Nhất Trong Vũ Trụ; Pháp Môn Giống Nhau Nhưng 
Lực Lượng Của Minh Sư Khác Nhau” (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

33  Ngày 27 tháng 4 năm 2000, tại Auckland, Tân Tây Lan, trích từ Bản Tin 
Thanh Hải Vô Thượng Sư số 139, mục Vấn Đáp Chọn Lọc/ Băng thâu hình 
số 686 “Sự Hội Tụ Của Linh Hồn” (nguyên văn tiếng Anh)

34  Ngày 9 tháng 5 năm 1998, tại trung tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn, trích từ Bản 
Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 93, mục Sư Phụ Khai Thị/ DVD số 620 
“Quyền Năng Đích Thực Của Minh Sư” (nguyên văn tiếng Anh)

35  Ngày 13-18 tháng 2 năm 1989, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 131, mục Mẹo Vặt/ MP3-CR04 (nguyên văn tiếng 
Trung Hoa)

36  Ngày 26 tháng 12 năm 1997, tại Washington D.C., Hoa Kỳ, trích từ Bản 
Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 101, mục Sư Phụ Khai Thị/ DVD số 608 
“Phương Pháp Cải Thiện Tâm Linh” (nguyên văn tiếng Anh)
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37  Ngày 31 tháng 10 năm 1995, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 66, mục Vấn Đáp Chọn Lọc/ Băng thâu hình số 508 
“Thần Y Trung Hoa” (nguyên văn tiếng Anh)

38  Ngày 12 tháng 1 năm 1989, tại Ðài Nam, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 97, mục Ban Hướng Dẫn Tâm Linh (nguyên văn tiếng 
Trung Hoa)

39  Ngày 11 tháng 6 năm 1999, tại Norfolk, Anh quốc, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 122, mục Ban Hướng Dẫn Tâm Linh/ Băng thâu hình 
số 649B “Mang Tình Thương Đến Âu Châu” (nguyên văn tiếng Anh)

40  Ngày 13 tháng 10 năm 1989, tại Viện đại học Berkeley, Hoa Kỳ, trích từ Bản 
Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 56, mục Vấn Đáp Chọn Lọc/ Băng thâu 
hình số 101 “Thượng Ðế Có Phải Là Chúng Sinh Không?” (nguyên văn tiếng 
Anh)

41  Ngày 10 tháng 3 năm 1998, tại Luân Ðôn, Anh quốc, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 122, mục Ban Hướng Dẫn Tâm Linh/ Băng thâu hình 
số 631 “Mục Đích Sáng Tạo Của Thượng Ðế” (nguyên văn tiếng Anh)

42  Ngày 2 tháng 5 năm 2000, tại Hồng Kông, trích từ Bản Tin Thanh Hải Vô 
Thượng Sư số 154, mục Vấn Đáp Chọn Lọc/ Băng thâu hình số 690 “Niềm 
Vui Đích Thực Là Nhận Ra Bản Lai Diện Mục Của Mình” (nguyên văn tiếng 
Trung Hoa)

43  Ngày 5 tháng 7 năm 1992, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh Hải 
Vô Thượng Sư số 22, mục Sư Phụ Khai Thị/ Băng thâu hình số 265 “Vua Đại 
Quang, Người Không Có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi” (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

44  Ngày 28 tháng 3 năm 1996, tại Nam Vang, Cam Bốt, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 64, mục Lời của Sư Phụ/ Băng thâu hình số 541 “ Tình 
Thương Như Từ Mẫu Của Minh Sư” (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

45  Ngày 12 tháng 11 năm 1993, tại Texas, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh Hải 
Vô Thượng Sư số 74, mục Sư Phụ Khai Thị/ Băng thâu hình số 392 “Tình 
Thương Vô Ngã Của Minh Sư” (nguyên văn tiếng Anh)

46  Ngày 25 tháng 4 năm 1992, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 132, mục Lời của Sư Phụ/ Băng thâu hình số 243 “Tận 
Dụng Năng Lực Đầu Óc Để Khai Mở Tiềm Năng Bên Trong; Làm Thế Nào 
Để Giúp Đỡ Thân Nhân Được Vãng Sinh Về Miền Cực Lạc” (nguyên văn 
tiếng Trung Hoa)

47  Ngày 13 tháng 3 năm 1996, tại Los Angeles, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 155, mục Lời của Sư Phụ/ Băng thâu hình số 536 “Chỉ 
Có Trí Huệ Mới Xóa Tan Màn Ảo Tưởng” (nguyên văn tiếng Anh)
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48  Ngày 2 tháng 2 năm 1991, tại Costa Rica, trích từ Bản Tin Thanh Hải Vô 
Thượng Sư số 93, mục Lời của Sư Phụ/ Băng thâu hình số 149 “Phục Vụ 
đại Chúng Là Cách Rửa Nghiệp Nhanh Nhất; Hãy Xả Bỏ Để Được Tự Tại” 
(nguyên văn tiếng Anh)

49  Ngày 2 tháng 2 năm 1991, tại Costa Rica, trích từ Bản Tin Thanh Hải Vô 
Thượng Sư số 95, mục Điểm Sáng/ Băng thâu hình số 149 “Phục Vụ Công 
Chúng Là Cách Rửa Nghiệp Nhanh Nhất; Hãy Xả Bỏ Để Được Tự Tại” 
(nguyên văn tiếng Anh)

50  Ngày 10 tháng 4 năm 1992, tại Tây Hồ, Formosa, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 21, mục Sư Phụ Khai Thị/ DVD số 240 “Đưa Thế Giới 
Vào Kỷ Nguyên Mới” (nguyên văn tiếng Anh)

51  Ngày 12 tháng 3 năm 1992, tại Nhật Bản, trích từ Bản Tin Thanh Hải Vô 
Thượng Sư số 40, mục Ban Hướng Dẫn Tâm Linh/ Băng thâu hình số 228 
“Tương Lai Của Nhật Bản” (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

52  Ngày 25 tháng 11 năm 1993, tại ngôi đền Ấn Ðộ Fremont, California, Hoa 
Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 34, mục Sư Phụ Khai Thị/ 
Băng thâu hình số 396 “Hãy Tha Thứ Cho Chính Mình” (nguyên văn tiếng 
Anh)

53  Ngày 22 tháng 12 năm 1992, tại Tam Ðịa Môn, Bình Ðông, Formosa, trích 
từ băng thâu hình số 292 “Sư Phụ Luôn Luôn Ở Cùng Chúng Ta” (nguyên 
văn tiếng Anh)

54  Ngày 4 tháng 9 năm 1994, tại Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin Thanh 
Hải Vô Thượng Sư số 50, mục Vấn Đáp Chọn Lọc/  Băng thâu hình số 443 
“Ðời Sống Hạnh Phúc Là Món Quà Quý Nhất Với Minh Sư” (nguyên văn 
tiếng Anh)

55  Ngày 9 tháng 6 năm 2001, tại trung tâm Florida, Hoa Kỳ, trích từ Bản Tin 
Thanh Hải Vô Thượng Sư số 140, mục Vấn Đáp Chọn Lọc/ DVD số 719 
“Từ Bỏ Thói Quen Xấu” (nguyên văn tiếng Anh)
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•	 Ngày	Nớ	Ngày	Ni
(diễn ngâm bằng tiếng  
Âu Lạc): CD

•	 Một	Chút	Hương
(những nhạc phẩm do các ca 
sĩ lừng danh trình diễn bằng 
tiếng Âu Lạc): CD

•	 Xin	Giữ	Mãi	
(diễn ngâm bằng tiếng  
Âu Lạc): CD

•	 Dịu	Dàng	Bên	Nhau
(những nhạc phẩm được trình 
bày bằng tiếng Âu Lạc): CD

•	 Đường	Vào	Tình	Sử	
(những thi phẩm do các nhà 
thơ tài danh Âu Lạc sáng tác, 
diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc): Băng thâu âm và CD 1, 2 
& 3, băng thâu hình 1 & 2

•	 Những	Vết	Tiền	Thân
(diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc): Băng thâu âm và CD 1, 
2 & 3, DVD 1, 2 (phụ đề 17 
ngôn ngữ)

* Những thi phẩm và nhạc phẩm (những thi phẩm được phổ nhạc) trong Đường Vào Tình Sử,  
Khuất Nẻo Thời Gian, Mơ Đêm, Xin Giữ Mãi, Ngày Nớ Ngày Ni, Những Vết Tiền Thân, 

Tình Xưa, Đóa Sen Vàng , Những Vần Thơ Ngọc và Dịu Dàng Bên Nhau
do Thanh Hải Vô Thượng Sư diễn ngâm hoặc trình bày.

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM
NHỮNG TUYỂN TẬP THƠ NHẠC 

DO THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ SÁNG TÁC
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•	 Khuất	Nẻo	Thời	Gian
(những nhạc phẩm được 
trình bày bằng tiếng Âu Lạc): 
CD & DVD

•	 Đóa	Sen	Vàng
(diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): CD & DVD
Kính mời quý vị thưởng thức những 
vần thơ tuyệt tác của Hòa thượng 
Thích Mãn Giác cùng hai thi phẩm 
“Đóa Sen Vàng” và “Sayonara” do 
Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác 
riêng tặng hòa thượng, qua giọng 
ngâm trầm ấm của Ngài.

•	 Những	Nhạc	Phẩm	Do		
Thanh	Hải	Vô	Thượng	Sư	
Sáng	Tác
(những nhạc phẩm được trình bày 
bằng tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và 
Anh): CD & DVD

•	 Ca	Khúc	Tình	Thương
(những nhạc phẩm được trình 
bày bằng tiếng Âu Lạc và 
Anh): DVD

•	 Tình	Xưa
(diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): 
CD & DVD

•	 Mơ	Đêm
(những nhạc phẩm được 
trình bày bằng tiếng Âu Lạc): 
CD & DVD

•	 Vần	Thơ	Ngọc
(những thi phẩm do các 
nhà thơ tài danh Âu Lạc 
sáng tác, diễn ngâm bằng 
tiếng Âu Lạc): CD 1, 2 & 
DVD 1, 2
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•	 Giòng	Lệ	Âm	Thầm	
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa/Anh,  
Ðức/Pháp/Anh, Philippines, 
Hàn Quốc, Bồ Ðào Nha,  
Tây Ban Nha

•	 Những	Vết	Tiền	Thân
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Người	Tình	Thiên	Cổ
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Giấc	Mơ	Của	Bướm
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Kỷ	Niệm	Vào	Quên
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Một	Thời	Xa	Xưa
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Thơ	Vô	Tử
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh

•	 Kỷ	Niệm	Vàng	Thau
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh 
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•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Khai	Thị:
Tiếng Âu Lạc (1-15), Trung Hoa (1-10), Anh (1-5), Pháp (1-2), Phần Lan 
(1), Ðức (1-2), Hungary (1), Indonesia (1-5), Nhật Bản (1-4), Hàn Quốc 
(1-11), Mông Cổ (1, 6), Bồ Ðào Nha (1-2), Ba Lan (1-2), Tây Ban Nha (1-3), 
Thụy Ðiển (1), Thái (1-6) và Tây Tạng (1)

•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Vấn	Ðáp:
Tiếng Âu Lạc (1-4), Trung Hoa (1-3), Bungary (1), Tiệp Khắc (1), Anh (1-2), 
Pháp (1), Ðức (1), Hungary (1), Indonesia (1-3), Nhật Bản (1), Hàn Quốc 
(1-4), Bồ Ðào Nha (1), Ba Lan (1) và Nga (1)

•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Ấn	Bản	Ðặc	Biệt/Thiền	Thất	Năm	1992:
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư vào năm 1992 
trong kỳ thiền thất tại Tam Địa Môn, Formosa.
Tiếng Anh và Âu Lạc

•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Ấn	Bản	Ðặc	Biệt/Chuyến	Hoằng	Pháp	
Toàn	Cầu	Năm	1993:
Tuyển tập 6 cuốn bao gồm những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng 
Sư trong chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu năm 1993.
Tiếng Anh (1-6) và Trung Hoa (1-6)

•	 Thư	Tín	Thầy	Trò:
Tiếng Anh (1), Trung Hoa (1-3), Âu Lạc (1-2) và Tây Ban Nha (1)

•	 Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	–	Thần	Kỳ	Cảm	Ứng	(1-2):
Tiếng Âu Lạc và Trung Hoa

•	 Sư	Phụ	Kể	Chuyện:
Tiếng Anh, Trung Hoa, Tây Ban Nha, Âu Lạc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái

•	 Thượng	Đế	và	Nhân	Loại	–	Những	Câu	Chuyện	Thánh	Kinh:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Thượng	Ðế	Chăm	Sóc	Mọi	Việc	–	 
Bộ	Sách	Tranh	Đầy	Trí	Huệ	Của	Thanh	Hải	Vô	Thượng	Sư:
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc

•	 Chuyện	Vui	Khai	Ngộ	Của	Thanh	Hải	Vô	Thượng	Sư	– 
Hào	Quang	Chật	Quá:
Tiếng Anh và Trung Hoa

•	 Tô	Ðiểm	Ðời	Sống:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Bí	Quyết	Thanh	Thản	Tu	Hành:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Trực	Tiếp	Câu	Thông	Thượng	Ðế	–	Cách	Tiến	Đến	Hòa	Bình:
Bộ sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến 
Hoằng Pháp Châu Âu năm 1999.
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

NHỮNG BÀI THUYẾT GIẢNG TÂM LINH
CỦA THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
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•	 Ta	Xuống	Tìm	Em	Dưới	Cõi	Trần:
Tiếng Ả Rập, Âu Lạc, Bungary, Tiệp Khắc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Ðức, Hy 
Lạp, Hungary, Indonesia, Ý, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ 
Nhĩ Kỳ, La Mã và Nga

•	 Sống	Trong	Thời	Đại	Hoàng	Kim 
Ý	Thức	Về	Sức	Khỏe	–	Trở	Về	Lối	Sống	Tự	Nhiên	và	Đạo	Đức:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Lời	Pháp	Cam	Lồ:
Viên ngọc của trí huệ vĩnh hằng do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Âu Lạc/ Trung Hoa, Tây Ban Nha/ Bồ Ðào 
Nha, Pháp/ Ðức, Hàn Quốc, Âu Lạc, Anh và Trung Hoa

•	 Gia	Chánh	Vô	Thượng	(1)	–	Các	Món	Ăn	Thuần	Chay	Quốc	Tế:
Bộ sưu tập những món ăn chọn lọc trên khắp thế giới do đồng tu giới thiệu.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa, Âu Lạc và Nhật Bản

•	 Gia	Chánh	Vô	Thượng	(2)	–	Khẩu	Vị	Gia	Ðình	Chọn	Lọc:
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa

•	 Một	Thế	Giới	Hòa	Bình	Qua	Âm	Nhạc:
Bộ sưu tập những buổi phỏng vấn và tác phẩm âm nhạc từ buổi hòa nhạc trình 
diễn năm 1998 tại Đại Hý Viện Shrine, Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Âu Lạc/ Trung Hoa

•	 Bộ	Sưu	Tập	Các	Sáng	Tạo	Nghệ	Thuật	Của	Thanh	Hải	Vô	Thượng	Sư	–	
Tuyển	Tập	Họa	Phẩm:
“Tự Tính người họa sỹ hiển lộ qua các họa phẩm. Quý vị sẽ cảm động sâu sắc 
bởi tính đơn thuần của trẻ thơ và tình thương bao la của bậc từ mẫu ở Người 
đã đạt giải thoát.”
Tiếng Anh và Trung Hoa

•	 Thiên	Y	S.M.:
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa

•	 Những	Chú	Chó	Trong	Đời	Tôi:
Quyển sách gồm 500 trang này là một phần những mẩu chuyện có thật do 
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể về những bạn khuyển đồng hành của Ngài.
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ba Lan 
và Đức

•	 Những	Chú	Chim	Trong	Đời	Tôi:
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nga và 
Indonesia

•	 Loài	Hoang	Dã	Cao	Quý:
Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa, Anh, Mông Cổ, Hàn Quốc, Pháp và Đức

•	 Nghệ	Thuật	Thiên	Đàng:
Tiếng Âu Lạc, Anh và Trung Hoa
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•	 Từ	Khủng	Hoảng	Đến	Hòa	Bình	–	Thuần	Chay	Hữu	Cơ	Là	Giải	Đáp:
Tiếng Âu Lạc, Anh, Trung Hoa, Hà Lan, Pháp, Hungary, Indonesia, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Nga, La Mã, Tây Ban Nha, Thụy 
Điển và Thái.

•	 Suy	Ngẫm	Về	Đời	Sống	và	Tâm	Thức:
Tác giả: Tiến sĩ Janez Drnovsek.
Tiếng Trung Hoa

MP3, DVD và MP4
MP3, DVD và MP4 các bài thuyết giảng, âm nhạc và những buổi hòa nhạc 
của Thanh Hải Vô Thượng Sư hiện có bằng tiếng Ả Rập, Armenia, Âu Lạc, 
Bungary, Campuchia, Quảng Đông, Trung Hoa, Croatia, Tiệp Khắc, Đan 
Mạch, Hà Lan, Anh, Philippines, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, 
Hungary, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Na Uy, 
Quan Thoại, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ba Tư, Romani, Nga, Srilanka, Slovenia, 
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ và Zulu.

Danh mục sẽ được gửi theo yêu cầu. Hoan nghênh quý vị đặt mua trực tiếp 
các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư trên mạng: 

http://www.thecelestialshop.com

Hoặc tải xuống miễn phí:

http://www.edenrules.com  
http://www.smchbooks.com

http://magazine.godsdirectcontact.net

Hoặc	Liên	Lạc:
Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư 

Đài Bắc, Formosa
Tel: (886) 2-23759688 / Fax: (886) 2-23757689

E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

Tải	Về	Miễn	Phí	Sách	Biếu
Bí	Quyết	Tức	Khắc	Khai	Ngộ	(với	hơn	80	ngôn	ngữ)

http://sb.godsdirectcontact.net
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet
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•	 Loài	Hoang	Dã	Cao	Quý	
Nhằm mở ra Kim niên 5 (2008) đầy hy vọng, Ngài Thanh 
Hải Vô Thượng Sư đã ban tặng cho thế giới tuyệt phẩm Loài 
Hoang Dã Cao Quý như một món quà năm mới. Hầu hết 
những tấm hình minh họa trong sách về chuyến thám hiểm 
của Ngài nơi vùng ngọc hồ, do Ngài tự tay chụp và sáng tác, 
là sự kết hợp kỳ diệu giữa sự thể hiện cảm xúc đầy thi vị với 
những hình ảnh vô cùng hấp dẫn về thiên nhiên và đời sống 
nơi vùng hoang dã kỳ vĩ, khiến quyển sách trở thành một tác 
phẩm nghệ thuật vô cùng diễm tuyệt! 

Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-
Ching/dp/9868415233/ (bìa mềm)
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-Master-
Ching/dp/9868415225/ (bìa cứng)

	•	 Những	Chú	Chim	Trong	Đời	Tôi
Qua quyển sách được minh họa bằng những hình ảnh 
xinh đẹp, Những Chú Chim Trong Đời Tôi, Ngài Thanh 
Hải Vô Thượng Sư đưa chúng ta bước vào thế giới nội 
tâm của loài vật. Đó là, khi chúng ta thương yêu loài vật 
vô điều kiện, chúng ta sẽ được đáp lại bằng một tấm 
lòng rộng mở không chút đắn đo. Đây là một quyển 
sách thật tuyệt vời, mỗi trang sách đều chan chứa tình 
thương và sự hòa hợp. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư 
giúp chúng ta liễu ngộ rằng loài vật có một tâm hồn rất 
đẹp và cao quý. Quyển sách thật thú vị! Loài vật chính 
là bạn tốt của chúng ta. Những mong các độc giả yêu 
quý đều có dịp chiêm ngưỡng quyển sách tuyệt vời này.

Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/dp/9866895149/
Chúng tôi sẽ gửi sách đến tận nhà quý vị, hãy đặt mua 
và bắt đầu thể nghiệm tình thương chan hòa trên từng 
trang sách.

•	 Loài	Hoang	Dã	Cao	Quý
MP4 & DVD 800

(nói tiếng Anh, 
phụ đề 21 ngôn ngữ)
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•	 Những	Chú	Chó	Trong	Đời	Tôi	(1-2)
“Tôi hy vọng có thể giúp quý độc giả thưởng thức đôi nét về 
lối sống đáng yêu của các bạn khuyển đang đồng hành với 
chúng ta trên Địa Cầu này, qua đó hiểu thêm về đời sống 
của những chúng sinh khác.”   ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư

•	 Nghệ	Thuật	Thiên	Đàng
Nghệ Thuật Thiên Đàng là một tuyển tập xuất sắc, 
trong đó tác giả thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật từ 
phương diện tâm linh để phản ánh chân, thiện, mỹ 
của Thiên Đàng. Nhẹ gót bước vào thế giới nghệ 
thuật vô biên của Thanh Hải Vô Thượng Sư, quý độc 
giả sẽ được thăng hoa bởi sự giao hòa với Đấng Thiêng 
Liêng, bồi hồi xúc động bởi những rung động sâu kín 
trong tâm hồn của một nhà thơ, những cảm giác tinh 
tế của một họa sĩ, những ý tưởng đặc sắc của một thiết 
kế gia và trái tim lãng mạn của một nhạc sĩ. Hơn thế 
nữa, được chiêm ngưỡng trí huệ cùng lòng bác ái của 
một bậc thầy tâm linh vĩ đại là ân điển vô cùng lớn lao 
đối với mỗi chúng ta.

Sách có thể đặt mua trực tuyến tại Amazon.com:
http://www.amazon.com/Celestial-Art-Supreme-
Master-Ching/dp/9866895378

•	 Những	Chú	Chó
và	Những	Chú	Chim	Trong	Đời	Tôi
MP4 & DVD 780
(nói tiếng Anh, phụ đề 28 ngôn ngữ)

Sách	có	thể	mua	trực	tuyến	tại	Amazon.com:
Những	Chú	Chó	Trong	Đời	Tôi	(1): 
http://www.amazon.com/dp/9866895076/
Những	Chú	Chó	Trong	Đời	Tôi	(2): 
http://www.amazon.com/dp/9866895084/
(Ấn bản tiếng Trung Hoa)
Cửa	hàng	sách	trực	tuyến	Kingstone: 
http://www.kingstone.com.tw
Cửa	hàng	sách	trực	tuyến	Eslitebooks: 
http://www.eslitebooks.com/
Cửa	hàng	sách	trực	tuyến: 
http://www.books.com.tw
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Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ là ấn phẩm giới thiệu giáo lý của Thanh 
Hải Vô Thượng Sư. Độc giả khắp thế giới có thể đọc trực tuyến Sách Biếu hay 
tải về miễn phí dưới dạng eBook. Viên ngọc trí huệ này hiện đã được chuyển 
dịch sang 80 ngôn ngữ, từ tiếng Afrikaans đến tiếng Zulu, từ tiếng Bengal đến 
tiếng Urdu, Macedoni, Mã Lai và nhiều ngôn ngữ khác. 

Trong Sách Biếu, quyển sách này, Thanh Hải Vô Thượng Sư nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc thiền định trong đời sống hàng ngày và giảng giải các cảnh 
giới tâm linh cao đẳng hơn. Ngài cũng giải thích những lợi ích của lối sống 
thuần chay, cũng như thông tin về việc truyền Tâm Ấn theo học Pháp Môn 
Quán Âm, là con đường tối hậu và tối thượng nhất. Những thông điệp thăng 
hoa của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong quyển sách Bí Quyết Tức Khắc Khai 
Ngộ đã thắp sáng niềm hy vọng cho những người mong cầu Chân Lý.

Như Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị: “Khi có được sự an bình nội tại, chúng 
ta có thể đạt được tất cả mọi thứ khác. Chỉ khi nào tìm thấy Thiên Quốc bên trong, 
liễu ngộ được sự hòa hợp vĩnh hằng, trí huệ tối cao và lực lượng toàn năng của mình, 
chúng ta mới có thể đạt được viên mãn, thỏa nguyện những khát vọng của cõi đời 
cũng như cõi trời. Bởi vì tất cả mọi thứ đều đến từ Thiên Quốc. Nếu không có được 
những điều này, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mãn túc, dù có nhiều tiền bạc, 
quyền lực hay địa vị cao sang đến đâu.”

Để trực tiếp tải về Sách Biếu, xin truy cập:
http://sb.godsdirectcontact.net

Trang mạng này cung cấp bản dịch Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ 
của Thanh Hải Vô Thượng Sư bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hãy tham gia 
cùng chúng tôi để mang món quà ý nghĩa nhất đến cho thế giới bằng cách 
chia sẻ thông điệp của Thượng Đế và thăng hoa tâm thức nhân loại. Nếu quý 
vị thấy ngôn ngữ bản xứ hay ngôn ngữ chính của quý vị chưa có trong danh 
sách và muốn chuyển dịch Sách Biếu, xin liên lạc với chúng tôi theo điện thư: 
divine@Godsdirectcontact.org.

BÍ QUYẾT TỨC	KHẮC KHAI NGỘ

Sách Biếu
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Màu vàng: Chủng tộc da vàng 
Màu đỏ: Chủng tộc da đỏ

Màu đen: Chủng tộc da đen 
Màu trắng: Chủng tộc da trắng 

Màu xanh lá cây: Thiên nhiên, loài vật, 
chim muông, v.v... 

Màu xanh dương: Nước và những sinh 
vật sống dưới nước.

Hình dáng: Địa Cầu 
Nền: Bầu trời

LÁ	CỜ	XINH	ĐẸP	VÀ	Ý	NGHĨA	NÀY	LÀ	DO
THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ	ĐÍCH	THÂN	THIẾT	KẾ

CHO	ĐOÀN	THỂ	CHÚNG	TA.	Ý	NGHĨA	TIÊU	BIỂU	VỀ	MÀU	SẮC
CỦA	MỖI	HÌNH	TRÁI	TIM	ĐÃ	ĐƯỢC	NGÀI	GIẢI	THÍCH	NHƯ	TRÊN.

Biểu trưng SM trên lá cờ là để đánh thức 
bản tính Thượng Ðế đang còn yên ngủ 
của chúng ta, nhắc nhở chúng ta phát 
triển phẩm chất sáng ngời bên trong. Mỗi 
bên là những hình trái tim đa màu sắc 
liên kết với nhau, tiêu biểu cho sự kỳ vọng 
của Thượng Ðế đối với những chúng sinh 
Địa Cầu: Gạt bỏ mọi sự kỳ thị, muôn 
loài nên yêu thương và chăm sóc lẫn 
nhau, sống trong hoan ca và 
hòa bình dưới bầu trời xanh.
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Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
P.O. Box 9, Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien, Formosa (36899), ROC

P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Truyền Hình Vô Thượng Sư
E-mail: peace@SupremeMasterTV.com

Tel: 1-626-444-4385 / Fax: 1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com

Ban Kinh Sách
E-mail: divine@Godsdirectcontact.org

(Hoan nghênh quý vị tham gia cùng chúng tôi phiên dịch kinh sách 
của Thanh Hải Vô Thượng Sư sang những ngôn ngữ khác.)

Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

Tel: 886-2-23759688 / Fax: 886-2-23757689
http://www.smchbooks.com

Cửa Hàng Trực Tuyến
http://www.theCelestialShop.com

http://www.EdenRules.com

Ban Báo Chí

E-mail: lovenews@Godsdirectcontact.org

Ban Hướng Dẫn Tâm Linh
E-mail: lovewish@Godsdirectcontact.org

Công Ty Trang Sức Thiên Đàng
smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com

Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857
http://www.smcelestial.com
http://www.sm-celestial.com

CÁCH LIÊN	LẠC VỚI CHÚNG	TÔI
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Công Ty Quốc Tế Loving Hut
Tel: 886-2-2239-4556 / Fax: 886-2-2239-5210

E-mail: info@lovinghut.com
http://www.lovinghut.com/tw/

Loving Food – Cửa Hàng Trực Tuyến
Cho Lối Sống Thuần Chay Bổ Dưỡng

http://www.lovingfood.com.tw

Mạng Lưới Quán Âm
Trực Tiếp Câu Thông Thượng Đế –

Trang mạng toàn cầu của 
Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

Truy cập danh mục của mạng lưới Quán Âm toàn cầu,
quý vị có thể lựa chọn để xem bằng nhiều ngôn ngữ. 

Quý vị có thể tải về hoặc ghi danh để nhận 
được Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư dưới dạng eBook
hay ấn phẩm. Ấn bản đa ngôn ngữ của Sách Biếu Bí Quyết

Tức Khắc Khai Ngộ cũng có sẵn để quý vị tải về.
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Tác	Giả
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Phiên	dịch
Ban Kinh Sách Âu Lạc

Nhà	Xuất	Bản
The Supreme Master Ching Hai 

International Association Publishing Co., Ltd.
Rm. 16, 8F., No. 72, Sec. 1, Zhongxiao W. Road., Zhongzheng Dist., 

Taipei City 100, Formosa, R.O.C.
Tel: 886-2-23759688 / Fax: 886-2-23757689

www.smchbooks.com
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

Sách	in:
Ấn bản lần thứ nhất: Tháng 11 năm 2009

ISBN:
Sách	điện	tử:

Ấn bản lần thứ nhất: Tháng 1 năm 2017
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Bí Quyết Thanh Thản Tu Hành

(Nguyên tác tiếng Anh: 
Secrets to Effortless Spiritual Practice)



.%hi hoi tultng l~i, toi thay khong c6 gila bi m~t dang sau 
st.! thanh t>~o cua mlnh. Tat d nhetng gl toi c6 Ia tam long 
thimh thuan khiet. Toi theo duoi vi~c tu hanh rna khong he 
c6 bft k.Y y ni~m, y!u c4u hay ngi.IOi n~o trong t8m trf... 

-Thanh Hc\i Vo Tht.tc;tng St.t 
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