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Điều tiết giữa Tu hành và Nghiên cứu 

Tác giả: GS-TS Thích Huệ Mẫn 

Dịch giả: Thích Giác Hải 

Liên hệ đến vấn đề viết báo cáo và đi theo con đường nghiên cứu sau này, tôi muốn đưa ra 

một vài kinh nghiệm để các vị tham khảo, có thể những vấn đề  này một số vị ngồi tại đây cũng 

từng gặp phải. 

Có lúc, tôi thường suy nghĩ làm công tác nghiên cứu và xem trọng việc tu tập nội tâm có mâu 

thuẫn với nhau không. Tôi cũng từng suy nghĩ rằng “Học nhiều như vậy, có lợi gì cho vấn đề thoát 

liễu sanh tử không? Làm nghiên cứu có phải là học Phật?” hoặc giả “Học xong ba năm nghiên cứu 

sinh, có tiếp tục công việc nghiên cứu không? Tôi do dự  có nên học ba năm này không? Phải 

chăng đang lãng phí thời gian? ” những vấn đề tương tự như vậy, ít nhiều có lẽ các bạn đều suy 

nghĩ qua. Đặc biệt là lúc viết báo cáo, tôi tự hỏi tại sao mình lại tìm lấy cái khổ này. Giá như dùng 

thời gian này tham gia Phật thất, thiền thất hay nhập thất có phải tốt hơn không? 

Tôi hồi tưởng lại quá trình học Phật, hình như không có nhiều sự khó khăn như vậy, có thể là 

do những nguyên nhân sau: thứ nhất, phần nhiều tôi luôn hiểu rõ về tình trạng nội tại của chính 

mình, cho đến môi trường xung quanh, sau đó mới quyết định con đường mình đi. Cho nên khi 

quyết định làm bất cứ một việc gì, tôi luôn làm việc với tâm thái chủ động. rất ít khi bị động, hoặc 

bị ngoại cảnh chi phối. Tôi nghĩ,  đây là yếu tố rất quan trọng . 

Xin nêu ví dụ, sau khi xuất gia, tôi không có ý định học cao học Phật giáo. Sở nghiên cứu 

Phật học mới được thành lập vào năm thứ hai hoặc thứ ba sau khi tôi xuất gia. Khi đó,  tôi hy vọng 

có thể tìm hiểu thêm về Phật pháp thông qua những thành quả nghiên cứu của người xưa, hoặc 

những học giả hiện tại ở trong và ngoài nước, cũng như tiếp cận được nhiều phương tiện ngôn ngữ 

khác nhau. Từ ý niệm này khiến tôi học tiếp lên nghiên cứu sinh. Trong khi học nghiên cứu sinh, 

tôi cũng không nghĩ sẽ đi du học, ý niệm đi du học dần dần được hình thành trong năm thứ hai, thứ 

ba. Sở dĩ có rất nhiều ý tưởng được hình thành, tuy không phải là một phương hướng lớn, cũng 

không phải do áp lực của môi trường bên ngoài, bắt tôi phải làm, nhưng tôi thấy đây là những việc 

cần làm, nên tôi đã làm như vậy. 

Chính vì thế, tôi nghĩ ý nguyện tự chủ, chủ động này có lẽ là nguyên nhân làm giảm bớt 

những khó khăn về phương diện nghiên cứu. Những sự việc tương tự như vầy, bạn sẽ còn nghe 

người khác nói về rất nhiều. Nhớ lại trước khi đi du học, tôi đến từ giã một vị giáo sư, vị ấy sống 

tai gia, nhưng tu tập rất tinh tấn , thầy nói với tôi một câu rằng “ Người xuất gia vì sao mà đi học 

thạc sĩ, tiến sĩ ? Phải nên giống Hòa Thượng Quảng Khâm chứ.”  Ngay lúc đó tôi rất cảm ơn thầy 

về câu nói đó, nhưng tôi không bị lay động bỏ ý định du học.  Bởi vì  những việc như vậy, trong 

qúa trình đời sống của tôi là kết hợp với nhu cầu hướng đi của đại cuộc mà quyết định, chứ không 

phải vì hai ba lời nói mà có thể thay đổi được. Tuy nhiên, mình không phải không nghe ý kiến của 

người khác, nhưng khi nghe, bạn nên tự mình cần phán đoán “ Cuối cùng những lời này nên được 

đặt ở những vị trí nào mới có ích?” để nó mới có ý nghĩa tốt, nếu không chúng ta nghe người này 

nói, người kia nói, mình sẽ bị loạn. Đây là điểm xuất phát rất quan trọng. 
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  Khi đã có điểm xuất phát rồi, đối với tôi mà nói, mọi việc dù là Phật pháp hay không phải 

Phật pháp, tất cả dường như không có vấn đề gì khó khăn hay trở ngại đối với tôi. 

Thí dụ, hiện tại tôi dạy ở ba nơi, nhớ lại khi mới về nước, còn dạy tại Viện nghiên cứu Pháp 

Quang, như vậy tổng cộng là bốn nơi.  

Ba nơi này thời gian thường rất kín, ở phương diện tính chất cũng sẽ có xung đột.  Học viện 

Nghệ Thuật Quốc Lập vốn là trường đại học, là một trường mang tính chất nghệ thuật, tôi nhận 

dạy các môn học đại cương. Nơi khác là Viện nghiên cứuTrung Hoa, đây là viện nghiên cứu và 

học thuật của Phật giáo, sinh viên trong lớp đều là thạc sĩ, phần đông các vị xuất gia. Ở Tây Liên 

Tịnh Phạm, tôi đảm nhận một vài chức vụ.  Trong đạo tràng này, tôi không chỉ đối diện với hội 

chúng xuất gia, mà còn có các vị cư sĩ và các sinh viên đại học, cao đẳng nữa. Tôi phải đóng ba vai 

trò khác nhau. Lúc này, bạn sẽ phát hiện, khi một việc chỉ làm được với một phương diện, còn đối 

với  hai phương diện kia, thì vấn đề thời gian và sức lực đều khiến cho bạn cảm thấy áp lực. Cái 

này sẽ chồng chéo lên cái kia, từ đó hình thành nên sự xung đột nghiêm trọng. Nhưng tôi nghĩ, khi 

một công việc mà mình không thể từ chối, thì tôi hy vọng có thể dựa vào những quan niệm, khái 

niệm của cuộc sống, hoặc theo cách nhìn của Phật giáo để sắp xếp công việc đó một cách tốt nhất, 

không nên để ba việc này đánh lộn lẫn nhau, mà trái lại có thể hỗ tương lẫn nhau, cùng nhau hoàn 

thành. Tôi suy nghĩ ngược lại như vầy, biết đâu đây chính là cơ hội hỗ tương để giúp cho công việc 

đó hoàn thành.  

Giống như, thời gian trường nghĩ hè, đây cũng chính là lúc bắt đầu khóa tu Phật thất kỳ thứ tư 

ở “ Tịnh Phạm”, trong thời gian Phật thất, mỗi ngày tôi đều phải thuyết giảng, nhưng thuyết giảng 

ở đây khác với dạy ở sở nghiên cứu. Dần dần tôi nắm lấy một nguyên tắc, tôi nghĩ: “ Rốt cuộc là 

mình nên làm thế nào để phối hợp và định hình lại công việc giảng dạy này? Nếu giảng Phật pháp 

theo tình hình hiện tại, tôi nên dùng phương pháp nào?”  

Sau đó tôi suy nghĩ, thật ra Phật pháp không ngoài “ Chân, Thiện, Mỹ”. Lúc đó tôi lấy Học 

Viện Nghệ Thuật để thể nghiệm vào chữ “Mỹ”. Sở nghiên cứu Phật học, hoàn toàn truy cầu chân lí, 

vô cùng khe khắt, vô cùng nghiêm khắc, nghiên cứu về Phạn văn, Tạng văn và các chuyên ngành 

học thuật khác rất khó, những môn này toàn nghiêng về tư duy triết học nên thuộc về “Chân”. Còn 

sự truy cầu ở các đạo tràng thì thuộc về “Thiện” điều này không cần phải bàn cải. Vì vậy, tôi dùng 

quan niệm này tổng hợp ba cái lại với nhau, và như vậy công tác giảng dạy luôn hỗ trợ lẫn nhau 

mà thành tựu. 

Khi dạy ở học viện nghệ thuật, tôi chú trọng ở góc độ cái đẹp mà nắm bắt và thể nghiệm, 

trong khi dạy tôi có thể từ góc độ của mỹ học để thể nghiệm Phật pháp, từ những cảm xúc, điệu bộ 

và lời nói của sinh viên, tôi có thể học được một vài điều ở họ. 

Tôi thường kết hợp việc học ở trên bục giảng và các sinh hoạt ngoại khóa của sinh viên lại với 

nhau. Mỗi năm, vào ngày tốt nghiệp các sinh viên thường biểu diễn, và mời tôi đi xem. Khi nhìn 

họ biểu diễn, tôi thường đứng ở một góc độ suy nghĩ “ Sự biểu diễn của họ, kỳ thực cũng chỉ là 

trên sàn diễn thôi, tại sao sự biễu diễn này được gọi là “nghệ thuật” hoặc “mỹ”? Nguyên lí của nó 

ở chỗ nào?” Sau khi trãi qua những suy nghĩ như vậy, tôi phát hiện cái khía cạnh này giúp tôi rất 

nhiều trong khi thiền quán. Bởi vì, quán tưởng trong thiền định quả thật như  một “sàn diễn trong 
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trí não”, bạn làm sao để có thể hiển lộ ra? Trong đó có rất nhiều nguyên lí rất vi diệu. Cho nên khi 

tôi ngồi thiền, ở góc độ quán tưởng sẽ có điều đặc biệt.  

Ở một điểm khác, sự am hiểu của tôi về sinh viên và phương hướng giảng dạy của tôi lại 

không giống nhau. Bởi vì lúc đầu đến dạy, đối với tôi mà nói, các bạn sinh viên chỉ là một cái 

“điểm”, chỉ là một danh từ, một cái biệt hiệu, hoặc giỏi  lắm biết họ là sinh viên khoa nào mà thôi, 

hoàn toàn không thể đi vào thế giới nội tâm của họ.  

Tuy nhiên, sau khi có cơ hội xem họ biểu diễn, cái nhìn của tôi về họ đã hoàn toàn thay đổi. 

Tôi nhìn thấy toàn bộ thế giới của họ đã được phô diễn ra. Lúc đó, tôi mới hiểu những nhu cầu của 

họ, tôi biết cuối cùng họ cần cái gì, thậm chí, tôi có thể học được điều gì từ họ, và họ học được 

điều gì từ tôi, vì vậy hình thành nên một mô hình kết nối và giao lưu với nhau rất tốt. Do đó, tôi 

nghĩ, đây là một cách giao lưu Phật pháp tương đối tốt giữa tôi và các sinh viên. 

Trong khi học, vô hình trung các sinh viên có cảm giác dường như đây là Phật pháp, lại cũng 

không giống Phật pháp. Bởi vì trên lớp học, tôi chưa bao giờ nói trực tiếp một cách nghiêm túc về 

danh từ Phật học. Tôi nghĩ rằng Phật pháp phải được biểu hiện vào toàn bộ cuộc sống, chứ không 

phải là những gì nói ra bằng ngôn ngữ trực tiếp. Chính vì thế, họ nghĩ rằng họ không thể học được 

những điều này từ các vị giáo sư khác.  

Các bạn có thể cảm nhận được, khi tôi dạy Phạn văn ở sở nghiên cứu và giảng dạy ở học viện 

nghệ thuật dường như giống nhau. Trên thực tế, Tôi đã học được rất nhiều về cảm xúc biểu đạt và 

biểu diễn từ học viện nghệ thuật. Cho nên, kinh nghiệm của tôi là như thế này: khi bạn gặp phải sự 

việc vô cùng phức tạp và mâu thuẫn, vấn đề ở chỗ làm thế nào để bạn định vị và sắp đặt các công 

việc đó cho thật tốt, không để xảy ra xung đột lẫn nhau. Khi bạn gặp thuận cảnh cũng tốt, mà 

nghịch cảnh cũng không sao, bạn phải sắp đặt sao cho thật tốt. Quan hệ nhân sự cũng vậy, trong 

một môi trường bạn sẽ gặp phải những nhân duyên thuận hoặc nghịch, nếu bạn định vị sắp xếp tốt, 

dù thuận duyên hay nghịch duyên đều có thể giúp bạn. Còn nếu mình sắp xếp không tốt dù thuận 

duyên hay nghịch duyên cũng có hại cho bạn. Bởi vì khi gặp thuận duyên, bạn nhất định khởi tham 

đắm,cho nên cũng sẽ hại đến bạn, khi gặp nghịch duyên, bạn đương nhiên sinh khởi phiền não. 

Nhưng ngược lại, khi gặp thuận duyên bạn xử lý như thế nào để đưa đến kết quả tốt đẹp mà cũng 

không bị ảnh hưởng bởi mặt trái trái của nó. Nghịch duyên cũng vậy, bạn cần biết cách xử lý như 

thế nào để đạt được kết quả tốt và tránh gây ra hậu quả xấu. 

Cho nên, “ Tánh chủ động” mà tôi đề cập chính là ý nghĩa này. Bạn tự mình chủ động điều 

chỉnh, sắp xếp mọi việc, cuối cùng bạn sẽ phát hiện, khi có tâm chủ động này thì tự bạn sẽ sáng tạo 

ra những thế giới khác nhau trong nội tâm, và những thế giới mà bạn phát tán ra cũng sẽ ảnh 

hưởng đến mọi người xung quanh. Cũng giống như nói, nếu tôi đến dạy tại học viện nghệ thuật là 

một việc làm ép buộc, bởi vì tôi muốn có học hàm giáo sư, cho nên không thể không làm. Nếu tôi 

nghĩ rằng đây đơn thuần là công việc bắt buộc phải làm, hơn nữa nó cũng chiếm rất nhiều thời gian, 

như vậy mỗi lần đến lớp tôi nhất định rất đau khổ. 

Nhưng mà, sinh viên của học viện nghệ thuật rất đặc thù, rất nhiều giáo sư đều nếm trãi cái 

khổ cả. khi tôi đến đây dạy, rất nhiều giáo sư đã chia sẽ kinh nghiệm của họ cho tôi và nói rằng 

“ Các sinh viên đó như vậy như vậy? các sinh viên tinh nghịch như vậy như vậy”. Các giáo sư đó 
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còn đặc biệt chỉ cho tôi phương pháp đối trị sinh viên, lên lớp nhất định phải điểm danh, và nói với 

sinh viên rằng, nếu điểm danh ba lần vắng mặt thì sẽ không cho thi. Trước đây học viện cũng có 

mời một vị giáo sư nổi tiếng của Đại Học Taiwan đến dạy, nhưng sau khi kết thúc buổi học, ông 

phát nguyện không bao giờ đến đây dạy nữa. 

Bởi vì tôi nghe sinh viên nói rằng, trước đây mỗi lần lên lớp các sinh viên đều ngồi ở bàn phía 

dưới, giữ khoảng cách rất xa với giáo sư khi nghe giảng. Vì các môn học nghệ thuật của họ rất 

nhiều, cho nên khi học các môn đại cương cảm thấy rất mỏi mệt.Cũng giống như sinh viên khoa 

múa, múa hết điệu này đến cái khác, vết cả sức lực, nên khi đến lớp muốn ngủ. Bởi vì sau khi lên 

lớp trong trạng thái sống động, tiếp đến học tiết học có trạng thái yên tỉnh, nếu như dạy khô khan 

quá, nhất định sẽ ngủ giật. 

Cho nên tôi dạy những môn đại cương, thật là một thách thức lớn. thêm vào đó nếu tôi đến 

dạy với ý nguyện không cao, thì tôi sẽ còn thê thảm hơn vị giáo sư đại học Taiwan kia nữa. Cho 

nên tôi dùng một thái độ rất chủ động, chứ không phải làm việc theo tính bắt buộc. Bởi vì tôi cho 

rằng, đây là nhân duyên trong đời của mình, hãy trân quý nhân duyên này, đây cũng có thể xem 

như là một không gian và thời gian tốt để tu hành. 

Mỗi lần tôi phát phiếu để các bạn sinh viên điền, tôi sắp xếp những tài liệu này rất đặc biệt, để khi 

các bạn điền cảm thấy an lạc, giống như đang nói chuyện với giáo sư vậy. Cho nên, dù tôi có đến 

hơn một trăm sinh viên, nhưng tôi dùng kỹ xảo tốt, dùng phương pháp hữu hiệu nhất để nhớ họ. 

Đây là một nguyên tắc .  

Nguyên tắc thứ hai, các vị đang trong quá trình nghiên cứu, sẽ gặp các vấn đề như học tập, 

chuẩn bị bài vở báo cáo, hay viết luận văn… Kinh nghiệm của tôi cũng vậy, khi học ở sở nghiên 

cứu Trung hoa cho đến khi ở nước ngoài, tôi cũng thường gặp những vấn đề như vậy. Đối với thái 

độ điều tiết, trước đây tôi chỉ dựa vào cảm giác mà làm, thời gan gần đây sắp xếp lại, mới biết thì 

ra tôi đã làm như vậy. 

Tôi thường dùng năm loại tâm để xử lí công việc, và tôi cũng dùng những tâm này đối phó 

với nhiều việc khác trong cuộc đời mình. 

1. tâm hoan hỷ         ↔     sân hận ( áp lực) 

2. tâm cung kính      ↔      tham 

3. tâm thành khẩn    ↔     tán loạn 

4. tâm thanh tịnh      ↔    hôn trầm 

5. tâm hồi hướng     ↔     mạn 

Trên thực tế, tôi phát giác ra rằng, năm loại tâm này cũng đối trị năm loại phiền não. Đây 

không chỉ dùng trong khi viết luận văn, mà về kinh nghiệm xử lý công việc cũng có thể sử dụng 

nguyên tắc này. 
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1. Tâm hoan hỷ 

Khi viết luận văn, trước hết bạn sẽ có cảm giác có một áp lực. Cho nên tâm hoan hỷ bao gồm 

đối trị áp lực, nếu chúng ta có tâm hoan hỷ thì mọi việc sẽ khác đi, bạn cảm giác rằng đây là một 

việc rất hoan hỷ. Cho nên dùng tâm này để đối trị nghịch duyên và áp lực là một cách tốt nhất.  

Sau này các bạn muốn đi du học ở nước ngoài cũng vậy, nhất định sẽ gặp nhiều áp lực và khó 

khăn, bao gồm đăng ký trường học, kinh tế… các vấn đề khác. Thử nhìn trở lại, nếu bạn không có 

tâm hoan hỷ, bạn có cảm giác tại sao tự mình phải chịu khổ như vậy. 

Cho nên tâm hoan hỷ rất là quan trọng, trước đây khi tôi viết luận văn thạc sĩ và tiến sĩ cũng 

yêu cầu mình như vậy. Bởi vì nếu bạn tự mình không hứng thứ thì rất là thê thảm, không những tự 

mình không hứng thú, mà người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhìn bạn học sao ma khổ quá, họ 

cũng sợ theo, còn có cảm giác rất kỳ quái, tại sao lại như thế? Kỳ thực, bạn sẽ phát giác ra rằng, 

cho dù bạn không học nghiên cứu sở, không viết báo cáo, cuộc đời bạn cũng sẽ gặp những vấn đề 

như vậy. Giống như hiện tại tôi đã đi vào xã hội, dạy trong trường, trước hết yêu cầu chính mình 

làm bất cứ việc gì nhất định phải khởi tâm hoan hỷ. Trước khi đến lớp, có khi do vì gặp nhiều vấn 

đề nhân sự mà cảm thấy rất phiền, tuy nhiên trước khi lên lớp, tôi nhất định điều chỉnh tâm mình 

phải hoan hỷ. Nếu như tôi không hoan hỷ, nhất định không vào lớp. Tôi làm gì phải khổ như vậy 

để vô lớp học chứ? Bởi vì lúc đó bạn làm bất cứ việc gì cũng đều không có tác dụng. 

Nếu như tôi rất đau khổ đi vào phòng học, ngay lập tức sinh viên sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi họ 

cảm nhận được, sẽ phản ứng ngược lại vào tôi. Nhìn thấy giáo sư tâm tình không được tốt, tâm 

tình của sinh viên cũng không tốt, tâm không tốt của sinh viên phản ứng lại cho tôi, tâm tình của 

tôi lúc đó càng không tốt, rồi tôi phản ứng trở lại sinh viên, cái vòng không tốt tuần hoàn mãi như 

vậy. Cũng giống như vậy, khi bạn viết báo cáo cảm thấy rất áp lực, khi bạn nhìn thấy thầy giáo, sẽ 

không được thoải mái, thầy giáo nhìn bạn cũng sẽ không được thoải mái.Bạn sẽ phát giác, sự 

chướng ngại càng nhiều. Đối với đời sống của con người cũng vậy, dù bạn ở bất cứ nơi đâu cũng 

sẽ gặp rất nhiều nghịch cảnh. Nhưng trái lại nếu bạn dùng tâm hoan hỷ để đối phó, bạn sẽ có cảm 

giác rất khác lạ. 

2. Tâm cung kính 

Điều thứ hai, nhìn theo nguyên tắc trong Phật pháp, thông thường đều dùng bất tịnh quán để 

đối trị “ tham ái”. Nhưng trong đại thừa Phật giáo thì không khuyến khích dùng bất tịnh quán, bởi 

vì sợ phản tác dụng, khiến cho bạn xa lìa chúng sanh, sẽ dể bị ảnh hưởng đến tâm bồ đề. Cho nên 

đại thừa Phật pháp thường dùng “ tâm cung kính” để đối trị. 

Trong đại thừa Phật pháp, dùng tâm cung kính đối trị tham ái có kết quả đặc thù của pháp này. 

Giống như chúng ta nhìn một sự việc như nhau, chúng ta thường thường sẽ có hai phản ứng cực 

đoan. Thứ nhất, khi mới bắt đầu có thể bạn cảm thấy rất áp lực với bạn, do đó bạn sẽ sinh khởi 

phiền não, đây là cực đoan thứ nhất. thứ hai, khi bạn sinh tâm hoan hỷ làm việc, giống như khi bạn 

bắt đầu học tập, học rất là thuận lợi, kết quả rất là tốt, ngay lúc đó bạn sẽ sinh tâm tham đắm, có 

lúc nó tìm ẩn mà bạn không phát giác ra mà thôi. Nếu ngay lúc đó, bạn không có tâm cung kính, có 

thể sẽ sản sinh kết quả không tốt. Giống như khi bạn làm, có thể làm bất kể ngày lẫn đêm, hoặc giả 
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bạn sẽ rất ghét người khác đến phá bạn. Nhưng mà, nếu bạn dùng thái độ cung kính đối với sự việc 

này, bạn sẽ tùy nghi dừng lại hay duy trì một cảm giác bình thường không ghét bỏ cũng không xa 

lìa. Nếu bạn làm việc này với tinh thần cung kính như vậy bạn sẽ có cảm giác rất cẩn thận trong 

khi làm việc. 

Trước đây  khi viết luận văn tiến sĩ, tự tôi quy định mỗi ngày phải viết cho được bao nhiêu đó 

có giới hạn nhiều ít rõ ràng. Ít nhất là phải viết cho được một trang giấy, nhiều là phải viết cho 

được hai trang giấy. hai trang giấy ở đây không phải là giấy thường, mà là mỗi trang trên vi tính, 

mỗi trang khoảng một ngàn hai chục chữ. Quy định như vậy, cảm giác sẽ rất khác. Bởi vì có những 

lúc viết rất  sướng tay, cứ viết liên tục như vậy, có khả năng sẽ viết quá nhanh, lúc đó tôi điều 

chỉnh trở lại, dừng  bút và sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau. 

3. Tâm chí thành 

Có những lúc làm việc, tâm biến chuyển rất phiêu bồng, dường như không phải chán ghét, 

cũng không phải hoan hỷ, nhưng đó chính là trạng thái tâm khó thâu nhiếp, có lẻ bị ảnh hưởng bởi 

cái khác. Giống như khi đang xem cuốn sách này, lại muốn xem cuốn sách khác, vì nghĩ rằng cuốn 

sách khác sẽ tốt hơn và có cảm giác như muốn lẫn tránh không muốn đọc tiếp cuốn sách này. Lúc 

đó tôi suy nghĩ rằng: “ Bạn sinh khởi tâm lí này, bởi bạn không đủ thành ý với công việc này.” Cho 

nên, ngay lúc đó tôi liền tự nhủ rằng, cần phải dùng tâm khẩn thiết và chí thành đối với công việc. 

4. Tâm thanh tịnh 

Tiếp đến, khi làm hoài một việc, có lúc chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, lười biếng. Khi đặt bút 

xuống cũng là lúc ngáp, nếu không ngáp thì cũng muốn đi ngủ. lúc đó tôi không miễn cưỡng mình 

phải tiếp tục viết, chỉ muốn làm cho tâm tĩnh lặng một chút, bằng cách tọa thiền hay niệm Phật 

cũng được, điều chỉnh tâm trở lại, chuyển hóa về trạng thái tỉnh lặng, sau đó mới tiếp tục công việc. 

5. Tâm hồi hướng 

Cuối cùng, sau khi hoàn thành công việc, luôn nghĩ rằng thật “cảm ơn đất trời”! Thực ra, 

đây là tâm phát nguyện hồi hướng. Ngay lúc đó bạn phải tự kiểm thảo lại “ Tôi sở dĩ có thể  

hoàn thành công việc này, kỳ thực không phải chỉ do nhân duyên một mình tôi, mà do rất nhiều 

sự trợ duyên khác mới có thể thành tựu” Bạn sẽ đem công đức này hồi hướng cho một người 

nào đó, hoặc cho tất cả chúng sanh. Hãy dùng tâm cảm ơn, để cảm ơn những trợ duyên xung 

quanh mình, lúc này mình cũng dễ phá bỏ tâm “ ngã mạn”. 

  Cho nên từ đầu đến cuối, đại khái là một quá trình như vậy. Do đó, viết luận văn và tham 

gia Phật thất không có gì sai biệt, khi tham gia Phật thất cũng ứng dụng tâm này, lúc viết luận văn 

cũng vậy, tự mình quy định bao nhiêu thời gian phải viết bao nhiêu nội dung. Có những lúc,  

chúng ta thống kê thời gian đầu viết được mấy hàng, thời gian kế tiếp viết được mấy hàng, đây 

cũng là việc làm rất có ý nghĩa.  
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Có thể, một số sinh viên ở đây cũng có những kinh nghiệm này, mỗi người có mỗi phương 

pháp điều tiết riêng. Tuy nhiên, nhân lúc các bạn viết báo cáo, tôi muốn chia sẻ với các bạn một 

vài kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. 

Thường có người hỏi tôi” Thầy làm công tác nghiên cứu có trở ngại đến đạo nghiệp tu hành 

của Thầy không?” Hình như chưa bao giờ tôi nghĩ đến vấn đề này, làm sao mà có chuyện trở ngại 

chứ? Bạn có thể phát giác, rất nhiều sự việc như “ Đạo nghiệp, học thuật” kỳ thật đều là vấn đề của 

danh từ, danh tướng, tình thức. Khi nhiếp tâm lại, bạn thấy tất cả những cái đó đều là một hiện 

tượng của tâm, một tâm niệm sanh, trụ, dị, diệt thôi. Đối với tâm niệm sanh, trụ, dị, diệt xem bạn 

chuyển hóa như thế nào thôi, khiến cho nó trở thành một vật gì đó. 

Kỳ thực cái cảm giác này mọi người đều thường dùng, chẳng qua dùng trong phạm trù hơi 

hẹp một chút. Thông thường nếu muốn đối trị tâm tham cầu món ngon, mọi người phải quán tưởng 

như thế nào? Họ có thể quán “ cho dù sơn hào hải vị có ngon thế nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ ở 

nơi ba tấc lưỡi, nếu qua khỏi ba tấc lưỡi, mùi vị cũng không còn.” Đây chính là một phép quán 

tưởng đối trị rất tốt. Trăm ngàn các loại mùi vị, thông qua ba tấc lưỡi căn, tất cả đều không còn 

nữa. Họ đem rất nhiều hình thức nhiếp thọ nơi lưỡi căn quan sát. Quan sát như vậy, thì làm sao mà 

ta chấp trước chứ? 

Nếu bạn có thể ứng dụng đạo lý này để tiếp tục quán tưởng, thì sáu căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 

thân và ý căn) thực ra có thể thâu nhiếp lại nơi ý căn. Lại quán chiếu ở một tầng bậc nữa “tất cả 

sơn hào hải vị, cũng không nằm ngoài ý niệm của ý căn” . Cho nên, đối với mọi hình thức, bất luận 

bạn cho là tu hành, hay không tu hành, kỳ thực đều nằm ở điểm này, vì ngay từ nơi niệm khởi ban 

đầu thì đã thấy được bạn sẽ biến nó thành cái gì. 

Các bạn học nghiên cứu sinh, hoặc giả sau này tốt nghiệp xong, tương lai bất luận muốn làm 

gì dùng hình thức nào, hoặc thành công hay thất bại đều không quan trọng lắm. Quan trọng hơn cả, 

là trong  môi trường và hoàn cảnh đó, bạn có thể học và nuôi dưỡng được những loại tâm như đã 

nêu trên không. Thành công hay thất bại cũng không sao, chỉ cần bạn làm việc với tâm hoan hỷ, 

cung kính, cho đến tâm chí thành và thanh tịnh … làm sao cho những tâm này luôn được sinh khởi, 

tôi cho rằng giá trị là ở chỗ này, còn đối với một vài thành tựu khác bên ngoài đều là tùy duyên., 

nếu giữ vững lập trường và quan điểm sống như vậy, bạn sẽ phát hiện, trọn đời, chỉ cần đối với 

những việc đã qua, bạn sẽ không cảm thấy lãng phí và hối hận, cũng sẽ không so sánh với người 

này người khác cho mệt óc, thì bạn sẽ cảm thấy bất luận trong mọi không gian và thời gian nào, 

thuận duyên hay nghịch cảnh, bạn đều có cảm giác rất tự tại. 

Nhân tiện các bạn viết báo cáo, tôi xin chia sẻ với quý vị đôi điều, hy vọng trong khi học 

nghiên cứu sinh, các bạn có thể vượt qua những phương diện này. Tôi cho rằng những điều này 

vẫn luôn quan trọng đối với quý vị. 

 


