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BỐN TÂM VÔ LƯỢNG
(catur-apramāṇavihāra)

• Thích Đức Thắng

Đây là bốn phạm trù tâm thức rộng lớn cao 
thượng không lường, được phát sinh từ 

trạng thái thiền định khi hành giả tu tập trong tự 
lợi và lợi tha để đem chúng ra ban vui cứu khổ 
cho chúng sanh và khiến cho họ đạt được bốn 
phạm trù vĩ đại này như mình, cũng như của chư 
Phật và chư Bồ-tát. Bốn loại tâm thức cao thượng 
rộng lớn không lường như vậy, có được là nhờ 
vào sự đắc định của hành giả trong tu tập, chúng 
phát sinh khi các phẩm loại phiền não vô minh 
vọng động được lắng trong. Bốn phạm trù tâm 
thức ấy chúng tùy thuộc vào thuộc tính căn cơ 
của hành giả mà có những danh xưng khác nhau, 
chẳng hạn: Bốn Phạm trú (catur-brahmavihāra). 
Đây là bốn Phạm trú mà hành giả nào thực hành 

PHẬT	PHÁP	CĂN	BẢN:	Bốn	tâm	vô	lượng	■	Thích	Đức	Thắng
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chúng, thì hành giả ấy sẽ tái 
sinh tại cõi Trời (deva) theo 
quy luật nhân quả tương đối 
có giới hạn của Thánh giả nhị 
thừa. Theo Tăng nhất A-hàm 
21, thì hành giả tu Bốn Phạm 
trú ấy sẽ vượt qua được trời 
Dục giới mà trụ vào Phạm xứ, 
cho nên Bốn vô lượng tâm đã 
cho còn gọi là Tứ Phạm đường, 
Tứ Phạm xứ, Tứ phạm hạnh. 
Vì thuyết Tứ Phạm đường có 
liên hệ đến chủ trương của các 
ngoại đạo Bà-la-môn như trong 
kinh Tạp A-hàm 27 ghi lại, các 
ngoại đạo cũng có thuyết về 
pháp này, nhưng đức Đạo sư 
chuyển dụng chúng như là pháp 
của riêng mình trong việc thể 
hiện lòng từ bi hỷ xả theo quan 
điểm trong “chỉ ác hành thiện” 
qua pháp tu thiền định, để các 
đệ tử của Ngài thực hiện, như 
Trung A-hàm 21, kinh Thuyết 
xứ, đức Đạo sư dạy: “A-nan, 
trước kia Ta đã nói cho ông 
nghe về bốn vô lượng tâm, Tỳ-
kheo tâm đi đôi với lòng từ biến 
mãn một phương, thành tựu an 
trụ. Cứ như thế, hai phương, 
ba phương, bốn phương, tứ 
duy, trên dưới biến khắp tất cả, 
tâm đi đôi với lòng từ, không 

kết, không oán, không sân 
nhuế, không tranh, vô cùng 
rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành 
tựu an trụ. Bi và hỷ cũng vậy. 
Tâm đi đôi với xả, không kết, 
không oán, không sân nhuế, 
không tranh, vô cùng rộng lớn, 
vô lượng, khéo tu tập, biến mãn 
tất cả thế gian, thành tựu an 
trụ. A-nan, bốn vô lượng này, 
ông hãy thuyết giảng cho các 
Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu ông 
thuyết giảng cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu về bốn vô lượng tâm 
này, họ sẽ được an ổn, được 
sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiền nhiệt, trọn đời tu 
hành Phạm hạnh.” Cũng theo 
Trung A-hàm 21, kinh Thuyết 
xứ, Đại trí độ luận 20 và A-tì-
đàm giải thích về Bốn vô lượng 
tâm như sau: Một, duyên vào 
vô lượng chúng sanh mà tư 
duy khiến cho họ được pháp 
vui mà nhập “Từ đẳng chí” 
gọi là Từ vô lượng. Hai, duyên 
vào vô lượng chúng sanh mà 
tư duy khiến cho họ lìa pháp 
khổ, quy nhập “Bi đẳng chí” 
gọi là Bi vô lượng. Ba, tư duy 
vô lượng chúng sanh thường 
lìa khổ thành tựu an vui; thâm 
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cảm vui thích ở trong tâm, mà 
nhập vào “Hỷ đẳng chí”, gọi là 
Hỷ vô lượng. Bốn, tư duy vô 
lượng chúng sanh, thấy tất cả 
đều bình đẳng, không có bất cứ 
sai biệt nào giữa oán và thân, 
mà nhập vào “Xả vô lượng”, 
gọi là Xả vô lượng. Theo Câu 
xá luận 29, thì lòng từ vô lượng 
có ba nghĩa: Một, lấy chúng 
sanh vô lượng làm chỗ duyên 
cho bốn tâm này. Hai, bốn tâm 
này có khả năng dẫn đến phước 
vô lượng. Ba, bốn tâm này có 
khả năng chiêu cảm quả báo 

vô lượng và, cũng theo Câu-xá 
luận 29 thuyết minh thì bốn tâm 
vô lượng này dùng để đối trị 
bốn chướng ngại: dùng lòng từ 
vô lượng để đối trị sân, dùng bi 
vô lượng để đối trị với hại, dùng 
hỷ vô lượng để đối trị không an 
vui, dùng xả vô lượng để đối 
trị các cảnh giới tham, sân và 
dục. Đại thừa gọi bốn trạng thái 
này là Bốn tâm vô lượng (Skt: 
catur-apramāṇavihāra; Pāli: 
catur-appamañña-vihāra), có 
nơi còn gọi là Tứ đẳng tâm, Tứ 
đẳng, Tứ tâm.

Bốn Phạm trú, hay Bốn vô lượng là: 
Từ vô lượng (Skt: maitrī-apramāṇa, Pāli: metta appamaññā) 
Bi vô lượng (Skt: karuṇāpramāṇa, Pāli: karuṇā appamaññā) 
Hỷ vô lượng (Skt: muditāpramāṇa, Pāli: muditā appamaññā) 
Xả vô lượng (Skt: upeksāpramāṇa, Pāli: upekkhā appamaññā)

Bốn phạm trù như thế dùng 
để đối trị bốn thứ phiền não, 
đó là tham muốn, sân hận, đố 
kỵ và buồn lo trong lúc tu tập 
thiền định và, cũng từ thiền 
định này tạo điều kiện phát sinh 
bốn tâm thức cao thượng rộng 
lớn vô lượng đối với vô lượng 
chúng sanh. Theo các nhà Đại 
thừa thì Bốn phạm trú của Tiểu 
thừa cũng được gọi là hạnh Ba-

la-mật (cārapāramitā). Ðấy là 
tâm thức của chư Phật và Bồ-
tát vì muốn cứu độ chúng sinh 
trong việc mang lại niềm an 
lạc cho họ. Vì tính đặc thù vô 
lượng (Skt: apramāṇa; Pāli: 
appamaññā), nên bốn phạm 
trù này thường được sử dụng 
mà chủ yếu là lòng vị tha trong 
việc thực hành Bồ-tát đạo. 
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1. TỪ VÔ LƯỢNG 
(maitrī-apramāṇa, metta 

appamaññā)
Đây là phạm trù thuộc về 

trạng thái tâm thức thứ nhất, 
đó là lòng Từ, Sanskrit: maitrī, 
hay Pāli: metta. Cả hai đều có 
nghĩa là êm dịu, là tấm lòng của 
người bạn chân tình, hay được 
định nghĩa là lòng thành thật 
mong cho tất cả chúng sanh có 
cuộc sống an lành hạnh phúc, 
là mong muốn bạn bè mình 
được an vui hạnh phúc, là lòng 
mong muốn giúp đỡ cho mọi 
người được hạnh phúc, không 
phân biệt bất cứ là kẻ sơ người 
thân nào khi thấy họ khổ đau. 
Đó là tâm lượng cao thượng 
vô hạn đầu tiên của bốn tâm 
vô lượng được đức Đạo sư dạy 
cho đệ tử của mình, để họ dùng 
nó trong việc tự lợi và lợi tha, 
kể cả đối trị những phiền não 
sân hận nhỏ nhen cục bộ, và 
đem lại niềm an vui hạnh phúc 
cho tha nhân. Đức Đạo sư dạy: 
“Tỳ-kheo tâm đi đôi với từ biến 
mãn một phương, thành tựu an 
trụ. Cứ như thế, hai phương, ba 
phương, bốn phương, tứ duy, 
trên dưới biến khắp tất cả, tâm 
đi đôi với từ, không kết, không 

oán, không sân nhuế, không tra-
nh, vô cùng rộng lớn, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế 
gian, thành tựu an trụ.” (Trung 
A-hàm 21, kinh Thuyết xứ). Ở 
nơi khác, trong một bản kinh 
dưới đây, đức Đạo sư cũng dạy 
về tâm Từ vô lượng, nhưng lại 
sâu rộng hơn kinh trước. Đây 
chính là pháp phương tiện tùy 
thuộc vào căn cơ chúng sanh 
mà Ngài khai thị, đây cũng là 
đề tài Bốn tâm vô lượng, nhưng 
cách dụng ngữ và nội dung sâu 
rộng hơn. Tuy nhiên, nghĩa thú 
là nhất hướng:

“Bấy giờ các Tỳ-kheo lại 
bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, thế nào là 
tâm Từ vô lượng?

“Phật dạy:
“Là đối với mọi lúc mọi 

nơi, tâm Từ luôn tùy thuận lợi 
ích chúng sanh, không tổn hại 
người khác; xa lìa các oán kết, 
đem tâm rộng lớn chỉ bày cho 
chúng sanh, thương nhớ cứu 
hộ như con đỏ của chính mình; 
đối với kẻ oán người thân bình 
đẳng không khác nhau, khiến 
cho họ dứt trừ triền cái, giải 
thoát tất cả. Như vậy gọi là tâm 
Từ vô lượng.” (Phật nói kinh 
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Nghĩa Pháp thừa quyết định, 
quyển thượng)
2. BI VÔ LƯỢNG 

(karuṇāpramāṇa, karuṇā 
appamaññā) 

Đây là phạm trù thuộc về 
trạng thái tâm thức thứ hai, đó 
là lòng Bi, Sanskrit: karuṇā, hay 
Pāli: karuṇā, cả hai đều giống 
nhau trên cách viết và chúng 
cũng đồng nhất trên mặt nghĩa 
thú. Bi vô lượng tâm là lòng 
mong muốn giúp cho người 
khác thoát khổ, là sự xoa dịu 
hay làm vơi đi đau khổ sầu não 
của người khác, là động cơ thúc 
đẩy tâm mình rung động trước 
sự đau khổ của họ, tạo điều 
kiện cho họ lìa hẳn khổ đau. Đó 
là tâm lượng cao thượng vô hạn 
thứ hai của bốn vô lượng tâm 
được đức Đạo sư dạy cho đệ tử 
của mình, để họ dùng nó trong 
việc tự lợi và lợi tha, kể cả đối 
trị những phiền não tàn hại và 
tạo cho người khác mọi điều 
kiện đề xa lìa khổ đau. Đức Đạo 
sư dạy: “Tỳ-kheo tâm đi đôi 
với Bi biến mãn một phương, 
thành tựu an trụ. Cứ như thế, 
hai phương, ba phương, bốn 
phương, tứ duy, trên dưới biến 
khắp tất cả, tâm đi đôi với Bi, 

không kết, không oán, không 
sân nhuế, không tranh, vô cùng 
rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành 
tựu an trụ.” (Trung A-hàm 21, 
kinh Thuyết xứ). Cũng như tâm 
Từ, đức Đạo sư đã dạy cho các 
Tỳ-kheo như trên, ở đây tâm Bi 
cũng vậy:

“Bấy giờ các Tỳ-kheo lại 
bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, thế nào là 
tâm Bi vô lượng?

“Phật dạy:
“Là đối với mọi lúc mọi 

nơi, tâm Bi luôn tùy thuận lợi 
ích chúng sanh, không tổn hại 
người khác; xa lìa các oán kết, 
đem tâm rộng lớn chỉ bày cho 
chúng sanh, thương nhớ cứu 
hộ như con đỏ của chính mình; 
đối với kẻ oán người thân bình 
đẳng không khác nhau, khiến 
cho họ dứt trừ triền cái, giải 
thoát tất cả. Như vậy gọi là tâm 
Bi vô lượng.” (Phật nói kinh 
nghĩa Pháp thừa quyết định, 
quyển thượng)
3. HỶ VÔ LƯỢNG 

(muditāpramāṇa, muditā 
appamaññā)

Đây là phạm trù trạng thái 
tâm thức thứ ba, đó là lòng 
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Hỷ, Sanskrit: muditā, hay Pāli: 
muditā, cả hai đều có nghĩa là 
lòng vui thích. Ở đây, trạng thái 
này không phải là trạng thái vui 
thích suông, cũng không phải là 
thứ tình cảm cá nhân dành cho 
một người nào, mà nó là sự thể 
hiện tâm hoan hỷ đối với người 
khác, nhất là trước sự thành 
công của họ về cuộc sống. 
Lòng hoan hỷ này phát xuất 
từ sự tự nguyện, nó có chiều 
hướng loại trừ lòng ganh tỵ và 
đố kỵ mà chúng vốn luôn luôn 
đối lập trực tiếp với hoan hỷ. 
Đó là tâm lượng cao thượng vô 
hạn thứ ba trong bốn vô lượng 
tâm được đức Đạo sư dạy cho 
đệ tử của mình, để họ dùng nó 
trong việc tự lợi và lợi tha, kể 
cả đối trị những phiền não tật 
đố và tạo cho người khác mọi 
khích lệ thúc đẩy và tán thán 
sự thành tựu người khác với 
lại giúp đỡ người khác tiếp tục 
gặt hái những thành công khác 
nữa trong cuộc sống. Đức Đạo 
sư dạy: “Tỳ-kheo tâm đi đôi 
với Hỷ biến mãn một phương, 
thành tựu an trụ. Cứ như thế, 
hai phương, ba phương, bốn 
phương, tứ duy, trên dưới biến 
khắp tất cả, tâm đi đôi với Hỷ, 

không kết, không oán, không 
sân nhuế, không tranh, vô cùng 
rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành 
tựu an trụ.” (Trung A-hàm 21, 
kinh Thuyết xứ). Cũng như tâm 
Từ, tâm Bi được đức Đạo sư 
dạy cho các Tỳ-kheo như trên, 
ở đây tâm Hỷ cũng vậy:

“Bấy giờ các Tỳ-kheo lại 
bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, thế nào là 
tâm Hỷ vô lượng?

“Phật dạy:
“Là đối với mọi lúc mọi 

nơi, tâm Hỷ luôn tùy thuận lợi 
ích chúng sanh, không tổn hại 
người khác; xa lìa các oán kết, 
đem tâm rộng lớn chỉ bày cho 
chúng sanh, thương nhớ cứu 
hộ như con đỏ của chính mình; 
đối với kẻ oán người thân bình 
đẳng không khác nhau, khiến 
cho họ dứt trừ triền cái, giải 
thoát tất cả. Như vậy gọi là tâm 
Hỷ vô lượng.” (Phật nói kinh 
nghĩa Pháp thừa quyết định, 
quyển thượng)
4. XẢ VÔ LƯỢNG 

(upeksapramāṇa, upekkhā 
appamaññā)

Đây là phạm trù thuộc về 
trạng thái tâm thức thứ tư, đó là 
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lòng Xả, Sanskrit: upeksā, hay 
Pāli: upekkhā, cả hai đều chỉ 
cho thức tính vô tư vô luyến ái, 
không ghét bỏ, không ưa thích 
và cũng không bất mãn; đây là 
một phẩm tính nhận thức chân 
xác bản chất của tất cả pháp, 
không cực đoan hay nghiêng về 
bên nào. Trạng thái ấy không 
vui cũng không buồn, không 
lệ thuộc vào bất cứ tình huống 
nào mà chúng là những gì 
khiến chúng ta bị lệ thuộc dính 
mắc, tâm luôn luôn giữ trạng 
thái bình thản trước mọi sự vật: 
khen chê, được mất, vinh nhục, 
sướng khổ. Đó là tâm lượng 
cao thượng vô hạn thứ tư trong 
bốn vô lượng được đức Đạo 
sư dạy cho đệ tử của mình để 
họ dùng nó trong việc tự lợi và 
lợi tha bao hàm cả việc đối trị 
những phiền não tham đắm và 
tạo cho người khác mọi điều 
kiện nhận thức các pháp đúng 
như thật tính của chúng, mà 
tính chân thật ấy nằm bên ngoài 
mọi sự phân biệt do chấp trước 
dính mắc sinh ra. Đức Đạo 
sư dạy: “Tỳ-kheo tâm đi đôi 
với Xả biến mãn một phương, 
thành tựu an trụ. Cứ như thế, 
hai phương, ba phương, bốn 

phương, tứ duy, trên dưới biến 
khắp tất cả, tâm đi đôi với Xả, 
không kết, không oán, không 
sân nhuế, không tranh, vô cùng 
rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành 
tựu an trụ.” (Trung A-hàm 21, 
kinh Thuyết xứ). Cũng như tâm 
Từ, tâm Bi, tâm Hỷ; ở đây tâm 
Xả cũng được đức Đạo sư dạy 
cho các Tỳ-kheo như trên:

“Bấy giờ các Tỳ-kheo lại 
bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, thế nào là 
tâm Xả vô lượng?

“Phật dạy:
“Là đối với mọi lúc mọi 

nơi, tâm xả luôn tùy thuận lợi 
ích chúng sanh, không tổn hại 
người khác; xa lìa các oán kết, 
đem tâm rộng lớn chỉ bày cho 
chúng sanh, thương nhớ cứu 
hộ như con đỏ của chính mình; 
đối với kẻ oán người thân bình 
đẳng không khác nhau, khiến 
cho họ dứt trừ triền cái, giải 
thoát tất cả. Như vậy gọi là tâm 
Xả vô lượng.” (Phật nói kinh 
Nghĩa Pháp thừa quyết định, 
quyển thượng).

(còn tiếp)
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Hơn năm trăm năm trước kỷ 
nguyên Tây lịch, vào một 

đêm thanh bình tháng Vesākha, 
khi tĩnh tọa trong tư thế kiết già 
dưới cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-
liên-thuyền, Thái tử Tất-đạt-đa 
(Siddhattha) đã chinh phục được 
các thế lực ma quân, tự thân thể 
nghiệm được thực tại của vũ 
trụ, chứng ngộ được chân lý tối 

SỰ GIÁC NGỘ 
CỦA ĐỨC PHẬT

• Thích Đồng Thành

thượng, thành tựu quả vị giác 
ngộ tối tôn trong cuộc đời. 
Đó là giây phút huy hoàng 
nhất trong cuộc đời của đức 
Phật, là một điểm son trong 
phả hệ truyền thừa của dòng 
họ Thích-ca, và là một trong 
những sự kiện hy hữu nhất 
trong lịch sử tôn giáo Ấn 
Độ. Chính trong giây phút 
đó Thái tử không còn là một 
chúng sanh bình thường mà 
Ngài đã trở thành một Bậc 
giác ngộ. Điều này đã minh 
chứng một sự thật cao quý 
rằng đức Phật không phải là 
một đấng tạo hóa, không phải 
là thiên sứ, càng không phải 
là vị cứu rỗi hay một nhà tiên 
tri, mà ngược lại Ngài là một 
con người như bao nhiêu con 
người khác, một chúng sanh 
như bao chúng sanh khác. 
Điểm nổi bật ở Ngài là một 
tâm hồn thánh thiện, một 
khát vọng vô biên để tìm cầu 
chân lý, một ý chí kiêu hùng, 
một tinh thần quả cảm…
Tất cả những phẩm tính cao 
đẹp đó đã hun đúc cho nhân 
cách và tâm nguyện tầm đạo 
của Ngài, để rồi trong đêm 
hôm ấy, ánh sáng giác ngộ 

Sự	giác	ngộ	của	đức	Phật	■	Thích	Đồng	Thành
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bừng lên và khúc ca khải hoàn 
đã vang vọng tại Uruvelā, một 
miền quê yên bình, hiền hòa 
thuộc vương quốc Ma-kiệt-đà 
lịch sử. 

Truyền thống Phật giáo 
Nam truyền y cứ vào bộ Đại sử 
(Mahāvaṃsa, được biên soạn 
tại Tích Lan bắt đầu từ TK V 
TL) và cho rằng đức Phật thành 
đạo vào ngày trăng tròn tháng 
Vesākha (S. Vaiśākha). Lễ Tam 
hợp nhằm kỷ niệm ba sự kiện 
đản sanh, thành đạo, và nhập 
Niết-bàn của đức Phật cũng 
được tổ chức vào ngày này. 
Trong khi đó, theo truyền thống 
Phật giáo Bắc truyền, đức Phật 
thành đạo vào ngày mồng 8 
tháng Chạp. Sự khác biệt này 
có thể được giải thích như sau. 
Theo kinh Quá khứ hiện tại 
nhân quả do ngài Cầu-na-bạt-
đà-la (Gunabhadra, 394-468) 
dịch vào TK V TL, vào đêm 
mồng 7 tháng Hai, đức Phật đã 
hàng phục các thế lực ma quân, 
thâm nhập diệu lý và thành tựu 
giác ngộ vào rạng sáng ngày 
mồng 8 tháng Hai. Thời điểm 
mồng 8 tháng Hai này được 
nhắc đến trong một số kinh, 
luận khác thuộc đại tạng Trung 

Hoa(1). Nếu chọn mùa Xuân là 
mùa đầu trong năm thì tháng 
Vesākha sẽ là tháng thứ hai 
trong âm lịch Ấn Độ. Riêng đối 
với người Trung Hoa, thứ tự các 
tháng trong âm lịch có sự thay 
đổi qua nhiều thời khác nhau. 
Theo giáo sư H. Nakamura, 
dưới thời nhà Châu (1123-256 
Tr. TL) tại Trung Hoa, tháng 11 
âm lịch được xem là tháng đầu 
trong một năm(2). Do vậy ‘ngày 
mồng 8 tháng Hai’ nói trên lại 
tương ứng với ngày mồng 8 
tháng Chạp trong âm lịch. Có 
thể rằng bản kinh này là văn 
bản chính mà cộng đồng Phật 
giáo Bắc truyền y cứ vào đó để 
xác định ngày thành đạo của 
đức Phật. 

Trong Đại đường tây vức 
ký, ngài Huyền Trang có ghi 
lại rằng đức Phật thành chánh 
giác vào ngày mồng 8 tháng 
Phệ-xá-khư (Vaiśākha) theo 
1 Quá khứ hiện tại nhân quả kinh, 
T3n189, tr. 641b. Bồ-tát xứ thai kinh, 
quyển 7, T12n384, tr. 1058b. Tát-bà-
đa tỳ-ni bà-sa, quyển 2, T23n1440, tr. 
510b. Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao, 
quyển 6, T36n1736, tr. 42c.
2. H. Nakamura, Gotama Buddha, 
Tokyo: Kosei Publishing, 2000, p. 187 
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lịch Ấn Độ, tương ứng với 
ngày mồng 8 tháng Ba của lịch 
nhà Đường (618-907) tại Trung 
Hoa. Thượng tọa bộ cho rằng 
đức Phật thành đạo vào ngày 
rằm tháng Phệ-xá-khư, tương 
ứng với ngày rằm tháng Ba của 
lịch nhà Đường. Lúc ấy, đức 
Phật đã ba mươi tuổi, có nơi 
nói là ba mươi lăm tuổi(3). Như 
thế vào thời ngài Huyền Trang 
(TK VII TL), ngày kỷ niệm sự 
kiện thành đạo của đức Phật lại 
là ngày mồng 8 tháng Ba theo 
lịch của Đại Đường.  

Khoảng thời gian sáu năm 
vân du học đạo và thực hành 
nhiều pháp tu khác lạ, với 
những bậc thầy khác nhau đã 
giúp cho Thái tử Tất-đạt-đa 
trực nhận được sự lầm lạc của 
lối tu khổ hạnh và giá trị cao tột 
của nếp sống Trung đạo. Việc 
Ngài thọ dụng bát cháo sữa của 
nàng Sujāta là điểm khởi đầu 
cho sự chuyển biến toàn diện 
trong lối nhận thức cũng như 
phương pháp thực hành của 
Ngài. Sự chuyển biến đó lại 
được tiếp nối bằng lời nguyện 
cao cả, “nếu không chứng đắc 
3. Đại đường tây vức ký, T51n2087, 
tr. 916b.

Bồ-đề vô thượng, dầu cho thịt 
nát xương tan, ta quyết không 
rời chỗ này”(4) đã báo hiệu cho 
một sự kiện hy hữu sắp xảy ra 
trong cuộc đời của Ngài. Sự 
kiện hy hữu đó được mở đầu 
bằng cuộc đối mặt giữa Ngài 
với các thế lực xấu ác, đó là 
Ma vương và quyến thuộc của 
chúng trong khi Ngài đang tọa 
thiền dưới cội Bồ-đề tại Gaya. 
Nhiều văn bản Phật học đã diễn 
tả những cử chỉ, hành vi, ngôn 
từ hoặc cám dỗ, hoặc dọa nạt, 
hoặc tấn công của ma quân, Ma 
vương cùng các kiều nữ của 
chúng đối với Thái tử. Bộ Đại 
sự (Mahāvastu) ghi lại rằng 
nhiều đội quân của Ma vương 
với đủ loại vũ khí đã tấn công 
Thái tử(5). Chương giới thiệu 
của bộ Bổn sanh luận kể rằng 
Ma vương dùng thần thông 
hóa làm chín cơn bão như gió, 
mưa, cát, đá, vũ khí, v.v… để 
tấn công Thái tử, nhưng oai lực 
4. “Ngã kim nhược bất chứng, vô 
thượng đại Bồ-đề, ninh khả toái 
thị thân, chung bất khởi thử toà.” 
Phương quảng đại trang nghiêm kinh, 
q. 8, T3n187, tr. 588a.
5. E. J. Thomas, The Life of Buddha 
as Legend and History, New Delhi: 
Munshiram Manoharlal, 1992, p. 74
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của Ngài đã biến những cơn 
bão đó thành hoa thơm, trầm 
hương, vòng trang sức(6)... Kinh 
Phổ diệu còn thuật lại việc các 
kiều nữ của Ma vương nghe 
theo lời cha đã đến để cám 
dỗ, mua chuộc Thái tử, nhưng 
sắc đẹp mỹ miều và âm thanh 
êm dịu, ngọt ngào không thể 
lay chuyển được tâm hồn cao 
thượng của Ngài.

Cuối cùng, khi biết không 
thể chinh phục được Thái tử, 
Ma vương bèn bảo rằng chỗ 
ngồi để thành đạo không phải là 
chỗ để Thái tử ngồi, mà là chỗ 
của Ma vương vì công đức của 
Ma vương nhiều hơn công đức 
của Thái tử. Thái tử bèn hỏi Ma 
vương rằng lấy gì để làm chứng 
cho lời tuyên bố này. Ma vương 
bèn chỉ vào binh chúng hùng 
hậu của mình và nói rằng có 
họ làm chứng. Rồi Ma vương 
bèn quay sang hỏi Thái tử đã có 
được công đức gì mà cầu thành 
Phật. Thái tử trả lời rằng trong 
vô lượng kiếp Ngài đã thực hành 
các pháp Ba-la-mật để độ sanh, 
công đức ấy có thể giúp Ngài 
6. J.S. Strong, The Buddha: A Short 
Biography, Oxford: One World, 
2002, p. 71.

thành tựu đạo quả. Để chứng 
minh lời tuyên bố này, Ngài bèn 
đưa tay phải chạm xuống đất, 
quả đất liền chấn động. Thấy 
vậy, Ma vương kinh sợ trước 
oai lực của Thái tử, khởi tâm 
kính phục và biến mất. Những 
sự kiện này đã được minh họa 
trong các công trình điêu khắc 
và nghệ thuật Phật giáo tại Ấn 
Độ. Những pho tượng Phật 
ngồi trong tư thế kết ấn xúc địa 
(bhūmi-sparśa-mudrā) cũng là 
những pho tượng phổ biến nhất 
tại các thánh tích Phật giáo. 
Thái tử Tất-đạt-đa đã nhiếp 
phục các chướng ma, dù nội 
tâm hay ngoại cảnh, bằng chính 
đức độ và ý chí của mình. Ma 
vương, binh chúng, và quyến 
thuộc của họ đã thất bại trong 
việc phá hoại sự tu tập của Thái 
tử, nhưng tâm họ không hề 
khởi lên sự căm thù, phẫn nộ, 
mà ngược lại, họ cảm thấy kính 
phục Ngài bội phần. Đây chính 
là sự khác biệt giữa chiến thắng 
bằng gươm đao, vũ khí để đưa 
đến cảnh chết chóc, thù hận và 
chiến thắng bằng nghị lực, tình 
thương và tâm bao dung để dẫn 
đến sự chuyển hóa những vọng 
tưởng hoang dại và tà ngụy 
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thành nhận thức chân chính và 
trong sáng.

Đối với các bậc thánh, niềm 
đam mê của họ không phải là 
những cảm giác dục lạc hay 
tiếng gọi của danh vọng; nỗi 
ưu tư của họ không phải là sự 
đe dọa, uy hiếp bằng bạo lực, 
cường quyền của kẻ khác, 
nhưng điều làm cho họ thao 
thức là lý tưởng sống, là chân ý 
nghĩa của cuộc sống. Với Thái 
tử Tất-đạt-đa, mục đích tối hậu 
trong sự tầm cầu của Ngài là sự 
thật đằng sau cảnh sanh, già, 
bệnh, chết, và đâu là nguyên 
nhân của vô thường, khổ đau. 
Chính trong đêm thành đạo, 
Thái tử đã khám phá được sự 
thật ấy, truy nguyên được ngọn 
nguồn của khổ đau, và liễu ngộ 
được chân lý của vũ trụ.

Trong Tăng chi bộ kinh III, 
phẩm IX pháp, đức Phật đã kể 
lại cho gia chủ Tapussa và tôn 
giả A-nan về tiến trình chứng 
ngộ trong đêm thành đạo đó 
là chín cấp bậc thiền chứng từ 
sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng 
định, gọi là Chín cấp bực thiền 
chứng theo thứ lớp (cửu thứ 
đệ định, bao gồm tứ thiền, tứ 
không và diệt thọ tưởng định). 

Ngài còn xác quyết rằng chỉ 
sau khi thuận thứ và nghịch thứ 
chứng đạt và xuất khởi chín 
cấp độ thiền chứng này, Ngài 
thấy bằng trí tuệ, mọi lậu hoặc 
bị đoạn diệt, khi đó Ngài mới 
thành tựu Chánh đẳng chánh 
giác. Khả năng “thấy bằng 
trí huệ” này, theo Đại kinh 
Saccaka (Trung bộ I) và kinh 
Dạy Vacchagotta về Tam Minh 
(Trung Bộ II) chính là Tam 
minh (tevijjā), tức Túc mạng 
minh (Pubbenivāsānussati), 
Thiên nhãn minh (Cutūpapāta-
ñāṇa), và Lậu tận minh 
(Āsavakkhaya-ñāṇa). Theo Đại 
kinh Saccaka, sau khi chứng 
đắc bốn thiền chứng từ sơ thiền 
đến tứ thiền, đức Phật tiếp tục 
chứng đắc được Tam minh, tức 
ba loại thắng trí. Một số văn 
bản khác ghi lại rằng vào canh 
đầu, canh giữa, và canh cuối(7) 
của đêm thành đạo, Thái tử 
Tất-đạt-đa tuần tự chứng đắc 
7. Trong sinh hoạt dân gian Ấn Độ, 
thời gian một đêm được chia làm ba 
canh: đầu, giữa, và cuối, cũng gọi là 
sơ dạ, trung dạ, và hậu dạ. Canh đầu 
gồm ba giờ ngay sau khi mặt trời lặn. 
Canh giữa gồm ba giờ lúc nửa đêm. 
Canh cuối gồm ba giờ trước khi mặt 
trời mọc. 
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ba loại thắng trí là Túc mạng 
minh, Thiên nhãn minh, và Lậu 
tận minh(8).

Kinh tạng Nikāya thường nói 
đến sáu loại thắng trí (abhiññā, 
cũng gọi là lục thông) mà đức 
Phật (Đại kinh sư tử hống, 
Trung bộ kinh I) và các đệ tử 
của Ngài (Tương ưng II, Thiên 
nhân duyên, chương Tương 
ưng Ca-diếp) đã chứng đắc sau 
khi thành tựu được các cấp bậc 
thiền chứng trong Phật giáo, 
đó là Thần túc thông, Thiên 
nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc 
mạng thông, Thiên nhãn thông, 
và Lậu tận thông. Đây chính là 

8. J.S. Strong, Sđd, tr. 73-75. 

sáu năng lực thù thắng, là kết 
quả tự nhiên của công năng 
thiền định chân chính. Ba loại 
thắng trí sau cùng chính là ba 
loại trí tuệ siêu thế mà đức Phật 
đã thành tựu trong đêm thành 
đạo. 

Túc mạng minh là loại trí 
mà nhờ đó đức Phật nhớ biết 
vô số kiếp sống của Ngài trong 
quá khứ với tất cả mọi chi tiết 
về danh xưng, chủng tộc, dòng 
họ, thọ mạng, và ngay đến 
cả việc thọ dụng thực phẩm, 
những cảm thọ sanh khởi, 
v.v… Trong kinh Sa môn quả 
(Trường Bộ I) đức Phật đã nói 
về thắng trí này qua ẩn dụ một 
người đi từ làng này qua làng 
khác, và anh ta nhớ rõ tất cả 
những chi tiết, đặc điểm của 
mỗi ngôi làng như thế. Thiên 
nhãn minh là trí nhận biết, thấu 
rõ hành nghiệp nhân quả trong 
vòng sanh tử của vô số chúng 
sanh. Với trí này, đức Phật 
cũng thấy được những sự việc 
đang diễn ra cách Ngài rất xa, 
dù bị ngăn cản bởi các chướng 
vật. Kinh điển ghi lại rằng sau 
khi thành đạo tại Gaya, đức 
Phật dùng thiên nhãn này thấy 
năm anh em tôn giả Kiều-trần-
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như đang trú tại Ba-la-nại (kinh 
Thánh cầu, Trung bộ I); hay khi 
đang trú tinh xá Kỳ Viên, Ngài 
cũng dùng thiên nhãn thấy mẹ 
của Nanda cúng dường vật 
thực cho hội chúng của hai tôn 
giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-
liên (Tăng chi bộ, chương Sáu 
pháp, phẩm Chư thiên). Lậu tận 
minh chính là trí tuệ viên mãn, 
có khả năng đoạn trừ mọi phiền 
não nhiễm ô, tận diệt vô minh, 
thành tựu sự giác ngộ và giải 
thoát toàn triệt. Khi thành tựu 
trí này, hành giả trực nhận được 
nguyên lý Tứ thánh đế cũng 
như nguồn gốc, nguyên nhân, 
và con đường đưa đến sự đoạn 
tận các lậu hoặc. Khi đó “tâm 
của vị ấy thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Ðối với tự thân 
đã giải thoát như vậy, khởi lên 
sự hiểu biết: Ta đã giải thoát. 
Vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; sau đời hiện tại, không 
có đời sống nào khác nữa”(9) 
(kinh Sa môn quả - Trường bộ 
I). Trong ba loại trí này, hai loại 
trí đầu giúp cho hành giả thấu 

9. Bản dịch của HT. Thích Minh Châu

hiểu mọi sự thật về nguyên lý 
nghiệp và tái sanh, trong khi đó 
loại trí sau cùng chính là một 
sự chuyển hóa tâm thức toàn 
triệt. 

Thông thường Lậu tận minh 
được xem là một khả năng hoạt 
hiện tách rời với các căn, dù 
rằng trong Trung Bộ kinh I đức 
Phật đã từng cho rằng không 
có sự khác biệt nhiều giữa tuệ 
(paññā) và thức (viññāṇa) (Đại 
kinh phương quảng). Những 
ai còn có tư tưởng về sự lưỡng 
phân giữa đời sống thường nhật 
và kinh nghiệm giải thoát thì 
người ấy cũng sẽ chấp nhận sự 
lưỡng phân giữa thức và tuệ. 
Theo nghĩa đen, Lậu tận minh 
(Āsavakkhaya-ñāṇa) là trí huệ 
có khả năng đoạn trừ mọi lậu 
hoặc phiền não. Phiền não vốn 
là sản phẩm của tâm thức si ám 
và cũng là đối tượng của thức. 
Khi một hành giả chứng đắc 
Lậu tận minh, tâm vị ấy trong 
sáng, thuần tịnh, không còn 
sinh khởi lậu hoặc. Tuy nhiên, 
bản thân vị ấy không khởi tâm 
phân biệt mình với các chúng 
sanh khác (còn trong trạng thái 
nhiễm ô), nên xét về ý nghĩa 
đạo đức thì trí lậu tận này mang 
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tính bất nhị, nhưng nếu căn 
cứ vào nghĩa siêu hình thì nó 
không thể được xem là bất nhị. 
Quá trình chứng đắc Lậu tận 
minh được xem như một quá 
trình chuyển hóa tâm thức từ 
mê sang giác, từ khổ sang lạc. 
Một khi đã vượt thoát mọi hệ 
lụy khổ đau, tâm của hành giả 
cảm thấy như thể được tái sanh 
trong một cảnh giới thuần tịnh, 
trong sáng, và chính trạng thái 
thuần khiết đó của tâm đã kết tụ 
trong con người của vị ấy một 
tri kiến như thật về vạn hữu.

Theo tác phẩm Phật sở hành 
tán, sự giác ngộ của đức Phật 
được nhận biết qua ba cách khác 
nhau: 1) Sự giao cảm của vũ trụ 
với sự kiện thành đạo: trái đất 
chấn động, mưa hương thơm 
tuôn xuống từ bầu trời không 
mây, hoa thơm nở tươi thắm, 
trái ngọt chín rộ dầu chưa đến 
mùa, các loại hoa báu như hoa 
ma-ha-mạn-đà-la tuôn rải từ 
trong hư không để cúng dường 
Bậc đại giác; 2) Chư thiên các 
cõi trời xưng tán oai đức của 
Ngài và rải hoa thơm cúng 
dường; 3) Loài người trong 
nhân gian cảm thấy an bình và 

hoan hỷ khôn cùng(10). Đối với 
đức Phật, Ngài đã tự xác chứng 
sự giác ngộ của mình qua lời 
tuyên thuyết đầu tiên ngay sau 
ngày thành đạo. Thông thường 
hai bài kệ số 153 và 154 trong 
kinh Pháp cú được xem là lời 
tuyên thuyết đầu tiên, là một 
khúc ca khải hoàn của đức Phật 
ngay sau khi thành đạo: “Ta 
lang thang trong vòng luân hồi 
qua bao kiếp sống, tìm mãi mà 
không gặp kẻ làm nhà; Đau 
khổ thay kiếp sống cứ tái diễn 
mãi! Hỡi kẻ làm nhà! Nay ta 
gặp được ngươi rồi; Ngươi 
không thể làm nhà nữa. Cột và 
đòn tay của ngươi đều gãy cả, 
nóc và xà nhà của ngươi đã tan 
vụn rồi; Ta đã chứng đắc Niết 
bàn, bao nhiêu dục ái đều dứt 
sạch”(11). Khi chú giải Trường 
bộ kinh, ngoài hai bài kệ này, 
luận sư Phật Âm (Buddhagho-
sa) còn nói đến một bài kệ rất 
quan trọng khác được ghi lại 
trong Đại phẩm (Mahāvagga, 
thuộc Luật tạng Nam truyền). 
Theo Đại phẩm, ngay sau khi 
giác ngộ, đức Phật đã tọa thiền 
10. Phật Sở Hành Tán, quyển 3, 
T4n192, tr. 28a-b.
11. Bản dịch của HT. Thích Thiện Siêu
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suốt bảy ngày dưới cội Bồ-đề 
để tận hưởng niềm an lạc của 
sự giải thoát. Vào mỗi canh 
trong đêm, Ngài quán chiếu, 
suy nghiệm về sự sanh khởi và 
hoại diệt của mười hai chi phần 
duyên khởi, khởi đầu từ chi vô 
minh và kết thúc bằng chi Lão, 
tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Vô 
minh là nhân duyên khởi đầu 
cho một chuỗi nhân duyên của 
sanh tử khổ đau. Khi vô minh 
diệt thì các chi phần khác theo 
đó mà diệt, và cuối cùng đưa 
đến sự đoạn diệt khổ đau. Sau 
khi quán chiếu như thế, trong 
canh đầu đức Phật đã thốt lên 
lời cảm hứng rằng: “Thật vậy, 
khi các pháp đã hiện ra rõ ràng 
đối với một Bà-la-môn(12) đang 
tinh cần tu tập thiền định thì tất 
cả các nghi hoặc trong vị ấy 
đều biến mất, vị ấy hiểu rằng 
mọi việc đều có nguyên nhân.” 
Vào canh giữa, sau khi quán 
chiếu về lý duyên khởi theo hai 
12. Trong Phật tự thuyết (Udāna, I, 5) 
thuộc Tiểu bộ kinh, đức Phật nêu lên 
định nghĩa về danh xưng Bà-la-môn 
theo quan điểm của Ngài như sau: 
những ai đã đoạn trừ các ác pháp, có 
chánh niệm, điều phục các kiết sử và 
thành tựu giác ngộ, thì họ là những Bà-
la-môn chân chính trên thế gian này.

chiều như thế, đức Phật thốt lên 
lời cảm hứng rằng: “Thật vậy, 
khi các pháp đã hiện ra rõ ràng 
đối với một Bà-la-môn đang 
tinh cần tu tập thiền định thì 
tất cả các nghi hoặc trong vị ấy 
đều biến mất, vì vị ấy hiểu rõ sự 
hoại diệt của các duyên.” Vào 
canh cuối, sau khi quán chiếu 
lý duyên khởi theo trình tự 
như trên, Ngài đã thốt lên cảm 
hứng rằng: “Thật vậy, khi các 
pháp đã hiện ra rõ ràng đối với 
một Bà-la-môn đang tinh cần 
tu tập thiền định thì tất cả các 
nghi hoặc trong vị ấy đều biến 
mất. Vị ấy tiêu diệt được binh 
chúng của Ma vương, cũng ví 
như ánh mặt trời tỏa chiếu giữa 
không gian.”(13) Sự kiện này 
cũng được ghi lại trong phẩm 
đầu tiên của kinh Phật tự thuyết 
(Tiểu bộ kinh) và Ngũ phần 
luật.(14) Những đoạn trích dẫn 
trên trong Đại phẩm đã phần 
nào cho thấy tính nguyên thủy 
của tác phẩm này thông qua lời 
tuyên thuyết đầu tiên của đức 

13. I.B. Horner, The Book of the Dis-
cipline, vol. IV, Oxford: The Pali Text 
Society, 1992, pp. 2-3.  
14. Ngũ phần luật, T22n1421, tr. 
102c-103a.
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Phật. Đoạn kệ trên ghi lại danh 
xưng Bà-la-môn (brāhmaṇa) để 
chỉ cho đức Phật, một bậc giác 
ngộ chứ không dùng danh xưng 
Như Lai (Tathāgata) hay đức 
Thế Tôn (Bhagavat) như sau 
khi hội chúng của Ngài được 
hình thành. Một điểm đáng chú 
ý khác là duyên khởi là nguyên 
lý mà đức Phật đã trực nhận và 
suy nghiệm ngay sau khi Ngài 
đã thành đạo. Từ những mô tả 
khái quát và đơn giản trong các 
bản kinh nguyên thủy, giáo lý 
này về sau đã được diễn giải 
rất chi tiết trong hầu hết các 
bộ luận của nhiều truyền thống 
Phật giáo, và nó cũng được 
xem là một trong những giáo 
lý độc đáo nhất trong hệ thống 
triết học Phật giáo(15).

Những gì mà đức Phật giác 
ngộ đã được Ngài trình bày cô 
đọng trong kinh Chuyển pháp 
luân, bài kinh đầu tiên mà Ngài 
đã giảng thuyết cho năm anh 
em tôn giả Kiều-trần-như tại 

15. Nguồn gốc và sự phát triển của 
giáo lý này được trình bày chi tiết 
trong D.J. Kalupahana, Causality: 
The Central Philosophy of Buddhism, 
Honolulu: The University Press of 
Hawaii, 1975. 

Lộc Uyển. Sự khác nhau trong 
những bài kinh nói về bản chất 
và nội dung của sự giác ngộ của 
đức Phật cho thấy rằng tùy theo 
căn cơ của thính chúng cũng 
như tùy thuộc vào mục đích 
nhắm đến của mình, đức Phật 
đã mô tả, trình bày bản chất sự 
giác ngộ của Ngài bằng nhiều 
cách khác nhau. Tuy mang tính 
đa dạng và phổ quát, giáo lý của 
đức Phật đều nhằm đưa hành 
giả về một điểm hội tụ chính 
yếu, đó là sự từ bỏ tất cả những 
giáo điều, những luận lý triết 
học hay tâm học đa phức để trở 
về với sự an tịnh của nội tâm, 
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để thấy tánh như thật của vạn 
hữu. Từ kinh nghiệm giác ngộ 
của mình, đức Phật đã nhận ra 
rằng Pháp mà Ngài đã chứng 
ngộ trong đêm thành đạo có một 
giá trị vô song, một thẩm quyền 
tối thượng. Ngài xem Pháp ấy 
là nơi đáng y chỉ nhất và đáng 
cung kính nhất. Sau khi thành 
đạo, đức Phật tọa thiền dưới 
gốc cây Ajapāla Nigrodha và 
khi đó Ngài khởi lên suy nghĩ 
rằng thật là một điều khó khăn 
nếu như sống mà không có nơi 
để nương tựa, để cung kính. Rồi 
Ngài lại suy nghĩ rằng để thành 
tựu đầy đủ năm phần pháp thân 
(giới, định, tuệ, giải thoát, và 
giải thoát tri kiến), Ngài nên 
cung kính, tôn trọng, và sống 
y chỉ vào một Sa-môn, Bà-la-
môn nào đó. Tuy nhiên, sau khi 
quán sát khắp nơi, Ngài nhận 
thấy trong thế giới loài người 
và chư thiên không có một ai 
có đầy đủ các phẩm tính giác 
ngộ như Ngài. Cuối cùng Ngài 
đã quyết định cung kính, tôn 
trọng, và sống y chỉ vào Pháp 
mà Ngài chứng ngộ trong đêm 
thành đạo. Chính nhờ vào Pháp 
đó Ngài đã thành chánh đẳng 
giác (Chương Tương ưng phạm 

thiên, Tương Ưng I).   
Nếu nhìn nhận một cách 

khách quan, giáo pháp mà đức 
Phật đã tuyên thuyết phát xuất 
từ kinh nghiệm giác ngộ của 
Ngài không phải là những giáo 
điều cố định và bất biến, mà 
ngược lại nó luôn thuận hướng 
theo sự vận hành chung trong 
lịch sử tiến hóa tư tưởng của 
nhân loại. Một hệ triết lý thực 
tiễn luôn là động lực tích cực 
cho sự phát triển liên tục và 
không giới hạn của tri thức. 
Đây là trường hợp xảy ra trong 
lịch sử triết học Phật giáo. Sự 
xuất hiện hàng loạt các hình 
thái tư tưởng dựa trên nhiều 
quan điểm tông phái khác nhau 
đã giúp cho Phật giáo đáp ứng 
với nhu cầu tri thức của xã hội 
trong mỗi giai đoạn lịch sử cố 
định. Khi nhìn lại những chặng 
đường tiến hóa của nền văn 
minh nhân loại, có thể người 
ta cho rằng tôn giáo thường là 
một chướng ngại cho sự phát 
triển nhận thức của loài người. 
Song, quan điểm này không thể 
áp dụng đối với Phật giáo, bởi 
lẽ Phật giáo không phải là một 
tôn giáo của giáo điều và thần 
khải, mà là một triết lý, hay 
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đúng hơn là nghệ thuật sống và 
cảm nhận chân giá trị của cuộc 
sống theo tinh thần ôn hòa và 
cởi mở. Nhờ vào đặc tính ôn 
hòa và cởi mở này, những mâu 
thuẫn hay đối nghịch giữa tôn 
giáo và trí thức, hay tôn giáo và 
khoa học hầu như không xuất 
hiện trong các quốc gia Phật 
giáo.

Nếu như giây phút đản sanh 
của đức Phật là một điềm lành 
báo hiệu cho một sự kiện lớn 
trong vương quốc Ca-tỳ-la 
nói riêng và xã hội Ấn Độ nói 
chung; sự kiện Thái tử Tất-
đạt-đa từ bỏ mọi danh vọng 
của cuộc đời để âm thầm ra 
đi trong đêm dài vô tận đã thể 
hiện một hành động phi thường 
của một tâm hồn quảng đại và 
cương nghị; thì sự kiện thành 
đạo của đức Phật chính là một 
sự thành tựu cao tột, là niềm 
vinh quang nhất trong cuộc đời 
của Ngài. Tất-đạt-đa (người 
thành tựu mọi ước nguyện 
của mình), Thích-ca Mâu-ni 
(bậc thánh của dòng họ Thích-
ca), đức Thế Tôn (bậc tôn quý 
trong cuộc đời)… tất cả những 
danh xưng cao cả, những thánh 
hạnh cao đẹp, những phẩm tính 

siêu phàm nhất của đức Phật đã 
được thành tựu và hiển lộ trọn 
vẹn ngay trong giây phút huy 
hoàng ấy. Đối với truyền thống 
Bắc truyền, vương quốc chánh 
pháp của đức Phật được thiết 
lập và thành tựu trang nghiêm 
ngay sau ngày thành đạo của 
Ngài. Các bậc Bồ-tát, chư thiên 
các cõi trời, phi nhân trong các 
cõi từ hằng hà sa thế giới đã vân 
tập về để đón mừng giây phút 
thiêng liêng, hy hữu nhất, để 
lắng nghe những pháp thoại vô 
ngôn của đức Phật. Thời gian 
và không gian, tư duy và ngôn 
ngữ dường như đã hòa quyện 
vào nhau trong ánh sáng giác 
ngộ thuần khiết của đức Phật. 
Trong trái tim của mỗi người 
con Phật, ánh sáng giác ngộ 
từ hàng nghìn năm trước vẫn 
còn đó, vẫn ngời sáng mãi, tươi 
hồng mãi, để xua tan mọi vọng 
tưởng đảo điên, để sưởi ấm 
những con tim giá lạnh đang 
chìm sâu trong băng tuyết của 
vô minh, mang đến cho họ một 
niềm tin tươi sáng, một nguồn 
động lực vô biên, thôi thúc họ 
tìm về một nếp sống cao thượng 
và tươi sáng trong cuộc đời.■
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Pascal có nói rằng: “Con người chỉ là một cây 
sậy nhưng là cây sậy có tư duy, nhờ có tư duy mà 
con người có thể thấu hiểu trọn vẹn vũ trụ”. 

SỰ THÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA 
và bài học về sự quyết tâm
• Thích nữ chơn hạnh

Thật ra, tùy vào nhận thức khác nhau mà câu 
nói này được giải thích theo nhiều khía cạnh khác 
nhau, và theo cách hiểu của người viết thì câu này 
có nghĩa đại khái là: con người tuy là một động 
vật nhỏ bé và yếu ớt, nhưng nhờ có tư duy mà con 
người có thể làm được mọi thứ và chinh phục được 
mọi hoàn cảnh để tồn tại trên cuộc đời. Nói cách 
khác, theo Pascal, tư duy chính là nền tảng, là động 
cơ cho mọi hành vi và thành tựu của con người.

Sự	thành	đạo	của	đức	Phật	Thích-ca	và	bài	học	về	sự	quyết	tâm	■	Thích	nữ	Chơn	
Hạnh
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Thật đúng như vậy, cái khác 
biệt căn bản nhất giữa con 
người và các động vật khác đó 
chính là con người có tư duy, 
nhờ có tư duy mà con người 
có thể làm được những cái mà 
các động vật khác không thể 
nào làm được. Tuy nhiên, tư 
duy của con người vô cùng đa 
dạng: có những tư duy lệch lạc 
nhưng cũng có những tư duy 
đúng đắn, có những tư duy tầm 
thường nhưng cũng có những 
tư duy cao cả. Tư duy lệch lạc 
chính là những tư duy đi ngược 
với đạo lý làm người và trái với 
chuẩn mực đạo đức của xã hội, 
là những tư duy xa rời tính nhân 
bản và phá hoại nét nhân văn. 
Tư duy tầm thường là những tư 
duy có tính chất vị kỉ, tư duy về 
cái tôi và cái của tôi. Ngược lại 
tư duy lệch lạc ấy là tư duy đúng 
đắn. Tư duy cao cả là những tư 
duy hướng đến sự an vui lợi lạc 
cho vạn loại hữu tình, những tư 
duy hướng đến sự tột cùng của 
Chân, Thiện, Mỹ. Thái tử Tất-
đạt-đa là một người có tư duy 
cao cả như thế. 

Lịch sử cho biết, ngay từ 
khi còn là một cậu bé, thái tử 
Tất-đạt-đa đã luôn lộ vẻ trầm 

tư và trên gương mặt lúc nào 
cũng thoáng nét buồn khó 
tả. Và, nhất là khi chứng kiến 
được nỗi khổ đau của cuộc đời, 
Thái tử luôn thao thức đi tìm 
một phương pháp hoàn mãn 
nhằm giúp muôn loài thoát 
khỏi những đau khổ ấy. Với 
thao thức như vậy, từ một Thái 
tử sống trong cung vàng điện 
ngọc, có cả vợ đẹp con ngoan, và 
mặc cho sự ngăn cản quyết liệt 
của thân phụ, Ngài vẫn quyết 
tâm từ bỏ tất cả và khoác lên 
mình chiếc áo thô sơ, một thân 
một mình vượt rừng lội suối 
để lên đường tầm sư học đạo. 
Trải qua bao nỗi gian truân khó 
nhọc, thử nghiệm bao nhiêu 
phương pháp và thành tựu 
được bao nhiêu đạo quả, thế 
nhưng, tất cả những gì đã đạt 
được vẫn không làm cho Thái 
tử hài lòng, vì Ngài nhận thấy 
rằng đó không phải là phương 
pháp hoàn mãn để cứu khổ cho 
chúng sanh. Cuối cùng, Thái tử 
đã dừng lại dưới cội Tất-bát-la 
và phát nguyện rằng nếu không 
chứng được đạo quả Bồ-đề thì 
quyết không rời khỏi cây này. 
Từ đó, suốt 49 ngày đêm, Ngài 
không ngừng nỗ lực tư duy 
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thiền định, chiến đấu với bao 
tâm lý phức tạp và chịu đựng 
với bao nỗi khắc nghiệt của khí 
hậu thời tiết: ngày thì nắng táp 
mưa sa, đêm thì muỗi mòng 
cắn đốt vẫn không nản chí sờn 
lòng. Nhờ quyết tâm mãnh liệt 
như vậy, Ngài đã thành công 
một cách mỹ mãn – Ngài đã đại 
ngộ, đã thấy được nguyên nhân 
khổ đau của chúng sanh và tìm 
ra được phương pháp hoàn 
mãn nhất để loại trừ nó. Chính 
sự thành công vĩ đại này mà 
Ngài đã trở thành vĩ nhân của 
nhân loại, và từ đó Ngài được 
xưng là Phật Thích-ca.

Quá trình xuất gia và sự 
thành công vĩ đại của Thái tử 
Tất-đạt-đa đã để lại cho đời 
một bài học vô cùng giá trị. Đó 
chính là điều kiện tiên quyết để 
sống trên đời, phải có lý tưởng 
và nguyện vọng, và để đạt được 
lý tưởng, nguyện vọng ấy, cần 
phải có quyết tâm. Không có 
quyết tâm, cho dù lý tưởng có 
cao cả đến thế nào thì cũng chỉ 
là lý tưởng chết. Nếu không có 
quyết tâm, liệu Thái tử Tất-đạt-
đa có thể từ bỏ được cung vàng 
điện ngọc, vợ đẹp con ngoan? 
Có thể thuyết phục được sự 

ngăn cản quyết liệt của phụ 
hoàng? Có thể vượt qua mọi 
gian nan khó nhọc trên bước 
đường tầm sư học đạo? Có thể 
chinh phục được sự khắc nghiệt 
của khí hậu thời tiết? Và điều 
quan trọng nhất là có thể chiến 
thắng được những tâm lý phức 
tạp luôn làm xáo động tâm tư 
Ngài để rồi trở thành một con 
người vĩ đại trong lịch sử nhân 
loại? Cho nên có thể nói rằng, 
quyết tâm luôn đóng một vai 
trò quan trọng trong việc đưa 
đến sự thành công tốt đẹp của 
con người.

Làm người ai cũng muốn 
cho công việc của mình được 
thành công một cách tốt đẹp, 
nhưng điều quan trọng nhất là 
ở chỗ có quyết tâm hay không 
có quyết tâm. Bởi vì quyết tâm 
là điều kiện cần thiết giúp ta có 
nghị lực để vượt qua mọi trở 
ngại trong quá trình thực hiện 
ý tưởng cao đẹp của mình. Và, 
cũng cần phải nói thêm rằng, 
quyết tâm ở đây không chỉ là 
quyết tâm thực hiện một công 
việc cho đạt được mục đích mà 
còn quyết tâm không để bị lung 
lay, sa ngã bởi những cám dỗ 
của những việc làm xấu xa và 
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bạn bè hư hỏng.
Cuộc sống vô cùng phức 

tạp và con người luôn phải 
đối mặt với không biết bao 
nhiêu hoàn cảnh khó khăn 
đồng thời luôn bị bao vây 
bởi những môi trường 
xấu, nếu không có quyết 
tâm con người không thể 
nào đứng vững được, cũng 
giống như cây sậy không 
thể đứng vững trước những 
trận cuồng phong.

Tuy nhiên, cần phải 
phân biệt rõ ràng giữa 
quyết tâm và cố chấp. Bởi 
lẽ, quyết tâm là sự cố gắng 
nỗ lực cho mục đích tốt 
đẹp, lành mạnh. Trong lúc 
đó, cố chấp là sự bảo thủ 
cho một ý tưởng lệch lạc 
và hành động sai lầm. Và, 
kết quả khác biệt của hai 
vấn đề nầy là, quyết tâm 
sẽ đưa đến sự thành công 
mỹ mãn; trong lúc đó, cố 
chấp sẽ dẫn đến sự thất bại 
nặng nề thậm chí còn rơi 
vào con đường sai lầm tội 
lỗi. Cho nên mới nói rằng, 
quyết tâm cần phải đi liền 
với lý tưởng cao đẹp là vậy.

Hôm nay, sắp đến ngày 

08 tháng 12, cái ngày mà Thái tử 
Tất-đạt-đa thành tựu được chí 
nguyện cao cả của mình, chấm dứt 
một quá trình tu tập đầy gian nan 
khó nhọc, bỗng dưng lý tưởng cao 
đẹp và sự quyết tâm vĩ đại của Ngài 
lại hiện về trong tâm tưởng khiến 
người viết muốn ghi lại nơi đây vài 
dòng để chia sẻ cùng mọi người. 
Mong rằng, tất cả chúng ta đều có 
lý tưởng cao đẹp và quyết tâm lớn 
như vậy để xây dựng cuộc đời ngày 
một tốt đẹp, an vui.■
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Hồ trường rót hết hay chưa,
Nửa lưng chén cạn, nửa chừa mai sau…

Trần Kiêm Đoàn

KHAI BÚT ĐẦU NĂM (TÂY)

 
Từ buổi ra đi tìm cuộc sống
Cứ mỗi Xuân về nhớ cố hương
Phong Châu lạc tích buồn trăm trứng
Man mác hồn quê giữa mộng thường 
 
Chiều nay cứ ngỡ Ba Mươi Tết
Ngó bóng Ta-bà đón lịch Tây
Súng Mỹ Giao Thừa như pháo Việt
Quê Người, quê Mẹ đón ai đây

•	Trần	Kiêm	Đoàn
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Một năm cũng chỉ mười hai tháng
Sớm tối trời trăng cũng một ngày
Bên nớ, bên ni còn lận đận
Đói nghèo, sang cả có ai hay
 
Rủ nhau dăm đứa chiều khai hội
Đất Mỹ nhớ nhà nhắm rượu cay
Gái Xuân Nguyễn Bính ngây ngây hát
Sài Gòn thuở ấy tình ca say
 
Mặc ai khai hỏa ta khai rượu
Nhà văn khai bút gió khai trầm
Mở tung cánh cửa không rào giậu
Lối vào không ngõ nẻo khai tâm!
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Lịch sử tư tưởng nhân loại, 
có khi đi bằng bước chân 

“song trùng nhị bội” có khi đi 
bằng bước chân “tao nhã hai 
bàn nhẹ nâng” như nhà thơ Bùi 
Giáng đã nói. Tức là, với bước 
chân “song trùng nhị bội”, tư 
tưởng hủy diệt cái làm ra nó để 
phôi dựng nên cái mới và, với 
“bước chân tao nhã hai bàn 
nhẹ nâng”, tư tưởng kế thừa 
và phát huy những gì được các 
tiền nhân của nó sở tạo. Trong 
trường hợp này, ta có một Em-
pedocles, một triết gia phức 
hợp, một nhà tiên tri, một nhà 
khoa học, một nhà thơ, nhà thần 
học và cũng là một thầy thuốc 
dạo, một trí tuệ đến từ thiên hà 
xa xôi nào đó, một trí tuệ của 
huyền thoại Hy-lạp. Chúng ta 

từ

EMPEDOCLES 
đến bồ-đề đạo tràng• PháP hiền cư sỹ

đã từng bắt gặp ở Pythagoras 
với tất cả những hành tướng 
như thế và giờ đây được minh 
họa hoàn chỉnh ở Empedocles, 
một nhân vật có sức ảnh hưởng 
to lớn vào khoảng năm 440 
trước Công nguyên; thậm chí 
sức ảnh hưởng ấy vẫn còn cho 
đến ngày hôm nay. Ông ta là 
một nhân vật trẻ tuổi cùng thời 
với Parmenides, thay vì bị chi 

NGHIÊN	CỨU:	Từ	Empedocles	đến	Bồ-đề	đạo	tràng	■	Pháp	Hiền	cư	sỹ
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phối bởi tư tưởng Parmenides, 
thế nhưng học thuyết của ông 
lại tương đồng với học thuyết 
Heraclitus hay nói khác hơn, 
triết học của ông là sự hài hòa 
giữa thuyết vô thường biến 
dịch của Heraclitus và thuyết 
hữu thể thường tại bất biến 
của Parmenides và Zenon. Với 
Heraclitus và các nhà tư tưởng 
tiền bối trong quan niệm sắc 
đơn thể cơ bản, thì ông kết hợp 
tất cả lại, từ đó ông có được 
bốn yếu tố tạo nên thế giới này. 
Đó là tứ đại [đất, nước, gió, 
lửa]. Theo ông, ở thể hài hòa, 
chúng cuốn hút với nhau bằng 
ái lực; ở thể phân ly, chúng 
tự chia tay bằng các xung đột 
như một niệm bất giác vô minh 
và, chúng sẽ đoàn tụ khi định 
nghiệp của thời kỳ xung khắc 
cáo tận, v.v... Nghĩa là, với 
Parmenides và Zenon, thì có 
một hữu thể hài hòa tự tồn, còn 
với ông thì chỉ có tình yêu và 
sân hận với các chu kỳ trầm luân 
của tứ đại phân ly. Có thể nói, 
học thuyết về chu kỳ mâu thuẫn 
của tứ đại hoàn toàn tương ưng 
với thuyết Thắng luận của Ấn 
Độ qua tính chất tối, động và 
các đức của Số luận. Điều đó 

cho ta biết rằng, trên tầm cao 
của tư tưởng nhân loại, tự bản 
chất của mọi luận điểm đều có 
nét liên hệ chung. Trong suy 
luận hay giả thuyết, ta không 
nên nói là tuyệt đối đúng hay 
tuyệt đối sai, mà ta nên nói là 
các giả thuyết và những tư duy 
như thế đã mở cho ta một con 
đường đầy hưng phấn và đầy 
sáng tạo, tính trầm lặng và cách 
quan sát thực tiễn của các bậc 
tiên hiền ấy, cái cách quan sát 
của các “trục” ấy, và đây là cốt 
cách độc đáo của thời kỳ tiền 
Socratle.

Để làm rõ hơn về các luận 
thuyết của Empedocles, ta có 
thể chia cuộc đời và sự hoạt 
động tư tưởng của ông theo các 
chi tiết như sau [và từ sự chi 
tiết hóa như thế, ta sẽ dễ dàng 
đánh giá được tư tưởng của ông 
trên một mức độ nào đó trên cơ 
sở nhận thức của từng cá nhân; 
tất nhiên, ở đây có những liên 
hệ đến triết học Phật giáo qua 
một vài quan điểm vũ trụ luận 
và học thuyết về nhân sinh của 
ông, và ta cũng có thể  khảo 
sát nó qua lăng kính của bất cứ 
nền triết học cổ đại nào của Ấn 
Độ]:
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1. Đời sống
Nguồn chi tiết nhiều hơn cả 

về Empedocles, thì phải kể đến 
tác phẩm Đời sống của những 
triết gia xuất chúng [Lives of 
the Eminent Philosophers] của 
Diogenes Laertus hoặc là tác 
phẩm Die Pragmente der Vor-
sokratiker [Các tản văn thời kỳ 
tiền Socratus - Berlin, 1952 von 
Diels, H. und W. Kranz] và nhất 
là dịch phẩm J. Empédocles của 
Bollack [Paris, 1956-9]. Trong 
tất cả tác phẩm vừa nêu, hầu 
như các nhà nghiên cứu đều 
chú trọng đến các giả thuyết về 
cái chết của Empedocles, bởi 
vì, hành tướng diệu kỳ của ông 
cần phải được một đúc kết ly 
kỳ như một bi kịch vinh danh 
cho cõi đời này, rằng ông ta đã 
chết đuối dưới biển khi ngã từ 
mạn tàu xuống, rằng ông ta té 
ngựa và chết trong tình trạng 
gãy chân, rằng ông ta đã tự 
sát hoặc là với sự kiện quá nổi 
tiếng của mình, ông cảm thấy 
mệnh mình quá ngắn, rằng ông 
ta sinh ra đời là để được phong 
thánh và đã lao vào miệng núi 
lửa ở Etna để chứng minh điều 
đó. Thật không may, trong 
câu chuyện lừa bịp này, người 

ta đã phát hiện khi một trong 
hai chiếc giày ông mang với 
thương hiệu bằng đồng của nó 
bay lên khỏi núi lửa, tức là ông 
không được lên Thiên đàng hay 
phong thánh gì cả. 

Do các nguồn liên hệ, ta có 
thể đoán là Empedocles sinh 
vào khoảng năm 492 trước 
Công nguyên ở Acragas, tức 
là quần đảo Sicile ngày nay và 
từ trần vào lúc 60 tuổi. Ông ta 
là con trai của một dòng tộc 
Meton, tiền thân của giòng 
Aristocratic quý tộc và quan 
yếu của lịch sử văn minh Tây 
phương và một phần của nhân 
loại. Nội tổ của ông cũng gọi 
là Empedocles và được cho là 
người đã chiến thắng vẻ vang 
trong cuộc đua ngựa của Thế 
vận hội Olympic vào năm 496 
trước Công nguyên. Nếu thế 
gian này có thiên tài, thì thiên 
tài ấy phải quy cho Empedocles, 
bởi vì ông là sự hiện thân của 
một thông tuệ tự biện, như ông 
đã nói là mình đến từ một thiên 
hà xa xôi nào đó nhằm vạch 
ra cho trần gian khổ đau này 
con đường đạo hạnh dành cho 
những ai mong cầu giải thoát 
để về với thiên giới và ở trường 
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hợp này ta khó chứng minh là 
ông đã học triết học ở đâu và 
do ai truyền thụ; cho dầu mọi 
học thuyết của ông là một kế 
thừa nghiêm túc từ các bậc 
tiền bối của mình. Ta không 
thể nói rằng, như Gs. Lê Tôn 
Nghiêm, Empedocles là học 
trò của Parmenides và Zenon. 
Chính xác hơn, ông là người kế 
thừa của các bậc tiền bối mình. 
Tuy nhiên, một lĩnh vực cần 
phải được quan tâm, chính là 
quan niệm về quỷ thần của ông 
và hệ luận này đã là nền tảng 
trọng yếu cho triết học Thiên 
chúa giáo [Le ‘demonologie’ 
Empedoclee: prolemi di metodo 
e altro, Quỷ thần luận: vấn đề 
về một phương pháp hướng đến 
quan điểm khác cho chủ luận 
này.] Cho dù, nhà thờ đã loại đi 
ý niệm về luân hồi hữu ngã của 
ông. Ta tự hỏi ông đã thừa kế 
những ai trong các bậc trí như 
là: Parmenides, Pythagoras, 
Xenophanes, Anaxagoras và 
Anaximander (từ những người 
này, ông được cho là đã kế 
thừa cách trang sức lạ đời của 
mình). Tuy nhiên, ông thừa 
nhận là mình được gợi hứng từ 
Parmenides để viết nên các vần 

thơ lục vận và một phần nào 
đó về cách quan sát sự vật của 
Parmenides, ông đã chọn ra và 
đưa vào trong hệ thống vật lý 
của mình như một cương giới. 
[from whom he took the inspi-
ration to write in hexameter 
verse, and whose physical 
system he adops in part, and 
partly seeks to rectify.]

Như đã nêu, Empedoles là 
người thuộc giòng quý tộc, ông 
luôn là khách mời tham dự hàng 
đầu trong những chàng trai, và 
tất nhiên ông được các cô gái 
ở Acragas xem là của hồi môn 
của mình. Về cách trang phục, 
ông vận áo dài màu tía [purple 
robe] với đai thắt lưng vàng và 
mang giày có thương hiệu bằng 
đồng với một vòng nguyệt quế 
Delphic quàng thân. Trong cách 
nghiêm sức như vậy, ông trở 
thành một người tôn quý và có 
vẻ như là một vương giả trong 
quần chúng. Như ta biết qua 
cách sinh hoạt vương giả như 
vậy, đã đi ngược với quan điểm 
chánh trị lúc bây giờ, một quan 
điểm lấy sự đúc khuôn quyền 
lực và các chỉ đạo sở kiến làm 
mẫu mực. Trong chương Ăn thịt 
và tội ác, ông cho rằng, tội ác 
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của nhân loại không chỉ trong 
việc “phạm giới” là ăn thịt, hơn 
thế, “bóp nghẹt tư duy” của 
người khác mới là đại trọng tội, 
mới là “đại sát sinh” - và quan 
điểm này đã đưa đời ông thành 
hành tướng của một nhà chính 
khách, với một thuật hùng biện 
vô song, làm nên nền tảng dân 
chủ cho các học thuyết sau này 
về lãnh vực ấy và thuật hùng 
biện [rhetoric] này đã truyền 
hơi nóng của mình cho thế hệ 
Aristotle. Chính ngay thời đại 
ông, thuật hùng biện đó đã làm 
sụp đổ đi cái bóng tối của cơ chế 
chánh trị Aristocratic bấy giờ, 
và nó được gọi là “thousand 
- ngàn chánh kiến”. Thật vậy, 
sự xuất hiện của Empedocles 
là một bức tranh toàn vẹn, một 
bức toàn đồ của một nhà chánh 
trị quần chúng, một lý thuyết 
gia hùng biện, một nhà quán 
quân về dân chủ và một phẩm 
chất bình đẳng của một hiền 
nhân như ‘các tản văn thời kỳ 
tiền Socratle’ đã mô tả. 

Ngoài tư cách là một triết gia, 
một nhà thơ và một nhà chánh 
trị tuyệt vời, Empedocles cũng 
nổi tiếng về kỹ năng y khoa và 
tài năng chữa bệnh của mình 

nữa. Trong những bài viết về y 
khoa, ông tự cho mình là một 
thầy thuốc lang bạt hiến tặng 
cho vô lượng người ủng hộ 
mình những “cẩm nang khoa lý 
tự đoán bệnh” và các “tố vấn 
cho mọi loại bệnh” [trích từ die 
Fragmente der Vorsokratiker 
von Diels-Kranz]. Ông cũng 
cho phép Pausanias là địa chỉ 
của mình với châm ngôn, “bạn 
cần học y khoa (φαρμακα-
pharmaka) để chinh phục bệnh 
tật và chiến thắng lão suy” và 
thậm chí “bạn sẽ lôi ra từ địa 
ngục nguồn sinh khí của thây 
ma.” Ngôn ngữ y khoa của 
Empedocles đã trở thành là 
hạnh nguyện, cho dù chưa phải 
vẹn toàn như bản nguyện của 
Dược Vương, hay Địa Tạng, 
tuy nhiên cái phẩm chất ấy rất 
cần thiết để cho các “bác sĩ tử 
thần lộng hành” thuộc về thời 
đại hôm nay của chúng ta. 
Những y ngôn của ông, khiến 
ta nhớ lại một mô hình “đại học 
y khoa” của bản kinh Dược Sư, 
mà hầu như ta chưa nghiêm 
túc khảo sát, ta chỉ khảo sát 
trên phương diện bản thệ theo 
“truyền thống” nào đó của Phật 
giáo mà thôi hay nói khác hơn 
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bản thệ chỉ còn là “tụng niệm” 
chớ chưa thành là “hành và 
nguyện” phổ niệm ở thế gian 
và, đây là một vấn đề bức thiết 
của ngày hôm nay “hành và 
nguyện” nhằm để làm xói mòn 
dần những “tệ nạn xã hội”, 
chẳng hạn, tệ nạn bác sĩ “bán 
và nhập rác y tế” hay “buôn và 
nhập thuốc quá hạn” hoặc bác 
sĩ “đào tạo thôn làng” như được 
diễn thường xuyên qua thông 
tin báo chí mà ta từng biết là 
đã gây ra khổ đau cho trăm vạn 
đời thường.

Bản văn die Fragmente 
der Vorsokratiker von Diels-
Kranz cho rằng, qua các diễn 
ngôn của ông, một thực thể 
Empedocles là không thể nắm 
được, tuy nhiên, truyền thống 
sinh ra từ ông vừa cho cả nền 
y khoa rạng rỡ lẫn một hành 
giả tâm linh dũng kiện hoặc 
nguyên lý y khoa phổ biến là 
một điều hoàn toàn hiện thực. 
Hơn nữa, những sự kiện có tính 
nhân loại như thế có thể đã sinh 
ra từ những trang thơ của ông. 
Nói cách khác, trong các trứ 
tác của mình, ông đã trình bày 
mối bận tâm đáng kể về khoa 
sinh vật và nhất là ngành khoa 

học phôi bào [embryology] và 
chỉ chừng ấy đủ cho ta biết ông 
đã cống hiến như thế nào về 
lãnh vực y khoa mà ông phải 
là người đầu tiên đại diện cho 
một nền y khoa cổ đại có văn 
bản cụ thể và mạch lạc để làm 
thành khoa y cho chính trường 
phái mình. 

2. Tác phẩm
Tác phẩm của Empedocles 

chỉ hiện còn bằng những tản 
văn, và thật là may, khi chúng 
có số lượng nhiều hơn hết so 
với bất cứ số lượng tác phẩm 
nào của thời kỳ “tiền Socratle”. 
Những tản văn này được tìm 
thấy tương đương với các trích 
đoạn có trong các tác giả như 
Aristotle hay Plutarch. Mặc 
dù nhiều tác phẩm bao hàm Bi 
kịch và Y luận đã không tồn 
tại, thế nhưng, nhờ vào các tản 
văn được viết hoàn toàn bằng 
khổ thơ lục vận mà trong đó 
chứa đựng hầu hết về lý thuyết 
y khoa, thuyết sinh vật, thuyết 
tịnh hóa, và thuyết luân hồi 
cũng như vũ trụ luận của ông 
như ta được biết về ông vốn là 
một tri thức bách khoa. Các tản 
văn này là: Περι φuσωος (về 
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Nhiên tính) hay Φuσικα (khoa 
Vật lý) và καψαρμοι (các Tịnh 
hóa). Xét về các tác phẩm ấy, ta 
thấy những ý tưởng và những 
thể tài được Empedocles nêu ra 
hoàn toàn nghịch với những tác 
giả khác. Chẳng hạn, tác phẩm 
Về nhiên tính, bản văn đã cấu 
trúc trở lại nhiên tính và nhiên 
tính được xem như là công việc 
của vật lý cơ giới chi phối thay 
cho các chư Thần theo truyền 
thống với bốn hành chất phi 
cá thể vô động và hai lực hút 
và đẩy của vũ trụ, tức là Ái 
lực [gern mögen hay lieben] 
và Sân lực [Streife hay män-
nlich]. Nói tóm lại, trong tác 
phẩm Về các tịnh hóa, người 
ta bắt gặp các “huyền ngôn” 
sâu xa về tôn giáo của trường 
phái Pythagoras và, con người 
hàm tàng một cái ngã đầu thai 
trong xung đột như là một định 
nghiệp của chính nó do các 
hoạt động bất thiện của mình. 
Từ quan điểm như thế, ta có thể 
phóng cái nhìn về trật tự và sự 
mất cân bằng hiện tại của ta và 
vũ trụ, tức là “hoàn cảnh và môi 
trường như thế nào là do hoạt 
động thiện và ác của chúng ta, 
đưa đến tình trạng mất cân đối 

các yếu tố sắc của chúng ta”. 
Tất nhiên, quan niệm về một thứ 
“định nghiệp” nào đó của Em-
pedocles dễ dẫn đến một định 
kiến thường hữu. Tuy nhiên với 
các khám phá của ông cũng đã 
nói lên tư duy của một thiên tài 
đáng kính. Tóm lại, cái ngã hay 
linh hồn, theo Empedocles là 
một thật hữu tính, nó khổ đau, 
luân hồi là do tính hỗn độn, là 
do vô minh có định kỳ và rồi, 
nó sẽ phục hồi bản vị của nó 
với sự hài hòa bản hữu và theo 
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Empedocles, vũ trụ cũng vậy 
thôi. Tức là nó luân hồi với 
chu kỳ thành và diệt. Thành thì 
hạnh phúc và diệt thì hỗn độn, 
thì luân hồi và khổ đau. Vũ trụ 
và linh hồn của thuyết Empe-
docles giống với thuyết Phạm 
Thiên của Ấn giáo. 

3. Vật lý và vũ trụ luận
a. Vật lý
Nền tảng vật lý của Em-

pedocles nằm trong bốn hành 
chất hay là các “căn tính” như 
ông thường gọi. Các căn tính 
này dùng như là một phép ẩn 
dụ thực vật, nghĩa là chúng ép 
ra được tiềm năng tạo sinh của 
mình cho vạn loài, tức là địa đại, 
thủy đại, phong đại và khí đại. 
Đây là những năng tố tạo thành 
vũ trụ mà người ta có thể nhận 
diện được chúng qua mọi tạo 
vật, nói khác hơn, bốn tố chất 
này là nguồn cội của tồn sinh. 
Chúng nối kết với nhau bằng 
tính phức hợp và các cân đối 
[Grössenverhäntnisse] trong 
tình trạng đặc thù [andere]. Tuy 
nhiên, mỗi một yếu tố đều có 
thể tự trì yếu tánh của mình 
trong sự phức hợp này, do vậy, 
tự mỗi tố chất có một hằng tính 

thường tại (nhậm trì tự tính, quỹ 
sinh vật giải). Vị thế của bốn 
tố chất này cấu thành bộ phận 
truyền thống của các nguyên lý 
sở tạo sắc đối nghịch hẳn với 
nền triết học “tiền Socratle” lúc 
bấy giờ, thế nhưng nó cũng có 
nguồn cội của nó trong một nỗ 
lực chống lại thuyết đơn nhất 
và hằng hữu của Parmenides, 
người đã tuyên bố là “hữu thể 
không thể do vô xuất sinh, và 
không thể có cái không nào 
hoại được cái có, tức không thể 
có mà thành không; học thuyết 
này xét như là nhất nguyên 
thực tại luận. Empedocles đã 
dùng hệ luận của Parmenides 
và đảo ngược lại rằng, nếu như 
hữu không thể do vô xuất sinh 
và cũng không do vô hoại diệt, 
và do vậy để giải thoát hiện 
thực của thế gian luân hồi, thế 
thì ta cần phải kết luận là có 
một cái gì đó tinh tế nhất ở bên 
dưới của dịch biến, phát sinh và 
lão suy tương tục của sắc thế 
gian này mà sinh già suy chết 
là các hiện thực phổ kiến. Và từ 
lập luận như thế, Empedocles 
chuyển tính thường tại được 
Parmenides chủ trương vào 
trong thế giới tứ đại của mình 
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và thay thế tính tĩnh tại thường 
hằng của Parmenides bằng một 
đa nguyên động với bốn nguyên 
tố. Bốn tố chất này hoàn toàn 
tương ưng với các biểu đạt của 
chúng nơi cấp độ vĩ mô của 
nhiên giới, như ta thấy tình trạng 
tứ phân của vũ trụ qua đất, biển, 
khí và Ête tạo lửa của các thiên 
thể [heavenly bodies]. Về bản 
chất, bốn yếu tố này minh hiện 
sự tách ly tự nhiên có cơ sở của 
sắc pháp hay vật chất ở phạm 
vi rộng rãi nhất. Sự tách ly này 
[mà sau này người ta ứng dụng 
cho trừ pháp trong toán học] 
ở cấp độ thực tại vĩ mô được 
ứng dụng cho cấp độ vi mô 
để sản xuất một lộ trình song 
song giữa giòng tương tục của 
vật chất và các giòng tương tục 
nền tảng của vũ trụ, tuy nhiên, 
sự tái sản xuất của thế giới qua 
bốn bộ loại chất liệu đó không 
làm hoại đi thực tại của thế giới 
như ta thấy, mà thay vào đó làm 
tăng thêm giá trị cho sự tái tạo 
này. Empedocles nhấn mạnh lộ 
trình song song này giữa các 
yếu tố ở các cấp độ khu biệt của 
thực tại bằng dụng ngữ: “mặt 
trời”, “biển”, “đất” và chúng 
có thể thay cho “lửa”, “nước” 

và “đất”. Về tứ đại này, mặc dù 
Empedocles nhấn mạnh đến lực 
bình đẳng của chúng, thế nhưng 
lửa thì vẫn được thừa nhận là 
một nguyên tắc thù thắng cho 
cả trong hiệu quả ngạnh hóa 
[härten] hay kết tinh ở dạng rắn 
trong các phức hợp của các yếu 
tố khác và lẫn cho nguyên lý 
nền tảng của sinh loại trong vũ 
trụ này. 

Về nguyên lý hỏa đại, ta 
thấy học thuyết của Empe-
docles giống với hành hỏa của 
kinh Dịch, khi mà quẻ Càn [乾] 
còn ở trạng thái tiên thiên, theo 
thuyết quái vị tiên thiên, lúc 
bấy giờ quẻ Càn nằm ở chánh 
Nam của hậu thiên Ly vị, tức 
là hành hỏa hay hỏa đại. Hỏa 
đại làm khô dần trạng thái nước 
của giai đoạn “thiên nhất sinh 
thủy” của Thalès và có một cái 
vô hình vô ảnh là Lửa phát sinh 
vạn hữu trong quan kiến của 
Heraclitus, cho đến khi nước 
lửa giao nhau, tức là nước và 
lửa hút nhau, thì thành nên vạn 
hữu. Trên mặt vĩ mô, hỏa đại 
là hệ thống thái dương; ở mặt 
vi mô, xét từ lý “cận quán tự 
chư thân,” thì hỏa thuộc về trái 
tim và nước đại diện cho trái 
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thận, nơi xuất sinh nhân loại. 
Hỏa đại, trong học thuyết âm 
dương còn là biểu ngữ cho văn 
minh nữa. Chẳng hạn, “thánh 
nhân cư Nam diện,” hoặc là “ly 
chi minh giả”, hay “ngọ môn 
quan” tức là cánh cổng đi vào 
trái tim bằng “thiên hành kiện” 
và, trong truyền thống của Bái 
hỏa giáo và tính trong sáng của 
Thắng Luận, thì lửa vẫn là biểu 
ngữ cho sự sáng tạo, cho sự bốc 
lên cao, cho tính chất thanh khí. 
Hỏa chính là mặt trời, mặt trời 
mọc ở phương Đông và rực rỡ 
ở phương Nam, “Đế xuất hồ 
Chấn, tề hồ Tốn, tương kiến 
hồ Ly...”, khi mà Đế hội kiến ở 
cung Ly, tức là thời đại của Ái 
lực, thời kỳ của từ bi thông tuệ, 
khi mà Đế lao khổ ở cung Càn 
hay là hướng về phía Tây nam, 
thì vũ trụ rã phân, sân lực hợp 
thành sân lực chi phối đất trời 
này, lúc bây giờ, vũ trụ đi vào 
vận Bỉ, thời kỳ Diệt của hệ thái 
dương, đây là cái vòng luẩn 
quẩn của vũ trụ và cũng là cái 
vòng luẩn quẩn của kiếp người. 
Chỉ có một tổng hợp tương đối 
như thế này, ta mới biết giáo chỉ 
của Phật-đà cao siêu biết chừng 
nào, sự cao siêu ấy, chỉ có thể 

hội ngộ cùng các triết gia “tiền 
Socratle”, bởi vì, các vị tiên hiền 
đó, đã tư duy về vũ trụ và nhân 
sinh trên thân giới và tâm giới, 
từ khi Logos trở thành logique, 
thì con người đã tư duy theo hệ 
nhị phân rồi, nghĩa là người ta 
chỉ còn lý luận và không còn 
giới thể nữa, người ta chỉ còn lý 
trí mà dần kém từ bi, nói theo 
kinh Dịch hay Empedocles, thì 
lúc bây giờ, người ta chỉ còn có 
quả Thận [thận thủy chủ về trí, 
chủ về ái hà, chủ về bóng tối 
uất khúc, chủ về lý luận, chủ 
về ngã tưởng] và nước làm tắt 
lụi hỏa, vũ trụ hụt hẫng sự cân 
bằng của nước và lửa, của kim 
và mộc, của thổ và thủy. Và giờ 
đây là thiên tai, là chiến tranh, 
là lừa gạt và nhất là phi giới 
luật, trong phạm vi rộng của 
vũ trụ và toàn cộng đồng. Tuy 
nhiên, học thuyết nhị phân của 
kinh Dịch còn đi xa hơn một 
bước, đó là cái học của phương 
vị, thuật ngữ thường gọi là triết 
lý biện phương, thuật ngữ biện 
phương này, có thể sánh với 
chữ sukhāvatì vyuhaḥ trong 
bản kinh A-di-đà, nghĩa là cõi 
được biện phương bằng các 
trạng thái phúc lạc.
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b. Vũ trụ
Empedocles đặt cho vũ trụ 

hai sức mạnh hiện thực mà ta 
có thể xét qua biểu hiện của nó 
trong thế giới này, đó là những 
yếu tố sinh và diệt. Với con 
người, năng lực sinh, chính là 
tình yêu [φιλια] - một lực hút 
và nối kết - và lực đẩy hay diệt 
[νεικος] - lực xung đột và tách 
ly. Các năng lực vũ trụ như vậy 
có được quán sát bằng thuật 
ngữ cơ giới thuần túy như 
Empedocles mô tả cái cách vạn 
hữu xuất sinh hay không hoặc 
như các biểu đạt thuộc tính nội 
tại của các yếu tố này có được 
hay không, hoặc có hay không 
như các năng lực ngoại tại tác 
động cho các yếu tố này như 
thế nào thì không được rõ ràng 
cho lắm. Tức là sự lý giải của 
Empedocles chưa được rõ ràng 
cho lắm là hai năng lực này có 
phải được xem như là những 
năng lực vật lý cơ giới phi cá thể 
[unpersönlich] hay không, hoặc 
có phải là chư thiên trí vận hành 
trong cái cách có mục đích ở sự 
tạo sinh và tạo diệt hay không, 
nghĩa là một nguyên nhân 
luận cho tất cả thì Empedocles 
không cụ thể đề cập. Chứng cứ 

có thể tìm thấy cho tất cả các 
thuyên thích này là cái mà cả 
hai-Ái lực và Sân lực-đưa đến 
mâu thuẫn nội tại để giành cho 
được sự thống trị vũ trụ và rồi 
kết quả của chu kỳ vũ trụ vận 
hành chính là do sự mâu thuẫn 
này. Tuy nhiên, các chi tiết của 
chu kỳ vũ trụ, những sở cứ do 
Empedocles nêu ra cũng rất 
khó chứng minh, nhưng, trong 
phạm vi rộng có thể chấp nhận 
được theo một lược trình sau 
đây nhằm hiển thị quan kiến 
của Empedocles:

Theo tiến trình của kim 
đồng hồ, khi mà Ái lực hoàn 
toàn thống ngự, “cô nàng” ấy 
hay tịnh âm kéo hết mọi yếu 
tố liên kết với nhau trong một 
khối hình cầu, cho dù các yếu 
tố này không kết tinh trong một 
khối đơn nhất, thế nhưng mỗi 
một yếu tố đều không tha hóa. 
Lúc bấy giờ, khối hình cầu này 
là một trạng thái phi vũ trụ [a-
cosmic] diễn ra phi vật chất và 
không có sự sống nào có thể 
xảy ra, tức là một vũ trụ trong 
trạng thái tịch lặng. Ta thấy, 
Ái lực của Empedocles là tịch 
tịnh, là sinh khí là cuốn hút, là 
phi hữu, hoàn toàn âm tính. Khi 
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mà Ái lực dần dà yếu đi, thì Sân 
lực tiệm tăng, lúc bây giờ “anh 
ấy” hay tịnh dương tách ly các 
tố chất trong khối hình cầu ra, 
cho đến khi các tố chất ấy đủ 
tách rời để vật chất hiện thành 
và để cho thế giới được tạo 
sinh và cho mọi loài khởi phát. 
Khi mà anh chàng “Sân lực” 
đã hoàn toàn thống trị, chúng 
ta lại có một tình trạng phi vũ 
trụ mà ở đó các yếu tố triệt để 
tương ly, toàn là Dương tính và 
thế giới lẫn vũ trụ bị phá hủy 
trong cơn lốc xoáy [Wirbeln / 
en colimaçon], vũ trụ cứ xoay 
vần như thế, hết hận rồi tới yêu, 
hết Ái rồi tới Sân và ta tưởng 
đến chuỗi 12 chi nhân duyên 
của Phật giáo cứ như vậy 
theo giòng thuận nghịch của 
vô minh, không có chỗ dừng. 
Cho dù Ái lực của Empedocles 
không phải ở trong phạm trù 
của vô minh, tuy nhiên, vũ trụ 
tịch tĩnh trong ái lực của ông 
giống như sự tĩnh tại của vòng 
“Thái cực” trong học thuyết 
nhị nguyên của kinh Dịch hay 
lý tưởng tuyệt đối hài hòa của 
một số học thuyết thái hòa viễn 
vông nào đó, và rồi đến một chu 
kỳ nào đó nó bị Sân lực hoặc 

“dục nhiễm” hay mâu thuẫn nội 
tại nổi lên và thủ tiêu nó. Với 
ý nghĩa như vậy, chư Phật và 
các bậc Thánh ra đời và thành 
đạo dưới cội Bồ-đề chính là ở 
chỗ mâu thuẫn này—các Ngài 
thành đạo trong cơn lốc xoáy 
ấy và cơn lốc đã được chuyển 
thành bánh xe Pháp theo giới 
thể của mình và ba cõi từ đó 
được vinh danh—chớ không 
phải bằng các hạn từ lý thuyết 
của những vết son môi.

Khi vũ trụ tồn tại trong giòng 
tương tục, thì lúc đó sở y của nó 
hẳn có một phẩm tính ổn định 
nào đó trong sự vĩnh hằng của 
các tố chất. Nếu như thế giới 
tồn tại trong tình trạng tương 
tục tiến hóa có tổ chức, vậy thì 
ở đó phải có hai tạo vật và hai 
cảnh giới dị biệt mà giữa chúng 
không cần có sự liên hệ trực 
tiếp nào. Theo sự thuyên thích 
ở mức độ rộng nhất được thừa 
nhận, Empedocles cho rằng, 
chính chúng ta đang sống trong 
thế giới dưới năng lực hoại 
diệt tăng dần, nghĩa là chúng ta 
đang bước vào chu kỳ hắc ám 
của toàn dương tính thống trị.

(còn tiếp)
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Trong đời sống hàng ngày, ta thiếu 
định tâm là ta thiếu tất cả. Ta niệm 

Phật mà không có định tâm là việc niệm 
Phật của ta không thành. Ta trì tụng Minh 
chú mà ta không có định tâm, thì việc trì 
tụng Minh chú của ta không có kết quả. 
Ta thiền tập mà không có định tâm, thì 
việc thiền tập của ta không có nội dung. 
Ta hiến tặng phẩm vật của ta đến cho 
mọi người, mà không có định tâm, thì cả 
người trao và người nhận đều không làm 
thay đổi được cuộc sống. Và nếu ta làm 
bất cứ công việc gì mà thiếu định tâm, thì 
công việc của ta rất dễ bị hỏng. Nên, dù 
làm bất cứ việc gì, ta cần phải có định tâm 

ĐỊNH HƯỚNG 
cho chÚng TA
• Thích Thái hÒA

PHÁP	THOẠI:	Định	hướng	cho	chúng	ta	■ Thích	Thái	Hòa
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và dù ta thực tập bất cứ pháp 
môn nào của Phật giáo đi nữa, 
thì trước hết là phải có nội dung 
của định tâm.

Mọi hình thức biểu hiện 
của Phật giáo là mọi hình thức 
được biểu hiện từ định tâm. Ta 
mặc chiếc áo hay ăn bữa cơm 
mà thiếu nội dung của định 
tâm, thì chẳng khác nào trâu bò 
ăn cỏ mà thân thể của chúng lại 
mang lông, đội sừng. Ta thuyết 
pháp mà thiếu định tâm, thì 
pháp ta nói ra chỉ là một mớ 
kiến thức trống rỗng và ta biểu 
hiện dung nghi và diễn đạt 
thanh âm nghi lễ Phật giáo mà 
thiếu định tâm, thì chẳng khác 
nào ta đang là một người xiếc 
hay một ca sĩ đang biểu diễn 
trên hý trường.

Vậy, định tâm do đâu mà có? 
Do ta thực tập niệm Phật, thực 
tập trì tụng Minh chú hay thực 
tập thiền mà có. Thực tập các 
pháp môn ấy đều có khả năng 
đưa ta đi tới định tâm. Nên, 
định tâm là mục tiêu trước nhất 
của hết thảy pháp môn cần phải 
đạt tới, chứ không phải chỉ có 
thiền. Nếu thực tập hết thảy 
pháp môn, mà ta không đi tới 
được với mục tiêu này, là sự 

thực tập của ta chưa có gì thành 
công, và mọi sự truyền đạt của 
ta không có hiệu năng nhiếp 
phục và chuyển hóa.

Ta có thể đi tới với định tâm 
qua niềm tin Tịnh độ, qua niềm 
tin Minh chú, qua niềm tin 
Thiền định hay qua niềm tin 
của Trí tuệ và Từ bi. Và trong sự 
thực tập, ta có thể biến những 
niềm tin ấy trở thành hiện 
thực, qua sự tinh cần và giác 
niệm của ta với những hoạt 
động hàng ngày như đi, đứng, 
nằm, ngồi, nói, cười, ăn uống, 
làm việc.

Nếu ta không có niềm tin, 
thì sự tinh cần của ta không có 
mục tiêu, và như vậy ta không 
thể duy trì giác niệm của ta lâu 
dài để từ đó khiến chánh niệm 
sinh khởi trong ta. Và nếu ta 
không có chánh niệm, thì định 
tâm hay chánh định trong đời 
sống của ta không có cơ sở để 
sinh khởi.

Và mục tiêu cuối cùng cho 
sự định tâm của ta là sinh khởi 
tuệ giác. Tuệ giác sinh khởi từ 
thiền định gọi là tuệ giác có 
nội dung của chánh kiến hay là 
chánh tuệ.

Nên, ta thực tập pháp môn 
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niệm Phật qua tín, tấn, niệm 
là để đi tới định và tuệ; hay ta 
thiền tập qua tín, tấn, niệm là 
để đi tới định và tuệ; hoặc ta 
thực tập trì tụng Minh chú qua 
tín, tấn, niệm là để đi tới định 
và tuệ.

Định có tác dụng làm cho 
tâm ta vững chãi và sâu lắng. 
Tuệ có tác dụng làm cho tâm ta 
tỏa sáng và soi chiếu cùng khắp. 
Tuệ càng sáng lên bao nhiêu, 
thì không những, những vùng 
hoạt động của ý thức nơi tâm 
ta được chiếu soi bởi tuệ mà 
những vùng nằm sâu tận đáy 
cùng của tâm thức cũng được 
soi chiếu và tỏa sáng bởi tuệ.

Nên, khi tuệ soi chiếu và 
tỏa sáng trong cái nhìn của ta, 
khiến ta nhìn mọi hình sắc qua 
mắt, mà mọi hình sắc không 
thể đánh lừa được ta. Ta không 
thể nào bị lầm lẫn giữa hình sắc 
chân thực và hình sắc dối trá. 
Ta không thể nào bị chi phối 
bởi những cảm giác khổ vui do 
mọi hình sắc đem lại. 

Vì vậy, ta có tự do trong cách 
nhìn đối với mọi hình sắc, ta 
có cái thấy tự do và ta có tự do 
trong mọi cái thấy. 

Khi cái nghe của ta có mặt 

của tuệ, thì mọi âm thanh không 
thể đánh lừa được ta. Ta không 
thể lầm lẫn giữa âm thanh chân 
thực và âm thanh dối trá.

Vì vậy, ta không bị cuốn hút 
bởi âm thanh, nên đối với mọi 
âm thanh ta đều có tự do. Ta 
không bị chi phối bởi những 
cảm giác khổ vui do những âm 
thanh đem lại. Ta có cái nghe tự 
do và ta có tự do trong mọi cái 
nghe.

Khi cái ngửi của ta có mặt của 
tuệ, thì mọi mùi hương không 
thể đánh lừa được ta. Ta không 
thể bị lầm lẫn giữa hương thơm 
chân thực và hương thơm dối 
trá.

Vì vậy, ta không bị cuốn hút 
bởi mọi hương thơm, nên đối 
với mọi hương thơm ta đều có 
tự do. Ta không bị chi phối bởi 
những cảm giác khổ vui do mọi 
hương thơm đem lại. Nên, ta 
có cái ngửi tự do và ta có tự do 
trong mọi cái ngửi.

Khi cái nếm của ta có mặt 
của tuệ, thì mọi mùi vị không 
thể đánh lừa và cuốn hút được 
ta. Ta không thể lầm lẫn giữa 
mùi vị chân thực và mùi vị dối 
trá.

Vì vậy, ta không bị cuốn hút 
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bởi mọi mùi vị, nên đối với 
mọi mùi vị ta đều có tự do. Ta 
không bị chi phối bởi mọi cảm 
giác khổ vui do mọi mùi vị đem 
lại. Nên, ta có cái nếm tự do và 
ta có tự do trong mọi cái nếm.

Khi thân ta tiếp xúc với sự có 
mặt của tuệ, thì mọi đối tượng 
tiếp xúc của thân không thể 
đánh lừa được ta. Ta không thể 
bị lầm lẫn giữa sự xúc tiếp chân 
thực và sự xúc tiếp dối trá.

Vì vậy, ta không bị cuốn hút 
bởi mọi đối tượng tiếp xúc của 
thân, nên đối với mọi đối tượng 
tiếp xúc của thân ta đều có tự 
do. Ta không bị chi phối bởi 
mọi cảm giác khổ vui do thân 
tiếp xúc với mọi đối tượng đem 
lại. Nên, ta có cái tiếp xúc tự do 
của thân và ta có cái thân tự do 
trong mọi sự tiếp xúc.

Khi ý của ta tiếp xúc với 
mọi đối tượng mà có mặt của 
tuệ, ta không bị mọi ảnh tượng 
của quá khứ ở trong tâm thức 
ta đánh lừa; ta không bị những 
viễn tượng tương lai ở trong 
tâm thức ta cuốn hút; và ta 
cũng không bị những ảo giác 
hiện tại của tâm thức ta trói 
buộc. Vì tuệ cho ta thấy, quá 
khứ chỉ là những ý tưởng có 

nội dung ấn tượng tồn đọng 
và biểu hiện trên tâm thức ta; 
tương lai chỉ là những ý tưởng 
có nội dung dự tưởng và biểu 
hiện trên tâm thức ta, và hiện 
tại cũng chỉ là những ý tưởng 
có nội dung bám víu và biểu 
hiện trên tâm thức ta, và tâm 
là một dòng chảy biểu hiện liên 
tục của nhân và duyên, và của 
duyên và nhân, nên đối với tâm 
không có quá khứ hiện tại và 
tương lai gì cả. Quá khứ, hiện 
tại và tương lai chỉ là những 
quy ước của các ý niệm trống 
rỗng, không thực thể, vì vậy đối 
với mọi thời gian ta đều có tự 
do. Và đối với mọi không gian 
đều là không gian duyên khởi 
vô ngã, không có tính thể nào 
cho chính nó, nên đối với mọi 
không gian ta đều có tự do. Ta 
không bị mọi cảm giác khổ vui 
do thời gian và không gian chi 
phối.

Vì do ý có mặt của tuệ, nên ta 
biết rõ không gian và tâm thức 
làm nền tảng cho mọi nhận 
thức của ta và là điều kiện cho 
mọi cảm giác và tri giác trong ta 
sinh khởi. Nhưng, không gian 
không phải là sở hữu của tâm 
thức và tâm thức không phải 
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là sở hữu của không gian mà 
chúng có mặt trong nhau để 
làm nền tảng cho mọi sự hiện 
hữu, nên ta không bị lầm lẫn 
khi tiếp xúc giữa không gian 
và tâm thức, và không bị chi 
phối bởi những cảm giác khổ 
vui do không gian và tâm thức 
đem lại, và đồng thời ta cũng 
không bị chi phối bởi những 
cảm giác khổ vui do từ những 
niệm tưởng hay không phải 
những niệm tưởng. Vì vậy mà 
ta có tự do đối với tâm thức và 
với mọi đối tượng của tâm thức 
là tưởng.

Nên, ta có ý tự do và ta có cái 
tự do của ý.

Như vậy, mục đích cao nhất 
của các pháp môn tu tập là làm 
điều kiện cho tuệ giác sinh khởi 
và biểu hiện thường trực và tự 
nhiên ở nơi mọi quan năng 
nhận thức của ta, khiến ta thực 
sự có tự do trong mọi nhận 
thức.

Nếu ta tu tập mọi pháp môn 
mà không dẫn sinh được định 
và tuệ, thì các pháp môn ấy 
chưa giúp được gì cho thân tâm 
ta một cách thiết thực và không 
phải là mục tiêu lời dạy của đức 
Phật.

Nếu ta nghĩ rằng, thực tập 
các pháp môn giúp ta khỏa lấp 
sự trống vắng của tâm hồn hay 
thư giãn não trạng có tính cách 
sinh học, thì những thực tập ấy 
của ta không có khả năng giúp 
ta tháo gỡ những phiền não và 
tập khí ra khỏi tâm thức của ta, 
và không có khả năng làm cho 
đời sống của ta trở nên trong 
sáng và thánh thiện.

Nên, dù ta thực tập bất cứ 
pháp môn nào cũng phải bằng 
tất cả niềm tin của ta; bằng tất 
cả sự tinh cần và giác niệm của 
ta. Ta phải thực tập như vậy, thì 
định và tuệ mới có khả năng 
sinh khởi trong ta.

Định giúp tâm ta vững chãi 
trước mọi đối tượng mà các 
quan năng nhận thức của ta 
tiếp xúc. Và tuệ giúp cho tâm ta 
không còn hoạt khởi những ý 
niệm thiên ái nhiễm ô, có nội 
dung sai lầm của ngã tính.

Định là sự vững chãi của 
tâm, và tuệ là sự sáng chói của 
tâm. Ta sống với tâm có định và 
tuệ cùng khắp, thì đến và đi, ẩn 
tàng và biểu hiện của ta đều là 
tự do.

Và cũng từ nơi tâm có định 
và tuệ cùng khắp ấy mà vận 
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khởi đại bi, có đủ bốn chất liệu 
từ, bi, hỷ và xả để làm lưu nhuận 
và an bình cuộc sống giữa mình 
và người, giữa mình và hết thảy 
chúng sanh; và làm hải đảo an 
toàn cho hết thảy chúng sanh 
đang trôi dạt giữa đại dương 
sinh tử quay về nương tựa.

Vậy, tu tập đạt tới đỉnh cao 
nhất của Thiền là “kiến tánh”; 
và tu tập đạt tới đỉnh cao nhất 
của Tịnh độ là chứng nhập “Tự 
tính A-di-đà”. Và tu tập đạt tới 
đỉnh cao nhất của Mật là “Biến 
nhập tỳ-lô-giá-na” của thế giới 
Liên Hoa Đài Tạng.

Nhưng, ta lấy cái gì để “kiến 
tánh”, để “chứng nhập tự tính 
A-di-đà” và để “Biến nhập tỳ lô 
giá na”, của thế giới Liên hoa đài 
tạng, nếu ta không có tuệ. Và 
lấy gì để có tuệ, nếu ta không có 
định; và lấy gì để có định, nếu 
ta không có niệm; và lấy gì để 
có niệm, nếu ta không có tín và 
tấn.

Tín là niềm tin. Niềm tin 
của ta phải có gốc rễ từ Phật 
Pháp Tăng và Thánh giới, nên 
mọi sự tinh cần tu tập của ta dù 
là Thiền, Tịnh hay Mật đều phải 
có gốc rễ từ niềm tin nầy.

Nếu thiếu niềm tin nầy, sự 

thiền tập của ta chỉ là thư giãn 
mà không có khả năng dẫn ta 
đi tới “kiến tánh” để ta có đời 
sống giải thoát và tự do; nếu 
thiếu niềm tin này sự tu tập 
Tịnh độ của ta chỉ là  trốn chạy 
cảm giác trống vắng của tâm 
thức mà không thể nào “chứng 
nhập Tự tính A-di-đà” để tùy ý 
vãng sinh và thiết lập Tịnh độ; 
và nếu thiếu niềm tin nầy, thì 
mọi trì tụng Minh chú của ta 
chỉ là những phù phép kỳ dị gây 
mê hoặc lòng người, mà không 
có tài nào giúp ta “Biến nhập tỳ 
-lô-giá-na” để sống cùng với thế 
giới Liên Hoa Đài Tạng.

Ta tu tập các pháp môn, tâm 
không dẫn sinh được định và 
tuệ là ta không có khả năng 
chặt đứt mọi hệ lụy phiền não 
của ta trong sinh tử, để ta có tự 
do sinh ra và lớn lên trong đời 
sống Trí tuệ và Từ bi.

Nên, Trí tuệ và Từ bi là định 
hướng tu tập cho hết thảy pháp 
môn mang tên Phật giáo. Nếu 
ta tu tập thiếu định hướng này, 
thì mọi hình thức tu tập của ta 
đều không có nội dung Phật 
giáo và hẳn nhiên không phải 
là Phật giáo.■
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Nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống 
khiến cho tâm thức của chúng ta 

luôn bị xao động, và có khi đánh mất 
chính mình mà không hề hay biết. Để 
có được một thái độ sống thích hợp, một 
tâm thức an tịnh khi sống giữa cõi đời, 
đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên tu 
tập quán chiếu về các pháp cũng như tâm 
thức của mình.

Giáo lý của đức Phật đặt căn bản trên 
việc giải thoát khổ đau, đem lại niềm an 
lạc tự tâm cho chính mình và cho người 
bằng việc thực hành tu tập. Điều đó luôn 
được hiển bày trong tất cả các bộ kinh 
Đại thừa như Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa 
Nghiêm, v.v… Trong kinh Đại Bảo Tích, 
đức Phật đã nói về phương thức tu tập 
nhằm đạt được an lạc qua việc giới thiệu 

PHÁP HỘI PHẬT VÔ ĐỘNG
• Tuệ giác

về pháp hội “Phật Vô 
động” và Vô Động Như 
Lai. Ngài đề cập đến 
những vấn đề thường 
xảy ra trong cuộc sống 
và cách thức làm sao 
khi chúng ta đối mặt 
với những điều đó tâm 
không bị dao động. 

“Phật Vô Động” 
phát xuất từ một Tỳ-
kheo thanh tịnh vào 
thời đức Phật Quảng 
Mục trong thế giới 
Diệu Hỷ, và cũng là thế 
giới thiền định. Hình 
ảnh của đức Phật Vô 
Động nhắc nhở một 
điều rằng, người xuất 
gia học đạo trước tiên 
phải đầy đủ giới đức 
trang nghiêm, thanh 
tịnh, luôn an trú trong 
chánh niệm tỉnh giác 
“Phản quan tự kỷ”, để 
từ đó đạt được nguồn 
an lạc và giải thoát.

Trong lộ trình tu 
tập giải thoát, hành giả 
phải trải qua quá trình 
kiểm nghiệm tâm, 
nhận chân rõ cuộc 
đời là vô thường, khổ 

TU	TẬP:	Pháp	hội	Phật	vô	động	■	Tuệ	Giác
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đau và từ bỏ những ham muốn. 
Chúng ta phải trở về con đường 
thiền định của đức Thế Tôn, bởi 
vì nơi Ngài chân lý tối thượng đã 
bừng sáng. Và chính Ngài là nơi 
qui hướng cho chúng ta trong 
quá trình học pháp, hiểu pháp 
và hành pháp. Mỗi khi chúng ta 
quy hướng theo Ngài và tu tập 
theo những gì Ngài đã chỉ dạy, 
chúng ta chắc chắn sẽ có được 
nguồn an lạc, và nguồn an lạc 
này là một niềm vui vi diệu mà 
được kinh gọi là Diệu Hỷ. Tâm 
có diệu hỷ thì mới đạt đến chỗ 
vô động. Niềm vui đó là niềm 
vui thầm kín, là niềm hỉ lạc vô 
biên trong thiền định không lộ 
rõ bên ngoài.

Pháp hội “Phật Vô Động” là 
nhắc đến Tỳ-kheo lập hạnh vô 
động khi gặp đức Phật Quảng 
Mục. Quảng Mục tức là nói đến 
cái nhìn vào pháp giới, thấy từ 
hiện tượng này đến chiều sâu 
của sự vật và thấy sự tương 
quan tương duyên của tất cả các 
loài chúng sanh trong pháp giới. 
Còn Vô Động là không bị vọng 
tình chi phối, trước nghịch cảnh 
không nản lòng mà phải đầy đủ 
nghị lực và ý chí để vươn lên.

“Phật Vô Động” chính là tâm 

vô động, là nhận ra chân thật 
ngã, chân thật pháp. Vì chân thật 
pháp nằm trong thể tánh, nên 
khi dao động trong sanh diệt thì 
không thể học được pháp chân 
thật, thanh tịnh. Vì thế, muốn 
tâm được thanh tịnh, muốn trở 
thành vô động chúng ta luôn 
quán xét tâm mình, tự tại trước 
khen chê, được mất, thành bại, 
v.v… Cho nên, lời phát nguyện 
của Tỳ-kheo Vô Động là y cứ 
trên tinh thần “vị tha vô ngã”. 
Pháp hội Vô Động không đặt 
ra thời khóa nhất định, mà mọi 
lúc mọi nơi hành giả phải luôn  
giữ tâm bất động, không cho 
nghiệp duyên dấy khởi, không 
bị phiền não chi phối và khi 
vọng tưởng khởi lên thì hành 
giả có thể nhận biết ngay. Cho 
nên Tỳ-kheo Vô Động phát 
hạnh nguyện rộng lớn: “Từ đây 
cho đến ngày chứng đạo phải giữ 
tâm như như bất động mới có 
thể đạt được quả vị Vô sanh.”

Ngoài ra, Phật Vô Động ứng 
dụng luật nghi để tự rèn luyện 
tâm mình trên tiến trình tu tập, 
đạt đến trí tuệ giải thoát. Bởi 
vì, khi trở thành bậc xuất thế 
không những nội tâm chứng 
đắc mà còn trang nghiêm pháp 
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thân để cảm hóa lòng người. Và 
một điều tương tác dễ thấy rằng 
mỗi khi thân thanh tịnh thì 
trí tuệ tự nhiên hiển bày. Theo 
kinh Đại Bảo Tích thì giữa luật 
nghi và pháp hội Vô Động liên 
quan chặt chẽ với nhau. Phật Vô 
Động phát xuất từ một Tỳ-kheo 
thanh tịnh thời đức Phật Quảng 
Mục trong thế giới Diệu Hỷ, và 
có được tâm thanh tịnh là do 
giữ gìn giới luật trang nghiêm. 
Giới như vậy chính là nơi an trú 
yên ổn nhất của người học đạo. 
Nhờ sống trọn vẹn trong giới 
luật nên thoát khỏi triền phược 
khổ đau. Giới là phương tiện để 
người xuất gia gạn lọc mọi lậu 
hoặc, tiêu trừ phiền não đạt đến 
an lạc, hạnh phúc. Giới là mặt 
đất bằng phẳng để cây thiền 
định trụ vững và kết trái trí 
tuệ. Đặc biệt, thiền trong Phật 
Vô Động là tiến trình cải hóa, 
thanh lọc tâm nhiễm ô trở nên 
thanh tịnh, từ  si ám đến trong 
sáng, đạt đến tâm bất động tuyệt 
đối. Chơn tâm hiện khởi trong 
trạng thái toàn bích do tu tập 
thiền định mang lại. Tỳ-kheo 
Vô Động trong kinh Đại Bảo 
Tích nhờ trang nghiêm giới thế 
và tâm an trú mà được đức Phật 

ấn chứng, được đại chúng công 
nhận và được ma vương hộ trì. 
Điều đó cho chúng ta thấy sự 
phát tâm của bậc xuất gia học 
đạo cần phải đặt căn bản trên 
ba môn học giới, định, tuệ, như 
thế mới có thể hòa nhập thế giới 
thanh tịnh. Mỗi khi Tâm tịnh 
thì Phật độ tịnh. Và mỗi hành 
giả khi đạt đến tâm thanh tịnh 
rồi thì hạnh nguyện “Tác Như 
Lai sứ, hành Như Lai sự”  thành 
tựu viên mãn.

Pháp hội “Phật Vô Động” 
nhằm giới thiệu về Vô Động 
Như Lai, qua đó cũng chỉ bày 
phương cách tu tập cho mỗi 
hành giả trên bước đường tu 
và hành đạo. Đây là một trong 
những pháp hội quan trọng, đề 
cập đến những giáo lý rất cao 
siêu, nhưng không phải không 
mang tính thực tiễn. Qua pháp 
hội này, chúng ta có thể biết 
thêm về một pháp môn tu tập. 
Và đối với người xuất gia cũng 
như tại gia trong thời đại hiện 
nay, chúng ta phải biết vận dụng 
tâm vô động để có thể thực 
hành Bồ-tát đạo, nhờ vậy có thể 
giữ tâm tự tại trước mọi hoàn 
cảnh dù động hay tịnh.■
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Ta! lữ khách rong chơi miền hoang dã
Bỏ ước mơ cùng năm tháng đi hoang
Đêm ngồi xuống bên triền non sương lạnh
Vầng trăng nghiêng che kín một ngày dài.

châu giAng

MIỀN SƯƠNG LẠNH

•	Châu	Giang
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ĐỨC ĐẠT-lAI lẠT-mA 

THỨ XIII
•Biển XAnh

Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIII 
ra đời vào giữa năm 1876 

tại Thakpo Langdun thuộc miền 
Đông Nam Tây Tạng. Cha của 
ngài là Kungah Rinchin và mẹ là 
Lobsang Dolma; cả hai đều xuất 
thân từ gia đình nông dân nhưng 
đều được mọi người biết đến do 
lòng từ bi, trí tuệ và niềm tin Tam 
bảo sâu sắc của họ. Theo sử liệu 
Tây Tạng, do Mullin tra cứu, thì 
có nhiều điềm lạ xảy ra trước và 
trong thời gian ngài chào đời. 
Những dấu hiệu này đã được đức 
Đạt-lai Lạt-ma thứ XII cung cấp 
cho Ủy ban Tìm kiếm và vị Tân 
viên quan Nhiếp chính biết thông 
tin về sự tái sinh của ngài trước 
khi viên tịch. Đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ XII tịch trong tư thế ngồi 
và mặt quay về hướng Nam. Tuy 
nhiên, sau đó không lâu thì đầu 
của ngài lại xoay một tí về hướng 
Đông Nam. Kế đó, những lời tiên 
tri của Thần Nechung đã mô tả 
phong cảnh nơi ngài sẽ tái sanh và 
nêu cả tên cha mẹ. Vị nguyên Viện 
trưởng Học viện Mật tông Gyudto 
- bằng khả năng thấu thị của mình 
xuyên qua lớp băng đóng trên mặt 
hồ thiêng nữ thần Lhamoi Latso 
- đã nhận được những dấu hiệu 
đặc biệt: đó là cậu bé tái sanh, 

DANH	TĂNG:	Đức	Đạt-lai	Lat-ma	thứ	XIII	■ Biển	Xanh
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cha mẹ của cậu bé và ngôi nhà 
của họ với những vùng phụ cận 
và phong cảnh đặc biệt. Nhờ 
sự hướng dẫn của những dấu 
hiệu này nên cậu bé đã được 
tìm thấy qua sự nhận dạng là 
cậu đã mang đầy đủ những dấu 
hiệu đặc biệt của một Đạt-lai 
Lạt-ma; lúc ấy cậu bé chỉ vừa 
được 10 tháng tuổi. Một năm 
sau, cậu ta cùng với hai ứng cử 
viên khác phải trải qua những 
sự kiểm chứng để xác thực ai 
chính là tái sinh của Đạt-lai 
Lạt-ma và cậu ta đã được phát 
hiện và được công nhận chính 
là hậu thân của đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ XII.(1) Vào năm 1878, 
cậu bé tái sanh được cung đón 
về Lhasa. Đức Panchen Lama 
thứ V - Tenpe Wangchuk - đã 
chủ trì buổi lễ xuất gia và Sơ 
đăng quang cho đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ XIII. Ngài được đặt 
Pháp danh là Thubten Gyatso. 
Vị Thầy chính là Purchokpa 
Jampa Gyatso, mặc dù quan 
nhiếp chính - Tatsak Rinpoche 
- chỉ xem vị Thầy này như một 

1. Theo Shakapa, Tibet: A Political 
History, p.192; Bell, Portrait of the 
Dalai Lama, p.40-42;  Norbu & Turn-
bull, Tibet, p.312.

vị Gia sư của ngài. Một lý do 
khác để chờ đợi trong một 
năm đó chính là sự thừa nhận 
của Hoàng đế Trung Quốc về 
vị Đạt-lai Lạt-ma tái sinh do 
chính quyền Lhasa chọn lọc. 
Sự kiểm chọn này khá rõ ràng 
nên phương pháp thử nghiệm 
bằng bình vàng đựng tro cốt 
không được sử dụng đến; và 
chính quyền Bắc Kinh không 
thể không thừa nhận ngài. Vì 
vậy, một năm sau đó (1879) 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIII đã 
nhậm chức và chính thức đăng 
quang ở cung điện Potala. Sau 
khi đăng quang, ngài được giáo 
dục với một chương trình rất 
nghiêm khắc. Bên cạnh những 
vị thầy chính là Purchokpa, 
Panchen Lama và viên quan 
Nhiếp chính, đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ XIII còn được gần cả 
trăm vị thầy khả kính khác dạy 
dỗ. 

Đời sống tâm linh được xem 
là việc tối quan trọng: Thubten 
Gyatso thường thức dậy lúc 
bốn giờ sáng để thực hiện thời 
kinh dài buổi sáng và thiền 
định trước khi bắt đầu buổi học. 
Ngài nhập thất dài hạn định kỳ. 
Khi còn là một cậu bé, ngài là 
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một học sinh thông minh, nhạy 
bén và rất thích những môn học 
về tôn giáo. Trước năm 12 tuổi, 
ngài có thể tham gia một cách 
hết sức thành công trong các 
buổi tranh luận với các Tăng sĩ 
và các vị học giả nổi tiếng xuất 
thân từ ba trường đại học Phật 
giáo chính của Tây Tạng. Như 
lời của ngài Purchokpa sau này 
đã bình luận, “không ai có chút 
nghi ngờ nào về việc ngài thật 
sự chính là hóa thân của Bồ-tát 
Quán Thế Âm,…”. Năm 1898, 
mới vào độ tuổi 23, đức Đạt-
lai Lạt-ma thứ XIII đã hoàn 
thành xuất sắc kỳ thi Geshe (tốt 
nghiệp Tiến sĩ Phật học); đưa 
con đường học vấn lên đến tột 
đỉnh bằng cách tranh luận với 
các học giả nổi tiếng nhất trong 
suốt thời gian sáu tuần trước sự 
tham dự của hơn hai mươi ngàn 
Tăng sĩ thính chúng.

Mặc dù vô cùng bận rộn 
với nội chính nhưng đức Đạt-
lai Lạt-ma XIII vẫn nỗ lực duy 
trì sự hành trì về tâm linh của 
mình. Ngài thiền định bốn lần 
mỗi ngày và thường thực hiện 
những kỳ nhập thất ngắn hạn. 
Năm 1902, ngài dự định sẽ 
nhập thất ba năm, nhưng chỉ 

mới được 14 tháng, ngài phải ra 
thất; vì sau đó một năm, quân 
đội Anh xâm chiếm Tây Tạng. 
Tuy nhiên, sau đó ngài đã hoàn 
tất viên mãn sự nhập thất này từ 
năm 1916 đến 1920; trong thời 
gian này, ngài đã chứng nghiệm 
trọn vẹn những tinh hoa của 
Kim-cang thừa; kế thừa và phát 
huy được những di sản của các 
tiền thân Đạt-lai Lạt-ma.

Các tác phẩm của ngài 
không những chỉ phản ảnh sự 
cống hiến của ngài trong sự 
hành trì cuộc sống tâm linh mà 
còn phản ánh nhiều hoạt động 
trong lĩnh vực tôn giáo và lĩnh 
vực thế gian. Những tác phẩm 
này bao gồm cả vài trăm đề tài 
được sắp xếp thành bảy tập. 
Mặc dù ngài không soạn thảo 
sách giáo khoa nhưng ngài đã 
viết về tiểu sử, nhiều giáo trình 
thuyết giảng, các nghi thức tế 
lễ, các sách về Mật tông, những 
bức thư khuyên dạy cho từng 
cá nhân hoặc cho tập thể chùa 
chiền; những bức thư mang 
tính riêng tư hoặc cho cơ quan 
chính quyền; những cuốn sách 
hướng dẫn trong chốn Thiền 
môn…; cả về thể loại văn xuôi 
lẫn thơ ca. Những cống hiến 
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trong sự học vấn uyên thâm của 
ngài tươương đương với các 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ I, III, 
V, VII cả về số lượng lẫn chất 
lượng. Ngoài sự nghiệp sáng 
tác của ngài cũng như những 
Đạt-lai Lạt-ma khác, thêm vào 
đó - đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 
XIII còn có vô số những trách 
nhiệm về tôn giáo mà ngài phải 
thực hiện. Suốt cuộc đời mình, 
ngài thường được thỉnh cầu đi 
xác thực, kiểm nghiệm hoặc 
thậm chí xác định vị trí tái sinh 
của các vị Lama quan trọng 
trong cả nước. Ngài đã thực 
hiện cả hàng nghìn buổi lễ tấn 
phong và lễ quán đảnh. Năm 
1888, ngài đã chủ trì lễ xuất gia 
cho đức Panchen Lama thứ VI - 
Chokyi Nyima - và truyền giới 
cho vị này vào năm 1902. Theo 
đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV thì 
“đức Đạt-lai thứ XIII đã cống 
hiến rất nhiều cho việc phát 
động những tiêu chuẩn học 
bổng trong các Tự viện”.

Vị quan nhiếp chính Demo 
Trinley Rabgyas ở chùa 
Tengyeling đã miễn cưỡng việc 
trao quyền hành nên đã gây trở 
ngại cho việc đăng quang của 
đức Đạt-lai Lạt-ma phải chậm 

mất 2 năm. Sau buổi lễ trao 
quyền hành hợp pháp cho đức 
Đạt-lai Lạt-ma vào năm 1895, 
lúc bấy giờ vị quan nhiếp chính 
này đã trở thành cựu quan 
nhiếp chính và các anh em của 
ông ta bị phát hiện là đã có âm 
mưu muốn hại chết đức Đạt-lai 
Lạt-ma bằng ma thuật. Thông 
qua sự cảnh báo và tiết lộ của 
vị thần tiên tri Nechung thì các 
bùa phép yêu thuật được phát 
hiện trong đôi giày ủng dành 
riêng làm quà cho đức Đạt-lai 
Lạt-ma. Tuy nhiên, đức Đạt-lai 
Lạt-ma đã ngăn cấm việc thi 
hành án tử hình nên thủ phạm 
chỉ bị lãnh án tù chung thân. 

Đã có sự lưu ý từ trước 
rằng: theo sự đề nghị của Trung 
Quốc, Tây Tạng đã thông qua 
chính sách chủ nghĩa biệt lập. 
Trung Quốc cho rằng cần phải 
tuyên truyền nỗi sợ hãi trong 
dân chúng Tây Tạng rằng: 
Anh - các nhà truyền đạo Thiên 
Chúa giáo - sẽ nỗ lực tiêu diệt 
tôn giáo của họ. Cũng có nỗi sợ 
rằng họ sẽ bị thuộc địa hóa khi 
Tây Tạng nhìn thấy quân đội 
Anh đã chắc chắn xâm chiếm 
vùng biên giới Hymalaya với 
sự sáp nhập một số lĩnh vực 
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trong phạm vi văn hóa của Tây 
Tạng. Đó là thời kỳ của những 
“con thú săn lớn” - một cuộc 
chiến giữa Nga và Hoàng gia 
Anh trong việc dành quyền 
kiểm soát trung tâm châu Á.

Anh quốc rất có hứng thú 
trong việc phát triển mậu dịch 
đến xứ Tây Tạng và cũng muốn 
sử dụng Tây Tạng trong chiến 
lược ngăn chặn sự bành trướng 
về hướng Nam. Anh đã đàm 
phán để ký kết những bản hiệp 
ước với Trung Quốc vào những 
năm 1876, 1890 và 1893. Họ 
đã thừa nhận sự kiểm soát toàn 
bộ Tây Tạng của Trung Quốc 
như một phương tiện để cản trở 
Nga. Trung Quốc thì công nhận 
sự thôn tính Burma của Anh 
và đã cho phép Anh tiến vào 
Tây Tạng. Nhân dân Tây Tạng 
đã nhiều lần từ chối việc đàm 
phán với Anh. Năm 1887, Tây 
Tạng đã thiết lập một lực lượng 
vũ trang trong vùng biên giới 
Sikkim, nơi mà Anh bị buộc 
phải rút quân. Cuối cùng, Anh 
chợt nhận ra sự thật rằng việc 
Trung Quốc kiểm soát toàn bộ 
lãnh thổ Tây Tạng chỉ là điều 
bịa đặt.

Nga đã mở rộng quyền kiểm 

soát của mình, bao trùm hầu hết 
vùng Nam Á và đang ra sức tấn 
công về hướng Hy-mã-lạp-sơn. 
Tây Tạng có một vài mối liên 
kết tự nhiên với Nga thông qua 
các bộ tộc Mông Cổ Kalmuks 
và Buriat, những người trung 
thành với Phật giáo và lúc bấy 
giờ họ đã là một phần trong lãnh 
thổ Nga. Một Tăng sĩ thuộc Bộ 
tộc Buriat tên Dorjieff đã trở 
thành vị Thầy đáng tin cậy của 
đức Đạt-lai Lạt-ma; ông đã thực 
hiện những chuyến công du 
sang Nga vào những năm 1898 
và 1901 và trao đổi những món 
quà và những lời mời giữa Czar 
và Đạt-lai Lạt-ma. Điều này là 
một tiếng chuông báo động cho 
quân Anh ở Ấn Độ, nhất là đối 
với tổng trấn mới - Lord Cur-
zon - một người rất thành thạo 
về những vấn đề chính sự của 
Nga.

Ông Curzon thừa nhận rằng 
chỉ có những cuộc đàm phán 
trực tiếp với Tây Tạng mới có 
thể bảo vệ được mối quan hệ 
với Tây Tạng, và đã ra lệnh cho 
một phái đoàn thương mại sang 
Tây Tạng. Một lực lượng viễn 
chinh dưới sự chỉ huy của Colo-
nel Younghusband đã gặp phải 
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sự kháng cự của Tây Tạng, vài 
trận đánh đã xảy ra trên đường 
đến Lhasa. Với sự trang bị vũ 
khí hết sức thô sơ, Tây Tạng 
đã bại trận. Vào năm 1904, 
khi quân đội Anh tiến gần đến 
Lhasa, đức Đạt-lai Lạt-ma phải 
lánh sang Mông Cổ, chỉ để lại 
vị quan nhiếp chính là Ganden 
Tri Rinpoche. Một bản hiệp ước 
buộc Tây Tạng phải thừa nhận 
Anh quốc như một nước bảo hộ 
toàn bộ vùng Sikkim, và phải 
chấp nhận cho họ thiết lập ba 
trung tâm thươương mại trong 
lãnh thổ Tây Tạng để ngăn ngừa 
sự ảnh hưởng của những nước 
khác đối với Tây Tạng. Khi trở 
về Ấn Độ, quân đội Anh đã để 
lại một vị đại diện ở Gyantse. 
Vị này đã nhanh chóng thiết 
lập mối quan hệ với Panchen 
Lama. Một tháng sau, Panchen 
Lama du hành sang Ấn Độ; tại 
đây ngài đã gặp hoàng tử xứ 
Wales và Minto. Điều này đã 
tạo nên mối bất hòa lớn giữa 
Panchen Lama và chính quyền 
Lhasa.

Trên đường đến Mông Cổ, 
đức Đạt-lai Lạt-ma đã dừng 
lại ban phước và giảng pháp 
cho hàng trăm bộ lạc của dân 

du mục. Tại Urga (ngày nay là 
Ulan Bator) ngài là khách của 
Lama Jetsun Dampa - vị lãnh 
đạo của Phật giáo Mông Cổ. 
Khách hành hương từ các nơi 
và các nhà ngoại giao Nga đã 
đến viếng thăm và đón nhận sự 
ban phước của ngài. Vài học giả 
đã tường thuật rằng tổng giám 
mục của Mông Cổ đã khởi lòng 
ganh tỵ với đức Đạt-lai Lạt-ma, 
không bằng lòng với những 
món quà tặng và sự ưu ái mà 
mọi người dành cho ngài, mặc 
dù ngài đã từng là Thầy của Jet-
sun Dampa. 

Vào năm 1906, đức Đạt-
lai Lạt-ma đến miền đông Tây 
Tạng thuyết giảng, ban phước 
và thăm viếng nhiều chùa chiền. 
Tại Kumbum, ngài nhận được 
thư mời sang thăm viếng Bắc 
Kinh và đồng thời cũng có lời 
yêu cầu ngài trở về Lhasa. Anh 
và Nga đã có cuộc đàm phán 
với nhau nên đã gởi đến ngài 
lời khuyên là nên từ chối lời 
đề nghị của Trung Quốc. Cuối 
cùng, cuộc thương lượng giữa 
Anh và Nga năm 1907 thừa 
nhận Tây Tạng thiết lập như 
một nước trung lập giữa Anh-
Ấn và Nga dưới danh nghĩa 
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quyền bá chủ của Trung Quốc. 
Trước những tình trạng không 
rõ ràng này, đức Đạt-lai Lạt-
ma truyền lệnh đến Lhasa kèm 
theo cuộc hẹn với thủ tướng 
chính phủ là ngài chấp nhận lời 
mời của hoàng đế Trung Quốc 
với điều kiện phải xác định rõ 
ràng là trước hết phải quan tâm 
đến trách nhiệm tâm linh của 
ngài; vì thế, ngài đã thực hiện 
chuyến hành hương chiêm bái 
ngọn núi thiêng Ngũ Đài Sơn ở 
Trung Quốc. 

Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIII 
viếng thăm Bắc Kinh vào năm 
1908 và được đón tiếp một cách 
vô cùng trang trọng. Ngài được 
xếp đặt ở tại Cung điện Vàng đã 
được xây dành cho đức Đạt-lai 
Lạt-ma thứ V. Vị thế hiện giờ 
của ngài so với đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ V tuy kém hơn nhiều; 
nhưng ngài vẫn từ chối tiếp kiến 
hoàng đế vì ngài không muốn 
thực hiện lời yêu cầu kowtow 
(phải cúi mình trong tư cách 
của một nước chư hầu). Với 
yêu cầu được đối xử bình đẳng, 
ngài đã phải đợi sự sắp xếp một 
cuộc gặp gỡ với hoàng đế và 
nữ hoàng (người có quyền lực 
thật sự lúc bấy giờ). Ngài đã 

có cuộc gặp với nhiều đại biểu 
nước ngoài và đàm phán với 
Trung Quốc về sự lạm dụng của 
họ trong vấn đề đòi quyền lực ở 
tỉnh Kham. Lúc nữ hoàng băng 
hà, đức Đạt-lai Lạt-ma được 
thỉnh cầu chủ trì tang lễ. Sau 
đó, ngài tham dự lễ đăng quang 
của tân Hoàng đế và cũng là vị 
Hoàng đế Mãn Châu cuối cùng 
của Trung Quốc. Trung Quốc 
muốn xem đức Đạt-lai Lạt-ma 
là thuộc cấp của vị tân Hoàng 
đế Trung Quốc này. Tuy nhiên, 
đức Đạt-lai Lạt-ma giữ vững 
quan điểm rằng ngài đi Trung 
Quốc là để thảo luận về những 
nhiệm vụ của hoàng đế như 
một nhà bảo trợ trong mối quan 
hệ “người bảo hộ và Tăng sĩ” 
mà trước kia đức Đạt-lai Lạt-
ma thứ V đã thiết lập.

Thời gian về đến thủ đô 
Lhasa trễ hơn như dự định, vì 
dọc đường ngài được thỉnh cầu 
thăm viếng, thuyết giảng và 
gia bị cho các chùa chiền. Ngài 
cũng dừng lại một thời gian ở 
Kumbum để khôi phục lại các 
thiền môn qui củ bất chấp sự 
chống đối của một số tự viện. 
Một năm trước khi ngài về đến 
Lhasa, Trung Quốc quyết định 
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kìm hãm sự ảnh hưởng của Anh 
đối với Tây Tạng nên đã mở 
một cuộc tấn công xâm chiếm 
miền đông Tây Tạng. Lối đối 
xử phạm thượng của lính Trung 
Quốc đã khiến cho dân Tây 
Tạng phẫn nộ dữ dội. Vào năm 
1910, vừa đúng hai tháng sau 
khi đức Đạt-lai Lạt-ma về đến 
Lhasa, ngài và các thuộc hạ đã 
bị buộc phải lánh sang Trung 
Quốc. Nếu không, trong cuộc 
giao tranh, đức Đạt-lai Lạt-ma 
có thể bị Trung Quốc bắt và 
họ đã treo giá cho thủ cấp của 
ngài.

Đức Đạt-lai Lạt-ma đã tỵ 
nạn đến Ấn Độ, nơi mà Charles 
Bell được bổ nhiệm làm liên 
lạc viên giữa Anh quốc và ngài. 
Ngài yêu cầu sự can thiệp của 
Anh, tuy nhiên, chính quyền 
London quyết định vẫn giữ vị 
trí trung lập. Ngài yêu cầu giúp 
đỡ từ phía Czar và Nepal thì 
chỉ nhận được những câu trả lời 
không dứt khoát. Khi nghe tin 
Trung Quốc tuyên bố đức Đạt-
lai Lạt-ma bị cách chức; ngài 
quyết định không bao giờ trực 
tiếp đàm phán với Trung Quốc. 
Ngay sau đó, phía Trung Quốc 
nhận ra rằng sẽ là một sai lầm 

nếu cách chức đức Đạt-lai Lạt-
ma; bởi vì, công chúng sẽ liên 
tục quấy rối bằng mọi cách. 
Thế nên Trung Quốc đã yêu 
cầu đức Đạt-lai Lạt-ma trở lại 
Trung Quốc và nắm giữ chức vụ 
dưới sự quản lý của Mãn Châu 
nhưng ngài đã khước từ. Phong 
trào kháng chiến của Tây Tạng 
đã được tổ chức và bắt đầu có 
ảnh hưởng đối với Trung Quốc 
- trong khi ấy, Trung Quốc đang 
bối rối vì hậu quả của những sự 
bất đồng trong nội bộ. Khi cuộc 
cách mạng ở Trung Quốc bùng 
nổ, Tây Tạng đã tăng cường sự 
nỗ lực của họ bằng cách tuyên 
bố chiến tranh công khai vào 
năm 1912. Đức Đạt-lai Lạt-ma 
và các thuộc cấp của ngài đã bố 
trí cho tất cả những nỗ lực này 
từ Ấn độ. Trong khi đó, ngài 
vẫn tiếp tục duy trì những sự 
thực hành về tâm linh và những 
bổn phận đối với tôn giáo, tiếp 
đón các vị khách đến thỉnh cầu 
sự gia bị của ngài và thực hiện 
những kỳ nhập thất ở những 
vùng Thánh địa chính của Ấn 
Độ.

(còn nữa)
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Để hoàn thiện nhân cách sống, ngoài việc rèn luyện đạo đức, 
mỗi cá nhân còn phải biết thích ứng với những yếu tố xã hội 

bên ngoài, phải sống, làm việc, hành động theo những nguyên 
tắc phù hợp thích nghi với thời đại, biết ứng xử nhạy bén giải 
quyết mọi vấn đề. Như vậy mỗi cá nhân phải biết rèn luyện bản 
thân và đồng thời thể hiện một nếp sống phù hợp trong từng 

BẾn ĐỖ Tâm Linh

lĩnh vực khác nhau của đời sống. Được như vậy con đường dẫn 
đến bến đỗ tâm linh mới không quá xa vời.

Trong mỗi người chúng ta luôn được tiếp nhận hai phần: thể 
chất và tinh thần. Cha mẹ tạo nên thân ngũ uẩn nầy và ta có 
được gia đình huyết thống làm bến đỗ. Nhưng ngoài gia đình 
huyết thống ra, chúng ta sống không thể thiếu gia đình tâm 

SỐNG	ĐẠO:	Bến	đỗ	tâm	linh	■	Cát	Tử
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linh. Gia đình tâm linh đây không phải ở đâu xa mà chính ngay 
nơi tự thân của mỗi người. Để mái nhà tâm linh nầy luôn được 
trang trí bởi những kỳ hoa, dị thảo, làm đẹp lòng mọi người thì 
nếp sống đạo đức không thể vắng mặt. Như Hòa thượng Thích 
Minh Châu đã viết:  “Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem 
lại hạnh phúc cho con người, đề cao giá trị con người; một nếp 
sống trong sạch, thanh tịnh lành mạnh, loại bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp; một nếp sống đi đôi với lạc, 
không đi đôi với khổ, giải thoát các triền phược, các dục trưởng 
dưỡng; một nếp sống trong ấy trí tuệ đóng vai trò then chốt, 
sống hài hòa với thiên nhiên, với con người; một nếp sống vô 
ngã vị tha”.

Như vậy, một đời sống thánh thiện là một đời sống trong 
sạch, thanh tịnh, ở đó mọi việc làm đều hướng về chánh pháp, 
loại trừ những tâm bất thiện, nhiễm ô, không vương vấn các 
triền phược, hệ lụy… luôn sống tỉnh thức để từng sát-na sống 
dạt dào ý nghĩa. Và ta cần nuôi dưỡng gia đình tâm linh của 
mình bằng nếp sống đạo đức. Giá trị đạo đức là cái thiện, nhưng 
cái thiện thể hiện rất cụ thể dưới mọi hình thức trong một cộng 
đồng. Chúng ta cần tôn trọng cách con người thể hiện các giá trị 
đạo đức của họ, có như vậy tâm “bỉ, thử” hơn, thua, được, mất 
không có vị trí trong tâm thức của chúng ta, dẫn đến đời sống 
không tham, không sân, không si, tức là ta đã đến bến đỗ, cũng 
có thể gọi là “hải đảo tự thân”, khi đó tự ta nương tựa lấy ta 
một cách vững chãi và thảnh thơi.

Như vậy, những yếu tố trình bày trên sẽ đem lại hạnh phúc, an 
vui cho mỗi chúng ta. Muốn được vậy, hàng ngày cần phải siêng 
năng trau dồi phẩm hạnh đạo đức theo phương châm “không 
làm các điều ác, nên làm các việc thiện, tu tập tâm không cho 
điều ác phát sanh, điều thiện chưa sanh thì nên phát triển để 
tăng trưởng các thiện pháp.” 

• cáT Tử
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• minh Thạnh

Vai trò của các  chương 
trình nghe nhìn diễn văn, 
đạo từ trong truyền thông 
đại chúng

Các sách giáo khoa, tài liệu 
nghiên cứu về truyền thông 
đều coi các chương trình diễn 
văn phát thanh (radio address) 
và diễn văn truyền hình (tele-
vision address) là một thể loại 
quan trọng của truyền thông 
đại chúng. Trong đó, diễn văn 

GHI ÂM, GHI HÌNH
CHƯƠNG TRÌNH DIỄN VĂN, ĐẠO TỪ, THÔNG ĐIỆP... PHẬT GIÁO 

trên truyền hình được coi là 
hiệu quả hơn cả trong việc tác 
động đến công chúng. Theo 
theo dõi của ngành nghiên cứu 
truyền thông,  thì công chúng 
đặc biệt chú ý đến diễn văn phát 
trên truyền hình, mặc dù bài 
diễn văn có thể đồng thời được 

TRUYỀN	THÔNG:	Ghi	âm,	ghi	hình	chương	trình	diễn	văn,	đạo	từ,	thông	điệp…	Phật	
giáo	■	Minh	Thạnh
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công bố bằng cả bốn phương 
thức: báo giấy, văn bản online 
(trên trang web), phát thanh 
và truyền hình. Riêng đối với 
Hoa Kỳ chẳng hạn, tổng thống 
có các chương trình diễn văn 
phát thanh định kỳ, chỉ phát 
trên truyền hình giọng nói của 
tổng thống, kèm với ảnh chân 
dung tĩnh, người xem không 
thấy được tổng thống đang 
đọc diễn văn, nhưng các thống 
kê cho thấy bài diễn văn được 
phát trên truyền hình theo cách 
đó vẫn có số lượng người theo 
dõi cao hơn trên sóng phát 
thanh và hơn hẳn nhiều lần so 
với việc công chúng tự đọc bài 
diễn văn in trên báo giấy. Còn 
những bài diễn văn mà trực 
tiếp tổng thống phát biểu trước 
camera thì truyền hình thu hút 
một số lượng công chúng tuyệt 
đối áp đảo. Xem thế thì vai trò 
của hình ảnh và tiếng nói trong 
việc phổ biến các bài diễn văn 
là hết sức quan trọng.

Đối với các đài truyền hình 
thì việc chuẩn bị thu và phát 
hình các bài diễn văn của các 
nhà lãnh đạo là nhiệm vụ số 
một, và chương trình truyền 
hình diễn văn là chương trình 

loại một. Các đài truyền hình 
dành cho loại chương trình 
này đạo diễn giỏi nhất, đầu tư 
chuẩn bị cao nhất, thiết bị tốt 
nhất… Người ta nghiên cứu rất 
kỹ vị trí mà các nhà lãnh đạo 
sẽ đọc diễn văn, trang trí hậu 
cảnh, các góc độ thu hình, các 
cỡ khung hình khi bài diễn 
văn được đọc, video clip phát 
trước và sau bài diễn văn… Thí 
dụ, đối với truyền hình Nga, 
đài truyền hình quốc gia PTP 
ghi hình nhiều video clip phát 
trước và sau bài diễn văn giao 
thừa dương lịch của tổng thống 
để những trợ lý cho tổng thống 
và chính tổng thống lựa chọn 
sử dụng.

Đối với các nhà lãnh đạo, 
những nhân vật nổi tiếng… thì 
việc phát biểu trên truyền hình 
và video rất quan trọng. Nhiều 
vị yêu cầu phải tập dượt trước, 
ghi hình nháp, có khi phải ghi 
hình nhiều lần, sửa đi sửa lại. 
Phó giáo sư phó tiến sĩ V.V 
Smirnov trong một công trình 
giáo khoa đã nhắc đến cụm từ 
được thường xuyên nhắc đến: 
“một cuộc mít tinh của nhiều 
triệu người” đối với diễn văn 
phát thanh.



62 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ TRUYỀN THÔNG

Khả năng Phật giáo ứng 
dụng chương trình truyền 
thông nghe nhìn diễn văn, 
đạo từ, thông điệp...

Trong Phật giáo chúng ta, thể 
loại diễn văn, đạo từ, thông 
điệp… đã được sử dụng rộng 
rãi trong hơn nửa thế kỷ qua. 
Chẳng hạn, thông điệp Phật 
đản, trên các phương tiện 
truyền thông, khởi đầu được 
đăng tải trên báo viết, chẳng 
hạn tờ Phật giáo Việt Nam của 
Tổng hội Phật giáo Việt Nam 
trong những năm 50 thế kỷ 
trước, những năm sau đó đã 
được loan tải trên sóng đài phát 
thanh… Hiện nay, nhu cầu phổ 
biến các diễn văn, đạo từ trong 
Phật giáo rất cao. Không chỉ là 
thông điệp ở cấp cao nhất, mà 
còn là diễn văn, đạo từ của các 
cấp thấp hơn. Như diễn văn, 
đạo từ của các vị viện chủ, trụ 
trì… gửi đến Tăng Ni sinh 
Phật tử trong nhiều dịp lễ quan 
trọng trong năm như Nguyên 
đán, Phật đản, Vu Lan, Thành 
đạo, v.v… 

Nội dung các bài diễn văn, 
đạo từ, thông điệp trong Phật 
giáo hoàn toàn khác với các bài 

thuyết pháp. Do đó, khi phổ 
biến bằng phương tiện ghi âm, 
ghi hình, cũng cần phân biệt 
chương trình thuyết pháp và 
chương trình diễn văn, đạo từ, 
thông điệp… 

Với những tiến bộ của khoa 
học công nghệ truyền thông 
hiện nay thì việc phổ biến các 
bài diễn văn, đạo từ, thông điệp 
bằng các phương thức multi-
media như video online,  audio 
online, dĩa DVD, VCD, CD… 
là hết sức dễ dàng, thuận tiện 
và tiết kiệm chi phí. Chẳng hạn, 
một vị Hòa thượng trụ trì thay 
vì gửi thiệp chúc tết đến môn đồ 
Tăng Ni Phật tử, thì có thể thu 
hình đạo từ chúc tết của mình 
trên dĩa VCD và gửi tặng thay 
cho thiệp chúc tết. Mà việc in 
một thiệp chúc tết giấy hiện nay 
có thể phức tạp và đắt tiền hơn 
so với việc in một dĩa VCD (chi 
phí sản xuất chỉ 2000 đồng/dĩa, 
có thể chép từng bản một trên 
máy vi tính). Trong khi đó, nội 
dung chứa đựng trên đĩa VCD 
là phong phú và sinh động hơn 
rất nhiều so với thiệp chúc tết 
giấy. Những ngày Xuân, Phật 
tử chúng ta mở đĩa hình đạo từ 
chúc tết của quý chư tôn đức tại 
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nhà, thì không khí đạo vị trong gia đình 
chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, chừng như 
rước được quý thầy về nhà mừng Xuân 
cùng chúng ta.

Qua trên, chúng tôi muốn gợi ý đến khả 
năng chư vị giáo phẩm cao cấp, chư Tôn 
đức, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Trụ trì 
các chùa phổ biến các thông điệp, đạo từ, 
diễn văn đến Tăng Ni Phật tử bằng hình 
thức ghi hình trước phát biểu của chư vị. 
Như thế, Phật giáo chúng ta sẽ có thêm 
một phương thức truyền thông trong hoạt 
động Phật sự. Thực ra, cách này không phải 

là mới lạ gì lắm với 
Phật giáo. Chúng tôi 
đã có dịp được nghe 
đạo từ chúc tết của 
hòa thượng Thích 
Thanh Từ phổ biến 
qua băng cassette, 
lời chúc tết của 
thiền sư Nhất Hạnh 
in trên dĩa CD…

Điều mà chúng 
tôi muốn đề xuất từ 
góc độ một người 
làm công tác chuyên 
môn là nên chú ý đầu 
tư nhiều hơn nữa 
cho thể loại chương 
trình truyền thông 
này. Không nên lẫn 
lộn chương trình 
ghi âm, ghi hình 
thông điệp diễn 
văn, đạo từ với các 
chương trình thuyết 
pháp. Trong khoa 
học về truyền thông 
chương trình diễn 
văn là một thể loại 
riêng, khác hẳn với 
chương trình giảng 
dạy (mà có thể coi 
là tương đương với 
chương trình thuyết 
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pháp trong Phật giáo chúng ta). 
Các chương trình diễn văn, đạo 
từ cần đến “tính chân thành, 
bộc bạch vẻ tự nhiên và sắc thái 
cảm xúc bắt nguồn từ đó, đã tạo 
nên bầu không khí tin cậy, buộc 
mọi người phải lắng nghe những 
lời được nói ra”(1). Thông điệp, 
diễn văn, đạo từ được đọc, 
được nói bởi chính người viết 
ra nó, thể hiện bằng hình ảnh 
động, sẽ có sức tác động mạnh, 
hiệu quả lan tỏa cao hơn nhiều 
so với những dòng chữ đen vô 
hồn trên trang giấy trắng im 
lặng. Đầu tư cho các video clip 
Phật giáo trước vào sau hình 
ảnh thông điệp, diễn văn, đạo 
từ cũng là điều cần lưu ý. Hình 
như, Phật giáo chúng ta chưa 
tính đến các yếu tố này. Các 
video clip thực hiện thành công 
phát trước và sau bài nói sẽ góp 
phần tôn cao giá trị của chương 
trình diễn văn, đạo từ, thông 
điệp ghi âm, ghi hình tạo không 
khí trang trọng cho cả chương 
trình. Thí dụ, thông điệp của 
một vị thượng thủ Phật giáo có 
thể được phát sau video clip thể 
hiện những ngôi chùa cổ kính, 
trang nghiêm, trên nền nhạc 
Phật giáo Việt Nam của Lê Cao 

Phan đã trở thành bài hát mang 
tính truyền thống.

Trong các sách giáo khoa 
truyền thông, các nhà chuyên 
môn khuyến cáo không nên coi 
diễn văn là thể loại độc thoại 
mà phải xem đây “là hình thức 
đối thoại bên trong với người đối 
thoại vô hình”(2). Việc trực tiếp 
chứng kiến của việc đọc văn 
bản của chính người viết ra nó 
đã là tốt, nhưng lý luận truyền 
thông đòi hỏi một hình thức 
cao hơn là phát biểu miệng một 
nội dung truyền đạt đến công 
chúng. “Lời nói sống động thể 
hiện những đặc điểm của nhân 
cách, tính khí của diễn giả. Lời 
nói ấy có sức mạnh tác động to 
lớn”(3). Yêu cầu của một chương 
trình ghi âm, ghi hình diễn 
văn, đạo từ đòi hỏi tính chất 
hùng biện để tạo thành những 
chương trình mạnh. Có lẽ, 
truyền thông trong Phật giáo 
cũng không đứng ngoài quy 
luật đó.■ 

Ghi chú:
(1) (2) (3) V.V Smirnov: Các thể loại 
báo chí phát thanh – Nhà xuất bản 
Aspect Press, Moskva, 2002.
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Ước chi lời nguyện của lòng
Giữ gìn em chút tóc bồng bềnh thu
Ô hay! Vườn lá sân chùa
Có khi là những đón đưa luân hồi
Có khi tôi cũng bồi hồi
Vàng như chiếc lá cút côi giữa đời
Ước chi rộn rã cõi người
Là lời chim hót thuở mời gọi em
Thuở em là bóng đỗ quyên
Qua vùng quên lãng rớt mềm mại thơ
Có khi tôi cũng lem mờ
Trước gương hiện ảnh của tờ Tâm Kinh

PháP hiền

TOÀN CẢNH

•	Pháp	Hiền



66 TẬP SAN PHÁP LUÂN

☸ PHẬT GIÁO & XÃ HỘI

Năm 2007 đã khép lại. Thế giới loài người kết 
thúc một chặng đường với nhiều vấn đề của 

nó. Một năm trôi qua, con người trên khắp hành 
tinh, bên cạnh việc đón nhận những lợi ích do sự 
đóng góp trí tuệ của con người mang lại, cũng đang 
đối mặt với nhiều vấn đề gây tang thương nhức nhối 
do thiên tai và cũng do chính con người gây ra.

Tổ Chức Khí Tượng Thế Giới có trụ sở tại Geneve 
cho biết rằng năm 2007 là năm thứ năm liên tiếp 
nhiệt độ trên toàn hành tinh đã tăng lên đáng kể. 
Sự nóng ấm lên này đã làm tan băng đến mức kỷ lục 
ở Bắc Băng Dương. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, 
Ban Ki-Moon, trong lần đến Nam Cực vừa mới đây 
đã tận mắt chứng kiến hiện tượng tan băng ở đây, 

VƯỢT QUA
• nguyên hiệP NHỮNG KHÁC BIỆT

PHẬT	GIÁO	VÀ	XÃ	HỘI:	Vượt	qua	những	khác	biệt	■	Nguyên	Hiệp
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mà theo ông là rất đẹp nhưng 
cũng rất đáng buồn. Nam Cực 
chiếm đến 90 phần trăm lượng 
băng của thế giới, nhưng ở một 
số nơi ở đây nhiệt độ đã tăng 
thêm 3 độ, khiến chim cánh 
cụt không trú được phải tìm 
đến những nơi khác có nhiệt 
độ thấp hơn. Và với hiện tượng 
tan băng như vậy, các chuyên 
gia đoán định rằng trong thế kỷ 
tới, ở những vùng đất thấp trên 
địa cầu sẽ hứng chịu lụt lội và 
sản xuất nông nghiệp sẽ bị ảnh 
hưởng tệ hại, trong khi những 
nơi khác sẽ chịu nguy cơ hạn 
hán kéo dài.

 Khắp nơi trên thế giới đang 
đối mặt với những hiểm họa 
do thiên tai mang lại: La Nina 
ở vùng biển trung và đông Thái 
Bình Dương; động đất ở Peru 
khiến hàng trăm người chết và 
hàng ngàn người bị thương; lũ 
lụt ở Mexico vào tháng mười 
và mười một đã khiến cho hai 
bang của nước này chìm sâu 
trong lòng nước và chịu thiệt 
hại vô cùng nặng nề. Giám 
đốc Chương trình khí hậu thế 
giới, Omar Baddour nói rằng 
nhiều nơi trên châu Âu đã trải 
qua mùa đông và mùa xuân 

ấm nhất từ trước đến nay. Ông 
cũng cho biết rằng hạn hán đã 
hoành hành tại nhiều khu vực 
rộng lớn ở Mỹ và Canada, trong 
khi nhiều nơi khác bị lũ lụt và 
lốc bão tàn phá nghiêm trọng.

Trận lốc quét mới đây ở 
Bangladesh đã san bằng hàng 
chục ngôi làng, làm thiệt mạng 
hàng ngàn người và hơn một 
triệu người khác mất nơi cư 
ngụ, thiệt hại hàng tỉ đô la. Các 
nước ở trong vùng nhiệt đới 
trong năm qua cũng đã chịu 
ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng, 
nhất là tại các nước ở châu Á 
như Ấn Độ và Pakistan. Tại 
châu Phi, trong thời gian qua, 
đã có đến 25 triệu người gánh 
chịu tai họa do lũ lụt mang lại, 
và được ghi nhận là tệ hại nhất 
từ trước tới nay.

Sự thay đổi khí hậu đã gây 
thiệt hại cho toàn thể loài người, 
nhưng những người hứng chịu 
đầu tiên vẫn là dân nghèo và 
các nước nghèo. Điều này đã 
được tổ chức chống nghèo đói 
Oxfarm đưa ra. Ông Rajendra 
Pachauri, Chủ tịch Uỷ ban thay 
đổi khí hậu liên chính phủ nói 
rằng những người nghèo nhất 
trong số những người nghèo sẽ 
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là những người bị ảnh hưởng 
nhiều hơn cả. Và những nước 
nghèo sẽ khó có đủ điều kiện 
để chống lại sự thay đổi của 
khí hậu. Vì để thích ứng được 
với sự biến đổi khí hậu, những 
nước nghèo phải bỏ ra 50 tỷ đô 
la mỗi năm. Và cũng theo các 
chuyên gia về khí hậu, cụ thể là 
Martin Parry, có hai châu lục 
sẽ chịu sự thiệt hại nặng nề của 
hiện tượng này là Phi châu và 
Á châu. Tác hại của sự gia tăng 
nhiệt độ không chỉ dừng lại 
trên con người mà còn khiến 
cho một số động vật cũng như 
thực vật bị tuyệt chủng. Và một 
điều vô lý nhức nhối là những 
nước nghèo đã chịu đựng hậu 
quả đó phần lớn do các nước 
giàu gây ra.

Những thiên tai mà con 
người đang đối mặt đã đặt các 
nhà lãnh đạo thế giới nhìn lại 
vấn đề phát triển kinh tế dựa 
trên việc khai thác tài nguyên 
vô tội vạ và việc làm ô nhiễm 
môi trường do khí thải gây nên. 
Một quan chức của Liên Hiệp 
Quốc, Achim Stainer, cho rằng, 
90 phần trăm của sự ô nhiễm 
môi trường hiện nay là do con 
người. Những biện pháp nhằm 

làm giảm đi sự ấm nóng toàn 
cầu đã trở thành một vấn đề 
cấp bách, đã đánh động trách 
nhiệm và đạo đức của con 
người, và không còn là một 
vấn đề của riêng ai. Nhưng tuy 
thế, để thỏa thuận và đi đến 
giải quyết vấn đề một cách có 
hiệu quả thì tất cả đều thuộc 
về những nhà lãnh đạo của các 
quốc gia, và trên hết là lãnh đạo 
của các cường quốc.

Nhưng các nhà lãnh đạo vẫn 
chưa dễ gì đi đến thi hành cắt 
giảm khí thải một cách hiệu 
quả vì tất cả đều đặt chủ nghĩa 
dân tộc và lợi ích quốc gia lên 
hàng đầu. Cũng là con người, 
nhưng một người Mỹ có thân 
phận hoàn toàn khác với một 
người da đen Phi châu, và một 
người Nhật sẽ không giống với 
một người Bangladesh. Bởi vậy, 
khi hội nghị Bali tổ chức tại In-
donesia để bàn về khí hậu thế 
giới thì Mỹ vẫn là nước chống 
lại thỏa thuận cắt giảm khí thải 
và nước này còn có ý muốn kêu 
gọi Trung Quốc và Ấn Độ cùng 
ủng hộ quan điểm của mình. 
Đến giờ chót của hội nghị, Mỹ 
mới thay đổi quyết định, chấp 
nhận đề nghị của các nước G7 

ban biên tập: tsphapluan@yahoo.com



TẬP SAN PHÁP LUÂN 69

PHẬT GIÁO & XÃ HỘI ☸

là các nước giàu sẽ viện trợ 
kinh tế cho các nước nghèo 
để phát triển công nghệ 
sạch và cắt giảm khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính. Tuy 
thế, bản lộ trình Bali do áp 
lực của Mỹ vẫn không đề ra 
các mục tiêu giảm khí thải 
cụ thể, và như vậy việc Mỹ 
có đặt lợi ích của quốc gia 
ngang bằng với lợi ích của 
nhân loại để tuân theo nghị 
định thư Kyoto hay không 
thì vẫn chưa thể biết được. 
Sự khác biệt về quốc gia 
đã dẫn đến sự khác biệt về 
thân phận con người. Và dù 
người ta có đề ra những quy 
định chung về quyền của 
con người thì những điều 
đó chỉ có một bộ phận nào 
đó có được.

Một vấn nạn lớn khác 
của loài người hiện nay là 
chiến tranh và xung đột, 
điều đang diễn ra mọi lúc 
mọi nơi trên thế giới. Chiến 
tranh và xung đột ngày càng 
trở nên đa dạng, và người 
ta đang nhân danh nhiều 
chiêu bài để gây chiến cũng 
như tàn sát lẫn nhau. Sự 
khác biệt tôn giáo được coi 

là một trong những nguyên nhân 
chủ yếu của các cuộc xung đột 
hiện nay. Cũng tôn thờ Thượng 
đế, nhưng lời dạy của Thượng đế 
trong mỗi tôn giáo có sự khác nhau 
và vì thế người ta không thể chấp 
nhận Thượng đế của nhau. Những 
vụ đánh bom liều chết của một số 
phần tử Hồi giáo cực đoan vào các 
nước phương Tây, dù được biện 
minh bằng bất cứ lý do nào thì vẫn 
không che đậy được sự xung khắc 
về văn hóa và đức tin. Sự xung đột 
tôn giáo không chỉ dừng lại giữa 
Thiên chúa giáo và Hồi giáo mà 
còn cả giữa Hồi giáo và Ấn giáo, 
rồi Ấn giáo và Thiên chúa giáo.

Một loạt các vụ đánh bom 
gần đây của người Hồi giáo vào 
Ấn giáo tại Varanasi khiến nhiều 
người chết và bị thương cho thấy 
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sự xung đột giữa hai tôn giáo 
này chưa có dấu hiệu kết thúc 
dù đất nước có chia cắt làm 
hai như là để đáp ứng lại chủ 
nghĩa ly khai của những người 
Hồi giáo. Bên cạnh đó, sự bạo 
động của những người Ấn giáo 
trong mùa Giáng sinh năm nay 
tại tiểu bang Orissa lại báo hiệu 
một sự xung đột khác trong 
lịch sử tôn giáo của nước này. 
Những người Ấn giáo ở đây 
đã đốt cháy nhiều nhà thờ, và 
cũng chính họ trước đó, vào 
năm 1999, đã từng treo cổ một 
nhà truyền giáo người Úc và 
hai người con của ông. Những 
người Ấn giáo cáo buộc những 
người truyền giáo đã cưỡng 
bách dân chúng địa phương, đa 
số là hàng bần cùng, từ bỏ Ấn 
giáo để theo Thiên chúa giáo. 
Nhưng những người truyền 
giáo lại bảo rằng những người 
Hindu thuộc đẳng cấp thấp 
muốn cải đạo để thay đổi thân 
phận.

Nhưng xung đột tôn giáo 
không chỉ xảy ra giữa các tôn 
giáo mà còn phát khởi ngay 
chính trong mỗi tôn giáo. Các 
giáo phái của Hồi giáo vẫn luôn 
xung đột và giết hại lẫn nhau dù 

họ đang thờ chung một đấng 
Thượng đế. Như vậy ngoài một 
Đấng tối cao chung ra, họ còn có 
nhiều điểm khác nhau và không 
thể chấp nhận được nhau. Đó 
có thể là sắc tộc, cũng có thể là 
sự xung khắc giữa những người 
đứng đầu mỗi giáo phái, cũng 
có thể là đảng phái mà giáo 
phái đó đang theo… Những vụ 
đánh bom của người Hồi giáo 
chính ngay trong nhà thờ của 
họ để gây áp lực thương thuyết 
hay nhằm ám sát một nhân 
vật nào đó là chứng minh cho 
điều này. Nhưng dù người ta có 
nhân danh điều gì để tạo nên 
xung đột, gây chiến và tàn sát 
lẫn nhau thì điều đó vẫn không 
thể chấp nhận được. Và không 
có một đấng Thượng đế nào lại 
đi ban thưởng cho những kẻ 
giết hại đồng loại của mình một 
cách man rợ như vậy. 

Những vấn nạn mà loài 
người đang đối mặt đã làm 
thao thức nhiều nhà hoạt 
động xã hội cũng như các nhà 
tôn giáo có lương tâm. Trong 
những thập niên của thế kỷ 20 
và những năm của thế kỷ 21, 
những nhà lãnh đạo Phật giáo 
tên tuổi như đức Dalai Lama, 
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Ni sư Chứng Nghiêm… đã 
hoạt động rất tích cực trong 
các lãnh vực bảo vệ môi trường 
cũng như chống bạo lực trong 
đời sống cộng đồng. Đức Dalai 
Lama từng nói đến trách nhiệm 
phổ quát của con người khi đề 
cập đến những lãnh vực này. 
Con người phải biết vượt qua 
những điểm khác nhau để giải 
quyết những tai họa mà mình 
đang đối mặt. Dù con người có 
khác nhau về quốc gia, nhưng 
họ vẫn cùng nhau chung sống 
trên một hành tinh mà nó được 
xem như là ngôi nhà chung của 
nhân loại. Dù hiện tại, những 
nước nghèo chịu nhiều thiệt 
hại do sự thay đổi khí hậu đem 
lại, nhưng trong tương lai sẽ 
không có ai thoát khỏi khi thiên 
tai ngày mỗi hoành hành khắc 
nghiệt hơn. 

Thế giới là một sự cộng 
hưởng. Và vì vậy nhu cầu cho 
một bầu không khí cởi mở và 
hợp tác đã trở thành cấp thiết. 
Trong thời buổi hiện nay, việc 
giải quyết những vấn đề kinh 
tế không còn nằm trong phạm 
vi gia đình hay quốc gia nữa. 
Từ quốc gia đến quốc gia, từ 
lục địa đến lục địa, thế giới nối 

liền với nhau và không thể tách 
rời. Quốc gia này tùy thuộc vào 
những quốc gia khác. Một quốc 
gia để phát triển kinh tế cho 
chính mình thì buộc phải lưu 
tâm tới những điều kiện kinh 
tế của những quốc gia khác. Và 
rằng một hệ thống kinh tế để 
tồn tại được lâu dài phải được 
đặt trên tinh thần trách nhiệm 
phổ quát. Đây không chỉ là một 
ý tưởng mang tính tín ngưỡng, 
đạo đức hay tôn giáo. Mà khác 
hơn, nó là thực tế hiện hữu của 
loài người. Vì vậy việc chỉ quan 
tâm đến lợi ích của quốc gia 
mà quên đi những trách nhiệm 
chung không phải là một hành 
động hợp lý. Và nó ngày càng 
cho thấy sự phi đạo đức khi 
những hậu quả mà con người 
hứng chịu ngày càng tệ hại hơn 
bởi do sự thối thác trách nhiệm 
đó mang lại.

Con người dầu có những 
khác biệt bên ngoài, khác nhau 
về tôn giáo hay quốc gia, nhưng 
trên bản chất tất cả đều giống 
nhau. Tất cả đều muốn được 
thương yêu và sợ khổ đau. 
Vượt qua tất cả những điều dị 
biệt để chung sống với nhau 
là điều hết sức cần thiết trong 
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việc giải quyết xung đột. Một số 
nhà lãnh đạo tôn giáo hiện nay 
cũng đang nỗ lực kêu gọi một 
sự dung hòa tôn giáo. Họ đối 
thoại để tìm cách xích lại gần 
nhau, cùng nhau phát triển mà 
không gây hại lẫn nhau. Nhưng 
để có được một sự dung hòa 
tôn giáo thực sự, trước tiên các 
thành viên của mỗi tôn giáo 
phải biết chấp nhận sự hiện 
hữu của những tín đồ tôn giáo 
khác trên cùng một vùng miền, 
và mọi người ở đó có quyền lựa 
chọn tôn giáo cho chính mình, 
và phải bỏ đi ý nghĩ rằng chỉ có 
tôn giáo mình là chân lý, mọi 
tôn giáo khác đều sai lầm.

Đối với các Phật tử, những 
người đã học hỏi giáo lý vô ngã 
và duyên khởi, sẽ thấy ra rằng 
con người không thể sống tách 
rời nhau, và tất cả đều có chung 
trách nhiệm trong việc duy trì 
một đời sống giữa những khác 
biệt. Nhưng trước hết họ phải 
học cách vượt qua những khác 
biệt về giáo phái, môn phong, 
chùa viện… vì trên hết họ vẫn 
có chung một người thầy là đức 
Phật và cũng đều học những lời 
dạy từ Ngài. Việc đả kích nhau 
trong đường hướng tu tập, hạ 

thấp bôi nhọ nhau đã không 
còn thích hợp và không phản 
ảnh được sự chân chính trong 
việc tu học của mỗi cá nhân.

Chỉ khi các thành viên của 
mỗi tôn giáo sống hòa hợp được 
với nhau thì họ mới có thể sống 
hòa hợp được với những tôn 
giáo khác. Chỉ khi họ không 
tạo ra bạo lực trong tổ chức 
của họ thì họ mới có thể giúp 
cho xã hội không có bạo lực. 
Thế giới ngày càng xích lại gần 
nhau hơn, nên không có lý do 
gì những người cùng chung 
một vị thầy lại tìm cách xa lánh 
nhau. Vượt qua những khác 
biệt như vậy trước tiên phải 
được thực hiện từ mỗi cá nhân. 
Họ cần có một sự thay đổi từ 
bên trong, cần xem lợi ích của 
cộng đồng quan trọng hơn lợi 
ích của cá nhân. Để làm được 
điều đó mỗi cá nhân phải biết 
vượt qua tự ngã và vượt qua 
tất cả những thứ chủ nghĩa gây 
chia rẽ. Và điều này, nói theo 
ngài Dalai Lama, như là một 
trách nhiệm phổ quát để đi đến 
việc giải quyết những vấn nạn 
hiện nay từ gia đình cho đến xã 
hội.■
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Nói đến ngày Thành 
đạo của đức Thế 

Tôn, chúng ta thường chú 
ý đến sự hoàn thành công 
phu tu tập của Ngài, công 
phu chuyển đổi vọng 
tâm để Niết-bàn hiển lộ. 
Thành đạo là một trong 
những sự kiện quan trọng 
trong cuộc đời của đấng 
Giác Ngộ dạy cho chúng 
ta những bài học vô cùng 
quí giá. Là huynh trưởng 
GĐPT, ngoài việc tu tập 
cho bản thân, chúng ta 
còn có bổn phận trao 
truyền cho đàn em gia tài 
Phật pháp và hiểu biết về 
đạo Phật… nên những bài 
học lại càng có giá trị hơn. 
Đạo Phật dạy chúng ta 
giáo lý giải thoát và cách 
thực hành giáo lý ấy ngay 

NHỮNG BÀI HỌC 

• Tâm minh

trong đời sống hằng ngày. Vấn đề của 
anh chị em chúng ta là biết thời đại 
hóa giáo lý ấy để có thể trang bị cho 
đàn em của mình những kiến thức cơ 
bản về vai trò của tuổi trẻ trước nhu 
cầu bức thiết của xã hội, đó là đối trị 
và hóa giải những bất trắc, những trở 
ngại, những ma chướng (tham, sân, 
si) từ trong tâm mình và trong tâm 
người khác để đem đến an lạc thật 
sự cho mọi người trong xã hội. Đó 

THÀNH ĐẠO

PHẬT	PHÁP	VỚI	TUỔI	TRẺ:	Những	bài	học	thành	đạo	■ 
Tâm	Minh
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chính là chúng ta đã “góp phần 
xây dựng xã hội theo tinh thần 
Phật giáo” thông qua con đường 
giáo dục thanh thiếu đồng niên 
Phật tử vậy.

Cụ thể như là những bài học 
về Thành đạo; có vài người sẽ 
bảo rằng, “những bài học này 
các em đã học từ Oanh Vũ đến 
ngành Thiếu ở các bậc Cánh 
Mềm, Chân Cứng rồi Hướng 
Thiện, Sơ Thiện… đâu có phải 
bây giờ mới áp dụng!” Xin 
thưa, cái mới không phải ở nơi 
bài học mà ở nơi sự áp dụng bài 
học vào cuộc sống, nơi cách 
mình hướng dẫn các em thực 
hành. Ngoài ra, khi các em đọc 
thêm ở đâu đó một sự kiện gì 
liên quan đến đức Thế Tôn, các 
em đều có thể đem hỏi chúng 
ta. Ví dụ điển hình như vừa rồi, 
có các em được đi với gia đình 
qua Ấn Độ đã đến chỗ cây Bồ-
đề, nơi đức Phật ngồi tham thiền 
suốt 49 ngày và thành đạo dưới 
gốc cây cũng như tháp kỷ niệm 
nơi đức Thế Tôn đứng nhìn cây 
Bồ-đề ấy ở tuần lễ thứ hai sau 
khi thành đạo. Tương tự như 
vậy, một em khác lại hỏi rằng: 
đức Phật bị ma vương cám dỗ 
trước khi thành đạo hay sau khi 

thành đạo? Chúng ta biết ngay 
rằng em ấy đã đọc về những 
việc làm của đức Thế Tôn sau 
khi thành đạo, ấy là vào tuần 
thứ 5, ba người con gái của Ma 
Vương là Taṇhā, Aratī, và Rāga 
đã đến cám dỗ Ngài nhưng tất 
cả đều thất bại. Thật ra, sau 
khi thành đạo, trên con đường 
hoằng hóa Phật pháp, đức Phật 
đã gặp nhiều “đại nạn” do quần 
chúng quậy phá, mưu sát cũng 
có, cám dỗ cũng có, vu oan giá 
họa rồi bêu xấu cũng có, nhưng 
đức Phật luôn giữ nguyên tắc 
“ai cho mình cái gì mà mình 
không nhận thì người ta sẽ đem 
về!”, không minh oan, không 
trả lời, không thù oán hay tìm 
cách “trả đũa” như thế gian 
thường tình. 

Xin trở lại với những bài học 
Thành đạo; trước nay bài trong 
chương trình ngành Thiếu chỉ 
kể về đêm Thành đạo, còn sau 
khi thành đạo đức Phật đã làm 
gì, chúng ta chỉ cho các em 
đọc thêm trong “The Buddha 
and His Teachings” của Nar-
ada Māha Thera, Phạm Kim 
Khánh dịch ra tiếng Việt “Đức 
Phật và Phật Pháp.” Có nhiều 
em “confused” (nhầm lẫn) 

ban biên tập: tsphapluan@yahoo.com
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về khoảng thời gian 49 ngày 
của đức Phật dưới cội Bồ-đề. 
Thực ra trước khi thành đạo, 
đức Phật đã ngồi thiền suốt 
bốn mươi chín ngày đêm và 
đêm cuối cùng Ngài đã “thành 
đạo”. Sau khi thành đạo, Ngài 
còn lưu lại nơi đó trong bảy 
tuần (49 ngày).  Huynh trưởng 
thì nhận thấy rằng không chỉ 
với sự kiện xuất gia hay thành 
đạo mới có những bài học cho 
chúng ta mà bất cứ công việc 
gì dù rất bình thường trong 
sinh hoạt của Ngài cũng đáng 
cho chúng ta suy gẫm, học tập. 
Xin mời quý vị và các bạn tham 
dự buổi hội thoại bỏ túi giữa 
các huynh trưởng GĐPT quen 
thuộc của chúng ta A, B, C về 
vấn đề này.

A: Chào các bạn, sắp tới lễ 
Thành đạo rồi đó. Các bạn có 
tập được cho các em vở kịch 
nào mới không?

B: Cũng có, nhưng Oanh 
Vũ của mình nhỏ quá, các em 
lớn đã lên Đoàn hết rồi nên hơi 
khó, các em nói tiếng Việt chưa 
rành lắm! 

C: Thôi, khoan hãy nói 
chuyện kịch cái đã, mình đang 
muốn đem thắc mắc của một 

em nghành Thiếu của mình kể 
cho các bạn nghe đây. Em ấy 
nói rằng khi học về Thành đạo, 
các anh chị dạy 10 đạo quân 
của ma vương mà đức Phật 
chiến thắng cuối cùng là Tham 
ái, Ngã mạn, v.v... nhưng em ấy 
đọc thấy sau khi thành đạo, đức 
Phật vẫn còn bị ba người con 
gái đến quậy phá nữa.

A: Vậy bạn đã trả lời như 
thế nào? 

B: Chắc bạn đã nói về ba 
người con gái này của ma 
vương chứ?

C: Không, mình chỉ nói cho 
các em biết sau khi thành đạo, 
đức Phật trên đường hành hóa, 
đã gặp rất nhiều trở ngại, bên 
trong cũng như bên ngoài, bên 
trong thì Đề-bà-đạt-đa quậy 
phá, ngoài thì những người xấu 
muốn hại Ngài... 

A: Sao bạn không nói về bảy 
tuần lễ sau ngày thành đạo, đức 
Phật giữ yên lặng để suy gẫm 
về đạo nhiệm mầu Ngài vừa 
chứng được, và lưu lại bên cây 
Bồ-đề?

B: Hay là chúng ta thay 
phiên nhau lần lượt ôn lại 7 tuần 
đó đi hở? Và nêu lên bài học 
cho chúng ta? Mình xin bắt đầu 
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bằng tuần thứ nhất: Ngài ngồi 
bất động dưới tàng cây Bồ-đề 
để chứng nghiệm hạnh phúc 
giải thoát (Vimutti Sukha). 
Trong đêm cuối của tuần này, 
Ngài xuất thiền và suy nghiệm 
về “12 nhân duyên” theo chiều 
xuôi, rồi theo chiều ngược.

C: Theo chiều xuôi, nghĩa 
là “tùy thuộc nơi nhân mà quả 
phát sinh”: tùy thuộc nơi vô 
minh mà hành phát sinh, tùy 
thuộc nơi hành mà thức phát 
sinh… Còn theo chiều ngược 
là “với sự chấm dứt của nhân 
thì quả chấm dứt”: với sự chấm 
dứt của vô minh, hành chấm 
dứt, với sự chấm dứt của hành 
thì thức chấm dứt, v.v... có phải 
không? 

A: Phải rồi! Bước qua tuần 
thứ 2, Ngài vẫn giữ yên lặng. 
Nhưng trong sự yên lặng ấy, 
Ngài đã tỏ lòng tri ân với cây 
Bồ-đề. Ngài đứng xa ra để chăm 
chú nhìn cây Bồ-đề trong suốt 
một tuần không chớp mắt! Về 
sau, vua A-dục (Asoka) có dựng 
lên một bảo tháp để kỷ niệm 
nơi ấy gọi là Animisalocana 
Cetiya (Animes Lochan) đến 
nay vẫn còn. Hồi đi dự lễ hội 
hành hương GĐPT trên thế 

giới (năm 2004), các đại biểu 
đều thấy tháp này. Hiện trong 
tháp có chứa ba tạng kinh Hoa 
Nghiêm bằng chữ Tây Tạng 
nên các vị sư Tây Tạng khi 
đến chiêm bái Bồ-đề đạo tràng 
thường hướng về tháp này tụng 
kinh, đảnh lễ. 

B: Đến tuần thứ 3, đức Phật 
vẫn lưu lại bên gốc cây Bồ-đề 
nên chư Thiên nghi ngờ không 
biết Ngài đã đắc quả Phật chưa. 
Đọc được tư tưởng ấy, Ngài 
dùng thần thông tạo ra một 
“đường kinh hành quí báu” 
(ratana camkamana) và đi thiền 
hành lên xuống suốt một tuần. 
Trong tuần lễ thứ tư, Ngài suy 
tưởng về giáo lý cao siêu của 
Tạng Luận (Abhidhamma). 
Khi Ngài suy tưởng về lý nhân 
quả tương quan bộ khái luận 
thứ 7 của tạng Luận, Tâm và 
Thân, Ngài trở nên hoàn toàn 
tinh khiết, phát ra một vầng hào 
quang 6 màu: xanh, vàng, đỏ, 
trắng, cam và màu tổng hợp. Vì 
lẽ đó, nơi này được gọi là “bảo 
cung” (ratanaghara), tức căn 
phòng quý báu.

C: Đến tuần lễ thứ 5, đức 
Phật ngồi dưới cội cây trứ danh 
Ajapāla để chứng nghiệm hạnh 
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phúc giải thoát. Vào cuối tuần, sau khi xuất định, có một người 
Bà-la-môn ngã mạn (huhunka jātika) đến chào hỏi Ngài rồi nói: 
Này tôn giả Gotama, đứng về phương diện nào và trong những 
điều kiện nào người ta trở thành bậc Thánh? Để trả lời, đức Phật 
đọc lên bài kệ:

Người đã tránh xa mọi điều tội lỗi
Không còn ngã mạn, 
đã thanh lọc mọi ô nhiễm
thu thúc lục căn
thông suốt các pháp học 
chân chính sống đời phạm hạnh thiêng liêng
Người ấy được coi là bậc Thánh (Brahmana) 
Đối với người ấy không còn sự bồng bột
Dù ở nơi nào trên thế gian. 

A: Ngoài ra, trong Túc Sanh truyện còn nói chính trong tuần lễ 
thứ 5 này, ba người con gái của Ma vương là Taṇhā, Aratī và Rāga 
đến quyến rũ đức Phật nhưng đã thất bại! 

B: Tuần lễ thứ 6, đức Phật từ cây Ajapāla chuyển qua cây Mu-
calinda và ở tại đây trong một tuần để chứng nghiệm hạnh phúc 
giải thoát. Bỗng có một trận mưa to, gió lớn kéo đến, trời đất tối 
đen, gió lạnh thổi suốt trong nhiều ngày… nhưng đã có Mãng 
xà vương Mucalinda từ trong hang chui ra dùng thân mình quấn 
quanh đức Phật 7 vòng, đầu và miệng rắn che trên đầu Ngài, vì 
vậy, thân Phật không bị ướt. Sau 7 ngày trời quang mây tạnh, Mu-
calinda tháo mình ra, bỏ lốt rắn hiện thành một chàng thanh niên 
chắp tay đứng trước Phật; đức Phật đọc bài kệ như sau:

Đối với hạng người tri túc,
đối với người đã nghe và đã thấy chân lý, 
thì sống ẩn dật là hạnh phúc. 
Trên thế gian này, 
người có tâm lành, có thiện chí, 
người biết tự kiềm chế, thu thúc lục căn
đối với tất cả chúng sanh 
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là hạnh phúc.
Không luyến ái, vượt lên khỏi dục vọng
là hạnh phúc.
Phá tan được thành kiến, “ngã chấp”
Quả thật là hạnh phúc tối thuợng.

Hiện nay chỗ này là một hồ nước lớn nằm về phía Nam của đại 
tháp, có hình tượng đức Phật Thích-ca ngồi giữa hồ. Hồ này có 
tên là hồ Rồng mù (Muchalinda) để kỷ niệm đức Phật được thần 
Rắn che mưa.

C: Vào tuần lễ thứ 7, đức Phật bước sang cội cây Rājāyatana 
và ở đó chứng nghiệm quả phúc giải thoát. Sau khi xuất định, 
Ngài được Tứ Thiên Vương dâng bát cúng dường và Ngài cũng 
đã nhận tặng phẩm sữa và đề hồ của hai vị thương gia tên là 
Tapassu và Bhallikā; đây là hai vị đệ tử tại gia đầu tiên của đức 
Phật trong thế giới loài người.

A: Những Phật ngôn đầu tiên của đức thế Tôn đến với thế gian 
là hai bài kệ sau đây (trong kinh Pháp Cú có ghi lại, đó là hai bài 
Kệ 153 và 154):

Lang thang qua bao nhiêu kiếp luân hồi,
Ta cố tìm nhưng rồi chưa gặp
Kẻ xây dựng lên ngôi nhà này.
Cứ mãi tái sanh, khổ sở thay! 

Ô kìa anh thợ làm nhà!
Nay ta bắt gặp, khó mà xây thêm.
Cây đòn tay bên thềm gảy đổ
Rui mè kèo cột bỏ ngổn ngang.
Ta nay chứng đắc Niết-bàn,
Ái tham, dục vọng, hoàn toàn tiêu tan(1) 

B: Thật là quá hay! Các bạn thấy đức Phật dùng ngôn ngữ biểu 
tượng có “tuyệt cú mèo” không? Căn nhà = cái thân ngũ uẩn này 

1. Thiện Nhật dịch, “Tìm hiểu và học tập Kinh Pháp Cú”.
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của chúng ta; anh 
thợ làm nhà là ai? 
Xin thưa đó là ái 
dục (Taṇhā), chính 
ái dục là nguyên 
nhân tiềm ẩn trong 
tất cả chúng ta và 
kéo chúng ta trở đi 
trở lại trong vòng 
sinh tử luân hồi; chỉ 
khi nào “Ái tham 
dục vọng tiêu tan” 
thì chúng ta mới 
thấy Đạo được.

C: Còn rui mè, 
kèo cột là cái gì? 

A: Bạn thật là 
ngây thơ quá, đó 
là cái sườn của căn 
nhà ngũ uẩn, là 
những phiền não 
ô nhiễm như tham 
(lobha) sân (dosa) 
si (moha), hoài 
nghi (vicikiccha), 
ngã mạn (mana), tà 
kiến (ditthi), phóng 
dật (uddhacca), 
v.v... đó chứ gì 
nữa! 

B: Còn “cây 
đòn dông” chịu 
đựng cái sườn nhà 

cho cái nhà khỏi sập là vô minh, vì vậy 
muốn phá sập căn nhà như đức Phật đã làm, 
phải diệt hết các vật liệu để anh thợ làm nhà 
không còn cách nào mà làm nhà được nữa! 

C: Hiểu rồi! Nghĩa là sườn và đòn dông 
là vô minh và phiền não, đâu có đáng cho ta 
ham muốn, có cái gì đâu mà bám víu, nên 
giật sập là phải rồi! ☺☺!!

A: Như vậy, chúng ta thấy việc ôn lại 
“thời khóa biểu” của đức Thế Tôn trong 
những tuần lễ sau ngày Thành đạo đã cho 
chúng ta một “lô” những bài học thật hay, 
thâm thúy… đáng cho chúng ta suy gẫm 
phải không các bạn? Vậy chúng ta tạm 
chấm dứt buổi nói chuyện ngang đây nha! 
Happy New Year! Chào tạm biệt! 

B và C: Tạm biệt, Happy New Year!■ 
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Bài Cõi vĩnh hằng của Tâm minh

Bài báo trên được đăng trên tập san lưu hành nội bộ Pháp luân số 
45, lược ghi lại một buổi trao đổi ý kiến của chính tác giả với một 
nhóm truyền đạo Cơ Đốc diễn ra tại nhà tác giả tại Houston, Hoa 
Kỳ. Kèm với phần lược ghi buổi nói chuyện, mà nội dung cho thấy 
tinh thần tích cực, chủ động và nỗ lực lớn lao của nhóm truyền 
đạo (có người đã từng là Phật tử “cũng đi chùa, niệm Phật”), trong 
cố gắng thay đổi lòng tin của tác giả. Cuối bài, tác giả có bình luận: 
“…câu chuyện rất bình thường nhưng vẫn có cái cho mình suy gẫm. 
Công tác hoằng pháp của người Phật tử e không mạnh và sâu rộng 
bằng của người theo Tin Lành hay Thiên Chúa giáo vì họ chịu khó đi 

Suy nghĩ nhân đọc bài Cõi vĩnh hằng: 

• Đức Vinh

Phải chăng vấn đề 
từ chính Phật giáo?

SUY	NGẪM:	Suy	nghĩ	nhân	đọc	bài	Cõi	vĩnh	hằng:	Phải	chăng	vấn	đề	từ	
chính	Phật	giáo?	■	Đức	Vinh
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đến từng nhà để giảng đạo (Tây 
phương cũng vậy mà Á Đông 
cũng vậy). Ở những nước kém 
mở mang và nghèo đói, những 
người truyền giáo này còn cho 
tiền bạc, lúa gạo, nghĩa là cứu 
đói cứu nghèo kèm theo việc rao 
giảng đạo. Riêng TM, đây là lần 
đầu tiên thật sự “đón tiếp” họ, 
mặc dù trong bà con, bạn bè học 
trò cũ, v.v… có rất nhiều người 
làm công tác này…”.

Tại sao “công tác hoằng pháp 
của người Phật tử e không mạnh 
và sâu rộng bằng của người theo 
Tin Lành hay Thiên chúa giáo”? 
Tại sao việc truyền giáo này đã 
có kết quả vì “trong bà con, bạn 
bè, học trò cũ, v.v… có rất nhiều 
người làm công tác này”. Quả 
thực, bài báo đặt cho chúng ta 
nhiều vấn đề cần “suy gẫm”!

Tại sao “công tác hoằng pháp của 
người Phật tử e không mạnh và sâu 
rộng bằng của người theo Tin lành 
hay Thiên chúa giáo”?

Tất cả Tăng, Ni, Phật Tử 
chúng ta đều rất hiểu rằng bố thí 
pháp là việc bố thí cao thượng 
hơn hết trong mọi pháp bố thí. 
Hoằng pháp, không gì khác 

hơn là bố thí pháp! Thế nhưng, 
trong thực tế việc bố thí pháp 
lại được ít chú trọng hơn so với 
tài thí. Một số báo cáo cho thấy 
hoạt động làm từ thiện của Phật 
giáo tại Việt Nam lên đến con số 
đáng kinh ngạc, có thể là vượt 
trội hơn so với các tôn giáo bạn. 
Nhưng hoạt động pháp thí thì 
lại đúng như nội dung bài báo 
Cõi vĩnh hằng nhận định, “e là 
không mạnh và không sâu rộng 
bằng của người theo Tin Lành 
hay Thiên chúa giáo”, trong khi 
tiềm năng về tài chính của Phật 
giáo có lẽ kém xa các tôn giáo 
bạn như vừa nêu trên?

Theo chúng tôi, điều này 
có nguyên nhân từ chính Phật 
giáo. Mặc dù vẫn biết “pháp 
thí” là thù thắng và tối thượng, 
nhưng trong Phật giáo lại ăn 
sâu tư tưởng “tùy duyên”, “cầu 
pháp”, “khát ngưỡng pháp”… 
Tư tưởng này phân biệt hai loại 
đối tượng bố thí pháp, đó là đối 
tượng “có duyên” và “không 
có duyên”, đối tượng đến “cầu 
pháp” và đối tượng “không cầu 
pháp”. Việc bố thí pháp chỉ tập 
trung vào đối tượng thứ nhất 
“có duyên”, “cầu pháp”.

Quan niệm phân biệt như 
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vậy có đúng với tinh thần đạo 
Phật? Đây là một vấn đề lớn, có 
tính chất truyền thống, việc bàn 
luận đúng sai không dễ. Để góp 
phần làm sáng tỏ vấn đề, chúng 
tôi xin trích ở đây lời đức Phật 
đã dạy cho các Tỳ-kheo trong 
lần chuyển pháp luân đầu tiên: 
“Hãy ra đi, rày đây mai đó, vì sự 
an lành và hạnh phúc của nhiều 
người, vì lòng bi mẫn đối với 
thế gian. Mỗi người hãy đi một 
ngả. Hai người không cùng đi về 
một hướng. Hãy hoằng dương 
Giáo pháp, toàn hảo ở đoạn 
đầu, toàn hảo trong phần khai 
triển, và toàn hảo ở đoạn cuối, 
toàn hảo trong cả hai tinh thần 
và văn tự” (Tạng Luật 1 trang 
10 – Tạp A-hàm, câu 420, trích 
theo Pryadassi: Phật giáo, một 
nguồn hạnh phúc – Dịch giả: 
Phạm Kim Khánh, Thành hội 
Phật giáo TPHCM xuất bản, 
Phật lịch 2539-1996, trang 24)

Cũng theo sách dẫn trên, 
trang 25, thì: “Trên đường hoằng 
pháp, đức Phật không bao giờ có 
sự phân biệt nào về chủng tộc, 
đẳng cấp hay giai cấp, nam, phụ, 
lão ấu từ những tầng lớp khác 
nhau trong xã hội, người bần 
cùng, thiếu kém, kẻ thấp hèn, 

người lạc lõng, học thức, cũng 
như dốt nát, quý phái, bà-la-
môn, hạng cùng đinh, bậc hoàng 
tử, và lớp người nghèo nàn đói 
rách…”. Như vậy là đã quá rõ.

Thế nhưng, không ít Tăng, 
Ni, Phật tử lại vẫn quan niệm 
kiểu truyền đạo theo Tin Lành 
hay Thiên chúa giáo là một 
cách không thích hợp với đạo 
Phật, có tính chất “tiếp thị”, nếu 
làm theo cách đó thì hạ thấp 
giá trị của Phật giáo, một tôn 
giáo chỉ dành cho người khát 
ngưỡng, tìm cầu, kẻ không có 
phước duyên thì không thể hóa 
độ. Như vây, căn bản của vấn 
đề cũng là ở chỗ có sự phân biệt 
đối tượng hoằng pháp.

Hệ quả của sự phân biệt này 
là gì, chúng ta có thể tìm thấy 
ngay trong bài viết, được ghi 
nhận một cách có thể nói là vô 
tình: “trong bà con, bạn bè, học 
trò cũ, v.v… có rất nhiều người 
làm công tác này”. Ghi nhận 
này có gì khác hơn là rất nhiều 
người từng là Phật tử, nay đã 
trở thành tín đồ của tôn giáo 
khác, và hơn thế nữa, họ trở 
thành những người làm công 
tác truyền đạo cho tôn giáo 
khác.

ban biên tập: tsphapluan@yahoo.com



TẬP SAN PHÁP LUÂN 83

SUY NGẪM ☸

Và điều gì xảy ra khi tiến trình này 
được tiếp tục. Nhiều tài liệu ghi nhận, ở 
nhiều tỉnh ở Việt Nam, như các tỉnh Tây 
Nguyên, Phật giáo đã trở thành tôn giáo 
thiểu số. Số người “có duyên” ngày càng 
ít đi?

Thực ra, vấn đề có duyên và không 
có duyên là một thực tế không thể phủ 
nhận. Bài viết Cõi vĩnh hằng cũng ghi 
nhận đoàn truyền đạo của tôn giáo bạn 
cũng có nói đến điều này: “Như vậy là cô 
TN chưa sẵn sàng để rước chúa vào lòng”, 

“chưa sẵn sàng”, tất 
nhiên, là chưa “có 
duyên”. Họ cũng có 
sự phân biệt.

Nhưng cái khác, 
là họ phân biệt ở cuối 
tiến trình truyền đạo, 
còn phía Phật giáo tại 
Việt Nam chúng ta, thì 
phân biệt ngay từ đầu 
tiến trình hoằng pháp. 
So sánh với lời dạy 
đức Phật dẫn trên thì 
đức Phật quan niệm 
không phân biệt ngay 
ở khi bắt đầu công 
cuộc hoằng pháp 
(theo tài liệu dẫn trên 
là “đến khi số người 
xuất gia theo Ngài lên 
đến sáu mươi”).

Thực ra, trong 
Phật giáo không phải 
là không có xu hướng 
hoằng pháp tích cực, 
không phân biệt đến 
vấn đề duyên. Có thể 
lấy ví dụ ở trường 
hợp Hòa thượng Tinh 
Vân, người đứng đầu 
Giáo hội Phật giáo 
Phật Quang Sơn, Đài 
Loan. Hồi ký của Ngài 
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cho thấy một hoạt động hoằng 
pháp không ngơi nghỉ, không 
phân biệt đối tượng. Ngài chỉ 
biết hoằng pháp và hoằng pháp, 
hoằng pháp trong mọi cơ hội, 
ở mọi đối tượng, mọi nơi, mọi 
lúc. Duyên hay không duyên 
trước tiên là ở nơi người hoằng 
pháp, có nói được Pháp với mọi 
đối tượng hay không, chứ không 
phải ở nơi đối tượng.

Xây dựng Giáo hội Phật 
Quang Sơn trên vùng núi non, 
ngài cũng không quan niệm là 
cứ ở yên trên núi để chờ người 
có duyên đến cầu đạo. Theo 
Thích Nguyên Tạng: Phật giáo 
khắp thế giới, Nhà xuất bản 
Phương Đông, năm 2006, thì 
từ 1962, ngài đã tổ chức phát 
hình các chương trình truyền 
hình Phật giáo trên đài truyền 
hình Đài Loan TTV. Và bên 
cạnh đó đã có đài phát thanh. 
Phát thanh phát hình rộng rãi 
là nhắm đến tuyệt đại đa số 
những người chưa có duyên. 
Không những hoằng pháp tại 
châu Âu, châu Mỹ, ngài tổ chức 
các đoàn hoằng pháp ở châu 
Phi (nếu theo quan điểm phân 
biệt đối tượng, thì châu Phi là 
khu vực không có duyên với 

đạo Phật).
Chúng tôi nghĩ rằng, đã đến 

lúc đặt lại vấn đề phân biệt đối 
tượng trong hoạt động hoằng 
pháp của Phật giáo. Chính cách 
suy nghĩ phân biệt đối tượng 
đã làm một bộ phận trong Phật 
giáo đã đảo ngược thứ tự ưu tiên 
hoạt động bố thí mà Phật đã 
dạy, dẫn đến tình trạng “Công 
tác hoằng pháp của người Phật 
tử e không mạnh và sâu rộng 
bằng của người theo Tin Lành 
hay Thiên chúa giáo” mà tác giả 
bài báo Cõi vĩnh hằng nêu ra cho 
chúng ta suy gẫm. Quan niệm 
phân biệt như vậy đã đặt một 
sợi dây trói vô hình vào chính 
hoạt động hoằng pháp của Phật 
giáo chúng ta, mà chính chúng 
ta cũng không biết. Việc trở 
lại tinh thần không phân biệt 
mà đức Phật đã nêu ra và làm 
gương trong hoạt động hoằng 
pháp chính là cắt sợi dây trói vô 
hình đó.■
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Đêm trăng sáng. Khu vườn 
xoài rậm rạp như lọt thỏm 

ngay dưới ánh trăng vàng lung 
linh huyền ảo. Trời đêm lạnh giá. 
Cuối khu vườn, có bóng người 
dõi theo bóng trăng ngập ngừng 
chân bước… làm lung lay mấy 
hạt sương đêm mờ ảo rơi trên 
đầu ngọn cỏ.
“Một thời, Phật du hóa khắp các 
vùng Bắc Ấn Độ. Có nhà đại thí 
chủ dâng cúng khu vườn xoài để 

• LAm Khê

hội ngộ 
Bóng 
Trăng 
Xưa

Phật cùng chư Thánh Tăng có chỗ lưu trú. Đức Thế Tôn thường 
lui tới nơi này thuyết pháp. Một ngàn hai trăm chúng tỳ-kheo 
cũng theo Phật về đây tịnh dưỡng tu niệm… Khu rừng xoài từ 
đó đi vào các bài thuyết pháp của Phật…” 

TRUYỆN	NGẮN:	Hội	ngộ	bóng	trăng	xưa	■	Lam	Khê
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Đang lúc thiền hành bắt nhịp 
theo ánh trăng, tư tưởng tôi 
chợt suy diễn ra vài dòng kinh 
sử... Cái anh chàng ý thức thích 
rong ruổi của tôi thường hay 
nghĩ ngợi lắm điều là vậy. Tôi 
đang cư ngụ trong khu vườn 
xoài râm mát. Chủ nhân khu 
vườn ắt cũng thấu hiểu tâm lý 
lòng người nên tha thiết mời tôi 
về tu niệm tịnh dưỡng… kiêm 
luôn công việc trông nom nhà 
cửa vườn tược khi họ có việc 
phải đi vắng lâu ngày. 

Trong kinh điển hay nhắc 
đến khu vườn xoài, đó là một 
nơi có thâm niên lịch sử, gắn 
liền với thời kỳ phôi thai trụ thế 
của chánh pháp. Một khu điền 
trang rộng lớn và thật nghiêm 
cẩn, dù không có được kỳ tích 
trải vàng cúng đất như vườn 
cây của trưởng giả Cấp Cô Độc 
cùng Thái tử Kỳ-đà, nhưng lại 
mang đậm dấu ấn có tính lịch 
sử của nó vì Phật và chúng Tỳ-
kheo thường lui tới nghỉ ngơi 
thuyết giảng… Khu vườn xoài 
năm xưa đã đi vào sử tích tôn 
nghiêm là thế. Còn mảnh vườn 
nơi đây chỉ có ánh trăng đêm 
cùng kẻ độc hành lạc bước bao 
năm…

 Ngôi chùa nằm giữa cánh 
rừng cao su bạt ngàn gió lộng, 
quanh năm vắng lặng cả tiếng 
người tiếng xe. Dân quanh xóm 
cũng hiếm khi chịu khó băng 
qua con đường lầy lội này để 
tìm đến chùa, trừ phi nhà họ 
có chuyện tang chế ma chay. 
Một ngôi chùa không có chúng 
điệu, còn Hòa thượng trụ trì thì 
già yếu bịnh đau suốt năm. Một 
vài người làm công quả đến rồi 
đi. Cảnh chùa quạnh quẽ đến cả 
tiếng chuông đánh lên hầu như 
cũng nghe dìu dặt âm sắc trầm 
buồn u khuất…

Một buổi chiều, Hòa thượng 
thấy người hơi khỏe, mới bảo 
chú Duy cư sĩ dìu ra hiên ngoài 
hóng mát.

- Bạch Hòa thượng, ngoài 
sân gió lắm… Thầy đang bịnh 
sợ rằng không tốt…

- Không sao. Hôm nay ta 
thấy khỏe lắm, cũng phải ra 
ngoài một chút cho thư thả. 

Duy đỡ Hòa thượng lên chiếc 
xe lăn, rồi chậm rãi đẩy ra con 
đường lớn. Không gian thơm 
nồng mùi hương hoa bưởi như 
muốn đánh thức mọi giác quan 
bị quên lãng lâu nay. Cảnh sắc 
buổi chiều tàn yên ả làm tâm 
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hồn Duy man mác đượm buồn. 
Đã quen với đời sống phong 
trần, từng qua lại nhiều nơi, vậy 
mà không hiểu sao khi đến đây 
lòng anh lại dấy lên nỗi niềm 
nôn nao hoài cảm.

Những người dân cạo mủ 
cao su đang trên đường trở về 
nhà. Họ ngạc nhiên khi thấy 
Hòa thượng tươi tắn hồng hào 
trở lại sau nhiều tháng qua. Vài 
người cúi đầu chào. Người phụ 
nữ dắt đứa con nhỏ tiến đến gần 
khẽ bảo nhỏ: Con chắp tay xá 
Hòa thượng đi. 

Một người đàn ông vô tư nói 
lớn: - Trông sắc diện Trư Hòa 
thượng hôm nay khỏe hẳn, chắc 
là Thầy hết bịnh rồi.

 Hòa thượng mỉm cười gật 
đầu chào lại. Duy để ý thấy 
gương mặt Hòa thượng ánh lên 
nét sáng rỡ tươi vui. Mặt trời xế 
bóng tỏa ra chút sắc vàng dịu 
mát cuối cùng. Chú thị giả bất 
đắc dĩ vừa định quay xe vào thì 
Hòa thượng giữ lại:

- Khoan đã con. Ta còn muốn 
ngắm cảnh ráng chiều mà…

Duy nhỏ nhẹ thưa – Dạ, 
cảnh chiều ở đây thì tuyệt lắm 
thưa Hòa thượng. Nhưng quả 
thật là không tốt lắm khi Thầy 

đang bịnh.
- Ờ! Mà ta đã khỏe nhiều rồi. 

Con người ta đến lúc nào đó 
cũng phải ngoi ra tìm chút ánh 
sáng con ạ! Đốm sáng chiều tàn 
đôi khi cũng đem lại chút sức 
sống tươi trẻ. Một đời tu hành 
của ta đã từng trải qua những 
tháng ngày như thể không nhìn 
thấy được ánh mặt trời vậy… 
chỉ đến lúc gần cuối đời ta mới 
kịp nhận ra…

- Bạch Hòa thượng - Duy 
cất tiếng hỏi khi mấy người kia 
vừa khuất dạng nơi khúc đường 
quanh - sao những người ở đây 
lại gọi ngài là Trư Hòa thượng. 
Như vậy chẳng phải là quá 
phạm thượng…?

Hòa thượng cười: - Đó là 
cách gọi theo thói quen của 
mọi người thôi. Nghe có vẻ 
mộc mạc, nhưng hàm nghĩa 
sâu xa được bắt nguồn từ nhiều 
sự kiện… Rồi ta sẽ kể cho con 
nghe về lão Trư Hòa thượng. Ta 
chỉ mang lấy danh nghĩa về một 
nhân vật từng len lỏi vào tiềm 
thức để nhắc nhở cảnh tỉnh kẻ 
tu hành còn vương đầy nghiệp 
chướng trầm mê…

***
Một buổi chiều có vị khách 
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tăng lỡ đường ghé chùa xin nghỉ 
lại qua đêm. Hòa thượng trụ trì 
tiếp đón niềm nở tuy có chút e 
dè gượng gạo. Chùa đơn chiếc, 
không có lấy một chú tiểu nên 
người phải lo cơm nước chỗ 
nghỉ cho khách. Tối đến khách 
chủ cùng trải chiếu ngồi giữa 
sân hàn huyên chuyện vãn. 
Một đêm trăng tuyệt sáng mà 
Hòa thượng trụ trì lâu rồi chưa 
từng biết thưởng ngoạn. Trông 
Hòa thượng chưa đến độ tuổi 
cao niên, nhưng ai ai cũng gọi 
như vậy, nên khách tăng cũng 

xưng hô theo với sự kính cẩn 
pha chút khách khí lấy lòng:

- Cảm niệm ân đức Hòa 
thượng cho bần đạo tá túc qua 
đêm. Thật là làm phiền chùa 
không ít. 

Hòa thượng khiêm tốn giữ 
ý: - Sư huynh đừng nói vậy 
mà bần đạo tổn phước. Chúng 
ta là con nhà Phật thì phiền hà 
chi chuyện đi ở tiếp rước. Vả 
lại, Tăng đáo Phật lai mà. Có 
điều cảnh chùa vắng vẻ thiếu 
thốn… 

Khách tăng ngước nhìn bóng 
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trăng rồi bâng quơ nói: - Cảnh 
trí ở đây thật thanh tịnh, chỉ sợ 
lòng người không chịu yên tu. 
Mà này, Hòa thượng có muốn 
đi gặp một vị cao Tăng không. 
Một nhân vật có hành tung khá 
bí ẩn…

Vị trụ trì ngạc nhiên hỏi: 
-  Đi vào lúc này à? Mà vị cao 
tăng đó là ai?  Ở đâu?

- Ở gần đây. Trời sáng trăng, 
chúng ta gặp ngài cũng dễ thôi.

Hòa thượng đứng lên bước 
theo khách tăng. Hai người 
băng qua mấy khu vườn rậm 
rạp mà cao ráo dưới bóng trăng 
đêm vằng vặc. Hòa thượng lấy 
làm lạ vì vườn chùa và những 
khu vườn quanh vùng không 
có những hàng cây thẳng tắp và 
cao lớn như vậy. Đi một đỗi thì 
đến trước một am thất nhỏ. Hòa 
thượng nhìn vào tự nghĩ: - Một 
mình ta chưa chắc đã vào lọt 
cái am này.

Vị Sư đi vòng ra phía sau, 
dừng lại dưới một tàng cây cổ 
thụ sum suê cành lá. Vị cao tăng 
mà nhà sư nói có hình dung hơi 
cổ quái đang ngồi dưới bóng 
cây, nửa như ngủ gật, nửa đang 
hành thiền. Khách tăng khẽ 
khàng lên tiếng: - Chúng con 

kính chào Trư Hòa thượng.
Hòa thượng cao tăng mở 

mắt ra nhìn, giọng ngái ngủ: - 
Mô Phật! Bần đạo xin chào… 
xin chào. Hai vị đến đây chắc 
có điều chi chỉ dạy?

- Dạ chúng con không dám. 
Con muốn giới thiệu vị sư 
huynh đây với ngài. Vị Hòa 
thượng này cho con tá túc đêm 
nay và cũng muốn biết rõ hành 
tung của Trư Hòa thượng, thưa 
ngài. 

Trư Hòa thượng cất tiếng 
cười lớn, âm thanh vang vọng 
cả cánh rừng:

- A! Ra vậy. Quả là hữu 
duyên. Nơi xa xôi này mà được 
tao ngộ với khách trần thì còn 
gì bằng. Hai vị ngồi xuống 
đi, rồi thủng thẳng ta sẽ nói 
chuyện… Ôi! Thật đáng tiếc. 
Đêm trăng thanh gió mát lại có 
cả bạn tâm đầu, vậy mà chẳng 
có được chung rượu hồng đào 
đối ẩm…

Hòa thượng trụ trì nghe thế 
thì ngạc nhiên quá đỗi nên buột 
miệng hỏi:

-  Hòa thượng là bực tu 
hành, là vị cao tăng, cớ sao lại 
đòi uống rượu…?

Trư Hòa thượng gục gặc 
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đầu: - Ờ phải. Làm nhà sư thì 
không được uống rượu. Nhưng 
ta thuộc trường hợp đặc biệt, 
là một thứ biệt nghiệp ấy mà. 
Ta có đủ mọi tật xấu mà thế 
nhân có, chứ đâu phải chỉ có 
món rượu. Tài, sắc, danh, thực, 
thùy, thứ nào ta cũng tham cả. 
Bởi vậy mà trải qua bao nhiêu 
kiếp rồi… Sư Phụ cùng mấy vị 
sư huynh sư đệ đã an nhiên giải 
thoát nơi cõi Lạc Bang. Còn 
ta thì mãi trầm luân chốn này 
mà ngậm ngùi ta thán cho thân 
phận bọt bèo mây nổi…  

 Nói xong thì Trư Hòa thượng 
ôm mặt khóc hu hu. Tiếng khóc 
giữa trời đêm nghe y hệt một 
tấu khúc bi hài thật thâm thiết. 
Khách tăng vội đưa tay lay nhà 
sư khẽ bảo nhỏ: - Hôm nay có 
bạn tương lân cùng hội ngộ, 
Hòa thượng khóc thế, e không 
hay lắm.

Hòa thượng lau vội vài giọt 
nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn 
chăm chú Hòa thượng trụ trì: - 
A! Đúng là bạn tâm giao đây 
rồi. Từ bao nhiêu kiếp nay mới 
được hội ngộ. Người xưa bảo 
“Đồng thanh tương ứng, đồng 
khí tương cầu” chính là lúc này 
đây sao?

Hòa thượng trụ trì có vẻ bối 
rối ngồi thừ ra. Trư Hòa thượng 
này hình dung thật là kỳ dị. 
Nhìn qua thì đích thị là một sơn 
tăng, áo vải nâu sồng xộc xệch, 
đầu tóc thì nửa cạo nửa không. 
Còn giọng nói nghe ồ ồ phảng 
phất như từ cõi trời xa vọng lại. 
Ngần ngừ một lúc, Hòa thượng 
trụ trì lên tiếng hỏi: 

- Xin hỏi Trư Hòa thượng là 
ai mà bần đạo chưa từng biết? 
Người là vị cao tăng từ miền 
nào đến?

- Ai nói ta là cao Tăng vậy? - 
Trư Hòa thượng trừng mắt ngắt 
lời - ông nhìn kỹ bộ dạng ta 
như thế nào. Nửa tăng nửa tục, 
nửa phàm nửa thánh. Nửa như 
tiêu dao giải thoát, nửa còn trói 
buộc trong cảnh trần ai mộng 
ảo. Vậy mà cũng được người 
đời xưng tụng vị nể. Mà xét ra 
thì có khác gì ông đâu. Sẵn đây, 
ta xin hỏi là ông có biết về hành 
trạng của Đường Tam Tạng 
Huyền Trang đi thỉnh kinh. Và 
có xem qua bộ sách Tây Du Ký 
viết về Ngài…?

- Dạ có biết. 
- Trư Bát Giới là một trong 

các môn đệ của Tam Tạng, đi 
theo ngài trong suốt chặng 
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đường sang Tây Vực thỉnh kinh. 
Với thế gian đó chỉ là một nhân 
vật dã sử, vừa hư vừa thật lại 
có tính cách khôi hài sống động 
đời thường. Với người xuất gia 
thì hình tượng đó nhằm để biểu 
trưng cho tâm ý thức. Hình ảnh 
lão Trư có đầy đủ mọi tố chất 
tham sân si phiền não trong 
mỗi con người. Khi Tam Tạng 
còn tại thế, ngài đã hết lòng dạy 
bảo uốn nắn, nên Trư Bát Giới 
trở thành một đồ đệ trung thành 
và khá mẫn tuệ. Nhưng rồi trải 
bao năm tháng, Sư phụ về cõi 
Tây Thiên, còn Trư Hòa thượng 
ta vẫn lênh đênh bên dòng sanh 
tử… ngập lặn trong biển ái 
sông mê, thân tâm nhiễm đầy 
chất bụi trần tham đắm…

Hòa thượng trụ trì như đang 
bước vào cõi mộng, chỉ nghe 
tới chừng đó đã thảng thốt kêu 
lên: - Ngài là Trư Bát Giới. Là 
Trư Hòa thượng đây sao? Thảo 
nào bần đạo thấy quen quen 
như có gặp qua trong bộ phim 
Tây Du Ký. Mà sao Ngài lại ở 
đây vậy?

- Vậy ông đã nhận ra bạn cũ 
rồi à?

- Nhưng bần đạo là bạn của 
Ngài từ bao giờ? 

- Từ vô lượng kiếp trước… 
và có thể đến vô số kiếp về sau. 
Cứ gọi ta là lão Trư chứ Hòa 
thượng cái nỗi gì. Lão Trư này 
chỉ chung sống với những ai 
còn tham sân mạn chấp, bất kể 
là tăng hay tục. Nhưng thường 
trực hơn vẫn là người xuất 
gia…

Sắc mặt Hòa thượng trụ trì 
cứ ngớ ngẩn ra: - Ngài nói vậy 
nghĩa là sao? Vậy ra bần đạo 
gặp ngài cũng là đang đối diện 
với tham sân phiền não của 
mình à? Bần đạo là người xuất 
gia còn đang trên bước đường 
chuyển hóa, làm sao tránh khỏi 
những lúc buông lung theo tình 
chấp thế gian. Ngài có thầy 
lành bạn tốt chỉ dạy nhắc nhở 
mà bao nhiêu kiếp còn chưa 
dứt được. Còn kẻ hậu sinh này 
vô phước sanh nhằm đời pháp 
mạt… Ngài chắc biết rõ điều 
này…

- Ta biết hay không thì giúp 
gì được cho ông nào. Ai ăn nấy 
no. Ai tu nấy chứng. Ta còn 
chưa lo nổi được cho thân mình 
nữa đây. Kể ra ông cũng thông 
minh lắm. Ta mới nói vậy ông 
đã hiểu ngay. Quả là đồng bịnh 
tương lân. Từ bao đời nay ta 
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nhiễm đầy những thói hư tật 
xấu của người đời. Ở vào thời 
Tượng Pháp ta còn có duyên 
may theo thầy bạn thỉnh kinh, 
vượt qua bao thử thách chông 
gai mới có ngày viên mãn, đem 
giáo pháp về Đông độ truyền 
lưu cho bá tánh hậu lai. Công 
đức ấy quả là vô lượng. Nhưng 
vì tập khí nhiều đời còn rơi rớt, 
dù tu hành mà ta vẫn còn ham 
vui thế sự. Có vậy ta mới có 
duyên gặp được ông đêm nay. 

- Bạch Hòa thượng, bần đạo 
vẫn chưa hiểu ý ngài muốn nói 
gì ạ?

- Ta mới khen ông thông 
minh đó mà, sao còn vờ hỏi? 
Ông không hiểu, vậy thì để ta 
nói ra luôn… Ông về hành đạo 
ở một phương cũng làm nhiều 
việc lợi lạc quần sanh, công 
đức ấy có thể nói là không nhỏ. 
Nhưng rồi dần dần tâm ý ông 
bắt đầu chuyển hướng quên mất 
tâm hạnh xuất gia ban đầu. Ông 
khởi niệm tham cầu danh vọng 
lợi dưỡng, lúc nào cũng lo tích 
góp tiền tài không biết nhàm 
chán, hổ thẹn. Ngày chẳng 
tụng niệm, đêm chẳng hành 
thiền. Không có nội lực chuyên 
tu mà chỉ muốn làm một ông 

giảng sư thao thao bất tuyệt để 
được người đời kính bái cúng 
dường. Giới phẩm đức độ chưa 
hoàn hảo, ông lại tự xưng mình 
là Hòa thượng để cầu sự tôn 
vinh ngưỡng mộ. Làm người 
tu hành thì phải biết nhẫn nhục, 
nêu cao đời sống thanh bần lạc 
đạo, ông không giữ được như 
vậy, mà chỉ thích buông lung 
theo tình cảnh. Gặp việc trái ý 
thì sân si nổi dậy… có bạn hữu 
khuyên bảo thì nặng lời oán 
trách cho là người ta ganh  tỵ 
gièm pha…

Hòa thượng cao tăng nói 
một hơi mà chẳng buồn nhìn 
đến gương mặt đỏ ửng ngại 
ngần của người đối diện. Nói 
xong Hòa thượng nhắm nghiền 
mắt rồi dựa lưng sát vào thân 
cây. Người muốn nhập định- 
hẳn là vậy. Và trước khi bước 
vào cảnh thiền tịch lặng, Hòa 
thượng còn tha thiết nói vài lời 
với bạn đạo:

- Ta nói vậy là để cho ông 
kịp nhìn lại chính mình. Con 
đường xuất gia không chỉ có 
chông gai, thử thách mà cũng 
lắm mật ngọt cám dỗ. Không 
nỗ lực tiến tu cầu giải thoát thì 
nhân sanh tử luân hồi khó mà 
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dứt ra được, lại còn món nợ 
cơm áo của đàn na thí chủ… 
biết bao giờ đền trả cho xong. 
Đêm sắp tàn rồi, thôi ông trở về 
nghỉ ngơi… Sau này biết đâu 
chúng ta lại có duyên gặp gỡ 
trên bước đường vân du hành 
đạo…

***
- Câu chuyện vẫn chưa 

đến hồi kết thúc mà, thưa Hòa 
thượng…

Vị khách Tăng và Trư Hòa 
thượng đó, người đã từng gặp 
hay chỉ tồn tại trong giấc mơ. 
Và vì sao những người ở đây 
gọi Thầy là Trư Hòa thượng?

 Duy hỏi một hơi vì xem 
chừng Hòa thượng không muốn 
tiếp tục câu chuyện có phần kỳ 
bí liêu trai này.

Hòa thượng cười: - Chuyện 
của Trư Hòa thượng cũng sắp 
đến hồi kết thúc rồi con ạ! 
Một khi xác thân ta không còn 
thì duyên kỳ ngộ với Lão Trư 
kia cũng hết. Ta không nhớ rõ 
vị khách tăng có ghé lại chùa 
đêm ấy hay không? Nhưng Trư 
Hòa thượng hẳn nhiên đã từng 
hiện hữu, ít nhất ngài từng đi 
qua tiềm thức ta… Còn cái tên 
Trư Hòa thượng hiện thời thì… 

ta không tự xưng, nhưng mọi 
người thích gọi như thế khi 
nghe ta kể lại câu chuyện. Ta 
mặc nhiên chấp nhận cũng là 
để nhắc nhở sách tấn cho mình 
cùng hậu thế… 

Trải qua bao năm tháng… 
Tôi, cái anh chàng tên Duy 
ngày nào, vẫn ưa thích làm 
một kẻ lữ hành lang thang đơn 
độc. Thỉnh thoảng chàng lãng 
tử cũng chạnh lòng nhớ đến 
ngôi chùa nằm cuối khu rừng 
cao su mịt mù sương khói. Và 
thế là tôi lại khăn gói về thăm 
ngôi tháp của vị Hòa thượng 
khả kính, thắp cho người nén 
hương để bày tỏ tấc lòng tri 
ân tưởng niệm. Được hầu bịnh 
Người trong mấy tháng cuối 
đời, âu cũng là phước duyên 
mà tôi có được qua một lần gặp 
gỡ sơ giao.

Đêm nay tôi lại làm khách 
trong khu rừng xoài nhà người. 
Cuộc hội ngộ cùng bóng trăng 
hay niềm tri ân cuộc sống… 
bỗng thấy mình như đang đối 
diện với người xưa qua tâm 
thức trở về.■                                                                         
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India: Tông phái Karma Kagyu của 
Phật giáo Tây Tạng đã tổ chức đại lễ Kagyu 
Monlam thứ 25 kéo dài 8 ngày để cầu 
nguyện cho thế giới hòa bình tại Bồ-đề đạo 
tràng, thuộc bang Bihar, Ấn Độ, từ ngày 17 
đến 24 tháng 12, năm 2007.

Buổi lễ khai mạc với sự chủ trì của Đại 
Lạt-ma Karmapa Ogyen Thrinley Dorje thứ 

Đại lễ cầu nguyện thế giới 
hòa bình Được tổ chức nơi 
Đức thế tôn thành Đạo

17 đã thu hút gần 7000 
Tăng ni và Phật tử theo 
truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng và nhiều truyền 
thống khác trên thế giới 
tham dự.

Theo ngài Karmapa 
thứ 17, lễ hội nhằm 
mục đích cầu nguyện 
cho thế giới hòa bình, 
cầu nguyện con người 
luôn sống hài hòa và 
bảo vệ môi trường. Báo 
Asian News International 
(ANI) trích lời thư ký của 
ngài Karmapa, Lạt-ma 
Dompo Tshering, rằng: 
“Tất cả chúng ta nên 
sống trong hòa bình và 
hài hòa. Theo ngài Kar-
mapa, môi trường phải 
là mối quan tâm hàng 
đầu của nhân loại. Môi 
trường được ví như một 
quả trứng, nếu chúng 
ta không chăm sóc cẩn 
thận, nó sẽ vỡ và tất cả 
sẽ bị tiêu diệt.”

Đại Lạt-ma Karmapa 
mong rằng, khi đến tham 
dự lễ hội này, mọi người 
sẽ cảm nhận được sự an 
lạc và đoàn kết hơn trong 
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tình pháp hữu. Báo ANI 
dẫn lời phát biểu của bà 
Sandreia, một Phật tử 
đến từ Argentina: “Đây 
là lần đầu tiên tôi đến 
đây. Tôi cảm nhận rằng, 
mặc dù mọi người đến 
từ nhiều quốc gia và nói 
nhiều thứ tiếng khác 
nhau, nhưng tất cả đều 
cảm nhận sự hạnh phúc 
và an bình.”

Tám ngày của đại 
lễ hầu hết diễn ra dưới 
cây Bồ-đề, nơi đức Thế 
Tôn đã trải qua suốt 49 
ngày đêm thiền quán 
trước khi thành đạo. 
Mỗi ngày, có hàng ngàn 
Tăng Ni và Phật tử tham 
gia lễ cầu nguyện và 
nghe thuyết giảng. Ngài 
Karmapa chủ trì hầu 
hết những buổi lễ cầu 
nguyện theo nghi thức 
của truyền thống Tây 
Tạng và thuyết giảng 
nhiều bài pháp quan 
trọng cho hội chúng.

Bên cạnh những đại 
lễ cầu nguyện và thuyết 
pháp, nhiều hội từ tế đã 
tổ chức khám và phát 

thuốc miễn phí cho bệnh nhân.
Lễ Kagyu Monlam được tổ chức từ hàng 

trăm năm trước và được tái lập vào năm 
1983. Mỗi năm, tông phái Karma Kagyu 
đều tổ chức đại lễ này tại Bodhgaya vào 
ngày 8 đến 15 tháng 11, theo lịch Tây 
Tạng. 

Phái Karma Kagyu là một trong những 
tông phái lớn nhất trong truyền thống Phật 
giáo Tây Tạng. Tông phái này do ngài 
Dusum Khyenpa thành lập vào đầu thế 
kỷ thứ XII. Ngài được xem là vị Karmapa 
đầu tiên. Và theo truyền thống này, sau khi 
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vị tiền nhiệm viên tịch, một hội 
đồng tìm kiếm và thẩm định vị 
Karmapa kế nhiệm được thành 
lập. Họ có thẩm quyền xác nhận 
Karmapa tái sinh để kế nhiệm và 
lãnh đạo giáo phái. 

Tông phái này đặt trụ sở chính 
tại  tu viện Tsurphu tại miền Trung 
Tây Tạng. Sau khi đức Karmapa 
Ranjung Rigpe Dorjey thứ 16 lưu 
vong đến Ấn Độ, trụ sở chính 
của tông phái này cũng được dời 
đến tu viện Rumtek, tại Sikkim. 
Năm 1981, ngài Karmapa thứ 
16 viên tịch, bốn vị Lạt-ma uy 
đức được bầu lên để hướng dẫn 
và điều hành giáo phái trong thời 
gian chưa có Karmapa kế nhiệm. 
Hiện nay, giáo phái này do ngài 
Karmapa Ogyen Thrinley Dorje 
thứ 17 lãnh đạo và có hàng trăm 
tu viện lớn tại Tây Tạng và nhiều 
nơi trên thế giới. 

Ngài Karmapa thứ 17 sinh năm 
1985, tại làng Lhatok phía đông 
Tây Tạng. Năm 1992, ngài được 
cung đón về tu viện Tsurphu, và 
chính thức trở thành vị Karmapa. 
Năm 10 tuổi, ngài đã có thể thẩm 
định sự tái sinh của nhiều vị Lạt-
ma. Mặc dù ngài được chính 
quyền Trung Quốc xác nhận, 
nhưng với tư cách là Karmapa, 

ngài từ chối lời đề nghị lên án đức 
Đạt-lai Lạt-ma của Trung Quốc, và 
không thừa nhận Panchen Lama 
do Trung Quốc bầu chọn. Năm 
2000, Karmapa Ogyen Thrinley 
Dorje thứ 17 quyết định rời khỏi 
Tây Tạng và sống lưu vong tại Ấn 
Độ. Hiện nay, ngài đang lưu trú tại 
Dharamsala, nơi đức Đạt-lai Lạt-
ma cư ngụ. Tuy mới 23 tuổi nhưng 
ngài rất được Tăng ni và Phật tử 
theo truyền thống Phật giáo Tây 
Tạng trong nước cũng như nhiều 
nước khác kính ngưỡng. 

• Nguyên Lộc

Đức	Karmapa	Ogyen	Thrinley	Dorje	thứ	16








