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Hãy tích lũy những tài sản thánh thiện 

(Đại lão Hòa thượng Aggamahāpaṇḍita 
Nandamālābhivaṃsa, Viện trưởng Viện 
nghiên cứu Vi Diệu Pháp quốc tế – Hiệu 
trưởng trường đại học hoằng pháp Phật 
Giáo Theravāda quốc tế (I.T.B.M.U) - Hiệu 
trưởng Phật học viện Sītagū, Sagaing 
(S.I.B.A). Bài pháp được thuyết giảng vào 
tối ngày 11 ngày trăng tròn tháng 
Vākhaung, phật lịch 2551, dương lịch 2008) 
tại pháp hội Amatadāna, dhammadāna 
được tổ chức trên đường 38, khoảng giữa 
đoạn đường 82 và 83, thành phố Mandalay, 
do hai đại thí chủ ông Aung-nine-swe và bà 
Myint-Myint-new cung thỉnh. Bài pháp có 
tựa đề: Hãy tích lũy những tài sản thánh 
thiện. 



[2] 
 

Cuốn sách nhỏ này được phật tử Myanmar 
– hội sẽ sống với giáo pháp -  đánh máy lại 
từ bài pháp trên, và Ngài có rút ngắn lại để 
cho hội làm thành một cuốn sách nhỏ làm 
món quà pháp. Trong đó Ngài đã thuyết 
giảng bài kinh Dhanasutta (kinh của cải) 
bài ngắn và dài) trong bộ Aṅguttara nikāya, 
sattakanipāta). Bài pháp còn được nhiều 
người biết đến với tên gọi bảy tài sản của 
bậc chân nhân – hay thất thánh tài. Bài 
pháp Thất thánh tài – hay tài sản của bậc 
chân nhân (sattaariyana) này còn có tên 
gọi khác nữa là Hãy tích lũy những tài 
sản thiện lành. 

Với bài pháp này Ngài mong muốn rằng: 
đối với những người đang tìm kiếm của cải 
tài sản thông thường có thể hưởng được an 
lạc ngay trong đời hiện tại cũng như những 
người đang tích lũy những tài sản thánh 
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thiện không những an lạc trong đời hiện tại 
mà còn có thể đạt được an lạc liên tiếp 
trong nhiều đời sống tương lai cho đến 
thành tựu an lạc niết bàn). 

Ngài cầu chúc mọi người, trong khi có cơ 
hội làm người, thì không quên nỗ lực, nỗ lực 
không thối thất, đạt cho được và tích lũy 
cho được những của cải này. 

(Trích dịch từ lời nói đầu sách) 
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Hai loại tài sản 

Phàm làm người trong cuộc đời này đều 
phải tìm kiếm của cải tài sản (uccādhana). 
Nếu so sánh thật kỹ về tính chất của tài sản 
mà con người hằng ngày đang tìm kiếm 
với tài sản mà Đức Phật đã khuyên con 
người tìm kiếm tích lũy thì chúng ta sẽ bắt 
gặp được những sự khác biệt rất lớn. Tuy 
nhiên, mọi người trên thế gian này, ngày 
lại ngày, hầu hết ai cũng đều đi tìm kiếm 
những của cải tài sản thông thường cả. Ở 
đây không phải nói là chúng ta không được 
tìm kiếm tài sản, mà ở đây muốn nói đến 
sự đóng góp tốt đẹp thật là ít ỏi của những 
tài sản này. 

Những của cải kiếm được làm lợi ích cho 
con người thì cực kỳ ngắn ngủi. Vì cực kì 
ngắn ngủi như vậy mà của cải tài sản này 
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chỉ có thể góp phần tốt đẹp cho con người 
trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Thậm 
chí có trọn vẹn hay không thì người ta 
cũng thấy rằng: một mặt những của cải tài 
sản ấy có đóng góp lợi ích được phần nào 
cho con người, còn mặt khác thì không. Vì 
của cải tài sản mà con người phải chịu 
nhiều khổ sở.   

Một người giàu có, có rất nhiều tài sản, nhờ 
tài sản đó mà họ có thể sống thoải mái, 
nhưng cũng vì tài sản đó họ mà họ cũng 
gặp không ít đau khổ. Đó là vấn đề mà 
chẳng một ai có thể chối cãi được. Vì vậy, 
tìm kiếm của cải trong thế gian thì đó là 
việc phải làm, nhưng có thể nói rằng, việc 
này không chỉ đem lại những điều có lợi 
mà còn đem lại cả những điều bất lợi nữa.  

Của cải thông thường và 5 loại kẻ thù: 
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Những cái gọi là của cải tài sản thông 
thường mà con người ở đời đang tìm kiếm 
gắn liền với đủ loại hủy hoại.  

“Aggisādhāraṇa bhoga” = tài sản dễ bị lửa 
gây thiệt hại – Nếu có hỏa hoạn thì tất cả 
có thể bị thiêu hủy thành tro than.  

“Udakasādhāraṇa bhogha” = tài sản dễ bị 
nước gây thiệt hại – nếu thủy tai, lũ lụt 
cũng có thể phá hoại. 

“Rājasādhāraṇa bhoga” = nếu những vị vua 
quan cai trị tịch thu thì của cải cũng theo 
nhau mà đi.  

“Corasādhāraṇa bhoga” = vì đầu trộm đuôi 
cướp, những người cần đến của cải cũng có 
thể cướp đoạt mang đi. 
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“appiyadāyādasādhāraṇabhoga” = vì 
những người con thừa tự không đáng yêu 
mà những của cải đó cũng tiêu tán.  

Dù mệt mõi vất vả tìm kiếm bao nhiêu đi 
nữa thì rồi cũng sẽ dần dà hết sạch. Tất cả 
những điều này đã nói lên tính lâu bền 
trường cửu của tài sản thì rất thấp.  

Cũng vậy, có cơ hội để sử dụng những tài 
sản này, những khoảnh khắc để cảm nhận 
được ích lợi của những của cải này thì thật 
là ngắn ngủi. Nếu thử đếm khoảng thời 
gian tồn tại của nó, chúng chỉ được người 
ta dùng trong khoảng thời gian rất ngắn. 
Của cải tài sản không có thì không được. 
Còn có được, thì chỉ được sử dụng trong 
chốc lát. Đã vậy một ngày lại phải bỏ lại tất 
cả những gì mình sở hữu để mà ra đi.  
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Cả thủ đô Mandalay được đức vua Min-don 
thành lập cách đây 200 năm đến nay có 
còn tồn tại nữa không? Không. Cả một 
hoàng thành lớn hoa lệ được đầu tư và xây 
dựng rồi cũng phải bị bỏ lại. Cùng thời đó 
còn có rất nhiều những người dân 
Mandalay đã sống, tuy nhiên tất cả những 
người ấy cũng đều đã phải bỏ lại tất cả tài 
sản, nhà cửa mà đi. Của cải tài sản đã 
không bền vững trường cửu thì con người 
cũng không thể trường thọ lâu dài vậy.  

Có những hạnh phúc phát sinh do của cải 
tài sản, thì cũng có những khổ đau do của 
cải tài sản mà ra. Như người ta thường nói 
ở đời: “Không có thì mong, có rồi thì lo”. Khi 
có rồi còn lo lắng cho số của cải ấy nữa. Vì 
vậy mà của cải ấy không thể gọi là của cải 
hoàn toàn tốt lành được. 
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Của cải thiện lành – hay bảy tài sản của 
bậc thánh  

Của cải tốt lành mà Đức Phật thường động 
viên chúng ta tìm kiếm tích lũy đó là 
những gì?  

Saddhā (đức tin) | sīla (giới hạnh) | hirī 
(tàm – hổ thẹn đối với tội lỗi) | ottapa 
(quý – ghê sợ đối với tội lỗi) | suta – văn, 
học hỏi | cāga – sự xã bỏ| paññā |. Đây 
toàn là những phẩm chất của con người 
(nhân phẩm của con người). 

I. Saddhā – đức tin 

Của cải thiện lành số một chính là đức tin 
(saddhā). Bởi vì đức tin là một phẩm chất 
sinh lên nơi tâm, nên chúng ta cần phải 
nghiên cứu học hỏi cho rõ bản chất, thực 
tính của nó như thế nào? Khi đức tin sinh 
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khởi nơi tâm, thì tướng trạng của nó như 
thế nào? Khi một người làm phước thiện ở 
đời thì người ta thường hay nói: “Chà! 
Người này đức tin tốt thật.”  

Saddhā – từ pāḷi này có nghĩa là đức tin. 
Tin vào cái gì? Những thứ để tin ở đời này 
thì nhiều lắm. Người này nói, mình tin; 
người kia nói mình tin. Nhưng đức tin ở 
đây đó có nghĩa là tin vào nghiệp (tác ý, 
hành động) và kết quả của nghiệp. Trên 
đời này có nghiệp thiện và nghiệp bất 
thiện.  

Thêm nữa, theo những người phật tử, họ 
tin vào trí tuệ của đức Phật. Họ tin rằng 
Đức Phật biết tất cả. Ngài biết con đường 
thực hành vượt thoát luân hồi và Ngài có 
thể thuyết giảng về con đường dẫn đến 
Niết bàn, chấm dứt luân hồi. Lòng tịnh tín 
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vào trí tuệ của đức Phật được gọi là đức 
tin. Lại nữa, nếu một người thực hành 
những điều đức Phật giảng dạy, có thể 
mang lại những kết quả tương ứng cho sự 
thực hành pháp của họ. Còn liên quan đến 
Tăng chúng (saṅghā), một người tin rằng 
nếu cúng dường đến chư Tăng, tuy cúng 
dường rất ít, nhưng lợi ích thì rất nhiều thì 
đây cũng được gọi là đức tin. Nói tóm lại, 
đức tin đó chính là niềm tịnh tín đối với 
đức Phật, giáo Pháp và Tăng chúng.   

Nếu một người khởi lên đức tin nơi tâm 
mình thì họ có lòng tịnh tín. Tịnh tính gồm 
có hai từ tịnh và tín. Tín có đặc tính là 
chấp nhận. Chấp nhận nghiệp và quả của 
nghiệp. 

Khi đức tin khởi lên nơi tâm, tâm khi ấy 
không có các bợn nhơ. Tướng trạng của 
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tâm khi ấy giống gì? Thưở xưa, có vị 
chuyển luân vương, khi vị chuyển luân 
vương này du hành, ông thường xin nước 
thần dân của mình. Khi ông đến nơi cần lấy 
nước, nước ở đó đang cáu bẩn. Nhưng vì 
muốn uống nước, ngài dùng một chiếc cốc 
múc nước lên rồi bỏ vào trong đó viên 
ngọc bích bảo bối mà ngài thường mang 
theo bên mình. Vì diệu năng của viên ngọc 
bích quý báu mà khiến cho các cáu bẩn 
lắng yên, nước trong và sạch ra, (nếu có 
mà làm máy lọc nước thì tốt biết bao 
nhiêu!). Viên ngọc bích của đức chuyển 
luân vương khiến nước bị cáu bẩn lắng yên 
và trong sạch ra.  

Cũng như vậy, khi đức tin phát sinh, thì 
đồng thời tâm của người ấy cũng trong 
sạch. Tại sao? Theo aṭṭhasālini 
aṭṭhakathā  thì: “saddhā uppajjamānā 
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nīvaraṇe vikkhambheti.” Saddhā - đức 
tin | uppajjamānā – khi sinh khởi nơi tâm 
| nīvaraṇe – các pháp che ám, triền cái | 
vikkhambheti – loại bỏ được. (Nghĩa là: 
Đức tin khi sinh khởi nơi tâm, nó loại bỏ 
được các pháp bợn nhơ, các pháp hôn ám 
(triền cái)). 

Tâm cũng có những bợn nhơ, cấu uế. 
Trong chúng ta, mọi người ai cũng biết cấu 
uế của thân. Nếu thân bị dơ uế, thì phải 
tắm rửa kì cọ để làm cho thân được sạch 
sẽ. Cũng vậy, tâm cũng có những bợn nhơ, 
cấu uế của nó. Nếu thân thể bị dơ uế thì tất 
cả mọi người đều biết, nhưng còn tâm bị 
cấu uế thì mọi người lại không biết. Tâm 
cũng bị dơ uế chứ không riêng gì thân. 
Những gì khiến cho tâm bị dơ uế? Điều này 
chỉ biết được bằng trí tuệ. 
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Những cấu uế của tâm: 

Những pháp khiến tâm nhơ uế gồm có: 

1. Kāmacchanda – kāma = có nghĩa là 
tâm hứng thú trên đối tượng mà nó muốn | 
Chanda = dục tham đang khởi. Những đối 
tượng đáng mong muốn như là: những đối 
tượng nhìn được bằng mắt (sắc), những 
đối tượng nghe được với tai (thanh), 
những đối tượng ngửi được bằng mũi 
(hương), những đối tượng nếm được bằng 
lưỡi (vị), những đối tượng cảm giác được 
bằng thân thể (xúc); là tất cả những đối 
tượng mà nó muốn. Ngoài ra nó còn trói 
buộc tâm lại nên gọi là “kāmaguṇa”. 
“kāma” có nghĩa là sự mong muốn (dục), 
còn “guṇa” có nghĩa là sợi dây, sự trói 
buộc, sự cột trói.  
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Thường thường thì chúng ta không thể 
thoát khỏi nó vì mắt muốn nhìn những vật 
xinh đẹp; tai muốn nghe những gì du 
dương; mũi muốn ngửi những mùi thơm; 
lưỡi muốn nếm những vị ngọt… chúng ta 
không thể từ bỏ được những đối tượng ấy. 
Tâm của một người đang khao khát mãnh 
liệt vào những đối tượng mà nó muốn. 
Tham dục đang khởi lên như vậy thì tâm 
không thể trong sáng được. Tâm khi đang 
bị tham dục Kāmacchanda che ám như 
vậy nên nó không thể thấy được pháp đặc 
biệt, không biết được pháp đặc biệt, không 
thể có được trí tuệ đặc biệt. Vì vậy mà nó 
được gọi là nīvaraṇadhamma – triền cái, 
pháp che ám.  

Nīvaraṇa có nghĩa là ngăn cản, che ám, 
cản trở. Ngăn cản, cản trở cái gì? Ngăn cản, 
cản trở tâm thiện (kusalacitta). Quý vị thử 
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suy nghĩ thử, một người đang rong ruổi 
theo những thú vui của dục lạc thì làm sao 
đạt được cái thấy + biết trí tuệ được? 
Không thể nào đạt được đúng không. Vì 
thế, khi tướng trạng của tham dục 
kāmacchanda đã khởi lên nơi tâm, cần 
loại bỏ pháp che ám ấy. 

Để có thể loại bỏ nó thì chỉ có tịnh tín pháp 
(saddhadhamma). Chỉ có tịnh tính pháp 
mới có thể loại bỏ được pháp che ám 
nīvaraṇa này. Khi tịnh tín pháp khởi sinh 
thì đồng thời tâm đang thích thú trên 
những thú vui biến mất. Tâm không còn 
chìm vào trong đối tượng tham đắm nữa 
mà nó sẽ ở lại, an trú với Pháp. Khi một 
người muốn đạt cho được trí tuệ hiểu biết 
Pháp rồi thì sự vui thích với ngũ dục ấy 
được thay thế bằng một loại tâm thiện 
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khác phát sanh. Đó là nhờ năng lực của tín 
(saddhā) vậy. 

2. Một pháp che ám thứ 2 đó chính là – 
Byāpāda – sân nhuế, không thích thú, 
không mong muốn. Phần đông con người, 
nếu đạt được cái mình muốn thì tham, còn 
không đạt được thì sân. Sân này có thể làm 
cản trở, làm trở ngại những pháp thiện, vì 
đặc tính như vậy mà nó được gọi là pháp 
che ám nīvaraṇa. Và vì tâm của người bị 
cấu uế bởi sân do không đạt được điều 
mình muốn nên không thể đạt được một 
trí tuệ nào;  không thể sinh khởi được một 
thiện tâm nào cả. Nhưng khi tín pháp có 
mặt, tín pháp này loại bỏ được tất cả 
những sân tầm (những suy tư, tư tác liên 
hệ đến sân), loại bỏ được những sân nhuế 
này là tâm được trong sáng. 
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3. Cũng tương tự như thế, thina, middha 
(hôn trầm, thụy miên) thâm nhập tâm, 
năng lực của tâm bị giảm sút. Tâm không 
còn hứng thú đối với những việc thiện 
lành, không còn hứng thú với việc nghe 
pháp, không còn hứng thú với việc thực 
hành pháp, không còn hứng thú với việc 
giữ giới trong sạch, không còn hứng thú 
với việc hành thiền. Tướng trạng của nó là 
khiến cho tâm co rút lại, rút lui, thụt lùi, 
nên nó chính là những sự quấy rối gây trở 
ngại sự thành tựu trí tuệ. Cũng vì hôn trầm 
- thụy miên mà không thể đạt được những 
pháp đặc biệt. 

4. Một pháp hôn ám nữa là uddhacca, 
kukkucca (phóng dật, trạo hối). Uddhacca 
là pháp mà khi ấy tâm đang biểu hiện sự 
nặng nề, không có sự an trụ, đang bị loạn 
động, phóng tán. Kukkucca có là pháp có 
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tướng trạng ân hận, hối quá về một sự việc 
nào đó. Nếu 2 tướng trạng này khởi lên nơi 
tâm, tâm bị ngăn cản, bị chướng ngại mà 
không thể nào đạt được tuệ. 

5. Thêm một pháp hôn ám nữa đó là 
vicikkicchā – hoài nghi. Nếu có những hoài 
nghi liên quan đến Pháp, hoài nghi liên 
quan đến đức Phật, hoài nghi liên quan 
dến việc thực hành khởi lên, thì không thể 
nào thành tựu được pháp.  

Khi có đức tin khởi lên, thì tất cả 5 tướng 
trạng chướng ngại này đều mất sạch nơi 
tâm của mình. Đây là khía cạnh mà đức tin 
được đề cập đến.  

Khi đức tin sinh khởi lên nơi tâm thì có thể 
loại bỏ được các pháp chướng ngại, pháp 
che ám này. Vì đức tin mà các cấu uế lắng 
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xuống. Khi đức tin sanh khởi làm cho 
những cấu uế của tâm biến mất, và tâm 
được trong sạch. Và với tâm trong sạch mà 
người ta mới bố thí, gìn giữ giới, và thực 
hành thiền. Khi đức tin khởi lên rồi thì mới 
có tâm muốn đem bố thí, gìn giữ giới, mới 
có những tâm muốn thực hành thiện pháp 
được. 

Xin quý vị hãy thử kiểm tra lại tâm mình. 
Mọi người thường hay đi bệnh viện để 
kiểm tra tình trạng sức khỏe. Cũng vậy, 
chúng ta hãy thử kiểm tra tâm mình coi. 
Phải coi thử tâm mình có bị nhiễm ô hay 
không? Có cấu uế bợn nhơ hay không? 

Và khi kiểm tra như vậy, chúng ta sẽ thấy 
được sự khác biệt rất lớn giữa tâm có tín 
và tâm vô tín. Khi có tín tâm, thì một người 
có tâm san sẻ bố thí, giữ giới; có sự hứng 
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thú với việc hành thiền. Khi có tín tâm, 
người ấy xem thử hoa trên ban thờ cúng 
Phật đã héo chưa? Nước cúng Phật đã có 
chưa? V.v. Khi tín tâm tâm sinh khởi thì 
đồng thời người ấy xem thử ban thờ có 
sạch sẽ không rồi đi lau chùi, dâng nước, 
dâng hoa. Họ thích làm những việc thiện 
lành. Thực sự khi mà không có đức tin thì 
ngay cả ban thờ Phật cũng chẳng thấy và 
những việc thiện lành khác cũng chẳng 
làm. 

Tín tâm như bàn tay 

Tín pháp khi khởi sanh so với khi không 
sanh khởi thì rất là khác nhau. Nhờ thử 
nhìn tâm mình, thử kiểm tra tâm mình có 
tín tâm hay không mà chúng ta có thể biết 
được điều này. Tài sản đức tin này rất là 
quan trọng. Vì sao vậy? Trong luận giải 
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kinh điển, tín tâm được ví như bàn tay. Khi 
mình cho một vật gì cần phải có bàn tay. 
Khi nhận một vật gì cũng cần phải có bàn 
tay. Không có bàn tay thì không cho mà 
cũng chẳng nhận được gì. Khi gặp vàng bạc 
châu báu, không có tay thì không thể nhặt 
được. Cũng y như vậy, khi nói không có 
bàn tay tín pháp này thì chẳng thể nào 
nhặt được những châu bảo thiện pháp như 
là bố thí, giữ giới, tham thiền. Tín pháp này 
được ví như bàn tay là vậy.  

Người có bàn tay tín pháp thì sẵn sàn bố 
thí, cúng dường, sẽ chia. Người có bàn tay 
tín pháp thì có cơ hội nghe pháp, thực 
hành pháp, tham thiền. Người có bàn tay 
tín pháp thì sẵn sàng làm tất cả những điều 
tốt đẹp.  

Tín tâm như hạt giống 
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Một thí dụ nữa, tín tâm được ví như hạt 
giống. Thế nào là tín tâm được ví như hạt 
giống? Hạt giống có hai nhiệm vụ. Ví dụ 
một hạt xoài được gieo xuống đất. Khi rễ 
đâm xuống thì đồng thời mầm non cũng 
đâm lên. Đây là 2 nhiệm vụ của hạt giống.  

Tín pháp cũng vậy, một người khi có tín 
pháp khởi lên thì việc thực hành pháp của 
họ tốt đẹp. Khi việc thực hành pháp được 
tốt đẹp rồi thì việc thực hành samatha (an 
chỉ) và vipassanā (quán minh) cũng tốt 
đẹp. Bộ rễ giới hạnh (sīla) đã đâm xuống, 2 
lá mầm an chỉ và quán minh cũng đâm lên 
vì hạt giống tín pháp này. Vì thế mà trong 
kinh điển, tín pháp được ví như hạt giống 
là vì vậy.  

Các vị thiên biết rõ hơn. 
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Chư thiên biết được năng lực của tín pháp 
hay đức tin rõ hơn loài người chúng ta. Tại 
sao vậy? Con người nỗ lực tìm kiếm của cải 
và tin rằng do sự nỗ lực chăm chỉ của mình 
nên của cải được tăng trưởng. Họ không 
hoàn toàn tin vào nghiệp và quả của 
nghiệp, không tin vào năng lực của đức tin. 
Còn chư thiên họ khá tin vào nghiệp và quả 
của nghiệp. Tại sao vậy? Vì đời sống chư 
thiên không phải là đời sống mà phải đi 
làm để kiếm sống; đời sống chư thiên chỉ là 
đời sống có được nhờ thiện nghiệp và kết 
quả của thiện nghiệp. Mọi thứ đều đang 
dựa vào nghiệp và quả của nghiệp. Không 
có nghiệp thì chẳng có gì cả. Chư thiên 
chẳng phải buôn bán như con người. Trong 
thế giới chư thiên, không phải mở những 
tiệm vàng, các cửa hàng. Tất cả đời sống an 
lạc của họ đều do nghiệp mang lại. 
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Chư thiên không như loài người. Trong 
suốt một cuộc đời của chư thiên, những y 
phục họ mặc không phải thay ra một lần 
nào. Còn tràn hoa bổn mạng trên người thì 
cả đời luôn tươi sáng. Không phải chịu 
nóng nực, chảy mồ hôi. Thân thể họ luôn 
sạch sẽ. không một thiên cảnh nào cần 
dùng đến nước hoa. Họ sạch sẽ tự nhiên. 

Tuy nhiên, khi phước nghiệp những vị chư 
thiên sắp hết, y phục họ đang mang trở 
nên phai nhạt,  tràn hoa bổn mạng của họ 
trở nên héo úa, thân thể chư thiên không 
còn tươi sáng nữa, mà trở nên mờ xám. Mồ 
hôi từ nách thoát ra. Đây là những dấu 
hiệu thiên thọ, thiên mạng đang sắp hết. 
Đã có dấu hiệu rồi thì không cần phải đi 
kiểm tra sức khỏe gì nữa. Thế rồi những vị 
chư thiên đang có dấu hiệu như vậy mới 
được các vị trời bạn hữu kéo đến hỷ lạc 
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viên (nandavanna). Họ kéo nhau đến hỷ 
lạc viên và nói ba câu nói rằng. “Này, đừng 
có lo lắng gì hết, nếu có chấm dứt cuộc đời 
này thì hãy cố gắng mà đi đến cái cõi tốt 
nhất ấy. Khi đến cái cõi tốt nhất ấy rồi, thì 
hãy cố mà lấy cho bằng được quà tặng tốt 
nhất ấy. Đạt được cái quá tặng tốt ấy nhất 
rồi hãy làm cho nó ổn cố vững mạnh nghe 
chưa.” Họ nói với những vị tiên hữu của 
mình 3 câu nói như vậy. 

Ý nghĩa của 3 câu nói trên như thế nào? 
Đến cho được cái cõi tốt nhất ấy ở đây có 
nghĩa họ đang ám chỉ cõi người là cái cõi 
tốt nhất. Mang cho được quà tặng tốt nhất 
ở đây có nghĩa là họ đang ám chỉ đức tin 
hay tín pháp là quà tặng tốt nhất. Còn câu 
nói hãy làm cho nó ổn cố vững mạnh có 
nghĩa là họ muốn nói làm cho tín pháp, đức 
tin ấy được vững mạnh.  
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Như vậy khi vị thiên nam, hay thiên nữ gần 
chấm dứt thiên thọ ấy được kéo đến thiên 
lạc viên nandavanna để được nghe 3 câu 
nói ấy. Vì lí do đó mà nói rằng chư thiên 
biết được năng lực của đức tin nhiều hơn 
hết; biết được nhiều hơn giá trị của đời 
sống con người.  

Trong thế giới con người, có đức Phật, có 
giáo Pháp, và họ có thể làm được những 
việc phước thiện. Vì có đức Phật, giáo Pháp 
và chư Tăng (Tam Bảo) mà họ có được 
phước lành. Cơ hội phước thiện ở thiên 
giới không dễ gì làm được. Còn giữ giới thì 
không chắc lắm. Họ không thể làm được 
những phước thiện công đức như dâng 
cúng y phục, cơm nước, trú xá cốc liêu… 
Còn ở cõi nhân loại này thì có thể làm được 
tất cả các việc công đức phước thiện. Vì thế 
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mà thiên tiên họ cho rằng sugatibhūmi 
(cõi thiên tiên) chính là cõi người.  

Người làm được nhiều việc thiện ở cõi 
người khi được sanh thiên họ thọ hưởng 
lạc đặc biệt được nhiều hơn lúc bình 
thường. Vì thế họ khuyên các vị thiên rằng: 
nếu có muốn đi thì đừng chọn nơi nào 
khác, mà hãy chọn cõi người. Nếu đức tin 
có rồi, nhờ năng lực đức tin, hãy làm nhiều 
cho thật nhiều công đức. Làm xong rồi thì 
xin hãy quay lại thiên giới. Chư thiên họ 
khuyên nhau như vậy.  

Còn ở cõi người, con người thường nghĩ 
đời sống của mình là lâu dài. Xin hãy thử 
tính coi: 1 ngày trong cõi Tam thập tam 
thiên (tāvatiṃsa)  bằng 100 năm ở cõi 
người. Chúng ta ngồi đây đang sống gần 
hết cuộc đời rồi mà trên đó còn chưa hết 
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một ngày, mới khoảng một giờ gì đó thôi. 
Vậy mà chúng ta cứ nghĩ là quá lâu. Nơi 
đây, tất cả mọi người đã già cả rồi phải 
không? Còn ở đó thì chưa xong một ngày. 
Như vậy tuổi thọ cõi người nếu tính bằng 
ngày (100 năm tuổi = hơn ba vạn sáu ngàn 
ngày) thì ở cõi thiên có tuổi thọ khoảng 
1000 năm. 1000 năm ở đây không phải là 
năm của cõi người. Ở đây đang so sánh 
tuổi thọ 100 năm cõi người với 1 ngày ở 
cõi trời Tāvatiṃsa. Bằng pháp gì mà họ có 
thể đạt được loại thiên giới có tuổi thọ như 
vậy? Họ có thể đạt được bằng đức tin mà 
chúng ta đang nói lúc này đây. Châu báu 
của thế gian không thể mua được đức tin 
này. Nếu có được của cải tài sản đức tin an 
lạc này rồi thì có thể thành tựu được thiên 
giới với tuổi thọ như vậy. Cứ thử quy đổi 
tiền tệ với vàng bạc thì tỉ giá có phải thật 
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khác nhau không phải vậy sao? Đá rãi 
đường với đá quý không phải khác nhau 
sao? Thật khác nhau về giá trị phải vậy 
không? Cũng vậy, của cải tài sản tốt lành 
thánh thiện này thật khác xa với của cải tài 
sản thông thường. So sánh thử một viên đá 
quý nhỏ xíu giá trị gắp 4 năm lần chiếc xe 
hơi gộp lại, giá trị thật khác nhau.  

Người ta nói rằng khi bảo vật đức tin sinh 
khởi nơi tâm, nó thật là khác biệt với 
những của cải tài sản thông thường là vậy. 
Vì thế mà đức Phật mới khuyên chúng ta 
nên tích lũy những của cải thiện lành. 

Của cải có thể bị hủy hoại. 

Của cải thông thường nếu được tích lũy 
rồi, những người không biết cách sử dụng 
nó có khả năng phá hoại nó. Hananti 
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bhogā dummedhaṃ - câu này có nghĩa là 
những những người liệt tuệ có thể phá 
hoại (phung phí) của cải. Nếu kiếm được 
của cải tài sản rồi, họ vui mừng vì cứ nghĩ 
nó là tài sản vững chắc. Xong những của cải 
đó thì dễ bị hủy hoại bởi lửa, nước, … họ 
không nghĩ rằng nó có thể bị 5 loại kẻ thù 
phá hoại. Vì không nghĩ đến điều này, cộng 
với sư dính mắc tham đắm vào những của 
cải tài sản và không biết cách sử dụng của 
cải nên họ phải khổ đau vì chúng trong 
cuộc đời này.  

Có bốn bà bán hàng 

Ở trong cuộc đời này, có rất là nhiều người 
vì của cải mà khổ. Vào thời Phật còn tại 
thế, có bốn bà bán hàng ở thành Rājagaha. 
Bốn bà bán hàng này sau khi buôn bán 
xong rồi thì thu gom tích lũy hết tất cả của 
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cải lại. Vì tiết kệm tằn tiện, không dám cho, 
không dám thí, nên tích cóp được rất nhiều 
tài sản. Khi nghiệp chấm dứt, họ chết với 
tâm còn dính mắc tham đắm vào số của cải 
tích lũy được và rồi cả bốn bà đều tái sanh 
vào thế giới ngạ quỷ làm bốn nữ ngạ quỷ. 
Của cải mà các bà ấy tích lũy bao năm được 
những người thừa kế là con cái họ thọ 
hưởng. 

Từ thế giới ngạ quỷ nhìn đống tài sản tích 
lũy của họ đang bị tiêu pha phung phí mà 
họ càng đau khổ hơn. “Trời ơi, phần chúng 
ta chẳng dám ăn, chẳng dám mặc mà ki cóp 
lại, còn chúng nó thì đang sử dụng thế này 
đây.” Nghĩ như thế rồi họ càng đau khổ 
hơn. Họ than khóc. Đây là câu chuyện 
trong petavatthu (chuyện liên quan đến 
ngạ quỷ).  
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Vì vậy mà đức Phật cảnh tỉnh rằng: 
“hananti bhogā dummedhaṃ” nghĩa là 
những người liệt tuệ, thiểu trí có thể phá 
hoại tài sản. “no ca pāragavesino” – nghĩa 
là: tuy nhiên những người đang tìm kiếm 
đạo lộ niết bàn biết cách sử dụng và không 
để chúng bị phung phí.”   

Có phải tất cả mọi người đều phá hoại tái 
sản không? Không, chỉ ở đây dummedha – 
người không có trí, người liệt tuệ mới phá 
hoại của cải tài sản của mình mà thôi. Còn 
những người có tuệ, không thể nào họ lại 
phá hoại của cải tài sản. Những người có 
trí họ biết cách sử dụng chúng. Ví dụ như 
họ quyết định cùng nhau cúng dường của 
cải vào giáo pháp này. Quyết định như vậy 
xong thì họ thực hiện cúng dường. Rồi khi 
cúng dường xong họ nguyện cầu niết bàn 
và thành tựu được những tài sản thiện 
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lành mà các bạn đang nghe đây. Những tài 
sản này có lợi ích rất lớn. Những người có 
trí họ không bị những của cải tài sản này 
làm khổ. Nhờ của cải này mà họ có thể làm 
phước thiện. Còn đối với những người liệt 
tuệ, những của cải tài sản này có thể khiến 
họ khổ sở. 

Khi có được tín pháp rồi, những người này 
ở đời , họ rất thích thú với những việc làm 
phước thiện. Vì vậy mà khi so sánh của cải 
tài sản đức tin này, nó có giá trị gấp bội lần 
với thạch bảo. Thạch bảo đá quý chỉ sử 
dụng một đời này thôi, không thể thọ dụng 
nó trong đời sống kế tiếp được. Còn của cải 
tài sản đức tin này, không những sử dụng 
trong kiếp này mà nó còn theo cả những 
kiếp sau liên tiếp nữa. Vì vậy mà đức Phật 
đã dạy để chúng ta tìm kiếm xem tài sản 
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đức tin đã có ở nơi tâm mình hay chưa mà 
làm cho nó vững chắc lên.  

Vậy từ nay về sau chúng ta hãy nhớ đức tin 
mà đức Phật đã gọi nó là của cải tài sản 
nhé. Tin vào Phật, Pháp, Tăng (tam bảo), 
nghĩa là tâm chúng ta có hứng thú với 
những việc phước thiện đã sinh khởi. Nếu 
tâm hứng thú với những việc phước thiện 
đã sinh khởi thì chúng ta mới làm được 
những việc phước thiện.  

Giờ đây chúng ta hãy đến với tài sản của 
cải thiện lành tiếp theo. Đó chính là Sīla 
(giới) 

II. Sīla (giới) 

Tài sản thứ hai đó chính là giới (sīla). Sīla 
có nghĩa là giới mà chúng ta đang thực 
hành. Đó là một đời sống, đi đứng, nói 
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năng, làm việc có giới luật. Vì có tín 
(saddhā) nên có giới (sīla). Đức Phật ngài 
dạy thêm: khi sự thực hành giới của một 
người được tốt đẹp, thì của cải tài sản của 
người ấy thường ổn định. Tuy là có sự an 
lạc về của cải tài sản, nhưng nếu sự thực 
hành giới không được tốt đẹp thì của cải 
tài sản nơi người ấy không thể ổn định. 
Chúng ta có thể thấy trong thế gian này, 
những người có giới hạnh bị hỏng, bị lủng 
thì của cải tài sản thường bị thất thoát phải 
vậy không.  

Năm giới 

Việc thực hành giới ở trong cuộc đời này 
rất quan trọng. Đó chính là năm giới. Một 
số người nghĩ rằng chỉ cần giữ xong một 
giới cũng được, 2 giới cũng thì được… 
không phải vậy đâu. Cả năm giới, không 
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được bớt giới nào. Có thể giữ được cả năm 
thì giữ cả năm. Nếu chỉ giữ được hai hay ba 
giới thôi thì sẽ khổ do không giữ được 
những giới còn lại. Đó là điều chắc chắn.  

Vì vậy mà 5 giới (pañca sīla) được gọi là 
giới phòng hộ (vārittasīla). Năm giới này 
không được vi phạm. Thử suy nghĩ xem vì 
sao vậy? Khi cầm lửa, quý vị không bị nóng 
tay sao?  Nóng chớ sao không. Bất luận ai 
cầm đều nóng cả. Cũng vậy với những ai vi 
phạm 5 giới, hay một trong năm giới, đều 
phải gánh chịu những khổ đau. Liên quan 
đến năm giới thì tất cả mọi người chúng ta 
nơi đây đều biết.  

Pāṇātipāta veramaṇī sikkhāpadaṃ 
samādiyāmi. Có nghĩa là con xin gìn giữ 
vệc không sát hại sanh mạng của chúng 
sanh khác. Không những tránh xa sự sát 
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hại mà ngay cả việc để đao búa gậy gộc 
trong nhà mình, những thứ không nên để 
trong nhà cũng không nên để nữa.   

Trong một chuyến đi đến Mỹ quốc, có một 
người Phật tử đến thỉnh mời chư tăng 
chúng tôi thọ trai. Anh này đi đến bằng xe 
hơi của mình để đón. Mở cửa xe để ngồi 
ghế phía trước thì bỗng nhiên, từ ngay nắp 
đậy, một khẩu súng nhỏ nặng rơi ra ngay 
dưới chân tôi. Anh này ngại và nói sao quý 
vị biết không? Thưa ngài, ở đất nước này 
mà không mang theo cái của đó thì không 
được.” Vậy đó, nếu có được phòng hộ và 
bảo vệ thì phải được bảo vệ bằng giới 
tránh sát hại chứ không phải bằng cách đó. 
Đây là cách của đức Phật. Không phải bằng 
cách giữ trong mình những vũ khí. Vậy còn 
chưa hết đâu, Ngài còn khuyên rằng phải 
có sự hổ thẹn với tâm muốn chúng sanh 
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khác bị chết. Họ có đến sát hại ta thì ta 
cũng đừng làm hại lại họ. Phải xem việc sát 
hại là một việc đáng hổ thẹn. Phải có tâm 
thương xót đến sanh loại. Để giới được an 
toàn và phòng hộ cho chúng ta thì tất cả 
các giới này đều được đầy đủ. 

Giới tiếp theo adinnādāna –không được 
lấy đồ vật của người khác. Thỏa mãn với 
vật người ta cho mình. Có biết vật đó là của 
người hay không thì tuyệt đối không được 
lấy. Đây gọi là an toàn về giới không lấy 
của không cho (trộm cắp). Giới này tuyệt 
đối phải được trong sạch. Đây gọi là an 
toàn về giới không trộm cắp. 

Kāmesu micchācāra – Về phía người nam, 
tuyêt đối không được xâm hại người nữ 
chưa lập gia đình và đã lập gia đình. Về 
phía người nữ đã lập gia đình, không được 
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ngoại tình với người khác. Có những người 
họ không dám vi phạm đến điều này dù là 
trong ý nghĩ. Như vậy là an toàn về giới tà 
dâm.  

Musāvāda có nghĩa là giới nói dối. Không 
nên nói dối. Nếu mà không nói sự thật thì 
cũng chưa đủ, mà phải không được quanh 
co, lòng vòng. Đã nói thì chỉ nói chân thật 
mới gọi là đầy đủ. Saccavādī – phải nói lời 
chân thật. Saccasandho -  lời trước phải 
đúng thì lời sau phải đúng. Không phải 
hôm nay thì lời này mai lại lời khác. Sự 
thật phải trước sau như một. Là một người 
đáng tín mới được. Avisaṃvādako 
lokassa – không bao giờ được nói sai sự 
thật thế gian. Nên là người tuyệt đối được 
người khác tin tưởng rằng: Người này 
không bao giờ nói dối, không bao giờ là 
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người nói sai sự thật. Như vậy là điều học 
musāvāda được đầy đủ. 

Surāmeraya majjappamādaṭṭhānā 
veramaṇi – việc giữ giới điều này không 
được miễn trừ ở bất kỳ nơi đâu. Có số 
người cứ viện lí do là thuốc này, thuốc kia 
rồi sử dụng nó. Nó có thể ảnh hưởng đến 
thân thể và não bộ. Nên nhớ rằng việc sử 
dụng các chất kích thích, các chất gây 
nghiện, gây say ảnh hưởng đến mình, đến 
mọi người, đến mình và mọi người đều có 
tội như nhau. Một số người nói rằng việc 
họ sử dụng các chất say không ảnh hưởng 
đến người khác thì không có tội. Có ảnh 
hưởng đến bản thân họ và những người 
chung quanh mà họ không được biết đó 
thôi. Ở những người sử dụng chất nghiện, 
chất say, khi đã ngấm vào từng phần của 
thân thể từ máu đến não bộ rồi, khiến cho 
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tâm trí mê loạn và việc tạo tác các thiện 
pháp công đức phước nghiệp bị thối giảm. 
Việc sử dụng các chất say, nghiện khiến 
cho tài sản trí tuệ bị tổn hại. Vì vậy, tốt 
nhất là chúng ta tránh xa những nơi dính 
liếu đến chất say, chất gây nghiện. 

Các vị đã nhập dòng thánh (sotapanna) 
tuyệt đối không sử dụng mọi loại chất say. 
Thậm chí người ta còn cho rằng: với vị 
nhập lưu, cho lẫn rượu và nước đem uống 
thì chỉ có nước vào thôi chứ rượu không 
thể vào được. Nếu là một vị thánh nhập 
dòng thì có thể tránh được tuyệt đối 
những chất gây nghiện gây say.  

Như vậy là đầy đủ tài sản về giới. Chúng ta 
hãy tích lũy của cải thánh thiện này cho 
được đầy đủ.  
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Giới hạnh được ví như cái gì ở trong thế 
gian này? Giới hạnh được ví như một cái 
bát vàng. Giống như mỡ sư tử quý giá có 
thể giữ được tốt trong một cái bát vàng, 
cũng vậy các công đức trong tâm người chỉ 
có thể bền vững khi chúng được đựng 
trong ‘cái bát vàng’ của giới hạnh. Khi giới 
hạnh bị vỡ, thì đồng thời tất cả các công 
đức cũng bị vỡ theo. Vì thế mà trong các 
chú giải đã nói rằng, chỗ chứa đựng, chỗ 
nương tựa của các công đức phước nghiệp 
chính là giới hạnh. Tất cả những phẩm chất 
tốt đẹp của con người đều nương tựa vào 
giới hạnh. Lấy giới hạnh làm căn cội. Khi 
giới hạnh bị hỏng thì đồng thời tất cả 
những phẩm chất cũng mất theo. Vậy hãy 
thường xuyên tích lũy những của cải giới 
hạnh cho chính mình. 
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III. Hirī 

Tiếp theo, hãy tích lũy cho được tài sản 
Hirī. Hirī có nghĩa là sự ghê tởm những 
việc làm ác. Hổ thẹn vì phải làm vệc ác. Hổ 
thẹn làm việc ác nghĩa là mình đang tôn 
trọng chính mình. 

IV. Ottappa 

Có nghĩa là lo sợ phải làm những việc ác. 
Sợ phải làm những việc ác nghĩa là tôn 
trọng môi trường xung quanh. 

Vì hổ thẹn và ghê sợ những việc làm ác là 
hai pháp phòng tránh được các ác pháp, 
những pháp bất thiện nên nó là vũ khí tốt 
nhất. Là hai pháp tự nhiên tốt nhất. Nếu 
không có hai pháp này thì người ta không 
quan tâm đến môi trường xung quanh. Họ 
không được phép làm những cái việc “I 
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don’t care – tôi không quan tâm”. Họ phải 
care (họ phải quan tâm), họ phải quan tâm 
đến gia đình và môi trường sống của mình 

Nhờ có hai pháp này mà con người mới 
thật là “người” trên thế gian này. Vì vậy mà 
hai pháp này – hirīottappa (tàm và quý) – 
được gọi là hai pháp bảo hộ thế gian 
(lokapāla). Hổ thẹn với ác pháp – hirī, tôn 
trọng với môi trường chung quanh – sợ hãi 
việc làm ác – ottappa – đây là hai tài sản 
khiến cho con người trở nên hiền lành, 
chân nhân và thánh thiện.  

V. Suta (văn – học hỏi) 

Một tài sản nữa đó là suta. Học hỏi là một 
tài sản khá quan trọng đối với con người 
trong cuộc đời này. Cần phải học hỏi 
nghiên cứu, tầm tư, lắng nghe tích lũy 
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những kiến thức. Dù có tiền nhiều bao 
nhiêu đi nữa mà không có kiến thức, không 
có trí tuệ thì không thể giữ gìn được những 
của cải tài sản thông thường. Ngay từ nhỏ 
cần phải nghiên cứu học hỏi. Trong lúc mọi 
người đến nghe pháp lúc này, ở nơi đây, là 
đang tích lũy sự hiểu biết, trí tuệ mà đức 
Phật dạy thông qua những vị học trò của 
Ngài.  

Khi nghe rồi quý vị tư duy xem họ thuyết 
như thế nào? Như vậy quý vị đạt được sự 
hướng dẫn liên quan đến những vấn đề 
trong đời sống, phải vậy không? Vì vậy mà 
hãy nên tích lũy những của cải học hỏi đối 
với đời sống; tìm kiếm và tích lũy của cải 
thiện lành và tốt đẹp này.  
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VI. Cāga (xã bỏ) 

Thêm một pháp nữa, một của cải thiện 
lành nữa đó là cāga – nghĩa là sở hữu sự 
xã bỏ. Phải có sự cho đi, phải có sự chia sẻ. 
Không phải chỉ cho riêng mình mà nên chia 
sẻ. San sẻ với gia đình mình, với người 
chung quanh mình. Không thể nào sống mà 
không có sự hỗ trợ, giúp đỡ cho thế gian 
mình đang sống được. Vì góp phần làm lợi 
ích cho cuộc đời nên đây là một loại của cải 
tài sản không có không được.  

Những người làm chỗ dựa cho cuộc đời là 
những người có sự xã bỏ - cāga. Trong 
cuộc đời, nếu một người có sự xã bỏ thì 
người ấy là người có đức tính cao cả, thiện 
lành. Nếu có được sự xã bỏ, sự san sẻ góp 
phần vào lợi ích của loài người rồi, thì có 
thể xem như họ đã trở thành một chỗ 
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nương tựa cho cuộc đời này. Vì vậy mà 
cāga là một tài sản tự nhiên của thế gian. 

VII. Paññā  

Một tài sản nữa đó là paññā – trí tuệ. Theo 
Đức Phật thuyết, đây là tài sản mà con 
người rất cần trong thế gian. Trí tuệ cao 
nhất là gì? Cái gọi là trí tuệ có nghĩa là sự 
phân biệt, nhận biết được thiện – ác, phải - 
quấy, nhân - quả, nên - không nên được gọi 
là trí tuệ. Có loại kiến thức như những gì 
chúng ta học hỏi chỉ ở múc độ của tưởng 
tri (saññā) thôi. Dựa vào tưởng tri (khái 
niệm saññā) này mà phân biệt được tội – 
phước, nhân – quả … thì đó là trí tuệ 
(paññā). Dựa trên những gì đã học được 
rồi quan sát, biện minh được, kinh nghiệm 
được thì đây gọi là trí tuệ. Pakārena 
janātīti paññā. 
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Khi được làm người ở đời, và được gặp 
Thánh pháp của đức Phật, trí tuệ cần phải 
có thật sự đó chính là trí tuệ minh sát, có 
năng lực biết được bản chất tự nhiên sinh 
diệt của các pháp. Bản chất tự nhiên chỉ có 
danh và sắc (tâm và vật chất) đang vận 
hành mà thôi. Cả hai pháp danh – sắc này, 
nương dựa vào nhau mà biến đổi, nhờ tuệ 
minh sát mà biết được thân danh – sắc này 
không phải là cái thường hằng, thường tồn. 
Nhờ biết được rõ ràng như vậy mà gọi là 
tuệ minh sát 

Nếu tuệ minh sát này không thường có nơi 
tâm một người thì người ấy không thể loại 
bỏ được sự dính mắc, chấp thủ. Chừng nào 
sự dính mắc chấp thủ chưa loại bỏ được 
thì chừng ấy còn luân hồi. Nếu dính mắc 
vào sự tồn tại (sanh hữu) thì đều bị trôi 
xuôi vào trong luân hồi (saṃsarā). 



[50] 
 

Ngôi nhà ma 

Vào năm 1989, khoảng tầm thời gian này, 
chúng tôi có chuyến đi đến Malaysia, đến 
gia đình của một người giàu có ở thành 
phố Kuala Lumpur. Ông ta chở chúng tôi 
đến một ngôi nhà và nói cứ việc ở như là 
một tu viện. Căn nhà này chẳng có một ai ở 
cả. Có tivi, điện thoại và đầy đủ các vật 
dụng thích hợp. Nhìn thử thì đúng là chẳng 
có ai sống ở đó cả. Chẳng một ai cả. Tự 
dưng tôi suy nghĩ ngay rằng: “Có phải đây 
là ngôi nhà ma mà mọi người chẳng có ai 
dám ở?” 

Như vậy là trong căn nhà lúc đó chỉ có 2 vị 
sư. Một vị sư người Nepal và tôi. Đến đêm 
thì có hai người: 1 là Trung quốc, một là 
người Nhật đến hỏi Đạo. Hỏi Đạo xong thì 
cả hai cùng nghĩ lại qua đêm ở ngôi nhà đó. 
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Sau đó thì chúng tôi đi nghỉ, cả đêm cũng 
chẳng thấy gì. Khoảng 4-5 giờ sáng hôm 
sau thức giấc. Tôi thường thức giấc vào giờ 
này nên vào nhà vệ sinh ở trong phòng rồi 
đánh răng rửa mặt. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, 
tôi đã để cửa mở như thường lệ nhưng rồi 
như có ai đến đóng lại rồi bấm khóa ở bên 
trong. Tối đến chúng tôi đi tìm chìa khóa 
mở cửa thì cũng phát hiện y như vậy. 

Hôm sau, mọi người đến hỏi: “Các ngài tối 
ngủ có thấy gì không?” “Không có chuyện 
gì xảy ra cả. Nhưng mà hình như là có 
người nào mất ở trong nhà này thì phải?” 
Hỏi rồi thì mới được biết rằng: Cách đây 
không lâu, ông chủ nhà này mới vừa mất. 
Do không xã bỏ được của cải tài sản nên cứ 
đêm đêm làm cho những người trong nhà 
hoảng sợ mà không dám ở, phải chuyển 
đến một nơi ở khác. Rồi họ đóng cửa ngôi 
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nhà ấy. Khi chúng tôi đến, họ cho chúng tôi 
tá túc. Tôi còn nhớ rất rõ số nhà nữa. Đó là 
ngôi nhà số 75.  Vì sự dính mắc quyến 
luyến vào ngôi nhà mà phải bị vướng lại 
trong ngôi nhà như vậy. Đó là chuyện mà 
chúng tôi biết đến khi ở nước ngoài vậy. 

Căn phòng ma ám 

Cũng một chuyện khác ở đây (Myanmar) 
mà chúng tôi đã gặp. Gần trường đại học1 
chúng tôi, có tòa nhà Junction 8. Tòa nhà 
này gồm có 7 tầng. Đêm đêm cứ nghe tiếng 
ghế tiếng bàn di chuyển ồn ào. Ở tầng trên 
phía đông thì có một gian hàng máy vi tính. 
Phía trái gian hàng này là một căn phòng 

                                                             
1 - I.T.B.M.U – viết tắt của International Theravāda 
Buddhist Misionary University ở Yangon gần chùa 
tháp xá lợi răng Phật – Swe Daw Phya. Hiện nay 
ngài làm hiệu trưởng ngôi trường này (ND).  
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mà chẳng ai dám ở cả. Thế rồi khi họ đến 
thỉnh mời các sư chúng tôi, tôi mới hỏi 
xem thử trước đây có người phục vụ hay 
người nào từng sống và chết đi ở đó 
không? Thì được biết khoảng tháng trước 
có một người tài xế đã chết ở đó. Khi tối 
đến, chúng tôi 5 vị sư đi đến nơi để tụng 
kinh paritta. 

Trước khi tụng kinh, mời những người 
khuất mày khuất mặt đến mà nói rằng: 
“Các sư chúng tôi sẽ tụng kinh paritta đây. 
Trước khi tụng, chúng tôi sẽ cúng dường 
rồi chia phước đến cho quý vị. Nếu mà 
nhận được phước báu hồi hướng rồi, xin 
quý vị hãy chuyển đến một nơi chốn thích 
hợp nào đó nhé. ” Nói xong chúng tôi hồi 
hướng rồi tụng kinh paritta và rảy nước 
paritta. Từ đêm đó trở đi chẳng có nghe 
thấy một tiếng động nào nữa cả. Đó cũng là 
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một kinh nghiệm của chúng tôi về chuyện 
ma. Cái đêm đó chúng tôi nhận được một 
bộ y và một bao gạo nên chúng tôi gọi bao 
gạo ấy là bao gạo của ma.  

Để có thể loại bỏ được những dính mắc 
này thì trí tuệ là của cải đặc biệt quan 
trọng.  Chỉ có tuệ minh sát mới có thể 
khám phá ra được những nguyên nhân để 
chấm dứt tham, sân, si. Nên hiểu biết cho 
thấu đáo trí tuệ minh sát này. Tuệ minh sát 
là trí tuệ có thể phân biện được thực tính 
pháp, trí tuệ khiến sinh khởi đạo quả làm 
cạn kiệt những phiền não và thiêu đốt 
chúng. 

Nếu mê đắm, dính mắc giảm đi, thì buồn 
sầu (soka) cũng chắc chắn giảm đi. Khi sầu 
giảm đi thì dính mắc, tham đắm cũng được 
giảm đi.  Chừng nào chưa loại được tham ái 
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dính mắc thì chưa thể hết sầu ưu. Chừng 
nào còn cho rằng các hiện tượng là ta thì 
chừng ấy soka (sầu ưu) còn sinh khởi. Vậy, 
xin tất cả các thiện trí thức trong thính 
chúng ở đây,  hãy tích lũy 7 tài sản thánh 
thiện, 7 tài sản thiện lành là những tài sản 
quan trọng hơn những tài sản thông 
thường. 

Bảy tài sản này là: Saddhā (đức tin), sīla 
(thực hành giới), hirī (hổ thẹn tội lỗi), 
ottappa (sợ tội lỗi), suta (đa văn, học hỏi 
nghiên cứu trí tuệ), cāga (xã bỏ), paññā 
(trí tuệ minh sát, trí tuệ phân biệt được 
thiện-ác, phúc – tội, nên – không nên, nhân 
– quả), đạo trí – quả trí; người đầy đủ 
những tài sản mà đức Phật dạy ở đây, cho 
dù họ không có một đồng xu cắt bạc nào 
cũng không thể nghèo được. Phải vậy 
không? 
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Đức phật đã dạy như thế này: “yassa 
purisassavā” – hoặc là người nam thiện trí 
này, “yassa itthiyāvā”  - hoặc là người nữ 
thiện trí này , ete dhāna – những của cải 
tài sản rất cần ở trong đời này, atthi – có 
được rõ ràng tất cả, taṃ - những người 
nam người nữ này, adaliddoti – không 
phải là những người nghèo khổ, āhu – 
được cho là, được gọi là. Tassa – người 
đầy đủ 7 tài sản này. Jīvitaṃ - có thọ mạng 
lâu dài, amoghaṃ -  không hề vô ích, 
bhagavā – đức Thế Tôn, avoca – đã khéo 
thuyết. 

Đức Thế Tôn đã khéo thuyết rằng những 
người thiện nam thiên nữ có được (rõ 
ràng) những tài sản này ở đời, họ không 
phải là những người nghèo khổ. Người có 
7 tài sản này họ sống lâu mà không vô 
dụng.  
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Kết luận 

Kính thưa hội chúng, tất cả những người 
mến pháp, thính pháp! Cũng như việc hàng 
ngày quý vị đang tìm kiếm của cải tài sản 
và sử dụng của cải tài sản đó, hãy tìm kiếm 
tích lũy những của cải thánh thiện, tài sản 
của những bậc chân nhân đó là saddhā, 
sīla, hirī, ottappa, suta, cāga, paññā. Cầu 
chúc quý vị tự mình hiểu được và nỗ lực 
thực hành để đạt cho được những tài sản 
cần thiết này. 

Sādhu! Sādhu! Lành thay. 

 


