Một phương pháp thực dụng gồm bảy giai
đoạn đúng theo lời dạy của Đức Phật
và chính Đức Phật đã chứng nghiệm
Tài liệu Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu Lời giới
thiệu của Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu
Từ nhiều năm nay, Christian Maes đã đưa
lên mạng Internet (http://majjhima.perso.neuf.fr/)
một tuyển tập dịch thuật gồm những bài kinh chọn
lọc trong bộ Trung A Hàm (Majjhima Nikaya) tức
là "Các bài thuyết giảng có chiều dài trung bình" và
cũng là một trong số các bộ Kinh quan trọng nhất
của Phật giáo nguyên thủy.
Trung A Hàm tuy vẫn còn vài đoạn lập đi lập
lại (rất quen thuộc trong văn chương Phật Giáo...)
thế nhưng đấy là một trong số các bộ kinh chủ yếu
của Phật Giáo, và có thể xem như là tuyển tập các
bài giảng quan trọng nhất của Đức Phật. Người
xuất gia (tỳ kheo) thường phải đọc bộ kinh này
trước nhất, nếu không muốn nói là họ phải học
thuộc lòng để luôn hướng vào đó mà noi theo trên
con đuờng tu học của mình. Thế nhưng nào có
phải là dễ mà học thuộc hết được đâu..., vì bộ
tuyển tập này có đến 152 bài kinh!
Ý thức được sự khó khăn đó, Christian Maes
đã soạn ra một tuyển tập gồm khoảng ba-mươi bài
kinh mang tựa đề là "Những vết chân voi và bamươi câu chuyện khác". Đây quả là một tập sách
nhập môn tuyệt vời giúp tìm hiểu bộ kinh Trung A
Hàm (tuyển tập này vừa được nhà xuất bản ILV
phát hành ngày 23 tháng giêng, 2012 (ISBN : 9782-35209-504-0, 295 trang), tức là ngay sau khi vừa
được Viện Đại Học Âu Châu giới thiệu. Sách được
tác giả cho phép tải xuống miễn phí từ mạng
Internet tại địa chỉ: http://majjhima.perso.neuf.fr/.
Tựa sách là "Những vết chân voi" cũng là tựa của
bài đầu tiên trong tập sách - ghi chú thêm của
người dịch).
Trong từng bài kinh - được dịch thẳng từ
tiếng Pa-li - Christian Maes còn kèm thêm các lời
ghi chú vô cùng quan trọng trích từ các sách "Bình
Giải" đã được lưu giữ tại Ấn Độ cũng như tại Tích
Lan suốt nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật tịch diệt.
Các lời "Bình Giải" này được Phật Âm
(Buddhagosa) gom lại thành một tập sách, và tập
sách này đã trở thành một trong số các tác phẩm
quan trọng nhất của kinh sách Phật Giáo
Theravada nói chung, đấy là quyển "Con đường
của sự Tinh Khiết" hay "Thanh Tịnh Đạo"
(Visuddhimagga). Tác phẩm này cũng đã được
Christian Maes dịch lại toàn bộ và xuất bản cách
nay vài năm (Le chemin de la pureté Visuddhimagga, nxb Fayard, 2002).
Từ các bài Kinh cùng những lời "Bình Giải"
trích từ tập "Thanh Tịnh Đạo" (Visuddhimagga)
Christian Maes đã đúc kết lại thành một bản tóm

lược mà ông gọi là "Một phương pháp thực dụng
gồm bảy giai đoạn". Đây quả là một bản đúc kết
thật trong sáng, tóm lược lại toàn bộ quá trình
thăng tiến để giúp chúng ta thấy rõ những bước đi
trên con đường tu tập thực hành, khởi sự từ vị trí
hiện tại của mỗi người cho đến giai đoạn Giải
Thoát cuối cùng. Tác giả hoàn toàn không dùng lại
bất cứ một chữ tương đương nào trong tiếng Pa-li.
Ông nêu lên theo thứ tự từng giai đoạn chính yếu
và thực dụng rút tỉa từ những lời giáo huấn và
khuyên bảo của Đức Phật cũng như của các vị đệ
tử của Ngài sau này - và phép tập luyện này cũng
được Đức Phật chứng nghiệm bằng cách áp dụng
vào sự tu tập của chính Ngài. Quả thật là một bản
tóm lược rất cô đọng và tuyệt vời mà chúng tôi
(Viện Đại Học Phật Giáo Âu Châu) xin giới thiệu với
người đọc.
Ghi chú của người dịch:
Christian Maes là một người kín đáo mà
không ai biết gì về ông cả. Trang web của ông
không có tên, cũng không đăng một lời giới thiệu
nào, mà chỉ có những bài kinh do ông dịch được
đưa lên một cách... "trơ trọi" thế thôi. Các sách xuất
bản của Christian Maes cũng đều không ghi tên
ông trên bìa sách. Với tuyển tập của ông gồm các
bài kinh quan trọng nhất trong bộ Trung A Hàm thì
ông lại gọi là "Những vết chân voi", quả thật là một
tên gọi hết sức sâu sắc. Sự kín đáo ấy, hay cũng là
sự khiêm tốn của ông dầu sao cũng không phải là
điều đáng quan tâm bằng những gì do ông cống
hiến cho chúng ta.
Tuy dịch thuật kinh sách từ một cổ ngữ thế
nhưng ông không hề dùng các thuật ngữ quen
thuộc, quy ước và công thức mà ngày nay đã bị
quá lạm dụng. Đối với các "bài kinh" thì ông lại gọi
đấy là các "câu chuyện", và ông đã thuật lại các
"câu chuyện" thật xa xưa ấy bằng ngôn ngữ của
ngày nay, khiến cho chúng ta đọc mà cứ ngỡ như
là các "câu chuyện" mà ông kể vừa mới xảy ra vào
hôm qua mà thôi.
Ngoài bài chuyển ngữ "Phép tu tập gồm
bảy giai đoạn" này, người đọc cũng có thể tìm
xem một bài viết ngắn về "Câu chuyện một Con
Đường" (đăng trên các trang nhà Thư Viện Hoa
Sen, Quảng Đức...) một bài viết với chủ ý "dọn
đường" trước cho bài dịch này.
Qua "Câu chuyện một Con Đường" chúng ta
có thể tìm thấy hình bóng của chính mình trong một
đoàn người đang lầm lũi bước đi... Thế nhưng đấy
chỉ là một sơ đồ phác họa một vài nét ảo giác mà
thôi, bởi vì Con Đường đích thật không phải là một
thực thể bên ngoài để chúng ta đi tìm hay phóng
nhìn vào đấy, mà đúng hơn là Con Đường đang
nằm trong tâm thức chúng ta. Christian Maes cho
biết là Con Đường ấy chỉ có bảy bước, và thật ra
thì Đức Phật cũng chỉ bước có bảy bước để đi đến
Giác Ngộ.
Một phương pháp thực dụng gồm bảy giai đoạn
đúng theo lời dạy của Đức Phật
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và chính Đức Phật đã chứng nghiệm
Lời nói đầu
Theo các câu chuyện trong Trung A Hàm
thuật lại thì vào thế kỷ thứ sáu hay thứ năm trước
kỷ nguyên có một vị thầy tên là Phật Cồ-đàm cùng
với tập thể những đệ tử của Ngài đã áp dụng một
phương pháp tu tập do chính Ngài khám phá ra. Vị
Cồ-đàm thuyết giảng phương pháp ấy bằng nhiều
cách khác nhau, khi thì nhấn mạnh đến khía cạnh
này, lúc lại chú trọng đến khía cạnh khác, tùy vào
các người đối tác. Chúng ta hãy tuần tự theo dõi
từng giai đoạn một đúng theo những gì được viết
trong "Câu chuyện về các trạm xe" (tên một bài
Kinh), được ghi lại trong tập "Thanh Tịnh Đạo"
(Visuddhimagga) và đấy cũng là phần cốt tủy nhất
trong toàn bộ tập sách này.
Một vài suy tư từ những thời xa xưa đó quả
cũng đã khiến chúng ta phải kinh ngạc!
Thí dụ như nhận xét là tư duy luôn giữ một
vai trò then chốt trong cách
suy nghĩ về chính mình, ta cho
rằng ta hiện hữu với chức
năng một con người là vì ta có
khả năng suy nghĩ, từ đó ta
đặt nặng tầm quan trọng quá
lớn vào tư duy và sự lý luận,
hơn là vào các kinh nghiệm
cảm nhận trực tiếp và cụ thể.
Thế nhưng mỗi khi ta suy nghĩ
thì ngay lập tức đấy cũng là
điều khiến ta tự tách rời mình ra khỏi hiện thực mà
đúng ra là ta có thể trực tiếp nhận biết được nó.
Việc "suy nghĩ" đã tạo ra cho ta một tấm màn chắn
tâm-thần che khuất hiện thực một phần nào. Nếu
muốn đạt được sự nhận biết hiện thực sâu xa thì ta
phải đình chỉ ngay các tư duy mang tính cách khái
niệm, và đấy chính là cách giúp cho ta có thể nhận
thấy được mọi vật thể một cách minh bạch và sáng
suốt hơn.
Nhờ vào cách đó ta có thể tiếp cận với sự
sống trên bình diện sơ đẳng nhất như là một sự
tiếp nối của những khoảnh khắc, lúc thì thích thú,
khi thì khó chịu, lúc thì trung hòa. Mỗi một khoảnh
khắc ẩn chứa nhiều nhân tố khác nhau, một số
nhân tố mang tính cách vật-lý (vật-chất, hìnhtướng, thân xác), một số thì không phải là vật-lý
(phi-vật-chất, phi-hình-tướng, tâm-thần). Người ta
có thể quan sát được được sự tiếp xúc giữa năm
giác quan vật-lý và các đối tượng của nó, và giữa
khả năng nhận biết và các vật thể được nhận biết,
và kể cả nhận biết được sự nhận biết của chính nó
(tức ngũ giác và các đối tượng của ngũ giác, và tri
thức nhận biết được đối tượng của tri thức). Phải
chú tâm trực tiếp vào từng khoảnh khắc, không
phải chỉ tưởng tượng một cách trí thức mà có thể
thực hiện được.
Hơn nữa ngày nay chúng ta đặt quá nặng vai
trò của cá thể con người; con người trở thành một
giá trị quá lớn đối với chúng ta. Có thể là chúng ta
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sẽ rất ngạc nhiên khi thấy kinh sách xưa ghi lại là
tất cả các yếu tố thuộc kinh nghiệm cảm nhận đều
mang tính cách vô-cá-thể (không có một cá thể nào
đứng ra cảm nhận cả), thế nhưng cũng cần nhắc
thêm đấy cũng có thể là sự cảm nhận của một con
người trầm tư (tác giả tránh không muốn sử dụng
chữ người hành thiền mà chỉ nói đấy là một người
trầm tư) đã thâm nhập được vào tâm điểm của
từng khoảnh khắc thực tại với một cái giá của một
sự tập luyện thật kiên trì và bền bỉ. Ta cũng không
nên ngạc nhiên là sự quán thấy của người ấy
(người trầm tư hay hành thiền) hoàn toàn khác biệt
với cái nhìn của chúng ta.
Còn một điểm nữa cũng thật đáng để cho
chúng ta phải kinh ngạc: ấy là con người suy tư
cũng nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy và
sờ mó thấy giống như chúng ta, thế nhưng người
ấy lại không hề tưởng tượng ra các thứ vật thể vật
chất đã thấy, đã sờ mó, v.v... (tức cảm nhận được
bằng ngũ giác thế nhưng không
diễn đạt các sự cảm nhận ấy để
biến nó trở thành các vật thể).
Trái lại thì người ấy chỉ nhờ vào
các đặc tính của chúng để nhận
biết đấy là vật thể ấy thuộc thể
rắn, lỏng, hơi nóng, và sự chuyển
động để mà gọi đấy là đất, nước,
lửa hay khí, đúng với các đặc
tính tiêu biểu nhất của chúng.
Tóm lại, phương pháp xưa
gồm bảy điểm giúp đi sâu vào những gì đích thật
của sự sống và con người bằng các kinh nghiệm
cảm nhận, sau đó thì rút tỉa các thành quả phát
sinh từ những sự khám phá đó.
Giai đoạn thứ nhất
Một cách hành xử không thể chê trách
Đấy là cách hành xử từ bên ngoài (ngôn từ
và hành động), và từ bên trong (tư duy) và sự cảnh
giác trong từng khoảnh khắc của sự sống thường
nhật.
Tư duy, ngôn từ và hành động phải luôn luôn
thuần nhất, tránh không được nghĩ thế này và nói
hay làm thế khác, hay nói theo chiều hướng này và
hành động theo chiều hướng khác, tốt nhất và nếu
có thể được thì cố gắng giữ cho các tư duy mà
mình ý-thức được và những gì vô-thức không mâu
thuẫn với nhau (những gì ta "ý thức được" và
những "phản ứng tự nhiên và vô tình" của ta không
trái ngược với nhau. Thí dụ tuy hiểu rằng ta không
được sát sinh thế nhưng nếu có một con ruồi bất
chợt bay đến đậu vào cạnh đĩa thức ăn của ta thì ta
chộp ngay tờ báo cạnh bên để đánh bẹp con ruồi
mà không suy nghĩ gì cả. Nếu nâng tư duy và hành
động lên một cấp bậc cao hơn và tinh tế hơn thì lại
càng khó để tìm thấy được một sự thuần nhất cần
thiết. Do đó sự cảnh giác phải thật cao độ trong
từng khoảnh khắc, và đây cũng là một sự tu tập ghi chú thêm của người dịch).

Sự lương thiện và lòng thành thật là những gì
không thể thiếu sót được.
Sự thuần nhất trong từng khoảnh khắc của
sự sống thật là cần thiết, và đấy là căn bản không
thể thiếu sót nếu ta muốn thành công trong các giai
đoạn kế tiếp của phép tập luyện này.
Hơn nữa một cuộc sống kỷ cương còn giúp
ta không gây ra thiệt hại cho bất cứ ai: đối với các
người khác đã đành mà còn đối với cả chính ta
nữa. Ngoài ra thì thái độ đó còn giúp cho ta không
gây ra thiệt hại cho muôn thú, cây cỏ hay nói chung
là cả thiên nhiên.
Cách giữ gìn đạo đức trên đây được phân
chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Trước hết là
các nam tu sĩ và các nữ tu sĩ phải tuân thủ thật
nhiều giới cấm mà cũng chẳng cần phải kê hết ra
đây.
Đối với các người khác, phong cách đạo đức
tối thiểu gồm việc tuân thủ năm giới cấm: không sát
sinh, không trộm cắp, không giao du tính dục bất
chính, không nói dối, không rượu chè và dùng các
thứ ma túy.
Tuy nhiên mức độ đạo đức căn bản đó cũng
có thể mở rộng thêm thành mười điều như sau:
- không được "hủy hoại nguồn sinh khí", tức
là không được sát sinh. Hơn nữa đấy còn có nghĩa
là buông bỏ khí giới, chận lại những xung năng
hung bạo, phát lộ lòng từ bi và kính trọng sự an vui
của tất cả những gì sinh tồn và biết thở.
- không được trộm cắp, không lấy bất cứ gì
mà người khác không cho mình.
- tránh việc giao du tính dục không chính
đáng.
- không nói dối, không lường gạt kẻ khác. Thí
dụ nếu phải làm chứng thì phải nói sự thật: nói
những gì mình biết nếu mình biết, nói rằng mình
không biết nếu mình không biết. Không nói lời gian
dối dù là dựa vào bất cứ lý do nào.
- không được "nói năng như ma quỷ", có
nghĩa là không được khích bác người này chống lại
người kia. Trái lại phải nói lời hòa giải giữa những
người có sẵn mối bất hòa với nhau. Biết yêu quý
sự hòa hợp, hân hoan khi trông thấy sự hòa hợp và
thốt lên những gì cần thiết để mang lại sự hòa giải
giữa mọi người.
- tránh những lời gây ra tổn thương hoặc thô
bạo, nói những lời êm ái, dễ thương, thân thiện,
nhã nhặn, những lời đi thẳng vào con tim người
khác.
- tránh những lời phù phiếm và không ba hoa
vô tích sự. Nói đúng lúc, hợp lẽ, ích lợi, mạch lạc,
giúp người khác an tâm, và phải thật chính xác.
- không tham lam, không thèm muốn của cải
của người khác.
- phải có những chủ tâm tốt, ước mong tất cả
chúng sinh đều được hạnh phúc: "Mong sao cho
chúng sinh biết tự chăm lo cho mình, không bị hành
hạ, bị ngược đãi hay trở thành nạn nhân của sự
nóng giận dù là từ đâu đến."

- phải biết trau dồi sự tin tưởng đúng đắn:
phải ý thức các hành động tốt hay xấu đều tạo ra
hậu quả, nên hiểu rằng có những thế giới khác mà
một số các chúng sinh đã đạt được sự toàn thiện
có thể trông thấy được bằng chính mắt của họ và
bằng các kinh nghiệm cảm nhận trực tiếp của họ.
Ngoài ra còn có các khuyết điểm khác nữa
cần phải loại bỏ: đấy là tất cả mọi sự ham muốn,
thù ghét, giận dữ, oán hận, vô ơn, ganh tị, dối trá,
đạo đức giả, ương ngạnh, đua đòi, vô tâm và kiêu
căng. Ngoài ra thì phải biết an phận với nhu cầu tối
thiểu, phải hào phóng và chia sẻ với người khác
những gì mình có. Không được tự đánh giá mình
quá cao hay ngược lại là hạ mình quá thấp. Các
khiếm khuyết ấy nếu được đẩy quá xa thì sẽ trở
nên rất lộ liễu, do đó phải chú tâm đến các cách
phát hiện thật nhỏ, thật tinh tế của chúng hầu loại
bỏ các khiếm khuyết ấy.
Một cách hành xử không chê trách được như
trình bày trên đây từng được xem như là những gì
xứng đáng nhất giúp mở ra cánh cửa của bầu trời
cao rộng sau khi chết, và trong lúc này thì có thể
mang lại ngay cho mình một sự thanh thản thật
rộng lớn, tỏa ra một bầu không khí tự tin cho những
người chung quanh và tạo ra một căn bản cần thiết
để giúp gặt hái được thành quả khi bước vào các
giai đoạn tiếp theo sau.
Giai đoạn thứ hai
Sự tập trung thật sâu
Cách hanh xử không chê trách như đã được
mô tả trên đây sẽ giúp vào việc thực hiện sự chú
tâm được nhiều hiệu quả hơn.
Theo cách hiểu thông thường thì chữ tập
trung chỉ có nghĩa là một sự kiểm soát tư duy hay
là một sự chú tâm hướng vào những gì đang làm.
Thế nhưng trong trường hợp đang đề cập thì sự
chú tâm sâu xa là sự chú ý thẳng vào một điểm duy
nhất, bất động, và phải được duy trì thật bền vững
cho đến khi nào vật thể được chú tâm và tri thức
nhận biết vật thể ấy trở thành một.
Đến đây phải cần đề cập đến một khái niệm
thật quan trọng và tinh tế, thế nhưng tiếng Pháp thì
lại không đủ chữ để diễn tả, do đó thật khó để trình
bày, đấy là một thứ khái niệm vượt lên trên thể
dạng tâm thức. Tuy nhiên cũng phải cố gắng để
xác định khái niệm ấy theo một khía cạnh nào đó
và tạm gọi đấy là một thứ phẩm tính của sự hiểu
biết, sự sắc bén của tri thức, sự tinh tế của sự nhận
thức, khả năng của sự chú ý, phẩm tính của hiện
hữu, hay đơn giản là một thể dạng hiện hữu nào
đó.
Khi chưa gia tăng được sự chú tâm thì sự
nhận thức sẽ rất hời hợt và thô thiển, không hội đủ
khả năng phân biệt chính xác được các thành phần
của sự cảm nhận đang xảy ra. Thế nhưng dần dần
khi sự tập trung gia tăng, sự cảm nhận sẽ trở nên
tinh tế và rõ nét hơn, đấy là các phẩm tính cần thiết
để thực hiện các giai đoạn kế tiếp với một vài hy
vọng thành công nào đó. Dầu sao thì ngay trong
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giai đoạn này thì càng lúc ta càng trở nên minh
mẫn (tỉnh táo, sáng suốt) hơn.
Dù luyện tập sự chú tâm thật đều đặn thế
nhưng ngoài những lúc luyện tập ra nếu ta lại cứ
tiếp tục suy nghĩ, nói năng và hành động không
thích nghi thì sự chú tâm cũng sẽ bị phân tán và rốt
cuộc thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Điều đó cho
thấy là tại sao một nếp sống không chê trách được
lại là một điều kiện tiên quyết giúp làm gia tăng sức
mạnh của sự tập trung.
Làm thế nào để có thể đạt được sự tập trung
sâu xa?
Bởi vì thân xác và tâm thức luôn tương tác
với nhau, do đó trước hết cần phải tìm được một tư
thế ngồi thật thích hợp (vững vàng, cương quyết và
thoải mái), một thế ngồi tốt sẽ giúp mang lại một thể
dạng tâm-thần thuận lợi. Sau đó thì chú tâm vào
một đối tượng vật-lý tùy theo sở thích của mình.
Đối tượng này có thể trông thấy được - một màu
sắc nào đó chẳng hạn - hoặc là một sự tiếp xúc
nào đó, thí dụ như sự tiếp xúc giữa mũi với không
khí khi hít thở.
Trong khi luyện tập sẽ có nhiều chướng ngại
ngăn chận sự tập trung.
Chướng ngại thứ nhất là sự chú ý sẽ bị lôi
kéo bởi một đối tượng khác hơn là đối tượng đã
được chọn lựa. Nếu sự lôi kéo đó không quá mạnh
thì sự chú ý sẽ không bị hướng vào một đối tượng
khác mà sẽ quay về ngay với đối tượng đã được
chọn cho sự tu tập. Thế nhưng nếu sự lôi kéo quá
mạnh thì sự chú ý sẽ nhảy vọt sang một đối tượng
nhiễu tạp, sau đó thì lại đổi sang một đối tượng
khác nữa, và rồi lại hướng vào một đối tượng thứ
ba, v.v. Khi mà sự lôi kéo đó vẫn còn tiếp tục thì sự
cảm nhận đối tượng sẽ trở nên rời rạc và rất yếu.
Khi vượt qua được chướng ngại thứ nhất
trên đây thì lúc đó sẽ thấy xuất hiện chướng ngại
thứ hai. Chướng ngại này có thể hiển hiện ra bằng
hai cách. Khi ta muốn đưa sự chú ý vào đối tượng
thì sẽ có một lực chống lại không cho sự chú ý
hướng thẳng vào nơi mà mình muốn. Hoặc sự chú
ý dù đã đến được và chạm được vào được đối
tượng đã chọn thế nhưng lại bị tách ra khỏi đối
tượng, tượng tự như đối tượng đẩy sự chú tâm của
mình ra khỏi nó.
Khi chướng ngại thứ nhất tan biến thì sự chú
ý cũng sẽ không còn hướng vào một đối tượng nào
nữa (không bị phân tâm thế nhưng cũng không
nhất thiết hướng vào đối tượng đã chọn lựa) từ đó
sẽ phát sinh ra một thứ gì giống như là trống không
và không mang một mục đích tìm kiếm nào cả.
Nên hiểu là khi nào lực lôi cuốn như được mô
tả trên đây còn tồn tại thì khi đó sự cảm nhận đối
tượng sẽ còn rất bất thường.
Khi nào đã vượt qua cả hai chướng ngại trên
đây thì sự chú ý sẽ trụ vào đối tượng một cách tự
nhiên. Sự chú ý đó sẽ giữ được sự vững chắc
không những trong lúc đang tập luyện mà cả trong
cuộc sống thường nhật, và sự cảnh giác đó lại nhất
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thiết cũng là một yếu tố quan trọng góp phần mang
lại cách hành xử không chê trách được nói đến
trong giai đoạn thứ nhất.
Dù cho hai chướng ngại đầu tiên trên đây đã
bị loại bỏ thế nhưng ta phải tiếp tục duy trì sự cố
gắng, bởi vì chính trong thời điểm này chướng ngại
thứ ba sẽ hiện ra một cách rõ rệt. Chướng ngại này
hiển hiện ra như là một sự thiếu chính xác trong khi
phải hiểu biết về đối tượng, sự hiểu biết đó không
được minh bạch, rõ nét, chính xác, không có một vị
thế rõ rệt như mong muốn (nói chung là còn lơ là).
Dó đó phải gia tăng sự cố gắng thêm nữa để dồn
tất cả sự chú ý vào đối tượng. Khi nào chướng ngại
thứ ba chưa được loại bỏ thì phẩm chất của sự
hiểu biết vẫn còn chưa được toàn vẹn.
Tiếp theo đó thì chướng ngại thứ tư sẽ hiện
ra thật rõ rệt. Chướng ngại này phát hiện như là
một sự dao động phi-khái-niệm, gần giống như là
thuộc vào lãnh vực vật-lý, giống như một sự rung
động khiến làm yếu đi phẩm chất của sự quan sát.
Chướng ngại này tương tự như một sự rung nhẹ
thật kín đáo tác động đến sự bình lặng của tâm
thức. Khi chướng ngại này tan biến thì một sự an
bình sẽ tỏa rộng tương tự như "những phút êm ả"
nơi đồng áng vào lúc hoàng hôn. Đấy cũng chính là
lúc mà phẩm chất của tri thức trở nên tuyệt vời
nhất.
Nếu trong khi luyện tập mà ta nhận thấy có
một thể dạng mới lạ xảy ra hoặc nhận thấy một chi
tiết phát hiện nào đó mà ta chưa hề biết đến, thì
cũng có thể ta sẽ tự hỏi là những thứ mới lạ ấy sẽ
mang lại sự lợi ích hay độc hại, ta phân vân không
biết là nên phát huy nó hay phải loại bỏ nó. Sự do
dự đó là chướng ngại thứ năm. Khi nào sự chướng
ngại này còn tồn tại thì sự trong sáng của tri thức
vẫn còn bị nhiễu loạn. Khi nào đã loại bỏ được sự
nghi ngờ đó thì sự hiểu biết sẽ tìm lại được các
phẩm tính của nó.
Các chướng ngại trên đây được nêu lên theo
thứ tự xuất hiện tự nhiên của chúng, thế nhưng sau
khi đã nhận biết được chúng lần đầu thì chúng sẽ
có thể còn thỉnh thoảng hiển hiện trở lại sau này.
Dần dần khi đã loại bỏ được các chướng ngại
thì sự minh mẫn sẽ càng trở nên sâu xa hơn, sự
nhận thức tinh tế hơn, phẩm chất của sự hiểu-biếttri-thức (conaissance-conscience / conciousnessknowledge) cũng sẽ được cải thiện hơn.
Khi nào năm thứ chướng ngại đều được loại
bỏ lâu dài thì một một thể dạng bên ngoài thật tinh
tế sẽ tách rời khỏi đối tượng vật chất đã chọn,
tương tự như là một sự hiển hiện nào đó đang xảy
ra. Đấy là dấu hiệu cho biết là sự hiểu biết đã đạt
được sự tinh tế và chính xác cần thiết để giúp bước
vào giai đoạn thứ ba.
Giai đoạn thứ ba
Sự quán thấy chính xác
Trước hết đấy là cách nhìn thấy các nguyên
tố của kinh nghiệm cảm nhận trực tiếp đúng như
thế, không được mang một thành kiến nào, không

được có một ý nghĩ tiên nghiệm nào (a priori), cũng
không được có một sự tạo dựng tâm-thần nào và
kể cả các tư duy mang tính cách khái niệm cũng
không. Duy nhất chỉ quan sát các nguyên tố cảm
nhận ấy với tất cả sự đơn giản của chúng. Muốn
thực hiện được như thế thì phải nhờ vào sự tập
trung thật sâu (tức giai đoạn thứ hai trên đây).
Vậy phải suy nghiệm về các nhân tố nào?
Trước hết đấy là các thành phần vật-lý gồm
ngũ giác và các đối tượng của chúng.
Ta quan sát xem khả năng của sự nhìn thấy:
để biết là nó đang ở đâu? và sự sắc bén của nó
đến mức độ nào?
Ta chiêm nghiệm các thể dạng bên ngoài có
thể nhìn thấy được, đấy có thể là màu sắc, hình
dạng, sự kết hợp giữa màu sắc và hình dạng, hoặc
là một chi tiết nào đó, thí dụ như thành phần trông
thấy được của một vật thể chẳng hạn, và v.v. Chỉ
cần đơn giản chiêm nghiệm chúng mà không được
sử dụng tâm-thần để tạo dựng thêm bất cứ thứ gì
từ sự nhìn thấy của mình, chỉ đơn giản chú ý đến
thể dạng bên ngoài nhìn thấy được.
Ta tiếp tục quan sát theo cách trên đây về
khả năng lắng nghe (xác định vị trí của nó và sự
sắc bén của nó) và âm thanh, khả năng khứu giác
và các thứ mùi, khả năng vị giác (tình trạng có thể
khác nhau đôi chút tùy theo vị) và các thứ vị, khả
năng xúc giác - khả năng này phân tán trên khắp
cơ thể - và các sự đụng chạm, sự đụng chạm cũng
mang nhiều sắc thái khác nhau: sự đụng chạm của
quần áo với thân thể, giữa các thành phần thân thể
với nhau, sự va chạm với các vật thể bên ngoài, sự
tiếp xúc giữa không khí và mũi khi hít thở, cảm giác
kiến bò, ngứa, nhịp tim đập, cảm thấy đói hay khát,
cảm thấy đang lên cơn sốt, và còn rất nhiều các
thứ khác nữa.
Sau đó thì ta quan sát các nhân tố phi-vật-lý,
các nhân tố này tương đối khó xác định hơn. Vì
quá tinh tế do đó nếu không thành công ngay thì
nên quay trở lại cách tập luyện quán xét các nhân
tố vật-lý cho đến khi nào có thể đạt được một cấp
bậc sắc bén thật cao độ của tri thức, trước khi thực
hiện trở lại cách quan sát các yếu tố phi-vật-lý, như
thế sẽ được dễ dàng hơn.
Vậy thì phải chiêm nghiệm cái gì? ấy là các
nhân tố phi-vật-lý mang tính cách quan trọng chẳng
hạn như sự hiểu-biết-tri-thức (connaissanceconscience / consciousness-knowledge). Thí dụ khi
quan sát một sự đụng chạm (xúc giác) thì có thể ta
sẽ nhìn thấy thể dạng tri thức mà ta có về sự đụng
chạm ấy, có nghĩa là ý thức được sự đụng chạm
cũng như phẩm chất của sự hiểu biết ấy, tức đấy
có thể là một cách ứng xử mang tính cách bám víu,
ghét bỏ, hoang mang, một sự tập trung kém cỏi hay
khá tốt, v.v.
Hoặc sự kiện đó cũng có thể trở thành một
sự "gặp gỡ" thật chính xác giữa sự đụng chạm, khả
năng cảm nhận sự đụng chạm và tri thức liên quan
đến sự đụng chạm. Hoặc cũng có thể nhận thấy

một cách thật minh bạch thể loại cảm biết liên quan
đến sự đụng chạm: chẳng hạn như dễ chịu, khó
chịu hay trung hòa.
Sau đó nên tiếp tục tập luyện như thế với các
nhân tố phi-vật-lý khác, thí dụ như các yếu tố có thể
kèm theo sự "gặp gỡ": chẳng hạn như các ý định,
sự hân hoan, sự vui thích, nghị lực, sự tin tưởng, sự
quyết tâm, sự khéo léo tâm thần, sự bình lặng, v.v.
Phải quan sát từng yếu tố một thật chăm chú hầu có
thể nhận định được nó một cách thật hoàn hảo.
Tiếp theo đó thì sẽ có thể gom lại dễ dàng và
không sợ nhầm lẫn: một bên là thành phần vật-lý
và một bên là thàng phần phi-vật-lý (tâm-thần, tâmlý), và sẽ nhận thấy rằng không có một nhân
dạng (être / being) nào cả, một con người hay
một cá thể nào cả (vô ngã). Khi quán xét từng
nhân tố một thì sẽ không tìm thấy bất cứ gì có thể
xem đấy như là một nhân dạng nào cả có thể gọi
đấy là "tôi" hay là "chính là tôi".
Ngược lại, nếu tin là có sự hiện hữu của một
nhân dạng thì tất nhiên phải chấp nhận: hoặc nhân
dạng ấy phải bị hủy diệt một ngày nào đó - và như
thế là cách tin vào một sự đoạn diệt - , hoặc tin là
sẽ không bao giờ có sự hủy hoại - và như thế là
cách chấp nhận sự tin tưởng về một sự vĩnh hằng.
Vật-lý đơn thuần không hàm chứa tri thức, tự
nó không thể ăn, uống hay nói năng được, và nếu
đấy chỉ đơn thuần là tâm-lý, thì tự nó cũng sẽ
không làm được những chuyện ấy. Thế nhưng nếu
cả hai thứ ấy giúp đỡ lẫn nhau thì ta sẽ có cảm giác
như đấy là một nhân dạng biết ăn, biết uống hay
biết nói năng. Cũng tương tự như một người mù thì
không thể nào thấy đường để đi, một người bại liệt
thì không đi được, thế nhưng nếu người mù cõng
người bại liệt và người này chỉ đường cho người
mù thì cả hai muốn đi đâu cũng được.
Sự "quán thấy chính xác" có nghĩa là nhận
biết được phần vật-lý và phần tâm-lý đúng với thực
chất của chúng bằng cách vượt lên trên thể dạng
con người.
Tất cả các dữ kiện trên đây cần phải được
nhận biết một cách trực tiếp, thật vi tế, ngay trong
từng khoảnh khắc. Nếu không thì đấy chỉ là một sự
hiểu biết mang tính cách trí thức không hề được
căn cứ vào kinh nghiệm cảm nhận, do đó sự hiểu
biết ấy sẽ thiếu vững chắc và đáng nghi ngờ.
Giai đoạn thứ tư
Thâm nhập vào các điều kiện
Khi phần vật-lý và tâm-lý đã được nhận định
một cách minh bạch thì phải tìm kiếm nguồn gốc
của chúng. Chúng không thể nào lại không có
nguyên nhân được, lý do là vì chúng không giống
nhau nơi tất cả mọi người và đồng thời cũng biến
đổi trong từng khoảnh khắc một.
Vào lúc cuộc sống mới bắt đầu khởi sự thì
phần vật-lý lệ thuộc vào các điều kiện đã có từ
trước: sự hoang mang và mù quáng (vô minh
nguyên thủy) che khuất bản chất đích thật của tình
trạng đang hiện hữu (đang cảm nhận), các ý định
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tích lũy từ trước liên kết với các sự thèm muốn,
bám víu, và làm phát sinh ra các hành động tiếp nối
nhau (nói chung đấy là nghiệp) mang tính cách lợi
ích hay độc hại và sẽ tạo ra các điều kiện quy định
cho thể dạng vật-lý của sự hiện hữu hiện tại.
Tiếp theo đó thì phần vật-lý phải nhờ vào
thức ăn để mà nuôi dưỡng nó, và thức ăn thì sẽ
làm cho thể dạng bên ngoài ấy phải biến đổi đi
bằng cách giúp cho nó tiến hóa, và tạo ra các cảm
giác liên hệ đến cái đói, sự tiêu hóa, hoặc cảm thấy
no, v.v.
Các thể dạng tri thức là nguồn gốc làm phát
sinh ra các cử động, biết thay đổi các tư thế của cơ
thể, sự chuyển giọng lên xuống tạo ra tiếng nói, kể
cả các thể dạng vật-lý phát sinh từ sự vui mừng, lo
buồn, sự trong sáng, sự sợ hãi, yêu thương, hay
oán hận, v.v.
Cái nóng hay cái lạnh cũng tạo ra các phản
ứng vật-lý khác nhau: toát mồ hôi, lên cơn sốt, hay
rét run, v.v.
Nói chung đấy là các điều kiện tác động vào
phần vật-lý.
Về phần tâm-lý thì có thể nói một cách tổng
quát là nó lệ thuộc vào năm giác quan vật-lý và khả
năng nhận thức, và cả sáu thể loại đối tượng tương
quan với chúng là: nhìn thấy được, nghe được,
ngửi được, nếm được, sờ mó được và hiểu được.
Cần phải có khả năng thị giác và các hình tướng có
thể trông thấy được để mà từ đó phát sinh ra tri
thức thị giác... Cần phải có khả năng nhận thức và
những thứ gì có thể hiểu biết được để làm phát
sinh ra tri thức tâm-thần. Và rồi thật nhiều các yếu
tố phi-vật-lý (xinh đẹp, xấu xí, êm tai, đinh óc, thơm,
thối, ngọt, cay, mịn màng, gồ ghề, vui sướng, tức
giận, v.v...) sẽ ghép thêm vào các thứ tri thức ấy.
Vì thế người ta hiểu rằng, trong bất cứ một
hình thức hiện hữu nào thì cũng chỉ gồm có phần
vật-lý và phần tâm-lý trói buộc vào nhau bằng các
nguyên nhân và hậu quả. Không có gì cho thấy là
một sự chuyển dịch từ sự hiện hữu này sang một sự
hiện hữu khác. Thế nhưng các nhân tố hiện tại
không thể nào có được nếu không có các nhân tố
thuộc quá khứ. Do đó thật hết sức rõ ràng là không
thể có bất cứ gì hiển hiện ra mà không có một
nguyên nhân, và không có gì có thể phát sinh từ một
nguyên nhân duy nhất. Tất cả đều phát sinh từ thật
nhiều nguyên nhân. Nếu tất cả các điều kiện hội đủ
thì hậu quả sẽ sinh ra. Chỉ cần thiếu một điều kiện
nào đó cũng không đủ để đưa đến hậu quả.
"Tôi có hiện hữu trong quá khứ hay không?
Nếu có, thì tôi đã từng là ai? Tôi vừa trải qua một
giai đoạn nào trước đây? - Tôi sẽ còn hiện hữu
trong tương lai hay không? Tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ
phải trải qua một giai đoạn như thế nào? Có phải là
tôi đang ở trong hiện tại? Có phải là tôi không ở
trong hiện tại? Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ đi
về đâu? " Nếu nhìn cẩn thận vào tất cả những gì đã
được trình bày thì các thắc mắc đại loại như các
câu hỏi trên đây sẽ không còn đặt thành vấn đề
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nữa (nếu nhìn vào sự vận hành liên đới giữa sáu
loại giác cảm làm phát sinh ra sáu thứ tri thức giác
cảm, và kèm thêm vào sáu thứ tri thức giác cảm ấy
đủ mọi thứ hình thức diễn đạt phát sinh từ sáu thứ
tri thức giác cảm, thì sẽ thấy rằng các câu hỏi trên
đây không có một căn bản vững chắc nào có thể
đứng vững được - ghi chú thêm của người dịch).
Nếu biết nhìn tất cả mọi sự vật dưới góc cạnh
khởi đầu và chấm dứt, sự sinh và cái chết của
chúng thì sẽ dần dần có thể thâm nhập được sâu
hơn vào các điều kiện vật-lý và tâm-thần.
Giai đoạn thứ năm
Nhận biết được Con Đường
Trong giai đoạn này phải quan sát thật cẩn
thận để nhận ra
các đặc tính chung cho tất
cả các nhân tố, vật-lý cũng như phi-vật-lý.
Trước hết là quán xét các nhân tố vật-lý và
phân tích tính cách tạm thời của chúng: tất cả đều
được giới hạn bằng sự bắt đầu và sự chấm dứt
của chúng, chúng hiển hiện ra, chỉ kéo dài được
một khoảng thời gian nào đó và sau đấy thì chấm
dứt, chúng rất mong manh, không bền vững, phù
du, và hư hoại.
Thật hết sức rõ ràng, trong khuôn khổ của sự
sống, phần vật-lý chỉ có tính cách tạm thời, bởi vì
người ta thấy rõ là thân xác biến đổi: người già
khác với người trưởng thành, người trưởng thành
khác với một đứa trẻ, một đứa trẻ thì khác với một
hài nhi.
Trên một bình diện tinh tế hơn, thì các thành
phần thân thể cũng biến đổi trong từng khoảnh
khắc một, thí dụ như khi cử động (tay chân, bắp
thịt, bụng vai thay đổi hình dạng ít hay nhiều khi cử
động). Có thể nhận thấy trong từng giây phút một
sự biến đổi trong các lãnh vực xúc giác, sự phát
sinh của âm thanh, mùi, những gì trông thấy, v.v.
Mỗi nhân tố vật-lý kéo dài thật ngắn, nó hiện ra và
biến mất.
Sự xuất hiện và biến mất liên tục tạo ra một
quá trình biến đổi không ngưng nghỉ, và nếu quan
sát kỹ thì sẽ thấy quá trình ấy hiển hiện ra như là
một sự bất toại nguyện, khó chịu, kể cả trường hợp
không thể nào chịu đựng nổi. Và đồng thời các
nhân tố, mang tính cách giới hạn bởi sự khởi đầu
và chấm dứt, cũng không hề bền vững, và chính sự
khiếm khuyết đó sẽ làm phát sinh ra sự bất toại
nguyện. Đấy là cách quán xét sự bất toại nguyện
của thành phần vật-lý.
Hơn nữa những gì hiển hiện ra, biến mất và
đổi thay không ngừng không thể nào có thể được
xem như những thực thể trường tồn, độc lập, riêng
cho một con người nhất định nào đó. Không có một
nhân tố nào hàm chứa một thực thể như thế, và
cũng không có một nhân tố nào thuộc vào một con
người nào cả, bởi vì không có thể tìm thấy được
con người ấy trong bất cứ nơi đâu. Ngoài ra cũng
không thể chủ động được các nhân tố, bởi vì khi
các điều kiện hội đủ thì nhân tố sẽ hiện ra và không
thể nào ngăn chận được. Thế nhưng nếu các điều

kiện không kết hợp đủ thì nhân tố cũng sẽ không
sinh ra, và sẽ không có cách gì có thể làm cho nó
hiển hiện ra được. Do đó cần phải ý thức được tính
cách vô-cá-thể của tất cả các nhân tố vật-lý (ngày
nay y khoa có thể thay lắp các cơ quan của người
này sang người khác, kể cả các cơ quan của người
chết cũng có thể dùng lại được, do đó nếu nhìn vào
thân xác để gọi đấy là "tôi" thì thật là sai lầm, đấy là
tính cách vô-cá-thể của vật-lý). Trên đây là ba đặc
tính chung của các nhân tố vật-lý (tạm thời, bất toại
nguyện và vô cá tính).
Ba đặc tính trên đây cũng hàm chứa chung
trong các nhân tố phi-vật-lý, nhất là những gì thuộc
vào các kinh nghiệm cảm nhận như: sự gặp gỡ
(giữa khả năng cảm nhận, đối tượng cảm nhận và
tri thức đối tượng), thể loại nhận biết (thích thú, khó
chịu, hay trung hòa), sự nhận thức (đối tượng) và ý
định (tức dùng để nhận thức đối tượng).
Sau đây là sự quán xét lần lượt các đặc tính
tạm thời, bất toại nguyện và vô-cá-tính, theo từng
thể loại một. Tuy nhiên khi đến lượt của các thể
dạng của tri thức thì phải khởi sự bằng thể dạng
thứ nhất là quan sát đặc tính này hay đặc tính kia
trong số các đặc tính của thành phần vật-lý, thể
dạng thứ hai lại quan sát trở lại thể dạng thứ nhất
và các đặc tính của nó (tạm thời, bất toại nguyện và
vô cá tính), và sau đó là thể dạng thứ ba lại quan
sát thể dạng thứ hai, và cứ theo một chuỗi tiếp nối
tiếp tục như thế, sau hết thì có thể đi đến thể dạng
thứ mười nhận biết thể dạng thứ chín.
Ngoài ra còn phải quán thấy các đặc tính
giống như thế nơi tất cả mọi vật thể, dù là bất động
hay sinh động.
Khi suy nghĩ rằng tôi đang chiêm nghiệm, thì
tất nhiên sẽ tin vào một cái tôi. Thế nhưng cái tôi ấy
sẽ bị loại bỏ ngay khi nhận thấy rằng đấy chỉ là các
nhân tố này suy nghiệm về các nhân tố kia thế thôi.
Suy nghiệm về đặc tính không bền vững sẽ
loại bỏ được sự nhận thức về sự trường tồn. Quán
xét về sự bất toại nguyện sẽ loại bỏ được cách cảm
nhận là cuộc sống mang tính cách thích thú. Chú
tâm vào tính cách vô-cá-thể sẽ loại trừ được sự tin
tưởng là có sự hiện hữu của một cá thể con người.
Tiếp theo đó, đối với tất cả các nhân tố cũng
sẽ chỉ cần tập trung vào sự xuất hiện và sự biến
mất của chúng cũng đủ. Khi chúng xuất hiện thì các
nhân tố không phải là những gì có sẵn trong một
kho dự trữ. Khi chúng biến mất thì cũng không phải
là đem chúng mà cất vào kho. Chúng hiển hiện ra
không nhất thiết là phải hiện hữu từ trước, và
chúng sẽ hoàn toàn biến mất sau khi đã hiện hữu.
Khi các điều kiện hội đủ, nhân tố hiển hiện. Khi các
điều kiện chấm dứt, nhân tố biến mất. Tóm lại, chỉ
có những gì tất sẽ phải biến mất sau này thì mới có
thể hiển hiện ra được, và tất cả những gì hiển hiện
ra rồi cũng sẽ phải biến mất.
Mỗi khi trông thấy một sự hiển hiện, thì phải
hiểu rằng đấy là những gì hoàn toàn mới mẻ đang
thành hình. Khi chiêm nghiệm một sự hiển hiện

cùng với các điều kiện của nó thì sẽ quán nhận
được rằng sự lôi kéo giữa nguyên nhân và hậu quả
sẽ ngăn chận không cho dòng tiếp nối của các
khoảnh khắc bị gián đoạn.
Mỗi khi trông thấy một sự hiển hiện và một sự
biến mất với các điều kiện của chúng thì sẽ hiểu
được là các nhân tố tự chúng không có một quyền
lực gì cả (để chen vào hay thay đổi được hai quá
trình hiển hiện và biến mất đó).
Mỗi khi quan sát một sự biến mất cùng với
các điều kiện của nó thì sẽ quán nhận được là hậu
quả chấm dứt khi các nguyên nhân chấm dứt, và
cũng sẽ hiểu là bằng cách nào thì sẽ có thể làm
cho hậu quả chấm dứt.
Trong khi cố gắng để đi sâu vào các điểm
trên đây thì nhiều hiện tượng thật kỳ diệu cũng có
thể phát sinh, chúng thật tuyệt vời đến độ có thể
khiến cho ta ngỡ rằng đấy chính là sự hoàn thiện
tối thượng. Thế nhưng thật ra thì phải xem đấy chỉ
là những gì tạm bợ, tức có nghĩa là bất toại
nguyện, lệ thuộc vào điều kiện, tức là chỉ để bị hủy
hoại, và do đó phải buông xả chúng: "Các hiện
tượng ấy không phải là con đường cũng chẳng
phải là mục đích". Con đường đúng đắn phải là
một sự suy nghiệm về sự hiển hiện và biến mất khi
chúng đã được loại bỏ tất cả mọi sự phát hiện
mang tính cách phi thường (ngoạn mục).
Giai đoạn thứ sáu
Cuộc hành trình
Khi nào tháo bỏ được những thứ phát hiện
tuyệt vời và quán xét được một cách thật chú tâm
sự hiển hiện và sự biến mất của các nhân tố vật-lý
và tâm-thần, thì nhịp tiếp nối giữa các khoảnh khắc
cũng sẽ gia tăng thật nhanh. Chính lúc ấy là lúc
đình chỉ không nhìn vào sự bắt đầu, sự duy trì, vào
quá trình hay là các nhân tố nữa, mà duy nhất chỉ
chú tâm vào sự biến mất.
Trong bối cảnh đó, khi đã ý thức được nhân
tố vật-lý và thấy nhân tố đó chấm dứt thì sự hiểu
biết mà ta có về sự kiện ấy cũng chấm dứt theo.
Quan sát liên tục về cả hai sự biến mất ấy (nhân tố
biến mất và ý thức về sự biến mất ấy, cả hai đều
biến mất) sẽ giúp thấy rõ tính cách giai đoạn, tức là
sự bất toại nguyện và vô-cá-tính của tất cả mọi vật
thể. Nếu tiếp tục cố gắng và ra sức thêm mãi để
luôn nhìn thấy những sự hủy hoại đó thì tất cả mọi
nhân tố của kinh nghiệm cảm nhận sẽ hiển hiện ra
thật hết sức kinh khiếp và vô cùng nguy hiểm, và
sẽ khiến cho ta phải kinh tởm chúng.
Thế nhưng sự biến mất chỉ có thể xảy ra khi
nào có sự hiển hiện, và đến lượt nó cũng thế sự
hiển hiện cũng hết sức là kinh khiếp và vô cùng
nguy hiểm. Trái lại thì sự vắng mặt của sự hiển
hiện có thể xem như là một nơi nương tựa vững
chắc và an bình. Ta sẽ phải vỡ mộng (tỉnh ngộ)
trước tất cả các nhân tố mang tính cách tạm thời,
sẽ không bám víu vào chúng nữa, ta chỉ mong ước
được xả bỏ chúng, thoát ra khỏi chúng.
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Hơn thế nữa ta sẽ thấy rõ hơn là chẳng có
một thứ vật-lý nào hay tâm-thần nào là "tôi" là "của
tôi" mang tính cách trường tồn và vững chắc, vĩnh
hằng và bất diệt. Ta trở nên vô cảm với tất cả, và
nếu như sự hiểu biết nhờ đó mà đạt được sự an
bình của thể dạng "phi-điều-kiện" (không còn điều
kiện nào tương kết để tạo tác) thì sự hiểu biết sẽ trụ
vào đấy. Nếu không thì lại phải tiếp tục quán xét về
ba thứ đặc tính (tức có nghĩa là phải tiếp tục luyện
tập thêm nữa).
Giai đoạn thứ bảy
Sự hoàn thiện
Bước nhảy vào thể dạng "phi-điều-kiện" sẽ
triệt tiêu vĩnh viễn tất cả mọi hình thức của sự bám
víu, ghét bỏ và các thứ ảo giác chưa loại bỏ được.
Bước nhảy vào thể dạng phi-điều-kiện cho
thấy có vài khía cạnh hơi khác biệt nhau đôi chút
tùy theo hành trình trên con đường, thế nhưng thể
dạng phi-điều kiện thì tự nó lúc nào cũng chỉ là một
sự an bình thật toàn vẹn, không có gì tạo tác hay
vĩnh cữu, không có gì cấu hợp, không có gì sinh ra,
không có gì biến đổi, không có gì già đi, không có
gì chết, và vỏn vẹn chỉ có sự từ bỏ, buông xả và
giải thoát. Sự chấm dứt của tất cả mọi quá trình
đều mang tính cách vĩnh viễn.
(http://www.bouddhisme-universite.org/node/811)
Christian Maes
Hoang Phong chuyển ngữ

Đường Tu
Sáu mươi tuổi mới tu
Ôi thiệt là lù khù
Thoạt nhiên mà kiến tánh
Lá chực rời cuối thu
Đem gạo ra giã thử
Được vài hạt trắng thôi
Tự thấy mình chưa đủ
Niệm lại dấy lên rồi
Bát nhã sáng lung linh
Vén, vén bức vô minh
Mây mịt mùng che tỏa
Quán, quán kiếp phù sinh
Dốc một lòng buông xả
Không phân biệt hai bên
Bên nây bờ thong thả
Ba la mật rộng thênh
Đường không đến không đi
Ai nói cứ cười khì
Núi đằng kia sừng sững
Sông nơi nầy uy nghi.
ĐỖ THANH TÂM

12/ Ho¢ng Pháp 123 - Xuân Quš Tœ 2013

“Hiếu tâm tức thị Phật tâm,
Hiếu hạnh vô phi Phật hạnh”
ột thông điệp ngắn nhưng hạt giống nhân
bản vô cùng lớn, trên hết là tính cách mạng
về giáo dục đạo đức của Phật giáo. Bậc
Đạo Sư khi dạy điều này Ngài đã đặt mình ở vị trí
của một người làm con nói về hạnh hiếu, chứ không
phải ở vị trí của bậc đã viễn ly sanh tử. Ngài dạy
rằng Thế Tôn cũng là người đại hiếu và tất cả các
con cũng phải như vậy: “Khể thủ tam giới chủ, đại
hiếu Thích Ca văn” (sớ Vu Lan), tâm hiếu tức tâm
Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.
Hiếu tâm- hiếu hạnh là cội nguồn của đạo làm
người trên nghĩa tuyệt đối để thành tựu những con
người với nhân cách cao thượng. Đạo hiếu là con
đường, là chân lý, là phương thức, là cách sống, là
cứu cánh viễn ly điên đảo mộng tưởng, là giềng mối
cho sự thịnh trị quốc gia và hạnh phúc xã hội.
Gương hiếu xưa
Chữ hiếu xưa nay được dạy nhiều trong cả
hai nền văn hóa Đông Tây, như trong Phật giáo số
lượng các bài kinh hiếu hạnh rất lớn và nằm tản mát
trong Tam Tạng, sự ra đời những bài kinh hiếu hạnh
mà Phật dạy luôn có nhân duyên xuất hiện đặc biệt.
Câu chuyện tiền thân “Hiếu Tử Sàma”[1]. Có
chàng trai thuộc gia đình giàu có ở thành Xá-vệ, vì
mộ đạo nên xuất gia. Khi xuất gia một thời gian và
làm Tỳ-kheo, gia đình của thầy lâm vào cảnh khốn
khó, cha mẹ thầy phải lang thang xin ăn. Khi hay tin
cha mẹ như vậy, sầu thương nổi lên và thầy buồn
khóc thật nhiều, nghĩ rằng mình phải trở về gia đình
để lo cho cha mẹ. Nghĩ vậy, trên đường hoàn tục để
quay lại quê nhà tại Xá-Vệ, thầy đã đến Kỳ Viên để
đảnh lễ Phật lần cuối. Quán thấy những bất an của
vị Tỳ-kheo này nên bậc Đạo Sư đã dạy là một người
con dù xuất gia vẫn lo được cho cha mẹ mình. Hôm
sau trên đường về, thầy gặp cha mẹ đang ngồi xin
ăn bên vệ đường. Không kìm lòng được, thầy đã
cúng dường hết cho cha mẹ phần thức ăn mà thầy
đã khất thực, và tiếp tục những ngày sau thầy cũng
phụng dưỡng cha mẹ bằng cách đó.
Việc làm này của thầy đã gây ngờ vực cho
các thầy khác, rồi đem chuyện này trình lên đức
Phật. Phật cho gọi vị Tỳ-kheo trẻ đến và hỏi: “Có
phải ông đã xuất gia mà còn lấy vật cúng dường của
thí chủ đem cho người thế tục không? Đó là người
thế tục nào? Thầy đáp: “Bạch Thế Tôn, có, đó chính
là cha mẹ của con”. Phật tán thán việc làm đó và
dạy: “Lành thay! Ông đang đi con đường ngày xưa
Ta đã đi qua, ngày xưa khi đi khất thực Ta cũng
phụng dưỡng cha mẹ Ta”.
Các vị Tỳ-kheo khi xuất gia tu hành, dù cắt ái
từ thân thực hiện nếp sống viễn ly, nhưng trên
phương diện đạo đức xã hội, phụ mẫu tình thâm
nên vẫn phải làm tròn bổn phận đạo con. Thời Đức
Phật còn tại thế, mỗi khi biết vị Tỳ-kheo nào có hiếu

M

với cha mẹ Ngài đều tán thán, vì trải qua vô lượng a
tăng kỳ kiếp, tiền thân của Phật cũng là hiện thân
của người con đại hiếu, như trong chuyện tiền thân
“Cánh đồng lúa”, đức Phật từng hóa thân làm chim
Oanh Vũ hàng ngày đi kiếm lúa về nuôi cha mẹ mù.
Vào thời đức Phật có Tôn giả Tất-Lăng-GiàBà-Ta, sau khi xuất gia hành đạo, nhưng còn cha
mẹ già yếu, nghèo khổ không ai nuôi dưỡng. Ngài
muốn đem y phục và thực phẩm cúng dường cha
mẹ, nhưng vì sợ phạm giới luật, Ngài bèn trình bày
nỗi băn khoăn của mình lên Thế Tôn. Nhân đó, đức
Đạo Sư họp các Tỳ-kheo và truyền dạy: "Nếu có
người nào suốt cả trăm năm, vai phải cõng cha, vai
trái cõng mẹ, và dù cha mẹ có đại tiểu tiện trên vai
mình, cũng chưa thể gọi là làm tròn hiếu đạo. Hoặc
đem những thứ y phục và ẩm thực quý nhất trên đời
cung phụng cha mẹ cũng chưa đủ báo đền công ơn
cha mẹ trong muôn một. Từ nay Ta cho phép các
Tỳ-kheo suốt đời hết lòng cúng dường cha mẹ. Nếu
ai không cúng dường thì phạm tội nặng” (Luật ngũ
phần) [2].
Việt Nam ngày trước, đạo hiếu có lúc được
quy định rõ trong hiến pháp, sự tiến bộ của hình
pháp đã có từ thời Lê Sơ thông qua “Quốc triều hình
luật” [3] hay gọi là Bộ luật Hồng Đức, cán cân luật
pháp thể hiện tính nghiêm minh thông qua quy phạm
của luật hình sự, các tội nặng nhẹ được phân định
rõ ràng, đặc biệt các tội được gọi là "tội ác" gồm có
10 loại: "Thập ác".
Điều 7 trong thập ác quy định về tội bất hiếu: “
Bất hiếu là các tội tố cáo hoặc dùng lời lẽ để chửi
mắng, bỏ đói, bỏ rét ông bà, cha mẹ, hoặc khi có
tang ông bà cha mẹ lại không để tang mà nhởn nhơ
vui chơi”. Người phạm tội bị phạt đồ hình, đày đọa
làm việc nặng nhọc, bắt làm khao binh vụ cho lính ở
chiến trường, và trước khi đưa đi đày, kẻ bất hiếu bị
đánh 80 trượng trước xóm làng để răn đe thói hư
bất hiếu.
Đến triều Nguyễn, tấm gương hiếu hạnh được
nhắc nhiều là vua Tự Đức, nói về chữ hiếu mà
không nhắc đến vua Tự Đức là một thiếu sót, vua
Tự-Đức Là vị vua có Hiếu [4] với mẹ bậc nhất trong
13 vị Hoàng đế Triều Nguyễn.
“Trải qua 36 năm làm Vua trên ngai vàng, Vua
Tự-Đức lúc nào cũng dành ngày chẵn vào cung để
vấn an sức khỏe mẹ, đồng thời nghe lời truyền bảo
của mẹ, nếu có điều gì quan trọng đáng lưu tâm thì
ghi ngay vào quyển sổ tùy thân mà nghiền ngẫm. Đó
là, quyển sổ từ huấn lục- quyển sổ chép lời mẹ dạy.
Còn ngày lẻ thì lo việc triều đình, chớ không vì làm
Vua có vạn năng quyền thế mà lơ là bổn phận làm
con”. (Tìm Hiểu Các Danh Nhân - Nguyễn Phú Thứ)
“Có lần, ngày mai là đến kỳ giỗ kỵ tiên đế
Thiệu-Trị, thế mà hôm ấy Vua Tự-Đức ham đi săn
bắn, gặp nước lụt chảy xiết mạnh bất ngờ, Vua quan
chưa dám dùng thuyền hồi cung, phải mắc kẹt chốn
ngoại thành thuộc rừng Thuận-Trực. Bà Từ-Dũ đã
sai quan Nguyễn-Tri-Phương đi rước. Khi vào cung,
vua biết lỗi, dâng roi, nằm xuống chờ quở phạt. Bà

Từ-Dũ giận, quay mặt chẳng nói một lời, và sau đó
tha cho hình phạt, chỉ trách dạy bằng lời mà thôi”.
(trích nt)
Trong Đại Nam Nhất Thống Chí, bộ sách lịch
sử địa lý của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, biên
soạn thời Tự Đức, có thuật lại tấm gương hiếu của
Thiền Sư Nhất Đinh, là khi mẹ thầy bị bịnh nặng,
Thiền Sư lặn lội lập An Dưỡng Am để cõng mẹ về
cùng nương náu và cũng thuận đường tu tập.
Tuy vậy bệnh của mẹ Ngài càng ngày càng
nặng, y sư khuyên rằng cần phải bồi bổ cho bệnh
nhân bằng thịt hoặc cá mới mong khỏi, cho nên
hằng ngày Sư chống gậy băng rừng lội bộ xuống
chợ cách đó hơn 5 cây số để mua cá và buộc vào
đầu gậy mang về am thổi cháo hầu mẹ, lần hồi bệnh
thuyên giảm... Do vì xuống chợ mua cá mà bị đời
đàm tiếu. Lâu ngày, chuyện đến tai Vua Tự-Đức,
Vua sai người theo dõi, tìm hiểu hư thực. Vốn cũng
là vua hiếu nên khi biết hoàn cảnh của thiền sư, vua
rất quý kính, cung cấp lương thực cho Sư nuôi mẹ,
và cho tu bổ An Dưỡng Am rồi ban biểu ngữ "Sắc
Tứ Từ Hiếu Tự". Kể từ đó, An-Dưỡng-Am trở thành
chùa Từ Hiếu lưu danh đến ngày nay.
Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, có hai việc làm
cho phàm phu được công đức lớn, được quả báo
lớn, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, đó là phụng sự
cha và phụng sự mẹ. Phụng sự cha mẹ được công
đức lớn, được quả báo lớn như cúng dường cho vị
Bồ Tát chỉ còn một đời nữa là thành Phật. Vì vậy,
các thầy phải luôn luôn ghi nhớ mà hiếu thuận
phụng sự cha mẹ”.
Chữ hiếu nay, nhìn nhận đôi điều..
Khi những cơn nắng dâng oi bức của sa mạc
triều khô mùa hè đang dạt về những đợt thịnh nộ
yếu ớt cuối cùng để làm nhịp cầu cho những hạt
mưa ngâu bắt đầu rơi, là lúc tiết trời đang ở giữa
lưng chừng của đại thử và lập thu. Khi đó cũng là lúc
sắp mãn cửu tuần an cư kiết hạ tịnh tu Tam nghiệp
thúc liễm thân tâm của hàng Tứ chúng đệ tử Phật.
Tiếp đó là bắt đầu mùa hiếu hạnh tưởng nhớ những
đấng sinh thành “Thương cha xuôi ngược giữa dòng,
mẹ yêu tất tảo gánh gồng nuôi con”, và cũng là mùa
bạt theo độ truyền thống nhân gian:
“Tiết đầu thu lập đàn giải thoát,
Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi,
Muôn nhờ đức Phật từ bi,
Giải oan cứu khổ độ về Tây Phương”.
(Văn tế thập loại chúng sanh- Nguyễn Du)
Chữ hiếu ở mỗi thời khác nhau, do sự khác
biệt ý thức hệ và hành trạng xã hội luôn đặt sự nhận
thức khác nhau về bổn phận trách nhiệm của người
con phải hành xử như thế nào cho trọn tình hiếu
nghĩa với cha mẹ, trong quan hệ với tình anh em,
đồng bào, tổ quốc.
Chính vậy, trong buổi giao thời chữ hiếu rất hệ
trọng. Ngày nay kỹ nghệ thông tin bùng nổ như thác
lũ, chúng ta tiếp nhận được rất nhiều nguồn thông
tin: internet, truyền hình, báo, di động. Trong dòng
thác đó, tốt có, xấu có... sự thông tin qua lại trong gia
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đình từ đó ngày một giảm dần, con cái ít nhận thông
tin từ cha mẹ, lơ là hiếu đạo, tình cảm xa cách.
Người ta dự báo rằng, hiện tại cũng như
tương lai, thân tướng con người sẽ như que diêm,
nhưng bộ não sẽ phải phì đại như trái bóng vì nạp
lượng thông tin quá lớn. Bởi vì mặt trái của nó, chỉ
có thức ăn là lượng thông tin nhưng đầy dẫy những
con virus, kết nối cuộc sống trên cộng đồng mạng và
tìm quên trong thế giới ảo, xa rời đời sống thực tại,
xa rời cội nguồn văn hóa tâm linh truyền thống.
Chính đó làm trật tự xã hội đảo lộn, cha mẹ ít có
điều kiện gần gũi, chữ hiếu bị lãng quên.
Cuộc sống hối hả, tình người hời hợt, con
người đua đòi, háo danh, lắm lúc quên đi tình cảm
thiêng liêng nhất là gia đình, quên rằng mình chỉ có
duy nhất một người cha và một người mẹ trên đời.
Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, không dễ gì tìm
thấy một chúng sanh chưa từng là cha, là mẹ, là
anh, là chị, là con trai, là con gái của các Thầy trong
bước đường dài của sự tái sanh”. (Tương Ưng Bộ
Kinh II).

Gia đình, gồm có cha, mẹ, anh, em v.v... vốn
là nơi kết nối ân tình, là mầm móng yêu thương và
phát triển nhân cách, là nơi chốn bình yên mỗi khi ta
tìm về thì nay ta đã vô tình quên lối. Từ đó mới xảy
ra nhiều những sự việc đau lòng cho xã hội.
Chuyện bao đời nước vẫn chảy xuôi chứ
chẳng bao giờ chảy ngược. Cha mẹ khổ nhọc
sớm hôm tần tảo nuôi con ăn học thành tài, làm
ông này, bà nọ... là chuyện thường, nhưng khi con
thành tài chăm sóc lại cha mẹ thật là hiếm, thậm
chí con cái làm phiền lòng cha mẹ. có kẻ nghịch tử
còn đánh cha chửi mẹ, chuyện đó không phải ít
trên các báo hằng ngày.
Một người con có hiếu, sẽ biết phải làm gì để
cha mẹ vui lòng, ngược lại bổn phận người làm cha
mẹ cũng phải biết làm sao để cho con nên người.
Khi con cái không cần biết cha mẹ thích gì, cần gì...
vì cái gọi là tổ ấm hạnh phúc riêng tư mà quên bẵng
đi cha mẹ mình, tới tháng dấm dúi vào tay cha mẹ
vài đồng như một cái máy gọi là xong trách
nhiệm, cho đến khi cha mẹ qua đời thì làm tang ma
thật lớn, sự hiếu thuận tưởng chừng đã muộn
nhưng không là chuyện hiếm thời nay.
Nhớ câu chuyện “Đôi mắt người mẹ” đọc được
trên mạng: “Có một người lúc nào cũng căm ghét mẹ
mình, vì bà nghèo, xấu, lam lũ và chỉ có một con mắt.
Người con này học hành chăm chỉ nên được du học,
thành đạt và có vợ con, thỉnh thoảng anh ta gởi tiền
về và mua căn nhà nhỏ cho bà, rồi tự nhủ đã làm tròn
bổn phận, cắt đứt mọi liên lạc với bà.
Ngày kia có một bà già lam lũ đến trước cửa
nhà anh ta, làm mấy đứa con anh ta hoảng sợ, anh
ra quát “Hồi nhỏ, bà đã làm cho con bị chúng bạn
trêu chọc nhục nhã, bây giờ bà còn định phá hỏng
cuộc sống của con hay sao”? bà nói xin lỗi vì tôi
nhầm địa chỉ và lặng lẽ đi.
Rồi bà qua đời trong hiu quạnh không ai hay
biết, bà để lại một lá thư cho người con trai.
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"Con yêu quý! Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con.
Mẹ xin lỗi và ân hận về việc đã làm cho con xấu hổ và
các cháu sợ hãi. Con biết không hồi con còn nhỏ, con
bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt, nên mẹ đã cho
con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ
có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa
bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì
con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ
đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế
giới mới bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ...
Mẹ yêu con lắm....”
Đọc xong câu chuyện lại nhớ hai câu thơ trong
bài thơ “Mắt buồn” của Bùi Giáng, “Bây giờ riêng đối
diện tôi, còn hai con mắt một con khóc người”, khóc
đây xin khóc cho đôi mắt người mẹ với hạnh vô úy
thí của vị Bồ-tát, đã cho người con nhìn thấy thế giới
bằng đôi mắt của mình, nhưng người con kia lại vô
minh như “Gã Cùng Tử” trong kinh Pháp Hoa. “Thủ
khoa đỗ đạt trạng nguyên, khôn mình mà vẫn là
người Ngu si”.
Nhưng cũng không hiếm chuyện những người
mẹ trẻ thời nay nhẫn tâm vứt máu mủ ruột rà của
mình vào những hầm rác, hố xí, bồn cầu… với
những tội ác được biện minh bằng sự lầm lỡ, ích kỷ
mà ngay cả những con vật cũng chưa thấy có hành
động tương tự.
Điển hình như mới đây, một người mẹ 21 tuổi
bỏ đứa con sơ sinh của mình xuống kênh trên báo
vnexpress ngày 11/7, rồi tạo hiện trường giả như
một vụ bắt cóc con. Theo đó, người phụ nữ đã lẳng
lặng đem con trai 11 ngày tuổi bỏ xuống mương
nước cách nhà khoảng 100 m. Sau đó, cô ta vào
nhà tự lấy vải bịt miệng, trói chân tay của mình lại và
la lên cho người nhà biết. Đó là một tội ác, là tội giết
người, rất đáng lên án.
Thời mà thước đo giá trị bị lệch về phía thực
phẩm thay vì nhân phẩm, lương thực thay vì lương
tâm, là bởi xã hội không trang bị được cho người
dân ý thức trách nhiệm về việc gìn giữ và phát huy
đạo đức tâm linh nguồn cội, phạm vi của chữ hiếu
thay vì phải được hiểu rộng theo chuẩn mở rộng thì
bị thu hẹp lại trong phạm vi gia đình, nên khi sự vẹn
toàn của lãnh thổ đang hiểm nguy, đồng bào bị ‘tàu
lạ’ tấn công cướp của nhưng ít được ai lưu tâm.
Ngưỡng cửa vào đời đã mở nhưng chiếc cầu
nối giữa quá khứ và hiện tại chưa được xây dựng,
người thanh niên thiếu một thanh gươm trí tuệ và
tình thương yêu đồng loại, sự nhường nhịn đủ lớn,
nên khi ra đường một cú va quẹt xe rất nhỏ nhưng
lại xảy ra án mạng.
Rồi một người thanh niên chẳng may bị cướp
giật rớt túi tiền, người đi đường lương thiện thấy
vậy, thay vì giúp đỡ người gặp nạn, nhưng lại chọn
cách biến mình thành kẻ cướp mạt hạng, nhảy vào
tranh dành những đồng tiền rơi rải vô tội của người
bị nạn, không thua gì tên đạo tặc. Nhớ trận sóng
thần ở Nhật, có tượng Phật bị sóng đánh nằm đìu
hiu trong đống đổ nát, một vị sư Nhật khi được hỏi
sao thầy không thỉnh Phật về thờ cho trang nghiêm.

Sư đáp, cũng xót lắm nhưng đó không phải là của
mình, hay như bài học về sự nhường nhịn của cậu
bé Ashima 9 tuổi... bởi vì người dân Nhật hiểu rất rõ
về hiếu đạo của mình, hiểu rõ ‘Tứ ân’ trong Phật
giáo.
Đạo hiếu của người Việt từ xưa có nét đặc thù
riêng được đề cập trong Lục Độ Tập Kinh, hiếu đâu
phải chỉ thương cha thương mẹ là đã làm tròn hiếu
đạo của một con người, mà còn phải "Giúp nghèo
cứu thiếu, thương nuôi quần sinh, là đứng đầu của
hạnh ’’[5]. (Lục độ tập kinh 2), từ đó hiểu rõ hơn đạo
hiếu của Việt Nam: “Tôi ở đời lâu năm, tuy thấy Nho
sĩ tích đức làm lành, há có ai như đệ tử Phật quên
mình cứu người, âm thầm mà không nêu danh” (Lục
độ tập kinh 5).
“Người Việt [6] phải xác định mình có một nền
văn hóa, một nền đạo đức cần phải bảo vệ, nếu
không nối dõi được thì dân tộc không thể tồn tại với
tư cách là một dân tộc được. Xuất phát từ quan
điểm nối dõi như thế, người Việt không đi đến một
chủ nghĩa nối dõi cực đoan, như sự nối dõi về mặt
sinh vật học của chủ nghĩa ưu sinh (eugenics) hiện
đại, gây tác hại và tốn bao sinh mạng đối với những
dân tộc khác, như hành động xâm lấn đất đai, biển
đảo từ xưa cũng như gần đây của Trung Quốc. Bảo
vệ nền văn hóa của mình, bảo vệ lối sống (hạnh)
của mình, đó chính là đạo hiếu của Việt Nam’’.
Cuộc sống bộn bề vốn kèm theo sự xung đột
giữa chuẩn mực mới và cũ, ở đó bóng đêm luôn rình
rập, trong trạng huống này duy chỉ có ánh sáng là đủ
quyền năng, muốn vậy phải có đủ trí tuệ để tìm ra
cách hành xử khôn ngoan, để giải thoát ta ra khỏi
bóng tối mê mờ, vừa không bị cuốn theo ma lực hào
nhoáng của tiền tài, danh vọng... [ngũ dục], vừa giữ
được đạo làm con, vừa giữ được hạnh phúc gia
đình và sự thịnh vượng xã hội... ánh sáng đó mà
nhà Phật gọi là Trung đạo, hay khái niệm Balance
trong kinh tế.
Đạo Phật ra đời hơn hai ngàn năm, những gì
mà Phật dạy không ngoài mục đích giúp xác lập trật
tự bình đẳng và sự bình an cho xã hội loài người
trên con đường đoạn tận khổ đau, trong đó đạo hiếu
là căn bản.
Ngày nay thế giới loài người phải chăng là một
chuỗi suy vong các giá trị, những điều tốt đẹp thuở
ban đầu dường như về sau suy yếu dần, nhưng
chắc chắn một điều rằng, trong khu rừng rậm rạp u
tối kia đâu chỉ có mỗi loài hoa độc, mà ở đó vẫn có
những đóa hoa như đẹp lan rừng nên Phật mới dạy
chúng ta phương cách để vào đó tìm kiếm.
Huệ Lưu
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dịch giả Thích Giác Nghiên
(tiếp theo)
1.3 - TỘI CẢN TRỞ NGƯỜI XUẤT GIA
ông đức của người xuất gia lớn như vậy nên
cản trở người xuất gia thì tội lỗi và quả báo
cũng vô lượng vô biên.
KINH XUẤT GIA CÔNG ĐỨC có nói:
Nếu có người nào dùng các hình thức như lưu
giữ, cản trở, ngăn che người xuất gia thì hạng người
đó tức đoạn giống Phật, cái ác đầy người, lớn như
đại hải, hiện tại thì mắc bệnh cơ thể thối rữa, sau khi
chết đọa vào địa ngục tối tăm, không có kỳ hạn nào
mà ra khỏi được.
Thật là đáng sợ! Có một số tín đồ Phật tử
tham nhiễm, say đắm ngũ dục thế gian không có
một chút mảy may nào tâm niệm cầu mong xuất thế,
mỗi khi nhìn thấy người muốn xuất gia liền nói một
số đạo lý thế tục, nào là ở tại gia cũng có thể tu
hành, không nhất thiết phải xuất gia v.v... làm ảnh
hưởng đến người có tâm chí xuất gia. Người mà nói
ra những lời nói này, sao không nghĩ mà xem, bản
thân mình vô tình đã làm trở ngại người xuất gia,
sau này ắt chịu quả báo.
Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một đoạn
trong KINH PHÓ PHÁP TẠNG, Đức Phật có kể:
A-La-Hán - Xà Dạ Đa khi còn tại thế, một hôm
cùng với các vị đệ tử đi vào một tòa thành để khất
thực. Trên đường đi, Ngài nhìn thấy một con chim
đậu trên cành cây. Xà Dạ Đa liền mỉm cười. Các đệ
tử thấy vậy liền hỏi:
- Vì nhân duyên gì khiến Sư phụ khi nhìn thấy
con chim kia lại mỉm cười vậy?
Xà Dạ Đa liền nói:
- Ta nghĩ về thuở quá khứ chín mươi hai kiếp
trước, có một Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như
Lai. Khi đó, Ta sinh ra làm con của một gia đình kia,
lớn lên Ta có chí nguyện xuất gia, hy vọng rằng sau
khi xuất gia tu hành sẽ chứng được quả vị A La Hán
giác ngộ, giải thoát. Nhưng cha mẹ của Ta không
đồng ý, cưỡng ép Ta lấy vợ rồi mới cho Ta xuất gia.
Sau khi lấy vợ xong, Ta lại yêu cầu cha mẹ cho xuất
gia, nhưng cha mẹ Ta vẫn không đồng ý mà nói với
Ta rằng: chỉ cần Ta sinh cho họ một đứa cháu trai thì
họ sẽ cho Ta xuất gia. Lúc đó, Ta thật sự không còn
cách nào, đành để vợ ta sinh con. Đợi đến khi con ta
sáu tuổi, ta lại có ý nguyện xuất gia. Thật không ngờ
cha mẹ bảo với con Ta ôm chân ta, vừa ôm vừa
khóc mà nói rằng: Cha ơi! Nếu cha bỏ con mà xuất
gia thì ai là người nuôi nấng chăm sóc, dưỡng dục
con? Trừ khi cha hảy giết con rồi sau đó hảy xuất
gia!
Nhìn thấy con mình than khóc như vậy, mối
thâm tình máu mủ ruột thịt cha con trào dâng trong
tim Ta, Ta liền nói với con rằng:
Thôi được! thôi được! Vì con thương yêu, cha
từ bỏ ý nguyện xuất gia.
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Kết quả, người con trai của Ta từ khi đó trải
qua chín mươi mốt kiếp luân hồi sáu ngả, sống đi
chết lại. Hôm nay, Ta dùng thiên nhãn quán xét con
chim này, biết đó chính là đứa con trai của Ta chín
mươi mốt kiếp về trước. Lòng ta thương sót lũ chúng
sinh quá ngu si, chịu khổ triền miên trong đường
sinh tử. Rất may bản thân Ta được xuất gia, giải
thoát khổ đau phiền não, vì thế mà Ta mới mỉm cười
vậy.
Qua đó, chúng ta có thể hiểu, nếu mà có
người nào làm trở ngại người xuất gia thì người đó
phải chịu báo ứng mọi nỗi thống khổ trên các nẻo
ác, khó ngày ra khỏi, không biết lúc nào mới được
giải thoát. Đợi đến khi chịu hết tội rồi, nếu được sinh
làm thân người thì khi mới sinh ra liền bị mù mắt.
Vì thế mà người có trí tuệ nhìn thấy hay biết
được người nào muốn xuất gia thì nên nỗ lực giúp
đỡ, tác thành cho họ xuất gia, không nên cản trở,
gây mọi phiền hà khó khăn.
1.3.1 - ĐIỀU NGHI KHÓ THỨ NHẤT
Xuất gia tuy là có công đức lớn như vậy
nhưng mà không phải tín đồ Phật giáo nào cũng đều
có tâm mong cầu chí hướng xuất gia, trừ một bộ
phận nhỏ có lý do chính đáng không thể xuất gia
được còn phần nhiều là tham đắm ngũ dục thế gian,
lục căn rong ruổi chạy theo thanh sắc như con ngựa
vậy. Hay còn một số người trong lòng không dứt trừ
được lòng thương vợ, yêu con, họ bị ngũ dục thế
gian nhấn chìm tâm xuất thế, chẳng có mảy may chí
hướng xuất ni thoát mọi thống khổ, bức bách triền
miên, chỉ đành thuận theo, phó mặc cho bánh xe
luân hồi xoay chuyển, trôi nỗi lặn ngụp trong biển
sinh tử, lấy khổ làm vui, nhô lên chìm xuống, không
biết ngày nào ra khỏi.
Nếu không như vậy, phần nhiều tín đồ Phật
giáo không có tâm niệm muốn xuất thế gian thì cũng
là người không có chính tín Phật Pháp, lòng chưa
thâm nhập giáo lý Phật Đà, chẳng nhận biết được
cái khổ thế gian mà không biết rằng hết thảy vạn
pháp đều là vô thường, khổ không vô ngã. Do đó, họ
tự nhiên không có tâm cầu giải thoát. Ngược lại, nếu
là người chính tín Phật Pháp mà không có tâm niệm
xuất thế thì thật đáng cười hay sao? Kì quặc quá
vậy!
Ngoại trừ các việc trên thì những việc có liên
quan đến những ưu lo của người xuất gia đều có thể
giải quyết được.
Ví dụ: Người thế gian phản đối người xuất gia.
Họ nói: nếu mà mọi người đều xuất gia, không có ai
cấy cày gặt hái, không có người buôn bán lưu thông,
vận chuyển hàng hóa thì trong đời sống sinh hoạt
của chúng ta làm gì có những nhu cầu đồ dùng,
phẩm vật v.v... những thứ đó từ đâu mà đến được ?
Khi mới nghe thì thấy lời nói kia rất có lý, kì thực thì
nó không thể thành lý do chính đáng được.
Trong KINH CA DIẾP, Đức Phật có nói:
Này Đại Vương! Thái tử khi nghe được công
đức thậm thâm của việc xuất gia liền khởi tâm muốn
xuất gia. Cùng lúc đó, bốn châu thiên hạ không có
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một chúng sinh nào là người tại gia, họ đều cùng
nhau phát tâm nguyện cầu xuất gia. Tất cả chúng
sinh khi xuất gia đều không cần cấy cày mà trời tự
nhiên sinh ra các loài ngũ cốc, cây cối tự nhiên sinh
ra quần áo, tất cả chư thiên đều cung cấp cúng
dường cho các thứ cần dùng.
Vật chất dùng cho con người, tuy là bần cùng
hay giàu có đều do phúc báo của mỗi người mà
chiêu cảm. Công đức của người xuất gia rộng lớn
thâm sâu là nhờ phúc đức của người tại gia cảm
ứng thì tự nhiên người xuất gia đầy đủ các thứ cần
dùng, những nhu cầu của họ trong đời sống tu hành
không hề thiếu thốn.
Trong KINH PHẬT TẠNG, Đức Phật dặn dò
chúng đệ tử xuất gia không nên lo sợ thiếu cơm ăn
áo mặc. Ngài nói:
Các con nên nhất tâm làm việc Đạo, tùy thuận
theo các pháp mà làm, không nên lo nghĩ về cơm
ăn, áo mặc. Nếu thật sự các con có nhu cầu thì
trong tướng Bạch Hào của đức Như Lai sẽ hóa hiện
ra hết thảy các thứ cần dùng để cúng dường chúng
đệ tử xuất gia ở đời mạt pháp.
Vì thế, người có tâm xuất gia, thực tế không
cần lo lắng sau khi xuất gia không có cái ăn, cái
mặc, chỉ cần một lòng hướng đạo thì tự nhiên có các
Hộ Pháp gia trì ủng hộ và bảo vệ người đó. Lòng từ
bi và phúc đức của Phật không bao giờ từ bỏ chúng
đệ tử của mình.
1.3.2 - ĐIỀU NGHI KHÓ THỨ HAI
Lại nữa trong tín đồ Phật giáo có lưu truyền
một số quan niệm tưởng là đúng mà không biết rằng
đó là những quan niệm sai trái vậy.
Ví dụ :
Nếu có một vị nào đó muốn xuất gia thì có
người đối với vị muốn xuất gia đó mà nói rằng : Xuất
gia là rất tốt. Nhưng xuất gia phải tu hành, nghiêm trì
giới luật, không được phạm giới, không được phá
giới. Nếu không như thế thì của đàn na thí chủ bố thí
cho ăn khó mà tiêu lắm! Người xưa lại có câu: Đời
nay không liễu đạo, mặc lông đội sừng hoàn. Có
nghĩa là: Đời nay xuất gia, mà không được đạo giải
thoát thì kiếp sau phải đầu thai làm thân trâu ngựa
mà đền hoàn vậy. Lời nói đó nghe như muốn nói
người xuất gia thật không dễ dàng, đơn giản chút
nào. Xuất gia, nếu mà tu hành không có thành tựu
thì đời sau đọa vào ác đạo để mà trả nợ.
Kết quả của câu nói đó là thế nào? Có người
tâm muốn xuất gia, khi nghe người nói như vậy, lòng
tin liền sinh ra nghi hoặc, ý chí lung lay, tâm do dự
khởi lên, không tự mình quyết định được là nên hay
không nên xuất gia?
Kì thực, xuất gia thật đáng sợ như vậy sao?
Lời nói trên phải chăng là nói phóng đại
chăng? Bậc cổ đức tuy nói rằng: Đời nay không liễu
đạo, mặc lông đội sừng hoàn trả nhưng đó là những
lời lẽ khích lệ, động viên người xuất gia chăm chỉ
tinh tiến tu hành, đừng nên trể nải. Đó chỉ là những
lời nói phương tiện, tuyệt đối không phải sự thật.
Một số tín đồ Phật Giáo không hiểu dụng ý người

xưa hay cố tình không hiểu, lấy lông ngỗng làm tên
bắn, tự lừa mình, lại đi dối người vậy?
Chúng ta nếu không ngại thì hãy trực tiếp lấy
trong Tạng Kinh ra mà xem, Đức Phật dạy chúng đệ
tử của Ngài nên có cách nhìn đối với người xuất gia
như thế nào?
Trong ĐẠI CHÍ ĐỘ LUẬN, Bồ Tát Long Thọ có
nói: Người mà nương theo Phật Pháp để xuất gia tuy
phá giới cũng có khả năng đọa lạc nhưng đợi tới khi
tội báo chịu hết cuối cùng cũng đều chứng được quả
vị giải thoát.
Câu chuyện sau đây, đủ để minh chứng điều
Đức Phật dạy:
Khi Đức Phật còn tại thế, trong chúng đệ tử
của Phật có một vị Tỳ kheo ni tên Liên Hoa Sắc
chứng được sáu phép thần thông trở thành bậc A La
Hán giải thoát. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc thường ở
trước mặt người tại gia và các cư sĩ nữ tán thán việc
xuất gia. Thầy nói với các phụ nữ rằng:
- Này các chị em! Mọi người có thể đến chỗ ta
để xuất gia.
Các chị em liền nói rằng:
- Chúng tôi còn trẻ trung, hình dáng đoan
trang, diễm lệ, xuất gia thì phải trì giới mà chúng tôi
không có khả năng trì giới, có thể phạm giới, phá
giới, làm sao mà dám xuất gia được?
Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc liền nói rằng:
- Phá giới thì cứ phá, chỉ cần chị em xuất gia
không cần phải nghĩ nhiều.
Các chị em liền nói:
- Sao Thầy lại có thể nói như vậy? Nếu mà
phá giới thì phải đọa xuống địa ngục chịu khổ. Vì thế
làm sao dám phá giới được?
Tỳ Kheo ni Liên Hoa Sắc liền nói:
- Nếu đọa địa ngục thì cứ để cho nó đọa.
Các chị em liền ôm nhau cười nói rằng:
- Não của Thầy phải chăng là có vấn đề? Nếu
đọa địa ngục thì phải chịu sự khổ đau cùng tột làm
sao chúng tôi dám đọa vào địa ngục được? Chúng
tôi sợ lắm!
Tỳ Kheo ni Liên Hoa Sắc liền nói:
- Ta nhớ về đời quá khứ có một kiếp Ta từng
là người con gái xướng hát diễn kịch để kiếm sống
cho qua ngày. Tùy theo từng nhân vật của mỗi vai
diễn không giống nhau mà mặc các loại y phục khác
nhau. Ta cũng từng mặc qua y phục của Tỳ kheo ni
để diễn kịch. Do nhân duyên đó, khi ta được gặp
đức Phật Ca Diếp liền theo Phật xuất gia, làm Tỳ
Kheo ni. Nhưng lúc đó, Ta tự cảm thấy dung mạo
của Ta so với người khác đoan trang, diễm lệ hơn
nhiều, liền sinh lòng kiêu mạn, không cẩn trọng tu trì
giới luật, phá đi giới căn bản của người xuất gia. Kết
quả là sau khi mệnh chung liền bị đọa vào địa ngục,
chịu hết tất cả các hình thức khổ cực. Đợi khi chịu
hết tội báo trong địa ngục, cho đến đời này sinh ra
được làm thân người, khi nhân duyên thành thục
đến chỗ đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó là vì
do nhân duyên của Ta đã gieo trồng từ kiếp trước
nên khi gặp Phật Ta liền theo Phật, phát nguyện

xuất gia, chứng được quả vị vô lậu giải thoát trở
thành A La Hán.
Vì thế, Ta mới nói với mọi người là nên xuất
gia, không phải lo sợ xuất gia mà phạm giới, phá
giới. Nếu không may phá đi giới thể của người xuất
gia, tuy nhiên là phải đọa lạc, chịu mọi nỗi thống khổ
nhưng các vị hãy xem, Ta chính là một ví dụ để các
vị coi vậy. Tuy là phá giới, bị đọa lạc nhưng một khi
chịu hết tội khổ trong địa ngục được sinh ra làm
người vẫn có thể chứng được quả vị A La Hán, giải
thoát sinh tử, đoạn trừ hết tất cả phiền não, không
còn bị luân hồi sáu ngả. Nếu như lúc đó, nếu ta sợ
xuất gia mà phạm giới, sợ đọa lạc vào nơi ác đạo
không dám xuất gia thì đã chẳng có ngày hôm nay
trở thành một Tỳ Kheo ni Liên Hoa Sắc chứng được
quả vị vô lậu giải thoát.
Qua lời của Tỳ Kheo ni Liên Hoa Sắc đủ cho
chúng ta nhận biết được lợi ích của việc xuất gia tu
hành. Đối với người có tâm muốn xuất gia mà lo
lắng sau khi xuất gia tu hành tu không tốt, trì giới
không nghiêm, đối với những người do dự, không
quyết định được nên hay không nên xuất gia thì câu
chuyện trên đủ để cho họ nương theo học hỏi.
Nhân đây có thể nói rằng: nếu hiểu một cách
sâu xa, không kể là sau khi xuất gia thể nào đi nữa
thì xuất gia vẫn có ích cho bản thân. Như vậy thì
chúng ta còn do dự gì nữa!
Đương nhiên cũng không thể nói, sau khi xuất
gia thì không cần lo lắng sẽ phá giới và có thể bị đọa
vào địa ngục mà nên hiểu rằng: nếu chẳng may, sau
khi xuất gia mà phạm giới và bị đọa vào địa ngục,
chịu các nỗi thống khổ thì cái công dụng của việc
xuất gia vẫn còn tồn tại. Cũng ví như Thầy Tỳ Kheo
ni Liên Hoa Sắc.
Công dụng của việc xuất gia lớn lao như vậy
nên không thể nói do phạm giới mà mất hết những
lợi ích. Cho nên, Đức Phật có nhiều phương tiện tùy
duyên cho người xuất gia.
Ví dụ:
Một hôm đức Phật ngụ tại tịnh xá Kỳ Hoàn, có
một người Bà La Môn uống rượu say đi đến chỗ
Phật, ngước mắt lờ đờ nhìn Phật mà nói với đức
Phật rằng: - Con muốn xuất gia làm Tỳ Kheo.
Đức Phật liền gọi Ngài A Nan vì người Bà La
Môn say kia mà thế độ, lại cho mặc pháp phục của
người tu sĩ.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ, người Bà La Môn
tỉnh rượu, sờ lên thấy cái đầu trọc của mình, thân thì
khoác pháp phục trở thành một người xuất gia.
Người Bà La Môn giật nảy mình, nhảy một cái, lập
tức cởi bỏ pháp phục chạy mất tăm.
Chúng đệ tử của Phật liền sinh lòng nghi ngờ
và nói với nhau:
Đức Thế Tôn! Sao Ngài lại có thể làm việc một
cách vội vã như vậy? Một người uống rượu say
muốn xuất gia liền cho người ta lập tức xuất gia. Sau
khi anh ta tỉnh, liền chạy mất rồi! Chúng ta phải đi
bạch Phật mới được.
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Họ liền đến thỉnh giáo đức Phật và bạch Phật
rằng: - Lạy đức Thế Tôn ! Vì nhân duyên gì mà Ngài
lại cho một Bà La Môn uống rượu say xuất gia vậy?
Đức Phật liền nói rằng: Các con hãy lắng
nghe: Người Bà La Môn nầy trong vô lượng kiếp về
đời quá khứ chưa từng có một chút mảy may tâm
niệm xuất gia. Thật là khó! Ngày hôm nay, khi anh ta
uống rượu say liền khởi tâm muốn xuất gia. Vì thế
mà Ta lập tức thế độ và giúp anh ta xuất gia, gieo
trồng hạt nhân xuất thế. Nhờ có nhân lành của lần
xuất gia nầy thì sau này, khi nhân duyên thành thục,
anh ta lại xuất gia cho đến ngày chứng quả vị.
Mới nghe qua thì thấy việc làm của đức Phật
có vẽ rất vội vàng, nhưng thực ra nó ẩn chứa dụng ý
sâu xa của Ngài. Chỉ cần một lần xuất gia là trồng
được hạt nhân giải thoát. Nếu không xuất gia, không
có tâm niệm xuất trần thì con đường giải thoát xa
vời, không biết đến ngày nào mới thoát khỏi sinh tử
luân hồi.
Công đức xuất gia thật là to lớn. Nếu có ý chí
giải thoát sự khổ, không muốn lưu lạc trong ba cõi
sáu ngả, lặn hụp trong biển sinh tử luân hồi thì làm
sao lại không xuất gia? Còn do dự gì nữa?
(còn tiếp)

ĐÊM SÁNG TRĂNG SAO
Cư sĩ Thoại Hoa
Đêm nay trăng sáng tỏ trên cao,
Màn đêm lắp lánh ánh ngàn sao,
Lưng trời, mây bạc bay lãng đãng,
Nhớ lời Thầy giảng dạy thuở nào…
Dưới ánh trăng, mặt nước lung linh,
Trước gió, cành cây khẻ rung rinh,
Đêm về, sương xuống, hoa ươm sắc,
Từ đâu hương thoảng, cuộn quanh mình.
Trăng sao rồi có tàn sắc không ?
Duyên sinh đang cuốn chảy theo dòng,
Bỏ đi xiềng xích, diệt vô ngã,
Cõi trần coi nhẹ, dựa mênh mông…
Tinh tấn tu, đem đạo vào đời,
Theo Ân Sư lập nguyện cao vời,
Thuyền từ đưa dẫn rời bể khổ,
Công Thầy soi đuốc tuệ sáng ngời.
Cuộc đời ảo ảnh tựa cơn mê,
Bốn phương trời, huynh đệ tựu về,
Chúng con nào quên năm tuổi Hạ,
Cùng học hành dưới bóng Bồ Đề.
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Thích Trí Siêu
(tiếp theo)
Nguyên nhân khổ đau 1
Trong Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), phần Tập
đế thường nói nguyên nhân của đau khổ là 10
phiền não căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi, thân
kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ.
Nhiều người học đạo không nhớ nổi 10 danh từ
trên, và dù có nhớ đi nữa cũng chưa chắc hiểu rõ ý
nghĩa. Qua kinh nghiệm cá nhân, tôi xin tóm tắt lại
thành một thứ cho dễ nhớ:
"Nguyên nhân của khổ đau là muốn sự vật
phải theo ý mình".
Một câu đơn giản trên bao gồm 10 phiền não
gốc.
Khi tiếp xúc cảnh trần, tâm khởi lên ưa cái
này, muốn cái kia, như muốn có nhiều tiền, muốn
giàu có, muốn nổi danh, muốn vợ đẹp, muốn quyền
hành, muốn cái này, muốn cái kia, tất cả những cái
muốn đó đều được thúc đẩy bởi tâm tham. Khi cái
muốn được thỏa mãn thì lòng tham lại tăng trưởng,
có một thì muốn hai, có hai thì muốn mười, và có
rồi thì sợ mất, phải lo lắng ôm giữ, cất giấu.
Nhưng khi những cái muốn không được thỏa
mãn thì tâm sân nổi lên, giận người này, tức người
kia, đổ lỗi người nọ. Trong tất cả phiền não thì tâm
sân là nguy hiểm nhất, vì nó đưa đến hành động
xấu ác, mắng chửi, đánh đập, mưu hại người làm
trái ý mình.
Muốn sự vật phải xảy ra theo ý mình là ngu
si, bởi vì sự vật xảy ra theo luật nhân duyên và
nhân quả. Đủ nhân và duyên thì cho ra quả, còn
thiếu nhân và duyên thì quả không trổ. Thí dụ
những người nghèo mà ham mua vé số, lô tô, đánh
đề mong trúng số làm giàu, nhưng nghèo vẫn hoàn
nghèo vì không có phước. Theo luật nhân quả,
những người mà kiếp này giàu có là nhờ đời trước
đã từng bố thí, giúp đỡ kẻ nghèo khó, nhờ phước
đức đó nên kiếp này làm ăn dễ gặp may mắn,
được quý nhân giúp đỡ. Ngoài đời thường nói
"thông minh bất năng địch nghiệp", dù tài giỏi thông
minh nhưng không có phước thì cũng nghèo mạt
rệp; hoặc "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", con
người mưu mô tài giỏi thế nào đi nữa, nhưng thành
công hay không là do trời xếp đặt, trời ở đây chính
là luật nhân quả. Điển hình như truyện Tam Quốc
xưa kia, Khổng Minh bao lần bày binh xếp trận
quyết giết cho được Tư Mã Ý, đúng lúc Tư Mã Ý
sắp bị chết cháy thì trời nổi cơn mưa lớn dập tắt
hết lửa. Trong gia đình, ai cũng muốn vợ chồng
con cái hạnh phúc, nhưng đâu biết tất cả là oan gia
hội tụ để thanh toán nợ ân oán. Đã là oan gia tìm
đến đòi nợ, trả nợ thì làm sao muốn người khác
phải thương yêu và chiều ý mình được?

Muốn sự vật phải theo ý mình cũng chính là
ngã mạn, tự cho mình là quan trọng, muốn mọi
người phải tuân chiều ý mình. Trong gia đình, vợ
muốn nhẫn hột xoàn mà chồng chỉ mua cho nhẫn
vàng thì buồn giận; chồng muốn đi du lịch mà vợ
chỉ thích đi mua sắm thì không vui. Ai cũng muốn
người kia phải theo ý của mình. Đi vào đám đông
thì muốn mọi người để ý tới mình, vào chùa thì ăn
mặc sang trọng, trang sức lộng lẫy để mọi người
chú ý, thế là cảm thấy vui sướng hãnh diện. Trong
buổi ăn uống, nhậu nhẹt thì lớn miệng dành nói,
không cho người khác nói, lỡ ai nói trái ý thì nổi sân
chửi bới, ấu đả.
Khi sự vật không xảy ra theo ý mình thì tâm
nghi dễ phát sinh. Thí dụ người vợ muốn chồng
phải đi làm về đúng giờ, nhưng lỡ chồng đi làm về
trễ thì vợ khởi tâm nghi là chồng ngoại tình. Hoặc
vợ muốn chồng phải đưa đi nghỉ mát, nhưng chồng
bận việc không đi được thì vợ nghi là chồng hết
thương mình, v.v...
Muốn sự vật phải theo ý mình và mình ở đây
là ai? Đó chẳng phải cái thân này là gì? Vì chấp
cái thân này là Ta, là mình, (thân kiến), nên thân
này muốn cái gì thì phải chiều theo ý nó. Nó đòi ăn
thịt uống rượu mà trong nhà chỉ có rau cải và nước
lã thì nổi sân lên, đập bàn đập ghế, la hét vợ con.
Vì cho cái thân này là Ta nên phải đi sửa sắc đẹp,
không muốn nó già.
Biên kiến là chấp vào cái thấy một chiều, còn
gọi là thành kiến. Khi muốn sự vật phải xảy ra theo
ý mình tức là không muốn sự vật xảy ra theo ý
người khác, đó chính là biên kiến1.
Tà kiến là chấp chặt những quan niệm sai
lầm, trái với đạo đức, trái với luật nhân quả. Cứ
muốn sự vật phải xảy ra theo ý mình, đó là không
hiểu luật nhân duyên, nhân quả như đã nói ở trên,
và như vậy chính là một loại tà kiến.
Kiến thủ là chấp chặt ý kiến, quan niệm của
mình. Ai cũng có quyền có ý kiến và khi mình biết
tôn trọng ý kiến của người khác thì không phải là
kiến thủ. Kiến thủ ở đây là khư khư bám chặt vào ý
kiến của mình là đúng và ép buộc người khác phải
theo. Dù ý kiến của mình đúng và hay nhưng ép
buộc kẻ khác tuân theo thì đó là kiến thủ. Từ kiến
thủ đi tới độc tài chẳng bao xa. Thí dụ những
người tu Tịnh Độ hoặc tu Thiền quá khích, muốn
xiển dương pháp môn của mình là hay, là đúng, rồi
dèm pha pháp môn khác, muốn gia đình bạn bè
phải tu theo pháp môn của mình, đây cũng là một
loại kiến thủ.
Giới cấm thủ là chấp vào những giới cấm kỳ
lạ, như không nhận sự tiếp máu khi bịnh hay giải
phẫu, không được cưới hỏi người ngoại đạo, phải
tiêu diệt người ngoại đạo, v.v... Bám chặt vào
những giới luật kỳ lạ như vậy mà còn bắt thân
thuộc, bè bạn phải theo lý của mình, có người hiểu
1

Ở đây tôi miễn bàn đến các danh từ chuyên môn như
"thường kiến", "đoạn kiến".

biết khuyên răn thì không nghe mà còn sinh ra oán
giận.
Qua sự phân tách trên, nếu bạn muốn diệt
trừ phiền não khổ đau thì cần nhớ nguyên nhân
chính là "muốn sự vật phải theo ý mình".
Có người sẽ thắc mắc, vậy thì không nên
muốn gì hết sao? Và như vậy thì làm sao sống?
Làm sao buôn bán, làm ăn, phát triển kinh tế, xã
hội, v.v...?
Để dễ hiểu, tôi cần phải thêm vào là "nhất
quyết muốn sự vật phải theo ý mình" hoặc "cứ
muốn sự vật phải theo ý mình". Sống ở đời, chúng
ta cần phải suy nghĩ tính toán, sắp xếp, dự tính
trước những điều cần làm trong tương lai, những
kế hoạch làm ăn, buôn bán, giao thiệp, v.v... Và có
quyền mong ước mọi việc xảy ra như mình mong
đợi, nhưng không nên bám chặt vào đó, nhất quyết
muốn nó phải xảy ra theo ý mình mới được. Nếu
mọi việc hanh thông và thành công thì không quá
vui mừng, tự kiêu cho là mình tài giỏi. Nếu mọi việc
thất bại, không như ý mình muốn thì nên hiểu rằng
có thể do thiếu phước, hoặc nhân duyên chưa đủ
và không buồn giận, đổ lỗi cho người khác. Xin
nhắc lại một lần nữa, sự vật xảy ra theo luật nhân
duyên và nhân quả, và ý của mình chỉ là một cái
nhân nhỏ.
Có hai loại muốn: ham muốn và mong muốn.
Ham muốn (craving) là nhất quyết muốn cho bằng
được, nếu không được thì bất mãn, bực tức, buồn
giận. Do đó ham muốn càng nhiều thì đau khổ
càng tăng. Thí dụ làm ăn thì cứ muốn phải được
nhiều tiền, nếu không được thì tính kế gian lận bất
chánh; trong gia đình thì cứ muốn vợ chồng, con
cái phải sửa đổi tánh tình theo ý mình, nếu không
thì khắc khẩu, cãi nhau suốt ngày.
Còn mong muốn hay ước muốn (wish) cũng
là muốn nhưng cường độ nhẹ và yếu hơn vì không
dám chắc sẽ được hay không. Được thì tốt mà
không được thì thôi. Làm ăn có tiền thì xài nhiều, ít
tiền thì xài ít; trong gia đình cũng muốn hoà thuận,
nhưng mỗi người mỗi tính, không thể thay đổi được
ai thì biết chấp nhận họ như vậy.
Có người thắc mắc tu là phải diệt dục, tức là
diệt trừ ham muốn, vậy ham tu, muốn tu, thích tu
hành có phải là tham không? Ham muốn có hai
loại: thiện và bất thiện. Ham muốn chạy theo ngũ
dục để thỏa mãn các giác quan, và nắm giữ làm
của mình, đây là tham dục (kamachanda), thuộc
loại bất thiện. Còn ham muốn tu hành, từ bỏ dục
lạc thế gian, kiểm soát các giác quan, thanh lọc tâm
ý, đây là ham muốn chân chính (dharmachanda),
thuộc loại thiện. Tu hành là tìm cách diệt trừ sự
ham muốn bất thiện (không làm điều ác) và tăng
trưởng ham muốn thiện (gắng làm điều lành).
Nguyên nhân khổ đau 2
"Muốn sự vật phải theo ý mình" là nguyên
nhân gây ra đau khổ khi giao tiếp, đối xử với người
xung quanh. Nhưng còn một nguyên nhân khác
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cũng gây ra đau khổ khi ở một mình và không tiếp
xúc với ai, đó là tưởng.
Tưởng là một trong năm uẩn, tức là năm
phần tử cấu tạo nên con người. Tưởng cũng là
một trong 51 tâm sở nên còn gọi là tâm sở tưởng
hay tâm tưởng. Ở đây tôi không đi sâu vào giáo lý
Duy Thức mà chỉ đơn giản nêu lên tác dụng của cái
tưởng.
Tưởng có ba loại: quá khứ, hiện tại, tương
lai.
Khi tâm nhớ đến những chuyện đã qua thì
gọi là tâm tưởng quá khứ, hay hồi tưởng. Đa số
chúng ta thường hay bị loại tâm tưởng này làm khổ
nhiều nhất. Tuần trước, tháng trước hay năm
trước có ai đó nói nặng hay mắng chửi mình thì lâu
lâu ngồi yên, những lời nói, hình ảnh này cứ trào ra,
hiện lên trong đầu và khơi dậy bao nhiêu buồn tủi,
tức giận, và ta để cho những hình ảnh này tiếp tục
dẫn ta chìm đắm trong khổ đau phiền não, không
cách nào thoát ra. Khổ thay, bình thường những
chuyện vui thì mau quên mà chuyện buồn thì nhớ
hoài. Tâm tưởng quá khứ thường làm cho người
ta buồn giận, trách móc, thù dai.
Khi tâm nghĩ đến tương lai, vẽ vời ra đủ loại
mơ ước, mong đợi thì gọi là tâm tưởng tương lai,
hay tưởng tượng. Thí dụ gia đình hạnh phúc mà
tưởng tượng một ngày nào đó người chồng hay vợ
sẽ bỏ mình, hoặc bị tai nạn chết sớm thì tự nhiên
đâm ra lo âu, sợ hãi. Tâm tưởng tương lai thường
làm cho người ta lo sợ.
Để cho dễ nhớ, bạn đọc có thể so sánh
tưởng quá khứ giống như một người thợ quay
phim, chuyên môn thu hình và âm thanh những
cảnh đã xảy ra, rồi lâu lâu đem ra chiếu lại cho bạn
xem. Còn tưởng tương lai giống như người chiếu
phim giả tưởng mà bạn đóng một vai trong đó.
Cả hai loại tưởng trên đều gây ra khổ đau,
nên trong kinh "Nhất dạ hiền giả", đức Phật mới
dạy chúng ta đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng
đến tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì
chưa đến, và hãy an trú trong hiện tại.
Tưởng quá khứ và tưởng tương lai đều là
loại tưởng sai lầm, vậy thì tưởng hiện tại có tốt hơn
không?
Chữ tưởng, tiếng Pali là sanna, Sanskrit là
samjna, có nghĩa là tri giác (perception) tức là sự
ghi nhận và nhận biết của các giác quan. Tưởng
hiện tại chính là sự ghi nhận sự vật đang xảy ra
trong hiện tại. Sự ghi nhận này có thể đúng mà
cũng có thể sai. Do đó cái tưởng hiện tại cũng có
đúng và sai. Thí dụ khi nghe người kia la hét chửi
mình mà ta ghi nhận là người kia chửi mình, đây có
thể được xem là tưởng đúng. Nhưng cũng có khi
người kia vì lãng tai nên ăn nói lớn tiếng mà ta
tưởng là họ mắng chửi hay giận dữ với ta thì đây là
tưởng sai. Vì thế nhiều khi tâm an trú trong hiện tại
nhưng do tưởng sai lầm nên vẫn sinh ra khổ đau
như thường.
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Muốn thoát khỏi khổ đau do tưởng gây ra thì
có một phương pháp, đó là tập ghi nhận sự vật
đúng như thật, còn gọi là ghi nhận sự vật như nó là
(yathabutam). Thí dụ khi nghe người kia la hét thì
ghi nhận là người kia đang la hét thay vì ghi nhận
người kia chửi mình. Khi nghe người kia ăn nói
nhỏ nhẹ thì ghi nhận là họ ăn nói nhỏ nhẹ thay vì
ghi nhận là họ dễ thương với mình.
Làm sao biết được ghi nhận kiểu nào là
đúng? Khi ghi nhận hiện tại mà tâm bình thản,
không khởi lên ưa ghét, buồn giận, ganh tị thì đó là
dấu hiệu tốt. Còn khi ghi nhận hiện tại mà tâm khởi
lên ưa ghét, buồn giận, nghi kỵ thì đó là dấu hiệu
xấu, cho biết tâm tưởng hiện tại đã bị méo mó vì
khoác lên những thành kiến. Giống như đeo mắt
kính màu mà nhìn sự vật. Khi có vọng tưởng thì
tức khắc vọng tình, cảm xúc ưa ghét, vui buồn, lo
sợ sẽ theo sau.
(còn tiếp)
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Tổ-quốc Việt-Nam
iện nay, khoảng cách không gian trong quả
địa cầu mỗi ngày đã bị thu hẹp lại do sự văn
minh tiến bộ vượt bực của con người. Ngoài
những phương tiện di chuyển tối tân mau lẹ giữa
các vùng địa lý, tin tức liên lạc viễn thông cực nhanh,
thì về nhu cầu xê dịch của con người cũng không
còn bị đóng khung ở riêng trong giới hạn của bất cứ
một quốc gia nào. Do vậy, sự kiện dưới mọi hình
thức về sự có mặt của các những người nước ngoài
trên lãnh thổ của một quốc gia nào đó, dù nhiều dù ít
thì tự nó cũng đã nói lên được về mối tương quan
trong môi trường giao lưu hòa hợp sống còn của hết
thảy mọi màu da, chủng tộc. Trường hợp của nước
Việt-Nam ta cũng vậy, sau nhiều biến cố về lịch sử
hàng thế kỷ đã trôi qua, thì bây giờ nước Việt-Nam
đã có được một cộng đồng người Việt-Nam ở nước
ngoài hiện đang sinh sống ở rải rác khắp nơi trên
toàn thế giới. Trải qua bao thế hệ của cha ông tha
phương sinh sống rời rạc ở khác nhau vùng địa lý,
người Việt-Nam ở nước ngoài bây giờ thực sự đã
có đầy đủ phương tiện để tìm đến lại với nhau, để
kết thành một mảng cộng đồng thuần nhất, để cùng
nhau sinh hoạt tương tế, tương thân, duy trì bàn sắc
văn hóa dân tộc, cá tính của giống nòi.
Tuy nhiên, hướng về tổ quốc núi sông yêu dấu
trong tim của một con người từng có ý thức trăn trở
thiết tha đến vận mệnh tương lai của quốc gia dân tộc
ở xa tận quê hương, là cả một đề tài thời sự nhạy
cảm khái quát đã nói đến trách nhiệm và bổn phận
của hầu hết kiều bào, và không phân chia từng thành
phần địa vị cá nhân trong tập thể người Việt-Nam
hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Do vậy, tinh thần
cộng đồng dân tộc và tình yêu quê hương của mỗi
con người xa xứ bây giờ đều có những suy tư thầm
kín khác nhau. Tất cả, đều muốn cất lên tiếng nói trọn
lời niềm tâm huyết, trước hết là để nhằm mục đích
đóng góp hữu hiệu vào trong mọi sinh hoạt của cộng
đồng mình. Tuy nhiên, vì do những nguyên nhân
phức tạp và yếu tố không gian cách trở cho nên mọi ý
kiến tương quan đồng thuận đều chưa đạt được tính
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khả thi hầu cùng chung ngồi lại với nhau để nối vòng
tay lớn. Dẫu sao, mẫu số chung mà người ta tìm thấy
được ở cuối dạng đường hầm là ánh lửa bừng lên
hiện ra hình ảnh quê hương ở tận phương trời xa lắc
mà trong những cơn mê ai ai cũng muốn có cơ may
lạc bước quay về.
Chính vì vậy mà nếu từ lâu cộng đồng kiều bào
từng quan niệm về hình ảnh của quê hương ta như là
chùm khế ngọt, nơi đây có bóng dáng mẹ già âu yếm
những con thơ, thì người dân ở trong làng mạc sâu
xa lại càng phải được hầu hết mọi người lưu ý đáng
yêu nhiều hơn cả. Vì họ chính là thành phần lực
lượng nông dân, tiêu biểu cho một sức sống xã hội
mà từ lâu quốc gia dựa vào để làm nền tảng. Do vậy,
cho dù xưa nay hoàn cảnh không gian quá nỗi vô
tình, mà họ luôn luôn lúc nào cũng được đánh giá coi
như là hèn mọn hoặc vô danh. Nhưng trong thực tế,
thì hình ảnh tay lấm chân bùn của họ lúc nào cũng
vẫn được coi như là những móng nền kinh tế ruộng
đồng cổ truyền hữu hiệu, cần thiết muôn đời cho sự
sinh tồn đất nước. Chính vì thế mà ngoài bổn phận
gắn bó với cộng đồng, kiều bào còn có thêm nhiều
nghĩa vụ phải đóng góp đối với quê hương, cảnh tỉnh
tinh thần yêu nước của mình một cách hết sức thật là
đứng đắn, và cũng để cho con tim mình còn có dịp
nói lên những niềm tâm sự thiết tha.
Ngoài ra, từ lâu sống ở nước ngoài thì người
ta lại càng có thêm nhiều phương tiện truyền thông
đại chúng rõ ràng để theo dõi những chuyện thịnh
suy về vận dân tuần nước của mỗi quốc gia dân tộc.
Và chân mạng của một người hùng hay của cả đế
vương nếu sinh ra đời không đúng lúc, thì chắc chắn
sẽ bị thay đổi vai trò cho kẻ khác hoặc anh minh
hơn, hoặc không toàn vẹn hơn. Vậy thì đối với lịch
sử của cộng đồng người Việt-Nam ở nước ngoài
hôm nay cũng vậy. Trước trào lưu chuyển động của
một trật tự thế giới trở mình có khả năng lôi cuốn
theo tất cả những cái gì chìm sâu dưới dòng thác
đổ, và hoàn cảnh của xã hội ngay tại nước nhà sau
ngày thống nhất cũng vậy. Tất cả đều đã bị ảnh
hưởng xáo trộn then chuyền liên hệ lẫn nhau. Trong
quá khứ, Việt-Nam quê hương yêu dấu của chúng
ta là một trong những quốc gia hiếm hoi có định
mệnh khắc nghiệt nhất trong lịch sử thế giới vì nạn
ngoại xâm ngàn năm phương Bắc, trăm năm
phương Tây. Và nay, vừa mới thống nhất được
nước nhà và hiện đang từng bước làm quen trên
đường hội nhập vào tiến trình giao lưu, hòa mình
nhập cuộc vào sân chơi quốc tế, mở bung nền kinh
tế thị trường tranh thương cùng với các đối tác năm
châu. Cùng lúc, với con số kiều bào tự nguyện về
thăm lại quê hương càng ngày càng nhiều. Đó là
một nhận xét khách quan bằng sự thật. Và sự kiện
quan trọng nầy đã thúc hối cộng đồng phải lo tìm
cách kịp thời chỉnh bị lại mọi tổ chức kết hợp hoạt
động sao cho sớm hoàn tất, và hữu hiệu để đáp ứng
nhu cầu trong tình huống mới. Tuy nhiên, người ta
cũng không nên để cho mọi yếu tố thời cơ thuận tiện
đó trở thành có tác dụng tiêu cực mà làm cho ru ngủ

Ho¢ng Pháp 123 - Xuân Quš Tœ 2013 / 21

cả tập thể cộng đồng. Ngược lại, muốn tập hợp
được sức mạnh của cộng đồng tản mác hôm nay,
người ta còn bắt buộc phải bị trả giá thêm rất nhiều
bằng tâm huyết. Trong tinh thần đó, mọi người hãy
cố gắng tìm cách hàn gắn lại mọi đổ vỡ oan cừu và
mâu thuẫn, để dành lại thời gian nỗ lực gồng gánh
cho nhau về những bước vấp ngã sẩy chân.
Đặt lại vấn đề định mệnh phát sinh ra lịch sử
đen tối làm cho số phận của cộng đồng bị long đong,
chìm lắng vào trong với màu sắc đa dạng ở từng xã
hội địa phương. Khi ấy, người ta chẳng những
không có được đủ bản năng tự vệ mà còn lại phải bị
mất thêm đi một tiềm lực quý giá tích trữ lâu ngày,
thì người ta sẽ nghĩ sao về trách nhiệm hôm nay của
mỗi cá nhân? Có thể người ta rất đau lòng một khi
nhìn thấy hoàn cảnh khắc nghiệt chi phối đã làm cho
tâm dạ của con người dễ dàng đổi trắng thay đen
trước cuộc đời ô trọc, điều mà con số đông thành
phần có ý thức đều có nhiều phản ứng. Xã hội tạm
dung nầy, đối với những ai đồng ý nói như vậy, nếu
được các khách trú thừa nhận coi như là đã có một
sự đổi đời chăng, thì đó cũng chỉ là về phần hình
thức bên ngoài của số kiếp thế nhân theo từng giai
đoạn của thời gian nổi trôi trong đục.
Chính sức sống ở tâm hồn mới lại là cứu cánh
của cuộc đời, khi người ta có dịp được nhìn qua hình
ảnh và ý nghĩa cuộc giọt sương tan.
Do vậy, người ta có bổn phận phải sớm ý thức
tự chế về lòng ham muốn, và hãy đề cao về sự công
bằng để nâng đỡ cho những phần tử mầm non có
thực tài, thiện chí, có ưu thế và thuận duyên trong
hoàn cảnh mới. Và sự thành công của tập thể trong
trường hợp nầy cũng vẫn hơn là một sự thành công
do một định mệnh sắp đặt, vì nhờ vào yếu tố bên
ngoài. Ngược lại, nếu còn có những quan niệm vô
tình mang cặp kính màu nhìn trời đất sinh voi sinh
cỏ, thì vị trí của cộng đồng người Việt-Nam ở nước
ngoài bây giờ cũng như ở mai sau sẽ rất vô cùng rời
rạc, mong manh. Và tổ quốc thân yêu của chúng ta
từ ở phương xa cũng sẽ rất đau buồn, khi nhìn thấy
còn có những đứa con của dân tộc đang đứng bên
lề lịch sử nước nhà!
Do vậy, để cho có một cái nhìn cụ thể công
bằng hơn trong quan niệm về địa vị nhân sinh trong
xã hội, mà cây thước đo lường giá trị phẩm cách
của con người là qua tư cách của mỗi cá nhân
không phân biệt tuổi đời. Vì thế mà người ta hãy can
đảm nhìn thẳng vào tấm gương chiếu hậu của đời
mình, và nhất là về hình ảnh của nề nếp sinh hoạt
con em mình suốt theo chiều dài hành trình cuộc
sống, cho dù là khi chúng đang còn ngồi trong ghế
nhà trường hay đã ra đời làm việc. Ngoài trừ số lẻ
loi, còn lại phần đông chúng rất khó gặt hái được
những gì quan trọng hơn trước những xã hội phồn
hoa, có thừa khả năng cuối lôi tất cả cùng chạy theo
những mốt sống theo nhu cầu đương đại từng ngày,
từng buổi. Sự kiện nầy xảy ra là một lẽ tất nhiên thôi,
và mặc dù cộng đồng chúng ta hôm nay tuy có thua
kém vật chất bạc tiền, địa vị giàu sang đối với người
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dân bản địa, nhưng nhất định cộng đồng của chúng
ta sẽ không thua họ về phương diện đạo nghĩa, tình
thương, vốn là những đức tính ưu việt luôn có sẵn ở
trong tâm hồn của dân ta. Do vậy, nếu biết khai thác
các khả năng sở trường sẵn có, thì mỗi thành viên
trong cộng đồng phải cố gắng thực tập yêu thương,
đoàn kết lại với nhau để hoàn trả hay vứt thải đi
những tàn tích phong hóa, ý hệ không thích hợp vốn
không phải là sản phẩm của ông cha mình. Và
người ta cũng còn phải biết cách cố gắng hành sử
tương giao tế nhị làm sao, đừng để cho còn có
những ánh mắt tủi hận, u buồn bên cạnh những
tràng cười khiếm nhã, kiêu căng, ngạo nghễ. Hơn
thế nữa, chuyện thời sự gắn bó bây giờ là việc tranh
thương mở đường đi tìm đối tác, và từ lâu ở trong
cuộc sống ngoài đời thì người ta cũng đã thực sự
bắt tay trao đổi lợi nhuận cùng nhau. Còn cộng đồng
bé nhỏ nầy, liệu người ta cần phải có thêm những
yếu tố thời gian thôi thúc con tim để đừng trễ hẹn.
Bây giờ chuyện trước mắt là tình trạng mà
người ta đang nghĩ thế nào, về cuộc sống trên đất
khách quê người. Có mấy ai bằng lòng, và có mấy ai
không bằng lòng về cuộc sống hằng ngày của
mình? Ở đây có giá trị tự do, dân chủ, bình đẳng,
nhưng về giá trị đồng đẳng thì lại vẫn còn là một ẩn
số phải tùy thuộc vấn đề. Do vậy, người ta thành
thật mang ơn chính phủ và nhân dân các quốc gia
giàu có, vì nhu cầu cần đến bàn tay lao động, cho
nên đã mở cửa tiếp đón những người di dân lao
động đến tìm việc mưu sinh. Nhưng không vì thế mà
người ta không biết phẫn nộ, đau buồn trước những
hành vi kỳ thị chủng tộc trắng trợn của những những
phần tử địa phương chủ trương cực đoan luôn luôn
gieo tai họa, và thường xuyên khủng bố tinh thần
các di dân. Bên cạnh đó, người ta lại cũng không
quên còn có cả thêm những chủ nhân ông kiểu mới
lợi dụng mướn rẻ nhân công ở các nước nghèo để
mà bóc lột trá hình. Và mặc dù không bao giờ người
ta có ý định vô lý, là khi đang sinh sống làm ăn ở xứ
người mà còn muốn đòi hỏi phải có thêm một sự giá
trị đồng đẳng về chủng tộc, nhưng thật tình người ta
cũng không muốn mình tiếp tục phải bị trả giá cho
mọi sự đau khổ tinh thần. Chính sự giày vò, ray rức
nầy mà từ lâu đã khiến cho nhiều thành viên kiều
bào phải vướng mang chứng bệnh kém lần trí thông
minh, sáng suốt. Tuy nhiên, có điều đáng nói ở đây
là đã từng có những nạn nhân không may như vậy
nhưng họ cũng chưa có đủ yếu tố thời gian để mà
tìm về lại với mái ấm cộng đồng. Người ta ước ao
rằng, rồi cũng sẽ có một ngày nào họ được bình tâm
trước hình ảnh ý nghĩa của đời người, và lúc đó,
chắc chắn sẽ không còn gì có thể ngăn cản được ý
muốn tìm nhau để cùng trao đổi tâm tư, tình cảm
đồng hương.
Trong tinh thần dân tộc đó, mọi người sẽ có
cơ hội vui vẻ, hàn huyên, để cùng nhau ôn lại hầu
hết những chuyện xưa tích cũ. Và tác phong, tư
cách của con người trong tình huống mới nầy chính
lại là những cái cắm mốc khởi điểm cho những sự

liên hệ thân hữu lâu dài, hay ngắn hạn. Vì vậy, mà
đối với những tâm hồn phục thiện, thì trái tim cởi mở
của họ lúc nào cũng chỉ biết lắng nghe theo lời nói
có ý nghĩa của những kẻ nhún nhường. Và như vậy,
nếu những ai vô tình khinh suất về tác phong, tư
cách của mình thì vô hình trung sẽ bị mang lại nhiều
hậu quả là đánh mất đi lòng thương mến của bạn
hữu đồng hương. Nhưng chúng ta nên trở về với
những nguyên nhân đầu mối, đã vô tình gây nên
định mệnh cho sự hình thành của mảng cộng đồng
người Việt-Nam ở nước ngoài. Và người ta luôn
luôn lúc nào cũng muốn tìm nhiều dịp, để làm sáng
tỏ thêm những điều khúc mắc có liên quan về lịch sử
của cộng đồng mình. Do vậy, hiện nay có mấy vấn
đề chi tiết siêu quan trọng vẫn còn có tính cách thời
sự, cần được đào sâu dưới dòng lịch sử để thử nêu
lên đặt thành nghi vấn:
Đặt vấn đề, nếu các quốc gia có dính líu đến
chiến cuộc Đông-Dương biết tôn trọng triệt để và áp
dụng thi hành nghiêm chỉnh những hiệp định trên
bàn hội nghị?
Đặt vấn đề, nếu các nhược tiểu không biết
kiên trì đấu tranh ôn hòa, bất bạo động cũng như
làm cách mạng giải phóng dân tộc, thì liệu khi ngồi
khoanh tay mà có thể giành lại được tự do, độc lập
cho chủ quyền quốc gia?
Dĩ nhiên, tiền đề trăn trở đó sẽ không làm cho
người ta cứ ngồi ngó mãi ở ngược dòng lịch sử. Trái
lại, sự trưng bày không muộn màng nầy ra là chỉ để
nhằm vào mục đích chí công vô tư, để giúp cho hầu
hết mọi người cùng nhau am hiểu tỏ tường về
trường hợp nguồn gốc điển hình của một phó sản
chiến tranh. Chính vì vậy mà nếu yêu mến cộng
đồng, thì người ta chớ nên đứng ở bên lề tập thể.
Hãy đến với nhau, thành thật lẫn nhau. Và nên dành
tình cảm cho nhau nơi góc nhỏ ở tâm hồn như để
làm lại cuộc đời trên đường xa xứ lạ cho tình bạn
trong trắng được dịp nảy sinh, cho thế hệ kế thừa
sẵn có được môi trường tốt để sớm biết ý thức về
tình dân tộc sau nầy. Hãy bỏ đi những tánh xấu đã
hấp thụ do hoàn cảnh xã hội gây ra, đừng nhìn nhau
cay đắng bằng cặp mắt vùng miền. Hãy tập thứ tha
cho tất cả, vì đồng bào mình là một trong những dân
tộc trên thế giới đã chịu đựng đau khổ quá nhiều về
bao nỗi bất hạnh triền miên.
Trong hiện tại, đối với những con người muốn
có điều kiện thuận duyên để sinh hoạt về lãnh vực
văn hóa, xã hội thì vai trò trách nhiệm của họ thật là
nặng nề. Bởi vậy, một ý nghĩ hiểu lầm, một phút giây
chểnh mảng là có thể bị lôi cuốn theo cả một hệ
thống tâm tư đi vào con đường phá sản, băng hoại
nhiệt tình vì sức mạnh của cộng đồng nầy vốn đã
mong manh. Ngay cả với người dày kinh nghiệm, thì
họ cũng phải luôn luôn cảnh giác, rút tỉa bài học qua
những tấm gương thất bại của kẻ khác để cố tránh
được mọi sai lầm có thể xảy đến cho mình. Nói
chung, trong tập thể cộng đồng người Việt-Nam ở
nước ngoài của chúng ta hôm nay cũng vậy. Muốn
ra công đóng góp xây dựng tương lai, thì ngay bây

giờ chúng ta phải lo chỉnh bị lại hàng ngũ hầu kịp
thời cứu vãn những nguy cơ có thể sẽ bị rạn nứt,
hao mòn. Trong tinh thần đó, chúng ta phải thành
tâm bỏ hẳn mọi quan niệm độc quyền chân lý để
dung hòa những tinh hoa ý kiến của cá nhân đã
được sự ủng hộ hưởng ứng của con số đông người.
Chúng ta nên nghĩ đến những ý nghĩa của sự
nghiệp tự nguyện hi sinh phục vụ phúc lợi xã hội
cộng đồng, để cố gắng bảo vệ cộng đồng hơn là vì
quyền lợi của riêng tư. Vả chăng, hiện nay hoàn
cảnh làm người của kiều bào chúng ta mà đa phần
đang bị bao quanh bởi một thứ hình thức tập quán
địa phương thực tiễn trong tinh thần không có kẻ thù
muôn thuở, không có bạn cũ muôn đời, và chúng ta
nên coi đó như là những lời cảnh báo rõ ràng để tùy
nghi thích ứng vào môi trường không gian xã hội
hầu giữ riêng được bản sắc của mình. Hơn thế nữa,
ngày nào mà bản sắc của cộng đồng người ViệtNam ở nước ngoài chưa phải là một thực thể duy
nhất, thì tức là ngày đó niềm tin của nhân dân ở
trong nước sẽ không thể nào trao hết cho chúng ta
một cách trọn vẹn được.
Nhưng dầu sao, xuất phát từ ở điểm khởi
hành bằng con số ‘’O‘’ cho đến ngày hôm nay được
kết tinh hành số lượng. Điều đó, chứng tỏ cộng đồng
người Việt-Nam ở nước ngoài quả thật là một bộ
phận thực thể lớn mạnh có tầm vóc, có đầy đủ tư
cách chứng nhân cho sắc áo màu cờ dân tộc trên
những quốc gia trong tinh cầu.
Và phần thưởng xứng đáng của cộng đồng
người VN ở nước ngoài trong tương lai, sẽ là khi
nhìn thấy tấm lòng mãi mãi vẫn còn mong nhớ nước
non ngàn dặm ở phía bên kia nửa phần trái đất…
An-Tiêm MAI-LÝ-CANG

Lời Nguyện Chúc Xuân
***
T‰t Xuân låi Ç‰n, hàng næm,
NÙc nô, lÍ h¶i, hÕi thæm chúc mØng!
Nào là hoa trái tÜng bØng,
MÙt sen, dÜa hÃu, bánh chÜng, cam sành! ☺
Mai Çào khoe s¡c, trúc thanh,
Chuông ngân, pháo n° Giao Canh kh¡p cùng!
Xin cÀu th‰ gi§i toàn vùng,
M¶t næm an låc sÓng chung thái hòa!
Tham, sân, si mån lánh xa,
Minh minh b°n tánh Di ñà ánh dÜÖng!
MØng Xuân Dân T¶c, Quê HÜÖng,
Trong ngoài hiŒp nhÃt, tình thÜÖng m¶t nhà.
Tháng ngày, ngày tháng thæng hoa,
ThiŒn duyên ban träi Ta-bà kh¡p nÖi;
Tâm Xuân, Xuân th¡m tuyŒt v©i,
Chúc Xuân, chúc mãi muôn Ç©i v§i Xuân.
TC. Minh Châu
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Thuyết trình tại Phật Học Viện Linh Sơn
Chúa nhật 24/06/2012.
Những điềm chính:
Thích nghĩa 2 chữ LUÂN HỒI:
LUÂN là cái BÁNH XE hay VÒNG XOAY.
HỒI là TRỞ LẠI điểm phát xuất.
Luân hồi ám chỉ cái CHU KỲ trở lại chỗ cũ, để
BẮT ĐẦU.
Vòng xoay hay chu kỳ tái diễn ấy, tiếng Phật
gọi là SAMSÀRA,
tạm dịch là SINH TỬ ĐỒ hay HỆ TRÌNH TÁI
SINH.
Chu kỳ ấy có 2 loại là:
CHU KỲ THẤY ĐƯỢC và CHU KỲ KHÔNG
THẤY ĐƯỢC.
Chu kỳ thấy được.- Nằm trong tư tưởng của
những người duy vật, vô thần. Họ khẳng định thuyết
TỬ GIẲ BIỆT LUẬN (chết là hết). Họ chỉ tin và căn
cứ vào những gì thấy được. Chẳng hạn như họ nhìn
nhận: Chu kỳ hạt sinh ra cây, cây sinh ra trái, trái sinh
ra hạt. Hay chu kỳ xuân đưa đến hạ, hạ đưa đến thu,
thu đưa đến đông, rồi đông trở lại xuân. Và chu kỳ khí
hậu, thời tiết xoay vần sáng trưa chiều tối. Đối với con
người thì họ cho rằng: Chu kỳ sinh lão bệnh tử, chấm
dứt một thực tại, thân thể sẽ mục nát ra cát bụi, biến
mất.
Vì địa cầu chuyển động, nên một ngày kia, đất
bằng cũng có thể hóa thành sông, và ngược lại, xem
đó như chu kỳ. Nhưng đó là chu kỳ vật chất. Nói
chung, mọi sinh hoạt của động vật (hữu tình hay vô
tình) dù có tính cách đi về, xoay vần, cuối cùng để
chấm dứt. Giữa cái đã tan rã và cái bắt đầu của một
con người, không có gì kết nối.
Chu kỳ không thấy được, có trong tư tưởng
của những người «duy linh hay duy tâm». Họ cho
rằng giác quan của con người (hay động vật) vốn
rất hạn chế. Nó chỉ «thấy» rất ít. Và những gì giác
quan không thể tiếp nhận được thì rất nhiều, rất bí
mật và hằng còn. Những cái vượt khỏi giác quan
phàm tình ấy gồm các biến hóa tâm thức, liên quan
nghiệp báo, và vận hành vũ trụ. Tất cả có thể đến
từ một huyền cơ khởi đầu. Nghĩa là một tâm linh
thánh thiện, thanh tịnh thì có thể biết được vô số sự
thật về huyền cơ, nằm ngoài kiến thức thông thường.
Nhà Phật gọi chung những chu kỳ mà giác
quan không thể «thấy được» nói trên, là Hệ Đồ
LUÂN HỒI TÁI SINH. Và nhà Phật cũng nói rõ
nguyên nhân của những chu kỳ luân hồi ấy là THỨC
HAM SỐNG.
Tuy nhiên, Cả 2 chu kỳ thấy được và không
thấy được bằng giác quan phàm tình, vốn lại có
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chung một số «nguồn gốc», gồm các luật DUYÊN
KHỞI, NHÂN QUẢ, VÔ THƯỜNG, và BIẾN HÓA.
Ngoài ra, hạng người duy tâm cũng có thể chia
làm 2 loại:
1/ Loại tin tâm linh bất diệt, do một đấng toàn
năng tạo ra, và
2/ Loại tin tâm linh hằng biến, trôi nổi trong
vòng nghiệp quả sinh diệt, có thể do và không do
một đấng tạo hóa sinh ra.
Những vấn đề chính
Trong hiện tượng luân hồi và tái sinh
Trước khi đề cập đến vấn đề luân hồi và TÁI
SINH, chúng ta thử gợi ra những mối quan hệ, vì nó
rất cần thiết, chẳng hạn như:
A/ Quan hệ NIỀM TIN (duy linh và hữu thần),
B/ Quan hệ NHÂN QUẢ (gồm 2 quan điểm duy
vật và duy tâm).
C/ Quan hệ KHOA HỌC (thuyết của Darwin, và
các thuyết khác).
Những quan hệ nầy cần phải đặc biệt khảo
cứu, nếu không, sự hiểu biết về luân hồi tái sinh của
chúng ta sẽ phiến diện, và không phản ảnh đúng nội
dung luân hồi tái sinh sáng suốt trong nhà Phật.
A/ Quan hệ thứ nhất là NIỀM TIN. Trước tiên,
thử tìm hiểu ý nghĩa của chữ TÍN, hay TIN TƯỞNG,
thường thấy trong lãnh vực tín ngưỡng.
- Theo Surakànisutta thuộc (Sam. Nikàya
No.55= Tập Bộ Kinh, số 55) thì có 2 loại «niềm tin», là
ngu tín, và kiến tín.
- NGU TÍN gồm:
1/ TIN vì sùng bái. Trường hợp nầy tuy có hiểu
biết chút ít về thần tượng, nhưng vẫn còn mù quáng,
như tín đồ tin vị giáo chủ.
2/ TIN vì khiếp sợ. Đó là tình trạng hoàn toàn
không hiểu biết gì hết về đối tượng, như dân gian tin
thờ ma quỉ, thần lửa, thần nước, thần đất, thần cây,
thần núi, thần gió, thần mây, thần sấm sét v.v…
- KIẾN TÍN gồm:
3/ TIN vì được chứng nghiệm nội tâm.
Chứng đắc trong pháp tu hành.
4/ TIN vì đã xác nhận thực tế. Như sự tin
trong lãnh vực khoa học.
B/ Quan hệ thứ hai là lý NHÂN QUẢ. Có 2
nhận xét chính là:
- Nhân quả thực tại (trồng hạt nào hái trái ấy,
duy vật), và
- Nhân quả luân hồi (duy tâm). Đây là nhân
quả do ý nghiệp đóng vai chính. Theo nhà Phật,
nhân quả do ý nghiệp sinh ra những chu kỳ, hay kiếp
sống nối tiếp.
Nói cách khác, ý muốn sống (hay năng lực
hiếu động) của tâm tạo nghiệp, cấu kết với duyên
hợp vật chất (còn gọi là tứ đại), là nguyên nhân của
tất cả sinh hoạt động vật.
Vi Diệu Pháp nhà Phật cũng phân tích rõ: Thức
ham sống chính là đầu mối của sự luân hồi tái
sinh.
Như vậy, vấn đề luân hồi tái sinh hoàn toàn
không tùy thuộc vào sự tin lý nhân quả, hay nghiệp

báo, mà nó chỉ tùy thuộc vào thức ham sống, hay
tâm vướng mắc. Hễ có tâm vướng mắc sự sống
(dưới bất cứ dạng nào), hướng về những điều kiện
phối hợp tâm vật, thì tất nhiên phải có sự luân hồi tái
sinh.
Từ đó suy ra, không phải vì người ta tin sự luân
hồi tái sinh mà kiếp sau mới nhận hậu quả của
nghiệp báo do mình đã tạo, hay vì người ta không tin
luân hồi tái sinh, mà sau khi chết khỏi trả nợ. Tâm linh
con người tuy vô hình, không thể nắm bắt, Nhưng
«nó» vẫn liên tục biến hóa theo nghiệp do nó đã tạo.
«Nó» vướng mắc vào nghiệp gì, thì nghiệp ấy là
«thân sau» của nó. Và luân hồi tái sinh chỉ là nguyên
tắc không thể tách rời khỏi tâm vướng mắc trong
chính nó. Luật nhân quả vốn là một «biểu hiện» của
nguy ên tắc đó.
Ví như một kẻ bắt buộc phải xa lìa vật gì, mà
tâm ý còn vướng mắc, thì kẻ ấy sẽ tự động tìm lại vật
tương tự. Nhà Phật gọi ấy là pháp hành của thức
tầm nghiệp, hay thức tái nghiệp.
Bởi thế, có câu chuyện ngụ ngôn: Một người
lênh đênh trên biển cả, đã tập hợp được những vật
nổi, làm bè vào đến bờ, nhưng nếu người ấy vẫn
luyến tiếc cái bè, thì họ sẽ không buông bỏ, mà vác
nó lên vai… Kết quả, đôi chân sẽ dẫn họ ra biển, để
tái lênh đênh trên mặt nước!
Trong biển tối sinh tử luân hồi, thân ngũ uẩn
nầy có thể ví như cái bè. Nếu hành giả không xả bỏ
sắc thân, cứ vướng mắc, thì sau khi chết tâm thức
sẽ tìm thân tương ứng khác. Chẳng có gì khó hiểu
cả!
Những hiện tượng thần đồng, biểu diễn tài
năng kỳ lạ, không thể cắt nghĩa bằng logic được, hay
một số trẻ con nhớ lại tiền kiếp, xác nhận mình là ai
đã chết trước đây, chúng tôi thiết nghĩ không cần phải
dùng như lý lẽ, để thuyết phục người vô thần duy vật.
Hãy quan sát hiện tượng chính những người ấy, khi
về già, thực tế gần cái chết, thì họ sẽ nói ra hay tự
động hướng đến tâm linh. Sự thật đó phải chăng là
một bằng chứng hùng hồn, biểu lộ bí mật duy thức,
ẩn trong sự sống, rất đáng cho tất cả chúng ta suy
gẫm? Suy ngẫm rằng «Ngoài yếu tố tâm lý thông
thường, là tham sống sợ chết, còn có yếu tố nào
khác?» -Chúng ta suy ngẫm không phải để có luận
thế hơn thua, mà suy ngẫm chỉ để soi sáng cho chính
bản thân từng cá nhân trong cuộc sống nầy.
Phật giáo đã từng nói «hạnh phúc hay khổ
đau vốn ở cùng một chỗ, và cả hai hạnh phúc lẫn
khổ đau đều chỉ là những giai đoạn, có thể gọi là
không thực». Vì hạnh phúc có điều kiện của thế
gian, tự nó cũng là khổ đau, và khổ đau hữu hạn
trong sự sống, tự nó cũng là «hạnh phúc». Câu sau
nầy tuy ít được ai chịu tin, nhưng chân lý hai mặt
của một đồng tiền, bên nầy là mặt trái của bên
kia, vẫn quá hiển nhiên, bất di bất dịch, không thể
phủ nhận đuợc.
Và để có hình ảnh trình bày một cách qui ước
hơn, sau đây, chúng tôi xin giới thiệu sơ qua CHU KỲ
LUÂN HỒI TÂM THỨC, do chúng tôi mạo muội đúc

kết, dựa theo kinh sách Vi Diệu Pháp. Chu kỳ tạm
tượng trưng và «bắt đầu» bằng lúc giáp tử, theo bức
vẽ chế định sau đây:

Sau khi nghiên cứu sâu sắc trong Phật học,
chúng ta có thể thấy rằng :
Tái sinh tử là mặt nổi của luân hồi.
Luân hồi là mặt nổi của luật nhân quả.
Luật nhân quả là mặt nổi của nghiệp lực.
Nghiệp lực là mặt nổi của pháp hành.
Pháp hành là mặt nổi của tĩnh và động.
Tĩnh và động là mặt nổi của an trụ và vọng
tưởng.
An trụ và vọng tưởng là mặt nổi của tứ đại
nguyên tố.
Tứ đại nguyên tố là mặt nổi của Tứ đại siêu
việt
Tứ đại siêu việt là mặt nổi của toàn xả
Toàn xả là mặt nổi của Đạo giải thoát.
Đạo giải thoát là mặt nổi của Niết Bàn.
Từ đó, chúng ta đi đến kết luận:
1- Luân hồi tái sinh là hiệu lực hằng có của lý
nhân quả.
2- Lý nhân quả là nguyên tắc tự nhiên của
pháp hành trong vũ trụ, chứ không do một đấng
toàn năng nào đặt ra cả. Nhưng xưa nay người ta
vẫn tin và bị kẹt trong 3 kiến chấp tiền định, là do
thượng đế, do thiên nhiên, và do nghiệp quả.
C/ Quan hệ thứ ba là TIẾN BỘ KHOA HỌC. Gồm Thuyết tiến hóa hiển nhiên (évolutionisme)
của Darwin. -Thuyết vật lý cực vi, gồm các khám
phá lượng tử của các nhà bác học. -Và những hiện
tượng quá độ vật thể khi huyền biến, thì “trở thành
trống không”, phản vật chất.
Khoa học xác chứng rằng: Vật chất đơn thuần
khi cực vi thì biến mất, hóa ra vô hình (như tinh thần)
“phản vật chất”. Còn Phật học nói: “Tinh thần” khi
vọng động thì “duyên theo” vật chất đơn thuần cực vi
có sẵn, để tạo ra cơ năng sinh hoạt, trong từng
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nguyên tử vật chất, để tiếp tục vọng động, qua “cấu
kết tâm vật”. Từ đó xuất hiện nhuyễn thể, đơn bào,
sinh trùng, tế thức. Ngôn ngữ nhà Phật gọi toàn thể
liên quan ấy là hệ luân hồi khởi sinh, hay pháp
hành (Sankhàradhammà).
Từ đó, chúng ta hiểu:
1- Pháp hành vũ trụ hay sự quay của hành
tinh quả đất là nguồn gốc của không gian và thời
gian.
2- Quả đất lăn tròn, thì quỹ đạo của nó, hay
thời gian và không gian cũng xoay theo đường
cong, không thể nào là đường thẳng được.
3- Sinh vật như chúng ta, sống trong một môi
trường quay tròn, nên sự phối hợp luân hồi, tái
sinh là một điều tự nhiên trong cả 2 lãnh vực vật
chất và tâm linh. Như trên đã nói : Không phải vì tin
mà CÓ luân hồi, cũng không phải vì không tin mà
KHÔNG LUÂN HỒI ! Từ đó, sự sống lấy 365 ngày
làm chu kỳ, tạo ra thời tiết thay đổi để quay lại buổi
đầu.
4-Lòng tham, Ý muốn (hay thức ham sống)
nắm giữ xác thân trong mỗi con người, đã bắt đầu thì
phải có chấm dứt, do tiến trình biến hóa (vô thường).
Biến hóa để tái diễn. Biến hóa cũng chính là nguyên
nhân của tái hiện hữu.
5- Ý muốn tiếp tục sống (hay tham dục) là
động cơ của tái sinh.
6- Ý muốn ấy có thể xem là nguyên hành để
phối hợp với «bốn nguồn gốc chính», hay TỨ ĐẠI
nguyên tố (đất, nước, lửa, và khí) tạo ra vô số chu kỳ
nghiệp quả.
-Chu kỳ nghiệp quả, hợp rồi tan, quân bình rồi
mất quân bình, từ tứ đại nguyên tố, và từ vô thường
biến hóa….ngầm tạo ra sinh lão bệnh tử. Và nếu
dựa vào pháp trạng để kê khai, tìm hiểu, thì:
-Đệ nhất đại nguyên tố (Pathavì=đất) tượng
trưng cho «vật đặc», không xê dịch, như xương thịt,
có trạng thái CỨNG và MỀM.
-Đệ nhị đại nguyên tố (Àpo=nước) tượng
trưng cho «vật lỏng», luân lưu, như máu, chất loãng,
có đặc tính làm KẾT HỢP và làm TAN RÃ.
-Đệ tam đại nguyên tố (Tejo=lửa) tượng trưng
cho «vật cháy», hay nóng lạnh, như nhiệt năng trong
thân, có đặc tính làm NỞ hay TEO.
-Đệ tứ đại nguyên tố (Vảyo=gió) tượng trưng
cho «vật trống» hay không khí, như hơi thở (gió), có
đặc tính CHUYỂN ĐỘNG và AN TĨNH.
Chỉ có đệ nhất, đệ nhị và đệ tam, hay ĐẤT,
NƯỚC, và LỬA, trong tứ đại nguyên tố, thì giác quan
động vật có thể «tiếp nhận» được. Nhưng đệ tứ đại
nguyên tố là KHÍ, thì giác quan con người không thể
tiếp nhận rõ ràng, nếu không muôn nói là chỉ một
phần rất hạn chế.
Xa hơn nữa, khi cả bốn đại nguyên tố ấy nằm
trong tiến trình luân hồi biến hóa, thì giác quan của
con người càng bất lực hơn. Nhờ có khoa học vật lý
cực vi hay lượng tử mà may ra người ta có thể «nói
rằng»: Vật chất tuy đã biến mất, nhưng vẫn tồn tại.
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Vì biến mất có nghĩa là ở khắp mọi nơi, vô lượng
và vô định..!
*Nhưng theo nhà Phật, Tứ Đại Nguyên Tố khi
quay về với chân tịnh, thì trở thành Tứ đại siêu việt
(hay pháp tánh không). Pháp tánh không còn có
nghĩa là vô lượng, hay XẢ (không vướng mắc).
«Xả» đây là pháp hành của Tâm Đạo, hay Tâm Niết
Bàn, tâm không còn biên giới, không còn vướng mắc
ô nhiễm, không còn biến dịch, hay không còn tiếp tục
luân hồi nữa.
*Chân lý duyên khởi trong nhà Phật cũng đã
nói: Cái nầy có thì cái kia có. Cái nầy không, thì cái
kia không. Không có cái gì vô căn nguyên mà có thể
hiện ra để biến hóa. Cũng không có cái gì đang biến
hóa mà trở thành tuyệt không. Tất cả chỉ là biến hóa,
thay hình đổi dạng, hợp thì còn, tan thì mất, nhà Phật
gọi là Pháp vô thường.
Như vậy, trong các cõi luân hồi, pháp vô
thường là một pháp cần thiết, nếu không muốn nói là
một pháp «lạc quan». -Vì sao? –Vì nó hằng có để
luôn luôn «công bố» sự thật muôn đời, về 2 chiều
chuyển động của tiến hóa và thoái hóa, trong dòng tái
sinh.
Chúng sinh nào đủ khả năng giữ tâm thanh
khiết và toàn định, có thể hiểu biết các pháp huyền
diệu, sẽ không xem pháp vô thường là một sự khắc
nghiệt. Trái lại họ sẽ xem đó là một pháp cần thiết
cho sự tiến hóa trong hạnh nguyên của chư Bồ Tát,
tự độ và độ tha.
Kết luận:
Hiểu đúng LUÂN HỒI TÁI SINH, hữu ích gì
cho sự sống?
Sự sống mỗi sinh vật là một giai đoạn trong
chuỗi luân hồi. Và tam giới tử sinh vốn chứa vô số
vòng luân hồi lên xuống. Những vòng luân hồi ấy rất
phức tạp, đa dạng, gồm đồng cảnh và bất đồng cảnh,
đồng nghiệp lẫn bất đồng nghiệp. Tất cả liên hệ
chằng chịt với nhau. Và vì liên hệ chằng chịt và bất
đồng ấy, mà sự va chạm không thể tránh được.
Đạo Phật nói: Cố chấp chính là nguyên nhân
của mọi bất đồng, dẫn đến va chạm, làm mất quân
bình tâm thức. Mà khi đã mất quân bình tâm thức,
thì con người dễ trở thành thường kiến hay đoạn
kiến. Nói chung là biên kiến.
Cả đoạn kiến (duy vật tuyệt đối), và thường
kiến (duy thần linh), đều làm cho xã hội thường
xuyên xung đột. Chỉ có duy tâm dùng đạo đức để
tiến hóa, thì cuộc sống mới bình an. Mà muốn duy
tâm trong đạo đức tiến hóa, thì con người cần nắm
vững và tin tưởng thật pháp luân hồi tái sinh. Vì
kiến thức và văn hóa đó sẽ giúp cho xã hội có nếp
sống trung đạo, tiến bộ, và thịnh vượng.
Người tin vào luật luân hồi tái sinh một cách
đúng đắn, sẽ là người luôn luôn sống theo hệ NHÂN
DUYÊN QUẢ hướng thiện, biết tôn trọng kỷ luật dân
chủ trong xã hội cộng nghiệp. Từ đó, sự công bằng,
và tương trợ cũng tự nhiên hiện hữu. Một nền văn
minh nhân đạo, đầy tiến bộ sáng tạo, do đó sẽ nở
hoa!

Phần bổ túc
SAMSÀRA, tạm dịch là Sinh tử đồ, Hệ trình tái
sinh, hay «bộ máy» luân hồi.
Động từ của nó là «Samsarati» có 2 nghĩa: 1/ Sự
chuyển kiếp (transmigration), đổi chỗ ở (để vọng
động tiếp). 2/ Luân chuyển (circulation), đi vòng.
Từ đó có các từ: Samsàracakka: Bánh xe luân
hồi ; Samsàradukkha: Khổ luân hồi; Samsàrasàgara:
Biển luân hồi; Samsàrabhaya: Nỗi sợ luân hồi.
*Đã có luân hồi thì phải có biến hóa, phải có hợp
tan, phải có chu kỳ.
Từ đó suy ra:
Luật nhân quả là nguyên tắc của luân hồi.
Lý duyên khởi là nguồn gốc của luân hồi
Sự vô thường là trạng thái của luân hồi.
Những cái cùng «CÓ»:
Có hợp thì phải có tan = Có tan thì phải có hợp
Có sinh thì phải có tử = Có tử thì phải có sinh
Có hiện thì phải có biến = Có biến thì phải có hiện

Tan và biến là TỬ. Hợp và hiện là SINH.
Thay chữ «có» bằng chữ «vô»:
Vô sinh thì vô tử.
Viết phương trình 3 đoạn của vòng luân hồi:
Hợp tan = Sinh tử = Hiện biến
Hợp = Hiện = Sinh >< Tan = Biến = Tử.
Yếu nghĩa về 2 Sự Thật :
SỰ THẬT (Sacca) ngoài VÔ THƯỜNG và
SỰ THẬT (Asatho) trong VÔ THƯỜNG.
Sự thật ngoài vô thường thì không có thời gian
quá khứ, hiện tại, vị lai.
Sự thật trong vô thường thì bị ảnh hưởng bởi thời
gian. Vì sự thật đó thay đổi luôn luôn. Nó chỉ là sự
thật trong hiện tại.
HẠNH PHÚC và KHỔ ĐAU.
Sống phải chăng là hạnh phúc?
Chết phải chăng là khổ đau?

Minh Thiện và Diệu Xuân
(tiếp theo)
4- Đức Phật thuyết kinh Vô ngã tướng2
ăm ngày sau, cũng tại Lộc Uyển, đức Thế Tôn
giảng kinh Vô ngã tướng (Anattà lakkhana
sutta) cho năm vị Tỳ kheo đầu tiên như sau:
– Này các Tỳ kheo, sắc thân (rùpa) không có
ngã tướng (vô ngã, anattà). Này các Tỳ kheo, nếu sắc
thân có ngã tướng thì sắc thân không phải chịu đau
khổ, bệnh hoạn, già nua, hoại diệt. “Thân ta có thể
như thế này, thân ta cũng có thể không phải như thế
này”, cả hai trường hợp đều có thể được. Nhưng vì
sắc không có ngã, nên sắc phải chịu khổ, và không
thể xác định “Thân ta là thế này, thân ta không phải
thế này”.
“Cũng vậy, này các tỳ kheo, thọ (vedanà),
tưởng (sanna), hành (samkhàrà) và thức (vinnàna)
cũng đều vô ngã, không có thật thể. Cả năm uẩn đều
luôn luôn biến đổi không ngừng.
“Vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ thế nào?
Thân này là thường hay vô thường?
– Bạch đức Thế Tôn, là vô thường (anicca).
– Cái gì vô thường là hạnh phúc hay đau khổ?
– Bạch đức Thế Tôn, là đau khổ.
– Vậy, có hợp lý chăng, nếu nghĩ đến cái gì vô
thường, đau khổ và tạm bợ với ý tưởng : "Cái này
của tôi; cái này là tôi; cái này là bản ngã của tôi" ?

N

– Bạch đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý.

– Cũng vậy, này các Tỳ kheo, thọ, tưởng, hành
và thức đều là vô thường và đau khổ. Có hợp lý
chăng, nếu nghĩ rằng những cái vô thường, đau khổ
và tạm bợ đó là "của tôi, chính tôi, bản ngã của tôi" ?
– Bạch đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý.

Luân hồi phải chăng là vừa hạnh phúc vừa khổ đau?

Hỏi tiếp và tìm trả lời trong giáo lý nhà Phật:
Hạnh phúc và khổ đau thuần túy có thật hay không?

Cả hai đều không thật, vì trong cái nầy vốn có
cái kia.
Nghĩa là “Không bao giờ tìm ra chân hạnh phúc”,
Cũng “Không bao giờ phải có khổ đau mãi mãi”.
Do đó, không nên mất công: Tìm kiếm hạnh phúc,
và mưu tránh khổ đau. Mà việc nên làm là: Đón nhận
cả hạnh phúc lẫn khổ đau một cách thanh tịnh!
Hãy nhắc lại luật tương đối trong câu trả lời: Vừa ý
phải chăng luôn luôn là hạnh phúc?
Bất mãn phải chăng luôn luôn là khổ đau?
Xin thưa rằng: Tính tương đối luôn luôn có mặt
trong vừa ý lẫn bất mãn!
Kết luận: Vừa lòng, bất mãn, hiện hữu, biến mất,
sinh tử, luân hồi, hạnh phúc, khổ đau, vinh nhục v.v…
tất cả là như vậy, tất cả đều tương đối và không bền
vững. Nếu chúng ta biết đón nhận những tình trạng
ấy một cách sáng suốt trong bất cứ hiện tại nào, thì
tất cả sẽ được thanh tịnh hóa giải.
Thuyết trình viên: TUỆ LẠC (Nguyễn Điều).

– Như vậy, này các Tỳ kheo, đối với tất cả sắc
thân, dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, dù ở trong hay
ở ngoài, thô kệch hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần,
các thầy đều nên nhận thức đúng với thực thể của nó:
“Thân này không phải của tôi (n'etam mama), thân
này không phải là tôi (n'eso h'amasmi), thân này
không phải là bản thể của tôi (na me so attà).”
“Tất cả thọ, tưởng, hành, thức, dù ở quá khứ,
hiện tại hay vị lai, dù ở trong hay ở ngoài, thô kệch
hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần, các thầy đều nên
nhận thức đúng với thực thể của chúng : “Những thứ
này không phải của tôi, những thứ này không phải là
tôi, những thứ này không phải là bản thể của tôi.”
“Bậc thánh đệ tử nhận thức được như vậy sẽ
nhàm chán sắc thân, thọ, tưởng, hành, thức; xa lìa
năm uẩn nhơ nhớp, và được giải thoát khỏi mọi ràng
buộc. Vị ấy sẽ tự biết rõ ràng "Ta đã được giải thoát,
không còn tái sanh nữa, đời sống phạm hạnh đã

2

Xem The Buddha and His Teachings, trang 100-102; Tạng Luận,
Đại Phẩm, tập 1: 20-24; Tương Ưng Bộ, chương 22, kinh 59: Vô Ngã
Tướng (Năm Vị).
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được thành tựu, những điều phải làm đã làm xong,
không còn trở lại trạng thái này nữa”.
Trong lúc đức Phật giảng kinh này, hai ông
Vappa và Bhaddiya giác ngộ trước, kế đến hai ông
Mahànàma Kulika và Assaji. Lúc giảng xong, năm vị
Tỳ kheo hân hoan tán dương lời dạy của ngài. Tất cả
năm vị đều được pháp nhãn thanh tịnh, giải thoát khỏi
mọi ràng buộc, đắc quả A-la-hán. Đức Phật bèn làm
lễ xuất gia cho năm vị như sau: “Hãy đến đây, này
các Tỳ kheo ! Giáo Pháp đã được giảng dạy đầy đủ,
các thầy hãy sống đời tu hành thánh thiện để chấm
dứt mọi đau khổ.” (Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 18,19).
5- Ông Yasa và 4 người bạn xuất gia3
Tại thành phố Benares (hiện nay là Varanasi),
có một thanh niên tên Yasa, con nhà giàu sang danh
giá. Chàng sống trong cảnh xa hoa phung phí. Một
buổi sáng, chàng dậy sớm hơn mọi khi, nhìn thấy các
nàng hầu thiếp nằm ngủ ngổn ngang bừa bãi thì lấy
làm nhờm chán. Ấn tượng ghê tởm này luôn luôn ám
ảnh chàng. Toàn thể đền đài nguy nga tráng lệ bây
giờ đối với chàng chỉ còn là một nơi tối tăm buồn bã
đầy dẫy những hình ảnh thô kịch xấu xa. Nhận thức
tánh cách tạm bợ của đời sống phàm tục, Yasa bỏ
nhà ra đi, mong tìm được ánh sáng của một đời sống
cao thượng. Chàng vừa đi vừa than thở “Thống khổ
thay cho tôi ! Đọa đày thay cho tôi !”. Vô tình chàng
vượt qua sông Varuna4 (nay là sông Barna), đi lần
đến Isipatana, nơi Đức Phật tạm ngụ sau khi độ năm
vị Tỳ kheo đắc quả A-la-hán.
Yasa đến nơi vào sáng sớm, lúc Đức Phật
đang đi kinh hành. Hôm ấy nhằm ngày thứ sáu sau
khi Đức Phật chuyển pháp luân. Thấy chàng từ xa
đến, Đức Phật bước ra ngoài đường kinh hành và
ngồi lại một nơi đã dọn sẵn. Yasa đi đến nơi, miệng
vẫn than “Thống khổ thay cho tôi! Đọa đày thay cho
tôi!”. Đức Phật lên tiếng :
– Nơi đây không có thống khổ, nơi đây không
có đọa đày. Này Yasa ! Hãy đến đây! Hãy ngồi xuống
đây, Như Lai sẽ giảng Giáo Pháp cho ông.
Yasa ngạc nhiên nghe có người gọi tên mình;
nhìn lại thấy Đức Phật đang ngồi trang nghiêm tĩnh
tọa, liền cúi xuống tháo đôi giày trang trí bằng vàng
ra, đến trước Phật, cung kính đảnh lễ rồi ngồi lại một
bên, thưa: – Kính thưa đạo sư, con khổ quá! Kính
mong đạo sư giải khổ cho con!
Sau vài lời thăm hỏi, Đức Phật bắt đầu giảng
về hạnh bố thí (dana), giới hạnh (sìla), những cảnh
trời (sagga), những tai hại của nhục dục ngũ trần
(kàmadinava), phước báo của đời sống xuất gia
(nekkhamma nisamsa). Đến khi nhận thấy tâm của
Yasa bắt đầu thuần thục và sẵn sàng lãnh hội giáo lý
cao siêu, ngài giảng về Bốn Thánh Đế. Sau khi nghe
Đức Phật giảng xong, ông Yasa liền đắc quả Tu-đàhoàn (Sotàpatti).

Mẹ của Yasa là người đầu tiên phát giác sự
vắng mặt của con. Bà báo cho chồng. Nhà triệu phú
liền ra lịnh cho người nhà cỡi ngựa đi tìm khắp nơi,
riêng ông đi về hướng Isipatana. Khi nhận ra dấu giày
của con in trên đất, ông dò lần đến nơi. Thấy ông từ
xa đến, Đức Phật dùng thần thông không cho ông
nhận thấy con. Nhà triệu phú đến gần Đức Phật,
cung kính hỏi thăm ngài có thấy con ông là Yasa
không. Đức Phật bảo:
– Này ông! Hãy ngồi lại đây! Ông sẽ được gặp
mặt con của ông.
Nhà triệu phú lấy làm mừng rỡ, vâng lời ngồi
xuống. Đức Phật giảng cho ông một thời pháp đơn
giản theo thứ lớp như đã giảng cho Yasa. Ông rất
hoan hỉ thưa rằng:
– Lành thay! Lành thay ! Bạch đức Thế Tôn,
cũng tựa hồ như người kia dựng lại ngay ngắn một
vật nghiêng ngã, hay khám phá ra một vật được giấu
kín, hay chỉ đúng đường cho người đi lạc, hay cầm
đèn soi sáng trong đêm tối cho người có mắt trông
thấy ! Đức Thế Tôn dùng nhiều phương thức thuyết
giảng Giáo Pháp cũng như thế. Bạch đức Thế Tôn,
con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Xin
đức Thế Tôn thâu nhận con vào hàng thiện tín cư sĩ.
Xin ngài cho phép con nương tựa nơi Tam Bảo từ
nay cho đến giờ phút cuối cùng của đời con.
Đức Phật hoan hỉ chấp thuận và truyền ban
năm giới. Cha ông Yasa là người thiện nam cư sĩ
(upàsaka) đầu tiên thọ lễ quy y với đầy đủ ba ngôi
Tam Bảo. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp cho cha
xong, ông Yasa đắc quả A-la-hán. Vừa lúc ấy Đức
Phật thâu thần thông để cho nhà triệu phú nhìn thấy
con. Ông lấy làm vui mừng, thỉnh Đức Phật cùng các
vị đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật
nhận lời bằng cách làm thinh.
Sau khi ông triệu phú ra về, ông Yasa xin Đức
Phật cho thọ lễ xuất gia. Đức Phật làm lễ xuất gia cho
ông Yasa với những lời sau đây:
– Hãy đến đây, này Tỳ kheo! Giáo Pháp đã
được Như Lai truyền dạy đầy đủ. Từ nay thầy hãy
sống đời phạm hạnh thiêng liêng của bậc xuất gia để
chấm dứt mọi đau khổ.
Với đại đức Yasa, tổng số các vị đệ tử xuất gia
vào ngày thứ sáu sau khi Phật chuyển pháp luân là
sáu vị: Kondanna (Kiều Trần Như), Bhaddiya (Bạt
Đề), Vappa (Bà Phạm) còn gọi là Dasabala Kassapa
(Thập Lực Ca Diếp), Mahànàma Kulika (Ma Ha Nam
Câu Lỵ), Assaji (Át Bệ) và Yasa (Da Xá). Tất cả đều
đắc quả A-la-hán (Arahattà).
Ngày hôm sau Đức Phật đến nhà ông triệu phú
với sáu vị đệ tử A-la-hán. Mẹ và vợ của ngài Yasa
đến nghe Đức Phật thuyết pháp, đắc quả Tu-đàhoàn, xin thọ lễ quy y Tam Bảo5. Hai bà là hai người
tín nữ cư sĩ (upàsikà) đầu tiên.
5

3

Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 25-30; Tiểu Bộ, Trưởng Lão Tăng
kệ 117; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 186, 187.
4
Sông ở Ấn Độ vào mùa khô, tháng ba tháng tư dl, rất cạn, có thể đi
bộ qua sông dễ dàng.
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Trong lễ quy y Tam Bảo, người thiện nam hay tín nữ phải đọc ba
lần ba câu kinh quy y sau đây :
Buddham Saranam Gacchami (Con xin quy y Phật)
Dhammam Saranam Gacchami (Con xin quy y Pháp)
Sangham Saranam Gacchami (Con xin quy y Tăng)

Đại đức Yasa có bốn người bạn thân tên
Vimala, Subàhu, Punnaji và Gavampati. Khi bốn vị
này nghe tin người bạn quý của mình đã cạo râu tóc
và đắp y để sống đời không nhà cửa, không sự
nghiệp, thì đến thăm và tỏ ý muốn noi theo gương
lành ấy. Đại đức Yasa tiến dẫn cả bốn vị vào yết kiến
Đức Phật. Sau khi nghe Phật thuyết pháp cả bốn vị
đều đắc quả A-la-hán và đều xin xuất gia theo Phật.
Vậy đến ngày thứ bảy, sau thời pháp đầu tiên tại Lộc
Uyển, tổng số đệ tử Phật lên đến mười vị, đều đắc
quả A-la-hán.
G- TỪ HẠ THỨ NHẤT ĐẾN HẠ THỨ 5
Đây là giai đoạn thành lập Giáo Hội Tăng Già
và Giáo Hội Tỳ Kheo Ni. Trong giai đoạn này, đức
Phật huấn luyện các đệ tử nồng cốt, thuyết phục để
được sự ủng hộ của những nhân vật có thế lực về
chính trị cũng như về tôn giáo, thành lập bốn tinh xá
lớn làm cơ sở tu học cho tăng ni. Đó là : Venuvana6
(Trúc Lâm) tại thủ đô Ràjagaha của xứ Magadha (Ma
Kiệt Đà), Jetavana (Kỳ Viên) tại thủ đô Sàvatthi của
xứ Kosala (Kiều Tát La), Mahàvana (Đại Lâm) tại thủ
đô Vesàlì của xứ Vajji (Bạt Kỳ), Nigrodha (Ni Câu Đà)
tại thủ đô Kapilavatthu (Sanscrit: Kapilavastu) của xứ
Sàkya (Sàkiya). Thời bấy giờ Magadha và Kosala là
hai xứ lớn nhất ở lưu vực sông Gangà (sông Hằng).
Vua Bimbisàra xứ Magadha và vua Pasenadi xứ
Kosala đều trở thành hai thiện tín cư sĩ nhiệt thành
của đức Phật.
1- Hạ thứ nhất tại Lộc Uyển7 (năm –589)
Đến ngày trăng tròn tháng bảy dương lịch, Phật
nhập Hạ8 đầu tiên với mười vị đệ tử A-la-hán tại Lộc
Uyển, trong làng Isipatana hiện nay là Sarnath. Hiện
nay có chùa Mulagandhakuti do ngài Anagarika
Dharmapala (Pháp Hộ) khởi công xây cất vào năm
1922 để kỷ niệm nơi Phật nhập Hạ lần đầu. Nơi đây
là một địa điểm thiêng liêng của Phật giáo, là một
trong Bốn Động Tâm (Nơi Phật giáng sanh, thành
đạo, thuyết pháp lần đầu, và nơi Phật nhập niết bàn),
vừa là nơi Phật chuyển pháp luân (thuyết pháp lần
đầu), vừa là nơi xuất phát Giáo Hội Tăng Già với đầy
đủ Phật, Pháp, Tăng. Vào năm 244 trước tây lịch, đại
đế Asoka đến hành hương nơi thánh địa này, có cho
xây cất một số đền đài và một trụ đá kỷ niệm, trên
đầu trụ có tượng đá sư tử bốn mặt đội “Bánh Xe
Pháp Bảo” (Dharmacakra) tuyệt đẹp, ngày nay vẫn
còn được trưng bày tại Bảo Tàng Viện Sarnath. Hình
sư tử bốn mặt được dùng làm biểu tượng chánh thức
của xứ Ấn. Ông Jawaharlal Nehru viết : “Tại Sarnath,
gần Benares, dường như tôi vẫn còn thấy Đức Phật
đang thuyết giảng bài pháp đầu tiên, và những lời dạy
của ngài văng vẳng từ xa vang lại, đang còn thì thầm
bên tai tôi, xuyên qua hai ngàn năm trăm năm. Trụ đá
Asoka với những lời ghi khắc trên đó dường như nói
6

Theo quyển Geography of Early Buddhism thì Trúc Lâm là
Veluvana (Pali). Nhưng theo tài liệu chính thức của Bộ Du Lịch Ấn
năm 1999 thì Trúc Lâm là Venuvana (Sanscrit).
7
Xem Tiểu Bộ, Jàtaka 469: Mahà Kanha.
8
Hạ (vassa) gồm 3 tháng mưa nhiều ở Ấn Độ, từ ngày trăng tròn
tháng Àsàlhà (tháng 7) đến ngày trăng tròn tháng Assayuja (tháng
10), Đức Phật và chư Tăng ở lại một nơi để tích cực tu tập.

lên cho tôi bằng những ngôn từ tuyệt mỹ về một con
người, mặc dù cũng là hoàng đế, nhưng vĩ đại hơn
bất luận vua chúa hay hoàng đế nào.” (The Discovery
of India, trang 44; Calcutta, Signet Press năm 1946).
Năm mươi người bạn khác của ông Yasa
xin xuất gia9
Trong mùa hạ này, 50 người bạn khác của ông
Yasa, tất cả đều thuộc các gia đình nổi tiếng trong
vùng, cũng đến nghe Phật thuyết pháp, đắc quả A-lahán và xin xuất gia Tỳ kheo, nâng số đệ tử Phật lên
60 vị, đều là bậc A-la-hán.
Phật trao sứ mệnh hoằng pháp cho các vị
Tỳ kheo10
Đến ngày mãn hạ, Đức Phật gọi các đệ tử đến
bảo: – Này các Tỳ kheo, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi
ràng buộc, dù ở cảnh người hay cảnh trời. Các thầy
cũng vậy, này các Tỳ kheo, các thầy cũng đã thoát ra
khỏi mọi ràng buộc, dù ở cảnh người hay cảnh trời.
Các thầy hãy ra đi đem lại sự tốt đẹp cho nhiều
người, đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Vì lòng từ
bi, các thầy hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh
phúc cho chư thiên và nhân loại. Các thầy hãy đi mỗi
người một ngả, hoằng dương Giáo Pháp, toàn hảo ở
đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn
kết, toàn hảo về cả hai phương diện ý nghĩa và văn
tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng vừa
toàn thiện vừa trong sạch.
“Có những chúng sanh vướng ít nhiều cát bụi
trong mắt, nếu không được nghe Giáo Pháp sẽ bị sa
đọa. Cũng sẽ có những người am hiểu được Giáo
Pháp.
“Chính Như Lai cũng đi, Như Lai sẽ đi đến làng
Uruvelà của ông Senàni để hoằng dương Giáo Pháp.
“Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí. Hãy
truyền dạy Giáo Pháp cao siêu. Hãy mang lại sự tốt
đẹp cho người khác. Được vậy là các thầy đã hoàn
tất nhiệm vụ.
– Bạch đức Thế Tôn, Đại đức Kondanna nói,
xin ngài chỉ dạy chúng con cách làm lễ xuất gia cho
người phát tâm tu học.
– Quý thầy đã từng thấy Như Lai làm lễ xuất
gia cho nhiều người rồi; vậy quý thầy cứ làm như thế.
– Bạch đức Thế Tôn, Đại đức Assaji nói, oai
đức ngài rất lớn nên không cần nghi thức rườm rà.
Nhưng đối với chúng con, một nghi thức tối thiểu để
sử dụng trong lúc làm lễ xuất gia rất là cần thiết. Xin
sư huynh Kondanna đề nghị một nghi thức đơn giản,
rồi nhờ đức Thế Tôn chỉ dạy thêm.
– Bạch đức Thế Tôn, Đại đức Kondanna nói,
theo con nghĩ, trước hết nên cho giới tử cạo sạch râu
tóc, mặc áo cà-sa, rồi theo nghi lễ quỳ xuống trước
mặt vị Tỳ kheo truyền giới, chấp tay thành khẩn lập lại
ba lần như thế này:
“Đệ tử xin quy y Phật,
Đệ tử xin quy y Pháp,
Đệ tử xin quy y Tăng.
9

Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 31; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng
Kinh 187, 1428.
Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 32-34.
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Lần thứ hai đệ tử xin quy y Phật,
Lần thứ hai đệ tử xin quy y Pháp,
Lần thứ hai đệ tử xin quy y Tăng.
Lần thứ ba đệ tử xin quy y Phật,
Lần thứ ba đệ tử xin quy y Pháp,
Lần thứ ba đệ tử xin quy y Tăng.”11
Bạch đức Thế Tôn, con mạo muội đề nghị như
thế, không biết con có phạm vào lỗi lầm nào không ?
– Nghi thức thầy đề nghị hay lắm, Như Lai xác
nhận rằng: Quỳ đọc ba lần tam quy dưới chân một vị
Tỳ kheo thì có thể trở nên một vị Tỳ kheo.
Đại chúng hoan hỉ tuân theo lời Phật dạy.
Ông Punna Mantàniputta và 29 người bạn
xuất gia12
Sau ngày mãn hạ, đức Phật đi từ Isipatana về
Uruvelà. Trên khoảng đường từ Isipatana đến
Benares, lúc đức Phật dừng chân, ngồi dưới cội cây,
trong một cụm rừng nhỏ Kappasika13, có ba mươi
thanh niên vui vẻ trẻ trung cũng dắt vợ đến chơi trong
cụm rừng ấy. Một trong ba mươi người đó không vợ
nên dắt theo một người bạn gái. Trong khi ai nấy
xuống sông tắm, vui đùa với nhau, thì cô bạn gái bỏ
đi, lén đem theo các món trang sức quí giá của mấy
người kia. Đến lúc hay ra, mọi người cùng nhau chạy
đi tìm kiếm trong rừng. Gặp đức Phật, họ đến gần,
hỏi thăm ngài có thấy một người phụ nữ chạy ngang
qua đó không. Đức Phật hỏi lại : – Theo ý các ông thì
nên tìm một người phụ nữ hay nên tìm ra thực ngã
của chính mình là hơn?
– Thưa sa môn, tìm ra thực ngã của mình hẳn
là hơn.
– Vậy các ông hãy ngồi lại đây, Như Lai sẽ
giảng Giáo Pháp cho các ông.
– Chúng con xin nghe.
Ba mươi thanh niên cung kính đảnh lễ rồi ngồi
xuống chăm chỉ nghe. Sau khi nghe đức Phật giảng
về bố thí, về giữ giới, về các cõi trời, về sự ô nhiễm tai
hại của các dục, về những lợi ích của tâm xuất ly, về
Vọng Ngã, Chơn Ngã và Tứ Diệu Đế, cả ba mươi
thanh niên ấy lấy làm hoan hỉ, biết rõ “tất cả những gì
đã sinh ra đều sẽ bị hoại diệt”, liền xin xuất gia theo
Phật. Sau khi làm lễ xuất gia, Phật bảo tất cả đến Lộc
Uyển gặp thầy Kondanna, xin thầy cho cạo bỏ râu
tóc, khoác áo khất sĩ và thọ lãnh những lời chỉ dẫn tu
học; đến tháng bảy năm sau sẽ gặp lại Phật tại
Ràjagaha (Vương Xá) để nhập Hạ. Trong nhóm 30
thanh niên nầy có một vị tên Punna Mantàniputta14
(Purana Maitrayaniputra, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử)

11

Xem Tiểu Bộ, Tiểu Tụng, kinh Tam Quy (kinh đầu của Tiểu Bộ).
Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 36; Đường Xưa Mây Trắng, trang
149-152; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 186, 187, 1428.
13
Theo Buddhist Legends, quyển I, trang 197.
14
Ông Punna Mantàniputta (Phú Lâu Na Mãn Từ Tử) còn gọi là
Purana Maitrayaniputra (Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử) là con một vị
Quốc sư ở triều vua Suddhodana. Ông cùng một tuổi với Phật. Có
thuyết cho rằng sau khi Thái tử Siddhattha xuất gia thì ông Punna
cùng 29 người bạn cũng xuất gia, vào núi Himalaya tu học, chứng
được tứ thiền và ngũ thông, dùng thiên nhãn thấy Phật thuyết pháp
tại Lộc Uyển, liền cùng các bạn bay đến nơi, đảnh lễ Phật, xin thọ
giới Tỳ kheo, chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán.
12
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về sau được Phật xác nhận là vị Tỳ kheo thuyết pháp
hay nhất trong số các đệ tử Phật.
Số đệ tử Phật từ nay được 90 vị.
Ông Uruvelà Kassapa, 2 người em, và 1000
đệ tử xuất gia15
Độ mười ngày sau, đức Phật đến Uruvelà
(vùng Bodhgayà). Nơi đây có ba anh em tu khổ hạnh,
thờ thần Lửa. Người anh cả là Uruvelà Kassapa (Ưu
Lầu Tần Loa Ca Diếp) có 500 đệ tử, người anh kế là
Nadì Kassapa (Na Đề Ca Diếp) có 300 đệ tử, và
người em út là Gayà Kassapa (Già Da Ca Diếp) có
200 đệ tử. Các tiếng Uruvelà, Nadì, Gayà chỉ nơi cư
trú của mỗi người. Ba vị này tu theo giáo phái Jatila
của đạo Bà-la-môn, thờ Thần Lửa. Họ sống trong
những túp lều dựng bằng cành cây và lá cây. Áo của
họ mặc làm bằng vỏ cây. Tóc để dài thắt thành bính
hoặc bới trên đỉnh đầu. Họ không đi khất thực nhưng
tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các
làng mạc trong vùng. Họ tự nấu nướng lấy. Họ cũng
chăn nuôi súc vật để ăn và để cúng tế. Đạo sĩ
Uruvelà Kassapa đã trên 100 tuổi nhưng còn rất khỏe
mạnh. Ông là người tinh thông ba bộ kinh Vệ Đà,
sống một cuộc đời đức hạnh gương mẫu, và tự tin
rằng mình đã chứng quả A-la-hán. Ông rất được hai
người em tôn kính. Những buổi giảng đạo của ông
được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông.
Đức Phật đến viếng vị này trước nhất. Tôn giả
Uruvelà Kassapa thấy sa môn Gotama tuy còn trẻ mà
đạo phong uy nghiêm cũng đem lòng quý mến. Sau
một lúc đàm đạo, ông hoảng hốt nhận thấy rằng có
những tư tưởng trong kinh Vệ Đà mà ông chưa nắm
vững được. Vị sa môn này đã chỉ cho ông những chỗ
uyên áo (rất khó hiểu) của các bộ Atharvaveda và
Rigveda. Lạ hơn nữa là khi nói đến các môn ngữ học,
văn pháp, sử truyện và mười tám pháp tế tự của đạo
Bà-la-môn, không có điều gì mà vị sa môn này không
thông.
Trưa hôm ấy, đức Phật nhận lời thọ ngọ trai với
Uruvelà Kassapa. Xếp áo cà-sa lại làm bốn để trải
thành tọa cụ trên bờ cỏ, đức Phật ngồi đoan trang thọ
trai trong im lặng. Uruvelà Kassapa cũng giữ sự yên
lặng đoan trang để thọ trai bên cạnh vị khách sa môn.
Chiều hôm ấy, trong khi đàm đạo với Uruvelà
Kassapa, đức Phật hỏi : – Này hiền giả, hiền giả hãy
nói cho tôi biết vì sao Thần Lửa lại có thể đem lại cho
chúng ta sự giải thoát?
– Sa môn Gotama, sau một lúc im lặng suy
nghĩ tôn giả Kassapa đáp, lửa là bản chất uyên
nguyên của vũ trụ. Lửa có nguồn gốc từ Phạm Thiên
(Brahmà). Vì vậy trong các điện thờ, hình tượng
Phạm Thiên luôn luôn được đặt vào vị trí trung ương.
Kinh Atharvaveda có nói về phép thờ Lửa. Lửa là sự
sống. Nếu không có lửa thì không có sự sống. Lửa là
ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn năng lượng làm phát
sinh ra cây cối, muông thú và con người. Lửa phá tan
bóng tối, phá tan sự lạnh lẽo, đem tới nguồn vui và sự
15
Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 37-54; Đường Xưa Mây Trắng,
trang 153-165; The Life of The Buddha của A. Foucher trang 158161; Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh 187, 190, 1428.

sinh trưởng của vạn vật. Thức ăn nhờ lửa mà trở nên
tinh khiết. Con người nhờ lửa mà trở về hợp nhất
được với Brahmà. Vì lửa là sự sống nên lửa chính là
Brahmà vậy. Thần lửa Agni cũng chỉ là một trong
muôn ngàn biểu hiện của Brahmà. Trong hỏa viện,
thần lửa Agni thường được biểu hiện như có hai cái
đầu: một đầu biểu trưng cho lửa thường dùng hằng
ngày và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và
trở về nguyên thể. Có tới bốn mươi bốn phép tế lửa.
Người đạo sĩ thờ lửa phải giữ giới, phải khổ hạnh và
phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì
Thần Lửa và làm sáng tỏ con đường giải thoát.
– Tôn giả Kassapa, đức Phật hỏi tiếp, ngài nghĩ
thế nào về những người cho rằng nước là bản chất
đầu tiên của sự sống, nước bắt nguồn từ Brahmà, và
nước có công năng làm cho con người trở nên thanh
tịnh để trở về hợp nhất với Brahmà (Phạm Thiên)?
Uruvelà Kassapa im lặng. Ông nghĩ đến hằng
triệu người, ngay trong giờ phút này, đang tắm trong
nước sông Gangà và trong những dòng sông, hồ
nước linh thiêng khác, mong rửa sạch được mọi tội
lỗi và nghiệp chướng để sau này có thể trở về với
Brahmà. Một lát sau, ông nói:
– Sa môn Gotama, nước không thật sự giúp ta
siêu thoát được. Nước đi xuống, trong khi lửa bốc
lên. Khi ta chết, thân xác ta nhờ lửa mà bay lên
thành khói...
– Tôn giả Kassapa, ngài nói như vậy e không
đúng. Đám mây trắng đang bay trên trời kia cũng là
nước đấy. Nước cũng có thể bay lên. Khói cũng là
hơi nước. Cả hai thứ mây và khói đều sẽ phải trở lại
mặt đất. Vạn vật, như ngài đã biết, luôn luôn luân
chuyển tuần hoàn.
– Nhưng vạn vật đều có một nguồn gốc, và có
thể trở về nguồn gốc ấy.
– Tôn giả Kassapa, vạn vật nương nhau mà có
mặt. Tôn giả hãy nhìn chiếc lá trong tay tôi đây. Hạt
giống là nhân, đất, nước, hơi nóng, đám mây, mặt
trời, thời gian, không gian ... đều là duyên giúp cho
chiếc lá này có mặt. Thiếu một trong các duyên ấy thì
chiếc lá này sẽ khác đi hoặc không thành. Tất cả các
loài đất đá, thảo mộc và cầm thú đều theo luật nhân
duyên sinh ấy. Nguồn gốc của một vật là vạn vật. Tôn
giả hãy quán sát kỹ xem. Có bao giờ chỉ có một
nguyên nhân đơn độc mà đưa tới được một quả đâu.
Phải có đủ nhân duyên hòa hợp mới sanh ra quả. Ý
niệm về một nguyên nhân duy nhất đầu tiên là một
vọng tưởng do vọng chấp thiếu nhận xét mà ra. Này
tôn giả, chiếc lá trong tay tôi đây là do tất cả các pháp
trong vũ trụ họp lại để tạo thành, trong đó có nhận
thức của tôn giả.
Vị đạo sĩ Bà-la-môn im lặng.
Trời đã tối. Đạo sĩ Uruvelà Kassapa mời Phật
ngủ lại trong túp lều của ông. Nhưng đức Phật ngỏ ý
muốn được nghỉ đêm một mình trong hỏa viện. Vị
đạo sĩ Bà-la-môn nói:
– Mấy hôm nay có một con rắn lớn vào ẩn
trong hỏa viện, đuổi thế nào nó cũng không đi. Sa
môn Gotama không nên nghỉ đêm trong đó, có thể bị

nguy hiểm. Chính vì con rắn kia mà lâu nay chúng tôi
đã phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ. Xin ngài nghỉ
đêm tại đây cho an toàn.
– Tôn giả an tâm. Tôi xin được nghỉ đêm trong
hỏa viện. Chắc cũng không sao đâu.
– Sa môn đã muốn nghỉ đêm tại hỏa viện thì xin
cứ tự tiện. Ngài muốn ở đó bao lâu cũng được.
Đêm ấy đức Phật nghỉ trong hỏa viện. Trên bàn
thờ trung ương, lửa được nuôi bằng nhiều ngọn đèn,
mỗi ngọn đèn có nhiều bấc. Góc bên trái có một đống
gỗ lớn, có lẽ đây là gỗ chiên đàn dùng để đốt lên mỗi
khi hành lễ. Đức Phật nghĩ nếu có một con rắn ở
trong hỏa viện thì chắc nó ẩn mình trong đống gỗ.
Ngài chọn góc đối diện, xếp áo cà-sa làm bốn, trải
xuống làm tọa cụ và bắt đầu ngồi thiền định. Đến
khuya, đức Phật thấy một con rắn thật lớn nằm
khoanh tròn giữa hỏa viện, ngài lên tiếng nhỏ nhẹ nói:
– Rắn ơi, hãy đi ra ngoài rừng ở cho an ổn,
đừng ở đây sẽ nguy hiểm đến tánh mạng.
Giọng nói của Phật chứa đầy tình thương và
sự hiểu biết. Con rắn từ từ trườn đi về phía cửa. Đức
Phật cũng ngả lưng xuống tọa cụ. Khi Phật thức giấc
thì ánh trăng khuya chênh chếch chiếu qua khung
cửa sổ vào nơi người nằm. Ngài ngồi dậy, cầm áo
lên rũ bụi, rồi khoác áo lên người, đi ra khỏi hỏa viện,
vào ven rừng để thiền hành. Lúc trời tang tảng sáng
thì hỏa viện bốc cháy, không biết vì lý do gì. Các đệ
tử của đạo sư Kassapa thấy lửa, hoảng hốt la lớn, rồi
chạy đi tìm bình xuống sông Neranjana múc nước lên
tưới. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Hỏa viện
của họ bốc cháy dữ dội, không còn cách gì cứu chữa.
Đạo-sĩ Uruvelà Kassapa đang bùi ngùi thương
tiếc vị sa môn đức hạnh và tài ba mà ông vừa mới
được quen biết từ sáng hôm qua. Giữa lúc ấy thì đức
Phật xuất hiện. Đang đi thiền hành trên đồi cao, thấy
lửa bốc cháy, ngài quay trở về. Thấy Phật, đạo sĩ
Kassapa mừng rỡ chạy lại nắm lấy tay người.
– May quá, may quá, sa môn Gotama vẫn an
toàn, không sao cả. Tôi mừng quá.
– Cám ơn tôn giả, tôi vẫn được an toàn.
Đức Phật biết hôm nay là ngày đạo sĩ Uruvelà
Kassapa thuyết pháp. Nghe nói trong số những
người nghe pháp, ngoài năm trăm đệ tử tu sĩ, còn có
gần một ngàn người từ các thôn xóm kéo tới. Giờ
thuyết pháp được định vào buổi trưa, sau giờ thọ trai.
Biết rằng sự có mặt của mình trong buổi thuyết pháp
sẽ làm cho vị lãnh đạo không được thoải mái, đức
Phật cầm bát đi vào thôn xóm để khất thực. Đến giờ
ngọ, ngài ngồi thọ trai bên bờ hồ sen. Đi thiền hành
quanh hồ, rồi đến tĩnh tọa dưới bóng cây cổ thụ. Đến
xế chiều, đạo sĩ Kassapa tìm tới.
– Sa môn Gotama, hôm nay vào giờ ngọ trai
chúng tôi chờ mãi mà không thấy ngài. Sao ngài
không tới?
– Cám ơn tôn giả, tôi muốn đi ngắm cảnh quanh
đây, và để ngài được tự nhiên trong lúc thuyết pháp.
– Hôm qua sa môn Gotama nói về sự có mặt
của chiếc lá như là sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân
duyên. Ngài nói rằng con người cũng do sự tập hợp
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của nhân duyên mà thành. Vậy thì khi các nhân
duyên tan rã, con người đi về đâu?
– Đã từ lâu chúng ta bị kẹt vào ý niệm về ngã
(atma, attà) như một cái ta thường tại bất biến. Chúng
ta đã quen nghĩ rằng khi thân xác tan rã, cái ngã ấy
vẫn còn tồn tại và có thể trở về nguồn gốc của nó là
Brahmà (Phạm Thiên) để cộng trú với ngài. Này tôn
giả Kassapa, đó là một sai lầm căn bản đã từng làm
lạc lối biết bao nhiêu thế hệ.
“Tôn giả Kassapa nên biết: Vạn pháp từ nhân
duyên sanh và cũng do nhân duyên mà diệt. Cái này
sanh vì cái kia sanh, cái này diệt vì cái kia diệt. Đó là
nguyên lý duyên sinh mà tôi đã khám phá được nhờ
thiền quán. Trong thực tại, không có một cái gì đồng
nhất và bất biến. Không có ngã, dù là đại ngã hay tiểu
ngã. Này tôn giả Kassapa, ngài đã từng quán chiếu
về thân thể, cảm thọ, tâm tưởng, tâm hành và tâm
thức chưa16? Con người có mặt là do sự tập hợp và
vận hành của năm uẩn ấy. Đó là những dòng biến
chuyển liên tục, trong đó không có một yếu tố nào
thường tại.
Đạo sĩ Uruvelà Kassapa im lặng suy nghĩ hồi
lâu, rồi hỏi: – Như vậy có phải là sa môn Gotama chủ
trương thuyết hư vô không ?
– Không phải. Quan niệm vạn vật đều là hư vô
cũng là một tà kiến như quan niệm về một bản ngã
trường tồn bất biến. Tôn giả Kassapa, ngài hãy nhìn
mặt hồ này đây. Tôi không hề nói rằng nước, lá sen,
hoa sen trong hồ là hư vô. Tôi chỉ nói rằng nước, lá
sen, hoa sen đều là những hiện tượng do nhân
duyên phối hợp mà có mặt, và trong tự thể của chúng
không hề có một thực thể bất biến và thường tại.
– Vậy, nếu không có ngã, không có "atma", thì
cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát ? Giải thoát
cho ai ? Ai là người được giải thoát ?
Đức Phật nhìn vào mắt vị đạo sĩ Bà-la-môn.
Cái nhìn sáng chói như tia nắng mặt trời nhưng cũng
êm dịu như ánh trăng. Ngài mỉm cười nói :
– Tôn giả Kassapa hãy thử tự tìm lấy câu trả
lời. Hôm khác, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện.
Hai người trở về trú sở. Uruvelà Kassapa
nhường tịnh thất mình cho Phật nghỉ đêm. Ông sang
nghỉ đêm tại túp lều của một người đệ tử lớn. Tôn giả
Uruvelà Kassapa rất được các đệ tử quý mến và
cung kính vâng lời.
Trong những ngày kế tiếp, đức Phật không đi
khất thực bên ngoài vì sáng nào đạo sĩ Kassapa cũng
cho đem thức ăn cúng dường tại chỗ. Tuy vậy, trưa
nào sau khi thọ trai, ngài cũng đi kinh hành ở ven
rừng hoặc bên bờ hồ, rồi đến nơi có bóng mát ngồi
tĩnh tọa. Cứ xế chiều, Kassapa lại đi tìm Phật để đàm
đạo. Càng ngày ông càng nhận thức được tầm vóc vĩ
đại của tuệ giác và đức hạnh của đức Thế Tôn.
Một hôm nọ trời mưa giông tầm tã suốt đêm.
Sáng hôm sau nước sông Neranjana (Ni Liên Thiền)
tràn bờ, làm ngập lụt xóm làng nhà cửa trong vùng.
16

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ ấm hay ngũ uẩn.
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Khu rừng nơi đạo sĩ Kassapa và năm trăm đệ tử
đang hành đạo cũng bị ngập lụt. Tuy vậy mọi người
đều chạy kịp lên chỗ cao, không ai bị nước cuốn.
Riêng vị sa môn Gotama thì không ai thấy mặt. Đạo
sĩ Kassapa đốc thúc nhiều chiếc ghe đi tìm. Cuối
cùng người ta thấy đức Phật đang đứng trên một
đỉnh đồi.
Nước dâng lên rất mau và rút xuống cũng mau.
Các vị tu sĩ trong giáo đoàn của ông Kassapa đã khởi
sự dựng lại hỏa viện bị cháy và các túp lều bị nước
cuốn đi hoặc làm cho xiêu vẹo.
Một buổi chiều, đức Phật cùng đạo sĩ Kassapa
đứng bên bờ sông Neranjana đàm đạo. Đạo sĩ
Kassapa hỏi Phật :
– Hôm trước sa môn Gotama có nói về sự
quán chiếu năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức.
Tôi đã thử thực tập quán sát và thấy rằng cả năm
dòng hiện tượng là thân thể, cảm thọ, tâm tưởng, tâm
hành và tâm thức đều biến chuyển luôn, không có cái
nào thường tại bất biến. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu
được rằng nếu không có tự ngã thì ta cần gì phải
nhọc công tu tập? Giải thoát cho ai? Ai là người được
giải thoát?
– Này tôn giả Kassapa, ngài có công nhận rằng
khổ đau là một sự thật không?
– Tôi công nhận khổ đau là một sự thật.
– Ngài có công nhận rằng khổ đau nào cũng có
nguyên nhân, cũng như muôn vật trong vũ trụ, vật
nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành?
– Tôi công nhận khổ đau nào cũng có nguyên nhân.

– Khi những nguyên nhân của khổ đau có mặt
thì khổ đau có mặt; vậy khi những nguyên nhân của
khổ đau vắng mặt thì khổ đau có vắng mặt không?
– Dĩ nhiên khi những nguyên nhân của khổ đau
không còn thì khổ đau cũng không còn.
– Này tôn giả Kassapa, khổ đau không còn tức
là giải thoát, cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát.
Này tôn giả, nguyên nhân sâu xa của khổ đau là vô
minh, nguyên nhân gần của khổ đau là tham ái. Vạn
vật đều vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô
minh. Vạn vật đều không có tự ngã mà ta tưởng là có
tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh phát sinh ra tham
ái, mong cầu được cái nọ cái kia, rồi sinh ra thương,
ghét, tham lam, giận hờn, sợ hãi ...và biết bao phiền
não, đau khổ khác. Con đường giải thoát là con
đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự
tính vô thường, vô ngã, và duyên sinh của vạn pháp,
của muôn vật. Con đường giải thoát là con đường
diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì tham ái diệt;
tham ái diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt. Đó
là giải thoát.
Uruvelà Kassapa im lặng. Một lát sau, ông hỏi:
– Sa môn Gotama, tôi biết những điều ngài nói
ra là những điều ngài thực chứng chứ không phải lý
luận suông. Theo ngài thì đạo quả giải thoát chỉ có
thể do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả
những lễ nghi thờ cúng và lời khấn nguyện đều là
hoàn toàn vô ích hay sao?
Đức Phật chỉ tay sang bờ sông bên kia nói :

– Này tôn giả Kassapa, nếu có người đang
đứng bên này sông muốn sang bờ bên kia thì người
ấy phải làm gì ?
– Người ấy phải lội qua sông hoặc phải dùng
thuyền chèo qua bên kia.
– Đúng vậy. Nhưng nếu có người muốn qua
sông mà không chịu lội, cũng không dùng thuyền, chỉ
lập đàn cúng tế và khấn nguyện thì tôn giả nghĩ sao?
– Tôi cho rằng người đó không thực tế, và
không biết chừng nào người đó mới qua sông được.
– Cũng vậy, Đức Phật nói, nếu không tu tập
quán chiếu để diệt trừ vô minh, tham ái và phiền não
thì ta không đạt tới bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ,
khẩn cầu suốt cả cuộc đời.
Đạo sĩ Uruvelà Kassapa bỗng sụp lạy dưới
chân Phật. Ông khóc nức nở và nói:
– Kính lạy thầy, con đã lầm lỡ gần hết cuộc đời,
giờ đây xin thầy chấp nhận con làm đệ tử của thầy để
con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải
thoát.
– Lành thay ! Nhưng còn các đệ tử của ông thì
sao?
– Xin thầy cho con có dịp tiếp xúc với họ. Chiều
mai con sẽ xin trình thầy quyết định của con.
Hai ngày sau, Uruvelà Kassapa và tất cả 500
đệ tử đều cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa. Họ liệng
xuống sông Neranjana tất cả những búi tóc, hình
tượng và dụng cụ tế lễ, rồi tập họp trước mặt Phật,
quỳ xuống, đồng nói lớn:
– “Con xin quy y Phật.
“Con xin quy y Pháp.
“Con xin quy y Tăng.
“Lần thứ hai con xin quy y Phật.
“Lần thứ hai con xin quy y Pháp.
“Lần thứ hai con xin quy y Tăng.
“Lần thứ ba con xin quy y Phật.
“Lần thứ ba con xin quy y Pháp.
“Lần thứ ba con xin quy y Tăng.
Sau lễ xuất gia, đức Phật giảng cho 500 vị khất
sĩ (Tỳ kheo) mới về Tứ Diệu Đế, Vô Ngã, phép quán
hơi thở, thân thể và tâm ý, phép khất thực và tĩnh cư.
Ngày hôm sau, đạo sĩ Nadi Kassapa cùng 300
đệ tử cũng tìm đến nơi. Hôm qua họ hốt hoảng khi
thấy hàng trăm búi tóc và dụng cụ thờ cúng trôi lều
bều trên sông Neranjana; họ nghĩ rằng một tai nạn
nào đó đã xảy ra cho trung tâm tu học của Uruvelà
Kassapa. Sau khi nghe giải thích họ đều đồng ý xin
xuất gia và cho người đi thông báo cho ông Gayà
Kassapa hay. Ba anh em Kassapa rất thương mến
nhau, lại cùng chung lý tưởng nên chỉ trong bảy ngày,
tất cả ba anh em và 1000 đệ tử đều xuất gia theo
Phật , nâng số đệ tử Phật lên 1093 vị.
Sau đó đức Phật hướng dẫn tất cả đến đỉnh núi
Gayàsisa (núi Tượng Đầu, hiện nay là Brahmàyoni),
cách Uruvelà không xa, và giảng kinh thứ ba17 là kinh
Adittapariyaya (kinh Lửa). Nghe xong kinh này, tất cả
17
Hai kinh đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã
Tướng.

1003 vị Tỳ kheo mới đều đắc quả A-la-hán. Đức Phật
cư trú tại Gayàsisa liên tiếp trong ba tháng để chỉ dạy
cho các tu sĩ mới.
Đức Phật nói Kinh Lửa (Aditta Pariyaya)18
– Này các Tỳ kheo, (ở thế gian này) tất cả đều
bị thiêu đốt. Này các Tỳ kheo, tất cả đều bị thiêu đốt là
như thế nào?
“Mắt nằm trong lửa, hình sắc nằm trong lửa,
nhãn thức nằm trong lửa. Cảm giác (thọ), dù vui
sướng hay đau khổ, hay không vui sướng không đau
khổ, phát sanh do nhãn xúc, đều nằm trong lửa. Lửa
ấy bắt nguồn từ đâu? Từ những ngọn lửa tham ái
(lobha), sân hận (dosa), si mê (moha), sanh, già,
bệnh, chết, buồn phiền, than khóc, đau khổ, âu sầu
và tuyệt vọng. Như Lai tuyên bố như vậy.
“Hãy quán tưởng điều này, này các Tỳ kheo,
người đệ tử thuần thục của bậc thánh nhơn thấy
nhàm chán với mắt, hình sắc, nhãn thức, nhãn xúc,
dù cho cảm giác nhận được có như thế nào chăng
nữa - vui sướng, đau khổ, hay không vui sướng
không đau khổ. Cũng thế, người đệ tử thuần thục của
bậc thánh nhơn thấy nhàm chán với tai, âm thanh,
mũi, mùi hương, lưỡi, vị, thân, thân xúc, tâm ý, tâm
thức, tâm xúc, dù cho cảm giác nhận được có như
thế nào chăng nữa - vui sướng, đau khổ, hay không
vui sướng không đau khổ. Do nhàm chán, người đó
không còn luyến ái; do không còn luyến ái, người đó
được giải thoát. Người đó sẽ tự biết rằng mình không
còn tái sanh nữa, đời sống phạm hạnh19 đã hoàn
mãn, những gì cần làm đã làm xong, và sẽ không bao
giờ trở lại trạng thái này nữa.
Khi đức Phật dứt lời, tất cả các vị Tỳ kheo đều
đắc quả A-la-hán, dứt sạch mọi ô nhiễm. Các vị hiểu
rằng: Mọi thực tại bên ngoài đều do 6 giác quan (6
căn) đưa vào tâm thức ta tạo nên thế giới riêng tư
của mỗi người. Nếu người nào bị tham sân si chi phối
thì tất cả nhận thức của người ấy sẽ làm sanh khởi
lửa tham dục và sân hận trong tâm, làm cho người ấy
thêm đau khổ trong một thế giới đang bốc cháy. Song
nếu người nào biết rõ tất cả đều vô thường, tâm
không bị tham sân si chi phối, bình tỉnh nhận thức
thực tại, không tham cầu, không thương ghét, không
khen chê, 6 căn đều thanh tịnh, sẽ chứng được cảnh
an lạc, thanh tịnh, giải thoát của Niết Bàn.
(còn tiếp)

Nho Vàng - Tu Mau Kẻo Trễ!
Tứ thập dư niên, ngũ thập biên
Nhị vạn chi thiên, thất thập tiền
Kim sanh bất hướng Chân Tâm trụ
Lai thế hà thời thoát oan khiên?!
TC. Minh Châu
18

Xem Tạng Luật, Đại Phẩm, tập 1: 55; Tương Ưng Bộ, chương 22,
kinh 61: Lửa Cháy; Đường Xưa Mây Trắng, trang 166; Đại Chánh
Tân Tu Đại Tạng Kinh 186, 190.
19
Đời sống phạm hạnh: Đời sống trong sạch, thanh tịnh, tự lợi, lợi
tha, tự giác, giác tha, xa lìa ái dục và phiền não.
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TÜ©ng ThuÆt

tåi
ƒn ñ¶ và Nepal
TK. Thích Trí Thuyên kính ghi
huy‰n hành hÜÖng chiêm bái PhÆt tích tåi
ƒn ñ¶ là Nepal lÀn này ÇÜ®c s¡p x‰p tØ ÇÀu
tháng 05 næm 2012, dÜ§i s¿ chÙng minh
cûa Hòa ThÜ®ng ViŒn Chû T¿ ViŒn Linh-SÖn
thÜ®ng Giác hå Hoàn và t° chÙc cûa chÜ Tæng Ni
và PhÆt tº GHPG Linh SÖn Pháp quÓc. Chuy‰n
hành hÜÖng lÀn này nh¢m møc Çích tåo cÖ h¶i cho
chÜ Tæng Ni, PhÆt tº bÓn phÜÖng vŠ chiêm bái và
Çänh lÍ các PhÆt tích tåi xÙ PhÆt (ƒn ñ¶ và Nepal),
nÖi ñÙc Th‰ Tôn thÎ hiŒn Çän sanh, thành Çåo,
chuy‹n pháp luân, nhÆp ni‰t bàn v.v... Ngoài viŒc
chiêm bái và tu h†c ra, phái Çoàn còn tham d¿ các
PhÆt s¿ nhÜ khánh thành chùa, Çæng Çàn truyŠn
gi§i pháp và làm tØ thiŒn.
Phái Çoàn khªi hành tØ T¿
ViŒn Linh SÖn, vào lúc 17g00 ngày
31-10-2012, trong khi bÀu tr©i Paris
vÅn còn Ãm áp cûa mùa Hå vØa
qua. Ngoài hành lš cá nhân, phái
Çoàn còn mang theo 15 thùng
cartons, t°ng c¶ng trên 200 kg,
gÒm Äm th¿c cho phái Çoàn, quà
bi‰u t¥ng các chùa, kinh sách v.v...
Vì vÆy mà phái Çoàn phäi g¥p khó
khæn khi ‘check in’ nhÜng nh© s¿
tr® giúp cûa PhÆt tº DiŒu Trí m†i viŒc ÇŠu ÇÜ®c °n
thÕa. Sau hÖn m¶t gi© check in và thû tøc giÃy t©,
phái Çoàn vào phòng ch© Ç®i. ñúng 21g30, chi‰c
phi cÖ ƒn ñ¶ ‘AI 142’ cÃt cánh, bay suÓt tám ti‰ng
ÇÒng hÒ và t§i phi trÜ©ng Delhi, ƒn ñ¶ vào lúc
09g30 sáng, ngày 01-11-12.
Khi r©i phi trÜ©ng Delhi, chúng tôi h¶i nhÆp
cùng v§i chÜ Tæng Ni và quš PhÆt tº Ç‰n tØ các
quÓc gia khác. Phái Çoàn t°ng c¶ng gÒm 39 vÎ Ç‰n
tØ næm quÓc gia (Pháp, MÏ, Úc ñåi L®i, Thøy Sï và
ViŒt Nam) v§i s¿ hÜ§ng dÅn cûa ññ. Thích Ho¢ng
Hòa, NgÜ©i Çã tØng ª xÙ này trên 7 næm và hiŒn
vÅn còn Çang tu h†c tåi Çây. ThÀy Ç¶ tu°i 40, rÃt
næng Ç¶ng, hi‹u bi‰t rÃt nhiŠu vŠ các thánh tích
cÛng nhÜ danh lam th¡ng cänh tåi Çây, ÇÜ®c ThÀy
hÜ§ng dÅn chúng tôi cÛng yên tâm.
Sau 30 phút trò chuyŒn hÕi thæm, phái Çoàn
cùng nhau vŠ khách sån Asoka dùng trÜa, rÒi b¡t
ÇÀu cu¶c hành trình vŠ thành phÓ Agra, cách thû
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Çô Delhi khoäng 210km nhÜng phäi mÃt 5 ti‰ng m§i
Ç‰n. Phái Çoàn dùng cÖm chiŠu và nghÌ tåi khách
sån Howard Park Plaza, Çêm Ãy.
07 gi© sàng, ngày 02 tháng 11, phái Çoàn ti‰p
tøc cu¶c hành trình Çi Lucknow, rÒi vŠ Kushinagar
(nÖi ñÙc PhÆt Thích Ca thÎ hiŒn ni‰t bàn). R©i thành
phÓ Agra, nhìn qua cºa s° xe car, chúng tôi thÃy
ÇÜ®c cänh nghèo cùng rách rÜ§i cûa ngÜ©i dân ÇÎa
phÜÖng. Dân chúng ª Çây phÀn Çông ai cÛng giÓng
nhÜ ai, áo quÀn lem luÓc, thân th‹ gÀy Çen. GÜÖng
m¥t trÀm l¥ng th‹ hiŒn m¶t s¿ chÎu Ç¿ng âm thÀm
cûa ki‰p sÓng không may. Theo ThÀy Ho¢ng Hòa
nói: H† nghèo nhÜng h† rÃt lÜÖng thiŒn.
ñÜ©ng Çi tØ Agra Ç‰n Kushinagar, có Çoån
tÓt, có Çoån cÛng rÃt xÃu nhÜng sau 15 ti‰ng ngÒi
l¡c lÜ trên xe, phái Çoàn cÛng Ç‰n ÇÜ®c Kushinagar
vào lúc 23g30, và nghÌ tåi khách sån Buddha.
Theo chÜÖng trình, 09 gi© sáng ngày 03-1112 là lÍ cung nghinh PhÆt Ng†c tåi chùa Linh SÖn
Song Lâm Kushinagar, nhÜng vì thû tøc giÃy t© häi
quan bÎ Çình trŒ nên PhÆt Ng†c Hòa Bình Ç‰n
không kÎp, vì th‰ Çåi
lÍ cung nghinh PhÆt
Ng†c tåm Ç°i sang
ngày khác. Thay vào
chÜÖng trình cung
nghinh PhÆt Ng†c,
sáng hôm Ãy, Phái
Çoàn Çi lÍ PhÆt tåi
tháp ñåi Ni‰t Bàn.
NÖi PhÆt nhÆp Ni‰t
bàn cách chùa Linh
SÖn Song Lâm Ç¶ vài træm thÜ§c. RØng Sa La khi
xÜa nay Çã trª thành m¶t công viên l§n, còn låi vài
cây Sa La cao l§n, v§i nh»ng vòng khuôn gåch cÛ
kÏ ÇÀy cát bøi. Chính gi»a vÜ©n là tháp th© tÜ®ng
PhÆt ñåi Ni‰t Bàn. ñ‰n nÖi, Hòa ThÜ®ng trÜªng
Çoàn Çi trÜ§c, chúng tôi tuÀn t¿ theo vào.
Vào trong tháp, chÜ Tæng và PhÆt tº Thái Lan
Çang tøng kinh b¢ng ti‰ng Pali vang rŠn cä tháp.
Chúng tôi chÌ thÀm l¥ng Çi nhiÍu PhÆt ba vòng, lÍ
PhÆt ba låy rÒi chÆm rãi trª ra. Tôn tÜ®ng Cha Già
Çang yên giÃc trong tÜ th‰ thiŠn ng†a, dài Ç¶ 7m,
làm b¢ng Çá chum-na, ph‰t b¢ng vàng, trông rÃt
kính quš. T¿ nhiên, Tôi cäm thÃy rúng Ç¶ng, buÒn
tûi cho ki‰p sÓ vô phÜ§c, vô phÀn cûa mình Çã Ç‰n
quá mu¶n. Không ÇÜ®c Çích thân diŒn ki‰n ñÙc
Th‰ Tôn, ÇÜ®c nghe Ngài thuy‰t pháp và cÙu Ç¶
cho, låi còn bÎ sanh vào Ç©i måt pháp ‘ngÛ trÜ®c ác
th‰’ này.
Hoàn cänh cûa chúng tôi thÆt Çúng nhÜ trong
bài kŒ nhÜ sau:

‘PhÆt tåi th‰ th©i ngã trÀm luân,
Kim Ç¡c nhân thân PhÆt diŒt Ç¶,
Áo não thº thân Ça nghiŒp chÜ§ng,
BÃt ki‰n NhÜ Lai kim s¡c thân’.
Bên ngoài, phái Çoàn chuy‹n tøng kinh ñåi
Ni‰t Bàn, ôn låi nh»ng l©i PhÆt dåy næm xÜa. Sau
th©i kinh, phái Çoàn Çi Ç‰n nÖi trà tÿ và phân chia
xá l®i cûa ñÙc Th‰ Tôn. NÖi Çây chúng tôi chÌ thÃy
m¶t khÓi gåch kh°ng lÒ ÇÙng sØng s»ng trÀm l¥ng
dÜ§i bÀu tr©i xanh, bao quanh là nh»ng hàng cây
nho nhÕ và vài vách tÜ©ng gåch cÛ kÏ Ç° b‹ tØ lâu,
không có hình tÜ®ng PhÆt hay chùa tháp chi cä.
Chúng tôi tåm Ç¥t bàn th© m¶t nÖi bên cånh khÓi
gåch Ç‹ làm lÍ. Sau th©i kinh, ññ. Ho¢ng Hòa Çã
giäi thích Çôi ÇiŠu vŠ lÎch sº nÖi này. ñåi š nhÜ sau:
Sau khi ÇÙc PhÆt th† trai lÀn chót tåi nhà ông ThuÀn
ñà, Ngài giao bình bát cho Tôn giä Anan và Çi
th£ng Ç‰n rØng Sa La Song th† truyŠn treo võng
lên hai cây Sa La rÒi n¢m nghiêng mình vŠ phía tay
phäi, m¥t hÜ§ng vŠ phía tây, ÇÀu hÜ§ng b¡c và
nhÆp Çåi ni‰t bàn. BÃy gi© rØng cây Sa La tuôn hoa
xuÓng phû lên thân Ngài, chim chóc im b¥t ti‰ng
hót, vån vÆt nhÜ chìm l¥ng trong nh»ng giây phút
n¥ng nŠ cûa s¿ chia ly. ñåi Tæng thÌnh kim thân
Ngài vào kim quan và bäy ngày sau, ÇÜa kim quan
vào thành Câu Thi Na Ç‹ tåi chùa ThiŒn Quang và
làm lÍ trà tÿ. Tám vÎ quÓc vÜÖng th©i bÃy gi© kéo
binh hùng tÜ§ng dÛng Ç‰n Ç‹ toan tranh giành xá
l®i, nhÜng ông HÜÖng Tích y theo di chúc cûa ÇÙc
PhÆt, ÇÙng ra ÇiŠu Çình. Nh© th‰ s¿ phân chia xá l®i
ÇŠu ÇÜ®c °n thÕa. Xá l®i PhÆt ÇÜ®c phân chia thành
ba phÀn: thiên cung, long cung và nhân gian. PhÀn
ª nhân gian ÇÜ®c chia thành 8 phÀn cho 8 vÎ quÓc
vÜÖng. RØng Sa La không phäi là nÖi chÌ có PhÆt
Thích Ca thÎ hiŒn ni‰t bàn mà cÛng là nÖi thÎ hiŒn
ni‰t bàn cûa chÜ PhÆt trong quá khÙ... Sau th©i
pháp, chúng tôi nhanh nhË chøp vài tÃm hình lÜu
niŒm v§i Hòa ThÜ®ng trÜªng Çoàn trÜ§c khÓi gåch
rÒi tuÀn t¿ ra vŠ. Phái Çoàn dùng cÖm trÜa tåi chùa
Linh SÖn Song Lâm, chiŠu vi‰ng thæm các chùa
trong vùng, m¶t sÓ PhÆt tº trª låi bäo tháp lÍ PhÆt,
kinh hành và t†a thiŠn.
09 gi© sáng, ngày 04 tháng 11, phái Çoàn
tham d¿ lÍ khánh thành Çåi hùng bºu ÇiŒn chùa
Linh SÖn Song Lâm Kushinagar. ñåi lÍ khánh
thành khá dài, chÜ Tôn ÇÙc Tæng Ni và quš PhÆt tº
Ç‰n tØ các châu nhÜ MÏ châu, Âu châu, Á châu và
Úc châu tham d¿ rÃt Çông Çäo. Quš quan khách và
chánh quyŠn ÇÎa phÜÖng cÛng có m¥t, ai cÛng có
Çôi l©i phát bi‹u thÆt dài và mŒt mÕi. Khoäng 11 gi©,
Hòa ThÜ®ng Tæng ThÓng GHPGLSTG cùng chÜ
Tôn ÇÙc c¡t bæng khánh thành. ñåi hùng bºu ÇiŒn

m§i khá khang trang và l¶ng lÅy so v§i chánh ÇiŒn
cÛ. TÀng dÜ§i là ÇiŒn th© BÒ tát Thiên Thû Thiên
Nhãn, tÀng trên là ÇiŒn th© Tam Th‰ PhÆt (PhÆt
Thích Ca, PhÆt DÜ®c SÜ và PhÆt A Di ñà).
09 gi© sáng, ngày 05 tháng 11, là lÍ truyŠn
trao gi§i pháp cho các gi§i tº. ñàn truyŠn Tam quy
ngÛ gi§i, lÍ th‰ phát gieo duyên, Çàn truyŠn Sadini
thÆp gi§i, Çàn truyŠn thÙc xoa ma na gi§i và Çàn
truyŠn cø túc gi§i. MÜ©i læm PhÆt tº phát tâm th†
Tam quy ngÛ gi§i và th‰ phát gieo duyên. ñàn
truyŠn Sadini thÆp gi§i gÒm hai gi§i tº là tÎnh hånh
nhân Chân NhÜ và ThuÆn Thäo. ñàn truyŠn ThÙc
xoa ma na gi©i chÌ có Sadini Thanh Chân. ñàn
truyŠn Tÿ kheo cø túc gi§i chÌ có Sadi Toåi NguyŒn.
Gi§i Çàn ni do quš Ni TrÜªng phø trách nhÜ NT.
NhÜ Häi, NhÜ Minh, NhÜ Thông, NhÜ Hòa v.v... Gi§i
Çàn Tæng do Hòa ThÜ®ng Tæng ThÓng, HT. Giác
Hoàn, HT. ñ‡ng Quyên v.v... Çäm trách.
07 gi© sáng, ngày 06 tháng 11, sau bÓn ngày
tåm trú tåi Kushinagar v§i nhiŠu k› niŒm khó quên,
phái Çoàn låi phäi lên ÇÜ©ng ti‰p tøc cu¶c hành
trình vŠ thánh tích Vaishali (Tÿ Xá Ly). TrÜ§c khi
Ç‰n Vaishali, phái Çoàn vi‰ng thæm nŠn nhà cûa cÜ
sï ThuÀn ñà, ngÜ©i Çã cúng dÜ©ng b»a cÖm cuÓi
cùng lên ñÙc PhÆt trÜ§c khi Ngài nhÆp Çåi Ni‰t bàn
và vi‰ng thæm tháp Kesaria, nÖi ñÙc PhÆt dØng
chân lÀn cuÓi ª Vaishali và cÛng là nÖi Ngài tuyên
bÓ: Ngài së nhÆp Çåi ni‰t bàn sau ba tháng, trÜ§c
khi Ngài Ç‰n Kushinagar.
Tr©i n¡ng n¿c vào gi»a trÜa, phái Çoàn Ç‰n
vÜÖng quÓc Vaishali. VÜÖng quÓc Vaishali, cách thû
phû Patna thu¶c bang Bihar khoäng 60km, là
nh»ng nÜ§c c¶ng hòa ÇÀu tiên trên th‰ gi§i.
Vaishali là m¶t trong 8 nÜ§c ÇÜ®c tôn th© m¶t phÀn
xá l®i cûa ñÙc PhÆt và cÛng là nÖi ki‰t tÆp kinh Çi‹n
lÀn thÙ hai do Tôn giä Yasa chû t†a v§i h¶i ÇÒng
Tæng già gÒm 700 vÎ A La Hán, sau khi ñÙc PhÆt
nhÆp ni‰t bàn khoäng 110 næm. Sau tám tháng ki‰t
tÆp kinh Çi‹n, tØ Çây PhÆt giáo ÇÜ®c chia thành hai
b¶ phái: ThÜ®ng t†a b¶ và ñåi chúng b¶. ñåi chúng
b¶ ÇÜ®c chi‰m Ça phÀn v§i t°ng sÓ 60%, nay vÅn
còn ÇÜ®c truyŠn thØa vŠ phía b¡c nhÜ Tây Tång,
Trung Hoa, NhÆt Bän, ñåi Hàn v.v... ThÜ®ng t†a b¶
chi‰m thi‹u sÓ v§i 40%, nay vÅn còn ÇÜ®c lÜu
truyŠn vŠ phía nam nhÜ Tích Lan, Thái Lan, Mi‰n
ñiŒn v.v...
NÖi Çây nay vÅn còn lÜu låi c¶t trø Çá
(Asoka’s pillar) v§i hình tÜ®ng sÜ tº ng¿ ª trên. Trø
cao Ç¶ 10 thÜ§c do vua A Døc xây d¿ng, Çánh dÃu
hÜÖng thÃt cûa PhÆt và chúng Tæng næm xÜa. Cånh
trø Çá là tháp cûa Tôn giä Anan, ngÜ©i có công xin
ñÙc PhÆt cho n» gi§i ÇÜ®c xuÃt gia. Tháp nay chÌ
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xÜa kia Thái tº A Xà Th‰ Çã nhÅn tâm giam cÀm
vua cha mình là vua TÀn Bà Ta La vì oan gia
nghiŒp báo tØ ki‰p trÜ§c.

Núi Linh Thứu tại Rajgir

còn låi m¶t khÓi gåch ÇÕ ÇÀy cát bøi và rong rêu.
Phái Çoàn thành kính chiêm bái trÜ§c trø Çá và khÓi
gåch rÒi ra vŠ.
Vashali cÛng là quê quán cûa cÜ sï Duy Ma
CÆt. Theo truyŠn sº, cÜ sï Duy Ma CÆt là m¶t vÎ Çåi
BÒ tát, thÎ hiŒn tu tåi gia, Ngài luôn gi» gìn gi§i hånh
thanh tÎnh cûa bÆc Çåi Sa môn. Ngài Çã tØng cúng
dÜ©ng vô lÜ®ng ñÙc PhÆt, sâu trÒng c¶i lành, Ç¥ng
vô sanh pháp nhÅn... ChÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng
ÇŠu khen ng®i, hàng ñ‰ Thích, Phåm vÜÖng, các
vua tr©i ÇŠu kính tr†ng.
Sau khi chiêm bái nŠn tháp nÖi th© xá l®i PhÆt
cûa dòng h† Licchavic næm xÜa (Relic stupa of
Licchavic), phái Çoàn vi‰ng thæm chùa tháp KiŠu
ñàm Di, m¶t ngôi chùa ViŒt Nam ÇÀu tiŠn ÇÜ®c xây
d¿ng tåi Vashali do NT Khi‰t Minh trø trì. Ni TrÜªng
vÅn còn Çang xây d¿ng m¶t ngôi bäo tháp ÇÒ s¶,
v§i nhiŠu b¶ kinh ÇÜ®c kh¡c trên Çá bao quanh bäo
tháp, m¶t công trình rÃt công phu và vï Çåi. Phái
Çoàn dùng cÖm tÓi và nghÌ tåi chùa Thái Lan Sach
ngày hôm Ãy.
03 gi© sáng, ngày 07 tháng 11, phái Çoàn r©i
chùa Thái khªi hành Çi Rajgir (thành VÜÖng Xá). Ra
khÕi thành phÓ là nÖi thôn quê nghèo nàn v§i
nh»ng nhà rÖm vách ÇÃt. Dân chúng ª Çây phân
Çông sÓng nh© nghŠ nông nghiŒp, rÃt kh¡c kh°.
Sau khi dùng sáng tåi suÓi nÜ§c nóng, phái Çoàn
vi‰ng thăm Ç¶ng ThÃt DiŒp, nÖi diÍn ra kÿ ki‰t tÆp
kinh Çi‹n lÀn thÙ nhÙt do Tôn giä Maha Ca Di‰p
chû t†a v§i 500 vÎ A La Hán. Tôn giä Anan ÇÜ®c
phø trách trùng tuyên kinh tång và tôn giä Ðu Ba Ly
ÇÜ®c phø trách trùng tuyên luÆt tång. Sau ba tháng
ki‰t tÆp, tØ Çây Tam tång kinh Çi‹n đầu tiên ÇÜ®c
hình thành nhưng chỉ bằng khẩu truyền.
Khoäng 11 gi©, phái Çoán vi‰ng thæm núi Linh
ThÙu. ñÜ©ng lên núi Linh ThÙu ngày nay rÃt tÓt so
v§i 12 næm trÜ§c (lÀn ÇÀu tiên chúng tôi vi‰ng
thæm). Khoäng 30 phút b¶ hành, là chúng tôi Çã
Ç‰n ÇÌnh núi. Ngang qua hang Ç¶ng cûa Ngài
Anan, chúng tôi ÇÙng låi lÍ bái Ç‹ tÜªng nh§ Ç‰n ân
Ngài, vÎ ÇŒ nhÙt Ça væn, 25 næm làm thÎ giä cho ñÙc
PhÆt và cÛng là ngÜ©i k‰ thØa T° vÎ thÙ nhì sau
Ngài Maha Ca Di‰p (VÎ T° ÇÀu tiên). Sau m¶t khúc
quanh và m¶t thang dÓc ÇÙng là ÇÌnh núi Linh
ThÙu. Trên m¥t ÇÌnh chÌ còn låi m¶t nŠn gåch cÛ k›,
có lë là nÖi mà ñÙc Th‰ Tôn thÜ©ng ng¿ xÜa kia.
Gió mát th°i nhË, khi‰n tâm m†i người có th‹ cäm
nhÆn ÇÜ®c nh»ng cäm Ùng linh thiêng tràn ngÆp
tâm hÒn. HT. TrÜªng ñoàn chû trì bu°i lÍ, chúng tôi
hòa theo cùng tøng, mong sao ti‰ng cÀu kinh cûa
chúng tôi có th‹ vang v†ng Ç‰n mÜ©i phÜÖng chÜ
PhÆt. XuÓng núi, phái Çoàn vi‰ng thæm ngøc mà

Chiều phái đoàn viếng thăm bịnh viện nơi y sĩ
Jivaka chữa bệnh cho Tăng đoàn, tinh xá Trúc Lâm
và Đại học c° Nalanda. BÎnh viŒn nay chÌ còn låi
nh»ng nŠn gåch ÇÕ cÛ v§i vài cây xanh chung
quanh. Y sĩ Jivaka cũng là em một cha khác mẹ với
vua A Xà Thế, Y sĩ đã từng giúp Đức Phật rất nhiều
về viŒc đúc kết gi§i luật ăn uống cho Tăng đoàn.
Tinh xá Trúc Lâm là nơi Đức Phật đã từng an
cư kiết hạ khoảng 4 hạ tại đây, do Vua Tần Bà Ta
La hiến cúng. Tinh xá nay chÌ là m¶t vÜ©n cây xanh
bi‰c v§i nh»ng bøi trúc xanh um vÜÖn sÙc sÓng.
Cänh trí nÖi Çây rÃt ÇËp và thanh lÎch, gi»a vÜ©n là
hÒ nÜ§c to mà ngày xÜa ñÙc PhÆt và chÜ Tæng
thÜ©ng câu h¶i. Hàng liÍu rÛ quanh b© hÒ Çong ÇÜa
theo gió, nhË nhàng t¿ tåi nhÜ ngÜ©i vØa ÇÜ®c thoát
trÀn. Chính tåi tinh xá Trúc Lâm ñÙc PhÆt Çã ch‰
gi§i luÆt Ç‹ hàng Tæng ni PhÆt tº theo Çó mà gi»
gi§i tu hành. TrÜ§c khi ñÙc Th‰ Tôn nhÆp diŒt, Tôn
giä Anan Çã thÜa hÕi: Sau khi ñÙc NhÜ Lai vào ni‰t
bàn, chúng con phäi nÜÖng theo ai làm thÀy. ñÙc
PhÆt dåy: Hãy nÜÖng theo gi§i luÆt làm thÀy, gi§i
luÆt còn, PhÆt pháp còn. Chúng tôi l¤ng l¥ng Çi
quanh b© hÒ, thành kính niŒm thÀm hÒng danh cûa
ÇÃng TØ Phø Ç‹ tÜªng nh§ Ç‰n công Ön Ngài Çã vì
chúng sanh mà chÎu muôn vàn gian kh°.
Thành VÜÖng Xá là kinh Çô cûa vÜÖng quÓc
Ma KiŒt ñà næm xÜa, cÛng là quê quán cûa Ngài
Xá L®i PhÃt và Ngài Møc KiŠn Liên. Xe ngØng,
chúng tôi ti‰n vào viŒn Çåi h†c c° Nalanda. ViŒn
ÇÜ®c xây vào th‰ k› thÙ 2 và hÜng thÎnh ª th‰ k›
thÙ 5 và thÙ 6, rÒi cÛng theo luÆt vô thÜ©ng bi‰n
chuy‹n ‘thành trø hoåi không’. ñ‰n th‰ k› thÙ 13
(sau næm 1235) thì dÀn dÀn tàn løi vì bÎ quân Ç¶i
HÒi giáo ÇÓt phá nhiŠu lÀn. Vào th©i c¿c thÎnh, viŒn
có Ç‰n khoäng 10,000 Tæng sï tu h†c dÜ§i s¿

hÜ§ng dÅn cûa hÖn 1510 giáo sÜ, và s¿ tài tr® cûa
200 ngôi làng trong vùng. M¶t viŒn Çåi h†c ÇÀu tiên
và Ç¥c biŒt nhÃt cûa PhÆt giáo tØ xÜa Ç‰n nay.
Nh»ng vÎ T° nhÜ BÒ Tát Long Th†, Th‰ Thân, Vô
TrÜ§c v.v... cÛng Çã tØng tu h†c tåi Çây. Vào Ç©i
nhà ñÜ©ng (th‰ k› thÙ 7), Ngài Tam Tång Pháp sÜ
HuyŠn Trang cÛng Çã Ç‰n Çây tu h†c. Ÿ ViŒt Nam
có Ngài ñåi Th¥ng Thæng cÛng Ç‰n Çây tu h†c
trong th©i kÿ c¿c thÎnh. NhÜng Ç‰n nay viŒn chÌ còn
låi nh»ng nhà, vách tÜ©ng, c¶t Çá, lÜu låi m¶t chÙng
tích huy hoàng cûa lÎch sº. Du khách lai vãng thÆt
Çông nhÜng không gây ra s¿ Òn ào, có lë vì ai cÛng
n¥ng lòng xót thÜÖng cho m¶t cänh tang thÜÖng Ç°i
d©i.

Đại Học Cổ Nalanda
Khoäng 17 gi© chiŠu, phái Çoàn r©i Nalanda
Çi BÒ ÇŠ Çåo tràng (BññT), nÖi ñÙc Th‰ Tôn thÎ
hiŒn chÙng Çåo vô thÜ®ng, chánh Ç£ng chánh giác.
Tåi Çây có tháp ñåi Giác 9 tÀng, v§i diŒn tích 15 x
15 thước vuông, ki‰n trúc c¿c kÿ tinh vi và uy nghi
ÇÒ s¶. NŠn tháp ñåi Giác thÃp hÖn m¥t ÇÃt b¢ng
khoäng 10m. Vào næm 1861, chính phû ƒn ñ¶ Çã
Çåi trùng tu bäo tháp và nŠn tháp ÇÜ®c nâng thêm
lên 3,5m, t°ng c¶ng chiŠu cao cûa bäo tháp là 52m
nhÜ ngày nay. Vào ngày 27-06-2003, tháp ñåi Giác
ÇÜ®c Unesco công nhÆn là di sän væn hóa th‰ gi§i
và ÇÜ®c x‰p vào hång thÙ 23 di sän væn hóa cûa
ƒn ñ¶. Khoäng 20 gi© tÓi, phái Çoàn Ç‰n BÒ ÇŠ Çåo
tràng và nghÌ tåi chùa Linh SÖn do NS Trí Hân trø
trì.
TrÜa ngày 8 tháng 11, phái Çoàn theo chân
nhau vào BññT và thành kính chiêm bái tåi bäo
tháp. BÒ ñŠ nghïa là ‘Giác Ng¶’, vì th‰ BÒ ñŠ Çåo
tràng cÛng còn g†i là ñåo Tràng Giác Ng¶. Sau th©i
kinh v§i lòng thành kính, ngÜ«ng m¶ và tri ân tràn
ÇÀy, phái Çoàn kinh hành quanh khuông viên bäo
tháp. ñÜ®c bi‰t cây BÒ ñŠ mà chúng tôi Çang
chiêm bái tåi Çây là cây thÙ 11 cûa c¶i cây gÓc. Cây
thÙ nhÙt (tØ khi ñÙc PhÆt thành Çåo) Çã bÎ vua A
Døc ch¥t bÕ và ÇÓt phá, khi Ông chÜa hi‹u Çåo. VŠ

sau, nh© công chúa con vua A Døc là bà
Sanghamittra Çã mang cây con vŠ Tích Lan vun
trÒng, khi PhÆt giáo ƒn ñ¶ ÇÜ®c khôi phøc, cây con
tåi Tích Lan Çã ÇÜ®c thái tº Mahendra con trai cûa
vua A Døc chi‰t nhánh và mang nhánh cây con vŠ
vun trÒng låi tåi BññT, m¶t lÜ®t v§i cây BÒ ñŠ ª
vÜ©n L¶c Giä. Quanh khuông viên bäo tháp có rÃt
nhiŠu tu sï và PhÆt tº tØ các quÓc gia trên th‰ gi§i
Ç‰n cÛng Çang thành tâm cÀu nguyŒn, kinh hành
và lÍ bái.
Sáng ngày 09 tháng 11, là lÍ khánh thành
chùa Linh SÖn Bodhgaya. Bu°i chiŠu phái Çoàn
vi‰ng thæm rØng kh° hånh (nÖi ñÙc PhÆt tu kh°
hånh sáu næm), sông Ni Liên ThiŠn, ngôi làng và
tháp cûa Nàng Sujata. VØa bÜ§c xuÓng xe thì m¶t
sÓ trÈ em nghèo Çã vây quanh chúng tôi xin tiŠn.
Các em n¡m áo n¡m quÀn giÓng nhÜ chúng tôi m¡c
n® chúng vÆy. ñÜ©ng lên núi kh° hånh tuy hÖi dÓc
nhÜng các cø già vÅn kiên nhÅn, ti‰n bÜ§c lên Ç‰n
ÇÌnh. Hang Ç¶ng nÖi ñÙc PhÆt tu kh° hånh không
cao l¡m, n¢m sau lÜng m¶t ngôi chùa Tây Tång
nhÕ. Theo sử ghi, khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đi tầm
đạo, ban đầu Ngài đến học với các vị danh sư.
Nhưng sau Ngài biết cách tu hành của họ vẫn còn
thấp thỏi không có thể giải thoát sanh tử luân hồi.
Từ đÃy, Ngài quyết định tìm chốn tu tập một mình,
ẩn thân sáu năm trong rừng sâu núi thẳm, mỗi
ngày chỉ ăn một ít mè, một ít bắp, hầu tìm ra mối
đạo. Nhưng một hôm, quá kiệt sức Ngài té ngã
nằm lịm trên cỏ, và được hai chị em Sujata đến đổ
sữa cho Ngài tỉnh lại. Từ đó, Ngài nhận thấy nếu
muốn tìm đạo có kết quả, cần phải bồi dưỡng thân
thể cho được mạnh khỏe, chứ không thể ép xác
như vầy. Ngài để bát sữa xuống sông Ni Liên Thiền
và khấn nguyện: ‘nếu tôi đi đúng đường tìm đạo
giải thoát thì xin cho cái bát trôi ngược dòng sông
(nghịch lưu sanh tử)’. Kỳ lạ thay cái bát trôi ngược
dòng sông. Ngài vô cùng hoan hỷ và quyết chí tu
tập theo con đường mình vừa tìm ra. Ngài đến
BĐĐT nhập định dưới cội Bồ Đề trong 49 ngày và
cuối cùng Ngài hoát nhiên đại ngộ thành bậc Vô
thượng Chánh đẳng Chánh giác, sau khi toàn
thắng các thử thách nội chướng và ngoại ma thiên ma ba tuần. ChiŠu cùng ngày, phái Çoàn
vi‰ng thæm làng cûa hai chÎ em Sujata, ngÜ©i Çã có
công tr® duyên cho thái tº TÃt ñåt ña thành Çåo.
TÓi Ç‰n phái Çoàn trª låi BññT, vi‰ng thæm chùa
Tây Tång do Ngài Karmapa Ç©i thÙ 17 (Orgyen
Trinley Dorjé) xây d¿ng và chùa ViŒt Nam PhÆt
QuÓc do TT. HuyŠn DiŒu xây d¿ng (ngôi chùa ViŒt
Nam ÇÀu tiŒn tåi BññT).
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Sáng ngày 10 tháng 11, phái đoàn cùng với
NS Trí Hân tổ chức lễ cúng dường Trai Tăng cho
500 vị Sư trong vùng. Chiều phái đoàn viếng thăm
các chùa quanh vùng và tụng kinh lễ Phật tại bảo
tháp.
Trưa ngày 11 tháng 11, phái đoàn cùng với
NS Trí Hân và chÜ Tæng Ni PhÆt tº chùa Viên Giác
làm từ thiện, phát gạo cho 1000 gia đình nghèo
trong vùng. Trọn ngày 12 tháng 11, chúng tôi được
tự do tu tập tại bảo tháp. Chúng tôi thÜ©ng kinh
hành vòng quanh bäo tháp, chiêm ngÜ«ng lÍ bái
hÖn hàng træm tôn tÜ®ng PhÆt, BÒ Tát, Kim Cang,
Phåm Thiên v.v... l§n nhÕ Çû c« quanh khuông viên
bäo tháp. Có tÜ®ng chúng tôi thành kính lÍ bái, có
tÜ®ng chúng tôi chÌ xá vài xá rÒi ra vŠ.
Sau năm ngày dừng chân tại
BĐĐT, sáng ngày 13 tháng 11,
phái đoàn khởi hành đi Varanasi
(Ba-la-nåi), nơi Đức Phật chuyển
pháp luân lần đầu tåi vÜ©n L¶c Giä
sau khi Ngài thành Çåo và cÛng
chính nÖi Çây ngôi Tam Bäo ÇÜ®c
hình thành. ñoån ÇÜ©ng chÌ 280
km nhÜng chúng tôi Çi mÃt Ç‰n 6
ti‰ng vì ÇÜ©ng sá quá xÃu. Chúng
tôi Ç‰n khách sån India vào lúc 13
gi© và dùng trÜa tåi khách sån.
Ngày 13 tháng 11 cÛng là ngày T‰t
cûa ƒn ñ¶, vì th‰ phái Çoàn Çi Ç‰n
Çâu chúng tôi cÛng thÃy ngÜ©i dân
ÇÎa phÜÖng treo tràng hoa vån th†
Ç‹ mØng T‰t. Tuy là ngày T‰t, nhÜng người ngÜ©i
vÅn làm viŒc nhÜ ngày thÜ©ng, không lúc nào thÃy
h† nghÌ ngÖi.
Varanasi là thành phÓ xÜa nhÙt t†a låc ven
sông H¢ng. NgÜ©i dân ª Çây dÜ©ng nhÜ ai cÛng có
công æn viŒc làm khá giä hÖn các nÖi chúng tôi vØa
Çi qua. ChiŠu cùng ngày, phái Çoàn vi‰ng thæm
tháp Hånh Ng¶ nÖi ñÙc PhÆt g¥p næm anh em Tôn
giä KiŠu TrÀn NhÜ và ngôi chùa c° (Mulgandh Kuti
Vihar Sarnath), gÀn nÖi ñÙc PhÆt chuy‹n pháp luân
lÀn ÇÀu. Ngôi chùa c° này ÇÜ®c xây vào næm 1931
do h¶i PhÆt giáo Mahabodhi xây d¿ng. Bên ngoài
chùa không thÃy gì Ç¥c s¡c nhÜng bên trong trên
vách, bao quanh ÇŠu là các hình vë s¡c säo, h†a
låi cu¶c Ç©i ÇÀy Çåo hånh cûa ñÙc Th‰ Tôn v§i nét
vë tinh vi, sinh Ç¶ng vô cùng. Gi»a chánh ÇiŒn là
tôn tÜ®ng ñÙc PhÆt Çang chuy‹n pháp luân. Sau
khi phái Çoàn lÍ PhÆt xong, m¶t vÎ sÜ ngÜ©i ƒn ª
Çâu xuÃt hiŒn, Ông ta nói, Ông là trø trì chùa này và
bi‰u cho phái Çoàn món quà. ñÜÖng nhiên chúng
tôi cÛng phäi có chút gì Ç‹ Çáp lÍ v§i ThÀy Trø Trì,
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cúng dÜ©ng låi chùa m¶t ít tÎnh tài. TrÜ§c khi vŠ låi
khách sån, chúng tôi dåo quanh vÜ©n Ç‹, chiêm
ngÜ«ng các di vÆt, cây BÒ ÇŠ v.v...
5 gi© sáng ngày 14 tháng 11, nŠn tr©i vÅn
còn tÓi Çen nhÜ m¿c, chúng tôi Çã lò mò thÙc dÆy ra
b‰n sông H¢ng. M¶t con sông dài và linh thiêng
nhÙt xÙ ƒn ñ¶. NgÜ©i dân ÇÎa phÜÖng tin r¢ng,
nÜ§c sông này có th‹ rºa såch các t¶i l‡i, n‰u ai
chÎu thành tâm t¡m g¶i såch së tåi Çây, thì t¶i l‡i së
tiêu diŒt. Sông này cÛng thÜ©ng ÇÜ®c nêu trong các
kinh Çi‹n rÃt nhiŠu, m‡i khi ñÙc PhÆt muÓn diÍn tä
vÆt gì nhiŠu vô lÜ®ng vô biên không th‹ tính Ç‰m,
Ngài thÜ©ng lÃy sÓ cát sông H¢ng Ç‹ thí dø cho vÆt
Ãy.
9 gi© sáng cùng ngày, phái Çoàn vi‰ng thæm
tháp Chuy‹n Pháp Luân, nÖi ñÙc
PhÆt chuy‹n pháp luân lÀn ÇÀu, v§i
b¶ kinh Chuy‹n Pháp Luân Ç¶ næm
anh em Tôn giä KiŠu TrÀn NhÜ.
Phái Çoàn chiêm bái và tøng kinh
Chuy‹n Pháp Luân trÜ§c bäo tháp.
Ti‰ng tøng kinh cûa Çåi chúng vang
d¶i kh¡p nÖi làm tâm hÒn tôi rúng
Ç¶ng thanh cao m¶t cách lå
thÜ©ng, tôi cäm thÃy mình dÜ©ng
nhÜ bÎ tan bi‰n trong hÜ không,
không th‹ diÍn tä. Sau th©i kinh,
phái Çoàn kinh hành ba vòng
quanh bäo tháp v§i niŠm an låc
tròn ÇÀy và chøp vài änh lÜu niŒm
trÜ§c bäo tháp, rÒi ngÆm ngùi luy‰n
ti‰c ra vŠ, không bi‰t bao gi© m§i có dÎp trª låi chÓn
linh thiêng mÀu nhiŒm này n»a.
TrÜ§c khi vŠ låi khách sån dùng trÜa, phái
Çoàn ghé thæm viŒn bäo tàng quÓc gia. Trong viŒn
có nhiŠu di vÆt quš báu nhÜ tÜ®ng PhÆt, tÜ®ng BÒ
tát vào th‰ k› thÙ 4 và thÙ 5, bánh xe chuy‹n pháp
luân v.v... ñ¥c s¡c nhÙt là tÜ®ng sÜ tº có bÓn ÇÀu tØ
th©i vua A Døc. Nay hình änh sÜ tº này Çã trª thành
con dÃu Ãn cûa chánh phû ƒn ñ¶.
7 gi© sáng ngày 15 tháng 11, phái Çoàn Çi
Sravasti (Xá VŒ QuÓc), nÖi mà næm xÜa ñÙc Th‰
Tôn thÜ©ng lai vãng và an cÜ ki‰t hå tåi tinh xá Kÿ
Hoàn hÖn 23 Hå. ñây cÛng là nÖi ñÙc PhÆt Çã Ç¶
chàng Vô Não và t¿ giảng thuy‰t kinh A Di ñà. Tinh
xá Kÿ Hoàn nay Çã trª thành m¶t công viên r¶ng
l§n, thanh tÎnh, ÇÜ®c che mát bªi các hàng cây
xanh tÜÖi cao l§n. Gi»a vÜ©n có cây bÒ ÇŠ xanh to,
cành lá sum sê. Chúng tôi ÇÜ®c bi‰t cây bÒ ÇŠ này
có tØ th©i ñÙc PhÆt cách nay hÖn 2500 næm do Tôn
giä Anan trÒng. Ngoài ra còn có nhiŠu nŠn gåch cÛ
k› vuông tròn Çû c« Çánh dÃu hÜÖng thÃt cûa ñÙc

Thánh mÅu Maya trên ÇÜ©ng vŠ quê ngoåi sanh nª,
trong lúc Çoàn tùy tùng Çang nghÌ chân tåi vÜ©n
Lumbini, Bà trông thÃy hoa vô Üu vØa m§i nª, thÖm
ngát, liŠn ÇÜa tay phäi vói hái thì Thái tº chào Ç©i.
Khi vØa Çän sanh, Thái tº Çi 7 bÜ§c trên 7 hoa sen,
tay phäi chÌ tr©i, tay trái chÌ ÇÃt và thÓt ra m¶t câu:
‘Thiên thÜ®ng thiên hå, duy ngã Ç¶c tôn’. Ý Ngài
muÓn nói cho Ç©i bi‰t r¢ng, trên tr©i dÜ§i ÇÃt chÌ có
Chân Ngã là tÓi th¡ng. Ai trª vŠ sÓng ÇÜ®c v§i chân
tâm PhÆt tánh cûa mình là cao cä hÖn h‰t.

Trụ đá nơi Đức Phật Thích Ca đản sanh tại vườn
Lumbini, Nepal

PhÆt, tÎnh thÃt cûa chÜ Tæng, giäng ÇÜ©ng nÖi ÇÙc
PhÆt Çã tØng an t†a thuy‰t pháp, tháp cûa Tôn giä
Xá L®i PhÃt, tháp cûa Tôn giä Møc KiŠn Liên và
tháp cûa Ngài La HÀu La v.v...
Theo sách sº PhÆt giáo còn ghi låi, næm xÜa
sau khi trÜªng giä CÃp Cô ñ¶c lãnh h¶i ÇÜ®c diŒu
lš cûa ñÙc Th‰ Tôn, Ông Çã chÙng ÇÜ®c sÖ quä Tu
ñà Hoàn và hoan h› xä bÕ vÆt chÃt h»u lÆu cûa th‰
gian Ç‹ Ç°i lÃy giáo pháp thÆm thâm vi diŒu vô lÆu
cûa xuÃt th‰ gian, b¢ng cách träi vàng mua ÇÃt cûa
thái tº Kÿ ñà Ç‹ xây tinh xá cúng dÜ©ng PhÆt và
chÜ Tæng. Thái tº Kÿ ñà cúng dÜ©ng các cây,
trÜªng giä CÃp Cô ñ¶c cúng dÜ©ng ÇÃt, vì th‰ nên
vÜ©n ÇÜ®c g†i là ‘Kÿ Th† CÃp Cô ñ¶c viên’. ñ‰n
nÖi, phái Çoàn ti‰n th£ng vào gi»a vÜ©n chiêm bái
và tøng kinh A Di ñà. TrÜ§c khi vŠ khách sån Lotus
nghÌ, phái Çoàn vi‰ng thæm bäo tháp cûa Tôn giä
Vô Não và nŠn biŒt th¿ cûa trÜªng giä CÃp Cô ñ¶c,
cách vÜ©n Kÿ Th† CÃp Cô ñ¶c khoäng 1km.
7 gi© sáng ngày 16 tháng 11, phái Çoàn r©i
thành Sravasti Çi Lumbini (Lâm Tÿ Ni). ñ‰n biên
gi§i ƒn ñ¶ vào Nepal, phái Çoàn làm thû tøc visa
nhÆp cänh tåi häi quan khá lâu, nhÜng sau rÒi m†i
viŒc ÇŠu ÇÜ®c yên °n. Sau bu°i cÖm trÜa, phái
Çoàn vi‰ng thæm chùa ViŒt Nam PhÆt QuÓc do TT.
HuyŠn DiŒu xây d¿ng. Tåi chùa ViŒt Nam PhÆt
QuÓc có næm con hÒng håc tØ Çâu bay Ç‰n ª, theo
ngÜ©i xÜa, Çây là m¶t ÇiŠm lành. Khuông viên chùa
khá l§n v§i nhiŠu cänh quê hÜÖng nhÜ hÒ sen, chùa
m¶t c¶t v.v..., chánh ÇiŒn tọa lạc trên cao, trang trí
theo ki‹u truyền thống Á Çông ViŒt Nam, trông rÃt
ÇËp.
8 gi© sáng ngày 17 tháng 11, tØ khách sån
Ananda phái Çoàn b¶ hành vào vÜ©n Lumbini.
VÜ©n Lumbini ÇÜ®c các nhà khäo c° Anh phát hiŒn
tØ næm 1895, Ç‰n nay Çã hÖn 100 næm nhÜng
không có gì thay Ç°i nhiŠu. NÖi Çây cÛng là nÖi ki‰t
tÆp kinh Çi‹n lÀn thÙ 6 do chính phû Nepal tài tr®
vào næm 1956.
Tåi vÜ©n, phái Çoàn hành lÍ trÜ§c trø Çá do
vua A Døc xây d¿ng, Çánh dÃu nÖi ñÙc PhÆt thÎ
hiŒn Çän sanh. C¶t trø Çá tròn Ç¶ nºa thÜ§c ÇÜ©ng
kính, sáu thÜ§c chiŠu cao, bÓn phía ÇŠu ÇÜ®c rào
b¢ng rào s¡t. Sau c¶t trø Çá là ÇŠn th© Thánh mÅu
Maya, nay chÌ còn xót låi nŠn gåch Çá cÛ kÏ ÇÀy cát
bøi v§i m¶t bia Çá v« b‹ kh¡c hình Thánh mÅu
Maya và Thái tº Çang thÎ hiŒn Çän sanh. Cånh trø
Çá là m¶t hÒ nÜ§c l§n, Çây chính là nÖi Thánh mÅu
Maya t¡m sau khi hå sanh Thái tº và cÛng là nÖi
chín con rÒng phun nÜ§c t¡m g¶i Thái tº khi vØa
Çän sanh. Cånh hÒ nÜ§c là m¶t cây bÒ ÇŠ, ÇÜ®c
bi‰t cây này có tØ th©i ñÙc PhÆt. Theo sº, khi

ChiŠu cùng ngày, phái Çoàn viếng thæm
thành Ca Tÿ La VŒ (hoàng cung cûa vua TÎnh
Phåm và dòng h† Thích). Thành Ca Tÿ La VŒ nay
thu¶c thành phÓ Tilaurakot, cách vÜ©n Lumbini
khoäng 15km. Thành Ca Tÿ La VŒ næm xÜa là m¶t
nÖi phÒn thÎnh, ÇÀy hoa thÖm cÕ lå, nhÜng nay chÌ
là m¶t khu rØng hoang v¡ng, cÕ cây um tùm v§i vài
nŠn biŒt th¿ cÛ k›. Vi‰ng thæm thành Ca Tÿ La VŒ
xong, phái Çoàn chiêm bái læng m¶ cûa vua TÎnh
Phåm và Thánh mÅu Maya cách Çó khoäng 500m.
Vì tr©i còn sáng, phái Çoàn vi‰ng thæm thêm m¶t tu
viŒn PhÆt giáo do vua TÎnh Phåm xây d¿ng và cÛng
là nÖi Tôn giä La HÀu La th‰ phát xuÃt gia. TrÜ§c
khi vŠ låi khách sån, phái Çoàn cÛng ÇÜ®c duyên
lành vi‰ng thæm nÖi ñÙc PhÆt Câu Na Hàm Mâu Ni
Çän sanh và nơi ñÙc PhÆt Thi Khí Çän sanh. Vùng
ÇÃt Lumbini quä thÆt là m¶t thánh ÇÎa. Theo ñÙc
PhÆt Thích Ca, chÜ PhÆt trong quá khÙ Çã tØng Çän
sanh tåi nÖi Çây và chÜ PhÆt trong vÎ lai cÛng së
Çän sanh tåi nÖi Çây. ñây là m¶t trong 4 Ç¶ng tâm
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mà ñÙc PhÆt Çã nói trong kinh Pali: N‰u ai có Çû
duyên lành, Ç‰n chiêm bái bÓn Ç¶ng tâm cûa Ngài,
khi mång chung ngÜ©i Ãy së ÇÜ®c thác sanh vŠ cõi
tr©i. Ba Ç¶ng tâm trÜ§c, nÖi PhÆt thành Çåo, nÖi
PhÆt chuy‹n pháp luân và nÖi PhÆt nhÆp Çåi ni‰t
bàn, chúng tôi Çã Çi qua và Çây là Ç¶ng tâm chót
nÖi PhÆt thÎ hiŒn Çän sanh chúng tôi Çã ÇÜ®c Ç‰n.
Chúng tôi cäm thÃy mình thÆt là ngÜ©i diÍm phúc
ÇÜ®c chiêm bái bÓn thánh ÇÎa này, mà không bÎ trª
ngåi gì trong chuy‰n hành hương.
09 giờ sáng ngày 18 tháng 11, là lễ khánh
thành chùa Linh Sơn Lumbini. Chùa được khởi công
xây dựng vào năm 1995, trải qua nhiều gian khổ thử
thách đến nay mới được tạm xong. Sau lễ khánh
thành, phái đoàn tạm biệt Lumbini, khởi hành đi
Kathmandu (thủ đô nước Nepal). Đường đi
Kathmandu rất dài, và nguy hiểm ở các đồi núi, phải
mất 10 tiếng mới đến Kathmandu. Phái đoàn đến
Kathmandu và nghỉ tại khách sạn Ambassador vào
lúc 23g30 đêm.
Sáng ngày 19 tháng 11, phái đoàn viếng thăm
các đền thờ và chùa tại thủ đô Nepal. Sau giờ ăn
trưa, phái đoàn ra phi trường quốc tế Kathmandu trở
về Delhi và nghỉ tại khách sạn Krishna.
Sáng ngày 20 tháng 11, phái đoàn tham quan
India Gate (Khải hoàn môn) tại thủ đô Delhi và viện
bảo tàng quốc gia Ấn. Tại viện bảo tàng quÓc gia này
có triển lãm xá lợi Phật Thích Ca được khai quật tại
thành Tỳ Xá Ly vào thế kỷ thứ 19. Phái đoàn đảnh lễ
xá lợi Phật, tham quan các cổ vật rồi ra về. Chiều
phái đoàn viếng thăm đền Askshadham và đi
shopping. ñền Askshadham là m¶t ngôi ÇŠn cûa Ấn
Độ giáo, ÇÜ®c xây d¿ng rÃt công phu và tÓn kém. Bao
quanh ÇŠn trong cÛng nhÜ ngoài ÇŠu ÇÜ®c kh¡c vẽ
rất nhiều hình tÜ®ng trên vách. TÃt cä lÎch sº cûa ƒn
ñ¶ ÇŠu ÇÜ®c ghi kh¡c tåi Çây.
Sau bu°i Çi‹m tâm sáng ngày 21-11-12, phái
Çoàn chuÄn bÎ ‘check out’ khách sån Krishna, ra phi
trÜ©ng Delhi Ç‹ trª vŠ låi Pháp quÓc, v§i nhiŠu k›
niŒm khó quên. Sau 8 ti‰ng trên hÜ không, phi cÖ
nhË nhàng Çáp xuÓng phi trÜ©ng Charles de Gaulle
vào lúc 18 gi© chiŠu. Thành phÓ Paris phû ÇÀy mây
Çen, mÜa lâm râm Ü§t ÇÅm kh¡p phÓ ÇÜ©ng v§i
luÒng gió månh cuÒn cu¶n th°i qua làm tê tái cä vÆt
lÅn ngÜ©i, nhÜng Çâu Çây còn nhiŠu dÜ âm vang d¶i
trong tâm hÒn chúng tôi, hình änh thánh tích và l©i
dåy d‡ cûa ñÙc Th‰ Tôn khi‰n chúng tôi, tuy m‡i
ngÜ©i m¶t dòng nghiŒp thÙc khác nhau nhÜng ÇŠu
t¿ hÙa là sau chuy‰n hành hÜÖng b° ích này, phäi
tinh tÃn hÖn n»a. Làm sao cho xÙng Çáng v§i l©i
dåy cûa Ngài: ‘Trên ÇŠn Çáp bÓn Ön n¥ng, dÜ§i cÙu
giúp ba ÇÜ©ng kh°’.
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TÜ§ng tâm Çã lìa thì giác th‹ liŠn hiŒn
âm loån Ç¶ng thì th‰ gian là th‰ gian, tâm
thanh tÎnh thì th‰ gian là Ni‰t Bàn, ‘tâm tÎnh,
Ç¶ tÎnh’ là vÆy.
NiŒm danh hiŒu PhÆt A Di ñà cho Ç‰n NhÃt
tâm, thì cõi tÎnh hiŒn ra trÜ§c m¡t. ‘NhÙt thi‰t duy tâm
tåo’. Tâm tåo ra phàm, tâm tåo ra thánh, tâm tåo ra
PhÆt, tâm tåo ra chúng sanh, tâm tåo ra tÃt cä.
VÆy nên, tu PhÆt là tu tâm, ngoài tâm ra, không
có chi Ç‹ mà tu, mà chÙng, mà ng¶, mà giäi thoát cä.
Tâm thì có chÖn tâm, v†ng tâm. V†ng tâm là
cæn bän cûa sanh tº luân hÒi, chÖn tâm là cæn bän
cûa BÒ ÇŠ và PhÆt. Tâm phiŠn não v†ng tÜªng là
v†ng, tâm không phiŠn não, v†ng tÜªng là chÖn.
V†ng tâm là tÜ§ng, chÖn tâm là tánh.
‘TÜ§ng tâm Çã lìa thì giác th‹ liŠn hiŒn’. Khi tâm
Çã thanh tÎnh rÒi thì m¶t là tÃt cä, tÃt cä là m¶t. Cõi
tÎnh Ç¶ cûa PhÆt A Di ñà hiŒn ra trÜ§c m¡t. Tâm phân
biŒt thì có PhÆt riêng, có chúng sanh riêng, có t°
quÓc, có xÙ sª riêng, có ngÜ©i có ta, có bån có thù, có
nghèo có giàu, có mê có ng¶ v.v... Tâm không phân
biŒt (vô phân biŒt trí) thì PhÆt là chúng sanh, chúng
sanh là PhÆt, quê hÜÖng xÙ sª cûa mình cÛng ª Çây,
ÇÒng bào ru¶t thÎt cûa mình cÛng ª Çây, tÃt cä ÇŠu
hiŒn tåi hiŒn tiŠn. ChÜa bi‰t thì ng†c kim cÜÖng là sõi
sån, bi‰t rÒi thì ng†c kim cÜÖng là ng†c kim cÜÖng.
Cõi PhÆt tØ lâu ª trÜ§c m¡t mà ta không thÃy ÇÜ®c là
vì vô mình. Khi h‰t vô minh thì PhÆt ª Çây, Ni‰t bàn
cÛng ª Çây, tÃt cä ÇŠu hiŒn tåi, hiŒn tiŠn.
‘Lìa tình k‰ chÃp ra thì các tÜ§ng vÓn v¡ng l¥ng,
tÙc thì thanh tÎnh Pháp thân hi‹n hiŒn ngay tåi Çó’.
Tâm mê cänh mê, tâm ng¶ cänh ng¶. PhÆt ª kh¡p
m†i nÖi, bên ƒn ñ¶ cÛng có PhÆt, ª Çây cÛng có
PhÆt, xÜa cÛng có PhÆt, nay cÛng có PhÆt. PhÆt trong
anh, PhÆt trong tôi, PhÆt trong m†i chúng sanh, PhÆt
ª kh¡p cä. Tâm không phân biŒt v†ng tÜªng thì th©i
gian là không gian, không gian là th©i gian. Anh là tôi,
tôi là anh, m¶t là tÃt cä, tÃt cä là m¶t. ‘Vån vÆt ÇÒng
nhÃt th‹’ nên vån vÆt là m¶t, bình Ç£ng, không có anh
tôi, không có bån thù, không có kia Çây, không có gÀn
xa, cao thÃp. Quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ lai là m¶t ‘TÜ§ng
tâm Çã lìa, giác th‹ liŠn hiŒn’.
S¿ và Lš (hiŒn tÜ§ng và bän th‹)
Lš là bän th‹ cûa s¿. S¿ là hiŒn tÜ§ng cûa lš. Lš
thì chÌ có m¶t mà s¿ thì rÃt nhiŠu. Lš do s¿ mà hi‹n,
s¿ do lš mà thành.
KÈ tu hành ÇØng chÃp s¿ mà bÕ lš hay chÃp lš
mà bÕ s¿ mà phäi dung hòa cä hai. Lš thì nhÜ PhÆt

còn s¿ nhÜ chúng sinh, chÜa hŠ r©i nhau mà tÒn tåi, vì
cä hai là m¶t vÆy.
Trong hiŒn tÜ§ng có bän th‹, trong chúng sanh
có PhÆt. VÆy tìm PhÆt ª Çâu? Tìm PhÆt ngay trong
chúng sinh. Trong PhÆt có chúng sinh, vÆy tìm chúng
sinh ª Çâu? Tìm ngay trong PhÆt vÆy. Không r©i PhÆt
mà có chúng sinh, không r©i chúng sinh mà có PhÆt.
Không nên theo lš mà bÕ s¿, hay theo s¿ mà
bÕ lš. Vì lš là lš tánh cûa s¿, còn s¿ là hi‹n tÜ§ng cûa
lš tánh. Tuy hai mà m¶t, tuy m¶t mà hai.
Trong m¶t håt bøi, m¶t con ngÜ©i, m¶t ng†n lá
v.v... xÃu cÛng nhÜ tÓt, nhÕ cÛng nhÜ l§n v.v... ÇŠu có
bän th‹ và hiŒn tÜ§ng. Bän th‹ thì m¶t mà hiŒn tÜ§ng
thì rÃt nhiŠu, bän th‹ thì thÜ©ng trø, hiŒn tÜ§ng thì sinh
diŒt. Bän th‹ tùy duyên mà sanh ra hiŒn tÜ§ng nhÜ
mË v§i con. Trong bän th‹ có hiŒn tÜ§ng, trong hiŒn
tÜ§ng có bän th‹. Bän th‹, hiŒn tÜ§ng tuy hai mà m¶t,
tuy m¶t mà hai. Không th‹ lìa hiŒn tÜ§ng mà có bän
th‹, cÛng không th‹ lìa bän th‹ mà có hiŒn tÜ§ng.
Nh© có chúng sinh mà bÒ tát thành Çåo vÆy. Bây gi©
ta m§i bi‰t, vì sao mà bÒ tát không v¶i nhÆp Ni‰t bàn
mà ª låi th‰ gian Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh.
Thành PhÆt là trª vŠ v§i lš, tÙc trª vŠ v§i bän
th‹ thanh tÎnh, sáng suÓt và tuyŒt ÇÓi cûa chính mình.
Bän th‹ cûa mình cÛng là bän th‹ cûa chúng sinh và
cûa vån vÆt, không có gì riêng khác.
Kinh sách dåy: Ta không nên phân biŒt v†ng
tÜªng, không nên v†ng ngoåi tìm cÀu, vì sao? Vì PhÆt
tÙc là chúng sinh, chúng sinh tÙc là PhÆt. Lš tÙc là s¿,
s¿ tÙc là lš. Lš là lš tánh cûa s¿, s¿ là hiŒn tÜ§ng cûa
lš. Không có lš, thì không có s¿, không có s¿ thì
không có lš. Chân nhÜ tùy duyên mà hiŒn ra tÃt cä
các pháp nên các pháp ÇŠu là chân nhÜ, nhÜ có mË
m§i có con, con là hiŒn tÜ§ng cûa mË, mË là bän th‹
cûa con, tuy hai mà m¶t, tuy m¶t mà hai.
S¿ lš dung thông, tÜÖng tÙc, tÜÖng nhÆp, tÜÖng
nhi‰p, tÜÖng sinh vì vån vÆt ÇÒng nhÃt th‹ vÆy. PhÆt
không chÃp s¿ mà bÕ lš, hay chÃp lš mà bÕ s¿, vì tuy
hai mà m¶t vÆy.
TrÓng không mà linh thiêng, v¡ng l¥ng mà mÀu
nhiŒm. ThÜ©ng l¥ng lë mà thÜ©ng chi‰u soi, thÜ©ng
chi‰u soi mà thÜ©ng l¥ng lë. ñó là lš.
BÒ tát bình Ç£ng v§i tÃt cä chúng sinh và vån
vÆt, vì m†i chúng sinh và vån vÆt ÇŠu là bÒ tát cä. Lš
tÙc s¿, s¿ tÙc lš vÆy. Khi giác ng¶ rÒi thì chÌ có m¶t mà
thôi, không có hai, ba. Cái m¶t Ãy là lš, là bän th‹, là
PhÆt, là Çåo.
Bän th‹ là không mà hiŒn tÜ§ng là bÃt không,
nên m¶t tÙc là nhiŠu, nhiŠu tÙc là m¶t. Sách nói:
Trong chÙa huyŠn vi, ngoài hi‹n diŒu tÜ§ng. ThÆt ra
thì tÜ§ng nào cÛng diŒu cä, vì chân nhÜ tÙc vån pháp,
vån pháp tÙc chân nhÜ.

M¶t tÙc nhiŠu, nhiŠu tÙc m¶t, có tÙc không,
không tÙc có, PhÆt tÙc chúng sanh, chúng sanh tÙc
PhÆt. PhiŠn não tÙc bÒ ÇŠ, bÒ ÇŠ tÙc phiŠn não, mê
tÙc ng¶, ng¶ tÙc mê, vì sao? Vì vån vÆt ÇÒng nhÃt th‹.
Cái th‹ Ãy tùy duyên mà hiŒn, duyên lành hiŒn lành,
duyên d» hiŒn d», không sai. NhÜng bän th‹ thì
không lành, không d», không xÃu, không tÓt, không
ng¶, không mê, không phàm, không thánh. Chân lš
thì chÌ có m¶t, nhÜng vì chúng sinh v†ng chÃp nên
m§i có hai ba.
Tóm låi, khi ng¶ Çåo rÒi thì tÃt cä ÇŠu là Çåo. S¿
tÙc lš, lš tÙc s¿. S¿-lš tÜÖng tÙc, tÜÖng nhÆp, tÜÖng
nhi‰p, tÜÖng sinh, chúng sinh tÙc PhÆt, PhÆt tÙc
chúng sinh vÆy. ChÌ có m¶t ch» Çåo mà thôi. Tu là trª
vŠ v§i nói thì ÇÜ®c giäi thoát.
‘Chúng sinh tâm nhÜ®c tÎnh, bÒ ÇŠ änh hiŒn
trung’. Tâm chúng sinh phäi thanh tÎnh m§i ng¶ ÇÜ®c
Çåo, tÙc là tâm th‹ sáng suÓt cûa mình. Khi ng¶ Çåo
rÒi thì không có gì ràng bu¶c ÇÜ®c mình n»a.
NguyÍn KhÜÖng

Thượng Tọa và Chú Tiểu
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rong kinh điển Phật giáo, danh và thực là hai
phạm trù được đề cập, phân tích cặn kẽ.
Danh là tên gọi, hình thức bên ngoài. Thực là
phẩm chất, nội dung bên trong. Danh tiếng cũng là
một trong năm món dục được chúng sinh ưa thích,
tham đắm cần phải loại trừ. Cả hai phương diện
danh và thực này nếu tương ưng nhau thì quá tốt,
nếu có thực mà không danh thì càng hay, nhưng có
danh mà không thực thì quả là tai họa.
Thời Đức Phật, các bậc đạo cao, đức trọng
thường được tôn xưng là thượng tọa, trưởng lão. Vì
thế, hàng thượng tọa được Tăng chúng và tín đồ
cung kính, nể trọng, cúng dường hậu hĩ đồng thời
các ngài là bậc lãnh đạo, mô phạm trong đại chúng
nên luôn được Phật ca ngợi, tán thán ví như voi
chúa hay những con bò đực đầu đàn. Cũng vì sự
trọng vọng này mà không ít người chưa điều phục
được tâm tham, ao ước bước lên hàng thượng tọa
để cầu lợi đắc, danh vọng và cung kính.
Truyện cổ Phật giáo kể rằng: “Một thời, Đức
Thế Tôn đang ngự ở tinh xá Kỳ Viên. Bấy giờ, có
mười vị Tỷ kheo từ Câu Thi Na đến yết kiến Ngài.
Lúc mới vào tinh xá, nhóm Tỷ kheo này gặp một chú
tiểu ra vái chào. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, các
Tỷ kheo ngồi xuống một bên. Phật hỏi họ:
- Từ khi các thầy vào đây đến giờ có gặp vị
thượng tọa nào không?
Các thầy đồng thưa:
- Bạch Thế Tôn, không ạ!
- Thế các thầy không gặp ai cả sao?
- Thưa, chúng con có gặp một chú tiểu tuổi
chưa đến hai mươi.
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- Này các Tỷ kheo, vị ấy không phải là một chú
tiểu mà chính là bậc thượng tọa mà Ta muốn nói.
- Nhưng… chú ấy còn quá trẻ, bạch Thế Tôn.
- Này các Tỷ kheo, Ta không gọi ai là thượng
tọa vì tuổi tác, vì họ được ăn trên ngồi trước hay xuất
thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc. Chỉ có người
nào thấu đạt Chánh pháp, cư xử tốt với mọi người,
Ta mới gọi vị ấy là thượng tọa.
Rồi Thế Tôn nói kệ:
-Dù tuổi cao mày bạc
Không tịnh hạnh tu trì
Tôn xưng là thượng tọa
Danh suông chớ ích chi.
-Những ai thấy Chánh pháp
Tự điều phục thân tâm
Thanh tịnh không não hại
Mới đáng gọi thượng nhân.”
Kinh Phật còn ghi rằng, khi chưa chứng A la
hán, Tôn giả Nan Đà thường đắp y, ôm bát sáng
chói để mong được tỏa sáng trong khi đi khất thực;
còn Tôn giả Ca Lưu Đà Di thì chăm lo bồi dưỡng
thân thể để mong sao thật đường bệ, uy nghiêm,
hoành tráng mỗi khi ngồi trong hội chúng. Vì chạy
theo hình thức, giả trang thiền tướng để mọi người
cung kính nên hai Tôn giả này đã bị Phật rầy. Cũng
may là các ngài này đã thị hiện để Phật quở trách
nhằm cảnh tỉnh hàng hậu thế chúng ta.
Thế Tôn biết rõ người đời sau phước mỏng
nghiệp dày, đam mê danh vọng nên Ngài đã khẳng
định: “Đối với Ta, thượng tọa là bậc đã thấu đạt
Chánh pháp, cư xử tốt với mọi người (bi trí viên
dung), không vì tuổi tác hay nguồn gốc xuất thân;
một chú tiểu nếu xứng đáng cũng được gọi là
thượng tọa”.
Thì ra, các danh xưng như chú tiểu, đại đức,
thượng tọa, hòa thượng hay thời thượng hơn như
pháp sư, thiền sư và mọi danh xưng ở đời cũng chỉ
là danh suông. Cái danh xưng vốn chẳng có giá trị
hay liên hệ nào đến nội tâm an tịnh, tuệ giác hưng
khởi và tự tại giải thoát cả. Nhưng dù sao thì mỗi
người cũng cần phải có một hư danh để phân biệt
với các hư danh khác. Và như thế, nếu danh chưa
xứng với thực thì điều nên làm có lẽ là phản tỉnh, tự
vấn lương tâm để tàm quý, hỗ thẹn hơn là tự mãn,
vui mừng. Bởi chỉ có Phật, Bồ tát và mỗi chúng ta
với chức danh hiện tại mới biết rõ mình là ai, danh
đã xứng với thực hay chưa?
Ai cũng biết danh xưng là giả huyễn, tự phong
hoặc người khác phong cho mình một danh xưng
cũng vậy thôi. Bởi một khi thấy rõ thật tướng, an trú
trong vô chấp, vô trụ thì cái thật cũng rụng rơi, không
còn chỗ bám víu huống gì cái giả. Về hình thức, tên
gọi thì chú tiểu và thượng tọa khác nhau nhưng nội
dung thì bất khả tư nghì. Vì thế, khi đã biết rõ về cái
giả danh, người có lương tâm thì phải luôn phấn đấu
cho xứng danh và người có tuệ giác thì buông xả để
không dính mắc, vượt qua hết thảy, dù danh hay
thực.
Quảng Tánh
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Vicki Machenzi
TN Trí Hòa dÎch
(ti‰p theo)
TRINLEY TULKU
ói l©i tØ giä cùng Pierre và song thân cÆu ª
Paris, tôi lÃy xe lºa Çi vào cu¶c hành trình
huyŠn bí khác. Có m¶t hoá thân ngÜ©i Pháp,
mà tôi ÇÜ®c bi‰t, sÓng trong tu viŒn Tây Tång trên
dãy núi vï Çåi sau ven bi‹n phiá Nam. CÆu tránh
công chúng b¢ng m†i cách. CÆu tên Trinley Tulku,
thu¶c dòng Nyima và nhÜ ÇÎnh mŒnh an bài tôi g¥p
ngÜ©i Çàn ông ª Paris rÃt tÓt bøng cho tôi ÇiŒn thoåi
Ç‹ g†i cÆu. M¶t âm thanh trÈ, vui vÈ trä l©i, v§i s¿
kinh ngåc, cho bi‰t tôi có th‹ Ç‰n g¥p cÆu.
V§i kinh nghiŒm trong tÃt cä cu¶c thám hi‹m
cùng tÃt cä chÜ§ng duyên hiŒn có và tr® l¿c kÿ lå
cân xÙng có tÀm vóc nhÜ Ç‹ thº s¿ thành tâm trong
møc Çích tìm hi‹u phÀn tâm linh cûa tôi. Chuy‰n
hành hÜÖng này không ngoåi lŒ.
TÓi thÙ Sáu s¿ giao thông t¡c nghën quanh
vùng Paris thÆt khûng khi‰p. BÎ kËt trong chi‰c taxi
trong lúc chi‰c xe lºa tôi d¿ ÇÎnh Çi Çã r©i tråm. Tôi
s¡p hàng ª tråm Gare de Lyon trên m¶t ti‰ng trong
khi máy ÇiŒn tº bán vé phäi mÃt hai mÜÖi phút Ç‹ tìm
và bán vé cho m¶t hành khách. Khi t§i lÜ®t tôi chÌ
còn m¶t ch‡ ngÒi duy nhÃt trong chuy‰n xe lºa tôi
cÀn - trong toa xe dành cho ngÜ©i hút thuÓc - thÆt
khi‰p. NhÜng tôi phäi Çi.
Dù vÆy, s¿ b¿c b¶i và hÃp tÃp b§t khi chi‰c xe
ti‰n dÀn vào làng quê. Chi‰c xe lºa tÓc hành c¿c
nhanh bÕ låi sau lÜng vùng ngoåi ô còi c†c ÇÜa tôi
vào tråm xe v§i nhiŠu hình änh sinh Ç¶ng cûa m¶t
thành phÓ nhÕ gÀn Grenoble. Tôi ngÒi ngoài dãy bàn
cûa quán cà phê ª tråm xe, ch© chuy‰n xe Çi Ç‰n tu
viŒn. Chung quanh trang trí b¢ng hoa màu ÇÕ th£m,
tôi uÓng ly rÜ®u vang, nghe chim hót và ng¡m m¥t
tr©i l¥n sau toà nhà rÌ màu ÇÃt sét, suy gÅm Çây là
nh»ng gì tôi mÖ Ü§c. Khi Çó, nhìn xa xa, tôi nghÌ t§i
nÜ§c Pháp. M¶t chi‰c xe Deux Chevaux cÛ kÏ chåy
t§i v§i ngÜ©i tài x‰ ti‰n Ç‰n tôi nhÜ ÇiŒn trên sÜ©n
ÇÒi uÓn khúc quanh dãy núi v§i Óng khói xông lên và
nhåc jazz vang d¶i tØ máy phát thanh trong xe. Ông
ta là m¶t ngÜ©i khách thÜ©ng xuyên Ç‰n tu viŒn Ç‹
tìm s¿ thanh thän, ông cho bi‰t.
Khi máy xe và máy phát thanh ngØng là chúng
tôi Ç‰n ÇÎa Çi‹m. Tôi thØa nhÆn ông ta Çúng. Ÿ Çây
tu viŒn ÇÜ®c xây bên b© ng†n núi to, có m¶t s¿ yên
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l¥ng hoàn toàn và m¶t vÈ ÇËp hùng vï. Trên m¥t ÇÃt,
ÇÀy bông dåi, xanh, tr¡ng, Çõ, vàng - trong khi tÃt cä
xung quanh vút lên các viÍn cänh xa tít. Sau này tôi
ÇÜ®c bi‰t các loåi nai rØng räi rác kh¡p sÜ©n núi,
dÜ©ng nhÜ rÃt mÀu nhiŒm vì nai là quÓc hiŒu cûa
Tây Tång. Tu viŒn phän änh hiŒn thân cûa hai nŠn
væn hoá. ñây Çó räi rác các tòa nhà c° - dãy nhà Çá
cÛ xinh x¡n v§i mái che xiêu vËo, giÓng nhÜ nhà cûa
nh»ng ngÜ©i Pháp chæn bò. Phía trÜ§c là tu viŒn
tr¡ng, m§i, to l§n ÇÙng sØng sºng, trang trí r¥c theo
Tây Tång.
Trinley Tulku ra g¥p tôi. Trong hoàng hôn
chiŠu tôi thÃy chàng thi‰u niên dong dõng cao trong
b¶ cà sa vàng và ÇÕ th£m, v§i nø cÜ©i thÆt hiŠn tØ dễ
m‰n nhÃt tôi chÜa g¥p bao gi©. Ánh m¡t chan chÙa
m©i chào, cÆu ÇÜa tôi vào nhà trù tu viŒn uÓng trà.
CÆu ta, cho bi‰t qua cu¶c Çàm luÆn, Çang h†c lái xe
và s¡p Çi thi. CÆu rÃt mong ÇÜ®c ngÒi sau tay lái, và
tôi ngÅm låi, dù nÖi Çây hÈo lánh cª nào, Ç©i sÓng kÿ
lå ra sao, thì dÃu hiŒu cu¶c sÓng Tây phÜÖng hiŒn
Çåi vÅn không xa khÕi tÀm tay. Anh ng» cÆu rÃt khá,
pha lÅn âm thanh Pháp ng». Cha cÆu ngÜ©i Pháp,
mË là MÏ. ñó là nh»ng gì tôi bi‰t vŠ cÆu, cÆu gi»
cu¶c sÓng kín Çáo.
Sáng hôm sau, ngÒi ki‰t già trong phòng cÆu
trên tÀng lÀu chót cûa tu viŒn v§i toàn cänh trí cûa
thung lÛng và ÇÒi núi xa xa, Trinley ti‰t l¶ cho tôi vŠ
lÎch sº mà cÆu Çã chuÄn bÎ. Sanh næm 1975, cha mË
là ÇŒ tº cûa PhÆt giáo Tây Tång.
‘Lúc nhÕ tôi Çã có š muÓn trª thành tu sï. Tôi
luôn luôn hÕi mË dÅn Çi chùa. Tôi rÃt thích m¥c y tu
sï. Có rÃt nhiŠu änh tôi chøp lúc nhÕ, luôn luôn tÜÖi
cÜ©i trong y phøc tæng sï. NhÜng tôi còn nh§ khi mË
tôi giao tôi cho tu viŒn tôi rÃt buÒn. Tôi khóc vài ngày.
ñây là lë ÇÜÖng nhiên. LÀn ÇÀu tiên v¡ng mË lúc tôi
còn rÃt nhÕ. Bà Ç‰n thæm tôi thÜ©ng xuyên. RÒi tôi
quen dÀn. Tôi bi‰t bà låi së Ç‰n’. CÆu cho bi‰t cÆu Çi
tu vào lúc ba tu°i.
NhÜ phÀn Çông các hóa thân Tây phÜÖng
khác, Trinley ÇÜ®c tìm ra qua s¿ liên hŒ cûa song
thân cÆu vào PhÆt pháp. Ÿ tu°i 18 tháng cÆu Çã nói
ÇÜ®c ti‰ng Tây Tång, h†c tØ nhÛ mÅu - m¶t khí cø vô
giá cho cu¶c Ç©i cÆu trong tÜÖng lai. Khi chÖi giªn
trong tu viŒn cÆu ÇÜ®c ñåi sÜ Kalu nhÆn diŒn, sau
vài lÀn thº nghiŒm cÆu ÇÜ®c chánh thÙc công nhÆn
là hoá thân cûa ñåi sÜ Khashap. Sau Çó ÇÜ®c ñÙc
Kamapa, ngÜ©i ÇÜ®c dân tœ nån Tây Tång tôn kính
ngang hàng v§i ÇÙc Dalai Lama, nhÃt là trong dòng
Kagyu.
‘Tôi ÇÜ®c cho bi‰t tôi là hoá thân cûa ñåi sÜ
Khashap, ngÜ©i có m¶t tu viŒn ª Tây Tång. Tôi
không nh§ nhiŠu vŠ câu chuyŒn trØ ngài viên tÎch khi

nhÕ vì bŒnh lao. Ngài tÎch trong khi nhÆp thÃt’.
Trinley cho bi‰t. CÆu cho bi‰t rÃt ít, vì không bi‰t hay
vì không muÓn ti‰t l¶, ho¥c ÇÖn giän vì miÍn cÜ«ng
phäi nói vŠ næng l¿c khác thÜ©ng cûa tâm thÙc mà
cÆu Çåt ÇÜ®c, rÃt khó nói. Tôi yêu cÀu thêm vài chi
ti‰t.
‘Trong Ç©i trÜ§c tôi có š muÓn Çi phÜÖng Tây,
và cho m†i ngÜ©i gÀn tôi bi‰t së g¥p låi ª Çó. Ngoài
ra tôi không nh§ nhiŠu khi nhÕ trØ hai vÎ Kamapa và
Kalu thích tôi’.
ThÆt vÆy, lúc nhÕ cÆu ª gÀn bên ñåi sÜ Kalu
ngÜ©i nuôi dÜ«ng và c° võ khä næng tâm thÙc cÆu
phát tri‹n. ñây là cu¶c sÓng phi thÜ©ng ÇÓi v§i cÆu
bé Pháp - MÏ, ÇÜ®c nuôi dÜ«ng nhÜ ÇÙa con m¶t vÎ
thánh vï Çåi, ÇÜ®c giáo huÃn toàn b¶ PhÆt pháp và
nghi lÍ PhÆt giáo Tây Tång. Ai g¥p cÆu lúc Çó cho
bi‰t cÆu thÜ©ng hay chåy ra vào trong các bu°i lÍ t¿
nhiên nhÜ ª nhà, và ñåi sÜ Kalu luôn luôn thÜÖng
yêu, luôn luôn an ûi, Çôi lúc nuông chiều nhÜ ngÜ©i
hiŠn phø. M¶t vài kÈ khác nói cÆu Ç¥c biŒt giúp ñåi
sÜ Kalu trong các bu°i lÍ, ngÜ©i khác nói cÆu có hÖi
hoang và Çôi lúc ngoan cÓ.
‘Tôi sÓng v§i Çåi sÜ Kalu bäy næm, châu du
kh¡p Âu châu và Á châu’, cÆu nói, ‘Çi thæm các trung
tâm cûa ñÙc Kamapa. Khi mÜ©i tu°i tôi Ç‰n Çây’.
ñây là th©i gian b¡t ÇÀu huÃn tÆp nghiêm túc.
ñã tám næm qua, m‡i ngày, cÆu tinh tÃn th¿c hành
kÏ luÆt tu sï nhÜ hàng triŒu ngÜ©i khác trÜ§c cÆu
trong t° chÙc tu h†c tâm linh trong dãy núi Hy Mã
Låp SÖn. N‰u nói Çây là chÜÖng trình h¢ng ngày Çòi
hÕi nÖi cÆu thì là nói giäm Çi rÃt nhiŠu.
CÆu dÆy lúc sáu gi© sáng t¿ th¿c tÆp riêng.
Lúc bäy gi© d¿ lÍ sáng v§i m†i ngÜ©i. ñi‹m tâm tám
gi©. H†c t§i 12g30 trÜa. Dùng ng†. TØ ba gi© t§i næm
h†c thêm Anh ng». Làm bài t§i bäy gi©, rÒi d¿ lÍ
chiŠu. ˆn tÓi tám gi©. TØ chín t§i 11g30 tÓi th¿c tÆp
và làm bài. Xong Çi ngû.
ThÙ bäy Chû nhÆt không ÇÜ®c nghÌ. Tây Tång
không có khái niŒm cuÓi tuÀn. ChÜÖng trình h†c,
tøng kinh, ngÒi thiŠn liên tøc quanh næm không
ngØng. Và chính cÆu quy‰t tâm ti‰p tøc mãi cho Ç‰n
khi nào Çåt b¢ng chÙng chÌ m§i thôi. Có th‹ phäi mÃt
thêm mÜ©i næm n»a nhÜng cÆu không màng. VÎ hoá
thân này, m¥c dù là ngÜ©i Tây phÜÖng, chÃp nhÆn
truyŠn thÓng væn hoá Tây Tång, dù cÆu có h†c Pháp
và Anh væn thêm. ‘Tôi së ti‰p tøc h†c m¶t th©i gian
dài n»a. Tôi muÓn hoàn thành. Không dåi gì ngØng.
Tôi tin tÜªng Çây là m¶t cÖ h¶i tÓt’. CÆu khai báo nhË
nhàng.
Tôi hÕi cÆu muÓn cu¶c sÓng sau này ra sao.
‘TrÜ§c tiên tôi muÓn giúp Ç« hai vÎ Kalu và
Kamapa. ñây là công viŒc chánh - dù sao, h† là
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ngÜ©i nhÆn ra tôi’. CÆu trä l©i, bi‰t rÃt rõ là hai vÎ Çã
viên tÎch và hiŒn gi© Çang ª trong thân xác m§i cÛng
ÇÜ®c n°i ti‰ng nhÜ xÜa. CÛng Çang ÇÜ®c huÃn luyŒn
nhÜ cÆu. Câu trä l©i gây thÃt v†ng. DÜ©ng nhÜ cÆu
nói chuyŒn nhÜ m¶t tu sï Tây Tång ngoan ngoän
ÇÜ®c giáo huÃn làm thÖ theo khái niŒm ñông
phÜÖng Ç¥t Çåo hi‰u lên trên m†i viŒc. Có phäi cÆu
bÎ tÄy não vào m¶t hŒ thÓng ti‰p tøc Çã có s¤n tØ
trÜ§c? Có phäi khä næng Tây phÜÖng cûa cÆu vŠ mª
mang tÜ tÜªng, tính chÃt cá nhân m‡i ngÜ©i Çã hoàn
toàn tiêu tan? Có phäi s¿ tái sanh cûa cÆu chÌ có
vÆy? CÆu ti‰p:
‘Và rÒi có th‹, n‰u tôi có th‹ giúp ích gì cho
dân chúng Âu châu hi‹u ÇÜ®c PhÆt pháp, tôi thích
làm th‰. Còn rÃt m§i, phÀn Çông dân ÇÎa phÜÖng
không hi‹u bi‰t gì vŠ chân giáo. H† thích nh»ng viŒc
tÀm thÜ©ng nhÜ h¶i h†a, ngai vàng, khí cø tôn giáo.
NhÜng tri‰t h†c PhÆt pháp, ÇiŠu mà có th‹ chuy‹n
hoá cu¶c sÓng con ngÜ©i - tôi muÓn giäi thích cho h†
hi‹u’. CÆu nói:
S¿ thÃt v†ng tan bi‰n. Ÿ Çây, m¶t lÀn n»a,
thông ÇiŒp rÃt rõ ràng, møc Çích cûa m¶t hoá thân
Tây phÜÖng, lš do mà m¶t vÎ thánh tæng Tây Tång
ch†n Ç‹ trª låi vào m¶t mänh ÇÃt lå, m¶t thân xác
ngoåi quÓc. N‰u không tåi sao ÇiŠu này xäy ra mà
không ti‰t l¶ cho th‰ gi§i bi‰t ÇiŠu huyŠn diŒu cao
thÜ®ng, con ÇÜ©ng bí mÆt hÙa hËn phøc vø tÃt cä
chúng sanh giäi thoát khÕi xiŠng xích Çau kh°, Çã
khai mª trên miŠn ÇÃt giá lånh, thành trì kiên cÓ cûa
Tây Tång?
Và n‰u Trinley ch†n cu¶c Ç©i dÜ©ng nhÜ lúc
ÇÀu nhìn qua, chÌ là m¶t s¿ trª låi cu¶c sÓng cûa m¶t
vÎ Lama Tây Tång, thì chû tâm cûa cÆu thâm sâu
hÖn nhiŠu. Sau Çó tôi thÃy chÜÖng trình cûa Trinley
Çã b¡t ÇÀu giäng dåy tåi tu viŒn. CÆu chû trì các bu°i
ngÒi thiŠn và giäi thích s¿ th¿c tÆp sÖ Ç£ng.
NhÜng cÆu cho bi‰t, cÆu vÅn còn ti‰p tøc h†c
hÕi nÖi các vÎ thÀy Tây Tång cûa cÆu, và con ÇÜ©ng
tu tÆp Ãy còn rÃt dài.
ñã hÖn mÜ©i næm Trinley ª tåi núi niŠm Nam
nÜ§c Pháp, gi» Çúng chÜÖng trình tu h†c phi thÜ©ng
h¢ng ngày cûa cÆu - riêng biŒt, nghiêm kh¡c cho
m¶t thi‰u niên vØa trÜªng thành. Không bi‰t cÆu có
nh§ các bu°i tiŒc, Çá banh và các linh tinh khác mà
các chàng trai trÈ ª tu°i cÆu thÜ©ng thích? Có bao
gi© cÆu xuÓng núi?
‘Tôi không chÖi th‹ thao’, cÆu trä l©i. ‘Sau gi©
ng†, tôi thÜ©ng tän b¶ ra ngoài. NhiŠu khi tôi vŠ thæm
cha tôi, và tôi Çi coi chi‰u phim v§i bån. Tôi không có
gi© ränh! Bà nên nh§ tôi vào Çây lúc còn rÃt nhÕ. Tôi
rÃt hånh phúc. M¶t viŒc duy nhÃt tôi muÓn làm là h†c
thêm, bi‰t nhiŠu thêm. ThÆt s¿ tôi không thích h†c
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l¡m, bà hi‹u ch§. NhÜng tôi muÓn bi‰t m†i viŒc, nên
tôi kiên trì. S¿ hi‹u bi‰t rÃt quan tr†ng - không phäi
nó làm cho mình hÖn ai, nhÜng làm cho cu¶c sÓng
có š nghïa, hånh phúc hÖn. Trí tuŒ giúp ích, không
cÀn bi‰t ª tu°i nào’. CÆu nói, và tôi Ç‹ š thÃy cuÓn
sách bên cånh cÆu, t¿a ÇŠ, ‘L’Art de Penser’, ÇÜ®c
gi§i thiŒu cho cÆu bªi m¶t giáo sÜ ª Paris. ‘CuÓn
sách này hay l¡m’, cÆu thêm. CÆu cÛng Ç†c sách vŠ
toán sÓ, cÛng nhÜ Pháp và væn h†c Anh.
Sau Çó, m¶t vÎ Çã ª tu viŒn vài næm cho tôi bi‰t
cÆu rÃt thông minh. ‘Khi cÆu vào Çây lúc nhÕ rÃt
hoang, khó dåy. NhÜng vÎ Lama chæm sóc cÆu rÃt
nghiêm và thÜÖng yêu cÆu. Hai viŒc Çó bi‰n cäi cÆu.
H† bäo hãy quên Çi hoá thân mà chÌ nên g†i cÆu
nhÜ ÇÙa bé thÜ©ng. ñây là thái Ç¶ Çúng. CÆu cÀn
th‰’.’NhÜng tØ ban ÇÀu chúng tôi Çã nhÆn ra cÆu rÃt
thông minh và trÜªng thành trÜ§c tu°i. CÆu cÛng rÃt
tr†n lòng v§i PhÆt pháp, nh»ng næng khi‰u tØ bi và vÎ
tha rÃt t¿ nhiên ÇÓi v§i cÆu’.
Sau cùng, tôi hÕi cÆu nhÜ tôi Çã hÕi tÃt cä các
hoá thân Tây phÜÖng khác:’ CÆu có cäm giác liên hŒ
v§i tiŠn thân cÆu?’ Câu trä l©i rÃt giÓng nhau:
‘Tôi không nghï là tôi hoàn toàn cùng m¶t
ngÜ©i. M†i viŒc thay Ç°i luôn. Thí dø, Tôi không già
hÖn vào ngày sanh nhÆt. Bà không thÃy tôi già hÖn,
m‡i ngày, nhÜng trong th©i gian mÜ©i næm tôi së già
hÖn. NhÜng m‡i ngày, m‡i giây, tôi già Çi m¶t chút.
TÃt cä ÇŠu vô thÜ©ng. Ngay nhÜ ‘ Tôi’ không tÒn tåi.
M†i viŒc ÇŠu phÙc tåp theo lÓi này’, cÆu nói. Tôi nh§
låi bài h†c xÜa - không có gì th¿c th‹ và ngay cä cái
‘tôi’ cÛng không thÆt nhÜ m†i vÆt trong vÛ trø. Nh»ng
gì cÆu nói rÃt Çúng. CÆu không th‹ cùng m¶t ngÜ©i
v§i ñåi sÜ Khashap. ñåi sÜ Khashap rÃt phù du nhÜ
chàng thi‰u niên Çang ngÒi trÜ§c m¥t tôi.
CÆu ti‰p, ‘TÃt cä chúng ta ÇŠu bÎ nghiŒp dÅn,
nhÜng các hóa thân thÜ©ng tái sanh Ç‹ giúp Ç©i. H†
không phäi bÎ ÇÀu thai qua næng l¿c cûa nghiŒp’.
ñó là tÃt cä nh»ng gì cÆu nói, nhÜng bÃy nhiêu
cÛng Çû. Nh»ng gì cÆu ám chÌ là nh»ng gì Çã có s¤n
trong kinh Çi‹n: r¢ng các vÎ bÒ tát không phäi trª låi
trái ÇÃt này Ç‹ trä nghiŒp và nh»ng gì h† gieo trÒng
trong quá khÙ. Các vÎ bÒ tát Çã thoát khÕi. Lš do duy
nhÃt Ç‹ h† trª låi cõi Ç©i Çau kh° này Ç‹ giúp Ç« tha
nhân.
Tôi Çã ÇÜ®c nhìn thoáng qua th‰ gi§i riêng tÜ
cûa Trinley Tulku, và rÃt bi‰t Ön nh»ng gì tôi thu
nh¥t. Lúc tôi xuÓng núi trong m¶t chi‰c xe không th‹
Çoán trÜ§c nh»ng gì xäy ra khác, vÎ hoá thân hiŠn tØ,
kiên nhÅn v§i nø cÜ©i tÜÖi vÄy tay chào tØ giä. Tôi
suy nghï không bi‰t khi nào, và nÖi Çâu cu¶c Ç©i së
ÇÜa cÆu, n‰u th©i gian nào Çó cÆu së r©i ng†n núi.
(còn ti‰p)

