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Mặc dù Thanh Hải Vô Thượng Sư chưa từng tham gia bất kỳ 
khóa nghệ thuật chính thức nào nhưng tài năng nghệ thuật 
thiên phú của Ngài đã hiển lộ sau khi Ngài đạt Đại Khai 
Ngộ. Bằng những khả năng tuyệt vời này, Ngài đã sáng tạo 
ra những bức tranh sơn dầu, tranh vẽ bằng phấn màu,  

tranh họa trên đá,tranh họa trên quạt và những món đồ gốm 
mỹ nghệ. Qua tài năng của mình, Sư Phụ đã minh chứng cho 
giáo lý của Ngài: "Một khi Lực Lượng Toàn Năng vốn có của 
người tu hành được khai mở thì không có việc gì mà họ không 
làm được!”
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Sư Phụ dùng 
Tình Thương, Trí Huệ 
và Vẻ Đẹp để tô điểm 

cho đời sống của chúng ta.



Sư Phụ dùng 
Tình Thương, Trí Huệ 
và Vẻ Đẹp để tô điểm 

cho đời sống của chúng ta.



Cảm hứng thiên đàng: 
Truyền đạt những trí huệ sâu sắc nhất của vũ trụ, những sáng tác 
nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thức tỉnh tâm hồn và 
sức sống của toàn thể nhân loại.

Cách tốt nhất để làm đẹp chính mình là tạo ra từ trường vui vẻ, 
nhiệt thành và nồng hậu suốt 24 tiếng đồng hồ.  

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Khi nấu ăn, chúng ta nên biết rằng 
chăm sóc thân thể và linh hồn con người 

là một nhiệm vụ rất thiêng liêng, 
giống như hành thiện bố thí vậy.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư



Khi nấu ăn, chúng ta nên biết rằng 
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Tàng Kinh Các 
của vị Minh Sư thời hiện đại 

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ban tặng 
cho chúng ta một kho tàng giáo lý tâm 
linh qua nhiều hình thức như kinh sách, 
Bản Tin, CD, DVD, băng thâu âm, 
băng thâu hình,...

Lời Pháp Cam Lồ như những ngọn hải đăng 
soi sáng con đường trở về Nhà 

cho những chúng sinh khát vọng giải thoát 
khỏi thế giới ảo tưởng này.



Tô Điểm Đời Sống
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Quyển sách này là một bộ sưu tập những lời 
giải đáp của Thanh Hải Vô Thượng Sư cho những 
câu hỏi liên quan đến đời sống, sinh tử và tu hành của 
những người mong cầu Chân Lý.
       Những lời giải đáp này chỉ là một nguồn kiến 
thức gián tiếp. Thanh Hải Vô Thượng Sư khuyên 
chúng ta nên đạt được sự hiểu biết trực tiếp bằng 
cách tìm về Lực Lượng Vô Thượng bên trong chính 
mình và để lực lượng này chăm sóc, điều hành mọi 
khía cạnh trong đời sống.
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Thông Điệp Nhỏ

Khi nói về Thượng Đế hoặc Linh Hồn Vô Thượng, Thanh Hải Vô Thượng 
Sư hướng dẫn chúng ta nên sử dụng những danh 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: Khi Thượng Đế muốn, Ngài (Hes) có thể làm bất cứ điều gì diễn 
ra theo ý 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 ưa thích 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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Bước Đi Tình Thương
Bước Chân Của Một Vị Minh Sư Tại Thế

Lặn lội kiếm tìm
Một chút tình thương,
Một chút tình thương,

Mà ban phát cho muôn loài
Trong mười phương.

Thanh Hải Vô Thượng Sư là một danh hiệu thân thương đối 
với những ai hân hạnh được hội kiến hay làm việc cùng Ngài. 
Đời sống của Ngài là một thông điệp chan hòa những “Bước Đi 
Tình Thương”.

Thanh Hải Vô Thượng Sư là một nhà từ thiện, một nghệ 
sĩ và một bậc thầy tâm linh cao quý. Tình thương và sự trợ giúp 
của Ngài vượt qua mọi ranh giới về văn hóa và chủng tộc, đến 
với hàng triệu người trên khắp thế giới: những người vô gia cư, 
những người nghèo khó, những viện nghiên cứu y khoa về bệnh 
AIDS và bệnh ung thư, những cựu chiến binh Hoa Kỳ, những 
người già neo đơn, người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần, 
người tỵ nạn, những nạn nhân thiên tai trong các trận động đất, 
bão lụt và hỏa hoạn. Tình thương vô bờ bến của Ngài dành cho 
mọi sinh linh, từ con người đến muôn loài đồng cư.  

Qua những nghĩa cử này, Ngài đã gợi nhắc chúng ta 
về lòng nhân ái - một phẩm chất tiêu biểu của Ngài và cũng từ 
tình thương vô vàn đó Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư 
đã được sáng lập. Ngài nói: “Những gì chúng ta có thể chia sẻ, 
hãy bắt đầu chia sẻ. Chúng ta sẽ cảm nhận sự thay đổi vi tế bên 
trong  - sẽ có thêm tình thương rót vào tâm thức, rồi chúng ta sẽ 

Bước Đi Tình Thương
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nhận thức được điều gì đó. Đây là khởi điểm. Chúng ta hiện diện 
nơi đây là để học hỏi, học để trưởng thành cũng như học cách sử 
dụng năng lực tình thương và sáng tạo vô biên của mình hầu kiến 
tạo thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn tại bất kỳ nơi nào chúng ta 
hiện diện.”

Thời  Thơ  Ấu  Của  Thanh  Hải  Vô  Thượng  Sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư sinh quán tại miền Trung Âu Lạc. 
Ngay từ thuở thiếu thời, Ngài đã thường giúp đỡ và an ủi những 
bệnh nhân, những người nghèo khó cũng như những bạn thú bị 
thương bằng tất cả tấm lòng của Ngài. Khi trưởng thành, Ngài du 
học ở Âu châu. Tại đây, Ngài tiếp tục làm thông dịch viên cho 
Hội Hồng Thập Tự. Ngài sớm nhận ra rằng nỗi khổ đau hiện hữu 
trong mọi nền văn hóa, tại khắp nơi trên thế giới. Vì thế lòng khao 
khát tìm kiếm một pháp môn giải thoát đã trở thành mục tiêu cao 
cả nhất trong cuộc đời Ngài. Lúc bấy giờ, Ngài đang sống hạnh 
phúc bên vị hôn phu là một bác sĩ người Đức. Mặc dù quyết định 
chia tay vô cùng khó khăn đối với Ngài và phu quân, nhưng với ân 
phúc của ông, Ngài đã ra đi với nguyện ước hoàn thành lý tưởng 
này. Từ đó, Ngài bắt đầu cuộc hành trình bôn ba tầm Đạo.

Cuộc  Hành  Hương  Đến  Hy  Mã  Lạp  Sơn

Cuối cùng, nơi một miền sâu thẳm trên rặng Hy Mã Lạp 
Sơn, Ấn Độ, Ngài được một vị Minh Sư khai ngộ truyền dạy 
Pháp Môn Quán Âm, một phương pháp thiền quán ánh sáng và 
âm thanh nội tại. Sau một thời gian tu học, Ngài đã đạt đại khai 
ngộ. 
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Ngay sau khi trở về từ Hy Mã Lạp Sơn, do sự thỉnh cầu tha 
thiết của những người thành tâm mong cầu Chân Lý, Thanh Hải 
Vô Thượng Sư đã chia sẻ Pháp Môn Quán Âm với mọi người và 
khuyến khích họ hướng nội để tìm lại sự vĩ đại của chính mình. 
Nhiều người từ mọi thành phần xã hội đã nhận thấy rằng Pháp 
Môn Quán Âm giúp họ tìm được sự viên mãn, niềm hạnh phúc 
và sự bình an trong cuộc sống. Không bao lâu, Hoa Kỳ, Âu châu, 
Á châu, Úc châu, Phi châu, Nam Mỹ cũng như nhiều tổ chức 
quan trọng đã thỉnh mời Thanh Hải Vô Thượng Sư đến thuyết 
pháp.     

Làm  Đẹp  Thế  Giới  Chúng  Ta  Đang  Sống

Thanh Hải Vô Thượng Sư không những là tấm gương cao 
quý trong hoạt động cứu trợ nhân đạo, Ngài còn khuyến khích 
mọi người làm đẹp thế giới chúng ta đang sống. Qua việc thiền 
định Pháp Môn Quán Âm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã bộc lộ 
nhiều tài năng thiên phú, thể hiện qua hội họa và những sáng 
tác nghệ thuật, bao gồm bộ sưu tập đèn được thiết kế thật tinh 
tế, những sáng tác thơ nhạc, thiết kế trang sức và trang phục hầu 
miêu tả nét đẹp bên ngoài lẫn bên trong của các nền văn hóa, 
các dân tộc mà Ngài đã gặp qua. Năm 1995, theo lời thỉnh cầu 
của công chúng, thiết kế y phục của Ngài đã được trình diễn tại 
những kinh đô thời trang quốc tế như Luân Ðôn, Paris, Milan và 
New York. Doanh thu từ những tác phẩm nghệ thuật của Thanh 
Hải Vô Thượng Sư đã giúp Ngài có một nguồn ngân quỹ độc lập 
để hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo và sứ mệnh cao quý của 
Ngài trong việc giúp đỡ những người con của Thượng Đế vào 
những lúc cấp thiết.

Bước Đi Tình Thương
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Sự  Vinh  Danh  và  Ước  Mơ 
Của  Thanh  Hải  Vô  Thượng  Sư

Mặc dù Thanh Hải Vô Thượng Sư không mong cầu báo đáp, 
nhưng để vinh danh sự trợ giúp vô vị kỷ của Ngài, Thanh Hải Vô 
Thượng Sư đã được nhiều viên chức chính phủ và tổ chức tư nhân trên 
thế giới trao giải thưởng vào nhiều dịp khác nhau. Những giải thưởng 
này bao gồm: Giải Hòa Bình Thế Giới, Giải Nhà Lãnh Ðạo Tâm Linh 
Thế Giới, Giải Phát Triển Nhân Quyền, Giải Công Dân Nhân Đạo 
Thế Giới, Giải Phục Vụ Nhân Loại Xuất Sắc, Giải Hòa Bình Gusi 
2006, Bằng Tuyên Dương Tuần Hội Âm Nhạc Los Angeles, Giải 
Hạng Nhất Tượng Bạc Telly Thường Niên lần thứ 27 (2006),… Bên 
cạnh đó, ngày 22 tháng 2 và ngày 25 tháng 10 cũng được vinh danh là 
ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hoa Kỳ. Ngài Frank Fasi, nguyên 
thị trưởng thành phố Honolulu đã phát biểu: “Ngài là ánh sáng của 
một vĩ nhân, là thiên thần từ ái của tất cả chúng ta.”

Trong thời đại này, Thanh Hải Vô Thượng Sư là một trong 
những người tận tâm giúp đỡ tha nhân nhận biết và kiến tạo một viễn 
ảnh tươi sáng cho tương lai. Nhiều vĩ nhân trong lịch sử đã từng hoài 
bão về một tương lai tươi đẹp cho nhân loại và trong lời bày tỏ của 
Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng có ước mơ như sau:

“Tôi mơ cả thế giới được hòa bình.
Tôi mơ mọi nghiệp sát sẽ chấm dứt.

Tôi mơ tất cả trẻ em đều được sống trong hòa bình và an lạc.
Tôi mơ tất cả quốc gia sẽ bắt tay nhau, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi mơ địa cầu xinh đẹp của chúng ta sẽ không bị hủy diệt.
Địa cầu này đã trải qua hàng tỷ tỷ năm mới được hình thành 

và đây là một nơi vô cùng mỹ miều, vô cùng kỳ diệu.
Tôi mơ địa cầu này sẽ trường tồn, nhưng trong thanh bình, 

đẹp đẽ và yêu thương.”
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Mục Đích Của Đời Người 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Brisbane, Úc, 

ngày 22 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#338) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, làm sao chúng ta có thể nhận thức được 
mục đích của mình và đảm bảo điều mình nhận thức là đúng? 
Chúng ta có được phép giúp người khác nhận biết mục đích của 
họ trong đời sống khi họ hỏi không? Mỗi cá nhân chúng ta đến 
đây để làm gì?
Sư Phụ: Tôi có đề cập vấn đề này ở đâu đó rồi, rằng chúng ta đến 
đây để gia trì cho thế giới và để nhận biết sự vĩ đại của mình. Khi 
chúng ta nhận biết được sự vĩ đại của mình, chúng ta đồng nhất 
thể với lực lượng của toàn cõi vũ trụ. Và bất cứ người nào liên hệ 
với chúng ta cũng được lực lượng trong toàn cõi vũ trụ này gia 
trì. Địa cầu sẽ càng văn minh hơn khi càng có nhiều người như 
chúng ta thầm lặng tu hành và gia trì cho thế giới bằng trí huệ và 
công đức tu hành. Đó là mục đích của chúng ta. Nếu không, quý 
vị nghĩ  xem chúng ta còn mục đích gì khác nữa? Chúng ta sống ở 
đây chỉ để ăn hai hay ba bữa mỗi ngày, sinh vài đứa con, rồi chết 
sao? Dù sao đi nữa, đó cũng không phải là mục đích thực sự của 
chúng ta! Thật vô lý nếu Thượng Đế phải hứng chịu nhiều phiền 
toái để sáng tạo ra loài người, rồi an bài cho chúng ta sống ở đây 
vài chục năm và để chúng ta chết trong đau khổ, có khi chết vì 
bệnh ung thư, đớn đau tột cùng hoặc chết vì thiên tai, động đất, 
v.v... Điều này không hợp lý.

  Cho nên, mục đích của đời người là nhận biết Thượng Đế. 
Nhận biết Thượng Đế có nghĩa là nhận biết sự vĩ đại của chính mình, 
nhận biết lực lượng của toàn cõi vũ trụ, mà chúng ta là một phần 
trong đó. Thậm chí khi chúng ta nói một phần, nhưng quý vị cũng 
phải hiểu đó là toàn phần. Ví dụ, nếu ngón tay của tôi bị cắt lìa, đó 
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chỉ là một ngón tay. Nhưng nếu gắn lại ngón tay vào bàn tay, thì 
ngón tay trở thành một phần của thân thể tôi và cũng thuộc về 
thân thể của tôi. Dù tôi nói rằng ngón tay là một phần của thân 
thể tôi, nhưng thật ra cũng là toàn thân tôi. Thế nên, chúng ta là 
một phần của lực lượng vũ trụ, nhưng cũng là toàn thể vũ trụ, nếu 
như chúng ta được liên kết lại. Khoảng gián đoạn này sẽ được 
liên kết lại vào lúc truyền Tâm Ấn. Lúc đó, chúng ta quay vào 
bên trong, trở về với nội tâm, kết nối lại và rồi chúng ta là toàn thể 
với vũ trụ. Do đó, chúng ta gia trì cho bất kỳ người nào gần bên 
chúng ta mà không cần phải chạm vào họ hay làm bất cứ điều gì 
cho họ. Bất cứ người nào mà chúng ta thương mến hay có cùng 
huyết thống sẽ được cứu rỗi hoặc được gia trì bằng hình thức này 
hay hình thức khác. Điều này còn tùy thuộc vào nghiệp chướng 
của họ và tùy thuộc vào tình thương của chúng ta dành cho họ.
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Tại Sao Chúng Ta Hiện Diện Nơi Đây?
 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Auckland, New Zealand, 
ngày 27 tháng 4 năm 2000 (VIDEO#686)

(nguyên văn tiếng Anh)

 
     Kinh Phật dạy rằng các con là Phật và Phật Tánh ở bên 

trong các con. Thánh Kinh cũng nói Thượng Đế ngự trong ngôi 
đền này. Như vậy, ngoài Thượng Đế ra, còn ai khác ngự trong 
đó nữa? Nếu chúng ta là ngôi đền và Thượng Đế là người duy 
nhất ngự trong ngôi đền đó thì chúng ta có thể là ai khác ngoài 
Thượng Đế? Nếu chúng ta không nhớ điều đó cũng không sao, 
nhưng chúng ta vẫn là Thượng Đế. 

 Cho nên, bất kỳ điều gì chúng ta chọn làm để biểu lộ vị 
Thượng Đế Tối Cao bên trong thì chúng ta nên trân trọng điều 
đó. Chúng ta là Đấng Phụ Mẫu của muôn loài, chúng ta nên tôn 
trọng những ước muốn và lựa chọn của chính mình để sống và 
bộc lộ Tự Tánh thiêng liêng theo cách chúng ta muốn. 

 Do đó, Chúa Giê-su dạy chúng ta không nên phán xét 
người khác. Bởi vì chúng ta không biết con đường mà những 
chúng sinh khác đã lựa chọn. Họ làm những việc khác nhau để 
có thể nhận biết Thượng Đế theo những cách riêng. Họ có thể 
chọn làm một người nhìn bề ngoài không tốt, một người thấp 
kém hoặc một người thiếu đạo đức. Nhưng đó là cách để họ 
nhận biết Đức Thánh Linh. Bằng cách chọn làm một người vô 
thần, một ngày nào đó họ sẽ nhận ra rằng con người đó không 
phải là họ. Nhưng họ vẫn phải đầu thai trở lại để học trở thành 
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một chúng sinh hoàn mỹ. Bởi vì nếu chúng ta luôn ngự ở thiên 
đàng và giữ ngôi vị Thượng Đế, chúng ta sẽ không nhận ra rằng 
chúng ta chính là Thượng Đế. Vì vậy chúng ta cần hạ đẳng cấp 
của mình và xuống cảnh giới vật chất này để nhận biết lại sự vĩ 
đại của chính mình. Đó là lựa chọn và là lý do chúng ta đến đây.  

    Cho nên lời đáp cho câu hỏi tại sao chúng ta hiện diện 
nơi đây là bởi vì chúng ta muốn nhận biết Thượng Đế. Khi 
chúng ta cảm thấy thời điểm đã đến, đó là lúc chúng ta muốn 
nhớ lại chính mình. Đó là lúc chúng ta tìm kiếm những người 
bạn tâm linh, một đoàn thể tu hành hay một vị thầy tâm linh để 
giúp chúng ta nhanh chóng nhớ lại; bởi vì chúng ta đã quên đi 
phương cách nhớ lại chính mình và nơi chúng ta có thể tìm lại 
chính mình. Vì thế, những người đã nhớ lại được Chân Ngã,  
họ có thể giúp chúng ta. Rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta 
không là ai khác ngoài Đấng Tối Cao, ngoài Thượng Đế. Chúng 
ta sẽ nhận biết được Đấng Tối Cao đang ngự bên trong thân thể 
này. 

 Thật ra, thân thể này không phải là Thượng Đế, nhưng 
Ngài ngự trong đó. Tuy nhiên ngôn ngữ tâm linh không bao giờ 
là một khoa học chuẩn xác. Cho nên, chỉ bằng cách lắng nghe, 
chúng ta không thể hiểu, bất luận vị thầy giảng về Thượng Đế 
nhiều đến mức nào hay người bạn tâm linh luận về đấng thiêng 
liêng bên trong chúng ta hùng hồn đến đâu. Do đó, vị thầy, 
người hướng đạo hay người bạn tâm linh phải hướng dẫn cho 
chúng ta cách thực hành chứ không phải chỉ có lý thuyết suông. 

 Ví dụ, khi Chúa Giê-su giáng thế, Ngài dạy đệ tử bằng 
cả hai cách lý thuyết và thực hành. Vì vậy, sau này những đệ tử 
chân truyền của Ngài cũng thể nghiệm được những chuyện thần 
kỳ, những cảnh giới thiên đàng, cũng nghe được âm thanh của 
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Thượng Đế, tức là Ngôi Lời của Đấng Tạo Hóa, cũng thấy được 
ánh sáng thiên đàng, có thể đi lên thiên giới gặp các thiên thần 
hay Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha giảng dạy cho họ, giống như 
khi Ngài giảng cho Thánh Moses. Những thiên thần cũng nói 
chuyện với họ. 

 Tương tự, chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Bởi 
vì chúng ta cũng vĩ đại như những đệ tử chân truyền của Đức 
Chúa Giê-su vậy. Chúng ta và những đệ tử của Chúa Giê-su 
giống nhau, vì Ngài từng phán rằng tất cả chúng ta đều là con 
cái của Thượng Đế. Nhưng đôi khi vì chúng ta đã quên điều 
này nên một vài người bạn phải đến nhắc nhở, tuy nhiên họ chỉ 
đến khi chúng ta đã sẵn sàng. Vì nếu chúng ta chưa sẵn sàng thì 
không ai có thể giúp chúng ta được.
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Chúng  Ta  Sinh  Ra 
 Để Tu Pháp Môn Quán Âm

 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Bắc, Formosa, 

ngày 6 tháng 3 năm 1988 (AUDIO#CG10/17) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Vấn: Phật giáo có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Kinh Kim Cang 
viết rằng mọi pháp môn đều tu tập tính từ bi và mọi pháp môn 
đều bình đẳng. Tuy nhiên, trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật 
dạy rằng những chúng sinh trong “thời Mạt Pháp” nên tu Pháp 
Môn Quán Âm. Phải chăng vì Pháp Môn Quán Âm thích hợp 
hơn với mọi chúng sinh?
Sư Phụ: Không chỉ thích hợp, mà mọi chúng sinh trước nhất nên 
tu Pháp Môn Quán Âm. Chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này. Chúng ta 
được sinh ra làm người là để tu Pháp Môn Quán Âm. Nếu không 
tu, chúng ta sẽ không hiểu được mục đích của mình trong đời. 
Chúng ta bỏ lỡ cơ hội quý báu này bởi vì chúng ta đã quên đi mục 
đích chính yếu của đời người, rồi chúng ta lại bôn ba khắp chốn 
để tu cho đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn. Nhưng cuối cùng, 
khi chúng ta đến cánh cửa của pháp môn tối thượng và được tái 
sinh làm người thì chúng ta lại chưa sẵn sàng để được thăng hoa. 
Ngay cả khi gặp được Minh Sư, chúng ta cũng không chịu tu 
hành, để rồi cứ phải chịu luân hồi mãi. 
  Con người sinh ra là để tu Pháp Môn Quán Âm, đó là 
bổn phận của chúng ta. Chúng ta sinh làm thân người với mục 
đích trở về với quả vị thánh nhân và đại trí huệ. Cơ hội tối hậu, 
quý báu và duy nhất của chúng ta là được sinh ra làm người với 
mục đích đạt được đại trí huệ và được thoát khỏi tám vạn bốn 
ngàn pháp môn đang trói buộc chúng sinh. Tuy nhiên, vì không 
hiểu được chân lý này do đó chúng ta không biết mình nên làm 
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gì khi mang thân người. Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm, dần dần 
chúng ta sẽ hiểu được căn nguyên và mục đích làm người của 
chúng ta. Lúc này quý vị có quyền hoài nghi, nhưng tôi không 
còn cách nào khác. Vì quý vị hỏi nên tôi phải nói. Tất cả tám vạn 
bốn ngàn pháp môn kia đều vô ích; chúng chỉ trói buộc chúng 
ta vào tam giới. Các pháp môn đó đem lại cho chúng ta những 
ân điển, quyền lực và khả năng siêu nhiên, nhưng lại trói buộc 
chúng ta vào tam giới. Pháp Môn Quán Âm là pháp môn duy 
nhất đưa chúng ta vượt trên tam giới. Điều này rất kỳ bí, vì vậy 
mà hiếm khi chúng ta được nghe đến.  

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ,
 Formosa, ngày 3 tháng 9 năm 1989

(AUDIO#CE1A) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 
         Vì sao chúng ta tu 
Pháp Môn Quán Âm? Bởi 

vì chúng ta muốn thấu hiểu vạn vật 
trong toàn cõi vũ trụ. Ngoài ánh sáng 

mặt trời của thế giới vật chất này, còn có 
một loại ánh sáng vĩ đại, rực rỡ và huy hoàng 

hơn. Ngoài ngôn ngữ thế gian, còn có một ngôn 
ngữ siêu việt và diễm tuyệt hơn. Khi hiểu được ngôn 
ngữ này, âm thanh này, chúng ta sẽ hiểu được tất cả 
các ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ loài người và ngôn 
ngữ của muôn loài.
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                 Ánh Sáng và Âm Thanh 
Là Bản Lai Diện Mục Của Chúng Ta

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tam quốc tế 
tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ (VIDEO#639)

ngày 16 - 18 tháng 12 năm 1998 
(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính xin Sư Phụ khai thị tại sao quán ánh sáng và quán 
âm thanh lại là phương pháp thậm thâm vi diệu nhất để đạt khai 
ngộ?
Sư Phụ: Vì đây là phương pháp thậm thâm vi diệu nhất. Không 
cần phải giải thích gì thêm.
Vấn: Kính xin Sư Phụ giải thích thêm đôi chút.
Sư Phụ: Càng giải thích, tôi càng thấy như rơm rác. Thật vậy, 
làm sao quý vị có thể giải thích được mặt trời? Mặt trời chỉ là mặt 
trời. Bởi vì ánh sáng và âm thanh là Bản Thể, là Bản Lai Diện 
Mục của chúng ta. Quý vị phải trở về với Tự Tánh. Khi đã được 
là chính mình thì còn điều gì có thể khiến quý vị cảm thấy vui 
sướng hơn? Còn điều gì khác có thể làm con cá cảm thấy sung 
sướng hơn là được tung tăng bơi lội trong nước? Tại sao khi ở 
trong nước, cá cảm thấy thoải mái? Bởi vì nó là cá. Tôi không 
biết giải thích gì hơn.

   Nếu quý vị cảm thấy hài lòng với câu trả lời của tôi thì 
quý vị đã hiểu. Ngược lại, quý vị hãy thử học những pháp môn 
khác, sau đó hãy quay trở lại. Tôi biết đây là pháp môn tối thượng. 
Nếu muốn tham khảo tài liệu, quý vị có thể đọc Thánh Kinh, như 
chuyện Thánh John nghe được tiếng kèn và Thượng Đế xuất hiện 
cùng tiếng sấm. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời; chúng ta được sinh 
ra từ Ngôi Lời đó.” Ngôi Lời là âm thanh. Cho nên, sống trong âm 
thanh đó hẳn là mãn túc nhất; chỉ có vậy thôi. Kinh điển Phật giáo 
cũng dạy những giáo lý tương tự. Kinh Koran thường đề cập đến 
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ánh sáng và âm thanh như Bản Lai Diện Mục của chúng ta. Bây 
giờ quý vị đã biết, nói trên phương diện khoa học, chúng ta là ánh 
sáng và âm thanh; chúng ta là lực lượng. Thành thử còn gì khác 
có thể làm cho chúng ta cảm thấy mãn túc ngoài Tự Tánh đó? Tốt 
nhất là quay về với Tự Tánh và nhận thức Bản Lai Diện Mục của 
chính mình; chỉ có vậy thôi.
Vấn: Phải chăng phương pháp đó là nhìn thấy ánh sáng và nghe 
thấy âm thanh của chúng ta?
Sư Phụ: Không phải là nhìn thấy ánh sáng của quý vị, mà quý 
vị là ánh sáng. Không phải là nghe thấy âm thanh của quý vị, mà 
quý vị là âm thanh. Quý vị là chấn động lực đã tạo ra toàn cõi vũ 
trụ. Quý vị là chấn động lực đó. Quý vị là người cai quản vũ trụ. 
Càng liễu ngộ được điều này, quý vị càng có nhiều lực lượng và 
càng trở nên tự tại hơn. Thay vì nhận thức rằng quý vị là nhục 
thể này, là móng tay này, là này là nọ, quý vị nên nhận thức rằng: 
“Không, không, không phải. Ta là Tạo Hóa. Ta là ánh sáng. Ta là 
âm thanh. Ta là cái tuyệt đối đó.”
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Lực Lượng Của Quán Âm
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị 
trong kỳ thiền tứ quốc tế tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ, 
ngày 22 tháng 10 năm 1993 (VIDEO#383)
(nguyên văn tiếng Anh)

 Chỉ có quán âm mới có thể dẫn dắt chúng ta qua mọi trình 
độ tâm thức. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có nhiều người quán ánh 
sáng nhưng chưa đạt đến đẳng cấp để câu thông với âm thanh thì đời 
sống của họ cũng không mấy biến chuyển. 

 Có nhiều pháp thiền thuộc đẳng cấp tri thức, như tham 
công án (Thiền tông Phật giáo) hay tập trung vào bóng đèn, người 
ta cũng thấy được ánh sáng, nhưng đời sống của họ không mấy biến 
chuyển. Bởi vì một số cảnh giới của ánh sáng vẫn thấp hơn cảnh giới 
thăng hoa của âm thanh. Một số người khi quán ánh sáng, trong lúc 
nhập định hay vào những lúc tập trung cao độ, họ tự nhiên câu thông 
được với âm thanh. Khi đó, họ cũng đang quán âm. Cho nên, họ thể 
nghiệm được cả âm thanh và ánh sáng. Nhưng họ không biết cách để 
nghe được âm thanh mà không cần nỗ lực, bởi vì họ chưa có được một 
người bạn hay một người hướng đạo có đủ khả năng. Việc này đối với 
chúng ta dễ dàng hơn, vì chúng ta đã biết cách. Trong thời hiện đại,  
“bí quyết” là chìa khóa thành công. Vì thế, bí quyết cũng được áp dụng 
vào việc tu thiền. Nên cho dù chưa thật sự nhập định, chúng ta vẫn 
thưởng thức được chút ít hương vị về công hiệu của Dòng Âm Lưu, 
giúp thân thể và linh hồn của chúng ta được hồi sinh.

Lời Pháp Cam Lồ
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Pháp Môn Cải Lão Hoàn Đồng
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 

ngày 13 tháng 8 năm 1989 (AUDIO#CG15)
 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Qua việc tu hành Pháp Môn Quán Âm, chấn động lực của chúng 
ta trở nên rất nhạy và chúng ta cảm thấy mình tràn đầy sinh lực như những 
người trẻ tuổi. Chúng ta trở nên sáng suốt hơn, có khả năng giải quyết vấn đề 
tài tình và thông minh như khi còn trẻ. Do đó, có thể nói rằng chúng ta đã 
được cải lão hoàn đồng.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, 
Formosa, ngày 5 - 12 tháng 5 năm 1991 (VIDEO#163)

(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Tu Pháp Môn Quán Âm chúng ta sẽ nâng cao được đẳng cấp tâm 
linh, thay đổi quan điểm và khai mở trí huệ của mình. Những tế bào cũng 
như những cơ quan trong cơ thể cũng được tái tạo và có khả năng thanh lọc 
độc tố. Nếu chúng ta không có thời giờ tọa thiền, những biến đổi này không 
thể xảy ra. Nếu tất bật phụng sự đại chúng hay khi làm việc quá sức, chúng 
ta khó nhận biết được những biến đổi này. Mặt khác, mỗi khi tọa thiền, 
mọi tế bào đều được tái tạo; cho nên, chúng ta gọi đó là “cải lão hoàn đồng”. 
Chúng ta trở nên tươi trẻ hơn không những về tinh thần mà còn về thể chất. 
Chúng ta cảm thấy khỏe khoắn hơn, thân thể trở nên dẻo dai hơn và da dẻ 
mịn màng hơn. Khi tất cả độc tố trong cơ thể đều được thanh lọc, chúng ta 
sẽ ngày càng đẹp hơn. 

 Ngoài Pháp Môn Quán Âm, tôi chưa từng biết pháp môn nào khác 
có thể mang đến những thay đổi nhanh chóng và vi diệu như vậy. Như quý vị 
thấy, ngoài xã hội quảng cáo nhiều phương pháp tập luyện và nhiều loại thuốc 
bổ có thể giúp chúng ta trẻ trung hơn. Tuy nhiên, kết quả cũng không đáng kể; 
ngay cả những người bán thuốc bổ cũng ngày càng già nua. (Sư Phụ và mọi 
người cười.) Họ trông cũng không còn xinh đẹp nữa. Có phải như vậy không? 
(Thính chúng đáp: Thưa phải.)

Lời Pháp Cam Lồ
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Thay Ðổi Vóc Dáng
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 

ngày 11 tháng 7 năm 1995 (VIDEO#488) 
(nguyên văn tiếng Anh) 

 Thật thú vị. Khi tu Pháp Môn Quán Âm, đôi khi vóc dáng 
của chúng ta cũng biến đổi. Một số người mập trở nên mảnh mai hơn; 
còn một số người gầy lại trở nên tròn trịa hơn - đầy đặn chứ không 
phải mập. 

 Nhiều chuyện vi diệu như vậy xảy ra. Đôi khi xảy ra ngay sau 
khi Tâm Ấn. Cho nên, quý vị hầu như không thể nhận ra ai là người 
mới vào và ai là người mới ra. Chính tôi cũng không thể phân biệt 
được! Sau khi Tâm Ấn, họ trông khác hẳn, như một người khác vậy: 
dễ thương hơn, thân thiện hơn, như một người bạn đã quen biết từ 
lâu. Thật thú vị. Tôi đã thấy điều này nhiều lần rồi. 

 Cho nên, có người thầm nghĩ: “Sao Sư Phụ không nhận ra 
mình? Cách đây vài ngày mình mới chào Ngài mà sao bây giờ Ngài 
không nhớ?” Tôi nhớ, nhưng người tôi nhớ là một người khác! Quý 
vị thay đổi; thành phần hóa học trong cơ thể quý vị cũng thay đổi. Các 
mô và tế bào được tái tạo. Lối tư duy cũng biến đổi, dù quý vị có thể 
không nhận thấy bởi vì ở đây quý vị chưa có dịp sử dụng. Tuy nhiên khi 
trở về nhà hoặc khi quý vị có cơ hội giải quyết cùng một vấn đề, quý vị 
sẽ nhận thấy mình đã nảy ra nhiều sáng kiến chỉ qua một đêm. Lúc đó 
quý vị sẽ biết chuyện gì đã xảy đến với mình.

Lời Pháp Cam Lồ
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Sự Dẫn Dắt 
Của Một Vị Minh Sư Khai Ngộ 

Rất Cần Thiết Cho Việc Tu Hành
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ, 

ngày 8 tháng 6 năm 2001 (DVD#716) 
(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con chỉ muốn nói rằng trong y khoa, 
người ta đang bắt đầu thức tỉnh. Sư Phụ có đọc tuần san và thời 
báo phát hành gần đây đăng bài “Lực Lượng Của Yoga” không? 
Họ cũng đang nghiên cứu sinh lý học về trạng thái nhập định và 
thể nghiệm tâm linh. 
Sư Phụ: Cũng đã đến lúc rồi! 
Vấn: Họ in tiêu đề rất lớn. Có lẽ Sư Phụ đã xem qua. 
Sư Phụ: Tuy có khó khăn, nhưng họ cũng gián tiếp thừa nhận  
rằng Thượng Đế hiện hữu. 
Vấn: Bài báo đó khá khôi hài, vì họ nói rằng pháp thiền 
luồng hỏa hầu là đơn giản nhất và pháp thiền hatha yoga là 
khó nhất. 
Sư Phụ: Tất cả những pháp này đều là phương pháp rèn luyện 
thân thể; chúng ta phải vượt qua trình độ đó. Thật ra, khi tu Pháp 
Môn Quán Âm, đôi khi quý vị cũng cảm thấy luồng hỏa hầu 
được khai thông. Điều này thuận tự nhiên hơn so với việc bắt đầu 
từ phía dưới. Chúng ta bắt đầu ở phía trên, rồi mọi thứ cũng đi 
lên. Như vậy tốt hơn so với việc bắt đầu từ bên dưới rồi leo lên. 
Nếu chẳng may quý vị có mông hơi to thì quý vị sẽ mất nhiều 
thời gian! (Mọi người cười.) 
Vấn: Nhưng chuyện này đang trở thành một vấn nạn vì có nhiều 
người mù quáng tu theo những pháp môn đó rồi gặp chướng 
ngại. Họ phải đi xét nghiệm vì mắc đủ loại triệu chứng và vấn 
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đề. Cho nên, cần phải có cả một phương thức tổ chức để đảm 
bảo rằng không có hậu quả xấu nào từ việc tu hành của họ. Họ tự 
tu vì họ đã nghe đủ điều về chuyện này, họ làm bất kỳ điều gì họ 
muốn.
Sư Phụ: Tôi biết. Quý vị là những người may mắn. Biết bao 
nhiêu người trở nên “gàn dở” vì tu không đúng phương pháp? 
Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Hoặc là không tu hành gì cả 
hoặc là đi tìm Chân Sư để học chánh pháp, đi tìm người có thể 
nâng đỡ quý vị trên suốt con đường trở về Thiên Quốc. Nếu 
không, quý vị sẽ bị lạc lối trong “thuyết hư vô” hoặc bơ vơ ở một 
nơi nào đó. Không gian bát ngát và vũ trụ thì mênh mông; quý vị 
sẽ đi về đâu nếu không có vị thầy dẫn đường?
    Dĩ nhiên, quý vị dễ gặp phải những chúng sinh A-tu-la 
hay hố đen. Quý vị có thể vĩnh viễn bị lạc lối. Điều đó thật khủng 
khiếp! Tốt hơn chúng ta không nên đùa giỡn với vũ trụ, nhất là 
với lực lượng tâm linh. Đùa giỡn với bom nguyên tử đã đủ nguy 
hiểm rồi. Nhưng quý vị vẫn có thể kiểm soát được bom nguyên 
tử vì nó thuộc về vật chất. Nếu quý vị dám động đến những thứ 
vô hình hay những thứ quý vị không biết rõ thì… lạy Chúa, ngay 
cả tôi cũng không dám nghĩ đến! 
Vấn: Trong bài báo viết về trạng thái nhập định cũng nói rằng họ 
đã có chút thể nghiệm, nhưng sau đó nản lòng vì thiếu sự hướng 
dẫn.
Sư Phụ: Ðúng vậy. Họ nên tìm kiếm. Thời nay, nếu không tìm 
được một vị Minh Sư thì đó là lỗi của quý vị. Chúng ta có điện 
thư, mạng lưới điện toán, có đầy đủ phương tiện ở khắp mọi nơi. 
Đấng Vô Thượng Sư là vô sở bất tại. Mỗi khi mở máy điện toán, 
tôi cứ nhìn chằm chằm vào mình. “Trời ơi! Ai vậy?” (Sư Phụ và 
mọi người cười.)  
                    Ngày nay thật dễ dàng để tìm hiểu. Nhưng tôi không chắc. 
Có lẽ không dễ thuyết phục người khác. Họ không biết nên tin ai, 
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nên họ dao động. Thật đáng tiếc. Bởi vậy quý vị mới có mặt ở đó. 
Quý vị ở khắp mọi nơi; quý vị là vô sở bất tại. Quý vị có thể chỉ 
cho mọi người thấy ai là ai và việc gì là quan trọng. Quý vị là 
nghìn tay nghìn mắt của Quán Thế Âm Bồ Tát (vị Phật của lòng 
bác ái). Quý vị ở khắp nơi. Quý vị làm việc, nói chuyện và hành 
động. 
  Do đó, tôi thường nhắc nhở quý vị hành động như một 
vị Phật. Nếu không làm được vậy trong từng giây từng phút, thì ít 
nhất quý vị cũng phải hành động như một vị Phật tại thiền đường. 
Tại đây chúng ta không có ai khác ngoài những vị Phật. Cho nên, 
hãy là Phật. Nếu không, quý vị sẽ thấy mình lạc lõng trong khu 
rừng của những vị Phật nơi đây.
Vấn: Vậy có phải điều duy nhất ngăn cản chúng ta tìm lại Phật 
Tánh của mình là việc chúng ta không tin mình là Phật? 
Sư Phụ: Phải, đó là điều duy nhất! 
Vấn: Đơn giản như vậy thôi sao? 
Sư Phụ: Đúng vậy. Nhưng cũng không đơn giản như vậy, vì đầu 
óc chúng ta thường phức tạp hóa vấn đề. Quý vị làm cho Phật hay 
Thượng Đế trở thành một ngôi vị cao xa, không thể chạm vào, 
không thể với tới. Vì ý niệm này nên quý vị tự trói buộc mình. 
Nếu con cá không nhận biết đại dương trong khi đang bơi lội 
trong đại dương thì không ai có thể giúp nó nhận thức được điều 
này. Nếu cá không biết đại dương là nơi nó hiện đang bơi lội, thì 
dù có bơi xa đến đâu, con cá đó cũng sẽ không bao giờ biết được 
nơi nào khác. Điều này cũng tương tự như những lời tôi đã nói 
với quý vị: Quý vị lặn lội đến Hy Mã Lạp Sơn cũng vô ích. Hãy ở 
lại đây và làm việc với dãy Hy Mã Lạp Sơn của chính mình. (Sư 
Phụ chỉ tay vào mắt trí huệ.) 
  Hãy ở lại nơi của quý vị; quý vị phải nhận biết Thượng 
Đế ngay tại đó, vì Thượng Đế có ở khắp mọi nơi. Tôi luôn nhắc 
quý vị rằng Thượng Đế là vô sở bất tại và vô sở bất năng. Phải 
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chăng đó chỉ là chuyện đùa? Rồi “Thiên Quốc ngự bên trong các 
ngươi.” Ðó cũng là chuyện đùa hay Chúa Giê-su nói dối? Hoặc 
“Phật tại tâm.” Phải chăng Đức Phật đùa với đức tin? Không! Tất 
cả các Ngài đều nói Chân Lý. Cho nên quý vị phải tự nhắc mình 
mỗi ngày rằng: “Mình là một vị Phật.” Nếu quý vị không nhận 
biết được rằng mình là Phật thì hãy cứ hành động như một vị 
Phật. Chẳng hạn như giúp những người khác đạt khai ngộ. Càng 
giúp đỡ người khác bằng bất kỳ phương thức nào, quý vị sẽ càng 
khai ngộ và càng nhận thức được rằng: “Phải rồi, mình có lực 
lượng này.”  
                  Khi quý vị trò chuyện với người khác, Phật Tánh của quý 
vị sẽ hiển lộ. Quý vị sẽ nhận ra: “Chúa ơi, mình có thể nói chuyện 
được như vậy sao? Nhìn xem ai đang nói chuyện kìa! (Mọi người 
cười.) Trước đây mình chưa bao giờ biết cách diễn đạt như vậy!” 
Càng dùng Phật lực bên trong, tự nhiên chúng ta càng thành tâm 
mong muốn người khác cũng được khai ngộ. Không giống như 
quý vị đang bắt buộc, thúc ép hay hăm dọa họ, mà điều này đến 
một cách tự nhiên. Phật Tánh càng hiển lộ, quý vị càng nhận ra 
rằng: “Mình có lực lượng này! Bằng không, khả năng đó có thể 
đến từ đâu? Tại sao mình có thể diễn đạt trôi chảy nhường vậy?” 
Một khi nhận thức được khả năng biện tài vô ngại của mình, quý 
vị sẽ thuyết phục được bản thân. Cũng nhờ quý vị mà tôi thành 
Phật. Thật sự là như vậy. Bởi vì nếu quý vị không cần tôi, có lẽ tôi 
đã để ngôi vị Phật của mình qua một bên rồi đi chơi banh. (Mọi 
người cười.)
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Chúng Ta Chỉ Có Thể 
Liễu Ngộ Chân Lý Dưới Sự Dẫn Dắt 

Của Một Vị Minh Sư Khai Ngộ 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hồng Kông, 

ngày 8 tháng 7 năm 1989 (AUDIO#CL16B) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Vấn: Ngày nay có rất nhiều tông phái trên thế giới. Làm sao biết 
được tông phái nào sẽ dẫn dắt chúng ta đến với Chân Lý? 
Sư Phụ: Chỉ khi tìm được một vị Minh Sư khai ngộ quý vị mới 
có thể liễu ngộ Chân Lý. Vấn đề không phải ở những tông phái 
đó. Mọi tông phái đều tốt, nhưng tốt nhất là quý vị phải tìm được 
một vị Minh Sư. (Mọi người vỗ tay.) Thuở xưa Ấn Độ có rất 
nhiều pháp môn, nhưng tại sao mọi người đều tu theo Đức Phật 
Thích Ca? Bởi vì Ngài là một vị Minh Sư. Theo giáo lý của tôi, 
quý vị không cần thay đổi tín ngưỡng. Tín đồ Thiên Chúa giáo có 
thể tiếp tục tin Chúa Giê-su và Thượng Đế; Phật tử có thể tiếp tục 
tin vào Phật Tổ, Phật Tổ cũng là Thượng Đế. Thượng Đế Tối Cao 
cũng là Phật Tổ, chỉ khác ở danh xưng mà con người vốn đã quen 
thuộc. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tin vào Lực Lượng Tối 
Thượng bên trong, không cần thay đổi bất cứ điều gì cả. 

Hiện thân khác nhau của Ðức Phật, 
Phật Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, 

Ðức Mẹ Maria, Chúa Giê-su, v.v... đều 
đến  từ một lực lượng. Các Ngài thay đổi để 

thích hợp với thị hiếu của chúng sinh. Các Ngài 
nói nhiều ngôn ngữ khác nhau để giải thoát cho chúng 

sinh ở những quốc gia khác nhau trên địa cầu.
~ Thanh Hải Vô Thượng Sư

Lời Pháp Cam Lồ
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Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Costa Rica, 
ngày 16 tháng 12 năm 1990 (VIDEO#141)
(nguyên văn tiếng Anh)

 
 Nếu mọi người đều tu hành tinh 

tấn theo giáo lý của Thánh Kinh hoặc kinh điển 
Phật giáo, họ sẽ không bao giờ tranh chấp với nhau, 
rồi mọi tôn giáo sẽ hòa hợp và làm lễ trong cùng một 
thánh đường. Đức Giáo Hoàng sẽ đi lễ chùa và các tăng ni sẽ đến 
nhà thờ cầu nguyện, sẽ không còn vấn đề gì nữa. 

 Chỉ có một tôn giáo duy nhất - đó là tôn giáo của Thượng Đế, 
tôn giáo của tình thương và của sự cảm thông. Chỉ có một nhà thờ, 
một ngôi chùa - đó là thánh đường của sự khai ngộ. Đến thánh đường 
đó, chúng ta sẽ thuộc về mọi tôn giáo trên thế giới.            

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Nam, Formosa, 
ngày 31 tháng 8 năm 1989 (AUDIO#CG10/17) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 Vị Minh Sư bên trong chúng ta có đại trí huệ. Ngài biết 
chúng ta nên dùng gì và nên làm gì để tránh gây tổn hại cho bản thân, 
tránh can thiệp vào nhân quả của người khác và tránh làm xáo trộn 
luật lệ của thế giới này. Điều này không giống với những phép thần 
thông rất hạn hẹp được lưu trữ trong đầu óc chúng ta. Nếu chúng ta 
biết phép thần thông nào đó, thì chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu 
do tu Pháp Môn Quán Âm chúng ta có được thần thông, thì những 
thần thông này không thể nghĩ bàn và chúng ta có thể sử dụng nhiều 
phép thần thông khác nhau trong những trường hợp khác nhau.

 Nếu không có đại trí huệ, chúng ta sẽ dễ bị hoang mang trong 
quá trình tu học. Nếu không có một vị thầy giỏi, chúng ta sẽ dễ bị lầm 
lạc. Kết quả là chúng ta chỉ học được một phần nào đó và chỉ theo đuổi 
phần này thay vì theo đuổi cái toàn diện toàn mỹ. Nhiều tôn giáo chỉ 
chú trọng vào việc học hỏi điều này điều nọ và nhiều kỹ thuật thần 
thông; nhưng họ lại không chú trọng vào việc tìm lại Bản Lai Diện 
Mục của mình.

Lời Pháp Cam Lồ
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Vị Thầy Vĩ Ðại Nhất Ngự Bên Trong
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đại học Harvard, 

Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 10 năm 1989 (VIDEO#101F) 
(nguyên văn tiếng Anh) 

 Thật ra, những gì tôi sẽ hướng dẫn quý vị là một phương 
pháp tự rèn luyện. Vị Phật bên trong quý vị sẽ thức tỉnh và dạy quý vị. 
Thượng Đế bên trong quý vị sẽ thức tỉnh và dạy quý vị. Nhưng trước 
tiên tôi phải hướng dẫn quý vị cách đánh thức vị Thượng Đế hay vị 
Phật bên trong, đó chính là vị thầy vĩ đại nhất. Vị thầy vĩ đại nhất là 
Thiên Quốc bên trong hay Phật tại tâm, chứ không phải là tôi. Tôi chỉ 
biết cách đánh thức Ngài dậy và giới thiệu quý vị với Ngài, nhắc Ngài 
tỉnh dậy và làm việc. Công việc của tôi chỉ có vậy.

Lời Pháp Cam Lồ



38 . Tõ Điểm Đời Sống Thanh Hải Võ Thượng Sư

Mật Giáo và Hiển Giáo 

  
Vấn: Kính thưa Sư Phụ, về phương diện tâm linh, mật giáo và 
hiển giáo khác nhau ra sao?
Sư Phụ: Thứ nhất, việc trưởng dưỡng tâm linh chỉ hoàn mỹ khi 
chúng ta phối hợp được cả hai khía cạnh “mật” và “hiển”. Tuy 
nhiên, đa số mọi người không tu mật giáo vì họ không tìm được 
mạch pháp hay không tìm được vị Minh Sư có thể truyền cho họ 
pháp này. Cho nên, họ chọn hiển giáo, pháp môn được công khai 
truyền dạy và có thể tu mà không phải thay đổi lối hành xử hay 
chuẩn mực đạo đức. Những người đảnh lễ tượng Phật và cúng 
dường tại các đền đài được xem là những người tu hiển giáo, dù 
đôi khi họ cũng giết heo. Những người thành tâm tu mật giáo 
phải có chuẩn mực đạo đức cao, phải nghiêm trì giới luật và biết 
nhiều mật pháp đã được lưu truyền từ ngàn xưa. Tuy nhiên, điều 
khó nhất là tìm được một vị Minh Sư đã được truyền mật giáo, 
một pháp môn vượt trên ngôn ngữ trần gian. Người đó chỉ có thể 
truyền pháp cho chúng ta sau khi họ tốt nghiệp từ trường sư phạm 
vô hình này và đã đạt được chánh pháp “bất luận bàn”. 
  Giáo đồ hiển giáo phải nghiên cứu nhiều kinh điển và 
thuật ngữ Phật học mới có thể tốt nghiệp. Họ phải thông làu ý 
nghĩa của những danh từ như Đức Phật, Bắc tông hay Ma Ha Bát 
Nhã Ba La Mật Đa. Họ phải học và thông làu những danh từ này 
để có thể giảng giải cho người khác. Chỉ khi đó họ mới có thể 
truyền dạy hiển giáo. Tu mật giáo khó hơn bởi vì không có kinh 
điển để nương vào. Chúng ta chỉ có thể nương vào duyên tu hành 
đời đời kiếp kiếp của mình, nương vào khát vọng mãnh liệt muốn 
tìm về Chân Lý, cũng như lòng thành tâm, nghiêm trì giới luật 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hồng Kông, 
ngày 8 tháng 7 năm 1989 (AUDIO#87) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa)
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và tinh tấn tu hành. Chúng ta nương tựa vào bản thân cho đến 
khi tìm được vị Minh Sư của chính mình. Vì vậy, tốt nghiệp mật 
giáo rất khó. Phật Thích Ca Mâu Ni đã tốt nghiệp cả hiển giáo 
và mật giáo nên Ngài có thể dạy bất kỳ pháp môn nào và giảng 
giải bất kỳ kinh điển nào, kể cả Kinh Tứ Vệ Đà. Ngài không gặp 
khó khăn trong việc biện luận với những người tu theo Đại Phạm 
Thiên hay bất kỳ ai về vấn đề này. Ngài cũng truyền giáo lý mật 
giáo vốn không thể truyền qua lời nói hay không thể diễn đạt 
bằng chữ viết. Vì Ngài đã tốt nghiệp từ trường sư phạm vô hình 
này nên Ngài có thể truyền mật giáo cho những ai tin tưởng Ngài. 

 Sự khác biệt giữa hai giáo pháp này là: mật giáo rất ít 
người học xong, còn hiển giáo có rất nhiều người đã hoàn tất và 
tốt nghiệp. Thông thường, tu hành vài năm trong một tu viện Phật 
giáo là chúng ta có thể được xem như đã tốt nghiệp trường hiển 
giáo. Cho nên, ngay cả những người tu tại gia cũng có thể giảng 
giải cho công chúng những khái niệm như Ma Ha Bát Nhã Ba La 
Mật Đa, Chú Đại Bi hay nguồn gốc của A Di Đà Phật, ý nghĩa của 
những danh xưng và lý do chúng ta nên niệm danh các Ngài. 

 Trái lại, theo học trường mật giáo rất khó. Chúng ta không 
có kinh điển để nương vào. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Tự Tánh và 
trí huệ của mình để tìm ra con đường giải thoát. Chúng ta khát vọng 
và tu hành tinh tấn mỗi ngày cho đến khi hoàn toàn đạt Đạo. Chỉ khi 
đó chúng ta mới có thể truyền pháp cho người khác. Thật sự rất khó 
bởi vì mật giáo là kinh điển chân chính và vô hình, là viên ngọc mâu 
ni, là tài sản vô hình mà chúng ta chỉ có thể tìm được trong vô hình và 
vô thinh. Ngay cả Minh Sư cũng không thể giúp chúng ta, Ngài chỉ 
có thể hướng dẫn chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực và phải biết cách 
vận dụng trí huệ của mình. 
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Quán Hơi Thở 
Không Phải Là Pháp Môn Tối Hậu

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đại học Havard, 
Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 2 năm 1991 (VIDEO#155) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

 Có người yêu cầu tôi dạy họ pháp thiền có thể ngừng 
nhịp thở và nhịp tim. Tôi nói: “Quý vị đừng vội. Hãy đợi một thời 
gian. Lúc vãng sinh quý vị sẽ ngưng thở và tim quý vị sẽ ngừng 
đập.” Chúng ta không cần phải tu để đạt được điều này. Chúng 
ta không cần can thiệp vào những chức năng của tự nhiên. Đây 
không phải là phương pháp để đạt khai ngộ. Sau đó, họ yêu cầu 
tôi dạy cho họ pháp thiền làm tăng nhiệt cơ thể và nhóm lên ngọn 
lửa nhập định - nhiệt năng nhập định. Tôi bảo: “Không cần, quý 
vị chỉ việc nhảy vào lò lửa!” 

 Điều này thật vô nghĩa! Không liên quan gì đến việc khai 
ngộ. Có thể những Minh Sư hay những tu sĩ trên Hy Mã Lạp Sơn 
không đủ ấm nên họ phải luyện phép gọi là nhiệt “tummo” từ 
đan điền để dẫn nhiệt sưởi ấm thân thể trong điều kiện thời tiết 
lạnh giá tại Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng ở đây chúng ta có hệ thống 
sưởi, có lò sưởi, có đủ mọi thứ; nên chúng ta không cần phải quán 
nhiệt. Tôi dẫn một ví dụ của Đức Phật. Có một người đến gặp 
Phật, khoe rằng ông ta có thể đi trên mặt nước qua được bờ bên 
kia. Đức Phật hỏi: “Ông tu hành bao lâu mới làm được như vậy?” 
Người kia đáp: “Hai mươi lăm năm.” Đức Phật nói: “Tại sao ông 
phải lãng phí thời giờ và tiền bạc đến vậy? Tôi chỉ cần trả 5 xu là 
có thể đi ghe sang sông.” 

 Đây là những quan niệm sai lầm. Chúng ta tu hành để liễu 
ngộ Tự Tánh, để biết chúng ta có thể phụng sự gì cho nhân loại, 
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để biết chúng ta liên hệ với vũ trụ như thế nào và chúng ta có thể 
cống hiến được gì cho vũ trụ, trong khi vũ trụ đã cho chúng ta 
quá nhiều, hoặc tu hành để giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và 
ràng buộc của sinh tử luân hồi. Nhưng chúng ta không tu để phô 
trương, không cần phải tăng sức nóng hay sức lạnh, không cần 
phải ngừng nhịp tim hay nhịp thở. Những hiện tượng này đều vô 
thường và vận hành một cách tự nhiên. Chúng ta không cần lưu 
tâm. 

 Phật Tánh không ở trong hơi thở, nhịp tim hay sức nóng 
của đan điền. Phật Tánh cũng có ở những nơi đó, nhưng chỉ là một 
khía cạnh nhỏ của Phật Tánh mà thôi. Hãy tìm tổng thể trước rồi 
sau đó chúng ta sẽ thấu hiểu được tiểu tiết. Chúng ta không nên chỉ 
chú tâm vào tiểu tiết rồi quên đi tổng thể. Cho nên, chúng ta cần 
phải thay đổi những quan niệm lệch lạc hầu nâng cao đẳng cấp của 
chính mình, ít nhất cũng nâng cao trình độ tri thức, để có tầm hiểu 
biết sâu rộng hơn. Nếu cứ chấp nhất vào quan niệm hoặc thành 
kiến lỗi thời này, chúng ta sẽ không có hy vọng được khai mở trí 
huệ và trở nên thông thái hơn. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Panama, 
ngày 28 tháng 1 năm 1991 (VIDEO#146)

 (nguyên văn tiếng Anh)

 
 Chắc chắn khi quán hơi thở, quý vị cũng sẽ gặt hái được 

nhiều lợi ích. Quý vị có thể khỏe khoắn hơn, trường thọ hơn đôi 
chút, đạt được một vài phép thần thông hoặc trở nên điềm tĩnh hơn. 
Không có điều gì vô ích. Nhưng chỉ quán hơi thở sẽ không đưa quý 
vị đến đâu vì chúng ta bất tử mà không cần hơi thở. Điều mà chúng 
ta gọi là sự sống không phải là thân thể này. Nếu quý vị nghĩ sự 
sống hiện hữu trong thân thể này, thì quý vị quán hơi thở, nhưng 
hơi thở chỉ cần thiết cho thân thể, cho người thường thôi. Nhiều 
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người không cần đến hơi thở. Quý vị đã đọc “Tự Truyện Của Một 
Đạo Sĩ Yoga” của Thiền sư Yogananda chưa? Khi sư phụ của ông 
nhập định, ngài không thở. Quý vị có nghĩ rằng khi đó ngài không 
có trí huệ không? Vậy trí huệ của ngài đi đâu? Làm sao ngài đạt 
được trí huệ sau đó, khi ngài không còn hơi thở để quán?

 Tôi biết nhiều người tu pháp quán hơi thở, nhưng không 
phải quán hơi thở, mà là đếm hơi thở. Có nhiều pháp tu liên quan 
đến hơi thở và dùng hơi thở như một phương pháp tập trung. Tập 
trung cao độ đến một lúc nào đó cũng có ích lợi. Có lợi đối với 
một số người, nhưng tôi không khuyên quý vị áp dụng phương 
pháp này. Có nhiều phương pháp tốt hơn so với những phương 
pháp dựa vào hơi thở vô thường này. Quý vị phải huấn luyện 
đầu óc, tự tập trung, bằng sức mạnh của linh hồn chứ không phải 
dựa vào sự trợ giúp bên ngoài. Bằng không, khi quý vị gặp tai 
nạn, khi bị ngất, khi ốm đau, lúc vãng sinh hay khi quý vị ngủ và 
không nhận biết được hơi thở của mình thì quý vị tu bằng cách 
nào? Chúng ta không thể chỉ tu khi tỉnh hay khi nhận biết được 
hơi thở. Chúng ta phải tập tu hành bất kỳ lúc nào, 24 giờ mỗi 
ngày. Chỉ linh hồn mới có thể tu theo phương pháp này. 

 Tôi biết nhiều người quán hơi thở đến trình độ họ có thể 
ngưng thở. Đó là đẳng cấp cao nhất của những pháp tu dùng hơi 
thở. Cho nên, nếu người nào có thể ngưng thở, họ sẽ tán thán 
người đó bởi vì đó là đẳng cấp cao nhất mà họ có thể đạt được. 
Nhưng khi họ ngừng thở, có nghĩa là rốt cuộc hơi thở cũng không 
còn quan trọng nữa. Quý vị có thể sống mà không cần thở. 

 Thật ra, tôi nói cho quý vị biết sự thật là chúng ta không 
nên tác động vào hơi thở. Trong thân thể tồn tại hai dòng: một là 
những gì chúng ta gọi là năng lực sống hay dòng “âm lưu” và hai 
là dòng “động cơ” hay dòng sinh mệnh. Dòng âm lưu được sinh 
ra từ Thượng Đế, chấn động trong mọi dạng sống, có hay không 
có hơi thở, sinh động hay bất động. Dòng âm lưu là dòng chúng 
ta nghe được. Một dòng khác là dòng “động cơ”, dòng này giúp 
điều hòa thân nhiệt, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và tất cả mọi hoạt động 
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của cơ thể kể cả hơi thở nên chúng ta không cần lưu tâm. Chúng 
ta không nên điều chỉnh hơi thở ngắn hay dài hoặc nín thở hay 
điều chỉnh hơi thở bằng bất kỳ phương thức nào, bởi vì hơi thở đã 
được an bài bởi Đấng Tối Cao. Nếu chúng ta đảo lộn guồng máy 
này, nó có thể bị hư hại. Khi guồng máy trục trặc, chúng ta nên 
sửa chữa và bảo dưỡng nó; bằng không, chúng ta không nên bận 
tâm hoặc nhấn nhầm nút, làm cho guồng máy trở nên hư hại hoàn 
toàn.
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Đấng Cứu Thế Đã Giáng Trần 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại California, Hoa Kỳ, 

ngày 19 tháng 5 năm 1991 (VIDEO#170B) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 
Vấn: Ngài nghĩ sao về Kinh Cựu Ước và Do Thái giáo?
Sư Phụ: Cũng tốt, nhưng xin đừng chờ đợi Đấng Cứu Thế, bởi 
vì Ngài đến hoài hoài. Hãy cầu nguyện cho quý vị nhận ra được 
Đấng Cứu Thế tại thế; đừng cầu nguyện và trông chờ Đấng Cứu 
Thế mà quý vị mong đợi. Ngài sẽ không bao giờ đến nếu quý vị 
cứ kỳ vọng Ngài theo cách của quý vị. Giống như khi Chúa Giê-
su đến, họ cũng mong đợi Đấng Cứu Thế để rồi sát hại Đấng Cứu 
Thế mà họ đang có. Chúng ta thường làm những chuyện dại dột 
như thế. 
  Không phải Do Thái giáo xấu, mà vì chúng ta vô 
minh. Ngay cả Chúa Giê-su cũng hứa sẽ phái đấng cứu rỗi đến. 
Điều này có nghĩa là sau khi Ngài ra đi, sẽ có Minh Sư khác 
giáng thế. Người có thể cứu vớt chúng ta là người cùng đẳng 
cấp với Ngài, nhưng đã hai ngàn năm rồi chúng ta vẫn còn chờ 
đợi. Nhiều Đấng Cứu Thế đã đến rồi đi, vậy mà chúng ta vẫn 
còn ở đây đợi người từ trên trời xuống. Ngài sẽ không bao giờ 
đến nếu chúng ta cứ chờ đợi Ngài theo cách này.
   Chúng ta nghe nói Chúa Giê-su sẽ tái thế; quý vị nghĩ 
Ngài sẽ đến như thế nào? Phải chăng Ngài sẽ đến với đôi cánh, 
một bộ râu hay chiếc thập tự giá để chúng ta có thể nhận ra Ngài? 
Giả sử Ngài đến, chúng ta nhận ra Ngài bằng cách nào? Chúng 
ta thậm chí không biết được hình dáng của Chúa Giê-su ra sao. 
Chúng ta không sống vào thời đó hoặc có thể chúng ta đã hiện 
diện nơi đó, nhưng đã hai ngàn năm rồi, ai mà có trí nhớ tốt đến 
vậy? (Mọi người cười.) 
   Chúa Giê-su giáng thế không phải qua ngoại hình mà 
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Ngài giáng thế qua linh hồn. Ngài có thể đến với bất kỳ chúng 
sinh nào liễu ngộ và mở đúng cánh cửa mời Ngài vào. Sau đó 
chúng ta sẽ trở thành như Ngài hay như Đức Chúa Cha. Đó là lúc 
Chúa Giê-su tái thế. Ngài trở lại hoài hoài; bất kỳ khi nào chúng 
ta sẵn sàng là Ngài đến. Ngài đến qua nhục thân của bất kỳ vị 
Minh Sư nào có khả năng chứa đựng linh hồn và lực lượng vạn 
năng của Ngài. Vị Minh Sư đó cũng là Chúa Giê-su nhưng với 
kiểu tóc khác hoặc mang giày cao gót, nhưng Ngài vẫn là Chúa 
Giê-su. (Mọi người cười và vỗ tay.)
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                                                   Mỗi Minh Sư 
Ðều Phải Có Lực Lượng Ki-tô

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Sydney, Úc,
 ngày 17 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#334) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 
Vấn: Ngài có tin khi Đấng Cứu Thế Tối Thượng của vũ trụ, Chúa 
Giê-su, người con duy nhất của Thượng Đế, phán: “Ta là con 
đường, là Chân Lý và Ta là sự sống. Không có người nào đến với 
Cha Ta mà không qua Ta.” Điều này có nghĩa là không ai có thể 
tiến vào thiên đàng, Thiên Quốc mà không qua Chúa Giê-su?
Sư Phụ: Phải, điều đó đúng. Tất cả các Minh Sư đều nói như vậy. 
“Giê-su” là danh xưng của nhục thể Ngài, “Ki-tô” là tước hiệu 
của Ngài. Mỗi Minh Sư đều có cùng một lực lượng Ki-tô như 
Ngài; cho nên với ý nghĩa đó, Chúa Giê-su bất tử. Chúa Giê-su 
làm việc thông qua mọi Minh Sư, qua mọi thời đại, mọi thế kỷ để 
khai tâm và giải thoát cho chúng ta, những chúng sinh còn đang 
vô minh. Một mình Chúa Giê-su không thể giúp chúng ta khai 
ngộ nếu Ngài đã ra đi. Đương nhiên, Ngài có thể giúp chúng ta 
đến một mức độ nào đó. Nhưng vì mang thân người nên chúng 
ta không thể câu thông với Ngài khi Ngài ở một tinh cầu cao hơn. 
Cho nên, rất cần có một vị Minh Sư tại thế. Tuy nhiên, lực lượng 
Ki-tô sẽ làm việc thông qua bất kỳ vị Minh Sư tại thế nào, những 
người có sứ mệnh hoặc được phái đến vào thời điểm đó. Vì vậy, 
khi Chúa Giê-su nói rằng Ngài là con đường duy nhất, là sự sống 
duy nhất, Ngài đã nêu ra chân lý tuyệt đối. Mọi Minh Sư đều nói 
như vậy khi các Ngài còn tại thế.
   Tôi biết chúng ta sẽ gặp rắc rối khi chấp nhất vào Thánh 
Kinh. Ðối với nhiều tín đồ Phật giáo cũng vậy. Thánh Kinh và 
kinh điển là minh chứng tuyệt vời về những vị Minh Sư trong 
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quá khứ, nhưng cũng là những chướng ngại vô lường đối với sự 
chấp nhất vào tri thức của chúng ta. Tôi biết điều này rất khó. Tôi 
chỉ có thể cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho quý vị và nhẫn 
nại chờ đợi, khi thời gian đến, quý vị sẽ hiểu. Thánh Kinh cũng 
chỉ ghi chép về một vị Đại Minh Sư đã từng gia ân cho địa cầu 
chúng ta. Nhưng còn những vị đến trước và sau thời Chúa Giê-su 
thì sao? Những người đến sau thời của Chúa Giê-su có thể cũng 
sẽ nói rằng: “Chúng ta nghe danh xưng của Ngài và sẽ được cứu 
rỗi.” Nhưng hàng triệu, hàng tỷ năm trước thời của Chúa Giê-su, 
chẳng lẽ không có ai cứu rỗi họ sao? Chẳng lẽ Đức Chúa Cha quá 
nhẫn tâm, chỉ gửi đến một người con độc nhất vào một thời đại 
duy nhất thôi sao? Ngài chỉ hẹp lượng vậy thôi sao?
 Nếu quả thật Chúa Giê-su đã cứu rỗi tất cả chúng ta, thì 
quý vị hãy thật lòng cho tôi biết vì sao chúng ta vẫn còn vô minh? 
Có nhiều chuyện chúng ta vẫn còn chưa biết; chúng ta không thể 
câu thông với thiên đàng. Đối với một số người, khi thành tâm 
cầu nguyện Chúa Giê-su, có thể Ngài sẽ thị hiện và dạy dỗ họ, 
nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Ngài không thị hiện cho tất 
cả mọi người thấy. Tuy nhiên, Ngài thị hiện trước đồng tu chúng 
tôi vì chúng tôi biết cách câu thông với Ngài. Chúng tôi có thể đi 
lên cảnh giới của Ngài để trực tiếp học hỏi giáo lý với Ngài. Tôi 
không dạy điều gì khác. Nếu quý vị muốn diện kiến Chúa Giê-su 
hay Thượng Đế, tôi sẽ giúp quý vị. Nếu quý vị muốn gặp Đức 
Phật, tôi cũng sẽ giúp quý vị, chỉ vậy thôi - với điều kiện quý vị 
tin tưởng điều đó, thay vì chấp nhất vào những ghi chép về một vị 
Đại Minh Sư trong quá khứ mà đa số chúng ta đều không hiểu.  
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Ki-tô Là Gì?
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Athens, Hy Lạp,

 ngày 20 tháng 5 năm 1999 (VIDEO#653)
 (nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, Ki-tô là gì? 
Sư Phụ: Đây không phải là quốc gia theo Cơ Ðốc giáo sao? (Mọi 
người cười.) Thôi được, vì quý vị giả vờ “không biết” nên tôi 
cũng giả bộ biết đôi chút và giải thích cho quý vị để cuộc đàm 
luận của chúng ta được tiếp tục. (Mọi người cười.) 
                  Ki-tô là tước hiệu của tầng thức siêu đẳng. Có nhiều tước 
hiệu chỉ tầng thức siêu đẳng này. Một người khai ngộ được gọi là 
“con chiên”. Ðó là thuật ngữ Cơ Đốc giáo. Ở những quốc gia có 
truyền thống khác, họ gọi lực lượng này bằng một danh xưng khác. 
Đó là lý do chúng ta có nhiều cái gọi là “tôn giáo” và thậm chí có 
nhiều xung đột tôn giáo - tất cả chỉ vì sự khác biệt về ngôn ngữ. 
Chữ “mẹ” trong tiếng Hy Lạp gọi là gì? (Đáp: MHTEPA.) Tiếng 
Anh gọi là “mother”, tiếng Pháp gọi là “la mère”, tiếng Đức gọi là 
“mutter”. Những cách gọi này chỉ những người khác nhau hay đều 
chỉ cùng một người phụ nữ đã sinh ra chúng ta? Chỉ là vấn đề ngôn 
ngữ mà thôi. 
                Tất cả chúng ta đều có lực lượng Ki-tô bên trong. Chúng 
ta chỉ cần nhớ lại vị Ki-tô đó. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Nếu quý vị 
vẫn còn giữ quan niệm Chúa Giê-su là một con người tách biệt với 
quý vị, thì quý vị có thể gặp Ngài và hầu chuyện cùng Ngài trong 
lúc thiền định, sau khi quý vị đã đánh thức lại lực lượng Thượng 
Đế bên trong chính mình.
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Chúa Giê-su Tái Thế 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Athens, Hy Lạp, 

ngày 20 tháng 5 năm 1999 (VIDEO#653)
 (nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, Ngài có tin vào lời phán quyết tối hậu và 
việc Chúa Giê-su sẽ tái thế không? 
Sư Phụ: Phán quyết tối hậu đến vào lúc chúng ta rời khỏi tầng 
thức vật chất này. Vào lúc đó, tất cả những việc tốt xấu mà chúng 
ta đã làm trong hiện kiếp sẽ lướt nhanh trước mắt chúng ta dường 
như chỉ trong tích tắc. Chúng ta sẽ thấy mình ở vị trí quan tòa 
phán xử chính mình và bởi vì tất cả chúng ta vốn là Thượng Đế, 
chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những điều chúng ta đã lựa 
chọn làm hoặc không làm khi còn tại thế. Còn việc Chúa Giê-
su tái thế, thì Ngài tái thế hoài hoài. Ngài ngự trong tất cả chúng 
ta và mỗi khi chúng ta đánh thức lực lượng Ki-tô này, đó là lúc 
Chúa Giê-su tái thế.
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Chân Lý Trong Các Học Thuyết Hồi Giáo (1)

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Bắc, Formosa, 
ngày 6 tháng 3 năm 1989 (AUDIO#CE1A) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 Tôi đã đọc qua một câu rất ý nghĩa trong Kinh Koran, nói 
rằng: “Hãy làm một vị khách tốt trên địa cầu và sống một cuộc 
đời giàu sang.” Câu kinh này cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. 
Chúng ta thường nghĩ chỉ riêng Phật giáo mới chú trọng đến sự 
vô thường của trần thế, nơi chúng ta chỉ lưu lại một thời gian rồi 
sẽ sớm ra đi. Chúng ta không biết rằng Kinh Koran cũng đề cập 
đến tư tưởng đó. Vậy tại sao chúng ta vẫn còn nhiệt huyết tranh 
biện xem tôn giáo nào tốt hơn? Đọc câu kinh này rồi chúng ta sẽ 
thấy câu kinh vô cùng thâm diệu. Tuy ngắn nhưng lại rất hàm 
súc! Trong khi còn lưu lại thế giới này, chúng ta nên sống một 
cuộc đời ý nghĩa, đó là cuộc đời tự tại và giàu sang. 

 Kinh Koran cũng đề cập đến âm thanh. Tiên tri Moham-
med và những đệ tử của Ngài cũng đề cập đến âm thanh. Khi 
nghe được tiếng sáo, trí huệ họ khai mở và họ thông hiểu mọi 
điều. Họ trở nên rất mãn túc, vui vẻ, tự tại và tự do! Tiếng sáo 
mà họ đề cập không phải là tiếng sáo của thế giới bên ngoài. Các 
đồng tu Pháp Môn Quán Âm chúng ta đều biết rằng âm thanh này 
đến từ cảnh giới cao đẳng. Tuy nhiên, giả sử chúng ta là tín đồ 
Hồi giáo nhưng chưa nghe được tiếng sáo bên trong thì chúng ta 
không thể hiểu được điều Kinh Koran muốn nói.

 Trong Thánh Kinh, Chúa Giê-su dạy: “Các ngươi nghe 
tiếng gió, nhưng không biết tiếng gió đó từ đâu đến và sẽ đi về 
đâu!” Âm thanh này đại diện cho phẩm chất vô sở bất tại. Khi nghe 
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âm thanh vô sở bất tại của thiên đàng này là lúc chúng ta đang nhận 
thức được một phần của Đấng Vô Sở Bất Tại (Như Lai). Phần kia 
là ánh sáng của Ngài; chúng ta cũng không biết ánh sáng đó từ đâu 
đến và sẽ đi về đâu. Ánh sáng này cũng có phẩm chất vô sở bất tại. 
Vô sở bất tại có nghĩa là không biết được ánh sáng từ đâu đến và sẽ 
đi về đâu.

 Thể nghiệm Đấng Vô Sở Bất Tại (Như Lai) không có 
nghĩa là chúng ta phải đích thân thấy một vị nào đó, ví dụ như 
Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca Mâu Ni. Đúng là Ðức Phật đã 
tự xưng là “Như Lai”, nhưng Ngài cũng đã giải thích rằng Ngài 
chỉ là ngón tay chỉ về phía Chân Lý. “Như Lai” là thể nghiệm 
bên trong, là phẩm chất vô sở bất tại. Khi chúng ta chú tâm vào 
phẩm chất vô sở bất tại này, trí huệ chúng ta sẽ khai mở, tất cả 
nghiệp chướng của chúng ta đều được tiêu trừ, chúng ta hoàn 
toàn tự tại và có thể thấu hiểu được hệ thống của vũ trụ và những 
bí ẩn của Đấng Tạo Hóa Toàn Năng. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhận 
thức được thế nào là đồng nhất thể thật sự với Đấng Tạo Hóa. 
Chúng ta sẽ hiểu được đẳng cấp của Lão Tử và có thể thật sự tán 
thán Ngài. Bởi vì lúc đó chúng ta có cùng thể nghiệm với Ngài và 
có thể minh chứng cho ẩn ý của câu “vạn vật đồng nhất thể” mà 
Ngài đã nói! 
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Chân Lý Trong Các Học Thuyết Hồi Giáo (2)
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Surabaya, Indonesia, 

ngày 1 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#321) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 
Vấn: Nếu một người Hồi giáo chuyển sang ăn chay nhưng tôn 
giáo của họ có tập tục hàng năm tế lễ…
Sư Phụ: Cúng dường. Cúng dường không có nghĩa là tế lễ. Thật 
ra, đôi khi phiên dịch bị sai lệch. Ví dụ, một số dịch giả không 
thông hiểu giáo lý của Minh Sư. Không một vị Minh Sư nào lại 
muốn máu thịt cả! Các Ngài muốn máu thịt để làm gì? Loại Minh 
Sư nào mà phụng sự vì xương máu chúng sinh? Quý vị có thể tin 
được không? Cho dù chưa phải là Minh Sư, quý vị có làm như 
vậy không?
  Những gì người khác đã giết, có thể quý vị ăn; nhưng 
nếu bảo quý vị tự giết gà, giết dê thì quý vị không thể nào làm 
được. Làm sao một vị Minh Sư lại kỳ vọng đệ tử làm công việc 
đẫm máu như vậy? Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi sẽ cho quý vị 
biết lý do. Giả sử tất cả Minh Sư đều yêu cầu quý vị cúng dường 
Ngài mọi thứ quý vị có. Chí Tôn Ca nói rằng: “Hãy dâng cho 
ta tất cả; chỉ nhớ đến ta; chỉ thương yêu ta; chỉ hằng thuận ta và 
không ai khác ngoài ta; hãy dâng cho ta tất cả những gì các ngươi 
có: cuộc sống, gia đình, tài sản, hãy dâng hết cho ta.” Nhưng Ðức 
Krishna có bao giờ lấy một xu nào của Arjuna không, cho dù 
Ngài cần hay không cần tiền? Không, Ngài không bao giờ nhận 
bất kỳ thứ gì! Cho nên, đó chỉ là câu nói của Minh Sư. “Hãy dâng 
cho ta bò, dê, xe hơi, vàng bạc và vợ con của ngươi; hãy dâng cho 
ta tất cả. Ta sẽ chăm lo cho họ.” Nhưng Ngài không bao giờ đụng 
đến những thứ này. 
  Đó chỉ là tâm cống hiến của một môn đồ, để thể hiện 
lòng thành tâm và xả bỏ, thể hiện niềm tin và lòng trung thành đối 
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với vị Minh Sư, thể hiện tâm cống hiến vô ngã, rằng “ta không 
có gì, ngay cả chính thân ta, mọi thứ đều thuộc về Sư Phụ”. Nên 
bây giờ, sau hàng thế kỷ hay hàng ngàn năm, người ta dịch khác 
đi: “Ngươi phải tế trước nhất con cừu non hay con gì đó.” Ai mà 
muốn loại cúng tế đẫm máu này? Quý vị có thể tin được không, 
một người bình thường, chưa kể đến vị Minh Sư, với lòng từ 
bi, có bao giờ tự tay giết một con dê, uống máu hoặc ăn thịt nó, 
rồi cảm thấy sung sướng? Ðiều này rất hiếm! Thời nay, người 
ta chỉ mua thức ăn ngoài chợ, nên không chứng kiến cảnh giết 
chóc và nỗi khổ đau. Họ mua thịt như mua một thỏi sô-cô-la và 
ăn mà không cảm nhận được nhiều về nỗi thống khổ của loài vật. 
Nhưng nếu một vị Minh Sư, một người được gọi là Minh Sư, 
người luôn yêu thương muôn loài, lại đòi hỏi được cúng tế máu 
thịt, thì quý vị có tin được không? Không ai tin nổi! 
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Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Paris, Pháp quốc, 
ngày 25 tháng 4 năm 1993 (VIDEO#360) 

(nguyên văn tiếng Pháp và tiếng Anh)
 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con có một câu hỏi về Thánh Kinh. Con 
thường hoài nghi Thánh Kinh hoặc Kinh Koran. Vì Thánh Kinh 
nói: “Ta là một Thượng Đế ganh tỵ” và Đức Chúa nói: “Ta đến 
không phải để đem lại hòa bình mà để đem lại chiến tranh.” Kinh 
Koran nói rằng chúng ta có thể tạo ra chiến tranh và có nhiều vợ. 
Thưa phải chăng có điều gì đó nhầm lẫn?
Sư Phụ: Tôi bảo quý vị trì ngũ giới: Không sát sinh, không tà 
dâm, ăn thuần chay, không trộm cắp và không cờ bạc. Những giới 
luật này rất đơn giản đối với đời sống của quý vị; chỉ cần nghiêm 
trì giới luật và tọa thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày. Nếu quý vị đọc 
những kinh điển khác, tôi không chịu trách nhiệm cho việc đó.
    Nhưng nếu học trò là người Hồi giáo, ví dụ vậy, đương 
nhiên tôi sẽ không yêu cầu họ thay đổi đời sống. Chẳng hạn, theo 
truyền thống của họ, nếu họ đã có mười người vợ trước khi biết 
tôi, tôi có nên bảo họ ly thân không? Họ đang sống hòa thuận với 
nhau, mười người vợ đang chung sống cùng nhau và không gây 
hại đến ai. 
   Chúng ta hiện diện nơi đây không phải để cải biến thế 
giới mà để cải biến chính mình. Nếu người Hồi giáo như vậy thì 
hãy để họ như vậy. Giờ đây, họ không phải “diệt trừ” thêm nữa, 
không phải gây chiến nữa, cho nên họ có thể tu theo tôi. Nếu họ 
vẫn muốn giữ thái độ hiếu chiến thì họ có thể ở ngoài đoàn thể 
của chúng ta. 

  Không phải chỉ riêng người Hồi giáo gây ra chiến 
tranh, mà người Cơ Đốc giáo, Phật giáo và những người thuộc 
những tôn giáo khác cũng vậy, bởi vì họ không am hiểu chân 

Chân Lý Trong Các Học Thuyết Hồi Giáo (3)
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kinh. Đức Phật không bao giờ tạo ra chiến tranh, nhưng một 
số Phật tử lại gây chiến. Đức Chúa không nói Ngài đến để tạo 
ra chiến tranh. Ý Ngài nói rằng Ngài đến với thanh gươm chứ 
không phải hòa bình. Ngài nói Ngài sẽ làm cho con cãi lời cha, 
v.v... Ý Ngài nói rằng sợi dây nghiệp chướng sẽ bị cắt đứt, rằng 
Ngài sẽ đến với thanh gươm trí huệ và lúc đó mọi ràng buộc gia 
đình cũng sẽ không còn hiện hữu. Vì vậy, cho dù người cha tin 
vào chuyện ăn thịt, người con vẫn sẽ ăn chay. Ví dụ, trước đó nếu 
gia đình ràng buộc và gắn bó với nhau trong một tình thương rất 
hạn hẹp, thì sau khi Tâm Ấn họ sẽ thương yêu nhau như thương 
yêu tất cả những anh chị em đồng tu. Đó là điều Ngài muốn nói.

 Như quý vị biết, trong đoàn thể chúng ta cũng xảy ra 
chuyện tương tự. Cho dù cha mẹ dùng quyền uy để buộc con 
cái ăn thịt, chúng cũng sẽ chối từ. Cho nên, đó là một kiểu “cãi 
lời cha mẹ”. Trường hợp này giống như vậy. Nhưng Đức Chúa 
không bao giờ tán thành chiến tranh. Do đó Ngài nói: “Hãy trả lại 
cho Caesar những gì thuộc về Caesar,” rồi khi bị đóng đinh trên 
thập tự giá, Ngài không hề chống cự, dù Ngài có thể làm được 
việc đó. Ngài được nhiều môn đồ ủng hộ, họ muốn tôn Ngài 
làm quốc vương Do Thái, nhưng Ngài không muốn. Ngài nói: 
“Vương quốc của Ta không phải ở địa cầu này.” Cho nên quý vị 
thấy đó, Đức Chúa là sứ giả hòa bình. Cuộc chiến Ngài đề cập 
đến là cuộc chiến tinh thần mà chúng ta, những môn đồ của Ngài, 
phải đấu tranh để chống lại ảo ảnh, những thủ thuật, cạm bẫy của 
Ma Vương. Lực lượng của Ma Vương, ảo tưởng, vị vua của bóng 
tối đã kềm giữ chúng ta trong ngục tù - chúng ta phải tranh đấu 
với chúng.

 Thường tôi không thích dùng đầu óc tranh luận, nhưng 
tôi biết quý vị còn mới nên tôi cố gắng hết sức để hạ mình xuống 
và làm bạn với quý vị. Bằng không, tôi không thích tranh luận và 
đấu trí. Theo Kinh Koran, con người có thể đấu tranh, không phải 
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để gây chiến mà để tự vệ. Quý vị phải cân nhắc thời điểm và hoàn 
cảnh của Tiên tri Mohammed cũng như các đệ tử của Ngài. Họ 
bị ngược đãi vì lúc đó không có nhiều người hiểu được Minh Sư 
tại thế. Cũng vì lẽ đó mà họ đã giết Chúa Giê-su, phỉ báng và tìm 
cách ám sát Đức Phật.

 Thời nay những chuyện như vậy cũng xảy ra. Một số 
người vì hiểu lầm nên cũng phỉ báng và gây nhiều phiền toái cho 
tôi. Họ không dành thời giờ để học hỏi giáo lý của tôi. Họ chỉ 
trích dẫn một vài câu, có thể là do dịch sai, in sai hoặc họ chỉ nghe 
được từ người khác rồi sau đó cố gắng gây phiền phức. Nhưng 
đây chỉ là thiểu số so với đa số những người tốt như quý vị, nên 
không thành vấn đề. 

 Tuy nhiên, khi Tiên tri Mohammed còn tại thế thì thật 
khủng khiếp. Họ bị theo dõi và quấy phá khắp nơi, nên họ phải tự 
mình phòng thủ. Hậu quả của cuộc chiến đó là họ cưới nhiều vợ. 
Bởi vì nhiều trai tráng tử trận nơi chiến trường để lại vợ góa con 
côi, nên Tiên tri Mohammed hay vị thủ lĩnh nói: “Hãy giúp đỡ 
họ, hãy chăm sóc cho những người yếu đuối và trẻ mồ côi. Hãy 
thương yêu họ như thương yêu vợ con mình.” Đó là điều đương 
nhiên! Nhưng điều đó không phải luôn thiên về thể chất.  

 Ví dụ, đôi lúc chồng hoặc vợ của đồng tu chúng ta qua 
đời hay gì đó, để lại vài người con, chúng ta cũng đưa những 
đứa trẻ đó đến nhà của một vị đồng tu khác và nuôi dạy các em. 
Nhưng đó không phải là vấn đề thể chất mà chỉ là chăm sóc họ 
như anh chị em, con cái hoặc vợ chồng mình. Vì vậy, Tiên tri Mo-
hammed nói: “Nếu ngươi lấy nhiều vợ, ngươi phải thương yêu 
họ đồng đều.” Nếu được như vậy, quý vị có thể đưa nhiều người 
về nhà nuôi. Ví dụ, nếu quý vị tặng vợ mình một bộ nữ trang thì 
cũng phải có khả năng tặng người kia một bộ giống vậy. Rồi quý 
vị có thể đưa họ về chăm sóc.

 Hình thức này cũng giống như hệ thống bảo chứng thời 
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nay - rất văn minh. Nếu muốn nhận con nuôi, quý vị phải chứng 
minh với chính quyền rằng quý vị có đủ tiền trong ngân hàng, 
quý vị có bao nhiêu tài sản, để họ xem quý vị có khả năng chăm 
sóc đứa trẻ đó hay không. Quý vị thấy đó, rất văn minh, mặc dù 
vào thời đó không có luật bảo chứng mà người Hồi giáo đã văn 
minh như vậy rồi. Cho nên thật ra, nếu muốn nghiên cứu kinh 
điển của một tôn giáo, chúng ta phải nghiên cứu tường tận, cho 
đến khi hoàn toàn không còn vướng mắc nữa. Nhưng nếu chỉ 
dựa vào một vài câu rồi nói: “Điều đó không tốt, người Hồi giáo 
không tốt.” Như vậy chúng ta sẽ có định kiến.

  

Pháp Môn Quán Âm 
Thích Hợp Với Tất Cả Những Tôn Giáo Lớn

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Paris, Pháp quốc, 
ngày 24 tháng 4 năm 1993 (VIDEO#359) 

(nguyên văn tiếng Pháp)
 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, giáo lý của Ngài có thích hợp với Hồi 
giáo không?
Sư Phụ: Có chứ, tại sao không? Hồi giáo dạy mọi người làm vị 
khách tốt trên địa cầu và nhất thiết phải tìm thấy thiên đàng khi 
còn tại thế. Tôi cũng cống hiến cùng giáo lý đó. Tôi dạy quý vị 
trì ngũ giới để chúng ta trở nên cao thượng, trí huệ và an bình 
trên địa cầu. Tôi cũng cống hiến quý vị con đường để tìm thấy 
Thượng Đế ngay tức khắc. Do đó, con đường của chúng ta thích 
hợp với tất cả những tôn giáo lớn.
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Thử Nghiệm Những Đoàn Thể Tu Hành Khác
Trích từ buổi họp mặt mừng Tết Nguyên Đán giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư 

với các đồng tu tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ, 
ngày 15 tháng 2 năm 1999 (VIDEO#635) 

(nguyên văn tiếng Anh) 
 

Vấn (Đồng tu A): Kính thưa Sư Phụ, con đã từng tu học với một 
vị thầy Ấn Độ được 14 năm.
Sư Phụ: Mười bốn năm! Quả là một thời gian dài! 
Vấn: Họ có nhiều nhóm phát triển kỹ năng cá nhân đang được 
duy trì trong tu viện của họ. Họ dạy về pháp trị liệu và xoa bóp. 
Sư Phụ: Đủ thứ hết, phải, tôi biết.
Vấn: Chẳng hạn như chế độ dinh dưỡng điều hòa sinh lực, v.v... 
Sư Phụ: Như vậy cũng tốt.
Vấn: Cho nên, khi khóa học kết thúc, trông họ vui vẻ và tươi tắn. 
Sư Phụ: Điều này duy trì được bao lâu? 
Vấn: Thưa đó chính là vấn đề! Con nghĩ họ bị kẹt ở một đẳng 
cấp nào đó. 
Sư Phụ: Họ có dạy Pháp Môn Quán Âm không?
Vấn: Dạ không.
Sư Phụ: Không à, đó là điểm khác biệt, quý vị thấy không? 
(Đồng tu A: Dạ.) Pháp Môn Quán Âm là bước cuối cùng mà quý 
vị phải trải qua. Nếu chúng ta không tu Pháp Môn Quán Âm, 
thì miễn bàn về những hoạt động ngoại khóa, tổ chức hay bất 
kỳ phương pháp trị liệu nào mà họ cống hiến, tất cả chỉ thuộc về 
đẳng cấp vật chất. Ngay cả phương pháp trị liệu bằng tâm lý cũng 
thuộc về đầu óc. 
   Nếu không có phương pháp trị liệu tận gốc bằng chấn 
động lực của vũ trụ, mọi thứ đều là tạm thời và không tiến bộ. Do 
đó, ở đây chúng ta không chữa bệnh, mà mọi người vẫn lành bệnh. 
Chúng ta không có pháp trị liệu nào nhưng tự nhiên khỏe mạnh. 
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Miễn tuân theo hướng dẫn là sẽ tiến bộ. Đây là pháp môn chân 
chính bởi vì nó thường hằng, nó thuộc về quý vị và luôn ở bên quý 
vị. Dù cho vị Minh Sư còn ở đó với quý vị hay không, quý vị vẫn có 
pháp, vẫn giữ được pháp.

 Pháp Môn Quán Âm là tốt nhất, có thể chữa lành mọi 
bệnh tật. Nếu tuân theo chỉ dẫn của Minh Sư, mọi việc sẽ hoàn 
mỹ và quý vị sẽ tiến bộ. Không phải quý vị cần nương vào tôi để 
được chữa trị trong một thời gian nào đó và rồi quý vị cứ phải trở 
lại nữa. Ðó là điểm khác biệt. Cho nên chúng ta được tự do.

 Mọi người có thể thử nghiệm bất kỳ pháp môn nào họ 
thích. Tôi không cấm đoán họ làm bất kỳ điều gì. Tôi chỉ trình 
bày những ưu khuyết điểm, sau đó họ tự mình chọn lựa. Chỉ là họ 
chọn ở lại và tiếp tục theo hướng dẫn của tôi vì đa số họ đủ sáng 
suốt để hiểu được việc đó là hữu ích. Một khi thấy việc đó hữu 
ích, họ biết rằng họ nên tiếp tục. Hiệu quả khiến họ cảm thấy mãn 
túc. Cho nên, họ không muốn thay đổi chứ không phải vì tôi cấm 
họ thay đổi hay thử nghiệm. Tôi cũng không ngăn cản họ làm bất 
kỳ điều gì. Chỉ vì họ không làm mà thôi. Không phải vì tôi cấm 
cản mà vì họ đã thông hiểu. Có lẽ họ đủ chín chắn để hiểu biết 
hoặc họ đã trải nghiệm đủ.

 Dĩ nhiên, tôi cũng không khuyến khích để họ cảm thấy 
căng thẳng hoặc bất kỳ cảm giác gì tương tự. Chẳng hạn, nếu một 
sư huynh có vấn đề, tôi sẽ nói: “Được rồi, anh hãy tìm một cô bạn 
gái khác.” Hoặc nếu một sư tỷ có vấn đề, tôi sẽ nói: “Cô có thể lập 
gia đình. Lập gia đình cũng được!” Tình yêu hay hôn nhân đều 
được, miễn là không cản trở việc tu hành của quý vị. Tình dục 
cũng được luôn, miễn là nó không gây phiền phức và trở ngại cho 
sự tiến bộ của quý vị. Nhưng phần lớn điều này có ảnh hưởng, 
bởi vì đầu óc chúng ta thường không thể chế ngự được nó. Trải 
nghiệm tình dục quá mãnh liệt nên chúng ta khó bề kiểm soát. Do 
đó, hầu hết những Minh Sư đều khuyên đệ tử tránh xa chuyện đó.
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  Cũng như rượu vốn là một chất độc, nhưng nếu uống 
một chút, chúng ta cũng không chết hay đọa địa ngục. Chỉ là nếu 
hôm nay uống một chút, ngày mai uống thêm chút nữa, dần dần 
thân thể, trí óc và tinh thần của quý vị sẽ bị hủy hoại. Cho nên 
Minh Sư mới dạy “Hãy tránh xa rượu.” Không phải vì Ngài độc 
đoán hay muốn kiểm soát người khác, mà vì Ngài biết điều gì tốt 
và điều gì không tốt. Tuy vậy quyền lựa chọn thuộc về chúng ta.

  Cho nên, tôi không khuyến khích người ta tự do thử 
nghiệm bất kỳ điều gì khác, vì trong cuộc đời họ đã trải nghiệm 
đủ rồi. Chẳng lẽ tôi cần phải dạy họ về vấn đề giới tính, rượu chè, 
sống buông thả hay phóng túng? Chẳng lẽ tôi cần phải khuyến 
khích quý vị làm những việc đó? Đối với một số người thì cũng 
được nếu họ thật sự cần những thứ đó, nhưng họ đã từng nếm 
trải. Ví dụ, đồng tu chúng ta đã biết về ngũ giới và khuôn phép, 
nên họ biết điểm dừng. Nếu họ muốn thử cũng được, nhưng 
họ biết điều đó là phạm giới. Bởi vì tu Pháp Môn Quán Âm sẽ 
cho quý vị khả năng nhận biết sắc bén, rồi quý vị sẽ tự nhận biết 
được điều gì là không tốt. Cho dù có thử, quý vị cũng đã biết là sẽ 
không đi đến đâu.   
Vấn (Đồng tu B): Kính thưa Sư Phụ, trong những năm qua, con 
đã viếng thăm rất nhiều tu viện. Một thời con đã tiến hành một 
số cuộc khảo cứu về tu viện. Cho nên, có lẽ con đã viếng thăm 
khoảng 50 đến 70 tu viện. 
Sư Phụ: Chà! Quả là một kỷ lục.
Vấn: Con đã lưu lại một vài tháng khi con tu tập tại một số tu 
viện. Khi quan sát những đoàn thể tu hành và tập tục khác nhau 
này, con luôn thắc mắc vì sao mỗi đoàn thể đều có những nghi lễ 
riêng biệt. Chúng ta có thể nhận biết được một người thuộc đoàn 
thể nào, họ bộc lộ một tính cách riêng. Con luôn tự hỏi rằng tại 
sao nơi nào có đoàn thể tu hành, nơi đó mỗi người biểu hiện một 
cá tính riêng biệt. Cho nên, nhiều người quá cực đoan vào pháp 
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môn họ đang tu tập, nhiều người lại quá phóng túng. 
Sư Phụ: Quá cực đoan phải không? Cũng có những trường hợp này.
Vấn: Nhưng điều con thể nghiệm được ở đây dường như là từ 
trường thanh nhẹ giữa mọi người. Từ trường này rất dễ chịu và 
cởi mở.
Sư Phụ: Chúng ta trung lập, không có kiểu cực đoan hay phóng 
túng. Quý vị hãy cố gắng thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày và chỉ vậy 
thôi. Ở đây chúng ta tự do tự phát triển cá nhân, và tự tu tập, như 
bao người khác, nhưng rồi chúng ta sẽ tự mình tiến bộ. Do đó, 
tôi không khích lệ mọi người đến và làm việc cho tôi, thậm chí 
lưu lại đây bằng tiền riêng của họ. Tôi sẽ ngồi thư thái hơn nếu 
cho phép mọi người đến làm việc không lương trong hai tuần, 
ba tháng, sáu tháng hay bao lâu đó. Vì họ cũng rất thích như vậy. 
Nhưng tôi tự hỏi điều đó có tốt gì cho họ. Nên trước đây tôi đã nói 
với quý vị rằng tôi phải cân nhắc xem điều gì tốt cho quý vị, sau 
khi tôi đã thử qua nhiều tông phái khác nhau. Cũng giống như 
quý vị hiện nay vậy, chẳng qua là trường học khác nhau mà thôi.   
Vấn (Đồng tu C): Con nghĩ Sư Phụ là cao siêu nhất bởi vì đoàn 
thể chúng ta là tốt nhất và chúng ta có tất cả những điều kiện tốt 
nhất. Chúng ta có cơ hội cộng tu, bế quan và gặp Sư Phụ thường 
xuyên. Con rất biết ơn về điều này. Con có một đồng nghiệp 
người Mỹ tu học với một vị thầy Ấn Độ. Anh thấy tấm hình Sư 
Phụ trên bàn của con và hỏi: “Quý bà này là ai vậy?” Con nói: 
“Đó là Sư Phụ của tôi.” Anh ấy nói anh đã đến nhà hàng chay 
của Sư Phụ tại San Jose và anh cũng tu Pháp Môn Quán Âm.
Sư Phụ: Đúng, điều đó đúng. Có nhiều vị thầy dạy Pháp Môn 
Quán Âm, không phải chỉ riêng tôi. Tôi đã nói với quý vị nhiều lần.
Vấn: Con hỏi anh ấy rằng sau khi thọ pháp anh có gặp sư phụ 
của anh không, anh ấy đáp là chưa bao giờ. Anh ấy mới gặp 
thầy của anh được một lần.
Sư Phụ: Vậy là đủ rồi. Anh ta không đi thăm thầy.
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Vấn: Con hỏi anh ấy có cộng tu không, anh ấy đáp: “Không.” 
Anh chỉ thiền một mình. Cho nên mặc dù con biết anh ta đã có đủ 
rồi, nhưng con cảm thấy mình rất may mắn vì chúng ta có thể làm 
rất nhiều điều. (Mọi người vỗ tay.)
Sư Phụ: Nhưng anh ta có thể đến Ấn Độ gặp vị sư phụ đó không?
Vấn: Con cũng không biết! Có lẽ anh ta cũng không tha thiết 
lắm. Nhưng anh ta chưa đi và con nghĩ anh ta có một số sư 
huynh, sư tỷ đồng môn trong vùng. Họ không nghĩ đến việc cộng 
tu. Theo kinh nghiệm, con nghĩ rằng việc Sư Phụ tạo điều kiện 
cho chúng con được cùng nhau cộng tu là vô cùng tuyệt diệu. 
Nếu không được các sư huynh, sư tỷ giúp đỡ trong những bước 
đầu, có lẽ con đã không thể vượt qua những trở ngại của mình. 
Đối với con, thời gian đầu quả thật không dễ dàng. Cho nên con 
vô cùng tri ân Sư Phụ và tất cả các sư huynh, sư tỷ đã giúp đỡ 
con. (Đồng tu C nghẹn lời.) So với mọi người, con nghĩ con là 
người may mắn nhất. Cảm ơn Sư Phụ. Con vô cùng biết ơn Sư 
Phụ. (Mọi người vỗ tay.) 

********************** 

Sư Phụ: Theo kinh nghiệm, tôi nghĩ đoàn thể chúng ta đã tạo nên 
những người tu hành có chấn động lực mạnh nhất so với bất kỳ 
đoàn thể nào trên thế giới. Trước khi gặp quý vị, tôi đã từng sống 
trong nhiều tu viện và tôi thấy rằng chúng ta rất tốt, rất quân bình. 
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Hãy tập trung ở mắt trí huệ, niệm Hồng Danh, 
quán âm và rồi chúng ta sẽ đồng nhất thể.

 ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Các hình dáng khác nhau của Phật, Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, 
Đức Mẹ Maria, Chúa Giê-su, v.v… tất cả đều đến từ một lực lượng. 
Các Ngài luôn luôn thay đổi hình dáng để đáp ứng nhu cầu của 
chúng sinh. Các Ngài nói những ngôn ngữ khác nhau để độ chúng 
sinh trên khắp địa cầu.

                           ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Tâm Ấn Là Bảo Vật 
Quý Giá Nhất 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ, 
ngày 11 tháng 6 năm 2001 (VIDEO#717) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, gần đây con có đọc một quyển sách của 
Minh Sư Kabir mang tựa đề Biển Tình Thương. Ngài chính là 
hiện thân của Thượng Đế. (Sư Phụ: Phải, phải.) Trong sách, 
Ngài đề cập đến miệng của Ma Vương. Sau khi những linh hồn 
chưa Tâm Ấn qua đời, tử thần đến tìm cách lừa gạt họ. Linh hồn 
họ đi về phía Ma Vương, rồi Ma Vương ăn thịt họ. Con không 
hiểu điều này có ý nghĩa gì. 
Sư Phụ: Nếu quý vị chưa Tâm Ấn, Ma Vương, có nghĩa là lực 
lượng phủ định, sẽ tìm đến quý vị. Theo tiếng Phạn, Ma Vương 
có nghĩa là lực lượng phủ định. Nếu quý vị đã thọ Tâm Ấn, Minh 
Sư sẽ đến và Ma Vương không thể gạt quý vị. Sau khi Tâm Ấn, 
Ma Vương đi nơi khác và không thể kiểm soát quý vị bởi vì linh 
hồn quý vị không còn thuộc về Ma Vương nữa. Đương nhiên, 
Ma Vương vẫn tìm cách lừa gạt quý vị, cố gắng gây trở ngại cho 
quý vị. Nhưng đó là phận sự của Ma Vương. Còn phận sự của 
quý vị là bất luận Ma Vương có nói gì đi nữa, quý vị vẫn phải 
vững bước trên con đường của mình.  
Vấn: Nghe thật đáng sợ.
Sư Phụ: Không hẳn vậy. Đời sống mới đáng sợ; kết thúc của 
cuộc đời luôn là cái chết! (Sư Phụ và mọi người cười.) 
Vấn: Thật đáng sợ cho những người chưa Tâm Ấn!
Sư Phụ: Nhưng quý vị đã Tâm Ấn, nên quý vị luôn được Minh 
Sư che chở. Nếu quý vị thật sự thành tâm muốn trở về Nhà, ngay 
cả mười ngàn Ma Vương cũng không thể làm gì cản trở quý vị. 

Tâm Ấn Là Bảo Vật Quý Giá Nhất Trong Vũ Trụ  .Chương 2
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Vấn: Bạn bè thân quyến của chúng con có được như vậy không? 
Sư Phụ: Được! Chắc chắn là được! Minh Sư sẽ chăm sóc họ. 
Được Tâm Ấn là phước báu vô lượng vô biên. Nếu thấu hiểu 
được tầm vĩ đại của Tâm Ấn, quý vị sẽ chết ngất trong niềm tri ân 
và nỗi bàng hoàng. Tâm Ấn thật sự vô cùng vĩ đại. 

 Tôi không thể diễn tả Tâm Ấn vĩ đại đến nhường nào. 
Tôi chỉ có thể mừng cho quý vị. Quý vị thật sự may mắn – rất 
may mắn! Quý vị hoàn toàn chưa có khái niệm gì cả. Quý vị 
không thể nào mua được Tâm Ấn, không thể nào đổi được Tâm 
Ấn và quý vị không thể nào đạt được Tâm Ấn, nếu không nhờ 
hồng ân của Thượng Đế. Dĩ nhiên, cũng do thời điểm của quý vị 
đã đến. Bằng không, dù có cầu nguyện hàng ngàn năm, quý vị 
vẫn sẽ không nhận được món quà này. 

 Ðó là điều vĩ đại nhất mà quý vị có thể đạt được ở bất cứ 
nơi nào trong toàn cõi vũ trụ. Những người không được truyền 
Tâm Ấn, ngay cả những chúng sinh tâm linh cao đẳng cũng sẽ 
ganh tỵ với quý vị. Họ vô cùng ganh tỵ với quý vị vì quý vị đang 
trên đường trở thành Minh Sư, còn họ vẫn chỉ là những chúng 
sinh tâm linh, những thiên nhân hay thiên thần (chúng sinh sống 
tại những cảnh giới khác nhau của thiên đàng). Một ngày nào đó 
họ sẽ ra đi, nhưng quý vị thì không. Họ sẽ đi xuống, nhưng quý vị 
thì không. Quý vị sẽ luôn tiếp tục đi lên, vượt qua họ, cao hơn họ, 
trở nên vinh quang và huy hoàng hơn. Quý vị sẽ có tất cả, bất cứ 
thứ gì. Quý vị sẽ gần Thượng Đế, trong khi họ vẫn còn đang bơi 
lội đâu đó trong tam giới, kiếm tìm người hướng đạo. 

 Thật khó để được Tâm Ấn. Chúa ơi! Khi tôi nghĩ đến 
điều đó, chao ôi! Quý vị có biết làm thế nào để trúng số độc 
đắc sáu triệu Mỹ kim không? Điều này có thể sánh với Tâm Ấn 
trong thế giới tâm linh. Nếu biết quá nhiều, quý vị có thể sẽ đứng 
tim. Nhưng quý vị may mắn biết bao! Trong toàn vũ trụ, quý vị 
là hạng nhất, là những người được lựa chọn, là những người vô 
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cùng may mắn. 
 Thật vậy, quý vị sẽ không thể biết điều này cho tới khi 

thời điểm đến. Đôi khi quý vị phải làm việc nơi thế gian này, nên 
Thượng Đế không cho quý vị biết nhiều điều. Cũng vậy, khi vẫn 
còn bị giam giữ trong tù, cho dù cha mẹ quý vị có cho quý vị biết 
bao nhiêu thứ để quý vị được thoải mái; cho quý vị truyền hình 
hay máy phát thanh. Nhưng quý vị không thể nhận được quá 
nhiều thứ như xe phân khối lớn, trực thăng, lâu đài, phòng khách 
máy lạnh, hồ bơi, v.v... Quý vị chỉ có được những điều kiện sống 
thiết yếu, chỉ để an ủi trong tù.

 Nhưng khi ở trong tù, dù thời điểm đã đến và dù đã mãn 
hạn, quý vị vẫn phải chờ thủ tục giấy tờ. Đôi khi phải chờ để giải 
quyết việc gì đó. Hoặc có thể là thời hạn của quý vị chưa mãn, 
nhưng quý vị sẽ sớm được tự do; luật sư đang giúp để lo cho quý 
vị nhanh chóng được tại ngoại và chắc chắn quý vị sẽ được tự 
do vì quý vị không bị kết án tử hình. Nhưng quý vị vẫn phải chờ. 
Trong khi ở tù, dù quý vị được thoải mái, được trang bị những 
điều kiện tốt nhất nhưng quý vị vẫn là một tù nhân. Quý vị có thể 
sử dụng nhiều tiện nghi nhưng quý vị vẫn còn ở trong tù. Thành 
ra, khi thật sự biết được những gì cha mẹ quý vị có để đón chờ 
quý vị ở Nhà... Chúa ơi, điều đó thật ngoài sức tưởng tượng!
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Trân Trọng Giá Trị Của Tâm Ấn
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị 

trong kỳ thiền tam quốc tế tại Hamburg, Ðức quốc,
 ngày 25 - 27 tháng 8 năm 1995 (DVD#493) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 Tôi muốn nói vài điều với những đồng tu mới. Tôi không 
biết Tâm Ấn thật sự có ý nghĩa như thế nào đối với quý vị, nhưng 
đối với tôi Tâm Ấn vô cùng ý nghĩa. Không phải là quý vị ngồi 
đó, nghe lời chỉ dẫn mà trong lòng vẫn còn đắn đo rằng không 
biết tôi có xứng đáng cho quý vị nhận làm thầy hoặc buổi Tâm 
Ấn này có xứng cho quý vị chấp nhận hay không. Không phải 
như vậy. Đây là cơ hội triệu năm có một. Tôi không biết Tâm Ấn 
có ý nghĩa như thế nào đối với quý vị, nhưng quý vị nên biết rằng 
tôi phải làm việc nhiều như thế nào trước và sau khi Tâm Ấn cho 
quý vị. 

 Không phải quý vị đã ngồi đó mà vẫn còn phân vân tự 
hỏi liệu quý vị nên đi hay nên ở lại với tôi. Ði hay ở là vấn đề của 
quý vị. Đó là quyền và sự chọn lựa của quý vị. Tôi không hề có 
ý định ràng buộc, níu giữ hay làm bất kỳ điều gì tác động đến thể 
chất, tinh thần cũng như tâm lý của quý vị. Tôi chỉ đứng bên cạnh 
làm một người bạn vô điều kiện. Quý vị có thể đến bất cứ khi nào 
quý vị cần tôi. Khi quyết định đi thì quý vị có thể đi. Nếu đối với 
quý vị, đó là tất cả ý nghĩa của Tâm Ấn, thì chẳng khác nào quý 
vị đang đi mua sắm. Chỉ vì đầu óc quý vị không đủ sáng suốt để 
nhận ra sự khác biệt giữa kim cương thật và thủy tinh; cho nên, 
quý vị phân vân. Nhưng quý vị không biết Tâm Ấn có ý nghĩa gì; 
quý vị thật sự không biết.
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 Ít nhất vào lúc vãng sinh, quý vị sẽ biết được Tâm Ấn 
có ý nghĩa gì đối với quý vị. Lúc đó sẽ không có ai ở bên cạnh, 
không ai có thể đồng hành cùng quý vị. Không tiền bạc nào mua 
được quyền thế cho quý vị. Không địa vị nào có thể che chở quý 
vị khỏi hỏa ngục âm ty. Lúc đó, Minh Sư là người duy nhất đến 
với quý vị. Rồi quý vị sẽ hiểu. 

 Bất luận làm việc gì, quý vị hãy làm một cách toàn tâm 
toàn ý. Như vậy mới đạt được kết quả trọn vẹn. Bằng không, quý 
vị sẽ không được gì cả. Dù là lúc truyền Tâm Ấn, nếu chỉ ngồi đó 
nghĩ đến vị thầy cũ, vị Phật quá khứ hoặc bất kỳ điều gì trong quá 
khứ thì quý vị sẽ không gặt hái được điều gì. Rồi quý vị lại hỏi tôi 
tại sao quý vị không nhận được. Quý vị thắc mắc tại sao quý vị 
đến đây, con đường này đúng hay sai. 

 Nếu cứ làm theo cách đó, quý vị sẽ tiếp tục đắn đo như 
vậy suốt đời. Không ai có thể cho quý vị câu trả lời thỏa đáng. 
Thời giờ của quý vị rất quý và thời giờ của tôi cũng vậy. Nếu thời 
giờ của quý vị không quý thì thời giờ của tôi quý. Tôi không có 
thời giờ đi xe buýt, đi máy bay khắp mọi nơi cho vui, chỉ để đến 
đây cho quý vị gặp tôi bất cứ khi nào quý vị muốn. Quý vị lượn 
qua lượn lại, muốn làm gì thì làm, rồi tới đây than phiền rằng quý 
vị không nhận được gì cả, không biết tại sao quý vị tới đây, tại sao 
quý vị ngồi đây, tại sao quý vị làm điều này điều nọ. Quý vị đòi 
hỏi tôi phải làm tất cả cho quý vị, còn quý vị không chịu làm gì 
cả, chỉ có một việc là tới đây ngồi cũng không xong. 

 Chúng tôi tổ chức tất cả cho quý vị; thậm chí quý vị 
không phải tổ chức gì! Quý vị không làm việc gì và cũng không 
có việc gì để làm. Nhà bếp cũng nấu ăn cho quý vị. Vậy mà quý 
vị cũng không hoàn thành dù chỉ là một trách nhiệm nhỏ. Vậy 
quý vị nghĩ sao? Quý vị thấy như vậy có được không? Quý vị 
nghĩ quý vị như vậy sẽ được Trời Phật gia hộ sao? Quý vị nghĩ 
coi, quý vị có tất cả mọi thứ, còn tôi phải làm mọi chuyện. Vậy 
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mà một số quý vị vẫn chỉ trích! 
 Thuở xưa, nếu muốn tìm Minh Sư hay bất kỳ vị thầy nào, 

quý vị biết phải làm sao không? Thậm chí ngày nay, nếu học đại 
học, quý vị vẫn phải đóng học phí. Nếu quý vị không đóng thì 
cha mẹ quý vị phải đóng. Cho dù nếu không phải trực tiếp đóng 
học phí, họ cũng phải đóng thuế cho chính phủ, rồi chính phủ trả 
lương cho giảng viên. Quý vị phải đến trường ghi danh, rồi phải 
thi cử này nọ. Tốn nhiều thời gian và rất phiền phức. 

      Quý vị thường hỏi tại sao tôi không ra ngoài thuyết pháp, 
cứu nhân loại. Cứu nhân loại có dễ không? Hôm nay, tại buổi 
Tâm Ấn, quyền năng tối thượng của Thượng Đế đã hiện diện nơi 
đây, vậy mà vẫn không lay động nổi một số người. Chỉ có hỏa 
ngục mới có thể đốt được họ. Khó quá! Một số người có trái tim 
sắt đá đến độ trước sự hiện diện và lực lượng của Thượng Đế, họ 
vẫn không động tâm.

     Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi bỗng khiếp sợ. Mỗi khi nghĩ 
đến con người chai sạn như thế nào, tôi bỗng kinh hoàng. Họ chai 
sạn đến độ quyền năng tối thượng cũng không thể lay động. Do 
đó, thế giới mới trở nên như vậy. Cho nên, đừng hỏi tôi tại sao có 
chiến tranh, thiên tai và thảm sát. Ông trời đáng thương phải làm 
gì đây? Lực lượng này có thể làm non mòn biển cạn hoặc cả vũ 
trụ hóa bụi mờ, nhưng vẫn không thể lay động trái tim của một số 
người. Thật đáng sợ là chúng ta đã trở thành như vậy. 

     Quý vị thường thỉnh cầu tôi đi đây đi đó, thuyết giảng, ở 
lại với quý vị, cứu thân nhân bạn bè của quý vị và làm việc này 
việc nọ. Nếu tôi từ chối, quý vị sẽ tự nhủ: “Tại sao Sư Phụ không 
làm việc của Ngài? Tại sao Ngài không từ bi, Ngài không thương 
nhân loại? Nhân loại đã khổ lắm rồi”, này kia kia nọ. Nếu có 
thể thì tôi đã làm rồi. Nếu Chúa Giê-su có thể, Ngài đã làm rồi, 
không đợi đến phiên chúng ta. Nếu Chúa Giê-su cứu được cả thế 
giới, Ngài đã làm việc này rồi. Nếu Đức Phật cứu được toàn thế 
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giới, đã không đến lượt tôi và quý vị. 
    Quý vị có thấy việc đó khó như thế nào không? Bởi vì 

chúng ta quá hãnh diện và ngạo mạn, nghĩ rằng mình hiểu biết, 
mình biết kinh điển này, Thánh Kinh kia, mình hiểu điều này 
điều nọ, mình thuộc lòng tất cả. Chúng ta hãnh diện với mớ kiến 
thức vô minh của mình rồi tưởng rằng mình thông làu tất cả. Cho 
nên khi có người muốn dạy điều gì mới, chúng ta lại từ chối hoặc 
bắt lỗi họ. Chúng ta muốn chỉ trích hoặc thể hiện cho người khác 
thấy rằng mình hay, mình giỏi, mình biết tất cả hoặc biết nhiều 
hơn người khác. Nhưng chúng ta chỉ tự làm hại bản thân, cản trở 
con đường trở về bến bờ tự do, cản trở con đường trở về Chân Lý. 
Chúng ta lầm tưởng tất cả những gì quảng cáo là hàng thật, rồi 
hãnh diện về nó. 
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Bí Quyết Tu Hành – Hoàn Toàn 
Tin Tưởng Minh Sư 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
 trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa, 

ngày 12 - 18 tháng 8 năm 1988 (MP3#CR01) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 Bí quyết tu hành của tôi là: không có bí quyết gì cả! (Sư 
Phụ và mọi người cười.) Tôi thật ngây thơ! Hồi đó, tôi dâng hết 
cho Thượng Đế và sư phụ của tôi, lúc ngài còn tại thế. Sau khi 
ngài vãng sinh, tôi bắt đầu thấy ai cũng như sư phụ của mình. Tôi 
hoàn toàn tin tưởng rằng thầy tôi luôn chăm lo cho tôi. Bất cứ nơi 
đâu tôi đến, ngài đều chăm sóc. Không ai có thể làm hại được tôi. 
Cho nên, tôi tin tưởng tất cả mọi người. 

      Tôi đối xử với mọi người rất tốt, giống như đối xử với sư 
phụ của tôi vậy; không phải vì tôi kính trọng ngài, mà vì tôi thấy 
ngài hiện thân trong tất cả mọi người. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ 
ràng Phật Tánh bên trong mỗi người. Tôi thấy hào quang Thượng 
Đế chiếu sáng khắp mọi nơi. Tất cả chúng sinh đều có Phật Tánh. 
Tất cả mọi người đều là hiện thân của Đấng Tối Cao. 

     Tuy nhiên, điều này quý vị không thể bắt chước được, bởi 
vì quý vị chưa đạt đến đẳng cấp đó. Thành ra, tốt hơn là quý vị hãy 
thận trọng. Tôi vẫn còn ở đây. Chỉ cần quý vị tin tôi là đủ. Khi tâm 
quá xao lãng, quý vị không thể nhất tâm bất loạn tu hành được. Nếu 
quý vị không tin tưởng tôi thì đừng theo tôi nữa, hãy tin người khác 
và nhất tâm phụng sự người đó, vâng lời người đó. Thử xem có kết 
quả gì không. Như vậy sẽ tốt hơn. Chứ đừng đứng mỗi chân một 
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thuyền, sau một hồi quý vị cũng sẽ rơi xuống biển. 
      Tôi không thể nói ra bí quyết tu hành của tôi. Đúng hơn là 

tôi không có bí quyết gì cả. Có thể bí quyết duy nhất của tôi là sự 
đơn thuần! Thượng Đế chăm sóc cho những người khờ khạo. Bởi 
vì họ yếu đuối như một em bé, nên ai cũng muốn bảo vệ. Khi thấy 
một đứa trẻ bị bỏ rơi, bơ vơ lạc lõng, chúng ta sẽ nhanh tay bế ẵm, 
dù cho chúng ta không phải là cha mẹ của đứa bé. Thấy em bé 
khóc, chúng ta vỗ về. Thấy em bé đói, chúng ta nhanh chóng cho 
em bé ăn, vì em bé quá ư vụng về và thơ ngây. Thành thử người 
nào cũng muốn chăm sóc cho em bé. 

     Có lẽ bí quyết của tôi chỉ là “khờ khạo”. Khi chúng ta khờ 
khạo, Thượng Đế sẽ chăm sóc chúng ta. Như vậy lúc nào chúng 
ta cũng được ở bên Ngài bởi vì Ngài sẽ không bao giờ nỡ rời bỏ 
chúng ta. Chúng ta quá ngây thơ. Cho nên, chúng ta sẽ không 
sống nổi nếu Ngài bỏ rơi chúng ta. Một em bé quá nhỏ, quá thơ 
ngây, không biết làm gì sẽ cần chúng ta chăm sóc, luôn ở bên, che 
chở và bảo bọc 24 tiếng mỗi ngày. Nếu giống như trẻ thơ, chúng 
ta sẽ luôn ở cùng Thượng Đế và được “người lớn” chăm lo mọi 
việc. 

    Tôi dựa vào quyền năng Thượng Đế để truyền bá Chân 
Lý cho quý vị. Tất cả những gì tôi làm đều là do Thượng Đế làm, 
không phải do thân phàm phu này làm. Như vậy an toàn hơn bởi 
vì người thường có thể lầm lỗi, nhưng Thượng Đế thì không. 
Người xưa có câu: “Đại trí như ngu.” Nếu chúng ta khờ khạo tới 
mức đó, Thượng Đế không thể làm ngơ. Ngài sẽ chăm lo mọi 
việc và chúng ta sẽ không gây lầm lỗi. 

     Khi tôi còn là đệ tử và bị bạn đồng môn hiểu lầm hoặc vu 
cáo điều gì đó, tôi cứ lờ đi, nghĩ rằng: “Sư phụ biết mọi việc. Ngài 
sẽ lo liệu.” Lòng tin của tôi rất mãnh liệt, tôi không hề than phiền 
hay cố gắng thanh minh. Tôi giao trọn bản thân mình - thân, 
khẩu, ý - và cuộc đời tôi - quá khứ, hiện tại, vị lai -  vào tay sư phụ 
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tôi. Nên tôi cảm thấy an toàn như một em bé, không cần làm gì 
theo chủ kiến của riêng mình. Có lẽ đây là bí quyết của tôi. Lúc 
đó tôi cảm thấy rất an toàn, không cần đảm trách việc gì. Do đó 
tôi rất tự tại, không buồn bã hay âu lo. Bởi vì “sư phụ tôi hiểu tất 
cả, ngài vĩ đại nhất.” Trong lòng tôi cảm thấy như vậy. 

         Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền, mãi cho đến bây 
giờ. Trước kia, khi tôi còn là đệ tử, mọi chuyện đều hoàn mỹ, tôi 
để cho sư phụ an bài tất cả. Không có gì phải than phiền, vì trong 
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. Các Ngài có thể nhìn thấu từng 
hành động của chúng sinh và các Ngài sẽ chăm lo mọi việc. Các 
Ngài thật sự sẽ làm như vậy! 
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Bí Quyết Đắc Đạo Của Sư Phụ
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị cho các đệ tử thường trú 
tại Đạo tràng Tây Hồ, Formosa, ngày 3 tháng 12 năm 1995 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Quý vị biết vì sao tôi đắc Đạo không? Bởi vì tôi luôn 
luôn phụng sự tha nhân. Quý vị tu hành vẫn còn kẹt ở chỗ những 
gì tốt đẹp quý vị luôn giữ cho mình dùng, thức ăn ngon cũng 
giành lấy cho mình ăn. Quý vị không đành lòng cho người khác, 
nên quý vị mới không có được bao nhiêu. 

      Thật ra, càng cho đi chúng ta càng nhận được nhiều. Quý 
vị thấy tôi cho càng nhiều, tôi càng có nhiều, nhiều quá ăn không 
hết. Cho nên gần đây tôi không đi cứu trợ nữa, sợ phước báu đến 
mãi nhận không hết! (Sư Phụ và mọi người cười.) 

      Tôi có một vài bí quyết để đắc Đạo. Thứ nhất, tôi rất quan 
tâm đến người khác. Thứ hai, tôi vô cùng tôn kính những người 
thầy của tôi. 

      Từ tiểu học đến trung học, nhiều thầy cô quý mến tôi. Có 
lẽ vì tôi rất kính trọng họ, bên trong họ cảm nhận được hay có lẽ 
tôi có điều gì đó, tôi không biết. Có lẽ do tôi có nhân duyên với 
họ. 

    Khi lớn lên tôi theo học rất nhiều vị thầy. Tuy họ không 
khai ngộ lắm, nhưng tôi vẫn hoàn toàn tuân theo lời chỉ dẫn của 
họ. Không thể hiện dù chỉ là một chút lòng bất kính, không nảy 
sinh sự chống đối. 

      Hẳn quý vị nghĩ rằng những vị thầy của tôi đều đối xử rất 
tốt với tôi? Không đâu! Có khi họ cũng la rầy tôi, nói theo đẳng 
cấp hiện tại của chúng ta, họ chỉ giống như giáo viên tiểu học mà 
thôi, lúc đó tôi là học sinh tiểu học mà! Họ đối xử với tôi cũng 
không tốt lắm, tôi giúp đỡ và cúng dường họ rất nhiều, nhưng 
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đôi khi họ vẫn la rầy tôi, nói những lời làm tổn thương tôi, nói tôi 
không ra gì. 

      Chẳng hạn như sau khi tôi kết hôn, câu đầu tiên mà vị 
nữ tu, thầy của tôi, nói là: “Con không xứng với anh ta.” (Sư Phụ 
cười.) Bà nói rằng tôi không xứng với chồng tôi. Bà nói: “Cô bạn 
của con mới xứng với anh ta.” Tôi và chồng tôi đã kết hôn rồi, mà 
bà còn nói những điều đó. 

      Tôi nói với thầy tôi rằng: “Bạn gái của con đã lập gia 
đình trước con, nếu không con sẽ vâng lời thầy, để họ sống với 
nhau cho xứng đôi vừa lứa hơn.” Từ đó trở đi thầy tôi không biện 
luận thêm nữa. Tuy nhiên, tôi không hề giận, tôi không nói: “Tại 
sao thầy lại nói như vậy?” 

         Tôi cảm thấy quý vị khác về phương diện này. Tôi không 
trách quý vị, tôi chỉ muốn quý vị biết bí quyết mà thôi. 

    Sự Khác Biệt Giữa Thầy và Trò 
 

   Đôi lúc, chúng ta nghĩ rằng mình tu hành tinh tấn rồi, vì 
đôi khi tôi cử quý vị ra ngoài quảng bá giáo lý, khi trở về quý vị 
liền cảm thấy: “Mình đã tốt nghiệp. Sư Phụ tốt nghiệp trong sáu 
tháng, tệ lắm mình cũng tốt nghiệp trong sáu năm!” Sau khi trở 
về quý vị thay đổi! Rốt cuộc quý vị làm hại bản thân. Quý vị cho 
rằng quý vị rất tốt, nhưng quý vị chưa tốt lắm đâu! 

        Tôi cũng nghĩ là quý vị rất tốt và điều này kể cũng lạ! Tôi 
là một người khờ nhất thế giới, cho nên tôi thường bị tổn thương, 
chán nản và thất vọng. Bởi vì tôi nghĩ rằng quý vị rất tốt, nên tôi 
không thể xác định được điểm khác biệt giữa quý vị và tôi. 

         Đôi khi tôi biết. Khi cùng chung sống hay làm việc chung 
với quý vị, tôi nhận thấy quả thật khác biệt rất nhiều. Bằng không, 
tôi sẽ không nhận ra. Nếu không làm việc, tôi sẽ hoàn toàn quên 
mất quý vị là đệ tử. Chúng ta trông giống nhau, chênh lệch tuổi tác 
cũng không đáng kể, có người còn lớn tuổi hơn tôi. Tôi không thể 
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hình dung giữa quý vị và tôi có điểm gì khác biệt. Tôi nghĩ rằng 
quý vị cũng giống tôi và chúng ta có thể hiểu nhau, cho nên tôi cứ 
nói mãi. Để rồi cuối cùng không ai hiểu tôi cả, nên tôi không chịu 
nổi. Tôi ngồi đó thất vọng. Như thể cả thế giới chỉ có mình tôi 
hiểu được tôi, thật đáng tiếc. 

      Từ cổ chí kim, dường như các Minh Sư rất khó câu thông 
được với con người, tôi thấy tôi cũng là một trong những vị Minh 
Sư đó, phải rất cố gắng mới câu thông được. Ngay cả những điều 
rất đơn giản quý vị cũng không hiểu, mãi cho đến khi tôi nói thật 
lâu. Quý vị tự cản trở mình quá nhiều! Quý vị quá phức tạp - quý 
vị cho rằng phải thế này, thế nọ mới tốt. Thật vô cùng phức tạp, 
quá phức tạp!

     Quý vị đã không hiểu, lại còn không chịu học hỏi từ người 
khác, không chịu học với thầy vì sợ mất mặt: “Con làm được! Hãy 
để tự con làm!” Chẳng hạn như vậy, rồi sau đó quý vị làm sai rất 
nhiều. 

      Hãy tự kiểm thảo chính mình, rồi quý vị sẽ thấy quý vị có 
rất nhiều khuyết điểm. Mỗi ngày tôi cũng tự kiểm thảo lại mình, 
nhưng không thấy có khuyết điểm gì. (Sư Phụ và mọi người cười.) 

    Hoàn Toàn Trở Thành Công Cụ Của Thượng Đế

 Vì tôi toàn tâm toàn ý làm công việc của Thượng Đế, tôi 
hầu như không có sự chọn lựa. Tôi không thể làm chủ hành động 
hay hoàn cảnh của mình. Ngay cả khi không thích tôi vẫn phải 
làm. Bởi tôi đã cống hiến hết, còn giữ lại để làm gì? Tôi không 
thể nói: “Việc này con không thích, không hợp với cá tánh của 
con, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của con, làm con mất thể 
diện.” Làm việc cho Thượng Đế không thể hành xử như vậy. 

    Cũng giống như máy xúc, quý vị hướng nó về phía nào, 
nó sẽ di chuyển theo hướng đó, quý vị điều khiển nó xúc chỗ nào, 
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nó sẽ xúc chỗ ấy. Nó không thể nói: “Hôm nay tôi không được 
vui, tôi không muốn xúc chỗ đó.” Quý vị điều khiển nó làm như 
thế nào, nó phải làm như thế ấy, nó chỉ là một công cụ mà thôi. 
Tôi cũng vậy, hoàn toàn là một công cụ của Thượng Đế, không 
còn sự hiện hữu cá nhân nào cả. 

         Khi tôi đối xử không tốt với quý vị lại chính là lúc tôi đối 
xử tốt với quý vị. Khi tôi đối xử tốt với quý vị, đó vẫn còn là tình 
cảm con người, vì tôi sợ quý vị chịu không nổi! Tôi nghĩ rằng giữa 
người và người phải đối đãi với nhau như vậy thì quý vị mới thoải 
mái. Đó thật sự là lối hành xử của “con người”. Lúc tôi đối xử với 
quý vị một cách thành thật, thẳng thắn, không gượng ép, đó mới là 
lúc tôi đối xử tốt với quý vị, là lúc Thượng Đế trực tiếp đối xử với 
quý vị.

         Nhưng nếu mỗi ngày tôi đều đối xử thẳng thắn như vậy, 
quý vị sẽ không sống nổi, sẽ không còn một người nào ở lại đây. 
Cho nên, chúng ta vẫn phải dùng một chút ngã chấp để làm việc. 
Nếu mỗi ngày đều để Thượng Đế điều hành, ngay cả tôi cũng 
chịu không nổi! Thân thể, tinh thần của tôi sẽ chịu không nổi, vì 
bị tận dụng thái quá! 

        Nếu quý vị cứ nhấn ga hoài, không cho xe ngừng nghỉ, 
lúc quẹo cũng giữ tốc độ 170 km/h, thì máy xe sẽ bị hao mòn và 
quý vị cũng rất căng thẳng. 

       Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải nhớ rằng mình là con 
người và nên thư giãn một chút. Nướng thức ăn ngoài trời, nói 
những chuyện vui vẻ,… Những việc này cũng rất quan trọng, 
giống như một căn nhà trống mới ở được. Chúng ta không thể 
nào sống trong căn nhà chất đầy kệ tủ hay những đồ đạc quý giá. 
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   Giữ Tâm Đơn Thuần và Trong Sáng Để Đắc Đạo 

 Nếu cá tánh quý vị quá cứng cỏi, quá mạnh mẽ thì không 
tốt. Quý vị không cần phải luôn chiến thắng. Quý vị phải biết 
phương cách hành xử sao cho uyển chuyển và hợp lý, thay vì lúc 
nào cũng cố gắng nổi trội hơn người hay giỏi hơn Thầy. Giỏi hơn 
Thầy là điều rất tốt, nhưng vẫn còn quá sớm. Hiện giờ trong quý 
vị chưa ai giỏi hơn Thầy cả! Tôi thẳng thắn cho quý vị hay điều 
này. Không phải tôi ngạo mạn, mà để quý vị biết quý vị cần kiểm 
thảo chính mình, trau giồi trí huệ bên trong và rèn luyện tính cách 
của mình nhiều hơn, để nhận thấy khuyết điểm của mình.

    Tuy nhiên, nếu cứ trốn trong khuyết điểm cũng không 
tốt. Quá phủ định, tự ti hay quá bi quan cũng không tốt. Tự nhận 
biết khuyết điểm của mình cũng chưa đủ! Mà chúng ta phải biết 
sửa đổi, không lặp lại những hành động sai trái nữa và hành động 
ngược lại để chuộc lỗi. 

     Nhận biết khuyết điểm không phải để tự trách mình, sau 
đó mỗi ngày trốn vào hang động “bế quan”, chín năm sau thành 
một con rùa, khi ra ngoài làm người ta chán muốn chết. (Mọi 
người cười.) Quý vị không nên mãi trách cứ bản thân hoặc dày 
vò mình, mà nên tìm cách bò lên, sửa đổi và hành động ngược lại. 
Đây mới đúng là sám hối, không phải tự phạt quỳ là xong; đó chỉ 
là một phần mà thôi. Cách sám hối tốt nhất là ngưng hẳn phẩm 
chất phủ định, hãy hành động theo hướng khẳng định và đóng 
góp những điều khẳng định. Đây là bí quyết tiến đến đẳng cấp 
thánh nhân - tâm hồn quý vị sẽ trở nên trong sáng và đơn thuần 
hơn. 

      Tuy rằng bây giờ tôi nói lạy Phật gỗ vô dụng, nhưng mười 
năm về trước tôi vẫn rất thành tâm lạy Phật gỗ; bởi vì lạy đủ rồi 
nên tôi mới biết việc này vô dụng. Các vị thầy của tôi dạy tôi lạy 
Phật gỗ, họ bảo tôi đi mua một tượng Phật - bất cứ pho tượng nào 
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mà tôi thích. Tôi nghĩ rằng Phật Di Lặc độ lượng hơn. Quả thật, 
bây giờ tôi thực sự cần tượng Phật Di Lặc. (Sư Phụ và mọi người 
cười.) Phật Di Lặc rất vui vẻ, tôi cần phẩm chất đó hơn, cho nên đã 
mua tượng Phật Di Lặc. 

        Ngày hôm đó, những vị thầy của tôi còn tổ chức nghi lễ 
thỉnh tượng Phật về nhà tôi. Họ đốt nhang lễ bái, rồi bảo tôi khấn 
nguyện. Tôi chỉ nguyện một điều duy nhất: “Nếu sau này con có 
thể giúp đỡ bất cứ ai, con sẽ sẵn sàng giúp, nhưng xin đừng cho 
con biết là con đã giúp họ.” Bây giờ quả thật là như vậy, khi giúp 
đỡ ai tôi đều không biết. Thầy tôi nói nếu nhang tàn mà lõi nhang 
cuộn lại, chứng tỏ lời nguyện sẽ linh ứng. Lõi nhang cuộn lại thật, 
nên tôi đã tin điều nguyện của tôi được linh ứng! 

        Thầy của tôi còn nói khi về nhà phải tụng kinh. Tôi muốn 
tụng Kinh Dược Sư, nhưng ông không cho. Ông nói: “Con chưa 
đạt đến đẳng cấp đó, niệm Chú Đại Bi là được rồi.” Thật lâu sau 
đó, ông mới cho tôi một quyển Kinh Pháp Hoa để tụng. Họ tụng 
kinh rất lớn tiếng và dặn tôi về nhà cũng phải tụng như vậy và mua 
một chiếc mõ về nhà gõ mỗi ngày. Tôi rất sốt sắng, sáng thức dậy 
rất sớm để tụng kinh.

       Sáng sớm, cổ họng bị khan, tôi tụng không ra tiếng nên 
phải uống thật nhiều nước. Buổi tối lại tụng thêm một lần nữa. 
Thường người tại gia không kỷ luật như vậy, tụng một lần là đủ 
rồi. Nhưng lúc đó tôi rất thành tâm, thầy bảo tôi làm gì là tôi làm 
ngay, đến mức độ như vậy đó. Không giống như quý vị, tôi yêu 
cầu quý vị làm gì cũng rất khó; nhờ quý vị khiêng đá đã rất khó, 
huống chi nói quý vị lạy đá. 

        Mỗi ngày tôi về nhà lạy kinh, tụng kinh, lạy Phật và cũng 
có thể nghiệm. Khi quý vị thành tâm thì sẽ có thể nghiệm. Tôi có 
nhiều thể nghiệm lắm, nhiều không kể xiết.

      Tôi còn hỏi thầy: “Tại sao phải tụng kinh lớn tiếng như 
vậy? Ở nhà cũng phải tụng lớn tiếng như vậy sao?” Ông nói: 
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“Tụng lớn tiếng tốt hơn, như vậy chúng sinh vô hình cũng sẽ 
được lợi ích.” 

       Tôi đã tin theo, tụng rất lớn tiếng, tụng đến khan cả giọng. 
Thậm chí khi tụng kinh tôi còn mở cửa sổ, tôi sợ chúng sinh vô 
hình không vào được. (Sư Phụ và mọi người cười.) 

     Quý vị có thể tưởng tượng được không? Lúc đó tôi đã 30 
tuổi, chứ không phải trẻ lên ba mà vẫn ngây thơ đến vậy. Thầy 
nói gì là tôi làm y theo đó. Có lẽ vì tôi quá khờ khạo, nên mới hiểu 
được một chút Chân Lý. Quá thông minh như quý vị, rất khó đắc 
Đạo, quý vị có quá nhiều ý kiến, quá thông minh, quá tinh nhanh 
và biết quá nhiều thứ! 

      Một lần, vào mùa đông, bên ngoài tuyết rơi ngập đầu, trời 
rất lạnh, tôi còn sợ chúng sinh vô hình không vào được, cho nên 
đã mở cửa sổ, ngay cả rèm cũng không dám buông, để bày tỏ sự 
hoan nghênh của mình. Chúng sinh vô hình vốn không cần cửa 
sổ vẫn có thể vào được, nhưng tôi nghĩ: “Lỡ có một số chúng sinh 
không vào được thì sao?” Hơn nữa đóng cửa sổ, buông rèm thì có 
vẻ như không hoan nghênh họ, sợ họ không dám vào. Tôi còn xin 
lỗi họ: “Cửa chính tôi không thể mở, vì sợ làm phiền hàng xóm.” 
(Sư Phụ và mọi người cười.) 

Vâng Lời Sư Phụ Sẽ Cảm Động Thượng Đế  

 Hãy vâng lời sư phụ của quý vị, bất kể người đó là ai, rồi 
quý vị sẽ không thể đi sai đường. Thượng Đế sẽ cảm động, thấy 
người này khờ khạo quá, Ngài sẽ che chở, cho khai ngộ một chút. 
Nếu không, người này mãi khờ khạo cả đời thì làm sao? 

      Cho nên, Thượng Đế luôn chăm sóc cho những người khờ 
khạo. Khi cần khờ khạo, chúng ta phải khờ khạo. Khi làm việc, 
chúng ta phải cố gắng làm cho tốt. Khi cần dùng trí huệ, chúng ta 
phải dùng. Đừng dùng trí huệ khi cần lắng nghe. Chúng ta có hai 
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tai, nhưng chỉ có một miệng. Tuy nhiên, dường như quý vị mọc 
đến hai miệng và chỉ có một tai (Sư Phụ và mọi người cười) hay 
chúng mọc không đúng chỗ. Tôi vừa nói với quý vị điều gì, quý 
vị liền bỏ ngoài tai, rồi dường như nó tan biến ngay, không có tác 
dụng gì nhiều. 

        Rất nhiều người khi đến đây vẫn còn ôm ấp những thành 
kiến, khái niệm và chính kiến, tự thấy mình vĩ đại và còn thích lôi 
tôi xuống. Tốt hơn là quý vị kéo mình lên, chứ đừng lôi tôi xuống 
đẳng cấp của quý vị. Lôi tôi xuống dĩ nhiên là thoải mái hơn, cảm 
thấy dường như thân thiết hơn: “Ngài giống như mình!” 

      Nhưng điều đó không ích gì đối với quý vị, tôi có thể 
đi lên hay đi xuống. Tuy nhiên, vì muốn làm tròn bổn phận của 
một vị thầy, tôi không thể không nói sự thật cho quý vị. Tôi biết 
bên trong quý vị hiểu rất rõ ràng, có điều đầu óc quý vị còn tranh 
chấp. Quý vị phải xác định mục đích của mình khi đến đây, đừng 
nghe lời đầu óc. Bằng không, cả hai chúng ta đều sẽ rất mệt, phải 
tranh đấu với đầu óc. 

        Tôi rất mệt khi phải tranh đấu với đầu óc của quý vị. 
Mỗi lần tôi nghĩ đến ai là thấy đầu óc họ chứa đầy những điều này, 
điều nọ, ngăn chặn lối tôi vào linh hồn họ. Đầu óc đang canh gác 
lối vào rất nghiêm ngặt. Thật là mệt mỏi! Ðược rồi! Quý vị hiểu 
không? (Mọi người đáp: Dạ hiểu.) 
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Đức Tin Là Mẹ Của Mọi Công Đức
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Vĩnh Đồng, 

Hàn Quốc, ngày 13 tháng 5 năm 2000 (VIDEO#639) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 Nhiều người trong quý vị làm tôi rất cảm động với đức 
tin sâu đậm vào giáo lý Minh Sư, không phải vì nhục thể này mà 
là vì giáo lý Minh Sư. Nhờ vậy quý vị sống ở đời mà không bị 
bầm dập; nhờ đức tin này mà quý vị lúc nào cũng được chở che. 
Như Chúa Giê-su đã nói: “Đức tin đã giúp ngươi lành bệnh.” 
(Mát-thêu 9:22) Và điều này cũng tương tự như vậy.

      Đức tin có thể giúp quý vị vượt qua rất nhiều chướng ngại. 
Nhưng đó là một món quà, chứ không phải quý vị muốn là được. 
Có những người bị đầu độc quá lâu; dù cầu có lòng tin cũng không 
được. Thành ra quý vị phải thương những người này; đó không 
phải là lỗi của họ. Họ bị nhồi nhét với đủ mọi tư tưởng, đủ mọi 
ảnh hưởng tiêu cực, thành ra muốn đứng lên rất khó. Còn quý vị, 
những người may mắn, tôi nhìn quý vị mà phấn khởi bởi quý vị 
thật sự rất tốt. Không phải vì quý vị tin tưởng tôi, bởi vì dù sao cũng 
không có gì là “tôi” cả. Không phải vì quý vị tin tưởng tôi mà tôi 
vui, tôi hãnh diện; không phải vậy. Tôi vui là vì quý vị bình an, quý 
vị được bảo hộ và quý vị hạnh phúc. Tôi không cần phải lo lắng 
gì cho quý vị. Như vậy đỡ mất thời giờ và tôi có thể chăm lo cho 
những người con “ốm yếu” khác. Bởi vì quý vị ổn thỏa nên quý 
vị cũng có thể giúp tôi chăm sóc những đồng tu mới, những người 
yếu hơn quý vị.

     Do đó tôi rất vui, không phải vì quý vị tin tưởng nơi tôi, 
quý vị tin hay không tin tôi đều được; nếu quý vị tin thì tốt cho 
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quý vị bởi vì đức tin là mẹ của mọi công đức. Dù Thầy của quý vị 
không tốt đi chăng nữa, nhưng đức tin của quý vị mãnh liệt, điều 
đó cũng giúp ích cho quý vị. Thật vậy, bởi vì quý vị rất đơn thuần. 
Thành ra, quý vị mới có thể tin một người lạ, không phải thân 
bằng quyến thuộc. Điều này chứng tỏ quý vị là người tốt. Không 
phải là vì tôi tốt hay không tốt; tôi còn không biết điều đó. (Sư 
Phụ cười. Thính chúng nói: Sư Phụ tốt.)

      Ý tôi muốn nói là tôi có thể tốt hoặc không tốt; nhưng 
nếu quý vị tin tôi, điều đó có nghĩa quý vị tốt một trăm phần trăm. 
Quý vị nên biết điều đó. Tôi tốt hay không, điều đó có lẽ khó mà 
phán đoán được, nhưng nếu quý vị tin tôi tức là quý vị đã tốt lắm 
rồi. Chắc chắn điều đó tốt cho quý vị.

         Quý vị còn nhớ câu chuyện tôi kể về tên ăn trộm không? 
Câu chuyện kể về một cặp vợ chồng chưa có sự hướng đạo hoặc 
khát vọng tu hành đã lâu và giờ đây khi tuổi đã cao họ quyết định 
đi tìm thầy học đạo, nhưng họ không biết nên tìm ai. Thế là họ 
vào rừng ngồi cầu nguyện. Họ hứa với Thượng Đế rằng người 
đầu tiên đi ngang qua, dù người đó là ai, họ sẽ nhận làm thầy. Rồi 
một tên trộm đi tới (mọi người cười), hắn bắt hai ông bà ngồi yên 
tại chỗ và họ cũng y lời. Sau đó Thượng Đế thị hiện. Đó là nhờ 
đức tin của họ, bởi Thượng Đế ngự bên trong mỗi chúng ta. Chứ 
không phải tôi tạo ra Thượng Đế cho quý vị.

        Thành ra, nếu quý vị tin tôi có nghĩa là quý vị đơn thuần, 
dù tôi có tốt hay không, quý vị đơn thuần đến mức quý vị tin tưởng 
nơi tôi. Đức tin này sẽ bảo vệ quý vị, gia ân cho quý vị, như một 
món quà cho thế giới hôm nay và mai sau. Tôi vui vì lẽ đó, chứ 
không phải vì quý vị tin tôi mà tôi vui. Tôi rất mừng được làm bạn 
với những người trong sáng như quý vị. Quý vị là một món quà 
của đời tôi; đó là cả một đặc ân. Vì thế mà tôi vui.
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Chỉ Tập Trung Vào Một Pháp Môn 
Ðể Ðạt Ngôi Vị Thánh Nhân

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ, 
ngày 8 tháng 6 năm 2001 (DVD#716) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 
Vấn: Con nghe nói mỗi Minh Sư đều dạy đệ tử rằng: “Ðừng học 
theo vị thầy khác.” Con biết Sư Phụ có nói nếu cùng lúc lái hai 
chiếc xe đạp thì rốt cuộc không thể lái được chiếc nào cả. Ðồng 
thời con cũng hiểu rằng về một phương diện nào đó và ở một mức 
độ nào đó, chúng ta đồng nhất thể. Như vậy tại sao sự đồng nhất 
thể này không vượt qua được sự cá biệt của mỗi Minh Sư? 
Sư Phụ: Bởi vì quý vị đã bị chia tách. Cần có thời giờ, lực lượng 
và sự tập trung mới có thể trở lại thành đồng nhất thể với tất cả 
chúng sinh. Thành ra, trong khi quý vị bị chia tách, trước tiên chỉ 
nên chú tâm vào những gì quý vị đang biết và học hỏi những điều 
quý vị đang có. Bằng không, quý vị sẽ tự áp đảo chính mình với 
nhiều lý thuyết, nhiều giáo điều có vẻ mâu thuẫn. 

     Các Chân Sư đều dạy cùng Chân Lý, nhưng tùy từng 
môn đệ mà vị thầy có thể diễn đạt theo những cách khác nhau. 
Nhân duyên của vị thầy này đối với học trò của ngài không giống 
với duyên của quý vị đối với những vị thầy khác. Nhưng nếu quý 
vị tự áp đảo mình bằng quá nhiều nhân tố, quý vị sẽ không tiêu 
hóa nổi. Điều đó sẽ gây cản trở sự tiến bộ của quý vị. Bởi vì quý 
vị tự làm bản thân mình hoang mang, rồi hoài nghi con đường 
quý vị đang đi. Tuy nhiên quý vị không thể đi con đường kia, vì 
thoạt trông hai con đường có vẻ giống nhau; bởi quý vị chưa đủ 
tiến bộ để phân biệt được con đường nào là chân thực, con đường 
nào là giả tạm hoặc chưa lĩnh hội được rằng vạn vật đồng nhất 
thể. Cho nên hãy ở lại với đẳng cấp tâm linh của mình cho tới 
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khi quý vị lên được đẳng cấp cao hơn. Khi đó, đương nhiên quý 
vị cũng có thể xuống địa ngục, nói chi đến cảnh giới của người 
khác cùng đẳng cấp hoặc cảnh giới cao hơn hay một cảnh giới 
nào khác. 

      Tại một thời điểm, quý vị nên chú tâm tu một pháp môn 
mà thôi. Đó không phải là điều bị cấm cản. Chỉ là, trong khi quý 
vị đang theo học vị thầy dạy Anh ngữ này thì không cần theo học 
vị thầy dạy Anh ngữ khác, bởi vị thầy kia có thể sẽ dạy quý vị 
theo phương pháp khác hoặc những bài học khác. Cũng như vị 
thầy dạy cho một anh thợ cơ khí những từ vựng khác với những 
từ vựng ông dạy cho quý vị. Quý vị đang học để trở thành thợ sửa 
ống nước, nên vị thầy sẽ sử dụng những từ vựng khác để dạy cho 
quý vị. Cả hai vị thầy đều dạy Anh ngữ, nhưng quý vị chỉ nên mỗi 
lúc theo học một người thôi. 

    Sau này, nếu muốn, quý vị có thể theo học với vị thầy 
kia. Nhưng tới lúc đó thì không còn cần nữa. Thành thử, bây 
giờ không cần, thì sau này cũng không cần; chưa bao giờ cần và 
sẽ không bao giờ cần. Hãy ở lại với một vị thầy. Nếu quý vị tin 
tưởng rằng vị thầy này dạy Chân Lý toàn diện thì quý vị hãy ở lại. 
Nếu không tin, thì quý vị có thể rời bỏ vị thầy đó, rồi đi nơi khác 
và theo học với chỉ một vị thầy mà thôi. Nhưng phải cân nhắc 
trước khi đi. Nếu không, quý vị sẽ lãng phí thời gian đi lòng vòng 
“chọn lựa”.

     Ðức tin có thể dời non. Tôi có thể hứa với quý vị những 
gì tôi dạy đều hoàn toàn là Chân Lý. Bằng không, tôi rất sợ Trời 
Phật trừng phạt. Nếu không có khả năng, tôi đã không dám dạy 
quý vị. Bởi vì tôi cũng là nữ giới, một phụ nữ. Tôi là người và tôi 
cũng sợ Thượng Ðế. Nếu chưa “đến được đó” thì tôi đã không 
dám dạy quý vị. Có thể quý vị dám, nhưng tôi thì không, vì tôi 
sợ Trời Phật. Nếu không biết, tại sao tôi lại dạy quý vị? Vả lại, tôi 
không cảm thấy tôi cần bất cứ điều gì. Tự vấn lòng, tôi thấy rằng 
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tôi không cần bất kỳ điều gì. 
       Thành ra, nếu tôi dạy quý vị, đó là vì tôi nên dạy và vì tôi 

biết cách dạy. Tôi truyền cho quý vị những điều tôi biết, Chân Lý 
tối thượng mà tôi biết. Nếu tôi dạy quý vị vì tôi cần quý vị hoặc 
vì tôi cần tiền tài, danh vọng, này kia kia nọ, thì có lẽ tôi sẽ dạy 
không đúng hoặc có lẽ tôi làm điều đó chỉ vì danh tiếng hay lợi 
lộc. Nhưng khi xét lại lòng mình, tôi thấy rằng tôi không cần gì 
cả! Tôi hiểu rằng những điều tôi biết là Chân Lý. Nhiều người 
trong chúng ta biết đó là Chân Lý - chúng ta luôn có thể chứng 
minh điều này. 

     Thậm chí nếu tôi có sai, tất cả quý vị không thể đều sai 
được. Tôi đã tìm kiếm khắp càn khôn, không có một điều gì cao 
đẳng hơn những điều tôi đã dạy quý vị. (Mọi người vỗ tay.) Tôi 
nói như vậy không phải để thay đổi tín ngưỡng của quý vị. Tôi 
chỉ nói vì quý vị đã có lòng hỏi. Nhưng đương nhiên, tùy vào 
đẳng cấp của quý vị mà quý vị có thể hiểu hay không hiểu tôi. Tôi 
không thể ép buộc quý vị. Tôi chỉ nói cho quý vị biết như một lời 
hứa, một lời tuyên thệ, một lời tuyên bố, trong trường hợp quý vị 
cần bằng chứng. 
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 Tìm Chân Sư và Chánh Đạo  
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hamburg, Đức quốc, 

ngày 25 tháng 8 năm 1995 (DVD#493)
(nguyên văn tiếng Anh) 

  
 Thượng Đế chỉ an bài cho chúng ta con đường thích hợp 

nhất khi chúng ta thật sự thành tâm. Vấn đề không phải là vị thầy tốt 
hay không tốt, mà chỉ là người học trò đó có đủ tốt hay chưa. Khi nào 
chúng ta chưa sẵn sàng, khi nào chúng ta chưa thật sự thành tâm tìm 
kiếm Đấng Tối Cao, thì chúng ta sẽ gặp những vị thầy thuộc đủ mọi 
đẳng cấp, ngoại trừ người có đẳng cấp tối cao. Thành ra, vấn đề vẫn ở 
nơi quý vị, cho tới khi quý vị nhận biết rằng quý vị đang thật sự muốn 
tìm kiếm Đấng Tối Cao, chứ không phải đang tìm kiếm thần thông 
hay vì lòng hiếu kỳ. Hãy tận dụng thời gian của mình và kiểm thảo 
lòng mình. Tôi đảm bảo là quý vị đang đi đúng đường. Nhưng việc tôi 
đảm bảo cũng không đem lại lợi ích gì cho quý vị, nếu bản thân quý vị 
không biết chắc điều đó. Nếu quý vị tin tôi, nhân danh Thượng Đế, tôi 
hoàn toàn đảm bảo rằng quý vị đang đi trên con đường đúng đắn nhất. 
Nhưng điều đó tùy thuộc vào quý vị; quý vị phải tin tưởng chính mình. 
Tin vào trực giác, trí huệ và sự thành tâm của mình, lúc đó quý vị sẽ 
biết con đường này đúng hay sai.
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Thấy Quả Biết Cây  
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Lai Nghĩa, Bình Đông, 

Formosa, ngày 29 tháng 12 năm 1992 (VIDEO#302) 
(nguyên văn tiếng Anh)  

 Chúng ta chính là người tạo ra nhiều rắc rối cho bản 
thân. Nếu không tin tưởng người này thì đi tìm người khác. 
Miễn chúng ta thấy vui là được, không sao cả. Quý vị cứ việc đi 
tìm hạnh phúc cho riêng mình, đi khắp mọi nơi để lựa chọn nếu 
muốn. Tôi không bao giờ ràng buộc quý vị. Quý vị làm bất cứ 
việc gì đem lại cho quý vị niềm vui đều được cả. Nhưng trước 
khi đi, quý vị phải biết chắc rằng quý vị đi đâu; và trước khi quyết 
định đến những nơi khác, quý vị hãy cân nhắc xem nơi đó có tốt 
hơn nơi cũ hay không; bằng không, quý vị sẽ lãng phí thời gian. 
Thà ở đây đi xe đạp còn nhanh hơn. Nếu quý vị đi lung tung thì 
dù có đi máy bay cũng không nhanh đến đích. Cho nên phải cân 
nhắc xem mình sẽ đi đâu hoặc liệu mình quyết định như vậy, 
chuyển hướng như vậy có cần thiết hay không. Nếu chúng ta đi 
bộ hoặc đi xe đạp trên con đường này thì tốn rất nhiều thời gian. 
Có lẽ chúng ta không đủ kiên nhẫn nên sẽ mất niềm tin. Nhưng 
chúng ta phải quan sát, phải hỏi mọi người xem đây có phải là 
đường hướng đúng đắn hay không. Nếu họ đang đi đúng đường 
thì chúng ta biết rằng chúng ta đi đúng đường, dù đó là đi xe đạp, 
xe gắn máy, xe hơi hay máy bay. Đừng đi lung tung hoặc chạy đi 
chỗ khác chỉ vì quý vị quá chậm chạp, xe của quý vị quá chậm. 
Quý vị đang đi đúng đường. Thành thử, chúng ta phải biết chấp 
nhận. 
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      Cho nên trước khi mua sắm, quý vị cần phải xem xét thật 
kỹ, vậy thôi. Nếu tất cả mọi người đều có thể nghiệm tốt và khai 
ngộ thì quý vị biết con đường này là đúng, Vô Thượng Sư này 
được rồi. (Mọi người vỗ tay.) Quý vị chỉ có thể phán đoán bằng 
cách đó thôi. Thấy quả thì biết cây. Bằng không, quý vị dựa vào 
đâu để xét đoán? Quý vị không với tới trái ở trên cây có thể do 
tay quý vị ngắn quá. Điều đó không có nghĩa là cây không ra trái. 
Những người khác ăn trái và quý vị trông thấy họ ăn. Nhưng quý 
vị không được ăn vì quý vị không với tới. Đó là lỗi của quý vị. Quý 
vị phải cố gắng nhiều hơn hoặc leo lên cây. Quý vị không thể đổ lỗi 
cho cây.

       Nếu mọi người đều ăn trái, còn quý vị trông thấy người 
ta ăn và thấy trái trên cây nhưng quý vị không thể ăn thì quý vị 
không thể trách cây. Chỉ khi nào chưa có ai từng ăn trái hoặc 
không thấy trái nào trên cây, chưa bao giờ có người nếm trái của 
cây và quý vị không trông thấy người ta ăn, thì lúc đó quý vị mới 
có thể nói rằng cây không có trái. Nhưng nếu thấy mọi người ăn 
trái, thì quý vị hẳn đã biết. Nếu không được ăn trái, có thể đó là 
vấn  đề của quý vị. 
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Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Mã Lai, 
ngày 27 tháng 2 năm 1992 (VIDEO#220) 

(nguyên văn tiếng Anh) 
  

 Quý vị phải thành tâm thì mới có thể tiếp tục đi trên con 
đường này, bởi vì ngoài kia có rất nhiều cám dỗ. Tôi biết đôi khi quý 
vị thất bại, nhưng sau đó quý vị có thể quay trở lại và làm lại từ đầu. 
Quý vị có thể lựa chọn, lựa chọn con đường để tu học, nhưng rồi 
quý vị cũng sẽ phải trở về, bởi tôi biết không có con đường nào tốt 
hơn cho quý vị. Tôi đã tìm kiếm khắp càn khôn. Nếu có pháp môn 
nào cao đẳng hơn thì tôi đã sớm thỉnh về đây cho quý vị với một giá 
rất cao rồi. Bởi vì tôi đã dành hết thời gian, tiền bạc để đi khắp chốn, 
tìm kiếm một pháp môn đốn ngộ hay một vị Minh Sư. Tôi đã tìm 
kiếm, đã nỗ lực tối đa, đã thử qua nhiều pháp thiền như thiền za-
zen, thiền zen zen, thiền yoga,... Thậm chí tôi đã ăn ngày một bữa, 
ngồi hàng giờ mở mắt để khỏi ngủ gật, tôi đã thử đủ mọi cách. Tôi 
đã cầu nguyện tất cả các vị Phật cho tới khi không còn vị Phật nào 
để cầu. Tôi đã niệm hết tất cả những câu thần chú mà quý vị có thể 
nhắc đến, có thể đọc tên hay đã nghe qua. Tôi đã đảnh lễ các ngài 
cho tới khi hai đầu gối run rẩy như lá mùa thu. Tôi cũng đã đi hành 
hương khắp mọi nơi, kiếm tìm lực gia trì và sự khai ngộ. Tôi đã làm 
hết khả năng của mình để tìm ra con đường tốt nhất đến bến bờ giải 
thoát. Đây là con đường mà tôi đã chọn, con đường thích hợp cho 
tất cả mọi người, bất kể già hay trẻ. Nhưng con đường này không 
phải dành cho tất cả mọi người, chắc chắn như vậy. Dù chúng ta mở 
cửa cho tất cả, nhưng không phải người nào cũng bước vào. Bởi đây 
không phải là tiết mục biểu diễn bên ngoài. Không phải chỉ vì giáo 
lý của tôi thu hút mọi người, cũng không phải chỉ vì ngoại hình hay 
tính cách của tôi, mà chính vì linh hồn họ đang khát khao, đó mới là 
điều quan trọng. 
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Tâm Ấn Đích Thực 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Luân Đôn, 

Anh quốc, ngày 10 tháng 3 năm 1998 (VIDEO#631) 
(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, nếu một người đã được Sư Phụ truyền 
Tâm Ấn, nhưng họ không niệm Hồng Danh và không chịu ngồi 
thiền, khi họ vãng sinh, Sư Phụ có đến tiếp rước họ không? 
Sư Phụ: Không.
Vấn: Thưa Sư Phụ, vì sao như vậy? Người đó đã từng thọ Tâm 
Ấn...
Sư Phụ: Nhưng họ không muốn trở về!
Vấn: Bởi vì lúc Tâm Ấn là Tâm Ấn linh thể chứ đâu phải Tâm 
Ấn thân thể.
Sư Phụ: Tôi biết. Nhưng nếu linh hồn đó không muốn...
Vấn: Bởi vì con trai của con đã được truyền Tâm Ấn, nhưng 
cháu không ngồi thiền. 
Sư Phụ: Tôi biết. Ðó là điều tôi đang muốn nói. Linh hồn được 
Tâm Ấn, nếu con trai anh đến để thọ pháp. Có thể cậu ta đến thọ 
Tâm Ấn, nhưng linh hồn cậu ta không muốn; có thể chỉ có thân 
thể cậu ta đến mà thôi. Thành ra sau khi Tâm Ấn, cậu ta bỏ hết tất 
cả. Cậu ta chỉ hiếu kỳ. Cậu ta đến, nhưng linh hồn cậu ta không 
cam kết. 
                     Cho nên, linh hồn mới là quan trọng. Nếu cậu ta đến mà 
linh hồn cậu ta không sẵn sàng thì cậu ta vẫn chưa muốn về Nhà. 
Nên cậu ta không ngồi thiền, không niệm Hồng Danh, không 
nghiêm trì giới luật. Vậy thì tùy cậu ta. Đó là sự tự do của cậu ta. 
Tôi không thể ép buộc cậu ta về Nhà.
Vấn: Cháu đã được Sư Phụ truyền Tâm Ấn...
Sư Phụ: Tôi biết điều đó, nhưng cậu ta phải khao khát mới được.
Vấn: Cháu muốn được Sư Phụ đưa về, nên con cho phép cháu thọ 
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Tâm Ấn để cháu được tu hành kiếp này, để quay về với Đấng Cha 
Lành.
Sư Phụ: Nếu cậu ta muốn.
Vấn: Trong trường hợp đó thì cháu có được về với Chúa không?
Sư Phụ: Nếu cậu ta muốn. Tôi cũng đã nói rằng quý vị có thể trở 
lại đây nếu quý vị muốn. Nếu linh hồn quý vị muốn thì quý vị có 
thể trở lại. Tôi cũng nói như vậy mà. Linh hồn phải muốn chứ 
không phải thân thể muốn.
Vấn: Không phải thân thể.
Sư Phụ: Phải. Thành ra, lúc truyền Tâm Ấn, nếu linh hồn cậu ta 
chưa thật sự khao khát, nhưng vẫn nghe theo quý vị bởi quý vị là 
cha, bởi vì có Minh Sư ở đây, nhưng thật ra cậu ta chưa nhất trí. 
Nếu linh hồn cậu ta vẫn muốn thể nghiệm kiếp sống này hoặc 
kiếp sống sau thì cậu ta sẽ được toại nguyện. Cậu ta sẽ kiếm một 
vị Minh Sư khác vào một thời điểm khác. Bởi vì tôi đang nói tới 
việc Tâm Ấn đích thực.
Vấn: Sư Phụ phải đến tiếp rước cháu bởi vì cháu thuộc về Chúa; 
cháu rất quý trọng Thượng Ðế.
Sư Phụ: Vậy thì cậu ta phải làm việc của mình. Tôi không Tâm 
Ấn cho những người lười biếng! Tôi đâu có nói Tâm Ấn sẽ đưa 
quý vị về Thiên Quốc. Tôi nói Tâm Ấn cho quý vị khai ngộ. Còn 
việc hành thiền, giữ giới luật, ăn chay và tâm khao khát sẽ đưa 
quý vị về Thiên Quốc. Quý vị phải nỗ lực cho những gì quý vị 
muốn có. Nếu không, tôi cứ nói: “Được thôi, tới đây, tới đây, mọi 
người đều được truyền Tâm Ấn; quý vị không cần ăn chay, rồi 
quý vị sẽ được về Nhà.” Như vậy không công bằng! Sư huynh, 
anh chỉ muốn hàng rẻ tiền thôi. (Mọi người cười.)



94 . Tõ Điểm Đời Sống Thanh Hải Võ Thượng Sư

Tâm Khao Khát 
Là Bí Quyết Ðể Trở Về Thiên Quốc

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Luân Ðôn, 
Anh quốc, ngày 10 tháng 3 năm 1998 (VIDEO#631) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 Ðối với đồng tu, tôi đã nói điều quan trọng là linh hồn 
chứ không phải thân thể, không phải những gì thuộc về bên 
ngoài. Một người có thể luôn niệm Hồng Danh nhưng không 
thực hành những điều tốt mà Minh Sư đã dạy. Họ không thật 
sự tôn kính và khao khát Thượng Đế. Nhưng một người rất đơn 
thuần, trong sáng, chẳng hạn như một nông phu, ông không cố 
tình quên Thượng Đế và Hồng Danh, trong tâm ông lúc nào cũng 
khao khát Minh Sư. Mặc dù ông có thể quên, nhưng tâm ông vẫn 
nhớ và khát khao Minh Sư.

     Thành ra, không phải Hồng Danh mà là linh hồn sẽ đưa 
quý vị lên Thiên Quốc. Nếu một người thật sự khao khát, Minh 
Sư có thể làm được bất kỳ điều gì. Thậm chí không cần Tâm Ấn, 
Minh Sư vẫn có thể đưa họ lên. Họ không cần Tâm Ấn. Những 
người tu Pháp Phương Tiện có thể lên được thiên đàng. Những 
người chỉ gặp Minh Sư một lần, rồi cầu nguyện trong lòng vào 
lúc họ từ trần, Minh Sư sẽ tới. 

     Nhưng có một số đồng tu rất bướng bỉnh. Họ tưởng rằng 
thọ Tâm Ấn rồi có nghĩa là họ muốn làm gì cũng được. Họ phải 
học bài học của họ. Nếu họ muốn trở lại vòng sinh tử luân hồi thì 
đó là sự lựa chọn của họ. Minh Sư không can dự; Minh Sư chỉ 
giúp đỡ mà thôi. Ðây là vấn đề của nhiều đồng tu có những tập 
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quán khác nhau, có lẽ kể cả chúng ta. Họ ỷ lại vào quyền năng 
Minh Sư, nghĩ rằng Tâm Ấn sẽ cho họ tất cả. Rồi họ ra ngoài làm 
những điều sai quấy. Nhiều đoàn thể được gọi là tông phái bên 
Ấn Ðộ và những quốc gia khác, họ làm rất nhiều chuyện sai quấy 
đối với đại chúng; người ta sợ họ. Bởi họ nghĩ rằng nếu được thầy 
truyền Tâm Ấn là họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn và họ vẫn 
không bao giờ phải luân hồi trở lại. Điều này không đúng!

   Nhưng có những người ít nhất họ cũng cố gắng trong 
tâm. Họ toàn tâm toàn ý tu hành trong hoàn cảnh của họ, trong 
khả năng của họ. Không phải là họ cố gắng tối đa theo ý chỉ của 
Thượng Đế hay theo ý muốn của Minh Sư, mà họ cố gắng hết 
sức theo khả năng và sức lực của họ. Ðối với những người không 
muốn nỗ lực ngay cả khi cơ hội đến, có nghĩa là họ còn lưu luyến 
thế gian, họ không khát khao Thượng Đế thì họ phải trở về nơi họ 
muốn. 

      Tu một mình rất khó. Bởi vậy chúng ta mới cần phải 
cộng tu. Nếu một người không tọa thiền, không niệm Hồng Danh, 
không ăn thuần chay thì họ tự đi một mình. Khi nào họ sẵn sàng 
thì Minh Sư sẽ trở lại. Nhưng trong giờ phút lâm chung, nếu người 
đó vẫn chưa sẵn sàng, nếu họ vẫn không khẩn cầu Minh Sư, vẫn 
không cần và vẫn muốn trở lại thế giới này thì họ sẽ được toại 
nguyện. Điều này cũng còn tùy. 

     Ðôi khi có những người dường như thiền không hiệu quả 
lắm, nhưng trong tâm họ thiền. Thành thử, quan trọng là ở chỗ 
người đó có tâm khao khát hay không. Nhưng đây là một vấn đề 
vi tế, không thể lúc nào cũng giải thích được bằng lời. Quý vị phải 
biết trong tâm. Ví dụ, nếu quý vị thương một người nữ, đơn giản 
chỉ thương vậy thôi - quý vị biết trong lòng quý vị thương người 
đó. Ðó là người phụ nữ duy nhất quý vị thương. Quý vị không 
thể giải thích, không thể chứng minh cho người khác hiểu. Nhưng 
tâm quý vị biết rằng cô ấy là người phụ nữ duy nhất của quý vị. 
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Bất kể chung quanh có biết bao người phụ nữ đẹp, quý vị vẫn chỉ 
thương cô ấy mà thôi. 

     Cam kết về phương diện tâm linh cũng vậy. Bất luận 
tôi nói điều gì và quý vị nói điều gì, tâm quý vị biết quý vị có 
khao khát Thượng Ðế hay không. Ðó mới là điều quan trọng. 
Chứ không phải cứ ngồi đó hàng giờ đồng hồ hoặc tham gia cộng 
tu nhiều là được. Cộng tu chỉ giúp quý vị phần nào mà thôi. Giả 
sử quý vị thật sự khao khát Thượng Ðế, cộng tu sẽ hỗ trợ thêm. 
Cộng tu củng cố lòng tin của quý vị, giúp quý vị thiền tốt hơn. 

      Nhưng tham gia cộng tu nhiều không có nghĩa là quý 
vị khao khát Thượng Ðế. Điều đó chưa chắc! Có thể quý vị chỉ 
muốn ngắm nhìn người phụ nữ kế bên thay vì tập trung vào bên 
trong. Điều này cũng giống như tình yêu. Quý vị có hoặc không 
có tình yêu. Không ai có thể ép buộc quý vị thương một người 
phụ nữ khác, dù người đó xinh đẹp, thông minh và giàu sang đến 
đâu. Quý vị thương cô kia, thế thôi. Quý vị biết điều đó. Chỉ vậy 
thôi. (Mọi người vỗ tay.) 

     Điều này rất đơn giản. Tôi không muốn quý vị có tư 
tưởng lệch lạc rằng chỉ cần Tâm Ấn về phương diện vật chất 
là quý vị sẽ được trở về với Thượng Ðế, bởi vì như vậy là lộng 
ngôn. Nói thế nghĩa là ép buộc quý vị thọ Tâm Ấn. Giả sử sau này 
quý vị muốn đổi ý, tôi không thể ép quý vị phải đi Thiên Quốc. 
Hoàn toàn vì ý chí tự do mà quý vị đến đây, hoàn toàn vì ý chí tự 
do mà quý vị ở lại và vì ý chí tự do của quý vị trong giờ phút lâm 
chung mà quý vị quay về nơi vốn thuộc về quý vị. Quý vị cứ đi, 
nếu vào giờ phút cuối quý vị đổi ý nói rằng: “Không, Sư Phụ, thôi 
quên đi! Tạm biệt Ngài! Con muốn trở lại gặp cô láng giềng.” 
Chúng ta đều là Thượng Ðế, quý vị hãy nhớ điều đó! 

       Không ai có thể cho chúng ta điều vốn không thuộc về 
chúng ta hoặc điều chúng ta không muốn. Tâm Ấn chỉ là để đánh 
thức lực lượng Thượng Ðế của chính quý vị, nếu quý vị muốn. 
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Ngược lại, quý vị có thể gạt Tâm Ấn qua một bên, rồi tiếp tục một 
đời sống vô minh như trước đây, không sao cả. Tâm Ấn là để hỗ 
trợ quý vị, cộng tu là để hỗ trợ quý vị, ăn chay là để hỗ trợ quý vị 
và giới luật cũng là để hỗ trợ quý vị. Những điều này không phải 
là cứu cánh, không phải chỉ vậy là đủ, mà đó chỉ là phương tiện 
đưa quý vị đến đích. Tâm của quý vị phải khao khát Thượng Đế 
hơn tất cả những điều khác thì những công cụ này sẽ trợ giúp quý 
vị. 

    Nếu không khao khát Thượng Ðế, dù quý vị có ăn chay 
một ngàn năm, ngồi thiền hai ngàn năm và được truyền Tâm Ấn 
ba ngàn lần, quý vị vẫn không đi về đâu. Những điều này chỉ là 
nghi thức bên ngoài, giống như những người đi lạy cái này bái 
cái nọ. Họ không hiểu; họ không cam kết. Có những người dường 
như ngồi thiền không giỏi, ngay cả Hồng Danh họ niệm cũng 
không đúng, nhưng Thượng Ðế biết. Và họ biết họ khao khát 
Thượng Ðế. Đơn giản vậy thôi! (Mọi người vỗ tay.)
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 Hãy Trân Quý Cơ Hội Tu Hành 
Trong Thời Mạt Pháp

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Florida, 
Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 6 năm 2001 (DVD#719)

(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Trong một bài thuyết giảng của Sư Phụ, Ngài có đề cập đến 
thi phẩm “Biển Tình Thương” của Minh Sư Kabir. Thưa có đúng 
không?
Sư Phụ: Ðúng, tôi đã nhiều lần nhắc đến thơ của Kabir, nhưng 
bài Biển Tình Thương thì sao? 
Vấn: Thi phẩm đó nói về Thượng Ðế tối cao mà họ gọi là Sat 
Purush; Ngài giáng trần đầu thai làm những nhân vật khác nhau 
trong nhiều thời đại (Yuga). Và trong thời Mạt Pháp, Sat Purush 
giao ước với Kal (giáo chủ của tam giới) để đưa rất nhiều linh 
hồn trở về Nhà.
Sư Phụ: Phải, đây là Kali Yuga, thời Mạt Pháp. Cần một người 
mạnh mẽ giáng thế để đưa mọi người lên! Cần xe to! Xe mạnh! 
(Sư Phụ cười.)
Vấn: Có phải vì vậy mà nhiều linh hồn dễ dàng được giải thoát 
không?
Sư Phụ: Phải, đúng vậy; quý vị hẳn đã biết. Ðương nhiên là như 
vậy. Đây là thời đại cuối của chu kỳ này. Cho nên những người 
còn lại hãy nhanh chân! Ngài sẽ mang mọi người lên; bởi vậy mà 
lần này rất đại lượng. Nhưng cũng cần phải có rất nhiều quyền 
năng, tựa như một trận bão mang đến rất nhiều nước. Chỉ có 
cuồng phong bão tố mới có thể đưa được nhiều nước vào đất liền; 
một cơn mưa bình thường không làm nổi việc này.
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     Thành thử, thời bây giờ cũng giống như “bán sỉ”. Vì 
chúng ta có rất nhiều chỗ, nhiều ân điển để chia sẻ với tất cả mọi 
người. Không thành vấn đề. Quý vị rất may mắn! (Mọi người 
vỗ tay.) Thượng Ðế rất đại lượng, nhưng chưa bao giờ Ngài đại 
lượng đến mức này. Trước đây, cùng lắm cũng chỉ được một số 
người, có lẽ là một ngàn người. Không thể nào tụ họp đông và 
công khai được như bây giờ, dù thế nào đi nữa. Quý vị thật may 
mắn.

    Trước đây, nếu muốn cộng tu, mọi người đều phải ẩn 
trốn, chạy khắp nơi, dùng mật hiệu, bắt tay lén, đưa tay ra làm 
dấu hoặc dùng cách chào của quý vị - ngay cả cách này (Sư Phụ 
làm dấu) - có nghĩa là tập trung vào mắt trí huệ, niệm Hồng Danh, 
thiền quán âm, đó là dấu hiệu chúng ta cùng nhóm với nhau. Ðó 
là dấu hiệu bí mật của tín đồ Thiên Chúa giáo để nhận ra đồng 
tu. Tại vì thời bấy giờ Chúa Giê-su phải ẩn trốn, những đệ tử của 
Ngài cũng vậy. Thậm chí họ cũng không dám công khai nhận 
Thầy nơi công cộng, mà lại phủ nhận: “Tôi không biết người đó.” 
Ngay cả đệ tử thân cận nhất là Thánh Peter cũng từ chối Ngài ba 
lần. 

    Ðó là do lực âm quá ngột ngạt, nặng nề đến mức một 
người vĩ đại như Chúa Giê-su và một đệ tử thành tâm, tận tình 
như Thánh Peter cũng không dám tự công khai. Hồi đó các Ngài 
bị đàn áp dữ dội. Nhưng thời nay chúng ta rất may mắn.
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Chúng Ta Là Những Đạo Sĩ 
May Mắn Nhất

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Florida, 
Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 6 năm 2001 (DVD#719)

(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, trong kiếp này, chúng ta phải đạt đến 
đẳng cấp tâm linh nào để không phải luân hồi trở lại thế giới này 
sau khi vãng sinh. 
Sư Phụ: Đẳng cấp càng cao càng tốt. Bằng không, Minh Sư 
sẽ đẩy quý vị lên; Minh Sư sẽ ở đó đưa quý vị lên bất kỳ cảnh 
giới nào, rồi tiếp tục hướng dẫn quý vị đi lên. Nếu không thì quý 
vị phải vượt khỏi tam giới. Học với những Minh Sư khác, quý 
vị phải vượt qua khỏi đẳng cấp Thứ Ba mới không phải trở lại. 
Nhưng đối với Pháp Môn Tối Thượng này thì không sao, quý vị 
không phải trở lại. Bởi vì nhiều khi không đạt được đẳng cấp cao 
không phải là lỗi của quý vị.
                   Ví dụ, giả sử ngày hôm nay quý vị thọ Tâm Ấn, rồi ngày 
mai quý vị vãng sinh. Vị Minh Sư sẽ có trách nhiệm đưa quý vị lên 
từ bất kỳ đẳng cấp nào mà quý vị đang ở trước khi quý vị rời khỏi 
thân thể hoặc trước khi Minh Sư rời bỏ thân thể. Chúng ta an toàn. 
Kỳ này, thiên đàng mở rộng cửa để giúp tất cả mọi người. Người 
nào thành tâm thì lực lượng Minh Sư sẽ cứu giúp, rất là đại lượng. 
Thế kỷ này rộng lượng vô cùng.
Vấn: Tại sao thế kỷ này lại đặc biệt mà không phải là một ngàn 
năm về trước?
Sư Phụ: Bởi vì thỉnh thoảng thiên đàng lại mở cửa “bán đại hạ 
giá”. (Sư Phụ và mọi người cười.) Giống như vật dụng bán rẻ 
trong nhà để xe: mỗi món đều trị giá một đồng. Còn tùy thuộc 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 được khai ngộ lại 



   .  101Chương 2 Tâm Ấn Là Bảo Vật Quý Giá Nhất Trong Vũ Trụ   

trong kiếp này. Có Minh Sư thì đã khai ngộ đời đời kiếp kiếp. Có 
Minh Sư chưa bao giờ rời thiên đàng và lần này mới xuống. 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 lần nữa, thì chỉ gặp lại toàn 
những người bạn cũ: “Các bạn muốn gì cũng được, không sao cả. 
Chúng ta đã quen biết nhau.” (Mọi người 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 nhiều nhân 
duyên với chúng sinh, nên 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 
mình là Phật trong kiếp này thì đương nhiên vị đó cũng phải tích 
lũy thêm kinh nghiệm. Không phải vì vị Minh Sư đó không biết, 
nhưng cũng giống như tất cả những chuyện khác, quý vị phải rèn 
luyện. Tập đối phó với đầu óc con người, đối phó với bộ máy 
hành chính của thế gian; làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi 
những phiền nhiễu trên địa cầu này và làm sao giữ mình được an 
toàn để âm thầm giúp đỡ tha nhân mà không mang phiền phức 
đến cho bản thân. 
               Nhưng Minh Sư mới thì không biết chuyện này. Vị Minh 
Sư mới đi ra ngoài thật nổi bật, trống vang kèn thổi. Rồi có thể 
sau ba tháng rưỡi hay hai năm rưỡi hoặc ba năm rưỡi là ngài đi. 
Lực lượng tâm linh vốn giống nhau, cùng đến từ vũ trụ. Nhưng 
ngài phải học hỏi cách đối xử với đệ tử và cách đối phó với chính 
quyền trong thế giới này, vì những việc này thuộc về đầu óc, 
những việc này là tài năng và sự khéo léo, không liên hệ gì đến 
việc khai ngộ và linh hồn. Dĩ nhiên cũng có liên hệ, vì càng khai 
ngộ quý vị học hỏi càng hiệu quả. Nhưng nếu vị Minh Sư đó đã 
có kinh nghiệm từ đời đời kiếp kiếp thì không cần phải học nhiều. 
Bởi vì làm sao mà một người có thể học được nhiều như vậy 
trong một kiếp? Cho dù được khai ngộ, quý vị cũng không thể 
cùng lúc học sửa xe, lái máy bay, lái tàu, kế toán thương mại, 



102 . Tõ Điểm Đời Sống Thanh Hải Võ Thượng Sư

phần mềm, phần cứng máy điện toán và đủ mọi môn học khác. 
Quý vị học cũng được, nhưng cuộc đời quá ngắn ngủi. Những 
môn học 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 
điều này, học về 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. 
              Cho nên, làm Minh Sư kiểu này dễ hơn, nhanh chóng hơn 
và đơn giản hơn. Chỉ cần thông hiểu cách thức của trần gian mà 
thôi. Pháp môn giống nhau, giáo lý giống nhau, lực lượng giống 
nhau và Chân Lý giống nhau. Nhưng khả năng của mỗi vị Minh 
Sư khác nhau: liên quan đến phương cách thuyết giảng trước 
đại chúng, liên quan đến phương cách chỉ dẫn đệ tử tốt nhất, 
nhanh nhất để tiến bộ. Một Minh Sư có thể dạy cùng pháp môn 
cho cùng một số người. Nhưng hai vị Minh Sư khác nhau có thể 
dạy cùng pháp môn cho hai đệ tử khác nhau. Nhưng đệ tử của 
vị Minh Sư này sẽ tiến bộ khác hay tiến bộ nhanh hơn đệ tử của 
vị Minh Sư kia. Là như vậy đó. Cũng còn tùy vào đầu óc của đệ 
tử có liễu ngộ được cách truyền đạt giáo lý đó hay không. Bởi 
nếu đầu óc không hiểu, nó sẽ không chấp nhận, quý vị không thể 
nhanh chóng tiến bộ, không cảm thấy thoải mái, mãn ý hay tự tin. 
(Mọi người vỗ tay.)
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Quý Vị Chính Là Minh Sư
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 (VIDEO#639) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Khi chúng ta đang tiến vào Thời Đại Hoàng Kim, như vậy 
có nghĩa là rất nhiều đồng tu sẽ “tiến lên” đẳng cấp Thứ Năm và 
trở thành Minh Sư, có phải như vậy không? Nếu đúng như vậy thì 
con xin được đem lên đẳng cấp Thứ Năm, bởi vì ở dưới này con 
mệt mỏi lắm rồi.
Sư Phụ: Quý vị muốn lên cao đến đâu thì sẽ được đến đó. Quý 
vị chỉ cần muốn được như vậy. Mọi người đều mệt mỏi. Nhưng 
tôi nghĩ quý vị là Minh Sư rồi. Nếu đợi đến Thời Đại Hoàng Kim 
quý vị mới thăng tiến và trở thành Minh Sư cao đẳng hơn thì 
không biết tôi sẽ đi đâu. Quý vị là Minh Sư của mình rồi, nếu nói 
về vận mệnh; quý vị đã có đủ mọi thứ mà quý vị muốn. Không 
cần đánh số “bốn” hay “năm” gì nữa. Ðó là công việc của Trời 
Phật. Chúng ta không cần quan tâm.

        Chúng ta phải vui vẻ, phải tự tin và phải khẳng định. Mỗi 
khi quý vị nghĩ rằng quý vị ở đẳng cấp thấp hay khi quý vị cảm 
thấy buồn bã, cảm thấy bị vùi dập thì hãy gạt bỏ tư tưởng đó đi! 
Việc này rất khó, nhưng đó là cách để hóa giải ưu phiền. Ðó là cách 
giúp quý vị lên cao hơn. Quý vị không thể mong muốn ở đẳng cấp 
Thứ Năm trong khi nghĩ rằng mình thấp kém, bị nghiệp chướng 
vùi dập và bi quan. Tôi không thể giúp quý vị. Chính quý vị là 
người quyết định quý vị muốn lên đẳng cấp nào, không phải tôi. 
Tôi không thể gia trì cho quý vị; quý vị tự gia trì cho chính mình. 

        Giả sử tôi nói: “Ðược, quý vị hãy lên đẳng cấp Thứ Năm. 
Tôi gia trì cho quý vị.” Nhưng đầu óc quý vị vẫn quen với lối nghĩ 
phủ định, buồn bã và bi quan. Cho nên, quý vị phải huấn luyện đầu 
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óc của mình. Nói với đầu óc rằng quý vị là chủ nhân, yêu cầu 
nó những gì nên nghĩ, nên làm, nên cảm thấy và ra lệnh cho nó 
ở đẳng cấp nào. Khi làm được như vậy thì quý vị biết quý vị là 
chủ nhân, là Minh Sư. Quý vị là Minh Sư rồi, chỉ có điều quý 
vị chưa thuyết phục được chính mình. Quý vị phải làm việc với 
chính mình.
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Gương Của Những Tấm Gương
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Florida,

 Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 5 năm 2002 (DVD#736) 
(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Gần đây con có nói với Sư Phụ trong lúc thiền rằng khi con 
rời khỏi thế giới này, con muốn lên thẳng cảnh giới Thứ Năm. 
(Mọi người cười.) Con thật sự không muốn trở lại đây.
Sư Phụ: Quý vị không đòi hỏi gì nhiều. (Mọi người cười.) Quý 
vị sẽ được mãn ý. 
Vấn: Con không màng bất kỳ điều gì.
Sư Phụ: Quý vị sẽ đạt được. Đừng lo.
Vấn: Lần này con thấy quá đủ rồi.
Sư Phụ: Ðừng lo, quý vị sẽ thay đổi.
Vấn: Sư Phụ nghĩ là có thể thay đổi sao?
Sư Phụ: Có thể được. Nếu đó là điều duy nhất mà quý vị muốn 
thì quý vị sẽ đạt được. Không vấn đề gì. Nếu quý vị luôn giữ ước 
muốn đó trong tâm, cho đến khi qua đời, thì quý vị sẽ đến đó.
Vấn: Nếu con cố gắng đạt tới cảnh giới Thứ Năm trước khi vãng 
sinh, thì con có thể giúp Sư Phụ nhiều hơn khi ở đây.
Sư Phụ: Ồ, dĩ nhiên.
Vấn: Nếu có thể.
Sư Phụ: Cũng có thể được, nhưng tôi không biết đối với quý vị 
có được hay không. Còn tùy thuộc vào quý vị.
Vấn: Con sẽ làm bất cứ điều gì.
Sư Phụ: Không ai cần quý vị làm gì cả. Quý vị phải kiểm soát 
đầu óc của mình. Không phải là quý vị cần phải làm gì. Không 
phải là quý vị chết một trăm lần rồi quý vị thành Phật hay quý vị 
cúng dường gì đó là thành Phật. Không phải vậy. Chỉ là ý chí của 
linh hồn bên trong có khao khát thành Phật trong kiếp này hay 
không mà thôi.
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Vấn: Vậy linh hồn có cần phải chuẩn bị điều đó trước khi nó đến 
đây không? Linh hồn muốn tu hành như thế nào...? 
Sư Phụ: Còn tùy. Mọi người đều muốn chuẩn bị cho điều này. 
Nhưng khi họ xuống đây, họ bị dao động một chút. Rồi vì Ma 
Vương, vị vua của ảo tưởng, ở đó chờ quý vị, nói rằng: “A ha! 
Hoan nghênh cưng về nhà. Ðể coi cưng mạnh tới mức nào. Ðây, 
một cô gái đẹp. Đây, một chức giám đốc. Và đây, một công ty lớn 
tiền vào như nước.” Rồi quý vị sẽ làm việc đến gần chết, phụng 
sự người con gái đó và quý vị mệt đến nỗi ngay cả nếu muốn đi 
tìm Minh Sư, quý vị cũng không biết tìm ở đâu nữa. Quý vị mất 
năng lực, lâm bệnh, rồi qua đời. Rồi quý vị nói: “Rồi, đã tới lúc 
mình phải đi. Lần sau mình sẽ cố gắng nữa.”
Vấn: Ðạo diễn nói: “Cắt!”
Sư Phụ: Phải, “cắt”. Nhưng không vấn đề gì. Dù sao quý vị vẫn 
quyết tâm tìm Thượng Ðế. Đó là mục tiêu của chúng ta trong đời 
trước khi chúng ta xuống đây. Chúng ta muốn biết mình là Thượng 
Ðế bằng cách làm “phi Thượng Ðế”. Quý vị muốn tìm một tấm 
gương để soi mình. Mặc dù gương là ảo tưởng nhưng quý vị cần có 
nó. Người trong gương không phải là quý vị, nhưng quý vị cần tấm 
gương để thấy chính mình. Quý vị nhìn vào đó và nhận ra chính 
mình. Ngoài cách đó ra, quý vị còn có thể làm gì để nhìn thấy chính 
mình? Mình đứng đây có thấy được mình không hay là mình nên 
đứng ở đâu? Tấm gương là ảo tưởng. Người trong gương là quý vị, 
nhưng không phải là quý vị. Cho nên thế giới này đầy rẫy Thượng 
Ðế, nhưng không phải là Thượng Ðế. Thượng Ðế ở bên trong quan 
sát Thượng Ðế bên ngoài này.
Vấn: Ðó là một phản chiếu xấu của sự vật thật phải không?
Sư Phụ: Ðó là một phản chiếu đúng. Chỉ là tại chúng ta nhìn vào 
gương rồi chúng ta hoang mang bởi vì tấm gương của Ma Vương 
thì khác. Đó là một tấm gương ảo, “gương kia ngự ở trên tường.*” 
Đó không phải là gương, mà là gương của những tấm gương. Cho 



   .  107Chương 2 Tâm Ấn Là Bảo Vật Quý Giá Nhất Trong Vũ Trụ   

nên chúng ta hoang mang và chúng ta thấy mọi thứ cùng phản 
chiếu trong gương. Rồi chúng ta thốt lên: “Ồ, ở đó có cái gì vậy? 
Bên đó có cái gì vậy? Đó là cái gì vậy?”

   Quý vị quên luôn cả chuyện soi gương vì tấm gương quá 
lớn. Tấm gương phản chiếu đủ mọi thứ và quý vị bị lạc trong ảo 
tưởng đó. Quý vị theo đuổi hết thứ này đến thứ khác. “Trời ơi, cái 
này đẹp quá, cái kia đẹp quá.” Rồi quý vị lạc trong gương. Quý 
vị quên đi. Có thể chỉ cần một sát na để quý vị hiểu ra rằng đó chỉ 
là một tấm gương. Tuy nhiên, theo thời gian của vũ trụ để quý vị 
liễu ngộ quý vị là Phật cũng là một sát na.

* “Gương kia ngự ở trên tường” là một câu thần chú trong 
truyện cổ tích Nàng Bạ  ch Tuyết, trong đô người mẹ kế tin rằng hình 
ảnh trong chiếc gương treo trên tường là thật. 
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Gia Trì Cho Chính Mình 
Bằng Bảo Vật Vô Giá

 - Thiền Định 
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Gia Trì Cho Chính Mình 
Bằng Thiền Ðịnh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị 
trong kỳ thiền ngũ quốc tế tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ,

ngày 25 tháng 12 năm 2002 (DVD#766)
 (nguyên văn tiếng Âu Lạc)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con nhận thấy rằng nếu con quá căng 
thẳng, chẳng hạn lúc con mới bắt đầu tu hành, khi tới giờ ngồi 
thiền, con thường nghĩ: “Chà! Đã đến giờ mình phải đi thiền 
rồi!” thì đầu óc cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu con nghĩ: 
“À! Đã tới giờ mình đi gặp Thượng Ðế!” rồi con chỉ cần tập 
trung và niệm Hồng Danh thì thời gian trôi qua rất nhanh. 
Sư Phụ: Ðúng rồi! Phải. Quý vị hãy xem thiền định như một 
niềm vui. Thiền định thật sự là một niềm vui!
Vấn: Con cũng áp dụng điều này vào trong công việc. Ví dụ, khi 
công việc làm con cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ, không còn năng 
lực nữa thì con lại tự nhủ rằng sức lực này từ đâu đến và tự nhắc 
mình rằng năng lực này khởi nguồn từ lực lượng của vũ trụ, chứ 
không phải đến từ thân thể này; rồi tự nhiên con cảm thấy sức lực 
tuôn trào vô biên. Con không còn thấy mệt mỏi nữa; cho dù có 
mệt con cũng nhanh chóng hồi phục. Vì vậy, con cho rằng chúng 
ta có hai sự lựa chọn: hoặc là chọn cái “ta” nhỏ bé này thì chúng 
ta sẽ bị hạn chế rất nhiều; hoặc suy nghĩ đơn giản rằng: “Mình 
không là gì cả. Mình chẳng là ai cả. Chính lực lượng vũ trụ điều 
hành mọi việc.” Như vậy con cảm thấy thật dễ chịu. Không còn 
vướng bận bất kỳ điều gì nữa.
Sư Phụ: Phải. Ðiều đó đúng. Khi ngồi thiền, quý vị cần phải thư 
thái. Ðiều đó đúng. Chúng ta nên cảm ơn Thượng Ðế đã ban cho 
chúng ta thời giờ để nghỉ ngơi. Những trường dạy yoga khác 
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người ta cũng thường dạy thời gian ngồi thiền là “thời gian thư 
giãn”. Ngày nay nếu đọc báo chí, quý vị sẽ thấy họ đề cập đến 
việc ngồi thiền hoặc khi nói về phương pháp giúp sống lâu sống 
khỏe, họ cũng nhắc đến việc chúng ta nên sắp xếp thời giờ để 
“thư giãn”, nghỉ ngơi hoặc ngồi thiền. Họ có đề cập đến vấn đề 
ngồi thiền. 

   Ngày nay việc ngồi thiền đã trở nên rất phổ biến. Họ 
không nói “ngồi thiền để gặp Thượng Ðế” mà nói “ngồi thiền 
để thư giãn, giúp cho tinh thần sảng khoái, cải thiện sức khỏe, 
sống trường thọ và gặt hái được nhiều thành công.” Cho nên, 
nếu muốn thành công trên mọi lĩnh vực, chúng ta phải dành một 
khoảng thời gian nào đó trong ngày để nghỉ ngơi, không phải để 
ngủ mà là ngồi thiền, hít vào, thở ra hay bất cứ phương pháp nào. 
Mọi người đều hiểu rất rõ vấn đề này, vì khoa học đã kiểm chứng. 
Nếu chúng ta chọn một thời điểm nào đó trong ngày để nghỉ ngơi 
hoặc ngồi thiền, thì thân thể chúng ta sẽ trở nên tráng kiện. Một 
trong những phương pháp tốt nhất là ngồi thiền; là dành thời gian 
để ngồi thiền mỗi ngày. Mọi tờ báo, dù là báo lá cải, hiện nay 
cũng đề cập đến vấn đề này. Việc ngồi thiền đã được khoa học 
và mọi người trên thế giới công nhận. Cho nên quý vị đừng tỏ vẻ 
quá khổ cực, rồi than vãn: “Trời ơi! Bây giờ mình phải đi ngồi 
thiền, nếu không sẽ không được đi cộng tu hoặc liên lạc viên sẽ 
nói này nói nọ.” Không phải như vậy. Ngồi thiền rất ích lợi đối 
với quý vị. 

    Đó là thời gian rất quan trọng đối với quý vị. Chúng ta 
làm việc cả ngày, bận rộn phụng sự tha nhân và phụng sự thế giới. 
Cho nên bất cứ khi nào quý vị ngồi thiền, đó chính là khoảng 
thời gian quý vị dành cho mình. Quý vị phải thương mình trước 
- thương mọi người nhưng cũng phải thương bản thân mình. Khi 
chúng ta ngồi thiền là lúc chúng ta tập trung lực lượng để nuôi 
dưỡng thân thể và tinh thần của mình. Chứ không phải vì tôi nói 
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điều này điều nọ, rằng quý vị phải ngồi thiền đủ giờ nếu không 
sẽ gặp chuyện này chuyện kia. Không phải như vậy. Ngồi thiền 
hữu ích đối với quý vị. Trong suốt cuộc đời quý vị, thời gian ngồi 
thiền chính là khoảng thời gian quý báu nhất và cũng là điều tốt 
đẹp nhất mà quý vị dành cho bản thân mình. Không ai có thể 
cho quý vị điều đó, mà quý vị phải tự dành cho mình. Điều tốt 
nhất mà quý vị dành cho bản thân là ngồi thiền. Khi quý vị thiền, 
những người khác tự nhiên cũng sẽ được ích lợi. Những người 
trong gia đình, thân bằng quyến thuộc và chó mèo của quý vị 
cũng sẽ được ích lợi. Ngay cả cỏ cây, hoa lá cũng vậy. Tôi đã nói 
với quý vị điều này. 

    Khi quý vị ngồi thiền, tất cả mọi người cũng như vạn vật 
chung quanh đều được lợi ích, nhưng bản thân quý vị là người 
được lợi ích nhiều nhất. Ngồi thiền là điều tốt nhất mà quý vị có 
thể làm cho bản thân, là phương thuốc công hiệu nhất để bồi bổ 
thân thể, là lực lượng mạnh mẽ nhất để nuôi dưỡng đầu óc và 
là tài liệu hữu ích nhất để trưởng dưỡng trí huệ. Bất luận quý vị 
được sở hữu một chiếc xe đẹp hay một viên ngọc quý giá như 
thế nào, cũng không quý giá bằng thời giờ quý vị ngồi thiền. Đó 
là bảo vật quý giá nhất trong toàn cõi vũ trụ mà quý vị dành cho 
bản thân mình. Như một vị đồng tu đã nói, ngồi thiền là thời gian 
nghỉ ngơi, trưởng dưỡng bản thân, dùng những bảo vật quý giá 
để điểm trang cho mình. Điều này ai mà không muốn? Đầu óc 
chúng ta khi nghe nói đến “bảo vật” hay “nghỉ ngơi” sẽ nghĩ: 
“Hay đó. Tôi thích điều này. Tôi không thích làm việc nữa. Ồ, 
nghỉ ngơi! Được thôi, tôi sẵn sàng.” Đây chỉ là vấn đề của đầu óc. 

  Đầu óc chúng ta chỉ có thể phân biệt “tốt” hay “xấu”, 
“đen” hay “trắng”. Khi nói đến công việc hoặc “việc làm”, đầu 
óc sẽ nói: “Ồ, không! Không. Không Không đâu” vì đầu óc đã 
làm việc cả ngày rồi. “Không. Không. Không đâu.” Nhưng nếu 
quý vị nói: “Được, bây giờ mình nghỉ ngơi”, đầu óc sẽ chấp 
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thuận ngay. Ðầu óc chúng ta nhận biết được “tốt” hay “xấu”, 
“nghỉ ngơi” hay “làm việc cực nhọc” nghĩa là gì. Nên chúng ta 
nói thế nào, đầu óc sẽ tiếp nhận thế đó. Chúng ta phải huấn luyện 
đầu óc. Tất cả tế bào trong cơ thể đều nghe lời chúng ta. Nếu quý 
vị nói tốt, nó biết là tốt; còn nếu quý vị nói xấu thì nó nghĩ là xấu. 
Cho nên Phật mới nói: “Nhất thiết vi tâm tạo.” Quý vị phải huấn 
luyện đầu óc, mọi tư tưởng và lời nói đều phải trong sạch thì 
chúng ta mới có thể biến những điều phủ định thành khẳng định. 
Hãy dạy những tế bào trong thân thể suy nghĩ khẳng định. Bất kỳ 
điều gì quý vị nói hay suy nghĩ thì đầu óc, thân thể và hàng triệu, 
hàng tỷ tế bào đều nhất mực tuân theo ngay lập tức. Cho nên tôi 
mới nói quý vị là Minh Sư của chính mình. Quý vị không cần tôi, 
nhưng vì quý vị đã quên bẵng cách rèn luyện mình. 

    Cả ngày quý vị bị lực lượng phủ định lôi kéo, rồi thâu 
nhận những tư tưởng không tốt, cứ thế quý vị bị những điều đó 
ám ảnh trong đầu. Những gì đầu óc thâu nhận được, quý vị cũng 
để mặc nó nghĩ như vậy. Cho nên tôi mới nói với quý vị: “Đừng 
nghe, đừng nghĩ và đừng nói những điều không tốt.” Chúng ta 
phải tịnh hóa thân, khẩu, ý. Nếu chúng ta nghe thấy điều gì không 
tốt thì đừng nghe nữa và hãy lơ đi. Nếu quý vị đã lỡ nghe thì phải 
nói với đầu óc mình rằng: “Điều đó không đúng. Cô ấy nói không 
đúng. Ðừng nghe lời cô ấy.” Chúng ta hãy nói cho đầu óc hiểu: 
“À! Những thông tin này không đúng. Đừng để tâm đến chúng. 
Hãy quên chúng đi.” Bởi nếu chúng ta tiếp thu những thông tin 
này thì đầu óc sẽ tưởng những thông tin đó là đúng, rồi đầu óc 
thâu nhận và sau này nó sẽ phát ra. Tất cả những điều tốt hay xấu 
trong đời đều do chúng ta tạo ra. Chúng ta nói điều tốt, đầu óc 
sẽ thâu nhận và nghĩ: “Tốt! Thông tin này tốt.” Ngược lại, nếu 
chúng ta nói điều xấu thì đầu óc sẽ tiếp thu những điều xấu và 
nghĩ: “À! Điều này xấu.” Nên, còn ai khác ngoài chúng ta có thể 
làm thầy của chính mình.
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      Ví dụ, khi quý vị muốn uống nước, đầu óc quý vị ra lệnh 
cho tay quý vị lấy nước hay quý vị nhờ ông hàng xóm ra lệnh cho 
tay quý vị lấy nước? Hoặc khi quý vị đói bụng, có phải là đầu óc 
bảo quý vị hãy đi tìm thức ăn hay không? Quý vị chính là người 
đưa ra mệnh lệnh, có phải không? Khi quý vị muốn đi làm, quý 
vị sẽ tự đón xe buýt hay tự mình lái xe đến công sở. Chúng ta phải 
làm chủ chính mình trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, chúng ta nên 
hướng mình đến quan điểm khẳng định, đạo đức và thiện lành 
thì đời sống của chúng ta sẽ ngày càng trở nên hoàn mỹ hơn. Mọi 
chướng ngại xảy đến trong đời sống đều do quý vị tự tạo ra - nếu 
không phải do quý vị tạo ra trong hiện kiếp thì cũng là do quý 
vị tạo ra trong tiền kiếp. Chúng ta đã thâu nạp chúng vào đây, 
rồi quên rửa sạch và sau đó chúng trở lại để hại chúng ta. Vì vậy 
không nên đổ lỗi cho người khác. Từ nay về sau, khi quý vị nghe 
bất cứ điều thị phi nào, quý vị phải lập tức nói với chính bản thân 
quý vị rằng thông tin này rất phủ định, không đúng, không tốt, 
không ích lợi gì đối với quý vị và mọi người. Quý vị phải chặn nó 
lại. Phải gạt bỏ nó ngay lập tức. Tối về nhà niệm Hồng Danh để 
tẩy rửa. Buổi sáng quý vị nên dự trữ một túi to trước khi ra khỏi 
nhà. Vì vậy, quý vị nên ngồi thiền vào buổi sáng và buổi tối. Khi 
quý vị về nhà, nếu vẫn còn rác trong túi thâu thập từ bên ngoài thì 
ngồi thiền sẽ rửa sạch hết. Rửa càng nhiều càng tốt, dư chừng nào 
tốt chừng ấy; còn dư trong túi thì khi gặp rác rến, quý vị có thể rửa 
liền, không cần đem về nhà.
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Hiệu Quả Của Thiền Định
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Vĩnh Đồng, 

Hàn Quốc, ngày 9 tháng 5 năm 1998 (DVD#620) 
(nguyên văn tiếng Anh)

  Việc tọa thiền hai tiếng rưỡi mà quý vị đầu tư mỗi ngày sẽ có 
hiệu quả rất lâu dài, đến hàng ngàn năm, bởi vì khi quý vị bước vào 
khoảng vô tận trong lúc thiền, thời gian sẽ ngừng trôi. Không phải chỉ 
có hai tiếng rưỡi, mà là hàng ngàn năm, hàng thiên niên kỷ tiến hóa, 
phát triển. Lúc đó, quý vị bước vào một khoảng thời gian và không 
gian hoàn toàn khác. Nhờ vậy mà quý vị được bổ sung năng lực và 
được đổi mới. Thành ra, quý vị không phải luân hồi trở lại để được 
đổi mới hoặc được là chính mình. Bởi vì mục đích của tất cả chúng ta 
khi được sinh ra trên cõi đời này là để học cách nhận biết chính mình. 
Chỉ có vậy thôi. Nếu chúng ta không học trong kiếp này thì phải học 
trong kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa. Cho nên, nếu bây giờ có thời 
gian, chúng ta nên tọa thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày. Như vậy có nghĩa 
là chúng ta đang tích lũy công đức cho hàng triệu năm. Mỗi hai tiếng 
rưỡi chúng ta bỏ ra, đừng nghĩ rằng đó chỉ là hai tiếng rưỡi và cũng 
đừng nghĩ hai tiếng rưỡi là quá nhiều. Mỗi phút quý vị bỏ ra tượng 
trưng cho một kiếp sống. Bởi trong cái vô tận này, không có gì là hai 
tiếng rưỡi hay một phút. Thời gian luôn luôn là vĩnh cửu. Chúng ta 
tính thời gian chỉ vì chúng ta bị mắc kẹt trong thời gian, lúc đó chúng 
ta thấy đó là thời gian. Một khi chúng ta thoát ra khỏi thời gian, thì sẽ 
không còn thời gian nữa. 

     Cho nên thời gian tọa thiền rất quý báu. Đó là hàng trăm niên 
kỷ tiến hóa được nén lại. Cũng giống như chiếc vi mạch nhỏ xíu trong 
máy điện toán. Chỉ một con chíp nhỏ xíu như vậy mà có thể chứa đến 
hàng ngàn, đôi khi hàng triệu đơn vị thông tin. Cho nên, không phải 
là dung lượng, không phải là thời gian, không phải là con số mà chúng 
ta vốn quen thuộc. Thời gian tọa thiền là thời gian và không gian hoàn 
toàn khác. Thành ra, càng đi vào khoảng thời gian và không gian vô 
tận này (Sư Phụ cười) thì càng tốt cho quý vị. Càng nhận biết chính 
mình, quý vị càng tự tại.
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Huấn Luyện Ðầu Óc 
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)

Vấn: Thưa Sư Phụ, con cảm thấy rất căng thẳng và không ngừng 
tranh đấu. 
Sư Phụ:  Tranh đấu việc gì?
Vấn: Dạ việc ngồi thiền.
Sư Phụ: Quý vị đừng khiến cho việc ngồi thiền trở thành một 
công việc; đó là thời gian để thư giãn. Hãy ra lệnh cho đầu óc 
quý vị đừng làm gì cả, chỉ ngồi đó thư giãn thôi. Nếu không ngồi 
được lâu thì quý vị có thể nằm xuống nghỉ. Hãy thư giãn.

        Quý vị có thể đặt một nhành hoa trước mặt, rồi diện bộ 
quần áo thật đẹp như thể đang tham dự một buổi lễ, nếu như điều 
đó làm quý vị cảm thấy dễ chịu. Bởi vậy mới có người đốt nhang, 
trưng hoa để thỏa mãn đầu óc. Quý vị có thể làm bất cứ điều gì có 
thể để giúp cho việc thiền định của quý vị. Hãy thoải mái! Quý vị 
cũng có thể nằm xuống nghỉ, trong khi vẫn trụ tâm ở đây (nơi mắt 
trí huệ).

         Trước tiên quý vị hãy để cho đầu óc được thư giãn. Ðừng 
gò ép đầu óc quá vì nó không thích như vậy. Đầu óc không thích 
làm việc. Nếu quý vị quá khắt khe, nó sẽ phản đối: “Tôi không thích 
như vậy. Tôi muốn được vui vẻ, tôi muốn ra ngoài chơi, tôi muốn 
nghe nhạc, muốn uống cà-phê với bạn bè. Tôi không muốn ngồi 
đây.”

         Cho nên quý vị hãy làm cho đầu óc mình thoải mái. Mời 
vài người bạn thân hay đồng tu đến nhà chơi. Hoặc quý vị đến nhà 
họ, uống cà-phê, nói chuyện hay cùng nhau làm việc gì đó trước, 
sau đó mới ngồi thiền với nhau như là một phần của trò chơi, một 
phần của cuộc vui. Ban đầu quý vị hãy chơi trò đó. Sau này quen 
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rồi thì không cần chơi nữa. Ngồi chỗ nào quý vị cũng sẽ cảm thấy 
dễ chịu.

    Trước tiên hãy để cho đầu óc được thư thái. Thông thường 
đa số quý vị đều muốn nhanh chóng thành Phật, cho nên mới nảy 
sinh nhiều vấn đề. Đầu óc và linh hồn của chúng ta tranh đấu. 
Linh hồn muốn thiền; đầu óc lại muốn vui chơi. Cho nên thỉnh 
thoảng quý vị có thể tự thưởng cho đầu óc, chẳng hạn như sau khi 
thiền tốt thì tự thưởng cho mình một món ăn mà mình yêu thích. 
Ði chơi, đi thăm bạn gái; làm điều gì vui vẻ sau đó. Đầu óc sẽ biết 
rằng: “À, như vậy tốt.” Hãy huấn luyện đầu óc như quý vị huấn 
luyện chó vậy. (Mọi người cười.) Quý vị biết cách dạy chó mà. 
Khi chú chó làm chuyện gì tốt thì được quý vị thưởng. Ðó là cách 
để chú chó ngày càng trở nên dễ bảo hơn.

  Ðầu óc chúng ta đôi khi cũng rất rắc rối. Nếu thật sự đôi 
khi quý vị không muốn ngồi thiền thì quý vị khoan hãy thiền. 
Ðừng ép buộc mình nhiều quá. Hãy đi làm chuyện gì khác như 
chạy bộ, tập thể dục. Khi đã thấm mệt, tự nhiên quý vị sẽ muốn 
tọa thiền. Lúc này đầu óc sẽ không làm phiền quý vị nữa. Thật 
ra, vấn đề đó xảy ra khi quý vị cô đơn, đôi khi đầu óc rất hay gạt 
chúng ta. Nếu không có người khuyến khích hoặc hướng dẫn, 
chúng ta không thể tiếp tục tiến bước. Bởi vậy quý vị cần một 
người thầy, cần bạn bè và đồng tu. Khi đó quý vị có thể chia sẻ 
với họ những khó khăn của mình, đôi khi họ có thể giúp quý vị.

  Cho nên hãy cố gắng tham gia cộng tu càng nhiều càng 
tốt. Quý vị có thể chia sẻ với đồng tu những khó khăn của mình. 
Kết bạn với họ, mời họ tới nhà dùng trà, cà-phê hay quý vị có thể 
viếng thăm họ. Thỉnh thoảng quý vị hãy cùng nhau đi chơi, đi 
xem phim hoặc làm gì đó, để việc ngồi thiền trở thành một phần 
của tình bạn và là một niềm vui. Điều này cần thiết đối với một số 
người lúc khởi đầu. Quý vị phải xác định điều đầu óc mình muốn. 
Rồi thưởng cho nó một chút. Đừng quá nghiêm khắc với đầu óc. 
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   Có người không cần phải làm như vậy. Họ thích thiền 
cho nên việc ngồi thiền đối với họ thật dễ dàng. Tuy nhiên, đôi 
khi thiền đến một giai đoạn nào đó, chúng ta bị mắc kẹt. Tự 
nhiên cảm thấy không muốn thiền nữa, không muốn làm vậy 
nữa. Chúng ta cảm thấy chán làm Phật (chúng sinh khai ngộ) 
và những điều tương tự như vậy. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Về 
sau, khi quý vị có bạn, đọc một vài quyển sách tâm linh, nghe 
vài cuốn băng thuyết pháp, thậm chí đọc cả kinh điển Phật giáo, 
có thể việc đó hơi quá, đọc một số quyển sách thời nay nói về 
sinh tử, về thiền định và những thể nghiệm thiên đàng của những 
người khác, khi đó quý vị sẽ cảm thấy thôi thúc muốn có được 
những thể nghiệm giống vậy, cho nên quý vị sẽ nỗ lực nhiều hơn.

   Chúng ta phải tìm ra phương cách làm việc cho phù hợp 
với nhịp độ sống, hợp với phong cách, lối suy nghĩ và thói quen 
của chúng ta. Thói quen rất khó thay đổi. Hãy thay đổi dần dần 
nếu chúng ta không thể thay đổi nhanh được.
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Mục Ðích Của Thiền Ðịnh
 - Nhận Thức Bản Lai Diện Mục 

và Thỏa Niềm Chân Phúc Nội Tại

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 19 tháng 6 năm 1995 (VIDEO#481) 

(nguyên văn tiếng Anh)
 

 Thật ra, khi quá hạnh phúc hoặc quá phiền não, quý vị rất 
khó thiền. Ðó là lý do tại sao quý vị phải luôn cố gắng giữ trạng 
thái quân bình, đừng để cảm xúc thái quá, đến độ quên rằng hạnh 
phúc đích thực là ở bên trong. Thật sự là như vậy!

     Bất luận chúng ta yêu thương ai đó nhiều bao nhiêu hay 
được người khác yêu thương nhiều đến mức nào, một ngày nào 
đó họ cũng sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Rồi chúng ta sẽ bị 
tổn thương. Có thể do chúng ta hiểu lầm hay sự thật là như vậy. 
Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy đau lòng. Ngay cả đối với chồng 
con của chúng ta, nếu thật sự muốn được họ yêu thương, chúng 
ta cũng phải làm việc như người làm suốt 24 tiếng mỗi ngày, phải 
thỏa mãn mọi mong muốn của họ. Khi đó họ sẽ hạnh phúc và có 
thể sẽ gắn bó với chúng ta. Nhưng điều này cũng không đảm bảo.

    Nhiều lúc con cái cũng làm cha mẹ phiền lòng, vì chúng 
hiểu lầm cha mẹ hoặc muốn cha mẹ luôn ở bên cạnh và dành trọn 
thời gian cho chúng. Nhưng đôi khi, nếu cha mẹ không thể đáp 
ứng thì chúng sẽ tỏ ra bất cần. Cho nên, ngay cả con cái có lúc 
cũng tạo rất nhiều đau khổ cho cha mẹ. Thỉnh thoảng vợ chồng 
cũng làm khổ nhau do đòi hỏi quá nhiều hoặc thậm chí chỉ do 
những ước muốn nhỏ nhoi.



   . 121Chương 3 Gia Trì Cho Chính Mình Bằng Bảo Vật Võ Giá - Thiền Định

    Dù vậy, cũng không dễ thỏa mãn những đòi hỏi này. Ví 
dụ, hôm nay có ai đó yêu thương quý vị, rồi quý vị mong ngày 
mai họ cũng dành tình cảm cho quý vị như vậy hay thậm chí 
dành nhiều hơn thế nữa. Nhưng ngộ nhỡ ngày mai có chuyện gì 
đó xảy ra, họ sẽ khó chịu, buồn bã và không muốn nói chuyện 
với quý vị. Có thể không phải do lỗi của quý vị. Nhưng quý vị 
nói: “Nếu anh không quan tâm đến tôi, tại sao tôi phải quan tâm 
đến anh?” Cả hai cùng nói như vậy, rồi quý vị chia tay hay ít ra 
tình cảm cũng bị rạn nứt. Rồi phải mất biết bao nhiêu thời gian để 
hòa giải hoặc sẽ không bao giờ hàn gắn lại được. Ðôi khi ngay cả 
những chuyện nhỏ nhặt cũng làm cho hai người xa cách và bị tổn 
thương thật nhiều. Không thể không bị tổn thương. Nếu quý vị 
không làm tổn thương nhau thì không sao. Nhưng thường sẽ rất 
đau lòng.

    Thật ra, nếu chúng ta thực sự nương vào hạnh phúc bên 
trong thì chúng ta sẽ có được tất cả. Rồi chúng ta sẽ không bao 
giờ bị thất vọng hoặc phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nếu có ai đến 
thì tốt, nếu họ không đến cũng không sao. Tâm chúng ta cũng 
không cảm thấy bị tổn thương hay đau khổ.

    Cho nên tất cả những khổ đau, phiền não và bất hạnh không 
phải đến từ bên ngoài hay từ những người khác, mà đến từ sự vô 
minh bên trong của chúng ta. Chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào mọi 
chuyện và người khác, để rồi thất vọng. Cho nên, nguồn chân phúc 
duy nhất đến từ bên trong chúng ta. Bất cứ khi nào quý vị ngồi thiền, 
hãy cố gắng tiếp xúc với nguồn chân phúc đó. Vì bản thân quý vị, vì 
niềm hạnh phúc, sự mãn túc và hài lòng của chính quý vị mà quý vị 
phải luôn luôn cố gắng tiếp xúc với trung tâm hạnh phúc này ở bên 
trong. Ðó là nơi chứa đựng lực lượng Minh Sư. Ðó là nơi thị hiện tất 
cả những phép mầu trong vũ trụ. Ðó là nơi xuất phát của tất cả lòng 
từ bi, bác ái. Ðó là nơi mà tất cả những phẩm chất chân, thiện, mỹ 
tiềm ẩn đang chờ quý vị khám phá.
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   Bằng không, sớm hay muộn chúng ta đều sẽ vãng sinh, 
rồi linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu, có ai màng? Ít ra khi còn sống, 
chúng ta cũng phải sống một đời người đầy ý nghĩa. Chúng ta 
nên hạnh phúc và tiếp tục vui hưởng cuộc sống. Bởi vì sống như 
vậy mới xứng với ngôi vị con người, chúng sinh cao đẳng nhất 
trong muôn loài nơi địa cầu này. Chúng ta đứng đầu trong mọi 
tạo vật. Không biết liệu chúng ta đã chiếm vị trí cao nhất trong vũ 
trụ hay chưa.

   Có lẽ là chưa, nhưng ít ra chúng ta cũng đứng đầu trong 
mọi tạo vật nơi đây. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục sống cuộc đời 
cao quý, xứng đáng với nhân phẩm con người; luôn can đảm, 
sáng suốt và hoan hỷ, nhất là khi chúng ta đã có kho tàng bên 
trong mà lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng được. 

   Mục đích duy nhất của thiền định là giúp chúng ta nhận 
biết chính mình và hiểu rõ niềm chân phúc. Tuy nhiên, không 
phải vì Minh Sư nói như vậy rồi quý vị phải vâng lời Ngài, mà 
quý vị phải hiểu điều này có ích cho quý vị. Quý vị phải biết điều 
này tốt cho quý vị, chứ không phải cho Minh Sư. Minh Sư không 
cần điều đó. Tôi không cần. Nếu quý vị không muốn thiền thì 
thôi. Ðó là cuộc đời của quý vị. Tôi không thể kiểm soát quý vị 
và tôi cũng không muốn. Nếu quý vị kiểm soát ai thì quý vị sẽ bị 
ràng buộc với người đó. Giống như cảnh sát và phạm nhân, cả hai 
đều bị còng vào nhau. Người cảnh sát luôn phải trông chừng tù 
nhân.

   Tôi không muốn ở vào vị trí đó. Cho nên bất kỳ điều gì 
tôi nói đều tốt cho quý vị, nếu thấy hợp lý thì quý vị nghe theo. 
Không phải vì tôi ép buộc quý vị hay vì bất cứ điều gì. Biết được 
bí quyết này là một vinh dự, một đặc ân, một điều may mắn nhất 
trong đời. Ðây không phải là sự ép buộc, không phải để trả giá 
hoặc xem đó như một trọng trách. Ðó là quyền lợi cao quý nhất 
trong tất cả mọi quyền lợi, điều may mắn nhất trong tất cả mọi 
điều may mắn, qua hàng ngàn, hàng triệu kiếp chúng ta mới được 
hướng dẫn con đường giải thoát khỏi mọi trầm luân khổ ải một 
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cách dễ dàng. Nên quý vị hãy ngồi thiền. Tất cả chỉ có vậy thôi. 
(Mọi người vỗ tay.)

   Đôi khi, tôi làm việc đến khuya, có khi đến tận 12 giờ 
đêm hoặc 1, 2 giờ sáng, nhưng tôi vẫn ngồi thiền trước khi ngủ. 
Ngoài tất cả những bổn phận và trách nhiệm trong đời, tôi luôn 
mong muốn được ngồi thiền. Tôi không bao giờ cảm thấy rằng 
tôi không nên ngồi thiền hay ngồi thiền thật là nhàm chán. Không 
bao giờ tôi cảm thấy như vậy! Ngồi thiền là một niềm vui, là 
nguồn thư giãn, là cách để bổ sung năng lực, ngay cả về phương 
diện thể chất.

     Tôi không nói về chuyện thành Phật hay chuyện gì khác. 
Nếu không tọa thiền, quý vị không thể lấy lại sức lực sau cả ngày 
dài mệt mỏi và đủ thứ áp lực tinh thần từ những khía cạnh phủ 
định của xã hội. Cho nên đừng than phiền với tôi rằng quý vị mệt 
mỏi, rằng quý vị thế này, thế kia. Đó là do quý vị thiền không đủ 
nên mới như vậy. Ðó là cái giá quý vị phải trả. Ban đầu, có thể 
quý vị cảm thấy bất an. Nhưng ngồi thiền càng nhiều, quý vị càng 
nhận thấy đây chính là pháp môn cứu cánh duy nhất. Bây giờ dù 
có người cho quý vị cả triệu Mỹ kim để đổi lấy Minh Sư hay pháp 
môn này, quý vị cũng sẽ từ chối. Quý vị sẽ không bao giờ chấp 
thuận. Bởi vì quý vị đã biết, quý vị không thể dối lòng. Quý vị 
không thể nói dối và cho rằng đây không phải là pháp môn thích 
hợp đối với quý vị. Dù quý vị ngồi thiền rất dở, quý vị cũng biết đó 
là lỗi của quý vị. (Sư Phụ và mọi người cười.) Quý vị thật sự biết 
điều đó. 

   Khi đã suy ngẫm thấu đáo, quý vị sẽ nhận ra rằng Pháp 
Môn Quán Âm chính là con đường duy nhất, có phải vậy không? 
Được rồi. Chúng ta dừng tại đây, kết thúc, không tranh luận nữa, 
không “nhưng”, “dù vậy” hay “tuy nhiên” gì nữa. Chỉ có vậy 
thôi. Ðây là nhận thức bên trong và chúng ta biết vậy. Ðó là chân 
lý duy nhất. Cho nên, nếu quý vị biết điều đó rồi quý vị sẽ thấu 
hiểu. Tôi không cần nói gì với quý vị.
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Cống Hiến Xuất Phát Từ Trong Tâm
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu

 tại Trung tâm Luân Ðôn,  Anh quốc, 
ngày 10 tháng 3 năm 1998 (VIDEO#631) 

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, nếu muốn tiến bộ nhanh hơn, con phải 
thiền nhiều hơn nữa, vậy thật ra con phải thiền bao nhiêu nữa 
mới có thể đạt được điều đó?
Sư Phụ: Quý vị phải xem khả năng của mình làm được bao 
nhiêu hoặc quý vị muốn ngồi thiền bao lâu. Ngoài ra, không phải 
chỉ có ngồi thiền là đủ, sự tiến bộ còn phụ thuộc vào lòng thành 
tâm và đức tin của quý vị. Lòng thành tâm nói rằng: “À, tôi thật 
sự chỉ muốn điều này thôi.” Trong lòng ước muốn và đó là một 
dạng thiền định. Chứ không phải chỉ ngồi đó không thôi.
Vấn: Thưa Sư Phụ, trong đời sống thường nhật, cách chúng ta 
giải quyết và nhìn nhận sự việc có giúp gì cho chúng ta không?
Sư Phụ: Có, có chứ. Cách chúng ta nhìn nhận sự việc và buông 
bỏ. Những chuyện này chúng ta không bao giờ có thể nói hết 
được, nhưng mỗi người có con đường riêng để đến với Thượng 
Ðế. Nhanh hơn hay chậm hơn, đó là sự lựa chọn của họ. Quý vị 
không thể ra lệnh cho con tim của quý vị phải làm gì; tôi cũng 
vậy. Có hoặc không có mà thôi. Một ngày nào đó, khi quý vị đã 
quá chán chường, mệt mỏi với thế gian này, với những sự giả dối 
và ảo tưởng, lúc đó quý vị sẽ nhất tâm tu hành. Không cần biết 
quý vị tọa thiền bao lâu, nhưng quý vị nhất tâm tu hành. Trong 
thâm tâm, quý vị luôn luôn ở cùng với Thượng Đế. Ðó mới chính 
là thiền và rồi thiền định trở nên rất dễ chịu đối với quý vị. Lúc 
bấy giờ quý vị biết rằng mình đã thành tâm cống hiến. Còn trước 
đó cho dù quý vị có cố gắng thật nhiều để cống hiến, nhưng cũng 
chỉ là cố gắng mà thôi. Đó là điểm khác biệt!
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Quán Tưởng Về Thượng Ðế Là Tốt Nhất

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 25 tháng 9 năm 1991 (VIDEO#152) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 Như quý vị đã biết, tư tưởng rất quan trọng và vô cùng 
mạnh mẽ, tượng trưng cho sự hiện hữu và phẩm tánh của Thượng 
Ðế. Cho nên trong lúc quý vị tọa thiền hoặc nhớ tới Thượng Ðế, 
tư tưởng của quý vị sẽ trở nên thánh thiện, trong sáng và vô điều 
kiện. Vì vậy chúng ta không tạo ra bất cứ điều xấu nào, chúng ta 
chỉ tạo ra từ trường thánh thiện và một lực lượng gia trì mạnh mẽ. 

      Cho nên, khi lực lượng gia trì và lực lượng của ý nghĩ này 
tỏa ra chung quanh, bao trùm môi trường sống của chúng ta, rồi 
cứ thế lan tỏa dần thì những người khác cũng trở nên thánh thiện, 
tu hành, rồi họ phát ra cùng một tư tưởng, sức gia trì và lực lượng 
tương tự. Vì đồng thanh tương ứng, những lực lượng này thu hút 
lẫn nhau và trở nên rất mạnh, có thể đánh đuổi mọi tà ma, mọi 
ảnh hưởng phủ định trong thế giới này.

     Ðó là cách giúp thế giới trở nên thanh tịnh và ngày càng 
tiến bộ. Ðồng thời cũng là cách để quý vị giúp thế giới mà không 
cần phải ra ngoài thuyết pháp hay làm những việc thiện nguyện. 
Đương nhiên khi ra ngoài thuyết giảng, dù chỉ nhất thời, chúng 
ta mang một ít từ trường thanh cao ở bên trong đến với tâm hồn 
thính chúng, nâng họ lên một khoảng thời gian, rất lâu hoặc mãi 
mãi. Có thể khi những người này về nhà đem từ trường ấy theo 
họ, từ trường đó sẽ trưởng dưỡng họ và họ trở nên kiên định trong 
từ trường thánh thiện này. Rồi họ cũng trở nên thánh thiện - trong 
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sáng và vững vàng. Nhưng phải là một người có nhiều lực lượng 
mới làm được như vậy. Nếu không, chúng ta sẽ không ảnh hưởng 
được người khác, trái lại sẽ bị họ ảnh hưởng. Bởi vì phần đông - 
đa số - nhiều đầu óc hơn cộng lại, còn chúng ta thì đơn độc. Nếu 
không đủ mạnh để chế ngự những đầu óc kia thì chúng ta sẽ lâm 
nguy và bị họ nhấn chìm. 

   Tuy nhiên, chúng ta không cần phải làm như vậy. Chúng 
ta có thể ngồi ở một góc hoặc nơi yên tĩnh nào đó trong phòng 
ngủ rồi phát ra những tư tưởng thiện lành, những chấn động 
tốt, lực gia trì mạnh mẽ cho thế giới và vũ trụ nói chung. Do đó, 
chúng ta phải tọa thiền để thanh tịnh hóa tư tưởng.

    Mỗi khi nhớ tới Thượng Ðế và niệm Hồng Danh, chúng 
ta được ban cho sự thanh khiết, thánh thiện và lực gia trì. Những 
ai có cùng ý thức hệ, cùng đẳng cấp với chúng ta, sẽ hợp nhất 
với chúng ta vào thời điểm đó. Chúng ta sẽ được tăng cường lực 
lượng, gia tăng năng lực khẳng định để thanh tịnh hóa và cải biến 
thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, giúp những người cùng chí 
hướng với chúng ta tăng thêm sức mạnh, giúp những người tiếp 
xúc với tư tưởng và sự hiện diện của chúng ta có thêm lực lượng 
để thăng hoa chính họ. Ðó là phương cách tốt nhất để chúng ta 
giúp đỡ thế giới. 

    Ðương nhiên, khi giúp đỡ thế giới là chúng ta giúp đỡ chính 
mình, bởi vì chúng ta đang sống trên địa cầu này. Bầu không khí 
càng trong lành, càng tốt cho chúng ta, không phải chỉ tốt cho riêng 
người láng giềng. Thành ra, khi giúp đỡ người khác chính là chúng 
ta giúp đỡ bản thân mình. Cho nên, lúc nào quý vị cũng phải phát ra 
tư tưởng thanh tịnh, tình thương vô điều kiện và thiện ý; luôn luôn 
giữ như vậy mà không mong cầu báo đáp. Ðây là cách tốt nhất. Cho 
dù chưa đạt tới đẳng cấp thánh nhân, Bồ Tát hay đẳng cấp của Phật, 
nhưng ít nhất chúng ta cũng nên giữ mình thanh tịnh, không cho 
phép những lực lượng phủ định chung quanh ảnh hưởng. Bởi vì 
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ở thế giới này, nhiều người không chịu rèn luyện những phẩm 
chất cao thượng này, họ không thật sự có đức tin nơi Thượng Ðế, 
họ luôn nghĩ những điều phủ định, khiến môi trường sống bị ô 
nhiễm bởi những suy nghĩ, hành động và ngay cả lời nói của họ. 

   Nếu không được che chở bởi một tấm chắn mầu nhiệm, 
bởi sự bảo vệ tinh thần của chính mình, bởi sự trong sạch và thiện 
ý của mình, chúng ta sẽ bị nhấn chìm bởi những lực lượng phủ 
định lớn mạnh chung quanh. Vì vậy, chúng ta luôn luôn phải 
niệm Hồng Danh, những danh hiệu đã được vị Minh Sư truyền 
lực lượng trong lúc thọ Tâm Ấn. Cái đó chúng ta gọi là dòng tâm 
linh hay mạch pháp. Nếu không có mạch pháp hay dòng tâm linh 
này, chúng ta chỉ lặp lại Hồng Danh như những ngôn từ vô nghĩa, 
không có lực lượng. 

   Điều này quả đúng như vậy. Giống như sự giàu có về 
vật chất. Một người không có tiền thì làm sao có thể cho người 
khác tiền. Cho dù có ký ngân phiếu thì cũng chỉ là một tấm ngân 
phiếu vô giá trị vì không được bảo chứng, không có trương mục 
trong ngân hàng để bảo chứng. Tương tự như vậy, khi một người 
chưa đạt đại khai ngộ thì không thể truyền lực lượng tâm linh 
cho người khác, cũng như không thể làm sống dậy lực lượng 
tâm linh trong họ. Dù vô hình nhưng lực lượng tâm linh vẫn luôn 
hiện hữu. Lực lượng phải hiện hữu để giúp Minh Sư hoặc thánh 
nhân thức tỉnh lực lượng nội tại này trong mỗi người, lực lượng 
tâm linh vốn có của con người. Bằng không, củi không thể bỗng 
nhiên ở đó rồi tự phát ra lửa. Mặc dù lửa phát ra từ củi, nhưng vẫn 
cần có mồi lửa hoặc một thanh củi khác để làm cho thanh củi này 
bén lửa hay làm bùng lên ngọn lửa trên thanh củi đó. 

  Tương tự như vậy, Minh Sư là người đã phát triển lực 
lượng tâm linh của chính Ngài, nên có thể ảnh hưởng tới hàng 
ngàn, hàng triệu người, bao trùm khắp càn khôn vũ trụ. Minh Sư 
càng khai ngộ, thì tầm ảnh hưởng càng lớn. Chúng ta có thể nhận 
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biết được điều này bằng cách tiếp xúc trực tiếp với vị Minh Sư 
đó. Khi ở bên một vị Minh Sư, chúng ta cảm thấy rất bình an. 
Ngược lại, nếu ở gần người khác, một số người có đầu óc gian tà 
hoặc độc ác, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng bất an và lo sợ. Ðây là 
ảnh hưởng vô hình của con người bên trong mà chúng ta không 
thể diễn tả, nhưng có thể cảm nhận được. 

   Do đó, chúng ta hãy cố gắng sống theo chuẩn mực của 
một vị Minh Sư. Hãy tọa thiền, cố gắng tịnh hóa tư tưởng của 
mình. Ý nghĩ tốt nhất là không nghĩ gì cả. Cho nên, chỉ cần niệm 
Hồng Danh của Thượng Ðế là đủ. Ðó chính là ý nghĩ tốt nhất, rất 
trung hòa, rất thiêng liêng và rất nhiều lực lượng. Lúc đó, quý vị 
không cần phải sử dụng đến đầu óc như bình thường, đầu óc thế 
gian. Bởi vì cho dù có nghĩ tốt cách mấy, đôi khi chúng ta cũng 
vẫn bị ràng buộc bởi những tập tục của quốc gia, bởi những lề lối 
của phần đông mọi người và kể cả trào lưu của xã hội. 

  Vì vậy, ý nghĩ tốt nhất là nghĩ về Thượng Ðế. Bởi vì 
Thượng Ðế là tối cao, là vạn năng. Thượng Ðế có thể làm mọi 
việc. Như vậy nghĩa là lúc đó chúng ta nương vào Thánh ý. Ðể 
Thượng Ðế điều hành vũ trụ thì chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi.
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Nếu chúng ta luôn ở trên thiên đàng và luôn là Thượng Đế, thì 
chúng ta sẽ không nhận thức được rằng chúng ta chính là 
Thượng Đế. Vì vậy, chúng ta phải hạ xuống đẳng cấp vật chất 
này mới có thể tìm lại bản tánh vĩ đại của mình. Đó là sự lựa 
chọn và cũng là lý do chúng ta đến đây.

                          ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Việc tọa thiền hai tiếng rưỡi mà quý vị đầu tư mỗi ngày sẽ có hiệu quả 
rất lâu dài, đến hàng ngàn năm, bởi vì khi quý vị bước vào khoảng vô 
tận trong lúc thiền, thời gian sẽ ngừng trôi. Không phải chỉ có hai tiếng 
rưỡi, mà là hàng ngàn năm, hàng thiên niên kỷ tiến hóa, phát triển. Lúc 
đó, quý vị bước vào một khoảng thời gian và không gian hoàn toàn 
khác. Nhờ vậy mà quý vị được bổ sung năng lực và được đổi mới.                            

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Làm Cách Nào 
Để Tạo Thói Quen Dậy Sớm Thiền

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Aukland, New Zealand, 
ngày 27 tháng 4 năm 2000 (VIDEO#686) 

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con có thể làm gì để đảm bảo được giờ 
thiền nếu con không có đủ thời gian trong ngày?
Sư Phụ: Quý vị không thức dậy nổi hay sao? Tôi cũng vậy. Ðâu 
có ai muốn thức dậy khi đang yên vị trên chiếc giường ấm áp, 
nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng. Giả sử quý vị có công việc 
và phải dậy sớm để đi làm, thì quý vị cũng phải dậy thôi. Vì hai 
ngàn Mỹ kim mỗi tháng mà quý vị có thể thức dậy lúc 5 giờ sáng. 
Nhưng vì Thượng Ðế quý vị lại không thể! Vậy tôi phải làm sao 
đây? Quý vị phải đặt ưu tiên cho mình, cố gắng dậy sớm hơn 
thường lệ một chút, rồi dần dần sẽ quen.

      Tôi lấy ví dụ, nếu quý vị không thể thức dậy lúc 3 giờ 
sáng, thì khoan hãy dậy. Nếu bình thường quý vị dậy đi làm lúc 
5 giờ, thì ngày đầu tiên hãy cố gắng thức dậy lúc 5 giờ kém hai 
mươi hay 5 giờ kém mười, thậm chí 5 giờ kém năm cũng được. 
Ngày hôm sau hay tuần sau thức dậy lúc 5 giờ kém mười, để cho 
mình quen dần với thời gian biểu đó, rồi tự thưởng cho mình thật 
xứng đáng. Hãy tự nói với chính mình rằng: “Nếu hôm nay thức 
dậy sớm, ta sẽ thưởng cho ngươi một chiếc bánh bagel to gấp đôi 
hoặc thêm một ly cà-phê.” Ðầu óc thích cái gì thì quý vị thưởng 
cho nó cái đó.

     Quý vị cũng phải yêu thương bản thân bởi vì dù sao 
chúng ta cũng chỉ có một thân thể này và nhiều khi chúng ta 
cũng đã quá mệt mỏi. Quý vị làm việc cực nhọc tám hay mười 
giờ đồng hồ mỗi ngày chỉ để cho bộ máy này hoạt động. Rồi đôi 
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khi còn phải quan tâm đến những công việc khác như vợ con, cha 
mẹ, bạn bè, láng giềng, thân quyến, v.v... Chúng ta thật sự đã đòi 
hỏi thân thể này quá nhiều.

    Cho nên, nếu thực sự quý vị không thể dậy sớm thiền 
được thì hãy tha thứ cho mình. Ðừng quá khắt khe với bản thân 
mà hãy từ từ rèn luyện. Hãy hạn chế xem truyền hình, đi ngủ sớm 
hơn một chút để có thể thức dậy sớm. Những sinh hoạt nào quý 
vị làm quá nhiều trước đây để tiêu khiển thời giờ khi cảm thấy 
buồn chán thì bây giờ hãy dùng thời gian đó để nhận biết Thượng 
Ðế. Quý vị chỉ cần sắp xếp thời giờ là được. Tôi cũng rất bận rộn. 
Quý vị không tin nổi đâu; tôi ngồi đây trông xinh đẹp thế này, 
nhưng thật ra tôi rất bận rộn. Đôi khi, thức dậy sớm cũng rất khó 
khăn đối với tôi. Quý vị phải đặt đồng hồ báo thức. Ðôi khi cần 
phải làm như vậy.

      Truyền thống Ấn Ðộ thời xưa, có một vị thánh có thể thức 
suốt đêm, nhưng ngài lại ngủ ngồi thay vì ngủ nằm; cho nên ngủ 
ngồi hay ngủ nằm cũng như nhau thôi. (Mọi người cười.) Ðồng tu 
chúng ta cũng vậy. Khi tham dự bế quan, họ ngồi đó trông có vẻ rất 
tinh tấn nhưng mỗi người mỗi tư thế. (Sư Phụ khôi hài gục đầu qua 
một bên diễn tả điệu bộ của người ngủ gật.) Không sao. Quý vị hãy 
cố gắng hết sức, đó mới là điều quan trọng. Vị thánh này ở Ấn Ðộ 
có mái tóc dài giống tôi, rồi ngài cột tóc lên trần nhà. Tôi không đùa 
với quý vị đâu! Về sau ngài đắc Đạo bởi vì ngài đã nỗ lực rất nhiều. 
Ngài cột tóc lên trần nhà nên mỗi khi gục đầu xuống là: “Ôi! Ui 
da!” (Mọi người cười.)

     Không phải tôi bảo quý vị phải để tóc dài hay làm giống 
như vậy. Nhưng hãy tìm cho mình một phương cách thích hợp. 
Ví dụ, để thức dậy sớm ban đầu tôi phải để một bình nước đá bên 
cạnh. Khi chuông đồng hồ reng, tôi với tay lấy một ít nước đá tạt 
vào mặt: Ồ! Nước đá chảy xuống, thấm ướt cả quần áo nên chỉ 
còn cách nhảy ra khỏi giường. 
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    Quý vị không cần phải làm như vậy; quý vị có cách riêng 
của mình. Nhưng mỗi khi muốn làm việc gì, quý vị sẽ làm được. 
Hãy tin rằng quý vị có thể làm được bởi quý vị là Thượng Ðế. 
Không có gì mà Thượng Ðế không làm được. Chỉ cần nhớ rằng 
Thượng Ðế ngự ở bên trong quý vị. Đừng nghe theo lời của 
đầu óc; đầu óc chỉ là một chiếc máy điện toán. Ðầu óc bảo quý 
vị rằng: “Thôi, đi ngủ thôi. Ngủ rất tốt cho quý vị.” Nhưng đó 
không phải là tiếng nói của Thượng Ðế. Tiếng nói của Ngài tiềm 
ẩn bên trong.
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Buổi Sáng 
Là Thời Gian Tốt Nhất Để Thiền

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Aukland, New Zealand,
 ngày 27 tháng 4 năm 2000 (VIDEO#686) 

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Thưa Sư Phụ, tại sao thiền buổi sáng lại quan trọng?
Sư Phụ: Quý vị có thể thiền bất kỳ lúc nào. Nhưng vào buổi 
sáng, phần đông mọi người vẫn đang nghỉ ngơi nên hãy còn yên 
tĩnh, khoảng từ 3 đến 6 giờ sáng, khi đó mọi người vẫn còn ngủ: 
không xe cộ, không tiếng ồn, không trẻ con hay tiếng chuông 
điện thoại. Đầu óc của quý vị sau một đêm nghỉ ngơi cũng lắng 
dịu và cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hoạt động. Cho nên quý vị có 
thể ngồi thiền và nhập định dễ hơn, nghĩa là nhập Niết Bàn càng 
nhanh hơn. Nếu ngồi thiền ở nhà thì càng tốt hơn nữa. Bởi vì khi 
ở nhà quý vị cảm thấy bình tâm, yên ổn và an định hơn. 

       Buổi sáng là thời gian thiền tốt nhất. Nhưng không có 
nghĩa là bắt buộc quý vị phải thiền vào buổi sáng. Tôi thiền bất cứ 
lúc nào: khi trên xe buýt, khi đi xe hơi. Ðồng tu của chúng ta cũng 
thiền ở bất cứ nơi nào, ngoại trừ lúc họ đang lái xe, quý vị đừng 
thử nhé. (Mọi người cười.)
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Tận Dụng Thời Giờ Ðể Thiền
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi hội thảo truyền hình 

với đồng tu tại Trung tâm Boston (DVD#763)
ngày 28 tháng 9 năm 2002 (nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con cố gắng hết sức để thiền hai tiếng rưỡi 
mỗi ngày như đã hứa, nhưng đôi lúc vì những sinh hoạt trong đời 
sống hàng ngày, con cảm thấy rất khó để ngồi thiền đủ giờ. Xin Sư 
Phụ cho con lời khuyên để giải quyết khó khăn này. 
Sư Phụ: Tôi có thể giúp gì cho quý vị đây? Quý vị than phiền là 
đời sống không cho phép quý vị thiền thì tôi phải làm sao đây, 
giết quý vị hay là giết mọi người chung quanh quý vị để quý vị 
có thời gian thiền? Dĩ nhiên cuộc đời là vậy, quý vị đừng để bị chi 
phối. Quý vị phải làm chủ đời sống của mình. Đừng để cuộc sống 
ràng buộc quý vị. Quý vị chỉ có một cuộc sống mà thôi, không 
biết được tương lai của mình sẽ ra sao, cho nên phải tu hành ngay 
từ kiếp này. Hãy cố gắng tranh thủ thời gian để tọa thiền. Hạn 
chế những điều không cần thiết như nói chuyện điện thoại, đọc 
báo, xem truyền hình, gặp gỡ bạn bè hay uống cà-phê; hãy thiền 
bất kỳ lúc nào có thể, dù chỉ năm hoặc mười phút. Bất cứ khi nào 
quý vị rảnh rỗi, hãy ngồi thiền. Hãy nỗ lực không ngừng! Quý vị 
không cần đợi đến lúc ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên gối thiền 
thì mới tính giờ. Bất cứ lúc nào quý vị thiền đều được tính. Chỉ 
cần nhắm mắt lại, tưởng nhớ Thượng Ðế rồi thiền. Hãy tận dụng 
giờ giải lao để thiền. Người Hồi giáo cầu nguyện năm lần mỗi 
ngày, trong khi tôi chỉ yêu cầu quý vị thiền một hoặc hai lần một 
ngày. Hãy ngồi thiền đi! Đừng bàn cãi nữa. 
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Bí Quyết Để Thiền Được Lâu
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, 

Formosa, ngày 13 - 18 tháng 2 năm 1989 (MP3#CR04) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Chúng ta nên làm gì nếu chúng ta muốn ngồi thiền được lâu 
mà không cảm thấy mệt? Bí quyết chính là bớt nói chuyện, đừng chú 
ý đến chung quanh, không để ý đến những chuyện tốt xấu của người 
khác và chỉ niệm Hồng Danh 24 giờ mỗi ngày. Nếu quý vị cảm thấy 
khó định khi quán âm thì niệm Hồng Danh vài phút trước khi quán 
âm tiếp. Nếu có bộ phận nào bị tê hay nhức mỏi, quý vị cũng đừng chú 
ý đến! Sau khi nhập định, quý vị sẽ có cảm giác như toàn thân không 
còn hiện hữu nữa. Do đó, đừng xoa chỗ này, gãi chỗ kia. Khi quán âm 
mệt rồi thì đổi tư thế sang quán quang. Đôi chân quý vị sẽ rất biết ơn, 
bởi vì chúng bị tê cứng, còn đầu thì căng sau tư thế quán âm vừa rồi. 
Khi đó, nếu đổi sang quán quang quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn 
nhiều. Vì vậy, quý vị nên luân phiên thay đổi giữa quán quang và quán 
âm, cả hai sẽ trợ giúp lẫn nhau, nhờ vậy mà quý vị có thể thiền được lâu 
mà không cảm thấy mệt. 

    Một số đồng tu có thể ngồi thiền suốt đêm. Ðó là vì họ luân 
phiên thay đổi quán quang và quán âm. Nhưng quý vị đừng thay đổi 
liên tục, cứ năm phút lại đổi tư thế, như vậy sẽ thành phản tác dụng. 
Quý vị cố gắng duy trì ngồi trong một tư thế càng lâu càng tốt. Thiền 
quán quang và quán âm sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Khi quán quang quá lâu, 
đôi khi quý vị cảm thấy mệt mỏi và tê nhức, lúc đó quý vị có thể đổi tư 
thế chuyển sang quán âm. Rồi quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cảm 
giác như có một cái gì đó để nương tựa. Bí quyết tọa thiền này không 
phải ai cũng biết.
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 Chúng Ta Chỉ Có Thể Giúp 
Thế Giới Qua Việc Tu Hành Tinh Tấn

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 12 tháng 4 năm 1992 (VIDEO#241)

(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Ngồi thiền tức là đổ xăng và sạc điện cho chiếc xe để nó có thể 
tiếp tục vận hành; cũng giống như chúng ta phải ăn mới có sức để tiếp 
tục làm việc. Nếu mỗi ngày chúng ta phải ăn uống đầy đủ để giữ cho 
cơ thể được khỏe mạnh và có thể tiếp tục làm việc, thì chúng ta cũng 
phải bổ sung lực lượng cho linh hồn để chúng ta có thể làm những việc 
vĩ đại. Tại sao chúng ta muốn làm những việc vĩ đại? Không phải vì 
chúng ta muốn danh lợi hay tự đề cao bản thân, mà vì chúng ta thấy có 
quá nhiều bất công trên thế gian này. Có người đau khổ đến tột cùng; 
có người không được hưởng những giá trị, thậm chí cả những phẩm 
cách căn bản của con người. Người đời đối xử với nhau rất vô tình vô 
nghĩa. Vì thế mà chúng ta muốn giúp thế giới. Nếu muốn làm điều 
đó, trước tiên chúng ta phải tự mình tu hành, siêng năng tu tập và 
nghiêm khắc với bản thân mình, rồi chúng ta sẽ biết phải làm gì. Bằng 
không, chúng ta không thể làm được gì ngay cả khi chúng ta mong 
muốn.
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Pháp Môn Quán Âm 
Là Bảo Vật Quý Giá Nhất
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Los Angeles, California,
 Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 1 năm 1999 (VIDEO#643) 
(nguyên văn tiếng Anh) 

 Tôi nói cho quý vị biết một sự thật, Pháp Môn Quán Âm 
chính là điều quý giá nhất mà chúng ta có được. Ðôi khi quý vị quên 
đi nhiều chuyện hoặc không biết làm cách nào để giải quyết một vấn 
đề hay giải đáp một nghi vấn nào đó; nhưng nếu quý vị dành thời gian 
để quán quang rồi quán âm một lúc, quý vị minh tường mọi việc rất 
nhanh. Ðó là lý do vì sao có câu: “Hãy tìm Thiên Quốc trước.” Quý 
vị hãy ngồi thiền! Ngồi thiền trước, rồi tất cả mọi điều khác sẽ theo đó 
mà đến. Còn nếu vào lúc đó, chúng không đến, điều đó có nghĩa là: 
“Tốt, quý vị không cần điều đó!” 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thành phố Mexico, 
Mexico, ngày 23 tháng 5 năm 1998 (VIDEO#627)

 (nguyên văn tiếng Anh)

 Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi do những khó khăn trong 
cuộc sống, mệt mỏi vì phải không ngừng tranh đấu trong việc sinh 
nhai, mệt mỏi vì tinh thần kiệt quệ, chúng ta chỉ cần ngồi xuống quán 
âm một lúc, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được pháp hỷ sung mãn luân 
chuyển bên trong linh hồn mình.

Lời Pháp Cam Lồ
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Sự Khác Biệt Giữa 
Thiền Định và Cầu Nguyện

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Aukland, New Zealand, 
ngày 27 tháng 4 năm 2000 (VIDEO#686)

(nguyên văn tiếng Anh) 
 

Vấn: Cầu nguyện có phải là thiền không? 
Sư Phụ: Phải, đó cũng là một kiểu thiền. Nhưng cầu nguyện chỉ 
là thiền một chiều. Chúng ta cầu xin Thượng Ðế: “Thượng Đế 
ơi, xin Ngài hãy làm điều này!” Nhưng chúng ta lại không nghe 
được những lời Ngài nói. Cho nên mới gọi là một chiều. Thiền 
định là sự câu thông hai chiều. Chúng ta bày tỏ với Thượng Ðế 
về những đau khổ, phiền muộn, hạnh phúc và cả lòng biết ơn 
của chúng ta đối với Ngài. Rồi sau đó Ngài sẽ chỉ cho chúng ta 
biết chúng ta nên làm gì. Giữa chúng ta và Thượng Đế có một 
mối liên hệ và câu thông với nhau. Cầu nguyện chỉ là lời nói của 
một người; chúng ta không nghe thấy Thượng Ðế trả lời. Nhưng 
trong lúc thiền, chúng ta có thể nghe thấy và nhận biết được. Ngài 
dẫn dắt chúng ta, dùng ánh sáng của hàng ngàn mặt trời rực rỡ 
bên trong soi sáng đời sống chúng ta, giúp chúng ta trở nên rực 
rỡ, huy hoàng, từ ái, trí huệ, khôi hài và xinh đẹp, cả bên trong 
lẫn bên ngoài. Đó chính là sự khác biệt giữa thiền định và cầu 
nguyện. 
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Chương 4  

Mắt Trí Huệ 
- Huyệt Đạo Huyền Bí Nhất 
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Huyệt Ðạo Huyền Bí Nhất
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Cape Town, Nam Phi, 

ngày 2 tháng 12 năm 1999 (DVD#676)
 (nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính xin Sư Phụ khai thị về mắt thứ ba và luân xa?
Sư Phụ: Mắt thứ ba là con mắt đích thực của bản thể chúng ta. 
“Khi mắt của ngươi là một, toàn thân ngươi sẽ ngập tràn ánh 
sáng.” Đó là con mắt thứ ba. Đa số chúng ta thường dùng mắt 
phàm để nhìn hiện thân của Thượng Ðế trong hình dáng vật chất. 
Nhưng nếu muốn thấy Thượng Ðế trong hình dáng phi vật chất 
thì chúng ta phải dùng con mắt tâm linh này, chúng ta gọi đó là 
con mắt thứ ba. Trong nhục thể này, sự câu thông giữa thiên đàng 
và địa cầu nằm tại trung tâm mắt thứ ba đó. Thật ra, đôi khi trong 
lúc thiền định, quý vị nhìn thấy con mắt đó, con mắt duy nhất, 
giống như mắt thường của quý vị, nhưng chỉ có một. Ðó gọi là 
mắt thứ ba, con mắt tâm linh, mắt trí huệ hay mắt thiên đàng. Bất 
kỳ tên gọi nào cũng đều mang ý nghĩa đó.

  Luân xa tim không phải nằm ngay nơi trái tim mà là 
trung tâm của năng lực vô hình nằm gần vùng tim. Giống như 
hào quang chung quanh thân thể quý vị, luân xa tim là hào quang 
ở vùng trái tim. Luân xa tim là vị trí để quý vị tập trung vào khi 
muốn gia tăng cảm xúc về điều gì đó, chẳng hạn như tình yêu hay 
ngay cả sân hận, bất kỳ điều gì. Ðó là lúc quý vị dùng trái tim. 
Nhưng nếu muốn nhận biết trí huệ, chúng ta phải tập trung vào 
luân xa trí huệ, đó là con mắt thứ ba. 

  Có nhiều luân xa khác nhau trong cơ thể chúng ta: Luân 
xa ở bàn chân, luân xa ở đầu gối, luân xa ở bộ phận sinh dục, luân 
xa ở vùng dạ dày hay đan điền, luân xa ở tim, luân xa ở cổ họng, 
luân xa ở đây (Sư Phụ chỉ tay vào mắt trí huệ) và luân xa ở đỉnh 
đầu. Khi muốn tìm kiếm điều gì thì quý vị tập trung vào luân xa 
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tương ứng. Nhưng nếu quý vị tập trung vào mắt trí huệ thì mọi 
thứ đều được tăng trưởng. Ðây là trung tâm của tất cả các luân xa, 
là tổng hành dinh của linh hồn. Nên khi tập trung vào đó, chúng 
ta sẽ trở nên tự tại và tăng trưởng trên mọi phương diện. Quý vị sẽ 
giàu tình thương hơn, hiểu biết hơn, ăn ngon miệng hơn, làm việc 
hiệu quả hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, giàu tính sáng tạo hơn, vẽ 
tranh đẹp hơn, v.v… Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.
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Nguồn Cội Vô Hình Của Trí Huệ 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Los Angeles, California, 

Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 10 năm 1999 (VIDEO#665) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 

Vấn: Kính xin Sư Phụ khai thị về điểm khác biệt giữa trí huệ 
trong mắt trí huệ, trí huệ trong trái tim với những tiếng vọng 
trong đầu óc.
Sư Phụ: Ðầu óc không có trí huệ. Đầu óc chỉ ghi lại những điều 
chúng ta gặp phải hàng ngày hoặc những thứ được nạp vào đầu 
óc. Ví dụ, mẹ của quý vị luôn miệng nhắc: “Con đừng ăn kem, 
bởi vì, bởi vì, bởi vì…” Nên mỗi lần nhìn thấy kem là đầu óc quý 
vị bắt đầu la lối, rồi quý vị không ăn, “… bởi vì, bởi vì, bởi vì...” 
Giống hệt một chiếc máy thâu âm.

   Trái tim cũng không phải là trung tâm trí huệ, mà là 
trung tâm cảm xúc. Bởi vậy mỗi khi yêu ai, quý vị thường nói: 
“Ồ! Ðó là vấn đề của con tim.” Trung tâm trí huệ là ở đây. (Sư 
Phụ chỉ tay vào giữa trán.) Vì chúng ta có thân thể vật chất nên 
tôi phải chỉ ra vị trí. Trung tâm trí huệ dĩ nhiên không nằm ở đó. 
Nhưng nếu quý vị còn thân thể vật chất này thì quý vị phải tìm 
trung tâm trí huệ ở đó. Có một vùng nhỏ ở giữa não bộ và đây 
chính là điểm khởi đầu. Rồi từ đó quý vị sẽ nhận ra quý vị là vô sở 
bất tại. Quý vị là trí huệ. Quý vị không cần phải tìm thêm trí huệ. 
Nhưng cũng phải khởi sự từ một điểm nào đó. Luân xa tim có 
một số chức năng khác nữa, không phải dùng để tìm trí huệ. Hơn 
nữa, trái tim đích thực không phải là trái tim thịt đang đập trong 
lồng ngực của quý vị.
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Cách Phát Triển Mắt Thứ Ba
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Honolulu, Hawaii, 

Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#343) 
(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính xin Sư Phụ khai thị về cách để phát triển mắt thứ ba? 
Sư Phụ: Con mắt thứ ba không cần phải phát triển, mắt thứ ba 
vốn có sẵn ở đó rồi. Chúng ta không thể phát triển những thứ phi 
vật chất. Mắt thứ ba chỉ là một cách diễn đạt; không đơn thuần là 
một con mắt! Thông thường chúng ta có hai con mắt với tầm nhìn 
giới hạn. Nhưng nếu chúng ta có con mắt kia, con mắt thứ ba, 
chúng ta có thể quan sát vạn vật trong toàn cõi vũ trụ. Nên được 
gọi là mắt thứ ba. Thật ra, linh hồn không cần mắt để nhìn, không 
cần tai để nghe, không cần bất kỳ giác quan nào để nhận thức. Ðó 
là Chân Lý tối cao, là nhận thức tối thượng, không cần đến bất kỳ 
công cụ vật chất nào. Đó là lực lượng của linh hồn, vị Vô Thượng 
Sư bên trong chúng ta, người biết rõ mọi thứ, thấu hiểu mọi điều 
và vô sở bất tại.

   Đó là điều chúng ta phải tìm kiếm. Bởi vì chúng ta là 
Đấng Vô Thượng Sư của toàn cõi vũ trụ, quý vị có thể tưởng 
tượng được quý vị vĩ đại nhường nào không, vậy mà bây giờ quý 
vị sống ra sao? (Sư Phụ thở dài.) Thành thử tôi rất lấy làm tiếc 
cho quý vị. Quý vị đến đây nghe tôi thuyết giảng, nhưng lẽ ra quý 
vị không cần làm vậy! Chúng ta đều bình đẳng, đều giống nhau 
và đều có cùng một lực lượng. Thậm chí quý vị cũng không cần 
sùng bái tôi; điều này thật đáng buồn. Quý vị sẽ hiểu được điều 
này khi quý vị chấp nhận những điều tôi nói, rồi quý vị sẽ biết 
những gì tôi biết, những gì Chúa biết, những gì Phật biết.
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Lời Pháp Cam Lồ 

                                                                       Mắt Vô Thượng
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại California, Hoa Kỳ, 

ngày 14 tháng 10 năm 1989 (VIDEO#101A) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 Nếu muốn thấy Bản Lai Diện Mục hay Phật Tánh của 
mình, chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác, bằng nhận thức khác. 
Chúng ta gọi con mắt này là mắt trí huệ, Phật nhãn, mắt thiên đàng 
hay người Công giáo gọi là độc nhãn. Chúa Giê-su nói: “Khi mắt của 
ngươi là một, toàn thân ngươi sẽ ngập tràn ánh sáng.” Hàm ý của câu 
nói này là gì? Chúng ta có nên nhập hai con mắt với nhau thành một 
giống như những người lé mắt không? Không phải vậy, nếu chúng ta 
làm theo cách này, chúng ta sẽ không thấy ánh sáng. Vì vậy, con mắt 
được đề cập trong kinh Phật, trong Thánh Kinh và trong những kinh 
điển khác không phải là con mắt phàm, mà là con mắt duy nhất bên 
trong trí huệ, bên trong đại dương tâm thức của chúng ta. Thật ra 
không có con mắt nào cả. Nhưng vì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả 
mọi thứ từ thiên đàng đến địa ngục, từ thế gian đến Phật quốc, nên 
chúng ta mới gọi đó là con mắt. Cho nên, để khai mở con mắt này, 
chúng ta cần một người hướng dẫn, cũng giống như khi muốn học lái 
xe, chúng ta phải tìm một người đã biết lái xe dạy cho chúng ta.  
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Nguồn Hạnh Phúc Vĩnh Hằng
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa,

 ngày 19 tháng 6 năm 1995 (VIDEO#481) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 Nguồn chân phúc ở ngay bên trong chúng ta. Nên mỗi 
khi tọa thiền, quý vị phải cố gắng tiếp xúc với nguồn chân phúc 
này. Nó chỉ là một trung tâm nhỏ bên trong não bộ. Trên phương 
diện vật chất, nó ở bên trong não bộ. Mỗi dây thần kinh nhỏ và 
mỗi trung tâm trong cơ thể đều có một trọng trách nhất định 
về tâm sinh lý, tình cảm và thể chất. Còn một trung tâm khác 
có nhiệm vụ tâm linh dành cho sự khai ngộ và hạnh phúc vĩnh 
hằng, đó là một trung tâm nhỏ ở giữa bộ não vật chất, từ chỗ này 
(Sư Phụ chỉ tay vào giữa trán) và chỗ này (đỉnh đầu) vào trong 
khoảng hai phần ba đầu. Ðó là trung tâm của mắt trí huệ, thật sự 
mắt trí huệ ở trong đó. 

 Vì vậy, khi quý vị nhìn bằng mắt trí huệ, có nghĩa là quý 
vị đang cố gắng tiếp xúc với trung tâm này. Đôi lúc, khi quý vị 
tiếp xúc được với trung tâm này, dù chỉ trong tích tắc, cũng đủ 
cho quý vị thấy ngay sự khác biệt. Có một tia sáng thoáng lóe lên, 
rồi quý vị sẽ cảm thấy phấn chấn một thời gian rất dài. Dĩ nhiên 
quý vị không thể tiếp xúc được với trung tâm này thường xuyên 
hoặc không phải quý vị luôn nhận thức được mình đang tiếp xúc 
với trung tâm đó. Nhưng hãy tiếp tục tập luyện. Chăm chỉ tập 
luyện rồi quý vị sẽ trở thành Minh Sư. Ðó là nhiệm vụ của chúng 
ta. Tôi cũng đang tập luyện. Tôi cần phải hạnh phúc để “đối phó” 
với tất cả quý vị. Nếu không có nguồn phúc lạc này bổ sung năng 
lực mỗi ngày để tôi tiếp tục làm việc thì hẳn tôi không thể sống 
nổi. 
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 Quý vị không thể cứ mãi cho đi. Quý vị sẽ kiệt quệ nếu 
chỉ cho đi với ngã chấp hay sức phàm phu. Rồi quý vị sẽ tụt dốc 
trên con đường tu học, quý vị sẽ trở nên xấu xa, chua chát. Đó là 
lý do tại sao nhiều người được gọi là “đạo sư” trở thành người 
xấu, chua chát, mất danh giá sau một thời gian. Có lẽ ban đầu 
họ cũng rất đơn thuần, thánh thiện và đạo hạnh. Nhưng vì pháp 
môn tu hành của họ không đúng đắn, không hướng họ đến việc 
bố thí hoài hoài, không hướng họ đến trung tâm thỏa mãn vĩnh 
hằng (Sư Phụ chỉ tay vào trung tâm mắt trí huệ), họ ban phát tất 
cả những gì họ có với tâm thiện lành nhất và rồi họ kiệt quệ. Họ 
không chịu nổi đủ loại cạm bẫy, cám dỗ, áp lực xã hội và mọi 
hoàn cảnh chung quanh. 

 Những người này rất tội nghiệp. Nếu họ là những người 
như vậy, chúng ta phải thương họ nhiều hơn. Bởi vì họ chưa tự 
đứng vững được mà đã bị ép phải chạy. Đó là lý do tại sao họ thất 
bại. Đó là lý do tại sao tôi luôn nhấn mạnh rằng quý vị phải ngồi 
thiền. Không phải để quý vị trở thành đệ tử giỏi; không phải vậy, 
mà để giúp quý vị tự cứu chính mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 6 tháng 6 năm 1995 (VIDEO#478) 

(nguyên văn tiếng Anh)
 

Quý vị phải luôn luôn chuyên tâm; nếu không quý vị 
rất dễ buông xuôi, để cho ngày một ngày hai trôi qua, rồi 
cả cuộc đời quý vị trôi qua trong ảo tưởng, trong những thói 
quen xấu mà không đạt được trình độ tâm thức cao, không 
hiểu được ý nghĩa thậm thâm vi diệu của đời sống tu hành.

Lời Pháp Cam Lồ 
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Luôn Tập Trung Vào Mắt Trí Huệ 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Florida,

 Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 6 năm 2001 (DVD#719) 
(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Con nghe Sư Phụ khai thị trong một cuốn băng thâu hình 
rằng khi chúng ta nhìn vào mắt trí huệ của người khác cũng giúp 
ích cho họ. Con cảm thấy rất dễ chịu khi làm như vậy và hy vọng 
con sẽ nhớ làm điều này. Kính xin Sư Phụ khai thị thêm về lợi ích 
đối với người khác khi chúng ta nhìn vào mắt trí huệ của họ?
Sư Phụ: Ồ, việc này sẽ giúp ích cho người khác nếu quý vị biết 
được mình đang làm gì. Khi quý vị đang nghĩ tới mắt trí huệ, có 
nghĩa là quý vị đang tự định tâm vào trung tâm của trí huệ và sự 
khai ngộ. Và nếu quý vị nhớ đến điều đó thì đương nhiên một 
từ trường tâm linh sẽ bao trùm quý vị. Vì vậy, người kia đương 
nhiên sẽ nhận được lợi ích từ quý vị. Việc này cũng giống như 
khi quý vị đứng cạnh một thác nước: dù quý vị không trực tiếp 
đứng dưới thác nước, cũng sẽ có vài tia nước bắn vào mặt và làm 
quý vị thấy mát mẻ. Tương tự như vậy, nếu quý vị đứng cạnh một 
người dùng nước hoa, dù người đó không sức nước hoa vào quý 
vị, người quý vị cũng vẫn phảng phất hương thơm. Cho nên, quý 
vị rất quan trọng. Quý vị như thế nào thì người kia sẽ nhận được 
như thế đó. Do vậy, bất kỳ khi nào chúng ta nhớ tới điều gì về 
trung tâm trí huệ này, về Chân Ngã của mình thì người bên cạnh 
sẽ nhận được ích lợi. Chỉ có vậy thôi.
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Bí Mật Của Việc “Sáng Tạo Adam”
Đồng tu Tường Tử, Tân Trúc, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Kiệt tác “Sáng Tạ  o Adam” 
của Michaelangelo. 
Khi áp bức họa “Sáng Tạ  o Adam” lên một sơ đồ não 
người, chúng ta cô thể thấy rằng tấm màn bao quanh 
các thiên thần trùng khớp với những đường nét bên ngoài 
của não bộ và vị trí của mắt trí huệ gần như nằm nơi 
hõng trái của Thượng Đế.     Mặt cắt của 

não người: Điểm 
khoanh trón chỉ 
vị trí tuyến tùng 
hay mắt trí huệ.

 Michelangelo là một điêu khắc gia, 
họa sĩ, kiến trúc sư kiêm thi nhân người Ý, nổi 
tiếng là một trong ba nghệ thuật gia vĩ đại 
nhất thời Trung Cổ, cùng với Leonardo da 
Vinci và Sanzio Raphael. Trong rất nhiều họa 
phẩm của ông, bích họa “Sáng Tạo Adam” 
rất nổi tiếng và được ca ngợi trên khắp thế giới. Bức họa đó 
là một phần trọng yếu trong kiệt tác đầu tay của ông - một 
loạt những bích họa dựa trên quyển Sáng Thế Ký. Bức họa 
phải mất bốn năm mới hoàn thành này mô tả việc Thượng Đế 
sáng tạo Adam. Ngài được các thiên thần vây quanh trong 
khi đang chỉ ngón tay về phía Adam mới vừa được tạo thành, 
nằm yếu ớt trên mặt đất, đang chờ tiếp nhận năng lực và đời 
sống trọn vẹn từ Đấng Tạo Hóa.

 Từ thuở xưa, người ta đã biết đến điều này vì được ghi 
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chép trong quyển Sáng Thế Ký. Vì vậy, khi tán thưởng kiệt tác 
“Sáng Tạo Adam”, người ta thường có xu hướng tập trung vào 
thể chất trai tráng của chàng Adam mới chào đời, cũng như 
trí huệ và lòng bác ái rạng ngời từ Thượng Đế - người trông già 
dặn hơn rất nhiều so với Adam. 

 Tuy nhiên, nếu nghiên cứu họa phẩm này dưới góc độ 
tâm linh, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên khi khám phá ra một 
ý nghĩa sâu xa tiềm ẩn trong đó. Qua kiệt tác “Sáng Tạo Adam”, 
Michelangelo đã cố gắng tiết lộ bí ẩn về mắt trí huệ. Nếu quan 
sát kỹ nhóm thiên thần bao quanh Thượng Đế trong họa phẩm, 
chúng ta có thể thấy rằng đội hình của những thiên thần chính là 
đồ hình của não người. Bức màn bao quanh các thiên thần đã 
mô tả rõ rệt mặt cắt ngang của não bộ. Giao điểm giữa cánh tay 
phải của Thượng Đế và đồ hình của não (bức màn bao quanh 
những thiên thần) biểu hiện cho trung tâm của trán - nơi những vị 
Minh Sư luôn nhắc chúng ta phải tập trung vào. Từ điểm này đi sâu 
vào khoảng hông trái của Thượng Đế trong họa phẩm là tuyến 
tùng của não bộ - vị trí của mắt trí huệ. Vì vậy, Michelangelo đã 
dùng họa phẩm này như một công cụ để tiết lộ với thế giới bằng 
một phương cách vô cùng khéo léo và hàm súc; rằng ngay từ 
khi mới bắt đầu sáng tạo con người, Thượng Đế đã câu thông với 
con người qua mắt trí huệ; sự sống và lực lượng mà Ngài ban phát 
cũng được truyền qua con đường bí mật này để kết nối giữa thiên 
giới và hạ giới. 

 Thánh Kinh nói rằng chúng ta là đền thờ của Thượng Đế. 
Michelangelo đã tiến một bước xa hơn để biểu đạt vị trí của ngôi 
vị Thượng Đế trong kiệt tác của ông và để tiết lộ cho thế giới bí ẩn 
muôn đời của vũ trụ. Xét từ những tài nghệ siêu đẳng trong nhiều 
lĩnh vực và cuộc đời đầy thành tựu của ông, chúng ta có thể nói 
rằng vào khoảng 500 năm trước, Michelangelo đã khám phá ra 
đền thờ của Thượng Đế và đã đạt được kho báu vô tận nơi Thiên 
Quốc.
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Tuyến  Tùng  Bí  Ẩn
Ban Báo chí Formosa 

 Chỉ cần nhắc tới thuật ngữ “tuyến tùng” cũng đủ gợi 
một cảm giác bí ẩn. Một triết gia lừng danh người Pháp, kiêm 
sinh lý gia, vật lý gia, khoa học gia về tự nhiên và nhà toán học 
tên Rene Descartes (1596-1650) gọi đó là “nơi trú ngụ của linh 
hồn”. Có người tin rằng tuyến tùng là trung tâm mang “tín hiệu 
sống” và truyền lệnh cho thân thể. Những nghiên cứu khoa 
học gần đây cho thấy tuyến tùng gồm những tế bào cảm 
nhận được ánh sáng, có chức năng tương tự như những tế 
bào trong võng mạc mắt. Điều này chứng tỏ rằng tuyến tùng 
có thể “nhìn” được. Do đó tuyến tùng còn được gọi là “mắt 
thứ ba”. Nghiên cứu ngày nay về chất melatonin của tuyến 
tùng đã hé mở phần nào bức màn bí ẩn này.

  
Tuyến Tùng và Melatonin

 Tuyến tùng dẹp, hình nón, nhỏ bằng hạt đậu nằm tại 
trung tâm của não bộ. Tuyến tùng đạt kích thước tối đa khi chúng 
ta còn ấu thơ, nhưng lại bị vôi hóa và co dần theo tuổi tác.

 Lượng melatonin sản xuất bởi tuyến tùng tùy thuộc 
vào lượng ánh sáng được tiếp nhận, vì tuyến này đóng vai trò 
là đồng hồ sinh học của cơ thể, nhờ đặc tính nhạy cảm với 
ánh sáng và chức năng điều hòa chu kỳ ngủ thức. Trong giấc 
ngủ ban đêm, lượng melatonin trong cơ thể tăng lên, tăng 
đến đỉnh điểm trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 2 giờ 
sáng, sau đó lại tụt xuống rất nhanh khi một ngày mới bắt đầu. 

 Lượng melatonin tiết ra tùy thuộc vào tuổi tác, đạt 
mức cao trong ba tháng đầu đời, đạt tới mức tối đa khi chúng 
ta lên sáu và bắt đầu suy giảm sau giai đoạn dậy thì.   
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Ảnh Hưởng Của Melatonin 
Đối Với Cơ Thể Con Người

 Melatonin có cấu tạo hóa học đơn giản nhưng lại đóng 
vai trò tiên quyết đối với những chức năng của cơ thể, kiểm soát 
sự vận hành của các cơ quan, các tuyến và điều hòa việc sản 
xuất kích thích tố. Melatonin cũng kềm chế những kích thích thái 
quá gây ra bởi dây thần kinh giao cảm để hạ áp suất của máu 
và giảm nhịp tim, vì vậy giảm bớt ảnh hưởng đến tim. Melato-
nin còn giúp giải tỏa những căng thẳng tinh thần, cải thiện giấc 
ngủ, điều chỉnh đồng hồ sinh học, điều hòa thời gian ngủ sau khi 
đi máy bay, tăng cường sức miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ 
thể đối với vi trùng và vi-rút gây bệnh, ngăn ngừa bệnh ung thư 
và bệnh suy giảm trí nhớ khi về già. 

 Hai nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho thấy ánh sáng chói về đêm 
làm giảm lượng melatonin và gia tăng kích thích tố estrogen ở 
nữ giới, do đó cũng gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú đối 
với phụ nữ làm việc ban đêm. Nghiên cứu hội chứng trẻ sơ sinh 
đột tử (SIDS) cho thấy các em bé này có tuyến tùng kém phát 
triển, lượng melatonin thấp nên làm suy yếu khả năng đối phó 
với những phân tử tự do trong não (những phân tử không có đủ 
cặp điện tử), khiến cho não dễ bị thương tổn bởi những phân tử 
này. Một cuộc khảo cứu khác đối với những trẻ em và người lớn 
mắc bệnh trầm cảm cho thấy lượng melatonin của những người 
này thấp hơn lượng melatonin của những người khỏe mạnh. 

   Nguồn Gốc Của Melatonin

 Có một lượng nhỏ melatonin trong những loại cây như 
yến mạch, bắp, gạo, gừng, cà chua, chuối và lúa mạch. Bổ 
sung những thực phẩm khác như tảo, đậu nành, hạt bí, hạt dưa, 
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hạnh nhân, đậu phộng, mạch nha,... sẽ giúp gia tăng lượng 
melatonin trong cơ thể.  

 Ăn ít sẽ giữ lượng melatolin ở mức trung bình. Nghiên cứu 
cho thấy chuột già ăn ít có tuyến tùng khỏe mạnh như chuột 
non và có khả năng điều tiết lượng melatonin. Chuột già ăn ít 
có lượng melatonin bằng 80% lượng melatonin của chuột non, 
trong khi lượng melatonin của chuột già ăn nhiều chỉ đạt 40%. 

  
                                      Kết Luận

 Mặc dù melatonin đóng một ảnh hưởng quan trọng đối 
với cơ thể con người, nhưng điều này vẫn chưa đưa đến một kết 
luận cụ thể nào cho thấy việc bổ sung chất melatonin là có lợi 
cho sức khỏe. Những nghiên cứu chỉ ra rằng những phụ nữ ngồi 
thiền có lượng melatonin cao. Tập thể dục ngón chân cái cũng 
kích thích sản xuất melatonin. Tập thể dục ban ngày làm gia 
tăng lượng melatonin, trong khi tập thể dục ban đêm sẽ cho kết 
quả ngược lại. Do đó, chúng ta nên ăn ít, ngồi thiền, tập thể dục 
đều đặn vào ban ngày và sống một cuộc đời nề nếp.
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Sự Tiến Hóa   
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Brisbane, Úc, 

ngày 22 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#338)
(nguyên văn tiếng Anh)

 
Vấn: Kính thưa Sư Phụ, có một câu hỏi về vấn đề tiến hóa khiến 
con băn khoăn từ lâu. Với hiểu biết hạn hẹp về tiến hóa, nhiều 
năm qua con không biết giải đáp thế nào cho học trò hiểu. Câu 
hỏi của con là sự sống trên địa cầu này đa hình và được tiến hóa 
từ cùng một tổ tiên hay Thượng Đế tạo ra muôn loài cùng một 
lúc?
        Con nhầm lẫn giữa kiến thức tôn giáo và khoa học. Nếu 
đứng trên phương diện tôn giáo, con nói rằng Thượng Đế tạo ra 
muôn loài. Vậy chúng ta có thể về nhà ngủ nghỉ, không thắc mắc 
gì nữa. Nhưng nếu lý giải dựa trên khoa học, con nói rằng vạn 
vật đều có cùng nguồn gốc, sau đó mới phân nhánh, theo như 
thuyết tiến hóa của Charles Darwin. Cho nên, với hiểu biết hạn 
hẹp, con không thể giải đáp. Con nói với học trò rằng con phải 
đợi một vị Đại Minh Sư có trí huệ của thiên đàng. Có thể lúc đó 
con mới giải thích được.
Sư Phụ: Quý vị thấy đó, khoa học và tôn giáo không mâu thuẫn. 
Họ chỉ dùng thuật ngữ khác nhau mà thôi. Nhiều khi khoa học 
chưa công bố hoặc chưa nghiên cứu được nguyên lý cơ bản của 
vạn vật. Ví dụ như khoa học nói rằng trong anh và tôi, trong vạn 
vật, trong cây cỏ, gỗ đá và muôn loài khác đều có những nguyên 
tố giống nhau. Tôn giáo, ví dụ như Cơ Đốc giáo, nói rằng vạn vật 
đều được sinh ra từ một bản thể, từ Thượng Đế. Còn Phật giáo 
dạy rằng mọi chúng sinh đều có Phật Tánh. Đạo giáo lại nói rằng 
vạn vật đồng nhất thể. Điều này cũng tương tự như khoa học nói 
rằng những nguyên tố có trong anh và tôi thì cũng có trong cây 
cối, gỗ đá và vạn vật. 
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 Nhưng điều gì làm những nguyên tố này vận động, nói 
năng và suy nghĩ? Những nguyên tố này không làm cho cây biết 
nói. Nếu trong vạn vật đều có cùng nguyên tố, thì đương nhiên 
cũng phải có cùng một năng lực cho sự vận động này. Có phải 
vậy không? Đúng vậy! Cho nên, tất cả chúng ta đều được tạo 
ra từ Thượng Đế. Quý vị có thể gọi là Thượng Đế hay năng lực 
vũ trụ. Thuở sơ khai, chỉ có năng lực vũ trụ đó. Quý vị đừng gọi 
năng lực này là Thượng Đế hay Phật Tánh vì cách gọi này sẽ 
khiến nhiều người nhầm lẫn. Chúng ta hãy dùng những thuật ngữ 
khoa học. Năng lực vũ trụ vốn tiềm ẩn với tất cả những hạt giống 
trí tuệ và có khả năng nảy nở, phát triển. Khi năng lực vũ trụ tự 
thức tỉnh thì tất cả những hạt giống này nảy nở, đâm chồi và trở 
thành tất cả những gì hiện hữu ngày nay. Nên chúng ta có thể gọi 
đó là Thượng Đế hay Phật Tánh.

 Nếu không hiểu nguồn gốc của sự sống, chúng ta sẽ 
không sống phù hợp với quy luật vũ trụ; điều này sẽ gây phiền 
toái cho chúng ta. Vì vậy, giờ đây chúng ta phải tọa thiền và 
suy ngẫm; cố gắng tìm hiểu nguồn cội của tất cả trí tuệ này. Khi 
chúng ta quay về với nguồn cội của mình hay ít nhất cũng hòa 
nhịp với nó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hài hòa hơn với 
toàn thể vũ trụ và điều đó sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc! 
Chúng ta sẽ không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Chúng ta sẽ 
không đi lòng vòng khắp nơi, mà đi đúng đường lối, đúng tốc độ. 
Điều này hoàn toàn không hề mâu thuẫn với khoa học. Nhưng có 
lẽ khoa học không chỉ ra được động lực đang điều hành vạn vật.

 Khoa học chỉ đề cập đến phương diện vật chất, những 
nguyên tố cấu thành nên anh, tôi và vạn vật. Bấy nhiêu thôi cũng 
đã là một khám phá vĩ đại rồi. Nhưng làm sao họ có thể dùng 
phương pháp khoa học để khám phá những thứ phi vật chất? Đó 
là năng lực vũ trụ đang điều hành vạn vật và linh hồn chúng ta là 
một phần của năng lực đó, một phần của năng lực vũ trụ này.
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 Vật chất có những hình thái khác nhau tùy theo khoảng 
cách tới trung tâm năng lực vũ trụ và cũng tùy thuộc vào thời 
điểm vận động của dòng xoáy năng lực vũ trụ đó. Cho nên, 
chúng ta khác nhau về hình dáng, kích thước, năng lực, trí tuệ, 
khả năng vận động và lối tư duy. (Mọi người vỗ tay.) Vì vậy, vạn 
vật sẽ phải trở về với trung tâm năng lực này, sau đó mới tiến hóa. 
Nếu muốn tới gần hơn thì đòi hỏi chúng phải sáng suốt hơn, bởi 
vì đó là trung tâm của trí tuệ. Do đó mà vạn vật tiến hóa. Đó là 
căn nguyên của sự tiến hóa, quý vị hiểu không? Vạn vật phải tiến 
hóa, phải có trí huệ hơn gấp bội, vĩ đại hơn, sau đó mới có thể tiến 
gần đến trung tâm, bởi vì trung tâm này có lực hấp dẫn rất mạnh, 
hút tất cả mọi thứ, rồi sau đó đẩy ra, quá trình tiến hóa diễn ra 
không ngừng. 

 Nhưng đôi khi năng lực vũ trụ này cũng sẽ nghỉ ngơi và 
vạn vật sẽ dừng lại. Khi năng lực vũ trụ này tỉnh dậy, vạn vật lại 
bắt đầu vận hành. Hàng ức năm điều đó mới xảy ra một lần. Giải 
thích những điều trừu tượng này hơi khó, nhưng quý vị hãy cố 
gắng hiểu.
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  Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Brisbane, Úc,
 ngày 22 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#338) 

(nguyên văn tiếng Anh)
 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, nếu Thượng Đế tạo ra vũ trụ và địa cầu, 
vậy vũ trụ được tạo ra trước hay cùng một lúc với địa cầu?
Sư Phụ: Trong vũ trụ có nhiều địa cầu. Địa cầu của chúng ta 
không phải là địa cầu duy nhất. Quý vị có thể dành thời giờ để 
viếng thăm! Cho nên, chúng ta mới thấy có nhiều đĩa bay và 
những vật thể bay không xác định (UFO). Những vật thể đó thật 
sự hiện hữu. Có nhiều địa cầu trông giống địa cầu của chúng ta, 
có sự hiện hữu của con người và sự sống. Một số tinh cầu đã được 
các khoa học gia tiến hành khám phá, nhưng họ chưa tiết lộ kết 
quả nghiên cứu vì chưa thâu thập đủ bằng chứng, những tinh cầu 
đó quá xa và họ chưa dám khẳng định điều gì. Một số tinh cầu 
giống như địa cầu, có người như chúng ta, với nhiều phương thức 
canh nông và đủ thứ. Lại có những tinh cầu không giống địa cầu. 
Đó là những tinh cầu tâm linh, nơi cũng có người cư ngụ, nhưng 
họ trông giống như những thiên thần, chúng ta không thể nhìn 
thấy họ bằng mắt phàm, mắt của những khoa học gia hay các loại 
kính thiên văn. Cho nên, chúng ta phải viếng thăm bằng linh thể 
và dùng mắt trí huệ để câu thông hoặc ngắm nhìn họ. Việc này 
các khoa học gia không thể làm được. Ví dụ, hôm qua và hôm 
kia, nhiều người nói họ đã viếng thăm những nơi thật tráng lệ, có 
lâu đài và con người, nhưng không phải ở địa cầu này. Du hành 
một thoáng là chúng ta có thể đến bất kỳ tinh cầu nào, với điều 
kiện chúng ta tu hành tinh tấn. Nhưng dù sao, đó cũng không phải 
là mục tiêu đích thực của chúng ta. Chuyện gì đến sẽ đến. Chúng 
ta không mong cầu điều gì.



   .  161Chương 5 Mối Tương Quan Giữa Khoa Học và Tâm Linh

Mối Tương Quan Giữa 
Khoa Học và Tâm Linh 

Ban Báo chí Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh) 
 

 Quý vị sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nghe khoa học gia 
“Thanh Hải” bàn luận về những bí ẩn của thế giới và vũ trụ qua 
những cuốn băng thâu âm và thâu hình những buổi thuyết 
giảng của Ngài. Những lời khai thị của Ngài đã khẳng định lời 
Chúa Giê-su: “Hãy tìm Thiên Quốc bên trong con trước, rồi mọi 
thứ khác sẽ được thêm vào.” Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư học 
chuyên ngành ngôn ngữ tại trường đại học, nhưng sau khi đạt 
đại khai ngộ, Ngài có thể giải thích được nguồn gốc của vũ trụ 
thật rõ ràng mà ít khoa học gia nào sánh bằng. Sư Phụ cũng nói 
rằng khoa học và tôn giáo không mâu thuẫn, những gì khoa học 
đang cố gắng chứng minh là những gì mà người khai ngộ đã 
biết và khoa học ở những tinh cầu khác thì tiến bộ hơn địa cầu 
của chúng ta hàng ức lần.

Thuyết Big Bang (Thuyết Vụ Nổ Lớn)

 Một bài báo trong tờ Indianapolis Star (số ra ngày 15 
tháng 1 năm 1998) viết rằng đa số những nhà thiên văn học, 
trong kỳ họp mùa đông thường niên do Hội Thiên văn Hoa Kỳ tổ 
chức đều thừa nhận rằng vũ trụ khởi đầu bằng một “vụ nổ lớn”, 
khi thời gian và không gian đều chứa trọn trong một điểm cô 
đặc – một “đơn điểm” - rồi đột nhiên điểm này nổ tung thành 
một quả cầu lửa phóng ra rất nhiều phân tử. Những phân tử này 
trở thành những dải ngân hà, những vì tinh tú và những hành tinh 
ngày nay. Nhưng các khoa học gia không biết “đơn điểm” đó 
là gì và chuyện gì sẽ xảy ra sau “vụ nổ lớn”. Phải chăng vũ trụ sẽ 
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tiếp tục mở rộng đến vô tận hay sẽ sụp đổ, tan tành thành một 
“đống tro tàn”? Một giả thuyết cho rằng một ngày nào đó vũ trụ 
sẽ quay về như lúc khởi nguyên.

 Trong bài thuyết giảng tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 
21 tháng 4 năm 1993, Thanh Hải Vô Thượng Sư được hỏi rằng 
Ngài có đồng ý với giả thuyết khoa học nói về nguồn gốc của 
địa cầu, gọi là “Thuyết Big Bang” không và Ngài trả lời: “Có, tôi 
đồng ý. Nhưng các khoa học gia chỉ giải thích được về những 
khía cạnh hình thể và vật chất mà thôi. Họ chưa khám phá ra 
bản chất thật sự, sức mạnh vô hình tiềm ẩn sau vụ nổ đó. Nhưng 
thuyết này cũng giúp chúng ta hiểu được phần nào về khía 
cạnh tâm linh và tạo hóa.”

 Ngày 22 tháng 3 năm 1993, trong phần vấn đáp tại Bris-
bane, Úc, Thanh Hải Vô Thượng Sư giải thích rất minh bạch về 
cách vũ trụ hình thành. “Đơn điểm” trong thuật ngữ khoa học 
là Thượng Đế, trí huệ hay năng lực vũ trụ. Khi năng lực trung 
tâm của trí huệ vận động, mọi hình thái vật chất hình thành với 
nhiều kích thước, năng lực, trí huệ, khả năng vận động và suy 
nghĩ khác nhau. Vì trung tâm đó có “lực hút” rất mạnh, nên vạn 
vật sẽ quay về với nó, rồi sau đó lại tiến hóa nữa. “Đơn điểm” 
này đã giãn ra, co lại nhiều lần, nhờ vậy mà chúng ta tiến hóa 
và trưởng thành. Sư Phụ giải thích trong bài khai thị tại Singapore 
vào ngày 26 tháng 9 năm 1994 rằng trên phương diện khoa học 
thì tiến trình này tương tự như “Thuyết Big Bang”, nhưng rất khó lý 
giải bằng ngôn ngữ con người.

Những Nghi Vấn Của Người Theo Chủ Thuyết Vô Thần  

 Để chứng minh rằng sự sống xuất hiện trên địa cầu là 
do sự va chạm ngẫu nhiên của những phân tử trong hỗn hợp 
nguyên thủy (hợp chất tạo nên sự sống) gồm khí mê-tan, amo-
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niac, oxit các-bon, các-bon đioxit, hyđrô và hơi nước, hai khoa 
học gia Miller và Urey đã tiến hành một thí nghiệm nổi tiếng vào 
năm 1950. Một tia lửa điện đã làm xúc tác cho phản ứng tạo 
thành chất amino axit, đơn phân của prôtêin. 

 Tuy nhiên, Fred Hoyle, mặc dù cũng là người theo chủ 
thuyết vô thần, lại không tán thành những kết luận rút ra từ cuộc 
thí nghiệm trên. Ông tin rằng sự sống không phải ngẫu nhiên xuất 
hiện trên địa cầu. Phân tử DNA quá phức tạp và bất quy tắc nên 
không thể được sinh ra bởi tương tác theo các định luật vật lý. 
Hoyle kết luận rằng dù toàn cõi vũ trụ có chứa hỗn hợp nguyên 
thủy này thì một vụ nổ không thể là nguyên nhân của việc hình 
thành sự sống. Ông nói nếu trật tự cuộc sống được thiết lập một 
cách ngẫu nhiên thì cũng hiếm như là “một trận bão thổi qua 
một bãi phế thải và tạo thành một chiếc Boeing 747.” Cùng với 
Francis Crick (một trong những khoa học gia phát hiện ra nhân 
tố di truyền DNA) và một số khoa học gia khác, Hoyle tin rằng sự 
sống đã được tạo ra từ một tinh cầu nào đó và được đem đến 
đây. Tuy nhiên, Hoyle và những khoa học gia này không thể lý 
giải sự sống được tạo ra tại tinh cầu đó như thế nào! 

Bước Đột Phá Của Tân Vật Lý Học 

 Một khái niệm mang tính đột phá của tân vật lý học đã 
đưa ra một ví dụ rất hay về mối tương quan giữa khoa học và 
tâm linh. Khi khoa học phân tử phát triển, con người bắt đầu thay 
đổi quan điểm của họ về những vật thể của thế giới vật chất. Họ 
nhận ra rằng những vật thể rắn thật ra không “rắn” và vạn vật 
trên thế giới này đều được cấu tạo bởi nhiều phân tử khác nhau 
với những khoảng rỗng rất lớn giữa các phân tử. Khi vật lý học 
tiến bộ hơn, con người nhận ra rằng hầu hết những loại phân tử 
có trong vũ trụ đều được cấu tạo từ những loại nguyên tử nhất 
định, mà sau này các khoa học gia khám phá ra chúng được 
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cấu tạo từ một số hữu hạn những hạt cơ bản như electron, pro-
ton, nơtron, v.v... 

 Quan điểm của con người về thế giới vật chất đã thay 
đổi rất nhiều từ khi cơ học lượng tử xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 
20. Cơ học lượng tử phát hiện những hạt cơ bản trong thế giới 
vật chất này không phải là “hạt”, mà là những làn sóng hay 
năng lượng ở những trạng thái chấn động khác nhau. Điều đó 
có nghĩa là những đồ vật như ly, chén mà chúng ta trông thấy và 
định dạng được không hiện hữu mà thực ra chúng chỉ là năng 
lượng ở những trạng thái chấn động nhất định, giúp chúng ta 
xác định được chúng là ly hay chén. Nói một cách khác, mọi vật 
trên thế gian này đều là ảo ảnh và được tạo ra bởi chấn động 
lực.

 Khám phá này rất phù hợp với giáo lý của những vị Đại 
Minh Sư, rằng thế giới của chúng ta chỉ là ảo ảnh. Trong buổi 
thuyết giảng tại Thái Lan vào ngày 1 tháng 1 năm 1994, Thanh 
Hải Vô Thượng Sư nói: “Khi chúng ta hướng vào bên trong (thiền), 
chúng ta không tìm thấy gì cả; không tìm thấy hình thể vật chất, 
không một chất gì; thay vào đó, chúng ta tìm thấy sự hiện hữu 
đích thực, tìm thấy năng lượng thực sự. Đó là cội nguồn của 
chúng ta. Nếu chúng ta không tự coi mình là thân thể vật chất, 
thì chúng ta sẽ nhận ra đó là nơi chúng ta xuất phát. Đó là năng 
lực thực sự - nguồn gốc của vạn vật…” 

 Cơ học lượng tử cũng rất phù hợp với giáo học tâm linh, 
rằng mọi vật đều được tạo ra bởi âm thanh vĩ đại (Đạo, Ngôi Lời 
hay chấn động lực). Trong bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng 
Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 6 tháng 3 năm 1986, Ngài đã 
mô tả chi tiết: “Âm thanh này hiện hữu từ khi có Tạo Hóa. Khi 
âm thanh này hiện hữu, vạn vật đều hiện hữu. Âm thanh này là 
Thượng Đế. Âm thanh này là Tạo Hóa. Mọi vật trong vũ trụ đều 
liên hệ với nhau qua âm thanh này. Mọi cảnh giới, từ cao xuống 
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thấp, đều kết nối với nhau qua âm thanh này. Vạn vật trong vũ 
trụ, dù là cây cối, đá sỏi hay con người, đều rung động theo tần 
số riêng.” 

Qua những ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng khoa học 
vật chất được bao hàm trong khoa học tâm linh. Đa số các 
khoa học gia chỉ chú ý đến phương diện vật chất và dù họ đã 
có nhiều phát kiến vĩ đại nhưng những gì họ khám phá chỉ là hữu 
hạn. Thanh Hải Vô Thượng Sư từng nói: “Những khoa học gia chỉ 
khám phá được hình thái vật chất. Họ phát hiện mọi năng lực 
đều là vật chất, họ không phát hiện được trí tuệ linh hoạt tiềm ẩn 
phía sau những năng lực đó. Vì vậy, có một vài điểm khác biệt. 
Con người dùng năng lực làm phương tiện để duy trì sự sống, làm 
cho đời sống thoải mái. Nhưng họ không biết tiềm ẩn phía sau 
những năng lực này là trí tuệ linh hoạt, là trí huệ.” (Thanh Hải Vô 
Thượng Sư khai thị tại Đại học Harvard, ngày 27 tháng 10 năm 
1989)

 “Pháp Môn Quán Âm là bí quyết và công cụ đưa quý vị 
đến những tinh cầu khác để học hỏi.” (Thanh Hải Vô Thượng Sư 
khai thị tại Gia Nghĩa, Formosa, ngày 16 tháng 1 năm 1989) “Hiện 
nay, địa cầu của chúng ta không có trường nào dạy khoa học 
tân tiến. Cho nên, quý vị phải tu Pháp Môn Quán Âm, dần dần trí 
huệ của quý vị sẽ khai mở hoặc quý vị có thể viếng thăm những 
tinh cầu khác để học hỏi và trở về phụng sự thế giới.” “Dù những 
khoa học gia vĩ đại từ các tinh cầu khác có xuống đây để phát 
minh máy móc và hướng dẫn chúng ta về nhiều lĩnh vực, chúng 
ta cũng vẫn phải tự mình trang bị để tiến kịp. Chúng ta phải sẵn 
sàng với một trình độ tri thức cao để có thể tiếp thu được những 
kiến thức khoa học tân tiến mà họ dạy. Bất luận thế nào, chúng ta 
cũng phải tu pháp môn trí huệ này để phát triển và trưởng dưỡng 
trí huệ của mình. Rồi chúng ta sẽ làm được mọi việc.” (Thanh Hải 
Vô Thượng Sư khai thị tại Hồng Kông, ngày 19 tháng 2 năm 1992) 
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Phép Lạ Của Lực Gia Trì
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền tứ 

mừng Giáng Sinh tại Florida, Hoa Kỳ, 
ngày 26 tháng 12 năm 2001 (DVD#728) 

(nguyên văn tiếng Anh) 
 

Vấn: Ngày nay có những bằng chứng rằng khi Sư Phụ gia trì vật 
gì, Ngài thay đổi cấu trúc phân tử của vật đó. Con xem trên mạng 
lưới điện toán, một khoa học gia Nhật Bản lấy một mẫu nước, ví 
dụ như nước bị ô nhiễm từ một dòng sông ở Nhật. Ông làm mẫu 
nước đông đá và phóng đại lên 500 lần. Rồi ông chụp hình. Tinh 
thể nước bị ô nhiễm không có hình dạng; trông như bùn, chỉ là 
một tảng bùn lớn. 
        Sau đó, ông đến một ngôi đền và thỉnh cầu vị tu sĩ gia trì 
cho nước, từ cùng một mẫu nước, thứ nước bị ô nhiễm. Ông làm 
đông đá mẫu nước này, chụp hình và hình dạng bùn của nước đã 
trở thành cấu trúc tinh thể pha lê, như hoa tuyết. Rồi ông quyết 
định tiếp tục cuộc thí nghiệm. Ông lấy một mẫu nước và dán chữ 
“cảm ơn” lên bình. Xong, ông chụp hình mẫu nước này, nước lại 
có cấu trúc khác, như thể nước có ngôn ngữ vậy. 
            Tiếp đó, ông lấy mẫu nước này và tự nhủ: “Giờ ta mở nhạc 
cho nước nghe.” Ông đặt ly nước gần nhạc rock, nhạc kích động 
mạnh, rất náo nhiệt. Và tinh thể nước lúc này trở nên méo mó, 
trông giống như có những gương mặt trong đó. Sau đó, ông lấy 
mẫu nước và niệm, ví dụ như “Mahatma Gandhi” hay “Mẹ Te-
resa” gần nơi đặt mẫu nước. Mỗi tư tưởng hay câu niệm lại tạo 
thành một cấu trúc khác nhau. Nước biến đổi mỗi lần, ngay cả 
nước ô nhiễm. Cho nên thật kỳ diệu khi chúng ta nghĩ về quà gia 
trì của Sư Phụ và ngay cả chính chúng ta, chúng ta cũng có thể 
thay đổi cấu trúc của thức ăn, nước uống. Có bằng chứng cho 
thấy điều này. 
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Sư Phụ: Quý vị biết đó, tôi rất mắc cỡ. Khi quý vị hỏi quá nhiều 
về việc tôi có lực lượng ra sao, tôi thật khó lòng giải thích. Cho 
nên, tôi chỉ có thể nói rằng vì họ thích thức ăn, họ thích bánh 
hay đại khái như vậy. Nhưng quý vị phải tự mình khám phá. Tôi 
không phải là chuyên viên quảng cáo lành nghề. Tôi hiếm khi đề 
cập đến những điều này. 

  Nếu có thì tôi chỉ nói: “Minh Sư” hay “Lực Lượng 
Minh Sư”. Tôi không nói về mình. Minh Sư hay Lực Lượng 
Minh Sư, không đề cập đến riêng cá nhân nào. Nhưng nếu cần 
bằng chứng thì bất kỳ một vị tu sĩ hay bất kỳ người nào có tư 
tưởng thiện lành cũng có thể gia trì và cải biến vật thể. Khi người 
có năng lực tâm linh gia trì cho nước, nước sẽ có ánh sáng. Quý 
vị có thể kiểm chứng. Khi quý vị đặt hai mẫu nước khác nhau tại 
đây, một mẫu đã được gia trì và một mẫu chưa được gia trì, thì 
mẫu nước đã được gia trì sẽ phát ra ánh sáng. 

   Trẻ em hay những chú chó sẽ tự động tìm đến. Quý vị 
không cần cho chúng biết đâu là nước đã được gia trì. Chúng sẽ 
đến và chọn mẫu nước này, thay vì mẫu nước kia, bởi vì chúng có 
thể thấy được ánh sáng. Không phải tất cả trẻ em đều thấy được, 
nhưng trẻ nhỏ và rất nhiều chú chó có thể thấy. Chúng có thể thấy 
được hào quang của con người. Ðó là lý do vì sao chó sủa một số 
người, nhưng lại không sủa những người khác. 

  Cho nên thực sự có năng lực tâm linh hay những năng 
lực khác nhau phát ra từ những người khác nhau. Ðôi khi quý 
vị dùng bữa tại một nhà hàng nào đó, mặc dù nhà hàng trông 
sạch sẽ nhưng quý vị vẫn cảm thấy không sạch. Ðó là vì lực gia 
trì không hiện hữu nơi đó. Cho nên, nhiều người đem thức ăn 
đến đền hay chùa để thỉnh cầu vị linh mục hay những vị thầy, 
các vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni gia trì cho thức ăn. Việc này cũng 
có kết quả, cho dù những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni này không 
tu Pháp Môn Quán Âm hay pháp môn nào đó. Nhưng họ thành 
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tâm, thuần khiết và có lực gia trì. Nên cũng có kết quả, trong 
một giới hạn nào đó, nhưng đương nhiên là không hiệu quả bằng 
được một người khai ngộ gia trì. Nhưng có còn hơn không, như 
một khoa học gia Nhật Bản đã chứng minh. Hoặc khi quý vị nói: 
“Xin chúc phúc cho anh!” hay “Cầu Thượng Ðế gia ân cho anh,” 
điều này thật sự hữu hiệu. Vì vậy, chúng ta nên nói những lời này. 
Chúng ta nên chúc phúc cho người khác.
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Biến Tư Tưởng và Tình Cảm 
Thành Hiện Thực

Sư tỷ Sohie Lapaire, San Jose, California, Hoa Kỳ
 (nguyên văn tiếng Anh)

 Trong kỳ bế quan mừng Giáng Sinh vừa qua tại Flori-
da, một sư huynh đã hỏi Sư Phụ tại sao khi người Tây phương 
nhận quà gia trì, họ chỉ lấy một ít, rất từ tốn và lịch sự, trong 
khi những sư huynh, sư tỷ Á châu lại có khuynh hướng thiếu 
điềm đạm và tranh giành, họ lấy cả nắm một lúc. Vị sư 
huynh tiếp tục hỏi một cách dễ thương rằng phải chăng có 
điều gì đó mà người Tây phương chưa biết nên để lỡ mất 
cơ hội trong việc nhận quà gia trì. Câu hỏi đã mở ra một 
cuộc thảo luận sôi nổi. Sư Phụ trả lời rằng Ngài rất mắc cỡ, 
không muốn nhắc đến những điều kỳ diệu trong khi Ngài 
gia trì thức ăn, nhưng có thể mọi người cảm thấy những 
thức ăn này đặc biệt bởi vì Ngài gia trì cho thức ăn những 
điều tốt lành - Ngài cầu chúc cho sức khỏe, hạnh phúc, sự 
khai ngộ và lòng từ bi. Sư Phụ nói thêm rằng bởi vì Ngài bắt 
đầu hoằng pháp tại Á châu nên có thể đồng tu Á châu có 
nhiều thời gian hơn để thử nghiệm và thể nghiệm quà gia 
trì, do đó họ thích quà gia trì nhiều hơn. 

 Cuộc thảo luận này gợi nhắc đến một bài báo mà 
tôi đã đọc cách đây vài tháng trên mạng lưới điện toán. Bài 
báo đưa ra những bằng chứng cho thấy môi trường được 
hoán chuyển do tư tưởng và tình cảm của chúng ta. 

 Thông điệp đến dưới mọi hình thức. Đôi khi, chúng 
ở ngay trước mắt chúng ta, khi chúng ta vô tình lật giở vài 
trang sách hay chúng thị hiện qua lời nói của một người 
hoàn toàn xa lạ, vọng lại một thắc mắc mà chỉ chúng ta 
mới hiểu. Thông điệp cũng được tìm thấy bên trong những 
chai lọ trôi dạt trên bờ biển. Ngay cả những điều thiết yếu 
trong đời sống, như nước cũng có trí tuệ nên có thể câu 
thông với chúng ta. Kỹ thuật đương đại có thể chứng minh 
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rằng tư tưởng và tình cảm của chúng ta cũng có thể biến 
đổi chứ không riêng gì vật thể, thậm chí thế giới quanh ta 
cũng có thể biến đổi. 

 Trong thế giới khoa học, nếu một thí nghiệm không 
được lặp lại bởi một quan sát viên độc lập thì những điều 
được phát hiện kể như vô giá trị. Đó chính là điều mà Tiến sĩ 
Masaru Emoto, một nghiên cứu gia Nhật Bản tài năng đã thực 
hiện. Qua việc lặp lại liên tục nhiều thí nghiệm, ông đã chứng 
minh được rằng tư tưởng và tình cảm con người có thể làm 
biến đổi cấu trúc phân tử của nước. Giờ đây, lần đầu tiên có 
bằng chứng cho thấy ý niệm có thể làm thay đổi thế giới bên 
ngoài lẫn bên trong của chúng ta. Ảnh hưởng dây chuyền và 
bước đột phá của phát hiện này đã nhanh chóng lan truyền 
khắp thế giới. Nếu quý vị là người đa nghi, cần bằng chứng 
xác thực, thì giờ đây quý vị đã có!

 Câu chuyện bắt đầu vào năm 1994, khi Tiến sĩ Masaru 
Emoto xét nghiệm mẫu nước lấy từ những nguồn khác nhau. 

Hình 1: Mẫu nước từ 
một nguồn nước sạ ch
tạ  i Nhật Bản.

Hình 2: Mẫu nước 
õ nhiễm trước khi 
cầu nguyện.

Ông làm đông đá một số giọt nước, rồi 
quan sát chúng dưới kính hiển vi và chụp 
hình. 

   Trước tiên, ông thử nghiệm mẫu 
nước lấy từ một nguồn nước sạch tại 
Nhật Bản. Hình chụp cho thấy mẫu nước 
này có dạng tinh thể pha lê xinh đẹp 
(hình 1). Sau đó, ông thử nghiệm với 

nước lấy từ một dòng 
   sông bị ô nhiễm gần đó. 

Thử nghiệm cho kết quả là những tinh thể 
bùn dơ hầu như không có cấu trúc (hình 2). 
Tiếp theo, ông nhờ một vị tu sĩ tại một ngôi 
đền cầu nguyện và ban phép lành cho mẫu 
nước ô nhiễm, rồi ông lặp lại thí nghiệm này 
để thỏa lòng hiếu kỳ. Ông rất ngạc nhiên 
khi thấy một cấu trúc tinh thể pha lê xinh 
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đẹp xuất hiện (hình 3). Thí nghiệm này 
được lặp lại nhiều lần và đều cho cùng 
kết quả. Tiếp theo, ông đặt mẫu nước 
cạnh những thể loại âm nhạc khác 
nhau. Nhạc cổ điển luôn cho kết quả là 
những tinh thể xinh đẹp (hình 4), trong 
khi nhạc kích động hay nhạc rock & roll 
lại cho những tinh thể méo mó, nhòe 
nhoẹt hoặc không có hình thể (hình 5), 
cứ như thể loại nhạc này làm phá hủy 
tính quân bình vốn mỏng manh của các 

Hình 3: Cấu trúc tinh 
thể tuyệt đẹp của nước 
sau khi cầu nguyện.

Hình 4: Cấu trúc 
tinh thể của nước khi 
nghe nhạ  c cổ điển.

Hình 5: Cấu trúc 
tinh thể của nước 
khi nghe nhạ  c kích 
động.

Hình 6: Cấu trúc 
tinh thể của nước 
khi ghi chữ “cảm 
ơn” bằng tiếng 
Nhật.

Hình 7: Cấu trúc tinh 
thể của nước khi ghi 
chữ “Ngươi làm ta 
bệnh. Ta sẽ giết ngươi.”

phân tử nước. Tiếp 
tục cuộc thí nghiệm, 
lần này ông viết chữ 
lên mảnh giấy, dán 
lên bình đựng nước 
và chờ xem điều gì sẽ 
xảy ra. Ông thử dùng 
những chữ khẳng định 
như “yêu thương” và 
“cảm ơn” (hình 6), 
mỗi lần ông đều thấy 
xuất hiện những tinh 
thể pha lê hình dáng 
thanh nhã. Rồi ông 
thử dán lên bình 
đựng nước dòng 
chữ “ngươi làm ta 
bệnh, ta sẽ giết 
ngươi” (hình 7) và 
mỗi lần ông đều 
thấy xuất hiện 
những cấu trúc 
méo mó, khiếp sợ, 
trông giống như 
bùn. Thậm chí ông 
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còn thí nghiệm bằng cách ghi tên 
lên mảnh giấy, ví dụ như “Gandhi”, 
“Mẹ Teresa” (hình 8) và “Hitler” (hình 
9), các thí nghiệm đều cho kết quả 
tương tự.
 Không bao lâu sau, Tiến sĩ 
Emoto nhận ra rằng vạn vật hiện hữu 
đều có sự sống và mang một tần số 
chấn động, một từ trường rung động, 

Hình 8: Cấu trúc tinh 
thể của nước khi ghi 
chữ “Mẹ Teresa”.

Hình 9: Cấu trúc 
tinh thể của nước 
khi ghi chữ “Hitler.”

Hình 10: Cấu trúc 
tinh thể của nước 
khi ghi chữ “thương 
yêu” và “biết ơn”.

là nguồn năng lực tiềm ẩn của mọi tạo vật. 
Thậm chí ông còn có thể đo độ chấn động 
của từ trường này bằng một máy cộng 
hưởng từ (MRA). Thí nghiệm này thật sự giải 
thích được lý do vì sao quán âm lại tiếp nhận 
được lực lượng mãnh liệt nhường vậy. Không 
ngày nào trôi qua mà tôi không nhận ra 
rằng những điều chúng ta tự cam kết với 
bản thân mình khi tu Pháp Môn Quán Âm là 
những lời cam kết đơn giản nhất, nhưng lại 

là những thể nghiệm mãnh liệt và tạo nên 
nhiều biến đổi nhất mà chúng ta có thể 
có được (và không mang lại ảnh hưởng 
tiêu cực). 

 Sau nhiều cuộc thử nghiệm, 
Tiến sĩ Emoto nhận thấy rằng sự phối hợp 
tư tưởng mạnh mẽ nhất dẫn đến khả 
năng biến đổi của nước là khi ghi chữ 
“thương yêu” và “biết ơn”. (Hình 10)

 Điều khiến cho khám phá 
này vô cùng đặc biệt là chúng ta hiện sống trên một tinh cầu 
có diện tích đại dương lớn hơn lục địa và cơ thể con người 
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phần lớn cũng được cấu tạo bởi nước. Vì vậy, khi chúng ta có 
khả năng thay đổi cấu trúc thân thể bằng cách phát ra những 
tư tưởng khẳng định thì chúng ta có thể phục hồi sức khỏe 
không chỉ của bản thân chúng ta mà còn của những người 
chung quanh và ngay cả sức khỏe của địa cầu, bằng những tư 
tưởng thiện lành. 

 Quý vị hãy nghĩ đến việc tạ ơn và cầu nguyện trước 
bữa ăn có thể giúp ích cho sức khỏe của quý vị. Tôi vẫn thường 
nghĩ đây là cách hữu hiệu để đầu óc chúng ta được thư giãn 
sau một ngày làm việc căng thẳng, để đặt mình vào một 
không gian thư thái. Bây giờ tôi biết rằng ngay cả thức ăn tôi 
dùng cũng được cải biến. 

 Nếu chúng ta thật sự muốn gia trì cho địa cầu, vậy còn 
cách gì tốt hơn giúp chúng ta thận trọng và kiên tâm giữ gìn 
thân, khẩu, ý ngoài Pháp Môn Quán Âm? Hiểu được điều này 
thật sự sẽ đem đến cho chúng ta một ý nghĩa mới mẻ của việc 
tu hành để làm chủ chính mình. Giờ đây, chúng ta không còn 
có thể ngụy biện để lảng tránh hay cho rằng đây là vấn đề tôn 
giáo. Đôi khi nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hãy tự hỏi rằng 
mình có thật sự thay đổi hay chưa, chúng ta nên suy ngẫm về 
điều đó! 

Ghi chú: 
© Hình do Viện Nghiên cứu Tổng hợp IHM Nhật Bản cung cấp

Hình 1 - 9: 
Nguồn http://www.rainbowjaguars.com/hadoindex.html

Hình 10: 
Nguồn http://www.spiritofmaat.com/archive/nov1/cwater.htm

Để biết thêm chi tiết về đề tài này, xin truy cập:
http://www.Hado.net
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Chương 6  

Biến Đổi Lớn Có Thể Là 
Một Thể Nghiệm Nâng Cao Tâm Thức 
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Thể Nghiệm Nâng Cao Tâm Thức
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Edinburgh, Scotland, 

ngày 5 tháng 6 năm 1999 (DVD#648) 
(nguyên văn tiếng Anh)  

Vấn: Sư Phụ có nghĩ rằng sẽ có một sự chuyển biến xảy ra trong 
thời đại chúng ta, đặc biệt là từ năm 1985 đến năm 2010, sẽ xảy 
ra một biến đổi lớn hơn trên toàn cầu không? 
Sư Phụ: Phải! Đây là một dạng nâng cao tâm thức. Bởi vì khi 
một lượng lớn năng lực tâm linh quy tụ hay cô đọng tại một 
thời điểm thì sự thúc đẩy tiến bộ tâm linh sẽ mạnh mẽ hơn bình 
thường. Đặc biệt là khi địa cầu rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, 
bạo động, chiến tranh và thiên tai triền miên hơn, ân điển Thượng 
Đế sẽ càng cấp bách hơn. Bởi vì có nhiều người cầu xin Thượng 
Đế gia ân trong những lúc nguy cấp này. Chúng ta càng thành 
tâm cầu nguyện, ân điển Thượng Đế ban xuống địa cầu sẽ càng 
nhiều.
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Quán Ánh Sáng và Quán Âm Thanh 
Là Điểm Tựa Duy Nhất

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Raising, 
Campuchia, ngày 30 tháng 7 năm 1996 (VIDEO#568) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 Chỉ có ánh sáng và âm thanh nội tại mới có thể giúp 
chúng ta trong mọi hoàn cảnh trên thế gian này. Vì vậy, khi muốn 
ứng phó với nghiệp chướng hay gánh nặng trong quá khứ, hiện 
tại và vị lai, chúng ta không thể nương tựa vào thế giới bên ngoài. 
Âm thanh và ánh sáng bên trong là giải pháp duy nhất, là công 
cụ duy nhất mà Thượng Ðế ban cho chúng ta khi xuống thế giới 
này để chúng ta có thể tự vệ, có thể nhớ về Thiên Quốc và có thể 
giải quyết bất kỳ khó khăn, chướng ngại nào trên con đường tìm 
về Thiên Quốc. Tất cả chướng ngại nơi thế gian này - dù là công 
việc, gia đình hay quan hệ tình cảm cá nhân - đều thật sự gây khó 
khăn và đánh lạc hướng chúng ta trên hành trình trở về Thiên 
Quốc. Thượng Ðế đã tiên lượng được điều này, nên Ngài đã ban 
cho chúng ta công cụ âm thanh và ánh sáng, ngõ hầu chúng ta có 
thể vượt qua mọi chướng ngại và thăng tiến. Nếu không có ánh 
sáng và âm thanh, chúng ta không bao giờ có thể trở về Nhà... 
Tuyệt đối không thể. Cũng như nếu không có máy bay, quý vị 
không thể đến Campuchia một cách nhanh chóng và thuận tiện 
như vậy.

 Cho nên, bất kỳ khi nào gặp chướng ngại, dù với bản 
thân, gia đình, công việc hay vấn đề nào đó, quý vị chỉ cần tọa 
thiền. Rồi vấn đề sẽ trở nên sáng tỏ và quý vị biết cách giải quyết 
hay tự nhiên mọi chuyện được hóa giải khi thời điểm đến. Ðôi 
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khi chúng ta thật sự hoang mang, bởi vì thế giới dường như đặt 
lên vai chúng ta trọng trách về những công việc nhất định, vào 
thời điểm nhất định và vì những nhu cầu nhất định. Lúc đó, 
chúng ta hoảng hốt và thốt lên: “Ôi, trời ơi! Tôi không thể hoàn 
thành. Chỉ còn nửa ngày hay một ngày nữa thôi mà công việc 
cứ chồng chất. Tôi muốn giải quyết công việc này nhưng những 
việc khác lại cứ đến hối thúc.” Nhưng sau khi tọa thiền một lúc, 
thế giới rút lại đòi hỏi hoặc vấn đề tự nhiên chuyển biến và chúng 
ta nhận ra rằng chúng ta đã lo lắng một cách vô ích. Cho nên, chỉ 
cần tỉnh bơ. T-Ỉ-N-H B-Ơ. (Mọi người cười.) Cứ điềm tĩnh, cưng 
ạ. (Sư Phụ và mọi người cười.) Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. 

 Quý vị hãy lắng nghe trực giác của mình. Ðôi khi việc 
này không dễ dàng. Quý vị phải xem tiếng nói nào là mạnh nhất 
và quyết tâm theo đường hướng đó, bởi vì đôi khi quý vị cảm 
thấy quý vị nên làm và nên tiếp tục làm công việc này, nhưng 
người nào đó đến và yêu cầu quý vị làm việc khác, rồi người khác 
lại đến bảo quý vị rằng việc kia tốt hơn, còn việc hiện tại là vô 
dụng: “Làm việc này rồi cũng không mang lại ích lợi gì. Tốt hơn 
anh nên chuyển hướng và nên làm thế này, thế nọ, thế kia.” Tuy 
nhiên, quý vị vẫn thật sự muốn làm việc này, dù những lời họ 
nói khiến quý vị cảm thấy bị giằng co và phân tâm. Cho nên quý 
vị cần ngồi xuống thiền và lắng nghe Phật âm của chính mình, 
lắng nghe tiếng gọi của trực giác bên trong, tiếng vô thinh sẽ định 
hướng cho quý vị. Hoặc ít ra quý vị hãy tĩnh tâm lại để có thể tự 
nhận biết rõ ràng đường hướng nào phù hợp hơn đối với mình.

 Tôi nói với quý vị tất cả những điều này từ kinh nghiệm 
cá nhân. Tôi không nói từ sách vở. Sách vở không dạy chúng ta 
những kiến thức này, nếu có cũng không nhiều. Kinh nghiệm này 
luôn luôn đúng, bởi vì chúng ta còn có thể đi đâu và dùng phương 
cách nào khác để ứng phó với thế giới này? Có quá nhiều đau khổ 
ngoài sức chịu đựng của chúng ta, quá nhiều điều vô nghĩa, quá 
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nhiều áp lực đè nặng chúng ta - những sinh linh bé nhỏ. Đôi khi 
chúng ta thật sự bị mất phương hướng và cảm thấy vô cùng lo 
lắng, bất an. Thiền quán ánh sáng và âm thanh là việc duy nhất 
chúng ta có thể làm trong những thời khắc khẩn thiết này.
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Pháp Môn Quán Âm Là Phương Thuốc 
Điều Trị Dịch Bệnh Công Hiệu Nhất

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Bình Ðông, Formosa,
 ngày 2 tháng 11 năm 1988 (VIDEO#15) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 Thế giới này đã bước vào Thời Đại Hoàng Kim! Thời 
Đại Hoàng Kim dành cho những người đã nâng cao tâm thức. 
Những người không xứng đáng sẽ dần bị thanh lọc. Ðó là lý do 
quý vị thấy xuất hiện ngày càng nhiều những căn bệnh mà trước 
đây chúng ta chưa từng nghe qua.

 Một điều hiển nhiên là nếu không có dịch bệnh thì cũng 
có chiến tranh; nếu không có chiến tranh thì cũng có bão tố, thiên 
tai. Tất cả đều là hậu quả của những hành động thiếu đạo đức của 
chúng ta. Nghiệp chướng quá sâu dày và cộng nghiệp quá lớn! 
Vì vậy, nếu cộng nghiệp không thể được giải trừ bằng cách lấy đi 
tính mạng của một hai người, thì nghiệp chướng đó sẽ biến thành 
một căn bệnh truyền nhiễm có thể cướp đi rất nhiều sinh mạng. 
Ðời sống trên thế giới này vốn vô thường. Chúng ta không thể 
mãi trông cậy vào thuốc men, đôi khi ngay cả thuốc men cũng 
không thể cứu chúng ta kịp thời.

 Thượng Ðế rất tài tình; Ngài không chỉ tạo ra những căn 
bệnh cũ mà còn tạo thêm nhiều căn bệnh mới để chúng ta phải 
mãi chạy theo Ngài. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất văn minh, 
nhưng vị giáo chủ của luật nhân quả còn thông minh hơn. Ngài 
có thể bắt chúng ta nếu ngài muốn và chúng ta không thể phản 
kháng kịp thời! Sốt cao có thể dẫn đến đột tử. Khi đó có gọi bác sĩ 
thì cũng quá trễ. Bác sĩ không những đành bất lực mà còn có thể 
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bị lây nhiễm chính căn bệnh đó. 
 Nếu những bệnh nhân này mắc bệnh bởi vì họ đã tới số, 

nhân quả họ phải trả thì họ cũng sẽ ra đi. Nhưng ra đi như vậy 
không bảo đảm. Những người không tu Pháp Môn Quán Âm có 
thể không được cứu kịp thời nếu họ ra đi quá đột ngột và linh 
hồn họ không có nơi nương tựa. Sớm muộn gì chúng ta cũng 
ra đi, nhưng an toàn nhất là có “hãng bảo hiểm toàn năng” để 
nương tựa vào giờ phút lâm chung. (Mọi người cười và vỗ tay.) 
Thật vậy, chúng ta cảm thấy rất an toàn khi tu Pháp Môn Quán 
Âm. Dù có mắc bệnh, chúng ta cũng không quá lo lắng vì chúng 
ta biết mọi việc sẽ tốt đẹp. Linh hồn chúng ta dường như rất an 
nhiên và tự tại, chúng ta cũng không hiểu tại sao chúng ta lại có 
cảm giác bình an và thư thái, nhưng trí huệ của chúng ta, linh hồn 
của chúng ta biết và chúng ta cảm thấy rất mãn túc!
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Hãng Bảo Hiểm Quán Âm Toàn Năng
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Bình Đông, Formosa, 

ngày 2 tháng 11 năm 1988 (VIDEO#15) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Chúng ta cần phải tu hành, nếu không sẽ rất đáng thương 
và thống khổ! Dù chúng ta có trở thành quốc vương hay Phạm 
Thiên (giáo chủ của tam giới), cũng sẽ không ai cứu vớt hay 
giúp đỡ khi chúng ta vãng sinh. Chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay 
trắng. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và cô đơn 
vì không có bạn đồng hành. Cho nên tôi xót thương cho những 
người không tu hành đó! Tôi rơi lệ mỗi khi nghĩ đến họ. Một khi 
họ sa ngã, phải mất một thời gian dài vô tận - đến hàng ức năm - 
mới có thể tái sinh trở lại. Điều này không hề đơn giản. Khi tái 
sinh, chưa chắc họ sẽ có được thân người ngay. Dẫu được đầu 
thai làm người, cũng không nhất thiết là họ được biết đến danh 
xưng hay tìm được một vị Minh Sư có thể bảo bọc, thương yêu, 
chăm sóc, an ủi hay nắm tay kéo họ lên cao hơn. Tìm được một vị 
Minh Sư như vậy không dễ.

 Chúng ta, những người tu Pháp Môn Quán Âm, có thể ra đi 
khi thời điểm đến, ngay cả khi chúng ta ốm đau. Tuy nhiên, khi ra đi, 
chúng ta đã có bảo hiểm và một nơi mà chúng ta có thể nương tựa. 
Chúng ta có được sự bảo hộ từ một hãng bảo hiểm toàn năng. (Mọi 
người cười và vỗ tay.) Đây là phương cách an toàn nhất. Những 
người không tu Pháp Môn Quán Âm đi nhanh như chớp, không đủ 
thời gian để Thượng Đế và những thánh nhân đến cứu họ. Linh hồn 
của họ không nơi nương tựa.

 Tuy nhiên, chúng ta - những người tu Pháp Môn Quán 
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Âm - rất an toàn. Ngay cả khi lâm bệnh, chúng ta cũng không quá 
đỗi lo lắng. Chúng ta biết mọi chuyện sẽ an ổn. Linh hồn chúng ta 
sẽ an nhiên, tự tại. Tôi không biết dùng ngôn từ nào để giải thích 
lý do khiến chúng ta cảm thấy vô cùng bình an. Đầu óc chúng ta 
không biết, nhưng trí huệ chúng ta biết, linh hồn chúng ta biết. 
Chúng ta cảm thấy bình an. Vì vậy, dù không tránh được nghiệp 
quả hay định nghiệp, chúng ta cũng đã có bảo hiểm. Nên chúng 
ta được an toàn.

 Chẳng hạn như khi lái xe, chúng ta biết mình có thể sẽ 
gặp tai nạn giao thông, xe có thể bị hư. Chúng ta có thể mất hàng 
trăm ngàn Mỹ kim chỉ trong thoáng chốc hay có thể bị thương. 
Nhưng vì có bảo hiểm nên chúng ta vẫn dám lái xe, ngay cả 
những chiếc xe trị giá hàng trăm ngàn Mỹ kim. Khi tai nạn xảy 
ra, hãng bảo hiểm sẽ bồi thường cho chúng ta, đôi khi số tiền bồi 
thường còn nhiều hơn những tổn thất hay mất mát.

 Hãng bảo hiểm Quán Âm toàn năng của chúng ta còn 
cao cường và hữu ích hơn như vậy! Cho nên, thậm chí nếu “xe” 
bị hư hại, chúng ta cũng không lo ngại. Sau một thời gian, chúng 
ta sẽ được bồi thường trọn vẹn. Chúng ta sẽ có một thân thể 
khác, một công cụ tốt hơn, bộ y phục hoàn mỹ hơn, căn nhà tiện 
nghi hơn và một thế giới tươi sáng hơn cho chúng ta vui hưởng. 
Chúng ta không trắng tay khi rời khỏi thế giới này. Có một thế 
giới tốt đẹp hơn đang chờ đón chúng ta. Vì vậy chúng ta rất mãn 
túc và an toàn. Linh hồn chúng ta biết điều đó. Bên trong chúng ta 
biết chắc chắn như vậy.

 Cho nên, phải mất hàng ức năm trước khi chúng ta có 
được cơ hội biết đến Pháp Môn Quán Âm. Nếu chúng ta không 
trân quý cơ hội này thì cho dù Thượng Đế có đến cũng không cứu 
được chúng ta. Thật sự là như vậy!
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Rửa Nghiệp Bằng Thiền Định 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Colorado, Hoa Kỳ, 

ngày 10 tháng 4 năm 1993 (VIDEO#350) 
(nguyên văn tiếng Anh)  

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, có phải đau khổ và bệnh tật luôn luôn là 
hậu quả của nghiệp chướng hiện kiếp? Nếu vậy làm sao chúng ta 
có thể rửa sạch những nghiệp chướng đó?
Sư Phụ: Chúng ta có thể rửa sạch nghiệp chướng bằng cách 
chịu đựng, vì đã quá trễ để quay ngược bánh xe nhân quả. Nhưng 
chúng ta có thể giảm nhẹ nghiệp chướng bằng sự khai ngộ, bằng 
cách mỗi ngày thiền định về sự toàn mỹ của Ðức Thánh Cha, với 
sự dẫn dắt của một vị Minh Sư, thông qua phương thức truyền 
Tâm Ấn. Rồi chúng ta có thể tiêu trừ được rất nhiều nghiệp 
chướng. 

 

Pháp Môn Cứu Cánh 
Tối Hậu

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 30 tháng 6 năm 1991 (VIDEO#179) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 Pháp thiền của chúng ta là phương cách trị bệnh công hiệu 
nhất, kể cả bệnh tinh thần, bệnh nghiệp chướng và bệnh thân thể. 
Tất cả bệnh tật đều được chữa khỏi. Tại sao khi chúng ta tọa thiền, 
bệnh tật lại được tiêu trừ? Bởi vì chúng ta đã quay về với Chân Ngã 
của mình, quên hết những danh xưng thế gian như ông Vương hay bà 
Lưu, chúng ta đã khôi phục lại hình dáng nguyên thủy của mình.

 Bản Lai của chúng ta vốn bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh. 
Cho nên, khi trở về với nguồn cội bất sinh bất diệt này, thân thể của 
chúng ta cũng có chiều hướng bất sinh bất diệt. Tuy nhiên, vì ngồi 
thiền không đủ nên chúng ta mới không thể thoát khỏi quy luật sinh 
tử. Bằng không, chúng ta cũng có thể trở thành trường sinh bất lão.

Lời Pháp Cam Lồ
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                 Bệnh Tật Cũng Là 
     Một Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ðại học Georgetown, 
Washington D.C., Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 4 năm 1993 (VIDEO#573)

(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính xin Sư Phụ khai thị về mục đích của những đại dịch 
như sốt rét, AIDS, v.v... Phải chăng con người đang can thiệp vào 
tiến trình của tự nhiên qua việc cố gắng tìm phương pháp chữa 
trị những căn bệnh này? 
Sư Phụ: Dù quý vị tìm ra phương pháp điều trị những căn bệnh 
này, những căn bệnh khác sẽ tự phát sinh. Chỉ khi nào con người 
nhận ra rằng họ phải hằng thuận Thượng Ðế, thuận theo Lực 
Lượng Toàn Năng bên trong và nhận ra rằng bên trong họ có một 
lực lượng vĩ đại có thể tự chữa lành mọi căn bệnh, rằng họ chỉ nên 
nương tựa vào lực lượng này, thì tất cả mọi dịch bệnh mới chấm 
dứt. Tất cả những dịch bệnh là tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta 
quay về với Thượng Ðế. 
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Sự Bảo Vệ Toàn Năng 
Trong Một Thế Giới Đảo Điên

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Virginia, 
Hoa Kỳ, ngày 29 tháng 10 năm 1994 (VIDEO#454) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 Thật ra, thế giới này rất điên đảo. Đâu đâu cũng có chuyện gì 
đó đang xảy ra. Cho nên, nguồn nương tựa duy nhất đối với chúng ta là 
sức mạnh tâm linh mà chúng ta gặt hái được từ việc tu hành, từ đức tin 
của chúng ta, những điều này đã được minh chứng là có hiệu lực. Cho 
đến nay, bất kỳ người nào tinh tấn tu hành ngay từ khi thọ Tâm Ấn sẽ 
thể nghiệm được lực lượng bảo hộ đến từ Đấng Tối Cao này. Lực lượng 
này ở bên trong chúng ta, bởi vì Thượng Đế ngự bên trong chúng ta, 
Phật Tánh ở trong tâm chúng ta. Mọi kinh điển đều đề cập đến điều 
này. Kinh điển có viết về thể nghiệm của những bậc tu hành khai ngộ 
thời xưa. Cho nên, dù kinh điển đã có từ một ngàn năm trước, bây giờ 
chúng ta cũng có thể kiểm chứng bằng sự chứng ngộ bên trong của 
chính mình. Bất kỳ những gì được đề cập trong Thánh Kinh, chúng ta 
đều có thể hiểu rõ khi chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm.
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Chỉ Có Tu Hành Mới Có Thể 
Hóa Giải Mọi Bệnh Tật và Khổ Đau

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Pusan, Hàn Quốc, 
ngày 23 tháng 3 năm 1992 (VIDEO#234) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa)  

 Khi chúng ta tu hành tinh tấn, mọi nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ 
và bệnh tật của chúng ta cũng tự nhiên thuyên giảm. Đó mới là lực lượng 
thần thông trường cửu. Tôi thường dạy quý vị đạo đức, giới luật và ăn chay, 
mục đích là đạt được lực lượng thần thông vĩnh hằng hơn, quảng đại hơn. 
Lực lượng thần thông này mãi mãi bảo hộ nhục thể và linh thể của chúng ta, 
để chúng ta không phải chịu đựng nhiều bệnh tật. Vì vậy, tôi hy vọng quý vị 
sẽ tự hóa giải nghiệp chướng của chính mình bằng cách nỗ lực tu hành, rồi 
nhiều chướng ngại và bệnh tật của quý vị sẽ tự động được tiêu trừ!

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 13 tháng 6 năm 1991 (AUDIO#CG19)

(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 Thông thường, ngay cả khi biết nghiệp quả của mình trong quá khứ, 
chúng ta cũng không có đủ lực lượng để sám hối. Tuy nhiên, nếu thật sự thành 
tâm sám hối, nghiệp chướng cũng sẽ được tiêu trừ. Chúng ta phải thành tâm 
tu hành mới có thể sám hối. Do đó, chúng ta vẫn cần phải ngồi thiền.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 28 tháng 6 năm 1991 (AUDIO#CG20)

 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 Những người tu hành có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nhân quả 
và nghiệp chướng, cho nên chúng ta cảm thấy tự tại hơn. Vì vậy, tu hành 
càng nhiều, đời sống chúng ta càng mãn túc, càng êm đẹp. Bởi vì chúng ta đã 
thoát khỏi tiến trình của nghiệp chướng, nghiệp chướng không còn khống trị 
chúng ta được nữa, bởi chúng ta đã vượt qua nó rồi.

Lời Pháp Cam Lồ
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Trưởng Dưỡng Năng Lực 
Chữa Trị Nội Tại

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Sydney, Úc,
 ngày 16 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#333)

 (nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con thấy đời sống của chúng ta cần 
thiên về tâm linh hơn. Làm cách nào để chúng ta ứng phó với 
những điều phủ định quanh mình? 
Sư Phụ: Nếu có khuynh hướng tâm linh, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ 
qua mọi chuyện, bao gồm cả những ảnh hưởng và những quan 
điểm phủ định trong đời sống. Chúng ta sẽ trở nên bao dung và 
cảm thông hơn. Hơn nữa, Chân Ngã khẳng định của chúng ta 
phát ra một năng lực tự chữa trị, nhờ vậy sẽ cải biến phần nào từ 
trường phủ định.

   Nên thật ra chúng ta không cần phải làm gì. Nếu chúng 
ta thành tâm tu hành, mọi việc sẽ tự thân biến đổi để trở nên tốt 
đẹp hơn đến một mức độ nhất định. Nếu có ai xin ý kiến chúng 
ta hay cũng muốn trở nên tốt đẹp hơn, thì chúng ta đã sẵn sàng 
khuyên họ những điều hữu ích.
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Tận Dụng 
Hệ Thống Đề Kháng Bẩm Sinh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu 
tại Singapore, ngày 29 tháng 9 năm 1994 (VIDEO#446)

 (nguyên văn tiếng Anh)  

 Quý vị hãy sống một cuộc đời lành mạnh và bình dị - sống 
bình dị với những tư tưởng thanh cao. Luôn suy nghĩ khẳng định. Chỉ 
riêng cách suy nghĩ thôi cũng có thể làm thay đổi lối sống, thay đổi 
từng ngày trong cuộc đời quý vị và thay đổi vận mệnh của quý vị. Cho 
nên hãy luôn luôn giữ tư tưởng khẳng định. Rồi quý vị sẽ tránh được 
nhiều tai ương, bệnh tật. Thật khó để luôn trụ vào tư tưởng khẳng 
định nếu quý vị hành nghề bác sĩ, y tá hay nhân viên xã hội; bởi vì 
những người đến gặp quý vị đều mang theo bệnh tật, phiền não cũng 
như những tư tưởng thấp kém và từ trường nặng nề. Nhưng khi gặp 
những người bình thường, quý vị vẫn có thể giữ được năng lực khẳng 
định. Hãy luôn tâm niệm rằng Thượng Ðế ở bên quý vị, Thập Phương 
Chư Phật luôn che chở quý vị, bởi vì sự thật là như vậy.

 Cho nên quý vị hãy cố gắng chăm sóc hệ thống đề kháng của 
mình, đừng để nó bị hư hoại. Hãy cố gắng chăm sóc hệ thống của 
mình bằng cách nói năng, suy nghĩ và hành động khẳng định. Rất đơn 
giản. Thậm chí chỉ cần suy nghĩ khẳng định cũng giúp ích cho quý vị 
rất nhiều rồi.

Lời Pháp Cam Lồ
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Phát Triển Phẩm Tính Khẳng Định
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Nhật Bản, 
ngày 10 tháng 7 năm 2000 (VIDEO#706)
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 
 Đừng e ngại cảm giác sợ hãi, bởi vì càng e ngại, cảm giác sợ 

hãi đó càng mãnh liệt. Chúng ta càng suy nghĩ nhiều về điều gì, điều 
đó sẽ càng trở nên mãnh liệt. Cho nên, hãy nghĩ đến tình thương. 
Lúc nào cũng chỉ nên nghĩ đến tình thương, ái lực, luôn luôn suy 
nghĩ khẳng định, như vậy lực lượng Minh Sư tự nhiên sẽ chăm sóc 
tất cả. Chúng ta sẽ quen dần, sẽ không còn chướng ngại và mọi nỗi 
sợ hãi sẽ tan biến. Chúng ta nên tin tưởng vào quyền năng tối thượng 
của Thượng Đế, mỗi ngày vun đắp niềm tin vào ái lực của Ngài, rồi 
chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ.

Lời Pháp Cam Lồ



192 . Tõ Điểm Đời Sống Thanh Hải Võ Thượng Sư

Làm Phật Hay Làm Ma 
– Nhất Thiết Vi Tâm Tạo

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Bangkok, Thái Lan, 
ngày 13 tháng 6 năm 1996 (VIDEO#553)

 (nguyên văn tiếng Anh)

 Có một câu chuyện kể về con quỷ dịch tả. Một hôm con 
quỷ bay qua một người tu thiền và nói: “Xin chào! Ta đi sang 
Trung Quốc đây.” Rồi người tu thiền nói: “Ôi! Ngươi lại đi gây 
họa!” Quỷ dịch tả cười khẩy rồi bay sang Trung Quốc.

 Khoảng một tháng sau, quỷ dịch tả từ Trung Quốc trở 
về, nó lại bay qua vị tu thiền và nói: “Xin chào! Ta đã về!” Vị tu 
thiền, có lẽ là một người tu Pháp Môn Quán Âm, nói: “Ôi! Trong 
tháng qua, ngươi đã cướp đi sinh mạng của 50 ngàn người ư?” 
Quỷ dịch tả đáp: “Ðâu có! Chỉ có 25 ngàn người thôi.” Rồi quỷ 
dịch tả nói thêm: “Còn 25 ngàn người kia chết vì sợ hãi. Ta không 
cần phải đụng đến họ.”

 Vì thế, đôi khi hoàn cảnh thật sự không đáng sợ như 
chúng ta tưởng. Nếu chúng ta can đảm trực diện thì vấn đề sẽ 
không đến nỗi tệ. Nếu chúng ta quá kinh hãi, quá khiếp sợ và trốn 
tránh, chúng ta sẽ tạo thêm nhiều phiền phức hơn khi chúng ta 
trực diện vấn đề.

 Chúng ta đã từng nghe Ðức Phật dạy rằng: “Ta là Phật 
đã thành. Các con là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sinh đều bình 
đẳng.” Vậy đâu là điểm khác biệt? Tại sao chúng ta không phải là 
Phật? Chỉ vì chúng ta không nghĩ như cách Phật nghĩ, không làm 
như cách Phật làm. Chúng ta không hành xử như một vị Phật, 
chúng ta không sống đời sống của một vị Phật.
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 Nhờ tọa thiền mà Ðức Phật không bị ràng buộc vào bất 
kỳ điều gì. Người ta có thể cúng dường Ngài chiếc bát vàng để 
Ngài đựng thức ăn hay tấm lụa đẹp để Ngài khoác, nhưng cho 
dù Ngài nhận chiếc bát hay khoác tấm lụa lên mình, Ngài cũng 
không bao giờ chấp vào những thứ này. Ngài luôn cống hiến thời 
gian và cuộc đời mình để độ chúng sinh. Ngài dành thời giờ của 
Ngài để nhắc nhở tha nhân hướng đến tấm gương của lý tưởng 
nhân loại cao quý, lý tưởng của một vị Phật. Ngài luôn hướng 
tâm trí về Phật, hướng về lý tưởng cao đẹp nhất, những mục đích 
cao cả nhất của nhân loại và vũ trụ. Ngài không bao giờ nghĩ 
ngợi hay sợ hãi bất kỳ điều gì. Vì vậy Ma Vương, được gọi là lực 
lượng phủ định, đã đến đảnh lễ Ngài. Còn ở đây, chúng ta cúi đầu 
trước Ma Vương. Ðó là điểm khác biệt. Nỗi sợ hãi gây ra nhiều 
trở ngại cho chúng ta, làm hạ phẩm giá của chúng ta. Cho nên, 
chúng ta phải chọn cho mình một lối sống khác.

 Nếu chúng ta không nghĩ đến những điều phủ định thì 
chúng sẽ không hiện hữu. Ðó là lý do tại sao tôi nhắc quý vị 
không nên xem phim ma, những phim ảnh có nội dung thiếu lành 
mạnh và đừng giao du với những người đồng bóng. Rồi quý vị lại 
tin rằng: “Ồ! Người đó bị ma nhập.” Khi về nhà, quý vị sẽ hoang 
tưởng: “Ồ! Có thể con ma đó theo mình về nhà. Có thể con ma 
nghĩ rằng mình đẹp.” Những điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng 
đến chúng ta.

 Nhưng đây không phải là sự thật mà chỉ là cảm giác của 
chúng ta. Ðôi khi sự sợ hãi và ràng buộc khiến chúng ta không 
dám làm những chuyện mà lẽ ra chúng ta có thể hoặc có khả năng 
làm. Chúng ta sẽ làm được nếu như chúng ta không quá sợ hãi 
hoặc không quá lệ thuộc vào một đời sống đầy đủ tiện nghi và 
thoải mái. Cho nên, hãy luôn chú tâm vào Phật, đừng để ý đến ma 
quỷ.  



194 . Tõ Điểm Đời Sống Thanh Hải Võ Thượng Sư

Ăn Chay Để Tránh Thiên Tai 
và Giữ Thân Tâm An Lạc

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ðại học Columbia, New York, 
Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 11 năm 1989 (VIDEO#102B)

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính xin Sư Phụ khai thị thêm về những nỗi thống khổ của 
con người. Phải chăng do nghiệp quả tiền kiếp nên con người 
phải hứng chịu khổ đau?
Sư Phụ: Không có ai là vô tội. Tôi không kết tội bất kỳ ai. Tất cả 
đều là một tiến trình học hỏi. Việc học hỏi phải trải qua nhiều đau 
khổ. Tuy nhiên, một khi quý vị tỉnh ngộ, quý vị sẽ nhìn nhận sự 
việc theo một chiều hướng khác và quý vị biết rằng tất cả chỉ là 
những bài học. 

  Hãy nhìn việc giết chóc hàng loạt mà chúng ta gây ra 
mỗi ngày để nuôi dưỡng thân thể này trong một trăm năm. Biết 
bao nhiêu sinh mạng - tôm, cá, gà, heo, trâu, bò phải hy sinh? 
Quý vị nghĩ rằng tất cả năng lực này đều được hóa giải mà không 
có chiến tranh, không có khổ đau, không có bệnh tật hay sao? 
Thật ra, mọi việc chúng ta làm đều được lưu lại trong không gian. 
Chúng được hòa vào năng lực khác và chỉ được quân bình bằng 
những hành động khác, chứ không hề mất đi. Ví dụ, không khí 
sau khi đã ngưng tụ và đóng băng, nếu quý vị muốn băng tan, 
quý vị phải đặt nó dưới ánh nắng mặt trời, dưới ngọn đèn hay sức 
nóng, thì mới có thể chuyển nó về trạng thái khí ban đầu. Cho 
nên, nếu chúng ta đã từng sát sinh, luôn giết hại hàng loạt, làm 
cho loài vật phải chịu đau đớn, trong khi loài vật cũng có ý thức, 
tư tưởng và năng lực sân hận, thì tất cả nỗi oán hận và sợ hãi chất 
chứa này sẽ tự tích tụ lại thành một nguồn năng lực mạnh mẽ, 
lưu lại trong bầu không khí. Khi nguồn năng lực này trở nên quá 
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nặng nề, nhân loại sẽ phải gánh chịu đau khổ.
 Chúng ta phải trả giá cho những gì chúng ta dùng trong 

vũ trụ vật chất này. Do đó, tất cả Minh Sư đều nhấn mạnh nên 
thuận theo lối dinh dưỡng thuần chay - cái giá thấp nhất trong các 
dạng sinh vật khác nhau. Động vật có sự sống, thực vật cũng có 
sự sống, nhưng cái giá phải trả cho thực vật là tối thiểu. Tương tự 
như khi quý vị chỉ kiếm được một trăm Mỹ kim nhưng lại muốn 
xài đến hai trăm Mỹ kim, dĩ nhiên quý vị sẽ mắc nợ và gặp rắc 
rối. Nếu quý vị cố gắng tằn tiện chỉ mua những món đồ rẻ tiền 
và tự hài lòng với cái giá tối thiểu đó để sống, thì quý vị sẽ không 
phải lo đến chuyện nợ nần. Ðó là lý do chúng ta chọn lối dinh 
dưỡng thuần chay, ăn trái cây và các loại ngũ cốc. Những thức 
ăn này tạo ít nghiệp chướng hơn vì thực vật có ý thức thấp hơn. 
Nếu quý vị hái một vài quả trên cây, cây đó vẫn còn nhiều quả 
khác để gây giống thành hàng ngàn cây mới. Chúng không bị 
tuyệt chủng. Nếu quý vị ngắt một bông hoa hay một ngọn rau, 
cây sẽ lớn nhanh hơn, thậm chí từ nhánh bị ngắt sẽ mọc ra nhiều 
mầm cây mới. Nên theo cách này, chúng ta biết rằng ăn chay tạo 
ít nghiệp chướng hơn và cái giá phải trả sẽ ít hơn.



196 . Tõ Điểm Đời Sống Thanh Hải Võ Thượng Sư

Ăn Chay Khỏe Mạnh
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Boulder, Colorado, 

Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 3 năm 1991 (VIDEO#159)
 (nguyên văn tiếng Anh)

    Ngày nay, một số người được gọi là bác sĩ vẫn còn tin theo lý 
thuyết lạc hậu cho rằng con người cần thịt để sinh tồn. Nhưng quý vị 
có thể tìm thấy nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học khác và rất nhiều 
bác sĩ đã tuyên bố rằng chất đạm động vật rất độc hại, chứa nhiều độc 
tố và có hại cho cơ thể. Họ đã chứng minh một ngàn lẻ một phần trăm 
điều này là chính xác. Cho nên, đừng chỉ nghe một lý thuyết nào đó rồi 
tin theo. Chúng ta không cần ăn thịt, chúng ta hoàn toàn không cần 
thịt. Không ai cần ăn thịt cả. Thật ra, rất nhiều người đã lành bệnh 
sau khi chuyển sang ăn chay. Hành động như vậy có phải là can đảm 
hơn việc nghe theo lý thuyết lạc hậu kia không? Chúng ta có thể bị mê 
hoặc bởi niềm tin của một loại lý thuyết rồi tự thuyết phục chính mình 
tin theo lý thuyết đó, tin rằng thịt cần thiết cho chúng ta. Điều này 
hoàn toàn sai lầm. 
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Hoạt Hóa Năng Lực
 Miễn Nhiễm Nội Tại

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ðại học Berkeley, 
California, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 10 năm 1989 (VIDEO#101) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

 Chúng ta đều biết, hầu hết mọi bệnh tật đều phát xuất từ việc ăn 
thịt, bởi vì thú vật được nuôi bằng thuốc trụ sinh, ngoài ra nỗi thống khổ 
cũng tạo nên nhiều loại độc tố trong thịt thú vật. Vì chúng ta ăn những độc 
tố này nên khả năng đề kháng của chúng ta suy giảm. Thông thường, cơ thể 
chúng ta có thể kháng được bệnh tật, nhưng vì chúng ta ăn quá nhiều những 
loại thịt chứa thuốc trụ sinh nên thân thể chúng ta sẽ suy yếu và hệ thống 
miễn nhiễm bị hư hoại. Do đó, bất kỳ chứng bệnh nào cũng có thể xâm nhập 
làm chúng ta mất mạng. Điều này thật đáng tiếc! 

 Ngày nay, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chỉ cầu nguyện Chúa 
Giê-su hoặc Ðức Phật là đủ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta còn phải ngồi 
thiền và sống một đời sống đạo đức, thiện lành. Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng 
phát triển trí huệ và thăng hoa. Ví dụ, khi cùng nhau tu pháp môn này, chúng 
tôi gọi là Pháp Môn Quán Âm, chỉ nghe theo chỉ thị của Thượng Ðế bên 
trong, nhìn trí huệ của Thượng Ðế bằng thiên nhãn, nghiêm giữ chế độ dinh 
dưỡng thuần chay và lối sống đạo đức thì chúng ta không còn sợ bệnh tật 
nữa. Nhiều đồng tu của chúng tôi đã vượt qua được bệnh tật chỉ trong một 
đêm. Tôi muốn nói đến những người mắc bệnh nan y, thông thường cần 
phải phẫu thuật, bằng không sẽ mất mạng. Một số người hồi sinh trong giờ 
phút lâm chung, nhờ vào lực lượng của lối sống đạo đức và lực lượng bảo hộ 
của Thượng Ðế. Nếu chúng ta khai mở được lực lượng bên trong bằng một 
phương pháp đúng đắn, thì lực lượng mà chúng ta gọi là Phật Tánh, vị Phật 
bên trong hay Thượng Ðế bên trong sẽ che chở chúng ta suốt 24 giờ mỗi ngày 
và còn bảo hộ chúng ta ngay cả sau khi chúng ta rời bỏ thân thể này. 

Lời Pháp Cam Lồ



198 . Tõ Điểm Đời Sống Thanh Hải Võ Thượng Sư

Chúng Ta Thật Sự Có Thể Sống Tốt Hơn
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại Singapore, 

ngày 29 tháng 9 năm 1994 (VIDEO#446)
 (nguyên văn tiếng Anh)

 Ngày nay có quá nhiều bệnh tật, nhiều căn bệnh gây chết 
người, cướp đi sinh mạng của khoảng 18 triệu người mỗi năm. 
Bởi vì một số người trong chúng ta không cẩn trọng bảo vệ thân 
thể quý báu mà Thượng Ðế đã ban cho chúng ta với mục đích 
thực hiện sứ mệnh nào đó trên địa cầu và cũng để nhận biết lực 
lượng toàn năng của chính mình. Chúng ta làm những việc như 
hút thuốc, uống rượu hay ăn thịt quá nhiều, mời vi khuẩn từ thịt 
xâm nhập vào cơ thể, v.v... Tất cả những nhân tố hủy diệt này 
biến cuộc sống của chúng ta thành những chuỗi ngày đau khổ.

 Thật ra, cuộc sống có thể trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng 
ta biết tổ chức đời sống và biết trân quý thân thể của mình hơn. 
Nếu chỉ ăn những thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thể, không phải 
ăn để thỏa mãn khẩu vị mà ăn theo một khẩu phần hợp lý, thì 
dĩ nhiên cơ thể chúng ta sẽ không suy nhược đến vậy. Quý vị 
thấy đó, hầu hết người ăn chay đều khỏe mạnh hơn, có phải vậy 
không? (Thính chúng: Thưa phải.) Nhiều người trong quý vị đã 
trở nên mạnh khỏe hơn sau khi chuyển sang ăn chay và thọ Tâm 
Ấn. Có phải vậy không? (Thính chúng: Thưa phải.) Thật ra, bệnh 
viện đầy rẫy những người ăn thịt. (Mọi người cười.) Không sao, 
chúng ta có thể thấy bằng chứng ở đó. 

 Chúng ta ăn chay không phải chỉ vì lối dinh dưỡng thuần 
chay lành mạnh, mà còn vì chấn động lực của thực vật đối với 
cơ thể chúng ta rất nhu hòa, trong khi chấn động lực của loài vật 
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rất thô tạp. Trên thực tế, sống cuộc đời bình dị, lành mạnh rất dễ 
dàng. Không cần uống hay phải tiêm quá nhiều thuốc. Nhiều 
người tự hại mình vì thâu nạp những độc tố vào cơ thể. Ngược 
lại, nếu chúng ta biết cách sống một cuộc đời bình dị, dinh dưỡng 
hợp lý, lành mạnh, chúng ta thật sự không phải lệ thuộc vào bác sĩ 
nhiều đến thế. Rồi bác sĩ sẽ được nghỉ lễ nhiều hơn, cả bệnh nhân 
và bác sĩ đều sẽ khỏe mạnh. 
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Liệu Pháp Siêu Thế Giới
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Bắc, Formosa, 

ngày 3 tháng 8 năm 1985 (AUDIO#CE01)
 (nguyên văn tiếng Anh và Trung Hoa) 

 Tôi sẽ kể cho quý vị nghe đôi điều về những cảnh giới 
khác. Chúng ta có nhiều thể được gọi bằng những tên khác nhau, 
tạm gọi là nhục thể và một thể khác gọi là linh thể. Những người 
uống rượu, hút thuốc, dùng ma túy hay những chất tương tự vậy, 
họ đang gây tổn hại đến linh thể và nhục thể của họ. Sau khi họ 
vãng sinh, thiên nhân phải chữa trị và giúp đỡ họ giống như bác 
sĩ ở đây vậy. Sau một thời gian dài điều trị theo cách này, họ sẽ 
bình phục rồi tái sinh làm người. Họ phải nếm trải những hoàn 
cảnh như vậy cho tới khi hoàn tất bài học, rồi họ mới khao khát tu 
hành, mới có thể lên cao hơn được.

 Tại một tinh cầu khác mà chúng ta gọi là Kim Tinh có 
nhiều “bệnh xá” giống như vậy dành cho những “bệnh nhân” 
khác nhau. Những chúng sinh nơi thế giới Cực Lạc vô cùng 
thông minh, có đẳng cấp tâm linh cao. Họ gần như là Minh Sư, 
đa số có thể trở thành Minh Sư. Họ không dùng thuốc thang hay 
thiết bị nào để điều trị cho những “bệnh nhân” này. Họ dùng 
nhiều loại năng lực, tia sáng hay ánh sáng khác nhau để chữa trị 
cho loại bệnh nhân này. 

 Giống như ở thế giới này, đôi khi chúng ta dùng tia la-de 
để chữa bệnh, điều trị ung thư. Những người này cũng giống như 
những khoa học gia cao đẳng, những nhà bác học siêu việt. Minh 
Sư cũng là một khoa học gia tài ba. Ngài biết cách chuyển hóa 
năng lực trong không khí và thay đổi quý vị. Giả sử quý vị là một 
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khoa học gia tài ba ở thế giới này, quý vị có thể chuyển hóa ánh 
sáng mặt trời thành năng lượng, thành điện năng. 

     Kim Tinh chỉ là một trong những thiên đàng này. Quý vị 
đừng chấp vào tên gọi. Bởi vì không chỉ có một thiên đàng, mà 
có rất nhiều thiên đàng chữa trị cho con người bằng phương pháp 
đó. Nhiều chúng sinh tại những thế giới Cực Lạc khác luôn giúp 
đỡ chúng ta. Họ dùng năng lực ánh sáng để giúp bệnh nhân ở đó, 
giúp người địa cầu và cả những chúng sinh địa ngục. Họ giúp 
rất nhiều người khốn khó, những người tuyệt vọng, những người 
đang cầu nguyện và những người đang đau khổ.

   Quý vị thường nghe có người tự sát vì lý do nào đó. 
Nhưng đó không phải là cách tự sát duy nhất. Có hai loại tự sát. 
Tự vẫn đã tệ lắm rồi nhưng cũng chưa phải là tệ nhất. Hủy hoại 
linh thể mới là điều tệ nhất. Chúng ta có thể hủy hoại linh thể 
bằng cách uống rượu, hút cần sa ma túy, chỉ chăm lo cho đời sống 
vật chất, không bao giờ đi nhà thờ, đi lễ chùa, nghe thuyết pháp, 
tọa thiền, tu hành hay niệm Phật và cũng không bao giờ tiếp cận 
với giáo lý của bất kỳ một tôn giáo nào. Ngày ngày chúng ta chỉ 
lo giao tế, ăn thịt, uống rượu, nhảy đầm, nghe nhạc, xem truyền 
hình, đọc báo, v.v… Chúng ta làm đủ mọi việc, ngoại trừ việc 
chăm sóc linh hồn. Như vậy là hủy hoại linh thể. Điều này rất 
khủng khiếp.

 Nếu quý vị có người thân tu hành và có đức tin, thì tối 
thiểu sau khi vãng sinh quý vị cũng được lên thiên đàng. Không 
phải là quý vị đi với họ, mà nhờ công đức của họ nên quý vị có 
thể lên thiên đàng. Nhưng sau khi lên thiên đàng, quý vị chỉ nằm 
đó như một xác chết. 

    Thông thường, sau khi vãng sinh, chúng ta có quang thể, 
nhưng những người này không có hào quang. Bề ngoài, họ trông 
giống thân thể này, nhưng họ vô cảm. Bởi vì đầu óc họ bị ràng 
buộc quá chặt chẽ vào vật chất và họ đem theo nhục thân này lên 
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thiên đàng. 
 Không phải thân thể vật chất đó, mà họ hình dung ra một 

thân thể khác giống như vậy. Thân thể đó giống như gỗ đá, vô 
tri vô giác. Bởi vì người thân của họ tu hành hoặc tin tưởng vào 
Chân Lý nên họ mới có được một chút phước báu để theo những 
người đó lên thiên đàng, nhờ quan hệ huyết thống. Nhưng khi lên 
trên đó, trình độ tâm thức của họ không đủ để hiểu được những 
điều đang diễn ra nơi đây. Cho nên họ được thiên nhân đưa vào 
“bệnh xá” và nằm ở đó như một tảng đá trong thời gian rất dài.

 Rồi những người tốt trên đó phải chữa trị cho họ bằng 
ánh sáng, bằng lực lượng, dùng năng lực và tình thương rót vào 
thân thể đó, rót tình thương và năng lực ánh sáng vào thân thể đó. 
Sau một thời gian dài, thân thể này bắt đầu hồi sinh. Lúc này họ 
có thể nhận ra gia đình, thân quyến của họ, những người đang cư 
ngụ trên thiên đàng. Rồi họ chung sống hạnh phúc bên nhau.

 Nếu nghiệp chướng của họ không quá sâu nặng thì còn 
có thể chữa trị được. Bằng không, dù có được nhiều người giúp, 
họ cũng không thể tiếp nhận được sự giúp đỡ đó. Có người còn 
mang nặng những tư tưởng xấu, một lối sống thấp kém, cho nên 
họ không thể tiếp nhận sự giúp đỡ từ ái này. Vì vậy, họ sẽ mãi 
mãi bị lầm lạc trong bóng tối. Dĩ nhiên, trường hợp này thật đáng 
buồn, nhưng vẫn có những trường hợp như vậy. 

   Cho nên, những người tu hành, những người tối thiểu 
cũng nghe giáo lý của Thánh Kinh hay những Phật tử cũng tiếp 
xúc được với lực lượng cao đẳng và được bảo hộ phần nào. Ít 
nhiều lực lượng cao đẳng cũng che chở cho họ. Quý vị càng tu 
hành tinh tấn thì càng có nhiều lợi ích. 

    Dĩ nhiên, nếu tiếp xúc trực tiếp được với hào quang của 
Thượng Đế thì đời này quý vị đã có thể nhìn thấy ánh sáng rồi. 
Nhất định quý vị sẽ được thăng hoa lên cảnh giới cao hơn. Như 
trong pháp môn của chúng tôi, quý vị có thể thấy ánh sáng ngay 
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từ lúc thọ Tâm Ấn. Bằng không, những người tu hành chậm tiến 
cũng sẽ thấy ánh sáng sau nhiều năm tu hành hoặc sau khi qua 
đời. Bởi vì ở thế giới cao đẳng, ánh sáng là phương tiện cho mọi 
hoạt động như sinh nở, may vá, xây dựng, trồng trọt, sản xuất, 
v.v... Vạn vật đều được tạo ra từ ánh sáng. Thậm chí thiên đàng 
cũng có nhiều đẳng cấp, như quốc gia của chúng ta có tầng lớp 
thượng lưu, trung lưu và hạ lưu. Nhưng trên cảnh giới cao, họ 
không có xung đột. 
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Tất Cả Chúng Sinh
 Đều Bình Đẳng
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Không Sát Sinh - Ban Trải Tình Thương 
Đến Những Bạn Thú Của Chúng Ta

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Helsinki, Phần Lan, 
ngày 30 tháng 5 năm 1995 (VIDEO#663) 

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, nhiều người xem thường loài vật, họ 
ngược đãi, bóc lột, lạm dụng và nghĩ loài vật thấp kém hơn mình 
rồi hành hạ chúng. Con rất thương loài vật, kính xin Sư Phụ chia 
sẻ đôi lời về giá trị của loài vật, nếu Ngài có thể. 
Sư Phụ: Đúng vậy, bởi vậy tôi mới khuyên mọi người ăn chay. 
Chúng ta ăn chay để ban trải tình thương đến những anh chị em 
nhỏ bé, không có khả năng tự vệ, yếu đuối hơn chúng ta. Trong 
Thánh Kinh, Thượng Đế phán: “Ta tạo ra muôn loài để làm bạn 
với các ngươi và giúp đỡ các ngươi.” Ngài không dạy chúng ta 
ăn loài vật. 
Vấn: Liệu con có thể hạnh phúc với Thượng Đế, ngay cả khi con 
không ăn chay?
Sư Phụ: Quý vị biết câu trả lời mà. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. 
Nếu chúng ta gây khổ đau cho bất kỳ chúng sinh nào dưới bất kỳ 
hình thức nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, không bao giờ chúng 
ta có thể cảm thấy rằng mình hoàn toàn vô tội. Do đó, chúng ta 
không thể có được niềm hạnh phúc viên mãn. Chúng ta chỉ có thể 
hạnh phúc ở một mức độ nào đó mà thôi.
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Tất Cả Chúng Sinh Đều Bình Đẳng 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 

ngày 27 tháng 12 năm 1995 (VIDEO#519)
(nguyên văn tiếng Anh)  

 

 Từ cổ chí kim, người Á Đông, nhất là người Trung Hoa 
và người Âu Lạc, quan niệm rằng rùa là loài vật rất linh thiêng vì 
chúng sống rất trường thọ. Đôi khi loài rùa minh tường mọi việc, 
nên con người không dám sát hại những con vật này. 

 Đương nhiên quan niệm này ít nhiều cũng có phần đúng. 
Giống như trước đây, những ngư dân Âu Lạc thường thờ cá heo 
và cá voi thân thiện. Bởi vì đôi khi trong những lúc mưa gió, 
trong những tình huống nguy kịch như giông bão, cá voi hay cá 
heo sẽ đến giúp họ định hướng và thậm chí còn đẩy thuyền đến 
nơi an toàn. Đôi khi, chúng còn đẩy những người đang chết đuối 
lên khỏi mặt nước. Thành ra, những loài vật như vậy không bao 
giờ bị giết hại. Nếu có chú cá heo hay cá voi nào vô tình bị chết 
rồi được người ta phát hiện, những ngư phủ hay những người bơi 
ngoài biển, vì lý do đó sẽ xây mộ chôn cá và ngày đêm thờ phụng. 

 Cho nên có những loài vật vô cùng thông minh. Chúng 
ta cũng đã biết điều này, không nghi ngờ gì cả. Ngay cả loài heo 
hay thú cưng cũng có những phẩm tính thủy chung, trung thành, 
thân thiện và giúp đỡ con người trong những lúc nguy nan. Nhiều 
tờ báo của quý vị có đăng những câu chuyện kể về những kỳ tích 
của loài vật. Ví dụ, một chú chó cứu em bé thoát khỏi ngôi nhà 
đang cháy hay một chú heo vượt nhiều dặm đường để kêu cứu 
cho chủ, mặc dù ngay sau đó người chủ có thể sẽ mổ thịt chú. 
Hoặc một chú ngựa tuyệt thực bên mộ chủ cho tới chết. Hay 
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một chú chó không bao giờ rời mộ chủ, v.v… Có rất nhiều câu 
chuyện như vậy. 

 Thành ra, đôi khi con người nghĩ rằng loài vật tốt hơn 
mình, đó không phải là chuyện lạ. Trên một vài phương diện 
nào đó rất có thể là như vậy. Vạn vật đều do Thượng Đế sáng 
tạo, vậy tại sao loài vật lại không thể có ánh sáng của Thượng Đế 
bên trong giống như chúng ta? Chỉ vì loài vật có hình dáng khác, 
sử dụng ngôn ngữ khác, điều đó không có nghĩa là loài vật thấp 
kém hơn chúng ta. Người Phi châu có thể da họ đen, nói tiếng 
Phi châu, nhưng điều đó chắc chắn không có nghĩa là họ không 
đáng được tôn trọng như người Mỹ da trắng hay người Á Đông 
da vàng. 
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San Sẻ Thế Giới Với Tất Cả Chúng Sinh 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Nhà hàng chay San Jose, 

California, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 6 năm 1994 (VIDEO#437)
 (nguyên văn tiếng Anh)

 Thật ra, thế giới này là của tất cả mọi chúng sinh, bao 
gồm cả loài vật. Đó là lý do tại sao chúng ta thuận theo lối sống 
thuần chay. Bởi vì thế giới này được hình thành từ ý lực của tất cả 
các chúng sinh ngự trên địa cầu này. Chúng ta muốn có nơi chốn 
này, nên địa cầu mới hiện hữu, bao gồm cả loài vật. Nhưng khi 
đến thế giới này, chúng ta ngộ nhận rằng địa cầu thuộc về chúng 
ta. Người nào cũng lầm tưởng địa cầu thuộc về mình. Cho nên, 
chúng ta bắt đầu tống khứ những người “ngoại tộc” - người da 
đen, da đỏ, da vàng,… 

 Người da đỏ muốn loại trừ người da trắng. Còn người da 
trắng loại trừ người da đen. Người da đen, người da trắng, người 
da vàng loại trừ loài vật,… Rồi chúng ta quên rằng chúng ta là 
đồng chủ nhân chứ không phải là chủ nhân duy nhất của địa cầu 
này. Đó là lý do chúng ta không nên giết hại hay ăn thịt loài vật, 
và dĩ nhiên, quan trọng nhất là không nên giết hại bất kỳ chúng 
sinh nào. Nhưng nhân danh pháp luật, nhân danh lòng ái quốc 
hoặc tôn giáo đôi khi chúng ta giết hại rồi viện nhiều lý lẽ vẻ vang 
để biện minh cho hành động của mình.

 Thật ra làm như vậy là phi lý. Bởi vì hôm nay chúng ta 
phạm nghiệp sát thì kiếp sau chúng ta sẽ bị sát hại. Do đó, chiến 
tranh không ngừng tiếp diễn trên thế giới này, rồi chúng ta cứ mãi 
hỏi nguyên do. Nhưng đó là điều hiển nhiên. Gieo nhân nào thì 
sẽ gặt quả đó. Ngay cả Thánh Kinh cũng nói: “Gieo nhân nào, 
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gặt quả ấy.” Trong chúng ta, những ai không phải hứng chịu hậu 
quả của chiến tranh hay bất kỳ cuộc xung đột nào nghĩa là chúng 
ta chưa gieo nhân bạo lực. Cho nên, nếu cứ tiếp tục duy trì lối 
sống từ ái này thì dù không tu thiền, dù không thờ Chúa một cách 
chính thức hay có đăng ký, chúng ta cũng sẽ được tái sinh thành 
một người được che chở, an toàn, khỏe mạnh; bởi vì chúng ta 
chưa gieo nhân gây tổn hại, nhân chiến tranh hay nhân bạo lực. 
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Loài Vật Là Bạn Của Chúng Ta 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đại học Harvard, 

Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 2 năm 1991 (VIDEO#155)
 (nguyên văn tiếng Anh)

 Nếu chúng ta thực sự muốn sống cuộc đời “yêu thương người 
láng giềng”, thì người láng giềng của chúng ta phải bao gồm cả những 
bạn thú, nhất là khi loài vật không gây hại gì cho chúng ta. Loài vật 
chỉ tô điểm cho đời sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn. Chúng giàu 
tình thương, chúng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần sống 
động, phong phú và thú vị hơn. Chúng ta nên bảo vệ, chăm sóc, yêu 
thương và vui hưởng sự hiện diện của chúng. Thượng Đế đã phán rõ: 
“Ta sinh ra loài vật để làm bạn với các ngươi và giúp đỡ các ngươi.” 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại New Jersey, Hoa Kỳ, 
ngày 24 tháng 6 năm 1992 (VIDEO#259) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 Loài vật hiện hữu là có nguyên do. Loài vật cũng là những 
cư dân của địa cầu; chúng ta không có quyền sát hại. Tôi có nghe một 
số người nói rằng nghiên cứu của họ cho thấy đôi khi loài vật giúp con 
người chữa lành bệnh, có lẽ nhờ vào tình thương của chúng. Đó là lý 
do nhiều người thích nuôi chó, mèo, dù có nhiều điều bất tiện và ràng 
buộc. Nhưng vì loài vật giàu tình thương và có lẽ giúp xoa dịu phần 
nào lòng người, nên họ cảm thấy hoan hỷ rồi giữ nuôi.
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Yêu Thương Loài Vật 
Như Yêu Thương Chính Mình

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ, 
ngày 6 tháng 6 năm 2001 (DVD#714)

 (nguyên văn tiếng Anh)

 Nếu quý vị nuôi chó thì phải chăm sóc chó tối thiểu cũng 
như quý vị chăm sóc chính mình – vệ sinh sạch sẽ, cho ăn uống 
đầy đủ và yêu thương. Chó cũng như một thành viên trong gia 
đình, duy chỉ khác ở hình dáng. Mỗi khi dẫn chó đi tiêu đi tiểu 
ngoài bãi cỏ, chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ hoặc phải có sẵn tấm 
ny-lông để hứng. Như vậy chất thải mới không lan truyền, gây 
bệnh hay vấy bẩn sang người khác hoặc những chú chó khác. 
Nếu chó của quý vị bệnh, rồi phóng uế khắp mọi nơi, những chú 
chó khác sẽ giẫm lên rồi cũng bị lây bệnh. Thành ra, mỗi khi dẫn 
chó ra ngoài để đi vệ sinh, khi về nhà, chúng ta nên vệ sinh toàn 
thân chúng sạch sẽ. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách làm.

 Ví dụ, quý vị dùng một chiếc khăn lau bếp hay bất kỳ 
chiếc khăn nào. Chiếc khăn này nhỏ quá (Sư Phụ giơ chiếc khăn 
Ngài đang cầm), để làm ví dụ thôi. Khăn lau bếp bền hơn, không 
bị rách. Quý vị phải lau sạch mọi chỗ trên thân chó vì nó có thể 
bốc mùi. Lau toàn thân, lau phía trên, phía dưới,… Đầu tiên là lau 
chân. (Sư Phụ lau cho chú chó xù của Ngài.) Sau đó lau đến bàn 
chân, lần lượt cả bốn bàn chân, rồi cả chỗ phóng uế. Xong xuôi 
mới cho vào nhà. Bởi vì lúc đó, bất kỳ vi trùng, mầm bệnh nào 
chú chó mang về đều đã bị diệt rồi. Tôi dùng nước chanh, nhưng 
quý vị có thể dùng những thứ khác. 

 Quý vị dùng nước chanh hay dung dịch giấm lau nhà thì 

 



214 . Tõ Điểm Đời Sống Thanh Hải Võ Thượng Sư

sàn nhà sẽ không có hóa chất. Vì chó ngủ dưới sàn và liếm sàn 
khi chúng làm rơi vãi thức ăn. Nếu chó ăn thức ăn lấy từ chỗ quý 
vị lau bằng hóa chất, chúng sẽ nhiễm bệnh hoặc chết. Rồi quý vị 
lại mất tiền bạc hay thời giờ để chi trả phí điều trị hoặc vứt bỏ chó 
đi.

 Ðây là vấn đề của nhiều người. Họ đối xử không tốt với 
chó của họ vì sự ngu muội, bất cẩn và thiếu tình thương của chính 
họ. Vì vậy, nhiều chú chó phải bỏ mạng trong các trại tạm trú 
dành cho loài vật trong khi chúng hoàn toàn vô tội. Đó là lỗi lầm 
và sự nông nổi của con người. Nhiều người không xứng đáng để 
được nuôi chó. Ðôi khi lái xe ngoài đường, tôi thấy những chiếc 
xe vận tải nhỏ chạy dưới sức nóng mùa hạ ở Florida; người ta 
nhốt vài chú chó trên sàn xe không có mui che. Ngoài sắt ra, 
không có gì để cho chó bám. Khi sắt nóng quá, những chú chó 
chạy tới chạy lui rồi nhiều khi ngã lăn lóc về phía sau thùng xe. 

 Có thể là những chú chó đã quen. Tôi không biết phải 
mất bao lâu để chúng quen với thảm cảnh này. Nhưng khi về đến 
nhà có thể chúng sẽ bị đau đầu. Chó không thể nói cho quý vị biết 
khi chúng bị đau đầu. Quý vị cũng sẽ bị đau đầu nếu phải ngồi 
trong chiếc xe đó vượt qua quãng đường dài đến vậy. Quý vị còn 
có mái tóc dài và dày để che. Những chú chó đó thật tội nghiệp. 
Có con lông ngắn, có con thậm chí không có lông. Mỗi lần nhìn 
cảnh đó, tôi nghĩ con người không xứng đáng với loài chó. Loài 
chó rất tình nghĩa, rất tử tế và rất trung thành. Chúng có thể hy 
sinh vì quý vị, xả thân mỗi khi quý vị gặp hiểm nguy. Bản tính 
bảo vệ của loài chó trỗi dậy và chúng sẽ hy sinh tính mạng vì quý 
vị, bất kỳ lúc nào mà không hề hối tiếc!

 Nhưng có những người thật sự không đáng được nuôi 
chó. Cho nên, lòng tôi se thắt mỗi khi thấy ai đối xử với loài vật 
theo cách đó. Tuy nhiên, nếu có ai nói quý vị là loài vật, thì đó là 
một câu chửi. Có nghĩa là quý vị thấp kém, xấu xa và khờ khạo. 
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Nhưng quý vị có thể nào tưởng tượng còn có người khờ hơn 
chúng ta nữa không? 

 Một số người trong chúng ta rất khờ. Dĩ nhiên có những 
giống chó thích hợp với điều kiện sống ngoài trời. Nhưng quý vị 
cũng phải chăm sóc để chúng không bị bọ chét cắn. Có những 
loại thuốc ngừa bọ chét, không tốn kém nhiều lắm. Mỗi tháng 
một lần, quý vị có thể dùng thuốc tẩy giun và thuốc diệt bọ để 
chó không phải chịu khổ sở. Mỗi tháng một lần thôi. Hoặc là có 
những loại xà bông trừ bọ chét, đại khái như vậy. Nhưng phòng 
ngừa tốt hơn là giết. Chúng ta không muốn sát sinh. Ngay cả sâu, 
bọ chét chúng ta cũng không muốn giết. 

 Vì vậy, chỉ cần phòng bệnh bằng cách giữ cho chó sạch 
sẽ và khỏe mạnh. Bởi vì ngoài kia, mặc dù bãi cỏ trông có vẻ 
sạch, nhưng nhiều khi cũng có vi trùng, sâu bọ hay ấu trùng. Khi 
mang chó vào nhà, nhà sẽ dơ giống như bên ngoài vậy. Nhiều 
người còn mang cả giày dép vào nhà, chó mắc bệnh cũng vì lẽ 
đó. Không phải vì giày dép của quý vị dơ, mà vì quý vị giẫm lên 
những chất dơ ngoài đường. Rồi quý vị lại mang những chất đó 
vào nhà. Ðôi khi, bánh xe cũng dính những thứ như phân, nước 
tiểu của một con chó bệnh bên ngoài. Rồi quý vị đem vào nhà, 
chó của quý vị liếm sàn nhà hay giày dép của quý vị rồi mắc 
bệnh. 

 Vì vậy, nếu muốn nuôi loài vật trong nhà, quý vị phải vệ 
sinh nhà cửa sạch đến độ quý vị có thể ngủ trên sàn nhà, sạch đến 
độ quý vị cũng có thể liếm sàn nhà mà vẫn cảm thấy dễ chịu. Quý 
vị có thể lau nhà bằng dung dịch giấm; tỷ lệ giấm và nước bằng 
nhau. Dùng dung dịch giấm lau khắp nhà để tẩy uế và khử mùi. 
Như vậy lỡ chó có tiểu ở chỗ nào đó, cũng không đánh hơi thấy. 
Bởi vì nếu chó đánh hơi thấy mùi nước tiểu, lần sau nó sẽ tiểu chỗ 
đó nữa.

 Đây chỉ là ví dụ. Nhưng nếu muốn nuôi loài vật, quý 
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vị phải tìm hiểu trước cách chăm sóc loài vật đó. Quý vị cũng 
phải nghiên cứu xem con vật đó có thích hợp với tính cách, lối 
sống của mình hay không. Ðó là một trong những lý do khiến 
người ta bỏ rơi chó, mèo của họ; là vì hai bên không hợp tính 
nhau. Họ nuôi một chú chó hiếu động trong khi họ yếu đuối và 
mảnh khảnh như một cụ già thì làm sao họ có thể chăm sóc cho 
nó. Hoặc một con chó ở dơ mà họ không biết cách huấn luyện, 
không biết cách giải quyết vấn đề. Hay một con chó hiếu động 
sống với người không thích hay không có thời gian để chơi đùa 
với nó. Thế là họ bỏ rơi chú chó bởi vì họ nghĩ rằng đó là con chó 
hư, dở, tồi. 

 Thành ra có nhiều giống chó hoặc vật nuôi có thể thích 
hợp cho quý vị. Nhưng cũng phải tìm hiểu trước xem chăm sóc 
chú chó hay cô mèo đó có vượt quá khả năng của quý vị hay 
không. Nếu quý vị quá đỗi bận rộn thì đừng nên nuôi chúng. Quý 
vị phải chân thành, chỉ cần vậy thôi. Không phải quý vị phân biệt, 
mà quý vị phải biết cách thương và nên thương con nào, để tình 
thương không trở thành gánh nặng và gây đau khổ cho đôi bên. 
Bởi vì trước đây, có người đem cho đi một chú chó của tôi, sau 
đó để chú chạy mất rồi bị lạc. Điều này làm tôi khổ tâm một thời 
gian dài. 

 Cho nên, nếu muốn nuôi thú, thì dù thế nào đi nữa quý vị 
phải có trách nhiệm. Nếu không nuôi được thì quý vị cũng phải 
tìm cho thú cưng một nơi cư trú tốt. Hãy đợi đến khi tìm được 
mái ấm tốt; đăng tin rao vặt trong tiệm bán thú vật. Họ sẽ tìm 
một gia đình tốt cho chó của quý vị. Quý vị hãy đem chó đi cho 
chứ đừng bán chó. Tặng chó cho người khác như một người bạn, 
như một món quà. Người nào đó sẽ thích chó của quý vị. Quý vị 
có thể mô tả tính tình và sở thích của nó. Thế nào cũng sẽ có một 
người thích hợp với chó của quý vị. Họ sẽ đem nó về nuôi. 

 Quý vị đừng gửi chó vào trại tạm trú dành cho thú vật 
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vì người ta sẽ giết nó trong vòng một ngày. Đôi khi họ làm như 
vậy đó! Không phải luôn luôn là một ngày, trong khoảng từ một 
ngày đến một tuần. Tối đa cũng chỉ hai tuần. Cho nên, chó sẽ 
không sống được bao lâu trong đó. Nếu quý vị muốn gửi chó vào 
đó, cũng được thôi. Nhưng quý vị phải biết chắc. Tôi muốn quý 
vị biết rằng chó của quý vị có thể nhanh chóng bị giết chỉ trong 
vòng một ngày. Nhưng cũng có những trại tạm trú “không giết”. 
Quý vị cũng có thể đem thú nuôi tới những nơi như vậy. Miêu tả     

chi tiết về tính cách của con vật để sau         
này trại tạm trú có thể tìm được người 

chủ phù hợp, yêu thương những con 
vật có tính cách như vậy.

 Thế nào cũng tìm ra 
giải pháp. Quý vị đừng bỏ rơi thú 
nuôi bởi chúng cũng là chúng sinh 
như chúng ta. Khi nhìn sâu vào mắt 

một con vật, đôi khi quý vị nhận ra: 
“Hai ta bình đẳng. Hai ta như nhau.” 

Cảm giác đó sẽ làm quý vị rùng mình 
và quý vị sẽ đạt khai ngộ ngoài dự 

tưởng. Tôi đã từng nói loài vật có thể 
dạy quý vị, ngay cả bông hoa, cây cối, vạn vật đều có thể dạy quý 
vị. Quý vị thấy chú chó này ngoan không nào. (Sư Phụ vuốt ve 
chú chó xù đang ngủ trong lòng Ngài.) Ai lại nỡ bỏ rơi một chú 
chó ngoan như thế này cơ chứ? Chú thật đáng yêu.
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Thế Nào Là Bạn Tâm Giao?
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Cape Town, Nam Phi, 

ngày 27 tháng 11 năm 1999 (VIDEO#669) 
(nguyên văn tiếng Anh)  

Vấn: Kính xin Sư Phụ khai thị về linh hồn sinh đôi và hai mặt 
âm dương của một người.
Sư Phụ: Không có khái niệm linh hồn sinh đôi. Tất cả chúng ta 
đều độc lập. Nhưng đôi khi chúng ta gặp người nào đó rất hợp với 
mình và chúng ta gọi người đó là bạn tâm giao.

   Nếu trước đây chúng ta đã từng làm việc chung, từng 
sống chung và yêu thương linh hồn này trong một quãng thời 
gian dài, cùng nhau trải qua nhiều kiếp sống, thì khi gặp linh hồn 
này tái sinh trở lại trong một thân thể khác, chúng ta cảm thấy gần 
gũi. Bởi vì trước kia chúng ta đã luôn làm việc cùng nhau nên 
mọi chuyện đều dễ dàng, nhịp nhàng và hài hòa. 

   Cho nên, chúng ta gọi đó là “bạn tâm giao”. Chúng ta 
luôn luôn gặp trường hợp này. Những người được gọi là bạn 
tâm giao khi gặp nhau sẽ có đời sống hôn nhân hạnh phúc hay 
trở thành anh chị em rất thân thiết hoặc làm cha mẹ và con cái 
tốt. Quan hệ giữa họ rất tốt đẹp. Bạn tâm giao có nghĩa là như 
vậy.
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Ý Nghĩa Tâm Linh 
Của Bạn Tâm Giao Là Gì?

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ðại học Georgetown, 
Washington D.C., Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 4 năm 1993 (VIDEO#352) 

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ có hiện tượng bạn tâm giao trên đời này 
không? Nếu có, điều này có ý nghĩa tâm linh gì đối với những 
người liên hệ? 
Sư Phụ: Bạn tâm giao là khi gặp người nào đó, quý vị cảm thấy 
có sự thu hút đặc biệt và hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc 
sống, đặc biệt là trong tiến trình tu tập tâm linh. Chúng ta gọi đó 
là bạn tâm giao. Nhưng trong thế giới nhất nguyên thì không có 
linh hồn, không có bạn hữu; cách gọi này chỉ là ngôn ngữ thế 
gian. Vì vậy, bất kỳ người nào có sức hấp dẫn đối với quý vị và 
giúp đỡ quý vị rất nhiều trong cuộc sống thường nhật cũng như 
trên con đường tâm linh, thì người đó là bạn tâm giao của quý 
vị trong khi chúng ta đang hiện diện nơi đây, nếu như quý vị vẫn 
cảm thấy cần có một người bạn.
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Có Cần Thiết Phải Gặp Được 
Bạn Tâm Giao Không?

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Cape Town, Nam Phi, 
ngày 29 tháng 11 năm 1999 (DVD#674) 

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con có câu hỏi về bạn tâm giao. Chúng 
ta có cần phải liên hệ với bạn tâm giao của mình không và nếu có 
thì điều gì sẽ xảy ra? 
Sư Phụ: Trong đời này, nếu điều gì cần thiết thì nó sẽ đến, còn 
nếu không cần thiết thì sẽ không xảy ra. Quý vị sẽ nhận thấy rằng, 
thật ra chúng ta có rất nhiều bạn tâm giao chứ không phải chỉ có 
duy nhất một người. Chẳng qua trên đường đời, những người bạn 
tâm giao không nhất thiết phải gặp nhau, bởi vì điều này không 
cần thiết.
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Phương Cách Gặp Bạn Tâm Giao
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền lục quốc tế 

tại Bangkok, Thái Lan, ngày 28 tháng 12 năm 1999 (DVD#677) 
(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, là một người độc thân, con xin thay mặt 
hỏi cho tất cả những người độc thân: Cách tốt nhất để gặp bạn 
tâm giao của mình là gì? 
Sư Phụ: Tôi cũng không biết là có bạn tâm giao hay không, bởi 
vì đôi khi quý vị có được điều này thì lại mất điều kia. Nếu thật sự 
muốn biết thì quý vị nên cầu nguyện. Hãy hình dung là quý vị có 
một người bạn tâm giao. Sau đó hình dung người bạn tâm giao 
mà quý vị muốn sẽ có vẻ đẹp hay đức tính như thế nào và cô ấy 
nên có những phẩm chất ra sao. Liệt kê những đặc điểm, liệt kê 
chi tiết từng phẩm chất mà quý vị muốn ở người bạn tâm giao của 
mình. Rồi một ngày khi quý vị gặp người đó, quý vị sẽ nhận ra. 

  Quý vị phải hình dung và ghi xuống. Hoặc nếu gặp 
người thiếu nữ mà quý vị thấy giống người bạn tâm giao của 
mình, ít nhất là giống về ngoại hình hoặc nếu thích vóc dáng của 
cô ấy thì quý vị nên vẽ lại. Hay chụp hình người nào đó có diện 
mạo trông giống cô ấy. Quý vị phải hình dung, rồi một ngày nào 
đó điều quý vị mong đợi sẽ trở thành hiện thực.
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Nếu ngồi thiền nhiều, 
quý vị nhìn mọi việc 

bằng một tâm hồn vui vẻ 
và tinh thần quý vị 

sẽ thư thái.
~ Thanh Hải 

Vô Thượng Sư
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Mỗi khi chúng ta nhớ tới những điều về tâm linh, về Chân Ngã 
của mình, thì người bên cạnh chúng ta cũng sẽ được lợi ích.
                                                       ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Trở Thành Vô Sở Bất Tại Có Nghĩa Là 
Không Cần Tìm Một Người Bạn Tâm Giao 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại San Jose, California, 
Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 6 năm 1994 (VIDEO#437)

(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Thưa Sư Phụ phải chăng mỗi người đều có một người bạn 
tâm giao? Nếu vậy, chúng ta có phải tìm người bạn tâm giao này 
trước khi được giải thoát không? 
Sư Phụ: Cũng có thể có cái gọi là bạn tâm giao. Nhưng một số 
bạn tâm giao đã giải thoát, nên quý vị không gặp họ nơi đây. Còn 
một số bạn tâm giao thì vẫn còn quanh đây và quý vị phải chờ 
đợi. 

   Thật ra, điều này chỉ là lý thuyết: Nếu trong lòng quý 
vị không cảm thấy nhớ nhung, không còn ham muốn, thì cho dù 
bạn tâm giao của quý vị có ở thiên đàng hay địa ngục, điều đó 
cũng không ảnh hưởng gì đến quý vị. Quý vị phải vượt lên và 
đạt đến đẳng cấp không còn ham muốn. Rồi bạn tâm giao sẽ hiện 
diện khắp mọi nơi và đồng thời cũng không hiện diện tại bất kỳ 
nơi nào, bởi vì quý vị đã trở thành vô sở bất tại. Khi trở thành vô 
sở bất tại thì người bạn tâm giao không còn cần thiết nữa.

Chương 8 Bạ   n Tâm Giao  .
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Nhóm Tâm Giao
 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Aukland, New Zealand, 
ngày 27 tháng 4 năm 2000 (VIDEO#686) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

 Quý vị có biết tại sao quý vị tốt như vậy không? Bởi vì 
quý vị là tôi. (Mọi người vỗ tay.) Chúng ta vô cùng hợp ý bởi vì 
chúng ta đồng nhất thể. 

 Bản chất của linh hồn không phải là tôi đang hiện diện 
tại nơi đây và tôi có một linh hồn ngự nơi đây. Không phải như 
vậy. Linh hồn của tôi lớn hơn thay vì chỉ hiện diện nơi đây; nó có 
thể bao trùm khắp nơi đây. (Sư Phụ đưa tay chỉ khắp phòng.) Có 
thể tất cả đều là tôi, nhưng trông không giống nhau. Không phải 
Thượng Ðế là một rồi mọi người đồng nhất thể với Ngài. Không 
có nghĩa đó. Mà có nghĩa là một người có thể có một linh hồn vĩ 
đại bao hàm nhiều cái gọi là thân thể. Cho nên có thể xem như 
chúng ta là một. 
 Cũng giống như đôi khi có hai người cùng lúc suy nghĩ 
giống hệt nhau. Ðó là vì họ cùng thuộc một linh hồn, không phải 
họ đồng nhất thể với Thượng Ðế hay đồng nhất thể với nhau, 
mà họ thuộc một linh hồn, giống như anh chị em sinh đôi hay là 
hai người bạn tâm giao. Không phải chỉ có một mà có rất nhiều 
người bạn tâm giao. Bởi vì có những linh hồn vĩ đại bao trùm 
nhiều chúng sinh khác vì mục đích của riêng họ. Do đó mà chúng 
ta cảm thấy chúng ta như là anh chị em, cảm thấy đồng nhất thể. 
Ðôi khi quý vị cảm thấy rất gần gũi với anh chị em hay cha mẹ 
của quý vị, bởi vì họ là quý vị! Quý vị hợp thành một gia đình, 
nhưng gia đình đó chỉ là một: một linh hồn với nhiều cá thể. 
(Mọi người vỗ tay.) 



   .   227Chương 8 Bạ   n Tâm Giao

 Đó là lý do tại sao đôi khi chúng ta hay nói rằng: “Tôi có 
duyên với người đó.” Hoặc: “Cô ấy là bạn tâm giao của tôi. Anh 
ấy là bạn tri kỷ của tôi.” Bởi vì họ là quý vị, họ thật sự là quý vị. 
Tôi muốn nói rằng đó là một nhóm tâm giao riêng của quý vị, 
cùng một linh hồn. Ngoài việc đồng nhất thể với Thượng Ðế và 
đồng nhất thể với những người khác, chúng ta cũng có linh hồn 
riêng, có thể bao hàm nhiều nhóm đông người giống như một 
linh hồn nhưng trông khác nhau.

 Vì thế đôi khi chúng ta cảm thấy thoải mái khi ở bên một 
nhóm người. Càng gần gũi họ, chúng ta càng cảm thấy vững 
vàng hơn bởi vì chúng ta đang ở cùng một nhà. Chúng ta ở bên 
nhau và cùng nhau chung sống hòa thuận. Thảo nào chúng ta làm 
việc với nhau thật hợp ý! Quý vị có thể tưởng được quý vị là tôi 
không? (Mọi người cười.)
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Tất Cả Chúng Ta Đều Là Một Phần 
Trong Kiệt Tác Của Vũ Trụ

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ, 
ngày 11 tháng 5 năm 2002 (DVD#736)

 (nguyên văn tiếng Anh)
 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con nghe trong một cuốn băng Sư Phụ 
khai thị rằng đôi khi một đại linh hồn cũng có thể tách ra và Sư 
Phụ đang góp nhặt tất cả những linh hồn trở về với Ngài. Điều đó 
có khác với câu “Thượng Ðế ngự trong vạn vật” không? Con chỉ 
nhớ là con đã từng nghe thấy điều này trong những cuốn băng, 
bởi vì con cảm thấy có mối liên hệ chặt chẽ với Ngài nên con 
nghĩ rằng có thể Ngài đang thâu thập tất cả những phần thuộc về 
Ngài trở về với chính Ngài bằng một phương cách nào đó.
Sư Phụ: Có lẽ vậy. 
Vấn: Có thể nào một đại linh hồn gồm nhiều cá thể lại thâu thập 
những linh hồn khác về với đại linh hồn một lần nữa? Điều này 
có gì khác với việc Thượng Ðế là một chúng sinh vĩ đại bao trùm 
tất cả? Con nghĩ ý Sư Phụ là vậy.
Sư Phụ: Phải, đó là một chuyện khác. 
Vấn: Nhưng điều đó hay quá, con chỉ muốn biết điều đó có đúng 
không.
Sư Phụ: Trên một phương diện nào đó, điều đó đúng. Bởi vì 
tất cả chúng ta đồng nhất thể. Chỉ vì chúng ta phải đóng những 
vai trò khác nhau để hợp thành tổng thể. Nhục thân thì cần phải 
có ngón tay, ngón chân, đôi mắt, chiếc mũi,... Toàn thân không 
thể nào chỉ là một chiếc mũi to, chẳng hạn như vậy. (Mọi người 
cười.)
Vấn: Cho nên, khi gặp Sư Phụ, họ cảm thấy thân thuộc như ở 
Nhà, giống như những linh hồn này được trở về với Ngài.
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Sư Phụ: Đúng vậy. Một số người đã góp phần vào công trình vĩ 
đại, như một nhóm cùng nhận thức, cùng làm việc vì một mục 
đích vĩ đại. Vì vậy họ quay lại để làm cùng việc đó hoặc để thăng 
hoa chính mình bằng cách làm những việc tốt hơn.  
Vấn: Bởi vì con cảm thấy như trở về Nhà vậy...
Sư Phụ: Phải, vì sau khi Tâm Ấn, bất kỳ người nào đến với lòng 
thành tâm thì sẽ cảm thấy như trở về Nhà. Do chúng ta đều cùng 
chung chí hướng và chúng ta đồng nhất thể. Chúng ta lại câu 
thông với nhau bởi vì chúng ta chưa bao giờ chia cách. Thành thử 
nếu quý vị câu thông được với tôi, quý vị sẽ cảm thấy rằng quý vị 
là tôi hoặc tối thiểu cũng là một phần của tôi. Ðó là lẽ thường. Tất 
nhiên là Minh Sư có thể phân thành hàng ngàn, hàng triệu chúng 
sinh, làm thành cả thế giới. Nhưng không phải chỉ có vậy thôi.
Vấn: Minh Sư làm vậy thật sao?
Sư Phụ: Có chứ. Nhiều khi Minh Sư phải lấy một số “phần tử” 
của Ngài để giúp Ngài trong công việc. Cho nên, quý vị thấy 
người nào làm việc nhiều, thành tâm và có thể nghiệm tốt, chắc 
hẳn họ là một trong những phần nhỏ của Minh Sư. 
Vấn: Con chỉ muốn cảm ơn Sư Phụ vì đã giúp đỡ con trong 
những giờ phút bi lụy của cuộc đời. Chỉ có vậy thôi, thưa Sư Phụ.
Sư Phụ: Giờ phút bi lụy hay hạnh phúc?
Vấn: Thưa cả hai. 
Sư Phụ: Tốt rồi.
Vấn: Cảm ơn Sư Phụ.
Sư Phụ: Không có chi. Tạ ơn Thượng Ðế!
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Chương 9  

Hôn Nhân và Tu Hành 
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Lập Gia Ðình Hay Sống Độc Thân, 
Hãy Ðể Mọi Việc Thuận Theo Tự Nhiên

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Cape Town, Nam Phi, 
ngày 2 tháng 12 năm 1999 (DVD#676) 

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ điều gì đã khiến những người có đạo 
tâm e ngại việc lập gia đình, bởi vì theo con thấy, hầu hết những 
người có đạo tâm đều sống độc thân, như các vị linh mục chẳng 
hạn.
Sư Phụ: Ồ, mấy vị linh mục có tâm đạo hả? Quý vị có chắc 
không?
Vấn: Có thể nói là họ theo đạo.
Sư Phụ: Được rồi, quý vị muốn sống độc thân hay lập gia đình 
đều được. Không có gì khác biệt cả. Điểm khác biệt là ở cách 
quý vị tổ chức đời sống mà thôi. Hôn nhân không có nghĩa là 
quý vị không thể tìm kiếm Thượng Ðế. Nếu không, Thượng Ðế 
đã không tạo ra người nam và người nữ, mà Ngài sẽ tạo ra toàn 
người nam hoặc toàn người nữ, có phải vậy không? Ðó là điều 
thứ nhất.

   Điều thứ hai: thật ra một khi đã lập gia đình, quý vị sẽ 
quen với cuộc sống đó. Thậm chí sau một thời gian, quý vị còn 
chuyên tâm tu hành hơn. Bởi vì quý vị đã biết đời sống hôn nhân 
và không còn ham muốn nữa. Sau một thời gian chung sống với 
vị hôn phối, hai người sẽ trở thành bạn bè. Đa phần đều như vậy. 
Cho nên, sống độc thân hay lập gia đình rốt cuộc cũng giống 
nhau mà thôi. Nhưng hầu hết mọi người sau khi kết hôn lại quá 
tập trung vào vị hôn phối và điều đó gây trở ngại cho việc tập 
trung vào Thượng Ðế. Đó có thể là một vấn đề. Nhưng nếu quý 
vị biết cách kiểm soát năng lực của mối quan hệ này thì hôn nhân 
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thậm chí sẽ giúp quý vị nhiều hơn về phương diện tâm linh. Bởi 
vì quý vị cảm thấy hạnh phúc về mặt thể chất và tinh thần của 
quý vị cũng được mãn túc. Khi có người yêu thương mình, quý 
vị cảm thấy hoan hỷ về cả thể chất, tình cảm lẫn tinh thần. Cho 
nên đời sống tâm linh của quý vị cũng sẽ thăng tiến nhanh hơn. 
Thượng Ðế không phải vô cớ mà tạo ra tình yêu. Là như vậy đó. 
Tình yêu thể chất hay tình yêu trong hôn nhân cũng là một phần 
của tình thương Thượng Ðế, là bản sao của tình thương Thượng 
Ðế. Tình yêu trong hôn nhân sẽ giúp quý vị tìm thấy một tình yêu 
lớn lao hơn. Quý vị không nên có thành kiến với hôn nhân. Hãy 
để mọi việc thuận theo tự nhiên. Nếu quý vị muốn lập gia đình thì 
lập gia đình, nếu muốn sống độc thân thì sống độc thân.
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Bản Chất Của Hôn Nhân
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Sao Paulo, Brazil, 

ngày 15 tháng 6 năm 1989 (VIDEO#82A) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

 Hôn nhân không xấu. Hôn nhân chỉ không tốt khi con người 
lấy đó làm phương tiện để đắm chìm trong thú vui thể xác. Nếu chồng 
vợ tôn trọng nhau, sinh con cái để nối dõi dòng họ, sống trong an bình, 
hòa thuận, nuôi dưỡng con cái, phụng dưỡng cha mẹ và phụng sự xã hội 
thì cuộc hôn nhân đó tốt. Hôn nhân theo cách này sẽ khích lệ chúng ta, 
cho chúng ta sống trong một bầu không khí yên ổn, an lành và mang lại 
một cảm giác tin cậy, gần gũi cũng như lòng can đảm, nghị lực để làm 
việc và trực diện với tương lai. Cuộc hôn nhân như vậy rất tốt. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Phnom Penh, 
Campuchia, ngày 23 tháng 7 năm 1996 (VIDEO#561) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

   Trong thế giới này, cả hôn nhân và tình bạn đều có ưu điểm. Ưu 
điểm lớn nhất là chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau, nhắc nhở nhau 
hướng về Tự Tánh và tầm quan trọng của việc tu hành. Nếu có bất 
kỳ hoàn cảnh hay mối quan hệ nào mà có thể thường xuyên nhắc nhở 
chúng ta tu hành và nhận ra Bản Lai Diện Mục của mình thì đó là một 
mối quan hệ tốt, với tình thương và tình cảm tốt. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Costa Rica, 
ngày 16 tháng 12 năm 1990 (VIDEO#141) 

(nguyên văn tiếng Anh)

   Hôn nhân có nghĩa là cùng hợp tác, cùng nhau cải thiện đời 
sống, ủng hộ lý tưởng của nhau và xây dựng một lối sống cao thượng 
hơn.

Lời Pháp Cam Lồ
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Lựa Chọn Lối Sống Phù Hợp Nhất
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị

 trong kỳ thiền tứ quốc tế tại Washington, D.C., Hoa Kỳ, 
ngày 24 tháng 12 năm 1997 (DVD#604) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

 Nếu sống độc thân, quý vị gặp vấn đề. Nếu lập gia đình, quý vị 
cũng gặp vấn đề. Nhưng sống độc thân thì có ít vấn đề hơn một chút, 
tôi phải nói như vậy, tự do nhưng có lẽ cô đơn hơn. Khi lập gia đình, 
quý vị có nhiều điều thú vị hơn nhưng cũng có nhiều phiền toái hơn. 
Sống trên đời này, quý vị phải trả giá cho những gì quý vị muốn có. 
Quý vị phải sẵn sàng đón nhận cả hai. Cho nên quý vị phải tự quyết 
định. Chứ không phải khi lập gia đình rồi thì quý vị không thể thành 
Phật. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Mã Lai, 
ngày 25 tháng 2 năm 1992 (VIDEO#219) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

 Thượng Ðế đâu có hẹp lượng đến độ cấm đoán chúng ta 
thương yêu vị hôn phối mà chúng ta thương mến. Thượng Ðế cũng 
không quá khắt khe đến độ chia rẽ đôi nhân tình rồi họ mới có thể đến 
với Ngài. Chúng ta phải mở lòng để yêu thương Thượng Ðế cũng như 
yêu thương những chúng sinh khác, bao gồm cả người thân của chúng 
ta. Nếu có thể thương yêu những người xa lạ thì tại sao chúng ta lại 
không thể yêu thương người trong gia đình, là những người gần gũi 
nhất với chúng ta? 

Lời Pháp Cam Lồ
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Đối Phó Với Vấn Ðề Ngoại Tình
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Singapore, 

ngày 9 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#328) 
(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, người đàn ông phải làm sao khi hôn 
nhân không hạnh phúc và phát sinh tình cảm với người phụ nữ 
khác đã có gia đình?
Sư Phụ: Quý vị phải nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, xem 
liệu còn có thể cứu vãn, hàn gắn hay cải biến được nữa không. 
Hay quý vị lấy cớ tìm kiếm tình yêu với người đàn bà khác chỉ 
vì khoái lạc. Bởi vì một cuộc hôn nhân cũng đủ phiền toái lắm 
rồi. Nên tốt nhất là chúng ta hãy chăm lo cho cuộc hôn nhân của 
mình. Tôi biết việc này rất khó. Trên đời này điều gì cũng khó, 
nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được. 

     Hãy tâm sự với vợ của quý vị để tìm xem đâu là nguồn 
gốc của vấn đề. Nhưng làm ơn đừng thú nhận với cô ấy về 
chuyện tình của quý vị. Nếu quý vị thú nhận thì tình thế có thể 
sẽ vô phương cứu vãn. Thú nhận cũng được; nếu quý vị nghĩ đó 
là một lỗi lầm thì hãy cố gắng kềm chế hay đoạn tuyệt. Hãy trao 
đổi với vợ quý vị về giải pháp để cải thiện mối quan hệ giữa hai 
người: xem cô ấy thiếu sót ở điểm nào, quý vị sai ở đâu, quý vị 
cần cô ấy lưu ý hay cải thiện phẩm tính nào hoặc cô ấy cần điều gì 
nơi quý vị. 

    Hãy tâm sự với nhau. Hãy mua quà, mua quần áo đẹp 
tặng cho cô ấy, làm tôn thêm vẻ đẹp của vợ quý vị bằng những 
món đồ xinh xắn; biến cô ấy trở thành người đẹp của quý vị; biến 
cô ấy thành người đẹp trong cuộc đời quý vị thay vì dành thời 
gian và tâm sức cho người phụ nữ của người khác. Vì dù sao 
người đó cũng không thuộc về quý vị. Tốt hơn là hãy chăm lo 
những gì thuộc về mình, đừng uổng phí thời giờ và tâm sức vào 
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những gì thuộc về người khác. Bất luận quý vị thích chiếc xe của 
người láng giềng nhường nào thì cũng đừng mạ vàng cho nó. Hãy 
mạ vàng chiếc xe của quý vị! Hãy bảo dưỡng xe của quý vị bởi 
vì quý vị lái chiếc xe đó và quý vị cần đến nó mỗi ngày. Chiếc xe 
đó cần thiết đối với quý vị. Quý vị có thể thầm ngưỡng mộ chiếc 
xe của người láng giềng nhưng đừng mạ vàng cho nó. Ðừng quá 
chăm chút chiếc xe của người láng giềng rồi bỏ bê chiếc xe của 
mình. Có thể một ngày nào đó người tài xế chiếc xe bên nhà hàng 
xóm sẽ lái chiếc xe đó đi, rồi bỗng nhiên quý vị không có phương 
tiện đi lại. Còn chiếc xe của quý vị lại nằm chỏng chơ hư hỏng 
trong nhà để xe, lúc bấy giờ mới phiền toái. 

 Vì vậy hãy dành nhiều tâm sức cho cuộc hôn nhân của 
mình nếu như quý vị nghĩ rằng cuộc hôn nhân đó vẫn còn xứng 
đáng. Đồng thời quý vị cũng phải tôn trọng hôn nhân của người 
khác. Từ bỏ những gì mình yêu quý là một việc rất khổ tâm. 
Nhưng quý vị hãy nghĩ cho người đàn ông kia. Nếu đặt mình vào 
vị trí của anh ta, liệu quý vị có hạnh phúc không? Quý vị có muốn 
vợ quý vị chung thủy, tận tâm với quý vị không? Cho nên hãy biến 
vợ quý vị trở thành một người vợ tốt và biến chính bản thân quý 
vị thành một người chồng mẫu mực. Rồi cũng biến vợ người láng 
giềng thành một người vợ tốt đối với chồng cô ấy. Ðó là giải pháp 
tối ưu nhất, nếu quý vị không tìm ra được giải pháp nào hoàn mỹ 
hơn. 

 Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và chia sẻ với tôi những vấn 
đề riêng tư của gia đình quý vị. Nhưng chuyện này cũng rất quan 
trọng; vì nếu tâm quý vị không an ổn thì cho dù quý vị có bao nhiêu 
vợ đi nữa, công việc và mọi chuyện cũng sẽ trở nên rối ren. Tốt 
nhất là hãy bằng lòng với những gì quý vị có, hãy chăm lo và làm 
đẹp những gì quý vị có. Làm cho chúng trở nên đẹp đẽ hơn, phù 
hợp hơn với mỹ quan của quý vị. Việc này cũng giống như khi quý 
vị canh tác một mảnh vườn và trồng hoa hồng trên đó, hãy biến 
những gì quý vị có trở nên hoàn mỹ hơn cho chính bản thân quý vị. 
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Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền ngũ quốc tế
 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ, 

ngày 28 tháng 12 năm 1996 (VIDEO#573)
(nguyên văn tiếng Anh)

 Tình yêu giống như cỏ cây, hoa lá, cũng cần được chăm tưới 
hàng ngày, tối thiểu là vào mùa khô. Nếu không nó sẽ chết. Người ta 
luôn lầm tưởng rằng chỉ cần nói “Anh yêu em” là tình yêu sẽ trường 
tồn. Không, không phải vậy. Quý vị phải nuôi dưỡng tình yêu bằng sự 
tận tâm, sự đổi mới hàng ngày, trân quý những ưu điểm của nhau, đối 
xử với nhau bằng tấm lòng thương yêu cao cả và giúp người bạn đời 
của quý vị phát triển những phẩm chất tốt đẹp nhất. Ðó mới là cuộc 
hôn nhân chân chính. Ðó mới là người bạn đời thực sự.

Lời Pháp Cam Lồ
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Cách Hòa Giải Những Xung Ðột Hôn Nhân
 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Mã Lai, 
ngày 25 tháng 2 năm 1992 (VIDEO#219)

 (nguyên văn tiếng Anh) 

 Một số người trở nên sáng suốt hơn sau những cuộc hôn 
nhân thất bại trong tiền kiếp. Nên giờ đây họ không muốn lập 
gia đình. Có lẽ họ xuất gia cũng vì lý do đó. Có thể họ đã nếm 
trải đủ đời sống hôn nhân và không cần đến những bài học hay 
những trải nghiệm này nữa. Nên kiếp này họ không lập gia đình. 
Họ thấy mãn ý với đời sống độc thân. 

 Nhưng nếu quý vị đã kết hôn thì hãy cố gắng gìn giữ 
người bạn đời, dù khó khăn thế nào đi nữa. Ví dụ, tôi nghe nói 
bà vợ của Tolstoy vô cùng khó tính. Một hôm, khi ông đang trò 
chuyện với bạn thì bà lăng mạ ông một cách thậm tệ. Bà sỉ nhục 
ông, làm cho ông cảm thấy mất mặt với bạn mình.

 Cho nên người bạn nói: “Anh to lớn hơn bà ấy. Bà ấy bé 
nhỏ chẳng là gì cả. Sao anh không chứng tỏ cho “bà chằn” đó 
thấy sức mạnh của anh để chuyện này không tái diễn nữa! Sao 
anh có thể cam chịu như vậy?” Tolstoy đáp: “Khẽ thôi! Ðừng lớn 
tiếng. Kiếp trước tôi đã thử rồi. Bởi vậy bây giờ mới có “doanh 
thu gấp đôi”! Tốt hơn hết là tôi không nên làm như vậy nữa, nếu 
không kiếp sau tôi sẽ phải nhận gấp ba.” Ông nói thêm: “Tôi phải 
cam chịu. Bởi vì nếu “tái phạm” tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi 
bà ấy.” Lúc nào ông cũng tự nhủ rằng ông sẽ phải nhận gấp ba và 
còn phải nhận nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, ông cố gắng cam chịu. 

 Nếu quý vị có một người bạn đời kêu bằng “oan gia”, 
nhưng quý vị cảm thấy rốt cuộc quý vị vẫn cần có người đó, thì 
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đó là kiếp sống cuối cùng hai người có liên hệ với nhau. Quý vị 
phải trả. Cho nên, hãy cam chịu và làm tất cả những gì quý vị có 
thể, với tất cả khả năng để làm thỏa mãn người bạn đời hầu nhanh 
chóng thanh toán nợ nần. Cách tốt nhất để thoát khỏi kẻ thù là 
biến họ thành bạn. Cách tốt nhất để thoát khỏi bà vợ ghê gớm là 
chiều ý bà. Cách tốt nhất để thoát khỏi ông chồng xấu xa là chiều 
ý, phục tùng mọi yêu cầu của ông. Rồi ông sẽ trở thành bạn của 
quý vị. 
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Hôn Nhân Hòa Hợp Như Thế Nào
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền ngũ quốc tế

 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ, 
ngày 28 tháng 12 năm 1996 (VIDEO#573) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

 Hôn nhân không có nghĩa là lệ thuộc, là nô lệ. Hôn nhân 
chỉ là một sự liên hợp giữa hai người. Hai người phải luôn khích lệ lẫn 
nhau. Một số người hiểu sai, do đó mà hôn nhân không hòa hợp. Quý 
vị phải biết cảm thông và cố gắng phân xử phải trái. Chỉ sau khi nhiều 
nỗ lực hòa giải bất thành quý vị mới phải cân nhắc để tìm ra giải pháp 
thích hợp nhất cho cả đôi bên, thích hợp cho sự phát triển tâm linh và 
sự an toàn của quý vị. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền ngũ quốc tế 
tại Long Beach, California, Hoa Kỳ, 

ngày 28 tháng 12 năm 1996 (VIDEO#573)
 (nguyên văn tiếng Anh) 

 Hãy biến mình trở thành một người lý tưởng, thay vì yêu cầu 
người khác làm một người theo mong đợi của quý vị. Quý vị phải tự 
làm gương. Nếu muốn chồng mình lãng mạn, sao quý vị không lãng 
mạn? Rồi ông sẽ học theo, sẽ hòa hợp với quý vị. Nếu quý vị muốn vợ 
mình hiền dịu và lãng mạn thì hãy cho cô ấy biết quý vị cần điều đó ở 
cô ấy, cho cô ấy biết những điều quý vị thích hoặc khéo léo gợi ý cho 
cô ấy biết. Quý vị hãy trưởng dưỡng tình yêu đôi lứa, khơi dậy những 
phẩm chất tốt đẹp của nhau. Đó là phương cách tốt nhất.

Lời Pháp Cam Lồ
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Cố Gắng Hết Lòng 
Để Gìn Giữ Hôn Nhân 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đại học California, Irvine, 
California, Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 6 năm 1998 (VIDEO#623) 

(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, Ngài nghĩ sao về vấn đề ly hôn?
Sư Phụ: Rất tệ. Ly hôn là giải pháp cuối cùng của một mối tình 
và điều này không nên xảy ra. Nhưng để giải quyết vấn đề giữa 
hai người là vô cùng phức tạp, bởi có sự khác biệt lớn giữa nam 
và nữ. Ðàn ông thường bình tĩnh, thẳng thắn và đơn giản. Còn 
phụ nữ thì đa cảm và lãng mạn. Cho nên anh hùng và mỹ nhân 
thường khó tìm được tiếng nói chung. Nhưng có nhiều cách để 
hòa giải. Có dịch vụ tư vấn hôn nhân và có nhiều cẩm nang về 
lĩnh vực này. Dĩ nhiên, tọa thiền cũng là một giải pháp, tọa thiền 
sẽ giúp quý vị dung hòa nhiều điểm bất đồng. Quý vị sẽ thấy cả 
hai đều có sự chuyển biến, quý vị sẽ thương yêu, cảm thông và 
bớt đòi hỏi hơn. Điều này xảy ra khi hai người có đẳng cấp tương 
đương nhau, bằng không quý vị vẫn sẽ đụng độ như thường. Tuy 
vậy quý vị vẫn yêu thương nhau. Quý vị sẽ không đi đến con 
đường ly hôn nhiều như những người không tu pháp môn hòa 
bình nội tại. Họ sẽ ly hôn nhiều hơn.
  Nếu trước đây tôi khai ngộ, tôi đã không ly hôn với 
chồng tôi. Nói cho quý vị hay, ông là người đàn ông lý tưởng 
nhất, đến giờ ông vẫn như vậy. Nhưng bây giờ ông đã là người 
đàn ông lý tưởng của người khác rồi. Sau khi khai ngộ, quý vị sẽ 
biết yêu quý người bạn đời của mình hơn. Sau khi Tâm Ấn, nếu 
vợ chồng đồng tâm tu hành, nhiều mâu thuẫn trong đời sống gia 
đình sẽ được hóa giải. Tu hành rất hữu ích bởi vì quý vị sẽ nhận 
thức được rằng cả hai người đều là Phật. Tình thương bên trong 
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quý vị sẽ khai hoa nở nhụy, sẽ phát triển và khỏa lấp mọi điểm 
khác biệt nam nữ. Quý vị sẽ học được cách thương yêu, thậm chí 
kính trọng nhau như cách chúng ta tôn kính Thượng Ðế. Ngoài 
tình yêu thể chất còn có một tình yêu thánh thiện gắn kết quý vị 
với nhau, khiến cho quý vị trở nên giàu tình thương, có tinh thần 
trách nhiệm và nhạy cảm hơn đối với những nhu cầu và cảm xúc 
của nhau. 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Singapore, 
ngày 10 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#329) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

 Những vấn đề thuộc về 
cá nhân và gia đình tưởng chừng 
như không liên quan đến chuyện 
tu hành, nhưng thực ra chúng  
có liên hệ với nhau. Bởi vì không 
có điều gì tốt đối với quý vị, cũng 

không tốt đối với tôi nếu tôi hướng 
dẫn quý vị tu hành và trở thành thánh 

nhân, trong khi quý vị đang đau khổ, 
chồng quý vị đang gặp khó khăn và cô đơn, 

còn con cái quý vị thì buồn bã vì gia đình 
quý vị ly tan. Tôi muốn mang thiên đàng chứ 
không phải địa ngục đến cho quý vị. Bởi vậy, 
xin quý vị hãy tận dụng mọi thứ trên thế 
gian này để cải biến đời sống, để làm đẹp 

môi trường chung quanh và để củng cố 
vững chắc lại cuộc hôn nhân của quý 

vị. Nhưng đừng để những thứ này 
ràng buộc quý vị, hãy chỉ sử dụng 
chúng mà thôi.
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Hôn Nhân và Tu Hành
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong kỳ thiền thất tại Tây Hồ, 

Formosa, ngày 5 - 12 tháng 5 năm 1991 (VIDEO#165)
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Khi tôi nói chuyện với quý vị về vấn đề tình yêu và hôn 
nhân, quý vị đừng nghĩ rằng tôi đi vượt quá phạm vi trách nhiệm. 
Không đâu! Tôi làm vậy là vì trong khi thiền, quý vị không thể 
nhập định nếu hôn nhân hoặc tình cảm vợ chồng của quý vị 
không hạnh phúc. Quý vị cảm thấy lòng dạ đau khổ và tâm trạng 
rối bời. Đầu óc quý vị chỉ nghĩ đến những chuyện đó. Ngay cả 
Hồng Danh quý vị cũng không niệm nổi, huống chi nói đến việc 
nhập định! Lúc đó, vị hôn phối của quý vị còn quan trọng hơn 
Minh Sư. Nhưng tôi không trách quý vị, bởi những chuyện như 
vậy khó mà tránh được. Lúc đó, ngay cả nhập Niết Bàn quý vị 
cũng không màng. Dù muốn quý vị cũng không làm nổi bởi vì 
tâm trạng quý vị không vui. Tôi đã trải qua những chuyện này 
nên bây giờ tôi có thể làm thầy của quý vị. Những trường hợp đó 
rất khó tránh và rất khó kiểm soát. 

 Ðương nhiên, khi tu hành tiến bộ thì chúng ta sẽ biết 
cách ứng phó với đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, có những đồng 
tu cảm thấy đau khổ và suy sụp tinh thần. Vì vậy, tôi cần phải 
nói những chuyện thế gian cho quý vị nghe, bởi vì chúng có liên 
quan đến việc tu hành. Khi hạnh phúc, quý vị đang ở Niết Bàn. 
Bất kể người nào đến với quý vị, quý vị cũng thấy vui, quý vị có 
thể thương yêu hay tha thứ bất kỳ ai hoặc tặng cho ai đó bất kỳ 
món gì. Nhưng khi buồn bã, quý vị không màng đến trách nhiệm 
và cũng không muốn làm bất kỳ việc gì; dù muốn quý vị cũng 
không thể làm gì bởi quý vị không có hứng thú với công việc đó. 
Lúc đó, quý vị chán chường mọi thứ, chỉ muốn bỏ mặc cả thế 
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giới. Cho nên mới có câu nói rằng: “Phật pháp bất ly thế gian 
pháp.” Có phải vậy không? (Thính chúng: Thưa phải.) Thật vậy. 
Quý vị đều đã từng trải qua điều này.

 Thành ra, tôi thường nói rằng nếu muốn thăng tiến trên 
con đường tu học, quý vị phải gìn giữ tình cảm và hôn nhân của 
mình. Những ai còn độc thân cũng phải giữ gìn mối quan hệ giữa 
mình với những người thân yêu, nếu quý vị thật lòng thương yêu 
nhau. Một khi tình cảm đổ vỡ, dù quý vị có cố công hàn gắn thế 
nào đi nữa thì đã quá muộn màng. Những phút giây hạnh phúc 
không phải là vĩnh cửu. Không phải lúc nào quý vị cũng gặp 
được người quý vị thật tình yêu thương và có mong muốn gắn bó 
dài lâu. Cho nên, một khi đã tìm thấy người đó thì quý vị phải gìn 
giữ.

 Ðừng nghĩ việc đó không quan trọng hay chỉ là chuyện 
thế gian. Không, không phải vậy đâu! Chúng ta thường cảm 
thấy cô đơn khi thiếu vắng người bạn đồng hành. Có người cũng 
chịu được, nhưng hầu hết đều không thể. Cho nên, phải chăm lo 
chuyện tình cảm nếu quý vị vẫn cần đến nó. 

 Ngay cả viên ngọc nhỏ còn được bảo bọc, ấp ủ như châu 
báu, huống chi là tình yêu! Tình yêu có thể rất hữu ích đối với 
quý vị. Mặc dù không nên đắm chìm trong đó, nhưng quý vị cũng 
không thể bỏ mặc nó được. Chiếc xe có thể không phải là quý vị 
hay một phần thân thể của quý vị, nhưng quý vị vẫn cần nó để 
đi đến Tây Hồ. Nếu đi bộ thì quá ư bất tiện và mất rất nhiều thời 
gian. Quý vị không thể nói rằng: “Mình tới Tây Hồ để tu hành và 
đạt khai ngộ, sao lại phải cần xe? Chiếc xe chỉ là phương tiện vật 
chất mà thôi. Bỏ nó lại bên lề đường cho rồi!” Quý vị không thể 
làm vậy. Chiếc xe giúp quý vị tiết kiệm rất nhiều thời gian và đưa 
quý vị tới chỗ tôi nhanh chóng hơn. Nhờ đó quý vị có thể dành 
nhiều thời gian cho việc tọa thiền. Dĩ nhiên quý vị cũng có thể đi 
bộ, nhưng phải mất hàng tháng trời, khi quý vị đến nơi thì có lẽ 
tôi đã đi rồi.
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Hãy Là Người Bạn Đời Tốt
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ, 

ngày 4 tháng 10 năm 1998 (DVD#638) 
(nguyên văn tiếng Anh)  

 Chúng ta luôn đòi hỏi người bạn đời phải như thế này, 
phải như thế kia, phải làm việc này, phải làm việc nọ. Nếu họ 
không làm thì chúng ta cảm thấy thất vọng. Nếu họ không phải là 
mẫu người như chúng ta mong đợi thì chúng ta thất vọng, bị tổn 
thương, rồi dứt tình đoạn nghĩa. Nhưng tình duyên không phải 
là để quý vị trông chờ đối phương thực hiện những điều quý vị 
muốn, mà để cho quý vị làm những điều quý vị muốn làm, để 
tỏ rõ phẩm chất của quý vị, để thể hiện quý vị là ai, quý vị tốt 
như thế nào, quý vị muốn làm một người như thế nào trong mối 
nhân duyên hay trong cuộc hôn nhân đó. Có thể quý vị muốn là 
một người vợ tốt, một “siêu phu nhân”, một người vợ độ lượng 
hay một người vợ chung thủy. Đó là những phẩm chất mà quý vị 
muốn có trong vai trò của mình, chứ không phải lúc nào cũng kỳ 
vọng đức lang quân của mình phải là người như thế nào, đối xử 
với quý vị ra sao hay nói năng như thế nào với quý vị. 

 Đó là vấn đề trong hôn nhân; quý vị đã có quan niệm sai 
lệch. Quý vị tưởng rằng: “À, giờ mình đã gặp được anh ấy hay cô 
ấy, đời mình từ đây sẽ đổi thay. Tuyệt quá. Anh ấy hay cô ấy sẽ 
mang lại hạnh phúc cho mình.” Không phải vậy! Quý vị chính là 
người quyết định hạnh phúc của mình trong cuộc hôn nhân đó. 
Nhưng hầu hết, chúng ta chỉ kỳ vọng vị hôn phối làm cho mình 
hạnh phúc, giống như mẫu người lý tưởng của mình. Ðó là vấn 
đề. Chúng ta quên trở thành mẫu người mà chúng ta muốn, quên 
hiện thực hóa lý tưởng của chính mình. Thay vào đó chúng ta lại 
lên kế hoạch cho người bạn đời, một kiểu mệnh lệnh hay hình 
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mẫu để áp đặt cho họ. Đôi bên cùng kỳ vọng như vậy nên hôn 
nhân mới đổ vỡ. 

 Chúng ta thường lầm lạc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
chúng ta chỉ cần kiểm thảo chính mình: “Mình phải làm gì trong 
trường hợp này? Mình nên như thế nào? Mình muốn tỏ ra như thế 
nào? Mình muốn thể hiện cho người bạn đời hay cho cả thế giới 
biết phẩm chất tốt đẹp nào của mình?” Chứ không phải người 
hôn phối cần chứng tỏ điều gì cho chúng ta. Họ muốn thể hiện 
điều gì thì đó là chuyện của họ. Chuyện của mình là của chính 
bản thân mình, lúc nào cũng chỉ có mình mà thôi. Nhưng đa số 
mọi người khi kết hôn hay khi có người yêu, có bạn là họ dồn tất 
cả sức chú ý vào đối phương, vào nửa kia, rồi xét đoán: “Ồ! Anh 
ấy sai. Cô ấy không đúng.” hay “Cô ấy không tốt. Anh ấy không 
tử tế.” Không nên xét đoán như vậy! Chúng ta phải kiểm thảo 
chính bản thân mình. Chúng ta mới chính là người quan trọng. 
Bất kỳ mối quan hệ hay hoàn cảnh nào đều cho chúng ta cơ hội để 
học hỏi, chứ không phải để cho đối phương học hỏi. Đối phương 
chỉ là chất xúc tác, là cái cớ để cho chúng ta sử dụng năng lực và 
trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. 

 Đó là vấn đề. Bởi vậy, hôn nhân thường không hòa hợp. 
Do đó, quý vị hãy xem xét lại cuộc hôn nhân của mình và hãy 
thay đổi. Không phải chỉ xét đoán người bạn đời, mà quý vị phải 
kiểm thảo chính mình. Quý vị muốn trở thành người như thế nào 
hoặc quý vị muốn đối phương thấy được phẩm chất gì nơi quý 
vị trong mối quan hệ này. Nếu người đó đáp lại quý vị tốt thì đó 
là điều tốt, ngược lại quý vị cũng không thể làm gì khác. Chỉ cần 
tự kiểm thảo chính mình, xem quý vị còn quân bình không, có đi 
đúng hướng không, quý vị có hài hòa không. Nếu người đó ở lại 
với quý vị thì tốt; nếu người đó ra đi thì cũng không sao. Quý vị 
không thể làm gì hơn. Quý vị không thể dành trọn tâm sức cho 
người đó để rồi đánh mất và quên đi chính bản thân mình. Càng 
chú tâm đến đối phương, quý vị càng lầm lạc. Rồi đối phương 
càng chỉ trích quý vị nhiều hơn, làm cho mối quan hệ thêm phần 
rạn nứt!  
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Vun Bồi Hạnh Phúc Gia Đình 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Phnom Penh, Campuchia, 

ngày 23 tháng 7 năm 1996 (VIDEO#563) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 Người ta thường nói rằng vợ người láng giềng luôn đẹp 
hơn. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Khảo sát cho thấy 90% đàn 
ông sẽ tái hôn với cùng một người phụ nữ nếu hoàn cảnh cho 
phép. Cho nên, quý vị đừng dại dột để rồi lại phải hối tiếc và trở 
thành một người trong số 90% đó. Đó là lý do vì sao từ cổ chí 
kim, tất cả các vị Minh Sư đều dạy chúng ta chung thủy và trung 
thành với người bạn đời. Bởi vì các Ngài biết rõ thế nào quý vị 
cũng sẽ hối tiếc. 

 Phải mất một thời gian rất dài mới có thể sống hòa hợp 
với một người xa lạ. Dù đó là người mà quý vị thương yêu, họ 
vẫn là một người lạ đối với quý vị. Quý vị chưa từng quen biết 
họ. Dù đã từng là bạn học hay đã quen biết nhau trước đây nhưng 
vẫn có những điều bên trong họ mà quý vị chưa biết, đến khi thực 
sự chung sống với nhau mọi đức tính mới biểu lộ. 

 Bởi vì khi còn hẹn hò, như bạn trai, bạn gái hay người 
tình sắp cưới, quý vị cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhưng 
lại không cùng nhau lo lắng những khó khăn. Quý vị chia tay 
ra về, rồi người nào giải quyết vấn đề của người đó, thực hiện 
trách nhiệm của riêng mình. Khi ở bên nhau thì quý vị chỉ san 
sẻ niềm vui. Mọi việc khác hẳn, lạc quan hơn. Dù có cãi vã một 
chút nhưng vì xa cách, vì cần có nhau hay thói quen muốn gần 
nhau nên quý vị nhanh chóng giảng hòa và bỏ qua. Nhưng một 
khi chung sống với nhau, quý vị phải gánh vác cùng một trách 
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nhiệm, chia sẻ cùng một nỗi niềm. Lúc đó mọi chuyện sẽ khác đi. 
Cần một thời gian dài để trưởng dưỡng tình yêu giữa hai người, 
để thấu hiểu những thói quen của người bạn đời và những điều 
thầm kín nhất trong lòng họ. 

 Những điều này hiển lộ theo thời gian. Quý vị sẽ quen 
với những ưu nhược điểm, thói quen về nhà trễ hay sớm, những 
đặc điểm như vậy của đối phương, nhưng phải mất một thời gian 
dài mới có thể hiểu được. Một khi mối quan hệ giữa hai người 
được thiết lập một cách hoàn thiện, quý vị đã dung hòa được 
những điểm khác biệt và trở nên tương hợp về mọi mặt, lúc bấy 
giờ hôn nhân trở thành một sáng tạo của quý vị. Mối tơ duyên đó 
là kiệt tác của quý vị nên quý vị cảm thấy hạnh phúc. Giống như 
quý vị tự xây nhà cho mình vậy. Dù ngôi nhà quý vị tự xây không 
đẹp như ngôi nhà của người láng giềng hay trông nó khác thường 
hoặc không hợp với nhãn quan của một số người, nhưng đó vẫn 
là ngôi nhà của quý vị. Khi đích thân quý vị tạo dựng, quý vị sẽ 
thích nó, cảm thấy như quý vị là một phần của ngôi nhà đó. Đó là 
lý do tại sao sau khi chia tay người bạn đời đã từng chung sống 
với quý vị nhiều năm qua, quý vị sẽ thấy đau khổ. Nếu muốn tái 
hôn với người mới, tối thiểu quý vị cũng phải mất mười năm. 

 Tôi cũng đang phải cố gắng rất nhiều với tất cả những 
“người vợ”, những “người chồng” của tôi nơi đây, tại đạo tràng 
này. Tôi vẫn chưa hiểu được họ. Tôi lúc nào cũng bị bất ngờ, họ 
luôn luôn đem đến cho tôi nhiều điều ngạc nhiên lớn. Không bao 
giờ tôi dám nói rằng tôi hiểu họ tường tận. Tôi chỉ biết đôi chút về 
họ chứ không hoàn toàn hiểu họ - cá tánh của họ chứ không phải 
Phật Tánh bên trong. Cũng vậy, tôi có vài người thị giả, nhưng 
nhiều khi phải thay một người nào đó, dù đó là người tệ nhất, tôi 
cũng cảm thấy rất buồn. Tôi phải dạy dỗ người thị giả mới từ đầu 
và việc đó thật sự rất mệt mỏi. Dù người thị giả trước đó có tệ đến 
thế nào, người đó cũng có những ưu điểm. Tôi đã quen sống với 



   .   251Chương 9 Hõn Nhân và Tu Hành 

những ưu khuyết điểm của người đó, đã biết cách ứng phó với 
những thói xấu cũng như chấp nhận những tính tốt. Bây giờ có 
thêm những khuyết điểm mới, thói xấu mới, tôi lại phải ứng phó 
với những điều mới này nữa. Điều này cũng thú vị nhưng không 
kém phần mệt mỏi. 

 Vợ chồng cũng tương tự như vậy. Bởi vì khi mới đến với 
nhau, họ thề non hẹn biển, thiết tha muốn cùng nhau đắp xây tổ 
ấm. Họ dành trọn tâm trí vào việc tạo dựng hạnh phúc và một 
mái ấm gia đình. Họ rất thành tâm, thành ý. Thế rồi, họ trở thành 
một phần của nhau. Thật sự là như vậy, thế nên họ mới gọi nhau 
là “mình”, “nhà tôi” hay “nửa kia”. Cho nên, sau khi chia tay, họ 
trở thành như hai nửa, bị chia cắt làm đôi, chỉ còn năm mươi phần 
trăm. Thường thì họ cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Khi tái 
hôn với một người khác, vun đắp một mối tình khác sẽ không 
giống như vậy. 

 Làm người ai cũng có ưu khuyết điểm, mỗi chúng sinh 
mà quý vị gặp gỡ đều có những điểm thiếu sót. Vì vậy, đôi khi 
quý vị mơ mộng, nghĩ rằng người mới sẽ tốt hơn, “nửa kia” hay 
vợ ông hàng xóm tốt hơn. Nhưng chưa chắc. Nghiên cứu cho 
biết đa số đàn ông muốn tái hôn với cùng một người phụ nữ. 
Điều này chứng tỏ rằng tôn giáo, Kinh Thánh và những điều răn 
luôn đúng. Bởi vì mỗi chúng sinh đều là Thượng Đế, dù đó là bà 
Thượng Đế này hay bà Thượng Đế kia, họ đều là Thượng Đế. 
Nên tốt nhất là hãy quen với một Thượng Đế mà thôi. Mỗi người 
đều có cá tính riêng để tạo nên đôi chút khác biệt. Cho nên, nếu 
gần đây vợ chồng quý vị có đôi chút bất hòa hoặc gia đình quý 
vị gặp điều chẳng lành, quý vị phải suy xét xem quý vị có thật sự 
muốn chia tay người bạn đời này không, hay quý vị đã phạm sai 
lầm, nếu người đó ra đi thực sự thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu chưa 
chắc chắn thì quý vị hãy tạm đi xa một vài ngày hay đi bế quan gì 
đó xem sao. 
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 Người ta thường nói rằng những người bạn đời càng có 
nhiều nét tương đồng thì tình duyên của họ càng bền chặt. Điều 
này có nghĩa là quý vị yêu nhau thắm thiết tới độ vô tình tiếp 
nhận những phẩm tính của nhau và trở thành một. Thậm chí nét 
mặt cũng thay đổi. Giống như chó, mèo và chủ, người chủ trông 
giống y hệt chó và mèo của họ. Vì khi thương chó, mèo của mình 
quá, người chủ bắt chước nét mặt của chúng. Ví dụ như họ kéo 
nhẹ mũi họ dài ra, giống như voi, nếu họ thương một con voi. 
(Mọi người cười.) Tôi đã thấy nhiều người thương loài vật tới độ 
trông họ giống y như vật nuôi của họ. Quý vị biết mà, quý vị cũng 
đã thấy rồi. Khi có người dắt thú cưng đi dạo trong công viên, 
quý vị không thể biết được ai thuộc về ai! Họ trông rất giống 
nhau. Họ, chủ và chó, rất hòa thuận. 

 Quan hệ giữa người với người cũng tương tự: Quý vị 
trông càng giống nhau, quý vị càng hòa thuận. Thứ nhất, bởi vì 
thương nhau nên trông quý vị giống nhau nhiều hơn; vì cách 
hành xử và suy nghĩ giống nhau, nên ngoại hình của quý vị cũng 
thay đổi. Đó là lý do tại sao mọi người trở nên đẹp hơn sau khi 
tu Pháp Môn Quán Âm. Đó là điều hiển nhiên. Quý vị muốn 
trở thành Thượng Ðế và Thượng Ðế thì hoàn mỹ. Quý vị đang 
hướng về những phẩm chất của Thượng Đế, phẩm chất của thiên 
thần. Bởi vậy, khi người khác nhìn quý vị, họ vẫn thấy quý vị 
đẹp dù quý vị què, quý vị bị cụt chân, hói đầu hay gù lưng. Bởi 
vì phẩm tính Thượng Ðế bên trong quý vị tỏa sáng, rạng ngời, 
khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Bởi vì quý vị trông giống 
Thượng Ðế. Và Thượng Ðế thì thương Thượng Ðế; đồng thanh 
tương ứng mà. 

 Vì vậy, nếu đôi vợ chồng trông giống nhau, họ sẽ 
yêu thương nhau ngày càng thắm thiết. Bởi vì thật ra, chúng 
ta thường yêu thương bản thân mình nhiều nhất. Có phải vậy 
không? Chúng ta dành hàng tiếng đồng hồ để soi gương, chải 
chuốt vài sợi tóc còn sót lại, săn sóc mấy sợi râu và làm những 
việc đại khái như vậy,... Chúng ta yêu thương bản thân mình. 
Điều đó đúng. Vấn đề chỉ nảy sinh khi chúng ta ghét bản thân 
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mình. Ðó là điều tội lỗi nhất mà chúng ta có thể gây ra. Chúng 
ta là Thượng Ðế. Nếu chúng ta không yêu thương được chính 
bản thân mình thì không một ai có thể yêu thương chúng ta. Nếu 
chúng ta không thương bản thân, có nghĩa là chúng ta không 
thương Thượng Ðế. Nếu không thể yêu thương chính mình, 
chúng ta không thể yêu thương bất kỳ người nào khác. Đừng để 
tâm khi ai đó nói với quý vị rằng quý vị phải thương người khác 
trước, hãy thương người láng giềng hay đại khái vậy. Quý vị hãy 
thương mình trước rồi mới thương người láng giềng. 

 Nếu không thương chính mình thì quý vị không thể thương 
người khác giống như vậy. Quý vị không biết tình thương là gì. 
Chỉ khi yêu thương chính mình, quý vị mới có thể chăm sóc cho 
mình chu đáo. Bởi vì nếu quý vị thấu hiểu những nhu cầu của bản 
thân và thực sự thương yêu chính mình, quý vị cũng sẽ dễ dàng 
hiểu được nhu cầu của người khác. Rồi quý vị sẽ biết cách ban 
tặng những điều đó cho người khác, bởi vì quý vị biết điều gì làm 
đối phương dễ chịu. Mọi người yêu thích tôi bởi vì tôi biết cách 
chăm sóc bản thân, tôi biết điều gì phù hợp nhất đối với tôi. Tôi 
yêu thương chính mình, như quý vị đã thấy. Vì vậy, khi tôi chăm 
sóc người khác, họ đều cảm thấy ngất ngây thích thú. Tôi biết rõ 
họ thích điều gì bởi vì tôi biết rõ những điều tôi thích. 

 Như quý vị thấy, trang phục nào tôi mặc quý vị cũng 
thích, có phải vậy không? Bởi vì tôi biết mặc bộ nào sẽ làm cho 
tôi đẹp. Tôi yêu thương bản thân, nhưng không làm hư chính 
mình. Tôi mặc trang phục nào cũng đẹp. Không phải vì chúng 
đắt tiền, không phải vì trang phục của tôi khác trang phục của quý 
vị, mà vì tôi biết bộ nào hợp với tôi. Ða số trang phục tôi mặc đều 
đẹp, bởi vì tôi chỉ chọn những trang phục hợp với mình. Không 
phải tôi mua áo quần đắt tiền. Tôi cũng mặc đồ đắt tiền, nhưng 
không phải là đồ đắt tiền làm cho tôi đẹp. Bộ nào cũng làm tôn 
thêm vẻ đẹp của tôi. Hầu như tôi mặc bộ nào cũng đẹp, bởi tôi lựa 
chọn những màu tôi thích, tôi biết bộ đó sẽ hợp với tôi. Bởi vậy 
mặc vào trông mới đẹp. Tôi thích làm đẹp. Nếu cũng tốn chừng 
đó tiền thì tại sao chúng ta phải mua những trang phục làm mình 
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trông xấu đi? Tôi cũng phải mất chừng ấy công sức – phải giặt 
ủi, phải mất thời giờ mặc y phục lên người và tất cả những điều 
phiền toái đó. Vậy tại sao tôi lại phải mất tiền để làm mình trông 
xấu đi? Nguyên tắc là như vậy. 

 Vì vậy, nếu tôi biết cách làm đẹp, biết cách chăm sóc 
bản thân và nếu tôi chăm sóc người khác, khi cần thiết, người 
đó hẳn sẽ rất vui. Chắn chắn là như vậy. Tôi không quá chăm 
chút. Những việc tôi làm đều chính xác và nhanh gọn. Nhưng 
trông vẫn đẹp, hoàn mỹ và tôi cảm thấy thoải mái. Bởi vì tôi biết 
tôi thích người khác đối xử với tôi như thế nào. Tôi không thích 
những chuyện vô nghĩa, những chuyện dài dòng, phô trương quá 
mức hay tâng bốc, mà luôn đi thẳng vào vấn đề. 

 Cho nên, nếu quý vị thật sự có thể chăm sóc bản thân 
và thương yêu chính mình thì quý vị có thể chăm sóc tất cả mọi 
người, ai cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên quý vị, cho dù quý 
vị không chăm sóc cho họ. Bởi vì họ cảm thấy quý vị thuộc mẫu 
người mà họ muốn trở thành, rất dễ dàng, chính xác, giản dị và 
không bao giờ làm sai.  

 Cho nên, hãy thương yêu chính mình, chăm sóc bản 
thân, nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho việc này. Có 
người nói với tôi rằng: “Trông Ngài lúc nào cũng hạnh phúc và 
mãn túc.” Tôi đáp: “Cảm ơn, trông tôi đẹp và tôi cảm thấy thoải 
mái. Tôi nghĩ là tôi tốt!” Tôi thấy tự tin. Có lẽ tôi không phải là 
người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, nhưng trông tôi cũng đẹp. 
Cho nên, hãy làm cho quý vị cảm thấy thoải mái. Thỉnh thoảng 
hãy chăm sóc bản thân dù quý vị rất bận rộn; lâu lâu dành một 
chút thời giờ cho riêng mình. Bởi vì quý vị là người xứng đáng 
nhất trên thế gian này. Mọi người đều xứng đáng. Quý vị chỉ cần 
chăm sóc phẩm giá của chính mình. Những người khác cũng có 
phẩm giá nhưng đó là phẩm giá của họ. Phẩm giá của quý vị là 
đáng quý nhất. Hãy chăm sóc bản thân bởi quý vị là Thượng Ðế. 
Quý vị hãy là một người tốt, cao thượng và thoải mái. Quý vị 
muốn mình là người như thế nào thì hãy hướng tới mục đích đó.
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Làm Tròn Bổn Phận 
Của Một Vị Hôn Phối

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, 
ngày 21 tháng 1 năm 1996 (VIDEO#523) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Mặc dù tôi dạy quý vị về nghệ thuật làm đẹp và đức hạnh 
để nhắc nhở quý vị phải dốc lòng chăm sóc bản thân và bộc lộ 
những khía cạnh thẩm mỹ của mình, nhưng điều đó không thể 
bảo đảm cho quý vị một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. 
Bởi vì nhiều khi nghiệp chướng tạo ra những hoàn cảnh không 
như chúng ta mong muốn. Vì vậy, nếu chúng ta đã cố gắng hết 
sức mà hôn nhân vẫn không trọn vẹn thì chúng ta cũng nên cảm 
ơn Thượng Ðế vì Ngài đã gỡ bỏ sợi dây ràng buộc cho chúng ta. 
Không có gì phải than trách. 

 Nếu chúng ta không làm tròn bổn phận gia đình, rồi 
chẳng may hôn nhân dang dở thì chúng ta sẽ bất an. Chúng ta 
nghĩ có thể đó là lỗi của mình, bởi vì chúng ta làm việc không 
giỏi, nấu ăn không khéo hoặc không điểm trang để vừa mắt đức 
lang quân. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm mọi việc bằng tất 
cả khả năng của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa sau khi 
quý vị làm tốt mọi việc rồi anh ta chắc chắn sẽ không rời bỏ quý 
vị. Không ai có thể bảo đảm chuyện này. 

 Tương tự như vậy, không có gì đảm bảo rằng một người 
chồng sẽ không bị vợ bỏ, dù cho anh ta hiền lành và hoàn hảo. 
Nhân quả ở thế giới này rất khó lường. Cho nên, hãy gắng sức 
hoàn thành trách nhiệm, làm tròn bổn phận của mình, rồi tâm 
chúng ta sẽ an ổn. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy đến thì lương tâm 
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chúng ta cũng sẽ không bị cắn rứt. Chúng ta có thể thẳng thắn 
trực diện với lương tâm vì biết rằng mình đã hoàn thành trách 
nhiệm và đã làm tất cả những điều cần thiết. 

 Cho nên, sau khi tôi dạy quý vị nghệ thuật làm đẹp và 
đức hạnh, không có nghĩa là cuộc hôn nhân của quý vị được bảo 
đảm thành công. Không ai bảo đảm được chuyện này. Cuộc đời 
vốn vô thường. Cho nên, khi làm việc gì chúng ta cũng nên làm 
hết sức mình cho tròn trách nhiệm, giống như việc gìn giữ hôn 
nhân. Bất luận điều gì xảy đến chúng ta cũng biết rằng đó là thiên 
ý, là số mệnh. Chúng ta không nên kỳ vọng điều gì, không nên 
trách cứ ai, cũng đừng bất an, buồn bã hay lưu luyến điều gì. Hơn 
nữa, sau khi chúng ta đã làm tròn trách nhiệm, dù hôn nhân có đổ 
vỡ, chúng ta vẫn tự tại. Ðây mới là điều chính yếu. 
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Hướng Dẫn Giới Trẻ 
Tiến Vào Thời Đại Hoàng Kim   
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Cách Dạy Dỗ Tiểu Ðồng Tu 

 
Vấn: Kính thưa Sư Phụ, đối với những đồng tu nhỏ tuổi, bằng 
phương thức nào và vào thời điểm nào chúng ta nên bắt đầu 
giúp đỡ các em thoát khỏi sự ràng buộc vào đời sống vật chất 
ngay từ những năm tháng đầu đời?
Sư Phụ: Quý vị có thể nói cho các em nghe về bản chất vô 
thường của vạn vật và đưa dẫn chứng cho các em qua một số ví 
dụ từ sách vở, từ những người khác hay từ thiên nhiên.
Vấn: Có phải trẻ em sẽ tự nhiên xả bỏ vật chất nếu chúng ta 
không làm cho tâm các em bị ô nhiễm hay chúng ta cần phải rèn 
luyện đầu óc của trẻ em bằng một phương thức nào đó?
Sư Phụ: Chúng ta có thể rèn luyện đầu óc của trẻ em. Tuy 
nhiên, nếu các em đến trường hay đi ra ngoài, các em vẫn sẽ 
bị xã hội ảnh hưởng. Nhưng ít ra, nếu có được nền tảng vững 
chắc, các em sẽ có khả năng ứng phó với những áp lực và nỗi 
thất vọng mà đời sống và bạn bè mang lại. Không phải là các 
em không còn cảm nhận sự chán nản, áp lực và cô đơn do bạn 
bè mang lại, mà các em có thể chịu đựng được điều đó. Các em 
đủ vững vàng để lĩnh hội và vượt qua được nỗi khổ đau, buồn 
phiền nảy sinh từ những hoàn cảnh này. 
Vấn: Cảm ơn Sư Phụ. (Mọi người vỗ tay.) 
Sư Phụ: Không có chi.
Vấn: Hầu hết chúng con đều có con cái, các cháu đã thọ nửa 
pháp hay nguyên pháp. Ðối với chúng con, việc nuôi dạy các 
cháu đúng cách là một điều hết sức khó khăn. Mặc dù chúng con 
đã hiểu những phương pháp nuôi dạy trẻ, nhưng trên thực tế 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị 
trong buổi hội thảo truyền hình trực tuyến, 

ngày 11 tháng 8 năm 2002 (DVD#745) 
(nguyên văn tiếng Anh)
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việc nuôi dạy con cái vốn là sự truyền đạt tư tưởng của mình cho 
người khác. Ðiều này vô cùng phức tạp. Con xin cảm ơn Sư Phụ 
vì lời khuyên của Ngài.
Sư Phụ: Không có chi. Tôi hy vọng lời khuyên đó hữu ích. Trên 
thế gian này, không có gì là tuyệt đối hay hoàn toàn chính xác. 
Quý vị chỉ có thể cố gắng hết sức mình và hãnh diện vì quý vị đã 
làm được như vậy. Những thứ khác là do ảnh hưởng từ nghiệp 
chướng, từ xã hội, từ ý thức cộng đồng và do ý chỉ của Thượng 
Đế, ngoài ra còn có khí hậu, quốc gia nơi quý vị sinh sống, phong 
tục tập quán, bạn bè và nhiều điều khác nữa. Quý vị không thể 
kiểm soát tất cả mọi việc. Vì vậy quý vị chỉ cần cố gắng hết sức. 
Hãy làm những người cha, người mẹ mẫu mực. Hãy bao dung 
và yêu thương. Như vậy là đủ tốt rồi. Con cái của quý vị rất may 
mắn khi có được những bậc cha mẹ tu hành, thánh thiện như quý 
vị.
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Hướng Dẫn Giới Trẻ 
Tiến Vào Thời Ðại Hoàng Kim 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Brisbane, Úc,
 ngày 21 tháng 3 năm 1993 (VIDEO#337) 

(nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, một số thanh thiếu niên thời nay thiếu 
sự tôn kính đối với cha mẹ. Có phải do những bậc cha mẹ không 
gương mẫu? 
Sư Phụ: Không đâu, tôi không nghĩ như vậy. Cũng tùy trường 
hợp. Tôi không nói tất cả các bậc cha mẹ đều tốt, nhưng phần lớn 
họ đều tốt. Quý vị thấy đó, thanh thiếu niên thời nay có lẽ không 
được dạy dỗ chu đáo về mặt đạo đức, là phải xem cha mẹ mình 
như những người đại diện cho Thượng Ðế trên địa cầu này để 
nuôi dưỡng và giáo dục con cái.

   Nếu cha mẹ tìm cách ngăn cản hay gây khó khăn cho 
con cái khi chúng mong muốn nhận biết Thượng Ðế thì chúng 
ta có thể nói rằng họ là cha mẹ không tốt. Bằng không, không có 
cha mẹ nào là “không tốt”. Có lẽ nhân sinh quan của giới trẻ ngày 
nay khác là do sự tác động của những tin tức phủ định, những 
hình ảnh bạo lực, những phương tiện truyền thông thiếu lành 
mạnh, những ảnh hưởng tiêu cực và do giao du với những người 
bạn không tốt. Đó là nguyên nhân tạo nên nhân cách của giới trẻ 
ngày nay.

   Cho nên, quay trở về Thời Đại Hoàng Kim là giải pháp 
cho vấn đề này. Chúng ta phải sống theo lời Thánh Kinh răn dạy, 
sống cuộc đời phi bạo lực, nhân ái và khai ngộ. Rồi sau đó chúng 
ta mới có thể dẫn dắt trẻ em trở về với bản tính ngây thơ, trở về với 
lối sống đạo đức. Thậm chí trẻ em cũng có thể đạt được khai ngộ. 
Rồi tự các em sẽ ý thức và thay đổi lối sống của mình.
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    Cho nên, nếu tất cả trẻ em đều biết đến con đường Chân 
Lý, có lẽ các em sẽ lựa chọn con đường đó. Và các em sẽ tự tìm 
thấy tình thương bên trong. Lúc đó các em sẽ biết kính trọng cha 
mẹ hơn. Rồi theo đó, nếu cha mẹ khai ngộ hơn, họ cũng sẽ dễ 
cảm thông và sáng suốt hơn trong việc nuôi dạy con cái. 
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Vượt Qua Sự Phân Tâm Của Tuổi Trẻ
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Helsinki, Phần Lan, 

ngày 30 tháng 5 năm 1999 (VIDEO#663) 
(nguyên văn tiếng Anh)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con là học sinh. Con không còn động 
lực và khả năng để tập trung. Bằng cách nào con có thể lấy 
lại được động lực và khả năng đó? Thưa có phải là con nên tu 
Pháp Môn Quán Âm không? Con chưa thể thật sự chú tâm vào 
học tập và cảm thấy rất đau khổ. Chỉ có Ngài, Thanh Hải Vô 
Thượng Sư, mới có thể giúp đỡ con cũng như các bạn học sinh 
khác.
Sư Phụ: Khi quý vị bắt đầu phát triển ở độ tuổi thiếu niên, sẽ có 
rất nhiều điều khiến quý vị phân tâm. Đó là lý do tại sao quý vị 
khó tập trung. Nhưng quý vị cũng có thể tập ngồi thiền.

   Nếu quý vị muốn tu Pháp Môn Quán Âm thì càng tốt. 
Còn không, tu Pháp Phương Tiện cũng giúp ích cho quý vị. 
Ngoài ra, quý vị cũng nên tránh xem quá nhiều phim ảnh có nội 
dung thiếu lành mạnh, tránh để ý đến các cô gái xinh đẹp hay 
các chàng trai tuấn tú quá nhiều.

   Sau khi ra trường, dĩ nhiên quý vị có thể làm bất kỳ 
điều gì quý vị muốn. Nhưng hãy nghĩ đến cha mẹ và những ân 
nhân của quý vị, họ đã làm việc vất vả để lo cho quý vị ăn học 
nên quý vị hãy cố gắng hoàn thành bổn phận của mình. Bởi 
vì thuở cắp sách đến trường là khoảng thời gian tươi đẹp nhất 
trong cuộc đời mỗi người; sau này quý vị sẽ tiếc nhớ. Phải nhắc 
nhở mình cố gắng hoàn tất việc học trước, những việc khác sau 
này tự nhiên sẽ đến. Hãy cố gắng quyết tâm đến cùng.
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Nâng Cao Chất Lượng 
Của Nền Giáo Dục Hiện Nay

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Bắc, Formosa,
ngày 17 tháng 11 năm 1988 (VIDEO#19) 

(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, con là học sinh trung học. Sau khi đọc 
giáo lý của Ngài, con nhận thấy trường học không dạy phương 
pháp giải thoát luân hồi sinh tử. Như vậy, liệu chúng ta có nên 
phủ nhận giá trị của nền giáo dục học đường hay không?
Sư Phụ: Không, quý vị không nên suy nghĩ như vậy. Nếu trước 
kia tôi không đi học thì tôi đã không thể diễn đạt trôi chảy như 
bây giờ. Học vấn vốn thật sự rất hữu ích. Chỉ có điều hệ thống 
giáo dục của chúng ta không có những khóa học nâng cao tâm 
thức. Họ dạy những điều không mấy hữu ích và không mang lại 
nền giáo dục đạo đức tốt cho trẻ em. Tại nhiều quốc gia, giáo dục 
chú trọng vào chứng chỉ và văn bằng, nên các em đi học cũng chỉ 
để lấy bằng cấp. Do đó việc học của các em bị áp lực lớn. Đôi khi, 
thậm chí các em phải thức suốt đêm để học bài. Học cả ngày dài ở 
trường, các em không còn nhiều thời gian dành cho gia đình nữa. 
Sau khi tốt nghiệp, các em chỉ áp dụng được một số kiến thức 
đã học được tại trường. Cho nên trẻ em thật đáng thương. Tuy 
nhiên, thế giới này là như vậy. Tôi không thể thay đổi được nhiều. 

   Ấn Ðộ có hệ thống giáo dục tốt hơn; tự nhiên và phóng 
khoáng hơn; nhà trường có thể quyết định phương pháp giáo dục 
trẻ em. Ví dụ, những người tu Pháp Môn Quán Âm ở Ấn Ðộ sẽ 
dạy dỗ trẻ em trong đoàn thể của họ. Họ chọn những môn học 
hữu ích cho các em như: toán học, khoa học, âm nhạc, đạo đức, 
kinh điển, kiến thức tâm linh, đạo làm con,... Ngoài những khóa 
học bổ ích này, họ cũng hướng dẫn trẻ em ăn chay và ngồi thiền. 
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Nhờ vậy, tất cả trẻ em đều ngoan ngoãn. Khi trưởng thành, các 
em sẽ là những công dân đạo đức và hữu dụng cho xã hội, cho đất 
nước. Thật tiếc rằng không có nhiều quốc gia noi theo tấm gương 
này. Ngay cả ở Ấn Ðộ, mô hình trường học này cũng không phổ 
biến. 
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Hướng Dẫn Tuổi Trẻ Bằng Tâm Linh 
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Panama, 

ngày 27 tháng 1 năm 1991 (VIDEO#145) 
(nguyên văn tiếng Anh)

 Khi lớn lên một chút, đến độ tuổi vị thành niên, chúng 
ta thường phải chịu nhiều áp lực, chẳng hạn như: từ bài vở, sự 
thi đua trong học tập, quan hệ bạn bè hay quan hệ nam nữ và cả 
những mối quan hệ với các thành viên trong gia đình.

 Đôi khi chúng ta còn phải chia sẻ những áp lực của cha 
mẹ hay anh chị em trong gia đình khi họ gặp khó khăn. Dù họ 
không chia sẻ hoặc chỉ chia sẻ đôi chút, có lẽ chúng ta vẫn cảm 
nhận được tình trạng tài chính eo hẹp trong gia đình hay không 
khí bất hòa giữa cha mẹ, v.v… Tất cả những điều này tăng thêm 
áp lực tinh thần cho chúng ta. Nên đôi khi trẻ em cảm thấy ngột 
ngạt.

 Chính vì vậy mà các em tìm đến với ma túy, cần sa hoặc 
rời bỏ gia đình, giao du với đủ loại bạn bè xấu, thậm chí là tự kết 
liễu đời mình chỉ để trốn chạy khỏi những áp lực đó. Các em nghĩ 
rằng những việc này có thể thay thế cho hạnh phúc đã mất hay 
niềm vui không được trọn vẹn. 

 Tôi nghĩ đối với trẻ em những áp lực này nặng nề hơn so 
với người lớn. Bởi vì khi trưởng thành, ít nhiều gì chúng ta cũng 
được rèn luyện và đủ vững vàng để ứng phó với những vấn đề 
này. Nhưng trẻ em vốn ngây thơ, mẫn cảm và yếu đuối nên chúng 
không biết nương tựa vào đâu và cũng không biết làm sao để bày 
tỏ cảm xúc của mình. Các em cảm thấy lo sợ, ngại ngùng, rụt rè, 
v.v... Cho nên theo tôi, tuổi ấu thơ hay thời niên thiếu không hoàn 
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toàn êm đềm như trong tiểu thuyết.
 Vì vậy khi trẻ em làm sai điều gì, không hẳn là lỗi của 

các em. Mà do hoàn cảnh, áp lực xã hội, môi trường sống và nền 
tảng gia đình, nhiều chuyện kết hợp với nhau. Do đó, thật may 
mắn cho những em nào có được cha mẹ hay gia đình tốt, cảm 
nhận được tình thương và hạnh phúc trong gia đình. Khi còn nhỏ, 
tôi đã không cảm nhận được điều này nhiều lắm. Những trẻ em tu 
hành cùng cha mẹ trên con đường Chân Lý thường khá hơn, may 
mắn hơn nhiều! Các em có nguồn an ủi bên trong để nương tựa. 
Điều này sẽ mang lại cho các em rất nhiều nghị lực và trí huệ cần 
thiết để trưởng thành và vượt qua những áp lực của thế gian này.

 Đôi khi chỉ đơn phương cha mẹ hoặc những người thân 
trong gia đình thì không thể cho chúng ta đủ sự mãn nguyện hoặc 
nghị lực để đi đến hết cuộc đời. Bởi vì có nhiều điều chúng ta 
không thể tâm sự với cha mẹ. Và ngay cả cha mẹ cũng có những 
vấn đề và áp lực của riêng họ. Dù cho họ có muốn yêu thương 
hay cùng chia sẻ những áp lực của con cái nhiều hơn, nhưng với 
sức người có hạn họ cũng không thể làm được một cách hoàn 
mỹ.

 Vì vậy, tôi nghĩ trẻ em nên ăn chay và tu hành Pháp Môn 
Quán Âm. Nếu gặp trở ngại gì, các em có thể nói với tôi. Như vậy 
tốt hơn là các em tâm sự với những người bạn xấu! Tôi có thể làm 
cha, làm mẹ, làm bạn, làm người tình, người thầy hay bất kỳ vai 
trò nào để giúp các em vượt qua thời niên thiếu khó khăn này. Rồi 
khi đã trưởng thành, các em có thể tự lo cho mình.  
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Thiền Là Một Phương Thức Giáo Dục 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Sao Paulo, Brazil, 

ngày 11 tháng 11 năm 1989 (VIDEO#103) 
(nguyên văn tiếng Anh) 

 Thiền là một phương thức giáo dục, một tiến trình học hỏi. 
Cũng giống như khi đến giảng đường, quý vị hỏi vị giáo sư hay giảng 
viên về một vấn đề nào đó, rồi quý vị phải ngồi yên lặng lắng nghe lời 
giảng, học hỏi từ trí huệ của vị thầy đó. Nếu một sinh viên đến giảng 
đường hỏi giảng viên điều gì đó rồi lại đi ngay ra ngoài làm việc khác, 
vậy sinh viên đó có bao giờ trở nên giỏi giang được không? Cho dù 
người giảng viên có đứng ngay trước mặt, sinh viên đó cũng không 
cách nào lĩnh hội được kiến thức; bởi không cho người thầy cơ hội để 
truyền đạt.

 Thiền cũng giống như bất kỳ môn khoa học nào khác trong 
đời sống. Chúng ta phải học, phải sẵn lòng tiếp nhận nguồn trí huệ 
ban cho chúng ta. Cũng như đối với những môn khoa học và nghiên 
cứu khác, chúng ta học bằng cách lắng nghe và thực hành. Khi chúng 
ta ngồi tĩnh tâm trong yên lặng, sẽ có nhiều thông tin, lực gia trì, tình 
thương và năng lực rót vào chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy rất khác 
sau khi thiền. Thiền càng lâu, chúng ta càng trở nên an bình và có trí 
huệ hơn. Đó chính là phương thức thế giới hướng đến hòa bình.
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Gia Đình Là Nền Tảng Của Giáo Dục
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Bình Đông, Formosa, 

ngày 1 tháng 12 năm 1988 (VIDEO#21) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, làm cách nào để giúp các em học sinh 
trung học trở nên hòa nhã hơn và hiểu được tấm lòng của cha mẹ 
mà không một chút hoài nghi?
Sư Phụ: Điều đó cũng còn tùy vào nhân quả giữa cha mẹ và con 
cái. Trẻ em vốn có tâm hồn trong sáng, nhưng lại bị tác động bởi 
những ảnh hưởng của xã hội bên ngoài. Ngày nay, môi trường 
xã hội không mấy thuận lợi cho trẻ em bởi những phim ảnh bạo 
lực hay những tấm bích chương thiếu lành mạnh khắp mọi nơi, 
những điều đó đã ảnh hưởng đến trẻ em. Hiện nay, trong chương 
trình giảng dạy còn thiếu những môn học về đạo đức. Có thể 
trong tương lai điều này sẽ được cải thiện; chính phủ sẽ bổ sung 
thêm những tiết học này vào hệ thống giáo dục. Hãy hướng trẻ 
em tìm đọc những câu chuyện mang tính nhân văn hoặc ngồi 
thiền nửa tiếng mỗi ngày. Như vậy trẻ em sẽ ngoan hơn. (Mọi 
người vỗ tay.)

   Ấn Độ đã áp dụng môn học này trong hệ thống giáo dục. 
Và ngày nay dường như một số trường đại học ở Tây phương 
cũng đã bổ sung môn học này vào chương trình giảng dạy. Sinh 
viên tọa thiền nửa tiếng mỗi ngày. Sau đó, họ khám phá ra rằng 
những sinh viên này trở nên thông minh, điềm đạm và lễ phép 
hơn khi giao tiếp với thầy cô giáo. Cho nên, nếu muốn giáo dục 
trẻ em, chúng ta phải bắt đầu từ bên trong, chứ không phải từ bên 
ngoài. Tất cả mọi người trong xã hội nên cùng nhau phối hợp và 
tự trau giồi phẩm tánh của mình. Các bậc phụ huynh cũng phải có 
trách nhiệm. Không phải chỉ đòi hỏi con cái thay đổi, mà chính 
bản thân họ cũng phải thay đổi. 

  Con trai của một vị Minh Sư quá cố tu Pháp Môn Quán 
Âm kể cho thầy mình nghe vài câu chuyện trong đời ông. Ông 
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nói rằng thuở ấu thơ, khi ông lên ba hay bốn tuổi, ông thấy cha 
mẹ ông mỗi ngày đều dậy sớm tọa thiền. Mặc dù lúc đó chưa biết 
cách ngồi thiền nhưng ông vẫn đến ngồi bên cạnh. Cho nên ông 
đã học cách tọa thiền ngay từ khi còn rất bé và mỗi ngày đều thức 
dậy rất sớm để ngồi thiền với cha mẹ. Ông cũng thấy nhiều người 
đạo hạnh đến thăm cha mẹ mình và những đồng tu đến cộng tu. 
Cha mẹ ông rất tận tâm chăm sóc các vị đồng tu này. Đều đặn 
mỗi tối hay cứ vào ngày Chủ Nhật, cha mẹ ông lại đọc kinh điển, 
những điều đạo đức hoặc một vài câu chuyện hay cho cả nhà 
cùng nghe. Thỉnh thoảng họ còn nghe băng thuyết pháp trước khi 
cùng nhau tọa thiền. Ông được trưởng dưỡng trong môi trường 
như vậy. Thảo nào mà sau này ông trở thành một Minh Sư danh 
tiếng tại Ấn Độ. Bây giờ tên tuổi của ông vẫn còn nổi tiếng khắp 
thế giới. 

 Cho nên, đừng đổ lỗi cho trẻ em; vì người lớn nhiều khi 
cũng phạm sai lầm. Ví dụ, có thể trang phục của chúng ta chưa 
được đứng đắn, nhân cách chưa đủ cao thượng hoặc nền tảng đạo 
đức thiếu vững chắc. Thật ra, gia đình mới chính là nền tảng giáo 
dục các em chứ không phải là nhà trường; vì cha mẹ là những 
người thầy vĩ đại nhất, căn bản nhất và quan trọng nhất đối với 
các em. Quý vị nghĩ sao? (Mọi người vỗ tay.) 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Singapore, 
ngày 3 tháng 3 năm 1992 (VIDEO#223) 

(nguyên văn tiếng Anh)

 Nếu trẻ em được nuôi dưỡng trong nền 
tảng đạo đức tốt thì cũng giống như rễ cây bám chặt vào 
đất vậy, khi lớn lên các em sẽ không dễ dàng bị sa ngã. 

Nhưng nếu cây bén rễ không sâu thì khi vừa lớn lên được 
một chút, sẽ bị gió bão hay những tác động thiên nhiên khác    
quật đổ.
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Mỗi Gia Ðình Tinh Tấn Tu Hành, 
Mọi Người Ðều Sẽ Thánh Thiện

 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Phi trường Narita, 

Nhật Bản, ngày 18 tháng 10 năm 1993 (VIDEO#382) 
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)

 Thật ra, phần lớn trẻ em hư hỏng không đến nỗi tệ như thế; 
đa số những người phạm tội sát nhân hay trộm cướp cũng không 
đến nỗi xấu như vậy. Họ trở thành người xấu chỉ vì không có ai 
bảo ban họ những điều tốt đẹp hoặc họ vô tình gần gũi với những 
người dạy cho họ những điều không thiện lành. Hơn nữa, những 
chuẩn mực đạo đức ít khi được dạy trong trường học. Trẻ em chỉ 
được dạy những định lý toán học, lịch sử và những môn học nhằm 
giúp các em nhanh chóng tốt nghiệp, sớm tìm được việc làm và có 
thể tự kiếm sống. Động lực duy nhất mà các em nhận được từ gia 
đình là: “Nếu học kém thì lớn lên sẽ không kiếm được nhiều tiền, 
nếu không có tiền thì sẽ không thể cưới được người vợ lý tưởng” 
và những điều tương tự như vậy. Phần lớn các trường học đều chú 
trọng vào phương diện này. Mọi người tranh đua nhau chỉ vì tiền 
bạc, địa vị và danh lợi, mà không dạy cho trẻ em tư tưởng đạo đức, 
tư tưởng trách nhiệm và cống hiến cho xã hội. Vì vậy thế hệ tương 
lai có thể sẽ rơi vào tình cảnh rất đáng thương!

 Sau này, trước khi quý vị kết tội một tên cướp hay khiển 
trách một đứa trẻ hư hỏng, thì hãy suy nghĩ lại, kiểm thảo lại 
chính mình: “Là những người làm cha, làm mẹ, những người 
lớn, chúng ta đã thật sự làm tròn trách nhiệm của mình hay 
chưa?” Có lẽ chúng ta nên tự xấu hổ với chính mình! Tuy nhiên, 
chúng ta cũng không phải là người đáng trách bởi vì chính chúng 
ta cũng không được thế hệ trước dạy dỗ những điều thiện lành. 
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Thành ra chúng ta cần phải bắt đầu từ thế hệ của mình, đừng chần 
chừ thêm nữa; chúng ta phải mau mau dạy dỗ con cái, tu dưỡng 
chính mình. Chúng ta phải tìm một con đường khác, nếu không 
con cháu của chúng ta sau này sẽ bị suy đồi. Trẻ em không ngoan 
không phải do bẩm sinh; không có đứa trẻ nào khi vừa chào đời 
đã trở thành người xấu.

 Ở Hoa Kỳ, có một loại trại giam đặc biệt dành cho các 
tù nhân trẻ tuổi phạm tội giết người hay trộm cướp. Dĩ nhiên tại 
Hoa Kỳ có rất nhiều trại giam như vậy, nhưng trại này đặc biệt 
vì họ chú trọng đến vấn đề cảm hóa phạm nhân. Khảo cứu cho 
thấy những phạm nhân bị giam giữ vì hành vi côn đồ khi mãn 
hạn thường tái phạm. Tuy nhiên, trại giam này áp dụng những 
phương pháp khác nhau để giáo dục những phạm nhân trẻ tuổi, 
giúp họ tự nhận ra lỗi lầm, biết hối cải và hiểu được lý do không 
nên tiếp tục tái phạm. Tài liệu thống kê cho thấy trong số 160 
nam thanh niên phạm tội sát nhân, sau khi ra tù chỉ có một người 
trở lại con đường sai lạc trước kia! 

     Các tù nhân được giáo huấn để lột bỏ bộ mặt lạnh lùng 
bên ngoài của họ, đồng thời học cách sám hối những lầm lỗi mà 
họ mắc phải để họ có thể trực diện với lương tâm của chính mình. 
Dần dần, họ nhận thức được những hành động đó là sai trái và 
bản thân họ phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của người khác 
cũng như sinh mạng của chính mình. Ngoài ra, các tù nhân cũng 
đóng những vai diễn là nạn nhân, hầu cảm nhận được nỗi đau của 
người bị hại, cũng như nỗi xót xa của người thân, con cái, bạn bè 
nạn nhân. Phạm nhân được giáo huấn cho tới khi họ xúc động bật 
khóc và thật tâm ăn năn hối lỗi; rồi họ sẽ không tiếp tục tái phạm 
sau khi mãn hạn tù.

 Nếu tù nhân không nhận ra lỗi lầm và trực diện với lương 
tâm mà vẫn tiếp tục mang bộ mặt lạnh lùng, vô cảm, họ sẽ tiếp tục 
phạm tội sau khi ra tù và hình thành thói quen giết người. Họ sẽ 
xem con người như đồ vật, không nhận biết sự quý báu vô cùng 
của kiếp người. Họ không màng tới cảm giác của nạn nhân, của 
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bạn bè và thân quyến nạn nhân. Cho nên, phương pháp cảm hóa 
phạm nhân này thật sự rất hiệu quả.

 Những đứa trẻ hay phạm nhân này vốn không tệ như 
vậy. Hành vi của các em hầu hết đều do hoàn cảnh éo le của gia 
đình đưa đẩy. Ví dụ, người mẹ nghiện ngập hay bố dượng mê 
bài bạc, rượu chè và thường xuyên đánh đập các em. Những 
hoàn cảnh gia đình như thế đã khiến cho trẻ em có những hành 
động phi nghĩa, nhằm trút nỗi oán hận lên người khác. Cho nên, 
phương pháp giáo huấn trong nhà tù này cũng dạy cho phạm 
nhân đối mặt với những hoàn cảnh như vậy. Tù nhân được 
khuyên nhủ không nên trút nỗi oán thù lên những người vô tội, 
những người có thể cũng đang đau khổ như họ, cũng xuất thân từ 
cảnh ngộ giống họ. 

 Nhiều phương pháp khác nhau được áp dụng để cải huấn 
cho những phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khác nhau, kết quả 
cho thấy sự giáo huấn này vô cùng hiệu quả. Trong tổng số 160 
tù nhân được mãn hạn chỉ có một người tái phạm. Tuy nhiên, trại 
giam này chỉ tiếp nhận mỗi năm 24 phạm nhân vì công việc này 
đòi hỏi nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn. 

 Cho nên, tốt nhất là hãy dạy con cái ngay từ thuở còn thơ, 
bởi vì chúng ta chỉ có vài đứa con để chăm lo. Ðừng đợi đến khi 
các em trưởng thành và trở thành gánh nặng cho xã hội. 

 Nền tảng đạo đức cần được thiết lập ngay từ thuở nhỏ, để 
đến khi lớn lên, các em có thể giải quyết mọi việc một cách quyết 
đoán, đúng đắn và chuẩn xác. Do đó, ngoài việc tự tu thân, quý vị 
còn phải chăm lo, dạy dỗ con trẻ và giúp các em hiểu được lợi ích 
của việc tu hành. Ðây không phải chỉ là bổn phận của những bậc 
làm cha làm mẹ mà còn là bổn phận của mỗi công dân trong một 
quốc gia, của mỗi anh chị em trên toàn thế giới. Hy vọng thế kỷ 21 
sẽ là một thời đại huy hoàng, mọi nhà đều tinh tấn tu hành, người 
người đều là thánh nhân. Đạt được mục đích này đòi hỏi sự nỗ lực 
của tất cả quý vị. (Mọi người vỗ tay.)
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Trau Giồi Ðạo Ðức Ngay Từ Thuở Nhỏ 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đạo tràng Tây Hồ, 

Formosa, ngày 3 tháng 11 năm 1995 (VIDEO#511)
(nguyên văn tiếng Anh)

 Chúng ta hãy lạc quan và dạy dỗ con trẻ bằng cách nêu 
tấm gương mẫu mực. Hãy dạy các em tính can đảm, thẳng thắn và 
lòng trung thực. Ðó chính là bổn phận của quý vị; quý vị phải là 
tấm gương sáng cho con cái noi theo.

 Trẻ em tiếp thu rất nhanh, các em thâu thập những điều 
không tốt trong trường học. Bởi lẽ thầy cô giáo không phải lúc nào 
cũng dạy những điều luân thường đạo lý hay những người bạn 
học không phải lúc nào cũng là những tấm gương sáng cho các 
em noi theo. Một số em nhỏ ở đây tôi cũng cho đi học. Trước khi 
đến trường, các em rất dễ thương, điềm đạm và ngoan ngoãn. Sau 
vài năm đi học, các em dần thay đổi, không còn vâng lời cha mẹ 
như trước nữa. Đôi khi các em còn dùng những lời lẽ hoặc hành vi 
ngang ngược cãi lời cha mẹ. Tôi thật sự bàng hoàng khi biết được 
điều này.

Những Vấn Đề Của Thanh Thiếu Niên 
Đang Gia Tăng 

 
 Nhưng tôi không thể khuyên các em thôi học. Nếu làm 

vậy, người ta sẽ nói tôi không cho trẻ em đến trường, rồi chúng tôi 
sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Nhưng nếu để cho các em đến trường, 
chúng ta chỉ có một người, còn các em ở trong trường cả ngày. Khi 
về đến nhà, các em bận làm bài tập rồi đi ngủ. Cho nên thời gian 
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trẻ em dành cho cha mẹ ít hơn so với thời gian dành cho bạn bè. 
Ðó chính là vấn đề của thanh thiếu niên ngày nay. Khi một đứa trẻ 
học phải điều gì sai trái, lập tức những đứa trẻ khác sẽ bắt chước 
theo. Trừ khi các em phải thật can đảm và thông minh, nếu không 
sẽ rất khó cho các em để có thể cưỡng lại được. Bởi vì nếu không 
làm theo, thì những đứa trẻ khác sẽ ăn hiếp và ép buộc các em phải 
nghe theo. Hoặc đôi khi chúng trêu chọc buộc các em phải làm theo 
điều sai trái đó. Bởi vì bị bạn bè chê bai: “Mày không xứng là đấng 
nam nhi. Nhìn mày kìa, đồ hèn! Mày ngốc lắm! Không biết con gái, 
không biết ma túy, không biết hút thuốc. Mày chẳng biết gì cả! Tụi 
tao cái gì cũng biết. Thử chút đi, đồ nhát gan. Đồ...” Chúng sẽ gọi 
các em là “thỏ đế”, “gà tồ” và những từ tương tự như vậy. Thế là 
lòng tự trọng của cậu học trò nhỏ bị tổn thương, rồi không sớm thì 
muộn cũng sẽ nhập bọn với bạn bè xấu.

 Cho nên, trẻ em vốn không xấu nhưng khi đến trường các 
em lại trở thành hư hỏng và lưu manh. Vì còn ở độ tuổi vị thành 
niên nên các em được miễn mọi trách nhiệm. Ở độ tuổi này các em 
không thể bị bỏ tù, không thể bị trừng phạt nặng hay bị xử tử. Một 
số em biết điều này. Nếu đọc báo quý vị sẽ thấy. Thậm chí chúng 
còn tuyên bố rằng: “Chúng tôi làm gì cũng được vì chúng tôi là trẻ 
vị thành niên. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ không bị giam giữ lâu 
hay bị kết án nặng. Chúng tôi có thể thoát tội cho dù có gây án giết 
người!” Ngày nay, học trò mang súng, mang dao đến trường đe dọa 
thầy cô. Nhưng vẫn không mấy ai giải quyết vấn đề này. Các em kết 
bè kết phái và trở nên hùng mạnh, nhưng tất cả đều còn ở độ tuổi vị 
thành niên. Luôn có những lý do như vậy.

 Cho nên con cái chúng ta hiện đang thừa hưởng một thế 
giới suy đồi nghiêm trọng. Đó là sự tự do thái quá. Trẻ em ngày nay 
được chu cấp rất nhiều tiền bạc, thời gian và phương tiện hỗ trợ cho 
việc học hành. Vì vậy, các em tiếp thu nhanh chóng, rồi sẽ có nhiều 
thời gian rảnh rỗi và tự do. Nhưng khi chúng ta can thiệp, thì người 
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ta lại nói: “Ồ, ngược đãi trẻ em!” Và thế là quý vị gặp phiền toái. 
Thật sự có những bậc cha mẹ rất sợ con cái vì mỗi khi về nhà thì 
các em lại hành hung cha mẹ, hăm dọa đòi cha mẹ chu cấp tiền bạc, 
đủ mọi thứ. Thậm chí người ta còn thành lập cả “hội phụ huynh bị 
ngược đãi” hay những hội đoàn tương tự như vậy. Nhiều quốc gia 
đã thành lập hội này. 

Tu Hành Để Cải Biến 
Những Điều Tiêu Cực Trên Thế Giới

 Ðôi khi cha mẹ sợ con cái bởi vì họ phải làm việc cực 
nhọc, lo kiếm tiền và sức lực bị hao mòn theo thời gian. Họ già 
nua, đau ốm vì sự phiền muộn và lo lắng nuôi dưỡng con cái lớn 
khôn. Ngược lại, con cái không giúp được gì cả, ngoài việc ăn 
nhiều và sắm xe gắn máy, đĩa CD, băng thâu âm và máy truyền 
hình. Chúng còn học những điều xấu hay đọc những tờ báo 
có nội dung thiếu lành mạnh,… rồi trở nên cứng đầu, hư hỏng 
và tiêu cực. Bởi vì khi còn trẻ những bậc cha mẹ chưa trải qua 
những kinh nghiệm như vậy, cho nên họ bị con cái gây áp lực. 
Những bậc cha mẹ chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với những 
đứa con như vậy trong xã hội ngày nay. Đa số những bậc cha mẹ 
đều bất lực, cảm thấy tuyệt vọng và lo sợ. Cho nên đôi khi họ 
phải đồng lòng tự vệ hầu đối phó với con cái – huyết thống của 
chính mình. Đáng lẽ con cái phải ngoan ngoãn hơn, yếu đuối hơn 
và được cha mẹ chở che. Nhưng đôi khi cha mẹ lại là người cần 
được bảo vệ. Con cái thời nay thậm chí còn kiện tụng đấng sinh 
thành chỉ vì vấn đề tiền bạc! Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

 Cho nên, nếu cha mẹ không suy nghĩ sáng suốt hơn, như 
đưa con trẻ đến Miêu Lý học Pháp Môn Quán Âm, nghiêm trì 
ngũ giới và học cách đối nhân xử thế, sau này họ sẽ vô cùng hối 
tiếc. Hầu hết các cha mẹ đều sẽ hối tiếc. Vì thế nếu một số người 
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phản đối tôi, thắc mắc tại sao tôi lại dạy điều này, điều nọ, thì nên 
biết rằng ở đây tôi không dạy điều xấu mà chỉ dạy toàn điều tốt 
cho họ và con trẻ. Nếu mọi người đều biết nơi đây tốt cho con cái 
họ nhường nào, họ sẽ nhanh chóng tìm đến để cho con cái họ trở 
thành người tốt. Bởi vì họ là người phải gánh chịu hậu quả. Cha 
mẹ là những người đầu tiên nhận lãnh hậu quả do những đứa con 
hư hỏng và nền giáo dục suy đồi gây ra. Dĩ nhiên, tôi không dám 
đảm bảo tất cả những trẻ em đến đây đều sẽ trở thành những thiên 
thần. Nhưng tối thiểu sẽ được 80%, sẽ giảm được nguy cơ trẻ em 
trở thành bất trị. Ít ra ở đây chúng ta cũng có phương thức cân 
bằng hay kiểm soát được 100% ảnh hưởng phủ định của thế giới 
bên ngoài. Như vậy cũng tốt lắm rồi! Tốt hơn so với chỉ toàn là 
điều xấu và không có gì tốt đẹp bên trong, không có gì để tiêu trừ 
hay quân bình những vấn đề tiêu cực. 

 Khi trưởng thành, chúng ta cũng vẫn giống như trẻ thơ. 
Nếu thời thơ ấu chúng ta được học những điều tốt thì khi lớn lên, 
chắc chắn chúng ta sẽ trở thành người lương thiện. Chắc chắn là 
như vậy. Thành ra, tôi không hiểu tại sao một số người bên ngoài 
phỉ báng tôi. Họ nên đến với tôi, nhanh chóng tiếp nhận giáo lý 
và đưa con cái họ đến đây, nếu như họ muốn tránh những phiền 
não như vậy trong tương lai. Và tất cả những nhà lãnh đạo của các 
quốc gia nên đảnh lễ giáo lý này -  không phải là đảnh lễ tôi, mà 
đảnh lễ giáo lý này. Ý tôi là như vậy. Rồi giáo lý này có thể được 
truyền bá rộng khắp đến tất cả các chính phủ, các quốc gia, các 
địa phương trong mỗi quốc gia, khiến những quốc gia này trở nên 
hùng cường và kiến tạo hòa bình thế giới mà không phải tọa đàm, 
không cần dùng bạo lực, súng gươm, bom đạn,… Tôi không hiểu 
tại sao người ta không làm như vậy.
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Củng Cố Nền Giáo Dục Qua Việc Cộng Tu

 Một mặt, họ nói rằng họ có đạo đức, phẩm hạnh, hiểu 
được việc họ đang làm; họ tôn trọng những giá trị tâm linh, họ có 
lòng thành kính bên trong, như là “Chúng tôi tin tưởng Thượng 
Ðế”. Nhưng mặt khác, họ lại không nhận ra điều gì thật sự tốt. 
Chỉ nói về điều tốt thôi chưa đủ. Chúng ta cần có sức mạnh 
tập thể, như một nhóm. Sau đó, chúng ta phải củng cố điều tốt 
hàng ngày, hàng tuần cho đến khi nó trở thành bản tính thứ hai 
của chúng ta. Bởi vì từ nhỏ đến giờ chúng ta đã bị nhồi nhét toàn 
những điều phủ định. Cho nên, nếu không tiếp tục tẩy rửa những 
điều xấu đó mỗi ngày hay tối thiểu là mỗi tuần, thì chúng ta sẽ 
không còn hy vọng có thể cải thiện được tình trạng này.

 Thành ra, tốt nhất là nên giáo dục trẻ em ngay từ thuở 
còn thơ. Tôi nghĩ mỗi quốc gia, mỗi chính phủ và mỗi nhà lãnh 
đạo nên áp dụng giáo lý của chúng ta vào nền giáo dục quốc gia 
và dạy cho trẻ em biết điều này ngay từ khi còn nhỏ, sau đó củng 
cố giáo lý này hàng tuần trong những buổi cộng tu và học từ băng 
thâu hình. Đoàn kết là sức mạnh, có phải vậy không? 

 Đó là lý do vì sao khi tham gia cộng tu, quý vị sẽ tiến bộ 
nhanh hơn. Bởi vì khi mọi người đều ngồi yên lặng, quý vị không 
thể làm việc gì khác được. Tương tự như vậy, trẻ em cũng được 
củng cố nhờ lực lượng cộng tu. Nếu toàn trường cùng ngồi thiền 
vào một ngày hay một giờ cố định nào đó, dành một thời điểm 
nào đó để nhắc nhở các em về giới luật và giải thích những lợi ích 
của việc gìn giữ một đời sống trong sạch, thì dĩ nhiên các em sẽ 
học theo.
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Học Từ Thuở Ấu Thơ

 Nếu được học ngay từ thuở nhỏ, các em sẽ nhớ mãi.  
Những điều đó sẽ khắc sâu trong tâm trí của các em. Cũng như 
chúng ta vẫn nhớ và không thể nào quên những điều chúng ta 
đã được học khi còn bé. Do đó, tất cả những sự việc xảy đến với 
chúng ta khi còn thơ ấu sẽ ảnh hưởng đến chúng ta suốt cuộc đời. 
Chính vì vậy mà những vị bác sĩ tâm thần mới kiếm được tiền, 
vì tất cả những người bị tác động bởi những biến cố xảy ra thuở 
nhỏ làm họ bị tổn thương, dị thường, đau yếu, hoảng loạn, sợ 
hãi, chán nản và suy sụp. Hầu hết bệnh tâm thần đều xuất phát từ 
những vết hằn thời thơ ấu. Nếu một đứa trẻ xuất thân trong một 
gia đình hạnh phúc, khi trưởng thành sẽ trở thành một con người 
khác. Còn đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo khó, khi lớn 
lên sẽ từng trải hơn đứa trẻ được cưng chiều. Ðó là sự thật mà ai 
cũng biết từ lâu rồi. 

 Thành ra quý vị thấy đó, nếu con cái chúng ta được dạy 
dỗ ngay từ thuở còn thơ với những nguyên tắc đơn giản và chuẩn 
mực đạo đức hợp lý thì các em sẽ hiểu. Bởi vì tâm hồn trẻ thơ hãy 
còn trong sáng. Có thể không phải tất cả trẻ em sẽ trở thành người 
tốt. Có thể trong 100 đứa trẻ, chỉ được 50 em tốt. Nhưng như vậy 
cũng đã tốt lắm rồi! Hoặc 60% - 70% số trẻ em trở thành người 
tốt, 30% có thể trở thành người xấu, nhưng không phải hoàn toàn 
xấu. Có thể các em không hoàn toàn tốt như 60% hay 70% những 
em kia, nhưng khuynh hướng bạo lực của các em cũng bớt đi rất 
nhiều, động lực bên trong thúc đẩy các em làm những điều xấu 
trong xã hội cũng giảm đáng kể. Các em sẽ được ảnh hưởng. Cho 
nên phương thức giáo dục này vô cùng hữu ích. Bởi vì đa số con 
cái của chúng ta tại các trung tâm đều trở thành người tốt. Họ cho 
tôi biết như vậy. Đó là ý kiến phản hồi mà tôi nghe được. 
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 Cho nên tôi rất vui khi làm công việc này, không phải 
chỉ vì quý vị mà còn vì con cháu quý vị và vì cả thế hệ tương lai. 
Giáo lý của chúng ta có ảnh hưởng mạnh mẽ và lực lượng này 
sẽ còn lưu truyền hàng trăm năm sau, kể cả sau khi tôi qua đời. 
(Mọi người vỗ tay.) Về sau này, liệu các em có đủ vững vàng để 
kế thừa dòng giáo lý của chúng ta hay không là tùy vào thiên ý 
và hậu thế của quý vị. Nếu không thì cũng có người khác đứng ra 
và một dòng dõi khác sẽ tiếp nối; vẫn cùng dòng giáo lý nhưng sẽ 
xuất hiện ở một nơi khác, vậy thôi. Cho nên, tôi thật tình hy vọng 
mọi quốc gia sẽ tiếp nhận giáo lý của chúng ta trên đất nước họ. 
Rồi tất cả các chính phủ, các nhà lãnh đạo và các bậc phụ huynh sẽ 
áp dụng những giáo lý thuần túy này vào các gia đình, tổ chức và 
quốc gia của họ để tạo dựng thiên đàng tại thế.
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Ðại Học Vô Thượng
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đài Trung, Formosa,

 ngày 21 tháng 4 năm 1989 (VIDEO#71)
 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) 

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, Ngài có ý định mở một trường đại học 
để giáo dục những học sinh xuất sắc và đạo đức nhất không? 
Sư Phụ: Tôi đã mở trường rồi. Pháp Môn Quán Âm mà tôi đang 
dạy chính là ngôi trường đó! (Mọi người vỗ tay.) Đồng tu chúng 
ta là những học trò xuất sắc và đạo đức nhất. Họ không đánh bài, 
không hút thuốc, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp, 
không sát sinh. Họ đều ăn chay, mỗi ngày tọa thiền để tìm trí huệ 
bên trong; đây là đạo đức cao đẳng nhất. (Mọi người vỗ tay.) 
Ðúng như vậy. Pháp Môn Quán Âm của chúng ta là trường đại 
học vô thượng! 

Trường Học Siêu Ðẳng
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa,

 ngày 16 tháng 6 năm 1991 (VIDEO#176)
 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Những người tu hành học tại một trường học khác cao 
đẳng hơn trường đại học của thế gian. Việc thâu nhận 

kiến thức thế gian cũng chỉ dừng lại ở cấp bậc đại học. Nếu muốn tìm 
hiểu thêm về những điều vĩ đại, huyền bí hơn trong vũ trụ, chúng ta 
phải tiến bước trên con đường tâm linh. Quý vị cũng đang học cùng 
tôi, một vị thầy tâm linh, ở trong một trường học, nhưng quý vị học 
những kiến thức khác cao đẳng hơn những gì chúng ta học trong 
trường đại học. Kiến thức thế gian không thể sánh với kiến thức tâm 
linh, bởi vì có nhiều điều huyền bí không thể lý giải bằng ngôn ngữ 
trần gian. Và dĩ nhiên trường đại học cũng có một số lợi điểm; họ 
đào tạo nhiều chuyên ngành. Nhưng tất cả những gì được dạy trong 
trường của chúng ta đều đến từ bên trong, không cần ngôn ngữ thế 
gian. Cho nên trường học của chúng ta là trường siêu đẳng.
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Ảnh Hưởng Của Âm Nhạc 
Đối Với Giới Trẻ

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại California, Hoa Kỳ, 
ngày 9 tháng 3 năm 1994 (VIDEO#409)

 (nguyên văn tiếng Anh) 

Vấn: Có phải Sư Phụ đã nói rằng trong một số trường hợp, tân 
nhạc tạo ra một loại tâm trạng và bầu không khí nào đó có thể 
hình thành một môi trường kích động ảnh hưởng đến giới trẻ 
ngày nay hoặc thậm chí còn ảnh hưởng đến thế giới, xuất phát 
từ chính khuynh hướng của dòng nhạc này? 
Sư Phụ: Đúng vậy, cũng có một phần. Một phần đã có sẵn 
từ nhiều thế kỷ, xuất phát từ những âm hưởng khác nhau của 
nhân loại. Nếu chúng ta cố tình bổ sung thêm những thành tố 
vào đó thì đương nhiên nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Âm nhạc 
vốn có tầm ảnh hưởng rất lớn. Khoa học đã chứng minh rằng 
nếu quý vị cho người khác nghe loại nhạc êm dịu, nhẹ nhàng 
và tình cảm thì họ sẽ cảm thấy được bình yên, thư thái, rất nhẹ 
nhàng và đầy tình thương. Nhưng khi quý vị cho họ nghe loại 
nhạc kích động, náo nhiệt thì họ sẽ trở nên điên loạn, thậm chí 
có thể đánh nhau.

   Giống như khi chiến đấu ngoài mặt trận, quý vị có 
biết người ta thường cho các chiến sĩ nghe loại nhạc gì không? 
Không phải loại nhạc “Anh yêu em!” này kia kia nọ, mà là 
nhạc “Boong! Boong! Boong!... Bum! Bum! Bum!” Binh lính 
bị đầu độc bởi đủ loại âm điệu đậm mùi tử khí, đủ loại nhạc 
kích động, để họ cứ xung phong, xung phong rồi hy sinh một 
cách mù quáng. Bởi vì lúc đó họ chỉ muốn đâm chém; họ ở 
trong tâm trạng muốn giết người. Vì vậy, đương nhiên âm nhạc 
rất là quan trọng.



Truyền Tâm Ấn: 
Pháp Môn Quán Âm

Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền Tâm Ấn cho những ai thành tâm mong cầu Chân Lý 
theo học Pháp Môn Quán Âm. “Quán Âm” theo tiếng Trung Hoa có nghĩa là thiền quán, là 
lắng nghe chấn động lực của âm thanh. Pháp môn này bao gồm việc thiền định về ánh sáng 
và âm thanh nội tại. Những thể nghiệm nội tại này đã được ghi chép lại trong kinh điển của 
tất cả những tôn giáo trên thế giới từ thời cổ xưa.

Ví dụ, Thánh Kinh của Thiên Chúa giáo viết rằng: “Khởi đầu là Ngôi Lời, Ngôi Lời ở 
với Thượng Đế và Ngôi Lời chính là Thượng Đế.” (Gio-an 1:1) Ngôi Lời chính là âm thanh 
nội tại. Âm thanh này còn được gọi là Logos, Shabd, Đạo, Suối Âm, Nước Nguồn Sống hay 
Tiếng Nhạc Trời.” Thanh Hải Vô Thượng Sư nói rằng: “Âm thanh nội tại tạo nên chấn động 
lực trong mọi sự sống và bao trùm khắp vũ trụ. Âm thanh này có thể chữa lành mọi 
vết thương, thỏa mãn mọi ước muốn và khát vọng của thế gian. Âm thanh này còn là 
sức mạnh vạn năng của muôn vàn tình thương. Sở dĩ chúng ta được cấu tạo bởi âm 
thanh này nên khi giao tiếp trở lại với chấn động lực đó, chúng ta sẽ có được sự an 
lành và mãn nguyện trong tâm. Sau khi thể nghiệm được dòng âm lưu này, con người 
chúng ta sẽ cải biến, toàn bộ thế giới quan của chúng ta cũng biến đổi mạnh mẽ theo 
hướng tốt đẹp hơn.”

Ánh sáng bên trong, ánh sáng của Thượng Đế, cũng là ánh sáng được đề cập đến trong 
danh từ “khai ngộ”. Cường độ của ánh sáng tăng dần từ những tia sáng yếu ớt đến ánh sáng 
của hàng triệu mặt trời. Chính nhờ vào ánh sáng và âm thanh nội tại mà chúng ta câu thông 
được với Thượng Đế.

Lễ truyền Tâm Ấn để tu theo Pháp Môn Quán Âm không phải là một nghi thức huyền 
bí hoặc một nghi lễ sơ khởi nào để gia nhập một tôn giáo mới. Trong buổi lễ truyền Tâm Ấn, 
người thọ pháp sẽ nhận được sự hướng dẫn đặc biệt về cách thiền quán ánh sáng và âm 
thanh nội tại. Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ chăm lo cho việc “truyền đạt tâm linh”. Những thể 
nghiệm đầu tiên về sự hiện hữu của Thánh Linh sẽ được diễn ra trong tĩnh lặng. Thanh Hải 
Vô Thượng Sư không cần phải hiện diện bằng nhục thân để mở “cánh cửa” này cho chúng 
ta. Truyền Tâm Ấn là phần chính yếu của pháp môn. Kỹ thuật hành thiền sẽ đem lại kết quả 
không đáng kể nếu không có ân điển của một vị Chân Sư.

Vì quý vị có thể nghe được âm thanh nội tại và thấy được ánh sáng nội tại ngay lập tức 
sau khi được truyền Tâm Ấn, nên việc này đôi khi còn được gọi là “đốn ngộ” hay “tức khắc 
khai ngộ”.

 Truyền Tâm Ấn: Pháp Mõn Quán Âm  .  283
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Thanh Hải Vô Thượng Sư đón nhận tất cả những ai thành tâm muốn được thọ Tâm Ấn, 
không phân biệt quá khứ hay liên hệ tín ngưỡng. Chúng ta không cần phải thay đổi tôn giáo 
hay tín ngưỡng hiện tại và cũng không cần phải tham gia vào bất kỳ tổ chức hoặc sinh hoạt 
nào mà chúng ta cảm thấy không thuận lợi cho đời sống hiện tại của mình.

Tuy nhiên chúng ta cần phải giữ thuần chay. Việc cam kết thuần chay suốt đời là điều 
kiện tiên quyết để được thọ Tâm Ấn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền Tâm Ấn hoàn toàn miễn phí. 
Hàng ngày tu thiền theo Pháp Môn Quán Âm và giữ năm giới luật là điều kiện duy nhất 

sau khi được thọ Tâm Ấn. Những giới luật này là kim chỉ nam để giúp chúng ta tránh tự làm 
phương hại mình cũng như những sinh vật khác. Tu hành theo pháp môn này sẽ giúp chúng 
ta, từ những thể nghiệm ban đầu sẽ ngày càng giác ngộ sâu sắc hơn, vững vàng hơn và cho 
phép chúng ta đạt mức độ cao nhất của sự khai ngộ hay là đại khai ngộ. Nếu không tu hành mỗi 
ngày, quý vị sẽ gần như quên đi sự khai ngộ của mình và trở lại đẳng cấp tâm thức bình thường.

Mục đích của Thanh Hải Vô Thượng Sư là dạy cho chúng ta cách tự chăm sóc mình. 
Vì thế Ngài chỉ dẫn một phương pháp mà bất kỳ ai cũng có thể tu được, tự mình thực hành, 
không cần sự nâng đỡ hay trợ giúp nào khác. Ngài không có ý định thu nhận tín đồ, đệ tử hay 
những người tôn kính Ngài hoặc tạo ra một tổ chức có thành phần hội viên đóng nguyệt liễm. 
Ngài không nhận cúng dường, lễ bái hay quà tặng của chúng ta, nên chúng ta không phải 
quan tâm cúng dường Ngài những vật này.

Ngài tiếp nhận lòng thành tâm của chúng ta trong đời sống thường nhật và việc tu thiền 
sẽ giúp chúng ta có khả năng thăng tiến lên bậc thánh nhân.

Ngũ Giới
1. Không gây phương hại đến sự sống của các chúng sinh.*
2. Không nói những điều không thật.
3. Không lấy những gì không phải của mình.
4. Không tà dâm.
5. Không dùng những chất kích thích.**

* Giữ giới luật này đòi hỏi phải triệt để thuần chay. Không được dùng thịt, cá, gia cầm, 
sữa hay trứng (kể cả trứng thụ tinh và trứng không thụ tinh trong bánh kẹo, bánh quy, kem, 
v.v…) hay bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc động vật. 

** Bao gồm việc tránh dùng những chất độc hại như rượu, ma túy, thuốc lá, cờ bạc, phim 
ảnh, sách báo và trò chơi điện tử có nội dung thiếu lành mạnh và bạo lực.
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Những Tuyển Tập Thơ do 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tác

     Ngày Nớ Ngày Ni
(diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc): MP3

     Một Chút Hương
(những nhạc phẩm do các 
ca sĩ lừng danh trình diễn 
bằng tiếng Âu Lạc): MP3

     Xin Giữ Mãi 
(diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc): MP3

Dịu Dàng Bên Nhau
(những nhạc phẩm được 
trình bày bằng tiếng Âu 
Lạc): MP3

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 MP3 1, 
2 & 3, 

Những Vết Tiền Thân
(diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc): Băng thâu âm và MP3, 1, 
2 & 3, MP4,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
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Khuất Nẻo Thời Gian
(những nhạc phẩm được trình 
bày bằng tiếng Âu Lạc): MP3 
MP4 & DVD

Đóa Sen Vàng
(diễn ngâm bằng tiếng Âu Lạc): MP3, 
MP4 & 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): MP3, MP4 
& DVD

Ca Khúc Tình Thương
(những nhạc phẩm được trình 
bày bằng tiếng Âu Lạc và 
Anh): DVD, MP4

Tình Xưa
(diễn ngâm bằng tiếng Âu 
Lạc):  MP3, MP4  & DVD

Mơ Đêm
(những nhạc phẩm được trình 
bày bằng tiếng Âu Lạc): MP3, 
MP4 & DVD

Những Vần Thơ Ngọc
(những thi phẩm do các 
nhà thơ tài danh Âu Lạc 
sáng tác, diễn ngâm bằng 
tiếng Âu Lạc): PM3 1, 2 & 
MP4,DVD 1, 2
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     Kỷ Niệm Vàng Thau
     Tiếng Âu Lạc, Trung Hoa,  Anh

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
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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 Đáp 
Tiếng Âu Lạc (1-4), Trung Hoa (1-3), Bulgary, Tiệp Khắc, Anh (1-2), Pháp, Ðức, Hungary, Indonesia 
(1-3), Nhật Bản, Hàn Quốc (1-4), Bồ Ðào Nha, Ba Lan và Nga (1).
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Đặc Biệt/ Thiền Thất năm 1992
Tiếng Anh và Âu Lạc.
Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Ấn Bản Đặc Biệt/ 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 
Tiếng Âu Lạc (1-2) và Trung Hoa (1-2).
Sư Phụ Kể Chuyện
Tiếng Anh, Trung Hoa, Tây Ban Nha, Âu Lạc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái.
Câu Chuyện Thánh Kinh – Thượng Đế và Nhân Loại
Tiếng Anh và Trung Hoa.
Thượng Đế 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 Trung Hoa và Anh.
Tô Điểm Đời Sống
Tiếng Trung Hoa, Anh và Âu Lạc.
Bí Quyết Thanh Thản Tu Hành
Tiếng Trung Hoa, Anh và Âu Lạc.
Câu Thông Trực Tiếp Với Thượng Đế – Cách Tiến Đến Hòa Bình 
Tiếng Anh và Trung Hoa.
Ta Xuống Tìm Em Dưới Cõi Trần
Tiếng Ả Rập, Âu Lạc, Bulgary, 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 Thiên Nhiên và Đạo Đức
Tiếng Trung Hoa và Anh.

Những Bài Thuyết Giảng Tâm Linh
Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Lời Pháp Cam Lồ
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Âu Lạc/ Anh/ Trung Hoa, Tây Ban Nha/ Bồ Ðào Nha, Pháp/ Ðức, Anh/ 
Hàn Quốc, Anh/ Nhật Bản, Anh và Trung Hoa.
Gia Chánh Vô Thượng (1) – Các Món Ăn Chay Quốc Tế
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa, Âu Lạc và Nhật Bản. 
Gia Chánh Vô Thượng (2) – Khẩu Vị Gia Đình Chọn Lọc
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa.
Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Âu Lạc/ Trung Hoa.
Thiên Y S.M
Ấn bản đa ngôn ngữ, tiếng Anh/ Trung Hoa.
Bộ Sưu Tập Các Sáng Tạo Nghệ Thuật Của Thanh Hải Vô Thượng Sư – Bộ Tranh Vẽ
Tiếng Anh và Trung Hoa.
Những Chú Chó Trong Đời Tôi
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, Pháp và Đức.
Nghệ Thuật Thiên Đàng
Tiếng Anh và Trung Hoa.

MP3, MP4 và DVD 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, Bulgary, 
Campuchia, Quảng Đông, Trung Hoa, Croatia, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Hòa Lan, Anh, Philippines, 
Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Mã Lai, Mông Cổ, 
Nê-pan, 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. Xin truy cập nhà sách trực tuyến của chúng tôi để tải danh mục và tóm tắt 
nội dung những ấn phẩm mới của Thanh Hải Vô Thượng Sư:

http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và Trung Hoa)
Để đặt mua các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư trên mạng, xin truy cập:

http://www.theCelestialShop.com
http://www.EdenRules.com

hay liên lạc:
Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Số tài khoản dùng để chuyển tiền qua bưu điện ROC: 19259438

(chỉ dành cho những đơn đặt hàng ở Formosa)
Tên tài khoản:

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
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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
   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

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

     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

DVD 780 (nói tiếng Anh, phụ đề 28 ngôn ngữ)
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Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi
Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

P.O. Box 9, Hsihu, Miaoli Hsien, Formosa (36899), R.O.C.
P.O. Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A

Truyền Hình Vô Thượng Sư
Email: peace@SupremeMasterTV.com
http://www.suprememastertv.com/
Tel: 1-626-444-4385 / Fax: 1-626-444-4386
Để biết thêm chi tiết về kênh truyền hình vệ tinh toàn cầu xin truy cập:
http://suprememastertv.com/satellite

Nhà Xuất Bản Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư 
Đài Bắc, Formosa.
Email: smchbooks@Godsdirectcontact.org
http://www.smchbooks.com
Tel: (886) 2-23759688 / Fax: 886-2-23757689

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 Sư Phụ 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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Ban Kinh Sách
Email: 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.)

Ban Báo Chí
Email: lovenews@Godsdirectcontact.org

Ban Hướng Dẫn Tâm Linh 
Email: lovewish@Godsdirectcontact.org

Cửa Hàng Trang Sức Thiên Đường Trực Tuyến
http://www.theCelestialShop.com (tiếng Anh)
http://www.edenrules.com (tiếng Trung Hoa)

Công Ty Trang Sức Thiên Đường
Email:  smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com
http://www.smcelestial.com   
http://www.sm-celestial.com/www.sm-cj.com 
Tel: 886-3-4601391 / Fax: 886-3-4602857

Công Ty Quốc Tế Loving Hut
Email: service@lovinghut.com 
http://www.lovinghut.com/tw/
Tel: 886-3-4683345  / Fax: 886-3-4681581

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
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T                  ruy cập vào danh mục của mạng lưới Quán Âm toàn cầu, quý vị có thể lựa       
chọn để xem bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng như chương trình Thơ Nhạc 

Tình Yêu và Tâm Linh phát hình suốt 24 giờ. Quý vị có thể tải về hoặc ghi danh để được 
nhận Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư trong dạng eBook hay ấn phẩm. Ấn bản đa 
ngôn ngữ của Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ cũng có sẵn cho quý vị tải về.

Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ – Sách Biếu:
Sách Biếu Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ được biên tập nhằm giới thiệu về giáo lý của 
Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sách Biếu dưới dạng eBook sẵn có cho phép độc giả trên khắp 
thế giới tải xuống hoàn toàn miễn phí hay đọc trực tuyến ở bất cứ nơi nào mà mạng lưới 
điện toán có thể truyền tải được. Từ tiếng Hà Lan đến tiếng Zulu, từ tiếng Bengal đến tiếng 
Urdur, ở nước Cộng hòa Macedonia, Mã Lai và nhiều quốc gia khác, quyển sách tuyệt vời 
này đã được chuyển dịch sang trên 74 ngôn ngữ.

Trong Sách Biếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiền 
định trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung quyển sách cũng bao gồm những bài khai thị 
của Ngài về phương diện tu hành cao đẳng hơn cùng 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. Sự nâng cao tâm thức của Thanh Hải Vô Thượng Sư 
trong quyển sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ mang đến tia hy vọng cho những người 
mong cầu Chân Lý.

Như Thanh Hải Vô Thượng Sư từng nói: “Khi có được sự an bình nội tại thì chúng ta có 
thể đạt được tất cả mọi thứ khác. Tất cả sự viên mãn, sự thỏa nguyện về những khát 
vọng của cõi đời và cõi trời đều đến từ Thiên Quốc, đó là sự giác ngộ về sự hòa hợp vĩnh 
hằng, về trí huệ tối cao và lực lượng toàn năng của chúng ta. 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 nhiều bản dịch Sách Biếu của Thanh Hải Vô Thượng Sư với 
rất nhiều ngôn ngữ. Hãy tham gia cùng chúng tôi để mang đến cho thế giới món quà tốt 
đẹp nhất bằng cách chia sẻ những thông điệp của Thượng Đế và thăng hoa tâm thức 
nhân loại. Nếu quý vị thấy ngôn ngữ địa phương hay ngôn ngữ chính của quý vị chưa có 
trong danh sách và muốn chuyển dịch Sách Biếu sang ngôn ngữ mà quý vị lựa chọn, xin 
vui lòng liên lạc với chúng tôi theo điện thư: divine@Godsdirectcontact.org.
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Nếu chúng ta thật sự muốn có cuộc sống “thương yêu người láng giềng”, 
thì những người láng giềng đó phải bao gồm cả các bạn thú, vì chúng có 
tình thương và không hề làm tổn hại đến chúng ta, chúng chỉ tô điểm cho 
đời sống của chúng ta thêm phong phú, sinh động và đầy thú vị mà thôi. 
Chúng ta phải yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và chung vui với sự hiện 
diện của chúng. Thượng Đế đã minh chứng điều đó rất rõ ràng. Ngài nói 
rằng: “Ta tạo ra tất cả muông thú để giúp đỡ và làm bạn với các ngươi.”

                          ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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Thực ra, thế giới này thuộc về tất cả muôn loài, kể cả loài vật. Đó là lý 
do mà chúng ta phải thuận theo lối sống thuần chay. Bởi vì địa cầu này 
đã được hình thành. Chúng ta đã ao ước nơi này, nên địa cầu mới tồn 
tại, cả loài vật cũng vậy.

                          ~ Thanh Hải Vô Thượng Sư
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