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BA HỌC
PHẬT PHÁP CĂN BẢN

(tiếp theo)

G I Ớ I - Đ Ị N H - T U Ệ

Do tính chất của định nên có thể phân 
định ra làm ba: Một, vị định. Hai, tịnh 
định. Ba, vô lậu định.

1/ Vị định còn gọi là vị đẳng chí. 
Định này tương ưng với tham ái phiền 
não khởi lên, đắm vị ái lạc đối với định 
của tịnh định niệm trước, thuộc bát căn 
bản định cùng trung gian định.

2/ Tịnh định còn gọi là tịnh đẳng chí. 
Định này tương ưng với tâm thiện hữu 
lậu mà khởi lên định. Trong định này 
còn phân ra làm bốn cấp bậc: (1) Thuận 
thối phân định, nghĩa là thuận theo 
phiền não địa mà sinh khởi vị định. (2) 
Thuận trụ phân định, là thuận theo tịnh 
định địa. (3) Thuận thắng tiến phân địa, 
là thuận theo tịnh định thượng địa. (4) 
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Thuận quyết trạch phân định, 
là thuận theo trí vô lậu mà khởi 
lên định vô lậu. Tịnh định này 
ở trong vị chí định, trung gian 
định, thất cận phân định, bát 
căn bổn định đều sinh khởi.

3/ Vô lậu định còn gọi là vô 
lậu đẳng chí, là nơi nương vào 
của các bậc Thánh để đạt được 
định trí vô lậu. Định này vẫn 
còn câu hữu với vị chí định, 
trung gian định, tứ căn bản 
định, phần dưới ba vô sắc định, 
là để đoạn trừ các phiền não 
còn sót lại, phần này tác dụng 
của nó rất mạnh. 

Định hữu tâm lấy chỉ và 
quán phân ra làm hai phẩm, 
mà phân thành có quân (bình) 
và không quân (bình). Vị chí 
định cùng trung gian định, nếu 
đem chỉ và quán mà so sánh thì 
tác dụng của quán là thù thắng, 
tức phẩm quán tăng, phẩm chỉ 
giảm; còn tứ định vô sắc thì chỉ 
thù thắng, tức phẩm quán giảm, 
còn phẩm chỉ tăng; chỉ có bốn 
định căn bản của sắc giới thì 
chỉ và quán đều bình đẳng, hòa 
hợp cùng chuyển, cho nên gọi 
là tịnh lự. Ngoài ra bốn định vô 
sắc thì chỉ và quán cũng không 
được quân bình đồng hành, cho 

nên gọi chung là duy định. 
Căn cứ theo Du-già sư địa 

luận 30 thì lấy phẩm Xà-ma-tha 
(chỉ) làm chỉ tức là nhiếp tâm 
ngưng tụ vào một chỗ, dùng 
phẩm Tỳ-bát-xá-na (quán) làm 
quán, tức là dùng tuệ lựa chọn, 
quán sát mọi đối tượng cảnh 
giới rồi dựa vào phẩm Xà-ma-
tha mà khởi lên.

Phẩm Xà-ma-tha phân làm 
chín loại tâm trụ: Một, nội trụ, 
còn gọi là linh trụ, tối sơ trụ, 
tức là nhiếp thu nương vào tất 
cả mọi cảnh duyên bên ngoài, 
xa lìa tán loạn bên trong, mà 
khiến cho tâm mình chấp chặt 
vào cảnh. Hai, đẳng trụ, hay là 
chánh niệm trụ, là nhiếp tâm 
mình vào cảnh động mạnh, 
khiến tâm mình trụ khắp cảnh 
vi tế. Ba, an trụ, hay là phú 
thẩm trụ, là xa lìa tán loạn cùng 
thất niệm, đem tâm mình trụ 
vào cảnh bên trong. Bốn, cận 
trụ, còn gọi là hậu biệt trụ, là 
gần gũi niệm trụ nên lúc nào 
cũng tác ý. Năm, điều thuận, 
còn gọi là điều nhu trụ, là đem 
tâm điều phục không cho tan 
chảy. Sáu, tịch tĩnh, còn gọi là 
tịch tĩnh trụ, thường thấy cái 
ác tầm tư sâu xa, cùng lỗi lầm 
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của tùy phiền não, cho đến đem 
tâm nhiếp phục. Bảy, tối cực 
tịch tĩnh, còn gọi là hàng phục 
trụ, là chế phục do mất niệm mà 
hiện khởi tầm từ ác cùng tùy 
phiền não. Tám, chuyên chú 
nhứ thú, còn gọi là công dụng 
trụ, là nhờ công lực mà định lực 
được tương tục. Chín, đẳng trì, 
còn gọi là bình đẳng nhiếp trì, 
hay nhậm vận trì, là từ nơi nhân 
duyên tu tập luôn luôn, khiến 
cho định tâm của dụng vô công 
chuyển liên tục.

Phẩm Tỳ-bát-xá-na phân 
làm bốn loại tuệ hành: Một, 
chánh tư trạch, còn gọi là giản 
trạch chư pháp, dùng tư trạch 
phân biệt tịnh hạnh chỗ duyên 
của bất tịnh, từ bi, duyên khởi, 
giới giữ ngưng niệm, năm loại 
cảnh, khéo léo tích hợp mọi 
duyên, giới, xứ, duyên khởi, xứ, 
phi xứ, năm loại cảnh, tịnh hoặc 
chỗ duyên các pháp sai biệt của 
đạo đời và đạo xuất thế. Hai, tối 
cực tư trạch, đối trong các pháp 
sai biệt tư trạch thật tánh bình 
đẳng. Ba, châu biến tầm tư, là 
nương vào tác ý phân biệt giữ 
lấy tướng các pháp mà biến tầm 
tư. Bốn, tư biến tư sát, còn gọi 
là châu thẩm quán sát, là rõ hết 

mọi cảnh sở duyên truy cầu.
Định vô tâm chia làm định 

vô tưởng và định diệt tận, quân 
(bình) là định do diệt trừ tâm, 
tâm sở; định vô tưởng liên hệ 
với phàm phu cùng ngoại đạo, 
họ ngộ nhận rằng trạng thái vô 
tưởng là chân Niết-bàn nên họ 
đã tu tập định này. Còn định 
diệt tận thì liên hệ các Thánh 
giả, họ đem cảnh giới định làm 
tĩnh của cõi vô dư Niết-bàn mà 
tu tập định. Ngoài vô tưởng 
định ra, tứ thiền, tứ vô sắc, diệt 
tận, v.v... chín định, không mắc 
dị niệm gián tạp mà thuận theo 
thứ tự đó tu hành có được sở 
đắc, cho nên còn gọi là cửu thứ 
đệ định vô gián thiền. Nhưng 
đối với A-la-hán giải thoát 
không cần thời gian mà định 
lực được tự tại, nương vào tứ 
thiền, tứ vô sắc, bát định, hành 
giả có thể siêu việt một địa, 
định tu có được một tầng gọi 
là siêu định, hay siêu đẳng chí, 
hay siêu tam-muội.

Theo Câu-xá luận 28 thì 
hành giả tu tướng của bát định 
phân ra làm hai loại là hữu lậu 
và vô lậu. Nhưng y cứ vào Du-
già sư địa luận 31 thì gia hành 
của nhập định có chín loại: 
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Một, tương ưng gia hành, là 
đối tham, hành giả siêng tu bất 
tịnh quán; đối với sân, hành giả 
siêng tu từ bi quán; đối với si, 
hành giả siêng tu duyên khởi 
quán; đối với kiêu mạn, hành 
giả siêng tu giới (cõi) sai biệt 
quán; đối với tầm, tư, hành giả 
siêng tu giữ ngưng niệm. Hai, 
xuyến tập gia hành, là luôn tu 
tập chỉ, quán. Ba, bất hoãn gia 
hành, là thường thích xa lìa, tu 
tập cần hành mà không dám trì 
hoãn. Bốn, vô đảo gia hành, là 
nương vào pháp cùng nghĩa mà 
không đắm chấp vào kiến thủ 
của mình. Năm, ứng thời gia 
hành, là biết rõ tướng cùng lúc 

tu của chỉ, quán, cử, xả, v.v... 
Sáu, giải liễu gia hành, là đối 
với trước sau cùng của chỉ, 
quán, cử, xả biết rõ ràng, chứng 
đắc nhập, trụ, xả của định đều tự 
tại. Bảy, vô yếm túc gia hành, là 
đối với tiểu định không thối lui, 
tiến lên cầu pháp thượng thắng. 
Tám, bất xả ách gia hành, không 
khiến tâm mình chạy theo 
ngoại cảnh mà nỗ lực điều hòa 
nhu nhuyến. Chín, chánh gia 
hành, là đối với cảnh sở duyên 
luôn luôn phát khởi hiểu hơn. 
Nhờ tu tập chín loại gia hành 
này thì có thể khiến tâm mau 
chóng đạt định; nếu theo thứ tự 
tu tập rồi cùng tác ý, thắng giải 
tác ý, quả cứu cánh gia hành 
tác ý cùng bảy loại tác ý thì sẽ 
chứng nhập được sơ tịnh lự địa. 
Hơn nữa, người tu định nên xa 
lìa bốn loại chướng ngại: Một, 
chướng khiếp nhược, là không 
hy vọng giải thoát. Hai, chướng 
cái phú là chỉ cho dục tham, sân 
nhuế, hôn miên, trạo hối, nghi. 
Ba, chướng tầm tư, là nhiễm ô 
của tầm tư dục... Bốn, chướng 
tự cử, là tri kiến cao cử hạ liệt. 
Ngoài những chướng này ra thì 
chánh nghĩa của Thuyết nhứt 
thiết hữu bộ lấy dục giới làm 
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tán địa chứ không phải tu địa, 
lìa dục địa. Định địa chỉ thuộc 
trong sắc giới và vô sắc giới. 
Theo các nhà Đại chúng bộ thì 
ở trong dục giới cũng có định.

Theo Pháp giới thứ đệ quyển 
hạ thì Thiền có thế gian thiền 
(hữu lậu định), xuất thế gian 
thiền (vô lậu định). 

Thế gian thiền là chỉ cho 
thiền định thực hành của người 
thế gian, tức chỉ cho tứ căn bản 
thiền, tứ vô sắc định. Xuất thế 
gian thiền có hai: 

- Xuất thế gian thiền còn gọi 
là nhị thừa cộng thiền gồm lục 
diệu môn, thập lục đặc thắng, 
thông minh, cửu tưởng, thập 
tưởng, bát bối xả, bát thắng xứ, 
thập nhứ thiết xứ, luyện thiền, 
thập tứ biến hóa, nguyện trí, 
đảnh thiền, vô tránh tam-muội, 
sư tử phấn tấn, siêu việt tam-
muội, tam minh, lục thông, 
v.v... 

- Xuất thế gian thượng 
thượng thiền, còn gọi là bất 
cộng thiền, như tự tánh cùng 
cửu chủng đại thiền, thủ lăng 
nghiêm cùng bách bát tam-
muội, bất động cùng bách nhị 
thập tam-muội, v.v...

Định được thuyết minh trình 

bày theo kinh điển Nguyên thủy 
thì nội dung của định là lấy 
định học trong ba học, chánh 
định trong bát chánh đạo, toàn 
bộ đều nói đến bốn thiền định: 
Một, sơ Thiền, lìa các dục, lìa 
các pháp bất thiện, có tầm, có 
từ, ly sinh hỷ lạc, tức đầy đủ sơ 
Thiền. Hai, đệ nhị thiền, tầm và 
từ đình chỉ, nội tâm thanh tịnh, 
tâm thống nhất, không tầm, 
không từ, định sinh hỷ lạc, đầy 
đủ nhị thiền. Ba, đệ tam thiền, 
lìa bỏ tâm hỷ, nương lìa bỏ mà 
trụ, có niệm có chánh tri, thân 
thọ lạc, “có xả có niệm mà trụ 
lạc”, đầy đủ đệ tam thiền. Bốn, 
đệ tứ thiền, đoạn hết khổ vui, 
đã diệt vui lo, nên không khổ 
không vui. Nhờ nương xả mà 
niệm thanh tịnh “xả niệm thanh 
tịnh”, đầy đủ đệ tứ thiền.

Định là chỉ cho trạng thái 
tinh thần an tĩnh thống nhất, 
nhưng phương pháp cho tâm 
tĩnh thì có rất nhiều trình độ 
không đồng nhau, như tâm 
tĩnh thường ngày của định 
dục giới thì chưa phải là tâm 
tĩnh của tinh thần chân chánh, 
khi nào tinh thần ở trạng thái 
thống nhất chân chánh mới gọi 
là định căn bản, chúng thuộc 



8 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ PHẬT PHÁP CĂN BẢN

về định của sắc giới và vô sắc 
giới. Tứ thiền là định căn bản 
của sắc giới định; định sắc giới, 
nếu đạt đến an tĩnh, tiếp cận với 
trạng thái vô niệm, vô tưởng thì 
gọi là định vô sắc giới. Tóm lại, 
định của sắc giới và vô sắc giới 
là chỉ trạng thái của tâm trong 
thiền định, như sắc giới bị khu 
biệt vào trong tứ thiền, vô sắc 
giới cũng bị khu biệt vào trong 
bốn giai đoạn không vô biên 
xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu 
xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
đó là biểu thị cho trạng thái an 
tĩnh từ từ theo thứ lớp.

Theo các nhà Đại thừa, thì 
có rất nhiều thuyết nói về các 
chủng loại định. Theo tông Duy 
thức cùng Du già hành quán của 
Mật tông, bốn loại Tam-muội 
của Thiên Thai tông cùng Tọa 
thiền của Thiền tông, tất cả đều 
lấy thiền định làm nền tảng cơ 
bản thực tiễn cho phương pháp 
tu tập của mình.

Riêng thiền của Thiền tông 
Trung Quốc, Nhật Bản, Việt 
Nam cùng Thiền-na (dhyāna) 
của Ấn Độ không đồng trên 
mặt ý chỉ, nó không những chỉ 
định học trong ba học cùng 
thiền Ba-la-mật trong Ba-la-

mật, mà trong ý chỉ toàn thể ba 
học cùng toàn thể của lục Ba-
la-mật về nội dung đều thống 
nhất. Vì thiền của Thiền tông 
không những chỉ thống nhất sự 
vắng lặng của tâm, mà còn khai 
ngộ trí tuệ nữa. Mục đích thiền 
của thiền tông là kiến tánh, tâm 
địa khai minh, đây cũng là biểu 
thị của thiền truy cầu ngộ nhập 
trí tuệ, nên thiền tông không 
còn là thiền-na (dhyāna) tư 
duy, tịnh lự.

Theo Đại thừa nghĩa 
chương 11, các nhà Phật học 
đối với giới địa của sở y bốn 
thiện căn có nhiều thuyết khác 
nhau, như Tôn giả Đạt-ma-đa-
la cho rằng, dục giới không có 
định, nên bốn thiện căn chỉ sắc 
giới là chỗ nhiếp, còn Tôn giả 
Đàm-sa cho rằng dục giới có 
sáu Thiền định, nên nương vào 
sáu thiền định tu tập khởi lên 
bốn thiện căn, và Ma-ha Tăng-
kỳ bộ cũng chủ trương dục giới 
có thiền định, nên bốn thiện căn 
nhiếp đối với dục giới.

Y cứ vào Nhiếp Đại thừa 
luận thích 11, Thanh tịnh đạo 
luận của Tiểu thừa thì lập ra 
67 loại định và Đại thừa thì 
lập ra 500 định, mặc dù lập ra 
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nhiều loại định như vậy, nhưng 
chúng được bốn loại định Đại 
thừa quang định, Tập phước 
đức định, Giám hộ định và Thủ 
Lăng già định tổng nhiếp tất cả, 
vì bốn loại định này nó thông 
nghiệp cho tất cả các định, 
nương vào đó mà tu tập mười 
Ba-la-mật, có thể khiến cho 
hành giả chúng ta thành thục 
Phật độ thanh tịnh.

Y cứ vào Quán vô lượng 
thọ kinh, hành vãng sinh Tây 
phương Cực lạc Tịnh độ có hai 
thiện định và tán. Thiện Đạo 
Tịnh độ tông đời Đường chủ 
trương định thiện là đối với 
thiện định tâm để làm mọi việc 
thiện, cũng là dừng nghỉ tạp 
niệm; tán thiện là tán tâm để 
làm mọi việc thiện cũng tức là 
bỏ tà tu thiện. Hai cách này hợp 
lại gọi là hai thiện định và tán. 
Hành giả nào tu tập theo hai 
pháp môn này thì gọi là định cơ 
và tán cơ.

Qua những trình bày ở trên 
về định, dù chúng mang nhiều 
hình thức để tùy thuộc vào căn 
cơ hành giả nhưng mục đích 
của định học là khiến cho hành 
giả trước hết nắm bắt được mọi 
ách yếu cốt lõi. Tùy theo căn cơ 

mà chúng ta học và đem ra áp 
dụng chính nó vào cuộc sống. 
Dù là tiểu hay là đại thì cốt lõi 
của thiền định là làm hành giả 
chuyên tâm chăm chú vào một 
đối tượng nào đó, mà tinh thần 
chúng ta không bị chi phối bởi 
bất cứ một tác động nào khác 
ngoài đối tượng đó; từ đây tâm 
hành giả phát sinh trạng thái 
ngưng đọng tĩnh lặng, từ đó 
tâm trở nên thanh tịnh và trong 
sáng; lúc này tâm trí tuệ hành 
giả tự phát sinh. Thật ra, nếu 
xét về mặt hiện khởi của sát-na 
sinh diệt thì định cũng chính 
là một hình thức của giới chứ 
không là gì khác hơn, nhưng ở 
đây chỉ khác trong chức năng 
làm thanh tịnh ba nghiệp. Bởi 
Định nghiêng về việc thanh 
tịnh nghiệp ý nhiều hơn là giới, 
ngược lại giới nghiêng nặng về 
thân khẩu nhiều hơn. Vì ở đây 
chúng tùy thuộc vào thuộc tính 
của từng phạm trù nên có sự 
phân chia như vậy mà thôi.

(còn tiếp)

T H Í C H  Đ Ứ C  T H Ắ N G
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Kính thưa quí vị và các Bạn, 

Trước Thái tử Tất-đạt-đa, đã có 
nhiều vị xuất gia; sau đó và về 
lâu xa sau này cho đến hôm nay 
vẫn còn rất nhiều người cũng 
xuất gia, nhưng tại sao sự xuất 
gia của Ngài lại gợi lên trong 
lòng chúng ta và trong lòng 
nhân loại nói chung nhiều xúc 
động đến thế? Xin thưa, vì Ngài 
ra đi với thân thế của một vị 
thái tử sắp nối ngôi vua, Ngài 
ra đi ở tuổi đời thơ mộng nhất, 
ngọt ngào nhất với vợ đẹp con 
xinh... mà mọi người trên thế 
gian này không ai có thể từ bỏ! 
Lần đầu tiên được làm cha, dù 
là một người đàn ông dân giả 
cũng tự hào, mãn nguyện nhưng 
với Ngài là một “ràng buộc” 
(Rāhula) mà Ngài phải cắn răng 

T Â M  M I N H

khước từ để dấn thân vào một 
nơi vô định, tìm phương thuốc 
cứu khổ cho đời. Cái cao cả là 
ở chỗ đó, sự hy sinh độc đáo là 
ở chỗ đó, lòng từ bi của Ngài 
bao la cũng được bộc lộ ở đó… 
không ai đọc qua lịch sử đức 
Phật mà không xúc động mãnh 
liệt khi hình dung Tất-đạt-đa 
tuổi trẻ dùng dằng trước lúc ra 
đi!

Ấn tượng sâu đậm về đêm 
xuất gia của Thái tử Tất-đạt-đa 
(Prince Siddhatta) đối với anh 
chị em huynh trưởng và đoàn 
sinh GĐPT là bài hát được lấy 
ý từ đoạn văn trong Ánh Đạo 
Vàng “…đêm đến đã lâu rồi, đã 
lâu rồi, Ngài hãy chọn đường 
đi, đường từ bi…” là những lời 

Thái tử 
Tất-đạt-đa 

xuất gia
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thúc giục thái tử lên đường, xuất 
gia, tìm con đường giải thoát 
cho tất cả chúng sanh “…ba 
lần Ngài ra đi, ba lần Ngài trở 
lại…” vì vợ trẻ con thơ níu kéo 
Ngài, vì tình gia đình, tình cốt 
nhục cầm chân Ngài ở lại… 
nhưng cuối cùng Ngài đã chiến 
thắng được “cái tôi” và “cái của 
tôi” để dâng hiến cuộc đời mình 
cho cái “của chúng sanh” và “vì 
chúng sanh”.

Thật vậy, cùng thời với Ngài, 
và có khi trước ngài nữa, đã có 
rất nhiều thiền sư đạo cao đức 
trọng, đạt đến những tầng thiền 
tối cao, nhập diệt thọ tưởng định, 
v.v... nhưng họ không thành 
Phật vì chưa đạt đến vô ngã. 
Đức Phật của chúng ta ngay từ 
hồi còn là một cậu bé, đã khác 
người vì lòng vị tha, tình thương 
đối với một con ngỗng trời, cậu 
bé thái tử ấy đã biết thiền định 
từ năm mới lên 7, 8 tuổi. Cậu bé 
thái tử ấy đã trầm tư hàng giờ 
vì nhìn thấy cảnh đời đau khổ, 
loài người cũng như loài vật, vì 
tranh ăn, giành mồi mà tiêu diệt 
lẫn nhau: con giun bị con chim 
mổ, con chim bị người thợ săn 
bắn chết…

Ngày nay, dạy Phật Pháp cho 
các em, người huynh trưởng 
GĐPT phải dựa vào những sự 

kiện (facts) mà không phải là 
quan niệm, cái nhìn (opinion) 
của người Phật tử đối với đấng 
Thế Tôn của mình. Các anh chị 
phải trình bày đức Phật Thích-
ca như là một nhân vật lịch sử 
chứ không phải là một nhân vật 
thần thoại, cho nên những bài 
học về Đêm xuất gia với tiếng 
kêu gọi của gió, những tiếng mà 
Thái tử “nghe” trong hư không, 
trong tâm tư, tình cảm và tưởng 
tượng của Ngài, do tình yêu 
thương nhân loại mãnh liệt của 
Ngài... chỉ là để tham khảo thêm 
mà thôi! Tất nhiên là đối với 
các em lớn hơn ví dụ như ở bậc 
Trung thiện, đã biết về Tâm lý 
học thì các em sẽ hiểu nhiều hơn 
và việc giảng dạy dễ dàng hơn.

Ngoài ra, những sự kiện lịch 
sử như Thái tử Tất-đạt-đa đã có 
một đời sống vương giả, với các 
cung điện mùa Hè, mùa Đông… 
không hề biết đến thế giới bên 
ngoài. Để rồi một ngày kia tình 
cờ tiếp xúc được với những nỗi 
khổ triền miên của sinh, già, 
bệnh, chết, Ngài xúc động mãnh 
liệt, và đây chính là động cơ để 
Ngài từ bỏ tất cả, ra đi tìm chân 
lý vì Ngài có một trái tim rộng 
lớn, yêu thương mọi người, mọi 
loài như yêu bản thân mình… 
Những chi tiết đó các em không 
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hề thắc mắc, lại thắc mắc những 
điều “mới lạ” đối với tâm trí các 
em… mỗi em mỗi kiểu; vì vậy 
anh chị huynh trưởng phải cập 
nhật hiểu biết cũng như cách 
truyền đạt của mình để các em 
nắm được ý chính của những 
bài học Phật pháp.

Xin mời quí vị và các bạn 
theo dõi cuộc hội thoại bỏ túi 
giữa các huynh trưởng A, B, C 
bàn về việc dạy bài “Lịch sử 
đức Phật Thích-ca từ sơ sanh 
đến xuất gia”, trong đó có đoạn 
Thái tử Tất-đạt-đa rời khỏi 
hoàng thành Ca-tỳ-la-vệ để ra 
đi tìm Đạo cứu chúng sanh.

A: Xin chào các bạn, hôm 
nay chúng ta thảo luận về đề tài 
gì vậy hả? 

B: Là bài “Lịch sử đức Phật 
Thích-ca từ sơ sanh đến xuất 
gia” của bậc Cánh mềm (ngành 
Oanh Vũ) và của bậc Hướng 
thiện (ngành Thiếu). 

C: Theo các Bạn, có sự khác 
biệt gì trong cách truyền đạt của 
chúng ta cho các em ở hai bậc 
học ấy? 

A: Tất nhiên là có rồi; ngay 
trong tài liệu giáo khoa cũng cho 
ta thấy điều đó, có phải không? 

B: Đúng vậy, đối với bậc 
Cánh mềm (8-9 tuổi) chúng ta 
chỉ kể chuyện như là sự tích 

đúng hơn là lịch sử. 
C: Mình biết rồi, còn đối với 

các em bậc Hướng thiện (13-14 
tuổi) thì bài học đã gồm 3 phần: 
“em nghe”, “em suy nghiệm” và 
“em tu tập” đó có phải không? 

A: Phải rồi, phần “em nghe” 
là phần thuần túy chuyện kể về 
thân thế đức Phật, Ngài sinh ra ở 
đâu, con cái nhà ai, lớn lên như 
thế nào, được giáo dục ra làm 
sao, tại sao Thái tử xuất gia…?

B: “Em suy nghiệm” là sau 
khi nghe anh chị trưởng kể câu 
chuyện về Thái tử Tất-đạt-đa từ 
sơ sinh đến xuất gia - rời cung 
điện giữa đêm khuya - các em 
có suy nghĩ như thế nào về 
chuyện kể.

C: Chỗ này rất nhiều em có 
ý kiến, có suy nghĩ… không 
giống nhau đâu nha! Có khi còn 
trái ngược nữa.

A: Đúng vậy, nhất là câu 
chuyện tranh chấp con ngỗng 
trời giữa Thái tử và Đề-bà-đạt-
đa.

B: Có điều lạ là các em của 
mình không có em nào đứng về 
phía Đề-bà-đạt-đa hết hở các 
bạn? 

C: Vì các em luôn đứng về 
phe người tốt, nhân chi sơ tánh 
bổn thiện mà! 

A: Mình thì gặp các em thích 
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nghe về buổi lễ hạ điền mà Thái 
tử lúc đó chỉ bằng tuổi các em 
Oanh Vũ đã biết ngồi thiền, lại 
ngồi say mê nữa!

B: Mình cũng còn say mê 
đoạn đó nữa huống gì các em! 
Thật là một sự kiện lạ lùng đối 
với một cậu bé 7,8 tuổi. Từ hiện 
tượng này chúng ta có thể đã 
thấy được trong tương lai, Ngài 
sẽ xuất gia để tìm chân lý mà sự 
trầm tư (meditation) đã gợi ra 
cho Ngài, phải không? 

C: Phải rồi! Kinh Trung A-
hàm nói sự kiện ấy chính là cái 
chìa khóa mở đường cho Ngài 
tiến đến giác ngộ sau này. À, 
nhưng mà các bạn này, lễ hạ 
điền là lễ gì vậy? Nước ta có lễ 
này không? 

A: Đó là một buổi lễ do đức 
vua Tịnh Phạn (King Suddho-
dana) tổ chức: đây là cơ hội để 
cho tất cả mọi người không phân 
biệt giai cấp, đều ăn mặc đẹp 
đẽ, vui chơi thỏa thích một bữa 
trước khi bắt tay vào công việc 
đồng áng (lễ hạ điền = Plough-
ing Festival). Trong không khí 
vui nhộn ấy mà một đứa trẻ như 
Thái tử lại không thấy hứng thú 
trong cuộc lễ, lại tìm đến một 
nơi vắng vẻ, dưới bóng một 
cây hồng táo (rose apple) ngồi 
tréo hai chân lại (kiết già), trầm 

ngâm lặng lẽ, một mình chăm 
chú theo dõi hơi thở vào ra, tâm 
an trụ định vững chắc… Ngài 
đã đắc Sơ thiền ngay từ tuổi ấu 
thơ.

B: Khi tìm thấy Thái tử ngồi 
tĩnh lặng hành Thiền, đức Vua 
phải kinh ngạc thán phục. Vua 
đến trước mặt Thái tử xá chào 
và nói với con trai của mình: 
“con yêu quí, đây là lần thứ hai 
phụ vương đảnh lễ con”. 

C: Các em của mình nói bây 
giờ các em Oanh Vũ cũng ngồi 
thiền 5 phút trước khi lễ Phật.

A: Chúng ta phải nhắc các 
em một điều là thái tử lúc ấy 
ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ 
lựng!☺☺!! Còn các em ngồi 
bình thường cũng không giữ 
yên lặng được đến 5 phút, đừng 
nói là ngồi thiền!☺☺!!

B: Các em của mình thì đọc ở 
đâu không biết nói rằng: Thái tử 
Tất-đạt-đa kết hôn năm 16 tuổi 
và xuất gia năm 29 tuổi, nghĩa là 
sau 13 năm sống cuộc đời vương 
giả, có vợ con, không hay biết gì 
đến nỗi thống khổ của bệnh tật, 
già yếu và chết chóc cả… còn 
theo các anh chị dạy em thì Thái 
tử kết hôn năm 17 tuổi, xuất gia 
năm 19 tuổi, nghĩa là chỉ 2 năm 
sau khi kết hôn.

C: Nếu bạn chịu khó xem kỹ 
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một chút thì điều này là ở trong 
Đức Phật và Phật Pháp (The 
Buddha and His Teachings) của 
ngài Narada Maha Thera chứ 
đâu có “bí mật” như bạn nói 
“đọc ở đâu không biết”!☺☺!! 
Cái chính là mình nên giải thích 
cho các em như thế nào để các 
em khỏi thắc mắc với những cái 
“râu ria” đó. 

A: Phải rồi, ở cái tuổi của 
ngành Thiếu, các em ưa lý luận, 
ưa “chính xác”, nói “một là 
một, hai là hai” nên khó có thể 
chấp nhận du di, vì thế chúng ta 
phải cho các em thấy rằng các 
em còn rất nhiều điều chưa biết; 
ví dụ như đức Phật sinh ra ở Ấn 
Độ, có một nền văn minh khác 
với Tây phương đã đành, còn 
khác với Trung Hoa nữa; mà 
Việt Nam chúng ta thì chịu ảnh 
hưởng văn minh Trung Hoa, lại 
còn chịu ảnh hưởng của Pháp 
nên lịch thì vừa dùng theo âm 
lịch vừa theo tây lịch. 

Thế cho nên chỉ nói về lịch 
thôi cũng đã phải đối chiếu búa 
xua mới suy ra được ngày tháng 
năm sinh… của một người ở Ấn 
Độ là ngày nào trong Âm lịch 
hay Dương lịch; đừng nói là các 
chi tiết khác! Chúng ta còn có 
thể lấy ví dụ cho các em thấy: 
ngay ở Mỹ, những ngày lễ đôi 

khi người ta không tính được 
đúng ngày nào của Tây lịch mà 
chỉ ghi là “ngày thứ năm của 
tuấn thứ 3 của tháng 11” chẳng 
hạn. 

B: Đúng vậy! Chúng ta có 
thể cho các em biết rõ ràng Lịch 
Ấn Độ cũng chia làm 12 tháng 
trong năm với 3 mùa rõ rệt: mùa 
nắng, mùa mưa và mùa lạnh; 
các tháng có tên gọi riêng và 
cũng dạy cho các em tên của các 
tháng của âm lịch nữa đó nha! 

C: Ủa, chứ không phải cũng 
gọi như dương lịch, tháng 1, 
tháng 2… sao? 

A: Tất nhiên là không! Bạn 
thật vô ý quá!

B: Rất nhiều người không 
nhớ hay không biết chứ không 
chỉ một mình bạn đâu! Ví dụ 
tháng January thì âm lịch không 
gọi là tháng Một mà gọi là tháng 
Giêng, tháng Mười một của âm 
lịch là tháng November của 
dương lịch, còn tháng Decem-
ber của dương lịch thì âm lịch 
gọi là tháng Chạp đó! Những 
tháng khác (tháng 2, tháng 3, 
tháng 4… tháng 10) thì không 
có tên riêng, trái lại ở Ấn Độ, 
tháng nào cũng có tên riêng cả.

C: Các bạn thật biết nhiều 
hơn mình quá, cho mình biết 
tên các tháng của Ấn Độ đi, để 
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mình nói cho các em biết. 
A: Mùa Nắng ở Ấn gồm 4 

tháng: Tháng 1 có tên là Citta 
(nhằm tháng ba ÂL); tháng 2 
có tên Vesākha (nhằm tháng tư 
ÂL); tháng 3 có tên Jetiha (nhằm 
tháng năm ÂL); tháng 4 có tên 
Asalha (nhằm tháng sáu ÂL); 
Mùa Mưa gồm 4 tháng: tháng 
5 có tên là Savana (nhằm tháng 
bảy ÂL); tháng 6 tên là Pothapa-
da (nhằm tháng tám ÂL); tháng 
7 tên là Assayuja (nhằm tháng 
chín ÂL); tháng 8 tên là Katika 
(nhằm tháng mười ÂL); Mùa 
Lạnh gồm 4 tháng: tháng 9 có 
tên là Meggasira (nhằm tháng 
một ÂL); tháng 10 tên là Phussa 
(nhằm tháng chạp ÂL); tháng 11 
tên là Magha (nhằm tháng giêng 
ÂL); tháng 12 tên là Phaggunra 
(nhằm tháng hai ÂL) 

B: Vì vậy, chúng ta biết đức 
Phật sinh nhằm ngày trăng tròn 
của tháng Vesakha nên “dịch” ra 
ÂL là ngày rằm tháng tư, cũng 
như ngày đức Phật xuất gia, 
nhằm tháng Phaggunra (vào 
một đêm đầy sao, không phải 
ngày trăng tròn) nên “dịch” ra 
là mồng 8 tháng 2 ÂL, tương tự 
như vậy ngày Thành Đạo vào 
tháng Phussa và cũng không 
phải là ngày trăng tròn, nhằm 
ngày mồng 8 tháng chạp ÂL 

và ngày đức Thế Tôn nhập diệt 
là ngày trăng tròn tháng Phag-
gunra, nhằm ngày rằm tháng hai 
ÂL. 

C: Hèn gì Phật tử hành hương 
Ấn Độ đông đúc nhất là vào 
mùa lạnh; vì nghe nói khí hậu 
ở đó rất khắc nghiệt, mùa nắng 
thì nhiệt độ trong bóng râm của 
Ấn Độ thường nóng khoảng 40 
độ C và chỉ mát lạnh ở 4 tháng 
cuối mà thôi!

A: Thật ra, từ lâu, Viện Hóa 
Đạo đã có phổ biến bản niên 
đại về lịch sử đức Phật Thích-
ca để các tài liệu tu học được 
thống nhất nhưng anh chị em 
chúng ta có người không để ý và 
những người san định tài liệu thì 
không đưa vào nên có hơi khập 
khiễng.

B: Đúng vậy, vấn đề là phải 
thống nhất để các em khỏi thắc 
mắc thôi, chứ trong thời gian vô 
cùng và không gian vô tận, 100 
năm cũng chỉ là khoảnh khắc, 
nói gì đến 10 năm hay 20 năm 
phải không các bạn? 

C: Đúng vậy, chúng ta theo 
tư liệu của Viện Hóa Đạo đã phổ 
biến nha! Các bạn cho biết để 
mình ghi lại.

A: Theo đó thì đức Phật sinh 
năm 624 trước Tây lịch, kết hôn 
năm 17 tuổi (607), xuất gia năm 
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19 tuổi (605), 5 năm hỏi đạo 
(605- 600); 6 năm khổ hạnh 
(600-594), thành đạo lúc 30 tuổi 
(594); 50 năm hóa đạo (594- 
544), từ 30 tuổi đến 80 tuổi, 
năm 544, Ngài nhập diệt (Phật 
lịch tính từ đây).

B: Trở lại với bài học của 
chúng ta đi nha! Về sự kiện xuất 
gia chúng ta cần nhấn mạnh cho 
các em Hướng Thiện những 
điểm nào, tất nhiên là hết sức 
đơn giản cho hợp với trí nhớ và 
hiểu biết của các em.

C: Chúng ta giải thích và 
phân tích cho các em biết tại sao 
thấy 4 cảnh tượng khổ ở 4 cửa 
thành, Thái tử Tất-đạt-đa không 
chịu nổi và quyết chí xuất gia. 

A: Đúng vậy, vì đối với các 
em nhỏ bây giờ biết nhiều quá 
nên trở thành không biết gì 
cả!☺☺!! Thật vậy, các em xem 
TV, cảnh chết chóc xảy ra quá 
thường, đến nỗi các em nổi giận 
lên là xách súng bắn bạn, bắn 
thầy, các bạn không thấy sao? 
Không chỉ ở Mỹ mà ở Việt Nam 
cũng có nữa đó nha! 

B: Còn nữa, thấy cảnh người 
bị thắt cổ chết thì tự mình cũng 
làm theo để coi thử cảm giác 
chết vì bị thắt cổ như thế nào! 
Thật không coi mạng sống của 
mình và của người ra cái gì cả! 

C: Các bạn bi quan quá, các 
em của chúng ta đâu có vậy, 
đó chỉ là thiểu số và ít nhiều 
bị bệnh tâm thần đó, trí óc nó 
có vấn đề hay di truyền từ ông 
bà cha mẹ gì đó, mới có những 
hành động khiếp đảm như vậy! 
Bởi vậy mới nói phải qua lịch 
sử đức Phật từ sơ sanh đến xuất 
gia để giáo dục các em biết yêu 
quí sự sống, biết thương yêu và 
nghĩ đến người khác… như cậu 
bé Tất-đạt-đa vậy.

A: Phải rồi, chúng ta phân tích 
cho các em thấy tại sao Thái tử 
lại xúc động mãnh liệt như vậy 
(nếu các em hay chúng ta cùng 
chứng kiến với Thái tử, chúng 
ta có suy nghĩ, có đau khổ, v.v... 
như Thái tử không? Bằng cớ là 
Xa-nặc bên cạnh Thái tử đó). 

B: Và chúng ta cũng phân 
tích cho các em biết ý nghĩa thật 
cao quí, sự từ bỏ vĩ đại của đức 
Phật; đây không phải là sự từ 
chối cuộc đời của một ông cụ già 
đã chán chường cuộc sống khổ 
hãi, cũng không phải từ bỏ cuộc 
đời của một người nghèo đói 
bần cùng đến phải tuyệt vọng… 
mà đây là sự từ bỏ ngai vàng, 
vợ đẹp, con ngoan, quyền uy tột 
bực, sự khước từ của một vị thái 
tử trẻ măng đối với vương vị, 
hào quang và hạnh phúc... của 
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riêng mình để dấn thân tìm chân 
lý, cứu độ nhân sinh… Còn bây 
giờ chúng ta đã có phương thuốc 
cứu khổ rồi nhưng có chịu tinh 
tấn tu học hay không?!☺☺!! 

C: Đúng vậy, bây giờ nếu 
bảo các em cho bạn mượn cái 
computer của mình hay cái máy 
chơi game… coi thử các em có 
cho không đừng nói đến những 
chuyện to lớn hơn! 

A: Như vậy là chúng ta đồng 
ý với nhau về những điều cần 
truyền đạt đến các em trong bài 
Phật pháp này rồi; mình cứ phải 
giải đáp những câu hỏi râu ria 
của các em nhưng đừng để các 
em quên ý chính (main idea) của 
bài Phật pháp và nhất là cho các 
em thấy học Phật pháp không 
chưa đủ, phải thực hành nữa, 
như vậy là được rồi! Tinh thần 
này áp dụng cho tất cả những 
bài Phật pháp 

B: Có phải bạn muốn nhắc 
đến phần “em tu tập” của tài 
liệu giáo khoa không? Theo tài 
liệu bậc Hướng Thiện chúng ta 
có: 

Không ăn chơi quá độ (Stop 
spending lavishly).

Không chạy theo tham dục 
(Stop having overwhelming de-
sires).

Không ngủ quá mức (Stop 

sleeping long hours).
Không ganh ghét, thù hận  

(No envy, no hate, no hatred).
Sẵn sàng đòi lại lẽ phải cho 

mọi người (Stand up for the 
rights of everyone).

Luôn nghĩ đến đau khổ của 
người khác (Have sympathy for 
others’ suffering).

Thương người như thể 
thương thân (Love others as 
yourself ).

Sẵn sàng giúp đỡ mọi người  
(Be ready to help those in 
need).

Tinh tấn trong công việc và 
tu học (Persevere in school as 
well as in practice Buddha’s 
Teachings).

Tôn trọng sự Thật (Respect 
the Truth).

C: Thật ra đây cũng không 
ngoài các Giới quy y của anh 
chị em chúng ta và Luật đoàn. 

A: Đúng, nhưng chúng ta 
cũng phải luôn nhắc nhở các em 
và tự nhắc nhở mình; đó chính 
là học và hành Phật pháp chứ gì 
nữa.

B: Phải! Phải! Vậy thì buổi 
hội thoại của chúng ta hôm nay 
đến đây có thể kết thúc được 
rồi; xin tạm biệt nha! 

C và A: Tạm biệt! Tạm biệt!
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RA KHỎI  

Xuất gia có nghĩa là ra 
khỏi nhà, rõ hơn là ra 

khỏi căn nhà mình đang ở; dứt 
khoát bỏ mà đi khỏi căn nhà 
mình đang được chở che bảo 
bọc, hay đang bị ràng buộc, hệ 
lụy vương mang.

H Ạ N H  P H Ư Ơ N G

NHÀ MÌNH ĐANG Ở
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Người bình dân Việt Nam 
mình có thành ngữ, mỗi khi 
nhớ tới, mình không khỏi giật 
mình suy nghĩ. Đó là câu: Sống 
nhà, thác mồ.

Tư tưởng câu thành ngữ ấy 
ngụ ý là người. Người đang 
sống thì phải được sống trong 
một mái nhà, có thể là nhà cao, 
cửa rộng, có thể building cao 
ốc; mà cũng có thể là một mái 
tranh, mái lá, mái lều, mái rạ. 
Tóm lại, người đang sống thì phải 
được sống trong một mái nhà. Và 
nếu phải chết, đã chết, tối thiểu 
phải có nấm mồ, ba tấc gởi thân.

“Sanh vô gia cư, tử vô địa 
táng” là câu nói vừa ngụ ý mỉa 
mai, cay đắng vừa hàm nghĩa 
xót thương vô hạn cho những 
thân phận lây lất giữa dòng đời: 
sống không nơi nương tựa, chết 
không có tấc đất gởi thân.

Suy ngẫm khái niệm sống 
nhà thác mồ trong mạch nguồn 
tư tưởng Việt Nam, văn hóa 
Việt Nam thì rõ thấy giá trị của 
một mái nhà đối với con người 
nó quan trọng đến ngần nào.

Thấy được giá trị của mái 
nhà, của gia đình, của mẹ cha, 
của nơi chôn nhau cắt rốn, của 
bà con ruột thịt… là cốt tủy, là 

máu xương gan ruột của mình, 
thế mà đã có, luôn có những 
người dám bỏ nhà mà đi, dám 
ra khỏi căn nhà mình đang ở, 
dám “xuất gia” thì quả thực đó 
là một thái độ sống dấn thân, 
một thái độ can đảm, một thái 
độ cương quyết…

Kinh nói: “Cát ái từ sở thân, 
xuất gia hoằng Phật đạo” chính 
là câu kinh ca ngợi tán thán thái 
độ sống ấy.

Dưới mái nhà êm ấm, có 
cha mẹ yêu thương, có ông bà 
che chở… đầy đủ cơm ăn, áo 
mặc, đủ đầy mọi phương tiện 
học tập, trau dồi tri thức, đủ cơ 
sở để làm giàu làm có… Bỗng 
một sớm mai kia chợt bừng 
tỉnh, thế gian mỏng manh vô 
thường… người dứt khoát từ 
bỏ tất cả mà đi, người phát tâm 
hướng tới chân trời cao rộng, 
tìm hạnh phúc an lạc giải thoát 
cho mình, cho đời… Quả thực, 
rõ ràng đó là thái độ của bậc đại 
trượng phu.

Chiêm nghiệm quá khứ, 
chúng ta thử làm người bình 
thường, lấy con mắt đời thường, 
rất thường để ngó Phật, nhìn 
Phật, nhìn Thái tử Tất-đạt-đa 
xưa của mình…
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Cung vàng điện ngọc, bốn 
mùa tám tiết lạnh nóng không 
ảnh hưởng châu thân. Vợ đẹp 
con ngoan, phụ hoàng, kế mẫu 
rất mực âu lo nuông chiều đầy 
đủ… ngôi Đông cung Thái tử 
chờ đăng quang ngôi vị tối 
thượng của một quốc gia hùng 
cường thịnh trị…

Ngôi nhà Thái tử Tất-đạt-
đa đang ở yên lành ấy vậy mà 
Người dứt khoát bỏ ra đi. Bỏ 
ngôi nhà sơn son thiếp vàng 
ấy mà đi, bỏ ngôi nhà vợ đẹp 
con ngoan ấy mà đi. Bỏ ngôi 
nhà quyền lực uy nghi lẫm liệt 
ấy mà đi. Lịch sử cổ kim nhân 
loại từ huyền sử khẩu truyền 
đến thanh sử lụa tre ghi chép 
dường như duy nhất chỉ mới có 
một người, một con người của 
hai ngàn năm trước, đó là Thái 
tử Tất-đạt-đa. Đó là “tiền thân” 
đức Từ phụ Bổn sư Thích-ca 
Mâu-ni của chúng ta.

Người đã quyết ra khỏi căn 
nhà thế tục; người đã quyết ra 
khỏi căn nhà phiền não dây mơ 
rễ má; người đã quyết ra khỏi 
căn nhà lửa đang thiêu đốt bốn 
loài ba cõi…

Nửa khuya hoàng cung trầm 
lắng, nửa khuya chăn êm nệm 

ấm… Người nhờ ngựa Kiền-
trắc với người hầu cận Xa-nặc 
thân tình, vượt thành mà đi, bỏ 
nhà mà đi. Đến bờ sông Ni-liên 
thì trút bỏ tất cả bụi trần, cắt tóc 
gửi về tạ ân Vương phụ, “chiếc 
thân vui với bạn yên hà”.

Chiêm nghiệm bước chân 
Thái tử Tất-đạt-đa năm xưa, 
đấng hiện trụ Bổn sư Thích-
ca Mâu-ni bây giờ; mặc nhiên 
chúng ta thấy tính kham nhẫn, 
quyết liệt trong từng bước chân 
của Người trên con đường dấn 
thân tìm đạo cả cứu độ muôn 
loài.

Quán niệm Đại lễ xuất gia 
đức Từ Phụ chính là quán niệm 
bước chân quyết liệt, bước 
chân dứt khoát, vượt ra căn nhà 
lửa phủ trùm mịt mùng ba cõi, 
quyết tìm ra ánh đạo vàng giải 
thoát niết-bàn cứu độ khắp cả 
bốn loài. Và ánh đạo vàng ấy 
đã ngàn năm tỏa rạng và vĩnh 
viễn muôn ngàn năm rạng tỏa 
giữa thế giới loài người, và 
muôn loài chúng sinh.■
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Cảm Tác
(Kính tặng Huyền Không,
 nhân đọc Huyền Không Văn Bút số mùa Xuân)

Xuân về
mai lại nở hoa
Vàng phô sắc thắm
la đà ngậm sương
Mặc lan thơm thoảng
u hương
Xui chàng du tử 
tha phương tìm về
Huyền Không Sơn Thượng
cố quê
Uyên nguyên Huyền Động
tư bề tịch không
Thả trôi mộng ước
xuôi dòng
An nhiên ngồi ngắm
bèo rong lòng mình.

● Du Tử
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3) Những cảm giác thiêng liêng:

Đến đất Phật đã hơn 100 ngày, nhưng vì bận học, chúng tôi vẫn 
chưa đến được các Thánh tích thiêng liêng, những nơi mà đại địa 
từng chấn động để ghi dấu những sự kiện trọng đại, hy hữu trong 
cuộc đời của đức Thế Tôn. Sau khi thi xong học kì I, chúng tôi liền 
chuẩn bị y, hậu lên đường chiêm bái các Thánh tích.

Thánh tích đầu tiên chúng tôi đến viếng thăm và chiêm bái là 
vườn Lộc Uyển ở Sanarth, nơi đức Phật chuyển pháp luân, thuyết 
giảng bài Pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, cũng là 
nơi mà Ba ngôi báu được thành lập đầu tiên trên thế gian. Sau ba 
ngày chiêm bái và đảnh lễ Thánh tích này, chúng tôi viếng thăm 
dòng sông Hằng thiêng liêng của xứ Ấn, sau đó lên đường để 
chiêm bái Thánh tích Bồ-đề đạo tràng (Bodhigaya). Chuyến chiêm 
bái này đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi những kỉ niệm không phai 
mờ, những ấn tượng thiêng liêng trong cuộc đời, đặc biệt là cảm 
giác thiêng liêng về Thánh tích Bồ-đề đạo tràng.

(tiếp theo)
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Trong cuộc đời tôi có rất 
nhiều những kỉ niệm, những 
ấn tượng đẹp của thời thơ ấu, 
những ngày chưa xuất gia qua 
hình dáng không mờ của quê 
tôi: những đồng lúa xanh rì, 
dòng sông trong xanh một thời 
tắm mát, những buổi hoàng hôn 
ngồi ngắm khói lam chiều, từng 
cánh cò chở nắng nhạt sang 
sông, hay những điệu hát câu 
hò như ru hồn dân tộc… chỉ tiếc 
là quê tôi không có nhiều trâu 
để lưu dấu bóng hình chú mục 
đồng tự tại trên lưng trâu với 
tiếng sáo diều thanh thoát, hay 
những chùm khế ngọt trĩu nặng 
bóng dáng quê hương.

Có lẽ kể từ khi xuất gia cho 
đến hôm nay, trong cuộc đời 
tôi có ba kỉ niệm thiêng liêng 
nhất, đó là ba dấu ấn đã khắc 
vào trong tâm trí tôi không bao 
giờ phai nhạt được. Dấu ấn đầu 
tiên là lúc tôi được xuất gia, quì 
dưới chân đức Bổn sư Thích-ca 
Mâu-ni Phật, bên cạnh là bậc ân 
sư (sư phụ tôi) tay cầm nhành 
dương nhúng vào ly nước trong 
và sái từng giọt nước cam lồ lên 
đầu tôi để làm lễ xuống tóc, từng 
chùm tóc rơi rơi, như dứt trừ 
mọi phiền não, để rồi trên đầu 
tôi chỉ còn lại một nhúm tóc gọi 
là “cái chỏm” bắt đầu một thời 

hành điệu gian nan. Kỉ niệm ấy 
càng khắc sâu hơn mỗi khi tôi 
được về thăm nhà, mọi người 
quê tôi đều chọc là “nhứt vá 
miếng dừa”, bởi nó có sự tương 
đồng với hình ảnh những chú bé 
miền Trung và Nam ngày xưa 
thường cạo sạch tóc, chỉ để lại 
ba chỏm tóc trên đầu mà nhạc 
sĩ Bắc Sơn gọi là “ba vá miếng 
dừa” qua nhạc phẩm bất hủ Còn 
thương rau đắng mọc sau hè. 
Kỉ niệm ấy nhiều khi ngồi một 
mình nhớ lại lòng tự mỉm cười 
ít ai hiểu được.

Ấn tượng thứ hai và cũng có 
lẽ là ấn tượng thiêng liêng nhất 
đó là lần đầu tiên tôi ôm trong 
mình ba tấm y và một bình bát 
bước từng bước chậm rãi vào 
đạo tràng thanh tịnh, quì trước 
mặt tam sư, thất chứng, bên 
cạnh tôi là hai người bạn thân, 
tất cả cảnh tượng quá thiêng 
liêng, toàn thể châu thân chúng 
tôi như rúng động để tiếp nhận 
giới thể Tỳ-kheo trong lúc thọ 
giới tại Đại giới đàn Chánh 
Nhơn. Đại giới đàn này có hàng 
trăm vị Tỳ-kheo được thọ nhận 
giới pháp, phước duyên thay tôi 
và hai người bạn thân được thọ 
lãnh giới pháp trong đợt truyền 
giới đầu tiên. Ấn tượng này là 
bước ngoặt quan trọng nhất bắt 
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đầu mở cánh cửa ngôi nhà Pháp 
vương để chúng tôi dự vào ngôi 
Tăng bảo.

Ấn tượng thứ ba là khi chúng 
tôi được phước duyên chiêm bái 
những Thánh tích thiêng liêng 
của Phật giáo, những nơi mà trời 
đất từng rung động nhiều cách 
để ghi dấu những sự kiện trọng 
đại trong cuộc đời của đức Thế 
Tôn: đến với Thánh tích Lâm-
tỳ-ni (Lumbini) quì dưới chân 
của trụ đá Asoka, lòng dâng lên 
những cảm xúc thanh thoát, vô 
phiền của  hình ảnh hoàng hậu 
Maya dưới cây Vô ưu với muôn 
hoa khoe sắc, trời đất hoan ca để 
đón chào đấng cứu thế Thích-
ca; Chiêm bái Thánh tích Bồ-đề 
đạo tràng chí thành đảnh lễ cội 
Bồ-đề, tòa Kim cang… để tiếp 
thu những nguồn năng lượng 
giác ngộ của chư Phật, chư đại 
Bồ-tát… viếng thăm vườn Lộc-
uyển ở Sanarth, quì dưới chân 
của đại tháp Dharmarajika, nhất 
tâm đảnh lễ, trải rộng cõi lòng để 
đón nhận giáo pháp giải thoát, từ 
bi, đón nhận hình ảnh của năm 
anh em Kiều-trần-như đắc đạo, 
của chư thiên hoan ca, những 
đàn nai hiền lành gặm cỏ… 
chiêm bái Thánh tích Kusin-
aga, hữu nhiễu ba vòng quanh 
đại tháp Cremation (tháp tưởng 

niệm nơi làm lễ trà tỳ của đức 
Phật) chí thành đảnh lễ Thánh 
tượng đức Phật nhập Niết-bàn ở 
bảo điện Nirvana, lòng dâng lên 
những cảm niệm u hoài của rừng 
Ta-la úa lá qua sự từ giã của đức 
Thế Tôn. Trong các Thánh tích 
thiêng liêng ấy, có lẽ Thánh tích 
Bồ-đề đạo tràng để lại trong tôi 
những kỉ niệm và những cảm 
giác sâu sắc nhất. 

Chúng tôi đến Thánh tích 
này vào lúc giao thời của những 
ngày cuối Đông và đầu Xuân âm 
lịch, đây cũng là dịp lễ hội Hòa 
Bình của cộng đồng Phật giáo 
Tây Tạng. Hằng năm Thánh 
tích Bồ-đề đạo tràng diễn ra rất 
nhiều lễ hội, vì đây là địa điểm 
thiêng liêng nhất của Phật giáo 
nên cộng đồng Phật giáo khắp 
nơi trên thế giới thường chọn 
nơi đây để tổ chức những đại lễ 
theo truyền thống Phật giáo của 
nước mình: hết lễ hội nguyện 
cầu Hòa bình, lễ hội Quán đảnh, 
v.v… của ngài Dalai Lama và 
cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, 
thì đến những lễ hội tụng kinh, 
trì chú của các nước Nam tông 
như: Srilanka, Myanmar, Thái 
Lan… hay lễ hội Pháp Hoa của 
cộng đồng Phật giáo Nhật Bản, 
v.v… và đặc biệt lễ hội Thành 
đạo cũng được tổ chức rất lớn ở 
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đây. Mỗi một lễ hội thường kéo 
dài vài tuần hay hơn một tháng.

Khi chúng tôi đến thị trấn 
Gaya thì hoàng hôn đã bắt đầu 
buông phủ, thuê một nhà nghỉ 
gần Bồ-đề đạo tràng, ổn định 
chỗ ở và mọi thứ xong, chúng 
tôi liền y, hậu đến Bồ-đề đạo 
tràng lễ Phật. Lúc này đã 9 giờ 
tối và chúng tôi đã khá mệt sau 
một ngày vất vả, lấm lem bụi 
đường của xứ Ấn. Lễ  Phật, tòa 
Kim cang và cội Bồ-đề xong, 
chúng tôi trở về lại nhà nghỉ. 5 
giờ sáng hôm sau, chúng tôi vội 
thức dậy để đến Bồ-đề đạo tràng 
lễ Phật. Ngay từ trong sương 
sớm còn dày đặc, chúng tôi đã 
chứng kiến được cảnh tượng 
hùng tráng và trang nghiêm của 
tháp Đại Giác. Nếu như những 
ngôi tháp ở Việt Nam như tháp 
Thiên Mụ ở Huế, tháp Bánh Ít ở 
Bình Định, hay tháp Bà ở Nha 
Trang, v.v… được xây dựng 
trên các đồi núi cao để nâng độ 
cao lên cực điểm, thì ngược lại 
tháp Đại Giác được xây dựng 
trên một nền đất thấp hơn mặt 
đường đến mấy mét, nhưng độ 
cao và vẻ oai hùng của tháp 
vẫn vươn cao, nổi bật một vùng 
trời như tuệ giác của đức Thế 
Tôn. Nếu nhìn từ vĩ độ trên 
cao xuống thì toàn cảnh Bồ-

đề đạo tràng có thể ví như một 
sân bóng hiện đại, to lớn không 
mái che, mà trung tâm của nó là 
tháp Đại giác, tòa Kim cang và 
cây Bồ-đề; xung quanh là bức 
tường bao quanh cây Bồ-đề, vô 
số các tháp nhỏ, các trụ đá của 
vua Asoka, các loại cây cối lớn 
nhỏ, hoa kiểng, rồi những bậc 
tam cấp, đường hành lang kinh 
hành và bức tường lớn bao bọc, 
bảo vệ toàn cảnh Thánh tích Bồ-
đề đạo tràng. 

Với y, hậu trang nghiêm, đầu 
trần, đôi bàn chân tiếp xúc với 
nền đá hấp thụ sương đêm lạnh 
buốt, chúng tôi từng bước chánh 
niệm tiến về chánh điện của 
tháp Đại Giác, chí thành đảnh 
lễ Thánh tượng đức Bổn Sư, 
lòng dâng trào những cảm giác 
thiêng liêng không diễn tả được. 
Sau đó, chúng tôi hữu nhiễu ba 
vòng quanh tháp Đại Giác, tòa 
Kim cang và cây Bồ-đề, bằng 
tất cả tấm lòng chí thành đảnh 
lễ cội Bồ-đề và bảo tòa Kim 
cang… tất cả đều diễn ra trong 
sự trang nghiêm và thanh tịnh 
như một bài kinh vô tự, những 
cảm giác an lạc, sự rung động 
khắp châu thân… Có lẽ không 
ngôn từ nào diễn tả được giờ 
phút ấy. Hơn một tiếng đồng hồ 
lễ Phật và kinh hành quanh tháp 
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Đại giác, chúng tôi bước nhẹ 
ra đường kinh hành ngoài cùng 
để tiếp tục kinh hành hữu nhiễu 
toàn bộ Thánh tích. Lúc này đã 
7 giờ, Bồ-đề đạo tràng đã đông 
nghẹt người, tất cả đều là chư 
Tăng, Ni và Phật tử khắp mọi 
nơi trên thế giới, vì đây là lễ hội 
Hòa Bình của người Tây Tạng 
nên chư Tăng, Ni và Phật tử Tây 
Tạng rất đông. Bên trong, bên 
ngoài tháp Đại Giác và cây Bồ-
đề đều có Tăng, Ni và Phật tử 
đủ mọi miền trên thế giới đang 
lễ Phật, ngồi thiền và tụng kinh, 
niệm Phật, kinh hành… bên 
ngoài bức tường bao quanh cây 
Bồ-đề là hàng trăm Tăng, Ni 
người Tây Tạng đứng trên một 
tấm ván như chiếc giường nhỏ, 
y áo trang nghiêm, mặt hướng về 
tháp Đại Giác và cây Bồ-đề, đôi 
tay chắp lại đưa lên cao khỏi đầu 
rồi lạy xuống, toàn thân tiếp xúc 
với mặt đất theo phương pháp 
“ngũ thể đầu địa”, nhìn những 
tấm ván nhẵn bóng, chúng ta 
thật sự kính phục sự tinh tấn lễ 
Phật của chư Tăng và cộng đồng 
Phật tử người Tây Tạng. Trên 
đường kinh hành ngoài cùng là 
hàng trăm, hàng ngàn Tăng, Ni 
và Phật tử các nước đang kinh 
hành, rất nhiều Tăng sĩ và Phật 
tử người Tây Tạng kinh hành 

theo cách “tam bộ nhất bái”, cứ 
bước ba bước là lễ một lạy nằm 
dài, toàn thân tiếp xúc với nền 
đá lạnh, các Phật tử Tây Tạng 
trong kiểu áo truyền thống, tay 
cầm chuỗi, hay cầm kinh luân 
(một khí cụ tụng kinh và niệm 
Phật của người Tây Tạng) vừa 
đi vừa niệm Phật, hoặc niệm chú 
“Om ma ni bát mi hom” thành 
một điệu nhạc dịu êm; các Phật 
tử người Srilanka, Thái Lan, 
Myanmar… trong bộ y phục 
trắng tinh (bạch y cư sĩ) đang 
ngồi thiền, tụng kinh và kinh 
hành quanh cội Bồ-đề; một vài 
nam, nữ cư sĩ Nhật Bản trong 
bộ áo truyền thống của Thiên 
Thai tông đang kinh hành trong 
chánh niệm, v.v… tất cả đều có 
sự khác biệt về hình dáng, cách 
thức tu tập…. nhưng tâm ý của 
tất cả mọi người đều hướng về 
Thánh địa thiêng liêng, nhất 
tâm, chánh niệm tu tập. Thật là:

“Mỗi người mỗi nước mỗi 
non

Về trong cửa Phật đều con 
một nhà”.

Đây là lễ hội lớn của người 
Tây Tạng nên xung quanh Thánh 
tích Bồ-đề đạo tràng, trên các 
nền đại tháp, các hành lang, bức 
tường, các tháp nhỏ…. là hàng 
ngàn thau nước nhỏ trong suốt 
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và tinh khiết được dâng cúng 
với muôn ngàn hoa, đèn và trầm 
hương thơm ngát, chiếu sáng 
lung linh toàn thể  Thánh  tích 
này. Cảnh  trang nghiêm, thanh 
tịnh và thiêng liêng ấy tôi chưa 
từng diện kiến bao giờ, thậm chí 
cả trong mơ. Tất cả những cảm 
giác và ấn tượng thiêng liêng ấy 
sẽ không bao giờ phai mờ trong 
tâm trí suốt cuộc đời tôi.

Ra khỏi Thánh tích Bồ-đề 
đạo tràng, dùng điểm tâm tại 
một quán nhỏ bên đường, chúng 
tôi viếng thăm dòng sông Ner-
anjara (Ni-liên-thiền), dòng 
sông mà thái tử Tất-đạt-đa đã 
tắm trước khi đến tu tập dưới 
cội Bồ-đề. Dòng sông lúc này 
khô cạn không một giọt nước, 
chỉ là những dải cát mịn trắng 
tinh, kéo dài xa tít, bởi đây là 
mùa khô, đến mùa mưa nước 
sông sẽ chảy xiết và rộng mênh 
mông.

Những ngày hôm sau vào 
sáng sớm lúc 4 giờ, chúng tôi 
đến Bồ-đề đạo tràng lễ Phật và 
sau đó viếng thăm các Thánh 
tích gần Bồ-đề đạo tràng như: 
ngôi làng của nàng Tu-xà-đa 
(Sujata), Khổ hạnh lâm, núi 
Linh Thứu, động Thất Diệp, 
tinh xá Trúc Lâm, núi Ca-diếp… 
Trên đường chiêm bái núi Linh 

Thứu, động Thất Diệp… chúng 
tôi viếng thăm thành Vương-
xá (Rajagaha), kinh đô của vua 
Tần-bà-sa-la (Bimbisara), vị 
vua đã khuyên thái tử Tất-đạt-
đa đừng xuất gia, ở lại cùng 
trị quốc với mình, bằng cách 
hiến dâng nửa vương quốc của 
mình, nhưng thái tử Tất-đạt-đa 
đã từ chối và sau khi chứng đắc 
giác ngộ, nhớ lời nguyện xưa 
đức Phật đã trở về hóa độ nhà 
vua. Cảm nhận được pháp lạc, 
vua đã hiến dâng khu rừng trúc 
xinh đẹp của mình cho đức Phật 
và chư Tăng, nơi ấy trở thành 
tinh xá Trúc Lâm (Venuvela vi-
hara), ngày nay tinh xá ấy vẫn 
còn được bảo vệ và là nơi viếng 
thăm của những người con Phật. 
Thành Vương-xá ngày xưa là 
một nơi phồn hoa đô hội sầm 
uất và thịnh vượng bậc nhất 
ngày ấy, nhưng bây giờ chẳng 
còn chi, tìm đâu thấy “lối xưa 
xe ngựa hồn thu thảo”, chỉ còn 
chăng là những nền gạch, nền 
đá cũ nát và hoang tàn.

Núi Linh Thứu (Grdhrakirta), 
Linh Thứu là dịch nghĩa từ tiếng 
Sanskrit, Thứu là tên của một 
loại chim kênh kênh, núi Linh 
Thứu còn gọi là núi Kì-xà-quật. 
Nơi đây, đức Phật đã thuyết 
giảng nhiều kinh điển Đại thừa, 
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đặc biệt là kinh Pháp Hoa, tại 
đây còn lưu lại hai động đá nhỏ 
của tôn giả Xá-lợi-phất (Sariput-
ta) và Ananda từng trú ngụ và tu 
tập. Nơi đây còn có đại tháp Hòa 
Bình rất lớn mà người Nhật đã 
xây dựng để tưởng niệm vị trí 
nơi thiêng liêng đức Phật thuyết 
giảng kinh Pháp Hoa. Tụng một 
thời kinh ngắn và lễ Phật ở nơi 
này xong, chúng tôi viếng thăm 
động Thất Diệp.

Động Thất Diệp (Sattapanni) 
nằm trên một triền núi rất cao và 
phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới 
đến nơi, các cụ già và những 
người sức khỏe yếu khó đến 
được nơi này. Đây là nơi diễn 
ra kì kết tập kinh điển đầu tiên 
dưới sự hộ pháp của vua A-xà-
thế (Ajatasatta), động này ngày 
xưa chắc rộng và lớn lắm, vì nó 
dung chứa trên 500 vị A-la-hán, 
trải qua mấy nghìn năm đã bị sụp 
đổ, hiện tại chỉ còn lại hai động 
rất nhỏ khoảng 10 người ngồi. 
Y, hậu trang nghiêm, chúng tôi 
tụng một thời kinh ngắn và đảnh 
lễ Thánh tích thiêng liêng này.

Ngày kế tiếp chúng tôi viếng 
thăm Khổ hạnh lâm (Pragbo-
dhi). Trong thời đức Phật, nơi 
đây là khu rừng của các ngoại 
đạo và thái tử Tất-đạt-đa từng tu 
tập ép xác khổ hạnh. Ngày nay, 

nơi đây, trên một triền núi cao, 
trong một động đá lớn có tượng 
đức Phật khổ hạnh chỉ còn da 
bọc xương. Cư dân ở đây thật 
đúng với tên “khổ hạnh”, họ 
thật nghèo khổ, đen đủi và ốm 
yếu… cả ngôi làng ở đây phải 
đi xin ăn, họ ngồi từ dưới chân 
núi lên tới động khổ hạnh, kéo 
dài cả cây số, đổi 1000 rupi ra 
tiền cắc lẻ, tặng mỗi người một 
đồng, thế mà vẫn không đủ!

Ngày kế tiếp chúng tôi viếng 
thăm các chùa xung quanh 
Thánh tích Bồ-đề đạo tràng. 
Nếu ở Delhi chúng tôi buồn 
tủi bao nhiêu về sự vắng bóng 
những ngôi chùa, những tín đồ 
Phật tử… thì ở đây chúng tôi 
hoan hỉ bấy nhiêu về sự hiện 
hữu của rất nhiều ngôi chùa 
và những bóng hình của người 
con Phật. Một trong những khu 
vực phồn thịnh và đông dân 
nhất của xứ Ấn như khu vực 
Đại học Delhi (thuộc Old Del-
hi) mà chẳng có một ngôi chùa 
nào, ngoại trừ một ngôi chùa 
Tây Tạng cách nơi chúng tôi ở 
trên 10 km, hằng tháng chúng 
tôi thường tập trung về đấy để 
Bố-tát. Ngược lại xung quanh 
Thánh tích Bồ-đề đạo tràng trên 
một khu vực nhỏ đã có hơn 50 
ngôi chùa. Mỗi một ngôi chùa 
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đều xây dựng theo những kiến 
trúc văn hóa Phật giáo đặc trưng 
của nước mình: Chùa Việt Nam 
Phật Quốc Tự với những dáng 
dấp rất Việt Nam; chùa Thái 
Lan xây dựng theo kiến trúc 
lộng lẫy của hoàng gia Thái; 
chùa Tây Tạng với những kiến 
trúc hoa văn rất nổi bật; chùa 
Nhật với lối kiến trúc thiền vị và 
nổi bật với tượng Phật Thích-ca 
lộ thiên cao gần 30 mét, hai bên 
là mười Thánh tượng Thập đại 
đệ tử to lớn, v.v… Hầu như các 
quốc gia có Phật giáo phát triển 
đều có những ngôi chùa của 
nước mình như: Nhật Bản, Đài 
Loan, Trung Quốc, Thái Lan, 
Việt Nam, Srilanka, Myanmar, 
Tây Tạng, Butan, Sikim, v.v… 

Đức Phật dạy rằng: việc tu 
tập và hành pháp giống như 
người uống nước nóng lạnh tự 
mình biết (lãnh noãn tự tri). Khi 
còn ở Delhi, chúng tôi cứ ngỡ 
rằng các Thánh tích đều ở xa 
thành phố, những nơi ấy chắc 
cũng hoang sơ lắm, nhưng khi 
đã đến được Thánh tích này, 
chúng tôi mới thật sự cảm nhận 
được niềm hoan hỉ, những cảm 
giác thiêng liêng, những pháp 
lạc… hơn thế nữa, chúng tôi 
còn được phước duyên lưu lại 
nơi đây để tu tập trên một tuần 

lễ. Năng lượng giác ngộ và sự 
mầu nhiệm của Thánh tích này 
đã thu hút hàng ngàn, hàng vạn 
chư Tăng và Phật tử khắp mọi 
nơi trên thế giới trở về lại cội 
Bồ-đề để chiêm bái và tu tập; 
có nhiều vị phát nguyện ở lại 
Thánh tích này tụng kinh, bái 
sám, niệm Phật… vài tháng hay 
cả năm. Hầu hết các Tăng, Ni 
du học ở Delhi đều đến đây lễ 
Phật trước khi về lại cố hương. 
Ngày nay, Thánh tích Bồ-đề 
đạo tràng không còn là vùng đất 
bình thường như bao vùng đất 
khác mà nó trở thành một Thánh 
địa thiêng liêng, một trung tâm 
chiêm bái và tu tập vào hàng lớn 
nhất của Phật giáo trên thế giới. 
Những ai đã có phước duyên 
đến được, về lại cội Bồ-đề ít 
nhiều đều cảm nhận được những 
năng lượng giải thoát, giác ngộ; 
lưu lại trong lòng mình những 
cảm giác thiêng liêng, những 
ấn tượng không phai như dòng 
sông Hằng lặng lẽ êm trôi về 
đại dương, nhưng lưu lại những 
phù sa tinh tấn và giác ngộ trên 
mảnh đất tâm của những người 
con Phật.■

T H Í C H  T R Í  L Ộ C
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Lời người dịch: Hôm 4-6 tháng 2 vừa qua, nhân lễ tưởng niệm 
2550 ngày đức Phật Thích-ca diệt độ, tại Bồ-đề đạo tràng, Bộ 
Du lịch và Văn hóa chính phủ Ấn đã tổ chức buổi hội thảo với 
chủ đề Phật giáo và Thế kỷ 21. Đến tham dự buổi hội thảo này 
gồm có các nhà lãnh đạo Phật giáo, các học giả, giáo sư và 
tiến sĩ đến từ mười hai quốc gia: Brazil, Trung Quốc, Estonia, 
Đức, Hungary, Nhật Bản, Malaysia, Sri Lanka, Đài Loan, Thái 
Lan, Anh Quốc, Hoa Kỳ. Dưới đây là bản dịch bài thuyết trình 
của Richard Gombrich, Giáo sư Đại học Oxford, Anh quốc. Vì 
giới hạn số trang của một tờ báo, người dịch xin được lược bớt 
một số đoạn trong bài. Xin giới thiệu đến độc giả.

PHẬT GIÁO VÀ VẤN ĐỀ BẤT BẠO LỰC 
TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG

Giáo sư Richard Gombrich

T  ôi rất lấy làm hân hạnh được mời đến nói chuyện với 
quý vị. Tôi sẽ nói về đề tài Phật giáo và vấn đề bất bạo 

lực trong đời sống cộng đồng. Tất cả chúng ta đều biết cách ngôn 
bằng tiếng Sanskrit, khuyên rằng người ta không nên nói trừ khi 
những gì người ta nói ra là chân thật và tạo sự dễ chịu, và đó chắc 
chắn là một nguyên lý tuyệt vời cho đời sống cá nhân. Đức Phật 
đã thay đổi nguyên lý này: Ngài bảo rằng Ngài chỉ nói những gì 
Ngài biết là chân thật và hữu ích, và biết lúc để nói điều đó dù khi 
nó gây khó chịu. Nhưng Ngài nói thêm, Ngài sẽ không nói ra bất 
cứ điều gì dù điều đó chân thật và được chấp nhận nhưng không 
có chút lợi ích nào1. Thực vậy, mỗi giới luật được mở đầu bằng 
một tình huống mà trong đó một vị Tăng hay Ni thực hiện một 
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vài điều mà đức Phật nhận thấy 
thật cần thiết để khuyên dạy 
họ trước khi chế định giới luật 
nhằm ngăn chặn những điều 
như vậy xảy ra trở lại. Trong 
đời sống cộng đồng, đôi khi rất 
cần nói ra một vài điều dù có thể 
không được đón nhận. Chúng 
ta không nên và không ca tụng 
những nhà chính trị hay các vị 
lãnh đạo của những tổ chức cố 
gắng che đậy những sự kiện 
bất hảo khỏi mắt công chúng. 
Đây là một vấn đề chung, và 
tôi hi vọng quý vị sẽ thứ lỗi 
cho tôi nếu những điều tôi nói 
ra không làm hài lòng và gây 
hoang mang.

Do đó, chủ đề trước hết của 
tôi phải là mối liên hệ giữa Phật 
giáo và đời sống cộng đồng. 
Tôi cho rằng Phật giáo có một 
cái nhìn rõ ràng và vững chắc 
về mối liên hệ giữa tôn giáo và 
chính trị. Tăng-già và những 
nhà chính trị thực hiện những 
phận việc hoàn toàn khác nhau; 
nhưng đơn giản bảo rằng Phật 
giáo phải tách rời ra khỏi hoạt 
động chính trị thì thật là nguy 
hiểm và ngớ ngẩn.

Vì thế tôi sẽ tiếp tục lập luận 
rằng, đời sống cộng đồng tất cả 
trên thế giới đang hết sức cần 

trí tuệ của đức Phật. Tôi tin 
rằng trong khi chúng ta hôm 
nay ở đây, mỗi người hẳn biết 
ơn rằng chúng ta có cơ may 
học hỏi lời dạy của đức Phật, 
thì sự ảnh hưởng của Phật giáo 
đối với đời sống chung trên thế 
giới như một tổng thể gần như 
không có gì cả, và đây là một 
chuyện buồn, một bi kịch mà 
chúng ta phải đưa ra biện pháp 
cứu chữa. Do đó một mặt tôi sẽ 
giải thích, theo quan điểm của 
tôi, những nguyên tắc cơ bản 
của Phật giáo về hòa bình và 
tình thương nên được áp dụng 
vào những vụ việc nội tại của 
một quốc gia như thế nào, và 
mặt khác với chính sách đối 
ngoại ra làm sao.

Tôi xin được bắt đầu với 
mối quan hệ giữa tôn giáo và 
chính trị. Trong Ấn Độ cổ đại, 
ngay cả trước thời đức Phật, 
có một truyền thống được thiết 
lập mà nó tương tự với những 
mối liên hệ giữa những gì ngày 
nay chúng ta gọi là giáo hội và 
quốc gia. Một vị quý tộc lãnh 
đạo và thi hành quyền lực có 
thực, nhưng ông ta không được 
thừa nhận là một người trị vì 
hợp pháp trừ khi ông ta được 
một Bà-la-môn ban phép. Sau 
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đó tu sĩ Bà-la-môn này trở 
thành người cố vấn chủ chốt, 
vị quan thượng thư của nhà 
vua. Các Bà-la-môn là những 
người mang huyết thống cha 
truyền con nối và là những 
người truyền trao hiểu biết và 
kiến thức. Ít nhất trên lý thuyết, 
các Bà-la-môn không trở thành 
vua, và nhà vua không thể trở 
thành Bà-la-môn. Bà-la-môn 
và nhà vua tương tác bổ sung 
lẫn nhau: Bà-la-môn biết, ít 
nhất trên nguyên tắc, những gì 
nên làm và nhà vua thực hiện 
điều đó. Mặc dầu lý thuyết này 
thường không trình bày những 
gì thực sự đã xảy ra, nhưng 
nó đã biểu hiện tư tưởng được 
chấp nhận chung trong những 
vương quốc Hindu có lẽ hơn ba 
ngàn năm.

 Đức Phật phê bình các Bà-
la-môn và học thuyết của họ 
theo nhiều cách. Sự thực hành 
tôn giáo của các Bà-la-môn đặt 
trọng tâm vào nghi lễ và họ là 
những thầy cúng chủ chốt của 
xã hội. Đức Phật thay đạo đức 
cho vấn đề nghi lễ. Thực tế là, 
từ phổ biến nhất trong nghi lễ 
Bà-la-môn giáo, karma, đi vào 
Phật giáo để biểu thị bất cứ hành 
động nào với một giá trị đạo đức, 

tốt hay xấu, đúng hay sai. Con 
đường đưa đến giải thoát, Niết-
bàn, không bắt đầu với nghi lễ 
mà bằng trí tuệ và cách hành xử 
có đạo đức. Những người thật 
sự quan tâm đến sự phát triển 
tâm linh cho bản thân thì được 
khuyên nên tham gia vào Tăng 
đoàn, trở thành những vị Tăng 
hoặc Ni. Như vậy, Tăng hay Ni 
là những nhà tu hành thực sự 
trong những xã hội Phật giáo, 
và trong những xã hội đó họ 
giữ một vị trí tương tự vị trí mà 
các Bà-la-môn nắm giữ trong 
những xã hội Hindu. Người 
trị vì phải tìm đến họ để nghe 
lời khuyên về những vấn đề cơ 
bản. Bởi vì là những sứ giả theo 
truyền thống Phật giáo, họ có 
sự tinh thông đặc biệt trong các 
vấn đề đạo đức. Người cai trị 
có bổn phận ủng hộ Tăng già, 
bởi vì đó là nấc thang thiết thực 
đầu tiên trong việc ủng hộ Phật 
giáo. Mặt khác, nếu nhà vua 
thực hiện những bổn phận đối 
với Phật giáo, Tăng-già phải 
đáp lại bằng những việc làm 
tích cực ủng hộ nhà vua.

Như chúng ta biết, điều 
trước tiên đức Phật thuyết 
giảng là phương pháp cho mỗi 
cá nhân thực hiện tiến trình tâm 
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linh. Con đường dẫn đến đích 
Niết-bàn bao gồm giới hạnh, 
thiền định và trí tuệ. Những gì 
đưa đến mục đích này chỉ có 
thể diễn ra trong tâm của mỗi 
người. Thêm nữa, mọi người có 
thể tự nguyện dành hết đời mình 
chỉ riêng cho mục đích này, và 
họ có thể trở thành một vị Tăng 
hay Ni để thực hiện điều đó. 
Tham gia vào Tăng đoàn sẽ cho 
họ cơ hội dành trọn thời gian và 
nỗ lực thực hành giới luật, thiền 
định và nhận chân được chân 
lý cao nhất. Nhưng chúng ta 
cũng biết rằng đức Phật không 
bao giờ bảo rằng, mọi người, 
hay dẫu là số đông, nên tham 
gia vào Tăng đoàn. Sự thực, 
theo định luật tự nhiên, Tăng-
già không thể tồn tại được nếu 
không có sự ủng hộ vật chất từ 
người tại gia. Mỗi khi đức Phật 
chế định một giới luật nào, Ngài 
đều bảo rằng điều đó được thực 
hiện bao gồm cả lý do nhận lấy 
sự ủng hộ của người tại gia. 
Quả thực, hàng Phật tử tại gia 
có những bổn phận giống như 
người lãnh đạo Phật giáo, chỉ 
ở mức độ đơn giản hơn để phù 
hợp với vị trí của họ. Họ phải 
ủng hộ Tăng già, và họ phải 
nỗ lực hết mình để thực hiện 

những giới luật của hàng Phật 
tử tại gia, không chỉ bao gồm 
ở trong năm giới mà họ được 
khuyên nên đọc mỗi ngày, mà 
ở trong những nguyên tắc tu 
tập mang tính tích cực như bố 
thí và thực hiện lòng từ. Có duy 
nhất một Phật đạo, nhưng hàng 
tại gia và Tăng-già có những 
vai trò hỗ tương, giống y như 
vị Bà-la-môn và nhà vua Hin-
du. Trong xã hội làng xã truyền 
thống, không cho thấy rằng một 
người tại gia sẽ có cơ hội tốt để 
thực hành thiền định, từ đó đạt 
đến trí tuệ do thiền định mang 
lại. Tuy nhiên giới luật có thể áp 
dụng cho tất cả: chúng chính là 
nền tảng của lời dạy đức Phật.

Một vài bài kinh trong kinh 
điển Pali đã minh họa rất rõ 
những điều nói trên. Những 
Phật tử tại gia nên áp dụng giới 
luật vào đời sống của mình như 
thế nào được trình bày rất chi 
tiết trong kinh Sigālovāda. Tuy 
nhiên, thích hợp nhất đối với đề 
tài của tôi ngày hôm nay là lời 
khuyên mà đức Phật gửi đến 
những người trị vì. Nguyên lý 
đạo đức chung được nói đến 
trong kinh Pháp Cú: “Dùng 
hận diệt hận thù, đời này không 
thể được, không hận diệt hận 
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thù, là định luật ngàn thu”2. 
Trong kinh Kūṭadanta, điều 
này lại được nhắc đến: một vị 
đại vương thuở xưa bảo với vị 
tu sĩ Bà-la-môn, cũng là quan 
thượng thư của mình (người về 
sau trở thành vị Phật tương lai) 
rằng ông muốn thực hiện một 
cuộc tế lễ lớn. Điều này đòi 
hỏi ông ta phải tăng thuế. Vị 
thượng thư tài trí cảnh báo vua 
rằng như vậy vương quốc sẽ 
đầy dẫy tội ác. Ông nói: “Đại 
vương có thể nghĩ là đại vương 
có thể diệt trừ được tất cả tội 
ác bằng cách giết đi những kẻ 
tội phạm, tống giam, phạt tiền, 
khiển trách hay đày ải. Nhưng 
điều đó sẽ không bao giờ thành 
công mỹ mãn: luôn luôn sẽ có 
những kẻ sống sót, họ sẽ tiếp tục 
quấy rối vương quốc của ngài. 
Đây là phương cách duy nhất 
sẽ diệt trừ tội ác. Đại vương 
nên cung cấp hạt giống và cỏ 
khô cho những người làm nông 
nghiệp và chăn nuôi; đại vương 
nên cung cấp vốn cho những 
người làm công việc buôn bán; 
đại vương nên phân phát lương 
thực và bổng lộc cho những 
người phục vụ đại vương. 
Như vậy, những người này sẽ 
chuyên tâm vào công việc của 

mình và không quấy nhiễu vùng 
quê. Đại vương sẽ đạt được một 
gia tài lớn. Làng quê sẽ được 
an ổn, thoát khỏi những kẻ thù 
chung. Và tôi nghĩ, như vậy dân 
chúng sẽ được hạnh phúc và 
nâng niu con cái họ trong lòng 
họ nơi những căn nhà luôn mở 
rộng cửa”3. 

Những người cho rằng Phật 
giáo không có vị trí trong chính 
trị thì rõ ràng đã quên rằng vị 
đại vương Asoka (vua A Dục) 
của Ấn Độ, người đã cai trị 
toàn cõi tiểu lục địa hơn ba 
mươi năm vào giữa thế kỷ thứ 
ba trước Tây lịch, và những 
sắc lệnh của ông cho thấy rằng 
những nguyên tắc của ông được 
rút ra từ lời dạy của đức Phật. 
Tôi sẽ quay trở lại Asoka trong 
chốc lát. Nhưng tôi muốn trả 
lời đối với những ai nói rằng 
Asoka thì hoàn toàn rất tốt đấy, 
nhưng mà đã quá xa xôi lắm rồi, 
và chính những điều kiện của 
thế giới hiện tại đòi hỏi tôn giáo 
phải tách rời chính trị. Vậy thì 
chúng ta hãy nhìn xem thế giới 
Tây phương hiện đại. Trong 
nhiều quốc gia ở châu Âu, một 
trong các đảng chính có tên gọi 
là đảng Dân chủ Thiên chúa 
giáo (Christian Democrat) hay 
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Chủ nghĩa xã hội Thiên chúa 
giáo (Christian Socalist). Thực 
tế, trong sự phản động của chủ 
nghĩa Phát xít, vào lúc kết thúc 
Thế chiến thứ hai, cả Đức và 
Ý đã bầu đảng Dân chủ Thiên 
chúa giáo lên nắm chính phủ. 
Ở Ý, đảng Dân chủ Thiên chúa 
giáo đã nắm giữ quyền lực 44 
năm, và ở Đức chính phủ hiện 
tại lại do đảng Dân chủ Thiên 
chúa giáo lãnh đạo (…).

Những người nói rằng họ 
muốn giữ tôn giáo tách rời 
chính trị thường muốn bảo 
rằng họ không muốn chấp nhận 
những giá trị đạo đức do một 
tôn giáo đưa ra, mà thích những 
giá trị khác hơn, chẳng hạn như 
những người theo chủ nghĩa 
dân tộc. Một trong những câu 
nói nổi tiếng trong văn học của 
thế giới phương Tây là dòng 
thơ của thi hào La ma Horace, 
xuất bản vào năm 23 trước Tây 
lịch: “Thật ngọt ngào để chết 
cho quê hương”4.  Những nhà 
chính trị thường thích tình cảm 
đó hơn là những quan điểm 
chống chiến tranh được một 
vài truyền thống tôn giáo lớn 
đưa ra.

Tôi xin đưa ra một điểm khác 
về đạo đức. Tất cả những truyền 

thống tôn giáo lớn dạy chúng ta 
rằng mọi người nên thương yêu 
nhau, tử tế và từ bi với nhau. 
Bởi điều này, họ muốn rằng 
người ta nên thương mọi người, 
không chỉ đối với những người 
dễ thương. Thương người luôn 
tử tế đối với quý vị thì không 
khác hơn loài thú làm theo bản 
năng. Tình thương trở thành 
mục đích đạo đức khi nó trực 
tiếp đến kẻ thù của chúng ta, 
hay những kẻ khó yêu.

Như vậy, Phật giáo có thể 
đóng vai trò gì trong đời sống 
cộng đồng để đem lại sự bất 
bạo lực và tình thương cho 
tất cả? Đối với tôi, để đưa ra 
quan điểm chính của mình, 
tôi không cần đi xa hơn giới 
thứ nhất: không được sát sanh. 
Hơn một nửa số quốc gia trên 
thế giới bãi án tử hình, điều này 
có nghĩa rằng nhà nước không 
giết người. Tuy vậy, trong danh 
sách những nước không có 
án tử hình chỉ có hai quốc gia 
Phật giáo được nhắc đến, Bhu-
tan và Cam-pu-chia. Điều này 
bất chấp sự thật rằng, rất nhiều 
cuộc nghiên cứu về hình phạt 
tử hình kết luận rằng, xem hành 
động đó như một sự ngăn chặn 
làm giảm đi tỷ lệ tội phạm là 
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hoàn toàn sai lầm. Vì thế không 
có lý lẽ thực tế nào để duy trì 
hình phạt tử hình cả: nó chỉ làm 
thỏa mãn ý muốn trả thù.

Sự mong muốn trả thù đó 
có được thỏa mãn hay không? 
Hình phạt tử hình thường theo 
sau một tội ác khủng khiếp như 
giết người chẳng hạn, và những 
tội ác như vậy chắc chắn đáng 
ghê tởm. Đó là tại sao đối xử 
với những kẻ tội phạm đó một 
cách nhân đạo là thật sự đang 
kiểm tra xem chúng ta có chân 
thành về các nguyên tắc của 
tình thương và bất bạo lực hay 
không. Tất nhiên, nếu một kẻ 
nào đó giết người tôi thương thì 
rất nhiều người hỏi rằng tôi có 
yêu kẻ sát nhân đó hay không. 
Đó là tại sao chúng ta có một 
hệ thống pháp luật, hơn là cho 
phép mọi người tự tay nắm lấy 
luật. Nhưng nếu tôi là một Phật 
tử thuần thành, thì làm thế nào 
tôi có thể yêu cầu nhà nước giết 
người vì lợi ích của tôi đây? 
Phật giáo dạy rằng những ai đã 
tạo ra một hành vi bất thiện thì 
sẽ chịu khổ đau vì điều đó: đó 
là định luật nghiệp quả. Tại sao 
làm tăng thêm bạo lực bằng kết 
án tử hình cũng phạm tội sát 
nhân? Trong kinh Cakkavatti 

Sīhanāda, đức Phật đã mô tả 
sự kiện một vị vua đã sát hại 
một kẻ trộm, nhưng điều đó chỉ 
bắt đầu cho một vòng quay bạo 
lực luẩn quẩn5. Trong chuyện 
Tiền thân Temiya6, đức Phật 
sinh làm một hoàng thái tử của 
nhà vua. Ngài được đưa đến 
chỗ phụ vương trong khi ông 
đang ngồi trên ghế thẩm phán 
kết án những kẻ tội phạm bằng 
những hình phạt bạo lực, kể cả 
giết hại. Không thể cho rằng 
sự kết án này là không đúng: 
nhà vua chỉ thực thi những bổn 
phận của mình. Nhưng đức 
Phật tương lai (hoàng thái tử) 
nhớ lại rằng trong một tiền kiếp 
Ngài cũng từng là một vị vua 
đã kết tội chết cho người khác, 
và rằng như một kết quả, Ngài 
đã phải chịu đau khổ trong địa 
ngục tám mươi ngàn năm.7 

Nếu chúng ta tìm một mô 
hình Phật giáo về bất bạo lực, 
chúng ta có ngay đại đế Asoka. 
Tôi muốn các hệ thống trường 
học trên thế giới dạy học sinh 
của họ không chỉ về lời dạy 
của đức Phật, mà cũng nên dạy 
cách Asoka đã áp dụng những 
lời dạy đó. Những bia ký ông 
để lại đã ghi chép cách ông đã 
bãi bỏ việc sử dụng bạo lực 
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chống lại loài người lẫn muông 
thú như thế nào. Ngôn ngữ của 
ông đôi khi khó khăn đối với 
chúng ta, và các học giả buổi 
đầu của châu Âu cho rằng chỉ 
dụ trên trụ đá thứ tư cho thấy 
ông đã giữ lại hình phạt tử hình. 
Nhưng Giáo sư K.R. Norma của 
Đại học Cambridge, khoảng ba 
mươi năm trước đã cho thấy 
rằng đó lại một sự nhầm lẫn, và 
từ được coi là đề cập đến việc 
hành hình thực sự chỉ nói đến 
đánh đập8. Vì vậy, Asoka là nhà 
cầm quyền đầu tiên trong lịch 
sử được ghi nhận là đã bãi bỏ 
án tử hình (…).

Xin nhớ rằng tôi không 
biện luận cho chủ nghĩa hòa 
bình. Đây là nơi sự khác biệt 
giữa lãnh vực cộng đồng và cá 
nhân trở thành quyết định. Nếu 
người nào đó tấn công tôi, tôi 
có thể quyết định không phản 
ứng, thậm chí bằng lời nói của 
Chúa Jesus – đưa má khác cho 
họ. Nhưng nếu dân chúng bầu 
tôi trông coi lợi ích của họ, và 
họ bị tấn công hay bị đe dọa 
tấn công, tình huống lại khác: 
tôi có trách nhiệm bảo vệ họ. 
Mọi quốc gia đều cần sức mạnh 
phòng thủ để ngăn chặn sự tấn 
công, và những kẻ xâm lược 

hùng mạnh cần biết rằng sức 
mạnh này có thể được sử dụng. 
Có nhiều sự khác nhau giữa 
xâm lược và phòng thủ, giữa 
khởi xướng bạo lực và đối phó 
nó. Ở đây, chúng ta quay trở lại 
vị vua Phật tử vĩ đại nhất, hoàng 
đế Asoka. Chỉ dụ ghi trên trụ đá 
lớn thứ mười ba, ông đã nói rõ 
với thế giới lòng hối hận của 
ông vì đã gây chiến với người 
dân Kalinga. Ông ước mong 
sẽ không bao giờ phải làm một 
điều như vậy nữa. Nhưng ông 
cũng cẩn báo những quốc gia 
láng giềng rằng trong khi ông 
sẽ “khoan dung những gì có thể 
khoan dung” (lời của ông), thì 
họ không nên khiêu khích ông. 
Đó chắc chắn là một giải pháp 
đúng cho một chính quyền để 
giảm đi bạo lực.

Dù cho trách nhiệm đầu tiên 
của một nhà lãnh đạo là nhằm 
đến nhân dân của mình, tuy vậy 
không thể nhẫn tâm bất chấp 
mạng sống của người khác, bỏ 
mặc những chính sách mang 
đến cái chết cho những người 
nước ngoài một cách vô ích. 
Chẳng hạn như vào cuối năm 
1950, chính quyền Sri Lanka 
đã từ chối lên án việc giết hại 
tu sĩ và tàn phá chùa chiền ở 
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Tây Tạng, và chính quyền này 
đã tiếp tục từ chối ủng hộ đức 
Dalai Lama, thậm chí còn cho 
rằng ngài là một hạng Phật tử 
sai, như thể mạng sống và lợi 
ích của những người Phật tử Đại 
thừa không liên quan hay tạo 
ra sự cảm thông nào của Phật 
tử Theravada. Những điều gây 
đau lòng tương tự này thậm chí 
tiếp tục xảy ra ngay cả bây giờ. 
Ở Anh quốc, chính chúng tôi 
đã đọc tin tức của BBC về việc 
nhà nước Miến Điện, không 
cách xa đây lắm, một lượng lớn 
nam nữ và trẻ em đang bị sát 
hại và nhà cửa tài sản của họ bị 
hủy hoại để dọn sạch đất cho 
những dự án thủy điện nhằm 
bán điện rẻ cho quốc gia Thái 
Lan. Trong khi ấy chính phủ 
lại đứng ra bảo trợ cho những 
cuộc hội nghị của các tu sĩ Phật 
giáo và những nhà hoạt động 
khác một cách hợm hĩnh, bàn 
luận thông báo thêm một Ngày 
Hòa bình Thế giới. Chúng ta 
thích khoa trương thực tế hơn. 
Sự sát hại những công dân Phật 
tử vô tội này có thể đang tiếp 
tục thậm chí khi tôi đang nói 
chuyện với quý vị.

Có một câu chuyện rằng, 
Mahatma Gandhi trong một 

lần được hỏi ngài nghĩ gì về sự 
khai hóa của Anh quốc. Ngài 
đáp rằng, “tôi nghĩ đó sẽ là một 
ý tưởng hay”. Tôi mạo muội đề 
xuất rằng bất bạo lực của Phật 
giáo cũng là một ý tưởng hay. 
Chúng ta không thể giả vờ rằng 
chúng ta không biết những gì 
đang xảy ra sát bên cửa. Nếu 
người nào trong cuộc hội thảo 
này có bất cứ sự ảnh hưởng 
nào, xin hãy để họ sử dụng nó.

Nguyên Hiệp dịch   

1. Trung Bộ I, trang 395 (Bản dịch 
Anh ngữ của Hội Pali Text Society).
2. Bài kệ 5.
3. Trường Bộ kinh I, tr 135 (bản dịch 
Anh ngữ của Hội Pali Text Society).
4. Dulce et decorum est pro patria 
mori.
5. Dāgha Nikāya III, trang 68. (Bản 
dịch tiếng Anh của Hội Pali Text 
Society).
6. Cũng được gọi là Tiền thân 
Mūgapakkha.
7. Jākata VI, trang 3.
8. Asoka và hành phạt tử hình, Tập 
san của Hội Royal Asiactic Society, 
số 1, trang 16-24.
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• Mặc Không Tử

Con hẻm nhỏ lao xao niềm phố thị
Ôm nỗi buồn trầm mặc những chiều buông
Bụi lất phất, khói mù bay viễn mộng
Rong bèo trôi, mây trắng cũng mù phương.

Đêm không ngủ sương cài trăng cửa trước
Chung trà khuya vờ vĩnh với điêu tàn
Biển chẳng lặng, sóng trầm luân vẫn vỗ
Cô liêu tình, cô liêu mộng chứa chan...

Đường phía trước dẫu chông gai hoạn lộ
Độc hành thôi, ai tri kỷ ai hay!
Ta đứng lại nhìn bụi bay lả tả
Hoa đốm nào rơi rụng quanh đây?

Nắng ấm về đất trời bừng nhịp thở
Sáo mục đồng dìu dặt giữa đồng hoang
Vẫn lặng lẽ tìm trâu diện mục
Đâu hay rằng hoa nở rộ mùa sang.

Khúc Ca Độc Hành
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I. Ý nghĩa Từ Bi

Từ bi là cụm từ rất quen thuộc 
đối với mọi người. Nói đến từ 
bi mọi người đều liên tưởng đến 
Bồ-tát Quan Thế Âm cứu khổ 
cứu nạn. Hay nói rõ hơn, Quan 
Âm Bồ-tát là hóa thân của đại 
từ đại bi. Vậy vì sao gọi là từ 
bi? Ý nghĩa này được bắt nguồn 
từ đâu? Nó có vị trí như thế nào 
trong Phật pháp? Đối với cuộc 
sống xã hội hiện tại có ý nghĩa 
gì? Điều này mọi người không 
hẳn đã hiểu rõ. Bàn đến vần đề 
này trước tiên chúng ta nên định 
nghĩa hai chữ từ bi. 

Trong Thập địa kinh luận, 
Bồ-tát Thiên Thân nói rằng: “từ 
là đồng với nhân quả hỷ lạc; bi 
là đồng với nhân quả ưu khổ”.

Như vậy, chúng ta không 
những sanh tâm hỷ lạc với chúng 
sanh, mà còn phải đem đến cho 
chúng sanh quả hỷ lạc, đó mới 
gọi là từ; thấy chúng sanh ưu 
bi khổ não không những khởi 
tâm thông cảm, mà còn phải tạo 
cho chúng sanh những quả lành 
khiến cho họ bớt đi sự thống 
khổ, đó mới gọi là bi. Từ đây 
cho thấy, từ bi chính là cùng với 
chúng sanh thống nhất nguyên 
nhân và kết quả của sự khổ và 

TỪ BI
là căn bản của 
đạo Phật

TN. Nguyên Liên

“Từ bi là căn bản của Đạo 
Phật”, câu nói này được trích từ 
trong bộ Đại trí độ luận quyển 
27 của ngài Long Thọ. Vì sao 
nói “Từ bi là căn bản của Đạo 
Phật”? Muốn luận bàn vấn đề 
này, chúng ta phải tìm hiểu từ ý 
nghĩa của hai chữ từ bi. 
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vui. Kinh Bồ-tát niệm Phật tam 
muội nói: “từ tâm quán chúng 
sanh, như mẫu niệm nhứt tử. Vu 
thù bất truy ác, cánh sanh lân 
mẫn tâm”, nghĩa là dùng tâm từ 
quán sát chúng sanh như người 
mẹ nghĩ nhớ đến con, đối với 
kẻ thù không sanh khởi tâm ác, 
ngược lại phải sanh tâm thương 
xót họ.

Người có lòng từ bi đối với 
chúng sanh không phân biệt kẻ 
oán người thân, phải đến với 
họ bằng tâm từ bi, tâm thương 
yêu chân thành và tâm thông 
cảm. Theo quan điểm của Nho 
gia: “điều mình muốn tồn tại thì 
cũng làm cho người khác được 
tồn tại; điều mình muốn đạt 
được thì cũng làm cho kẻ khác 
đạt được”. Luận ngữ dạy rằng: 
“bậc quân tử phải lo trước nỗi 
lo âu của thiên hạ, vui sau niềm 
vui của muôn dân” (đồng như 
tinh thần tiên ưu hậu lạc theo 
Mạnh tử). Nghĩa là nên đến 
với chúng sanh bằng tinh thần: 
“thương người như thương 
mình”, “quên mình để cứu 
người”, “vô tư phụng hiến”, 
v.v… tinh thần này tất nhiên sẽ 
tương phản với lập trường sống 
của kẻ phàm phu: “người sống 
không vì mình thì tru diệt”, “tổn 
người lợi mình”, “chủ nghĩa tư 

lợi”, v.v… Vì thế, khi trình bày 
về ý nghĩa của hai chữ từ bi phải 
được hiểu một cách chính xác 
hoàn toàn tích cực lợi tha. 

Nói cách khác, đó là tinh thần 
bồ-tát chí cao vô thượng, quên 
mình vì người. Vì Phật giáo cho 
rằng nhơn sanh thống khổ, nên 
trách nhiệm căn bản của người 
giác ngộ là “độ nhất thiết khổ 
ách”, nghĩa là khiến cho mọi 
người luôn hạnh phúc an lạc, 
vì vậy nên nói từ bi là đạo căn 
bản của Phật pháp. Ở đây muốn 
nhấn mạnh một điều: “tâm mình 
hòa cùng với chúng sanh, vạn 
vật là nhất thể với mình”. 

Trước điều kiện kinh tế thị 
trường ngày nay, chúng ta càng 
phải hướng đến từ bi, cần đến 
tinh thần xả kỷ vị tha. Vì đề 
xướng triệt để chủ nghĩa lợi 
tha thì có thể tịnh hóa nhân 
tâm, loại trừ được tham, sân, si, 
thậm chí có thể giảm bớt được 
những hành vi tham ô, hủ bại, 
hư ngụy, giả mạo, hạ liệt vô đạo 
đức, được như vậy sẽ có tác 
dụng tốt đối với nhân sanh và 
tịnh hóa được xã hội. Từ bi giúp 
cho con người rèn luyện được 
nhân cách, nâng cao cảnh giới 
nhân sanh, điều tiết được quan 
hệ giao tế, cải cách tốt những 
phong tục xưa cũ, có tác dụng 
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thúc đẩy xã hội tiến bộ tích cực 
trong nhiều phương diện, khiến 
cho mọi người luôn thương yêu 
hòa hợp lẫn nhau. Vì thế nên 
nói từ bi là tinh thần căn bản của 
luân lý Phật giáo.

  
II. Phân loại từ bi

Trong cuốn Đại thừa nghĩa 
chương, quyển 14, ngài Huệ 
Viễn (523-592) sống vào thời 
đại nhà Tùy đã cho rằng: 

Bi có ba loại:
1. Chúng sanh duyên bi: 

duyên vào sự khổ của chúng 
sanh, cứu giúp chúng sanh thoát 
khổ. Theo Địa kinh, hành giả 
nên quán các chúng sanh do 
mười hai nhân duyên tựu tán, 
lưu chuyển sanh tử mà khởi 
tâm bi. Còn theo Địa trì luận 
thì hành giả nên quán các chúng 
sanh do duyên bị vô số khổ mà 
khởi bi tâm. 

2. Pháp duyên bi: quán các 
chúng sanh đều do các duyên 
của năm ấm, vô ngã, vô nhơn 
mà khởi tâm bi. Sao gọi là khởi 
tâm bi? Có hai cách giải thích: 
một là niệm chúng sanh vì sự 
trói buộc của ngã nhơn mà khởi 
vọng, rồi thọ khổ của sanh tử 
thật đáng xót thương, nên khởi 
tâm bi. Hai là vì chúng sanh nói 

pháp từ bi, pháp chân thật ấy 
khiến cho chúng sanh thoát khổ, 
nên gọi đó là bi.

3. Vô duyên bi: quán các 
chúng sanh năm ấm rốt ráo 
không tịch mà khởi tâm bi. Quán 
pháp không tịch sao gọi là khởi 
tâm bi? Có hai ý nghĩa: một là 
niệm chúng sanh vì sự trói buộc 
mà khởi vọng tưởng nên thọ khổ 
sanh tử, đó gọi là khởi tâm bi. 
Hai là khởi niệm vì chúng sanh 
nói pháp từ bi, pháp ấy chân thật 
khiến cho chúng sanh thoát khổ, 
nên gọi là bi. 

Từ cũng có ba nghĩa: 
1. Chúng sanh duyên từ: do 

duyên chúng sanh ham muốn 
các dục lạc mà khởi tâm từ.

2. Pháp duyên từ: do duyên 
các chúng sanh chỉ là các pháp 
nhân duyên của năm ấm, vô ngã, 
vô nhơn mà khởi tâm từ.

3. Vô duyên từ: quán tất 
cả chúng sanh rốt cùng chỉ là 
không tịch mà khởi tâm từ. Sao 
gọi là pháp duyên, vô duyên mà 
khởi tâm từ? Ý nghĩa này cũng 
giống với pháp duyên bi và vô 
duyên bi.

Trong tác phẩm Đại thừa 
nghĩa chương, pháp sư Huệ Viễn 
đưa ra luận lý vì muốn cho tất cả 
chúng sanh thoát khổ được vui 
mà khởi tâm từ bi, gọi là chúng 
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sanh duyên từ bi, cũng gọi là 
sanh duyên từ bi, hoặc hữu tình 
từ bi. Kế đến, ngài nói đến vì 
chúng sanh chỉ là pháp của năm 
ấm, vô ngã vô nhơn mà khởi tâm 
từ bi, gọi là pháp duyên từ bi. 
Lại nữa, ngài quán tất cả pháp 
rốt cùng là không tịch mà khởi 
tâm từ bi, gọi là vô duyên từ bi. 
Vì phân từ bi thành ba pháp, tức 
nói các pháp là vô thường, vô 
ngã, tính không, nên nói chúng 
sanh duyên từ bi, pháp duyên 
từ bi, vô duyên từ bi, đó là mối 
quan hệ tiến lên thâm nhập dần 
dần theo thứ bậc. 

III. Phân loại từ bi theo cấp bậc

Chúng ta lấy đối tượng sở duyên 
để phân loại từ bi, căn cứ vào 
hiệu quả và động cơ của thí chủ 
để phân loại cấp bậc. Sự phân 
loại này cũng chỉ là tương đối. 
Bồ-tát Long Thọ trong Đại trí 
độ luận, quyển 27, có nói: “đại 
từ là vui với tất cả chúng sanh, 
đại bi là làm cho chúng sanh 
thoát khổ. Đại từ là đến với 
chúng sanh bằng tâm hỷ lạc, 
đại bi là cùng với chúng sanh 
chia sớt những nỗi thống khổ. 
Thí như có người giam những 
người con mình trong ngục. Lúc 
nó bị tử hình, lòng từ của người 

cha vì xót thương con nên dùng 
vô số phương tiện, khiến cho 
các con được thoát khổ, lòng 
đại bi ấy chính là khiến cho con 
lìa khổ; vì con mà cung cấp cho 
chúng các thứ yêu thích, ấy là 
lòng đại từ”. 

Lòng đại từ, đại bi là như 
vậy, những gì là tiểu từ tiểu bi? 
Vì có cái nhỏ này mới có cái lớn 
kia, đáp rằng: ‘từ bi trong tứ vô 
lượng tâm, gọi là nhỏ; thứ bậc 
đại từ bi được nói đến trong thập 
bát bất cộng pháp mới được gọi 
là đại từ bi. Lại nữa, lòng từ bi 
trong tâm Phật mới gọi là đại; từ 
bi trong tâm những người khác 
gọi là tiểu’. Hỏi: ‘ngươi dựa vào 
đâu cho rằng Bồ-tát thực hành 
hạnh đại từ đại bi?’. Đáp rằng: 
‘tâm đại từ của Bồ-tát so với 
đức Phật là nhỏ, nhưng đối với 
bậc Tiểu thừa là lớn. Ở đây nói 
lớn cũng chỉ là giả danh, lòng 
đại từ đại bi trong đức Phật mới 
là chân thật tối thắng’. Lại nữa, 
tuy nói là tiểu từ, nhưng luôn có 
tâm niệm vui cùng với cái vui 
của chúng sanh, kỳ thật chẳng 
có việc gì vui cả; tiểu bi, gọi 
là quán sát tất cả các loại thân 
khổ, tâm khổ mà thương xót 
chúng sanh, chưa thể khiến cho 
họ thoát khỏi nỗi thống khổ. 
Đại từ, thì khởi niệm khiến cho 
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chúng sanh được vui và tự mình 
cùng vui với cái vui của chúng 
sanh; đại bi, xót thương cho sự 
khổ não của chúng sanh và làm 
cho họ thoát khổ”.

Ngài lại phân từ bi thành ba 
tầng thứ: tiểu, trung, đại. 

Gọi là tiểu từ bi, tức chỉ khởi 
tâm vui cùng với cái vui của 
chúng sanh và muốn cho họ 
thoát khổ, như tâm từ, tâm bi 
trong từ bi hỷ xả bốn pháp vô 
lượng tâm của bậc Tiểu thừa. 
Gọi là đại từ bi, tức không chỉ 
khởi tâm vui cùng với cái vui 
của chúng sanh và khiến cho họ 
được thoát khổ, mà còn có khả 
năng làm cho họ thoát khổ được 
vui, như tâm đại từ bi của đức 
Phật nói trong mười tám pháp 
bất cộng. Tuy nhiên, đại từ bi 
và tiểu từ bi cũng chỉ là pháp 
tồn tại tương đối. Vì có tiểu mới 
hiển thị đại, cũng vậy không có 
đất bằng làm sao có núi cao? 
Như lòng từ bi của bậc Bồ-tát, 
đem so sánh với lòng từ bi của 
hạng phàm phu, bậc Thanh văn, 
Bích-chi Phật mà nói thì đó là 
đại từ bi; nếu đem sánh với lòng 
từ bi của đức Phật luận bàn thì 
đó chỉ là tiểu từ bi. Vì thế nên 
nói, tâm đại từ bi của bậc Bồ-tát 
gọi là đại chỉ là pháp giả danh, 
nếu đem sánh với lòng từ bi của 

bậc Thanh văn, Bích-chi Phật 
thì đó gọi là trung từ bi, chỉ có 
lòng từ bi của đức Phật mới là 
đại từ bi, là pháp chân thật, tối 
thắng.

Từ bi được phân biệt thành 
chúng sanh duyên, pháp duyên 
và vô duyên, lại phân làm đại, 
trung, tiểu. Như vậy, mối quan 
hệ của hai loại phân biệt này 
như thế nào? Loại trước là lấy 
từ bi sở duyên làm đối tượng để 
phân, loại sau là lấy hiệu quả và 
động cơ của từ bi trong các thí 
chủ để phán đoán. Hai loại phân 
biệt này, nếu đem chúng sanh 
duyên từ bi ra làm định nghĩa để 
khai ngộ tất cả đều là khổ, lòng 
từ bi được phát khởi do chúng 
sanh bình đẳng, là tiểu từ tiểu 
bi, tức lòng từ bi sơ khởi của 
phàm phu, Thanh văn, Bích-chi 
Phật và Bồ-tát; pháp duyên từ 
bi là khai ngộ lý vô ngã của các 
pháp mà khởi lòng từ bi, tức sự 
phát khởi lòng từ bi của các bậc 
A-la-hán, Bích-chi Phật và các 
Bồ-tát từ bậc sơ địa trở lên, đó 
là trung từ trung bi; vô duyên 
từ bi là đức Phật vì muốn cho 
chúng sanh đắc vô phân biệt trí 
mà khởi lòng từ bi bình đẳng, 
tức nói lòng từ bi của đức Phật 
là đại từ đại bi. Như vậy, tầng 
thứ và chủng loại của từ bi sẽ 
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được thống nhất. Về mặt sự mà 
nói, Bồ-tát Long Thọ trong Đại 
trí độ luận quyển 20 cũng đã nói 
về sự thống nhất của hai loại từ 
bi như vậy. 

IV. Tính thực tiễn của từ bi

Phật giáo dạy con người thực 
hiện “văn, tư, tu” không chỉ chú 
trọng đến lý luận, mà còn nhấn 
mạnh về tính thực tiễn. Bàn về 
từ bi có thể nói đây là một pháp 
môn có tính thống nhất giữa 
hiệu quả và động cơ. Cho nên, 
nói đến tính thực tiễn của từ bi 
liên quan đến hai vấn đề, đó là 
phạm vi và mức độ của từ bi. Về 
mức độ từ bi, từ sự phân loại và 
đẳng cấp của từ bi nói ở trên cho 
thấy vô duyên từ bi chính là từ 
bi ở mức độ cực cao. Những gì 
được gọi là vô duyên từ bi? 

Vô duyên từ bi tức là vô 
duyên đại từ và đồng thể đại bi. 
Vô duyên đại từ nghĩa là không 
lấy tình thân sơ cố cựu, tình 
huynh đệ bạn bè làm đối tượng 
đặc biệt mà phải đến với tất cả 
chúng sanh bằng tâm hỷ lạc phúc 
thiện. Nói cách khác, chúng ta 
nên đem đến cho chúng sanh vô 
lượng hỷ lạc phúc thiện bằng 
một tâm vô điều kiện, không có 
nguyên nhân, vô ý thức, v.v… 

Đặc điểm nổi bật của từ bi là 
cho chúng sanh sự hỷ lạc phúc 
thiện mà tâm không khởi một 
chút phân biệt, tuyệt đối bình 
đẳng với tất cả chúng sanh. Vì 
thế có thể nói, đó là tinh thần đại 
từ chí tôn chí thượng. 

Phật giáo cho rằng, các pháp 
là duyên khởi tính không. Vì 
vậy nói, trời đất cùng với cái ngã 
của chúng ta là nhất thể, vạn vật 
cũng đồng nhất với ngã, nhơn, 
trong bốn biển đều là huynh đệ. 
Cái ưu khổ của bạn chính là cái 
ưu khổ của tôi, cái ưu khổ của 
tôi cũng chính là cái ưu khổ của 
bạn; sự khoái lạc của bạn là sự 
khoái lạc của tôi, sự khoái lạc 
của tôi cũng là sự khoái lạc của 
bạn. Do vậy, chúng ta nên khởi 
tâm thương yêu, tâm thông cảm, 
tâm thương xót, tâm trắc ẩn cho 
đến loại trừ tất cả vô lượng khổ 
não của chúng sanh, như tinh 
thần đồng thể đại bi mà đức 
Phật đã nói ở trên để đến với sự 
khổ lạc của chúng sanh trong 
tinh thần đồng cảm đồng tâm, 
đồng thân nhất thể.

Đặc điểm của đồng thể đại 
bi là dùng tâm tuyệt đối bình 
đẳng, không phân biệt bỉ thử, 
tâm quảng đại vô tận, tâm như 
hư không, tâm đó đã trừ sạch 
tất cả ưu bi khổ não của chúng 
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sanh, cho nên gọi là vô tận đại 
bi. Vô tận có nghĩa là không còn 
có tâm nào rộng lớn hơn nữa. Vì 
vậy nói, vô tận đại bi là đại bi 
chí cao, chí thượng. Tóm lại, vô 
duyên đại từ và vô tận đại bi là 
lòng từ bi chí cao vô thượng. 
Tính vĩ đại của nó là xót thương 
người đời, có thể đồng cam cộng 
khổ cùng với họ, từ đó mà đạt 
đến mức độ “điều mình muốn 
tồn tại, thì cũng làm cho người 
khác được tồn tại, điều mình 
muốn đạt được thì cũng làm cho 
kẻ khác đạt được”.

Nói đến phạm vi của từ bi, 
chính là sự trải lòng từ bi rộng 
khắp thế gian. Đại trí độ luận 
quyển 27, ngài Long Thọ Bồ-
tát có ghi: “Lại nữa, tâm đại từ 
phổ khắp thập phương tam giới 
chúng sanh cho đến các loài 
côn trùng, trong cõi tam thiên 
đại thiên thế giới tâm không xa 
lìa các chúng sanh bị đọa vào 
ba đường ác. Nếu có người mỗi 
mỗi sự khổ của chúng sanh đều 
thay thế nhận chịu, khiến cho họ 
thoát khỏi nỗi thống khổ ưu bi, 
lấy cái vui của năm dục, cái vui 
của thiền định, cái vui tối thắng 
trong thế gian, tự mình cho họ, 
khiến cho chúng sanh được vừa 
lòng mãn nguyện”.

Tất nhiên từ bi phải được 

phát khởi trong phạm vi lớn 
nhất, từ mặt không gian cho 
đến thời gian, đó là trong thập 
phương tam giới và lục đạo tam 
thế. Thập phương là tứ phương, 
tứ duy, trên dưới; tam giới là 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới; 
tam thế là quá khứ, hiện tại, vị 
lai; lục đạo là thiên, nhơn, a-tu-
la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. 
Còn đối tượng sở duyên, đó là 
vô lượng vô biên vô số chúng 
sanh. Chúng sanh theo nghĩa 
hẹp như trước đã nhắc đến đó là 
sinh vật có tình thức.

Như vậy, phàm sanh vật 
trong giới tự nhiên đều là đối 
tượng của từ bi sở duyên. Có thể 
thấy, tư tưởng từ bi trong Phật 
giáo trên mặt lý luận, phàm là 
sanh vật tất phải hoàn toàn bảo 
vệ, cứu hộ sanh vật, duy trì bảo 
vệ sự tồn tại và phát triển triệt 
để, đây cũng là một loại đạo đức 
luân lý của thế giới loài người 
đối với sanh vật. Vì thế, Phật 
giáo mới chế đặt ra giới không 
sát sanh và phát nguyện phóng 
sanh. Không sát sanh là ngăn 
ngừa đoạn dứt sự sát hại, làm 
thương tổn đến sanh mạng của 
loài hữu tình. Do đó nên nói, 
phạm vi của từ bi đối với toàn 
thể động vật có tri giác, có tình 
cảm, có cảm thọ khổ vui.
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Căn cứ theo lập luận này, 
chúng ta sẽ gặp phải một số 
nghi vấn. Các loài động vật đối 
với nhân loại có hại, như đối với 
muỗi, chúng ta có nên phát khởi 
lòng từ bi? Căn cứ theo nghĩa 
gốc của từ bi, đương nhiên là 
chúng ta không nên giết. Nhưng 
không giết, có thể một ngày nào 
đó chúng sẽ lan tràn làm nguy 
hại đến sanh mạng của con 
người. Nếu chúng ta bắt giết 
hết, lại gây nguy hại cho sanh 
mạng của loài thạch sùng, vì sẽ 
không có muỗi để làm thức ăn 
cho chúng, vì theo nghiên cứu, 
thạch sùng là một loài côn trùng 
có ích lợi cho nhân loại, loài 
côn trùng có ích thì nên bảo vệ 
chúng. 

Từ lập luận trên mà nói, 
chúng ta phải nên như thế nào? 
Theo tinh thần Phật giáo đối với 
các pháp phải nên quyền xảo 
phương tiện, không nên rơi vào 
sở chấp nhị biên, nên hành theo 
lập trường trung đạo để không 
phá hoại, hủy diệt các sinh vật 
trong thế giới tự nhiên. Còn 
như việc phóng sanh, tức đem 
cá bắt được, chim hoặc các loài 
cầm thú săn được, thả chúng trở 
về với ao hồ, núi rừng, sơn dã, 
v.v… nơi sinh sống của chúng, 
để chúng được sống tự do tự tại 

trong môi trường sinh thái. Hiển 
nhiên đây là một loại bảo vệ cứu 
hộ các loài sanh vật, đặc biệt đó 
còn là một phương pháp tích 
cực biết bảo vệ trân quý loài 
cầm súc. 

Tóm lại, tinh thần từ bi trong 
Phật giáo là một cử chỉ tốt lành, 
biết hy sinh lợi ích cá nhân để 
bảo vệ lợi ích mọi loài, là biểu 
trưng cho sự nghiệp cứu tế 
chúng sanh. Nếu mở rộng tinh 
thần này từ một nhà, một thôn, 
một nước, đến toàn nhân loại, 
mọi người đều biết thương yêu 
nhau, hỗ trợ cho nhau, đoàn kết 
cùng nhau phấn đấu, khắc phục 
khó khăn, cùng nhau sáng tạo 
ra tài sản, cùng nhau đi đến con 
đường tiến hóa làm phong phú 
cho cuộc sống nhân sanh; như 
vậy thế giới hòa bình ổn định, 
tinh thần hữu nghị giữa các nước 
sẽ ngày một phát triển. Nếu tinh 
thần này phát triển đến thế giới 
tự nhiên, xây dựng một thế giới 
an lành, vạn vật sống trong tinh 
thần vô úy thì Tịnh độ có thể 
được thiết lập ngay trong hiện 
tại, trên mảnh đất này.■
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SƠ  C H U YỂN  P H Á P  L U Â N
tứ  đế ,  t hập  nh ị  nhân  duy ên
Phật giáo bách khoa toàn thư, Giáo nghĩa quyển
Hán ngữ: Lại Vĩnh Hải chủ biên
Việt dịch: Pháp Hiền cư sỹ

DIỆT ĐẾ
Diệt đế cũng gọi là Diệt 

thánh đế, hoặc gọi là Tác khổ 
thánh đế. Diệt đế là mục tiêu 
tối chung cho việc tu hành Phật 
giáo. Diệt, tức là diệt trừ triệt 
để, thiêu đốt sạch, diệt tận, tức 
là diệt trừ rốt ráo gốc rễ của các 
loại phiền não và đau khổ, đạt 
đến một trạng thái được Phật 
giáo gọi là bất sinh bất diệt, một 
cảnh giới tinh thần lý tưởng của 
tự do và giải thoát. Phật giáo 
cho rằng, cái cảnh giới lý tưởng 
như vậy hẳn nhiên là hoàn toàn 
không có bất cứ sự trói buộc 
nào của khổ đau và phiền não, 
an trụ trong cảnh giới tinh thần 
với trạng thái tịch tịnh mãi 
mãi. Một cảnh giới như vậy, 

(tiếp theo)

các tông phái Phật giáo đều có 
các liễu giải khác nhau, có tông 
phái gọi đó là “Niết-bàn”, có 
tông gọi là “Trạch diệt vô vi”. 
Lại có người cho rằng, sự diệt 
tận của khổ, tập, tức là diệt đế, 
cũng có người cho rằng, sự diệt 
tận của “Hoặc” là diệt đế, v.v...

Diệt đế có 4 hành tướng: 
Diệt tướng, tịnh tướng, diệu 
tướng và ly tướng. Diệt tướng 
chính là tận diệt nguyên nhân 
dẫn đến phiền não, lưu chuyển 
sinh tử. Tịnh tướng chính là đắc 
ly [được cắt dứt] các sự khổ bị 
ngũ thủ uẩn tướng bất tịnh nắm 
chặt. Diệu tướng là cắt dứt các 
phiền não còn sót lại, lấy trạng 
thái lạc tịnh chân thật bẩm sinh 
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làm tự thể, do vậy gọi là Diệu 
tướng. Ly tướng là nói diệt đế 
đã tách rời hẳn các phiền não 
mà đắc đại an ẩn. Câu-xá-luận 
dạy: Khi nói bốn hành tướng 
của diệt đế, là nói vì các uẩn 
đã tận, nên gọi là diệt; các mồi 
lửa của tham, sân, si đã tắt nên 
gọi là tịnh; chẳng còn các nhiễu 
loạn của mọi loại phiền não nên 
gọi là diệu; tách ly hẳn các loại 
tai họa nên gọi là ly.
ĐẠO ĐẾ
Đạo đế còn được mệnh danh 

là Đạo thánh đế, Khổ diệt đạo 
đế. Đạo là lộ trình đưa vào đạo, 
ý nghĩa này có thể dễ thông 
hiểu. Đạo đế chỉ cho sự bứt rời 
khỏi các loại trói buộc của “khổ 
đế” và “tập đế”, chỉ cho chúng 
sanh phương pháp tu hành và 
đạo lộ thực tiễn mà cái cứu 
cánh sẽ đạt được chính là “Diệt 
đế”. Đạo đế là con đường, là 
lộ trình đạt đến cảnh giới tinh 
thần lý tưởng tịch tịnh vừa mới 
đề cập. Câu-xá-luận, quyển thứ 
25, thuyết: “Đạo nghĩa là gì 
[ý nghĩa của lộ trình đưa vào 
là gì]? Đó là lộ trình đưa đến 
Niết-bàn. Nương trên [thừa 
Niết-bàn đạo] lộ trình này, có 
thể đi đến cảnh giới Niết-bàn.” 

Có rất nhiều phương pháp và lộ 
trình, chúng thường được chỉ 
riêng cho Bát chánh đạo, hoặc 
là Bát thánh đạo, Bát chi chánh 
đạo, v.v... Ý nghĩa của những 
phạm trù này: “Tám loại đạo 
trình và phương pháp tu hành 
chính xác hướng đến thế giới 
của bờ bên kia một cách thông 
thoáng”, đó là:

1) Chánh kiến, chỉ đến nhận 
thức và lý giải có tính chính xác 
toàn diện về “chân lý” được 
Phật giáo tuyên thuyết.

2) Chánh tư duy, tiến hành 
tư duy nhận thức chính xác đối 
với giáo nghĩa Phật giáo về “Tứ 
đế”.

3) Chánh ngữ, hoàn toàn 
không nói nghịch lại với sự 
thật, nghịch lại với giáo lý giáo 
nghĩa của Phật giáo, lời nói 
không dựa trên vọng tưởng.

4) Chánh nghiệp, mọi thứ 
hành vi phải phù hợp với yêu 
cầu của giáo nghĩa, chẳng hạn 
không sát sinh, không trộm 
cướp...

5) Chánh mệnh, là sống đời 
chân chánh phù hợp giáo nghĩa, 
duy trì huệ mạng, nghiêm giữ 
giáo quy, thanh tịnh ba nghiệp 
thân, khẩu, ý, thọ dụng vật thực 
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thường ngày vừa đủ theo chánh 
pháp.

6) Chánh tinh tấn, trạng thái 
tinh thần không lười biếng, gắn 
chặt đời mình theo yêu cầu tu 
hành của Phật giáo một cách 
tương tục.

7) Chánh niệm, trạng thái 
quán niệm tư duy chính xác, 
duy trì một cách trong sáng 
giáo lý, giáo nghĩa Phật giáo. 
Thấy như thật bản chất và hình 
thái tất cả pháp.

8) Chánh định, gắn chặt tâm 
thức mình theo yêu cầu của 
Phật giáo, tập trung tinh thần, 
khiến cho tâm thức chuyên chú 
vào một cảnh giới nào đó nhằm 
thể ngộ chân lý của Phật giáo.

Tóm lại, Bát chánh đạo là 
những luật định ứng dụng cho 
cả thân và tâm. Bát chánh đạo 
muốn chúng ta tiếp nhận và 
phản ảnh như thật bản thân 
của giáo pháp ấy qua cuộc 
sống và tư duy của mình-Tiến 
hành rèn luyện thân tâm theo 
đúng chánh pháp. Bất cứ ngôn 
hạnh nào cũng đều phải tùy 
thuận với giáo lý giáo nghĩa, 
thông qua sự tu tập thực tiễn 
như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ 
đạt đến cảnh giới tinh thần tối 

thượng mà đức Phật đã tuyên 
dạy. Người ta dùng Bát chánh 
đạo làm nội dung căn bản của 
Đạo đế, điều này đã được giảng 
dạy toàn diện trong bốn bộ A-
hàm và cũng đã được phổ biến 
trong các kinh luận khác nữa. 
Ngoài Bát chánh đạo ra, trong 
những kinh luận như: Thành 
thật luận, Đại trí độ luận, Tứ 
đế kinh luận đều có giảng rộng 
ra theo hướng vĩ mô: 37 phẩm 
trợ đạo, hoặc là 37 giác chi. 37 
đạo phẩm này gốm có Tứ niệm 
trụ, tứ chánh cần, tứ thần túc, 
ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, 
bát thánh đạo.

Bốn hành tướng của Đạo là 
đạo tướng, như tướng, hành 
tướng và xuất tướng. Đạo 
tướng là thuyết minh Thánh 
đạo cùng với hành tích của 
các bậc Thánh giả đã kinh qua 
sự chứng đắc lộ trình đưa đến 
vô thượng Chánh giác, do đó, 
được gọi là Đạo. Như tướng là 
nói đến Đạo đế, khởi tu như lý 
như thật, đối trị các phiền não, 
nên gọi là Như tướng. Hành 
tướng là nói tu hành Đạo đế 
khiến cho tâm thức phàm phu 
được rời khỏi vĩnh viễn các 
điên đảo bám dính trong tâm 
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thức của mình để chứng thật 
Bồ-đề. Xuất tướng, là nói đến 
công phu tu hành Đạo đế, cho 
phép hành giả tách ly phiền não 
sinh tử, vĩnh viễn từ bỏ “hoặc 
nghiệp”, đắc cứu cánh Niết-
bàn, thế nên, ở đây mệnh danh 
là Xuất tướng.

Tứ thánh đế - khổ, tập, diệt, 
đạo - như vừa nói đến, cho biết, 
trong mỗi một Đế, lại có bốn 
hành tướng, cộng lại ta có được 
chùm Tứ đế 16 hành tướng. 
Phật giáo cho rằng, chùm Tứ đế 
16 hành tướng này cộng thông 
với tất cả pháp thế gian và xuất 
thế gian.

Khảo sát Tứ đế - khổ, tập, 
diệt, đạo - theo quan hệ nhân 
quả, ta thấy chúng gồm có hai 
đặc tính: Đặc tính thứ nhất là 
nhân quả thế gian, tức là lấy 
Khổ làm quả, Tập làm nhân; 
đặc tính thứ hai là nhân quả 
xuất thế gian, lấy Diệt làm quả, 
Đạo làm nhân. Phật giáo cho 
rằng, chúng sinh phần nhiều 
ở thế gian đều nổi lên và chìm 
xuống [ngụp lặn] trong phiền 
não vô tận với bao niềm khổ 
đau sinh, già, bệnh, chết. Đây 
là quả khổ. Và Tập là sự chiêu 
vời nhân của quả khổ. Nếu như 

chúng sinh có thể trừ diệt đuợc 
các loại phiền não cõi trần, giải 
thoát quả khổ sinh tử luân hồi 
của cõi ấy, tức là thành tựu quả 
vị xuất thế gian vĩnh viễn tịch 
tịnh, cũng tức là đạt đến cảnh 
giới Diệt đế vậy. Bởi vì tu hành 
Đạo đế là lộ trình duy nhất đạt 
đến quả vị xuất thế gian này, 
do vậy “Đạo” là nhân cho xuất 
thế gian. Phật giáo cho rằng, do 
nhân mà đắc quả, cầu quả thì 
tìm nhân và chỉ có như vậy mới 
có thể liễu giải và nắm bắt chính 
xác cách giải thoát khổ đau với 
lại quả khổ phiền não hiện đời, 
và chỉ có như vậy mới có thể 
đạt được lộ trình đưa đến Niết-
bàn mãi mãi không còn phiền 
lụy trói buộc thân tâm nữa.

Theo truyền thuyết, sau khi 
đức Phật Thích-ca thành đạo 
dưới cội Bồ-đề, Ngài đã thuyết 
pháp lần đầu tiên tại ngoại thành 
Ba-la-nại, nơi vườn Lộc-dã cho 
những thị giả trước đây theo 
Ngài - năm anh em Kiều-trần-
như. Ở đây, pháp được thuyết 
chính là diệu lý Tứ đế, và khiến 
cho họ quán sát nhân quả thế 
gian với xuất thế gian. Sau khi 
nghe đức Phật thuyết giảng bốn 
chân lý nhiệm màu như vậy, 
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năm anh em Kiều-trần-như đều 
tín phục, y pháp tu hành, liền 
đắc giải thoát, chứng A-la-hán 
quả. Theo kinh Phật ghi lại, 
đức Phật Thích-ca sơ chuyển 
pháp luân1 tại vườn Lộc-dã, 
khi Ngài giảng dạy lý Tứ đế, 
tùy theo căn tính sai biệt của 
Tăng chúng, mà Ngài đã giảng 
đến ba lần giáo pháp này. Dựa 
vào dịch bản Tam chuyển pháp 
luân kinh của Đường Nghĩa 
Tịnh (sư Nghĩa Tịnh đời nhà 
Đường), ban đầu khi đức Thích-
ca thuyết Tứ đế, Ngài luôn đặt 
trọng tâm vào việc làm sáng tỏ 
mỗi một pháp trong chuỗi Tứ đế 
này như thế nào, nghĩa là, đây 
là Khổ đế, đây là Tập đế, đây 
là Diệt đế, đây là Đạo đế. Cái 
yêu cầu là làm sao chúng đệ tử 
ghi nhớ được chân lý ấy, do đó 
lần thuyết pháp thứ nhất vế Tứ 
đế được xưng là “Thị chuyển”, 
hoặc “Thị tướng chuyển”. Khi 
giảng pháp ấy lần thứ hai, Ngài 
đặt trọng tâm vào sự khuyến 
đạo, chỉ ra pháp môn tu tập Tứ 
đế cốt ở ý nghĩa trong thực tiễn 
tu hành mang tính Phật giáo 
hoàn chỉnh. Ngài nhấn mạnh 
đến Khổ đế “ưng tri” (phải nên 
biết), Tập đế “ưng đoạn” (cần 

phải chấm dứt), Diệt đế “ưng 
chứng” (phải nên chứng đắc), 
Đạo đế “ưng tu” (cần phải tu 
tập thực hành). Lần này được 
gọi tên là “khuyến chuyển” 
hoặc “khuyến tướng chuyển”. 
Lần thứ ba, Ngài nói đến chính 
mình đã thể nghiệm tu hành và 
cảnh giới mà mình đã đạt đến, 
để minh chứng là Ngài đã tự 
mình đạt đến cứu cánh của việc 
tu hành như thế nào, và nhấn 
mạnh đối với Khổ đế “tự tri”, 
Tập đế “tự đoạn”, Diệt đế “tự 
chứng”, Đạo đế “tự tu”. Lần này 
được gọi là “chứng chuyển” 
hoặc “chứng tướng chuyển”. 
Đức Phật tùy theo căn tính bất 
đồng của Tăng chúng mà giảng 
lại lần thứ ba pháp Tứ đế, trong 
Phật giáo gọi lần này là “Tam 
chuyển pháp luân” - Bánh 
xe pháp được chuyển ba lần. 
Câu-xá luận nói rằng: “Bánh 
xe pháp  được Phật chuyển ba 
lần, mỗi lần chuyển pháp, Ngài 
tùy theo bốn phương diện: 
quan điểm, nhận thức, trí tuệ 
và giải ngộ [của thánh chúng] 
mà giảng rộng ra, bốn khía 
cạnh này gọi là Tứ hành tướng 
và ba lần chuyển pháp cộng lại 
thành 12 hành tướng”. Phật 
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giáo cho rằng, giáo pháp Tứ đế 
là pháp môn trung tâm tu hành 
của chúng đệ tử Thanh văn, và 
cũng là nền tảng của tất cả Phật 
pháp, do đó nó hoàn toàn được 
tôn quý. 

Những lộ trình mang thông 
điệp giác ngộ - 37 đạo phẩm.

Đạo phẩm, còn gọi là giác 
chi hay bồ-đề phần. Ở đây, 
nguyên nghĩa của “đạo” là lộ 
trình, bởi vì lộ trình này hoàn 
toàn hướng đến nơi có đích 
điểm rõ ràng, do vậy, cái gọi 
là đạo phẩm được hiểu như là 
tính thông đạt. Hơn thế, Đạo 
hàm ngôn cho chân lý, cho đạo 
lý nữa, trong Phật giáo cái đạo 
lý, cái chân lý này, nói đến lãnh 
vực tâm thức tối cao của Phật 
giáo, đây là một trạng thái được 
Phật giáo gọi là “trí tuệ tối cao”, 
tức là “giác”, hay “giác ngộ” 
hoặc “bồ-đề”. Lộ trình này 
chính là chỉ cho phương pháp 
tu hành hướng đến trọn vẹn trí 
tuệ ưu việt của Phật giáo, hoặc 
có nghĩa là đạo trình ấy có thể 
dẫn ta đi về hướng cảnh giới 
tinh thần tối cao của tôn giáo 
này vậy. Ở đây, “phẩm” hoặc là 
“chi” hay “phần” như vừa nêu, 
tất cả đều có ý nghĩa là phẩm 

loại, tức là chủng loại tu hành 
có phẩm chất đưa tới toàn giác 
hay là chủng loại tu hành có 
tính thù thắng nhất. Như trong 
bản văn (Pháp giới thứ loại) 
giải thích rằng, Đạo nghĩa là 
năng thông, phẩm có nghĩa là 
phẩm loại. Cộng 37 đạo phẩm 
lại, ta có 37  loại phương pháp 
tu hành kết tinh nhất thể hoàn 
toàn hướng đến cảnh giới trí 
tuệ ấy.

Trong điển tịch Phật giáo, 
37 đạo phẩm còn được mệnh 
danh là 37 giác chi, 37 bồ-đề 
phần, hoặc là 37 pháp trợ đạo, 
dù gọi là gì thì ý nghĩa của 
chúng đều giống nhau. Đạo 
Phật cho rằng, nếu ta từng bước 
dựa vào phương pháp tu hành 
37 phẩm trợ đạo này, và y theo 
đó tu hành, tức là ta có thể nắm 
bắt trí bồ-đề đã được Phật giáo 
tuyên thuyết và chứng đắc tuệ 
vô thượng vậy.

Phương pháp tu hành 37 loại 
trợ đạo ấy còn có thể quy kết 
thành bảy yếu tố vĩ đại, người 
ta gọi là “bảy khoa - bảy bộ 
môn”. Bảy bộ môn này là: Tứ 
niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần 
túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
chi và bát chánh đạo.
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Lược đồ cụ thể hóa bảy 
phẩm loại ấy như sau:

Tứ niệm xứ: Thân niệm xứ, 
thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp 
niệm xứ.

Tứ chánh cần: Cái ác đã 
sinh, khiến đoạn trừ vĩnh viễn; 
cái ác chưa sinh, khiến cho 
không sinh. Pháp thiện chưa 
sinh, khiến cho sinh khởi; thiện 
pháp đã sinh, khiến cho tăng 
trưởng.

Tứ thần túc: Dục thần túc, 
cần thần túc, tâm thần túc, quán 
thần túc.

Ngũ căn: Tín căn, cần căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn.

Ngũ lực: Tín lực, cần lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực.

Thất giác chi: Niệm giác 
chi, trạch pháp giác chi, tinh 
tấn giác chi, hỷ giác chi. khinh 
an giác chi, định giác chi, xả 
giác chi.

Bát chánh đạo: Chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định.

Tứ niệm xứ
Tứ niệm xứ hay còn gọi là 

Tứ niệm trú, Tứ niệm trụ. Đây 
là một bộ môn trong 37 đạo 
phẩm, bởi vì khi tu tập Tứ niệm 

xứ, hành giả cần lấy bản thân 
làm đối tượng sở duyên hay là 
đối tượng để tạo nên nhận thức, 
cho nên người ta đem bốn loại 
này quy thành một loại. Cái gọi 
là “niệm xứ” hoặc “niệm trú”, 
tức là chỉ cho hành giả đưa tâm 
thức mình tập trung vào một 
đối tượng hay một cảnh giới, 
trong trạng thái tập trung tinh 
thần [thiền định] như vậy, hành 
giả quan sát sự vật hoàn toàn sở 
y trên phương pháp nhận thức 
của Phật giáo.

Cụ thể, Tứ niệm xứ là: 1/ 
Thân niệm xứ, 2/ Thọ (thụ) 
niệm xứ, 3/ Tâm niệm xứ, 4/ 
Pháp niệm xứ.

Thân niệm xứ là nói về trạng 
thái “quán thân bất tịnh - xem 
thân này vốn là dơ bẩn”. Hành 
giả ở trong trạng thái thiền 
định [chuyên chú tập trung tinh 
thần], quan sát sắc thân [cơ thể 
vật lý] được chúng sinh đang 
bẩm thụ, đều là vật thể và các 
dữ kiện dơ bẩn cấu thành mà 
thôi, nhân đó mà hành giả sinh 
tâm nhàm chán xa rời.

Thọ niệm xứ, chỉ cho khi 
hành giả tu tập, xét thấy “thọ” 
là khổ. “Thọ” có nghĩa là nhận 
lãnh, và cảm thụ. Thọ niệm xứ 



TẬP SAN PHÁP LUÂN  55

TƯ TƯỞNG ☸

tức là khi hành giả tu tập cần 
hiểu rằng, các loại cảm giác khổ 
vui trên mặt tình cảm và tâm lý 
của chúng sinh [kể cả bản thân 
mình] đều là thống khổ. Cảm 
giác về khổ làm nên khổ, tự 
chẳng nên tin, thế thì, cảm giác 
về lạc có phải cũng thành khổ 
vậy thôi? Do đó, Phật giáo cho 
rằng, sự đời vốn vô thường, cái 
cảm giác về lạc lại càng ngắn 
hạn, chẳng được bền lâu, bởi vì 
sự vật nào mà ở trong tình trạng 
biến thiên sinh diệt thì sự vật ấy 
đều là hiện thân của khổ, cho 
nên cảm thọ khổ [khổ thọ] thì 
thành khổ, cảm thọ vui [lạc thọ] 
cũng làm thành khổ.

Tâm niệm xứ là hành giả khi 
tu tập cần thấy rõ tâm thức [là] 
vô thường, tức là tâm thức của 
chúng sinh thời thời khắc khắc 
đều ở trong trạng thái sinh diệt 
liên tục, không thể nào yên trụ 
[thường trụ] một cách thật sự. 
Vì vậy, tâm niệm xứ được gọi 
là tâm vô thường.

Pháp niệm xứ là khi hành 
giả tu tập cần phải quan sát 
pháp vô ngã. Cái gọi là “ngã” 
mà chúng ta hay nói đến, tức là 
chỉ cho cảm tính của mình về 
một cái gì đó luôn luôn tự hữu 

chi phối bản thân. Phật giáo 
cho rằng, vạn vật và muôn sự 
trên thế gian, nghĩa là, cái mà 
Phật giáo gọi là “chư pháp”, 
đều do duyên sinh, nếu tách ly 
khỏi nhân duyên thì không có gì 
là tồn tại, thế thì các pháp đều 
nằm dưới sự chi phối duy nhất 
của vô thường thôi. Vạn vật là 
như vậy, thì chúng sinh cũng 
như vậy, chúng sinh hình thành 
do năm uẩn, tách khỏi năm uẩn 
này, thì cũng không có sự tồn 
tại của bất cứ chúng sinh nào. 
Do đó, chúng sinh hoàn toàn 
không có tánh chất tự tại, tự 
chủ gì cả. Vì vậy, trong khi tu 
tập, hành giả nên quán pháp vô 
ngã, nắm bắt được tính vô ngã 
của các pháp, thì hành giả liền 
giải thoát khỏi các ảo tưởng về 
cái gọi là ngã thường hằng bất 
biến, mà cái ảo tưởng đó lại là 
nguyên nhân duy nhất gây ra 
đau khổ cho chúng sinh. 

Luận Đại trí độ, quyển 19 
dạy: “Vì chúng sinh điên đảo 
loạn tâm đa niệm, bám luyến 
cái cảm thọ về thân mình, trong 
tâm pháp loạn cuồng ấy khởi 
thành tà hạnh. Do vậy, [Phật] 
thuyết pháp tu Tứ niệm xứ”. 
Nghĩa là, chúng sinh lấy cái 
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tâm thức loạn động của mình 
xem trọng tự thân, bám chấp 
thân này là lạc, từ đó sản sinh 
biết bao quan điểm sai lầm, vì 
thương sót quần sinh, nên Phật 
giáo dạy pháp tu Tứ niệm xứ.

Pháp tu Tứ niệm xứ là lấy 
thân làm đối tượng sở duyên, từ 
đó, Phật giáo cho rằng, hầu như 
tất cả chúng sinh đều vì vọng 
chấp loạn cuồng, chỗ sai lầm 
của họ là lấy “thân” làm “tịnh”, 
lấy “khổ” làm “vui”, nhận “vô 
thường” làm “thường”, ở trong 
“vô ngã” mà cho là “ngã”. Phật 
giáo dạy rằng, chúng sinh xem 
thế gian là “thường, lạc, ngã, 
tịnh”, cái quan điểm ấy là một 
loại nhận thức điên đảo hư dối, 
do nhận thức sai lầm như thế 
mà sinh ra biết bao tâm lý tham 
ái... đẩy chúng sinh vào cõi 
trầm luân. Mục đích mà Phật 
giáo yêu cầu ta tu hành pháp 
Tứ niệm xứ chính là để chúng 
ta diệt trừ cái nhận thức mê 
loạn ấy. Từ đấy ta sẽ bước lên 
lộ trình tri kiến chính xác của 
Phật giáo về thế giới sự vật và 
quan sát vũ trụ này đúng như 
Phật dạy.

Hơn thế, khi tu hành Tứ 
niệm xứ, hành giả cũng có thể 

kết hợp với sự hiểu biết về “Tứ 
đế” để tiến hành tu tập. Chẳng 
hạn, khi tu tập pháp Thân niệm 
xứ, ta có thể kết hợp với Khổ 
đế, nhờ vậy mà ta nhận thức 
được sắc thân sở hữu này là do 
bản chất của khổ đau hiển hiện 
mà thôi; khi tu tập Thọ niệm 
xứ có thể kết hợp với Tập đế; 
khi tu Tâm niệm xứ kết hợp với 
Diệt đế; và khi tu Pháp niệm xứ 
ta có thể kết hợp với Đạo đế. 
Và khi kết hợp như vậy, ta sẽ dễ 
dàng lý giải được nguyên ủy tà 
kiến của tâm và sự dơ bẩn của 
thân mình.

Căn cứ vào bản văn Pháp 
môn danh nghĩa tập, thì Đại 
thừa và Tiểu thừa khi giải thích 
về Tứ niệm xứ có khác biệt 
đôi phần. Một vài học phái 
Đại thừa lý giải về Tứ niệm xứ 
rằng, quán thân như hư không, 
quán thọ nội ngoại không [quán 
sở duyên và năng duyên đều vô 
tự tánh], quán tâm chỉ toàn là 
giả danh hay chỉ là do tên gọi 
của tâm mà thôi, quán các pháp 
thiện và ác đều bất khả đắc, 
nghĩa là chúng vận hành do hư 
cấu, nên ta không thể nào nắm 
bắt được.

(còn tiếp)
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Chú thích:
1. Sơ Chuyển Pháp Luân (The First 
Turning Of The Wheel of Dharma)
“Theo kinh văn nói về Lần chuyển 
Pháp luân thứ nhất, khi đức Phật dạy 
Tứ đế, Ngài đã dạy chúng trong ngữ 
thể chứa ba yếu tố: bản chất của chính 
Tứ đế, hiệu quả của chúng và sự toàn 
đắc. Yếu tố thứ nhất, bản chất của 
những sự thật cá biệt. Yếu tố thứ hai, 
giải thích tầm quan trọng mà hành 
giả cần phải lãnh hội ý nghĩa đặc 
trưng của mỗi một đế: Cụ thể là, khổ 
đau phải nhận ra, và nguồn gốc của 
nó phải được loại trừ, dứt khổ được 
thành tựu và thực chứng lộ trình dứt 
khổ (Diệt đế). Nội dung của ba yếu tố 
này, đức Phật giảng dạy cứu cánh Tứ 
đế hay là sự toàn đắc - Nghĩa là, nhận 
biết khổ đau toàn diện, chặt đứt toàn 
diện khổ đau, thực hiện toàn diện sự 
dừng dứt khổ đau, và thành tựu trọn 
vẹn lộ trình dừng dứt”. (According to 
the sutra the  rst turning, when the 
Buddha taught the Four Noble Truths, 
he taught them within the context of 
three factors: the nature of the truths 
themselves... the completed actual-
ization of the path to cessation).
Lần Chuyển Pháp thứ hai: Tánh 
Không luận (The Second Turning)
Trong lần chuyển pháp luân thứ hai 
ở vườn Lộc-dã, đức Phật đã dạy tạng 
kinh Bát-nhã (Prajñāpāramitā). Bộ 
kinh này được biết như là một trong 

những bản kinh thuyết về trí tuệ... 
Ở đây, chân lý thứ ba, diệt đế, được 
giảng dạy, có được độ sâu và sự phức 
tạp hơn bao giờ hết. Nói chung, không 
giống như lần chuyển pháp luân thứ 
nhất, giáo nghĩa của lần này vào sâu 
chi tiết nhất về tự tánh của Diệt đế, 
đi sâu vào hành tướng của chân lý 
này, v.v... (In the second turning, dis-
cussion of the third Noble truth, true 
cessation, acquires greater profundity 
and complexity. Unlike the sutras be-
longing to the  rst turning, the teach-
ings of the second turning go into 
great detail on the nature of cessation 
in general, its speci c characteristics, 
and so forth).
Lần Chuyển Pháp Thứ Ba - Phật Tính 
(The Third Turning: Buddha-Nature)
Lần chuyển pháp thứ ba này được 
trình bày trong nhiều bản kinh khác 
biệt, quan trọng hơn hết là bản Như 
lai tạng kinh (Tathāgatagarbhasūtra) 
mô tả trong tự thể chúng ta có tiềm 
năng giác ngộ: Yếu tánh đạt được giác 
ngộ hay Phật tánh của chúng ta. Bản 
kinh này thật sự là nguồn sinh xuất 
tạng kệ tung của Bồ-tát Long Thọ, và 
cũng là nguồn của Di-lặc tạng, tức là 
bản kinh Đại thừa tối thượng mật chú 
luận (Mahāyāna-uttaratantraśāstra). 
(The world of Tibetan Buddhism / 
DALAI LAMA) N.D.
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Visākhā là con gái nhà triệu 
phú Dhananjaya, rất giàu lòng 
quảng đại và cũng có tâm đạo 
nhiệt thành. Khi mới lên bảy, 
ông ngoại cô là triệu phú Men-
kada đã bảo cô tập trung 500 tớ 
gái, 500 thị nữ với 500 cỗ xe 
đi đón đức Phật nhân dịp Ngài 
đến viếng Bhaddiya, quê cô, 
trong vương quốc Anga. Vui vẻ 
vâng lời, cô đã tiếp đón, đảnh 
lễ đức Phật rồi cung kính ngồi 
sang một bên. Sau khi nghe 
đức Phật thuyết pháp, cô đắc 
quả Tu-đà-hoàn.

D I Ệ U  Q U A N G

vị nữ đại hộ pháp thời đức Phật

Lúc ở tuổi mười lăm, cô đã 
có được sức mạnh như đàn ông, 
vẻ mỹ miều, duyên dáng của 
thiếu nữ và trí tuệ hơn người, 
sáng suốt trong việc thế gian 
cũng như trong phạm vi tinh 
thần, đạo đức. Cô được các vị 
Bà-la-môn chọn làm người vợ 

lý tưởng cho vị thầy trẻ tuổi của 
mình, thầy Punnavaddhana, 
con triệu phú Migara. Lễ cưới 
cử hành long trọng. Ngoài của 
hồi môn, người cha sáng suốt 
còn dạy cô những điều sau:
1 - Không đem lửa trong nhà ra 

ngoài ngõ.
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2 - Không đem lửa ở ngoài vào 
nhà.

3 - Chỉ cho đến những người 
biết cho.

4 - Không cho đến những người 
không biết cho.

5 - Cho đến cả hai, những người 
biết cho và những người 
không biết cho.

6 - Ngồi một cách an vui.
7 - Ăn một cách an vui.
8 - Ngủ một cách an vui.
9 - Coi chừng lửa.
10- Tôn trọng các vị trời trong 

nhà.
 Các điều ấy có nghĩa là:

1.- Không nên nói xấu chồng và 
cha mẹ chồng với người ngoài. 
Cũng không đem chuyện xấu 
bên nhà chồng thuật lại với 
người ngoài.
2.- Không nên nghe lời tường 
thuật hay những câu chuyện 
của người khác.
3.- Đồ trong nhà chỉ nên cho 
những người nào mượn rồi trả 
lại.
4.- Không nên cho những người 
mượn đồ mà không trả lại.
5.- Phải giúp đỡ những người 
nghèo khó, dù họ có trả lại 
được hay không.
6.- Phải ngồi đúng chỗ thích 

nghi.
7.- Trước khi ăn phải coi có dọn 
đủ cơm cho cha mẹ chồng và 
cho chồng hay chưa. Cũng phải 
coi chừng người nhà có được 
chăm sóc đầy đủ chưa.
8.- Trước khi đi ngủ phải quan 
sát nhà cửa, xem người nhà đã 
làm xong việc chưa, cha mẹ 
chồng đã đi ngủ chưa.
9.- Phải xem chồng và cha mẹ 
chồng như lửa. Mỗi khi làm 
việc với chồng và cha mẹ chồng 
phải hết sức thận trọng như khi 
làm việc với lửa.
10.- Chồng và cha mẹ chồng 
phải được coi như những vị trời 
trong nhà.

Tình thương của Visākhā 
bao trùm đến cả loài thú. Một 
đêm, hay tin con ngựa cái ở 
vườn sau sắp đẻ, cô tức khắc 
cùng các nô tỳ đốt đuốc ra tận 
chuồng và hết lòng chăm sóc 
ngựa cho đến khi nó đẻ xong 
mới vào nhà đi ngủ.

Ngày nọ, ông cha chồng 
đang ngồi ăn một món cháo 
rất ngon. Ngay lúc ấy có một 
vị Tỳ-kheo vào nhà khất thực. 
Visākhā đứng sang một bên 
để cha chồng trông thấy nhà 
sư. Thấy cha chồng làm lơ, 
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Visākhā bạch với vị Tỳ-kheo: 
“Bạch sư, thỉnh sư qua nhà 
khác. Cha chồng tôi đang dùng 
những món ăn thiu”. Tức giận, 
cha chồng truyền gia đinh đuổi 
Visākhā ra khỏi nhà.

Visākhā lễ phép thưa:
- Không phải cha đem con về 

như người mua nô lệ. Trong lúc 
cha mẹ còn sanh tiền, con gái 
không thể bỏ nhà chồng ra đi 
như vậy. Xin cha cho mời tám 
người trong thân tộc đến xét xử 
xem con có lỗi hay không?

Nhà triệu phú chấp thuận lời 
đề nghị hữu lý ấy, cho mời tám 
vị thân nhân kia lại phân trần:

- Nhân một ngày lễ, tôi đang 
ngồi ăn cháo nấu với sữa đựng 
trong một cái chén vàng mà 
con dâu tôi nói tôi ăn đồ không 
sạch. Xin các vị vạch lỗi nó và 
đuổi nó ra khỏi nhà.

Visākhā giải thích:
- Tôi không nói đúng hẳn 

như vậy. Lúc cha chồng tôi dùng 
cháo thì có một vị Tỳ-kheo đến 
khất thực. Cha chồng tôi thấy 
mà làm ngơ. Tôi nghĩ bụng cha 
không làm được điều thiện nào 
trong hiện tại mà chỉ thọ hưởng 
phước báu đã tạo trong quá khứ 
nên tôi đã bạch với vị Tỳ-kheo 

là: “Bạch sư, thỉnh sư qua nhà 
khác. Cha chồng tôi đang dùng 
những món ăn thiu”.

Mọi người nhìn nhận 
Visākhā không có lỗi. Ông 
cha chồng cũng đồng ý nhưng 
chưa hết giận, bắt tội cô giữa 
đêm khuya mà đi ra sau vườn. 
Một lần nữa, Visākhā giải thích 
vì sao cô làm vậy. Chưa chịu 
ngừng, ông cha chồng bắt qua 
chuyện cô học 10 điều trước 
khi về nhà chồng, lấy ví dụ 
“Không đem lửa trong nhà ra 
ngoài ngõ” là không được sống 
với láng giềng khi họ cần mồi 
lửa. Nhân cơ hội, Visākhā giải 
thích rành rẽ từng điều và sau 
khi đã chứng minh mình không 
có lỗi, cô tỏ ý muốn ra đi theo 
lời cha chồng đuổi.

Nhà triệu phú đổi hẳn thái 
độ, xin lỗi cô vì đã hiểu lầm và 
sau đó, đồng ý theo lời xin của 
cô, cho cô được tự do sinh hoạt 
theo truyền thống tôn giáo của 
mình. Cô đã thỉnh đức Phật về 
nhà thọ trai. Sau khi thọ thực, 
Phật thuyết một thời pháp. Ông 
cha chồng tò mò nghe trộm 
và được đắc ngay quả Tu-đà-
hoàn.

Khi Visākhā sinh được một 
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con trai, đức Phật được cung 
thỉnh đến tư gia thọ trai và bà 
mẹ chồng sau thời pháp cũng đã 
đắc quả Tu-đà-hoàn. Nhờ khôn 
khéo, trí tuệ và nhẫn nại, cô 
dần cảm hóa được nhiều người 
và chuyển hóa cả gia đình bên 
phía nhà chồng trở thành một 
gia đình Phật giáo, sống an vui, 
hạnh phúc.

Một lần, sửa soạn đến tịnh xá 
lễ Phật và nghe pháp, Visākhā 
mặc bộ đồ đẹp nhất của cha cho 
nhưng nghĩ như thế không thích 
nghi nên đã thay trang phục 
khác, gói chiếc áo kia giao cho 
người nữ tỳ cầm giữ. Sau khi 
nghe pháp, họ ra về bỏ quên 
lại gói đồ. Ngài Ananda nhìn 
thấy và theo lời dạy của Phật 
đem cất, chờ trao lại cho chủ. 
Khi Visākhā biết việc bỏ quên 
gói đồ, sai người nữ tỳ trở lại 
lấy đem về nếu chưa có ai động 
đến. Còn nếu có ai đã chạm 
đến gói đồ thì thôi. Người nữ tỳ 
trở về thuật lại tự sự. Visākhā 
sau đó đến hầu Phật và ngỏ ý 
muốn làm một việc thiện với 
số tiền bán bộ y phục đó. Đức 
Phật khuyên nên cất một tịnh 
xá phía Đông cổng vào.

Vì không có ai đủ tiền mua 

bộ y phục quý giá đó nên 
Visākhā đã mua lại, dùng số 
tiền trên kiến tạo ngôi tịnh xá 
Pubbārāma rộng rãi, được Phật 
chấp thuận nhập hạ sáu lần nơi 
ấy. Kinh sách ghi lại rằng thay 
vì la rầy người tỳ nữ vô ý kia, 
Visākhā lại chia phần công đức 
kiến tạo ngôi tịnh xá cho nữ tỳ 
đã tạo cho Visākhā cơ hội cúng 
dường.

Visākhā đã đóng góp nhiều 
lĩnh vực Phật sự khác nhau. 
Đôi khi đức Phật dạy bà đi giải 
hòa những mối bất đồng giữa 
các tỳ-kheo-ni. Cũng có lúc 
Visākhā thỉnh cầu đức Phật ban 
hành một vài giới cho chư vị 
tỳ-kheo.

Do phẩm hạnh trang nghiêm, 
tư cách thanh nhã, thái độ tế 
nhị, ngôn ngữ khéo léo, do biết 
vâng lời và tôn kính bậc trưởng 
thượng, quảng đại với người 
kém may mắn, lịch duyệt và 
tâm đạo nhiệt thành, Visākhā 
được lòng tất cả những ai đã 
được gặp.

Visākhā có 10 con trai, 10 
con gái, tất cả đều hiếu thảo. Bà 
thọ 120 tuổi.■
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T a có đôi mắt vô bệnh và không bị khuyết tật là ta đã có 
hạnh phúc và đã có nhiều may mắn.

Ta đem đôi mắt ấy mà nhìn mọi hình sắc giữa cuộc đời 
với tâm không thành kiến, không ganh tỵ, không chiếm hữu, 
với tâm hiểu biết và thương yêu, với tâm hỷ xả, thì hạnh phúc 
của ta là không thể nghĩ bàn và phước đức của ta sẽ tăng lên 
vô tận.

Ta đem đôi mắt ấy, để chia sẻ và cảm thông với những 
bất hạnh của những người mù, với những người mắt bị bệnh 
hoạn và khuyết tật, với những người tay chân đang bị cột trói, 

T H Í C H  T H Á I  H Ò A

THIỀN QUÁN
Hạnh phúc và 

Phước đức
trong
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xiềng xích, đang bị tra tấn cực 
hình, với những người đang bị 
sa vào màng lưới tội lỗi, hay 
đang bị rơi vào những hầm hố 
tà kiến.

Ta đem đôi mắt ấy để chia 
sẻ và cảm thông đối với những 
chúng sanh đang tranh nhau để 
sống, đang giành giựt nhau để 
tồn tại, mạnh được yếu thua 
mà những khổ đau và bất hạnh 
của họ, chưa bao giờ có một cơ 
hội nào để dừng lại và chuyển 
hướng.

Ta có đôi tai vô bệnh và 
không bị khuyết tật là ta đã có 
hạnh phúc và đã có quá nhiều 
may mắn ở trong đời.

Ta đem đôi tai ấy mà nghe 
mọi âm thanh giữa cuộc đời, 
với tâm không thành kiến, 
không ganh tỵ, không chiếm 
hữu. Nghe với tâm hiểu biết 
sâu, với tâm thương yêu rộng, 
với tâm bao dung và hỷ xả, thì 
hạnh phúc của ta là không thể 
nghĩ bàn, phước đức của ta sẽ 
là vô tận.

Ta đem đôi tai ấy, để chia 
sẻ và cảm thông với những bất 
hạnh của những người bị điếc, 
với những người tai bị bệnh 
hoạn và khuyết tật, với những 

người bị âm thanh ngọng lịu, 
thô cứng, với những người có 
âm thanh độc ác và những loài 
chúng sanh có những âm thanh 
không lành mạnh, với những 
âm thanh vang lên, kêu lên từ 
những tra tấn cực hình, từ những 
sợ hãi, lo lắng, thất vọng và khổ 
đau của tất cả muôn loài.

Ta đem đôi tai ấy để nghe 
âm thanh mầu nhiệm của gió, 
của nước, của lửa, của đất, 
của núi rừng, của biển cả, của 
trăng sao, của mây ngàn, của 
tâm thức, của vạn hữu sinh diệt 
vô thường, của âm thanh thanh 
tịnh từ các bậc chân nhân và âm 
thanh khi phát khởi đại nguyện 
của các bậc Bồ-tát.

Ta có mũi vô bệnh và không 
bị khuyết tật là ta đã có hạnh 
phúc và đã có quá nhiều may 
mắn. Ta đem mũi ấy mà hít thở 
không khí của thiên nhiên đã 
ban tặng.

“Thở vào, ta biết ta đang thở 
vào; thở ra, ta biết ta đang thở 
ra. Thở vào, ta biết, ta đang đưa 
dưỡng khí đi vào trong thân thể 
ta; thở ra, ta biết, ta đang đưa 
những khí không lành mạnh đi 
ra khỏi thân thể ta”.

Ta thở vào và ra như vậy 
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mỗi ngày, với ý thức toàn thân 
an tịnh là ta đưa thân đi về với 
tâm, ta đưa tâm đi về với thân, 
thân và tâm có mặt trong nhau, 
và nhất như cùng nhau trong 
đại định.

Thở vào ta tiếp xúc với sự 
trong sáng của thân tâm ta, thở 
ra ta đem sự trong sáng ấy hiến 
tặng cho cuộc đời.

Thở vào, ta tiếp xúc và ngửi 
được hương vị của cuộc sống 
trong ta; thở ra ta tiếp xúc và 
ngửi được hương vị của cuộc 
sống ngoài ta.

Ta đem cái mũi có khả năng 
thở và ngửi ấy, mà thở những 
sanh khí của thiên nhiên và 
ngửi những hương thơm của 
cuộc sống, thì hạnh phúc của 
ta không thể nghĩ bàn và phước 
đức của ta không thể kể xiết.

Ta đem cái mũi có khả năng 
thở và ngửi ấy, để chia sẻ và 
cảm thông với những bất hạnh 
của những người mũi bị điếc, bị 
bệnh, bị khuyết tật, hay những 
người mũi đang bị thở những 
không khí ô nhiễm, bị độc hại, 
bị tanh nồng, bị xú uế hay bị 
thở và ngửi những không khí 
không đầm ấm trong gia đình 
và bất an ngoài xã hội.

Ta đem mũi ấy để thở và ngửi 
những hương vị mầu nhiệm của 
gió, của nước, của lửa, của đất, 
của núi rừng, của biển cả, của 
trăng sao, của mây ngàn, của 
dòng sông xanh tĩnh lặng, của 
tâm thức bình an, và hương 
thơm tỏa ra từ các bậc có giới 
đức, có thiền định sâu xa và có 
tuệ giác quán chiếu chính xác, 
rộng sâu và cùng khắp.

Ta có cái lưỡi vô bệnh và 
không bị khuyết tật là ta đã có 
hạnh phúc và đã có quá nhiều 
may mắn.

Ta đem lưỡi ấy mà tiếp nhận 
thức ăn độc hại và nói những 
lời không lành mạnh là thật 
uổng phí cho ta.

Nên, ta nguyện chỉ ăn những 
thức ăn lành mạnh, không gây 
thiệt hại cho ta và người, không 
gây ra những oán thù giữa ta 
và muôn vật. Ta nguyện chỉ 
nói những gì chân thật, lợi ích, 
không nói những lời nói có nội 
dung phù phiếm, ba hoa và 
nguyện không nói những lời nói 
gây ra oán thù giữa ta và người 
trong đời này và đời sau.

Ta nguyện đem cái lưỡi có 
nhiều phước báo ấy mà nói 
những lời đúng sự thật, nói 
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những lời không tranh cãi, nói 
những lời trước sau như một để 
hiến tặng cho đời.

Ta có một thân thể vô bệnh, 
với các quan năng nhận thức 
không bị khuyết tật là ta đã có 
quá nhiều hạnh phúc và may 
mắn.

Ta đem thân ấy mà thực 
hành tình thương, tôn trọng và 
bảo vệ sự sống cho muôn loài. 
Ta đem thân ấy mà thực hành 
và bảo vệ công lý. Ta đem thân 
ấy mà sống nếp sống an hòa, 
lành mạnh để nuôi dưỡng khí 
tiết cho ta và để hiến tặng cho 
đời những gì tốt đẹp.

Ta nguyện đem thân ấy mà 
cảm thông và chia sẻ đối với 
những ai có thân thể đang đầy 
bệnh tật và nghiệp chướng, xin 
nguyện cho những người ấy có 
được thân thể kiện khương, thọ 
mạng lâu dài, mỗi khi họ xả 
thân và thọ thân đều được tự 
tại như ý và khiến cho bất cứ ai 
mỗi khi nhìn thấy sự xả thân và 
thọ thân của người ấy đều phát 
tâm tu tập, sinh khởi được chất 
liệu của trí tuệ và từ bi.

Ta có tâm ý không bị điên 
đảo trong nhận thức, không bị 
tán loạn trong tư duy, không 

bị lãng quên trong nhớ nghĩ và 
không bị sai lầm trong phán 
đoán là ta có quá nhiều may 
mắn và hạnh phúc.

Ta nguyện đem tâm ấy mà 
an trú vào thiền định, khiến cho 
các phiền não không còn chi 
phối, khiến cho các loại ái kiến 
và ái nghiệp không còn khởi 
sinh, khiến cho các ý niệm về 
ngã và ngã sở không thể phát 
khởi. 

Ta nguyện đem tâm ấy, mà 
an trú vào nghĩa “không” của 
tất cả pháp, khiến cho tâm ý 
của ta không bị khuynh động 
bởi cái sinh và cái diệt, bởi cái 
có và cái không, bởi cái đến và 
cái đi, bởi cái tan và cái tụ, bởi 
cái đồng nhất và cái dị biệt của 
vạn hữu.

Ta nguyện đem tâm bất 
động ấy mà hiến tặng cho đời 
và dựng xây quê hương Tịnh 
độ bằng tất cả chất liệu của đại 
bi và đại trí.

Với thiền quán, ta phải thấy 
thân và tâm ta như vậy, nguyện 
sống thật xứng đáng và thăng 
hoa đối với những gì ta đã có, 
để ở đâu và lúc nào ta cũng mỉm 
cười và thong dong với mọi sự 
sống.■
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Chiếu sáng tượng Phật có 
thể được coi như một 

phương thức cúng dường đức 
Phật. Việc chiếu sáng nhằm mục 
tiêu làm ảnh tượng chư Phật và 
Bồ-tát rực rỡ, sáng chói, uy nghi 
hơn, từ đó tác động mạnh hơn 
đến tín tâm của chúng sanh. Tuy 
nhiên, trong thực tế có nhiều 
trường hợp khiếm khuyết trong 
việc bố trí chiếu sáng tượng 
Phật và Bồ-tát, đưa đến hiệu quả 
ngược lại. Trong khi chờ đợi 
những bài phân tích dựa trên kỹ 
thuật chiếu sáng trong điêu khắc 
và xây dựng, chúng tôi xin nêu 
ra ở đây một số ý kiến dựa trên 
kiến thức chiếu sáng trong điện 
ảnh và truyền hình.

Những lỗi thường gặp trong chiếu 
sáng tượng Phật

1. Đặt nguồn chiếu sáng cơ 
bản phía sau tượng Phật làm 
mặt tượng Phật bị tối 

Đây là lỗi thường gặp nhất 
và có thể nói là tai hại nhất. 
Người ta ra sức đầu tư nguồn 
sáng cho đèn hào quang. Như 
vậy, khi nhìn vào tượng Phật, 
nguồn chiếu sáng ở phía sau tỏa 
sáng mạnh làm cho việc xem 
đối tượng chính là tượng Phật 
đặt ở phía trước gặp khó khăn 
vì đặt ngược ánh sáng. Đây là 
một sai lầm lớn trong thể hiện, 
vì cái phụ (hào quang) nhằm 
tôn tạo cái chính (tượng Phật) 
lại trở thành cái làm tối đi cái 

Chiếu sáng 
tượng Phật
M I N H  T H Ạ N H
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chính. Nếu dùng quang kế (máy 
đo ánh sáng dùng trong điện 
ảnh, truyền hình) để đo, sẽ thấy 
nguồn sáng hào quang phía sau 
chênh lệch rất lớn so với mặt 
tượng Phật. Về kỹ thuật, đây là 
điều tối kỵ trong thu hình, trừ 
trường hợp muốn thể hiện sự bí 
hiểm, kinh dị (đối tượng tối đen 
trên bối cảnh sáng).

Rất tiếc là tượng Phật chánh 
điện và lộ thiên ở nhiều chùa 
cũng như nhiều tượng ở tư gia 
bố trí ánh sáng như cách này 
(chỉ có đèn hào quang phía sau 
hay đèn hào quang rất sáng).

2. Đặt nguồn sáng chính 
thẳng đứng trên đầu tượng 
Phật 

Nguồn sáng chiếu thẳng 
đứng từ trên đầu tượng Phật 
xuống sẽ làm:

- Mũi của tượng Phật 
sáng rực lên. 

- Bóng mũi đổ xuống tạo 
vạch đen trên mặt tượng, như có 
râu.

Cũng không phải là hiếm 
thấy cách chiếu sáng kiểu này. 
Đèn được treo phía trên phần 
mái che tượng tỏa chiếu thẳng 
xuống tượng gây hiện tượng 
trên.

3. Chiếu sáng tượng Phật từ 
phía dưới lên 

Trong điện ảnh, truyền hình, 
cách chiếu sáng này chỉ được 
sử dụng khi tạo hiệu ứng ma 
quái, ghê rợn cho chân dung đối 
tượng. Tiếc là trong một số ít 
trường hợp, ánh sáng chiếu cho 
tượng Phật lại được bố trí theo 
kiểu này, mà thường thấy hơn 
cả là đặt đèn nê-ông sáng trên 
mặt bàn thờ hắt ánh sáng lên 
mặt tượng.

Chiếu sáng tượng Phật theo cách 
nào là thích hợp?

Mục tiêu của chiếu sáng là 
làm sáng ảnh tượng, trong đó 
nhấn mạnh ở phần quan trọng 
nhất là khuôn mặt tượng Phật. 
Việc chiếu sáng phải tránh 
những hiệu quả phản cảm như 
vừa nêu ở trên.

Nguồn chiếu sáng chính cho 
tượng Phật phải đặt chếch một 
bên và chiếu từ trên cao xuống. 
Nếu chiếu sáng từ một bên (chỉ 
với một nguồn sáng) thì sẽ có 
bóng đổ trên mặt tượng. Do vậy, 
tốt hơn là có hai nguồn sáng (có 
thể không đều nhau) và chiếu từ 
trên cao ở hai bên xuống tượng 
Phật. Cao, nhưng chỉ là chênh 
chếch, xéo góc, và từ xa (cách 
vài tấc trở lên), không phải giữa 
đỉnh đầu.
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Tùy hoàn cảnh, có thể chọn 
những loại bóng đèn điện khác 
nhau để chiếu sáng tượng Phật. 
Nhưng cũng cần chú ý rằng nếu 
nguồn sáng ngả về màu xanh 
như đèn huỳnh quang, mà lại 
dùng chiếu sáng cho một tượng 
Phật màu trắng chẳng hạn, thì 
sẽ làm màu sắc ngả về phía lạnh 
hơn (sắc mặt sẽ xanh xao, nhợt 
nhạt).

Trong khi đó, bóng đèn đốt 
tim lại có ánh sáng ngả về màu 
đỏ, sẽ tạo sự hồng hào cho 
khuôn mặt được chiếu sáng 
(trong kỹ thuật điện ảnh, truyền 
hình người ta gọi đây là vấn đề 
nhiệt độ màu, khá phức tạp, tuy 
vậy có thể tóm tắt như vừa nêu). 
Do vậy, nên chiếu sáng tượng 
Phật và Bồ-tát bằng những 
đèn có màu ấm (ngả vàng) và 
đặt những đèn này trên giá đỡ 
cao hơn tượng Phật và chiếu 
chênh chếch đến tượng. Thiết 
kế đèn hào quang cần cân đối 
với nguồn sáng chiếu lên tượng 
Phật. Đèn hào quang chỉ cần 
đẹp, không cần sáng rực, vì chỉ 
với đèn có công suất vừa phải, 
hào quang cũng đã sáng hơn 
khuôn mặt tượng Phật rất nhiều 
(vì hào quang là đèn chủ động 
tự nó phát ra ánh sáng , còn 
khuôn mặt tượng Phật thì chỉ 

sáng thụ động, tức là được chiếu 
sáng mà thôi). Trong khi đó, đối 
tượng chính cần được làm sáng 
là khuôn mặt tượng Phật, hào 
quang chỉ giữ vai trò phụ. Nếu 
có đèn hào quang quá sáng mà 
lại chuyển động thì cần tăng 
cường hơn nữa đèn chiếu sáng 
tượng Phật lên nhiều lần để tạo 
sự phù hợp, cân xứng.

Nếu có điều kiện, nên thử 
nhiều loại đèn chiếu sáng ở 
nhiều vị trí và cách thức khác 
nhau trên cơ sở những hướng 
dẫn ở trên để tìm ra giải pháp 
chiếu sáng đẹp nhất cho tượng 
Phật và Bồ-tát, thực hiện cúng 
dường ánh sáng ở mức độ tốt 
nhất. Không nên nghĩ rằng cứ 
gắn hào quang lên tượng Phật là 
đã cúng dường ánh sáng. Chiếu 
sáng đúng cách mới làm tăng sự 
tôn nghiêm cho tượng Phật và 
ngược lại.

Sau khi đã chiếu sáng phần 
mặt chính của tượng Phật đạt 
yêu cầu, có thể đặt thêm nguồn 
ánh sáng phía sau tượng. Đây sẽ 
là nguồn sáng phụ có chức năng 
tạo sáng viền quanh tượng Phật 
tạo hiệu quả có ánh sáng phát ra 
từ tượng.■
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Đi lơ ngơ giữa phố phường 
Sài Gòn chiều ni mà thấy lòng 
buồn chi lạ. Dòng xe cộ hối hả 
đi, tôi cũng hối hả đi, nhưng 
tôi đi mà không phải để về, tôi 
cũng không biết nữa, cứ đi và 
đi tới, cuốn trôi với dòng xe cộ 
ngược xuôi.

Là tôi đấy ư?
Có phải là tôi không?
Tôi cũng không hiểu được 

mình.
Con người tôi đôi lúc vô lý 

là vậy.

L
K H Ả I  T U Ệ

Tôi 
chẳng biết 

nói gì với bạn lúc 
này, bởi vì khốn nạn thay, 

cái gã nói nhiều như tôi thật 
ra là một gã chẳng biết gì, 

chẳng biết gì mà cứ thích nói, 
nói một hồi thấy mình tắc tị, đó 
là cái bệnh của một người say, 
một thằng điên chính hiệu! 
Thế giới này có quá nhiều 
gã điên cho nên rối rắm 

lại càng thêm rối 
rắm!

Hàng trăm ngàn cái mâu 
thuẫn đôi lúc cứ chồng chéo lên 
nhau. Và chính ngay cái giây 
phút này tôi cũng không hiểu 
mình đang vui hay buồn nữa. 
Tôi đã học rất nhiều về hạnh 
phúc, đã viết khá rành mạch 
về cách sống sao cho có hạnh 
phúc thật sự, nhưng chính cái 
đứa tôi này thỉnh thoảng không 
chịu nghe lời tôi. vẫn ngoan cố 
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đi tìm một cái gì khác nữa về 
hạnh phúc, và những lúc như 
vậy, khốn nạn thay, tôi cũng trở 
thành kẻ ủng hộ, tôi cũng đi tìm 
kiếm một cái gì đó thật mơ hồ. 
Có lẽ đó là thói mơ mộng của 
tôi chăng?

Đã có lúc tôi từng giận 
mình, giận cả Thượng đế đã 
quá hào phóng ban cho tôi cả 
hai con người trong cùng một 
cá thể. Giả sử Ngài hà tiện bớt 
một cái thì có phải đỡ rắc rối 
cho tôi nhiều lắm không.

Lắm lúc, tôi chỉ muốn mình 
như một người bình thường, 
bình thường như một kẻ tầm 
thường quanh tôi mà có lần 
tôi đã vô lý coi thường họ. Tôi 
muốn thế bởi vì cuộc sống đó 
đôi khi tôi cũng thấy hay hay, 
nhất là khi tôi cảm thấy chán tôi 
như lúc này chẳng hạn. Nhưng 
mà lại là do ông Thượng đế hào 
phóng, lại do ông này, không 
phải do tôi đâu bạn nhé, tôi 
lại thấy mình hạnh phúc hơn 
những người khác.

Hạnh phúc hơn cái gì cơ? Tôi 
cũng không biết nữa, tôi không 
có tiền bạc nhiều, tôi không có 
nhà cao cửa rộng, không có xe 
đẹp, không có quần áo mới thời 

trang, tôi cũng không có niềm 
hạnh phúc gia đình, không có 
người yêu, không có nhiều 
bạn bè để đàn đúm bi bô…, 
không có nhiều thứ khác nữa… 
nhưng mà, lại là vô lý, tôi vẫn 
thấy mình hạnh phúc, có phải 
tôi mắc bệnh hoang tưởng rồi 
chăng? Có lẽ bạn nghĩ tôi như 
thế hoặc tương tợ thế, như 
khùng khùng man man chẳng 
hạn! Nhưng đứa khùng tôi lại 
có lý lẽ của đứa khùng, cái lý 
lẽ đó cũng khùng khùng như 
chính nó, tôi thấy mình hạnh 
phúc vì lý do tôi không có gì để 
hạnh phúc!!! Có phải như vậy 
là khùng chăng?

Tôi là một đứa ngoan cố, rồi 
bạn sẽ thấy tôi ngoan cố thật 
sự, mà bạn đã thấy rồi đó, tôi 
ngoan cố lấy cái khùng đó cho 
là hạnh phúc, đó là một điều, 
còn nữa bạn nhé, rồi bạn sẽ 
cười vào mặt tôi, tôi biết vậy, 
cười như cười cái trò ngớ ngẩn 
của thằng điên, và thằng điên 
nó cũng nhăn răng ra mà cười 
với bạn bằng cái ý nghĩa của 
riêng nó, chỉ nó mới hiểu, bạn 
hiểu nó một cách và nó tự hiểu 
nó một cách khác, cả hai cái 
cười không ăn nhập gì được 
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với nhau, bởi vì cả hai không 
cùng một hướng đi, một hướng 
nghĩ, bạn là bạn mà thằng điên 
là thằng điên, bạn không phải 
là thằng điên và thằng điên 
cũng không phải là bạn, cho 
nên thằng điên nó cười cái cười 
của nó, và bạn cười cái cười 
của bạn, cái cười của bạn không 
giống cái cười của thằng điên 
và cái cười của thằng điên cũng 
không giống cái cười của bạn. 
Và tôi thấy sự vật trên thế gian 
này, cũng do vậy mà có ngàn 
sai muôn khác, bởi vì chỉ mới 
có hai kiến giải thôi giữa thằng 
điên và bạn mà đã là sai khác, 
huống hồ vô số người trên thế 
giới này thì làm sao có được sự 
nhất như?

Chúng ta đã sống, đang sống 
và phải sống với nhau bằng 
những sự sai khác như vậy đó 
bạn ạ, kiến giải sai lầm giữa 
chúng ta, nhận thức sai lầm về 
tất cả theo cái nhìn của riêng ta, 
giữa chúng ta chưa ai nhường 
nhịn nhau để cùng nhau thấy 
đúng quan điểm về một vấn 
đề. Sự vật chỉ hiển lộ ra một 
vikalpa – verbal contruction 
(cấu trúc ngôn ngữ) và chúng 
ta cứ mãi quay cuồng theo cái 

vikalpa đó và tưởng nó là thật, 
nào ngờ…

“Sự biến thái của thức là 
một cấu trúc ngôn ngữ. Cái 
gì được cấu trúc có tính cách 
ngôn ngữ, cái đó không tồn tại. 
Vì vậy, bất cứ cái gì có, cái đó 
tất cả chỉ là cái làm cho ta biết. 
Vì thức có tất cả hạt giống, sự 
biến thái của nó tiến hành như 
thế, như thế qua ảnh hưởng hỗ 
tương sao cho cấu trúc ngôn 
ngữ như thế, như thế được sản 
xuất. Khi một xử lý đi trước 
được hoàn tất, những ấn tượng 
của hành động cùng với những 
ấn tượng của tri thức dạng kép 
sản xuất ra xử lý khác với nó”.

“The transformation of 
consciousness is a verbal con-
strucsion; what is verbally con-
structed by it does not exist; 
therefore, whatever there is, is 
all merely what causes one to 
know. For consciouness has all 
the seed, the transformation of 
it proceeds in such and such 
ways through mutual en u-
ence so that such and such ver-
bal construction is produced. 
When a previous processing 
is completed, the impression 
of action together with the im-
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pressions of the double - form 
cognition produce another pro-
cessing different from it”.

Thế thì giữa chúng ta, bạn 
đúng hay tôi đúng, giữa đứa 
khùng và bạn ai đúng ai sai? 
Gã khùng đúng hay bạn đúng? 
Gã khùng sai hay bạn sai? Luẩn 
quẩn thật, bạn nhỉ! Chẳng ai 
đúng, chẳng ai sai bởi vì ta phải 
căn cứ vào đâu mới biết được 
sai hay đúng chứ?! Mà chúng 
ta phải căn cứ vào đâu khi chính 
cái tri thức của chúng ta về sự 
vật cũng chỉ là một cấu trúc 
ngôn ngữ, chỉ là cái làm cho 
ta biết mà thôi. Vậy mà thiên 
hạ, cả ta nữa đang tranh chấp 
nhau ai sai ai đúng, và người ta 
còn dùng cả thủ đoạn, cả vũ khí 
nữa để đánh nhau mà phân xử 
chứ đâu có phải là chuyện đùa 
như tôi với bạn đây thôi đâu, 
và những sự kiện tốt đẹp nhất 
trong cái vòng tròn này lại được 
bắt nguồn từ cái chuyện tồi tệ 
đó. Chết chóc, thương tật, thiệt 
hại và rồi người ta lại kêu gọi 
nhau vì tình nghĩa, vì đồng loại 
mà giúp đỡ, chia sẻ cảm thông, 
người ta lại làm cái công việc 
từ thiện, nêu cao những tấm 
lòng vị tha, những nghĩa cử cao 

đẹp, người cho gọi là kẻ ban ơn 
và người nhận là kẻ thọ ơn… 
thế giới này diễn ra hằng ngày 
những cái đại loại như vậy. Cứ 
luẩn quẩn lòng vòng, lòng vòng 
như chiều nay trời mưa, có một 
kẻ ngẫu hứng, lên xe, hòa chung 
với đoàn xe ngoài đường phố, 
chẳng biết đi về mô nhưng nó 
vẫn cứ nổ máy, chạy theo dòng 
người, và đến tối về nó nhận ra 
là nó đã về được cái nơi mà ban 
chiều từ đó nó đã ra đi!

 Đúng là cái vòng luẩn quẩn 
mà nhà Phật gọi đó là luân hồi, 
đức Cồ-đàm nói những chúng 
sanh trong thế giới này đảo 
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điên, quay cuồng. Còn các triết 
gia, hiền sĩ của chúng ta thì 
lánh xa khỏi dòng người, sợ 
dòng đời cuốn trôi và sống một 
cách sống chẳng giống ai, và vì 
chẳng giống ai nên bị đời cho 
là điên loạn, chỉ điên loạn mới 
ngông cuồng như thế, mới khác 
người ta như thế.

À, ta lại quay về với cái điên 
loạn trước kia, vậy thì ai điên? 
Ai tỉnh?

Tôi chẳng biết nói gì với bạn 
lúc này, bởi vì khốn nạn thay, 
cái gã nói nhiều như tôi thật ra 
là một gã chẳng biết gì, chẳng 
biết gì mà cứ thích nói, nói một 
hồi thấy mình tắc tị, đó là cái 
bệnh của một người say, một 
thằng điên chính hiệu! Thế giới 
này có quá nhiều gã điên cho 
nên rối rắm lại càng thêm rối 
rắm!

Cái đứa tôi là người rối rắm 
nhất, tôi mâu thuẫn nhiều điều, 
phiền toái lắm nỗi, và tất nhiên 
đã đôi lần tôi đem cái phiền toái 
đó đặt vào cho người khác, thật 
đáng giận tôi thay!

Bạn đã có bao giờ như tôi 
bây giờ?

Chắc là có đúng không 
bạn?

Những lúc như thế này thì 
bạn phải làm gì?

Bạn có như tôi, lại bắt đầu 
thấy mình bất hạnh, lại trách 
ông trời sao lại cho tôi nhiều 
thứ để nó cứ lẫn lộn vào nhau, 
mâu thuẫn với nhau, và lại thấy 
mình cần đi tìm hạnh phúc, lại 
rong ruổi và xoay theo dòng 
đời, và cuối cùng tôi cũng tìm 
ra được nó. Nó đang ở đâu? Thì 
ra nó ở ngay chính cái chỗ mà 
tôi bắt đầu!

Buồn cười cho tôi quá!
Đến đây thì bạn đã thấy tôi 

luẩn quẩn như thế nào rồi, tại 
sao tôi lại phải đi lang thang tìm 
một cái mà mình đã có, bởi vì 
tôi là tôi, là cái tôi nhỏ nhen và 
vị kỷ, cho nên đã đôi lần nằm 
mơ tôi mơ thấy mình trở thành 
ông Bụt toàn giác toàn tri như 
lời mẹ kể ngày xưa, để có một 
trí giác viên thông vượt hơn 
cái tôi như bây giờ, tôi phạm 
thượng quá, đúng không bạn? 
Nhưng biết làm sao được bởi 
tôi là tôi, mơ tưởng vốn là cái 
thói của tôi.

Và tôi lại bắt đầu cái thói mơ 
với mộng nữa rồi đấy, bạn có 
thấy là tôi luẩn quẩn không?■
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bán dạ du thành

Nửa đêm hôm đó, cổng thành Ca-tỳ-la-vệ nhẹ 
nhàng hé mở. Nhịp vó khẽ khàng của hai con 

ngựa thong thả lách ra. Hình như chúng cũng biết ý chủ, 
phải rất nhẹ nhàng để không gây tiếng động làm phiền bao 
người đang an giấc, nhất là đám lính canh ngoài cửa thành. 
Tuy nhiệm vụ là canh cửa thành, nhưng thời buổi thanh 
bình thịnh trị quá, có gì bất trắc đâu mà phải lo lắng. Thế 
nên, vào thời khắc đã quá nửa đêm này, họ đều say ngủ, có 
khi đang chìm trong bao giấc mộng đẹp không chừng!
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Hai con ngựa ra khỏi cổng 
thành mà không ai hay biết. 
Trời quá tối, không nhìn rõ hình 
dáng và sắc phục của hai người 
trên lưng ngựa. Nhất là, cả hai 
đều im lặng. Vó ngựa vẫn chậm 
rãi thêm một đoạn nữa, dường 
như để giữ an toàn, đủ khoảng 
cách không làm thức giấc đám 
lính canh, hay tâm người trên 
lưng ngựa đang có chút bâng 
khuâng, lưu luyến? Một người  
bỗng dừng cương, quay nhìn về 
phía cổng thành, chắp tay, vái 
ba lạy. Xong, bằng một thái độ 
cương quyết, người ấy giật giây 
cương. Con ngựa trắng chồm 
lên, tuân lệnh chủ, nhắm hướng 
nam mà phi nước đại. 

Người và ngựa bên cạnh 
cũng làm theo như thế.

Trong bóng đêm, tiếng 
vó ngựa rộn rã reo vui, đánh 
thức những vườn cây hồng 
táo, những ruộng lúa xanh rì, 
những đường dốc lên đồi cỏ, 
những lối sỏi ven suối trong 
veo. Tiếng vó ngựa cũng ca hát 
với rừng cây, khóm trúc, với 
làng mạc, thôn xóm, với ruộng 
lúa, nương dâu, với dòng sông, 
với núi, với sương đêm… Hình 

như vạn hữu, nơi vó ngựa đi 
qua đang cùng hòa tấu một bài 
ca bất tận.

Đôi ngựa cứ thế, nhắm 
hướng nam mà phi nhanh trong 
bóng đêm. Bấy giờ, bầu trời 
long lanh trăng sao cho thấy lờ 
mờ bóng người trên lưng ngựa. 
Người cưỡi ngựa trắng vận 
hoàng bào, người cưỡi ngựa 
hồng vận áo chẽn lục. 

Họ đi, như đã có chủ đích. 
Im lặng mà đi. Như giòng sông. 
Im lặng mà không ngừng. Im 
lặng mà ra biển. Im lặng mà trở 
thành trùng dương, thành bao 
la, thành vô tận…        

Một sự im lặng hùng tráng!
Bấy giờ, bóng đêm đang 

loãng dần. Ánh dương chưa lên 
nhưng vầng mây hồng nhạt đã 
hiện. Xa xa là cánh rừng trúc 
xanh mướt, rậm rạp, mạnh mẽ 
như muốn vươn tay đón bình 
minh.

Người vận hoàng bào ghìm 
cương con ngựa trắng chậm 
lại, rồi dừng hẳn. Người vận áo 
chẽn lục cũng làm theo.

- Ta nghĩ, đã tới nơi.
- Thưa… 
Người vận hoàng bào đã 
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xuống ngựa. Và làm như không 
nghe thấy giọng nói nghẹn 
ngào của kẻ đồng hành. Người 
ấy vuốt ve con ngựa trắng, âu 
yếm ôm lấy đầu nó. Con ngựa 
ngẩng nhìn rồi cũng dụi đầu 
vào vòng tay chủ. 

Khi ấy, người vận áo chẽn 
lục cũng đã xuống ngựa, rồi 
quỳ trên nền đất ẩm. 

Vẫn làm như không thấy cử 
chỉ của kẻ đồng hành, người 
vận hoàng bào nhìn vào đôi 
mắt long lanh của bạch mã mà 
chân thiết nói rằng:

- Kiền-trắc, ta cám ơn con 
đã đưa ta tới những nơi ta 
muốn tới. Bao năm nay ta đã 
cùng con chứng kiến muôn vàn 
cảnh khổ của trần gian. Con 
có nhớ hay không, Kiền-trắc? 
Lần đầu, con đưa ta ra bốn cửa 
thành, để ta thấy được bốn cảnh 
khổ: sinh, lão, bệnh, tử. Đó là 
chặng đường không một chúng 
sinh nào thoát khỏi. Con có biết 
là từ cảnh đó, lòng ta đã khởi 
lên nghi hoặc “chẳng lẽ chúng 
sinh phải chìm đắm mãi trong 
luân hồi đau khổ này? Phải có 
con đường thoát khổ chứ! Con 
đường đó là gì? Con đường đó 

ở đâu? Ai sẽ tìm ra? Ai sẽ dẫn 
dắt? Hạnh phúc là gì? Nếu cười 
hôm nay mà khóc ngày mai, 
nếu có hôm nay mà mất ngày 
mai thì đó không phải là hạnh 
phúc! Đó chỉ là bóng! Vậy 
hạnh phúc đích thực ở đâu?”. 
Kiền-trắc ơi, ta đã không thể 
ngừng – dù chỉ phút giây – băn 
khoăn về những dấu hỏi đó. Ta 
biết rằng, rồi một ngày, chính ta 
phải đi tìm. Muốn đi tìm, ta phải 
dứt bỏ đời sống ràng buộc, dù 
đời sống đó là cung vàng điện 
ngọc. Tìm được hay không, 
ta chưa biết, nhưng biết chắc 
rằng, ta phải bắt đầu cuộc tìm 
kiếm. Ngày bắt đầu đó chính 
là hôm nay, là giờ phút này. Ta 
vừa giã từ hoàng gia. Bây giờ, 
ta cám ơn con và sẽ giã từ con. 
Ta sẽ đi vào cánh rừng kia và 
sẽ bắt đầu đời sống của người 
sa-môn không nhà.

- Điện hạ!... 
Người vận áo chẽn lục khóc 

nấc lên, vẫn quỳ gối mà hai tay 
ôm mặt, khóc nức nở. Người ấy 
biết rằng lời nói với Kiền-trắc 
chính là nói cho anh ta nghe. 

- Xa-nặc, anh đã hiểu lòng ta 
rồi mà! Anh đã biết có ngày ta 
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sẽ rời hoàng cung, phải không? 
Anh không phải chỉ là người 
đánh xe mà còn là bạn tốt của ta 
bấy lâu nay. Chính vì vậy mà ta 
sẽ nhờ cậy anh thêm một việc 
quan trọng.

Trong khi Xa-nặc chưa 
kịp hiểu gì thì nhanh như cắt, 
người vận hoàng bào đã rút 
thanh  đoản kiếm đeo bên hông,  
nghiêng đầu, cắt đứt mái tóc 
xanh và tháo chuỗi ngọc đeo 
nơi cổ trao cho Xa-nặc:

- Anh đem hai kỷ vật này 
về dâng lên phụ vương và di 
mẫu ta, thay lời tạ tội. Anh hãy 
thưa rõ tâm nguyện của ta, ta 
tin là hoàng gia sẽ thông cảm 
mà thôi.

- Trăm lạy Điện hạ, dầu Điện 
hạ đi đâu cũng xin cho con theo 
hầu. Xin đừng bắt con về báo 
tin dữ này. Trăm lạy Điện hạ, 
xin Điện hạ rũ lòng thương 
con.

- Đừng làm ta thất vọng, Xa-
nặc. Giờ này chắc hoàng gia 
đang xôn xao đi tìm ta. Anh là 
người duy nhất giúp ta đem tin 
về. Hãy đứng lên và dắt Kiền-
trắc cùng về. Hãy chăm sóc nó 
thay ta. Đi mau đi!

Nói rồi người ấy tiến tới, đỡ 
Xa-nặc đứng dậy, ôm bạn giây 
lát, vuốt ve hai con ngựa, rồi, 
không nói gì thêm nữa, người 
ấy thong thả đi về phía cửa 
rừng.

Xa-nặc đứng lặng, nhìn theo 
từng bước chân vị Thái tử, nay 
là những bước chân đầu tiên 
của vị sa-môn quyết tâm đi tìm 
Đạo Cả, giúp chúng sinh thoát 
khỏi lưới vô minh luân hồi.

Bấy giờ, ánh dương vừa 
rạng ở phương đông, lấp lánh 
những vệt nắng tinh khôi óng 
ánh, rực rỡ cánh rừng trúc, nơi 
vị Thái tử con vua Tịnh Phạn 
của dòng họ Thích-ca vừa đổi 
chiếc hoàng bào cho người thợ 
săn để mặc vào mình tấm áo sa-
môn bạc màu phấn tảo.

Đó là ngày tám, tháng hai 
của năm xa xưa, ngày Thái tử 
Tất-đạt-đa “bán dạ du thành, 
xuất gia tầm đạo”.■

D I Ệ U  T R Â N
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Cầm lên một tràng chuỗi 
niệm Phật, và lập tức bạn sẽ 
cảm thấy ngay cái cảm giác rất 
dễ chịu trong tay mình. Điều ấy 
cũng có mặt với tất cả mọi xâu 
chuỗi cầu nguyện trong những 
truyền thống của các tôn giáo 
khác. Trước hết, đó là một cảm 
giác làm an dịu tâm hồn, mà 
dường như nó chỉ tăng lên khi 
những hạt chuỗi trở nên trơn 
láng và đậm màu hơn theo với 
thời gian sử dụng. Và tiếp theo 
là cái biểu tượng của nó - một 
sự liên kết, nối liền với lại một 
truyền thống rất xa xưa. Lần qua 
những hạt chuỗi trên tay là bạn 
đang tiếp xúc với một phương 
pháp thực tập cổ truyền. Những 
ngón tay của bạn đang nâng niu 
những hạt chuỗi ấy trong giây 
phút này, và mai sau, lại sẽ có 

TRÀNG CHUỖI LO ÂU
Nguyễn Duy Nhiên

những ngón tay khác tiếp nối 
công việc ấy, khi bạn đã đi rồi.

Tràng chuỗi cũng được xem 
như là một phần của chiếc y. 
Nó được mang quanh cổ hoặc 
ở nơi tay, sau đầu tròn áo vuông 
thì xâu chuỗi cũng là một biểu 
tượng rõ rệt nhất của một người 
Phật tử, đặc biệt là cho các cư 
sĩ. Lúc ban đầu, thật ra, xâu 
chuỗi được sáng tạo ra là để cho 
người cư sĩ sử dụng. Ngày nay, 
ta thấy người tu sĩ cũng thường 
mang theo, nhưng thật ra nếu đi 
ngược lại nguồn gốc ta sẽ khám 
phá ra rằng, tràng chuỗi là một 
phương cách giúp ta mang sự 
thực tập trong tu viện ra áp dụng 
vào một cuộc sống đầy giới hạn 
và thách thức ở ngoài đời.

Trong Phật giáo, những tràng 
chuỗi xuất hiện mục đích không 
phải là để cho các tu sĩ sử dụng. 
Trong kinh có một câu chuyện 
rất phổ biến về nguồn gốc của 
nó:

“Có lần vua Vaidunya sai sứ 
giả đến thưa lên với Phật: 

‘Lạy đức Thế Tôn, nước 
chúng con là một nước vùng 
biên thùy, nhiều năm giặc giã, 
ngũ cốc đắt đỏ, tật dịch tràn lan, 
nhân dân đói khổ, chúng con 
thường không nằm yên được. 
Chúng con được biết Pháp tạng 
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của Như-lai rất rộng rãi, sâu 
xa, đáng tiếc, chúng con vì có 
những việc lo buồn như thế, nên 
không tu hành được. Chúng con 
kính mong đức Thế Tôn đặc biệt 
rủ lòng thương xót chúng con, 
cho chúng con pháp yếu gì, để 
chúng con ngày đêm có thể tu 
hành được dễ dàng và trong đời 
mai sau xa lìa được mọi khổ 
não’.

Đức Phật bảo sứ giả về 
thưa với nhà vua rằng: nếu nhà 
vua muốn diệt được phiền não 
chướng, báo chướng, nên xâu 
một tràng chuỗi một trăm lẻ tám 
hạt bằng hạt cây tra (mộc-hoạn-
tử) và thường đem theo mình; 
khi đi, khi ngồi, khi nằm thường 
nên chí tâm, không phân tán ý, 
xưng danh hiệu: Phật-đà, Đạt-
ma, Tăng-già, mỗi lần là lần qua 
một hạt cây tra. Cứ như thế, lần 
lượt qua hạt này đến hạt khác”. 
(Kinh Mộc hoạn tử, Thích Tâm 
Châu dịch).

Và Phật dạy, nếu nhà vua 
cứ thực tập như vậy thì ngài sẽ 
chấm dứt được hết mọi phiền 
não.

Đó là câu truyện cổ nói về 
nguồn gốc của tràng chuỗi, và 
rõ ràng là sự thực tập ấy có ý 
định dành cho những ai chưa 
buông bỏ được những lo âu, 

phiền muộn của một đời sống 
thế tục, chứ không phải dành 
cho các vị đang sống trong Tăng 
đoàn của Phật. Và sau này, tràng 
chuỗi cũng được cả giới tu sĩ 
sử dụng, điều này có lẽ nói lên 
được cái năng lượng nhiệm mầu 
của chúng, có một công năng 
làm an dịu những lo âu của tất 
cả mọi người, dù chúng ta là 
tu sĩ hay cư sĩ. Trong một buổi 
phỏng vấn, khi được hỏi, ngay 
chính đức Đại-lai Lạt-ma cũng 
công nhận rằng Ngài cũng còn 
rất dính mắc với xâu chuỗi của 
Ngài!

Sau gần ba mươi năm sử 
dụng và làm những tràng chuỗi 
cho nhiều truyền thống tôn 
giáo khác nhau, tôi đi đến một 
kết luận đơn giản này, là Tất cả 
những tràng chuỗi đều là những 
chuỗi lo âu - từ tràng hạt mân 
côi của đức Giáo Hoàng, cho 
đến những xâu chuỗi đeo cổ tay 
bình thường của người Phật tử, 
hay không Phật tử, cũng đều 
thế. Trong mọi truyền thống tôn 
giáo, người ta sẽ nói với bạn 
rằng, những tràng chuỗi của 
họ là dùng để cầu nguyện - để 
tiếp nhận một quyền năng cao 
lớn hơn, tập trung tâm ý, để tu 
tập tâm linh. Lẽ dĩ nhiên đó là 
một sự thật ta không hề chối cãi, 
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nhưng nó không phải là mục 
đích chánh của xâu chuỗi. Tràng 
chuỗi là cho những lo âu của ta. 
Chúng đáp ứng cho một nhu 
cầu rất cơ bản của con người, 
mà thật ra nó còn có mặt trước 
một ý thức về tôn giáo nữa, đó 
là những lo âu của mình. Xâu 
chuỗi của Phật giáo công nhận 
điều ấy. Nó là một phương tiện 
giúp ta đối diện với những nỗi 
lo lắng của mình, nó phối hợp 
giữa một đức tin vào một cái gì 
huyền bí với những hành động 
lặp lại, giúp mang lại một sự an 
tĩnh cho thân và tâm. Sự khác 
biệt giữa xâu chuỗi của Phật 
giáo và những tràng chuỗi của 
Tây phương chỉ đơn giản là các 
ý nghĩa và biểu tượng về những 
tràng hạt của nó mà thôi.

Một xâu chuỗi của Phật giáo 
thường gồm có 108 hạt, mỗi hạt 
tượng trưng cho một vô minh, 
một phiền não mang lại khổ 
đau cho đời người. Người ta 
thường hỏi về con số 108 này, 
mặc dù sự tính toán hơi rắc rối 
một chút, nhưng với cái nhìn 
của Phật giáo thì nó hoàn toàn 
rất có ý nghĩa. Có sáu loại phiền 
não sanh lên khi ta tiếp xúc với 
các giác quan của mình, như là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và 
những phiền não này được tiếp 

nối nhau qua ba thời là quá khứ, 
hiện tại và tương lai, và như vậy 
là ta có con số 18. Nhân nó lên 
với hai trạng thái tâm thức, thiện 
và bất thiện, và rồi ta lại nhân 
thêm với ba loại cảm thọ phát 
sinh khi ta có sự tiếp xúc là lạc, 
khổ và vô ký - 6 x 3 x 2 x 3 - ta 
sẽ có con số 108. Thật ra còn có 
nhiều cách khác nhau để tính ra 
con số ấy, nhưng đa số đều gần 
giống như nhau. 

Đối với một người Phật tử 
thì vô minh, một cái thấy không 
sáng tỏ, chính là gốc của phiền 
não. Những lo âu về tiền bạc hay 
sức khỏe, nếu ta nhìn cho kỹ, thì 
thật ra chúng rất là vô ích. Trên 
cuộc đời này sẽ không bao giờ 
ta có đủ tiền bạc, và sức khỏe thì 
chắc chắn cuối cùng rồi cũng sẽ 
suy giảm, cho dù ta có làm gì đi 
chăng nữa! Thông điệp không 
lời của tràng chuỗi Phật giáo là, 
“Đừng lo âu về những sự việc, 
hãy lo về vấn đề tại sao ta lúc 
nào cũng lo âu, và giải quyết 
ngay tận gốc rễ của nó”. Xâu 
chuỗi tự chính nó cũng là một 
giáo pháp.

Cho dù ta có sử dụng tràng 
chuỗi cho bất cứ một việc tụng 
niệm nào đi chăng nữa, nó bao 
giờ cũng tàng chứa những bài 
pháp rất trọn vẹn. Trước hết, 
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trong truyền thống đạo Phật, 
tràng chuỗi được giữ gìn và tôn 
kính như là một quyển kinh hay 
là y áo của một tu sĩ. Điều này 
cũng rất dễ hiểu, vì ta sử dụng 
những tràng hạt để niệm danh 
hiệu Phật hoặc các câu chú, 
thường được xem như là tinh 
yếu của các bài kinh. Và kế đến, 
khác với xâu chuỗi mân côi của 
Thiên chúa giáo, tràng chuỗi 
trong đạo Phật còn cốt ý để ta 
mang vào người khi không sử 
dụng. Vì vậy tràng chuỗi cũng 
còn được xem như là một nhắc 
nhở, chúng ta đang được phủ 
che bằng chiếc áo chân lý của 
một con đường giải thoát. Và 
rồi trong mỗi tràng chuỗi đều có 
một “hạt đạo sư” (guru bead). 
Một hạt to, có ba lỗ, ở cuối tràng 
chuỗi, “hạt đạo sư” này cũng 
tương đương với chiếc thánh 
giá trên xâu chuỗi mân côi. Nó 
tượng trưng cho vị đạo sư (và 
giáo pháp) mà chúng ta cứ tiếp 
tục quay trở về sau mỗi vòng 
chuỗi.

Trong truyền thống Phật giáo 
Bắc tông, ở cuối những buổi lễ, 
người ta thường đọc Bốn lời 
nguyện của một người tu. Trong 
đó, lời nguyện thứ hai là “Phiền 
não vô tận thệ nguyện đoạn”. 
Đó là một sự mâu thuẫn tuyệt 

vời, một công việc mà ta không 
thể nào hoàn tất được. Nhưng 
tràng chuỗi đã làm sáng tỏ thêm, 
nó giúp ta thấy và hiểu rõ được 
điểm này, vì tràng chuỗi cũng 
là một vòng tròn bất tận. Khi ta 
lần một vòng chuỗi, nó đều bắt 
đầu và chấm dứt với hạt đạo sư. 
Theo đúng luật thì ta không bao 
giờ lần ngang qua hạt đạo sư 
này. Thay vì vậy, nếu ta muốn 
lần thêm một vòng chuỗi nữa, 
thì ta phải dừng lại nơi hạt đạo 
sư ấy, và xoay chuỗi đếm lần 
ngược trở lại, và cứ như vậy mà 
ta tiếp tục. Với sự thực tập ấy, ta 
cũng sẽ khám phá ra rằng phiền 
não thật sự là vô tận. Chúng ta 
đang có mặt trong một cõi giới 
đầy phiền não, muốn vượt qua 
chúng, ta chỉ có một cách duy 
nhất là thoát ra khỏi nó. Và khi 
thực hiện được điều ấy rồi, ta sẽ 
nhập vào được chung với một 
cảnh giới của các đức Phật.

Một vấn đề khá đặc biệt trong 
phương pháp lần chuỗi là những 
hạt chuỗi ấy không bao giờ đưa 
ta đến nơi đó. Khi vừa sắp đến 
cảnh giới của Phật thì chúng 
ta dừng lại và quay ngược trở 
về. Hành động ấy tuy đơn giản 
nhưng lại mang một ý nghĩa vô 
cùng sâu sắc. Mặc dù đức Phật 
đã chứng đạt được cảnh giới của 
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Niết-bàn, chấm dứt hết tất cả 
mọi phiền não, nhưng Ngài vẫn 
sống một đời giác ngộ như một 
con người bình thường, sống 
an lạc và thong dong giữa mọi 
chúng sinh khác trong thế giới. 
Đức Phật là một bậc Như-lai, 
Tathāgata, có nghĩa là “Người 
đã đến như thế” chứ không phải 
là “người đã đi như thế”.

Người Phật tử không bao giờ 
chối bỏ, trốn tránh hay muốn 
thoát ra khỏi cuộc đời này. 
Chúng ta được dạy làm sao để 
mình thật sự có mặt và sống an 
lạc chung với tất cả. Theo thuật 
ngữ của nhà Phật thì sự an lạc 
đó cũng được gọi là Tathāgata, 
Như-lai. Như-lai là một bậc đã 
giác ngộ như vậy đó, như thế 
đó, chứ không phải như một sự 
mong cầu riêng tư nào đó. Ta 
không bao giờ trốn chạy đi đến 
một nơi nào khác hết. Những 
phiền não, lo âu của lúc ban 
đầu tự chính nó cũng là sự giác 
ngộ ở lúc ban cuối. Phiền não 
tức bồ-đề. Vì không hiểu được 
điều này mà ta cứ miệt mài theo 
đuổi một ngôi vị nào đó, một 
sự chứng đắc nào đó, để rồi khi 
gần đến nơi, ta bị bắt phải quay 
trở lại về với nơi mình đã đến. 
Và cũng như thế, chúng ta tiếp 
nhận Phật pháp qua từng mỗi 

hạt chuỗi mình lần qua tay.
Đó là những bài học mà tràng 

chuỗi đã dạy cho tôi. Ngày nay, 
sau bao nhiêu năm tháng thực 
tập, tiếp nhận giáo pháp qua 
lòng bàn tay của mình, thỉnh 
thoảng tôi cũng nhận thấy được 
giáo pháp ấy trong người khác. 
Có một bà cụ người Tây Tạng 
là mẹ của một người bạn, bà xa 
quê hương và đang ở gần nơi tôi 
sống. Đi đâu bà cũng cười thật 
tươi và có nhiều hạnh phúc. Bà 
bị một cái bướu rất lớn nơi cổ, nó 
sưng thật to và lộ hẳn trên chiếc 
cổ áo Tây Tạng truyền thống 
của bà. Lúc nào bà cũng lần một 
xâu chuỗi trên tay, và bao giờ 
bà cũng mỉm cười. Bà không 
nói được tiếng Anh, nhưng mỗi 
khi tôi nhìn tay bà lần đến phía 
cuối xâu chuỗi, bà vui vẻ xoay 
ngược lại, và lần tiếp trở lại theo 
chiều kia, tôi có cảm nhận rằng 
bà đang an trú trong thế giới 
của mình, và dường như là bà 
đang nói lên rất to cho tất cả 
nghe. Phật-đà! Đạt-ma! Tăng-
già! Buddha! Dharma! Saṅgha! 
Tất cả pháp tạng đều có mặt nơi 
đó. Lúc nào bà cũng mang theo 
cạnh bên. Và những khi không 
mang nó theo, bà đeo nó trên tay 
áo của mình.■
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Sau khi đức Phật nhập 
diệt, vì e ngại giáo 

pháp sẽ bị thất truyền và 
xuyên tạc nên chư vị La-hán 
đã triệu tập các cuộc kiết tập 
để đọc lại những lời dạy của 
Ngài suốt 45 năm truyền 
đạo từ Câu-thi-na cho đến 
Ta-la song thọ. Những lời 
giảng huấn ấy được dịch ra 
rất nhiều thứ tiếng theo từng 
thổ ngữ của mỗi quốc gia 
nhưng vẫn mang một giá trị 
tối thượng, gồm thâu những 
tinh hoa về luân lý đạo đức, 
nhân bản của nhân loại. 
Ngài đã phương tiện diễn 
nói pháp phù hợp nhiều căn 
cơ từ đại trí cho đến thiểu 
trí đều có thể lấy làm món 
ăn tinh thần, bồi dưỡng tâm 
linh trên hành trình chuyển 
mê khai ngộ, từ phàm sang 
thánh. Cho đến cuối cuộc 
đời, tại Ta-la song thọ, đức 
Phật lại một lần nữa ân cần 
khuyên bảo các vị tỳ-kheo 
“hãy tự mình thắp đuốc lên 
mà đi”, thắp lên với chánh 
pháp, thắp lên với trí tuệ 
để đạt được niềm an lạc vô 
biên.

Tự mình 

L A M  Y Ê N

thắp đuốc lên 
mà đi



84 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ SỐNG ĐẠO

Đức Phật chỉ dạy con người phương pháp tự mình tu tập để tìm 
hạnh phúc. Hạnh phúc đó chẳng phải do sự ân sủng của đấng vô 
biên, mà hạnh phúc đó có được là do mỗi người tự soi sáng, thắp 
ngọn đuốc tuệ giác tự thân để liễu đạt bản thân của ta chính là 
niềm tối vĩnh tối đại rạng ngời hạnh phúc, nếu ta biết quán chiếu 
chế phục, điều ngự trong tư tưởng và hành động của mình:

Thân ta đảo ngọc hầm châu,
Khéo nương tựa lấy nọ cầu chi ai
Tự mình chế phục hôm mai
Cứu tinh không có ở ngoài ta đâu.

(Dhammapada)
Vì sao đức Phật lại khuyên chúng ta hãy thắp ngọn đuốc tự 

thân nơi chính mình? Vì ngọn đuốc ấy là ngọn đuốc trí tuệ, vì trí 
tuệ là căn bản, là nền tảng cho mọi tiến trình hướng đến giác ngộ 
và giải thoát, là cơ sở giúp hành giả đoạn trừ lậu hoặc, chấm dứt 
cội gốc của sanh tử luân hồi. Đây là một điểm son độc đáo của 
đạo Phật, là một nét tuyệt mỹ trong giáo lý Phật-đà, kêu gọi sự tự 
do, tự lực, tự tri của mỗi người, hãy nhận diện và thảnh thơi trong 
đời sống tâm linh, đạp đổ mọi thành trì của các giáo quyền và thần 
quyền đã bủa vây tâm thức con người trong bóng tối si mê hằng 
triệu kỷ nguyên. Ngài kêu gọi mọi người hãy tự mình là hòn đảo 
hiền hòa, là thánh địa an lạc bình yên nhất, “không có sự an lạc 
nào bằng sự an lạc của tâm hồn” (Liên Trì đại sư). Hãy tự mình! 
Đây là một lời khuyên chân thành mà đức Phật đã thể nghiệm, thể 
chứng trong suốt quãng đời của mình. Trải qua bao thăng trầm tu 
tập từ vô lượng kiếp, trải qua bao sự lao nhọc đối đầu với 96 ngoại 
đạo, đức Phật vẫn áp dụng phương pháp kêu gọi họ bằng sự ý thức 
và việc làm của họ, nhận thức được giá trị Chân-Thiện-Mỹ chân 
hạnh phúc của mình. Ngọn đuốc mà Ngài nói ở đây không gì khác 
đó chính là giá trị an vui chân thật, là hạnh phúc không có bóng 
dáng của sầu đau, là tâm linh và sự an tịnh vững chãi, là gia bảo, 
cố hương, minh châu, chân như, Phật tánh, v.v… Đặc biệt, giáo 
pháp Ngài giảng dạy không hề có một sự áp đặt, ràng buộc mà 
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chúng chính là kim chỉ nam giúp người hành trình đúng phương 
vị, không lầm đường lạc lối, uổng mất một kiếp người.

Bước vào vườn hoa đạo pháp là thực hiện một cuộc hành trình 
đầy gian nan và thử thách nhưng đong đầy ý vị. Đạo Phật là nơi 
xây đắp nền móng nhân bản, và tiến xa hơn con người phải thực 
hành tiến trình Giới-Định-Tuệ cho khế hợp với thân, khẩu, ý, tô 
bồi un đúc hạt giống an vui giải thoát. Khi con người thực hành 
được như vậy, con người sống có an vui, sống không còn hận thù 
ganh ghét, đố kị, chém giết lẫn nhau, sống biết thương yêu nhau 
thì lúc ấy xã hội sẽ thanh bình, chúng sanh sẽ an lạc. Vì khi tất 
cả biết tôn trọng mạng sống của nhau, biết tôn trọng danh dự và 
nhân cách của nhau, mỗi người đều thấy ta như người, chúng sanh 
như ruột thịt. Một hành giả học Phật nếu nhận thức như thế ắt hẳn 
sẽ có động lực rất mạnh trước những nỗi đau hay thành bại, suy 
vong của kiếp người, trước vô thường biến động. Thật vậy, đứng 
trước càn khôn, con người thật nhỏ bé, kiếp sống mong manh như 
dây leo miệng giếng, như sương ban mai dần dần nhường chỗ cho 
bình minh ló dạng, chỉ có cái an lạc vĩnh hằng mới là sự trở về 
với chính bản thân mình. Suốt quãng đời bố giáo, đức Phật luôn 
vận dụng sao cho những lời dạy của mình khế hợp với căn cơ bản 
tánh, phong tục tập quán của mỗi chúng sanh. Sự vận dụng đó 
nhằm mục đích là đánh thức con người thoát ra khỏi men say của 
dục lạc, một thú vui thấp hèn mở rộng đạo lộ đau khổ. Ngài dùng 
mọi phương tiện quyền xảo khai mở cho mọi người nhận thức 
đúng đắn về kiếp sống giả tạm của nhân sinh, miễn sao họ có thể 
lãnh hội được. Khi mọi người đã lãnh hội được yếu chỉ của giáo 
pháp thì đức Phật lại phủ nhận rằng Ngài chưa hề nói một điều gì 
suốt một đời giáo hóa. Ngài chỉ là kẻ đưa đường còn vấn đề có đi 
đến nơi hay không hoàn toàn nhờ vào tự thân của mỗi người. Có 
nhiều bài kinh ghi trong Trung bộ, đức Phật cũng đã đề cập khá 
nhiều về sự tự lực, tự tin của mỗi hành giả. 

Nhìn lại chặng đường mà Phật đã đi qua, có lẽ ít nhiều ta cũng 
nên suy nghĩ. Từ khi cắt tóc đoạn ái tình, cởi áo bào trao lại cho 
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hoàng gia, bên dòng sông Anoma, đức Thế Tôn vượt  ngàn dặm 
sơn hà, để rồi tìm đến bao vị nổi tiếng đương thời. Thế Tôn cũng 
đã từng học hỏi, thọ trì nếp sống phạm hạnh bằng đủ mọi hình 
thức với 96 đạo giáo đương thời. Ngài không hề hủy báng hay chê 
bai một giáo phái nào mà chỉ nghĩ rằng: Tất cả những con đường 
ấy vẫn còn nằm trong sự đối đãi, trong vòng kiềm tỏa của tam 
giới, không thể nào vượt ra khỏi sanh tử nên Ngài lại tiếp tục lên 
đường tự mình tư duy chiêm nghiệm về mọi sự biến động trong 
cõi đời, tất cả điều ấy là một đề án, một đáp án mà đức Phật phải 
tự thân tìm cho được. Ngài đã chiến đấu với nội ma, ngoại ma. 
Cụ thể là ma Ba-tuần, một thứ giặc khó hàng phục (nghĩa bóng), 
nghĩa đen chính là tham, sân, si, phiền não – một thứ ma mà làm 
chướng ngại cho tiến trình thăng tiến tâm linh. Nhưng cuối cùng, 
bằng sự nỗ lực của tự thân, bằng sự nhận diện bộ mặt thật của 
cuộc sinh tử trùng phùng qua sợi dây vô minh và chặt đứt tham 
ái, đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ.

Thắng người trăm trận muôn nơi
Núi cao chồng chất sương phơi chiến trường
Thắng mình lòng ngát hoa hương
Vẻ vang dũng tướng mười phương không bằng.

Hay:
Dẫu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch
Không bằng tự thắng mình
Là chiến thắng tối thượng.

(Pháp Cú)
 Trên tinh thần tự ý thức, một tinh thần hết sức dũng mãnh, 

lấy chí nguyện làm đà tiến thủ, không là kẻ chỉ biết ẩn náu dưới 
bóng người khác, mà phải tự đi, tự chèo thuyền ngược dòng dù có 
phong ba bão táp. Phải thấy rằng pháp Phật cao siêu mầu nhiệm, 
không thể không đi mà đến, không ăn mà biết dở hay ngon. Giáo 
lý đạo Phật phải được thể nghiệm như người uống nước “lãnh 
noãn tự tri” (lạnh nóng tự biết). Tự mình thắp đuốc lên mà đi là 
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một sự tự cường tự lực không phó thác. Đức Phật không phải là 
đấng vô biên có thể ban vui phát khổ, mà ngài là người biết rõ 
cội gốc của mọi pháp đem lại đau khổ và sự thoát ly chúng, từ đó 
Ngài  khuyên răn nhắc nhở mọi người dù tại gia hay xuất gia nếu 
muốn an vui thì nên hành trì tu tập trong ý nghĩa “hạnh phúc là tự 
tại giữa khổ đau”.

      Đúc kết tinh thần bài viết qua câu “tự mình thắp đuốc lên 
mà đi”, tự mình là hòn đảo yên bình và hiền hòa nhất, chúng ta 
thấy đức Phật là một bậc thầy khoan dung độ lượng không dùng 
uy quyền mà chỉ dùng lời khuyên nhẹ nhàng, chân thành. Đọc lại 
những lời giáo huấn của Ngài trong tam tạng thánh điển, quả là 
khuôn vàng thước ngọc, toàn mỹ về mọi phương diện. Trong tất 
cả chúng ta, những ai tiếp nối giềng mối Phật pháp hẳn không 
thể không tư duy và hoài vọng về lộ trình ta đang dấn thân, trách 
nhiệm chúng ta đang đảm nhận là phải làm thăng hoa đời sống 
tâm linh chính mình và dắt dẫn chúng sanh bước vào vườn hoa 
đạo pháp. Đem ngọn đuốc đến mọi nơi, mọi hang cùng ngõ hẻm, 
để trên bước đường tìm về bến giác không trở thành muôn dặm 
lang thang. Đấy là chúng ta đang góp từng viên gạch cho ngôi 
nhà đạo pháp luôn vững bền trên tinh thần “tuỳ duyên bất biến, 
bất biến tuỳ duyên” mà không cô phụ bản hoài của mười phương 
chư Phật.

Ngẫm lời Phật thuyết không sai
Ta nay nhớ lấy hôm mai tu hành
Tám muôn bốn pháp rành rành
Pháp luân Ngài chuyển đắc thành quả cao
Ai mà muốn thoát trần lao
Tuyệt vời thánh đế y vào đoạn sanh.

(Pháp Cú).■
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Lần đầu tiên khi tìm hiểu 
về sáu pháp ba-la-mật, tôi 
đã không khỏi ngạc nhiên và 
thậm chí có phần nghi ngại khi 
trong sáu pháp này không thấy 
nói đến lòng thương yêu. Phải 
qua một thời gian khá lâu, nhờ 
vào những trải nghiệm thực sự 
trong đời sống, tôi mới có thể 
hiểu ra được phần nào vấn đề. 
Từ đó, sự nghi ngại này mới 
dần dần tan biến và thay vào đó 
là một nhận thức toàn diện hơn 
về lòng thương yêu.

Sự thật là, nếu không có 
lòng thương yêu thì chúng ta 
sẽ không thể hiểu và thực hành 
một cách sâu sắc các pháp ba-
la-mật. Ngược lại, việc thực 
hành sáu pháp ba-la-mật lại có 
thể giúp chúng ta nuôi dưỡng 
và làm phát triển lòng thương 
yêu vốn có của mình. Vì thế, 
tuy không nói đến lòng thương 
yêu nhưng thực tế là các pháp 
ba-la-mật vốn dĩ đã đặt nền 
tảng trên lòng thương yêu, và 
sự thực hành các pháp ấy chính 

Nền tảng 
của mọi 
điều lành

N G U Y Ê N  M I N H

Ảnh: Hải Trang
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là những điều kiện tất yếu cho 
sự phát triển của lòng thương 
yêu.

Lấy ví dụ như pháp bố thí 
chẳng hạn. Cho dù chúng ta có 
thể thực hành bố thí mà không 
có sự phát khởi lòng thương 
yêu, sự bố thí như thế chắc 
chắn sẽ chỉ là những hành vi 
máy móc, khô cứng. Chỉ khi 
nào trong lòng ta có được sự 
thương yêu tràn ngập thì việc 
bố thí của ta mới thực sự sâu 
sắc, và mang lại hiệu quả tốt 
đẹp nhất trong việc hoàn thiện 
bản thân mình. 

Ngay từ những đoạn mở đầu 
kinh Kim-cang, đức Phật đã 
dạy rằng: “Nếu Bồ-tát bố thí 
với tâm không trụ tướng, phước 
đức ấy chẳng thể suy lường”.1

“Tâm không trụ tướng” 
chính là trạng thái lìa bỏ mọi sự 
tham đắm nơi âm thanh, hình 
sắc, cho đến mọi sự êm dịu 
thỏa mãn đối với tất cả các giác 
quan. Mà những sự tham đắm 
như thế thật ra đều là bắt nguồn 
từ ý thức chấp ngã, đều do nơi 
sự vun đắp cho một “cái ta” vốn 
không thực có. Vì thế, chỉ có sự 
thực hành tinh thần vô ngã mới 
giúp ta đạt được “tâm không trụ 

tướng”, và một khi “tâm không 
trụ tướng” thì hành vi bố thí sẽ 
không còn được thực hiện với 
sự phân biệt giữa người cho và 
người nhận, cũng không có cả 
sự phân biệt vật bố thí là lớn, 
nhỏ, nhiều, ít... Khi ấy, trong 
lòng chúng ta chỉ có một sự 
thương yêu tràn ngập, và xuất 
phát từ lòng thương yêu chân 
thật đó mà ta thực hành việc bố 
thí, cho nên mới có thể nói là 
“phước đức ấy chẳng thể suy 
lường”.

Chính do sự ngăn ngại của 
ý thức chấp ngã mà chúng 
ta không thể phát khởi lòng 
thương yêu. Vì thế, một khi đạt 
đến tâm vô ngã thì lòng thương 
yêu sẽ tự nhiên sinh khởi và 
phát triển. Nhiều người không 
hiểu được điều này, lầm tưởng 
rằng việc tu tập là nhằm đạt đến 
một “tâm không” trống rỗng, 
như thế có khác gì gỗ đá vô tri? 
Tâm không của người tu tập sở 
dĩ khác với gỗ đá vô tri chính là 
do có sự thương yêu tràn ngập 
bình đẳng đối với muôn loài mà 
hoàn toàn không phải là “rỗng 
không” vô nghĩa!

Vì thế, cách tốt nhất để thực 
hành hạnh bố thí một cách sâu 



90 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ TU TẬP

sắc là nuôi dưỡng và phát triển 
lòng thương yêu. Khi có lòng 
thương yêu chân thật thì dù là 
bố thí cho ai, bố thí vật gì cũng 
đều có thể mang lại phước đức 
không thể suy lường. Ngược 
lại, không có lòng thương yêu 
thì cho dù có bỏ ra rất nhiều tài 
vật, bố thí cho rất nhiều người, 
sự bố thí ấy cũng chỉ là một 
sự gieo nhân lành vật chất mà 
không thể mang lại nhiều lợi 
lạc về mặt tinh thần.

Việc thực hành trì giới cũng 
vậy. Khi không có lòng thương 
yêu thì giới luật chỉ là những 
khuôn khổ cứng nhắc mà người 
tu tập buộc phải tuân theo. 
Nhưng một khi đã sinh khởi 
được lòng thương yêu thì mỗi 
một điều trong giới luật đều sẽ 
trở thành biểu hiện cụ thể của 
lòng thương yêu. 

Lấy ví dụ như giới sát sinh 
chẳng hạn. Người giữ giới này 
nếu không có lòng thương yêu 
thì sẽ luôn có cảm giác gò bó, 
trói buộc, cho dù không sát sinh 
nhưng trong lòng vẫn không thể 
trừ hết những ý niệm xấu ác. 
Ngược lại, nếu như nuôi dưỡng 
được lòng thương yêu chân thật 
thì việc không sát sinh sẽ chẳng 

còn là sự bắt buộc theo giới luật 
nữa, mà trở thành một biểu hiện 
cụ thể của lòng thương yêu đối 
với muôn loài. Vì thế mà những 
ý niệm xấu ác không thể tồn tại 
trong lòng ta được nữa.

Cho đến các pháp nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, trí huệ, tất 
cả cũng đều đặt nền tảng trên 
lòng thương yêu chân thật. Khi 
ta xuất phát từ lòng thương yêu 
chân thật để thực hành pháp 
nhẫn nhục, ta mới có được 
sự cảm thông thực sự đối với 
những người đã xúc phạm hoặc 
gây tổn hại cho ta, và do đó mới 
có thể thật lòng tha thứ, bỏ qua 
mọi lỗi lầm của họ. Ngược lại, 
nếu không có lòng thương yêu 
chân thật thì cho dù ta cố gắng 
thực hành nhẫn nhục cũng rất 
khó có thể thật lòng tha thứ.

Mặt khác, việc thực hành 
các pháp bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục... lại là những điều kiện 
tất yếu giúp ta nuôi dưỡng và 
phát triển lòng thương yêu.

Tôi vẫn luôn tin rằng lòng 
thương yêu là một bản năng vốn 
có của mỗi con người. Nhưng 
bản năng tự nhiên ấy luôn cần 
có một môi trường học tập và 
rèn luyện thích hợp mới có thể 
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phát triển thành lòng thương 
yêu chân thật. Xét trong ý 
nghĩa này, việc học hỏi và thực 
hành sáu pháp ba-la-mật chính 
là những điều kiện lý tưởng để 
chúng ta rèn luyện và phát triển 
lòng thương yêu.

Điều này có thể dễ dàng cảm 
nhận được khi chúng ta thực sự 
bắt tay vào việc thực hành sáu 
pháp ba-la-mật. Khi rộng lòng 
chia sẻ tài vật của mình cho 
những người kém may mắn 
hơn, bạn sẽ có được niềm vui 
nhẹ nhàng thanh thản khi cảm 
nhận được niềm vui mà chính 
mình đã mang đến cho người 
khác. Niềm vui thanh thản ấy 
có khả năng xua tan đi những 
ý niệm hẹp hòi, xấu ác, và càng 
giúp nuôi lớn thêm lòng thương 
yêu của bạn. Điều này giải 
thích vì sao việc khởi sự làm 
một việc thiện bao giờ cũng 
khó khăn hơn nhiều so với việc 
tiếp tục thực hiện những việc 
thiện sau đó.

Cũng tương tự như vậy, nếu 
bạn chưa từng bắt tay vào thực 
hành các pháp trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn... bạn không 
thể cảm nhận được nguồn lực 
tích cực mà việc thực hành các 

pháp này mang lại. Vì thế, bạn 
sẽ có cảm giác rằng việc vượt 
qua ngưỡng cửa của sự khởi 
đầu thật rất khó khăn. Tuy 
nhiên, một khi đã có thể bắt tay 
vào việc, bạn sẽ nhận ra là việc 
thực hành các pháp này thật ra 
cũng không quá khó khăn như 
những cảm nhận ban đầu. Một 
khi lòng thương yêu đã có đủ 
điều kiện nuôi dưỡng để phát 
triển thì chính nó sẽ mang lại 
nguồn sức mạnh vô song để 
giúp bạn tiếp tục thực hành các 
điều thiện khác. 

Thật ra, không chỉ riêng sáu 
pháp ba-la-mật mà có thể nói 
là hết thảy mọi điều lành đều 
đặt nền tảng trên lòng thương 
yêu. Bởi vì nếu xét cho cùng thì 
không một ý niệm hiền thiện 
nào lại không xuất phát từ lòng 
thương yêu chân thật! 

Ghi chú: 
1. Nhược Bồ-tát bất trụ tướng bố thí, 
kỳ phước đức bất khả tư lương (若菩
薩不住相布施,其福德不可思量). 
– Kinh Kim Cang, bản dịch Hán văn 
của ngài Cưu-ma-la-thập. 
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Ta đi qua bao sớm khuya mờ tỏ
Lửa ấm bàn tay loạn nhịp mấy cung trời
Ngựa biển nắng lưng đèo trăng suối quyện
Nụ lan hồng đom đóm sáng trong đêm.

Miệng em cười sao rớt ngọc lênh đênh
Đậu chếnh choáng ngọt ngào lòng giếng thẳm
Ta cúi xuống ngó bàn chân vạn dặm
Nghe mạch sầu thạch nhũ trổ long lanh.

Sớm mai hồng sương muối mặn đôi môi
Chiều khói nhạt mơ hồ trong mắt biếc
Em như suối qua rừng cây tha thiết
Để bước chân như lá dạt phương trời
Những chiếc lá giong buồm ra biển cả
Như hạt bụi nhấp nhô trên sóng mắt trùng khơi.

P H Ạ M  T H Ư  C Ư U

Những bước chân đi qua một đời người
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Ta đi qua đường khuya trăng mọc lá chiều rơi
Đêm chùng lạnh từng cơn mưa bất chợt
Gió xa xăm rung tơ nhện rách đàn
Chiếc bóng năm canh hiu hắt giữa trần gian.

Sợi tóc em bay qua chiều mưa thênh thang
Chớp nhoáng rơi giữa biển dâu tang hải
Ơi sợi tóc em bay từ muôn sông nghìn suối
Qua lòng ta cốc rượu cạn sấm rền.

Ta đi qua gập ghềnh trên vai mây đèo gió núi
Từ sơ thủy nguyên khai đến những bến bờ chìm nổi
Đêm xuống phố bồng tan theo hương tóc ai bay qua
Mấy ngả đường mờ tỏ
Biết về đâu ngực vỡ tiếng ho khan
Biết về bên quán đời xiên lệch
Nắng quái chiều hôm phố xá loạn màu
Ta đi qua cuộc rượt cờ thần sầu quỷ khốc
Lạc một tiếng cười giữa cõi trăm năm.



94 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ TIN TỨC

Ngày 25 tháng 2 năm 2007

Moscow, Russia: “Việc 
khai quật phần mộ nhục thân 
của vị Tăng Phật giáo, Itigelov, 
đã tiến hành vào ngày 10 tháng 
9 năm 2002, trong khu nghĩa 
trang gần thành phố Ulan Ude 
(Liên Bang Nga). Ngài viên tịch 
và được an táng vào năm 1927. 
Công tác khai quật được thực 
hiện với sự có mặt của những 
người thân, chính quyền và các 
chuyên gia khảo cổ”.

Nhục thân của ngài Itigilov, 
THÔNG ĐIỆP VÔ NGÔN

Đó là những thông tin về 
việc khai quật phần mộ của ngài 
Buryat Lama, một vị Tăng Phật 
giáo Nga, vào đầu thế kỷ 21 
được đăng tải trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng  
Nga. Ngôi mộ gồm có một kim 
quan bằng gỗ, bên trong là nhục 
thân của Ngài ngồi ở tư thế kiết 
già, toàn thân được bao bọc bởi 
quần áo bằng lụa và vải. Nhục 
thân của Ngài vẫn còn nguyên 
giống như xác ướp Ai Cập cổ 
nhưng thật ra không phải như 
vậy, vì các cơ bắp và da vẫn 
còn mềm mại, các khớp xương 
có thể gập lại được.

Ngài Itigelov là một bậc 
chân Tăng, rất nổi tiếng trong 
lịch sử nước Nga. Ngài tốt 
nghiệp y học và triết học (tánh 
không) ở trường Anninsky Dat-
san (trường đại học Phật giáo 
ở Buryatia, nay chỉ còn lại các 
phế tích đổ nát). Ngài đã soạn 
thảo bộ bách khoa toàn thư về 
dược lý học.
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Năm 1911, ngài trở thành vị 
Hambo Lama (Người đứng đầu 
các tự viện Phật giáo ở Nga). 
Trong khoảng thời gian từ 
năm 1913-1917, ngài tham gia 
các hoạt động xã hội của Nga 
hoàng, được mời tham dự lễ 
kỷ niệm 300 năm triều đại Ro-
manov, khánh thành ngôi chùa 
Phật giáo đầu tiên ở St. Peters-
burg, và Hoàng đế Nikolai đệ 
nhị đã ban cho ngài giải thưởng 
St. Stanislav vào ngày 19 tháng 
3 năm 1917.

Trong thời kỳ thế chiến thứ 
nhất, Itigelov đã sáng lập một 
tổ chức gọi là “những người 
anh em Buryat”, giúp đỡ quân 
đội tiền bạc, thức ăn, quần áo, 
thuốc men. Ngài cũng đã xây 
dựng một số bệnh viện, mời 
các bác sĩ Lạt-ma để giúp đỡ 
các binh sĩ bị thương. Qua sự 
cống hiến này, ngài được trao 
tặng giải thưởng St. Anna và 
những phần thưởng khác. 

Năm 1926, Itigelov khuyên 
các vị Tăng nên đi khỏi đất 
nước Nga nhưng bản thân 
Itigelov không rời chỗ đó. Năm 
1927, lúc 75 tuổi, ngài bảo các 
vị Lama chuẩn bị cho buổi 
tu tập thiền định vì ngài cho 

biết là mình sắp sửa viên tịch. 
Nhưng bị các vị Lạt-ma từ chối 
vì thấy ngài Itigelov vẫn còn 
khỏe mạnh. Do vậy, Itigelov tự 
mình bắt đầu thực hành thiền 
định, các lạt-ma thấy vậy cũng 
tham gia theo và chẳng bao lâu 
sau ngài viên tịch trong tư thế 
tọa thiền.

Trước khi viên tịch, ngài 
Ititgelov để lại di chúc yêu cầu 
mai táng Ngài ở tư thế ngồi kiết 
già trong kim quan bằng gỗ cây 
tuyết tùng, rồi an táng tại một 
nghĩa trang truyền thống. Tâm 
nguyện của ngài được các đệ tử 
thực hiện. Ngoài ra, ngài còn 
để lại một di chúc khác yêu cầu 
vài năm sau nên khai quật phần 
mộ của Ngài lên (đây là điểm 
thú vị, bởi ngài biết trước rằng 
cơ thể sau khi mất sẽ được giữ 
nguyên). Mãi đến năm 1955 và 
1973, các vị tăng sĩ mới thực 
hiện việc khai quật, họ đã không 
thông báo cho ai biết về điều 
đó, bởi vì sợ chính quyền ngăn 
chặn và cấm đoán. Chỉ đến năm 
2002, nhục thân của ngài mới 
được khai quật ra khỏi phần 
mộ và chuyển đến Ivolginsky 
Datsan (là tịnh thất của vị Tăng 
trưởng Phật giáo hiện nay), nơi 



96 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ TIN TỨC

đó nhục thân được các Tăng sĩ 
kiểm chứng và điều quan trọng 
hơn lúc bấy giờ là có cả các nhà 
khoa học và y học giám sát, 
kiểm nghiệm. Sau đó công bố 
chính thức cho mọi người biết 
tình trạng của cơ thể. Nhục thân 
được bảo quản rất tốt, không có 
dấu hiệu phân hủy, các bắp cơ 
và mô bên trong cơ thể vẫn còn 
nguyên vẹn, da và khớp vẫn 
còn mềm. Điều lạ lùng hơn nữa 
là cơ thể của ngài không ướp 
chất thơm hoặc ướp xác theo 
kiểu của người Ai Cập cả. 

Hiện nay, nhục thân của ngài 
vẫn bảo tồn ở trong môi trường 
không khí bình thường, không 
có bất cứ hệ thống kiểm soát 
thay đổi nhiệt độ hay ẩm độ nào 
cả, mọi người có thể tiếp xúc. 
Làm thế nào ngài Itigelov vẫn 
giữ được trạng thái này, không 
ai biết được? 

Đây là “trường hợp duy 
nhất được chứng thực và biết 
đến một cơ thể không bị hủy 
hoại” trên thế giới. Nghệ thuật 
ướp xác bằng chất thơm và ướp 
xác bằng việc quấn vải được 
biết đến ở một số nước và dân 
tộc khác nhau - xác ướp Chili 
(người Chinchora), xác ướp khô 

của người Ai Cập, các vị Thánh 
của đạo Công giáo, và những 
người khác. Một số di thể khác 
được tìm thấy trong tình trạng 
bị đông cứng, nhưng sau khi để 
cho thi thể ấy tiếp xúc với khí 
quyển, chúng liền bị hủy hoại 
trong vòng vài tiếng đồng hồ. 

Mặc dù, trong kinh điển Phật 
giáo có mô tả về những điều như 
vậy, nhưng chưa đủ bằng chứng 
cụ thể để chứng minh cho mọi 
người biết. Vì vậy, nhục thân 
của Ngài Itigelov chính là một 
bằng chứng xác thực minh định 
lại những gì trong kinh Phật đã 
chỉ dạy. 

Hơn hai năm sau khi thực 
hiện việc khai quật, nhục thân 
của ngài Itigilov không bị thối 
rữa, hay hủy hoại, không bị 
nấm gây hại, không có chuyện 
gì xảy ra. Trước khi sắp viên 
tịch, ngài Itigelov đã nói cho 
các môn đệ biết là sau khi viên 
tịch ngài sẽ để lại một thông 
điệp cho tất cả mọi người trên 
hành tinh này. Đó là thông điệp 
vô ngôn. Nhiệm vụ của chúng 
ta hiện nay là phải tự tìm hiểu 
lấy thông điệp đó.■
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